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التي تنخر أزاحت االنتخابات اإلســــرائيلية األخيرة الســــتار عن االنقســــامات احلادة 
اجملتمع اإلســــــــرائيلي. وظهر كمجتمع فســــــــيفســــــــائي مركب من جمموعات عرقية ودينية 
وطائفية غير متجانســــــــة مل تتخل عن انتمائها الســــــــابق. كما أن فيه تنظيمات صــــــــغيرة 
كثيرة، صـــــــــــعد دورها على حســــــــــــاب األحزاب الكبيرة، من خالل تعبيرها عن مصــــــــــــالح 

. وال يوجد يف إســــرائيل اآلن حزب يمكن أن اقتصــــادية واجتماعية حمددة لفئات ضــــيقة
نطلق عليــــــه حزب األغلبيــــــة. ومل يعــــــد يف قــــــدرة احلزبين الكبيرين، الليكود والعمــــــل، 
جمتمعين تأليف حكومة وحدة وطنية حتظى بأغلبية يف الكنيســـــت من دون االســـــتعانة 

ية عباألحزاب الصغيرة. وباتت توجهات حكومة براك السياسية واالقتصادية واالجتما
  أسيرة لطبيعة التحالف الذي بنيت عليه.

وبصـــــــــــرف النظر عن أثر نتـــــائج االنتخـــــابـــــات وتفـــــاعالتهـــــا الالحقـــــة يف اجملتمع 
اإلســــــرائيلي وعالقة قواه الســــــياســــــية واالجتماعية بعضــــــها ببعض، فأثرها يف املســــــار 

صـــــــــــنـــاديق االقتراع يختلف كليـــاً عن أثرهـــا بعـــده؛ إذ قبـــل فتح الفلســـــــــــطيني قبـــل فتح 
اديق هرب نتنياهو من تنفيذ املرحلة الثانية من اتفاق "واي ريفر"، وبدد وقتاً الصـــــــــــن

طويالً وثميناً من حياة عملية الســالم على مســارها الفلســطيني. وأدخل املفاوضــات يف 
حالة جمود تام، وفرض على املفاوضــين الفلســطينيين إجازة قســرية زادت مدتها على 

انتقال الســـــــــــلطة من الليكود إىل العمل وفوز قوى  أشـــــــــــهر. وبعد ظهور النتائج وإعالن ٦
اليســـار والوســـط بأغلبية مقاعد الكنيســـت، عادت الروح إىل املفاوضـــات على مســـاراتها 
الثالثة، الفلســـــــــــطيني والســـــــــــوري واللبناين، وانتعش األمل بتحقيق تقدم ملموس خالل 

تية إلعادة قطار فترة قصـــــــــــيرة. كما أوجدت النتائج ظروفاً حملية وإقليمية ودولية مؤا
األميركي على التأثير يف حركته، الســـــــالم إىل ســـــــكته األصـــــــلية، وزادت يف قدرة الراعي 

  والقيام بدوره بقدر من اإلحراج أقل كثيراً من الذي واجهه يف عهد حكومة نتنياهو.
فهــل ســـــــــــتمكّن نتــائج االنتخــابــات اإلســـــــــــرائيليين والفلســـــــــــطينيين من حــل نزاعهم 

                                                            
   يف اجمللس الوطني الفلسطينيعضو ، فلسطينيكاتب.  
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التاريخي وصــنع ســالم عادل ودائم؟ وهل ســيكون براك قائداً ســياســياً صــانعاً للتاريخ، 
راً اخلاصــة، براً وبحأم ســيبقى عســكرياً يتقن الهجوم بالدبابات، ويجيد قيادة العمليات 

لعســـــــكري، وتخبط نتنياهو ونفور أغلبية اإلســـــــرائيليين وجواً؟ لقد قاده تاريخه األمني ا
سيتردد يف شن هجوم حاسم لصنع منه وتفكك الليكود... إلخ، إىل رئاسة احلكومة، فهل 

الســـــــــــالم احلقيقي بين الشـــــــــــعبين؟ أســـــــــــئلة كبيرة وكثيرة تنتظر القيادتين الفلســـــــــــطينية 
فالشـــــــــارعان الفلســـــــــطيني واإلســـــــــرائيلية، وال يمكنهما التهرب طويالً من اإلجابة عنها، 

واإلســـــــرائيلي يلحان يف احلصـــــــول على اجلواب، وكل الدول املعنية بصـــــــنع الســـــــالم يف 
الطرفان، الفلســــطيني واإلســــرائيلي، بهذه األســــئلة يف أول املنطقة تنتظره. وســــيصــــطدم 

ثنائياً، أو ثالثياً بحضـــــــــــور الرئيس كلينتون، أو خماســـــــــــيًا لقاء يجمعهما، ســـــــــــواء كان 
  الله.	س كلينتون والرئيس مبارك وامللك عبدبحضور الرئي

وأيــاً تكن العوامــل التي دفعــت النــاخــب اإلســـــــــــرائيلي إىل إحــداث التغيير، فــإن تبــدل 
نظام احلكم يف إســرائيل يشــير، ضــمن أمور كثيرة، إىل عودة أغلبية اجملتمع اإلســرائيلي 

ع يف وفق الوضـــــاإلســـــرائيلي، والتك -		إىل التعامل بواقعية مع قضـــــايا الصـــــراع العربي
الدويل اجلديد. والقول إن براك صــقر متنكر يف ريش حمامة، أو ليكودي يف لباس حزب 
العمل، وإن الفوارق بين الليكود والعمل بســــــــــيطة وشــــــــــكلية وغير جوهرية يف القضــــــــــايا 
األســـاســـية... إلخ يمكن فهمه فقط يف حال أُدرج يف خانة ممارســـة الضـــغوط الســـياســـية، 

أو يف إطــار الرد على بعض املواقف املتطرفــة التي اإلعالم،  والتفــاوض عبر وســـــــــــــائــل
ظهرت يف إبان احلملة االنتخابية. لكن هذا القول يصــــبح غير مســــتوعب وضــــاراً ومربكاً 
بالنســــــبة إىل املوقفين الفلســــــطيني والعربي، ويفقد صــــــنّاع القرار القدرة على اســــــتغالل 

 اوتفاوضية منتجة إذا عكس الظروف املالئمة واشتقاق توجهات صحيحة ووضع خطط
األمور الثالثة التالية أو واحداً منها: أوالً، النظر إىل نتائج االنتخابات اإلســـــــــــرائيلية من 

هرت ظزاوية ضــــيقة تطل فقط على الفوارق الســــياســــية واالقتصــــادية واالجتماعية التي 
رين. لكبييف مواقف األحزاب يف إبان احلملة االنتخابية، وخصوصاً برناجمي احلزبين ا

فمثل هذه النظرة يقود إىل التعامل مع الوضـــــــــــع اجلديد وآفاقه املســـــــــــتقبلية من زواياه 
م يبيّن دور تواصــل عملية الســالالشــخصــية واحلزبية واحمللية اإلســرائيلية الضــيقة، وال 
أعوام تقريباً، يف التغيير الذي  ٨وما انبثق منها من اتفاقات وعالقات ســـــــــــالم، خالل 

