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قائمة باأ�سماء الموؤلفين الذين �ساهموا في كتابة �سفحات هذا الكتاب

ح�سن براري: يعمل �أ�شتاذ� للعلوم �ل�شيا�شية في جامعة نبر��شكا - �أوماها في �لواليات 

�لمتحدة،  �لمملكة  �لدكتور�ه من جامعة دور�م في  �لمتحدة بعد ح�شوله على درجة 

�أي�شا ع�شو زمالة في �لمعهد �الأمريكي لل�شالم، وباحثًا ومحا�شر�ً  و�لدكتور بر�ري 

�أُخرى  في مركز �لدر��شات �ال�شتر�تيجية في �لجامعة �الأردنية.  ومن بين عدة كتٍب 

)الإ�ست�سرال:  بعنو�ن  كتاًب   2009 عام  في  بر�ري  للدكتور  �شدر  فقد  تاأليفه،  من 

درا�سة العرب لإ�سرائيل: تقيم نقدي( عن د�ر �إيثاكا للن�شر في لندن.  وللدكتور ح�شن 

بر�ري �أي�شًا مقاالت في �شحيفتي �لر�أي )بالعربية( و�لجورد�ن تايمز )باالإنجليزية( 

�ليوميتين �للتان ت�شدر�ن في �الأردن.

�لتنمية  مركز  في  ومدير�ً  �الأبحاث،  مجال  في  زمياًل  يعمل  كاوفمان:  )اإدي(  اإدوارد 

مركز  في  بالتدري�س  �الآن  ويقوم  ميريالند،  جامعة  في  �لنز�عات  و�د�رة  �لدولية 

�لتخ�ش�شات �لمتعددة في هيرتزيليا في �إ�شر�ئيل. عمل كاوفمان بين عامي 1984، 

و2004  كبير�ً لللباحثين، ومدير�ً تنفيذيًا لمعهد )هاري �س. ترومان( الأبحاث دعم 

�ل�شالم في �لجامعة �لعبرية في �لقد�س.  وقد قام كاوفمان بتاأليف، و�لم�شاركة في 

تاأليف �ثني ع�شر كتابا من بينها كتاب )بناء الج�سور بين طرفي الفجوة: بناء ال�سالم 

في اإطار ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني(.

مانويل ح�سا�سيان: �شغل من�شبي نائب رئي�س جامعة بيت لحم مدَة عقٍد من �لزمان، 

ورئي�س �لمجل�س �لفل�شطيني للتعليم �لعالي مدة �أربع �شنو�ت.  وتر�أ�س ح�شا�شيان �أي�شا 

منذ  وي�شغل  �لفل�شطينية،  �لمفاو�شات  د�ئرة  في  �لقد�س  بملف  �لمكلف  �لعمل  فريق 

�لعام 2009 من�شب �شفير �ل�شلطة �لفل�شطينية لدى �لمملكة �لمتحدة.  وُيعتبُر كتاُب 

)الُمَواَطنة والدولة في ال�سرق الأو�سط: النهج والتطبيق( و�حد�ً من بين عدة كتب �شارك 

�ل�شفير ح�شا�شيان في تاأليفها.   

مو�سيه ماعوز: خبير في �ل�شوؤون �ل�شورية، ومنطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شغل �لبروفي�شور 

�لمعهد  في  زمياًل  وعمل  �لعبرية،  �لجامعة  في  ترومان  معهد  مدير  من�شب  ماعوز 

�الأمريكي لل�شالم.  ومن بين �لكتب �لتي �ألفها كتاب �شدر عام 1988 عن د�ر غروف 

حافظ  دم�سق:  في  الهول  لأبي  ال�سيا�سية  )ال�سيرة  بعنو�ن  نيويورك  في  و�يدنفيلد 

الأ�سد(. 
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كند�،  في  غيلف  في جامعة  �لدكتور�ه  لر�شالة  بالتح�شير حاليًا  يقوم  ياغي:  محمد 

عدة  في  ياغي  �ل�شيد  وعمل  �ليومية.   �لفل�شطينية  الأيام  في �شحيفة  ويكتب عمود� 

منظمات غير ربحية محلية ودولية مثل �لمبادرة �لفل�شطينية لتعميق �لحو�ر �لعالمي 

�لرئا�شية،  �لدر��شات  ومركز  �أديناور،  كونر�د  وموؤ�ش�شة    ،)MIFTAH( و�لديمقر�طية 

ومنظمة غلوبال �نتيغريتي )Global Integrity(.  كما ح�شل على �لزمالة لثالث �شنو�ت 

�شمن برنامج ليفر في معهد و��شنطن ل�شيا�شات �ل�شرق �الأدنى حيث �ن�شب جل تركيزه 

خالل تلك �لفترة على حر�كيات �ل�شيا�شة �لفل�شطينية. 

فاتن ُغ�سن: ح�شلت على درجة �لدكتور�ه في جامعة بين�شيلفينيا عام 2006، وتعمل 

جامعة  في  �لعامة  و�ل�شيا�شات  �لحكومية  �الإد�رة  كلية  في  م�شاعد�ً  ��شتاذ�ً  حاليًا 

�أريزونا.  وتركز في �هتماتها �لبحثية على طبيعة �لتفاعل بين �لفرقاء �شو�ء في �إطار 

�لتعاون �أو �لنز�ع.  ومن من�شور�تها مقال بعنو�ن “�لمفاو�شات، و�لمد�فع، و�الأمو�ل: 

كتاب  في  غيرهم؟”  من  �أف�شل  بالًء  معينة  لقيود  يخ�شعون  �لذين  �لقادة  ُيبلي  هل 

البيانات، والأ�ساليب،  الدولي وتبعاته:  النزاع  )اأ�سباب  من مجموعة مقاالت بعنو�ن 

والنظرية( �شدر عن د�ر ر�وتليدج للن�شر في لندن لمحرره غلين بالمر عام 2008.

ر�سوان زيادة: يعمل �الآن ��شتاذ�ً ز�ئر�ً في مركز در��شات حقوق �الن�شان في جامعة 

في  �لدولية(  للعالقات  �لدولي  )�لمعهد  هاو�س  ت�شاتام  في  ز�ئر�ً  وزمياًل  كولومبيا، 

لندن.  وعمل �أي�شًا ��شتاذ� ز�ئر�ً في مركز )كار( لحقوق �الن�شان في جامعة هارفارد 

في و��شنطن   )USIP( 2008، و2009، زميل في �لمعهد �الأمريكي لل�شالم  بين عامي 

)ال�سلطة  �أحدث �نتاجاته كتاب بعنو�ن  2007، و2008.  ومن  �لعا�شمة بين عامي 

وال�سيا�سة في �سوريا: اأجهزة ال�ستخبارات، والعالقات الخارجية، والديمقراطية في 

ال�سرق الأو�سط الحديث( �شي�شدر في عام 2010 عن د�ر �آي بي تورو�س في لندن.

�لقاهرة  جامعة  من  �ل�شيا�شية  �لعلوم  في  �لدكتور�ه  درجة  على  حا�شل  جاد:  عماد 

ويعمل كبير�ً للباحثين في مركز �الأهر�م للدر��شات �ل�شيا�شية و�ال�شتر�تيجية.  ويعمل 

للدر��شات  �الأهر�م  مركز  عن  ت�شدر  �لتي  �ل�شهرية   )Digest  Israeli( لمجلة  محرر�ً 

 2009 عام  �لقاهرة  في  �لدكتور جاد  كتب  �أحدث  و�ال�شتر�تيجية، و�شدر  �ل�شيا�شية 

بعنو�ن )النتخابات الإ�سرائيلية عام 2009: اأزمة المجتمع والنخبة ال�سيا�سية( عن 

مركز �لدر��شات �ل�شيا�شية و�ال�شتر�تيجية بموؤ�ش�شة �الأهر�م. 
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ت�سدير

ت�شبب �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي بهز�ٍت عنيفة زلزلت  منطقة �ل�شرق �الأو�شط خالل 

 1948 �إ�شر�ئيل عام  �ندلعت �شت حروب منذ تاأ�شي�س  �لما�شية.  حيث  �ل�شتة  �لعقود 

ناهيك عن ح�شول مناو�شاٍت ال ُتح�شى على �لحدود �لمختلفة، وتو�تر �النتفا�شات 

يت�شبب  �أن  �الإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  وكاد  �لمنطقة.   بلد�ن  في  �لد�خلية  و�لقالقل 

�ل�شر�ع  ذلك  لمركز  حٍل  غياب  مع  منا�شبة  من  �أكثر  في  عالمية  مو�جهة  باندالع 

�لمتمثل في �لمو�جهة بين �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيين.   

�نهيار  منذ  �لهاوية  �إلى  �لمنطقة  �نزلقت  كيف  �لمرء  ي�شتذكر  �ن  �ل�شهل  ومن 

عملية �أو�شلو في �أو�خر ت�شعينيات �لقرن �لما�شي.  وكي يدرك �لمرُء �لم�شتقبل �لقاتم 

�لذي يترب�س بالمنطقة، فما عليه �شوى  ��شتح�شار �لقليل من �الأحد�ث �لتي زخرت 

بها �لمنطقة موؤخر�ً مثل �نتفا�شة �الأق�شى �لتي �ندلعت منذ �لعام 2000، �أو �لحرب 

بين �إ�شر�ئيل وحزب �هلل عام 2006، �أو �لحرب �الأخيرة في غزة �أو�خر �لعام 2008، 

وبد�يات عام 2009. 

تَمت  �لتي  �الأخرى  و�لمبادر�ت  �الأحد�ث،  من  كثير  غياب  �الأمر  هذ�  يعني  وال 

خالل �لعقد نف�شه، مثل قمة كامب ديفيد في يوليو )تموز( عام 2000، و�لمفاو�شات 

في طابا )2002(، و�تفاق جنيف، �أو مبادرة جنيف في دي�شمبر )كانون �الأول( عام 

2003، وموؤتمر �أنابولي�س في نوفمبر )ت�شرين �لثاني( عام 2007.   

ومع تو�لي تكر�ر �ل�شر�ع في هذه �لمنطقة �لُم�شطربة، فمن �ل�شهل على �لمرء �أن 

ين�شى �أنه قد تم �لتوقيع على معاهدتين �ثنتين لل�شالم، وهما معاهدة كامب ديفيد 

في �لعام 1979 بين م�شر و�إ�شر�ئيل، و�تفاقية و�دي عربة بين �إ�شر�ئيل و�الأردن في 

�أن تمر  1994.  ورغم قلة �الإنجاز�ت �لتي تحققت في هذ� �الإطار، فال ينبغي  �لعام 

�لذكرى �لثالثون على معاهدة كامب ديفيد، و�لذكرى �لخام�شة ع�شرة التفاقية و�دي 

عربة مرور �لكر�م.  

�لتي  و�لف�شل  �لنجاح  �أوجه  مر�جعة  فكرة  ُوِلدت  فقد  �الأمور،  تلك  خلفية  وعلى 

�تفاقيتي كامب  �الأو�شط، وذلك من خالل تحليل  �ل�شرق  �ل�شالم في  مرت بها عملية 

�إلى  �لتو�شل  �أجل  من  جرت  �لتي  �لفا�شلة  �لمحاوالت  وتناول  عربة،  وو�دي  ديفيد، 

�إلى  – �لتو�شل  –و�الأهم من ذلك كله  ولبنان  �شوريا،  �إ�شر�ئيل وجير�نها  بين  �شالم 

�ل�شالم بين �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيين.

اُب �لمرموقون �لذين �شطرو� �شفحات هذه �لدر��شة بتحليل �لحر�كيات،  ويقوم �لُكتَّ

و�لتطور�ت �لمختلفة �لتي �شهدتها �لم�شار�ت )م�شار�ت محادثات �ل�شالم( �لمختلفة، 
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ويخل�شون �إلى ت�شليط �ل�شوء على �لدرو�س �لم�شتفادة، وتقديم �لتو�شيات للمعنيين 

�ل�شائعة،  للفر�س  ��شتعر��شًا  يديه  بين  �لقاريء  و�شيجد  �لحالية.  �ل�شالم  بعملية 

ووجهات �لنظر �لتي يتم �شوقها لدح�س �لت�شاوؤم �لذي يهيمن على �لو�شع �الإقليمي 

بتمويل هذه  قامت  – �لتي  �أيبرت  فريدري�س  موؤ�ش�شة  وقد حر�شت  نف�شه.  �لوقت  في 

تعبر  ال  �لتي  �الآر�ء  من  و��شع  تتيح طرَح طيٍف  ة 
ّ
م�شاحة حر �إيجاد  – على  �لدر��شة 

بال�شرورة عن مو�قف �لموؤ�ش�شة )موؤ�ش�شة فريدري�س �أيبرت(.

وينبغي تحقيق عدد من �ل�شروط �لم�شبقة من �أجل �لتو�شل �إلى �شالم د�ئم، ويبرز 

لي�س  وبالطبع  �ل�شيا�شية.   �الإر�دة  توفر  �لخ�شو�س  وجه  على  �ل�شروط  تلك  بين  من 

وباحتياجاتها  كافة  �الأطر�ف  بمتطلبات  تفي  �لتي  �لخالقة  �الأفكار  في  �ُشٌح  هناك 

�إ�شاعة �لمفاهيم �لخا�شة بتحقيق  �أن يتم  �لمنظورة.  ومن �شوء طالع هذه �لمنطقة 

�ل�شالم �ل�شامل �أو تحييدها على �لرغم من �أنها مفاهيم و��شحة ومعلومة �لهوية. 

و�لتي تبين  �لتي تمت �شياغتها بعناية،  �الآر�ء  �لقاريء على عدٍد من  و�شيعثر 

�شدى �لنجاح في �لتو�شل �إلى �ل�شالم على �شخ�شيات �لقادة �لمعنيين. ويحتاج �لقادة 

�إلى �إقناع ناخبيهم ومو�طنيهم باأن مز�يا �ل�شالم ت�شتحق عناء �لقيام بتلك �لخطوة 

�ل�شالم.   تحقيق  دون  تحول  �لتي  بالعو�ئق  �الإطاحة  �أجل  من  و�ل�شرورية  �الإ�شافية 

ومن �الأهمية بمكان الأولئك �لقادة �أي�شًا �أن ُيقنعو� �لطرف �الآخر – قادًة و�شعوبًا على 

نحٍو �شو�ء – باأنه يمكن �لتغلب على �لمخاطرة �لمنطوية في تجاوز حالة �نعد�م �لثقة 

�لتي مر عليها عقود من �لزمن.  

قيادية  �شخ�شياٍت  غياب  على  �للوم  �إلقاء  �ل�شهل  من  �أنه  فيه  �شك  ال  ومما 

جماهيرية جاذبة هذه �الأيام تقف ور�ء عدم تحقيق �لتقدم �لمن�شود في عملية �ل�شالم. 

ولكن يجب على قادة �لدول �لمعنية ب�شكٍل مبا�شر، وكذلك قادة دول �للجنة �لرباعية، 

ممتد�ً  �شر�عًا  ي�شبح  �ل�شر�ع  �ن  �العتبار  بعين  ياأخذو�  �ن  �لعربية  �لجامعة  ودول 

تزد�د معه �شعوبة �لتو�شل �إلى حٍل مع كل عام يمر.  

�إلى جملة �الأمور، و�أن  �أن تفلح هذه �لدر��شة بجلب �النتباه  وعليه، فاإننا ناأمل 

�لوقت  �آن معا، باأن  �لم�شتقرة، و�لثرية في  �لمنطقة غير  �لقر�ر في هذه  ناع  ر �شُ ُتذكِّ

يم�شي ب�شرعة.

�آخيم فوغت،

عمان، في �شبتمبر )�أيلول( عام 2009



�

املقدمة

ح�سن الرباري

هل و�شلت عملية �ل�شالم يف �ل�رشق �الأو�شط �إىل نهاياتها؟ هل فات �لوقت على حل 

�لدولتني؟ هل ماز�ل هناك �شيا�شيون ميتلكون مو��شفات �لقيادة �لقادرة على مو��شلة 

م�رشوع �ل�شالم؟ �أ�شئلة كهذه وغريها هي مو�شع نقا�س يجري موؤخر�ً، وبخا�شة بعد 

�إ�رش�ئيل.  يف  �حلكم  �شدة  �إىل  نتنياهو  بنيامني  �شعود  وبعد  �أنابولي�س  عملية  ف�شل 

فاجلانب �لعربي قد �نتابته م�شاعر مثرية لال�شمئز�ز و�لياأ�س مبجرد و�شول نتنياهو 

للحكم، بعد �النتخابات �الأخرية، الأن مو�قفه �ملعلنة وغري �ملعلنة �شد عملية �ل�شالم 

معروفة وو��شحة، �إذ ينظر �لكثريون �إىل فرتة حكومته �لتي �متدت من عام 1996م 

�أن  �ملمكن  لعملية كان من  �شلبية  نقطة حتول  �أنها  1999م على  بد�ية عام  وحتى 

تكون و�عدة وممكنة.

ويف معر�س حتليلنا الإخفاق جهود ومبادر�ت �شنع �ل�شالم يف �ل�رشق �الأو�شط، 

ميكن �الإ�شارة �إىل حقيقة ُمفادها �أن �لقادة �لفل�شطينيني و�لقادة �الإ�رش�ئيليني ف�شلو� 

�أثناء حمادثات  �ل�شالم �ملن�شود، فعندما حانت �شاعة �حل�شم  ب�شكل كبري يف حتقيق 

بع�س  �تخاذ  ورف�شو�  �جلانبان  تردد  2000م  �لعام  من  متوز  يف  ديفيد  كامب 

�للقاء�ت  �أن كل  �إىل ت�شوية تاريخية، و�لثابت  �ل�شيا�شية �لالزمة للتو�شل  �ملبادر�ت 

�لفل�شطينية �الإ�رش�ئيلية �لتي �أعقبت �نهيار حمادثات كامب ديفيد مل تف�س �إىل نتائج 

ملمو�شة �أو قابلة للتنفيذ.

ويبقى �لتناوب بني �ل�شعود و�لهبوط �للذين ي�شيبان عملية �ل�شالم يف �ل�رشق 

�الأو�شط �أمر�ً يحرّي �ملر�قبني و�شناع �ل�شيا�شة، فعلى عك�س كل حماوالت حل �لنز�عات 

يف �ملناطق �الأخرى من �لعامل، فاإن �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي فيه كثري من �لتعقيد 

ب�شبب كرثة �لالعبني �خلارجيني )ومن �شمنهم �لالعبون على م�شتوى �أقل من دولة(، 

وهوؤالء �لالعبون يتبنون �شيا�شات متناق�شة، ولهذ� فاإن جناح عملية �ل�شالم م�شاألة 

بالغة �لتعقيد، لدرجة ميكن فيها �لقول �أنها بحاجة �إىل معجزة �إلهية!

فعملية �ل�شالم بني �لعرب و�إ�رش�ئيل هي �أبعد ما تكون عن �لنجاح، وهي تعاين مما 

ميكن ت�شميته �ملو�جهة �لد�ئمة و�ملزمنة. فال�شعادة �لغامرة و�لتفاوؤل �للذ�ن �شاحبا 

�نعقاد موؤمتر مدريد لل�شالم عام 1991م مل يدوما، بل تال�شيا يف وقت ق�شري، كما 

�أن م�شتوى �الإحباط �لناجت عن عدم وجود �أي تقدم حقيقي قد تفاقم ب�شبب �ملوقف 
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�أدنى �شلم  �ل�شالم على  �لرئي�س بو�س و�شع عملية  �ل�شالم؛ الأن  �إز�ء عملية  �الأمريكي 

�أولوياته مدة �شبع �شنو�ت من رئا�شته، �الأمر �لذي �شاهم يف و�شول �لثقة �ملتبادلة 

بني �لعرب و�إ�رش�ئيل �إىل م�شتويات غري م�شجعة، ورمبا �إىل �حل�شي�س.

و�إذ� كان هناك ما ميكن قوله، فاإن �ل�شنو�ت �لتي تلت �نهيار حمادثات كامب 

قد  �أنابولي�س  يف  �ملتاأخرة  �أمريكا  حماولة  وحتى  �لت�شاوؤم،  من  �أجو�ء  خلقت  ديفيد 

�أنها  كما  �لقليل،  �إىل  �إال  تف�س  مل  �أنابولي�س  فعملية   ،
)1(  

جد�« متاأخرة   « �أنها  �أثبتت 

�لفل�شطينية �ملعتدلة وموقفها، وال  �لقيادة  �لوقت ذ�ته قد قو�شت من م�شد�قية  يف 

نن�شى �أنها كانت تعاين �أ�شاًل من �الفتقار �إىل �مل�شد�قية بني كثري من �لفل�شطينيني. 

�إذ  �شيا�شي،  جناح  لتحقيق  �حلاجة  باأم�س  كان  عبا�س  حممود  �لفل�شطيني  فالرئي�س 

�لفل�شطينية، وال ميكنه  �ل�شاحة  �أنابولي�س لتقوية مكانته على  حاول توظيف عملية 

�الآن �أن ي�شتعيد ثقة �شعبه، بعد �أن �أخفقت مقاربته يف حتقيق نتائج ملمو�شة.

و�حلقيقة �مُلرة �أن �إ�رش�ئيل �نتخبت حكومة ميينية مت�شددة، وغري مقتنعة بفكرة 

حل �لدولتني، فنتنياهو �أ�شدر كثري�ً من �لت�رشيحات �لعلنية و�لو��شحة باأن �ل�شالم 

مع �لفل�شطينيني لي�س �أولوية، ومن ثم فاإن فر�س �ل�شالم تبدو �شئيلة مع هكذ� حكومة. 

ويف �لوقت ذ�ته فاإن �مل�شهد �ل�شيا�شي �لفل�شطيني يعاين من �نق�شامات عميقة ي�شعب 

جت�شريها. ولذلك فاإن �لبدء بعملية �شالم حقيقية حتتاج �إىل قيادة و�ثقة من قدرتها 

و�رشعيتها، وهو �أمر ال يتوفر �الآن يف كال �جلانبني؛ �الإ�رش�ئيلي و�لفل�شطيني.

نحو  كبرية  خطو�ت  خطو�  قد  و�الإ�رش�ئيليني  �لعرب  �أن  �لقول  ميكن  ذلك  ومع 

�ل�شالم، ففي و�قع �الأمر بد�أت عملية �ل�شالم مع زيارة �لرئي�س �مل�رشي �لر�حل حممد 

�أنور �ل�شاد�ت �إىل �إ�رش�ئيل عام 1977م، وقد �شجلت كثري�ً من �لنجاحات �لو��شحة؛ 

فاإ�رش�ئيل تو�شلت �إىل �شالم مع م�رش و�شالم مع �الأردن باالإ�شافة �إىل �تفاقية �أو�شلو 

عملية  �أن  على  �ملر�قبون  ي�رش  �إذن  فلماذ�  كذلك،  �الأمر  كان  و�إذ�  �لفل�شطينيني،  مع 

�ل�شالم ف�شلت يف وقت تو�شل فيه �لطرفان �إىل �شفقات تاريخية؟ كما �أن هناك من 

يرى �أن حكومة �إ�رش�ئيلية ميينية، كحكومة نتنياهو �حلالية، هي �أكرث قدرة على �شنع 

�ل�شالم من �أي �ئتالف حم�شوب على ي�شار �لو�شط!

ويبدو  حتليالتهم،  يف  خمطئون  �ملر�قبني  �أن  لنا  يتبني  �الأوقات  من  كثري  يف 

يخلق  �لفل�شطينيني  ل�شالح  �الأر�س  عن  �إ�رش�ئيلي  تنازل  �أي  �أن  من  يقللون  �أنهم 

حكومات  �شقوط  �شهدنا  ما  فكثري�ً  �الإ�رش�ئيلي،  �لد�خل  يف  �لوطي�س  حامية  معركة 

�أن  قولنا  مفاجاأة  يعد  ومل  قليلة.  كانت  و�إن  حتى  تنازالت،  تقدمي  ب�شبب  �إ�رش�ئيلية 

�شنو�ت،  ع�رش  قبل  يكون  �أن  ميكن  كان  مما  �ل�شالم  عن  بكثري  �أبعد  �لعربية  �ملنطقة 

�الإحباطات،  من  �شل�شلة  �أنتجت  و�الإ�رش�ئيليني  �لعرب  بني  �ملتقطعة  فاملفاو�شات 

Hassan A. Barari, “The Annapolis Process: Too Little and Too Late,” www.css-jordan.org                                    )1
(
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و�ل�شيا�شيون و�ملر�قبون و�ملحللون على �ل�شو�ء يت�شاءلون: �أين �خلطاأ؟ وما �لدرو�س 

�مل�شتفادة �لتي ميكن تعلمها؟

يحاول �مل�شاهمون يف هذ� �لكتاب �الإجابة عن �الأ�شئلة �لو�ردة �أعاله، �شعيًا لفهم 

دينياميكيات �لف�شل، ولي�س من �أجل �إلقا �للوم على �أي جهة. وقد �شاهم يف هذ� �لعمل 

عدد من �خلرب�ء و�الأكادمييني �ملعروفيني، �إذ كنا قد طلبنا من كل و�حد منهم تقدمي 

ورقة يف ور�شة عمل عقدت يف عمان يف �شهر ت�رشين �أول عام 2008م، و��شت�شافتها 

موؤ�ش�شة فريدرت�س �أيربت، وبعد مناق�شة �الأور�ق �ملقدمة عمل �مل�شاركون على تطوير 

�أور�قهم لت�شكل ف�شول هذ� �لكتاب.

ب�شكل عام، ميكن �لقول �أن مركزية �لق�شية �لفل�شطينية يف �لتناوب بني �ل�رش�ع 

و�ل�شالم �أمر ال يخفى على ذي ب�رش. ولذ� جاء �جلزء �الأول من �لكتاب ليعالج حالتني 

للعالقات  �ل�شلبي  �لتاأثري  �إىل  ي�شري  نف�شه  �لوقت  يف  لكنه  �لنز�ع،  حل  يف  ناجحتني 

�مل�شار  و�الأردن، على حمادثات  �إ�رش�ئيل  وكذلك بني  �إ�رش�ئيل وم�رش،  �لثنائية بني 

�إىل  �الأول  �لف�شل  ويهدف  �إحفاقها.  يف  �شببًا  كانت  ورمبا  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�شطيني 

حتديد ديناميكيات �لنجاح و�الإخفاقات يف �ل�شالم بني �الأردن و�إ�رش�ئيل، �إذ يرى �أن 

�لعالقة �لثنائية بني �الأردن و�إ�رش�ئيل على درجة كبرية من �الأهمية للطرفني، مع ذلك 

مل يتمكنا من �إد�رة عالقاتهما ب�شكل م�شتقل عن �مل�شار �لفل�شطيني.

فالقادة �الإ�رش�ئيليون مل يدركو� �أنه من �ال�شتحالة مبكان ف�شل �لعالقات �لثنائية 

مع �الأردن عن �لتقدم �أو �لرت�جع يف �ملحادثات �الإ�رش�ئيلية �لفل�شطينية. فعلى �شبيل 

�شيا�شة  تبنى  �ل�رشيكة عندما  �لدول  �شيادة  نتنياهو منطق �حرت�م  �ملثال، غاب عن 

�لفا�شلة  �الغتيال  فمحاولة  للعملية.  �الأردين  �ل�شعبي  �لدعم  تاآكل  �إىل  �أدت  خارجية 

لرئي�س �ملكتب �ل�شيا�شي حلما�س يف عمان هو مثال بارز على عدم فهم �الإ�رش�ئيليني 

وعدم قدرتهم على �رشورة مر�عاة �حل�شا�شيات �الأردنية، �لر�شمية و�ل�شعبية، و�أخذها 

.
)2(

بعني �العتبار

من  عدد�ً  �لعربية  �جلامعة  من  معوز  مو�شيه  �لربف�شور  يثري  �لثاين  �لف�شل  يف 

�الأ�شئلة، �أهمها: ملاذ� متكنت م�رش من �لتو�شل �إىل �شالم مع تل �أبيب بعد مرور ثالثني 

عامًا على قيام دولة �إ�رش�ئيل، كما تو�شلت �الأردن �إىل �لنتيجة ذ�تها بعد مرور �أربعة 

و�أربعني عامًا؟ وملاذ� يبدو �ل�شالم مع م�رش بارد�ً، ومع �الأردن  فاتر�ً؟ وما �لذي ميكن 

عمله لتح�شني �لعالقات وحتقيق �لتطبيع؟ ثم ملاذ� مل تتمكن �إ�رش�ئيل من �لتو�شل �إىل 

�لعالقات  �شالم مع �شوريا ولبنان بالرغم من �ملحاوالت �ملتعددة، وما هي فر�س 

معاجلتها  معوز  �لربف�شور  يحاول  �الأ�شئلة  تلك  كل  �ملنظور؟،  �مل�شتقبل  يف  �ل�شلمية 

و�لثقافية  و�الأيدلوجية  و�لتاريخية  و�الإقليمية  �لدولية  �لعو�مل  تفح�س  خالل  من 

See Efraim Halevy, Man in the Shadows )New York: St. Martin’s Press, 2006(.                                                     )2
(
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و�القت�شادية �لتي ت�شكل �لدعامات �الأ�شا�شية لبناء �لعالقات �لدولية يف �ملنطقة.

للدر��شات  �الأهر�م  مركز  من   - جاد  عماد  �لدكتور  ينق�س  �لثالث  �لف�شل  يف 

�ال�شرت�تيجية و�ل�شيا�شية - �لروؤية �لتقليدية، �لتي تفيد �أن �ل�شالم بني م�رش و�إ�رش�ئيل 

بارد، فهو ي�رش على �أن هذ� �لو�شف �شحيح فقط للمرحلة �لتي �شبقت عام 2004م، 

عندما كانت م�رش تربط تطور عالقاتها �لثنائية مع �إ�رش�ئيل بالتقدم يف عملية �ل�شالم 

على �مل�شار �لفل�شطيني، والأ�شباب كثرية ومتنوعة بد�أت تف�شل عالقاتها مع �إ�رش�ئيل 

عن جميع �مل�شار�ت �لتفاو�شية �لعربية �الإ�رش�ئيلية، مما �أدى �إىل ت�شكل �شالم “حار” 

مع �إ�رش�ئيل، ومع ذلك فاإن �لعالقات على م�شتوى �ل�شعوب ما ز�لت فاترة، فال�شعب 

لالأر��شي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��شتمر�ر  ب�شبب  �لتطبيع  �إمكانية  يقبل  ال  �مل�رشي 

�ل�شيا�شيني  �لتي ت�شدر عن بع�س  �لفل�شطينية، وب�شبب �لت�رشيحات �ملعادية مل�رش 

�ملتطرفني يف �إ�رش�ئيل، و��شتمر�ر �شيا�شة �ال�شتيطان وتغيري �لوقائع على �الأر�س.

يتناول �جلزء �لثاين من �لكتاب �مل�شار �لرئي�شي يف �ل�رش�ع �لعربي �الإ�رش�ئيلي 

�أال وهو �مل�شار �لفل�شطيني. ففي �لف�شل �لر�بع يقدم �لربف�شور �أدي كوفمان و�لدكتور 

حدث،  ما  لتو�شيف  م�شرتكة  فل�شطينية  �إ�رش�ئيلية  نظر  وجهة  ح�شا�شيان  مانويل 

�إجناحها،  و�لعمل على  �ل�شالم،  لت�رشيع عملية  وكيف ميكن توظيف �ملجتمع �ملدين 

�أما حممد ياغي - باحث فل�شطيني من معهد و��شنطن- فيقدم يف �لف�شل �خلام�س 

حيث  �ل�شالم،  عملية  �إليه  و�شلت  �لذي  �مل�شدود  �لطريق  حول  فل�شطينية  نظر  وجهة 

يختلف يف طروحاته مع ما ذهب �إليه بع�س �لباحثني �لذين قالو� باأن حل �لدولتني 

قابلة  تعد  ومل  �لتاريخية  مهامها  ��شتنفدت  قد  �أو�شلو  مقاربة  �إن  ويقول:  �نتهى،  قد 

مقاربة  تاأ�شي�س  يتطلب  �شالم  �إىل  �لتو�شل  �أن  على  ي�رش  �ملعنى  وبهذ�  وهو  للعمل. 

جديدة ت�شتند على فكرة ُمفادها �أن �لدول �لعربية تتفاو�س مع �إ�رش�ئيل حلل �مل�شاألة 

�لفل�شطينية بو�شفها جزء�ً من �ل�رش�ع �لكبري بني �إ�رش�ئيل من جانب وكل من �شوريا 

ولبنان وفل�شطني من جانب �آخر؛ الأن ذلك ي�شمن �لتو�شل �إىل �تفاقية حقيقية، �شاملة 

وم�شتد�مة وقابلة للحياة، ويتمتع �لالعبون �الأ�شا�شيون من خاللها بدعم كامل.

“�لعمل غري �ملنتهي”،  �لثالث من �لكتاب فيتناول ما ميكن ت�شميته  �أما �جلزء 

ويطرح �ملثلث �الإ�رش�ئيلي �للبناين �ل�شوري من وجهتي نظر: و�حدة لبنانية و�أخرى 

�شورية. فالدكتورة فاتن غ�شن - من جامعة �أريزونا - تتناول ب�شكل نقدي �لعالقة 

بني لبنان و�إ�رش�ئيل، وتقدم عدد�ً من �لدرو�س �مل�شتفادة من تلك �لعالقة، كما تقدم 

�للبنانية  �النق�شامات  وبخا�شة  �ل�شالم  عو�ئق  بع�س  وتعالج  للم�شتقبل.  �قرت�حات 

�لد�خلية فيما يتعلق باملفاو�شات مع لبنان ودور حزب �هلل و�لتالزم بني �مل�شارين 

�ل�شوري و�للبناين وكل �لق�شايا �ملهمة مثل �الأر�س و�الأمن وحقوق �ملياه و�لالجئني 

�لفل�شطينيني.
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يف �لف�شل �ل�شابع ير�جع �لدكتور ر�شو�ن زيادة - من جامعة هارفارد- �مل�شار 

�ملفاو�شات،  يف  �لف�شل  وديناميكية  الأ�شباب  تف�شري�ً  ويعطي  �الإ�رش�ئيلي  �ل�شوري 

فل�شطينية،  �أر��س  من  �إ�رش�ئيل  �ن�شحاب  حقيقة  حول  �لعميقة  �خلالفات  ويناق�س 

وكيف �شّيع �أيهود بار�ك فر�شة لل�شالم مع �شوريا، يف وقت كان �لعامل فيه متعط�شا 

لروؤية حزب �لعمل على �شدة �حلكم، بعد �أن متكن �لليكود وعلى يد نتنياهو من تقوي�س 

�أن  �لف�شل  �لكاتب يف هذ�  �الأوىل للحكومة. ويرى  �ل�شالم يف �شنو�ت رئا�شته  عملية 

كاًل من �شوريا و�إ�رش�ئيل بحاجة �إىل �العرت�ف باأن هناك مكّونات معينة يف �شفقة 

لن  �شوريا  باأن  �لقبول  �إ�رش�ئيل  فعلى  للتفاو�س،  قابلة  وغري  نهائية  وهي  �ل�شالم، 

تو�فق �أبد�ً على �أي �شفقة ال ت�شمن ��شتعادة �أر��شيها حتى حدود �لر�بع من حزير�ن، 

و�أن �أي تالعب من �أي نوع عن طريق طرح بد�ئل جغر�فية �شوف يعمل على �نخفا�س 

�إ�رش�ئيل  �لثقة �ل�شورية باإ�رش�ئيل. ويف �ملقابل فاإن على �شوريا �ال�شتجابة ملطالب 

بالدكتور  �ملتعلق  �لف�شل  وح�شب  و�أخري�،  و�لتطبيع.  و�ملياه  �الأمن  مو��شيع  يف 

مع  بها  تعاملت  �لتي  �لطريقة  يف  تغري  �أن  عليها  كان  �شوريا  فاإن  زيادة،  ر�شو�ن 

�ملفاو�شات يف �ملرحلة �لتالية، وبخا�شة فيما يتعلق باالنفتاح على �ملجتمع �ملدين 

�ل�شلمية،  �لعملية  �شت�شاعد  �ملقاربة  ب�شكل علني. ومثل هذه  �الأمر  �ل�شوري ومناق�شة 

كي ت�شل �إىل �تفاقية �شعبية قابلة للبقاء، بحيث ال تكون مفرو�شة من �خلارج، ح�شب 

�رشوط �الإر�دة �لدولية. وهذ� ال ميكن �أن يح�شل دون �أن ينتهج �لنظام �ل�شوري نهجًا 

دميوقر�طيًا حقيقيًا، يوؤدي �إىل �الأخذ مببد�أ �لتد�ول �ل�شلمي لل�شلطة. مثل هذ� �لتطور 

�شيف�شي �إىل �تفاقية قابلة للحياة، ومتفق عليها يف �لد�خل، وال تعيد جتربة �ل�شالم 

مع م�رش، و�لتي �أثارت �مل�شاكل �لكثرية د�خل �ملجتمع �مل�رشي.

بقي �أن نقول: �إن هذ� �لكتاب مل يكن لريى �لنور لوال �مل�شاعدة �لتي قدمها مكتب 

فريدريت�س �إيربت يف عمان، ولذلك �أود �أن �أعرب عن �متناين لهذه �ملوؤ�ش�شة الهتمامها 

بال�شكر  �أتقدم  �أنني  كما  �كتماله.  حتى  �لبد�ية  منذ  �لكتاب  لهذ�  ومتويلها  وعنايتها 

�خلال�س للم�شاركني يف �إعد�د ف�شول هذ� �لكتاب، �لذين �شلمو� �أور�قهم وف�شولهم يف 

�لوقت �ملتفق عليه، و�أ�شكرهم على حتمل طلباتي �لتحريرية غري �ملنتهية.
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مقدمة

1994م حتى �شارع كثير  �ل�شالم عام  �الأردن و�إ�شر�ئيل بتوقيع معاهدة  �إن قام  ما 

�شتكون  �لطرفين  بين  �ل�شلمية  �لعالقات  باأن  �لتوقع  �إلى  و�لمحللين  �لمر�قبين  من 

مختلفة ب�شكل كبير عن �لعالقات �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية �لتي تلت توقيع معاهدة كامب 

�أن �لعالقات  �إلى  �لو�قع ي�شير  “بارد�ً”. لكن  1979، و�لتي �شنعت �شالمًا  ديفد عام 

�لثنائية بين �الأردن و�إ�شر�ئيل قد تاأثرت كثير� وتوترت بفعل عو�مل �شتى، ولم ت�شتعد 

حر�رتها وحميميتها �لتي ميزت �ل�شنة �الأولى من توقيع �التفاقية، وقد �شكل �غتيال 

رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �إ�شحاق ر�بين في ت�شرين ثاني عام 1995م، نقطة تحول 

في تلك �لعالقات. وح�شب وجهة �لنظر �الأردنية، فاإن تولي بنيامين نتنياهو �ل�شلطة 

في �إ�شر�ئيل عام 1996م، و�تخاذه عدد�ً من �لخطو�ت �لتي تو�شف باأنها ��شتفز�زية 

وبخا�شة في �لقد�س قد �أثار �ل�شكوك في �لتقدم نحو �ل�شالم �لحقيقي.

ومع ذلك يمكن �لقول �أنه تم �لحفاظ على �ل�شالم بين �لبلدين بالرغم من �لتقلبات 

و�لتوتر�ت �لتي �شهدتها �لمنطقة، منها �شعود �أرئيل �شارون �إلى �شدة �لحكم في �إ�شر�ئيل، 

و�ندالع �النتفا�شة �لفل�شطينية �لتي �شاهمت في تعزيز مكانة �الأ�شوليين ب�شكل عام، 

فبعد �ندالع �النتفا�شة و��شتمر�ر �لعنف بين �لفل�شطينيين و�الإ�شر�ئيليين، باالإ�شافة �إلى 

�ل�شيا�شة �الإ�شر�ئيلية �لمتعنته نحو �لفل�شطينيين قامت �لمعار�شة �الأردنية - غا�شبة 

ومت�شلحة بكل تلك �لعقبات - بالدعوة الإلغاء معاهدة �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل. 

وما من �شك في �أن مجمل �لتطور�ت �أدت �إلى �إ�شعاف مع�شكر �ل�شالم في �الأردن، 

�إال �أن �لموقف �لر�شمي �الأردني بقي كما هو دون تغيير، وبالفعل فقد جاءت �لذكرى 

�لخام�شة ع�شرة لتوقيع �تفاقية �ل�شالم بين �لبلدين، وبقي �الأردن معنيًا باال�شتمر�ر 

لتحقيق  “مركز عربي” موؤثر  بخلق  �أي�شًا  معني  �أنه  كما  �ل�شالم،  ر�شالة  �إر�شال  في 

.
)1(

م�شالح �الأردن �لحيوية و�ال�شتر�تيجية، على حد قول مرو�ن �لمع�شر

فجوهر �لدبلوما�شية �الأردنية هو �لبحث عن حل �لدولتين، وعدم توفر �لحل يوؤثر 

�أن  �أنه ال يمكن الأحد  �لو��شح  �إ�شر�ئيل ونو�ياها، ومن  كثير�ً على ت�شور �الأردن عن 

)1( لمزيد من �لتفا�شيل �نظر  مرو�ن �لمع�شر:

Marwan Muasher, The Arab Center: The Promise of Moderation )New Haven and London: Yale University 
Press, 2008(.
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

�إ�شر�ئيل  �أخفقت  �أر�دها ر�بين و�لح�شين، فقد  �لبلدين هي كما  �أن �لعالقة بين  يدعي 

�الأردن  مع  د�فئة  عالقات  عن  �لحديث  يمكنها  ال  �أنه  �لد�مغة،  �لحقيقة  �إدر�ك  في 

�لم�شير،كما  تقرير  في  حقهم  من  وحرمانهم  للفل�شطينيين  �لتنكر  في  ت�شتمر  بينما 

�أن �الأردنيين لم يبذلو� �لجهد �لكافي لترويج �ل�شالم في �لمجتمع �الإ�شر�ئيلي. وبكل 

�إ�شر�ئيل كان يجب  لل�شالم مع  �لد�ئم  �الأردن  �أن �شعي  ب�شاطة، فاإن هناك من يعتقد 

�أن ير�فقه توظيف �أف�شل الأدو�ت �ل�شالم، ومن �شمنها مخاطبة �لمجتمع �الإ�شر�ئيلي، 

وبناء �لج�شور مع �أولئك �لذين ي�شاركون �الأردن روؤيته لل�شالم و�الزدهار و�ال�شتقر�ر.

يهدف هذ� �لف�شل ف�شاًل عن در��شة تاريخ �لعالقة بين �لبلدين �إلى �لتركيز على 

مو��شيع محددة، و�إلقاء �ل�شوء على �لعو�ئق و�ل�شيا�شات �لتي قللت من فر�س تحقيق 

�الأول منها ما  �لجزء  �أجز�ء: يتناول  �لف�شل من ثالثة  �شالم د�فيء بينهما. ويتكون 

يمكن ت�شميته “�شالم �لح�شين”، وذلك من خالل متابعة �الأحد�ث �لرئي�شية في �لعالقة 

تو�شيف  ويمكن  �ل�شالم،  لعملية  مهدت  �لتي  �لمرحلة  تلك  في  �لبلدين  بين  �لثنائية 

�لعالقات �لثنائية خالل تلك �لمرحلة باأنها مزيج من �لتعاون و�ل�شر�ع و�لتوتر. �أما 

�لق�شم �لثاني فيعالج ق�شية �شعوبة �لتو�شل �إلى �شالم حقيقي، �أو ما ي�شمى “�ل�شالم 

�لحار”، مركز�ً ب�شكل خا�س على �الأ�شباب �لرئي�شية ور�ء ف�شل بناء ذلك �ل�شالم، مع 

ت�شليط �ل�شوء على �إ�شكالية �لتطبيع ومعيقاته.  �أما �لق�شم �لثالث فيركز على مو�شوع 

هو  ذلك  يكون  وربما  حولها،  �لنظر  وجهات  و�ختالف  وت�شاربها  �ال�شتر�تيجيات 

من  عدد�ً  �لخاتمة  تقدم  و�أخير�،  �لبلدين.  بين  �لعالقات  م�شتقبل  على  تاأثير�ً  �الأكثر 

�لدرو�س �لم�شتفادة. 

