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عرب كثر يترقبون االنتخابات في إسرائيل منهم بدافع حب المعرفة وزيادة حصيلة معلوماته حول 

العملية االنتخابية وسلوك الناخب ومنهم بدافع سياسي ينبع من رغبة في رؤية هذا المرشح يفوز على اآلخر أو 

هناك من يرغبون في فوز شارون ألنهم يظنونه متشدداً وهو كفيل بإفشال ما تم التعارف عليها بأنها . عكسال

العملية السلمية، وهناك من يأملون بفوز باراك ألنه على استعداد أن يقدم للجانب العربي بعض التنازالت وأن 

همه االنتخابات في إسرائيل إطالقاً وليس لديه لكن هناك من بيننا من ال ت. يحرص على استمرار العملية السلمية

وهو غالباً إما يكون غير معني في العملية السلمية . االستعداد لتوظيف أي جزء من وقته للتفكير في هذه المسألة

أو السياسة والشؤون العامة أو يتطلع نحو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر رافضاً كل ما يتعلق بالسالم مع 

 .إسرائيل

بغض النظر عن المواقف المتعددة والمتباينة يصعب القول بأنه ال يوجد فروق بين طروحات باراك 

وطروحات شارون، وإال لماذا كل هذه الضجة االنتخابية والتحالفات والتحالفات المضادة؟ ولماذا كل هذا الترقب 

م من أنها قد ال تقود البعض الى المفاضلة العالمي واالهتمام باستطالعات الرأي؟ ال شك أن هناك فروقاً على الرغ

بين هذا وذاك، ويبقى تقدير أهميتها مرتبطاً بالشخص ونظرته تجاه الحّل الذي يراه مناسباً للقضية الفلسطينية 

لكننا إذا نظرنا إلى المبادئ أو الخطوط العريضة التي ينطلق منها المرشحان . واألراضي المحتلة بصورة عامة

ولكي تتضح الصورة، ننظر أوالً إلى الخطوط . يما بينهما يصعب أن نراه عند الخوض في التفاصيلنجد توافقاً ف

 :العريضة والتي يمكن تلخيصها كما يلي

 البحث عن عربي يأخذ على 1967إسرائيل ال تريد حكم الفلسطينيين ومن سياستها ومنذ االحتالل عام  -1

يرين وهما الظهور أمام العالم كدولة محتلة وإدارة شؤون عاتقه حكماً ذاتياً يريح إسرائيل من همين كب

أيد الليكود والعمل إقامة حكم ذاتي فلسطيني منذ زمن طويل وسعيا نحو إقامته بوسائل .السكان اليومية

 .مختلفة، والمرشحان الحاليان يؤيدان استمراره

أي أن الحكم . ب نهر األردنالحكم الذاتي يخلو من السيادة الحقيقية ويجب أال يتواجد جيش عربي غر -2

الذاتي للناس، وأن أي تصرف باألرض من قبل القائمين عليه يجب أن يكون بموجب صالحيات ممنوحة 

بمعنى أن الليكود والعمل متفقان على بقاء األرض ضمن قدرة إسرائيل على التصرف بها . وليس أصلية

 .وعليها في الوقت الذي تراه مناسباً

 أي من الحزبين الكبيرين أو المرشحين لرئاسة الوزراء على إقامة دولة فلسطينية بناء عليه ال يوافق -3

إنهما ال يمانعان التسمية وإنما يمانعان . حقيقية، وإنما بإمكان أهل الحكم الذاتي إقامة كيان يسمونه دولة

 .الدولة الفعلية



على الفلسطينيين أن . إلسرائيليةإقامة الكيان الفلسطيني والمحافظة عليه مرتبطان بالمصالح األمنية ا -4

يحرصوا على أمن إسرائيل وأن يحاربوا ما يسمى باإلرهاب ويالحقوا كل فلسطيني يحاول أن يمس 

أي على الفلسطينيين أن يعملوا حراساً لبني إسرائيل شأنهم في ذلك . بأمن إسرائيل من قريب أو بعيد