فيها ألثر التطورات الدولية واإلقليمية يف حركة ل. ثانياً، قراءة مغلوط حدث يف إســرائي
حكوماته. فمثل هذه القراءة يســـــــــــقط تأثير العوامل اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي وســـــــــــياســــــــــــة 

اخلارجية يف املرتكزات الفكرية والتنظيمية واالجتماعية للنظام السياسي يف إسرائيل، 
األميركية ومقاومته "الباسلة" لرياح التغيير ويغفل دور تصادم نتنياهو مع التوجهات 

ا وتأثيرههبت على املنطقة وظهور نظام القطب الواحد بعد انتهاء احلرب الباردة، التي 
حزب العمل يف خيارات الناخب اإلســـــــــــرائيلي. كما يســـــــــــقط مفعول العالقة احلميمة بين 



  ٥٠)، ص ١٩٩٩(صيف  ٣٩، العدد ١٠جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٣ 
 

 ســرائيلية يف عهد حكومةاإلواإلدارة األميركية وقدرة األخيرة على التأثير يف الســياســة 
براك. ثالثاً، االرتباك والتردد عند املنعطف احلاســـــــــــم، والهروب يف اللحظة احلرجة من 

 -		مواجهة اســــــــتحقاقات املرحلة اجلديدة التي دخلتها املفاوضــــــــات والعالقات العربية
  اإلسرائيلية وزيارة رئيسها براك لواشنطن.اإلسرائيلية، بعد تأليف احلكومة 

وال جمازفة يف القول إن االســـتعداد العايل الذي يبديه براك للتكيف وفق الســـياســـة 
األميركية، ولالنســـجام مع الوضـــع الدويل والتعامل بواقعية أكبر مع مقتضـــياته كاملة 
على املسارين السوري واللبناين، ومع املقتضيات اجلزئية على املسار الفلسطيني، مع 

ىل إيجاد حقائق جديدة يف املنطقة قادرة، مع الزمن، التشــــــــــــديد على جزئية، ســـــــــــيقود إ
على تعميق الواقعية يف الفكر الســـــياســـــي اإلســـــرائيلي أكثر بديناميتها وبآليتها الذاتية، 

التوســـــــــــعيـــة واملعتقـــدات الغيبيـــة املثـــاليـــة فـــأكثر، وعلى دفع القنـــاعـــات األيـــديولوجيـــة 
يف أعماق الضـــــــــــمير. كما أن  بالتدريج إىل الوراء، تاركة ملن يشــــــــــــاء حق االحتفاظ بها

ســالم جديدة على األرض تربك توجهات اليمين اســتعداده هذا ســيقود إىل إيجاد حقائق 
اإلســـــــرائيلي إذا عاد إىل الســـــــلطة بعد أربعة أعوام. وإذا كان ســـــــقوط نتنياهو املدوي من 
رئاســــــة احلكومة وانســــــحابه بســــــرعة من احلياة الســــــياســــــية، وخســــــارة الليكود واليمين 

ي عدداً كبيراً من مقاعد الكنيســـــــت، مكســـــــبين مهمين لصـــــــنع الســـــــالم يف املنطقة، القوم
إسرائيلية أفضل، فمسيرة املفاوضات على املسار  -		ولبناء عالقات فلسطينية/عربية

  الفلسطيني واالتفاقات التي انبثقت منها ساهمت يف حتقيقهما.
إضـــــــافة إىل ذلك، ســـــــيويل براك مســـــــألة األمن أهمية اســـــــتثنائية طوال عهده. وكان 
تفوقه على نتنياهو بفارق كبير من األصـــوات تفويضـــاً شـــعبياً قوياً لألمن قبل الســـالم. 

ســـــــــتعمل، يف أعوام وعلى املفاوض الفلســـــــــطيني أن يضـــــــــع يف اعتباره أن حكومة براك 
فق مفهومها التوســـــــعي القائم على تعديل حكمها، على تكريس الفصـــــــل بين الشـــــــعبين و

احلدود، وضــــمن اســــتراتيجيا أمنية، بعيدة املدى، تصــــون هوية إســــرائيل كدولة يهودية، 
وتغلق الطريق أمام إمكان حتولها إىل دولة ثنائية القومية. كما ســـــــــــتســـــــــــعى احلكومة 
لتحســــــــين صــــــــورة املوقف اإلســــــــرائيلي التي شــــــــوهها نتنياهو، وذلك عبر رفع مســــــــتوى 

لتنســيق الثنائي املســبق مع اإلدارة األميركية، والتشــاور مع الدول األوروبية. ولن يجد ا
براك صــــــعوبة كبيرة يف تمييز مواقفه جتاه الســــــالم من مواقف ســــــلفه نتنياهو. ويكفيه 
استئناف املفاوضات مع السوريين وتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع الفلسطينيين ليسجِّل 

متص الضـــغوط األميركية واألوروبية التي تعرضـــت لها إســـرائيل لنفســـه هذا التمايز، وي
يف إبان حكم الليكود. ويمكن القول، ســـــــــــلفاً، إنه غير مســـــــــــتعد لتقديم تنازالت جوهرية 
على اجلبهات الثالث، الفلســـــــــطينية والســـــــــورية واللبنانية، دفعة واحدة ويف وقت واحد، 

ل وسالمتها، ويفوق قدرة اجملتمع باعتبار ذلك، من وجهة نظره، خطراً على أمن إسرائي
ة األيديولوجيعلى التحمل، ويفجر التناقضــــــــات  -	املنقســــــــم على نفســــــــه -		اإلســــــــرائيلي
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ىل الســـــــــــطح بعـــد االنتخـــابـــات. فـــاالتفـــاقـــات إوالصـــــــــــراعـــات احلزبيـــة الكثيرة التي طفـــت 
املتوقعة، مهما تكن جمحفة باحلقوق العربية، ســــتتضــــمن إجراءات وخطوات إســــرائيلية 

  اعتبرها البعض، لفترة طويلة، تنازالت خطرة. ملموسة

  أولوية براك
  للمسارين السوري واللبناين

أكـــد براك، يف كـــل االتصــــــــــــــاالت الـــدوليـــة والعربيـــة والفلســـــــــــطينيـــة التي تمـــت بعـــد 
االنتخابات بشـــــــــأن التفاوض مع الفلســـــــــطينيين، أن حديثه عن االنســـــــــحاب من اجلنوب 

ار الفلســــطيني، وأنه ســــيباشــــر تنفيذ بقايا اتفاق اللبناين خالل عام ال يعني إهمال املســــ
"واي ريفر" يف وقـــت قريـــب. وســـــــــــيعطي األولويـــة للتعليم وإليجـــاد فرص عمـــل جـــديـــدة 
للعاطلين عن العمل يف إســـــــرائيل وليس لالســـــــتيطان، وســـــــيتعامل مع املســـــــتوطنين كما 

ضايا قمتواصلة فيما يتعلق بتعامل رابين معهم. وأكد رغبته يف بناء مفاوضات جدية 
وقت قصــــــــير، إذا ليّن الفلســــــــطينيون احلل النهائي، والتوصــــــــل إىل اتفاق بشــــــــأنها خالل 

تنفيذ اتفاق واي ريفر، وخصـــــــــوصـــــــــاً أن مواقفهم. أعتقد أنه جاد، بحدود، فيما قاله عن 
. لكن  إصــــــــرار القيادة الفلســــــــطينية على تنفيذه يلقى تفهماً أميركياً ودعماً أوروبياً قوياً

