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  ي مع خطي المقاومة والتسويةسرائيلاستراتيجية التعامل اإل

  نظام محمود بركات

  :مقدمة

ي مـن قـضية التـسوية       سرائيلتهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل استراتيجية التعامل اإل        
  .السياسية في المنطقة وكذلك من عمليات المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية

التسوية والصراع تتداخل فيمـا بينهـا وتخـضع لمجموعـة مـن             هذا مع العلم بأن عمليات      
 ، وكذلك تتأثر بالمتغيرات اإلقليمية والدوليـة      إسرائيل،المتغيرات المحلية لطرفي الصراع العرب و     

ية فقط في التعامـل مـع قـضية الـصراع           سرائيللكن هذه الدراسة ستركز على االستراتيجية اإل      
  .والتسوية والمقاومة

حث المتبعة بشكل رئيسي فهي منهج تحليل النظم حيث تبدأ الدراسـة بتحليـل              أما منهجية الب  

 التي أفرزتها هذه البيئة على شـكل مطالـب ألطـراف            (Input)البيئة ثم التعرف على المدخالت      
 تتناول مخرجات هذه العملية ومـا       إلجراءات التخاذ القرارات وأخيراً   الصراع ثم عملية التحويل وا    

ج وآثار ويمكن أيضاً االستعانة بمنهج صنع القرار في تحديد خطـوات رسـم              أسفرت عنه من نتائ   
  .ية وتنفيذهاسرائيلاالستراتيجية اإل

  :تحديد المفاهيم والمصطلحات

ي بحث علمي تبدأ من تحديد المشكلة وبالتالي تحديـد المـصطلحات            أولى في   ن الخطوة األ  إ
ن تحـدد   أن تتحدث معـي فعليـك       أردت  أ نإ"والمفاهيم المستخدمة في البحث وكما يقول فولتير        

موضوع هذه الدراسة وتمييـزه       وهو يةسرائيلاالستراتيجية اإل والً بتحديد مفهوم    أ وسنبدأ   ،"مفاهيمك
 لمفاهيم الصراع السياسي وتشمل مفاهيم     ثم بعد ذلك نقدم تعريفاً       ،خرى ذات العالقة  عن المفاهيم األ  

دف من وراء هذا التحليل النظري محاولة وضـع هـذا           ن اله إ . والمقاومة السالم والتسوية واألمن  
ن معظمها  أحداث التي نظن    كاديمي السليم واالبتعاد عن السرد التاريخي لأل      طاره األ إالموضوع في   

  .عيننا كل يومأمام أحداثها أننا نعالج قضية حديثة ومعاصره وتتابع أمعروف لدى الجميع خاصة و

  :يةسرائيلمفهوم االستراتيجية اإل  -1

يقصد باالستراتيجية النظرة الشاملة التي تتعلق ببناء األهداف العليا للدولة وتحديد المـسارات             
الرئيسية نحو ذلك ثم تحديد الوسائل واآلليات المطلوبة وإعداد الخطط الالزمـة للوصـول لهـذه                

لـدى   في ظل تقدير كلي وشامل للظروف والبيئة المحيطة والقدرات الموجودة والكامنة             ،األهداف
  .أطراف الصراع

وتنطلق هذه االستراتيجية في األساس من نظرية األمن القومي والمصالح العليا للدول وتسعى             
الستخدام كافة قدرات الدولة لتحقيق األهداف العامة للدولة ممثلة فـي البقـاء وشـرعية الوجـود                 

  .وصيانة المؤسسات والقيم للمجتمع
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 : Political Conflict الصراع السياسيمفاهيم  -2

ين وجهـات نظـر   اكاديمية بالتعريفات المتعددة لمفهوم الصراع وتتبدبيات السياسية األ  تعج األ 
الكتاب حول هذا الموضوع وذلك نظرا للطبيعة المعقدة والديناميكية لهذه الظاهرة والزاويـة التـي               

رافـه الـدوافع    طأموقف يكون لدى    "لى  إيشير مفهوم الصراع    وبشكل عام    ،ينظر منها لهذه الحالة   
و محتمـل بـين   أللتورط في نشاطات ذات طبيعة متعارضة وتعبير عن  موقف تناقضي موجـود        

  : ويمكن تحديد المالمح الرئيسية التالية لحالة الصراع السياسي"كثرأو أطرفين 

هـداف المحـددة    يفترض الصراع وجود تناقض وعدم اتفاق بين المصالح والقـيم واأل           .1
شياء جوهرية وشمولية وليس خالف علـى       أ هذا التناقض يمس      وان ،طراف الصراع أل

  .و جانبيةأمسائل فرعية 

طراف الصراع لهـذا التنـاقض والتعـارض فـي          أدراك  إيشترط في الصراع وعي و     .2
تتفق مع المواقف المحتملـة      هداف مما يضطرها التخاذ وتبني مواقف ال      المصالح واأل 

  .م متصورهأية للطرف اآلخر سواء كانت تلك المواقف حقيق

يتطلب مفهوم الصراع وجود نوع من العداء المستمر والذي يتخلله مجموعة من حاالت              .3
التـي    Competitionوالتنافس  Struggleوالكفاح  Fightاستخدام القوة التي تشمل القتال

  .و فرض حل على الطرف اآلخرأو استغالل أتهدف لتدمير 

و أ من المناقشة والسجال والمنافسة حول موضوع معين         لى حالة إأما مفهوم النزاع فهو يشير      
 وهو غالباً ما يتصف بصوره رسمية وهو ناتج عن تعارض في الحقوق وااللتزامـات               ،بخصوصه

 ةه والـسيطر ءتتم تسويتها بالطرق القانونية والسليمة وبالتالي يمكن التفاوض بخـصوصه واحتـوا       
  .عليه

عمال العنف المسلح وهـي بالتـالي       ألى  إة واللجوء    المسلح تما الحرب فتعني استخدام القوا    أ
  . وهي غالباً مرتبطة باستخدام القوات النظامية للدول المتحاربة.على حاالت الصراعأ

خذت طابع النزاع في بعض مناهجه ومراحله       أومع التسليم بأن كثيراً من جوانب هذا الصراع         
 لـى إ ومحاولة الوصـول     ... والحدود الخ  شملت جوانب قانونية وسياسية تتعلق بالحقوق التاريخية      

ن الـسمة البـارزة     أال  إ .لى الشرعية الدولية والمواثيق العالميـة     إ تسويات سياسية وقانونية استناداً   
لى الحرب واستخدام القوة عدة مرات مما يعني فشل         إي امتازت باللجوء    سرائيلللصراع العربي اإل  

االت الهدوء التي تسبق مرحلة الصراع المسلح هـي        ن ح أالمحاوالت السابقة لتسوية هذا الصراع و     
ن ييسرائيل وقد عبر عن هذا الوضع احد كبار السياسيين اإل         ،ةمرحلة تمهيدية لالستعداد لحرب جديد    

تنهض كل بـضع سـنوات      " ةحرب راقد "ن الوضع السائد في الدولة منذ تأسيسها هو حاله          إ: بقوله
 وأن اعتبارها ضـمن ظـاهره الـصراع الكـامن           ن هذه المرحلة يمك   إلى حرب نشطه و   إلتتحول  
و آخر مما يؤجل بروز أنتيجة اختالل ميزان القوى لصالح طرف   Suppressed Conflictالمكبوت

ضعف يخشى مـن     والطرف األ  ةام القو دستخاقوى يكتفي بالتهديد ب   مظاهر الصراع ألن الطرف األ    
  .مته في ذلك الصراعاستخدام القوة لما يتوقعه من خسائر وثمن غال نتيجة هزي



الخامسةالورقة   2007 شباط 22 بيروت، - آفاق مشروعي المقاومة و التسوية لحل القضية الفلسطينية :حلقة نقاش 

 

 4

  

  :أما مفهوم المقاومة

فيقصد بها ثورة الشعوب الخاضعة لالستعمار واالحتالل بما تشمله من استعمال للقوة والعنف             
ى لالمسلح بواسطة األفراد والجماعات ضد قوات االحتالل بقصد تحقيق أهداف سياسية مشروعة ع            

   .طاء الشعوب المحتلة حق تقرير مصيرهارأسها طرد المستعمر وتحرير البالد من االحتالل وإع

  :ةالسالم والتسوي

لى إنهاء حالة العداء والحرب بصوره نهائية وهي حالة طبيعية تستند           إن مفهوم السالم يعني     إ
يجابي فال يقتصر على توقيع المعاهدات بل يتعداه لخلق عالقات صـداقة وتعـاون              إشعور وعمل   