 .شأن أي عربي يريد إقامة سالم

وحدة تحت سيادة إسرائيل واالحتفاظ بمناطق في غور األردن واللطرون وشرق اإلبقاء على القدس م -5

المنطقة بين مدينتي بيت لحم (الخليل ومناطق ذات استيطان كثيف مثل منطقتي قلقيلية وعصيون 

 ).والخليل

طين عدم السماح للالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم واالستعداد للمساهمة في عملية تو -6

 .وتعويض في البالد العربية

ال حدود حرة للكيان الفلسطيني مع أي دولة عربية وال تنقل من الكيان الى العالم الخارجي وبالعكس  -7

 .بدون إشراف إسرائيلي

 .1967عدم تسليم سوريا كامل األراضي المحتلة عام  -8

يل األمنية ذات أولوية في كل األحوال وتحت مختلف الظروف وصنوف االتفاقات تبقى متطلبات إسرائ -9

األمن بالنسبة . على كل طرف عربي أن يتمسك بها ويحترمها إذا شاء أن تستمر أوضاع السالم

إلسرائيل فوق الخالفات السياسية ويتعدى األحزاب واالنتخابات والحكومات مهما كان شكلها وتركيباتها 

طلبات إسرائيل األمنية وعلى الحكومة أن الجيش وقوى األمن المختلفة تحدد مت. والتحالفات التي تميزها

تعمل على تلبيتها، وبدورها ال تتهاون الحكومة في صنعها ألي نوع من السالم مع العرب في شروطها 

 .األمنية

 

أما إذا أردنا الخوض في التفاصيل، وهذا ما يريده إجماالً المؤيدون للمفاوضات مع إسرائيل نلحظ فروقات تبدو 

 :هنا ألمس على أهم هذه الفروقاتو. كبيرة أحياناً

لدى باراك االستعداد أن يمنح الكيان الفلسطيني صالحيات على مساحات من األرض أكثر اتساعاً من  -1

تناقلت وسائل اإلعالم أخباراً عن إمكانية إعطاء الكيان الفلسطيني حوالي . المساحات التي يمنحها الليكود

ها مساحة القدس، وهذه إمكانية بعيدة جداً عن طرح الليكود من مساحة الضفة الغربية مخصوماً من% 95

بالطبع لم نسمع تفصيالت حول وضع هذه النسبة من األراضي وكيفية تفصيلها ووضعية كل . وشارون

وبالرغم من عدم الوضوح في طرح حزب العمل وباراك إال أنه ليس من . تصنيف إذا تم تصنيفها

 .من هذه النسبةالمتوقع أن يقترب الطرح الليكودي 

أي ذلك النوع الذي ال يضع . يسمح باراك بنوع هش من االتصال الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية -2

عراقيل أمام تحرك الجيش اإلسرائيلي إذا أراد السيطرة على مفارق الطرق وعزل األماكن السكنية 

لغربية مضلالً إلى حد من الضفة ا% 95وهذا ما يجعل فكرة االنسحاب من حوالي . بعضها عن بعض

أما الليكود فغير واضح في طروحاته بعد على الرغم من وجود أفكار عامة تشير على أنه مستعد . كبير

 .من الضفة% 50 و 40لتسليم السلطة الفلسطينية ما يتراوح بين 



لقد سبق . يريد شارون أن يحتفظ بشريط واسع في غور األردن قد يتراوح عمقه عشرين كيلومتراً -3

حزب الليكود أن طرح فكرة االحتفاظ بكل األغوار، أي من نابلس شرقاً حتى نهر األردن، وكذلك من ل

هذه مساحة . ناحيتي بيت لحم ورام اهللا مع عدم االحتفاظ بتلك القرى التي تحد المدن الرئيسة من الشرق

وحسب ما تسرب من أما بالنسبة لباراك . من مساحة الضفة الغربية% 30كبيرة نسبياً وتشكل حوالي 

أخبار فإن لديه االستعداد لتسليم األغوار للسلطة مع االحتفاظ بشريط ضيق على طول نهر األردن 

وهو شريط يهدف إلى االطمئنان إلى بقاء ضفتي األردن . يتراوح عمقه األقصى ثالث كيلومترات