أولوية للمســـار الفلســـطيني وملفاوضـــات احلل النهائي يفتقر إىل الدقة  حديثه عن إعطاء
والصــــــــــــــدق حتى لو كرره عـــدة مرات. فبراك خـــاض معركتـــه االنتخـــابيـــة حتـــت شـــــــــــعـــار 
"إســـــــرائيل واحدة ودولة اجلميع، وإيهود براك رجل األمن والســـــــالم"، وهو شـــــــعار مل يكن 

فســيه موقفين أســاســيين عمليين: جمرد دعاية موقتة. وقد التزم براك أمام ناخبيه ومنا
إجراء اســــــتفتاء شــــــعبي يف أي اتفاق يتم التوصــــــل إليه بالنســــــبة إىل قضــــــايا احلل األول 

أن بالنهائي مع الفلســــطينيين، والتي مل يحدد تاريخ انتهاء املفاوضــــات بشــــأنها، علماً 
أيار/مايو املاضي؛ الثاين سحب اجليش اإلسرائيلي من  ٤املرحلة االنتقالية انتهت يف 

تضــــــمن عدم تعرض اجلنوب اللبناين خالل فترة أقصــــــاها عام، ووضــــــع ترتيبات أمنية 
وتفك ارتباط اجليش مواقعه العســـــــــــكرية والقرى واملدن الشـــــــــــمالية لهجمات عســـــــــــكرية، 

  ل مسؤولية مصيرها.بقوات أنطوان حلد وتعفيه من حتمّ
ويعرف براك أن الوفــاء بــالتزامــه الثــاين يســـــــــــتوجــب اســـــــــــتئنــاف املفــاوضـــــــــــــات مع 
الســــــــوريين، بشــــــــأن االنســــــــحاب، من حيث توقفت يف عهد رابين وبيرس، والتوصــــــــل إىل 

اللبنــاين. اتفــاق معهم على االنســـــــــــحــاب من اجلوالن قبــل تســـــــــــويــة الوضـــــــــــع يف اجلنوب 
بحا توأمين مترابطين يف املصــــالح ومتالزمين يف فاملســــاران، الســــوري واللبناين، أصــــ

الترابط بينـــه وبين احلركـــة على طريق احلرب والســـــــــــالم، وال مصـــــــــــلحـــة للبنـــان يف فـــك 
يلي إســــرائ -		ســــورية. ومصــــالح ســــورية العليا تدفع قيادتها إىل تأخير أي اتفاق لبناين

حلل مشــــــــكلة "إعالن مبادئ" 		إىل حين االتفاق، كحد أدنى، على اخلطوط العريضــــــــة لــــــــــــــــــــ
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تؤمّن لها  -		حكومة وجملس نواب وقوى ســـــــياســـــــية -		اجلوالن، وعالقاتها باللبنانيين
ذلك. وأظن أن إيعاز قيادة اجليش اإلســــــرائيلي مؤخراً إىل عميلها أنطوان حلد يف ســــــحب 
" التي طرحت خالل رئاسة  قواته من جزين، ليس سوى حماولة إلحياء فكرة "جزين أوالً

إشـــــارة ســـــالم عملية وملموســـــة مقدمة، بموافقة براك وعلم اإلدارة و براك هيئة األركان،
األميركية، من القيادة اإلســـــرائيلية إىل ســـــورية ولبنان وحزب الله، هدفها تأكيد أولوية 
املســـــــار اللبناين، وتتضـــــــمن حماولة رســـــــم نموذج أويل للوضـــــــع املســـــــتقبلي يف اجلنوب 

 اللبنانيةاللبناين بعد االنســـــــــــحاب. وهي حماولة لدق إســـــــــــفين بين حزب الله واحلكومة 
على  الســـيطرةوالســـوريين، واختبار لســـلوكه ومدى قدرة الســـلطة اللبنانية الرســـمية على 

املناطق التي يتم االنســحاب منها، ومدى جناحها يف حتمل مســؤولية حفظ األمن العام 
مــة الوطنيــة اللبنــانيــة من اســـــــــــتخــدامهــا قواعــد النطالق يف هــذه املنــاطق، ومنع املقــاو
  عملياتها القتالية ضد إسرائيل.

ويـــدرك براك، أكثر من غيره، أن األوضــــــــــــــاع الـــدوليـــة واإلقليميـــة مهيـــأة النطالقـــة 
تفاوضـــية جديدة قوية على املســـارين الســـوري واللبناين، وأن الشـــروع يف املفاوضـــات 

، والتي يعرفها ١٩٩٦عندها يف عهد بيرس ســــنة مع الســــوريين من النقطة التي توقفت 
جيداً بحكم مشـــــــــــاركته فيها، يمكّنه من حتقيق هذا الهدف والوفاء بالتزامه الذي قطعه 

العمـــل مَن يـــدعم موقفـــه بقوة، على نفســــــــــــــه أمـــام نـــاخبيـــه. وســـــــــــيجـــد يف قيـــادة حزب 
 وخصـــــــــوصـــــــــاً مَن صـــــــــاروا مقتنعين بأن الســـــــــالم والتطبيع مع العرب يمران عبر طريق

دمشـــــــــق ال عبر مســـــــــار التفاوض مع الفلســـــــــطينيين. وباإلضـــــــــافة إىل ذلك تلقى  -		حيفا
توجهات براك إلعطاء أولوية للمســــــــــــارين الســـــــــــوري واللبناين ترحيباً حاراً من اإلدارة 
األميركيـــــة وجمموعـــــة الـــــدول األوروبيـــــة، فهو يلبي، يف هـــــذه الفترة، متطلبـــــات توافق 

نطقة، وضمنها تواصل عملية السالم واستقرار سياسة حزب العمل مع مصاحلها يف امل
الدول العربية على إســرائيل وتشــكيل ســوق اقتصــادية واحدة. أوضــاع املنطقة، وانفتاح 

اخلــارجيــة األميركيــة، مــادلين أولبرايــت، مؤخراً، أمــام جمــاعــة يهوديــة وقــد قــالــت وزيرة 
يلي، ني واإلســـــرائأميركية إنه "بعد االنتخابات اإلســـــرائيلية ســـــنحض الطرفين، الفلســـــطي

تنفيذ االلتزامات املســـــــتحقة من اتفاق واي ريفر." وأضـــــــافت: "ســـــــنكون مســـــــتعدين على 
لبــذل جهود جــديــدة الســـــــــــتئنــاف املفــاوضــــــــــــات وحتقيق تقــدم جوهري على املســــــــــــارين 

ويعتقد أركان اإلدارة األميركية أن األوضــــاع ســــانحة للتوصــــل إىل الســــوري واللبناين." 
ئيس قبل رحيل الر -		غير متوفرة على املسار الفلسطيني -	اتفاق على هذين املسارين

وإجراء االنتخابات األميركية أواخر الســـــنة املقبلة، وأن هذا كلينتون عن البيت األبيض 
االتفاق ســيكون، لو تم، اختراقاً نوعياً يحققه الرئيس كلينتون على طريق صــنع الســالم 