�سالم الح�سين  101

تثبت �أحد�ث �لتاريخ يومًا بعد يوم �أنه ال يوجد قائد قدم كل ما في و�شعه ل�شنع �ل�شالم 

مع �إ�شر�ئيل كما فعل �لملك ح�شين، فبعد دخول �الأردن �لكارثي في حرب عام 1967م، 

كان له م�شلحة كبيرة في خلق �لظروف �الإقليمية �لتي ت�شمح ل�شناعة �ل�شالم، ومنذ 

�إ�شر�ئيل ع�شكريا  �لمو�جهة مع  ب�شكل نهائي من ح�شاباته  �الأردن  �أ�شقط  �لوقت  ذلك 

وتبنى �لملك ح�شين مقاربة دبلوما�شية، ترى �أن معادلة »�الأر�س مقابل �ل�شالم« هي 

�لو�شيلة �لوحيدة الإحد�ث م�شالحة تاريخية بين �الأعد�ء، ومع ذلك كان �الأردن طرفًا 

و�حد�ً من بين مجموعة من �الأطر�ف، وهنا ال بد من �الإ�شارة �إلى �أن ثمة عامليِن قد 

قل�شا من مجال مناورة �الأردن في �أعقاب حرب عام 1967م، وفي �لفترة �لتي �شبقت 

قر�ر فك �الرتباط �لقانوني و�الإد�ري مع �ل�شفة �لغربية عام 1988م.
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�أوال، لم ت�شتطع �لحكومات �الإ�شر�ئيلية �لمتعاقبة �لخروج – �أو على �الأقل �إحد�ث 

�ختر�ق – من �لماأزق �الإقليمي �لذي مّيز �ل�شنو�ت �لتي �شبقت حرب عام 1973م، وقد 

�أظهرت غولد� مئير ر�بع رئي�س حكومة الإ�شر�ئيل تعنتا غير م�شبوق في �لتعامل مع 

�الأردن، حتى �أن يو�شي بيلين �نتقد حكومتها لتبنيها مقولة »ال يوجد من نتكلم معه«، 

، وقد فر�شت 
)2(

وهي مقولة هدفت �إلى تغطية عدم قدرة �إ�شر�ئيل على �شناعة �ل�شالم

حينها �شر�كة غولد� مئير مع حزب �لمفد�ل �لمتطرف قيود�ً على حكومتها، مما �نعك�س 

على موقفها وجعلها مترددة في �لمو�فقة على �شفقة �شالم مع �لملك ح�شين، �لذي 

عبر في لقاء�ته �ل�شرية معها عن قدرته ورغبته �لحقيقية للتو�شل �إلى �تفاق �شالم مع 

، ي�شاف �إلى ذلك، �لخالفات د�خل �لحزب �لحاكم )حزب �لعمل(، �لتي �أدت 
)3(

�إ�شر�ئيل

�إلى �شرذمة �شيا�شية، و�ختالف في وجهات �لنظر، �الأمر �لذي جعل من م�شاألة �شناعة 

�النهيار و�النق�شام،  �إلى خطر  �لحزب  الأنها تعر�س  �لتحقق؛  �لقر�ر م�شاألة م�شتحيلة 

.
)4(

لكنها في �لوقت ذ�ته كانت ت�شاعد في �ل�شعود �لتدريجي لقوى �ليمين

ثانيا، �شكل ظهور منظمة �لتحرير �لفل�شطينية على �لم�شرحين؛ �الإقليمي و�لدولي 

، فلم ت�شع منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 
)5(

قيد�ً �أخر على �شيا�شة �لملك ح�شين �لخارجية

�إلى  �أي�شا  �شعت  لكنها   فقط،  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  من  �لمحتلة  �الأر��شي  لتحرير 

�لح�شول على ��شتقالل عن �لعرب وتحديد�ً عن �الأردن، وقد قاتلت �لمنظمة ب�شر��شة 

للتخل�س من ق�شية تمثيل �الأردن للفل�شطينيين في �لمحافل �لدولية، ومن ثم و�شعت 

�لق�شية، بداًل من تركيز �لجهد لتحرير فل�شطين، وقد  جل جهدها وطاقاتها في تلك 

�نحاز �لعرب  لموقف �لمنظمة و�شاندو� مطالبها، مما �أ�شعف كثير�ً من مو�قف عمان 

في �لمطالبة با�شتعادة �الأر��شي �لمحتلة.

ومع نهاية عقد �لثمانينات من �لقرن �لمن�شرم وجد �الأردن نف�شه بين مطرقة 

بنجاح  �إ�شر�ئيل  �شعت  فقد  �لفل�شطيني.  �لموقف  مر�وغة  و�شند�ن  �الإ�شر�ئيلي  �لتعنت 

�إلى بناء حقائق جديدة على �الأر�س على �شكل م�شتوطنات، وهو ما قل�س من �لرقعة 

ومع  �ل�شالم،  معاهدة  لقاء  �الأردن  �إلى  تعود  �أن  �لمفتر�س  من  كان  �لتي  �لجغر�فية 

ح�شين  �لملك  �أدرك  1987م،  عام  �أول  كانون  �شهر  في  �الأولى  �النتفا�شة  �ندالع 

باإقامة  �ل�شماح  عدم  �لخارجية؛  �ل�شيا�شة  في  هدفيه  بين  �لمو�ءمة  يمكن  ال  �أنه 

)3( �نظر �آفي �شاليم:

Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World )London: Allen Lane/ Penguin, 2000(.
)4(

For more details on the internal divisions within Labor during that era, see Hassan Barari, Israeli Politics and 
the Middle East Peace Process )London and New York: Routledge, 2004(, chapter one.

)5( �نظر عدنان �أبو عوده

Adnan Abu Odeh, Jordanians, Palestinians and the Hashemite Kingdom in the Middle East Peace Process 
)Washington, D.C: United States Institute of Peace Press, 1999(.
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على  وبناء  �لغربية،  �ل�شفة  �شم  من  �لليكود  منع  ذ�ته  �لوقت  وفي  فل�شطينية،  دولة 

قر�ره  �أعلن  عندما  ��شتباقي  دفاعي  عمل  �إلى  �الأردن  �شعى  �لجديد،  �لت�شخي�س  هذ� 

، وقد �شدم  ذلك 
)6(

�ال�شتر�يتيجي فك �الرتباط �لقانوني و�الإد�ري مع �ل�شفة �لغربية

ولذ�  �الأردني،  �لخيار  فكرة  يتبنى  كان  �لذي  �لعمل  حزب  وبخا�شة  �إ�شر�ئيل،  �لقر�ر 

ولي�س  ��شتر�يتيجا  قر�ر�ً  كان  ح�شين  �لملك  قر�ر  �أن  فيه  تيقن  �لذي  �لوقت  في  فاإنه 

مناورة �شيا�شية، تغيرت �أفكاره ب�شكل مت�شارع، فبات جيل �ل�شباب هو �لم�شيطر على 

�ل�شيا�شات و�ال�شتر�تيجيات، و�ل�شباب  �لطولى في ر�شم  �ليد  قر�ر�ته وتوجهاته، وله 

ومع  �الأردني،  �لخيار  من  بداًل  �لفل�شطيني  �لخيار  بتبني  تنادي  كانت  هم مجموعة 

و�شول ر�بين �إلى قمة �لحزب فاإنه يمكن �لقول: �إنه قد تم �لتخلي عن �لخيار �الأردني 

ب�شكل نهائي، وحل محله �لخيار �لفل�شطيني.

م�شتقلة عما  تكن  لم  �الإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �الأردني  �لمثلث  ديناميكية  �أن  بيد 

يحدث في �لمنطقة غير �لم�شتقرة، فالتغير�ت �لبنيوية في �لنظام �لدولي- �لذي �أ�شبح 

�أحادي �لقطب - وهزيمة �لعر�ق في حرب �لكويت، هي �أمور عمقت �لخلل في مو�زين 

�لقوى ل�شالح �إ�شر�ئيل، و�أ�شبح لها تاأثير على ح�شابات وتقدير�ت مختلف �الأطر�ف 

�أن  بعد  �أكثر  �الأردني  �لموقف  وقد �شعف  �الأردن.  ومن �شمنهم  �الأو�شط،  �ل�شرق  في 

تدهورت عالقاته مع �لواليات �لمتحدة �الأميركية، وب�شبب ذلك �لح�شار �أ�شبح �الأردن 

يتطلع للخروج من �لعزلة �الإقليمية و�لدولية، ولذ� لم يتردد في �الن�شمام �إلى قطار 

موؤتمر مدريد لل�شالم، �لذي عقد عام 1991م، كما قام بتوقيع �تفاقية �ل�شالم بعد �أن 

وقع �لفل�شطينيون �تفاق �أو�شلو في �أيلوم عام 1993م.

وهم ال�سالم الحار  201

�أيد ممثلو �ل�شعب �الأردني وكذلك �ل�شعب �الإ�شر�ئيلي �تفاقية �ل�شالم �لتي وقعت بين 

وب�شهولة  ح�شين  �لملك  تمكن  �لمعاهدة  توقيع  بعد  ومبا�شرة  1994م،  عام  �لبلدين 

مع  �شالم  �تفاقية  �إلى  للتو�شل  �الأردني  �لبرلمان  م�شادقة  على  �لح�شول  من 

ي�شمن  حتى  �النتخابات  قانون  لتغيير  �أو�مر  حكومته  �أعطى  ذلك  وقبل  �إ�شر�ئيل. 

�آخر، ح�شل  �شروطها، ومن جانب  �كتمال  �لمعاهدة في حال  برلمانًا ي�شادق على 

�أن  لدرجة  �الإ�شر�ئيلي  �لكني�شت  ومن  حكومته  من  م�شابه  تاأييد  على  ر�بين  �إ�شحاق 

، ف�شاًل 
)7(

حزب �لليكود �أيد �التفاقية، وهو ما �شكل م�شدر �طمئنان للجانب �الأردني

.)Hassan Barari, Jordan and Israel: Ten Years Later )Amman: CSS, 2004  :6( �نظر ح�شن �لبر�ري(
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عن ذلك كانت هناك حالة من �لتفاهم و�ل�شد�قة تطورت بين �لح�شين ور�بين، على 

�لم�شتوى �ل�شخ�شي، من �لممكن �أنها �شاهمت في تجاوز  بع�س �لم�شاكل و�لعقبات 

�لمحتملة في �لعالقة �لثنائية.

فاإن  �لجانبين،  بين  �التفاقية  توقيع  على  عامًا  ع�شر  خم�شة  مرور  بعد  و�الآن، 

�إخفاقهما في بناء مع يم�شى بـ)�ل�شالم �لحار( قد ال يكون �أمر�ً مفاجئًا، ففي �لبد�ية 

لل�شالم  نموذجًا  �شيقدمان  و�إ�شر�ئيل  �الأردن  باأن  تفاوؤاًل عامًا  �التفاقية  توقيع  خلق 

مختلفًا عن �لنموذج �لم�شري �الإ�شر�ئيلي )�ل�شالم �لبارد(، �إال �أن �لو�قع بد� �أكثر تعقيد�ً 

من ذلك �الأمل، فالطرفان عجز� عن �لح�شول على �لتاأييد �لمنا�شب لل�شالم و�لحاجة 

ال�شتمر�ره، ومع ذلك لم تو�شع فكرة �ل�شالم �لحار على �لمحك و�المتحان قبل مجيء 

بنيامين نتنياهو للحكم في �شهر حزير�ن عام 1996م.

بدون  ي�شتمر  لن  لل�شالم  �الأردنيين  تاأييد  �أن  و��شح  وب�شكل  ظهر  �لبد�ية،  ومنذ 

ح�شين  للملك  �شروريًا  كان  �الإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �لم�شار  على  فالتقدم  �شروط، 

ولالأردنيين للم�شي في �لمو�فقة على �ل�شالم. كما يمكن �لجزم باأن �الإ�شر�ئيليين لم 

يكونو� ر�غبين بتفهم معادلة �لعالقات �لمتر�بطة بين �الأردن وفل�شطين، و�أن �لعالقة 

ح�شين  �لملك  ��شتثمر  �ل�شبب  لهذ�  وربما  �لفل�شطينية.  بالم�شاألة  كثير�ً  تتاأثر  معهم 

مخل�شًا  كان  ر�بين  �أن  بين  �لمنا�شبات  �إحدى  وفي  ر�بين،  مع  �ل�شخ�شية  �لعالقة 

مرو�ن  وكان  جيد.  ب�شكل  �الأردنية  �لم�شالح  يفهم  �أي�شا  كان  و�أنه  �ل�شالم،  لمفهوم 

على  ر�بين  مع  �الأول  �جتماعه  في  �أكد  قد  الإ�شر�ئيل  �الأول  �الأردني  �ل�شفير  �لمع�شر 

��شتحالة ف�شل �لعالقة �لثنائية �الأردنية �الإ�شر�ئيلية عن �لتقدم على �لم�شار �لفل�شطيني 

�الإ�شر�ئيلي، يقول: »لقد �أخبرته باأن �الأردن ي�شعى ل�شالم كامل مع �إ�شر�ئيل، لكن هذ� 

�ل�شالم يعتمد على �لتقدم على �لم�شار �لفل�شطيني وعلى �إقناع �الأردنيين باأن �ل�شالم 

، و�لمفارقة �أن ح�شا�شية ر�بين لموقف �الأردن لم 
)8(

�شيجلب لهم �لرخاء �القت�شادي«

�لثامن  �لثنائية، ففي  �لعالقات  �أزمة في  �أول  �أن تكون هي �شبب  تمنع حكومته من 

�إلى   1995م قررت حكومته م�شادرة م�شاحة ت�شل  و�لع�شرين من �شهر ني�شان عام 

134 هكتار�ً من �أر��شي �لقد�س �ل�شرقية، ولم يطمئن �لح�شين لهذ� �لقر�ر �ال�شتفز�زي، 

ولذ� �ن�شم �الأردن للمجتمع �لدولي في �إد�نة قر�ر �لحكومة �الإ�شر�ئيلية، و�أكثر من ذلك، 

)7( هناك بع�س �لدو�ئر �لموؤثرة في �شفوف حزب �لليكود دفعت باتجاه تاأ�شي�س دولة فل�شطينية في �الأردن، وكان 

�لملك ح�شين متيقظا لموقف �لليكود وبالتالي فرح �الأردن لتاأييد �لليكود لالتفاقية. ومع ذلك �متنع �أرئيل �شارون 

�لذي �أ�شبح فيما بعد رئي�شا للوزر�ء عن �لتوقيع على �التفاقية وكتب بعد ثالثة �أيام من �لم�شادقة على �التفاقية 

مقاال في �شحيفة يديعوت �آحرنوت ي�شرح فيه لماذ� كان من �ل�شعب عليه تاأييد �تفاقية �ل�شالم مع �الأردن.

)8( لمزيد من �لتفا�شيل: �نظر  

Marwan Muasher, The Arab Center: The Promise of Moderation )New Haven and London:  Yale University 
Press, 2008(, p.41. 
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بعث �لح�شين برئي�س ديو�نه مرو�ن �لقا�شم لت�شليم ر�شالة ملكية و�شخ�شية �إلى ر�بين، 

، وح�شب مرو�ن 
)9(

وهي ر�شالة حازمة يطلب فيها �لملك من ر�بين �لتر�جع عن �لقر�ر

�أن �الأردن معني ومهتم بعالقة وثيقة، لكن لي�س على  �لقا�شم فقد تفهم ر�بين جيد�ً 

ح�شاب �لقد�س، و�أدرك الأول مرة �أن قر�ر حكومته لن ي�شتقبله �الأردنيون بالترحيب، 

ومن ثم فاإن منظومة �لعالقة بمجملها قد �هتزت، لكن وبعد �أيام قليلة الحقة جمع 

ر�بين �أركان حكومته، لدر��شة �لموقف، وخرجت بتعليق �لقر�ر �لمذكور، ويرى مرو�ن 

�لمع�شر �أن تلك �لحادثة بالتحديد �أقنعت ر�بين وجعلته يدرك �أن “ �لعالقة مع �الأردن 

هي �أكثر تعقيد�ً من عالقته �ل�شخ�شية بالملك ح�شين، و�أن وجهة نظر �لملك حول هذ� 

�لمو�شوع من�شجمة مع �لحفاظ على �الإجماع �لوطني �الأردني، و�أن �الأردن لن يتردد 

عن مو�جهة �الأمر ب�شكل مبا�شر عندما يتعلق �الأمر بم�شاألة غاية في �الأهمية كما هو 

، ومن �لالفت �أن قر�ر ر�بين بالتر�جع عن �لخطوة �ال�شتفز�زية 
�لحال في �لقد�س”)10(

�لتي �تخذتها حكومته قد جعلت �لملك ح�شين ينظر �إليه على �أنه �شريك يمكن �لوثوق 

به، كما �أن ذلك جعل رئي�س �لحكومة �الإ�شر�ئيلي يدرك �أن �الأردن يمكن له �أن يوظف 

�ل�شبب  �الإ�شر�ئيلي. ولهذ�  �لفل�شطيني  �ل�شر�ع  للم�شاعدة في حل  �إ�شر�ئيل  �ل�شالم مع 

�شعر �لملك ح�شين باأنه فقد �شريكًا حقيقيًا بعد �غتيال ر�بين في �شهر ت�شرين �لثاني 

 ،1996 حزير�ن  في  لل�شلطة  نتنياهو  �شعود  بعد  �ل�شعور  هذ�  تعمق  وقد  2005م، 

وبرهنت فترة حكم نتنياهو باأنها كانت نقطة تحول في �لعالقة �الأردنية �الإ�شر�ئيلية، 

وهي لالآن لم تعد �إلى �لم�شتوى �لذي كانت عليه �أيام ر�بين و�لح�شين.

�إز�ء  جديدة  �شيا�شة  نتنياهو  بنيامين  �لجديد  �الإ�شر�ئيلي  �لحكومة  رئي�س  �تبع 

فيما  وبخا�شة  �لطائ�شة  �شيا�شاته  �فتقدت  كما  �الأردن،  غ�شبت  �أثارت  �لفل�شطينيين 

يتعلق بالقد�س مر�عاة �لح�شا�شية �لالزمة للم�شالح �الأردنية، و�ندلعت �الأزمة �الأولى 

عندما قامت �إ�شر�ئيل بفتح �لنفق في مدينة �لقد�س �لقديمة في �أيلول 1996م، مما 

�أدى �إلى �ندالع �نتفا�شة م�شغرة، وقد فوجئ �الأردن بالخطوة �الإ�شر�ئيلية �الأحادية 

يدرك  لن  نتنياهو  �أن  يرى  �الأردن  بد�أ  هنا  ومن  عميق،  تفكير  نتاج  تكن  لم  �لتي 

مد�والت  بعد  �إال  تتم  ال  �أن  يجب  و�أنها  �لقد�س،  و�شع  في  �لتغيير�ت  �إحد�ث  خطورة 

ثنائية ومفاو�شات بين �الأطر�ف �لمعنية، وال يمكن �أن تفر�س باالأمر �لو�قع. و�نتهت 

�النتفا�شة �لم�شغرة بخ�شائر في �الأرو�ح من �لطرفين لم يكن هناك حاجة لهدرها، 

وتلك �الأعمال هي �لتي جعلت �أغلب �الأطر�ف تفقد �لثقة بحكومة نتنياهو.

�أما �لملك ح�شين فقد �عتبر �أن قر�ر فتح �لنفق �لذي قام به نتنياهو ب�شكل �أحادي 

)9( مقابلة �شخ�شية مع مرو�ن �لقا�شم، عمان 18 تموز 2004.

.Interview with Marwan al-Qassim, Amman, July 18, 2004
.Marwan Muasher, The Arab Center: The Promise of Moderation, p. 48 :10( �نظر مرو�ن �لمع�شر(
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هو بمثابة �عتد�ء وتدني�س و��شح ومخالف للمادة رقم 9 من معاهدة �ل�شالم، و�الأ�شو�أ  

غولد  دوري  بها  قام  زيارة  من  فقط  �أيام  ثالثة  بعد  نتنياهو جاء  قر�ر  �أن  ذلك  من 

�لم�شت�شار �ل�شيا�شي لنتنياهو، وبعد �أن ��شتقبله �لملك في ق�شره، وهو ما �أدى �إلى �أن 

ُيثار �ل�شك في �أن قر�ره بهذ� �لتوقيت جاء بالترتيب و�لتن�شيق و�لتو�طوؤ مع �الأردن، 

ت�شادم  كلينتون  بيل  و�لرئي�س  عرفات  يا�شر  �الأبي�س جمع   �لبيت  في  لقاء  وخالل 

�لملك ح�شين مع نتنياهو، و�نتقده علنا بالغطر�شة و��شتخد�م �لقوة، وقد تاأثر نتنياهو 

بتلك �لمو�جهة، و�قترب من �لح�شين، ووعده باأنه �شي�شعى �إلى تح�شين �ل�شورة، كما 

�أنه م�شمم على مفاجاأة �لملك بعمل �شار.

��شتد �ل�شغط على رئي�س �لحكومة �الإ�شر�ئيلية بنيامين نتنياهو ال�شتئناف عملية 

�تفاق )برتوكول( �لخليل في  �الأردن بكل ثقله وعالقاته فتم توقيع  �ل�شالم، وتدخل 

�شهر كانون �لثاني عام 1997م بين �لرئي�س عرفات ونتنياهو، وهو �تفاق تاريخي؛ 

ي�شميه  �لتنازل عن جزء مما  �لليكود على  �لتي يو�فق فيها حزب  �الأولى  �لمرة  الأنه 

، وربما يرقى �إلى م�شتوى �لثورة �الأيدلوجية في �لفكر �لتنقيحي 
�إ�شر�ئيل”)11( “�أر�س 

باإمكانه  �لملك ح�شين كان  �لذي جاء نتيجة تدخل ناجح من  �التفاق  لليكود. وهذ� 

�أن ي�شكل نقطة تحول في عالقة �لح�شين مع نتنياهو بعد �أن و�شلت �إلى �لح�شي�س 

على �إثر قر�ر فتح �لنفق. لكن نتنياهو لم يكن حر �لت�شرف؛ الأن هناك قيود�ً مفرو�شة 

، وفي محاولة منه 
)12(

�أحز�بًا يمينية ومتدينة �لذي �شم  �لحكومي  �ئتالفه  عليه من 

�أن  قرر  عليها،  و�لكني�شت  �لحكومة  م�شادقة  و�شمان  �لخليل  �تفاق  �شفقة  لتمرير 

�آخر  �لقد�س م�شرحًا  �ختار  �أخرى  ، ومرة 
)13(

�لمتدينة �الأحز�ب  �شركاءه من  ي�شتر�شي 

للمو�جهة، عندما �أمر باإقامة  م�شتوطنة جديدة في منطقة جبل �أبو غنيم �لذي ي�شميه 

�الإ�شر�ئيليون )هار حماه(، ويقع جنوب �لقد�س، وهذه �لم�شتوطنة �لجديدة تعني قطع 

مدينة �لقد�س عن محيطها �لعربي في �ل�شفة �لغربية.

�تفاق  في  �لناجح  �الأردني  �لتدخل  من  فبالرغم  غ�شبًا،  ح�شين  �لملك  ��شتاط 

�لخليل مطلع 1997م، فقد �شعرت عمان �أن نتنياهو لم يكن �شادقًا في مو�قفه من 

عملية �ل�شالم. وفي كلمات �لملكة نور ما يدل على ذلك، �إذ تقول: “مقاربة نتنياهو 

�لملك  على  �ل�شغط  في  كبير  �أثر  لهم  كان  حكومته  في  و�لمتطرفون  �لنظر  ق�شيرة 

ح�شين كي ير�جع موقفه من عملية �ل�شالم، فكل �شيء عمل له طيلة حياته، وكل عالقة 

�ل�شالم  في  و�الحتر�م، وكل حلم  �لثقة  مبينة على  م�شقة هي  بكل  بنائها  عمل على 

.)Hassan A. Barari, Jordan and Israel: Ten Years Later )Amman: CSS, 2004 :11( �نظر ح�شن �لبر�ري(

)12( �لالفت �أن �شبعة �أحز�ب من �أ�شل ثمانية في �الئتالف �لحكومي عار�شت �تفاقات �أو�شلو.

Seven parties of his eight-party coalition opposed the Oslo agreements.
.)Neill Lochery, The Israeli Labour Party: In the Shadow of the Likud )Reading: Garnet, 1997 13( �نظر نيل لوكري(
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�أعرف  �إلى كابو�س، ال  �أن يتحقق الأطفال �الأردن كان يتحول  و�الزدهار �لذي يمكن 

، كما �أن �لغ�شب �لذي �جتاح 
حقيقة كم كان من �لممكن �أن يحتمل �لملك ح�شين”)14(

�لملك ح�شين ب�شبب �شيا�شة �إ�شر�ئيل �لطائ�شة في �لقد�س دفعه الأن يبعث بر�شالة �إلى 

نتنياهو بتاريخ �لتا�شع من �آذ�ر 1997م، يوبخه الأنه قو�س ثقته في عملية �ل�شالم، 

وجاء في �لر�شالة “ حزني حقيقي وعميق ب�شبب �الأفعال �لتر�جيدية �لمتر�كمة �لتي 

بادرت بالقيام بها من موقع رئا�شة �لحكومة �الإ�شر�ئيلية جاعاًل �ل�شالم �لذي �عتبره 

�أغلى هدف في حياتي، يبدو �أكثر فاأكثر �شر�بًا مخادعًا، كان يمكنني �أن �أقف بعيد�ً لو 

لم تكن حياة كل �لعرب و�الإ�شر�ئيليين وم�شتقبلهم تنزلق ب�شرعة �شديدة نحو هاوية 

من �إر�قة دماء وكارثة يجلبها �لخوف و�لياأ�س، و�أنا ب�شر�حة ال �أ�شتطيع تقبل حجتكم 

�لمتكررة باأنكم تفعلون ما تفعلونه مكرهين تحت �لتهديد و�ل�شغوط...كيف �أعمل معك 

�شريكًا و�شديقًا حقيقيًا في هذه �الأجو�ء �لمربكة و�لمرتبكة، و�أنا �أح�س بنية تحطيم 

كل ما عملت على بنائه بين �شعبينا ودولتينا...”

وبعد مرور �أيام معدودة على تلك �لر�شالة، قام جندي �أردني باإطالق �لنار على 

عدد من طالبات �لمد�ر�س �الإ�شر�ئيليات في منطقة �لباقورة مما �أدي �إلى مقتل �شبع 

منهن، و�أدى هذ� �لحادث �إلى مر�رة �شعر بها �لملك �لذي تحرك بدوره وب�شرعة الحتو�ء 

�الأزمة، وقام بزيارة �لعائالت �الإ�شر�ئيلية �لتي قتل �أبناوؤها، وبالرغم من �أن �لبع�س 

ربط بين ر�شالة �لملك �إلى نتنياهو وحادثة �لباقورة �إال �أن �أغلب �الإ�شر�ئيليين لم يكونو� 

مقتنعين بذلك؛ الأنهم يحترمون �لملك ب�شكل كبير، وقد بد� هذ� �ل�شعور ب�شكل و��شح 

�أما على �لجانب  عندما قام بزيارة �لعائالت للتعزية، ثم �لطريقة �لتي ��شتقبل بها. 

�الآخر فهناك عدد كبير من �الأردنيين و�لعرب لم يكونو� �شعد�ء بتلك �لزيارة، وت�شاءلو�  

فيما �إذ� كان نتنياهو �شيقوم بزيارة مماثلة لو كان �لو�شع معكو�شًا.

�لمو�شاد  عمالء  نتنياهو  �أمر  عندما  لها  م�شتوى  �أدنى  �إلى  �لعالقة  و�شلت 

�الإ�شر�ئيلي باغتيال رئي�س �لمكتب �ل�شيا�شي لتنظيم حما�س خالد م�شعل في عمان، 

�لمو�شاد  1997م. فقد قام عمالء  �أيلول عام   25 �لمحاولة باءت بالف�شل في  �أن  �إال 

ببطء  تتحرك  �شم  بحقنة  باأذنه  وحقنوه  �لعام  �لطريق  في  م�شعل   لخالد  بالتعر�س 

حتى يموت دون �أن يعرف �ل�شبب، وكاأن موته طبيعي، وقد غ�شب �لملك ح�شين كثير�ً 

بعد  ي�شتوعب  لم  نتنياهو  �أن  و�أدرك  �أردني،  �لذي وقع على مو�طن  �العتد�ء  من هذ� 

معنى �أن يكون هناك �شالم بين �لبلدين؛ الأن �ل�شالم يعني �حتر�م �شيادة �لطرف �الآخر 

�إ�شر�ئيلي بعمان - وهو ما لم يفهمه نتنياهو  �أول �شفير  - ح�شب �شيمعون �شامير، 

)14( �آفي �شاليم: 

Avi Shlaim, Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace )England: Allen Lane-Penguin Books, 
2007( p.570.
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، كما �أن �حتر�م �ل�شيادة �شيء لم يفهمه �لمقربون من نتنياهو، وهم مجموعة 
)15(

بعد

من �ل�شيا�شيين غير �لمجربين، ولهم �لعقلية نف�شها.

ونظر�ً لال�شتثمار �لكبير �لذي كان يتاأمله �لملك ح�شين في عملية �ل�شالم، ونظر�ً 

مع  �ل�شالم  من  �لموقف  مر�جعة  �إلى  �أقرب  كان  فاإنه  نتنياهو  من  �ل�شديد  الإحباطه 

�إ�شر�ئيل، وتفيد رند� حبيب �ل�شحفية �لمقربة من �لملك ح�شين �أن �لملك بعث بتحذير 

لنتنياهو يقول فيه: �إن لم تر�شل �إ�شر�ئيل �لم�شاد لل�شم فاإنه �شيغلق �ل�شفارة �الإ�شر�ئيلية 

كبير�ً  بالخيانة  �ل�شعور  فكان   ،
)16(

�إ�شر�ئيل مع  �ل�شالم  معاهدة  و�شيلغي  عمان  في 

�إ�شر�ئيلي  �أردني  �جتماع  من  �أيام  ثالثة  بعد  �لفا�شلة جاءت  �لمحاولة  الأن  وموؤلمًا، 

م�شترك للبحث في طرق محاربة �الإرهاب، وقد ح�شر �لملك �شخ�شيا �الجتماع طالبًا 

من �لوفد �الإ�شر�ئيلي نقل عر�س حما�س هدنة مدتها ثالثون عامًا. 

�لنقد  والحتو�ء  حكومته،  و�أمام  �شعبه  �أمام  نتنياهو  �أربك  �لمحاولة  ف�شل  لكن 

بعث برئي�س �لمو�شاد د�ني ياتوم لاللتقاء بالملك ح�شين، لكن �لملك قال باأنه ال يمكن 

�لت�شامح مع �الأمر و�أنهى �للقاء، وقام �الأردنيون بتوبيخ د�ني ياتوم ب�شكل كبير وعاد 

�إلى �إ�شر�ئيل يجر �أذيال �لخيبة و�لف�شل، وعندها لجاأت �لقيادة �الإ�شر�ئيلية �إلى �إفر�يم 

�لمو�شاد �لمحتجزين  �لملك، للم�شاعدة باإقناعه الإطالق �شر�ح عمالء  هليفي، �شديق 

، ثم 
)17(

بعمان، وقد تمكن هليفي من تاأمين �إطالق �شر�حهم لكن لي�س دون ثمن كبير

تعر�س نتنياهو بعد ذلك �إلى نقد كبير د�خل �إ�شر�ئيل، وقد �شببت �لعملية �لفا�شلة على 

�لعملية  �شارون  و��شتثمر  �الأمنية،  و�الأجهزة  �لحكومة  خالد م�شعل �شر�عًا خفيًا في 

�إز�ء رئي�س �لحكومة نتنياهو، ونتيجة  ب�شكل ناجح ليقوي من عالقاته ومن موقفه 

لذلك، �شلم نتنياهو ملف �لعالقات �الأردنية ل�شارون بناء على طلب من �الأردن.

وقد �رتكب نتنياهو كثير�ً من �الأخطاء في بقية فترة رئا�شة حكومته، وبخا�شة 

و�شار  �لفل�شطينيين،  مع  و�ل�شالم  �لمياه  ق�شية  مثل  لالأردن  مهمة  ق�شايا  في 

موؤيد�ً  �شخ�شًا  عرفوه  كما  و�لخديعة،  �لمر�وغة  على  �لمثل  به  ي�شربون  �الأردنييون 

وم�شجعًا لال�شتيطان و�لتو�شع، و�أنه جاء ليقو�س عملية �أو�شلو؛ لذلك كان فوز بار�ك 

�ل�شاحق عليه في �النتخابات �لعامة �الإ�شر�ئيلة، عاماًل لطماأنة �لجانب �الأردني، فكان 

�النطباع �ل�شائد و�لمتوقع �أن يكمل بار�ك من حيث �نتهى ر�بين، �إال �أن �لمر�هنة عليه 

)15( مقابلة مع �شيمعون �شامير ، عمان، 17 �أيار 2004.

)16( رند� حبيب، �لح�شين �أبا و�بنا:  �الأردن في ثالثين عامًا )بيروت: د�ر �ل�شاقي 2008( �ش. 34.

)17( دفعت �إ�شر�ئيل ثمنا الإطالق عمالء �لمو�شاد �الثنين �لذين �حتجزتهم �ل�شلطات �الأردنية وهو �إطالق �ل�شيخ �أحمد 

�نظر  �الأزمة  �إفر�يم هليفي في  �لتفا�شيل عن دور  �أردنيًا وخم�شين فل�شطينيًا.  لمزيد من  يا�شين وثالثة وع�شرين 

كتابه:

Efraim Halvey, Man in the Shadows: Inside the Middle East Crisis with a Man Who Led the Mossad )New 
York: St. Martin’s Press, 2006( pp.164-177.
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ف�شلت، و�لتفاوؤل في قدومه خبا، الأنه هو وعرفات �أخفقا في �لتو�شل �إلى �شالم في 

كامب ديفيد، ومن �لموؤكد �أن موت �لملك ح�شين عام 1999م كان نقطة فا�شلة في 

�لطريقة �لتي تقارب بها �الأردن مع �إ�شر�ئيل.

10201عوائق التطبيع

 �لعو�ئق �أمام عملية �ل�شالم كثيرة ومتعددة، �إال �أن مع�شلة �أو �إ�شكالية �لتطبيع تبقى 

�الأهم و�الأبرز، ويبدو �أن �لتغلب عليها �أمر  �شعب �لمنال، فاالنطباع �لعام في �الأردن 

�أن �إ�شر�ئيل لي�شت جدية في جهودها تجاه �ل�شالم مع �لفل�شطينيين، و�أن هذ� �لو�شع 

هو �لمفتاح لفهم عدم وجود حالة قوية من �لتطبيع بين �لبلدين. فما �إن وقع �الأردن 

بين  �لرئي�شية  �لخالف  نقطة  �لمعاهدة  تلك  غدت  حتى  �إ�شر�ئيل  مع  �ل�شالم  معاهدة 

��شتردت  �أنها  على  �لحكومة  باإ�شر�ر  تقتنع  لم  �الأخيرة  الأن  و�لمعار�شة؛  �لحكومة 

يقبلون عملية  �الأردنية ال  �لمعار�شة  �أطياف  �أن جل  �الأردن كافة، وبخا�شة  حقوق 

دفعًا  �لتطبيع  لعملية  �لمعار�شة  �لقوى  �كت�شبت  وقد   ،
)18(

�أيدلوجية الأ�شباب  �ل�شالم 

2000م،  �أيلول عام  �إ�شافيًا مع �ندالع �نتفا�شة �الأق�شى في �لثامن و�لع�شرين من 

ومما ز�د من �لقدرة على �لتعبئة �أن �الأردنيين كانو� ي�شاهدون �لتغطية �لتلفزيونية 

لما يقوم به �لجي�س �الإ�شر�ئيلي من مد�همات وتقتيل و�عتد�ء�ت ب�شكل يومي،  ولذلك 

ال غر�بة في �أن ي�شبح �لتطبيع عيبًا  ومنافيًا للوطنية!.

لقد عمل �لملك ح�شين بدوره، و�أكثر من �أي �شخ�س �آخر على خلق �نطباع بين 

�إ�شر�ئيل �شيكون �لمفتاح للرخاء �لمالي، وبو�بة �الزدهار  �الأردنيين باأن �ل�شالم مع 

�القت�شادي، ولذ� �شاعت مفاهيم مثل؛ �لم�شاريع �لم�شتركة و�ال�شتثمار�ت �لخارجية 

�لمبا�شرة و�لم�شاعد�ت �الأميركية �ل�شخية، وهي مفاهيم �أ�شبحت كب�شوالت تتناولها 

�لحكومات �لمتعاقبة، وبعد �أن وقع �الأردن �إعالن و��شنطن في تموز عام 1994م كانت 

ن�شبة �لذين ربطو� بين �ل�شالم و�لتح�شن في �لو�شع �القت�شادي من بين �الأردنيين هي 

83%، وهي ن�شبة عالية، لكن بعد مرور �شنتين على ذلك عك�شت �ال�شتطالعات �إحباط 

�الأردنيين ب�شبب قلة عو�ئد �ل�شالم، فمثاًل، ك�شفت �ال�شتطالعات �لتي جرت بد�ية عام 

�أن  منهم   %46 �أفاد  �إذ  وجدو�ه؛  �ل�شالم  نتائج  من  محبطون  �الأردنيين  �أن  1996م 

�القت�شاد تدهور في �ل�شنة �لتي تلت توقيع �لمعاهدة مع �إ�شر�ئيل، و�الأهم من ذلك �أن 

)18( لمزيد من �لتحليل �لعميق عن �إ�شكالية �لتطبيع �نظر ح�شن �لبر�ري:

Hassan A. Barari, Jordan-Israel: Ten Years Later )Amman: CSS, 2004(, pp.43-58.
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�الأردنيين يرون �أن �أغلبية �ل�شعب ال يح�شل على منافع وفو�ئد من �شفقات �ل�شالم مع 

�إ�شر�ئيل، وفي �لو�قع فاإن هناك وجهة نظر �أردنية - ربما ال تكون متو�زنة - تفيد 

باأن �إ�شر�ئيل لم ت�شع الإيجاد طرق لتح�شين �لرو�بط �القت�شادية �لتي من �لممكن �أن 

يكون لها �أثر �إيجابي على �القت�شاد �الأردني.

وعلى عك�س �لمر�حل �الأولية من �لمعاهدة فاإن �الأردنيين و�الإ�شر�ئيليين �أخفقو� 

في �لتغلب على �لعو�ئق �لتي وقفت في وجه �لتجارة بينهما، و�أحد هذه �لعو�ئق �لتي 

نظر�ئهم  تعاون  عدم  ب�شبب  محبطون  �أعمالهم  رجال  �أن  �الإ�شر�ئيليون  �إليها  ي�شير 

�الإ�شر�ئيليون  يجد  ذلك  على  ومثال  �لتطبيع،  مع�شلة  ب�شبب  وذلك  معهم؛  �الأردنيين 

الأن  �الأردن؛  في  �أعمالهم  لت�شهيل  �أردنيين  محامين  توظيف  بمكان  �ل�شعوبة  من 

�لمحامي �لذي يقبل بذلك يخاطر بم�شتقبله �لمهني، ف�شوف يطرد من �لنقابة وي�شبح 

منبوذ�ً، كما �أن هناك عائقًا �آخر �أمام �لتطبيع، وهو �أن �لقطاع �لخا�س �الأردني لم 

�شفير  ثاني  �إير�ن،  عوديد  ويلقي  �الإ�شر�ئيلي،  �ل�شوق  الختر�ق  وجاهزية  تحم�شًا  يبد 

الإ�شر�ئيل في عمان، �للوم على �الأردنيين في �نخفا�س م�شتوى �لتعاون، ويقول بما 

ن�شه: “كيف يمكن لك �أن تطور تجارة عندما يكون رئي�س غرفة �لتجارة في عمان 

.
�شد �لتعاون؟”)19(

على �أية حال، ال ي�شتطيع �أي و�حد منا �أن ينفي وجود تجارة و�أعمال م�شتركة 

قائمة بين �لبلدين، فعلى �شبيل �لمثال توفر �لمناطق �لموؤهلة �شناعيًا �أالف �لوظائف 

لالأردنيين، وهي وظائف ما كان يمكن �أن يتم توفيرها لوال وجود �لمعاهدة، ومن ثم 

، وبعيد�ً عن عو�ئد �ل�شالم 
)20(

فهناك بع�س �الإنجاز�ت ب�شرف �لنظر عن تو��شع حجمها

�لعالقات  ت�شويغ  على  ت�شاعده  �شاملة  �شيا�شية  بعملية  مهتم  �الأردن  فاإن  وفو�ئده، 

�ل�شلمية مع �إ�شر�ئيل، لكن وب�شبب �لو�شع �لقائم فاإننا نت�شاءل عما �إذ� كان �لطرفان 

�شيتمكنان من �لتو�شل �إلى �شالم �شامل �أم �أنهما �شيبقيان في ت�شادم  م�شتمر حول 

�لم�شالح و�ال�شتر�تيجيات.

)19( �شحيفة �لجورد�ن تايمز، 23 نوفمبر 1998.

)20( لتحليل معمق عن �لمناطق �لموؤهلة �شناعيًا،  �نظر:

Amal A. Kandeel, “The US-Market-Oriented Qualifying Industrial Zones: Economic Realities and Scope of 
Benefits )1996-2006(”, Arab Study Quarterly, vol.30, no.3 )summer 2008(.
ترى �لكاتبه �أنه وبالرغم من �أن هذ� �لترتيب �القت�شادي �لخا�س �لذي بموجبه وجدت �لمناطق �لموؤهلة �شناعيا قد 

�حتوى على عنا�شر ت�شاعد على �إيجاد فو�ئد مالية، وبالرغم من �أنه في �لو�قع وفر بع�س �لفو�ئد لالأردن من هذه 

�لمناطق �لموؤهلة �شناعيًا، �إال �أنها لم تكن كافية وقد جرى ت�شخيمها �إعالميًا.

�ل�شالم مع �إ�رش�ئيل: بني �حلقيقة و�لوهم
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يكمن �لمفتاح لتحليل م�شتقبل �لعالقات �الأردنية �الإ�شر�ئيلية ومعرفتها ب�شكل �شحيح 

في �لم�شالح و�ال�شتر�تيجيات، فالم�شلحة �الإ�شر�ئيلية �لعليا هي �لحفاظ على يهودية 

متنوعة  نخبة  هرت�شليا  مدينة  في  �جتمع  2000م،  عام  ففي  �لدولة،  وديموقر�طية 

�لقرن  في  �إ�شر�ئيل  دولة  �شتو�جه  �لتي  �لتحديات  لمناق�شة  �الإ�شر�ئيلي  �لمجتمع  من 

�لحادي و�لع�شرين، وبعد مد�والت مطولة تو�شل �لموؤتمرون �إلى �إجماع وطني عرف 

ب�شكل يتما�شى  �لنهائية  �إ�شر�ئيل  با�شم وثيقة هرت�شليا، وهي وثيقة حددت م�شالح 

وعلى   ،
)21(

وديموقر�طية يهودية  دولة  هي  �إ�شر�ئيل  باأن  �ل�شهيونية  �الأيدلوجية  مع 

�ليهودية  �لدولة  لهذه  �لم�شتقبلي  �لتهديد  يحددون  �الإ�شر�ئيليين  فاإن  �الأر�شية  هذه 

و�لديمقر�طية بلغة �لديموغر�فيا.

وقد عبر �لبرف�شور �أرونون �شوفير عن ت�شور �الإ�شر�ئيليين للتهديد �لديموغر�في 

في كتابه بعنو�ن: )�إ�شر�ئيل، ديمغر�فيا 2000-2020: مخاطر وفر�س(، حيث يرى 

في هذ� �لكتاب �أن �ليهود �الإ�شر�ئيليين �شيكونون �أقلية في �لرقعة �لجغر�فية �لممتدة 

، وفي هذه �ل�شنة بالتحديد 
)22(

من �لبحر �لمتو�شط �إلى نهر �الأردن بحلول عام 2020م

مليون   15 يقارب  ما  عددهم  �شيبلغ  �لذين  �ل�شكان  من   %42 �ليهود  ن�شبة  �شتكون 

في  ف�شلت  �إذ�  �إ�شر�ئيل  �أن  من  �شوفير  �أرونون  �لبرف�شور   يحذر  �لمعنى  وبهذ�  ن�شمة، 

�أغلبية  �النف�شال عن �لفل�شطينيين، و�إذ� لم تتمكن من تحديد حدودها للحفاظ على 

يهودية فاإنها �شوف تختفي في غ�شون عقدين من �لزمن.