 .مفصولتين وإبقاء الحدود تحت إشراف إسرائيلي مباشر

 

لدى باراك اإلستعداد إلخالء عدد من المستوطنات قد يصل إلى ستين مستوطنة، لكنه ال يوافق على  -4

يرى باراك أن بعض المستوطنات المعزولة وصغيرة الحجم تشكل عبئاً أمنياً . إخالء جميع المستوطنات

 إنه ال يرى في .ومادياً على إسرائيل وال تشكل في نفس الوقت مصلحة استراتيجية تبرر االحتفاظ بها

االنتشار االستيطاني مصلحة إسرائيلية ويفضل البقاء فقط في المواقع االستيطانية الحيوية والتي تشكل 

إنه يريد . تجمعات يسهل استيعابها ضمن شبكة الطرق والمواصالت والدفاع عنها بدون ثمن باهظ

ظ على ما يدعيه من حق اليهود في االحتفاظ باألطواق االستيطانية حول القدس وباالستيطان الذي يحاف

) جنوب ـ غرب رام اهللا(الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وبالتجمعات االستيطانية في مناطق اللطرون 

 .وقلقيلية حتى مشارف نابلس وعصيون التي تقطع الطريق بين بيت لحم والخليل

ستمراره في زيادة أعداد المستوطنين أما بالنسبة لليكود فقد تم اإلعالن عن نيته عدم إخالء أي مستوطنة وا

ومن . وقد أعلن شارون أنه ينوي توسيع المستوطنات دون بناء مستوطنات جديدة. 67/ في األرض المحتلة

المعروف أن الليكود يقيم نقاطاً استيطانية جديدة تبعد عن المستوطنات القائمة كيلومترين أو ثالثة ويسميها 

لمتوقع أن يستخدم شارون هذا األسلوب وأن يستمر في استيطان قمم الجبال إنه من ا. توسيعاً لما هو قائم

 .حسب الدعوة التي أطلقها منذ عدة سنوات

من المتوقع أن يعطي باراك السلطة الفلسطينية صالحيات إدارية في األحياء العربية في القدس دون أن  -5

 على األحياء العربية، ومن الممكن أن هناك حديث إعالمي اآلن حول تقاسم السيادة. يعطي سيادة حقيقية

" أ"لقد تبين بعد التجارب المتعددة أن مناطق . في الضفة الغربية" أ"يكون األمر شبيهاً بالمناطق المصنفة 

ليست إال مجرد محميات بشرية قابلة للخنق في الوقت الذي تراه إسرائيل مناسباً ووفقاً لمتطلباتها األمنية 

ومهما يكن، فتح باراك ملف القدس . الطرح الباراكي مجرد ذر رماد في العيونومن المحتمل أن يكون 

 .وأخضعه للمناقشة ولديه االستعداد أن يعطي شيئاً

يرفض الليكود وضع القدس على طاولة المفاوضات ويصر على تكثيف االستيطان فيها، وحيث أنه متحالف 

نة المقدسة وغفرانه لن يتحقق إال بإقامة هيكل سليمان مع قوى متدينة تؤمن بأن رضا الرب مرتبط بوحدة المدي

من المتوقع أن تتسارع وتيرة االستيطان في القدس . فإنه لن يجازف بهذا التحالف معرضاً نفسه للخروج من الحكم

 .ووتيرة تحرش اليهود بالسكان العرب



أن يعطيها احتراماً على من المتوقع أن يمنح باراك السلطة الفلسطينية حرية حركة تتوسع مع الزمن و -6

األقل في العلن، لكنه ليس من المستبعد أن يحاول شارون متعمداً أن يلحق بها بعض اإلهانات العلنية 

وحسب التجارب، لن . وأن يستغل أخطاءها للتشهير بها والتأثير سلبياً على مصداقيتها محلياً وعالمياً

لوحظ أن العمل أكثر حرصا على التكتم على أعمال وقد . تنقص السلطة السلوكيات التي تعينه على ذلك