ي حققه الرئيس األميركي جيمي كارتر يف املنطقة شــــبيهاً باالختراق االســــتراتيجي الذ
  مناحم بيغن.يف كامب ديفيد يف عهد 
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يف حق وواجب القيادة الســورية العمل بأســرع وقت لتحرير أرضــها وتوقيع ال شــك 
االتفاقات التي تمكّنها من حتقيق هذا الهدف القومي الكبير، تماماً كما مارست القيادة 

ومــا تاله من اتفــاقــات. وبــديهي القول إن الفلســـــــــــطينيــة حقهــا يف توقيع اتفــاق أوســـــــــــلو 
االتفاق لن يتم من دون اتفاق الســـــــــــوريين واللبنانيين على وجود دويل أو أميركي على 
األرض، ومن دون توفير الضمانات السياسية والقانونية الدولية التي تطلبها إسرائيل، 

والســـــــــــيــاحيــة  العالقــات التجــاريــةوإنهــاء حــالــة احلرب القــائمــة بين الطرفين، وتطبيع 
دائم. وســـــيطالب اجلانب اإلســـــرائيلي والثقافية وتبادل الســـــفراء يف إطار معاهدة ســـــالم 

قبـــل توقيع االتفـــاق أو بعـــده بتفعيـــل مفـــاوضـــــــــــــات متعـــددة األطراف، وبعـــث احليـــاة يف 
املؤتمر االقتصــــــادي الشــــــرق األوســــــطي ومشــــــاركة ســــــورية فيهما. وأياً تكن تفصــــــيالت 

ســتطالب بها حكومة براك، وخصــوصــاً بشــأن قمم جبل التي  الترتيبات األمنية الواســعة
الشــــيخ االســــتراتيجية، والســــفوح الغربية للهضــــبة املســــيطرة على منطقة احلولة وطبرية 

الشـــــمالية، فاالتفاق بشـــــأن اجلوالن ســـــيعيد حتماً كامل الهضـــــبة إىل الســـــيادة واألغوار 
عاماً، ويحرر االقتصـــــــــــاد  ٢٠الســـــــــــورية تماماً كما عادت ســـــــــــيناء إىل مصـــــــــــر قبل نحو 

الســــــوري والشــــــعب الســــــوري من النفقات الباهظة واإلجراءات األمنية االســــــتثنائية التي 
ز رحبة لتعزيمع إســـــرائيل، ويفتح آفاقاً  فرضـــــتها، أعواماً طويلة، متطلبات حالة احلرب

الــديمقراطيــة يف احليــاة الســـــــــــيــاســـــــــــيــة الســـــــــــوريــة، ويحرر مســـــــــــــاحــة مهمــة من األرض 
حتى حرب  ١٩٤٨الفلســـــطينية، "قطاع احلمة"، بقيت حتت الســـــيطرة الســـــورية منذ ســـــنة 

. وإذا كان الرئيس الســـــــــــوري األســـــــــــبق أمين احلافظ عرض، أوائل ١٩٦٧حزيران/يونيو 
عليها،  فلســـــطينية، على الفلســـــطينيين اســـــتالم تلك املنطقة وإقامة نواة دولة الســـــتينات

لى العربية االتفاق عفلن يتعذر على القيادتين الســـــــــــورية والفلســـــــــــطينية وجامعة الدول 
إعــادتهــا إىل أصـــــــــــحــابهــا وتمكين اآلالف من الالجئين الفلســـــــــــطينيين من اإلقــامــة بهــا 

  وحتقيق حلمهم بالعودة.
رأي القوى العربية الرسمية والشعبية املعارضة لعملية السالم،  وبصرف النظر عن

اإلســــــرائيلي القادم يرســــــي أســــــســــــاً إضــــــافية نوعية لصــــــنع ســــــالم  -		فاالتفاق الســــــوري
حقيقي، شامل وعادل يف املنطقة، ولبناء عالقات سلمية نامية بين شعوبها. كما يعزز 

ى حســـــــــــــاب القوى اليمينيـــة االتفـــاق مواقع املعتـــدلين وقوى الســـــــــــالم يف إســـــــــــرائيـــل عل
لســــــــــنوات طويلة، ويصــــــــــلب عود املتطرفة، ويجعل الســــــــــالم نهجاً راســــــــــخاً ال رجعة عنه 

 القيادتين املصرية واألردنية علىاإلسرائيلي الطري، ويزيد يف قدرة  -		االتفاق األردين
إســـــــرائيلية ســـــــليمة تضـــــــمن مصـــــــالح  -	احلركة وأداء دور فاعل يف بناء عالقات عربية

وتســــهل عليهما القيام بدور مســــاند للفلســــطينيين يف مفاوضــــات قضــــايا احلل اجلميع، 
النهائي: القدس؛ املياه؛ احلدود؛ الالجئين؛ األمن؛ وخصــوصــاً أن بعض هذه القضــايا ال 
يخص الفلســـــــــــطينيين وحــــدهم. وحزب العمــــل ال يعــــارض، كمــــا الليكود، قيــــام هــــاتين 
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ن تصـــــــور توصـــــــل الفلســـــــطينيين إىل القيادتين بدور مســـــــاعد يف املفاوضـــــــات. إذ ال يمك
  اتفاقات بشأن هذه القضايا من دون تنسيق مسبق مع األردن ومصر ولبنان.

  تنفيذ قضايا املرحلة االنتقالية
  يعزز املوقف الفلسطيني

مع الفلســـــــطينيين فيما يتعلق بقضـــــــايا املرحلة االنتقالية أمّا بشـــــــأن املفاوضـــــــات 
رحلة قضــايا املبقايا اتفاق واي ريفر، وبقية املؤجلة فالواضــح أنها ســتركز على تنفيذ 

االنتقــاليــة التي التزمهــا نتنيــاهو ومل ينفــذهــا. وتنفيــذ براك لهــا يعزز صــــــــــــدقيتــه داخليــًا 
وخــارجيــاً، وينســـــــــــجم مع التوجهــات األميركيــة، ويمتص أي ضـــــــــــغوط دوليــة وإقليميــة 

ينقل ، وحمتملة على إســـرائيل لتحقيق تقدم ســـريع ملموس يف مفاوضـــات احلل النهائي
معارضـــــــــــة داخلية قوية قبل التنفيذ أو معظمها إىل الطرف الفلســـــــــــطيني. ولن يجد براك 

بعده، فنتائج االنتخابات وفوزه الســــــــاحق على نتنياهو وعودة حزبه بقوة إىل الســــــــلطة 
الدينية والعلمانية، الصــــغيرة والكبيرة، تســــهل عليه متحرراً من ابتزاز األحزاب اليمينية 

حكومة نتنياهو وافقت على هذه القضـــايا، وبعضـــها مضـــى خصـــوصـــاً أن أمر التنفيذ، و
عليه أعوام، واملعارضـــة مشـــتتة. لكن براك ســـيحاول املســـاومة يف شـــأن هذه القضـــايا، 

أحالم دجمها كلها أو، يف احلد األدنى، دمج املرحلة الثالثة من االنســــــحاب يف وتراوده 
مفاوضــــات قضــــايا احلل النهائي. وســــيطالب قبل التنفيذ بالتزامات فلســــطينية جديدة، 
بعضـــــــها يتعلق بمحاربة اإلرهاب وبأمن املســـــــتوطنين واملســـــــتعمرات، وبعضـــــــها اآلخر 