  .ى المنطق والعدل في ظل تبادل المصالحلإنها تستند مشترك وهي حالة دائمة أل

 تقوم على التكيف مع اختالل ميزان القوى في لحظة محدده بحيث            ةما التسوية فهي حالة مؤقت    أ
كثر سـوءاً   أيقدم الطرف الضعيف على تقديم تنازالت للطرف اآلخر بقصد تجنب عواقب قد تكون              

ن القوى وتقوم على تقـديم تنـازالت         وبالتالي فهي تمثل حل وسط حسب ميزا       ،عن الحالة القائمة  
  .طراف الصراعأالتوفيق بين موقف 

 فيقصد به استخدام كافة اإلمكانات المتاحـة  Conflict Managementأما مفهوم إدارة الصراع 
  . وبالتالي تستخدم في هذه الحالة كافة الوسائل السلمية والعسكرية.لتحقيق أكبر قدر من األهداف

طمئنـان وهـو    حالة نفسية تقوم على زوال مصادر التهديد والشعور باال        ما مفهوم األمن فهو     أ
 وغالباً ما يرتبط مفهوم     .خرى ومدى امتالك مصادر القوة    طراف األ لى موقع األ  إحالة نسبية تستند    

 فقد تكـون    ،من تختلف عن تحقيق السالم    السالم في المنطقة بمفهوم األمن لكن الوسائل لتحقيق األ        
ضـخم لخلـق شـعور      أزالتها وقد تكون باالتجاه لبناء قوه       إ مصادر التهديد و   باالتجاه نحو تفحص  

 . حالة العداء والتخلص من عوامل التهديدءنهاإباالطمئنان للمجتمع والدولة دون 

  :البيئة والظروف المحيطة

 ،تشكل البيئة اإلطار العام الذي تنتج منه دوافع السلوك ألي طرف من أطراف الصراع
  .يئة عوامل خارجية وداخليةوتشمل هذه الب

  نموذج مسار التسوية

  
  

  
  
  
  

  البيئة
  البيئة العامة

  نظام دولي جديد .1
 حرب الخليج .2
 االنتفاضة .3

  
  األوضاع الداخلية

  
 الطرف العربي .1
الطرف  .2

  اإلسرائيلي

عملية   مدخالت
Input 

  
تأثيرات وضغوط 

  ومساندة وتأييد
  
  

  المطالب العربية

 المطالب اإلسرائيلية

  المخرجات
Outputs 

التغيرات في 
مواقف أطراف 

  الصراع

  سويةعمليات الت
  مؤتمر مدريد .1
 اتفاقية أوسلو .2
ردنية االتفاقية األ .3

 سرائيليةاإل
تعثر المسار السوري  .4

 واللبناني
 االقتصادية المؤتمرات .5

Feed backالتغذية العكسية
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  :على المستوى العام -1

وسوف نستعرض فيما يلي أهم األحداث على الصعيد الدولي واإلقليمي والمحلي في محاولـة              
  :يسرائيلإلبراز تأثيرها على االستراتيجية اإل

قطـب الواحـد برعايـة       وما أسفر عنه من ظهور نظام ال       ،نشوء النظام الدولي الجديد    -1
 وقد تعاظمت تدخالت أمريكا في الـسياسة الدوليـة بعـد             ،الواليات المتحدة األمريكية  

 ومناداتها بمحاربة اإلرهاب واالتجاهات المتسارعة نحـو العولمـة          ، سبتمبر 11أحداث  
  .وتكريس التبعية للعرب على مستوى العالم

وعلى رأسها احتالل العراق فيمـا بعـد        حرب الخليج الثانية وانعكاساتها على المنطقة        -2
وتراجع فكرة األمن القومي العربي وخروج العراق من ساحة الـصراع بعـد تـدميره               

  .إسرائيلووجود خلل استراتيجي في ميزان القوى بين العرب و

ظهور العديد من مشاريع التسوية والسالم بدءاً من كامب ديفيد على الجهـة المـصرية                -3

 وما تبعه من اتفاقيات تـسوية       1992لى مؤتمر مدريد للسالم سنة       وصوالً إ  1979سنة  

  . واألردن وكذلك تعثر العملية السلمية بعد ذلك93مع منظمة التحرير في أوسلو 

  :يسرائيلعلى المستوى اإل -2

  :ية بمجموعة من المتغيرات أهمهاسرائيلتتمثل البيئة اإل

زية في اتخاذ القرارات وتقلـيص       نحو المرك  إسرائيلتميل عملية ممارسة السلطة في       .1
 باالسـتناد إلـى     دور المؤسسات الرسمية ومحاولة رئيس الوزراء االستئثار بالسلطة       

  .المؤسسة العسكرية بفروعها المختلفة

هناك اختالف وعدم اتفاق بشأن الصالحيات والنفوذ بين المؤسسات الرسمية وبينهـا             .2
 وتنـافس   ،دارة المفاوضات إية  وبين المؤسسات الحزبية بخصوص المسئولية عن عمل      

في هذا المجال مجموعة من المؤسسات مثل الخارجية والمؤسسة العسكرية ورئاسـة            
  .الوزارة والقيادة الحزبية

ـ     ساسأية للسلطة على    سرائيلقامت الممارسة اإل   .3  مـا   اً الحكومات االئتالفية والتي غالب
 الحكومية تقوم على مما     ولوياتها وكانت السياسيات  أحزاب متباعدة في    أتضم قيادات و  
 بين  ةدنى المشترك مما جعل االئتالفات الحكومية عرضه للتقلبات الحاد        يسمى الحد األ  
حـزاب والجماعـات     وساعد في تكريس التطرف من خالل قدرة األ        ،ةالقوى المؤتلف 

 وقد تم توظيـف  .المتطرفة على المحافظة على وجودها وزيادة قدرتها على المساومة       
طراف المعسكر الواحد من اجل     أالتكتيك بين العمل والليكود وحتى بين       الخالفات في   

  .التهديد بوقف العملية السلمية واالمتناع عن تقديم تنازالت للطرف العربي

ي من خـالل    سرائيلوضاع الداخلية والنظام اإل   زيادة تأثير الضغوط الخارجية على األ      .4
  .مريكية األي على الواليات المتحدةسرائيلزيادة االعتماد اإل
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ي علـى الـصعيد     سـرائيل ظهور االنقسامات وعمليات االستقطاب داخل المجتمع اإل       .5
  .السياسي واالجتماعي واالقتصادي

انتشار الفساد بين رموز النظام السياسي وتوجيه التهم بالتحرش الجنسي لرئيس الدولة             .6
ـ            ن قـادة   موشي كساف وللوزير حاييم رامون وغيرهم وتهم التقصير والفساد لكثير م

عالون رئيس األركان السابق الذي استقال بعد اتهامه فـي   أالجيش على رأسهم موشيه     
  .ي األخير على لبنانسرائيلالهجوم اإل

  

  :ية نحو الصراع والتسويةسرائيلاالستراتيجية اإل

ي سـرائيل ية في المقام األول في بلورة نظرية األمن القومي اإل         سرائيلتتمثل االستراتيجية اإل    
مل على تنفيذها بشتى الوسائل من خالل العمل على بناء القوات العسكرية وإعدادها للحـرب               والع

 ليس لها سياسة    إسرائيل إن   .يسرائيلاستناداً لما قاله موشي ديان أحد واضعي استراتيجية األمن اإل         
  :نها والمقومات نذكر مئخارجية وإنما سياسة دفاعيةً وتنبع هذه السياسة من مجموعة من المباد

ي على أنه صراع    سرائيلية في نظرتها للصراع العربي اإل     سرائيلتنطلق االستراتيجية اإل   -1
 وإن استمرار الصراع يهـدد      ،معقد ويشمل أبعاداً سياسية وجغرافية وحضارية وغيرها      

  .ي بصورة كليةسرائيلالوجود اإل

ية لسـرائي وجود مؤسسة عسكرية ضخمة وضرورة سيطرتها على كافة أوجه الحياة اإل           -2
من أجل تهيئة حشد بشري ضخم لتحقيق مقولة الشعب المسلح وتعويض ضعف وقلـة              

 ومحاولة خلق الشعور الدائم بالقلق وعدم االستقرار يخلـق  ،يسرائيلالعنصر البشري اإل 
  .يسرائيلحالة من التوحد واالنصهار داخل المجتمع اإل