 . الفساد الذي تمارسه السلطة من الليكود والسبب بالتأكيد ال عالقة له بمصلحة الشعب الفلسطيني

يرفض الليكود االنسحاب من الجوالن على اعتبار أنها منطقة استراتيجية وحيوية بالنسبة ألمن إسرائيل،  -7

أما العمل فلديه االستعداد لالنسحاب في . وطنين وربما عدد المستوطناتوسيعمل على زيادة عدد المست

يونيو لعام /الجوالن وليس من الجوالن، وأعلن مراراً أنه لن ينسحب إلى خطوط الرابع من حزيران

يخشى حزب العمل ومعه باراك على منابع نهر األردن ومياه بحيرة طبريا وليس لديه االستعداد . 1967

علماً أنه من المحتمل أن ينسحب حزب العمل . ثلث مصادر إسرائيل المائية بيد سوريالوضع حوالي 

 .حتى الخطوط المذكورة لكن ضمن ترتيب يضمن عدم وضع سوريا يدها على المياه

ولهذا فإن على من يريد صلحاً مع إسرائيل ضمن منطق الحلول الوسط الذي يتضمن تنازالً عن حقوق أن 

ما من أراد تحرير فلسطين واستعادة كامل الحقوق العربية فإن عليه أن يجلس أمام شاشة أ. يأمل بفوز باراك

 .التلفاز متسلياً بمجريات االنتخابات اإلسرائيلية إن رأى ذلك مسلياً

أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فإنه من المتوقع أن تعيش أياماً صعبة إذا فاز شارون، أما إذا فاز باراك فستجد 

ستجد السلطة نفسها .  مستمرة في المفاوضات بناء على برنامج كلينتون الذي لم يطرح له مثيل عبر السنيننفسها

لقد طرح .  متوقع من رئيس وزراء إسرائيليوفي نوع من االرتياح ضمنها برنامجها من التنازل وضمن ما ه

ك أنها تشكل عناصر تفاؤل يمكن أن باراك على السلطة أفكاراً ال سابق لها على المستوى اإلسرائيلي، وال ش

 .تجعل المهمة التفاوضية أقل تعقيداً

من المحتمل جداً أن السلطة الفلسطينية قد وجدت في طروحات باراك وأفكاره ما يشجع على القبول حيث أن 

 على دخلت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات بناء على مبدأ المصالحة وليس بناء. الفرصة يصعب أن تتكرر

التنازل عن حقوق فلسطينية عبارة عن مبدأ مبني في المفاوضات مع . مبدأ اإلصرار على الحقوق الفلسطينية

فلو لم يكن الضغط الشعبي الفلسطيني والرأي العام العربي . الكيان الصهيوني، وأفكار باراك تقلل من حدة التنازل

 . أكثر يسراً وسهولةواإلسالمي لكان أمر الوصول الى تفاهم مكتوب مع باراك

 

لكن هل من الممكن أن يحقق شارون تقدماً في العملية السلمية؟ نعم من الممكن، إنما ليس ألنه سيقدم تنازالت 

جوهرية للجانب الفلسطيني ولكن ألن الجانب الفلسطيني جاهز باستمرار لخفض سقف متطلباته ويقدم التنازالت 

ي أنه محاصر برأي عام فلسطيني وعربي وإسالمي يمنعه من االنزالق لكن مشكلة الجانب الفلسطين. المتتالية

 .ولهذا كانت التنازالت الفلسطينية تدريجية امتدت على أكثر من عشرين سنة. السريع

. أما على الجبهة الشمالية من بالد الشام فإنه ليس من المتوقع أن تقبل القيادة السورية بطروحات شارون

 تطورات عربية إيجابية على هذه الجبهة والتي تشمل سوريا ولبنان ومن معهما من بل من المحتمل أن نشهد

من . وعلى كل حال كان الجانب العربي هو الذي يقدم التنازالت باستمرار وليس الجانب اإلسرائيلي. الفلسطينيين



 واعتقال الذين تحرير فلسطين والءات الخرطوم وصل العرب إلى حد اعتقال المناضلين ضد الكيان الصهيوني

 .يقاومون التطبيع