لهذ� �ل�شبب، وبالرغم من وجود وجهات نظر مختلفة بين �الإ�شر�ئيليين حول كيفية 

بد�أت  �إ�شر�ئيلية  فاإن هناك غالبية  �لقاتمة،  �لديموغر�فية  �لحقائق  �لتعامل مع هذه 

تتغير وتو�فق على فكرة دولة فل�شطينية م�شتقلة، وكما ت�شير مختلف �ال�شتطالعات 

�لتي �أجر�ها معهد تامي �شتايمنت�س الأبحاث �ل�شالم �إلى �أن هناك غالبية �لثلثين من 

، و�لقيام بهذه �لخطوة لي�س 
)23(

�إ�شر�ئيل يو�فقون على فكرة حل �لدولتين �ليهود في 

�إ�شر�ئيل، وفي حقيقة �الأمر فاإن هذه �لفكرة قد ولدت كثير�ً من �لم�شاكل  �شهاًل على 

و�ل�شر�عات د�خل حزب �لليكود، مما �أدى �إلى �ن�شقاق د�خلي فيه، ثم �نف�شال جزء 

)21( �نظر  وثيقة هرت�شليا:

The Herzliya Conference on the Balance of National Strength and Security in Israel, December 2000.
)22( �نظر �أرنون �شوفير:

Arnon Soffer, Israel, Demography 2000-2020: Dangers and Opportunities )Haifa: Center for 
National Security Studies, 2001(.

)23( لمزيد من �لتفا�شيل حول تطور �لموقف �الإ�شر�ئيلي فيما يتعلق بالدولة �لفل�شطينية �نظر:

Tami Steinmetz at the Center For Peace Research )http://www.tau.ac.il/peace/(.
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�شيناريو حل  �أن  �الإ�شر�ئيليين  كثير من  وت�شكيل حزب جديد هو كديما، ويرى  منه، 

.
)24(

�لدولتين هو م�شاألة في غاية �الأهمية وهو �أمر طارىء

و�شيلة  �لدولتين  حل  فكرة  يوؤيدون  �الإ�شر�ئيليين  من  غالبية  هناك  �أن  وكما 

للحفاظ على �لطبيعة �ليهودية الإ�شر�ئيل، ولتجنب �شيناريو حل �لدولة �لو�حدة، فاإن 

�أو عالقة  فل�شطينية  �أردنية  وحدة  �شيناريو  لتجنب  ذ�تها  �لفكرة  يدعمون  �الأردنيين 

كونفدر�لية، وهناك �عتقاد �شائع بين �الأردنيين ُمفاده �أن �لوحدة مع فل�شطين )على 

�شكل �لخيار �الأردني �أو �لكونفدر�لية( �شوف يحول �الأردنيين �أقلية في بلدهم، ومجرد 

�لتفكير في ذلك ي�شكل كابو�شًا كارثيًا يق�س م�شاجعهم.

وفي و�قع �لحال، يعرف �الأردن �أن م�شلحته �لوطنية �لعليا تتحقق من خالل حل 

�لدولتين، ولذ� فاإن �لملك عبد�هلل - وفي كل �لمنا�شبات - ي�شرح ب�شكل و��شح باأن 

عدم تحقق حل �لدولتين �أمر مثير لالنزعاج و�لقلق، كما يبين ذلك مرو�ن �لمع�شر وفي 

�إذ يرى �أن فكرة حل �لدولتين تمتلك قبواًل في �الأردن، و�شعبيتها في �شعود  كتابه؛ 

، ويناق�س – وهو على حق - �أن �لمدر�شة �لفكرية �لقديمة �لتي كانت �شائدة 
)25(

م�شتمر

في �الأردن قد ولت و�نتهت، وهي ترى �أن �إقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة �شت�شكل تهديد�ً 

�أ�شل فل�شطيني، وتناف�س  �الأردنيين من  �لمو�طنين  لالأردن، و�أنها �شتكون لك�شب ود 

�الأردن على تمثيلهم ووالئهم، و�الآن هناك مدر�شة �أخرى ظهرت بقوة، وترى �أن �إقامة 

وبطبيعة  لوجوده،  و�شمان  �الأردن،  م�شلحة  في  هي  �إنما  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة 

�لحال هناك كثير من �الأ�شباب �شاعدت في تغيير �الأفكار في �الأردن، وكان من �أهم 

محفز�ت ذلك �لكابو�س �لديموغر�في �لذي كان مطروحًا في �إ�شر�ئيل فكرة �أن �الأردن 

هو فل�شطين، وقد ظهرت هذه �لمقولة في �لثمانينات و�لت�شعينات من �لقرن �لما�شي، 

وبخا�شة عندما خ�شي �الأردن �ل�شعار �لذي رفعه متطرفو �لليكود في ذلك �لوقت.

حل  لفكرة  للترويج  �شديد  وبحما�س  �الأردن  �شعى  �الأر�شية،  هذه  على  وبناء 

�لزخم  �شاهم في خلق  �لذي  �لملك عبد�هلل،   - كثير�ً  عليه -  ركز  �أمر  �لدولتين، وهو 

مجالين  في  مهمًا  دور�ً  �الأردن  لعب  ثم  ومن  �لفل�شطينية،  �لم�شاألة  لحل  �لمنا�شب 

ترويج  في  ومكثف  كبير  ب�شكل  �لم�شاهمة  �أولهما،  مختلفين،  كانا  و�إن  متر�بطين، 

خطة  لتطوير  بو�س  �إد�رة  مع  وثيق  ب�شكل  �لعمل  وثانيهما،  �لعربية،  �ل�شالم  مبادرة 

�لتي  �لعقبة  قمة  ��شت�شاف  كما  �لدولتين،  روؤية حل  تنفيذ  �أجل  من  �لطريق  خارطة 

�لتقى فيها �شارون وبو�س وعبا�س وعبد�هلل لالإعالن عن خطة خارطة �لطريق، كما 

يديعوت  مع  مقابلة  في  �لفكرة  هذه  على  �أولمرت  �إيهود  �ل�شابق  �لوزر�ء  رئي�س  �أكد  �ليهودي،  �لعام  بد�ية  قبيل   )24(

�أحرنوت بعنو�ن: “حان �لوقت لقول هذه �الأ�شياء”. وقال �أولمرت في هذه �لمقابلة باأنه كان يقوم بالبحث �لروحي 

نيابة عن �الأمة و�قترح �أولمرت على �إ�شر�ئيل �أن تن�شحب من كل �الأر��شي �لمحتلة ومن �شمنها �لقد�س للتو�شل �إلى 

�شالم مع �لفل�شطينيين و�ل�شماح الإقامة �لدولة �لفل�شطينية.

.Marwan Muasher, The Arab Center: The Promise of Moderation, pp.26-30 :25( �نظر مرو�ن �لمع�شر(
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�أن هناك كثير�ً من �لم�شوؤولين �الأردنيين يرون �أن لقاء �لملك عبد�هلل مع �لرئي�س بو�س 

في �الأول من �آب عام 2002م، جاء لحث �الأخير على تبني خطة خارطة �لطريق، ومن 

�أجل �إبقاء �ل�شغط على �لرئي�س بو�س وك�شب مزيد من �لتاأييد قام �لملك عبد�هلل باإلقاء 

2007م، وقد  �آذ�ر  خطاب طويل في جل�شة م�شتركة للكونغر�س ومجل�س �ل�شيوخ في 

نا�شد �لملك ممثلي �ل�شعب �الأميركي للم�شاعدة في تنفيذ حل �لدولتين فيما يتما�شى 

مع خطة خارطة �لطريق ومبادرة �ل�شالم �لعربية.

و�الأردن لي�س مهتمًا بحل �ل�شر�ع �لفل�شطيني �الإ�شر�ئيلي فقط، بل ير�قب عن كثب 

�شعود �لتطرف في �لمنطقة بكاملها، و�لفر�شية �ل�شائدة في عمان، و�لتي يو�فق عليها 

�الإ�شر�ئيلي �شي�شاعد و�شي�شاهم  �لعربي  �أن حل �ل�شر�ع  �الإ�شر�ئيليين، هي  �لقليل من 

في خلق قوى عربية معتدلة يمكن �أن يكون لها �لكلمة �لف�شل في �ل�شر�ع مع قوى 

�لفل�شطينية، وفر�س طريقتهم في  �لق�شية  �ختطاف  �لتطرف، وهي قوى تعمل على 

من  للتقليل  �الأهم  �ل�شبيل  هو  �إ�شر�ئيل  مع  حل  �إلى  �لتو�شل  �أن  �الأردن  ويرى  حلها، 

�شعود �لحركات �الأ�شولية في منطقة �ل�شرق �الأو�شط.

من  متو��شع  م�شتوى  على  حافظا  و�إ�شر�ئيل  �الأردن  �أن  �إال  �لظروف  كل  ورغم 

�لعالقات، كما �أنه ومن �لنادر �أن قام �لملك عبد�هلل بزيارة �إ�شر�ئيل، وهذ� �البتعاد هو 

م�شاو لالعتر�ف �لذي ال يخلو من �ال�شتياء باأن �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل ال يعمل كما يجب، 

فالحكومة تجد من �ل�شعوبة بمكان �إقناع �لمو�طنين �أن �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل له فو�ئده 

في �لوقت �لذي يرى فيها �ل�شارع �الأردني �إ�شر�ئيل وهي تتنكر لحقوق �لفل�شطينيين 

�لوطنية في �لتحرر و�ال�شتقالل.

�لفل�شطيني  �ل�شر�ع  �إنهاء  على �شرورة  و�الإ�شر�ئيليون  �الأردنيون  يتفق  فبينما 

�لعالقة بينهما مر�شحة  فاإن  �لطريقة، ومن هنا  �أنهم ال يتفقون على  �إال  �الإ�شر�ئيلي 

للو�شول �إلى حالة من �لت�شادم، فكثير من �الأردنيين يتهمون �إ�شر�ئيل بعدم �لجدية 

وبب�شاطة  �إ�شر�ئيل  �إن  ويقولون:  م�شتقلة،  فل�شطينية  دولة  بقيام  �ل�شماح  فكرة  في 

تعمل على �شر�ء �لوقت من �أجل �إحكام قب�شتها على �أكبر م�شاحة ممكنة من �الأر�س 

�لفل�شطينية، وهم يخ�شون من �أن �إ�شر�ئيل تقوم وعن ق�شد بتنفيذ �شيا�شات تعجيزية 

على  تجبرهم  حتى  للفل�شطينيين  و�لمعي�شية  �ليومية  �لحياة  في  م�شددة  و�إجر�ء�ت 

�لرحيل �لطوعي �إلى �الأردن. 

على �أية حال، وكما يرى �لموقف �الأردني �لر�شمي فاإن هذ� �ل�شيناريو )�لتر�ن�شفير 

�لطوعي( لن يحدث الأ�شباب كثيرة ومو�شوعية، وقد �أكد على ذلك �لملك عبد�هلل عندما كرر 

غير مرة �أن �الأردن هو �الأردن وفل�شطين هي فل�شطين، ومع ذلك، لم يو�شح �الأردن كيف 

�شيرد على �حتمال ف�شل �إقامة دولة فل�شطينية، فهل في جعبته خطة بديلة �أو م�شروع 

بديل في حال ف�شل حل �لدولتين؟ و�لجو�ب �أننا لالآن لم نر �أي بد�ئل مطروحة.
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ما من �شك في �أن �شوء �لفهم و�النطباعات �لمتبادلة �لخاطئة قد �شاهمت ب�شكل كبير 

في و�شول �لعالقات بين �لبلدين �إلى �لم�شتوى �لحالي، وب�شكل عام ال يثق �الأردنيون 

بنو�يا �إ�شر�ئيل تجاه �لفل�شطينيين وتجاه بلدهم، لهذ� �ل�شبب يبدو من �ل�شعوبة بمكان 

فالملك  �إ�شر�ئيل،  مع  مفتوحة  عالقات  في  باال�شتباك  �الأردنية  �لحكومة  تقوم  �أن 

عبد�هلل ي�شير على خط دقيق، وهو ي�شوغ �لخالفات مع �إ�شر�ئيل  على �أنه ال يوجد حل 

للم�شكلة �لفل�شطينية، وح�شب وجهة �لنظر �الأردنية، فاإن �لعرب قامو� بفعل ما يترتب 

مجتمعة،  �لعربية  �لدول  مع   �شامل  �شلمي  حل  في  بالدخول  �إ�شر�ئيل  الإغر�ء  عليهم 

و�لواليات  �أوروبا  �إلى  �لعربية  �لنظر  وجهة  حمل  عندما  �لحربة  ر�أ�س  �الأردن  وكان 

�لمتحدة الإقناعهم باأن �لو�شع ح�شا�س وحرج.

لقد و�شلت عملية �ل�شالم ب�شكلها �لحالي �إلى نهاياتها ولم تعد مجدية، ولذ� فاإن 

لم تثمر  �ل�شالم  لتن�شيط عملية  �أنابولي�س  �لمتاأخرة جد�ً، و�لتي جاءت في  �لمحاولة 

ولم توؤد �إلى �لنتائج �لمرجوة، مما �شيزيد من تعقيد �لعالقة �الأردنية �الإ�شر�ئيلية، وال 

�لتح�شن  فاإن  �لمنظور، وعليه  �لوقت  �لمتردية في  �لعالقة  لهذه  �إ�شالح  يوجد هناك 

في �لعالقات �لثنائية بين �لبلدين يتحدد ويتاثر بال�شياق �ال�شتر�يتجي، فكال �لبلدين 

يحتاج للعمل ب�شكل وثيق لتمكين �لفل�شطينيين من �إقامة دولتهم �لم�شتقلة، و�ختيار 

�الأردن للتعامل مع �إ�شر�ئيل من خالل �لقناة �الأميركية ثبت �أنه غير مجد، وعلى �لعرب 

�أنه  ب�شكل عام �أن يتفهمو� �أن �لرئي�س �الأميركي - �أي رئي�س �أميركي - ي�شعر د�ئما 

من �ل�شعب ممار�شة �ل�شغط على �إ�شر�ئيل؛ فال�شيا�شة �لد�خلية �الأميركية هي متغير 

يعمل على تحديد قدرة �أي رئي�س �أميركي من و�شع �شغط كبير على �إ�شر�ئيل كما يريد 

�لعرب ويتمنون، وبعبارة �أخرى، يجب �أن ال ن�شتهين بفكرة مد �لج�شور للتعامل مع 

مجتمعهم،  في  �لمتطرفين  على  لالنت�شار  محاولة  في  �الإ�شر�ئيلي  �لمدني  �لمجتمع 

ولهذ� هناك من يقول: �إن على �الأردنيين �أن يعيدو� �لنظر با�شتر�تيجيتهم في �لتو��شل 

مع �الإ�شر�ئيليين من مع�شكر �ل�شالم، �لذي ي�شاركنا �لر�أي في طريقة �لتو�شل �إلى حل 

�شلمي نهائي.

في  �ل�شالم  يتحقق  فحتى  �لقيادة،  م�شاألة  فهو  جد�ً  و�لمهم  �لثاني  �لمكّون  �أما 

بحذر  ولكن   ، بثبات  ت�شير  �أن  ت�شتطيع  قوية،  قيادة  وجود  من  بد  ال  �الأو�شط  �ل�شرق 

�أن كال  �أي�شًا، الأن طريق �لعملية �ل�شلمية مزروعة بحقول من �الألغام، ويمكن �لقول 

من �لملك ح�شين ور�بين كانا يتمتعان بهذه �لمو��شفات، وهو ما تبين خالل م�شيرة 

�لمفاو�شات �لطويلة، حيث لم يفقد� �لبو�شلة ولم يحيد� عن �لهدف �لنهائي �لقا�شي 

�الإقليمية.  �لتقلبات  من  وبالرغم  �لتعثر،  من  بالرغم  �شالم  معاهدة  �إلى  بالتو�شل 

�ل�شالم مع �إ�رش�ئيل: بني �حلقيقة و�لوهم
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ويرى �الأردنيون �أن �لملك عبد�هلل �لثاني يقود �لجانب �لعربي باتجاه �العتد�ل، وفي 

مقابالت متالحقة مع العبين مختلفين، تمكن �لملك من �لم�شاعدة في �شياغة مبادرة 

معاهدة �ل�شالم �لعربية، و�أقنع �لرئي�س بو�س لت�شمينها خطة خارطة �لطريق، وبهذ� 

ثنائي،  طريق  هو  فال�شالم  ذلك  مع  لكن  قياديًا،  دور�ً  مار�س  قد  �لملك  فاإن  �لمعنى 

�لذي  ر�بين،  �غتيال  بعد  قادة  تنتج  تعد  لم  �إ�شر�ئيل  �أن  يرون  ما  غالبا  و�الأردنيون 

تمكن من �ل�شمو على كل �لقيود في �ل�شيا�شة �لد�خلية، وتمكن من قيادة دولته نحو 

�ل�شالم مع �لمعتدلين �لعرب، و�إن طبيعة �الئتالف �لحكومي في �إ�شر�ئيل تخلق كثير�ً 

�إ�شر�ئيلي  قائد  �إلى  يكون  ما  �أحوج  �الآن  و�لو�شع  �لد�خل،  م�شتوى  على  �لقيود  من 

ي�شتطيع �أن يتعاإلى على ديناميكيات �لقوى في �ل�شيا�شة �لد�خلية، ويملك �لقدرة على 

�أن يتجاهل لعبة �لبقاء �ل�شيا�شي، ومن ثم يقود حكومته �إلى �ل�شالم �لمن�شود.

�أما على �لم�شتوى �لثنائي، فاإن كال �لجانبين قد ف�شل في و�شع �الآليات �لمنا�شبة 

�لخارجية  �ل�شيا�شة  والأن �شياغة  �ل�شالم.  زيادة عو�ئد  �أجل  �الأر�س من  للعمل على 

منوطة بعدد قليل من �الأ�شخا�س، فاإن عامل �ل�شخ�شية يبدو في غاية �الأهمية لفهم 

�أن  يرون  �الإ�شر�ئيليين  من  فكثير  وتر�جعها،  �لبلدين  بين  �لثنائية  �لعالقات  �شعود 

�الأردني،  �ل�شعب  �شالم  يكن  ولم  ح�شين،  �لملك  مع  �شالمًا  كان  �الأردن  مع  �ل�شالم 

ولذلك فكلما حاولت �لحكومة �الأردنية �إقناع �ل�شعب لتاييد معاهدة �ل�شالم، و�لدخول 

�لفل�شطينيين،  �إز�ء  �ل�شلبية  �الإ�شر�ئيلية  بال�شيا�شات  ت�شطدم  فاإنها  جو�ر،  بعالقات 

و�أثارها �لكارثية، كما �أن كثير�ً من �الأردنيين ماز�لو� ينظرون �إلى �إ�شر�ئيل على �أنها 

فاإنه  و�النطباعات  �لت�شور�ت  تلك  في  تغيير  يحدث  ولكي   ،
)26(

�شديقًا ولي�شت  عدو 

ينبغي �أن يرى �ل�شعب �الأردني �آثار�ً �إيجابية، تنعك�س عليه وعلى �لمنطقة برمتها، وال 

يمكن الإ�شر�ئيل �أن تتذرع وت�شكو من �أن �الأردن ال يقوم بما يجب �لقيام به، فمثل هذ� 

�أن  �الأردن على �ختالف م�شتوياتهم وتوجهاتهم، ويمكن  �أحد في  �لتكتيك ال يتقبله 

يقلل من فر�س تحقيق �ل�شالم �لحقيقي.

كما �أن هناك عن�شر�ً �آخر من �للغز �لمتعلق با�شتر�تيجية �شنع �ل�شالم، فبعد �أن 

ثبت �أن مقاربة �لـ)خطوة خطوة( قد ��شتنفدت مهامها فاإن كاًل من �إ�شر�ئيل و�الأردن 

�ل�شروع بعملية �شالم لتحقيق  �ل�شالم هي  �أف�شل طريقة لتحقيق  �أن  بحاجة لمعرفة 

�تفاقات �شالم �شاملة،فاالإبقاء على �شيا�شة �لتدرج يحمل في ثناياه خطر تمكين بع�س 

�لف�شائل مثل حما�س من �للجوء �إلى �لعنف، و�الأمر نف�شه ينطبق على �لمتطرفين  في 

�إنهاء �للعبة، وعندها  �إلى  �إ�شر�ئيل، وبداًل من ذلك، فاإن �لمفاو�شات يجب �أن تهدف 

)26( ح�شب بع�س �ال�شتطالعات �لتي جرت عام 1998 هناك ما ن�شبته 82% من �الأردنيين ينظرون �إلى �إ�شر�ئيل  على 

�أنها دولة عدو. لمرزيد من �لتفا�شيل عن هذه �ال�شتطالعات، �نظر من�شور�ت مركز �لدر��شات �ال�شتر�تيجية في 

)http://www.css-jordan.org( :لجامعة �الأردنية�
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فقط يمكن لالأردن و�إ�شر�ئيل �أن يبنيا �شالمًا حار�ً، لكن �إلى �أن تحل ق�شية فل�شطين 

فاإنه على �الأرجح �أن تبقى �لعالقات بين �لبلدين مفتوحة على �حتمالية �لت�شادم.
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اإ�سرائيل وجيرانها العرب: ال�سالم، والعقبات،   02

والفر�س

مقدمة:

َعت �إ�شر�ئيل على �تفاقيتي �شالم مع م�شر )عام 1978م(، و�الأردن )عام 1994م(،  وقَّ

ولي�س  �لفل�شطينيين.   �أو  لبنان،  �أو  �شوريا،  من  كٍل  مع  نف�شه  بال�شيء  تقم  لم  بينما 

الإ�شر�ئيل عالقات طبيعية مع كٍل من م�شر و�الأردن،  بل �إن �شالمها مع م�شر ماز�ل 

�شالمًا بارد�ً، بينما يمكن و�شف عالقاتها مع �الأردن باأنها عالقاٌت فاترة.  وفي عام 

�إ�شر�ئيل بالتوقيع على �تفاقية عدم �عتد�ء مع لبنان، لكنها لم تعمر  1983، قامت 

طوياًل، وكادت �أن تتو�شل �إلى توقيع معاهدة �شالٍم مكتملة �لمعالم مع �شوريا عام 

2000م. 

وتطرُح هذه �للمحُة �لموجزة �أ�شئلًة عديدة مهمًة، منها : لماذ� لم تتمكن كل من 

�إ�شر�ئيل و�شوريا من �لتو�شل �إلى �تفاقية �شالم؟  وماهي فر�س �لتو�شل �إلى مثل تلك 

�التفاقية في �لم�شتقبل �لمنظور؟  ولماذ� تم �إبر�م �تفاقيتي �ل�شالم بين �إ�شر�ئيل وكٍل 

من م�شر و�الأردن في �لتاريخ �لذي تم توقيعهما فيه؟  ولماذ� بقيت هذه �لعالقات 

باردًة، وفاترًة؟  وما �ل�شروط �لو�جب توفرها من �أجل �لتو�شل �إلى �شالٍم د�فئ وتطبيع 

كامل في �لعالقات؟  

 و�الإجابة عن هذه �الأ�شئلة لي�شت �شهلة، بل ربما تكون معقدة نتيجًة لالأ�شباب 

و�لنف�شية، و�القت�شادية  و�لثقافية،  و�ل�شيا�شية،  و�الأيدولوجية،  �لتاريخية،  و�لعو�مل 

يلعبه  �لذي  �لدور  �إلى  باالإ�شافة  و�لدولية  �الإقليمية،  �لظروف  ُتعد  �ل�شلة.  كما  ذ�ت 

�لقادة - مقارنًة بذلك �لذي تلعبه �شعوبهم - عو�مل رئي�شٍة �أي�شًا.

عوامل م�ستركة  102

�إلى  �لتو�شل  تاأخير  �أو  ور�ء غياب  �لكامنة  �لرئي�شة  �الأ�شباب  فاإن  �لعموم  على وجه 

عالقات �شلمية، وتطبيع بين �لدول �لعربية و�إ�شر�ئيل هي �أ�شباٌب �أيدولوجية، وثقافية، 

ونف�شية.  فكما �شرح �لرئي�س �لم�شري �لر�حل، �أنور �ل�شاد�ت، عام 1977- و�إن كان 

ب�شيء من �لمبالغة - �أن  70% من ت�شخيم �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي �شببه “�لحاجز 

�إ�رش�ئيل وجري�نها �لعرب: �ل�شالم، و�لعقبات، و�لفر�س
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  ،
)1(

و�أن �لق�شية �لفل�شطينية، و�لقد�س �لعربية كانتا محور �لم�شكلة برمتها �لنف�شي” ، 

�لطرف  لتاريخ  منهما  كل  فهم  و�شوء  �لمتبادل،  �لطرفين  �إلى جهل  هنا  ي�شير  ولعله 

مخاوف،  �ل�شلبية  �لم�شكلة  هذه  وخلقت  وح�شا�شياته.   وتطلعاته،  وثقافته،  �الآخر، 

ينظر  �لمثال،  �شبيل  فعلى  �لطرفين.   لدى  وكر�هية  �شلبية،  نمطيًة  وتحاماًل، و�شور�ً 

�لعرب �إلى �الإ�شر�ئيليين على �أنهم غز�ٌة �أجانب، وم�شتعمرون، ومغت�شبون لالأر��شي 

�الأ�شالمية، و�لعربية، و�لفل�شطينية بهدف �ل�شيطرة على �الأر�س، و�لثقافة، و�القت�شاد. 

وقد ظهرت هذه �لنظرة وز�دت من خالل جملة �أمور، من �أهمها ما حققته �إ�شر�ئيل من 

��شتمر�ر  من  وكذلك  و1967م،  و1956م،  1948م،  �الأعو�م  في  ع�شكرية  �نت�شار�ت 

�الحتالل �الإ�شر�ئيلي لالأر��شي �لفل�شطينية، بما فيها �لمقد�شات �الإ�شالمية في �لقد�س 

�لتي تظهر جليًة في  الإ�شر�ئيل،  �لمعادية  �لعربية  �لم�شاعر  �أن  �لموؤكد  �ل�شرقية. ومن 

و�شائل �الإعالم و�لكتب �لمدر�شية، قد �شاهمت في �لحيلولة دون �لتو�شل �إلى �ل�شالم 

و�لتطبيع وتاأخير �كتمالها بين �إ�شر�ئيل و�لدول �لعربية. كما �أنه لم يتم �لتو�شل �إلى 

�شعبية،  لعو�مل  نتيجة  لي�س  و�الأردن   �إ�شر�ئيل وكل من م�شر  بين  �ل�شالم  �تفاقيتي 

ع�شكري  طابع  ذ�ت  ��شتر�تيجيٍة  وم�شالح  وح�شاباٍت،  قيود،  ب�شبب  بل  و�أيدولوجية، 

و�قت�شادي على �الأغلب.  

و�الأردن  م�شر  في  �لموؤثرة  و�لقومية  �الإ�شالمية  �لجماعات  ز�لت  ما  ذلك،  ومع 

�أوتيت  �إ�شر�ئيل بكل ما  م�شتمرة في رف�شها وعرقلتها لم�شاعي �ل�شالم و�لتطبيع مع 

من قوة،  لكن وكما �شيرد الحقًا، فقد �شابت �لخالفات طريقة تفاعل هذه �لجماعات 

�الأيدولوجية مع �لحكومات،  ويمكن �لذهاب بعيد�ً في تتبع هذ� �الأمر من �أجل �إي�شاح 

�شبب فتور �لعالقات �الإ�شر�ئيلية �الأردنية، وبرود نظيرتها �الإ�شر�ئيلية �لم�شرية، وكذلك 

�أ�شباب عدم تمكن �شوريا من �إبر�م �تفاق �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل �إلى يومنا هذ�.

�ل�شالم و�لتطبيع،  �لم�شوؤولية حيال غياب  وبالرغم من ذلك كله فاإن جزًء� من 

�إ�شر�ئيل، �لتي قامت - منذ �حتالل  وبخا�شة بعد حرب عام 1967 تقع على عاتق 

عربية،  مدنية  �أهد�ف  على  قا�شية  ع�شكرية  عمليات  -ب�شنِّ  �ليوم   حتى  فل�شطين 

� على �لهجمات �لتي قامت بها جماعات عربية م�شلحة.  وفي عام 1956،  وذلك ردًّ

تلك  وكل  م�شر،  �شد  �لحرب  في  و�شاركت  وبريطانيا  فرن�شا  �إلى  �إ�شر�ئيل  �ن�شمت 

�إال  �إ�شر�ئيل ما هي  �أن  �لتي ترى  �لعربية  �لمز�عم  �أكدت على  �لع�شكرية قد  �لعمليات 

باالإ�شافة  �لعرب،  معظم  و�شف  وقد  �لغربية(،  )�الإمبريالية  �لغربي  لال�شتعمار  �أد�ة 

�إلى كثير من �الإ�شر�ئيليين �ليهود على حد �شو�ء، �لحربين �للتين �شنتهما �إ�شر�ئيل على 

لبنان في يونيو)حزير�ن( عام 1982، ويوليو )تموز( عام2006 على �أنهما حربان 

 )1998 �الأدنى،  �ل�شرق  ل�شيا�شات  و��شنطن  معهد  �لعا�شمة:  )و��شنطن  ال�سادات،  اإرث  �لمحرر،  �ألترمان،  بي  جون   )1(

�ل�شفحات 192، و195.
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تو�شعيتان وعدو�نيتان،  وماز�ل �لعرب منذ عام 1967، يف�شرون ��شتمر�ر �الحتالل 

�إ�شر�ئيل  �أن  �ل�شرقية على  و�لقد�س  �لغربية،  و�ل�شفة  �لجوالن،  لمرتفعات  �الإ�شر�ئيلي 

�ل�شكوك  تلك  من  يزيد  ومما  �لحقيقي،  �ل�شالم  �إلى  �لتو�شل  في  ر�غبة  وغير  مترددة 

باالإ�شافة   ،2002 لل�شالم عام  �لعربية  �لدول  برف�س مبادرة جامعة  �إ�شر�ئيل  قيام 

تتمتع  �لتي  �لن�شبية  �الأف�شلية  بالقلق حيال  �شعور  �نتابهم  قد  �لعرب  فاإن  ذلك،  �إلى 

�لخ�شو�س،  على وجه  �لنووية  و�لقدر�ت  و�لتكنولوجيا،  �القت�شاد،  في  �إ�شر�ئيل  بها 

وعالقاتها �لوثيقة مع �لواليات �لمتحدة �الأمريكية.

�أمد  طول  تجاه  عميٍق  بقلٍق  �الإ�شر�ئيليين  �ليهود  من  كثير  ي�شعر  �لمقابل،  وفي 

على  �أ�شطلح  وما  و�الإرهاب،  لل�شامية،  �لم�شلمين  ومعاد�ة  تجاههم،  �لعربي  �لعد�ء 

ت�شميته “بمحور �ل�شر” وهي حزب �هلل، وحما�س، و�شوريا، و�إير�ن، �لتي من �لمتوقع 

�أن تغدو قريبًا دولًة تمتلك �ل�شالح �لنووي، وعلى �لرغم من �لمنظور �ل�شلبي ومباعث 

�إيمانهم  في  ما�شين  و�لعرب  �الإ�شر�ئيليين  من  كثير  ز�ل  ما  �لجانبين،  لدى  �لقلق 

بال�شالم، وتطبيع �لعالقات، وك�شب �لتاأييد لحٍل عربي �إ�شر�ئيلٍي �شامٍل، و�لعمل على 

�إد�مته ومنا�شرته.  ومن �الأهمية بمكان تعلم �لدرو�س و�لعبر �لم�شتقاة من �لعالقات 

�لثنائية بين �إ�شر�ئيل من جهة، وكل من م�شر، و�الأردن، و�شوريا من جهٍة �أُخرى، وذلك 

قبيل ��شتعر��س �لظروف و�الأحو�ل �لتي من �شاأنها �لم�شاعدة في تحقيق هذه �لروؤية 

�لعظيمة.  
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من  دفئا  �أكثر  �أو  فاتر  �شالٌم   �أنه  على  �الأردني  �الإ�شر�ئيلي  �ل�شالم  و�شف  يعود  ال 

نظيره �لم�شري �الإ�شر�ئيلي �إلى م�شتوى �لعالقات بين �ل�شعوب، حيث كانت �ل�شعوب 

�لعربية وماز�لت تكن عد�ء كبير�ً الإ�شرئيل بو�شفها عدو�ً، بل �إن ذلك �لو�شف ينطبق 

و�لجهاز  �الأمنية،  �لع�شكرية  و�لموؤ�ش�شة  �لحكام،  �أي  �لحكومات،  بين  �لعالقات  على 

�الإطار،  هذ�  وفي  و�القت�شادية.   �ل�شيا�شية،  �لُنَخب  من  ومجموعات  �لبيروقر�طي، 

في  نوعها  من  فريدة  عالقات  باأنها  تتميز  �الأردنية  �الإ�شر�ئيلية  �لعالقات  ز�لت  ما 

�لوطيدة  �لعالقات  وكذلك  �ال�شتر�تيجي،  تعاونهما  وعمق  حجم  حيث  من  �لمنطقة 

�لتاريخية،  �لظروف  من  �لخا�شة  �لعالقات  هذه  �نبثقت  وقد  �لبلدين.   زعماء  بين 

و�الإقليمية �لمت�شقة مع �لتوجه �لعالمي �لمو�لي للغرب، و�ل�شيا�شات �لو�قعية و�لعملية 

�إ�رش�ئيل وجري�نها �لعرب: �ل�شالم، و�لعقبات، و�لفر�س
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)�لبر�غماتية( للزعماء �لعرب �لها�شميين تجاه �لحركة �ل�شهيونية و�إ�شر�ئيل.  

ومن �لو��شح �أن هذه  �لعالقة )�لبر�غماتية( قد تاأ�شلت قبل وقٍت طويٍل من تاأ�شي�س 

�لدولتين �الأردنية و�الإ�شر�ئيلية.  فعلى �شبيل �لمثال، قام �لقائد �لقومي �ل�شاعد، �الأمير 

مرجعية  و�أكبر  مكة،  �شريف  علي  بن  �لح�شين  “�ل�شيخ”  و�لده  من  وبمو�فقٍة  في�شل، 

�إ�شالمية في ذلك �لوقت، بالتوقيع على �تفاٍق تاريخٍي الفت مع �أكبر �لزعماء �ل�شهاينة 

حينها، �لدكتور حاييم فايت�شمان، عام 1919.  وبالرغم من �أن �لتوقيع على �التفاقية 

قد تم في ظروف م�شكوٍك بها، ولم يتم تنفيذها �أبد�ً، �إال �أن �ل�شياغة كانت فريدًة من 

نوعها، ولم تكن قد وردت من قبل:  “�آخذين بعين �الأعتبار �لقر�بة �لعرقية، و�لرو�بط 

�لتاريخية �لقائمة بين �لعرب و�ل�شعب �ليهودي، ...، �شوف يتم �تخاذ �لتد�بير �ل�شرورية 

كافة من �أجل �لت�شجيع و�لتحفيز على هجرة �ليهود �إلى فل�شطين على نطاٍق و��شٍع.”  

وقد كتب في�شل في ر�شالته �لتي بعث بها عام 1919 �إلى �لقا�شي �الأمريكي �ليهودي، 

بعين  بيننا،  �لمثقفين  وبخا�شة  �لعرب،  نحن  “ننظر  قائاًل:  فر�نكفورتر،  فيليك�س 

�لتعاطف �لعميق مع �لحركة �ل�شهيونية. ... و�شوف يلقى �ليهود ترحيبا حار�ً في بيتهم 

  
... فالحركة �ليهودية هي حركٌة قومية ولي�شت ��شتعمارية.” )2(

�إمارة �شرق �الأردن منذ عام  �أما �شقيق في�شل، �الأمير عبد �هلل، �لذي كان يحكم 

1922 )�أ�شبح فيما بعد ملكًا للملكة �الأردنية �لها�شمية(، فقد تعاون �شر�ً مع �لمجتمع 

�ليهودي �ل�شهيوني )yishuv( في فل�شطين،  وفي عام 1947، تو�شل �الأمير عبد�هلل مع 

ممثلة �لوكالة �ليهودية، غولد� مائير، �إلى عقد تفاهٍم �شرٍي، من �أهم �شروطه عدم قيام 

�إمارة �شرق �الأردن بالعمل �شد تاأ�شي�س دولة يهودية، بينما ال تعار�س �لدولة �ليهودية 

   .
)3(

في �لوقت نف�شه )قيام �الإمارة( باحتالل و�شم �ل�شفة �لغربية

وخالل حرب عام 1948 �لدموية، قام �لجي�س �الأردني باحتالل �ل�شفة �لغربية، 

و�لقد�س �ل�شرقية، و�شمهما �إلى �الأردن فيما بعد، لكن با�شتثناء �لمناطق �لتي ُمنحت 

�تفاقية  وعقب   .1947 عام  فل�شطين  لتق�شيم  �لمتحدة  �الأمم  قر�ر  بموجب  الإ�شر�ئيل 

�لهدنة بين �الأردن و�إ�شر�ئيل عام 1949 دخل �لَبَلد�ن في مفاو�شات �شالم �شرية، �أو 

�تفاقية عدم �عتد�ء كما �قترح �لملك عبد �هلل �الأول ت�شميتها في عام 1950.  ولكن 

ثم  له،  �لعربية  �لدول  جامعة  تهديد�ت  بعد  �قتر�حه  �شحب  �إلى  عبد�هلل  �لملك  �أُ�شطر 

�ل�شغوطات �لتي و�جهها من حكومته.  وقام رجٌل من فل�شطين باغتيال �لملك عبد�هلل 

عام 1951 على عتبات �لم�شجد �الأق�شى في �لقد�س �ل�شرقية.

�ل�شفحات   )1995 )نيويورك: بينغوين بوك�س،  �لعربي،  �الإ�شر�ئيلي  �لقائد  )2( و�لتر الكيير، وباري روبين، محررين، 

17، و19.

30.، ور�جع لنف�س �لكاتب  2001(، �س.  ال�ستار الحديدي، )نيو يورك: دبليو.دبليو. نورتون و�شركاه،  �آفي �شاليم،   )3(

�ي�شًا: تواطوؤ عبر نهر الأردن: الملك عبداهلل، والحركة ال�سهيونية، وتق�سيم فل�سطين، )�أك�شفورد: مطبعة كالرندون، 

.)1988
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و�عتلى �لملك ح�شين �لعر�س خلفًا لجده، و��شبح ملكًا في مايو)�أيار( عام 1953، 

�لعديدة  �لخروقات  من  بالرغم  �إ�شر�ئيل،  تجاه  �لبر�غماتية  جده  ب�شيا�شة  و��شتمر 

التفاقية �لهدنة من كال �لجانبين، بما في ذلك �لغار�ت �النتقامية �لجائرة و�لموؤلمة 

�لتي �شنها �الإ�شر�ئيليون على �لقرى �لفل�شطينية، و�لمو�قع �الأردنية في �ل�شفة �لغربية، 

وعلى �ل�شفة �ل�شرقية وذلك عام 1968 �أثناء معركة �لكر�مة، ومع ذلك، فقد قبل كٌل 

من �الأردن و�إ�شر�ئيل بم�شروع و�دي عربة �لذي رعته �لواليات �لمتحدة عام 1953، 

وتعاونا ب�شكٍل �شري في مجال ��شتغالل مياه نهر �الأردن من �أجل �لتنمية �الأقت�شادية 

.
)4(

في بلديهما

وبعد ذلك تبنت �إ�شر�ئيل ولمدٍة طويلٍة من �لزمن ��شتر�تيجيًة ت�شعى �إلى دعم �شيادة 

�أر��شيه، وذلك بالتن�شيق مع �لملك ح�شين و�لواليات �لمتحدة، وقد  �الأردن، و�شالمة 

جاء هذ� �لتن�شيق لمو�جهة �لتهديد�ت �لمحتملة �أو �لحقيقية �لتي �شكلها �أعد�ء �الأردن 

و�إ�شر�ئيل من �لعرب وهم م�شر، و�شوريا، و�لعر�ق، و�لحركة �لوطنية �لفل�شطينية.  وقد 

ُعرف  ما  �أو  و�شوريا،  بين م�شر  �لوحدة  بعد  �لوجود  �إلى حيز  �لتهديد�ت  برزت هذه 

بالجمهورية �لعربية �لمتحدة، بين عامي 1958 و1961، وذلك بعد �الإطاحة بنظام 

�لحكم �لها�شمي في �لعر�ق عام 1958، ومحاولة �لفل�شطينيين �الأ�شوليين قلَب نظام 

   .
)5(

حكم �لملك ح�شين بم�شاعدة من �شورية عام 1970

ومع ذلك، فقد و�جه �لح�شين ع�شية حرب عام 1967 �شغوطًا من م�شر و�شوريا 

كي ين�شم �إلى �ئتالٍف عربٍي موحد في وجه �إ�شر�ئيل، ومن �لو��شح �أن �لملك ح�شين 

در�س خيار�ته بعناية، و��شتنتج �أنه �شيفقد مملكته باأكملها ل�شالح �شركائه من �لعرب 

�إذ� ما رف�س �الن�شمام �إلى مثل هذ� �لتحالف، �أما �إن �ن�شم �إلى �لتحالف فاإنه لن يغامر 

�إال بخ�شارة ن�شف مملكته فقط، �أي �ل�شفة �لغربية، �لتي �شتاأخذها �إ�شر�ئيل.  وفي مقابل 

ذلك، وبالرغم من �ل�شغوط �لعربية فقد تمكن �لح�شين من تفادي �لدخول في مو�جهة 

 
)6(

ع�شكرية مبا�شرة مع �إ�شر�ئيل كي ال يت�شبب ذلك بزعزعة �ال�شتقر�ر في بلده

وقد تطور �لتعاون �ال�شتر�تيجي بين �الأردن و�إ�شر�ئيل ب�شاأن �لق�شية �لفل�شطينية 

طو�ل عقوٍد من �لزمن، حيث ��شتطاع �الأمير عبد�هلل، �أو “�شديق �ليهود”، خالل فترة 

�النتد�ب �لبريطاني بين عامي 1920 و1948 بناء عالقات ودية وتعاون مع �لقادة 

�أجل  من  فل�شطين،  في  �لمعتدل  �لن�شا�شيبي  مجموعة  مع  وكذلك  �ل�شهاينة،  �ليهود 

الأو�سط،  ال�سرق  في  المياه  كتاب  في  لل�شالم،«  �أ�شا�ٌس  �أم  لل�شر�ع  �شبب  �الأردن:  نهر  و�دي  »مياه  ماعوز،  مو�شيه   )4(

تحرير ديفيد هامبر�يت، وجميل ر�غب، وجوزيف غينات )نورمان: مطبعة جامعة �أوكالهوما، 2006( �ل�شفحات 

.13-11

ال�سرية، كتاب  المحادثات  ال�سالم: ثالثون عامًا من  الملك ح�سين ي�سنع  ز�ك،  �نظر مو�شيه  �لتفا�شيل،  لمزيد من   )5(

باللغة �لعبرية، ر�ماتغان )تل �أبيب: جامعة بار�إيالن، 1996( �ش 103.