لى نظام االحتيـاط الموسـع    عإسرائيلاعتماد الحرب الوقائية وذلك انسجاماً مع اعتماد    -3
 مستعدة للقيام بـضربات اسـتباقية       إسرائيلواالحتفاظ بقوات نظامية قليلة العدد ستكون       

  .إسرائيلمفاجئة من أجل شل قدرة الخصم على حشد القوات لمواجهة 

التركيز على فكرة العمق االستراتيجي والحدود اآلمنة من خـالل نظـام المـستوطنات          -4
ية ولمقاومـة  سـرائيل  التغلغل العربي السريع داخـل الحـدود اإل       الحدودية لتقليل فرص  

  .عمليات المقاومة المسلحة عبر الحدود

ية يجدر بنا االنتقال لتحديد     سرائيلوبعد هذه اإلشارة السريعة ألهم مقومات االستراتيجية اإل         
  .ي عمليات التسوية والصراعسرائيلالموقف اإل

  

  :ة والصراعي بخصوص التسويسرائيلالموقف اإل  -أ

ي بقبول فكرة التسوية السياسي في المنطقة من رؤيا استراتيجية تقول           سرائيلينطلق الموقف اإل  
 البقاء كجزيرة معزولة ومرفوضـة بـين شـعوب المنطقـة            إسرائيلنه سيكون من العسير على      أب
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 وان فكـرة    ،ي ورفاهيتها وتقدمها دون تفاهم مع العالم العرب       إسرائيل وان ال مستقبل لدوله      ،العربية
لـى  إ من مصيرها الحتمـي اآليـل        سرائيلالتعايش وقبول التسوية السلمية هو المخرج النهائي إل       

 العالمي  يونيكده ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر الصه     أ وهذا ما    .الزوال في حالة استمرار الصراع    
 حـرب الخلـيج     ليها المنطقـة بعـد    إ في ظل الحالة التي آلت       إسرائيل وقد اتجهت    .منذ السبعينات 

نافـذة  "طلق عليه رابـين     أ الستغالل ما    إسرائيلوضاع الدولية واختالل موازين القوى لصالح       واأل
 فـان الهـدف     ةي في المنطقة وانطالقاً من هذه المقول      سرائيللتكريس الوجود اإل  " الفرض التاريخية 

  :ب يتمثل في النقاط التاليةي من السالم مع العرسرائيل اإلف للموقيسماإل

و المناطق المحتلة   أي ال يكمن في المشكلة الفلسطينية       سرائيلن جوهر الصراع العربي اإل    إ .1
قرار النهائي بشرعيتها في ظـل      ي واإل سرائيلساسا في مدى التقبل العربي للوجود اإل      أبل  

  .حدود معترف به

نهاء الحرب ومنع وقوعها من خـالل       إن عملية   إ و .نهاء حالة الصراع مع الدول العربية     إ .2
تفاقيات السالم مع الدول العربية والضمانات البديلة ال يكفي لتحقيـق الـسالم المنـشود               ا
  . وان ذلك يحقق من خالل،نهاء الصراعإو

 متفوقة عسكرياً بشكل دائم حتى بعد تحقيق السالم ووجود          إسرائيلالحرص على بقاء      .  أ
ـ  إسرائيلضمانات دولية وتحطيم نظرية األمن القومي العربي مما يحرر           عبـاء  أن   م

  .نفاق العسكري المتواصلاإل

لـى  إ إسـرائيل نشاء عالقات مشتركة وطبيعية بينها وبين العـرب تـضمن نفـاذ             إ  .  ب
المجتمعات العربية والسيطرة على مقوماتها االقتصادية واختراق المقومـات الثقافيـة           

  .مة العربية القائمة على رفض الوجود اليهودي في فلسطينلأل

 لتكون الدولة القائدة في منطقـة الـشرق         سرائيليوفر الفرصة إل  ن السالم في المنطقة س    إ .3
وسط والتي تعمل على ربط المنطقة باالقتصاد الرأسمالي العالمي الذي تـسيطر عليـه              األ

لى سوق استهالكي   إالرأسمالية اليهودية والغربية وفي نفس الوقت تتحول المنطقة العربية          
 .جنبيةية واألسرائيلرخيصة لالستثمارات اإليدي عاملة أجنبية وللبضائع والصناعات األ

  

  :ية بخصوص آلية التسويةسرائيلالمطالب اإل -ب

قليمـي للمفاوضـات   إي بهذا الخصوص في وجوب عقـد مـؤتمر       سرائيليتلخص الموقف اإل  
ي هنا بديالًً لفكرة المؤتمر الـدولي للـسالم         سرائيل الموقف اإل  ويشكل ،وسطالمباشرة في الشرق األ   

  .مم المتحدة ويكون خاضعاً للشرعية الدوليةطار األإن يتم في أالذي يمكن 

  :ي لهذا المؤتمر على النحو التاليسرائيلويقوم التصور اإل

طراف الـصراع   أن تقوم عملية التسوية على المفاوضات المباشرة داخل المؤتمر بين           أ .1
 ويمكـن   ،ةطار مرجعي للتسوي  إمم المتحدة وقراراتها ك   بمعزل عن المجتمع الدولي واأل    

  .اعتبار اتفاق كامب ديفيد كنموذج لمرجعية المفاوضات
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ن المؤتمر هو   أو التدخل في سير المفاوضات و     أ ال يكون للمؤتمر سلطة فرض حلول        أن .2
  . شكلية للمفاوضات المباشرةةمجرد مظل

وسع من نطاق القضية الفلسطينية     ن ينظر المؤتمر في مجموعة من القضايا الفرعية األ        أ .3
  .ل األمن وتطبيع العالقات والمياه وغيرهابحيث تشم

ل بين وفـد  واأل  Dual Trackن تكون عملية المفاوضات المباشرة في خطين متوازيينأ .4
ولـة  د وكـل    إسرائيل والثاني بين    الدولة الفلسطينية  حول موضوع    إسرائيلوفلسطيني  

 األمـن   عربية على حده للتفاوض حول عملية التطبيع والتعاون االقتصادي وترتيبـات          
  .وغيرها

  :طراف المشاركة في المؤتمربخصوص األ .5

قـل   بأن تكون جميع الدول العربية مشاركة في المؤتمر وعلـى األ           إسرائيلتطالب   )1
ين يردن وسوريا ولبنان ويمكن تمثيل الفلـسطين      لى مصر واأل  إضافة  دول الخليج باإل  

 يقتـصر   عـضاءه وان  أ حق الفيتو على اختيار      سرائيلمن خالل فلسطيني يكون إل    
  .على فلسطيني الداخل واستبعاد ممثلي القدس الشرقية

شراف الواليات المتحدة وتحت رعايتها لضمان عـدم تعـرض          إن يكون المؤتمر ب   أ )2
  . للضغط من المجتمع الدوليإسرائيل

مـم  ن األأشـرافها بحجـة   إو أمم المتحدة  رفضاً قاطعاً مشاركة األ  إسرائيلترفض   )3
نها غير حيادية ويمكن حضورها المؤتمر كمراقب       أ و داة ضغط عليها  أالمتحدة تمثل   

  .صامت

 كمراقب مقابل تقديم المزيد مـن        وروسيا وروبية بمشاركة الجماعة األ   إسرائيلتقبل   )4
 .سرائيلالمساعدات االقتصادية إل

  

  :ية بخصوص مضمون التسويةسرائيلالمطالب اإل -جـ

 242 تطبيقـاً للقـرار     67راضي المحتلة سنة     فكرة االنسحاب من األ    إسرائيلترفض   .1
نها قامت بتنفيـذ القـرار مـن خـالل          أوترى بأن لها تفسيرها الخاص لهذا القرار و       

راضـي  مـا األ  أ ،67راضي المحتلة سنة     من األ  %93انسحابها من سيناء التي تشكل      
  . الكبرى التي ترفض االنسحاب منهاإسرائيلراضي أخرى فهي األ

 الـضفة   ة منقوصة السيادة في أجـزاء مـن       دولة فلسطيني قامة  إ على   إسرائيلتوافق   .2
 التي  يراضلى األ إن يمتد   أفراد دون    على األ  تكون لها سيادة  ن  أالغربية وقطاع غزه و   

 لتهويدها من خالل بناء المستوطنات السـتيعاب المهـاجرين الجـدد            إسرائيلتسعى  
 مع التأكيد على عدم التفاوض مع المنظمات اإلرهابية وضرورة مواصـلة           سرائيل،إل