ن الدولة إىل حين االتفاق على عاصــمتها يتعلق بمفاوضــات احلل النهائي وتأجيل إعال
منها. وســـــــــــيعمل على برجمة وحدودها وأمنها ومياهها وحركة الدخول إليها واخلروج 
وجــدول زمني طويــل يحتفظ عمليــة التنفيــذ يف جرعــات صـــــــــــغيرة، ووفق أجنــدة معقــدة 

بهما لنفســـــه وليس وفق أمنيات الفلســـــطينيين. وســـــيلمس املفاوض الفلســـــطيني تشـــــددًا 
نتنياهو، وال ســــيما أن ال يقل عن تشــــدد األرض يلياً بشــــأن األمن واالنســــحاب من إســــرائ

االنسحابات اجلديدة ستؤثر يف وضع عدد من املستعمرات. فبراك كان حتفّظ من اتفاق 
أوســــلو فور إعالنه، وحشــــد موقف ضــــباط األركان خلفه، وفرضــــوا عدم قدســــية التواريخ 

رض الفلسطينية إىل مناطق "أ"، "ب"، "ج"، وأن الواردة فيه. وهو صاحب فكرة تقسيم األ
االنســـــــــــحاب منها تكون على فترات متباعدة. وكان على رأس دعاة االتفاق أوالً مرحلة 

  على اخلرائط النهائية للضفة والقطاع قبل وضع خطط االنسحاب املرحلية.
 إذا كان لبراك مفهومه اخلاص بشــــــأن تنفيذ قضــــــايا املرحلة االنتقالية ويرغب يف

دمج بعضـــــــــها يف مفاوضـــــــــات احلل النهائي، أو يف فتح مســـــــــار مســـــــــتقل لها يســـــــــتعمله 
الفلسطيني ربط الدخول يف مفاوضات احلل النهائي بثالث للمماطلة، فمن حق اجلانب 

"اليوم والســــاعة" 		مســــائل رئيســــية: األوىل حتديد تاريخ واضــــح وجدول زمني حمدد بــــــــــــــــ
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إلغالق ملف قضــــــــــــايـا املرحلـة االنتقـاليـة إغالقـاً تـامـاً، وضـــــــــــمنهـا املرحلـة الثـالثـة من 
االنســحاب التي نص عليها اتفاق أوســلو، والتمســك بموقف يقوم على رفض الدخول يف 

تنفيذ هذه القضــــــايا املؤجلة من املرحلة مفاوضــــــات بشــــــأن قضــــــايا احلل النهائي قبل 
احلد األدنى، وضــع جدول زمني حمدد لتنفيذها، وخصــوصــاً أن الفترة  االنتقالية، أو يف

الزمنية احملددة النتهاء املرحلة االنتقالية، وملفاوضــــــــــات احلل النهائي انتهت؛ الثانية 
احلصــــول على قرار إســــرائيلي رســــمي ملزم بوقف كل األعمال االســــتيطانية وقفاً نهائياً 

و جلنة مشـــــــتركة ملراقبة الوضـــــــع على األرض، وتأليف جلنة مراقبة أميركية أوشـــــــامالً 
فر؛ ريواإلصـــــــــرار على إزالة كل البؤر واملواقع االســـــــــتيطانية التي أقيمت بعد اتفاق واي 

الثالثة، حتديد ســــــــــقف زمني لنهاية املفاوضــــــــــات بشــــــــــأن قضــــــــــايا احلل النهائي. وهذه 
مة ودخول يف اشــــــــتباكات تفاوضــــــــية قوية مع حكاملســــــــائل الوطنية الكبرى تســــــــتحق ال

املعتدل يف براك وحتويلها إىل امتحان حقيقي ملواقف اليســــــــــــار اإلســـــــــــرائيلي واجلناح 
حزب العمل، وخصــوصــاً أن اتفاقات الطرفين تتضــمن هذه املســائل بنصــوص واضــحة، 

  وأن تعهدات الراعي األميركي ضمنتها كاملة.
بيرة ك ال شـــــك يف أن تنفيذ قضـــــايا املرحلة االنتقالية يدفع بعملية الســـــالم خطوات
ويمكّن إىل األمــــام، ويعيــــد إليهــــا بعض صــــــــــــــدقيتهــــا التي فقــــدتهــــا خالل عهــــد الليكود، 

الفلســــطينيين من حتقيق إجنازات إضــــافية، عن طريق انتزاع مزيد من حقوقهم الوطنية 
أوضاعهم فوق أرضهم، ويقربهم وإضافتها إىل ما انتزع سابقاً، ويساعدهم يف تصليب 

مة الدولة، ويحسن موقفهم على الصعيدين العربي والدويل من أهدافهم يف التحرير وإقا
مفاوضــــــات احلل النهائي الالحقة. فتنفيذ بقايا ومع اإلســــــرائيليين، ويقوي أوراقهم يف 

 %١٤من األرض، ونقل  %١٠اتفاق واي ريفر يؤدي إىل انسحاب اجليش اإلسرائيلي من 
ل وحترير أجزاء إضــــــــــــافية من من منطقة "ب" إىل منطقة "أ" يعني دحراً جزئياً لالحتال

، وحترير أعداد إضـــــــــــافية من الســـــــــــكان تقدر %٤٤األرض يرفع نســـــــــــبتها اإلجمالية إىل 
" يرفع نســــــبتهم إىل ما يزيد على 		بـــــــــــــــــ ، وينقلهم إىل أوضــــــاع %٩٥"نصــــــف مليون تقريباً

وحياة أفضــــل قياســــاً بأوضــــاعهم وحياتهم القائمة، فضــــالً عن القيمة املعنوية الكبيرة 
معتقل من الســـــــجون اإلســـــــرائيلية. وغني عن القول إن اســـــــتكمال بناء  ٦٠٠لتحرير نحو 

طاع والق، وفتح املمرين اآلمنين بين الضــــفة امليناء، وتشــــغيل مطار من دون منغصــــات
وضمان استمرارهما مفتوحين، كل هذا يساعد على توحيد اقتصاد السوق الفلسطينية، 
وينهي الكثير من عذابات املواطنين الفلســـــــــــطينيين الناجمة عن التنقل واالعتقال على 

وا تذوقها، عملية الســـــــــــالم التي حرماملعابر والطرقات، ويمكّنهم من قطف بعض ثمار 
أوراق االبتزاز والضـــــــــــغوط األمنيــــة ويقود إىل فقــــدان اجلــــانــــب اإلســـــــــــرائيلي عــــدداً من 

. كما يحسن  واالقتصادية واالجتماعية التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، سلطة وشعباً
الفلسطينيين، وخصوصاً الغزيين احملرومين موقع السلطة يف صفوف قطاع واسع من 



  ٥٠)، ص ١٩٩٩(صيف  ٣٩، العدد ١٠جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٩ 
 

للقاء أهلهم وللدراســـــــــة وللعالج. وقد يخلص القيادة ربية من الوصـــــــــول إىل الضـــــــــفة الغ
بطاقة  ٤٠٠على حرية حركة املواطنين يف مقابل أقل من الفلســـــــــــطينية من تهمة القفز 

VIP كل هذه املكاســـــــــــب املهمة ممكن يف عهد براك، ويســـــــــــتحق توحد . أعتقد أن حتقيق
هم ة، وتكييف مواقفالفلســـطينيين يف ســـبل إجنازها ووضـــعها يف قمة أولوياتهم الوطني

واخلــارجيــة لتحقيقهــا خالل أقصـــــــــــر فترة زمنيــة ممكنــة. وعلى الفلســـــــــــطينيين الــداخليــة 
قاء باملســـــــــتهترين بهذه املكاســـــــــب أالّ ينســـــــــوا أن رفض االتفاق وتعطيل تنفيذه يعنيان 

أجزاء من األرض والشــعب حتت االحتالل، وأن كالً من الكفاح املســلح الفلســطيني خالل 
، والتضـــــــــــحيـــات العربيـــة طوال نصـــــــــــف قرن، مل يحرر شـــــــــــبراً من األرض ثالثين عـــامـــاً

  الفلسطينية.