)6( ز�ك، �ل�شفحات 46، و130.
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  ،
)7(

مو�جهة �لعدو �لم�شترك �لمتمثل بالحاج �أمين �لح�شيني، وحزبه �لقومي �الأ�شولي

�لفترة  خالل  بالتوتر  �الأردنية  �الإ�شر�ئيلية  �لعالقات  �ت�شمت  فقد  �آنفًا،  ذكرنا  وكما 

باالإ�شافة  رئي�شيتين،  حربين  الندالع  نتيجًة  و1967   1948 عامي  بين  �لو�قعة 

�ل�شفة  في  و�لفل�شطينية  �الأردنية،  �لمو�قع  على  �ل�شديدة  �الإ�شر�ئيلية  �لهجمات  �إلى 

، ولكن في �أعقاب �حتالل �إ�شر�ئيل لل�شفة �لغربية عام 1967، تو�شل �لملك 
)8(

�لغربية

ح�شين �إلى تفاهم �شمني مع �لقادة �الإ�شر�ئيليين فيما يخ�س �إد�رة �ل�شفة �لغربية، 

و�لمقد�شات �الإ�شالمية في �لقد�س �ل�شرقية.  فا�شتمر �الأردن في دفع رو�تب موظفيه 

�لقرو�س،  وَمنِح  �لتر�خي�س،  و�إ�شد�ر  و�لمحامين،  و�لمعلمين،  �ل�شابقين،  �لمدنيين 

  .
)9(

و�ِلمنح لالأفر�د، و�لموؤ�ش�شات في �ل�شفة �لغربية

نظر  وجهة  من  �لهيكل  )جبل  �ل�شريف  �لقد�شي  �لحرم  بقي  م�شابه،  نحٍو  وعلى 

�ليهود( تحت �ل�شيطرة �الأردنية من خالل �شلطة �أوقاف يعينها �الأردن وتتمتع باالإد�رة 

، وبقيت �لقو�نين، و�لتعليمات و�الأنظمة �الأردنية نافذًة ومطبقًة في �أق�شاٍم 
)10(

�لذ�تية

كثيرة من �لنظام �الأد�ري.  باالإ�شافة �إلى ذلك، فقد تعاونت �إ�شر�ئيل و�الأردن وقاما 

بتن�شيق �شيا�شاتهما لمو�جهة، وتحييد، وكبح جماح �لتاأثير �لمتنامي لمنظمة �لتحرير 

�لفل�شطينية في �ل�شفة �لغربية، وبخا�شة بعد �لقر�ر �لعربي �لذي تم �تخاذه في قمة 

�لرباط عام 1974، و�لذي �شب في م�شلحة منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، ولكن �شرعان 

ما تدهورت عالقات �الأردن مع �لدولة �ليهودية عقب و�شول حزب �لليكود �ليميني �إلى 

�ل�شلطة عام 1977، وذلك ب�شبب �لفكرة �لتي يتبناها �لليكود، �إذ ترى �أن “�الأردن هو 

فل�شطين”، �الأمر �لذي �شجع فل�شطينيي �ل�شفة �لغربية بطريقٍة �أو باأُخرى على �لتحرك 

وتولي زمام �الأمور بداًل من �الأردن، وعلى �لمنو�ل نف�شه، قام زعيم �لليكود ورئي�س 

بيريز  �شمعون  وزير خارجيته  بين  �إبر�مه  تم  �تفاق  باإف�شال  �شامير،  �إ�شحق  �لوزر�ء، 

  .1987 �إن�شاء �تحاد فيدر�لي بين �الأردن و�ل�شفة �لغربية عام  و�لملك ح�شين ب�شاأن 

وكان لهذه �لخطوة �لخاطئة، و�ندالع �النتفا�شة �لفل�شطينية )�الأولى( عام 1987 �أثر 

كبير في �تخاذ �لملك ح�شين قر�ر فك �الرتباط �الإد�ري و�لقانوني مع �ل�شفة �لغربية 

�ل�شريف،  �لقد�شي  �لحرم  ��شتثنى  �لقر�ر  ولكن  �لتالي،  �لعام  من  )تموز(  يوليو  في 

�آالف  رو�تب  دفع  في  �الأردن  ��شتمر  حيث  �لقد�س،  في  �الأُخرى  �الإ�شالمية  و�لمو�قع 

�الأئمة، و�لوعاظ، و�لَكَتبة �لفل�شطينيين �لعاملين في �لموؤ�ش�شات �الإ�شالمية �لفل�شطينية، 

)7( يو�شع بور�ث، من اأعمال ال�سغب اإلى الثورة )بالعبرية( )تل �بيب: �آم �أوفيد للن�شر، 1978( �ش 98.

)8( بيني موري�س، حروب اإ�سرائيل الحدودية 1949-1956، )�أك�شفورد: مطبعة كالرندون، 1993(. 

�الأكاديمية،  �لمطبعة  و�شا�شك�س:  )بر�يتون،  الفل�سطيني  الأردني  المثلث  محرر�ن،  فينكلر،  و�أون  غينات،  جوزيف   )9(

1988( �ش 15.

)10( للمزيد حول �لنز�ع �الأردني �لفل�شطيني حول �ل�شيطرة على �لحرم �لمقد�شي، �نظر هيليل فري�س، »�الأردن و�ل�شلطة 

�لفل�شطينية« في دورية ميدل �إي�شت جورنال، �لعدد 58، �شنة 2004، �س 56.
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و��شتمرت �إ�شر�ئيل في �إعطاء �الأولوية لالأردن على ح�شاب منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 

�ل�شريف، وهكذ� وخالل موؤتمر  �لقد�شي  �لغربية، و�لحرم  �الأمر بال�شفة  عندما يتعلق 

و�لقا�شي  �لملك ح�شين م�شبقًا  به  تقدم  �لذي  �القتر�ح  �إ�شر�ئيل  تبنت  لل�شالم،  مدريد 

بت�شكيل وفٍد �أردنٍي فل�شطينٍي م�شترٍك ي�شطلع بمهام �لتفاو�س مع �إ�شر�ئيل. 

َلت �تفاقية �أو�شلو بين �إ�شر�ئيل ومنظمة �لتحرير �لفل�شطينية عام  وبعد ذلك، �شكَّ

1993 فر�شًة �شانحًة للملك ح�شين، وزودته بمبرٍر كي يقوم بالتوقيع على معاهدة 

�شالٍم ر�شميٍة مع �إ�شر�ئيل في عام 1994،  وقد ن�شت �لمادة �لتا�شعة من �لمعاهدة على 

اأن “تحترم �إ�شر�ئيل �لدور �لحالي ذي �لطبيعة �لخا�شة �لذي توؤديه �لمملكة �الأردنية 

�لها�شمية في �لحرم �لقد�شي �ل�شريف، وعندما تبد�أ مفاو�شات �لو�شع �لنهائي، �شتولي 

�إ�شر�ئيل �أولوية ق�شوى للدور �الأردني �لتاريخي في تلك �لمقد�شات.”  �إال �أن منظمة 

في  و�شككت  �لن�س،  هذ�  رف�شت  و�الإ�شالمية  �لعربية،  و�لدول  �لفل�شطينية،  �لتحرير 

  .
)11(

نو�ياه، ور�أت �أنه يعك�س �عتر�ف �الأردن ب�شيادة �إ�شر�ئيل على �لقد�س �ل�شرقية

ومن �لمفارقة �لغريبة، �أنه بالرغم من ذلك كله، فقد �أدت �لت�شرفات �الإ�شر�ئيلية 

في �لقد�س �ل�شرقية، و�ل�شفة �لغربية �لتي �أعقبت توقيع �تفاقية �ل�شالم مع �الأردن �إلى 

خلق �لحرج للموقف �الأردني، و�أعاقت عملية �لتطبيع، وتت�شمن هذه �لت�شرفات قيام 

�أو�مر  بموجب   ،1996 عام  �الأق�شى  �لم�شجد  منطقة  من  بالقرب  نفق  ب�شق  �إ�شر�ئيل 

�أثناء تولي  �لهيكل(  �لحرم )جبل  �إلى  �أرئيل �شارون  من بنيامين نتنياهو، ثم زيارة 

2000.  وقد ت�شببت كلتا �لحادثتين باإر�قة �لكثير  �يهود بار�ك رئا�شة �لوزر�ء عام 

�نتفا�شة  �لفل�شطينيين، فيما ت�شببت زيارة �شارون باندالع  �لدماء، خا�شة بين  من 

�الأق�شى، و�أجبرت �الأردن على �شحب �شفيره من �إ�شر�ئيل.  

�أُخرى  ت�شرفات  �الأردنية  �الإ�شر�ئيلية  �لعالقات  تدهور  في  في  �شاهم  ومما 

�رتكبتها �لحكومات �الإ�شر�ئيلة �شد �لفل�شطينيين مثل ��شتمر�رها بالتو�شع في �إقامة 

�لم�شتوطنات �لمحيطة بالقد�س، و�ل�شفة �لغربية، وكذلك محاولة �غتيال خالد م�شعل، 

باتخاذ  �الأردن  �لرغم من قيام  ،  وعلى 
)12(

1997 �أحد قادة حما�س، في عّمان عام 

بين  �لحركة  تاأثير  تنامى  فقد  ونا�شطيها،  حما�س  حركة  قادة   بحق  �إجر�ء�ت  عدة 

1996.  وقد عمل �الأردن في نهاية �الأمر على  �لفل�شطينيين، و�الإ�شالميين منذ عام 

،  ومن �لموؤكد �أن تقارب �الأردن مع 
)13(

تح�شين �لعالقات مع حما�س الحتو�ء �لحركة

)11( �نظر �شتيفن كوك، �ل�شالم �الأردني �الإ�شر�ئيلي، )و��شنطن �لعا�شمة: معهد و��شنطن، 1995( �ش 22، و��شحق ر�يتر، 

 )2005 �الإ�شر�ئيلية،  للدر��شات  �لقد�س  )�لقد�س: معهد  �لعبرية(  )باللغة  �أخرى،  �إلى مكة و�لعودة مرة  �لقد�س  من 

�ل�شفحات 115-114.

�الأدنى،  �ل�شرق  ل�شيا�شات  و��شنطن  �لعا�شمة: معهد  )و��شنطن  �لهامة،  للدولة  �الأردن: حالة در��شية  �شو�شر،  �آ�شر    )12(

2000( �ل�شفحات 115-114.
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حما�س قد يوؤدي �إلى �إبطاء، �أو حتى �إنهاء عملية �لتطبيع بين �الأردن و�إ�شر�ئيل، وهي 

و�لفل�شطينية،  �الإ�شالمية،  �لجماعات  تدخل  بفعل  �أ�شاًل  �إعاقتها  تمت  �لتي  �لعملية 

وكذلك �لمفكرين و�لمهنيين في �الأردن.  ول�شوء �لحظ، فقد نا�شبت هذه �لجماعات، 

توقيع  منذ  �إ�شر�ئيل  مع  للتطبيع  �ل�شديد  �لعد�ء  �الأردني  �لمجتمع  من  �أُخرى  و�أجز�ء 

�لر�أي  �لمثال، كان كثير من �الأردنيين مع  1994، فعلى �شبيل  �ل�شالم عام  معاهدة 

�لقائل باأن “ �تفاق �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل قد �أدى �إلى عزل �الأردن عن محيطه �لعربي 

و�الإ�شالمي، وعمل على تاآكل �لهوية �لعربية لالأردن، ودفعه �إلى �لمبالغة في �العتماد 

  .
على �إ�شر�ئيل، و�لواليات �لمتحدة”)14(

باأن  �لقول  �إلى  يخل�س  �أن  للمرء  فيمكن  �ل�شعبة،  �لمعيقات  هذه  من  وبالرغم 

�لعالقات �ال�شتر�تيجية بين �الأردن و�إ�شر�ئيل قد �أر�شت �إحدى �لقو�عد �لرئي�شة لل�شالم 

بين �لبلدين، �إال �أنه �شالم على م�شتوى �لحكومات ال على م�شتوى �ل�شعوب، وبالمقارنة 

بين معاهدتي �ل�شالم �الأردنية �الإ�شر�ئيلية، و�لم�شرية �الإ�شر�ئيلية وما تمخ�س عنهما 

من نتائج يظهر لنا �أن �لمعاهدة �الأولى كانت �أكثر دفئًا من �لثانية.  

ال�سالم الم�سري الإ�سرائيلي البارد  302

�لم�شرية  �ل�شالم  معاهدة  عن  ُيعرف  فلم  �الأردنية،  �الإ�شر�ئيلية  �لحالة  نقي�س  على 

كانت  لقد  �لم�شتركة،   و�لم�شالح  �ال�شتر�تيجي،  �لتعاون  على  تركيزها  �الإ�شر�ئيلية 

م�شر و�إ�شر�ئيل عدوين لدودين حو�لي ثالثين عامًا، خا�شتا خاللها خم�س حروب، في 

�الأعو�م 1948، و1956، و1967، و1969 - 1970، و1973، باالإ�شافة �إلى كثير 

من �لمناو�شات �لحدودية.  ولم تثمر هذه �ل�شد�مات �لع�شكرية على كال �لجانبين �إال 

مزيد�ً من �لدماء و�لدمار، و�ل�شك �لعميق، و�لخوف، و�لكر�هية، وتولد �شعور عند كثير 

�لكثيرة  �لهز�ئم  ب�شبب   باالنتقام؛ وذلك 
ٌ
�شعور �نتابهم  باالإذالل، كما  �لم�شريين  من 

م�شر،  نو�يا  حيال  �ل�شكوك  �الإ�شر�ئيليين  من  كثير�ً  �شاورت  فيما  بهم،  لحقت  �لتي 

ومحاوالتها لتدمير بلدهم )�إ�شر�ئيل(، با�شتثناء �لفترة �لتي �أعقبت حرب عام 1967 

عندما �شعر �الأ�شر�ئيليون باالزدر�ء للم�شريين �لمهزومين، وبالطبع فقد �شعت م�شر 

�أم �لقومية للعربية تحت �لقب�شة �لقوية لحكم  �لرئي�س جمال عبد �لنا�شر  بو�شفها 

بولي�شي  مجلة  في  حما�س«،  �إلى(  )تتودد  مع  عالقاتها  في  �لدفء  تبعث  »عمان  �شينكر،  وديفيد  ليفيت،  ماثيو   )13(

ووت�س، عدد رقم 1400، معهد و��شنطن، 28 �أغ�شط�س/�آب 2008.  

)14( �شو�شر، �ل�شفحات 197، و101.  �نظر �ي�شًا لوري بلوتكن، ال�سالم الأردني الأ�سرائيلي: ا�ستعرا�ض ح�ساد الفترة 

1994-1997، )و��شنطن �لعا�شمة: معهد و��شنطن ل�شيا�شات �ل�شرق �الأو�شط، مايو/�أيار 1997(.
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بين عامي 1952 و1970 �إلى توحيد �ل�شرق �لعربي ، وقلب نظام �لحكم في �لمملكة 

�لحركات  – وت�شجيع  �ال�شتر�تيجية  وحليفتها  �إ�شر�ئيل  – جارة  �لها�شمية  �الأردنية 

م�شر  رف�شت  وقد  �ليهودية،  �لدولة  �شد  �لهجمات  �شن  على  �لفل�شطينية  �لم�شلحة 

�لطريق  ،  و�شدت 
)15(

�لغربية لالإمبريالية  و�عتبرتها معقاًل  �لوجود،  �إ�شر�ئيل في  حق 

�أمام مرور �ل�شفن �الإ�شر�ئيلية عبر قناة �ل�شوي�س، وم�شائق تير�ن، وقادت �لمقاطعة 

�القت�شادية �لعربية �لمفرو�شة على �إ�شر�ئيل.

كانت  �لذي  �ل�شر�ع  تاأجيج  عن  �لم�شوؤولية  من  كبير�ً  ق�شمًا  �إ�شر�ئيل  وتتحمل 

مح�شلته �شفر�ً بينها وبين م�شرمقارنًة بالو�شع �لذي عاد بالربح على كال �لطرفين 

في �إطار �لنز�ع �الإ�شر�ئيلي �الأردني،  وباالإ�شافة �إلى عملياتها �النتقامية �ل�شر�شة من 

�لمو�قع �لم�شرية في قطاع غزة، و�شبه جزيرة �شيناء، بما في ذلك حرب �شيناء عام 

1967، وهو  �لتغير �ال�شتر�تيجي لم�شر منذ عام  �أبو�ب  �إ�شر�ئيل  �أغفلت  1956، فقد 

 عبرت عنه م�شر بقبولها لقر�ر رقم 242 �ل�شادر عن �الأمم �لمتحدة عام 1967، 
ٌ
تغيير

وهو يعني �العتر�ف غير �لمبا�شر بوجود �إ�شر�ئيل في �لمنطقة �لتي �حتلتها ما بين 

�لوطنية  �لحقوق  ��شتعادة  على  نف�شه  �لوقت  في  �لتاأكيد  مع   ،1967-1949 عامي 

�لفل�شطينية في �ل�شفة �لغربية وغزة، وبعد ذلك، �أبدى �أنور �ل�شاد�ت �لذي خلف عبد 

�تفاٍق  �إلى  ��شتعد�ده للتو�شل  )1970-1981( مر�ر�ً وتكر�ر�ً عن  �لنا�شر في �لحكم 

�لكامل من �شيناء، و��شتعادة  �ن�شحابها  �إ�شر�ئيل مقابل  �تفاق �شالم مع  �أو  �شيا�شٍي، 

 -1969( مائير،  غولد�  �إ�شر�ئيل،  وزر�ء  رئي�شة  رف�شت  وقد  �لفل�شطينية.   �لحقوق 

بت�شوية  �لمرتبطة منها  تلك  ذلك  بما في  �ل�شالم،  ب�شاأن  �ل�شاد�ت  1974( مقترحات 

  .
)16(

موؤقتة �قترحها �أي�شًا وزير �لدفاع �الإ�شر�ئيلي مو�شيه د�يان

دور القادة في �سنع ال�سالم  402

�شاهم موقف غولد� مائير �لر�ف�س لل�شالم باندالع حرب �أُكتوبر )ت�شرين �الأول( عام 

1973 �لمدمرة، �لتي كان لها �الأثر �الأكبر في حّث �لقادة �لم�شريين و�الإ�شر�ئيليين 

�لحل  لهذ�  �لتو�شل  في  �الأول  �لف�شل  ويعود  لل�شر�ع،  �شيا�شٍي  ور�ء حلٍّ  �ل�شعي  على 

- �أي �تفاقية كامب ديفيد في �شبتمبر )�أيلول( عام 1978- �إلى روؤية �لرئي�س �لر�حل 

)15( يور�م ميتال، ن�سال م�سر من اأجل ال�سالم، )غينزفيل: مطبعة جامعة فلوريد�، 1997(، �س 2، وبيتر مان�شفيلد، 

م�سر في عهد نا�سر، )بينغوين بوك�س، 1965( �ش 55. 

)16( ميتال، ن�سال م�سر، �س 86، وويليام بي كو�ندت، عملية ال�سالم، )و��شنطن �لعا�شمة: موؤ�ش�شة بروكنغز، 2001( 

�ش 67.
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�أنور �ل�شاد�ت، و�شجاعته، و�شخ�شيته، وهو ما ظهر جليًا خالل زيارته �لتاريخية �إلى 

�أي�شًا  1977، ولكن تطلب تحقيق ذلك �الأمر  �لقد�س في نوفمبر)ت�شرين �لثاني( عام 

قر�ر�ً ��شتر�تيجيًا جريئًاً �تخذه رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �ليميني، مناحم بيغن، عام 

1977 بت�شجيٍع من د�يان، وفايت�شمان، باالإ�شافة �إلى �لجهود �لم�شنية �لتي بذلها 

�لرئي�س �الأمريكي �الأ�شبق جيمي كارتر.

وعلى �لرغم من كوِن مبادرة �ل�شاد�ت �لجديدة لل�شالم مرتبطة بتوجهه �لجديد 

�إ�شهامه  كان  فقد  �نتهجها،  �لتي  �أواًل”  “م�شر  و�شيا�شة  �لمتحدة،  �لواليات  نحو 

�ل�شخ�شي �لمبا�شر في �لتو�شل �إلى �شالٍم م�شتد�ٍم مع �إ�شر�ئيل فريد�ً من نوعه، حيث 

�لتطبيع  عملية  في  و�شرع  �لمجتمعين،  بين  �لقائم  �لنف�شي  �لحاجز  ك�شر  من  ن  تمكَّ

�القت�شادي و�لثقافي، وقد تبنى �ل�شاد�ت هذه �لخطو�ت �لمهمة وقام بها على �لرغم 

، مثل �لمعار�شة �لد�خلية �لمتمثلًة 
)17(

من �لقيود ، و�لعقبات �لكبيرة �لتي كانت تو�جهه

وجه  على  �الإ�شالميين  و�لم�شلحين  �لنا�شريين،  و�لعرب  �لم�شريين،  �لقوميين  في 

�لخ�شو�س، وهم �لذين قامو� باغتيال �ل�شاد�ت في �أُكتوبر)ت�شرين �الأول( عام 1981، 

ف�شاًل  عن �لعزلة �لتي ُفر�شت على م�شر، و�لمعار�شة �لعربية، �للتين تمثلتا في قيام 

�لمتمثل بقيام  �الإ�شر�ئيلي  و�ل�شلوك  �لجامعة،  �لعربية بطرد م�شر من  �لدول  جامعة 

مناحيم بيغن برف�س تنفيذ �لتز�مات �تفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بالحكم �لذ�تي 

فل�شطينيٍة  �أر��ٍس  �ليهودية على  �لم�شتوطنات  ببناء مزيد من  و�لقيام  للفل�شطينيين، 

محتلة.

ودفعت هذه �لعقبات، باالإ�شافة �إلى قيادته �لتي ي�شعب و�شفها �أو ت�شنيفها، 

�لرئي�س ح�شني مبارك �إلى تمييع جوهر �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل من �أجل �إر�شاء �لمعار�شة 

�ال�شتمر�ر  عن  مبارك  وتوقف  �لعربي،  �لعالم  مع  �لحا�شل  �ل�شدع  ور�أب  �لد�خلية، 

بالخطو�ت �لمبدئية �لتي قام بها �ل�شاد�ت في مجال �لتطبيع �لثقافي، و�القت�شادي، 

غير  بطريقٍة  وقام  �لدبلوما�شية،  �لعالقات  وتيرة  تهدئة  على  عمل  فقد  بالعك�س  بل 

�الإ�شر�ئيليون،  �لقادة  �شاهم  �إ�شر�ئيل، كما  �لنف�شي مع  �لحاجز  بناء  باإعادة  مبا�شرة 

وبخا�شة �أولئك �لذين ينتمون لحزب �لليكود، في �تخاذ مبارك قر�ر تهدئة �لعالقات 

مع �إ�شر�ئيل وجعلها �أكثر فتور�ً،  فعلى �شبيل �لمثال، فاإن �الأمر �لذي �أ�شدره مناحيم 

على  وحمله  لمبارك،  ��شتفز�ٍز  بمثابة  كان   1982 عام  لبنان  بغزو  للقيام  بيغن 

��شتدعاء �شفيره من �إ�شر�ئيل، كما �أغ�شبه �أي�شًا قر�ر رئي�س �لوزر�ء نتنياهو ب�شق نفق 

�لدماء،  باإر�قة كثير من  ت�شبب  �لذي  �لقر�ر  1996، وهو  �الأق�شى عام  �لم�شجد  قرب 

وعلى نحٍو مماثل، دفعت �لزيارة �ال�شتفز�زية �لتي قام بها �أرئيل �شارون �إلى �لم�شجد 

)17( لنقا�ٍس جيٍد للمجاالت �لمختلفة كافة، �نظر كتاب �ألترمان ال�سادات واإرثه.
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�أو�خر �شبتمبر)�أيلول( عام 2000- �لرئي�س  �الأق�شى - بدعوى زيارة )جبل �لهيكل( 

مبارك �إلى ��شتدعاء �شفيره من �إ�شر�ئيل مرة �أُخرى.

ومع ذلك، بالرغم من تبنِّي �إ�شر�ئيل �إجر�ء�ت موجهة �شد �لفل�شطينيين، مثل بناء 

�لعالقات  �لغربية، فلم يقم مبارك بقطع  �ل�شفة  �أر��شي  �ليهودية على  �لم�شتوطنات 

في  �شاعات  ب�شع  �إال  �إ�شر�ئيل  بزيارة  يقم  لم  �أنه  كما  �إ�شر�ئيل،  مع  �لدبلوما�شية 

�الأمر،  و�قع  وفي  ر�بين،  �إ�شحق  جنازة  لح�شور   1995 عام  �لثاني(  نوفمبر)ت�شرين 

فاإن �لعالقات �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية قد تح�شنت خالل فترة رئا�شة ر�بين بين عامي 

بين  �أو�شلو  �تفاقات  �إلى  �لتح�شن  ذلك  في  �لرئي�س  �ل�شبب  ويعود  و1995،   1992

�إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيين، وقد دعم مبارك �شمنًا حرب �إ�شر�ئيل �لتي �شنَّتها على حزب 

�هلل في يوليو)تموز( عام 2006، وتعاون �أي�شًا مع رئي�س �لوزر�ء �أيهود �أولمرت من 

�أجل �لتو�شل �إلى �لتهدئة �أو وقف �إطالق �لنار مع حما�س في �شيف عام 2008 �أثناء 

�لعدو�ن على غزة.  وعلى �لرغم من محدودية وبرودة عالقات م�شر مع �إ�شر�ئيل ، �إال 

�أنه من �لموؤكد �أن �شيا�شة مبارك في �الإبقاء على عالقات �ل�شالم تلك تاأثرت �إلى حٍد 

كبير بعزمه على �إر�شاء �لواليات �لمتحدة �لتي عملت على دعم �قت�شاد بلده، وقوتها 

�لع�شكرية ب�شكل ملمو�س منذ �تفاق كامب ديفيد عام 1978. 

ومن �لُموؤكد �أن �شالم �الأردن مع �إ�شر�ئيل تحت قيادة �لملك ح�شين قد كان �أكثر 

دفئًا �إذ� ما قورن بال�شالم �لم�شري �الإ�شر�ئيلي خالل فترة رئا�شة مبارك، وربما خالل 

وهو  �لمع�شر،  مرو�ن  �لدكتور  �لمثال، �شرح  �شبيل  فعلى  �أي�شًا.   �ل�شاد�ت  فترة حكم 

�أول �شفيٍر لالأردن بعث به �لملك ح�شين �إلى �إ�شر�ئيل ، خالل موؤتمٍر ُعقد في عّمان في 

�شبتمبر )�أيلول( عام 1995، �أن” �ل�شالم �لذي ن�شعى �إليه مع �إ�شر�ئيل هو �شالٌم د�فئ، 

و�شواًل  �لحكومات،  بين  �التفاقيات  توقيع  مجرد  من  �أبعد  هو  ما  �إلى  يذهب  �شالٌم 

�الزدهار،  ي�شمن  �لذي  �لم�شرق  �لنموذج  ليكون  �ل�شعبين  بين  �لطبيعي  �لتفاعل  �إلى 

ب�شكٍل  �الآخر  على  طرف  كل  و�عتماد  �لتعاون،  خالل  من  �القت�شادية  و�ال�شتد�مة 

�لكني�شت  �أمام  �ألقاه  �لذي  خطابه  وخالل  �ل�شاد�ت  فاإن  �لمقابل،  وفي   ،
متبادل”)18(

“�ل�شالم �لذي  1977، كرر �لحديث عن  �الإ�شر�ئيلي في نوفمبر )ت�شرين �لثاني( عام 

ال �إلى “�حتالِل �أر��شي �لغير”  وو�شف  يرتكز �إلى تحقيق �لعد�لة” للفل�شطينيين”، 

�أحالم  عن  �الأبد،  و�إلى  “�لتخلي،  على  وحثها  و�قع”،  “�أمر  باأنها  �إ�شر�ئيل  �ل�شاد�ت 

�الأمثل  �ل�شبيل  هي  �لقوة  باأن  �العتقاد  وعن  بالقوة،  �لغير  �أر��شي  على  �ال�شتيالء 

م�شحونة  عبار�ته  كانت  بيغن،  مع  �لالحقة  مفاو�شاته  وفي  �لعرب”،  مع  للتعامل 

من  مقتب�شات  كذلك  �نظر   ،9 �لعا�شمة،  و��شنطن   ،1995 �شبتمبر/�أكتوبر  �لعدد21،  وت�سورات،  ق�سايا  الأردن:   )18(

كتاب مرو�ن �لمع�شر في �شحيفة يدوعوت اأحرونوت، 3 �أكتوبر، 2008.

�إ�رش�ئيل وجري�نها �لعرب: �ل�شالم، و�لعقبات، و�لفر�س
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كتابات  �شدى  عن  تعبر  �لتي   ... �ليهودي  لل�شعب  �لعد�ء  “تهديد�ت  قبيل  من  ب�شيٍء 

،  ولقد رف�س 
�شديقه وكاتم �أ�شر�ره، �أني�س من�شور، وكتاباته �لمعادية لل�شامية”)19(

ة تنازالت، ولو ب�شيطة، في مجال  �ل�شاد�ت وب�شدة �أن يقطع الإ�شر�ئيل عهود�ً بتقديم �أيَّ

�الأر��شي، على �لعك�س من �لملك ح�شين �لذي و�فق �أيام ر�بين عام 1994 على �إجر�ِء 

تبادٍل لالأر��شي مع �إ�شر�ئيل.

ور�ء  �لوحيد  �ل�شبب  هو  �لقادة  بين  �ل�شخ�شية  �لعالقات  �ختالف  يكن  لم 

�لح�شين  بين  �لمتبادل  �الحتر�م  عالقة  عن  تمخ�شتا  �للتين  �لمختلفتين  �لنتيجتين 

ور�بين، وعالقة عدم �لثقة بين �ل�شاد�ت وبيغن،  فقد �عتبر �لملك ح�شين �أن �ل�شالم مع 

�إ�شر�ئيل ياأتي تتويجًا لعالقات تعاون ��شتر�تيجٍي طويل �الأمد، بينما ��شتمر �ل�شاد�ت 

في �العتقاد باأن م�شر ومن خالل دورها �لقيادي للعالم �لعربي - ولو بالتن�شيِق مع 

�لواليات �لمتحدة- عليها �أن تدفع بالق�شية �لفل�شطينية �إلى �الأمام، و�أن تكبح جماح 

��شتر�تيجي  �شريك  �أنها  �إ�شر�ئيل على  �إلى  �ل�شاد�ت  ينظر  �الإ�شر�ئيلي، ولم  “�لتو�شع” 
تحت �لمظلة �الأمريكية، بل عاملها على �أنها خ�شم ��شتر�تيجي يمتلك �أ�شلحًة نووية 

�الأمريكي،  �لدعم  �لمنطقة، ويقلل من فر�س ح�شولها على  قد يعيق تفوق م�شر في 

ومع ذلك فقد حافظ �ل�شاد�ت - وكذلك خلُفه ح�شني مبارك - على عالقات �ل�شالم 

مع �إ�شر�ئيل بالرغم من بقائها باردًة، وُيعزى ذلك ب�شكٍل كبيٍر �إلى ��شتفادة م�شر من 

�لم�شاعد�ت �لع�شكرية و�القت�شادية �الأمريكية، ومكا�شب �ل�شالم �القت�شادية �لمبا�شرة، 

وغير �لمبا�شرة، ومن �شمنها منحة �أمريكية �شنوية بقيمة 2،3 مليار دوالر �أمريكي، 

و�تفاقية �لمناطق �ل�شناعية �لموؤهلة مع �لواليات �لمتحدة و�إ�شر�ئيل ، و�شفقة �لغاز 

�لنفط في  �ل�شوي�س، وحقول  قناة  فتح  �إعادة  تاأتي من  �لتي  و�لعائد�ت  �الأخيرة،  مع 

، وعلى �لرغم من تلك �لمكا�شب، فاإن قادة م�شَر لم ي�شَعو� �إلى 
)20(

�شيناء، ونمو �ل�شياحة

�لدفع باتجاه �ل�شالم �لد�فئ و�لتطبيع مع �إ�شر�ئيل، كما �أنهم لم يحاولو� �لتغلب على 

�لقيود �الأيدولوجية، و�الجتماعية.

ديونه  تقلي�س  ف�شاعدت في  �الأردن،  بالنفع على  قد عادت  �ل�شالم  �إن مكا�شب 

�لخارجية، وز�دت من حجم �ال�شتثمار و�لم�شاعد�ت �الأجنبية، ومكنته من �لح�شول 

على  ح�شل  كما  �لموؤهلة،  �ل�شناعية  �لمناطق  �تفاقية  خالل  من  �أمريكية  منح  على 

،  وعلى �لعك�س مما 
)21(

�لمزيد من �الإير�د�ت في مجال �ل�شياحة، و�لتجارة مع �إ�شر�ئيل

183، وكذلك �نظر كتاب �شمعون �شامير  ال�سادات واإرثه، �س  �ألترمان،  )19( لالأطالع على ن�س �لخطاب، �نظر كتاب 

باللغة �لعبرية، م�سر تحت حكم ال�سادات، )تل �أبيب: دفير، 1978( �ش 243.

)20( �إدوين جي كور، وجوزيف غينات، و�شاوؤول �إم غابي، محررون، البحث عن ال�سالم العربي الإ�سرائيلي، )بر�يتون، 

2007(، ونف�س �لم�شادر �ل�شابقة، مقاالت لغاد جي جيلبار، و�أون فينكلر، �س 60، و�أيلي بوديه، �س 107.

)21( جيلبار، وفينكلر، �ل�شفحات 69-68.
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ك�شب  في  �ل�شالم”  “ثمار  م�شاألة  �لملك ح�شين  ��شتغل  فقد  �لم�شريون،  �لقادة  فعله  

دعم �لر�أي �لعام ل�شيا�شته في �لتطبيع مع �إ�شر�ئيل، بالرغم من نجاحه �لجزئي فقط 

في تحقيق هدفه، �أما  �بُنه وخيلفُته، �لملك عبد �هلل �لثاني، فبالرغم من �أنه �أبقى على 

معاهدة �ل�شالم، فاإنه لم يتحم�س كثير�ً لم�شاألة �لتطبيع مع �إ�شر�ئيل، وعمل على �إبقاء 

�لعالقات هادئة وباردة معها، بل وحتى �نتقدها، ووجه �للوم �ليها ب�شبب �إخفاقها 

،  كما و�أد�نها ل�شنِّها �لعملية �لع�شكرية 
)22(

في �لتو�شل �إلى ت�شويٍة لنز�عها مع �لعرب

�لدموية على غزة في �أو�ئل يناير)كانون �لثاني( عام 2009. 

ل �سالم، ول تطبيع على الم�ستوى ال�سخ�سي   502

ما ز�لت �الأ�شباب �لرئي�شة ور�ء �ل�شالم �لمتوتر بين م�شر و�إ�شر�ئيل من جانب، و�الأردن 

و�إ�شر�ئيل من جانٍب �آخر تتمثل في غياب �لحل �لمقنع للق�شية �لفل�شطينية، وم�شكلة 

�الإ�شر�ئيليون  �شعر  �ل�شعوب، وقد  بين  �لنف�شي”  “�لحاجز  �إلى جانب  �ل�شرقية  �لقد�س 

�لمو�قف  من  �لقلق  ومباعث  �لمخاوف  ور�ودتهم  �ل�شكوك،  و�شاورتهم  �الأمل،  بخيبة 

�أن  يعتقدون  �الإ�شر�ئيليون  وماز�ل  تجاههم،  و�لم�شريين  �الأردنيين،  لدى  �لعد�ئية 

�لق�شية �لفل�شطينية هي عذر ُي�شاق لتبرير �ل�شعور �لعد�ئي، ولي�شت هي �ل�شبب �لحقيقي 

�الإ�شر�ئيليين،  �الأفر�د  من  به  باأ�س  ال  عدد  عمل  فقد  ذلك  ومع  �لم�شاعر.   تلك  ور�ء 

و�الأردنيين، و�لم�شريين، وكذلك �لفل�شطينيين مع بع�شهم �شمن �إطار �لمنظمات غير 

�إلى حٍل عادٍل للم�شكلة �لفل�شطينية، و�ل�شالم، و�لتطبيع.   �أجل �لتو�شل  �لحكومية من 

�آخرون من  يتمنى  هام�شيًا.  وعلى نحٍو م�شابه،  تاأثير�ً  تاأثير عملهم هذ�  ولكن كان 

�أن يتمتعو�  �شريطة  �إ�شر�ئيل  �ل�شلمي مع  �لتعاي�س  �أن يتحقق  �لم�شريين، و�الأردنيين 

تلك  من  مبا�شرًة  ��شتفادو�  �لذين  �أن  �إال  باأنف�شهم.  يلم�شوها  و�أن  �ل�شالم”  “بثمار 
 معظمهم ال بالد�فع وال �لتنظيم �لمطلوبين 

َّ
 كانو� قليلين بينما لم يتحل

“�لثمار” )23(
لن�شر �ل�شالم وت�شجيعه.

مع  و�لتطبيع  �ل�شالم،  و�لم�شريين  �الأردنيين،  من  كثير  يعار�س  �لمقابل،  وفي 

�إ�شر�ئيل ب�شدة، وعلى �أ�ش�ٍس �أيديولوجية في �لغالب.  وهوؤالء هم كثرة منظمٌة، وم�شلحة 

�أحيانًا.  وهناك  �لحكومات  �لعام، وفي  �لر�أي  بالدو�فع، وتتمتع بتاأثير ملمو�س في 

1 �شبتمبر/ هااأرت�ض،  141، �نظر كذلك يوعاف �شتيرن في �شحيفة  )22( جيلبار، وفينكلر، مقال لجوزيف نيفو، �س 

�أيلول، 2008، ومرو�ن �لمع�شر في هااأرت�ض، 13 �أغ�شط�س/�آب 2008. 

)23( كور، وغينات، وغابي، �ل�شفحات 116-117، و138، و145.
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و�الأردن.   م�شر،  في  �ل�شلمية  �لعملية  مناه�شة  تتبنيان  رئي�شتين  رف�س  مجموعتا 

وتتاألف �أولى �لمجموعتين من �الإ�شالميين مثل جماعة �الإخو�ن �لم�شلمين في م�شر، 

و�لهجرة”  “�لتكفير  �لمحظورتين  �لم�شريتين  �لجماعتين  �إلى  باالإ�شافة  و�الأردن، 

�الإ�شالمي  �لتحرير  �الإ�شالمية، وحزب  و�لجماعة   ،1981 عام  �ل�شاد�ت  �غتالت  �لتي 

)في �الأردن(.  وتتمتع هذه �لجماعات، و�لمجموعات بنفوذ ملحوظ من خالل �شبكٍة 

من �لم�شاجد.  وُتعرف �لعنا�شر �الإ�شالمية في �الأردن باأنها طيِّعة، و�أكثر تكيفًا مع 

�شر�مًة  �الأكثر  �لم�شريين  رفاقهم  من  للنظام،  للجذور�الإ�شالمية  نظر�ً  �لحكم،  نظام 

�لعربية  و�لقومية  �لوطنية،  �لتجمعات  �لرف�س  مجموعتي  ثاني  وتت�شمن  وعد�ئيًة.  

)�لنا�شريون( في م�شر، وفي �الأردن حيث تتو�جد ن�شبة كبيرة من �ل�شكان �لفل�شطينيين 

�لذين يعار�شون �ل�شالم، و�لتطبيع مع �إ�شر�ئيل.  وت�شيطر هذه �لجماعات �الإ�شالمية، 

و�لقومية على كثير من �التحاد�ت و�لنقابات �لمهنية �لتي تفر�س حظر�ً �شارمًا على 

بناء �أية عالقات، �أو رو�بط مع �إ�شر�ئيل.  

�أم �الأذرع �الأُخرى �لتي ت�شاند، وتعّظم من �لمفاهيم �لمناه�شة لل�شالم فتت�شمن 

�ل�شحف، وقنو�ت �الإذ�عة و�لتلفزيون، و�لكتب �لمدر�شية، حيث تعمل جميعها على ن�شر 

�الأردنية  �لحكومتان  تتدخل  ولم  و�ل�شامية،  الأ�شر�ئيل  معاد�تها  في  مفاهيم جازمًة 

و�لم�شرية �إال نادر�ً لوقف، �أو كبح جماح �لدعاية �لمعادية، وتقليل �الأفكار �لحزبية 

 
)24(

�لمناه�شة.

للعرب،  معادية  وقومية  دينية،  جماعات  فهناك  �الإ�شر�ئيلي،  �لجانب  على  �أما 

�الإ�شالم  وتعتبر  �لعرب،  مع  بال�شالم  �لجماعات  تلك  توؤمن  وال  للم�شلمين،  ومعادية 

معاديًا لل�شامية، وتج�شيد�ً لل�شر.  وعلى �لرغم من �أنها غير قادرة، �أو غير ر�غبة، في 

�إلغاء معاهدتي �ل�شالم مع م�شر، و�الأردن، فاإنها تطعن في �لمعاهدتين من خالل �لعمل 

بالو�شائل �ل�شيا�شية على منع �لتو�شل �إلى حٍل عادٍل ومن�شٍف للم�شكلة �لفل�شطينية، 

وتتو�شع في بناء �لم�شتوطنات �ليهودية على �أر��شي �ل�شفة �لغربية بمو�فقة �لحكومة 

�الإ�شر�ئيلية غالبًا، وت�شايق �لفل�شطينيين، بل وتحاول في بع�س �الأحيان �لنيل من/ 

�لمقد�شات �الإ�شالمية في �لقد�س �ل�شرقية. 

ويمثل غياب �لحل للق�شية �لفل�شطينية، وو�شع �لقد�س �ل�شرقية “جوهر �لم�شكلة 

برمتها” من وجهة �لنظر �لم�شرية، و�الأردنية، �أو �أنهما يمثالن على �الأقل �الأ�شباب 

�لرئي�شة ور�ء غياب �ل�شالم �لد�فئ، و�لتطبيع مع �إ�شر�ئيل.  وهكذ�، فاإن �لتو�شل �إلى 

من  نوعًا  ي�شفي  �أن  �شاأنه  من  �لمف�شليتين  �لم�شاألتين  لهاتين  ومن�شٍف  عادٍل،  حٍل 

�لعالمين  مع  و�إنما  وح�شب،  و�الأردن  م�شر،  مع  لي�س  �إ�شر�ئيل،  عالقات  على  �لدفء 

)24( كور، وغينات، وغابي، �ل�شفحات 108، و136.
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�لعربي، و�الإ�شالمي �أي�شًا.  

�لتي  �ل�شالم  بمبادرة  �إ�شر�ئيل  قبلت  لو  ذكره  �شبق  ما  �إنجاز  �لممكن  من  كان 

تقدمت بها جامعة �لدول �لعربية عام 2002، و�لتي تعر�س بموجبها �لدول �لعربية 

1967، وقيام  �إ�شر�ئيل في مقابل �ن�شحابها حتى حدود عام  �ل�شالم و�لتطبيع على 

   �إال �أنه ينبغي على �لحكومات �لعربية 
)25(

دولٍة فل�شطينيٍة عا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية. 

�إ�شر�ئيل.   مع  عالقاتها  لتح�شين  مو�زية  خطو�ت  باتخاذ  تقوم  �أن  نف�شه  �لوقت  في 

�أواًل، على كٍل من م�شر، و�الأردن �أن توفر لمو�طنيهما مزيد�ً من �لمز�يا �الأجتماعية 

�إ�شر�ئيل كدولة جارة، و�شريكة.  ،ثانيًا،  �الأقت�شادية، و�ن تقدم لهم ثمار �ل�شالم مع 

عليهما �لقيام بكبح جماح �لدعاية �لمعدية الإ�شر�ئيل، و�ل�شامية في و�شائل �الإعالم، 

و�لثقافي  �لتاريخي،  �لتر�ث  على  نف�شه  �لوقت  في  �لتركيز  مع  �لدر��شية،  و�لمقرر�ت 

جماح  كبح  و�الأردن(  )م�شر،  �لدولتين  على  وثالثًا،  و�ليهود.   �لعرب،  بين  �لم�شترك 

�لتاأثير �لذي تتمتع به �التحاد�ت، و�لنقابات �لمهنية �لتي تعادي �إ�شر�ئيل، مع �لعمل 

في �لوقت ذ�ته على ت�شجيع �لزيار�ت �لمتبادلة، و�للقاء�ت مع �لتربويين، و�لباحثين، 

ورجال �الأعمال، و�لفنانين �الإ�شر�ئيليين ومن لف لفيفهم.  ور�بعًا، يجب على �لدولتين 

�ل�ُشنّية،  �لعربية  �لدول  �لتعاون �ال�شتر�تيجي مع  �أن تعمال على دعم، وتقوِّية   �أي�شًا 

ومع �إ�شر�ئيل في مو�جهة �لعدو �لم�شترك �لجديد، �أال وهو �إير�ن �ل�شيعية.  ويجب �أن 

تت�شمن عملية �لتعاون تلك �شوريا �لتي يجب �إخر�جها من “محور �ل�شر” �لذي تقوده 

خرى،  �أُ �أموٍر  بين جملة  �لبر�غماتي. ومن  �ل�شني  �لعربي  �الئتالف  �إلى  لتن�شم  �ير�ن 

ت�شترُط �شوريا عودة مرتفعات �لجوالن للقيام بمثل ذلك �لتحول �ال�شتر�تيجي، وفي 

�إطار �تفاقية لل�شالم مع �إ�شر�ئيل.  