  .السلطة الفلسطينية عمليات قمع المنظمات الفلسطينية الرافضة للتسوية السياسية
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نهاء حالـة الحـرب     إ مع الدول العربية بحيث تضمن       ةمنيأ بترتيبات   إسرائيلتطالب   .3
  .ووجود حدود آمنه ومعترف بها

يجب تطبيع العالقات مع الدول العربية وتحقيق التعاون االقتـصادي فـي المنطقـة               .4
  . في المؤسسات والمحافل الدوليةسرائيلنشطة العدائية إلبوقف األوتطالب 

ية السابقة من التسوية ننتقـل السـتعراض أهـم عمليـات     سرائيلوبعد استعراض المواقف اإل 
  .التسوية في المنطقة

  

  :عمليات التسوية -د

رفين بمـا   وضاع السياسية للط  و المحصلة لتفاعل البيئية مع األ     أتشكل عمليات التسوية النتيجة     
و عمليات سياسية   أفيها من مطالب وضغوط ومسانده وتظهر نتيجة هذا التفاعل على شكل اتفاقيات             

  .تم رصدها والتأكد من حدوثها

بعد المقدمة النظرية عن مفهوم الصراع والتسوية السلمية والسالم وتحليل متغيـرات البيئـة              
التسوية السلمية في المنطقـة ننتقـل اآلن        ية بخصوص عملية    سرائيلالدولية والمطالب العربية واإل   

تي جرت في المنطقة والتي ال تخرج من وجهة نظر نظرنا عن كونهـا              للدراسة عمليات التسوية ا   
سـس التـي     وسوف نتناول في هذا المجال األ      ، في المنطقة  ةحصيلة ونتيجة لموازين القوى المؤثر    

ية سرائيلردنية اإل وسلو واالتفاقية األ  أتفاقية  شارة ال قامت عليها عملية السالم في مؤتمر مدريد ثم اإل        
لى ذلك المفاوضات على المسار السوري واللبنـاني والمـؤتمرات          إن يضاف   أ ويمكن   ،بشكل عام 

  .خرى في هذه الندوةأاالقتصادية والتطبيع والتي ستكون موضع لدراسة 

  :مؤتمر مدريد .أ

يام بحـضور   أربعة  أ واستمر   1991 كتوبرأ/ ول  األ تشرين   30 مدريد السالم في     عقد مؤتمر 
باتـشوف وعقـدت جلـسات      ررئيس الواليات المتحدة جورج بوش ورئيس االتحاد السوفيتي غو        

ردنـي  أ وهي لبنان وسوريا ومـصر ووفـد         ةالمؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للدولة المعني      
 ه وزيـراً  ي المـؤتمر باعتبـار    سـرائيل فلسطيني مشترك وحضر اسحق شامير رئيس الوزراء اإل       

  .للخارجية

  :ساسها عملية التسويةأسس العامة التي تمت على األ

ار اسـتراتيجي    كخي ،ساس تبني السالم والمفاوضات   ألقد قامت عملية التسوية في مدريد على        
  :سس التاليةوفق األ

تم االتفاق في مؤتمر مدريد على شعار أن تكون التسوية السلمية شاملة وعادلـه فـي         .1
  .المنطقة

  .رض مقابل السالمساس مبدأ األأالتسوية على تقوم  .2

ي بمـا فيهـا     سـرائيل احترام قرارات الشرعية الدولية بخصوص الصراع العربي اإل        .3
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  .338 و242 اتقرارال

لى حلول متفاوض عليها بخصوص المناطق المحتلة والحكم الذاتي واألمـن           إالتوصل   .4
دس والالجئين والمستوطنات   عادة االنتشار مع تأجيل القضايا الحاسمة مثل قضية الق        إو

  .ةلى مرحلة الحقإومصير الكيان الفلسطيني 

طـراف لمواجهـة    طر للتعاون المشترك من خالل المفاوضـات المتعـددة األ         ُأقامة  إ .5
  .المشاكل الملحة مثل المياه ونزع السالح وقضايا التنمية والالجئين وغيرها

  :وسلوأاتفاقية  .ب

ي سـرائيل طار الصراع الفلـسطيني اإل    إوسلو تدخل تحت    أة  ن اتفاقي أخذ بعين االعتبار    مع األ 
حـداثها  ألى بعـض    إن نشير باختصار    أننا نرى   أال  إوالذي خصص له مجال آخر في هذه الندوة         

  .باعتبارها تدخل ضمن مشروعات التسوية على المستوى العربي

ـ      إسرائيلوسلو بين منظمة التحرير و    ألى اتفاق   إلقد تم التوصل     ددة مـن    بعـد جـوالت متع
 والوفد الفلسطيني   إسرائيلالمفاوضات السرية في الوقت الذي كان تجري فيه مفاوضات ثنائية بين            

  .في واشنطن بناء على مؤتمر مدريد

عالن المبـادئ فـي     إي ب مي الفلسطيني للحكم الذي والذي س     سرائيلعالن عن االتفاق اإل   تم اإل 

 سنوات في الضفة الغربية     5فترة انتقالية تبلغ    قامة حكم ذاتي ل   إ والذي تناول مشروع     13/9/1993
وقطاع غزه كما اتفق خالله على تأجيل بحث قـضايا الـصراع المعقـدة مثـل مدينـة القـدس                    

  .لى المرحلة النهائيةإوالمستوطنات والالجئين 

والذي تم فيه االتفاق    ) والًأريحا  أغزه و (مي   والذي س  4/5/1994وتبع ذلك اتفاق القاهرة في      
  .نية في المناطق المحتلة على مراحليام السلطة الوطنية الفلسطعلى قي

صـلي  أ في واشنطن ويتألف من نـص        2وسلوأ تم توقيع اتفاق طابا المسمى       28/9/95وفي  
عادة االنتشار  إ وعملية   عيشريتوسبعه مالحق وثماني خرائط والذي ينظم عملية انتخاب المجلس ال         

  .في المناطق المحتلة

فاوضات وقدمت عدة مشاريع مثل كامب ديفيـد وواي ريفـر وغيرهـا             وبعدها جرت عدة م   
  .ولكنها لم تنجز شيئاً على أرض الواقع

  :ةيسرائيلردنية اإلاالتفاقية األ .جـ

 مجموعة من الخطوات علـى      26/10/1994ية في   سرائيلردنية اإل لقد سبق توقيع المعاهدة األ    

 من المفاوضات الثنائية وكانت علـى       ة جول 12ة والتي شملت    يسرائيلردنية اإل مسار المفاوضات األ  
  :النحو التالي

ية فـي   سـرائيل ردنيـة اإل  عمـال للمفاوضـات األ     على جدول األ   إسرائيلردن و وقع األ  -1

  .وسلوأعالن عن اتفاق  وذلك في اليوم التالي لإل14/9/1993

  :25/7/1994عالن واشنطن إ -2
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 كلينتون وحـضر االجتمـاع      مريكي بيل عقد اجتماع واشنطن بناء على دعوة الرئيس األ       
ردن وتم االتفاق في ذلـك      ي والملك حسين ملك األ    سرائيلاسحق رابين رئيس الوزراء اإل    

  .عمالاالجتماع على خمسة مبادئ تحكم الفهم المشترك لجدول األ

  :)ةوادي عرب(ية سرائيلردنية اإلالمعاهدة األ -3

رسمي على المعبـر الجنـوبي     ية في احتفال    سرائيلردنية اإل جرى توقيع معاهدة السالم األ    

مريكي كلينتون والملك حسين     وحضر االحتفال الرئيس األ    26/10/1994شمال العقبة في    
ردني واسحق رابين رئيس    مير حسن والدكتور عبد السالم المجالي رئيس الوزراء األ        واأل

لى وزير الخارجيـة    إضافة   هذا باإل  ،ي وشمعون بيرس وزير الخارجية    سرائيلالوزراء اإل 
ندريه كوازريف وعدد من المدعوين من      أمريكي كريستوفر ووزير الخارجية الروسي      ألا

  .جنبيةكبار المسئولين من الدول العربية واأل

  .تضمنت االتفاقية مقدمة وثالثين ماده وخمسة مالحق

  :مالحظات عامة

 تحول علـى    ية يمكن القول بان الصراع بين الطرفين قد       سرائيلردنية اإل بعد توقيع االتفاقية األ   
لى نزاع بمعنى انه يتعلق بقضايا قانونية وفرعية مثل الحدود والمياه وغيرهـا             إالمستوى الرسمي   

قامة العالقات الطبيعيـة    إين و فوان حالة الصراع قد انتهت من خالل االعتراف المتبادل بين الطر          
هاء الحرب واسـتخدام    والتي تشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون االقتصادي في كافة المجاالت وانت         