  مفاوضات احلل النهائي طويلة ومعقدة
صــــــحيح أن حزب العمل هو صــــــاحب اتفاق أوســــــلو وتوابعه، وأنه يدعو إىل الفصــــــل 
بين الشـــــــعبين، وأنه أســـــــقط من برناجمه معارضـــــــة قيام دولة فلســـــــطينية، وأن عدداً من 

دة للحزب، بقياقادته يرى يف نتائج االنتخابات اإلســـــــــــرائيلية تفويضـــــــــــاً شـــــــــــعبياً قوياً 
ســــارات الثالثة، إالّ إن هناك أيضــــاً مَنْ يدعو براك، للتوصــــل إىل اتفاقات نهائية على امل

إىل احلذر، ويفكر يف التوسع واالحتفاظ باالستيطان. والءات براك األربع الشهيرة، التي 
رفعهــا احلزب خالل حملــة االنتخــابــات، تــدينــه بــاجلرم املشـــــــــــهود: "ال لتقســـــــــــيم القــدس 

معــات االســـــــــــتيطــانيــة عــاصـــــــــــمــة إســـــــــــرائيــل املوحــدة؛ ال لعودة الالجئين؛ ال إلزالــة التج
األســـاســـية؛ ال لوجود جيش قوي غربي نهر األردن"، وتكشـــف تقاطع، إن مل يكن تطابق، 
لغة حزبه جتاه قضــــــــــــايا احلل النهائي مع لغة اليمين الســـــــــــياســـــــــــي املتطرف ومواقفه. 

أعضـــــــــاء احلزب الواقعية للســـــــــالم مع الفلســـــــــطينيين وباإلضـــــــــافة إىل ذلك فرؤية بعض 
خملــــاطر انقســـــــــــــــام اجملتمع وتتعــــارض مع رؤيتــــه منيــــة، تصـــــــــــطــــدم بمفــــاهيم براك األ

تفجير صـــراعاته املتنوعة. وال تنســـجم مع طموحاته اإلســـرائيلي وســـبل مللمته وتعطيل 
ـــــــــ "إسرائيل واحدة" يراعي مواقف كل االجتاهات الفكرية 		الشخصية إىل أن يكون قائداً لـ

لقوى اليمينية التي أن معارضـــــة أعضـــــاء حزب العمل ملواقف اوالســـــياســـــية. إنني أعتقد 
الغربية جزءاً من أرض إســــــرائيل، ودعوتهم إىل الفصــــــل بين الشــــــعبين، ال تعتبر الضــــــفة 

حجم اجلريمة التي يفكرون يف ارتكابها ضــــد احلقوق الفلســــطينية وضــــد صــــنع تخففان 
السالم يف املنطقة. فالتباين بين العمل والليكود، بحسب أطروحات براك، بشأن القدس 

إن مل يكن معدوماً، ونســـبي فيما يتعلق بتعديل والالجئين واألمن واملياه شـــكلي تماماً، 
احلدود وباملســـــاحة املنوي ضـــــمها إىل إســـــرائيل من األراضـــــي الفلســـــطينية احملتلة منذ 

ســــيقع خالل فترة قصــــيرة يف بدالً نوعياً بشــــأن هذه املســــائل . وال أظن أن ت١٩٦٧ســــنة 
  مواقف براك، وقادة حزب العمل الذين يشايعونه رأيه.
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أعوام من املفاوضـــــــات، ونتائج االنتخابات الســـــــابقة واألخيرة،  ٨لقد بيّنت وقائع 
أن تطور الفكر السياسي يف اجملتمع اإلسرائيلي خطا خطوات مهمة نحو الواقعية، لكنه 

 يصل إىل مستوى حتقيق مصاحلة تاريخية حقيقية بين الشعبين، ومل يرق إىل درجة مل
يف إقامة دولته على األراضــي التي االعتراف بحقوق الشــعب الفلســطيني، بما فيها حقه 

وعاصــــمتها القدس. فأغلبية اجملتمع اإلســــرائيلي ترفض التقدم يف  ١٩٦٧احتلت ســــنة 
لفلســطينيون به، وتصــر على بقاء القدس عاصــمة يقبل ااجتاه حل عادل لقضــية القدس 

عودة الالجئين الفلســـــــــــطينيين الذين طردوا من ديارهم خالل إلســـــــــــرائيل وحدها. وحق 
مرفوض تمـــــامـــــاً، ال من قوى اليمين فقط، بـــــل أيضـــــــــــــــاً من األحزاب  ١٩٤٨ - ١٩٤٧

 كهم التي ســــلبتمالأن أراضــــيهم وعجميعها. أمّا قضــــية تعويض الالجئين اإلســــرائيلية 
فالواضــــح أنها قضــــية شــــائكة ومعقدة، وخصــــوصــــاً أن هناك من يفكر يف ربطها منهم، 

بقضـــية املهاجرين اليهود من الدول العربية، والتفاوض يف شـــأنها ســـيســـتغرق أعواماً، 
وهذا يعني بقاء نصــــــف الشــــــعب الفلســــــطيني والشــــــيء ذاته ينطبق على عودة النازحين. 

ا الفلســــطينية برمتهاملوجود يف الشــــتات الجئاً يف عهد براك، وبقاء قضــــاياه والقضــــية 
معلقة من دون حلول. فقضية الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، ومن دون حلها 

حلدود ااإلســرائيلي، والشــيء ذاته ينطبق على االســتيطان و -		ال حل للصــراع الفلســطيني
واألمن. وإصــــــــرار براك على الســــــــيطرة على أحواض املياه اجلوفية يف الضــــــــفة الغربية، 

ضــم التجمعات االســتيطانية الكبيرة إىل وعلى إجراء تعديالت واســعة يف احلدود، وعلى 
التوســــــعية وللفصــــــل بين الشــــــعبين، ســــــتصــــــطدم إســــــرائيل، هي ترجمة ملفاهيمه األمنية 

يرفض منح إســــــــــرائيل أراضــــــــــي جديدة، ويصــــــــــر على يني عاجالً أو آجالً بموقف فلســــــــــط
خضـــــوع املســـــتعمرات أمنياً وســـــياســـــياً للســـــيادة الفلســـــطينية، أو إيجاد حل لها يتجاوز 

وإخضــاعها لســيادتها. وال تســتطيع القيادة الفلســطينية التفريط يف ضــمها إىل إســرائيل 
 جئين والقضــاياالدولة ويف القدس عاصــمة لها. كما ال يمكنها التصــرف يف قضــية الال

الكبرى األُخرى من دون الرجوع إىل الشــعب يف كل أماكن وجوده. فاملفاوضــات بشــأن 
  املرحلة االنتقالية وقضاياها أمر يختلف عن املرحلة النهائية.

