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أم تكتيك ؟ قد ال نكون في عصر السالم، آما بّشرونا به، لكننا بالتأآيد لسنا في                 " انتخابية"استراتيجيا  
ا زالت     . عصر المجابهة والحرب، وال حتى في زمن الصمود والتصدي        صحيح ان ادوات الحرب م

لكن الصحيح   . د العرب قيد االستعمال، وان الترسانة االسرائيلية مستمرة في حصد الضحايا بين اوال        
اريخ الصراع                 دها في ت م نعه ايضا، وربما االصح، ان هذا االستعمال يستند الى نوع من الحسابات ل

ي  رائيلي-العرب داف  .  االس ن اه ريس م معون بي ى ش سب ال ا ن دة م سابات الجدي صود بالح يس المق ل
ان   ى لبن رائيلي عل دوان االس سير الع ة لتف ات م . انتخابي ذه الرهان ل ه ة فمث ة ممارس الزم لطريق

االة في                   " الديموقراطية" ى المغ ا االحزاب االسرائيلية ال دفع دوم في اسرائيل، ولنمط من العنصرية ي
ل                    ود "استغالل منطق القوة، سعيا الى آسب المزيد من التأييد الشعبي، وال سيما منذ ان دخل تكت " ليك

.جديا حلبة المنافسة في الستينات
  

سعى االطراف العرب              . رائيليا، انما هو عربي    الجديد، اذًا، ليس اس     دا ان ي والجديد العربي هو تحدي
ة           . الى التأثير في نتيجة االنتخابات االسرائيلية      دما استضافت قم شيخ   "هذا ما فعلته مصر عن " شرم ال

دول  . لتقول انها تقترع مع السواد االعظم من الدول النافذة في العالم لمصلحة بيريس        ه ال  وهذا ما فعلت
دما         . العربية االخرى التي حضرت قمة شرم الشيخ       وهذا ما يفعله الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن

ات                 يصّب جهوده في اتجاه منع االعمال الموصوفة باالرهابية من اجل حفظ حظوظ بيريس في انتخاب
  .لسطينية ايار، اعتقادا منه ان سقوط بيريس سينعكس تراجعا لمسيرة تحويل الحكم الذاتي دولة ف٢٩

سوية                      سيرة الت دي م ات االسرائيلية ال تنحصر في مؤي ائج االنتخاب أثير في نت .  غير ان محاوالت الت
ا                            ات وإن يكن خياره نمط من الرهان ذا ال شترك مع خصومها العرب في ه فسوريا، على ما يبدو، ت

زع   وبعده ان اذ تفيد قراءة المواقف السورية العملية قبل العدوان االسرائيلي وخالله         . مغايرا دمشق تن
ة االسرائيلية ال      . الى التصويت ضد بيريس    ولما آانت المنافسة االنتخابية على منصب رئيس الحكوم

وني                  (تترك مجاال لزعيم اآثر اعتداال       ين يوسي ساريد وشوالميت ال ا ب ى حد علمن ار عل ) فليس الخي
ل               يم تكت ود "فان المراهنة على سقوط بيريس تعني تفضيال واضحا لخصمه زع اهو   " ليك امين نتني . بني

ا هو معروف؟ ال                          ار استراتيجي آم سالم، وهو خي ار ال ذا التفضيل وخي فكيف يمكن المالءمة بين ه
ستند         . شك ان القيادة السورية تملك في هذا المجال معطيات ال تعيها العامة            ذا التفضيل ي اال اذا آان ه

ضًا          الى قرار جديد يقضي باستبدال الخيار االستراتيجي المشار اليه           د يصعب أي باستراتيجيا اخرى ق
.عرض حيثياتها على العامة

  
وازن                         دان الت ات االسرائيلية، وفي ظل فق أثير في االنتخاب  بيد ان المراهنة على قدرة عربية على الت

ة                ديالت التكتيكي ا مع شيء من التع سالم، ربم ل  . االستراتيجي، تعني االستمرار في خيار ال اذ ال يعق
ا شن               ان يراهن طرف عرب      ى رأس اولوياته ة في اسرائيل تضع عل ة متطرف ى وصول حكوم ي عل

يس  . استراتيجيا، اذًا، ام تكتيك؟ تصعب االجابة عن هذا السؤال الجوهري   . حرب جديدة ضد العرب    ل
فقط الن المعطيات وقف على من هم في موقع القيادة بل الن اخطر ما في هذا الزمن الذي ال هو
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و عصر سال  اورات    عصر حرب وال ه ار المن ى اعتب ة ال ة المزمن ة العربي ك النزع زز تل ه يع م ان
  .التكتيكية سالحا استراتيجيا في وجه خلل عالمي واقليمي
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