ن حل المشاكل المستجدة سوف يعتمد علـى الوسـائل القانونيـة            إالقوة كوسيلة لتحقيق المطالب و    
  .لى المعاهدة القائمة بين الطرفينإوالسياسية باالستناد 

لكن في نفس الوقت يالحظ بان هذا التحول على الجانب الرسمي لم يترافق مع تحـول علـى               
 وهنـاك رفـض لالعتـراف بالمعاهـدة     ة موجودة ومستمر  ءت جذور العدا  الجانب الشعبي فما زال   

  .وتطبيع العالقات

ي سـرائيل ثرت على الموقف العربي في معادلة الصراع العربـي اإل         أوبالمقابل فان المعاهدة    
 مما يـؤدي    إسرائيلطول جبهة مع    أ يملكردن من ساحة الصراع وهو الذي       نتيجة تراجع دور األ   

ردني والعربي ممـا    لى االقتصاد األ  إ إسرائيل ويهدد بدخول    ىخرالعربية األ طراف  ضعاف األ إلى  إ
  .سرائيليضعف سياسة المقاطعة االقتصادية إل

  

  :التطبيع والمؤتمرات االقتصادية  -هـ

 ،تخل المؤتمرات االقتصادية وعمليات التطبيع ضمن عمليات التسوية التي جرت في المنطقة           
 هذا الموضوع ضمن الندوة فسوف يتم تجاوز هذا الموضوع           تتناول ىخرأونظرا لوجود دراسات    

 ففي الوقت الـذي     ،وبشكل عام يالحظ بأن هناك اتجاه عكسي بين المسارين السياسي واالقتصادي          
تسير فيه العالقات السياسية نحو الجمود والتوقف لعملية السالم كان هناك حرص واضـح علـى                
استمرار المؤتمرات االقتصادية وتعميق العالقات االقتصادية منذ مؤتمر الـدار البيـضاء مـروراً             
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ع يسير ولو بـشكل     بمؤتمري عمان والقاهرة وانتهاء بمؤتمر الدوحة بحيث يمكن القول بأن التطبي          
 وأن هناك مشاريع اقتصادية ضخمة يخطط لها بين الطرفين بالرغم مـن توقـف العمليـة                 ،بطيء
  .السلمية

وما زالت اللقاءات والزيارات ومكاتب التمثيل المتبادل موجودة في ظل وان كان العرب قـد               
  .خيرة على هذا االتجاه بعد تعثر عملية السالمأبدوا تحفظات في الفترة األ

  

  :إسرائيلالمسار السوري اللبناني و -و

نظراً ألن هذا المسار لم يشهد توقيع اتفاقيات تسوية كبقية المسارات فإنه سيكون من المناسب               
ي من هذا المسار للتسوية ولكننا سنبدأ أوالً باإلشارة إلى أهمية هـذا             سرائيلالموقف اإل اإلشارة إلى   

  .المسار

  :ي في المفاوضات إلى جملة متغيرات نذكر منهارائيلستعود أهمية المسار السوري اإل

 وهـي  إسرائيلأن تحقيق تسوية مع سوريا سوف يعمل على تحييد جبهة هامة على حدود        .1
 وبعض دول المنطقة المعارضة للتـسوية       إسرائيل وتشكل حاجزاً بين     ،آخر جبهة مواجهة  

 على جعل السالم شـامالً      مثل العراق وإيران كما يساعد دخول سوريا في عملية التسوية         
  وفي   . إلى عملية السالم   إسرائيلويجلب الدول العربية األخرى التي لم تطبع عالقاتها مع          

  .وقف الضغط السوري لرفض عملية التطبيع والمشاركة في المؤتمرات االقتصادية

إن تحييد سوريا سوف يقلل من فرص القوى المعارض للسالم والتي ما زالت تدعو إلـى                 .2
 ومنها حزب اهللا في لبنان وحماس وحركة الجهاد اإلسـالمي           إسرائيلستخدام القوة ضد    ا

  .في فلسطين باإلضافة إلى احتضانها للمعارضة الفلسطينية

إن دخول سوريا في عملية التسوية يقلل من التوجهات بخيبة األمل والغضب لدى الـرأي                .3
 ، ومسلسل تقديم التنـازالت العربيـة      العام العربي والذي يضغط نحو إنهاء عملية التسوية       

خاصة وأن سوريا حاولت الظهور بموقف المعبر عن مشاعر القومية العربية وفي طليعة             
ي في المنطقة وتقود حركة التحرر العربـي        سرائيلالقوى العربية التي تتصدى للتوسع اإل     

  .بعد تراجع دور مصر الناصرية في هذا االتجاه

 وإن  إسـرائيل ة التي تمتلك قوة عسكرية قادرة على إلحاق األذى ب         أن سوريا الدولة العربي    .4
 األمني ال يمكن    إسرائيل فإن هدف    ، وبالتالي ،كانت ليست بالضرورة قادرة على هزيمتها     

  .إسرائيلدامت سوريا في حالة حرب مع  تحقيقه ما

لجوالن ي حيث تعطي ا   سرائيلاألهمية العسكرية للجوالن على مستوى الصراع العربي اإل        .5
أهمية استراتيجية للقوى الموجودة فيها من خـالل قـدرتها علـى الـسيطرة والمراقبـة                

ـ  يةسـرائيل اإلالجبهتـين   للتحركات العسكرية في المناطق المجاورة لها على          ،يةسور وال
 وكذلك قدرتها في السيطرة على منابع المياه فـي          ،طالل الجوالن على الجنوب اللبناني    إو

  .ك وبحيرة طبريانهر األردن واليرمو
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  : من سوريايسرائيلاإلالموقف 

 فحكومـة   ،يةسـرائيل ي بخصوص سوريا حسب طبيعة الحكومات اإل      سرائيلانقسم الموقف اإل  
حزب العمل ترى بأن سوريا مستعدة لقبول السالم وفقاً للنموذج المصري الذي يضمن الحـصول               

بهذا الموقف وتـصر علـى إقامـة         لن تقبل    إسرائيل  ولكن    .على الجوالن وتحقيق التطبيع ببطء    
 لضمان عدم عودة سوريا عن االتفاقيات       ،عالقات طبيعية مع سوريا كشرط لالنسحاب من الجوالن       

 ولذلك تصر حكومات    ،المعقودة معها وذلك نظراً الختالف األهمية االستراتيجية للجوالن عن سيناء         
عمـق  " بالتطبيع حسب مقولة رابين بأن       ةالعمل على الربط بين الترتيبات األمنية والتسويات المتعلق       
 وذلك حتى يضمن السالم بآليات تمنـع        ."االنسحاب سيكون بعمق السالم ونوعية الترتيبات األمنية      
  .العودة للعنف مستقبالً نظراً لعدم الثقة بالطرف السوري

  متمـسكة  إسـرائيل أما حكومة الليكود الحالية فهي ترى بأن سوريا غير مستعدة للسالم وأن             

ي إليهـا   سرائيل على بسط سيادة القانون اإل     1981بالجوالن التي عمدت حكومة الليكود السابقة سنة        
ولذلك فهي ستستمر في تشجيع االستيطان في الجـوالن    de factoمما يعني ضمها من ناحية فعلية

 ،ن دون تقديم تنازالت إقليمية فـي الجـوال        إسرائيلوالضغط على سوريا لقبول عملية السالم مع        
 وتشجيع الحركات المعارضـة     "اإلرهاب" على الدور السوري في دعم       يةسرائيلاإلوتركز السياسة   

 فهي تحاول عزل سوريا وتأليب الـرأي العـام          ،للسالم ودعم حزب اهللا في الجنوب اللبناني لذلك       
  .الدولي ضدها

  :ي من لبنانسرائيلالموقف اإل

لبناني والسوري وطرحت عدة مشاريع مثـل        باستمرار الفصل بين الموقف ال     إسرائيلحاولت  

 لالنسحاب مـن لبنـان مـع    425لبنان أوالً ثم عادت وقدمت مشروعات لتنفيذ قرار مجلس األمن         
 وضمان سالمة جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع        . في حالة انسحابها   سرائيلوجود ضمانات أمنية إل   

المقاومـة اإلسـالمية وإن حاولـت        ثم اضطرت أخيراً لالنسحاب من لبنان تحت ضغط          .إسرائيل
مؤخراً معاودة الهجوم على لبنان في محاولة لتصفية حـزب اهللا وروح المقاومـة لـدى الـشعب                  