من غير املفيد الدخول اآلن يف مناقشــــــــــــة هل كان تأجيل إعالن قيام الدولة قراراً 
نتنياهو، صــــــــــــائباً أم قراراً مغلوطاً فيه؟ وإذا كان متعذراً تقدير أثر التأجيل يف إطاحة 

ويصعب على القوى وإعالن قيامها بات أكثر تعقيداً. فالتأجيل حدث، واألضرار وقعت، 
الدولية املؤيدة حلق الفلســـــــــــطينيين يف دولة، اســـــــــــتيعاب التأجيل إذا تم قبل اســـــــــــتئناف 

أن تدرك مســــــــــبقاً أن الضــــــــــغوط املفاوضــــــــــات بين الطرفين. وعلى القيادة الفلســــــــــطينية 
ســـــــــــتبقى وســـــــــــتزيد خالل عهد براك، وأن موقف األميركية والدولية من أجل تأجيل آخر 

الدولة بنتائج مفاوضـــــــــــات احلل النهائي لن الداعي إىل ربط قيام أركان البيت األبيض 
كان إعالن قيام الدولة ســـــــــيُتخذ ذريعة لتعطيل يتغير ما مل يتغير موقف إســـــــــرائيل. وإذا 
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تنفيذ مستحقات واي ريفر، فإعادة النظر فيه أمر مشروع، مع االحتفاظ به حقاً مبدئياً 
  ثابتاً، وحتديد تاريخ ممارسته.

د أن األوضــــــــــاع الدولية، الســــــــــائدة واملرئية، ال تتجه نحو إلزام إســــــــــرائيل إنني أعتق
بقبول حلول عادلة وشـــاملة لقضـــايا احلل النهائي الشـــائكة. وهذه املرة ليســـت أول مرة 

نوعي يف عملية تتهيأ فيها أوضــــــــــــاع إقليمية ودولية وتســـــــــــنح فرصــــــــــــة مؤاتية لتقدم 
احمللية وتردد اإلدارة األميركية. لكنها تتبخر وتضــــــــيع يف زحمة الصــــــــراعات الســــــــالم، 

وبصـــــــرف النظر عن الكالم األميركي املعســـــــول، الذي ســـــــمعته القيادة الفلســـــــطينية قبل 
االنتخابات اإلســــــــرائيلية وبعدها، بشــــــــأن اإلســــــــراع يف مفاوضــــــــات احلل النهائي، فمن 
اخلطأ الرهان على إمكان رفع ســــقف املوقف األميركي، يف عهد براك وحزب العمل، إىل 
مســــتوى ممارســــة ضــــغوط جدية على إســــرائيل، وإقفال ملفات مفاوضــــات احلل النهائي 

كلينتون. وإذا كان إجناز عدد قليل من قضــــايا املرحلة خالل عام واحد كما تأمل إدارة 
أعوام، ففي اإلمكان تقدير عدد أعوام املفاوضـــات يف عهد  ٦االنتقالية الســـهلة اســـتغرق 

احلل النهائي املعقدة. فقضــــــــــــايا اخلالف جوهرية، والءات براك براك بشــــــــــــأن قضــــــــــــايا 
الشــــهيرة عقّدتها أكثر، وحلها أو حلحلتها يتطلب تدخالً أميركياً يصــــعب احلصــــول عليه 

، وخصوصاً أن اإلدارة األميركية مرشحة لالستمرار يف االنشغال ٢٠٠١سنة قبل مطلع 
لى عة باســـــتئناف املفاوضـــــات بترتيب أوضـــــاع البلقان، وســـــتنشـــــغل يف الشـــــهور املقبل

ة ضد االنتخابياملسارين السوري واللبناين، ومع مطلع السنة املقبلة ستدخل معركتها 
 تقليص تدخلها املباشــراجلمهوريين. وأظن أن اإلدارة األميركية ســتســتجيب لطلب براك 

وخصــــــوصــــــاً إذا يف املفاوضــــــات مع الفلســــــطينيين، واالكتفاء بدور الراعي لها عن بعد، 
لتزم براك تنفيــذ اتفــاق واي ريفر. ويبــدو أن أولبرايــت ومســـــــــــــاعــديهــا مقتنعون بــأن يف ا

مقبول من دون احلــاجــة إىل الرمي إمكــان الطرفين، يف عهــد حزب العمــل، حتقيق تقــدم 
عهد الليكود. كما أنهم أقنعوا أنفســـــــــــهم بأن بثقلهم وثقل الرئيس كلينتون كما فعلوا يف 

واســـــــــــتمرار الدعم املايل للســـــــــــلطة الوطنية فقط يرضـــــــــــيان تنفيذ بقايا اتفاق واي ريفر 
فــــإنهم لن يغيروا مواقفهم من دون أزمــــة يف الفلســـــــــــطينيين بصـــــــــــورة أو بــــأُخرى. لــــذا 

على األرض. وإذا كان الدور األميركي مرشحاً، يف املفاوضات ومن دون تأزيم للوضع 
الراعي لها خارج  عهد براك، للتراجع من دور الشــــريك املباشــــر يف املفاوضــــات إىل دور

الذي سمعناه يف عهد نتنياهو بشأن دعم إعالن فالصوت األوروبي غرف املفاوضات، 
قيام الدولة بقوة قبل نهاية الســـــــــــنة اجلارية مرشـــــــــــح للخفوت والضـــــــــــياع يف ضـــــــــــجيج 

  املفاوضات على مساراتها الثالثة.
ال شـــك يف أن املصـــالح العليا للشـــعب الفلســـطيني تفرض على الســـلطة وعلى قيادة 

ل مســـــــــــؤوليــة تــدمير عمليــة الســـــــــــالم، وجتنــب التصـــــــــــــادم مع اإلدارة  .ت.ف.م عــدم حتمــّ
األميركية، والعمل على تطوير مواقف األشقاء، وتوسيع جبهة األصدقاء، ومراكمة مزيد 
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بشـــــأن التوصـــــل إىل الســـــلطة نبذ أي أوهام من اإلجنازات، واملصـــــالح ذاتها تفرض على 
حلول عادلة لقضــــــــــــايا احلل النهائي كلها خالل الســـــــــــنوات األربع املقبلة. كما تفرض 
عليها حتضـير أوضـاعها وإعداد ملفاتها تمهيداً ملعركة دبلوماسـية قاسـية ومفاوضــات 

ن موبســـط الســـيادة على األرض طويلة وصـــعبة، والتمســـك بحقها يف إعالن قيام الدولة 
دون ربط ذلك بنتائج املفاوضــــــــــــات واختيار التوقيت املالئم له. وأظن أن الوقت حان 

وإحياء اللجنة الوطنية العليا للمفاوضــــــات، إليجاد مؤســــــســــــة مفاوضــــــات جدية فاعلة، 
واخلبراء املتخصــــصــــين الذين انفضــــوا ألســــباب والعمل على اســــتعادة كل املســــتشــــارين 