�العتبار  بعين  �آخذين  تلك،  �ل�شالم  �تفاقية  مثل  �إلى  �لتو�شل  فر�س  هي  فما 

بين  �لمفاو�شات  و�جهته  �لذي  و�لف�شل   ،)1991- و�لمرير)1948  �لطويل،  �ل�شر�ع 

�شوريا، و�إ�شر�ئيل )1992-2000(؟  

�سوريا واإ�سرائيل: من ال�سراع اإلى ال�سالم )26(    602

الإ�شر�ئيل  و�ال�شتر�تيجيين  �الأيدولوجين،  �الأعد�ء  �ألد  طويلة  ولعقوٍد  �شوريا  ز�لت  ما 

من بين �لدول �لعربية.  ولطالما �عتبرت �شوريا نف�شها “قلب �لعروبة �لناب�س” �أكثر 

)25( مرو�ن �لمع�شر في �شحيفة هااآرت�ض، 13 �أغ�شط�س/�آب 2008. 

)26( مو�شيه ماعوز، �سوريا واإ�سرائيل: من الحرب اإلى �سناعة ال�سالم، )�أُك�شفورد: مطبعة جامعة �أُك�شفورد، 1995(. 

�إ�رش�ئيل وجري�نها �لعرب: �ل�شالم، و�لعقبات، و�لفر�س
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من �إخو�نها �لعرب، و�لتزمت بمو�جهة �لعدو �لذي �حتل فل�شطين، و”جنوب �شوريا”، 

و�لثقافي.   �القت�شادي،  وتقدمه  �لعربي،  �ل�شرق  �أر��شي  لوحدة  تهديد� جديًا  و�شكلت 

�إ�شر�ئيل  على  �لعربية  �لحرب  في  �لرئي�شة  �لم�شاركة  �الأطر�ف  بين  �شوريا من  كانت 

عام 1948، وقامت باحتالل �الأر��شي �لمحاذية لبحيرة طبريا �لتي �أُعطيت الأ�شر�ئيل 

بموجب قر�ر تق�شيم فل�شطين �ل�شادر عن �الأمم �لمتحدة عام 1947.  و��شتبك �لبلد�ن 

)�شوريا، و�إ�شر�ئيل( عقب حرب عام 1948 في كثير من �ل�شد�مات �لحدودية �لعنيفة 

عن  جزئيًا  م�شوؤولة  �إ�شر�ئيل  كانت  فيما  منها،  �الأكبر  بالجزء  �شوريا  ت�شببت  �لتي 

�لبع�س �الآخر.  

وبالغ قادة �لبعث �لقوميون في تفاقم �شيا�شة �شوريا �لمعادية الإ�شر�ئيل عقب 

��شتيالئهم على �ل�شلطة �إثر �نقالٍب في دم�شق عام 1963، وحثو� م�شر، و�الأردن على 

خرى رد�ً على قيام �إ�شر�ئيل باأعمال �إن�شاء�ت لتحويل مجرى  �لتاأهب لخو�س حرٍب �أُ

بالجيو�س  �لنكر�ء  �لهزيمة  ولحقت  �القت�شادية.   �لتنمية  لتحقيق  �الأردن  نهر  مياه 

�لعربية �لثالثة خالل حرب يونيو/حزير�ن عام 1967 �لتي ت�شببت �إ�شر�ئيل جزئيًا 

باندالعها، و�إطالق �شر�رتها �الأولى.  وعقب خ�شارتها لمرتفعات �لجوالن في �لحرب، 

من  يدعو،  و�لذي   1967 لعام   242 رقم  �لمتحدة  �الأمم  قر�ر  قبول  �شوريا  رف�شت 

بين جملة �أمور �أُخرى، �إلى �إجر�ء مفاو�شات �شالم بين �الأطر�ف �لمتحاربة.  وقبلت 

�إ�شر�ئيل، وم�شر، و�الأردن �لقر�ر، غير �أنه لم يتم �لتو�شل �إلى �أي ترتيبات نهائية بين 

�إ�شر�ئيل وم�شر على �لرغم من مفاتحات �الأخيرة، ومبادر�تها بهذ� �ل�شاأن.  وعليه، فقد 

�آثر �لرئي�س �لم�شري �أنور �ل�شاد�ت �ال�شتعانة بنظيره �ل�شوري حافظ �الأ�شد ل�شنِّ حرب 

�أكتوبر/ ت�شرين �الأول عام 1973 �شد �إ�شر�ئيل.

خ�شرت �شوريا �لجوالن مع نهاية �لحرب )عام 1967( مع �أنها كانت قد عاودت 

�حتاللها في �لبد�ية.  وحينها فقط، �عترفت �شوريا وللمرة �الأولى بحق �إ�شر�ئيل في 

�شوريا  ذلك، عر�شت  وبعد  242 و338.   �لمتحدة  �الأمم  لقر�ري  تبنيها  �لوجود عبر 

و�إنفاذ  �لجوالن،  مرتفعات  �إعادة  مقابل  �إ�شر�ئيل  على  �الأعتد�ء(  )عدم  �أو  “�ل�شالم” 
دبلوما�شية،  عالقات  �إقامة  عليها  تعر�س  �أن  دون  من  ولكن  �لفل�شطينية،  �لحقوق 

�لمبادر�ت كونها كانت  بتجاهل هذه  قامت  �إ�شر�ئيل  لكن  �لتطبيع.   �أو  و�قت�شادية، 

دي�شمبر/ وفي  �الأمريكية.  �الإعالم  و�شائل  عبر  و��شنطن  �إلى  رئي�ٍس  ب�شكٍل  موجهًة 

�إ�شر�ئيل  �لوزر�ء قامت  و�أثناء تولي مناحم بيغن لرئا�شة   ،1981 �الأول عام  كانون 

ب�شم �لجوالن �إليها ب�شكٍل ر�شمي.  ثم قامت �إ�شر�ئيل بغزو لبنان في يونيو/حزير�ن 

عام 1982 ز�عمًة �أنها تريد �لق�شاء على �لبنية �لتحتية لمنظمة �لتحرير �لفل�شطينية، 

وتمكنت من �إلحاق �لهزيمة بالقو�ت �ل�شورية �لمنت�شرة في لبنان.

دفعت تلك �الأحد�ث �آنفة �لذكر م�شحوبًة بالتوقيع على معاهدة �ل�شالم بين م�شر، 
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و�إ�شر�ئيل عام 1979 بحافظ �الأ�شد �إلى تبني مبد�أ �لتو�زن �ال�شتر�تيجي مع �إ�شر�ئيل.  

بم�شاعدٍة  �الإ�شر�ئيلية  �لع�شكرية  �لقوة  �إلى محاولة مو�ز�ة  �لتوجه  وتمت ترجمة هذ� 

�شوفييتية بحيث تتمكن �شوريا من ردع �إ�شر�ئيل عن �لقيام باأي هجوم عليها، وكذلك 

�لع�شكرية  �لقوة  يعك�س  موقف  من  �شيا�شي  �تفاق  �إلى  �لتو�شل  على  تتفاو�س  كي 

ل�شوريا، بيد �أن �الأ�شد �أُ�شطر للتخلي عن مبد�أ �لتو�زن �لع�شكري بحلول عام 1988، وبد�أ 

ِعَو�شًا عن ذلك ي�شعى للتو�شل �إلى �تفاٍق �شيا�شٍي مع �إ�شر�ئيل.  وقد ت�شببت �لم�شامين 

غوربات�شوف  ميخائيل  قيادة  تحت  �ل�شوفييتي  �الأتحاد  بها  بعث  �لتي  �ل�شيا�شية 

بحدوث هذ� �لتحول �لدر�ماتيكي في �ل�شيا�شة �ل�شورية.  فقد حث غوربات�شوف �الأ�شد 

على �لتخلي عن مبد�أ �لتو�زن �ال�شتر�تيجي ل�شالح �لمفاو�شات �ل�شيا�شية.  باالإ�شافة 

�إلى �أن �شباق �لت�شلح مع �إ�شر�ئيل قد �أ�شعف �القت�شاد �ل�شوري و�أرهقه.  

�لمتحدة،  �لواليات  �شوب  �ال�شتر�تيجية  وجهته  �الأ�شد  َل  حوَّ لذلك،  ونتيجًة 

متوقعًا تاأمين �لح�شول على �لم�شاعد�ت �القت�شادية، و�لدعم للمفاو�شات �ل�شيا�شية 

مع �إ�شر�ئيل.  ول�شمان تلك �لم�شاعدة �لمن�شودة، �ن�شم �الأ�شد �إلى �لتحالف �لع�شكري 

)1990-1991(، وو�فق على  �الأولى  �لخليج  �لمتحدة خالل حرب  �لواليات  بقيادة 

1991، مع طرحه الأجندة مرنة ترمي على  �لم�شاركة في موؤتمر مدريد لل�شالم عام 

وجه �لخ�شو�س �إلى �لدخول في مفاو�شات مبا�شرة مع �إ�شر�ئيل دون �شروٍط م�شبقة، 

بما في ذلك �إنفاذ �لحقوق �لوطنية �لفل�شطينية.

ورغم مو�فقته على �لم�شاركة في موؤتمر مدريد ل�شالم تحت �ل�شغوط �الأمريكية 

�لهائلة، رف�س رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �ليميني �إ�شحق �شامير �لتفاو�س على عودة 

�إ�شحق  َخَلَفُه  �عترف  فقد  ذلك،  لل�شالم.  ومع  �تفاقيٍة  �إطار  �لجوالن �شمن  مرتفعات 

ر�بين، زعيم حزب �لعمل، للمرة �الأولى عام 1992 باأن �لجوالن قابلة للتفاو�س في 

�إطار قر�ري �الأمم �لمتحدة 242، و338.  

مفاو�سات ال�سالم )27(  702

تقلب  و�شهدت  �لزمن،  من  عقد�ً  و�شوريا  �إ�شر�ئيل،  بين  �ل�شالم  مفاو�شات  ��شتمرت 

خم�س �شخ�شيات على من�شب رئي�س �لوزر�ء في �إ�شر�ئيل، ورئي�شين للواليات �لمتحدة 

�الأخير  �الأب(، وبيل كلينتون.  و��شطلع هذ�  )بو�س  هما جورج هيربرت و�لكر بو�س 

بدور �أكثر فعاليًة في �لو�شاطة بين �لطرفين، وكان �ل�شالم قاب قو�شين �أو �أدنى خالل 

)27( �إيتامار ر�بينوفيت�س، على �سفير ال�سالم: اإ�سرائيل و�سوريا )1992-1996( )عبري( )تل �أبيب: يديعوت، 1998(.

�إ�رش�ئيل وجري�نها �لعرب: �ل�شالم، و�لعقبات، و�لفر�س
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�لوزر�ء.   رئي�س  لمن�شب   )2000-1999( وبار�ك   ،)1993 )عام  ر�بين  تولي  فترتي 

وقد و�فق بار�ك مبدئيًا على حٍل و�شط �قترحه وزير خارجية �شوريا، فاروق �ل�شرع، 

ب�شاأن تر�شيم �لحدود �لنهائية مع �إ�شر�ئيل على طول �لطرف �ل�شمالي �ل�شرقي لبحيرة 

طبريا.  �أال �أن بار�ك تر�جع عن �التفاق بعد ذلك الأنه لم يكن يتمتع بم�شاندة �لكني�شت، 

�أودعم �لر�أي �لعام.  وبالمح�شلة، ت�شلب �الأ�شد في مطالبه، وتم تفويت فر�شة �لتو�شل 

   
)28(

�إلى �شالم بين �إ�شر�ئيل، و�شوريا. 

�بنه  �لمن�شب  2000، وخلفه في  يونيو/حزير�ن عام  �الأ�شد في   حافظ 
ً
وُتوفي

ور�ء  بال�شعي  و�لقا�شي  لو�لده  �ال�شتر�تيجي”  “بالخيار  عالنيًة  �لتزم  �لذي  ب�شار 

تحقيق �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل.  وقد كان �ل�شالم مع �إ�شر�ئيل بالطبع َخيار�ً ��شتر�تيجيًا 

للو�لد و�بنه، ولكن لم تغير هذه �لحقيقة من وجهات نظرهم ب�شاأن حق �إ�شر�ئيل في 

�لبر�غماتي،  و�لده  من  باالأيديولوجية  �لتز�مًا  �أكثر  �أنه  على  ب�شار  ويظهر  �لوجود.  

و�ل�شامية،  الإ�شر�ئيل،  معادية  قومية  ومالحظاٍت  ت�شريحات  ب�شار  عن  �شدر  حيث 

عام  للعر�ق  �الأمريكي  �لغزو  خالل  لالأمريكيين  معادية  ت�شريحاٍت  �إلى  باالإ�شافة 

كال  حيث  �هلل  حزب  مع  �شوريا  ورو�بط  عالقات  تقوية  على  �أي�شًا  وعمل   ،2003

�لمديح لالأمين �لعام للحزب ح�شن ن�شر �هلل قبل وبعد حرب عام 2006 مع �إ�شر�ئيل. 

تهديد�ت  تخللتها  ع�شيبة  �إقليمية  ظروفًا  �بيه  عن  ورث  قد  �الأ�شد  ب�شار  �أن  �إال 

�لوزر�ء  ورئي�س  )�البن(،  بو�س  �الأمريكي  �لرئي�س  من  �شوريا  �إلى  موجهة  مبطنة 

عدم  على  و�أولمرت  �شارون،  من  كاًل  بو�س  وحث  �شارون.   �أريئيل  �الإ�شر�ئيلي 

�لدخول في مفاو�شات لل�شالم مع �شوريا. وحر�س ب�شار على �لم�شي في ��شتئناف 

من  جناحيه  بتاأمين  فيه  قام  �لذي  �لوقت  في  �إ�شر�ئيل  مع  �ل�شالم  مفاو�شات 

�شل�شلًة من    2007 �أولمرت منذ عام    وعقد 
)29(

�هلل. �إير�ن، وحزب  خالل تحالفه مع 

بد�يًة  تردده  رغم  �لتركية،  �لو�شاطة  عبر  �الأ�شد  ب�شار  مع  �لمبا�شرة  غير  �لمحادثات 

في �لتفاو�س مع �شوريا.  ولم يتم تحقيق �أي �إنجاٍز بالرغم من ت�شجيل بع�س �لتقدم. 

بار�ك  �لرئي�س  بقيادة  �لحكم  �شدة  �إلى  �لجديدة  �الأمريكية  �الإد�رة  و�شول  ومع 

�ل�شوري.   �الإ�شر�ئيلي  �لماأزق  �ختر�ق في  ��شت�شر�ف ح�شول  �أ�شبح باالإمكان  �أوباما، 

�لثالثة،  �الأطر�ف  م�شلحة  في  ي�شب  لل�شالم  �تفاقية  �إلى  �لتو�شل  �أن  �لموؤكد  ومن 

وبخا�شة �إ�شر�ئيل، و�شوريا، ومن �شاأن تلك �التفاقية �أن تقود �إلى تحقيق �ال�شتقر�ر، 

و�الزدهار، و�لم�شالحة �إذ� ما �أظّلت تحت مظلتها كاًل من لبنان، وفل�شطين.  وُيعتبر 

وبالتالي  �لكاأد�ء،  بالعقبات  ومحفوٌف  �شك،  دون  من  هائاًل  تحديًا  �الأمر  ذلك 

)28( بيل كلينتون، حياتي، )نيويورك: �ألفرد نوف، 2004(، �س 403.

)29( على �شبيل �لمثال، خالل �الحتفال عام 2008  بالذكرى �لخام�شة و�لثالثين لحرب عام 1973، �شحيفة هااآرت�ض، 

7 �أكتوبر/ت�شرين �الأول عام 2008. 
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وعلى  و�لروؤية،  بال�شجاعة،  ودولهم  �لمعنيين  �لزعماء  تحلي  و�شرورة  �أهمية  تبرز 

�إ�شر�ئيل  حثها  خالل  من  �ل�شالم  لعملية  قيادتها  ت�شتاأنف  �أن  �لمتحدة  �لواليات 

على �لتخلي عن مرتفعات �لجوالن مقابل �ل�شالم مع �شوريا، و�أن تقبل قيام �لدولة 

و�التحاد  �لمتحدة،  �لواليات  على  ويجب  �ل�شرقية.   �لقد�س  وعا�شمتها  �لفل�شطينية 

تنمية  على  و�لفل�شطينيين  �شوريا،  ت�شاعد  �أن  �لعربي  �لخليج  ودول  �الأوروبي، 

�أن تتخلى من جانبها  ظروفهم، و�أحو�لهم �القت�شادية، و�الجتماعية.  وعلى �شوريا 

لبنان.   في  �ال�شتقر�ر  تحقيق  على  تعمل  و�أن  �هلل،  وحزب  �إير�ن،  مع  تحالفاتها  عن 

�إ�رش�ئيل وجري�نها �لعرب: �ل�شالم، و�لعقبات، و�لفر�س
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الباردة اإلى ال�سالم الدافىء

المقدمة

�لبارد  �ل�شالم  بين  وتتاأرجح  ت�شطرب،  �أن  �الإ�شر�ئيلة  �لم�شرية  �لعالقات  �نفكت  ما 

و�لع�شرين  �ل�شاد�س  في  �ل�شالم  معاهدة  على  �لبلد�ن  وّقع  �أن  منذ  �لباردة  و�لحرب 

مثل  عنيفٍة  هزة  �إلى  �لبلدبن  عالقات  تتعر�س  ولم   ،1979 عام  مار�س)�آذ�ر(  من 

�أنور �ل�شاد�ت في �ل�شاد�س من  تلك �لتي تعر�شت لها عقَب �غتيال �لرئي�س �لم�شري 

�لمعاهدة،  �أي بعد ثمانية ع�شر �شهر�ً على توقيع   ،1981 �الأول( عام  �أكتوبر)ت�شرين 

وخ�شي كثير من �الإ�شر�ئيليين �أن يحيد خَلُفُه، ح�شني مبارك، عن �لم�شار �لذي ر�شمه، 

�لباردة،  و�لحرب  �لبارد،  �ل�شالم  بين  تتاأرجح  بينهما  و�لعالقات  �لحين  ذلك  ومنذ 

و��شتمرت كذلك حتى عام 2005 عندما قام �لبلد�ن باتخاذ خطوٍة كبيرة �إلى �الأمام، 

حين تمنكنا من �لتو�شل �إلى م�شتوًى جديٍد من �لعالقات، ي�شُفُه �لبع�ُس باأنه “�شالٌم 

د�فٌئ”.  

ويوؤكد هذ� �لف�شل على �أن �لتحول من �ل�شالم �لبارد �إلى �ل�شالم �لد�فئ ُيعزى على 

نحٍو كبيٍر �إلى �لتغير �لجوهري �لذي ح�شل في روؤية �لطرفين ، وطريقِة ��شت�شر�فهما 

�إ�شر�ئيل مرتبطة  �أن عالقاتهم مع  �لقر�ر في م�شر  ّناع  للم�شتقبل، ولطالما �عتبر �شُ

بعالقاتهم مع �لدول �لعربية، ودور م�شر بو�شفها �أكبر دولٍة عربيٍة، وهكذ�، �أ�شبحت 

�ل�شالم،   تعتمد في قوتها و�شعفها على و�شع عملية  �الإ�شر�ئيلة  �لم�شرية  �لعالقات 

فعندما كانت �لمفاو�شات تنجح في �إحر�ز تقدم �إيجابي، كانت �لخالفات، و�لتوتر�ت 

بين �لبلدين تتر�جع، ويتم حل �لم�شائل �لعالقة �لتي هي محطُّ خالٍف بينهما، وعلى 

�لخالفاُت،  تن�شُب  �الإ�شر�ئيلية  �لعربية  �لمفاو�شات  تتعثر  عندما  ذلك،  من  �لنقي�س 

نف�س  على  �لبلدين  بين  �لعالقات  و��شتمرت  �لعالقِة،  �لم�شائل  ملِف  فتِح  �إعادُة  ويتم 

�لمنو�ل حتى عام 2004 عندما �شرعت م�شر، والأ�شباب عديدة، في ف�شل عالقاتها 

مع �إ�شر�ئيل عن �شياقها �الأو�شع �لُمتمثل في �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي، �الأمر �لذي 

جعل �لعالقات �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية تتطور �إيجابيًا، و�شواًل �إلى �لحقبة �لحالية من 

�ل�شالم باأبعادها �لجديدة.

�ل�شالم  عملية  �أن  كما  تبّدلت،  قد  م�شر  �إلى  �إ�شر�ئيل  نظرة  �أن  �لو��شح  ومن 

�ل�شر�ع  رهن  و�إ�شر�ئيل  م�شر،  بين  �لتفاعل  كان  حيث  جديدة،  باتجاهات  تطورت 

�لعالقات �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية: من �حلرب �لباردة �إىل �ل�شالم �لد�فىء
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بال�شر�ع  مقارنًة  ثانويًا  �أمر�ً  �لثنائية  �لعالقات  من  جعل  �لذي  �لُممتد،  �الجتماعي 

�الأو�شع، و�لمفاو�شات، و�الأزمات �لتي تتمخ�س عنه، وقد �أدى قر�ر م�شر بعدم ربط 

من  �لثنائية  �لجهود  تحرير  �إلى  �الأخرى  �لعربية  بالعالقات  �إ�شر�ئيل  مع  عالقاتها 

�لقيوِد �لمفرو�شِة عليها ب�شكٍل ملحوظ.

�لمفاهيمي،  �الإطار  بتقديم  �أولها  ُيعنى  �أق�شام،  خم�شة  من  �لف�شل  هذ�  يتاألف 

م�شر  بين  �لثنائية  �لعالقات  طريَق  تعتر�ُس  �لتي  �لجذرية  �لعقبات  لتو�شيح  وذلك 

و�إ�شر�ئيل، وي�شتعر�س �لق�شم �لثاني تاأرجح تلك �لعالقات، و�نتقالها من �ل�شالم �لبارد 

�إلى �لحرب �لباردة خالل �لفترة �لو�قعة بين عامي 1979، و2004، ويتناول �لق�شم 

�لثالث �لتحول �لحا�شل في �لعالقات نحو تحقيِق �شالٍم �أكثر دفئًا، وهو ما تحقق مع 

نهاية عام 2004، وي�شلُِّط �لق�شم �لر�بع �ل�شوَء على ما يخبئه �لم�شتقبل لكلٍّ من م�شَر 

و�إ�شر�ئيل، �أما خام�س تلك �الأق�شام فيعر�ُس بع�شًا من �لدرو�س، و�لعبر �لم�شتقاة من 

تاريخ تلك �لعالقة وحيثياتها.  
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على �لرغم من مرور ثالثة عقوٍد على توقيع معاهدة �ل�شالم �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية �إال 

�أن �ل�شالم لما يتحقق بعد، ورغم مرور �أكثر من خم�شة ع�شر عامًا على توقيع �تفاقات 

�أو�شلو، و�تفاقية و�دي عربة بين �إ�شر�ئيل و�الأردن، �إال �أن �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي 

ت�شويٍة  �إلى  �لتو�شل  �أجل  من  �لمبذولة  �لجهود  كحال  تلك  وحاله  م�شتمر�ً،  ماز�ل 

ي�شتدعي  مما  �أخرى،  حرب  �ندالع  �إلى  تقود  قد  �لتي  �لت�شعيد  عمليات  وكحال  ما، 

�لرئي�شة  �لم�شائل  �لثنائية من حلِّ  �لتالية: لماذ� لم تتمكن �التفاقيات  طرح �الأ�شئلة 

�شالٍم  �إلى  �ل�شيا�شية  �التفاقيات  ُتَترجم  لم  ولماذ�  �الإ�شر�ئيلي؟   �لعربي  �ل�شر�ع  في 

حقيقٍي؟  

�الإ�شر�ئيلي،  �لعربي  �ل�شر�ع  �الأ�شئلة في معرفة طبيعة  تكمُن �الجابُة على تلك 

�الجتماع،  علماء  عليه  يطلق  ح�شبما  ممتد”  �جتماعي  “�شر�ع  عن  عبارة  �لذي هو 

�الجتماعية  �ل�شر�عات  وُتَعدُّ  �لدولية،  و�لنز�عات  �ل�شر�عات،  في  و�لمتخ�ش�شون 

�لممتدة من �أكثر �أنو�ع �ل�شر�عات �لمختلفة تاأُثر�ً بالتغير�ت �لديمغر�فية، حيث تلعب 

�لتقلبات، و�لتحركات �ل�شكانية دور�ً مهمًا في تحديد بد�ية هذ� �لنوع من �ل�شر�عات، 

وتطورها، ونهايتها.
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�الأعمال  تتميز  كما  �أَمِده،  وطول  با�شتمر�ريته،  �لممتد  �الجتماعي  �ل�شر�ع  يتميُز 

وتقلباتها،  تكر�رها،  وكثرة  ِتها،  بِحدَّ �ل�شر�عات  من  �لنوع  هذ�  بموجب  �لعد�ئية 

بحيث  متناحرة،  مجتمعات  عدة  �أو  و�حٍد،  مجتمع  في  �لو��شع  لالنت�شار  وقابليتها 

ي�شبح �ل�شر�ع نف�شه م�شدر�ً للمزيد من �الحقاد و�الأعمال �لعد�ئية، وي�شاهم �ل�شر�ع 

�الجتماعي في ت�شكيل �لهوية �لوطنية، و�لتالحم �الجتماعي للمجموعات �لمتحاربة، 

على  وت�شتع�شي  �لجذوِر  عميقُة  �شر�عات  �لممتدة  �الجتماعية  �ل�شر�عات  وُتعتبر 

�أم مفرو�شًة  �أكانت تلك �لحلول حلواًل مبا�شرًة  �لحلول �ل�شريعة، بل وتقاومها، �شو�ء 

فترًة  �ل�شر�عات  من  �لنوع  هذ�  مثل  ي�شتغرق  وهكذ�،  خارجيٍة،  �أطر�ٍف  تدُخِل  بفعِل 

زمنية طويلًة ن�شبيًا، قد يتخللها حدوُث تغير�ٍت مهمٍة.  

ويعتقد بع�س �لمحللين �أن لمثِل هذ� �لنوع من �ل�شر�عات دور�ً في �النق�شامات 

�لعرقية، �أو �لقومية، ويكون �لدور �لرئي�ٍس في �أهد�ف �ل�شر�ع وتذكيته هو لالنتماء�ت 

�الأيدولوجية ، �لتي تت�شمن بدورها مطالب باالنف�شاِل، و�لتحرِر �لوطني، و�لحِق في 

�أن هذ� �لنوع من  تقرير �لم�شير، و�ال�شتقالِل، و�لم�شاو�ة، فيما يرى بع�س �لمحللين 

�ل�شر�عات هو �إرث من �لما�شي �ال�شتعماري، و�أنه غالبًا ما يظهُر فجاأًة في مجتمعات 

و�القت�شادية،  �ل�شيا�شية،  �لطبقات  تر�تبية  حيث  �شارٍم،  طبقي  نظاٍم  يحكمها 

و�الجتماعية، وهي مجتمعاٌت غالبًا ما تكون موجودًة في �لعالم �لثالث، وبو�شعنا �أن 

نحدد �شمات �ل�شر�ع �الجتماعي �لممتد على �لنحو �لتالي:

1- �ال�شتمر�رية، وطول �الأمد. 

2- كثرة �لتقلب، و�لِحدَّة، و�لتكر�ر. 

3- �لقدرة على �لتو�شع و�النت�شار.

4- غياب نقطة محددة ت�شكُل نهايًة لل�شر�ع. 

5- �لقدرة على �لتو�شل �إلى حل د�خلي من خالل �أطر�ف �ل�شر�ع نف�شه. 

�إن �ل�شمة �الأولى �لتي تتميز بها �ل�شر�عات �الجتماعية �لممتدة هي طول �أمدها، 

خرى من �ل�شر�عات، وفي در��شٍة قام بها �لباحثان �إدو�ر �إي  �إذ� ما قورنت باأنو�ٍع �أُ

و1980،   ،1945 عامي  بين  د�رت  �لتي  �لنز�عات  حول  �إيكهاردت  وويليام  عاز�ر، 

تو�شال �إلى �أن متو�شط مدة ��شتمر�ر 62 �شر�عًا من تلك �ل�شر�عات كان 13.1 �شنة، 

فيما كان متو�شط ��شتمر�ر 152 �شر�عا �أُخرى ما يقارُب 1.6 �شنة، وكانت معظمها 

ن موؤلِّفا �لدر��شة  �شر�عات ونز�عات د�خلية مثل �النقالبات، و�لحروب �الأهلية، كما تمكَّ

من تحديد هوية 50 �شر�عًا ممتد�ً ��شتمر كٌل منها بمعدل 13.1 �شنة، وتت�شمن �الأمثلة 
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�2

�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

)1( ناديا فرح، التجهات ال�سكانية، وال�سراع الجتماعي الممتد، مخطوطة غير من�شورة، �س3.  

)2( �أدو�ر �إي عاز�ر، وبول جريديني، ورونالد ماكلورين، »�ل�شر�ع �الجتماعي �لممتد: �لنظرية، وتطبيقاتها في �ل�شرق 

�الأو�شط« جورنال اأوف بال�ستينيان �ساتديز، مجلد 5، عدد 1، 1978، �س47.

 ،2 عدد   ،1 مجلد  الدولية،  للدرا�سات  العربية  المجلة  �لدولي«  و�لنظام  �لممتد،  �الجتماعي  �ل�شر�ع  عاز�ر«  �دو�ر   )3(

1988، �س8.

�الإ�شر�ئيلي«  �لعربي  �ل�شر�ع  مناخ  ر�هن:  كو�شع  و�لحرب  و�الأزمة،   ، »�ل�شالم  كوهين،  و�إ�شز  عاز�ر،  �إي  �إدو�ر   )4(

اإنتيرنا�سونال اإنتراآك�سنز، مجلد 6، عدد 2، 1979، �س159.

على تلك �ل�شر�عات كالًّ من �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي، من عام 1948 حتى �ليوم، 

و�ل�شر�ع �الإثيوبي �ل�شومالي، من 1961 حتى �ليوم، و�الإرتيري من عام 1961 حتى 

�ليوم، و�لكردي من عام 1961 حتى �ليوم، و�ل�شر�ع �لقبر�شي من عام 1962 حتى 

�ليوم، و�لت�شادي من عام 1978 حتى �ليوم، و�شر�ع �لكوريتين؛ �لجنوبية و�ل�شمالية 

�أطول  �لممتدة  �ل�شر�عات �الجتماعية  �أن  ، وهكذ� نرى 
)1(

�ليوم 1948 حتى  من عام 

�لبد�ية   لنقطة  �لدقيق  �لتحديد  �شعوبة  من  بالرغم  �الأخرى،  �الأنو�ع  باقي  من  �أمد�ً 

�أن تندلع  تبد�أُ قبل  �أنها �شر�عاٌت غالبًا ما  �ل�شر�عات، وبخا�شة  �لنوع من  في هذ� 

مظاهر �لعنف فيها، فعلى �شبيل �لمثال، يوؤرخ بع�س �لد�ر�شين لعام 1948 على �أنه 

نقطة بد�ية �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي، الأنه �لموعد �لذي �ندلعت فيه �أولى �ل�شد�مات 

�لعربي  �ل�شر�ع  ببد�ية  مرتبطة  �ل�شر�ع  بد�ية  �أن  �آخرون  يرى  بينما  �لطرفين،  بين 

�ل�شهيوني عقب �ختتام �أعمال موؤتمر بازل �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر، ومع ذلك، فهناك 

فريٌق ثالٌث يختار وعد بلفور نقطة لبد�ية �ل�شر�ع ذ�ته، ويرى فريق ر�بع �أن �لبد�ية 

كانت مع وقوع �لم�شادمات �لعربية �ليهودية في فل�شطين �أيام �النتد�ب �لبريطاني.

و�ل�شمة �لثانية لهذه �ل�شر�عات �أنها قد تتقلب وب�شكل حاد بين �ل�ِشقاق و�لتعاون، 

وتتاأرجح بين مظاهر �لعنف �ل�شريحة و�لمخفية،  وقد تت�شُم �لمو�جهاُت �لعنيفة في 

بع�س �الأحيان بح�شول تعاوٍن جزئي يخ�س م�شائل فرعية بين �الأطر�ف �لمتنازعة، 

مثل �التفاق على وقف �إطالق �لنار، �أو �إبر�م �شفقات لتبادل �ل�شجناء و�الأ�شرى، وقد 

يمتد هذ� �لنوع من �ل�شر�ع �إلى وقٍت طويٍل دون وجود مظاهر �شريحٍة للعنف، وفجاأًة 

تظهر على �ل�شطح، حتى بعد مروِر فترٍة من �لتعاون، وقد ي�شل �ل�شر�ع حد �ندالع حرب 

، �الأمر �لذي حمل بع�س �لباحثين على �إعطاء �ل�شر�عات 
)2(

بين �لدول �أو حرب �أهلية

، فمنذ �الإعالن 
)3(

�ل�شامتة �الأهمية نف�شها �لتي يولونها لل�شر�عات �لمفتوحة و�لعلنية

عن تق�شيم فل�شطين عام 1947، �شهد �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي مئات من �ل�شد�مات 

�ندالع حروب  �شهد  كما  �لعنف،  وتيرة  في  �نخفا�س  من  فتر�ت  تخللتها   �لع�شكرية 

نظامية في �الأعو�م: 1948، و1956، و1967، و1973، و1982، و2006، 2009، 

�إلى و�شِف  وقد دفع تاأرجح وتيرة �لعنف، وتقلبها، وتكر�رها، وكثافتها بالمحللين 

 . 
)4(

و�شع �ل�شر�ع �لعربي �الإ�شر�ئيلي �لر�هن على �أنه �أزمة �لحرب و�ل�شالم



�3

)5( �إدو�ر عاز�ر،�شبق ذكره، �س24. 

)6( نف�س �لم�شدر �ل�شابق، �س24.

�لتو�شع  �أحيانًا،  وهذ�  �لتو�شع  �ل�شر�ع فهي قدرته على  �لثالثة لهذ�  �ل�شمة  �أما 

�لمركزية،  ق�شيته  وعلى  �ل�شر�ع،  طرفي  على  ين�شحب  بل  و�حد،  طرف  عند  يقف  ال 

وتتغلغل  �لمجتمعات،  في  تنت�شر  �أنها  �لممتدة  �الجتماعية  �ل�شر�عات  عادة  ومن 

و�لخارجية،  �لد�خلية  �ل�شوؤون  بين  �لف�شل  بمكان  �ل�شعوبة  من  ي�شبح  بحيث  فيها، 

�لخارجية  �لقوى  �جتذ�ب  على  فيعمل  �لدوليَة،  للحدوَد  عابر�ً  وي�شبح  يتحول  ثم 

�لمركزية،  بق�شيته  �لتو�شعية  تتعلق �شبغته  وعندما  دولية،  �أم  �قليمية  �أكانت  �شو�ء 

ت�شبح مدعاًة لمزيٍد من �ل�شر�عات �اُلخرى وم�شدر�ً لها، وتخلق �أطر�ف �لنز�ع عند 

تم�شى  ثم  ومن  �لخالفية،  و�لبنود  �الإ�شكالية  �لنقاط  من  مزيد�ً  بع�شها  مع  تفاعلها 

هي  وتلك  متد�خلة،  �إ�شكالية  م�شائل  ذ�ت  �شر�عات  �لممتدة  �الجتماعية  �ل�شر�عات 

   .
)5(

�شمتها �لغالبة

ور�بع �ل�شمات هي �شعوبة تحديد �لنقطة �لتي ُت�َشّكُل �لبد�ية �لحقيقية لل�شر�عات 

�لنوع  هذ�  ينتهي  ال  حيث  �لنهاية،  ت�شكل  �لتي  �لنقطة  وكذلك  �لممتدة،  �الجتماعية 

�أن  يمكن  وال  �إحد�ها،  �أو  �لرئي�شة  �لم�شائل  من  مجموعة  حلِّ  بمجرد  �ل�شر�عات  من 

 �ي�شَا من خالل �لتعاون �أو �لعمل �لم�شترك بين �لطرفين �لرئي�شين عبر �تفاقات 
َ
ينتهي

�أطر�ف  لل�شالم بين بع�س  �أو توقيع معاهد�ت  �لمثال،  �شبيل  �لنار على  �إطالق  وقف 

�ل�شر�ع،  ويعود �ل�شبب في ذلك �إلى �لطبيعة �لتو�شعية �لتي ذكرناها �آنفًا، و�لتي تخلُق 

رو�بط و�شالٍت بين �طر�ف �ل�شر�ع، وتولُِّد مزيد�ً من �لم�شائل �لتي تخلق مزيد�ً من 

�لجد�ل و�لِخالف،وهكذ�، حتى لو تو�شلت �لقوى �لرئي�شة في �ل�شر�ع �إلى �تفاق ب�شاأن 

بع�س �لم�شائل ذ�ت �ل�شلة، �أو جميعها، �أو تو�شلت �الأطر�ف جميعها �إلى �تفاٍق حول 

يتكرر  قد  الأنه  �ل�شر�ع،  �إلى حلٍّ  �لتو�شل  بال�شرورة  ذلك  يعني  �لق�شايا، فال  بع�س 

حدوث �ل�شر�ع على �شكل نز�ٍع بين قوى �أُخرى حول بع�س �لم�شائل، �أو بين �الأطر�ف 

�لنوع  هذ�  �أن  �لباحثين  بع�س  يعتقد  لذلك،  ونتيجًة  �أ�شاًل،  �تفاٍق  �إلى  تو�شلت  �لتي 

لها  �لتي  �اُلخرى  �ل�شاملة  �ل�شر�عات  ت�شير عليه  �لذي  �لنمط  �ل�شر�عات ال يتبع  من 

نقطة بد�يٍة معلومٍة، وو��شحة، ثم ت�شتمر �إلى �أن ت�شتنزف نف�شها بالتدريج، حتى ت�شع 

وقتًا  �لممتدة  لل�شر�عات  �إلى حلوٍل  �لتو�شل  وي�شتغرق  �لمطاف،  نهاية  في  �أوز�رها 

.
)6(

�أطوَل بكثير �إذ� ما قورن بالوقِت �لمطلوِب لحِل �الأنو�ع �الأُخرى

�أن تنبَع من  �ل�شر�عات يجُب  �لنوع من  �لمنا�شبة لهذ�  و�لخام�شة، فاإن �لحلول 

�أطر�ف �ل�شر�ع �أنف�شهم، نظر�ً الأن �لم�شائل �لخالفية �لمتجذرًة في �لمجتمع، و�لتغير�ت 

�لديموغر�فية تلعب دور�ً في تطور �ل�شر�ع و�إنهائه، ولعل ذلك هو �أحد �الأ�شباب �لتي 

تجعل عملية ف�س �لنز�ع ممتدًة،  وت�شتغرق وقتًا طوياًل، وتوؤدي �أي�شًا �إلى ف�شل �لحلول 

�لعالقات �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية: من �حلرب �لباردة �إىل �ل�شالم �لد�فىء
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

�لتي يتم �لتو�شل �إليها بو�شاطة �الأطر�ف �لخارجية، حيث ت�شتمر �لجذور �الجتماعية 

للم�شكلة في �لنمو، ثم تعاود �لظهور مرًة �ُخرى، حتى و�إن نجحت �الأطر�ف �لخارجية 

في حل بع�س �لم�شائل �لجزئية، وباالإ�شافة �إلى ذلك كله، فاإن تعدد �الأطر�ف و�لقوى 

و�لم�شائل و�لق�شايا �لعالقة، و�لقابلية �ل�شر�ع، و�لميل نحو �لتو�شع، كل تلك عو�مل 

تزيد من �شعوبة مهمة �الأطر�ف �لخارجية �لتي ت�شعى �إلى �لحل. 

وقد �أ�شار بع�س �لمحللين �إلى �ل�شر�عات �الجتماعية �لممتدة ال تخ�شع لالأ�شاليب 

�لتقليدية �لُمتبعة في مجال ف�س �لنز�عات، غير �أن �لتو�شل �إلى �ل�شالم في مثل هذه 

�لظروف لي�س م�شتحياًل، �إن كانت �لظروف مو�تيٍة وقابلة للتطبيق، وبناًء على �لتحليل 

�ل�شابق، فمن �لو��شح �أن �التفاقيات �لثنائية لن ت�شمن حاًل �شيا�شيًا لل�شر�ع �لعربي 

�الإ�شر�ئيلي، نظر�ً لعدم ��شتقر�ر هذ� �لنوع من �التفاقات، و�لمعار�شة �لتي تلقاها من 

�ل�شعوب �لعربية �لتي قامت حكوماتها بالتوقيع عليها،  ومع ذلك، فاإن �لتو�شل �إلى 

حٍل �شيا�شٍي في ظروف مو�تية يبدو ممكنًا، ومن �شاأنه �أن يف�شح �لمجال �أمام �لتو�شل 

ُد  �لطريق لتحقيق �ل�شالم في �لمرحلة �لتالية.  �إلى �تفاقيٍة �شيا�شيٍة ُتمهِّ

 وهناك ثالثُة �شروٍط من �لو�جب توفرها كي يتم �لتو�شل �إلى حلٍّ نهائي لل�شر�ع 

�لم�شري �الإ�شر�ئيلي، من �أهمها:

�لو��شح  ومن  �لع�شكري،  �لحل  نجاعة  عدم  يدركا  �أن  �لطرفين  كال  على  �أواًل: 

�أنهما قد �أ�شبح �لطرفان مقتنعين باأن �للجوء �إلى �لقوة لن يحل �لم�شكلة، بل �شيوؤدي 

في و�قع �الأمر �إلى تعقيد �الأمور ب�شكٍل �أكبر، و�شُيذكي نار �لعد�ء �لمتجذر �أ�شاًل عند 

�لطرفين، وال يكون من �لمفيد �أن يقتنع طرٌف و�حٌد فقط بعدم جدوى �لحل �لع�شكري، 

، ومن �لمعروف  ولن يوؤدي ذلك �إلى تمهيد �أر�شية منا�شبة من �أجل �لتو�شل �إلى �لحلٍّ

�أن �إيمان �أي طرف بالخيار �لع�شكري، �شيوؤدي �إلى �شياع حقوق �لطرف �لذي يعلن 

�أواًل عن رف�شه لهذ� �لخيار، و�إلى تجاهل �أب�شط مباديء �لمفاو�شات وقو�عدها. 

 لقد �أدركت م�شر الأول مرة عدم جدوى �لخيار �لع�شكري، و�شعار “�ز�لة �إ�شر�ئيل 

من �لوجود” بعد هزيمتها عام 1967.  وتو�شلت �إ�شر�ئيل بدورها �إلى �ال�شتنتاج ذ�ته 

�لحرب  �أن نطاق هذه  �لرغم من  1973، على  �الأول( عام  �أكتوبر)ت�شرين  عقب حرب 

كان محدود�ً لم�شر، وقد �أدركت �إ�شر�ئيل �شرورة �لتو�شل �إلى حل �شيا�شي مع م�شر 

من �أجل �إبعادها عن خطوط �لجبهة من جهة، ومن جهة �أخرى الإظهار �لتز�مها بقر�ر 

رقم 242 �ل�شادر عن �الأمم �لمتحدة من خالل �ن�شحابها من �شيناء. 