  .اللبناني

  :نتائج عمليات التسوية

لقد أسفرت عمليات التسوية منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم عن مجموعة من النتائج على كافـة                
  :نقاط التاليةمسارات التسوية يمكن إيجازها في ال

كسرت عمليات التسوية في المنطقة كثيـراً مـن المحرمـات لـدى الطـرفين العربـي                  .1
  .ي من خالل تقديم تنازالت متبادلةسرائيلواإل

 وقبول مبدأ التفاوض معها وإقامة بعض الـدول العربيـة عالقـات             إسرائيلباالعتراف   .2
ع دول عربية أخرى مثل     دبلوماسية معها مثل األردن ومكاتب تمثيل دبلوماسي وقنصلي م        

 والتي وصل   إسرائيلالمغرب وتونس وقطر وعمان وتزايد عدد دول العالم التي تعترف ب          

  . دولة بعد بدء عملية التسوية37إلى 
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 اإلقـرار   ،ياً ودولياً بالطرف الفلـسطيني وبالتـالي      إسرائيلحققت عمليات السالم اعترافاً      .3
الـسلطة  قعاً فلسطينياً جديداً يتمثل في قيام        وخلقت وا  ،بالهوية السياسية للشعب الفلسطيني   

 قـدم للمفـاوض     أ وما تشمله من مؤسسات مدنية وعسكرية بحيث شكلت موط         الفلسطينية
 وهل سـتبقى فـي ظـل الـسيادة          ، لكن مستقبل هذه السلطة بقي غير محدد       ،الفلسطيني

  .أم أنها ستتبلور إلى دولة فلسطينية يةسرائيلاإل

نسحاب من مناطق محتلة وتراجع سلطة الحكم العسكري عن بعض           بمبدأ اال  إسرائيلإلزام   .4
 ويالحـظ بـأن االنـسحاب       ،يةسـرائيل اإلالمناطق المحتلة نتيجة إعادة االنتشار للقوات       

ي قد تم من المناطق العربية كثيفة السكان وهي المدن الرئيسية التي كانت موطن              سرائيلاإل
ي في تنفيذ االنـسحاب     إسرائيل وهناك تلكؤ    االنتفاضة ولم يتبعه انسحاب من بقية المناطق      

  .من باقي المناطق

حدوث تصدع في الموقف الفلسطيني واالنقسام في الموقف العربي نتيجة ظهور تيـارات              .5
مؤيدة لعمليات التسوية والتطبيع وتيارات تطالب بوقف هذه العمليـة وتـرفض التطبيـع              

  .وزادت الهوة بين الحكومات العربية وشعوبها

ردن في تثبيت كيانه السياسية واستعادة أراضية المحتلة وحصل على بعض حقوقه            نجح األ  .6
 وقلل من احتماالت تهديد وجوده عسكرياً من خالل رسم حدوده بصورة رسمية             ،في المياه 

  .إسرائيلمع 

عقد مجموعة من المؤتمرات االقتصادية واالتفاقيات الثنائية دون أن ينبثق عنها أي تقـدم               .7
ل يسـرائ إقات االقتصادية والتطبيع نتيجة المعارضة الشعبية العربية وتلكؤ         في مجال العال  

  .في تنفيذ التزاماتها السياسية

تعثر المفاوضات على المسارين السوري واللبناني مما يقف حائالً دون اكتمـال عمليـة               .8
السالم في المنطقة وسيدفع ذلك إلى بقاء فرص المجابهة مفتوحة في المنطقة خاصـة وأن               

ريا تملك أوراقاً كثيرة في تعزيز موقفها التفاوضي ومنها بقاء عمليات حزب اهللا فـي               سو
 ، وتأييدها للقـوى المعارضـة للـسالم       ، وامتالكها قوة عسكرية قادرة على التهديد      ،لبنان

  .وإمكانية حصولها على المؤازرة من الدول العربية التي لم تنخرط في العملية السلمية

يكية على العملية السلمية وتراجع دور األطراف األخرى مثـل األمـم            تأكيد الهيمنة األمر   .9
المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي رغم محاوالتها الدؤوبة للبقاء على اتصال مـع هـذه              

  .العملية

إصرار جميع األطراف على استمرار العملية السلمية واستبعاد الخيارات األخرى           .10
  .عملية السلمية على معظم المساراتبالرغم من عملية الجمود التي تسود ال

 فـي كامـب   إسرائيلبالرغم من أن مصر كانت أول دولة عربية وقّعت معاهدة سالم مع             .11
ي لتهميش  سرائيل إال أنها تحاول اليوم العودة إلى الموقف العربي ورفض المسعى اإل           ،ديفيد
على اإليفـاء    إسرائيل وهي تحاول الضغط نحو استمرار العملية السلمية وإجبار          ،دورها
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تتسم بالفتور والتوتر    يةسرائيل  مما جعل العالقات المصرية اإل      .بالتزاماتها وتقديم تنازالت  
  .في حاالت كثيرة

تم تأجيل القضايا الحاسمة في الصراع إلى المرحلـة النهائيـة مثـل الحـدود والقـدس                  .12
فاوضـات   في تحويل قضية الالجئين إلـى الم       إسرائيل ونجحت   ،والمستوطنات والالجئين 

  .متعددة األطراف لحلّها على أساس دولي

  

  :يسرائيلنتائج التسوية على الصعيد اإل

 يةسرائيلي الذي أبدى نوعاً من التماسك في المواجهة العربية اإل         سرائيليالحظ بأن المجتمع اإل   
لمية  العربي بدأ باالنقسام والتشقق بعد بدء المسيرة الـس         الخطرسابقاً بحيث طغت على تفكيره عقده       

 حيث تعاظمت التناقضات العرقية والثقافية واالقتصادية والسياسية بين الفئات المكونة           ،في المنطقة 
ي على يد متعصب هـو      سرائيللهذا المجتمع والتي عبر عنها أخيراً بمقتل رابين رئيس الوزراء اإل          

الـصراع العربـي   يغئال عامير وتبادل االتهامات بين اليساريين والمتدينين بخصوص مواقفهم من         
 وتزايد االنقسام العرقي بين اليهود الشرقيين والغربيين والتي تمثلت في اسـتقالة ديفيـد               يسرائيلاإل

ية األخيـرة   سـرائيل ية على خلفية عرقية وكذلك االنتخابـات اإل       سرائيلليفي من وزارة الخارجية اإل    
حزاب على خلفية عرقية    أور  لرئيس الدولة والتي كان واضحاً فيها عملية االستقطاب العرقي وظه         

  .مثل حزب شاس المتدينين أو حزب المهاجرين الجدد

ي بين تيـارين رئيـسيين األول       سرائيل اإل السياسيلقد بدأ االنقسام بالتمحور في داخل الموقف        
تيار لسالم ويقف على رأسه األحزاب اليسارية مثل ميرتس واألحزاب العربية وحركة السالم اآلن              

  . التيار إلى حد ما توجهات حزب العملويلتقي مع هذا

ويرى هذا التيار أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السالم في المنطقة ولتحقيق هذا الهدف يجب               

 وإقامة الكيان الفلسطيني فيها     67 على االنسحاب من معظم المناطق المحتلة سنة         إسرائيلأن توافق   
  .سرائيلإواالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في االنفصال عن 

 التاريخية ويرفض التنازل عن الـسيادة عـن         إسرائيل فيتمسك بمقولة أرض     ،أما التيار الثاني  
المناطق المحتلة ويمثل هذا التيار األحزاب اليمنية بقيادة الليكود واألحزاب الدينية باإلضـافة إلـى               

 هي القادرة علـى      القوية إسرائيل وهو يرى بأن     ،يسرائيلبعض الحركات المتطرفة في المجتمع اإل     
فرض السالم على العرب دون حاجتها لتقديم تنازالت في مجال األراضي وإمكانية قيام حكم ذاتي               

  .يةسرائيلاإلللفلسطينيين في ظل السيادة 

 يةسـرائيل  للحكومة اإل  يةسرائيلاإلي ونتائج االنتخابات    سرائيلوتعبر استطالعات الرأي العام اإل    
ين التيارين السابقين على المستوى الشعبي وعن وجود تعـادل للقـوى             عن نفس االنقسام ب    األخيرة

  .الشعبية في مواقفها في االتجاهين
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  :الخاتمة

 النتائج النهائية لخصائص الـصراع والتـسوية        ، في نهاية هذا البحث يمكن أن نرصد       وتشمل
  .يسرائيلومن ثم االنتقال لمناقشة وتحليل الثوابت والتراجعات في الموقف اإل