ضافة إىل ذلك ال بد من إحياء التضامن العربي، وباإلمتنوعة من حول الوفد املفاوض. 
ذا أراد إاملصـري،  -  األردين -  اللبناين - السـوري - ورفع مسـتوى التنسـيق الفلسـطيني

من حقوقهم. وال بــــد من االتفــــاق على أقصـــــــــــى مــــا يمكن اســـــــــــترداده العرب اســـــــــــترداد 
لوضــع خطوط عربية حمر تعالج الســيناريوهات احملتملة، والســعي اســتراتيجيا موحدة 

الءات براك. فاملفاوضـــــــــات يف عهد حزب العمل مرشـــــــــحة للدخول، على كل يف مواجهة 
ابقًا تسمساراتها، يف مرحلة جديدة يتشابك فيها الوطني بالقومي، وحتمل يف طياتها 

اقه يوقع اتفبين املســــــارين، الســــــوري واللبناين، إىل من ينال أولوية يف التفاوض ومن 
. وفك " جزء من خطـــة قـــديمـــة هي "لبنـــان أوالً"، أوالً وتتضـــــــــــمن بحســــــــــــــب رة "جزين أوالً

إن  الســوري واللبناين.التوجهات اإلســرائيلية الفصــل، بصــيغة أو بأُخرى، بين املســارين 
واألمن واملياه على املســـــــــــار البحث يف قضـــــــــــايا القدس والالجئين والنازحين واحلدود 

الفلسطيني طويلة وشاقة، وتطال املصالح العليا واألمن القومي للدول العربية احمليطة 
اتفـــاق بشــــــــــــــأن اجلوالن قبـــل االتفـــاق على بفلســـــــــــطين. والشـــــــــــيء ذاتـــه ينطبق على أي 

اســـــــــــتراتيجيا عربية موحدة. وباإلضـــــــــــافة إىل ذلك، فإحياء املفاوضـــــــــــات على املســـــــــــار 
إىل اتفـــاق خالل عـــام، يثيران خمـــاوف إلســـــــــــرائيلي، واحتمـــال التوصـــــــــــــل ا -  الســـــــــــوري

فلســـــطينية واقعية ومشـــــروعة مســـــبقة إزاء انشـــــغال اإلدارة األميركية باملســـــار الســـــوري 
بالطرف الفلســــطيني بعد حل مشــــكلة اجلوالن. وقد واســــتفراد اجلانب اإلســــرائيلي القوي 

للبنــانيون والفلســـــــــــطينيون إىل تُفجَّر صـــــــــــراعــات عربيــة جــديــدة إذا ذهــب الســـــــــــوريون وا
أن االتصــاالت األولية لعقد قمة عربية مســبق، وخصــوصــاً املفاوضــات من دون تنســيق 

أجل مناقشـــــــــــة انعكاس نتائج االنتخابات اإلســـــــــــرائيلية على موســـــــــــعة أو مصـــــــــــغرة من 
خالفاتهم القديمة بشـــــــــأن أوســـــــــلو وبشـــــــــأن مفهوم العالقة بين أوضـــــــــاع املنطقة أحيت 

وإذا كانت تخوفات أركان القيادة الفلســـــــــــطينية من العربية.  مســــــــــــارات املفاوضــــــــــــات
اإلســـرائيلي ســـلباً على مســـارهم التفاوضـــي لها ما يبررها،  -  انعكاس االتفاق الســـوري

أن الءات براك األربع حاضـــرة يف األذهان، فالتشـــكيك يف قيمة وخصـــوصـــاً كما أعتقد، 
االنســــــــحاب من اجلوالن واجلنوب اللبناين، قبل حل قضــــــــايا احلل النهائي على املســــــــار 

ربي بموقف عالفلســـــطيني، خطأ اســـــتراتيجي. وإزالة اخملاوف الفلســـــطينية يمكن أن تتم 
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لفلســطينية كانت وال تزال اموحد يصــدر عن قمة موســعة أو مصــغرة، ويؤكد أن القضــية 
ة اإلســـــرائيلية، القديم -  جوهر الصـــــراع يف املنطقة، وأن كل االتفاقات الثنائية العربية

واجلديدة، تبقى ناقصـــــــة وال تؤدي إىل الســـــــالم الشـــــــامل والدائم ما مل يتم إنهاء احتالل 
كاملة، وتســــــوية قضــــــايا احلل النهائي  ١٩٦٧األراضــــــي الفلســــــطينية التي احتلت ســــــنة 

لقد عارضـــــت ســـــورية انفتاح العرب بصـــــورة عادلة تمكّن الشـــــعب من نيل كامل حقوقه. 
إسرائيل قبل التقدم احلقيقي يف املفاوضات، وكانت حمقة اقتصادياً ودبلوماسياً على 

فمن حق اجلانب الفلسطيني أن يطالب العرب بربط تطبيع عالقاتهم يف معارضتها. لذا 
بإســـــــــــرائيل بتقدم املفاوضـــــــــــات على املســـــــــــار الفلســـــــــــطيني، وقيام الدولة الفلســـــــــــطينية 

القـــدس. وكـــذلـــك من حقـــه أن يطـــالبهم بتفعيـــل حركتهم الـــداعمـــة للحقوق وعـــاصـــــــــــمتهـــا 
وحكومته. فاســــــــتمرار يف الســــــــاحة الدولية، وبالعالقة املباشــــــــرة مع براك الفلســــــــطينية 

ظهور الفلســـــطينيين والعرب من دون خطة تفاوضـــــية منســـــقة، ومن دون مواقف حازمة 
مشــــــــتركة من القضــــــــايا األســــــــاســــــــية يلحق أضــــــــراراً كبيرة وكثيرة بمصــــــــاحلهم الوطنية 
والقومية، ويشـــــــــــجع الطرف اإلســـــــــــرائيلي على التصـــــــــــلب والتمســـــــــــك بشـــــــــــروطه ومواقفه 

ية من حتمل مسؤوليتها، ويسهّل عليها تركيز ضغطها التوسعية، ويعفي اإلدارة األميرك
على األطراف العربية للقبول بأطروحات براك، أو االســـــــتمرار يف إدارة األزمات بدالً من 

.   رمي ثقل حللها حالً عادالً
ومن املفيد تذكير براك وقادة حزب العمل بأن جتربة املفاوضــــــــــــات الطويلة على 

عاماً من اتفاق كامب ديفيد، بيّنت أن االتفاقات  املســـــار الفلســـــطيني وأكثر من عشـــــرين
اإلسرائيلية تصنع ترتيبات أمنية، ال سالماً شامالً وثابتاً يقوم على  -  الثنائية العربية

يعتقد أن الســـــــالم يمكن أن التكافؤ واحترام املصـــــــالح املشـــــــروعة والعادلة. ويخطئ من 
ن حالً عــادالً. وأخطر مــا يتحقق من دون حــل مشـــــــــــكلــة القــدس والالجئين الفلســـــــــــطينيي

هو أن يخطئ يف احلســابات ويجد نفســه يواجهه النظام الرســمي العربي، بعد فوز براك، 
حماصراً أميركياً وأوروبياً، وأن تتورط أطرافه يف موجة جديدة من الصراعات الداخلية 

 تزيده عجزاً على حالة العجز التي يعيشها منذ أواخر العقد املاضي.
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