ُيعتبر  �لمبد�أ  وهذ�  �ل�شلمية،  بالت�شوية  توؤمن  �أن  �ل�شيا�شية  �لقياد�ت  على  ثانيًا: 

�إال بوجود قادة �شيا�شيين يوؤمنون بمبد�أ  �ل�شابق، وال يمكن ��شتكماله  لل�شرط  �متد�د�ً 

�لتو�شل �إلى �لحل �لعادٍل و�ل�شامل �لمقبول من �لطرفين، وبعبارٍة �أُخرى، على �أولئك 

حرمان  دون  و�شٍط  حٍل  �إلى  ِل  �لتو�شُ �أجِل  من  للتفاو�س  ��شتعد�دهم  يبدو�  �أن  �لقادة 



��

�أي طرف حقوقه،  وفي �لمقابل، فاإن �لتاريخ قد �أثبت �أن �لتنازالت، و�لحلول �أحادية 

�لجانب ما هي �إال قنابل موقوتة تنفجر في �أي وقت، وت�شعب �ل�شيطرة عليها �شاعة 

 
ِّ
�نفجارها، فعلى �شبيل �لمثال، �أطلقت �ألمانيا �شر�رة �لحرب �لعالمية �لثانية بعد ُم�شي

�الأولى،  �لعالمية  �لحرب  �أنهت  �لتي  فر�شاي،  معاهدة  توقيع  على  �لزمن  من  عقدين 

ونتيجة لذلك، ��شتفاد قادة �لدول �لمنت�شرة في �لحرب �لعالمية �لثانية من تجربتهم 

خلق  �أجل  من  و�إدماجها  �لمنهزمة  �لدول  تطوير  على  �لعمل  �إلى  وبادرو�  �ل�شابقة، 

�ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي، وتدعيم �لتنمية، وقد �أكد �لرئي�س �لم�شري �أنور �ل�شاد�ت على هذ� 

�لمبد�أ عندما قال: يجب �أن تكون حرب �أكتوير )ت�شرين �الأول( عام 1973 �آخر �لحروب 

مع �إ�شر�ئيل، و�أتبع ذلك بزيارٍة �إليها في �ل�شابع ع�شر من نوفمبر )ت�شرين �لثاني( عام 

1977، كما قام زعيم حزب �لليكود �ليميني، ميناحيم بيغن، بالتاأكيد على �لمبد�أ نف�شه 

�أي�شًا، و�أعلن دخوله مفاو�شات كامب ديفيد، �لتي تمخ�شت عن �لتوقيع على معاهدة 

�ل�شالم �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية في �ل�شاد�س و�لع�شرين من مار�س )�آذ�ر( عام 1979.

تبدَي  و�أن  �ل�شر�ع،  حل  في  م�شلحة  �لعظمى”  “للقوى  يكون  �أن  يجب  ثالثًا: 

�إلى �لت�شوية، فالقوى �لعظمى  ��شتعد�د�ً لدفع �لثمن �ل�شيا�شي �لمطلوب لقاء �لتو�شل 

�الأمم  �إلى  �للجوء  �لخا�شة، فاإنها تف�شل  �لمتحدة ونتيجًة لح�شاباتها  �لواليات  مثل 

�لمتحدة بو�شفه �إطار�ً لهذه لمفاو�شات، مع �الحتفاظ بدورها  �لمبا�شر في �لعملية، 

ذلك �أنها قوة ُعظمى، تملك �لقدرة للتاأثيرعلى �الأطر�ف جميعها.
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بقيت �لعالقات �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية تتاأرجح بين �ل�شالِم �لبارد، و�لحرِب �لباردة، وذلك 

خالل �لفترة �لو�قعة بين عامي 1979، و2004، لتعك�س بذلك �الختالف في وجهتي 

�لنظر بين �لجانبين، فطالما كانت �لفجوة �لفا�شلة بين طريقة كل من �لجانبين في 

��شت�شر�ف �لم�شتقبل كبيرة وعظيمة، وقد �أخذت باالت�شاع مع مرور �لوقت، وبخا�شة 

عندما �غتيل �ل�شاد�ت بعد مرور ثمانية ع�شر �شهر�ً على توقيع معاهدة �ل�شالم،  وكانت 

�إ�شر�ئيل تعتقد قبل ذلك �أن باإمكانها بناء عالقاٍت د�فئة مع م�شر، على ح�شاب �لعالقات 

�لمتدهورة مع �لدول �لعربية، ولذلك كان مقتل �ل�شاد�ت بمثابة �شدمة الأحالم �إ�شر�ئيل، 

وتعاملت بريبة مع ح�شني مبارك، وبد�أت بال�شغط على �لواليات �لمتحدة.  

باتز�ٍن ورباطة جاأ�س، وقام  �لدفة  �لرئي�س مبارك من قيادة  من جانبه، تمكن 

بتنفيذ جميع مو�د معاهدة �ل�شالم و�أحكامها، بينما رف�س في �لوقت نف�شه �لذهاب 

�إلى ما هو �أبعد من ن�س �التفاقية، ولم ي�شع �إلى بناء عالقاٍت وطيدٍة كما كانت تاأمل 

�لعالقات �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية: من �حلرب �لباردة �إىل �ل�شالم �لد�فىء
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�لم�شرية  �لعالقاِت  �إ�شالِح  َز جهوده على  �لعك�س من ذلك، فقد ركَّ �أبيب، بل على  تل 

�ل�شيا�شة  و�أخذت  �لعربية،  �لدول  مع  �لدبلوما�شية  �لعالقات  �إعادة  وتمت  �لعربية، 

�لم�شرية �لخارجية تتخذ ُبعد�ً عربيًا �أكبر �شيئًا ف�شيئًا، ورف�َس مبارك ممار�شَة �ل�شغِط 

على موؤ�ش�شات �لمجتمِع �لمدني �لم�شري ومنظماته كي يقومو� بتطبيع عالقاتهم مع 

�إ�شر�ئيل، �أو �ل�شروع بتعامالٍت، وتفاعالٍت م�شتركة ترتقي بالعالقات �لثنائية �إلى ما 

�إلى ربِط �لت�شويِة  َعِمَد  �أبعد من مجرد �ل�شكليات، كما لم يتبنَّ خطاِب �شَلفِه �لذي  هو 

�ل�شيا�شيِة مع �إ�شر�ئيل بالتنميِة، و�الزدهار، و��شتمرت م�شُر في �لوقِت نف�شه بتحديث 

َدًة على �أن جي�شًا قويًا هو �لطريق �لوحيد لحماية �أمنها �لقومي. جي�شها وتطويره، موؤكِّ

لقد كان لقيام م�شر بتبنِّي هذه �ل�شلة من �ل�شيا�شات قوة كبيرة، بحيث جعلت 

�إ�شر�ئيل تبدي كثير�ً من �لتذمر و�ل�شكوى، و�ّدعت باأن م�شر كانت توؤخر عن عمٍد تطبيَع 

�لعالقاِت باتخاذها مو�قَف ُمناِه�شة الإ�شر�ئيل في �لمحافل �لدولية كافة، وت�شجيعها 

�الأطر�ف �لعربية، وبخا�شٍة �لفل�شطينيين، على “�لوقوف بحزٍم” في وجه �لمقترحات 

�الإ�شر�ئيلية �لمتعلقة بالمفاو�شات �ل�شيا�شية، كما قدمت �شكاوى عديدة �شد ح�شور 

م�شَر �لقوي في �جتماعاٍت مع دول �لطوق �لعربي فيما يخ�س مناق�شة ق�شايا ذ�ت 

�شلٍة بالمفاو�شات �لتي �نطلقت عقب �نعقاد موؤتمر مدريد لل�شالم في �أكتوبر)ت�شرين 

�الأول( عام 1991.  

وهكذ�، �أ�شبحت عبارة “�ل�شالم �لبارد” �ف�شَل عبارٍة ت�شُف �لعالقاِت �لم�شرية 

�الإ�شر�ئيلية، �أو لنقل: �إنها �أ�شبحت �لو�شف �الأدّق للفجوة بين ت�شور�ِت م�شَر و�إ�شر�ئيل 

�لتي  �لعربية  �لدولة  نف�شها  في  م�شُر  ر�أت  فقد  بينهما،  �لعالقات  لو�قع  وروؤيتهما 

عليها �أن تدعم �الأطر�ف �لعربية �الأُخرى، و�أن تكافح من �أجل �لحفاظ على “عروبة” 

�لمنطقة، كما توؤمُن باأن �لت�شوية مع �إ�شر�ئيل �شتبقى منقو�شًة، و�أنها لن ُتف�شي �إلى 

�لعالقة  �لم�شائل  جميع  حل  من  �لنز�ِع  �أطر�ُف  يتمكن  لم  ما  طبيعيٍة  �شالٍم  عالقاِت 

بينهم، ولذ� فقد رف�شت م�شر �لدخوَل في �تفاقيات للتعاون �الإقليمي قبل �النتهاء من 

�لمفاو�شات �لثنائية كافة. �أما �إ�شر�ئيل فاإنها لم تَر �أن هناك م�شاكل قائمة مع م�شر، 

و�أن من �لو�جب تطبيع �لعالقات معها ب�شكٍل كامٍل.  

ِر �أمر عالقاتها مع �إ�شر�ئيل ب�شكل جيٍد، وكاٍف  ويبدو �أن م�شر قد تمكنت من تَدبُّ

بحيث ��شتطاعت �أن تقلل من قيمة �ل�شكاوى �لر�شمية �لتي قدمتها �إ�شر�ئيل لو��شنطن 

�لو�قع  هذ�  عن  �لم�شرية  �لخارجية  وز�رة  با�شم  �لناطق  َر  عبَّ وقد  �لخ�شو�س،  بهذ� 

درجِة  وجود  �شرورِة  على  �لبلدين  بين  �لموقعة  �ل�شالم  معاهدُة  تن�ُس  “ال  بقوله: 

ِه على �شوؤ�ٍل حول �لموقف �الأمريكي من  ، وذلك في معِر�ِس ردِّ
حر�رٍة معينٍة لل�شالم”)7(

)7( عماد جاد، محرر، النتخابات الإ�سرائيلية، 2001، )�لقاهرة: مركز �الأهر�م للدر��شات �ل�شيا�شية، و�ال�شتر�تيجية، 

2001(، �س30-28.
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“�ل�شالم �لبارد” بين دولته و�إ�شر�ئيل. 
وقامت م�شر، من جانبها، بمحاولة �القتر�ب من �لعالم �لعربي، ور�أب �ل�شدع 

�لذي حدث بينها وبين �أ�شقائها، وعملت حثيثًا على �إعادة ترتيب �شوؤونها �لد�خلية، 

�لمتحدة   �لعربية  و�الإمار�ت  �ل�شعودية،  �لعربية  �لمملكة  بم�شاعدة  حملًة  و�أطلقت 

لمقاطعة موؤتمر �لدوحة �القت�شادي عام 1997، ولفتت �النتباه �إلى قدر�ت �إ�شر�ئيل 

فقد  لذلك  ونتيجة  �ل�شامل،  �لدمار  �أ�شلحة  �أو�شط خال من  �شرق  �إلى  �لنووية، ودعت 

توقفت �إ�شر�ئيل في تلك �الأثناء عن ��شتخد�م م�شطلح “ �ل�شالم �لبارد”، و��شتعا�شت 

�لتي  �لحملِة  في  جديدًة  مرحلًة  �الأمُر  هذ�  َل  و�شكَّ �لباردة”،  “�لحرب  بم�شطلح  عنه 

�لمتز�يدة  �لع�شكرية  �لقدر�ت  على  كبيٍر  ب�شكٍل  تركُز  حملٌة  وهي  م�شر،  �شد  ت�شنُّها 

حرٍب  ل�َشنِّ  �لُعدة  ُتِعدُّ  كانت  م�شر  �أن  �لمحللين  بع�س  زعم  بل  �لم�شري،  للجي�س 

و�لكتاب  �لم�شوؤولين،  من  عدٌد  هاجم  فقد  �لمعطيات  تلك  على  وبناء  �إ�شر�ئيل،  على 

م�شَر  تزويد  خالل  من  �أمنهم  بتهديد  و�تهموها  �لمتحدة،  �لواليات  �الإ�شر�ئيليين 

�لم�شرية  �لع�شكرية  �لقدر�ت  تح�شيِن  على  عمَل  �لدعم  هذ�  �أن  وزعمو�  باالأ�شلحة، 

بالرغم من رف�شها �لدخول في �أي �شكٍل من �أ�شكال �لتعاون �لع�شكري مع �إ�شر�ئيل، 

بما في ذلك �لمناور�ت �لع�شكرية �لدورية �لتي تجريها �لقو�ت �لم�شرية، و�الأمريكية، 

بم�شاركٍة من دوٍل عربية، وغير عربية.

وهكذ�، يمكن �لقول باأن �لعالقات �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية كانت في حالٍة من �ل�شالم 

�ل�شاملة  �الإ�شر�ئيلية  �لعربية  �ل�شلمية  �لعملية  �إطالق  �شبقت  �لتي  �لفترِة  في  �لبارد 

خالل موؤتمر مدريد لل�شالم في �أكتوبر)ت�شرين �الأول( عام 1991.  ولكن �شرعان ما 

دخلت �لعالقات بين �لبلدين في طوٍر “�لحرب �لباردة” مع بد�ية تلك �لمفاو�شات، 

وعقدت م�شر �جتماعاٍت مع دول �لطوق، و�شاندت مطالَب �لدول �لعربية �لتي تجري 

مفاو�شاٍت مع �إ�شر�ئيل، وتبنت موقفًا عربيًا موحد�ً يق�شي بربِط �لتطبيع بالتو�شل 

�إلى ت�شوية، وهو موقٌف يتعار�س و�لر�أي �الإ�شر�ئيلي �الأمريكي في هذ� �لمجال.  

ومع و�شول �الأحز�ب �ليمينية �إلى �شدة �لحكم في �إ�شر�ئيل في �أعقاب فوز رئي�س 

�لم�شرية  �لعالقات  �أ�شبحت   ،1996 عام  �نتخابات  في  نتنياهو  بينيامين  �لوزر�ء 

�الإ�شر�ئيلية �شديدة �لتقلب، بحيث �شارت مهددة بالتر�جع �إلى م�شتوياٍت غير م�شبوقة، 

منذ معاهدة كامب دبفيد عام 1979، وقامت حكومة نتنياهو بمهاجمة دور م�شر 

�لمعادي لدولتها، ونبهت �إلى قيام �لجي�س �لم�شري بت�شريع وتيرة ت�شلحه، حيث توحي 

�لمناور�ت �لع�شكرية �لتي �أجر�ها �لجي�س �أن قو�ته كانت تتاأهب لمو�جهٍة ع�شكريٍة مع 

�أهم �لخالفات بين �لبلدين هو موقف م�شر �القت�شادي مقارنًة  �إ�شر�ئيل، وكان من 

بدول �ل�شرق �الأو�شط، و�شمال �إفريقيا، و�لجدل حول �الآلية �لرئي�شة لطريقة �لربط بين 

�لتطبيع، و�لعملية �ل�شيا�شية، غير �أن خ�شارة نتنياهو �أمام �إيهود بار�ك في �نتخابات 

�لعالقات �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية: من �حلرب �لباردة �إىل �ل�شالم �لد�فىء
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)8( عماد جاد، »حكومة �شارون، وعملية �ل�شالم« في كتاب النتخابات الإ�سرائيلية 2001، )�لقاهرة: مركز �الأهر�م 

للدر��شات �ل�شيا�شية، و�ال�شتر�تيجية، 2001، ( �س 48-47.

)9( نف�س �لم�شدر �ل�شابق، �س 46-45.

�الإ�شر�ئيلية،   كما  �لم�شرية  �لعالقات  �لمتز�يد في  للتوتر  1999 و�شعت حد�ً  عام  

موؤتمر  قبل  وبخا�شة  �ل�شيا�شية،  �لعملية  هام�س  على  ومناور�ته  بار�ك،  �شيا�شة  �أن 

كامب ديفيد وبعده قد �أعادت �لعالقات �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية �إلى �إطار �ل�شالم �لبارد، 

و�أُ�شتوؤِنفت �الت�شاالت �لمبا�شرة، وغير �لمبا�شرة.  

وبعد ذلك تولى �أرئيل �شارون رئا�شة �لوزر�ء في فبر�ير)�شباط( عام 2001، بعدما 

�أولوياته،  �أهم  �أحد  ويعتبره  �الأمن  على  يركز  �نتخابٍي  ببرنامج  �النتخابات  خا�س 

و��شتنفاد  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  على  �لعدو�ن  ت�شعيد  في  �ل�شيا�شي  برنامجه  وت�شبب 

قدرته على �لمقاومة، وفر�س م�شاألة �لتن�شيق �الأمني على �ل�شلطة �لفل�شطينية، و�آمن 

�إنهاء مقاومتهم، و�لقبول  �لفل�شطينيين على  �ل�شالح كفيلة باإجبار  �شارون باأن قوة 

�لحكم  �أ�شكال  �لت�شوية على �شكٍل من  �لمفرو�شة عليهم، حيث تنطوي تلك  بالت�شوية 

�لذ�تي في دويلٍة مكونٍة من مناطق جغر�فية غير مت�شل بع�شها ببع�س على �متد�د 

تلك  نف�شه، ح�شب  �لوقت  �لعربية في  �لدول  �لغربية، وقطاع غزة، وكان على  �ل�شفة 

 .
)8(

�لت�شوية، �أن تقبل باأدو�رها كما تحددها �إ�شر�ئيل، وتحت �لتهديد بالقوة �لع�شكرية

وغ�شت م�شر �لب�شر عن تهجم �شارون و�تهاماته، كما �شعى �شارون �إلى تقلي�س 

�لدور �لم�شري في �لمنطقة، و�إجبارها على �اللتز�م بالخط �الإ�شر�ئيلي، و��شتغل روؤية 

�لمو�جهة،  خط  في  �لغربية  �لديمقر�طية  بو�بة  �إ�شر�ئيل  �أن  ترى  �لتي  �لغربية  �لدول 

وتقويتها من  ينبغي تح�شينها  ولذ�  بيئٍة معادية،  في  زرعها  تم  �لتي  �لبذرة  و�أنها 

�أعد�ئها با�شتخد�م كل  خالل �شمان تفوقها �لع�شكري لتتمكن من �ل�شمود في وجه 

و�شائل �لقوة �لع�شكرية، ومن حقها �أن تحظى �شيا�شاتها بكامل �لدعم �لغربي وال�شيما 

يتم  �أن  قبل  حتى  م�شر  �شد  موجهًة  �عالميًة  حملًة  �شارون  �أطلق  ولقد  �الأمريكي، 

�ل�شيا�شيين له كي يقودو�  �لُمو�لين  �نتخابه رئي�شًا للوزر�ء، ووظف خبر�ت كثير من 

عى  ،  و�إدَّ
)9(

جهوده �لمبذولة في هذ� �الإطار،  و�أُطلقت تهديد�ت حتى بق�شف �ل�شد �لعالي

للحكومة  يمكن  ال  �أمر  وهو  للفل�شطينيين،  �الأ�شلحة  بتهريب  تقوم  م�شر  �أن  �شارون 

�الإ�شر�ئيلية �أن تقبله، �أو ت�شكت عنه. 

وقد حر�شت �لحكومة �لم�شرية على دح�ِس �دعاء�ت �شارون ومز�عمه، وحاولت 

�لخيار  هو  �ل�شالم  �أن  على  ت�شديدها  خالل  من  �لعالمي  �لعام  �لر�أي  ودِّ  تخِطَب  �أن 

�ال�شتر�تيجي لها وللعرب، ومع ذلك �أ�شارت �إلى �أنها جاهزٌة للدفاع عن �أر��شيها �شد �أي 

هجمات، و�أكدت على �أنها لن ت�شمح ل�شيناريو حرب عام 1967 باأن يتكرر، ومع مرور 

�لوقت، تحولت م�شر عن مرحلة �الكتفاء بردود �لفعل، وبادرت �إلى مو�جهة �لدعاية 
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�الأفعال،  باأن  تامة  قناعة  على  �لقاهرة  وكانت  لها،  و�لت�شدي  �لمعادية  �الإ�شر�ئيلية 

و�لخطو�ت �الإ�شر�ئيلية ال عالقة لها باأي ت�شويٍة �شيا�شيٍة، و�أن �الدعاء�ت �ل�شابقة بوجود 

�إال مح�س خيال، و�إذ� عقدنا مقارنة بين موقف �لجناح  قوًى موؤيدة لل�شالم ما هي 

و�أبرزهم  �شارون،  حكومة  في  �لعمل  حزب  وزر�ء  موقف  ك�شف   ، بنظر�ئهم  �ليميني 

�شمعون بيريز، مدى �ت�شاع �لفجوة �لتي تف�شل بين �لف�شائل �الإ�شر�ئيلية �لمختلفة في 

نظرتها �إلى عملية �ل�شالم.  ولكن بحلول نهاية عام 2004، دخلت �لعالقات �لثنائية 

بين م�شر، و�إ�شر�ئيل منعطفًا جديد�ً، وغلبت عليها درجٌة من �ل�شالم �لد�فئ.  
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بحلول نهاية عام 2004، تهياأت عدُة �أ�شباب لكل من م�شَر و�إ�شر�ئيل، وقادتهما �إلى 

�النتقال بعالقاتهما نحو �ل�شالم �لد�فئ، و�أعادت م�شر �شفيرها �إلى �إ�شر�ئيل، و�أطلقت 

�شر�ح عّز�م عّز�م �لذي كان مد�َنًا بالتج�ش�س، وقامت بالتوقيع على �تفاقية �لمناطق 

 ،2004 �الأول( عام  دي�شمبر)كانون  �ل�شاد�س ع�شر من  )QIZ( في  �لموؤهلة  �ل�شناعية 

وو�فقت على ت�شدير �لغاز �إلى �إ�شر�ئيل في �لثالثين من يونيو)حزير�ن( عام 2005، 

�لعالقات بين  �لجديدة في  �لتحوالت  وكانت هاتان �التفاقيتان دلياًل و��شحًا على 

�لمفاو�شات  في  و�شيطًا  بو�شفها  �أكبر  دور�ً  تلعَب  �أن  على  م�شَر  و�شاعدتا  �لبلدين، 

�ل�شالم بينهما،  �إلى معاهدِة  �إ�شافُة بروتوكوٍل جديٍد  �لفل�شطينية، وتمت  �الإ�شر�ئيلية 

غزة،  قطاع  مع  �لحدود  على طول  باالنت�شار  �لم�شرية  للقو�ت  بموجبه  �ل�شماح  يتم 

و�لتو�شل �إلى �تفاقية ثنائية الإد�رة �شوؤون معبر رفح.

�أهمها  �إ�شر�ئيل،  من  تجاه  �شيا�شتها  تغيير  �إلى  عدُة عو�مل دفعت م�شَر  هناك 

 ،2001 عام  �شبتمبر)�أيلول(  من  ع�شر  �لحادي  هجمات  عقب  �الأمريكي  �ل�شغط 

و�لمحادثات �ل�شرية �لجارية بين كثير من �لدول �لعربية و�إ�شر�ئيل من �أجل �لتاأ�شي�س 

لعالقاٍت طبيعية، كما يت�شح من مبادرة �لمملكة �لعربية �ل�شعودية عام 2002 �لتي 

عر�شت �لتطبيع �لكامل للعالقات مقابل �لتو�شل �إلى �ل�شالم �ل�شامل، كما ت�شمُل تلك 

�لعو�مل �ل�شغَط �لذي تمار�ُشُه �لواليات �لمتحدة على �لدول �لعربية بما فيها م�شر كي 

تقوم باإجر�ء �إ�شالحاٍت �شيا�شية، و�قت�شادية، باالإ�شافة �إلى وفاة يا�شر عرفات �لتي 

�آذنت ببروز قيادٍة فل�شطينيٍة جديدٍة لم ُتثر تحفظاِت و��شنطن، وتل �أبيب.

�شيا�شِة  على   
ٌ
تاأثير لها  كان  �لعو�مل  من  مجموعة  هناك  فاإن  �لمقابل،  وفي 

�إ�شر�ئيل تجاه م�شر، ومن �أهمها؛ �إدر�ُك �لجناح �ليميني �الإ�شر�ئيلي، �أي كتلة �شارون 

في �لليكود، �أن ��شتمر�ر �حتالل �الأر��شي �لفل�شطينية لم يعد �مر�ً ممكنًا، �الأمر �لذي 

�لعالقات �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية: من �حلرب �لباردة �إىل �ل�شالم �لد�فىء



�0

�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

�ل�شغُط  ذلك  وفوق  غزة،  قطاع  من  �لجانب  �أحادي  �الن�شحاب  �إمكانية  طرح  �شوغ 

�الأمريكي على حكومة �شارون كي تقبل بخطة خارطة �لطريق لل�شالم �لتي �قترحتها 

�لدولية،  �ل�شغوط  بمجابهة  و�لرغبُة  بو�س،  دبليو  جورج  �الأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة 

�لدعم  �إ�شد�ر �لمحكمة �لجنائية ر�أيها حول جد�ر �لف�شل، ف�شاًل عن  وبخا�شة عقب 

�ل�شعبي و�لر�أي �لعام �الإ�شر�ئيلي لفكرة �الن�شحاب من قطاع غزة. 

وعملت هذه �لتطور�ت على �لتقريب بين �لطرفين �أكثر فاأكثر، وبينما قامت م�شر 

�إ�شر�ئيل عندما و�فقت �الأولى على ف�شل  باتخاِذ خطو�ٍت �أكبر من تلك �لتي �تخذتها 

عالقاتها �لثنائية مع �الأخيرة عن �ل�شياق �الأو�شع للعملية �ل�شيا�شية، فقد كان الإ�شر�ئيل 

�إجر�ء�تها �لخا�شة في هذ� �لمجال، ولم تكن حقيقة نجاح �ل�شغط �الأمريكي في دفع 

في  رئي�شًا  طرفًا  كانت  و��شنطن  الأن  نظر�ً  دفة،  �شُ مح�َس  د�فٍئ  �شالٍم  نحو  �لطرفين 

�تفاقية �لمناطق �ل�شناعية �لموؤهلة، �لتي تنظر �ليها م�شر على �أنها مك�شٌب �قت�شادي 

مهم، �أتاح لم�شنوعاتها من �لن�شيج و�الأقم�شة - �لتي يجب �أن يدخل في ت�شنيعها مو�د 

خام �إ�شر�ئيلية - دخوَل �ل�شوق �الأمريكية دون فر�ِس ر�شوِم �لتعرفة �لجمركية عليها.

ومنذ ذلك �لتاريخ تم �لتعامل مع �لعالقات �لثنائية بين �لبلدين ب�شكٍل م�شتقٍل 

�لتاأثير  عن  بالتر�جع  �لخارجية  م�شر  �شيا�شة  وبد�أت  �الآخرين،  مع  عالقاتهما  عن 

�إلى �لتاأثير �شلبًا على تلك  �أدت �لتوتر�ُت �لعابرة  �إطارها �لعربي، ومع ذلك، فقد  في 

�لطرفين،  �لعو�مل عند كال  �إلى ذلك، فاإن هناك مجموعة من  �لعالقات، وباالإ�شافة 

تظافرت و�شكلت معيقا في وجه تحقيَق مزيٍد من �لتطور في �لعالقات، بما في ذلك 

في  �الآخر  وتحقير  �ل�شائدة،  �ل�شلبية  �لنمطية  و�ل�شور  �ليميني،  �لجناح  قوى  موقف 

�لمناهج �لمدر�شية، و�الإعالم، ومع ذلك، فيمكن �لقيام باإجر�ء�ٍت، وتد�بير معينة الإز�لة 

�لعقبات �لمتبقية، مثل تغيير بع�س مو�د معاهدة �ل�شالم على وجه �لخ�شو�س.  
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�شهدت �لعالقة �لم�شرية �الإ�شر�ئيلية �أزمًة حادًة نهاية عام 2007 عندما قامت وزيرة 

�لخارجية �الإ�شر�ئيلية ت�شيبي ليفني بتوجيه �نتقاد�ٍت الذعٍة لجهود م�شر في �شبط 

�لحدود مع قطاع غزة، و��شفًة �إياها باأنها جهوٌد “فظيعة”، و�أ�شافت باأن بع�َس حر�ِس 

�لحدود �لم�شريين يقدمون �لم�شاعدَة لحما�س في مجال تهريب �الأ�شلحة لقطاع غزة، 

 
ٌ
�أبو �لغيط، على هذه �الدعاء�ت باأنها �شتار وقد ردَّ وزيُر �لخارجية �لم�شري ، �أحمد 

 للتغطيِة على بناِء �لم�شتوطنات �الإ�شر�ئيلية، و�شرح �لرئي�س مبارك ل�شحيفة 
ٌ
دخاني

يدوعوت اأحرنوت باأن ليفني قد تخّطت “خطًا �أحمر” بتوجيهها �لنقَد لبلده، ومع ذلك 
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�إلى رئي�س �لوزر�ء  2008 تو�شيًة  قدَّمت ليفني في �لخام�س من فبر�ير)�شباط( عام 

�الإ�شر�ئيلي للنظر في �ل�شماح لم�شر بم�شاعفة �أعد�د عنا�شر حر�س �لحدود �لمنت�شرين 

على طول �لحدود مع غزة، لي�شل عددهم �إلى 1500 ُعن�شر، وتحديث ��شلحتهم بعدما 

م�شادر  حت 
َّ
و�شر رفح،  معبر  حدود  باقتحام  �لفل�شطينيين  �لم�شافرين  بع�س  قام 

�لمفرو�س عليها،  �الإ�شر�ئيلي  �لح�شار  لك�شر  �لحركة  باأن حما�س قامت بهذه  عديدة 

و�إجر�ء تعديالٍت على �تفاقيِة �لمعابر �لحدودية �لتي وقعتها �ل�شلطة �لفل�شطينية مع 

�إ�شر�ئيل في نوفمبر)ت�شرين �لثاني( عام 2005. 

�التفاق  تغيير  ب�شرورة  �لم�شرية  �لمطالب  تكر�ر  عقب  ليفني  �قتر�ح  وجاء 

حدودها،  �أمن  �شمان  من  م�شر  تتمكن  كي  �لحدود،  حر�س  قو�ت  بانت�شار  �لخا�س 

وبما �أن معاهدة �ل�شالم تن�س على عدم �إجر�ء �أية تغيير�ت �إال بمو�فقة �لطرفين، فقد 

ت�شرفت م�شُر ب�شكٍل قانوني عندما طلبت من �إ�شر�ئيل تعديل هذ� �لق�شم من �لمعاهدة، 

�أكثر  �أعد�د عنا�شرها من حر�س �لحدود، وتزودهم باأ�شلحة  بحيث تتمكن من زيادة 

تطور�ً من �أجل �ل�شيطرة على �لحدود مع قطاع غزة، �لبالغ طولها 14 كم، باالإ�شافة 

�إلى 135 كم على طول �لحدود مع �إ�شر�ئيل، وبما �أن �إجر�ء مثل هذ� �لتعديل على جزء 

ُب في م�شلحة م�شر، فقد رف�شت �لحكومات �الإ�شر�ئيلية �لمتعاقبة  من �لمعاهدة ي�شُّ

من  �لتا�شع  يوم  فجاأًة  م�شارها  بتغيير  قامت  ولكنها  تجاهلتها،   �أو  �لمطالب،  هذه 

�ل�شاأن، حيث  �لم�شري بهذ�  �لمطلب  2005، وو�فقت على  �لثاني( عام  يناير)كانون 

قبلت بن�شر 450 �شرطيًا، و750 عن�شر�ً من عنا�شر حر�س �لحدود، وهو رقم قليل جد�ً 

“�ل�شاخنة”  �لحدود  هذه  �شبط  عملية  عليها  تنطوي  �لتي  بالمتطلبات  قورن  ما  �ذ� 

و�ل�شيطرة عليها باإحكام، وفي �لخام�س من فبر�ير)�شباط( عام 2008، و�فقت وزيرة 

�لخارجية �الإ�شر�ئيلية على �إجر�ء مزيٍد من �لمر�جعة لبروتوكوالت �لمعاهدة.  

َل  وفي و�قع �الأمر، فاإن ن�شر ما بين �أربعة �أو خم�شة �آالف جندٍي م�شرٍي لن ي�شكِّ

تهديد�ُ الأمن �إ�شر�ئيل،  ولذ� فاإن رف�س هذ� �لمطلب لي�س له وجه حق، مع �أنه يبدو غير 

منطقي بالمقايي�س �لدولية، ومن ثم نخُل�َس �إلى �لقول باأن �إ�شر�ئيل ترغُب في �الإبقاء 

على �لو�شع �لقائم الأنه يوفر لها �لم�شوغات �لكافية في �لمحافل �لدولية، وبخا�شة 

في و��شنطن، الإلقاء �للوِم على �أد�ء م�شر في �شبط �لحدود. 

�أُ�ُش�ٍس  الإر�شاء  ت�شلح  قد  �الإ�شر�ئيلية  �لم�شرية  �لعالقات  باأن  �لقول  ويمكن 

و�قعية للتعاون �القت�شادي، وباأنها و�شعت �شو�بط و��شحة على عمليات �لت�شعيد 

�لمتبادلة، ولقد �أدرك �لطرفان منذ حرب عام 1973 �أن �لخيار �لع�شكري لي�س بو�شعه 

وحده �أن ُي�شكَل �لحل �الأمثل لل�شر�ع،  وت�شير جميع �الأدلة �إلى �أنه لي�س لدى كل من 

م�شر و�إ�شر�ئيل �أية دو�فع لخرق معاهدة �ل�شالم. 

لن  �أنه  �إال  و�رد�ً،  �أمر�أً  يبقى  �لعالقات  في  �نتكا�شة  حدوث  �أن  من  �لرغم  وعلى 
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�إلى 
ً
ُل عودة  �إلى �ندالع مو�جهٍة ع�شكريٍة مبا�شرٍة، بل �شُي�شكِّ �إذ� ما حدث -  يوؤدي - 

�لحرِب �لباردة، �لتي قد تتحول �إلى �شالٍم بارٍد يتخُللُه مر�حل من �ل�شالم �لد�فئ، ولعل 

�أبرز �لموؤ�شر�ت �لتي توؤكد على ذلك جاء في دي�شمبر)كانون �الأول( عام 2007، عندما 

�الأمِر  غزة،  قطاع  �إلى  �الأ�شلحِة  تهريِب  على  حما�س  بم�شاعدِة  م�شَر  �إ�شر�ئيُل  �تهمت 

�لذي دفَع بوزيرِة �لخارجية ت�شيبي ليفني �ألى �أن تكيَل �لنقَد �لالذَع الأد�ِء م�شَر في 

�شبط �لحدود مع غزة، وحثَّت �لمنظماُت �ل�شهيونيُة في �لواليات �لمتحدة �لكونغر�َس 

ت�شببت  وقد  دوالر،  مليون   100 بقيمة  م�شاعد�ٍت  م�شَر  منِح  تعليِق  على  �الأمريكي 

�لرغم من ت�شاعد  �لتطور�ت بغ�شٍب عارٍم في م�شر،  وعلى نحٍو م�شابٍه، فعلى  تلك 

�لتوتر قبل وقٍت ق�شيٍر من زيارة وزير �لدفاع �الإ�شر�ئيلي، �أيهود بار�ك، �إلى م�شر في 

�الأمر  �حتو�ء  تم  �أنه  �إال   ،2007 �الأول( عام  )كانون  و�لع�شرين من دي�شمبر  �ل�شاد�س 

ب�شرعة من خالل �لتن�شيق �الأمني �لثنائي.  

وفي �شوِء ما تقدم، يجب �إعادة �لنظر في �لبروتوكول �لملحق بمعاهدة �ل�شالم، 

و�لخا�س بانت�شاِر �لقو�ت �لم�شرية في �لمنطقة �لحدودية، ومن �شاأن مثل تلك �لمر�جعة 

َن من قدرة م�شر على �شبط �لحدود و�ل�شيطرة عليها، ودعم �لعمليات �الأمنية  �أن ُتَح�شِّ

في �شبه جزيرة �شيناء �لتي تزخُر بالمو�رد �لحيوية لالقت�شاد �لم�شري.  

�لطرفين،  الأحد  وخيمة  عو�قَب  �إلى  ف�شيوؤدي  فعاًل،   
ٌ
خطير  

ٌ
�نهيار ح�شل  و�إذ� 

– �إذ� ح�شل ذلك -  �أن ت�شهَد م�شر  �لممكن  �لتحديد، ومن  و�شيكون م�شر على وجه 

تحواًل كبير�ً في خارطتها �ل�شيا�شية، تتمثل في بزوغ نجم حركة �الإخو�ن �لم�شلمين، 

�لتي ت�شيطر حاليًا على ثلث مقاعد مجل�س �ل�شعب، وبالرغم من بقاِء هذه �الحتمالية 

بعيدَة �لمنال، فال يمكن ��شثناوؤها ب�شكٍل كلٍي، وف�شاًل عن ذلك فاإن من �شاأن حدوث 

�نتكا�شٍة كبيرٍة في �لعملية �ل�شيا�شية على �لجبهة �لفل�شطينية �أن يخلق �شغطًا هائاًل 

ناع �لقر�ر في م�شر كي يقومو� باإعادة ت�شكيل تحالفاتهم مع �إ�شر�ئيل، بحيث  على �شُ

تدخل من جديد في طوِر �ل�شالم �لبارد، �أو �لحرب �لباردة.  
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ُتعتبُر ق�شيُة �لتطبيِع من �أكثر �لعقبات �أهميًة؛ الأنها ُتعيُق من تقدم �لعالقات �لم�شرية 

�الإ�شر�ئيلية، هذ�، ويرف�س معظُم �لم�شريين، و�لمنظماُت غير �لحكومية، وموؤ�ش�شاُت 

 ُقُدمًا في تطبيِع عالقاتها مع �إ�شر�ئيل، حيث يحظى �لتطبيُع 
َّ
�لمجتمع �لمدني �لُم�شي

ب�شمعٍة �شيئٍة في م�شَر، وتتم �إد�نِة �أي تعامٍل مع �إ�شر�ئيل بو�شفها �لعدو �للدود، وغالبًا 

�إ�شر�ئيل،  �لذين يقومون بزيارة  �لم�شريين  �إلى  ما ينظر �لمجتمع �لم�شري باحتقاٍر 
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�أ�شكال  و�أنظمٍة تحُظُر كل  �لم�شرية تعليماٍت  �لمدنية  �لموؤ�ش�شاُت  وفوق ذلك و�شعت 

�لتطبيَع مع �إ�شر�ئيل.  

بين  و�لطويل  �لدموي  �ل�شر�ع  �أولها  �أ�شباب؛  عدِة  �إلى  �لموقف  ذلك  وُيعزى 

1948، بل ودخلت في مو�جهات   كبير فيه منذ عام 
ٌ
�لبلدين، حيث كان لم�شَر دور

و1973،  و1967،  و1056،   ،1948 �الأعو�م  في  �إ�شر�ئيل  مع  مبا�شرٍة  ع�شكريٍة 

�الآالف  مئات  وُجرح  م�شرٍي،  �ألف   120 على  يزيد  ما  �لمو�جهات  تلك  خالل  وُقتَل 

قامت  �إ�شر�ئيل  �أن  ُمفادها  �لم�شري  �لمجتمع  د�خل  منت�شرة  �إ�شاعة  وهناك  غيرهم، 

بقتل �الأ�شرى �لذين �أ�شرتهم خالل �لحرب، مما ترك �نطباعًا باأن �إ�شر�ئيل تمثل وجه 

ز�ل  وما  �لمكائد،  لها  ويكيدون  م�شر  على  يتاآمرون  �ليهوَد  و�أن  �لمنطقة،  في  �ل�شر 

هذ� �النطباع قائمًا في �ل�شحافة �لم�شرية، ولّما يبرح مكانه من �لذ�كرة. وثانيها، 

�أن طبيعة �ل�شر�ع �الجتماعي �لممتد �أدت �إلى �لتاأثير على م�شتويات �لمجتمع كافة، 

ولذلك، قد ي�شتغرُق �الأمُر �أكثر من جيٍل كي يتم �لتخل�س من �لجر�ِح �لتي ت�شبب بها 

تفادي  تتعمد  �إ�شر�ئيل  �أن  يرى  م�شر  في  �شعبيًا  �عتقاد�ً  هناك  �أن  وثالثها  �ل�شر�ع. 

�لعربية  �الأر��شي  في  �لتو�شعية  الأطماعها  نتيجًة  �شيا�شية،  ت�شوياٍت  �إلى  �لتو�شل 

�أن �لم�شريين ماز�لو� غا�شبين من ��شتمر�ر  ما بين نهري �لفر�ت و�لنيل.  ور�بعها، 

عت على  �إ�شرئيل في عدو�نها على �ل�شعب �لفل�شطيني، وبناِئها �لم�شتوطنات منذ �أن وقَّ

ُه �لم�شريون للفل�شطينيين �إلى �لتعامِل  �تفاقية �أو�شلو، حيث دفَع �لتعاطُف �لذي يكنُّ

مع �إ�شر�ئيل على �أنها عدو ال يمكن م�شالحته، وخام�شها �أن بع�س �لعرب و�الإ�شر�ئيلين 

فالم�شلمون  �لديني،  بالمفهوم  و�ليهود  �لم�شلمين  بين  يمثل حربًا  �ل�شر�َع  �أن  يرون 

�غت�شاب  �أجل  من  �لعالمية  �ل�شهيونية  يدعمون  �لغربيين  �ل�شليبيين  �أن  يعتقدون 

�أر�س فل�شطين، بما فيها �لقد�س �ل�شرقية �لتي تزخُر باالأماكن �لمقد�شة، وقد تعَزَز هذ� 

�لحاخامات  بع�ُس  يطلقها  �لتي  و�الدعاء�ت  �لمز�عم،  تنامي  ب�شبب  موؤخر�ً  �التجاُه 

مثل عوفاديا يو�شف حول �لعرب، و�لم�شلمين، وكذلك ب�شبب �لت�شعيد �لذي تقوم به 

حما�س، و�نت�شار �لنفوذ �الإير�ني في �لمنطقة وتناميه.  و�شاد�شها، �أن هناك �نطباعًا 

�إ�شر�ئيل ُتظهُر �لعناَد دونما مبرر منطقي، وذلك ب�شبب عدم  �أن  عند �لم�شريين يرى 

�الأمني  �لملحق  تعديل  �أجل  من  م�شر  مع  �لمتعاقبة  �الإ�شر�ئيلية  �لحكومات  تعاون 

لمعاهدة كامب ديفيد، �لذي يتعلق بمر�بطة عنا�شر حر�س �لحدود على طول �لحدود 

مع �إ�شر�ئيل وغزة.  و�شابعها، �أن �لتغيير �ل�شريع في �لحكومات �الإ�شر�ئيلية، و�لتفاوت 

بين �ليمين، و�لي�شار في طريقة تعاملهما مع م�شر، يوؤدي عادة �إلى تقلِب �لعالقات 

�لحالية قد  �لعالقات  �أن  �لرغم من  �لتهدئِة و�لتوتر، وعلى  �لثنائية، وتاأرجحها بين 

من  تغييٍر  �أي  �شاأن  من  �أن  �إال  و�لتعاون،  و�لثبات  �ال�شتقر�ر  من  مرحلة  �إلى  و�شلت 

�لي�شاِر �إلى �ليمين �أن يف�شد �أ�ش�س تلك �لعالقة. 

�لعالقات �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية: من �حلرب �لباردة �إىل �ل�شالم �لد�فىء
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    و�أخير�ً، �إن تو�لي �لت�شريحات �لهجومية من �ليمين �الإ�شر�ئيلي مثل �قتر�ح 

�شرب �ل�شد �لعالي، �أو �إعادة �حتالل �شيناء من �شاأنه �أن يعمل على تهييج �لر�أي �لعام 

�لم�شري و�إغ�شابه.
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المقدمة

�الإ�شر�ئيليين و�لفل�شطينيين في  �لم�شتركة لكل من  �لم�شوؤولية  �لمقال على  ُيركز هذ� 

�لو�شول  �لمدنيين في  لقيادتيهما، ومجتمعيهما  �لخطيرة  �لف�شل  و�أوجه  �الإخفاقات 

�الإن�شان،  �ل�شلة بين حقوق  در��شة  �أن  لل�شالم، ويوؤكد على  �تفاٍق  �إلى  �أو�شلو  بعملية 

طبيعة  عن  �لمتكاملة  لل�شورة  �أف�شَل  فهٍم  �إلى  �لتو�شل  في  ت�شاهُم  و�لديمقر�طية 

�ل�شر�ع �لد�ئر بينهما.  