  :خصائص الصراع

ي في الفترة السابقة لبدء عملية التـسوية فـي          سرائيلإن المتتبع لطبيعة الصراع العربي اإل      
  :بداية التسعينات يالحظ بأن هذا الصراع قد تميز بالخصائص التالية

حيث يسعى كل طرف فيه لتدمير الطرف اآلخر والقـضاء عليـه            : أنه صراع مصيري   .1
نى ظاهرة النفي من جانب كل من طرفي الـصراع للوجـود             بمع ،بصورة كلية أو جزئية   

 أنه يعني رفـضاً لآلخـر   ، أنه صراع حول الشرعية صحة وعدماً حقيقة أم ادعاء     ،اآلخر
  .وتهديداً لألمن القومي المرتبط بذلك الجانب

إذن الصراع المصيري ال يقبل التعايش وال يسمح بالتسامح ألنـه يـرفض الحـوار ألن                 
  . هو إلغاء الكيان الذاتي موضع المصادمةمنطلقه األساسي

أنه صراع حضاري يفترض وجود األمة المحاربة ويقوم على أساس الترابط الجمـاعي              .2
ي شكل  سرائيل فالصراع العربي اإل   ،من منطلق األمن القومي والشخصية الحضارية لألمة      

ـ            ة والـصهيونية   في أحد جوانبه الصراع بين الثقافة والحضارة العربية اإلسالمية من جه
لذلك فإن هذا    .ممثلة للقومية اليهودية وتأكيدها باالنتماء للحضارة الغربية من جهة أخرى         
  .الصراع يمتد إلى كافة جوانب الحياة بما فيها الثقافة والدين والتاريخ والقيم

أنه صراع تاريخي تميز باالستمرارية فهو من أطول الصراعات الدوليـة فـي العـصر                .3
متد جذوره إلى بداية المخطط االستعماري في القرن التاسع عشر وبداية القرن            الحديث وت 
 وقد تمخض عن عـدد مـن الحـروب          . وما زال موجوداً حتى الوقت الحاضر      ،العشرين
  . وتخلّلته عدة أزمات ومحطات للتسوية والهدوء لكن جذوره بقيت قائمة،المتكررة

 سواء على صعيد محلي أو إقليمي أو        ،خلة فيه أنه صراع معقد نتيجة كثرة األطراف المتدا       .4
  .دولي وكذلك على صعيد حكومي وشعبي ونتجت عنه آثار يصعب إزالتها

أنه صراع شامل امتدت ساحته لتشمل جوانب سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية وهـو              .5
  .يشمل جوانب كلية وليست فرعية تمس األرض والسكان واألنظمة

لى نزاع بمعنـى انـه   إالحظ بأن هناك اتجاه واضح لتحويل هذا الصراع     ومنذ بداية التسوية ي   
ن مظاهر  أال  إ ،ةطراف المعني يتعلق بقضايا فرعية ويمكن تسويته من خالل التوفيق بين مطالب األ          

  . ألن القضايا الجوهرية لم تحسم بعدةالصراع السابقة ما زالت موجود

  :خصائص التسوية

  : الرعاية الدولية والمؤتمر الدوليالمفاوضات الثنائية مقابل .1

تميزت عمليات التسوية الحالية بأنها تمت من خالل اتفاقيات ثنائية أعقبت مؤتمر دولي تحـت               
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إشراف ورعاية أمريكية روسية وبحضور األطراف األخرى بما فيها األمم المتحدة كمراقب ويمثل             
  .م المتحدةهذا المسار تراجعاً عن فكرة المؤتمر الدولي برعاية األم

  :اعتماد التبادلية بدالً من الشرعية الدولية .2

 قـد   ،بالرغم من مؤتمر مدريد وما تاله من اتفاقيات تسوية على المسار الفلسطيني واألردني            

 إال أن عمليات التسوية قد تمت في إطار ميزان          338 و 242شارت إلى قرارات مجلس األمن رقم       أ
ديم تنازالت متبادلة دون االستناد إلى قرارات الشرعية الدوليـة          القوى واتجاه األطراف المعنية لتق    

سواء فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أو مسألة عدم جـواز احـتالل األرض                 
  .بالقوة وقرارات األمم المتحدة بخصوص القدس أو االستيطان وغيرها

  :اللجوء إلى المرحلية في العملية السلمية  .3

رقت عملية المفاوضات فترة طويلة ومرت عمليات التسوية بمراحل متعددة على كافة            لقد استغ 
 وبعد توقيع االتفاقيات جـاءت      ،المسارات بهدف التمهيد للتوصل إلى اتفاقيات مقبولة من الطرفين        

 ،يسرائيلاإلالتعهدات فيها علي مراحل وتحتاج لوقت طويل لتنفيذها خاصة على المسار الفلسطيني             
 عنها في ظروف معينة مـع عمـل   العودةكون كل مرحلة بداية لمفاوضات جديدة وإمكانية      بحيث ت 

 ،كل طرف على االستفادة من عنصر الوقت على تغيير الواقع وترتيـب األوضـاع مـن جديـد                 
أن المواعيد ليـست    " السابق اسحق رابين     يسرائيلاإلونستذكر في هذا المجال قول رئيس الوزراء        

بـالقفز عـن    ) حـرق المراحـل   (ي الحالي اتباع سياسة     سرائيلس الوزراء اإل   ومحاولة رئي  "مقدسة
المرحلة األخيرة من عملية إعادة االنتشار والوصول لمرحلة الحل النهائي حتى ال يتمكن الطـرف               

  .الفلسطيني من كسب واقع جديد يدعم موقفه التفاوضي

  :اتصاف االتفاقيات بالغموض واإلبهام .4

ي في كثير   سرائيلوية بالغموض واإلبهام في معظمها مما يمكّن الجانب اإل        اتسمت اتفاقيات التس  
من الحاالت استخدام هذا الغموض كذريعة للتنصل من التزاماته وكمدخل لتفـسيرها بمـا يخـدم                

 وبالتالي فقد اتّسمت عملية تنفيذ االلتزامات       ،مصلحته ولتحقيق مزيد من االبتزاز لألطراف العربية      
اصة على الجانب الفلسطيني بأنها بحاجة إلى إعادة التفاوض من جديد في ضـوء              في االتفاقيات خ  

  .التفسيرات المتباينة ألطراف التسوية

 بالحقوق  ةتجاهلت عمليات التسوية القضايا الجوهرية والصعبة في الصراع خاصة المتعلق          .5
ة الفلـسطينية   ساس للمشكل ساسية والتاريخية للعرب واليهود في فلسطين والتي تشكل األ        األ

لـى  إقـرب   أوركزت على القضايا الفرعية السهلة الناجمة عن هذا الصراع مما يجعلها            
  .مفهوم التسوية منها إلى مفهوم السالم

  :يسرائيلاإلالثوابت في الموقف 

 يةسـرائيل  الخطوط المحددة والثابتة إلبعاد الحركـة اإل       يسرائيلاإلتشكل نظرية األمن القومي     
  :ي وأهم عناصر هذه النظريةسرائيل العربي اإلالمتعلقة بالصراع

حقائق جغرافية تدور حول إمكانية الدفاع وتفادي الحرب المفاجئة وتشمل هذه الحقـوق              .1
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 67 حدود سنة    إسرائيل وقد اعتبرت    ، وتوفير العمق االستراتيجي   ،نظرية الحدود اآلمنة  
  .حدوداً مثالية

لتاريخي وهي تتركز حـول فكـرة النقـاء         نظام القيم المرتبط بالكيان القومي والتراث ا       .2
العنصري للدولة اليهودية وربطها باألهداف القومية والحقوق التاريخيـة لليهـود فـي             

  .فلسطين وحق اليهود بالهجرة واالستيطان في فلسطين

البعد االقتصادي الذي يقوم على تحقيق التفوق التكنولوجي واستغالل القوى البشرية في             .3
ي بما يضمن اسـتقرار     سرائيلقتصادي وضمان استمرار التفوق اإل    المجال العسكري اال  

  .األوضاع االقتصادية وتحسن مستوى المعيشة للسكان اليهود

 نشأت بالقوة وتعتمد عليها لضمان اسـتمرارها        إسرائيلالتفوق العسكري على أساس أن       .4
وهذا يتطلب بناء مؤسسة عسكرية وتوفير صناعات عـسكرية ومـستوطنات دفاعيـة             

  .ان القدرة الذاتيةلضم

 وتخفـيض التهديـدات     يسـرائيل اإلإقامة شبكة عالقات دولية لضمان التأييد للموقـف          .5
 نفسها كحارسة للمصالح الغربيـة فـي        إسرائيل وطرح   ،وضمان المساعدات الخارجية  

  .المنطقة

 قد حددت لنفسها مجموعة األهداف والتي يمكـن         إسرائيلأما في مجال التسوية السياسية فإن       
  :لخيصها فيما يليت

  .إقرار الحقوق التاريخية والدينية لليهود في فلسطين بما يعني نفي الوجود الفلسطيني .1

  .االعتراف واإلقرار بشرعيتها كدولة ضمن حدود معترف بها .2

  .تحقيق السالم واألمن .3

  .تطبيع العالقات مع كافة الدول العربية .4

  :يسرائيلالتراجعات في الموقف اإل

 التقليد به القائمة على فكـرة التفـوق العـسكري           يسرائيلاإلمن القومي   تراجع نظرية األ   .1
 وفكرة الحدود اآلمنة والعمق االستراتيجي وذلك في ظل اتجاه العالم نحو الحلول             ،والتوسع

ي للقـوة   سـرائيل السياسية للمسائل اإلقليمية وتصاعد خيبات األمل المتالحقة لالستخدام اإل        

 وغزو لبنان والعجز عن مواجهة االنتفاضة       73 تشرين   /وبركتأالعسكرية بدءاً من حرب     
  . للصواريخ في حرب الخليج الثانيةإسرائيلوتعرض 

 لالتجاه نحو التسويات السياسية وتطبيع العالقات كبديل لـضمان          يسرائيلاإلمما دفع الجانب    

 القـتالع   2005ي وفشل الهجوم األخير سـنة       سرائيلاإل وتحقيق األمن القومي     يسرائيلاإلالوجود  
  .المقاومة من الجنوب

تراجع فكرة عدم تقديم تنازالت إقليمية والمناداة بحق الشعب اليهودي األبدي فـي أرض               .2
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  . ورفض أي تسوية تنطوي على تسليم أجزاء منها لحكم أجنبيإسرائيل

 إلى مؤتمر مدريد وقبولها بفكرة األرض مقابل السالم وقيامهـا بتنفيـذ             إسرائيلإن دخول    
ة االنتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة بناء على اتفاقية أوسلو تمثل اتجاهاً نحو الـتخلص                عملي

 وإن كانت حكومة الليكود الحالية تدعي بأن ذلـك ال يعنـي             ،من مقولة عدم تقديم تنازالت إقليمية     
على األمن  ية  سرائيل وإن االتفاقية تضمن بقاء السيادة اإل      ،التخلي عن حق السيادة على هذه المناطق      

  .الخارجي والثروات الطبيعية والمعابر والمستوطنات وغيرها

 فـي األردن مـن      إسرائيلوتجدر اإلشارة هنا إلى تخلي الليكود بالذات عن مطالبته بحق            
في المعاهدة الموقّعة بين الطرفين يمثل تراجعاً        يةسرائيلخالل االعتراف رسمياً بالحدود األردنية اإل     

  . السياسية لهذا الحزب منذ وجودهعن أهم المنطلقات

التراجع عن فكرة إنكار وجود الشعب الفلسطيني ورفض التفاوض مع منظمـة التحريـر               .3
كممثل شرعي لهذا الشعب وفتح المجال أمام قيام كيان فلسطيني سواء على شكل سـلطة               

  . مع مالحظة التغيرات على موقف المنظمة.الحكم الذاتي أو دولة فلسطينية مستقبالً

ياً بالطرف الفلسطيني وبالتالي سقوط إحـدى الـالءات         إسرائيلفعمليات التسوية حققت اعترافاً     
المركزية في التنكّر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مع االعتراف بمنظمة التحريـر كممثـل              

أرض »لهذا الشعب واالعتراف بالهوية السياسية للشعب الفلسطيني من خالل االعتراف المتبـادل             
وإمكانية تبلور هذا الموقف في المفاوضات النهائية إلى االعتراف بتقرير المصير وقيـام             « لشعبين

  .الدولة الفلسطينية المستقلة

 بأنهـا الحارسـة     إسـرائيل  على المستوى الدولي بعد زوال مقولة        إسرائيلتراجع أهمية    .4
وفييتي والشيوعي فـي    للمصالح الغربية في المنطقة وأنها القادرة على التصدي للنفوذ الس         

  من خالل الوجود األمريكي المباشر في المنطقة وزوال التهديد المباشر            .المنطقة العربية 
 وحلفاؤه في المنطقة بعد قبول العرب بقيـادة         دول العالم األخرى  لمصالحها وتراجع نفوذ    

 ،مة العربية  واالتجاه نحو االعتدال ومواالة الغرب لدى معظم األنظ        .مريكا للعملية السلمية  أ
  . فكرة االندماج اإلقليمي في منطقة الشرق األوسطإسرائيلوقبول 

 اليوم التأكيد على أهميتها في مواجهة األعداء الجدد في المنطقة والذين تحذر             إسرائيلوتحاول  
 واألصولية اإلسالمية وتحاول إظهار نفـسها       "اإلرهاب" من تزايد نفوذهم في المنطقة وهم        إسرائيل
  .قليمية للمنطقة قادرة على التحكم في االستثمارات والعالقات االقتصادية مع المنطقةكقيادة إ

  

  :الخالصة

في ختام هذه الدراسة يمكن القول بأن التسويات السياسية القائمة لـم تـستطع حـسم قـضايا                 
ه الصراع األساسية مثل الحقوق التاريخية ومسألة تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره واستعادة حقوق           

 ومـسألة االعتـراف     ، وكذلك مسألة األراضي والحدود وموضوع االستيطان والقدس       ،المشروعة
 وآثرت تأجيل هذه القضايا إلى المراحل الالحقة مما يجعل عمليـة الـسالم              ،والسالم العادل والدائم  
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  .بعيدة المنال

ف وقد عبرت التسويات في نتائجها حتى اآلن عن اخـتالل ميـزان القـوى لـصالح الطـر                 
 وحتى القضايا الفرعية والملحة التي شكّلت في اعتقادنا الدافع الحقيقي للعملية الـسلمية              ،يسرائيلاإل

ي مـن   إسـرائيل  فحين دخل العرب المفاوضات كانوا يأملون تحقيق انـسحاب           ،الحالية بقيت معلقة  
 على وقف   األراضي المحتلة ووقف عمليات االستيطان ومحاولة تأسيس كيان فلسطيني يكون قادراً          

ابتالع األراضي والسكان في المناطق المحتلة على أمل أن يكون المستقبل قـادراً علـى تحقيـق                 
 ،  لكن عمليات التسوية الحالية لم تستطع إنجاز الكثير فـي هـذا المجـال               .الحقوق العربية النهائية  

عمليـات  فاالنسحاب لم يتحقق وجاء على شكل عملية إعادة انتشار في مناطق محـدودة تخـضع ل               
ية على المعابر والحدود واألمن مما يمنع تبلـور الكيـان     سرائيلمساومة مستمرة مع بقاء السيادة اإل     

الفلسطيني وعدم السماح بعودة النازحين والالجئين لخلق كتلة ديمغرافية قادرة على منع اسـتيعاب              
  وفي نفس الوقـت      .يسرائيل للمناطق المحتلة والتوسع على حسابها وربطها باالقتصاد اإل        إسرائيل

 تحقيق األمن واالنفتاح على الـوطن       إسرائيلي اعترافاً منقوصاً ولم تستطع      سرائيلحقق الجانب اإل  
 وما زالت التهديدات موجودة للطـرفين سـواء فـي           ،ية في تزايد  سرائيل فنفقات الدفاع اإل   ،العربي

وفـي   ،قليمي ما زالت متعثرة     وكذلك العالقات مع الدول العربية واالندماج اإل        .الداخل أو الخارج  
نفس الوقت تعاظمت قوة منظمات المقاومة الفلسطينية واإلسالمية في فلسطين ولبنان وتعزز دورها             

مما يعني استمرار الصراع ولو بأشكال أخرى فتوقف الحـروب واسـتمرار            العسكري والسياسي   
لذي يعيد الحقوق ألصـحابها  المفاوضات والوصول لبعض اتفاقيات التسوية ال يعني تحقيق السالم ا     

  .وينهي حالة العداء في المنطقة ويخلق عالقات تعاون مشتركة لمصلحة جميع األطراف

  