�لعربي  �ل�شالم  نع  �شُ عملية  م�شتوى  في  خطير�ً  تدنيًا  �لرئي�شة  �لنتائج  وُتظهُر 

�شلبًا  َر  �أثَّ �لذي  �الأمر  �إليها،  و�لرجوع  �الإن�شان  لحقوق  �لدولية  بالمعايير  �الإ�شر�ئيلي 

�لذي ينادي به  على تطور �لديمقر�طية، ونموها، �إذ ُيعتبُر “�ل�شالم �لعادل و�لد�ئم” 

�أجل  �لمتحدة، مف�شليًا من  �لتابع لالأمم  �الأمن  �ل�شادر عن مجل�س   242 �لقر�ر رقم 

مر�عاة  مع  للعد�لة  �الأو�شع  �ل�شياق  �شمن  لل�شالم  �تفاقية  �أية  �شروط  �إلى  �لتو�شل 

�أنها  على  �لمفاو�شات  �إلى  �لنظر  يجوز  وال  ذ�ته،  �لوقت  في  �الإن�شان  مبادئ حقوق 

�أد�ة للم�شاومة و�البتز�ز، �للذ�ن يف�شيان �إلى نتائج غير عادلة، ويوؤديان �إلى ��شتقو�ء 

طرف على �الآخر.

يتاألف هذ� �لف�شل من خم�شة �أق�شام، يعر�س �أولها تحلياًل مف�شاًل لف�شل عملية 

�أو�شلو، متتبعًا تطور �لعمليِة من بد�يتها حتى قمة كامب ديفيد )�لثانية(، ويركُز �لق�شم 

�لثاني على قمة كامب ديفيد، وما تمخ�س عنها، وعلى �لطريقة �لتي ت�شبب بها غياب 

تطور  �إلى  فيعر�ُس  �لثالث  �لق�شم  �أما  �لو�شع،  تاأزم  في  �لحقيقية  �لقيادة  ممار�شة 

�ل�شالم،   نع  و�شُ �لحرب،  على  �لتركيز  مع  و�الإ�شر�ئيليين  �لفل�شطينيين،  بين  �لعالقة 

ويقدُم �لق�شم �الأخير �لخال�شة، و�لدرو�س، و�لِعبر �لم�شتفادة.  

عملية اأو�سلو  104

ُيظهر تحليل عملية �أو�شلو لل�شالم �أوجه �لف�شل �أكثر مما ُيظهُر �النجاز�ت، فقد تو�لت 

في  عليه  �لتوقيع  تم  �لذي  �لمبادئ  �إعالن  عقب  �لموؤقتة  �التفاقيات  من  �شل�شلٌة 

�شبتمبر)�أيلول( عام 1993، حيث وقعت كل من �إ�شر�ئيل، ومنظمة �لتحرير �لفل�شطينية 

مر�جعة لعملية �ل�شالم �الإ�رش�ئيلية �لفل�شطينية



��

�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

بين عامي 1993، و1999 على �التفاقات �لتالية: �تفاق �لقاهرة في مايو)�أيار( عام 

1994 حول تنفيذ �لحكم �لذ�تي في قطاع غزة، و�أريحا، فيما عرف حينها بـ)غزة-

�ل�شفة  تق�شيم  حول   1995 عام  )�أيلول(  �شبتمبر  في  �لموؤقت  و�التفاق  �أواًل(،  �أريحا 

�لغربية �إلى مناطق تحت �شيطرة �لفل�شطينيين �لمبا�شرة، وت�شمى مناطق )�أ(، ومناطق 

تحت �شيطرة �الإد�رة �لمدنية �لفل�شطينية وت�شمى مناطق )ب(، و�أُخرى تحت �ل�شيطرة 

�أعلنتها  �لتي  و�لمناطق  �لم�شتوطنات،  فيها  بما  )ج(،  مناطق  وت�شمى  �الإ�شر�ئيلية، 

)كانون  يناير  في  �لخليل  و�تفاق  �أمنية”،  “مناطق  �أنها  على  جانبها  من  �إ�شر�ئيل 

َم مدينة �لخليل بين �الإ�شر�ئيليين، و�لفل�شطينيين، وُمذكرة  �لثاني( عام 1997، �لذي ق�شَّ

تفاُهم “و�ي ريفير” في �أكتوبر )ت�شرين �الأول( علم 1998 حول تنفيذ �التفاق �لموؤقت 

1999 �لذي ين�ُس  1995، و�أخير�ً تفاُهم �شرم �ل�شيخ في �شبتمبر )�أيلول( عام  لعام 

و�لقد�س،  و�لمياه،  و�لحدود،  بالالجئين،  �لمرتبطة  �لنهائي  �لو�شع  مفاو�شات  على 

و�لم�شتوطنات.

و�لمجل�س  عرفات،  يا�شر  حكومة  بقيادة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  لدى  و�أ�شبح 

�ل�شفة  مدن  في  �لمدنية  �ل�شوؤون  على  و�الخت�شا�س  �لوالية  �لفل�شطيني  �لت�شريعي 

يعادل  مما  �إ�شر�ئيل  �ن�شحاب  عقب  قر�هما  من  كبيٍر  وجزٍء  غزة  وقطاع  �لغربية، 

منظمة  وقطعت  كافة،  �لمدنية  و�لمناطق  �لُمحَتلَّة،  �الأر��شي  م�شاحة  ن�شف  من  �أقل 

�لتحرير �لفل�شطينية، و�ل�شلطة �لفل�شطينية �لنا�شئة وعود�ً بكبح جماح �لعنف، وتفكيك 

ُبناه �لتحتية �لع�شكرية في �ل�شفة �لغربية، وجمع �ل�شالح غير �لقانوني، وو�شع حدٍّ 

بعدم  �لطرفين  بين  �التهامات  تبادل  لكن  و  �إ�شر�ئيل،  �شد  �لعنف  على  للتحري�س 

تنفيذ  في  �لتاأخير  ت�شبب  كما  �لمعقودة،  باالآمال  بتحطيم  ت�شبب  ما  �شرعان  �لوفاء 

�لجدول �لزمني بت�شميم �الأجو�ء،  فمن جهة، لم يَر �لقادُة �الإ�شر�ئيليون �أَي تناُق�ٍس بين 

�ال�شتمر�ر في �لتو�شع ببناء �لم�شتوطنات، و�لنتائج �لتي �شتتمخ�س عنها مفاو�شات 

َن �لفل�شطينيين من حق تقرير م�شيرهم،   �لو�شع �لنهائي، �لتي من �لمفتر�س �أن ُتَمكِّ

ومن جهٍة �أُخرى، لم تقم �ل�شلطة �لفل�شطينية بجهوٍد منتظمة لوقِف لجوء �لجماعات 

�لرغم من  �لعمليات �النتحارية، على  ��شتخد�م  �إلى  �الإ�شالمي  �لتوجه  �لمت�شددة ذ�ت 

قيام �ل�شلطة �لفل�شطينية باإد�نة تلك �لعمليات على نحو روتيني، حتى �إن عرفات لم 

يناأ بنف�شه عن مرتكبي تلك �لعمليات عندما َنَعَتُهم باأنهم “�شهد�ء”.

و�ن�شبَّ ُجلُّ �لنقِد حينها في �لتركيز على �لعملية بحد ذ�تها، فقد وجد �لر�غبون 

�لنهائي  �لو�شع  لمفاو�شات  �لنهائية  �لنتائج  تاأجيل  فكرة  في  �لعملية  باإف�شال 

�إر�دتان  �لقر�ر، وظهرت  ناع  �أيدي �شُ بين  �لمبادرة من  �لفر�شة مو�تية كي يخطفو� 

�شيا�شيتان مختلفتان عملت كل و�حدة منهما على جذِب كل جانٍب بعيد�ً عن �الآخر، 

�لمفاو�شات وديناميكيتها، في  �الإيمان باأهمية تحريك  �الأولى باتجاه  حيث دفعت 
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عملية  في  ال�سائدتين  للثقافتين  تحليل  والفل�سطينيون؟   الإ�سرائيليون،  يتفاو�ض  كيف  محررة،  كوفمان،  تمار�   )1(

�أ�شمل  اأو�سلو لل�سالم، )وا�سنطن العا�سمة: مطبعة معهد الوليات المتحدة لل�سالم، 2005(، وللح�شول على �شورٍة 

للمو�شوع، �نظر ريموند كوهين، التفاو�ض بين الثقافات المختلفة: التوا�سل في عالم متعا�سد، )و��شنطن �لعا�شمة: 

مطبعة معهد �لواليات �لمتحدة لل�شالم، 1997(.

)2( �إدي كاوفمان، ودبليو �شالم، وجي فيرهوفن )محررون(، مد الج�سور بين جانبي الفجوة: بناء ال�سالم الإ�سرائيلي 

الفل�سطيني )بولدر: لين ر�ينر للن�شر، 2006(.

)3( ماغنو�س ر�ن�شتورب، »عملية �ل�شالم �الإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية: فن �لخد�ع �ال�شتر�تيجي« في كتاب �أي نيومان، و�أوو 

ريت�شموند، تحديات بناء ال�سالم، )طوكيو: مطبعة جامعة �الأمم �لمتحدة، 2006( �ش 260-242.

  ،
�لنفق”)1( �أخر  في  “�ل�شوء  روؤية  على �شرورة  �لتركيز  باتجاه  �الأُخرى  دفعت  حين 

وفي �لوقت �لذي ��شتمرت فيه �لمنظمات غير �لحكومية، و�الأكاديميون بالتعامل مع 

ق�شايا �لو�شع �لنهائي، و�لخروج باأفكاٍر خاّلقة، فقد كانت قدرتهم في �لتاأثير على 

ّناع �لقر�ر محدودًة جد�ً، ولم يكونو� قادرين على �لتن�شيق فيما بينهم من �أجل ح�شد  �شُ

  .
)2(

�ل�شغط �لكافي من �أجل ك�شب �لتاأييد الآر�ئهم

وقد �أدى �غتيال رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �إ�شحق ر�بين على يد يهوديٍّ متع�شب 

�تفاٍق محتمٍل مع عرفات،  �إلى  �لتو�شل  �إلى و�شع حدٍّ الإمكانية  �إيغال عامير  ُيدعى 

�إقناع  باإمكانية  كبيرة  �آماٍل  خلِق  �إلى  �لزعيمين  بين  �لثقة  بناء  عملية  قادت  حيث 

مجتمعيهما بقبول ت�شويٍة ت�شمن �لحد �الأدنى من مطالب �لجانبين، �إذ� ما تمكنا من 

�لتو�شل �إلى �تفاق بينهما، ولقد ذهب هذ� �لحلم �أدر�ج �لرياح مع �نتخاب بينيامين 

1996، ولكن �شرعان ما تجدد �الأمل خالل مفاو�شات  نتنياهو رئي�شًا للوزر�ء عام 

كامب ديفيد �لثانية عام 2000، عندما �أعلن رئي�س �لوزر�ء �أيهود بار�ك نف�شه وريثًا 

لر�بين، ولم يكن قد تم �لحديث، حتى ذلك �لحين، عن �لم�شائل �لفل�شطينية �لحيوية 

مثل و�شع �لقد�س، و�لالجئين.

كما لم يقدم �لنظام �لبرلماني متعدد �الأحز�ب في �إ�شر�ئيل �لم�شاعدة �لمطلوبة 

في هذ� �الإطار نظر�ً ل�شعوبة �لح�شول على �أغلبية في �لبرلمان، وقد خلقت �الأجند�ت 

ًة في �ل�شيا�شة �الإ�شر�ئيلية، وغد� من �لو��شح   �لمختلفة، و�الأحز�ب �ل�شغيرة م�شاكل َجمَّ

�شعبٍي،  ��شتفتاٍء  باإجر�ء  رهنًا  �أم�شت  �ل�شلمي  �لحل  على  �ل�شرعية  �إ�شفاء  م�شاألة  �أن 

�ل�شالم، فعملية  �تفاقيٍة  لتوقيع  �لقادة م�شتعدين  �لح�شم، وي�شبح  �شاعة  ُق  تدُّ عندما 

�إلى مو�فقة �شعبية، ولكن ربما كان  �أو�شلو كانت تفتقدة لل�شرعية، و�أ�شحت بحاجة 

�لخطاأ �الأول �لذي �رتكبه �لقادة هو غياب �الإر�دة �لكافية لمو�جهة معار�شي عملية 

�ل�شالم، و�لحد من قدرتهم على �لتاأثير �ل�شلبي فيها، حيث ي�شعى كثير من �لمتدينين 

، و�أ�شبح �لمتطرفون 
)3(

�ل�شالم، و�إلحاق �ل�شرر و�الأذى بمنا�شريها �إلى عرقلة جهود 

نحو  �أقلَّ  مياًل  �لعلمانية  �ل�شيا�شية  �لموؤ�ش�شة  و�أبدت  �لجانبين،  لدى  ر�بحًة  ورقًة 

�تخاذ �إجر�ء�ت �شريعة لكبح جماح �الأن�شطة غير �لقانونية الأولئك �لمت�شددين، وذلك 
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العتبار�ٍت �شخ�شية، وحزبية.  

وعلى �لجانب �لفل�شطيني، فقد كانت حتمية ف�شل عملية �أو�شلو لل�شالم متوقعة د�ئمًا؛ 

الأنها لم تكن �تفاقًا بين طرفين مت�شاويين، فلم تقبل �إ�شر�ئيل بقيام دولة للفل�شطينيين، 

وحقهم في تقرير �لم�شير، وقد �أطال �لتلكوؤ �الإ�شر�ئيلي في تنفيذ �تفاقاتها �لُموؤقتة من 

�أمد �الحتالل �لع�شكري، و�لتو�شع �ال�شتيطاني في غزة، و�ل�شفة �لغربية، بما في ذلك 

�أر��شي �ل�شفة �لغربية، وبناء طريٍق �لتفافٍي كي ي�شتخدمه �لم�شتوطنون  �أف�شل  �شم 

لدى  �الأ�شا�شية  �لم�شائل  لب  �أو�شلو  عملية  تالم�س  لم  لذلك،  ونتيجٍة  �لدفاع،  وجي�س 

عن  عبارة  كانت  الأنها  �الحتالل؛  �أو  لال�شتيطان،  حٍد  و�شع  في  وف�شلت  �لجانبين، 

�تفاقية �شمحت بالمح�شلة الأحد �لطرفين باال�شتمر�ر في �قتطاع �الأر��شي �لتي كان 

من �لُمفتر�س تقا�شمها، وقد �شهد عقٌد من زمِن �لمفاو�شات، �لذي بد�أ مع موؤتمر مدريد 

�أو�شال  �لم�شتوطنين، و�لم�شتوطنات، وو�شع مخططات تقطيع  لل�شالم ت�شاُعَف عدد 

�ل�شفة �لغربية �إلى كانتونات مختلفة حيز �لتنفيذ ، وتكري�س نظام �الحتالل وتقوية 

�شوكته، ومن ثم �أ�شبحت تد�بير �إعادة بناء �لثقة مجرد مبادر�ت رمزية، كاإطالق �شر�ح 

�الأ�شرى �لفل�شطينيين، �أو �إعادة �لربط بين غزة، و�ل�شفة �لغربية. 

�أطلقتها  �لتي  �لم�شلحة  �لمقاومة  لت  �شكَّ فقد  �الإ�شر�ئيلي،  �لجانب  على  �أما   

�شدمًة  �النتحارية  و�لهجمات  �لتفجير�ت  عبر  �ل�شيا�شية  �الإ�شالمية  �لحركات 

�لمعلنة لكثير من  �لمو�قف  �أن  لالإ�شر�ئيليين، وزعزعت ثقتهم باالتفاقية، ف�شاًل عن 

�إلى من  يتم  �ل�شالم ال  �أن  �إلى  �لعام  و�لر�أي  �لجمهور  تهيئ  لم  �الإ�شر�ئيليين  �ل�شا�شة 

�أثناء قيادة كٍل من  “تنازالٍت موؤلمٍة”، وخير مثال على ذلك ما حدث  خالل تقديم 

�أرئيل �شارون، و�إيهود �أولمرت خالل حقبِة ما بعد �أو�شلو، وعليه فقد حلَّت �لريبُة مكاَن 

�لثقِة، وتمت �الإطاحة باالآمال �لمعقودة على �التفاق.

حقيقة  و�لفل�شطينيين  �الإ�شر�ئيليين  من  كٌل  �أدرك  �لغمامة  �نك�شفت  �أن  وبعد   

�شلوكيهما، �لذي �أدى �إلى �لف�شل في تحقيق �الآمال �لمعقودة على عملية �ل�شالم، ولم 

�أبد�ً، بل تدهور �لو�شع �القت�شادي، و�الجتماعي،  تاأِت “مكا�شب �ل�شالم” �لمزعومة 

و�لمعي�شي، ومهد لالإخفاق في تنفيِذ نظام هيكلٍي لل�شالِم �لطريَق �أمام مزيد من �لعنِف 

بهجماٍت  قام  حيث  �لمحتلة،  �الأر��شي  في  �الإ�شر�ئيلي  �لدفاع  جي�س  مار�شه  �لذي 

وح�شيٍة �شد �الأهد�ف �لمدنية، ولم يُعد �لتهديد على �ل�شعيد �لقومي فقط، بل �أ�شحى 

تهديد�ً على �ل�شعيد �ل�شخ�شي لالأفر�د، ولم تعد �لجبهة مق�شورًة على �لحدود �لفا�شلة 

�أوجها عبر  �لريبة  �ل�شاحلية، وبلغت  �إ�شر�ئيل  لت�شمل مدن  �ت�شعت  �لجانبين، بل  بين 

�الإعالم �لوطني �لمتع�شب ثم ليتحول �إلى حرب �شور، حيث عر�شت و�شائل �الإعالم 

�إلى  �الإ�شارة  تمت  فيما  ��شمًا،  ��شمًا  و�أ�شماءهم  �شورة،  بعد  �شورًة  �ل�شحايا،  �شور 

خ�شائر �لطرف �الآخر و�شحاياه باالأرقام �لمجملة، هذ� �إن تمت �الإ�شارة �إليها �أ�شاًل، 
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تامي  مركز  �لذي �شممه  �ل�شالم”  “موؤ�شر  عبر  دوري  ب�شكل  �الإ�شر�ئيلي  �لعام  بالر�أي  �لذي حل  �لتغيير  ر�شد  تم   )4(

�شتاينميتز الأبحاث �ل�شالم في جامعة تل �أبيب )http://www.tau.ac.il/peace/(، وت�شمن �لر�شد فيما بعد �لر�أي �لعام 

�لذي  )�لف�شلي(  �لدوري  �لم�شح  في  و�ل�شقاقي  �شامير  مقالة  �الق�شى من خالل  �نتفا�شة  �ندالع  �لفل�شطيني عقب 

.)http://truman.huji.ac.il/polls.asp( يجري في معهد هاري �س ترومان في �لجامعة �لعبعرية في �لقد�س

)5( مانويل حا�شا�شيان، »�لمنظمات غير �لحكومية في �شياق �لن�شال �لوطني،« بنجامين غوردون، و�شتانلي �أن كاتز، 

واإ�سرائيل،  ال�سمالية،  اإيرلندا  النزاعات في  ال�سالم: ف�ض  التاأييد ل�سالح  ح�سد  لكتاب  حزقيل ها�شنفيلد )محررون( 

و�دي  ها�شا�شيان،  مانويل  و   ،150-130 �ش   )2002 �أك�شفورد،  جامعة  مطبعة  )نيويورك:  اإفريقيا،  وجنوب 

�لم�شتقاة، في كتاب من تحرير بول فانتونغرين  �لدرو�س، و�لعبر  �لفل�شطيني:  �الإ�شر�ئيلي  �ل�شالم  »ُبناة  كاوفمان 

112-123،«دور  (�س  �أوتريخت،   ،1999 �لنز�ع،  من  للوقاية  �الأوروبي  )�لمركز  ال�سعوب،  تبنيه  ال�سالم  بعنو�ن 

�لمجتمع �لمدني في عملية �ل�شالم �الإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني، في كتاب مو�شيه ماعوز، �شري ن�شيبة، هل ما زالت اأو�سلو 

على قيد الحياة؟ )موؤ�ش�شة �أديناور، �لقد�س،1999( �ش 139-115 .

وبذلك �أ�شبحت �ل�شاحة م�شرحًا لل�شور �لنمطية �ل�شلبية.  

�ل�شنو�ت  خالل  �إ�شر�ئيل  في  و��شعين  وتاأييٍد  بدعم،  �أو�شلو  �تفاقات  حظيت  لقد 

َر 43% من �لُم�شتطلعة �آر�وؤهم خالل �لفترة بين  �لقليلة �لتي تلت �لتوقيع عليها، وقد عبَّ

�أو�شلو وم�شاندتهم لها، فيما عار�شها  1993، و1999 عن دعمهم التفاقات  عامي 

�نتفا�شة  لالتفاقات خالل  و�لم�شاندة  �لدعم  ن�شبة  تدنت  �لمقابل،  وفي  منهم،   %32

)4(
�الأق�شى ب�شكٍل ملحوظ، فانعك�شت �الآية، و�نقلبت �لمعادلة.

وقد ظهرت عدة عقباٍت في وجه �لعملية �ل�شلمية، تبين ذلك من خالل �لدر��شات 

�لمرحلة  في  �لحكومية  غير  �لمنظمات  تعاون  حول  جرت  �لتي  �لتقييم  وعمليات 

، ومن بين تلك �لعقبات �أن �ل�شباب في �لمنطقة – وهم يمثلون قطاعًا كبير�ً 
)5(

�ل�شابقة

من حيث �لعدد، ومحركًا ن�شيطًا في �لمجتمع - يتوزعون على �شفتي �ل�شر�ع �لعنيف 

بين �شحايا، وُجناة، مما ي�شكل م�شدر قلق وخوف، ومع ذلك، فقد �شاركت ن�شبٌة ال 

مع  م�شتركٍة  ن�شاطاٍت  في  �لما�شية  �ل�شنو�ت  عبر  �لفل�شطيني  �ل�شباب  من  بها  باأ�س 

�لمدني  �لمجتمع  ن�شطاء  ووجد  نف�شه،  �لنهج  ينتهجون  �لذين  �الإ�شر�ئيليين  نظر�ئهم 

موؤ�ش�شات  تتطلب  �لتي  �لدولة،  بعد  ما  بناء  مرحلة  خ�شم  في  �أنف�شهم  �إ�شر�ئيل  في 

مكتملة ت�شير بموجب �لقو�عد �لديمقر�طية، وعلى �لعك�س مما هو ُمتوقع، ُيف�شُل كثير 

�ل�شعي  �أكثر من  و�لرفاه،  �ل�شعادة  �ل�شعي ور�ء تحقيق  �الإ�شر�ئليين  �ل�شالم  ُدعاة  من 

�أما �لفل�شطينيون فما ز�لو�  الإيجاد �لحلول �لناجعة في �لم�شالحة بين �لمجتمعات، 

متمتر�شين خلف َمَهمة بناء �لدولة، و�لهوية، و�لوطنيٍة، مما يفر�ُس قيود�ً على حرية 

�لذ�ت، وتح�شين  �لقدرة على تحقيق  �الإحباط من عدم  �لفرد ون�شاطاته، كما يت�شبب 

مع  تفاعلهم  فر�س  من  ويقلل  عليهم،  �لعزلة  من  مزيٍد  بفر�ِس  �لمعي�شي،  �لم�شتوى 

نظر�ئهم �الإ�شر�ئيليين، �لذين يتمتعون بم�شتوًى �أعلى من �لمعي�شة.

�أما �لبر�مج �لم�شتركة بين �لنا�س )من �لنا�س �إلى �لنا�س( فلّما ي�شتقم بعُد �أمرها، 

كي ت�شبح بر�مج معيارية معتمدة، حتى عندما تمَّ �إقر�رها ب�شكٍل ر�شمٍي، لم يتبناها �إال 
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مجموعاٍت هام�شيٍة من كال �لطرفين، تنادي بالعمل على تحقيق �لم�شالحة، و�ل�شفح، 

 علني لل�شخ�شيات �لم�شاركة 
ٌ
و�لت�شامح،  فعلى �لجانب �لفل�شطيني، لم يكن هناك ظهور

�الجتماعات  وكانت  �لكتمان،  فيها طي  �لم�شاركين  �أ�شماء  وبقيت  �لبر�مج،  تلك  في 

و�للقاء�ت تعِقد في �لخارج �أغلب �الأحيان.  وهكذ�، فاإن �لتغطية �الإعالمية غير �لكافية 

لم تكن هي �ل�شبب �لوحيد ور�ء �لجهل �لعام �ل�شائد بهذه �الأن�شطة، و�أخفق �لم�شاركون 

�إليها تلك �الجتماعات، وقد  �لتي غالبًا ما كانت تنتهي  “�الأخبار �ل�شارة”  في ن�شر 

�لتي  �لمدر�شية،  �لمناهج  تغيير  �شرورة  على  �ل�شالم  بن�شر  �لخا�شة  �لجهود  ركزت 

�أي  عن  تتحدث  ال  �الإ�شر�ئيلية  �لمناهج  كانت  حيث  و�ل�شر�ع،  �لعد�وة  على  تحر�س 

عالقة ح�شنة مع �ل�شكان �لعرب، وكذلك �لمناهج �لفل�شطينية �لتي كانت مقررة قبل 

تعديلها الحقًا، فقد كانت �لمناهج �الأردنية، و�لم�شرية ت�شور �ل�شهاينة و�ليهود، في 

�أغلب �الأحيان، على �أنهم �شريرون وم�شتعمرون وقتله، فم�شهد�ن مثل �لوقوف �لمهين 

عند �إحدى نقاط �لتفتي�س، ومقتل �أحد �الأقارب بطريقة ب�شعة،  تكفيان لت�شكيل فهم 

�إيجابية  يبقى مجال الأخذ �شورة  وبذلك ال  �لقائم،  للو�شع  �لطفل و�شياغة ت�شوره 

لليهود، و�إمكانية �أن يكونو� جير�نًا يمكن �لتعاي�س معهم. 

�الأكاديمية  و�لموؤ�ش�شات  �لمهنية  �لنقابات  فر�شتها  كثيرة  قيود  هناك  وكانت 

على موؤيدي �ل�شالم من �لجانب �لفل�شطيني، وهذه �لنقابات و�لموؤ�ش�شات ال تعار�س 

مع  عالقاٍت  �أية  �إقامة  كذلك  تعار�س  بل  وح�شب،  �إ�شر�ئيل  حكومة  مع  عالقاٍت  �أية 

موؤ�ش�شات �لمجتمع �لمدني، و�لمنظمات غير �لحكومية، ويرى معظم �لفل�شطينيين �أن 

�لتطبيع هو عملية بناء عالقات منفتحة، وتبادلية مع �إ�شر�ئيل في جميع �لمجاالت، 

ذلك  ومع  و�لتربوية،  و�لثقافية،  و�الجتماعية،  و�القت�شادية،  �ل�شيا�شية،  فيها  بما 

فتنق�شم مو�قفهم �إز�ء تلك �لعملية ق�شمين؛ �الأول يرى �لتطبيع عملية تهدُف �إلى دمج 

�إ�شر�ئيل من خالل  موقف  بناء  �إعادة  �أو  �لكبير،  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  في  �إ�شر�ئيل 

و�لثاني  �ل�شلطة،  �أعلى هرم في  �إلى  ثم ي�شل  �ل�شعبية،  �لقو�عد  يبد�أ من  �شلمٍي،  نهٍج 

�لظالمة  �لممار�شات  لقبول  �ال�شتعد�د  تت�شمن  لكونها  “�لتطبيع”  عملية  يعار�س 

�لتي �رتكبها �الحتالل في �لما�شي ، �أو ربما �إ�شفاء �ل�شرعية عليها، ولذ� يتم�شك هذ� 

�إ�شر�ئيل،   �إلى عالقاٍت طبيعيٍة مع  للتو�شل  �شرط م�شبٍق  �الحتالل  �إنهاء  باأن  �لفريق 

�إلى مقاطعة �لتعامل مع  �إلى ظهور مطالبات فل�شطينيٍة تدعو  �أدى هذ� �لموقف  وقد 

�لر�غبين  �لفل�شطينيين  �الأكاديميين �الإ�شر�ئيليين، مما ت�شبب بكثير من �ل�شغط على 

، وفيما بعد ز�د من 
)6(

بالتعاون مع �لطرف �الآخر من �أجل ردم �لفجوة �لعرقية بينهما

�لفل�شطيني،« في كتاب من تحرير جي  �الإ�شر�ئيلي  �ل�شالم  بناء  �إطار  للتطبيع في  �لمعادي  »�لخطاب  �شالم،  )6( وليد 

2005( �ش  بي،  �شي  �شي  �شي  )بر�شلونة:  الجدار،  خرق  بعنو�ن  كاوفمان  و�أي  �شالم،  وو  فالينوفا،  وبي  ر�موند�، 

.106-87
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�أقامها �لجي�س �الإ�شر�ئيلي  تفاقم �لعر�قيل �الأيدولوجية تلك �لحو�جز �لملمو�شة �لتي 

في �الأر��شي �لمحتلة،  ومع ذلك ��شتمر قليل من �الإ�شر�ئيليين - �لذين �آمنو� بجدوى 

�لت�شامن �أحادي �لجانب مع �لفل�شطينيين - في فعالياتهم �لُم�شاندة و�لد�عمة الإد�مة 

�لعام  �لر�أي  على  للتاأثير  وكاف  مو�ٍز،  ُجهٍد  غياِب  ظِل  في  �لفل�شطينيين  مع  �لعالقة 

�الإ�شر�ئيلي، كما �أن �أقلية �شغيرة من �لنا�شطين �لفل�شطينيين ��شتمرت في �لدعوة �إلى 

�لن�شال �ل�شلمي �لخالي من �لعنف، و�لتعاون مع ُقوى �ل�شالم �الإ�شر�ئيلية، وما ز�لت 

تلك �لجهود متو��شعة على �لوتيرة نف�شها منذ عملية �أو�شلو حتى يومنا هذ�.

�شهدت عمليُة �أو�شلو �إنجاز�ٍت مهمة، على �لرغم من �الإخفاقات �لمتكررة �لتي منيت 

، فقد �أثرت في تهيئة �لمناخ �لنف�شي من خالل تر�شيخ �الإيمان باإمكانية �لتو�شل 
)7(

بها

�إلى حٍل �شلمٍي، و�عتر�فت �إ�شر�ئيل، ومنظمة �لتحرير �لفل�شطينية، كل منهما، ب�شرعية 

�الأخرى من خالل �لمفاو�شات و�لجلو�س على طاولة و�حدة، و�أ�شبح هذ� �لو�شع �أمر�ً 

�ل�شابقين،  �لليكود  زعماء حزب  �أن   ذلك  على  و�لدليل  �لجميع،  عند  به  م�شلمًا  و�قعًا 

و�لحاليين قامو� بم�شافحة م�شوؤولين من منظمة �لتحرير �لتي كانو� يعتبرونها منظمٍة 

�إرهابية في �ل�شابق، وفوق ذلك، �أطلقت عملية �أو�شلو �شعار “حل �لدولتين” �لذي ما ز�ل 

، وقد تمت ترجمة 
)8(

يعتبره غالبية �ل�شعبين �شعار�ً مهمًا، ويمثل �لحل �الأمثل لق�شيتهم

هذه �لدعوة حين تحول �شعار “حق تقرير �لم�شير” �إلى و�قٍع عملٍي خالل �النتفا�شة 

 ،1989 �لجز�ئر عام  �لتا�شع ع�شر في  �لفل�شطيني  �لوطني  �لمجل�س  �الأولى، و�جتماع 

�ل�شفة  في  �الحتالل  �إنهاء  هو  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  هدف  �أن  على  �أكد  �لذي 

�لغربية، وقطاع غزة، و�لقد�س �ل�شرقية، كما �أن فكرة طرح �لتفاو�س حول �لقد�س قد 

�أظهرت تحواًل كبير�ً في �لموقف �ل�شلب �لذي كان يت�شبث به �لطرفان �شابقًا، �إذ كان 

�لحديث عن �لتفاو�س على �لقد�س من �لمحرمات �لتي ال ُتم�س.

لقد كان باالإمكان �أن ت�شبح مبادئ حقوق �الإن�شان جزء�ً ال يتجز�أ من �لعملية 

�ل�شلمية �إذ� نظرنا �إلى �ل�شياِق �الأ�شمل، و�عتماد�ً على تجارب �الآخرين في �أماكن �أُخرى، 

)7( في مقاٍل بعنو�ن »دولتين ل�شعبين« في �شحيفة ينيت يدوعوت �أحرونوت )14 �شبتمبر/�أيلول عام 2008( كتب رون 

بوند�ك قائاًل: »لقد �أدت عجرفة �إ�شر�ئيل، وموقفها �لُمِذل �إلى ��شتنز�ف �لطرفين، و�بتعادهما عن بع�شهما �لبع�س 

في مو�جهة �الحتالل، وغياب �لتفريق بين �لمنا�شرين، و�لموؤيدين للعملية.فقد كان �أ�شا�س عملية �أو�شلو مرتبطًا 

بالمفاو�شات، و�لعالقات بين �لطرفين، و�أن �لهدف �لنهائي هو ف�س �لنز�ع ولي�س مجرد �إد�رة له.  ويت�شمن �لهدف 

�ل�شيا�شي �لرئي�س الإ�شر�ئيل تفادي �لجمود، و�لتقدم ب�شكٍل م�شتمر نحو �لنقطة �لتي توؤدي �إلى حل �لنز�ع من خالل 

�لتوقيع على �تفاٍق لل�شالم كعن�شر هاٍم لالأمن �لقومي، و�أن �تفاقيًة لل�شالم من �شاأنها �أن تكون ُمت�شقًة مع م�شالح 

�إ�شر�ئيل �الأ�شا�شية مقابل ثمٍن معقول.«

)8( مركز �شتاينميتز، موؤ�شر �ل�شالم، )جامعة تل �أبيب، مار�س/�آذ�ر 2008(، �الأ�شتاذ �لدكتور �فر�يم يعار، وتمار هيرمان: 

»تحدث �لتغير�ت �لتدريجية مع مرور �لوقت �أحيانا تتر�كم على �شكل تغير�ت جذرية كي تغير من خارطة �لر�أي 

�إلى وجود  �لم�شح  ل.  وتو�شل هذ�  �لُمف�شَ بالحل  يتعلق  �لتغيير فيما  لم نجد مثل هذ�  �أننا  �أال  �لمفاهيمية.   �لعام 

م�شاندة ودعم بن�شبة 68% لحل »دولتين ل�شعبين«.
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

ويمكن تطبيق هذه �لحقوق من خالل ثالث مر�حل؛ �أوالها مرحلة ما قبل �لمفاو�شات 

�لتي جرت في �لنرويج حيث �عتبر ممثلو حزب �لعمل �الإ�شر�ئيلي، ومنظمة �لتحرير 

�لفل�شطينية ق�شايا حقوق �الإن�شان �أنها �ألفاظ �إن�شائية بال م�شمون، �أو �أنها عبء يمكن 

�أن ي�شكل عائقًا �أمام �تفاق �لطرفين عليها، �إذ �إن مفاو�شي �لجانبين قد تج�شمو� كثير�ً 

من �لعناء كي يخرجو� بحلوٍل مقبولة لعدٍد كبيٍر من �لق�شايا �لُملِّحة. 

�لتي  �لعبار�ت  هي من  �لمو�جهة، و�ل�شر�ع”  “و�شع حٍد لعقوٍد من  �إن عبارة   

كانت مطروحة في بنود عملية �ل�شالم، وهي توحي بالتحرك نحو �الهتمام بحقوق 

على  �لنهائي”  “ �لو�شع  �تفاقية  �الإن�شان، لكن �الأمر لم يكن كذلك، فلم تلتزم بنود 

وجه �لخ�شو�س بتح�شين حقوق �الإن�شان ليكون حافز�ً على تحقيق �لتقدم في �لعملية 

�ل�شلمية، �أو �لتو�شل �إلى معايير مقبولة للطرفين، فمن �شاأن �لبنود �لمتعلقة بحقوق 

�شاأن  ومن  �لمختلفة،  �لمجموعات  بين  �لمحتملة  �لتناق�شات  من  ُتقلَل  �أن  �الإن�شان 

�للغة �لتي ُتر�عي كر�مة �الآخر و�حتر�مه �أن تكون على قدٍر كبيٍر من �الأهمية لل�شعوب 

�لم�شطهدة، �لتي غالبًا ما تتردد في دفع كلفة �لت�شوية �أو ثمنها، وهكذ� ي�شبح �لعنف، 

�لطرف  ي�شتخدمها  �لتي  �لو�شائل  هي  و�لمقاطعة  �ل�شلبية،  و�لتوجهات  و�لرف�س، 

مثل  خا�شة،  م�شطلحات  ��شتعمال  �الأقوى  للطرف  �لمالئم  من  وُي�شبُح  �ل�شعيف، 

كونه ي�شاعد على �نتز�ع �لمو�قف �لمتطابقة مع رغباتها، فبداًل من  “��شتحقاقات” 
�أن تقبل �إ�شر�ئيل “بالتخلي” عن �أر��ٍس في �ل�شفة �لغربية فقط، يجب عليها �أن توؤكد 

  .
)9(

على حق �لفل�شطينيين �لطبيعي في دولتهم على �أر�س فل�شطين �لتاريخية

�الجتماعية  �ل�شر�عات  يعتبر من  �لمفاو�شات، في �شر�ع  تاأتي مرحلة  ثانيًا، 

�لممتدة، �لتي هي عملية طويلة �الأمد في �لعادة، وتتطلب قبواًل �شعبيًا �أثناء �لمر�حل 

“تد�بير بناء  �إلى  �للجوء  �أُخرى عبر  �إلى  �لموؤقتة، ويمكن تي�شير �النتقال من مرحلٍة 

�إطار مبادئ حقوق �الإن�شان، وقد  )CBMs(، �لتي تمت �شياغتها دوليًا �شمن  �لثقة” 

على  عليها  �لح�شول  �ل�شالم”  “مكا�شب  تحقيق   يريدون  �لذين  �لفل�شطينيون  �عتقد 

�شكل حقوٍق �جتماعيٍة، و�قت�شادية، �إال �أن �إ�شر�ئيل تجاهلت �الإقر�ر بم�شوؤوليتها حيال 

�الحتياجات �ليومية للفل�شطينيين �لذين يرزحون تحت �الحتالل، وذلك بفر�س مزيٍد 

من �لقيود على �ل�شلطة �لفل�شطينية، وعلى نحٍو م�شابه، لم ينظر معظم �الإ�شر�ئيليين �إلى 

�لمفاو�شات �ل�شلمية على �أنها م�شدر ل�شعورهم بمزيٍد من �الأمن على �ل�شعيد �لفردي، 

�لحياة  في  �لم�شروع  �لتعبير عن حقهم  يتم  لم  �أنه  ي�شعرون  ز�لو�  وما  �لجماعي،  �أو 

بلغة �شريحة و��شحة،  فكان يجب �إخبار �النتحاريين �لفل�شطينيين مر�ر�ً، وتكر�ر�ً، 

وكذلك �لقادة �لع�شكريين �لذين �أعطو� �الأمر باإطالق �ل�شو�ريخ �أنهم كانو� باأفعالهم 

ال�سالم  درو�ض من عملية  �الإن�شان:  �ل�شر�عات، وحقوق  �لج�شور بين تحوالت  و�إدي كاوفمان، مد  �أبو نمر،  )9( محمد 

الإ�سرائيلية الفل�سطينية، )و��شنطن �لعا�شمة: مطبعة معهد �لواليات �لمتحدة لل�شالم، 2006( �ش 308-277.



��

تلك يخالفون هذ� �لحق �لُمقَد�س، �الأكثر �أهمية من بين حقوق �الإن�شان �الأُخرى، وفي 

�إد�ريًا دون  �أن تُكَف عن �الحتفاظ بال�شجناء �لموقوفين  �إ�شر�ئيل  �لمقابل، فاإن على 

تتوقف  و�أن  �لُمحتلة،  �الأر��شي  د�خل  و�لتنقل  �لحركة،  حرية  تحترم  و�أن  محاكمة، 

عن تدمير �لبيوت، كونها عقوبة غير مقبولة تفر�س على �الأ�شرة كاملة، و�أن توقف 

م�شادرة �الأر��شي، و�أن ت�شع حد�ً لالغتياالت، وكل ما ي�شمى “�الأ�شر�ر �لجانبية”، 

�الأبرياء، وذلك  �لمدنيين  للقوة �شد  �لمتكافئ  �أو غير  �لمفرط  �ال�شتخد�م  وهي تعني 

رد�ً على �لعنف �لفل�شطيني، وكان باإمكان كٍل من �ل�شلطات �لفل�شطينية، و�الإ�شر�ئيلية 

�إلى  �للجوء  بحظِر  و�لتقيد  �لعنف،  ل�شحايا  �لمالية  �لتعوي�شات  من  �لمزيد  تقديم 

بحقوق  �لمرتبطة  لالأعر�ف  يمكن  كما  �ال�شتجو�ب،  عمليات  �لج�شدي خالل  �لتعذيب 

�الإن�شان �أن ت�شهم في تقديم �أفكار خالقة لحل ق�شايا �لو�شع �لنهائي، مثل �لالجئين، 

�آفاقًا جديدة  �أن تفتح  �لمياه، ويمكنها فوق ذلك  و�لم�شتوطنات، و�لقد�س، وح�ش�س 

    .
)10(

خالل مرحلة �لمفاو�شات

ثالثًا، تاأتي مرحلة ما بعد �لنز�ع �لتي هي مرحلة تنفيذ �التفاقيات، فقد كان 

�ل�شر�ع د�ئر�ً لي�س بين حكومتين وح�شب، بل بين مجتمعين �أي�شا، وعليه ُيعتبُر �إجر�ء 

م�شالحة على م�شتوى �لقو�عد �ل�شعبية من �الأ�شفل �إلى �الأعلى مكونًا مهمًا من مكونات 

تدعيم �ل�شالم، ومع �الأخذ بعين �العتبار �لو�شع �لحالي، �لذي يبعث على �الإحباط، 

مثاليًا وغير  �أمر�ً  �ل�شر�ع  بعد  �لتف�شيِل مع مرحلة ما  ب�شيٍء من  �لتعامل  يبدو  وقد 

مو�تية،  لل�شالم، وفي ظل ظروف  �أو�شلو  ذلك كان على مهند�شي عملية  عملٍي، ومع 

�ل�شروع بت�شكيل مجموعة عمل للتخطيط �لمنا�شب من �أجل تحقيق �لم�شالحة، وربما 

على نحٍو �قَل �أهميًة، تقييم �لعنا�شر �لو�جب ت�شمينها في هذه �لم�شالحة “�لحقيقية 

�إال �أن    ،
)11(

على فر�س �أن �ل�شالم �لمن�شود �شيتم تاأجيله مرة تلو �الأُخرى و�لفعلية”، 

تنفيذ �التفاقيات على �أ�شا�س �لحقوق �لمت�شاوية يتطلب �لمر�قبة، و�لمتابعة و�لتنظيم، 

�إال �أن حالة عدم �التفاق، �أظهرت �إخفاقًا كبير�ً في تلبية �الحتياجات �لكافية لتفعيل 

�آليات �لو�شاطة و�إجر�ء�تها، حيث كان من �لمفتر�س لها �أن ُت�شيَر �إلى روؤيٍة م�شتركٍة، 

)10( نف�س �لم�شدر �ل�شابق، �س285.  بالن�شبة للجدل �لد�ئر حول �لمياه، فال يجب �لتعامل مع هذ� �لمورد �لم�شترك على 

�أنه محدود ومحكوم عليه بالفناء )�شفري بالمح�شلة(.وعلى �لرغم من ندرة م�شادر �لمياه فقد يكون من �لممكن 

��شتعمال  �لعامة لحقوق  �لمبادئ  �لم�شتركة، وكذلك تحديد  �لم�شتركة لالأحو��س  �الإد�رة  �تفاق حول  �إلى  �لتو�شل 

�لمياه، وهي مبادئ تقوم على �لحقوق �لمت�شاوية لجميع �الأطر�ف في �لتزود بالمياه بالكميات �الأ�شا�شية، وو�شع 

تدرج لت�شديد دفعات �كبر لقاء �ال�شتهالك �لز�ئد.  وباعتماد �شيا�شة �لت�شعير �لتدريجي على �ال�شتهالك �لز�ئد يمكن 

الأكبر �لم�شتخدمين لم�شادر �لمياه �لقيام بتمويل كلفة تحلية مياه �لبحر.  )�نظر �أي فيتيل�شون، وم حد�د، و�آخرون، 

 ،1994 �لعبرية،  �لجامعة  ترومان،  معهد  �لقد�س:   ( الم�ستركة،  المائية  لالأحوا�ض  الم�ستركة  الإدارة  حول  تقارير 

و1995، و1996(.

)11( الأمثلٍة ملمو�شٍة على �أن�شطة م�شالحة حقيقية وفعلية من �أجل �لتعافي، و�إدر�ك معاناة �الآخر، �ذهب �إلى �لموقع 

.)http://www.thwparentscircle.com( :الإلكتروني �لتابع لمنتدى �لعائالت �لفل�شطينية و�الإ�شر�ئيلية �لثكلى�
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�لطارئة  �لم�شاكل  عن  �لمنبثقة  �لتعقيد�ت  مع  �لتعامل  في  فعال  ب�شكٍل  ُت�شاعَد  و�أن 

خالل �لمر�حل �الأولى للتنفيذ، وعادًة ما تت�شمن هذه �لمحاوالت موؤ�شر�ت م�شممة 

ب�شكل و��شح من �أجل �شتعمالها لالإنذ�ر �لمبكر، حيث كان من �لممكن لتلك �لمحاوالت 

�أي�شا �أن توفر بر�مج تدريبية في مجال �لعمل �لوقائي. 
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�أعقبت كامب ديفيد )�لثانية( وحتى  �آفاق �ل�شالم وروؤيته خالل �لمرحلة �لتي  كانت 

�لذي حققه  ي  �لُمدوِّ �لن�شر  ولقد جدد  فقط،  �لقادة  �أيدي  في  2001 مح�شورة  عام  

�أيهود بار�ك في �نتخابات عام 1999 �الآمال با�شتئناف �لمفاو�شات، و�نطوى قيامه 

ب�شحب قو�ته من لبنان، و�البتعاد عن �شيا�شة “�لخطوة خطوة” في نهجه �لذي �ختطه 

،  فقد كان لدى كٍل من 
)12(

من �أجل �لو�شول �إلى �تفاقية لل�شالم، على كثير من �الأمل

�الإ�شر�ئيليين، و�لفل�شطينيين توقعاٍت مختلفة قبيل قمة كامب ديفيد في يوليو)تموز( 

بار�ك كان رهنًا  �له�س لحكومة  �لتحالف  بقاء  �أن  بالذكر  �لجدير  2000، ومن  عام 

،  وبح�شب �لرئي�س �الأمريكي بيل كلينتون، فقد كان بار�ك عازمًا على 
)13(

بنجاح �لقمة

تهديد�ً  �لقمة  ف�شل  �حتمال  ي�شكل  لم  �لمقابل،  وفي  كامل،  �شالم  �تفاق  �إلى  �لتو�شل 

لعرفات، ولكنه قاوم فكرة �لذهاب �إلى كامب ديفيد، كما �أن بار�ك جعل من �أولوياته 

تهمي�س  �إلى  �لجديدة  �الأولوية  هذه  و�أدت  �شوريا،  مع  �شالٍم  محادثات  في  �ل�شروع 

�لق�شية �لفل�شطينية، و�شعر عرفات باالإهانة عندما �ن�شحبت �إ�شر�ئيل من لبنان عام 

2000، وقد تم ذلك باإيعاٍز من بار�ك، وقد �شرت �إ�شاعات تقول باأن عرفات لم يرغب 

في �لتفاو�س، و�ال�شتمر�ر به؛ الأن بار�ك �شبق �أن تن�شل من عهوده خالل �تفاقياٍت 

، وذكر 
)14(

�شابقٍة، والأنه لم يتم تحقيق �أي تقدم، والأن �إ�شر�ئيل كانت في موقٍف �أقوى

عرفات حينها لم�شوؤولي وز�رة �لخارجية �الأمريكية �أن “�لمناخ لي�س مو�تيًا بعد لعقد 

)12( نود �أن نعرب عن عميق �متنانا للم�شاهمة بهذ� �لف�شل �لتي قدمها م�شاعد� �لبحث �للذين عمال معنا وهما �ليا�س 

�إبيانتو، و�أومري �أرينز من جامعة ميريالند.

)13( عادًة ما ُي�شار �إلى تلك �لمحادثات با�شم »محادثات كامب ديفيد 2« كون �لجولة �الأولى قد ُعقدت بين �إ�شر�ئيل، 

وم�شر في �لمكان نف�شه، وبمبادرٍة من �لرئي�س �الأمريكي �الأ�شبق جيمي كارتر.  ويلخ�س هنية �لعقلية �لفل�شطينية 

في �لتعامل مع �ل�شيا�شة �الإ�شر�ئيلية في مقاٍل بعنو�ن »�أور�ق كامب ديفيد قائاًل: »�إذ� لم يتم �لتو�شل �إلى �تفاقية، 

�لوفد  قيام  درجة  �إلى  كثير�ً  �لعبارة  هذه  تكررت  وقد  وطنية.«  وحدة  حكومة  ت�شكيل  �إلى  بار�ك  ي�شطر  ف�شوف 

�لفل�شطيني بال�شوؤ�ل غا�شبًا »هل هذه �لقمة هي الإنقاذ عملية �ل�شالم �أم الإنقاذ حكومة بار�ك؟« مقال الأكرم هنية 

بعنو�ن »�أور�ق كامب ديفيد« في مجلة الدرا�سات الفل�سطينية، 2001، �س79.

)14( ح�شين �آغا، وروبرت مالي، »كامب ديفيد: تر�جيديا )ماأ�شاة( من �الأخطاء«،  ذا نيويورك ريفيو اأوف بوك�ض.
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�لقمة  في  ي�شارك  �أن  عرفات  قرر  فقد  �العتر��شات،  تلك  من  �لرغم  وعلى   ،
قمة”)15(

بموجب �شروط ثالثة، تم �التفاق عليها مع �لرئي�س �الأمريكي كلينتون، وهي: �إجر�ء 

�لمزيد من �لمحادثات �لتح�شيرية، وتقديم �شماناٍت �أمريكية من �أجل �إعادة �نت�شار 

تلك  على  �التفاق  تم  وقد  جز�فًا،  �التهامات  �إطالق  عن  و�لكف  �الإ�شر�ئيلي،  �لجي�س 

تتم  لم  �لمطاف،  نهاية  وفي  عدمه،  �أو  �لقمة  نجاح  عن  �لنظر  بغ�س  �لثالث  �لنقاط 

، حيث يوؤكُد كلينتون في مذكر�ته 
)16(

مر�عاة �أٍي من �ل�شروط �لُمَتفق عليها �أو �حتر�مها

  .
على �أن “عرفات لم يقدم �أي رٍد نوعي”)17(

وقام  ديفيد،  كامب  قمة  �أعمال  جدول  على  �ل�شعبة  �لق�شايا  �إدر�ج  تم  لقد 

و�أظهر  لما حدث،  مت�شاربٍة  تف�شير�ٍت  بتقديم  �لجانبين  من  و�لمحللون  �لم�شاركون، 

لكثير  با�شتجابته  وذلك  و�شط،  �إلى حٍل  للتو�شل  نو�يا �شادقة  بار�ك  �لوزر�ء  رئي�س 

من �لمطالب �لفل�شطينية، حيث قبل باإحدى �لم�شائل �لتي ُتعتبر من �لمحرمات لدى 

�لجانب �الإ�شر�ئيلي، �أال وهي �لتفاو�س حول �لقد�س، و�أبدى مو�فقته على �أن ت�شبح 

عا�شمًة للدولتين، وعر�س �إعادة ما يقرب 91% من �ل�شفة �لغربية، و��شتعد�ده للقبول 

بمبادلة 1% من �أر��شي �إ�شر�ئيل �إ�شافة للن�شبة �ل�شابقة، ولم يكن باالإمكان في حينه 

من �لعر�س  “�لحد �الأق�شى”  �لت�شوية �لمن�شودة، نظر�ً الأن  �إلى تحديد مدى  �لتو�شل 

�الإ�شر�ئيلي �لمطروح في ق�شية �الأر��شي كان دون “�لحد �الأدنى” �لمقبول من �لجانب 

�لفل�شطيني، والأن ق�شيتي �لقد�س، وحق �لعودة ماز�لتا عالقتين من غير �تفاق، وعقب 

من  كثير�ً  �لطرفان  �قترب   ،2000 عام  �الأول(  دي�شمبر)كانون  في  كلينتون  مبادرة 

�لتو�شل �إلى �تفاقية في طابا في يناير)كانون �لثاني( عام 2001، �إال �أن �لمحادثات 

ف�شلت، وتوقفت �لمبادرة، ومع حلول يناير)كانون �لثاني( عام 2001، كان �لطرفان 

قد فقد� �شرعيتهما، وبخا�شٍة حكومة بار�ك ذ�ت �الأغلبية �ل�شئيلة، و�نهارت ج�شور 

�لثقة �لتي كانت بين �لطرفين. 

�شًا  �إن عدم قيام عرفات بطرحِ مقترٍح بديٍل لدفِع �لمفاو�شات ُقُدمًا ُي�َشّكُل مَلخَّ

َر �لرئي�س كلينتون  الأوجه �الختالف بين �أهد�ف �الإ�شر�ئيليين، و�لفل�شطينيين، ولقد عبَّ

عن �شعوره باالإحباط جر�ء �لتز�م عرفات �ل�شمت، وقال: “لقد قطعت �إ�شر�ئيل �أ�شو�طا 

�أبعد مما فعل عرفات، وحتى �أنُه لم يقم بتبني �لخطو�ت �لتي قام بها �الإ�شر�ئيليون 

، وقد جري �ل�شيناريو �لذي �أعقب تلك �الأحد�ث 
�أ�شا�شًا للمفاو�شات في �لم�شتقبل”)18(

�النتخابات  �شارون في  �أرئيل  �أمام  �النتخابات  بار�ك  �أواًل، خ�شر  �الآتي:  �لنحو  على 

)15( �أكرم هنية، »�أور�ق كامب ديفيد« مجلة الدرا�سات الفل�سطينية، �س76.

)16( ح�شين �آغا، وروبرت مالي، » كامب ديفيد: تر�جيديا )ماأ�شاة( من �الأخطاء«، نف�س معلومات �لن�شر �آنفة �لذكر.

)17( بيل كلينتون، حياتي، )يورك:�ألفرد �أي نوبف، 2004(، �س913.

)18( كلينتون، �لم�شدر نف�شه، �س915.  
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

�الإ�شر�ئيلية، ثانيًا، �نتخب �لرئي�س �الأمريكي جورج دبليو بو�س، وهو غير مّياٍل الإجر�ء 

مزيِد من �لُمفاو�شات بعدما ر�أى �لجهود �لتي قام بها �َشَلُفُه تذهب �شدى، ولم يوِح 

عرفات با�شتعد�ده الأي تعاون لتقديم مقترٍح بديل، بل وقال ل�شلومو بن عامي، وزير 

خارجية �إ�شر�ئيل �آنذ�ك: �إنه يرى في نف�شه “�شانع قر�ٍر” ولي�س “ُمفاو�شًا”، و�أن دوره 

 في �لحكِم على �الأمور فقط عند �نتهاء عمليات �ل�شد، و�لجذب،  باالإ�شافة �إلى 
ٌ
مق�شور

ذلك، لم تحرز قنو�ت �لتفاو�س �لمخفية في �شتوكهولم تقدمًا يكفي لعقد موؤتمٍر دولي 

لمباركة تلك �لجهود.  

و�نهارت �لمفاو�شات في نهاية �لمطاف “ب�شبب رف�ِس �الإ�شر�ئيليين، و�لفل�شطينيين 

�أن يقومو�  �إلى �لفل�شطينيين فعله كان بدهيًا جد�ً، هو  �لدخول في �للعبة... فما ُطلب 

بع�س  �أ�شهمت  فقد  ذلك،  عن  وف�شاًل   ،
بديل”)19( بُمقترح  بالتقدم  و�حدة  مرة  ولو   -

�ل�شيا�شية،  �لتفاعالت  �قت�شتها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �الإ�شر�ئيلية،  �لتفاو�شية  �لتحركات 

في ف�شِل �لمحادثات، كما �أنهم لم يتمكنو� من تقديم �أي تنازالت في ق�شية �الأر��شي، 

الأن تلك �لم�شائل كانت خطوطًا حمر�ء ال يمكن �القتر�ب منها، وقد �أثار �الإ�شر�ئيليون 

حفيظَة، وريبة �لفل�شطينيين، عندما �أعطو� ب�شي�شًا من �الأمل في �الأهد�ف �ل�شيا�شية، 

وذلك بالحديث عن قيام �لدولة �لفل�شطينية، �لتي فتحت �أبو�ب �الأحالم �لو��شعة، �إلى �أن 

ذلك لم يدم طوياًل، فقد �شعر �لفل�شطينيون باأن �لمقترح �لذي قدمته �إ�شر�ئيل ال يجعُل 

�ل�شيطرة  �لو�قعة تحت  �الأر��شي  وتت�شبب  للحياة،  قابلًة  دولًة  �لفل�شطينية  �لدولة  من 

�الإ�شر�ئيلية بتقطيع �أو�شال �لمناطق �إلى �أربعة كانتونات منف�شل بع�شها عن بع�س، 

وكذلك �عتبر �لفل�شطينيون موقف �إ�شر�ئيل �لنهائي من �لقد�س - �لذي يعطي لهم حق 

�الحتفاظ بال�شيادة على �أحياٍء فل�شطينية معزولٍة في قلب �لقد�س �ل�شرقية - باأنه يرمي 

�إلى خلِق �أحياء معزولًة عن محيطها “غيتو” في قلب �لقد�س.

تناول �لفل�شطينيون �لم�شائل �لمتعلقة بالم�شتوطنات، و�لحدود، و�لالجئين من 

منظور �لقانون �لدولي خالل قمة كامب ديفيد، فيما نظر عرفات �إلى �لنهج �الإ�شر�ئيلي 

على  �لكافي  �ل�شغط  ممار�شة  بوجوب  تعتقد  �لتي  �لُمحتِل”،  “عقلية  ُيمثُل  �أنه  على 

�لفل�شطينيين كي يقبلو� باأي �تفاٍق مهما كانت �شروطه، ولذ� فاإن �لطرح �الإ�شر�ئيلي 

يفتقُد �الأ�شا�س �لمنطقي - �أو يكاد - الأي ركائَز ت�شتند �إلى �لقانون �لدولي، وقد ر�أى 

�لفل�شطينيون من �أنف�شهم دعاة �شالم وتعاي�س،  و�أنه قبلو� بحلوِل �لو�شط، نظر�ً الأنهم 

�أذعنو� �لقانون �لدولي في �لتنازل عن حقوقهم، بينما ربَط �الإ�شر�ئيليون تنازالتهم 

باحتياجاتهم، وفوق ذلك، قام بار�ك باإخفاء مقترحاته �لنهائية، ريثما يقوُم عرفات 

بتقديِم تنازالٍت �أخرى، غير �أن �الأخير رف�س تقديم تنازالت جديدة حتى يرى ما هي 

)19( �شلومو بن عامي، مقابلة مع �شحيفة ها�آرت�س يوم 13 �شبتمبر )�أيلول( عام 2001.  
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“نهاية �لُلعبة”.
م�شار  على  �شلبًا  رت  �أثَّ قد  �لفل�شطينية  و�لبيانات  �لت�شريحات،  من  كثير�ً  �إن 

�لمفاو�شات، فقد كان عرفات يرى �أن �القتر�ح �لذي يق�شي بتق�شيم �لقد�س هو �أحد 

كامل  على  �لح�شول  في  �لحق  للفل�شطينيين  �أن  �أ�شال  يعتقُد  كان  الأنه  �لتنازالت؛ 

�لكاملة على  و�ل�شلطة  �لكاملة،  �ل�شيادة  �أقل من  بما هو  يقبل  �لمقد�شة، ولم  �لمدينة 

�لفل�شطينيون  و�فق  وقد  و�الأرمنية،  و�لعربية،  �لم�شيحية،  و�الأحياء  �ل�شريف،  �لحرم 

خالل �لمفاو�شات �أن يتنازلو� عن �ل�شيادة على �لحي �ليهودي، وحائط �لمبكى في 

 .
)20(

جبل �لهيكل، �للذين لم يكونا جزء�ً من �إ�شر�ئيل قبل عام 1967

�لعربي  �لقائد  فهو  و�لم�شلمين،  �لعرب  لكل  ُممثاًل  نف�شه  في  عرفات  ر�أى  وقد 

في  و��شحًا  ذلك  وبد  فيها،  يفرط  وال  �الإ�شالمية،  �لمقد�شات  يد�فع عن  �لذي  �لم�شلم 

ت�شريحاته �لتي �أدلى بها �أمام �لرئي�س كلينتون، حيث قال: “�إنني ل�شت قائد�ً لل�شعِب 

�لفل�شطينِي وح�شب، بل �إنني نائب رئي�س منظمة دول �لموؤتمر �الإ�شالمي �أي�شا، و�إنني 

، وب�شبب 
�أرى نف�شي منافحًا عن حقوق �لم�شيحيين �أي�شا، ولن �أقوم ببيع �لقد�س”)21(

ت�شكيٍك عرفات بالوقائع �لتاريخية �لمرتبطِة بجبل �لهيكل، و�لقد�شية �لتي يحظى بها 

لدى �ل�شعب �ليهودي، وتكر�ره �لتركيز على حق �لعودة �لُمطلق لكِل الجٍئ فل�شطيني، 

فقد خرجت �أية مبادر�ت �إيجابيٍة عن م�شارها �لِفعلِي.  

ولعل �لنقا�س �لذي د�ر حول �لالجئين كان من �أكبر �الأ�شباب �لتي وقفت عقبة 

في وجه �لمفاو�شات، وقد وردت تقارير ت�شير �إلى �أن �للجنة �لتي تم ت�شكيلها لمناق�شة 

ق�شية �لالجئين دخلت في جد�ٍل حول �لحق �لتاريخي، حيث �أ�شر �لفل�شطينيون على 

�أن �لقانون �لدولي ي�شمن حق �لعودة لجميع �لالجئين، ويعتقدون باأن قر�ر �لجمعية 

عدد  �أن  ومع  خا�س،  ب�شكل  �لحق  هذ�  على  ين�س   194 رقم  �لمتحدة  لالأمم  �لعامة 

ُيطالبو�  لم  �لفل�شطينيين  �أن  �إال  ن�شمة،  ماليين  و�شتة  خم�شة،  بين  يتر�وح  �لالجئين 

بالح�شول على حِق �لعودة لالجئين كافة، بل �إن �الأرقام �لتي تمت مناق�شتها بلغت 

لم تبد  �إ�شر�ئيل  �لفل�شطينيون ذلك تنازاًل كبير�ً جد�ً، لكن  �عتبر  �ألف فقط، وقد   800

�لم�شكلة،  مع  وتعاطفها  حزنها  عن  �لتعبير  �شوى  �لم�شكلة  تلك  تجاه  م�شوؤولية  �أي 

وطرحت ق�شية �لتعوي�شات بدياًل، يتم تنفيذها من خالل جهود م�شتركة مع �لمجتمع 

�لدولي، بما في ذلك قيام �ل�شندوق �لدولي ب�شرف تعوي�شاٍت لليهود �لذين هاجرو� 

من �لبلد�ن �لعربية، وو�فقت �إ�شر�ئيل على �ل�شماح لب�شعِة �آالٍف من �لالجئين بالعودة 

)20( روبرت مالي، وح�شين �آغا، ما بعد كامب ديفيد: تبادل )للر�شائل(، ورٌد على ايهود باراك« )ذ� نيويورك ريفيو �أوف 

بوك�س(.

)21( �أكرم هنية، »�أور�ق كامب ديفيد« مجلة الدرا�سات الفل�سطينية، �س95.
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، وبقي عرفات ملتزمًا 
خالل ع�شر �شنو�ت عبر عمليٍة ُيطلُق عليها ��شم “ لّم �ل�شمل”)22(

بما  �لتخطيط  ُيح�شنو�  لم  �الأمريكيين  �أن  �عتقد  الأنه  �لمبادرة؛  زمام  �تخاذ  بعدم 

يكفي الإنجاح قمة كامب ديفيد، و�أن �لعملية برمتها لم تخ�شع لتفكيٍر متاأن وجدي، 

وبالرغم من �أهمية حقيقة مو�فقة �لفل�شطينيين على مبد�أ حدود ما قبل عام 1967 

على مبد�أ �الأر�س مقابل �ل�شالم، �إال �أن �الأمريكيين لم يقدمو� �أية �شفقات جدية، ولم 

وكاأنهم  ظهرو�  حيث  ديفيد،  كامب  قمة  خالل  معقولة  �شيا�شية  مبادرة  �أية  يتخذو� 

�أن يفقدو� ثقتهم بهم،  ينقلون �الأفكار �الإ�شر�ئيلية فقط، مما َحَمَل �لفل�شطينيين على 

ولم يعودو� يعتبرونهم و�شطاء نزيهين. 

لقد كانت �شخ�شية يا�شرعرفات تتناق�س تناق�شًا تامًاً و�شخ�شية �إيهود بار�ك 

، �لذي كان يفكر بطريقة منهجية، و�أبدى ��شتعد�ده للم�شي قدمًا في �لعملية �ل�شلمية 

بما يفوق ما فعله �أي رئي�س وزر�ٍء قبله، بالرغم من عدم تمكنه من ت�شوية �الأمور مع 

، ولكن مع ذلك فقد كان بار�ك ُمحاور�ً متعجرفًا، وميااًل �إلى فر�ِس مو�قفه 
)23(

عرفات

�لمر�ت بال�شر�خ في  �إحدى  �إن عرفات قام في  ، حتى 
)24(

�لتفاو�ِس ب�شاأنها بداًل من 

معه  �لتعامل  يتم  �أنه  �شعر  الأنه  �أولبر�يت؛  مادلين  �الأمريكية  �لخارجية  وزيرة  وجه 

كما ولو كان عبد�ً، وما من �شك  في �أن �نعد�م �الحتر�م، و�لتعامل بفوقية �شاعد� على 

تعقيد �لعالقات �لمتوترة �أ�شاًل.

ولعل من �أكثر �لحقائق �إثارة للده�شة هي �أن عرفات وبار�ك لم يجتمعا بمفردهما 

مع  باالجتماع  بار�ك  يرغب  “لم  بقوله:  ذلك  كلينتون  �لرئي�س  وُيف�شر  و�حدة،  مرة 

�أن يدخال في عالقة �شر�كة ُيقدُِّم فيها كل �شيء،  عرفات وحدهما؛ الأنه كان يخ�شى 

“مر�وٌغ  �شخ�ٌس  �أن عرفات  �لمعروف  ، فمن 
ردٍّ نوعي”)25( �أيَّ  ُيقدُِّم عرفات  بينما ال 

، وي�شير �لرئي�س 
 في �لكالم �لخادع”)26(

ٌ
ُمتمل�ٌس، ومعروٌف بعدم �لتز�مه، و�أنه ماهر

عليه،  تمار�س  �لتي  �ل�شغوط  من  �لتمل�س  في  عرفات  بر�عة  �إلى  �أي�شًا  كلينتون 

ترغب  “هل  يقول:  �شيئًا،  منه  يطلب  عندما  �لقمة،  �أيام  �أن عرفات، وخالل  وي�شيف 

�أنه و�فق على �لمطالب(، وقد وظَف  )كناية عما �شيح�شل له لو  بح�شور جنازتي؟” 

عرفات مثل هذه �لتحركات، �أو �لتكتيكات �لتي تبعُث على �ل�شعور بالذنب في مو�جهة 

�نفتاح بار�ك، و�ندفاعه، حيث غامر بم�شيره �ل�شيا�شي من خالل تقديمه �لتنازالت، 

عرفات،  و�أولويات  بار�ك،  موقف  بين  عامي  بن  ويقارن  �لُمقترحة،  �لت�شويات  �أو 

)22( �أكرم هنية، »�أور�ق كامب ديفيد« مجلة الدرا�سات الفل�سطينية، �س82. 

)23( ديني�س رو�س، ال�سالم المفقود )نيويورك: فار�ر، �شتر�و�س، وجيرو، 2004( �ش495.

)24( �شلومو بن عامي، �س253.

)25( بيل كلينتون، حياتي، )نيويورك: �ألفرد نوف، 2004(، �س913.

)26( �شلومو بن عامي، �س255.
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فيقول: “لقد �آثر عرفات �أن يموت بطاًل مهزومًا لم ي�شت�شلم، مثل عبد �لنا�شر، على �أن 

�أن يكون رجل �شالم ويتعر�س لالغتيال مثل �ل�شاد�ت”، ومن ثم فاإن �لفروقات بين 

فريقي  لدى  �أكثر �شعوبًة  �الأمور  للمفاو�شات، وجعلت  �نعكا�شًا  �شكلت  �ل�شخ�شيتين 

 .
)27(

�لتفاو�س

بل  �لمفاو�شات،  تتوقف  لم  �لعنف،  دو�مة  و�ندالع  �لقمة،  ف�شل  تد�عيات  وبعد 

��شتمرت �أربعة �أ�شهٍر �إ�شافية، ولم تتمخ�س عن حل نهائي، وما ز�لت “�لمعايير” �لتي 

طرحها �لرئي�س كلينتون خالل �جتماع دي�شمبر)كانون �الأول( في �شرم �ل�شيخ، ولي�س 

خالل قمة كامب ديفيد، وهي �لتي تمت �لمو�فقة عليها - على عجل - في طابا بعد 

�شهٍر من �الجتماع ، ومع ذلك ما ز�لت هي �أكثر �لحلول جدوى في �لتو�شل �إلى حل 

م�شترك لل�شر�ع.

انتفا�سة الأق�سى  304

منذ �نتخاب �أرئيل �شارون رئي�شًا لوزر�ء �إ�شر�ئيل وحتى �إ�شابته ب�شكتٍة دماغيٍة عام 

2006، لم يكن حري�شًا على مو��شلة �لعالقات مع �لقيادة �لفل�شطينية، ولم ُت�شتاأنف 

مازن(  )�أبو  عبا�س  �لُمعتدل محمود  �لفل�شطيني  و�لرئي�س  �إ�شر�ئيل،  بين  �لمفاو�شات 

�شٍد، وجذب  �للقاء�ت بين  ��شتمرت  �شارون، وقد  �أولمرت مكان  �أيهود  �أن حّل  �إال بعد 

عت �شيا�شات �شارون خالل 
َّ
تاركًة خلفها مزيد�ً من �ل�شك و�لريبة بين �لطرفين، وقد �شر

مدة توليه رئا�شة �لوز�رة من وتيرة �ل�شر�ع �لد�ئر، فخالل �أربعة �أعو�ٍم �شقط �أكثر من 

ثالثة �آالف قتيٍل فل�شطينٍي، و�أكثر من �ألِف �إ�شر�ئيلي �أي�شا.  وتتعار�س �لتف�شير�ت �لتي 

 ،
)28(

ي�شوقها �لجانبان لالأ�شباب �لتي �أدت �إلى �ندالع �نتفا�شة �الأق�شى تعار�شًا تامًا 

ومرد ذلك �أن هذه �الأحد�ث تجري في منطقٍة ت�شودها �لتف�شير�ت �لُمرتبطة بنظريات 

�لموؤ�مرة، فيتوقع �الإن�شان د�ئما من عدوه ما هو �شيئ، بل �إن كل طرف ي�شك في نو�يا 

�لطرف �الآخر.

وتبدو �لرو�ية �الإ�شر�ئيلية �لر�شمية لما حدث �شريحًة، وو��شحة، حيث ترى �أنها 

نتيجة  تنفيذها  على  وعزم  يا�شرعرفات،  لها  خطط  و�أن  �شبق  �إرهابية  حربًا  كانت 

)27( ي�شف �لرئي�س كلينتون تاأثير �لفروقات في �ل�شخ�شيات بدقٍة قائاًل: »�أر�د بار�ك من �الآخرين �أن ينتظرو� حتى يرى 

هو �أن �لوقت قد حان، ومن ثم توقع قبول �أف�شل ما تقدم به على �أنه �شفقة �تفاق جيد يتكلم عن نف�شه، و�أما �شركاوؤه 

في �لتفاو�س فقد �أر�دو� �إجر�ء محادثاٍت لبناء �لثقة و�لكثير من �لتفاو�س.« �شبق ذكره �س912.

)28( �شري ن�شيبة، و�أدي كاوفمان، »نقا�شات �لمائدة �لُم�شتديرة حول �نتفا�شة �الأق�شى«، �أد�رها زياد �أبو زياد، مجلة 

فل�شطين و�إ�شر�ئيل، 2001.

مر�جعة لعملية �ل�شالم �الإ�رش�ئيلية �لفل�شطينية
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

�لحقوق ت�شترد  �أن  �لتي ترى  �لفل�شطينية،  �لف�شائل  �لذي تتبناه  للقر�ر �ال�شتر�تيجي 

�ل�شيا�شية تتطلب موقفًا ع�شكريًا، ويبدو  �لعملية  �إن  بالقوة ولي�س بالمفاو�شات، بل 

�لفل�شطينيون في كامب ديفيد،  �أبد�ها  �لتي  �لمعار�شة  �لموقف جليًا من خالل  ذلك 

و�لمفارقة �أن عملية �أو�شلو، و�لعرو�س �لتي ُطرحت خاللها، وذهبت �إلى مدًى بعيد هي 

من ت�شبب بحمِل �لفل�شطينيين على �لرد با�شتخد�م �لعنف، بعد �ن�شحاب �إ�شر�ئيل �أُحادي 

�لجانب من لبنان، نتيجة هجمات حزب �هلل �لتي �تخذت �شكل حرب �لع�شابات، �إ�شافة 

من  �لمئات  برفقة   2000 عام  )�أيلول(  �شبتمبر   29 في  لالأق�شى  �شارون  زيارة  �إلى 

�أفر�د �الأمن �الإ�شر�ئيلي، ونتيجة لذلك �تخذت كل �لف�شائل �لفل�شطينية مو�قف مت�شددة 

�ل�شلمية بمزيد من  �لعملية  �الأر�س، بل من مو��شلة  لي�س فقط من معار�شة �حتالل 

�لتنازالت، ويرى �لفل�شطينيون �أن زيارة �شارون لالأق�شى بالقوة كانت عماًل متعمد�ً 

و�أنها  �لمقد�شة،  �لمدينة  على  �لُم�شلمين  �شيادة  �نتقا�س  �أجل  من  له  �لتخطيط  �شبق 

كانت ��شتفز�زية من �أجل �إطالق �شر�رة رد فعٍل عربٍي يتم قمعُه بقوٍة، ومن ثم يتطور 

�لو�شع ليتحول �إلى مو�جهٍة ع�شكريٍة تقوم �إ�شر�ئيل با�شتغاللها من �أجل �لق�شاء على 

منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، وزعيمها يا�شر عرفات. 

كانت �النتفا�شة �لثانية ح�شبما ُيورُد �آري كاكوفيت�س “�إما حربًا فل�شطينية الإبادة 

�إ�شر�ئيل )ح�شب �لرو�ية �الإ�شر�ئيلية(، �أو حربًا فل�شطينية للتحرر �لوطني )ح�شب �لرو�ية 

، وي�شتعين كاكوفيت�س بالكاتَب مايكل فالتزر ليبين �إمكانية �لعثور على 
�لفل�شطينية(”)29(

هدفين متناف�شين لدى كلِّ جانٍب من طرفي �ل�شر�ع، فالهدف �الأول عند �لفل�شطينيين 

هو �شنِّ حرٍب من �أجل تدمير دولة �إ�شر�ئيل، كما يبرهن على ذلك �لهجمات �النتحارية 

�عتد�اًل، مثل  �الأكثر  2002، وبع�س عنا�شر فتح  �الإ�شالميون منذ عام  �لتي قام بها 

كتائب �الأق�شى، �لذين يرتبطون �رتباطًا مبا�شر�ً بعرفات، و�ل�شلطة �لوطنية �لفل�شطينية.  

�أما ثاني تلك �الأهد�ف فيتمثُل بقيام �لفل�شطينيين ب�شنِّ حرٍب من �أجل �لتمهيد لقيام 

دولة فل�شطينيٍة م�شتقلٍة �إلى جانب دولة �إ�شر�ئيل، و�إنهاء �الحتالل �لع�شكري �لم�شتمر 

منذ عام 1967 لل�شفة �لغربية، وغزة ، ومما يوؤكد ذلك �لقيام ب�شن عملياٍت على غر�ر 

حرب �لع�شابات �شد �لجي�س �الإ�شر�ئيلي في �الأر��شي �لمحتلة، �أما �لهدف �الأول عند 

�إ�شر�ئيل، فهي حرٌب م�شروعٌة، وعادلة تخو�شها من �أجل �لدفاع عن نف�شها �شد �الإرهاب 

�لفل�شطيني في �شبيل توفير �الأمن �شمن حدود ما قبل عام 1967، وثاني تلك �الأهد�ف، 

هي حرب تو�شعية ت�شنها �إ�شر�ئيل لالإبقاء على م�شتوطناتها، و�لت�شبِث باأر�ِس “�إ�شر�ئيل 

  .
)30(

�لكبرى” وهي �الأر��شي �لتور�تية “�لُمحررة” �أو لنقل �لُمحتلة

الفل�سطيني«  الإ�سرائيلي  ال�سراع  حول  المت�ساربة  الروايات  الأو�سط:  ال�سرق  في  »را�سومون  كاكوفيت�س،  �آري   )29(

)�لقد�س: �لجامعة �لعبرية، مخطوطة غير من�شورة 2003(.

)30( مايكل فالتزر، »�لحروب �الأربعة بين �إ�شر�ئيل وفل�شطين« مجلة دي�شنت، خريف عام 2002. 
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غير  �لهدفين  لتحقيق  �لحروب  يخو�شون  �لجانبين  على  �لمتطرفون  و��شتمر 

�لم�شروعين طيلة مدة عملية �ل�شالم، و�إذ� كان �النفجار �ل�شعبي ي�شتهدف في �لبد�ية 

قد  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  فاإن  �إ�شر�ئيل،  ثم  �لفا�شد،  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  نظام 

�لقائم، وتح�شين  �ل�شيا�شي  �لو�شع  �أجل تغيير  ب�شرعة ل�شالحها من  �أعادت توجيهه 

موقعها �لتفاو�شي على �لمدى �لق�شير، وهو ما ح�شل بالفعل خالل �لفترة ما بين 

ُجّل غ�شب، و��شتياء  �أجل توجيه  2، و�جتماع طابا، ثم عملت من  قمة كامب ديفيد 

�لقطاعات �الأكثر تهمي�شًا في �لمجتمع �لفل�شطيني تجاه �إ�شر�ئيل،  وبهذ� �لمعنى، فلم 

يقم عرفات، �أو �ل�شلطة �لفل�شطينية باالإجر�ءت �لمنا�شبة الإيقاف �النتفا�شة، معتقدين 

�لت�شدي  من  بداًل  �لموجة”  “ركوب  ف�شلو�  قد  �إنهم  بل  م�شالحهم،  تخدم  قد  �أنها 

بل  �لرئي�شة،  عرفات  خطة  تكن  لم  �النتفا�شة  ع�شكرة  �أن  ويبدو  و�لعنف،  لالإرهاب، 

ي�شجع  فهو  باتجاهين،  ي�شير  عرفات  كان  فقد  �لمتاأجج،  للو�شع  ��شتغالٍل  مجرد 

�لتي  �إيي(  )كارين  �ل�شفينة  في حالة  ذلك جليًا  كما ظهر  �ل�شر،  في  �لع�شكري  �لعمل 

تم �عتر��شها، و�شبِط حمولتها من �الأ�شلحة في �لبحر �الأحمر عام 2002، فقد �أد�ن 

عرفات هذ� �لعمل في �الإعالم، لكن هناك �شكوكًا �أنه على علم تام بها.

ولم يتم ت�شنيف �النتفا�شة �لفل�شطينية على �أنها حرٍب خالل �الأ�شابيع �الأولى 

�ل�شالح،  من  مجرد  �أعزل  �شعب  بين  مو�جهٍة  �أنها  على  �إليها  ُنظر  بل  �ندالعها،  من 

مما  مفرط،  نحو  عل  ت�شتخدمها  �لتي  �الأ�شلحة،  �أنو�ع  بكل  مدججة  ع�شكرية  وقو�ت 

�لجدير ذكره  نكون من�شفين، فمن  �لم�شاد، وحتى  و�لعنف  �لعنف  من  ي�شبب مزيد�ً 

تلك، وعالوَة على  �لُعنف  بد�أ مظاهَر  كانو� هم من  �لفل�شطينية  �الأمن  �أفر�د قوى  �أن 

ذلك، فقد تن�شل عرفات من وعده بحظر �الإرهاب، وكبح جماحه منذ �نهيار محادثات 

كامب ديفيد، ومع حلول �شهر �إبريل) ني�شان( عام 2002، كانت �ل�شلطة �لفل�شطينية 

ترغُب بتنفيذ وعدها بوقف �لعمل �لم�شلح وكل مظاهر �لعنف، �إال �أن �اللتز�م �لكامل 

بذلك لم يكن ليح�شن من ظروف   �لفل�شطينيين، ويحول دون وقف تدهور قدرتهم في 

�ل�شيطرة على �لجبهة �لد�خلية، وذلك نتيجًة لالإجر�ء�ت �لع�شكرية �الإ�شر�ئيلة، و��شتمر 

�إلى  �أدى  �لذي  خيار”  وجود  عدم  “خيار  تبني  مع  بالتدهور  �الأر�س  على  �لو�شع 

نف�شه  �لوقت  �الإ�شر�ئيلية في  �لحكومة  ، وناورت 
)31(

�النتحارية �لهجمات  زيادة عدد 

كي تتمكن من تاأجيل �إعادة �إطالق �لمفاو�شات �ل�شيا�شية �أثناء �لقتال، وبعد �شيٍء من 

�لتردد، �شنَّت عام 2002 هجومًا ع�شكريًا �شاماًل على �الأر��شي �لتي تحكمها �ل�شلطة 

�الأمن  قوى  ودمرت  �لكلية،  �الأمنية  �شيطرتها  فر�س  باإعادة  وقامت  �لفل�شطينية، 

�لفل�شطينية  �لرئا�شية  �لمقاطعة  بمهاجمة  قامت  كما  �لتحتية،  وبنيتها  �لفل�شطينية، 

)31( �دي كاوفمان، ومانويل حا�شا�شيان، »فهم �شر�عنا �الإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني، و�لبحث عن حٍل له«، �شبق ذكره.
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في ر�م �هلل، وحا�شرتها في �لوقت �لذي كان عرفات يقيم فيها، ومن ثم فاإنه ومن 

�لناحية �لعملية قد تحول �أ�شير�ً بد�خلها.  

�لنا�س ومعي�شتهم، من  �لمتعلقة بحياة  �لورقة  بيدها  �أن تبقي  �إ�شر�ئيل  تمكنت 

�لخدمات  توفير  �أجل  من  لها  خا�شعة  وجعلها  �لفل�شطينيٍة،  �ل�شلطٍة  �إ�شعاف  خالل 

�أكثر  �ل�شيئة  �الإن�شانية  �لظروف  �الإ�شر�ئيلي  �لجي�س  جعل  وقد  لل�شكان،  �الأ�شا�شية 

محاكمة  دون  من  �الإعد�مات  تنفيذ  �إلى  ولجاأ  �لفل�شطينيين،  �لمدنيين  لل�شكان  �شوء�ً 

لبع�س �لم�شلحين �لمزعومين، وقام بتوغالت ع�شكرية د�خل �لمدن، و�لبلد�ت، و�لقرى 

�لرد  خالل  من  �لحرب  قو�عد  �الإ�شر�ئيلي  �لجي�ُس  خالَف  فقد  وكذلك  �لفل�شطينية، 

بو�شائل ال تتنا�شب وحجم �لهجمات �لتي تعر�س لها، مما �أدى �إلى مقتل ;edn من 

�إلى ت�شعيد غير  �ل�شحايا �الأبرياء، كما قاد هو�س �لدولة �ليهودية با�شتخد�م �لقوة 

م�شبوق للعنف، قبيل �لمفاو�شات �لتي تم �إعادة �إطالقها مر�ت، ومر�ت، وباخت�شار 

على  �لمفرو�س  �الإ�شر�ئيلي  �لحظر  رفع  ب�شاأِن  تتعاون  لم  �الإ�شر�ئيلية  �لحكومة  فاإن 

�ل�شفر، و�لقيود �الأخرى، وتقاع�شت في تقديم �لدعم �إلى �ل�شلطة �لفل�شطينية �لتي كانت 

�إلى  �لمعقدة.  وُينظُر  �لُقوى وتد�خالتها  �أجل تغيير مو�زين  �إليه من  �أحوج ما تكون 

حركة حما�س على �أنها العٌب رئي�ٌس في مجريات �ل�شر�ع، وتتمتع بقدر�تها �لذ�تية، 

�لمنطقة؛  في  �لمهميِن  �لالعبيِن  مع  �شالتها  �إلى  باالإ�شافة  �ل�شيا�شية،  وطموحاتها 

�إير�ن و�شوريا، وهي ماز�لت تتمتع بقدر�ت عالية رغم �الغتياالت �لم�شتمرة �لتي تقوم 

بها �إ�شر�ئيل في �شفوف قادتها و�أفر�دها، ناهيك عن �لقتل و�لتدمير في �لبنية �لتحتية 

�لتي حدث لها �أثناء �لعدو�ن على غزة في دي�شمبر)كانون �الأول( عام 2008.  

�لرو�بط  من  كثير  َعت  تقطَّ فقد  �أف�شل،  لي�شت  حاله  فاإن  �لمدني،  �لمجتمع  �أما 

و�لعالقات �ل�شابقة، ولم تتم �إعادة ترميمها وبنائها، ويمكن �إلقاء �للوم �إلى جماعات 

�ل�شالم �لفل�شطينية، ب�شبب �إخفاقها في �لقيام بما يكفي لك�شب �لمنا�شرة، وح�شد �لتاأييد 

للم�شاريع �لبناءة �لتي تنفذها �ل�شلطة �لفل�شطينية، �أو لف�شلها في خلِق �لدعم �ل�شعبي 

لعملها �لذي توؤديه، ويمكن توجيه �للوم نف�شه �إلى �لتيار �لرئي�س في مع�شكر �ل�شالم  

�الإ�شر�ئيلي، ومع ذلك، فاإن �لمجموعات �لفل�شطينية لها �لف�شل بالنظر �إلى حجم ما 

قامت به في مجال �الإعالم، و�لعالقات �لعامة حول م�شائل مرتبطة بانتقاد ع�شكرة 

حقوق  ومخالفات  �ل�شائدة،  و�لفو�شى  �النتحارية،  و�لتفجير�ت  �لثانية،  �النتفا�شة 

�الإن�شان �لتي تم �رتكابها، وفي �لوقت �لذي �ن�شبت فيه توقعات �الإ�شر�ئيليين على 

�لتركيز في دخول �لحو�ر حول مو��شيَع مهنية، �أو تربوية، �أو �إن�شانية، �أو �أكاديمية، 

توقفت �لتوقعات و�الآمال �لفل�شطينية عند �لم�شتوى �ل�شيا�شي في �إطار �شعيها الإِحد�ث 

�لتغيير في و�لو�قع �القت�شادي �ل�شعب، و�الجتماعي �لمتدهور، وتلقى مع�شكر �ل�شالم 

�لياأ�س نفو�َس كثير من  �لعامة، ودخل  �الإ�شر�ئيلي �شربًة موجعًة، وتحطمت �شورته 
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نا�شطيه فيما يتعلق بفر�س �لتو�شل �إلى �تفاقية �شالم، ولم يُعد �الأمن �الإن�شاني ق�شيًة 

هام�شيًة تهُم �لجنود فقط، بل لقد �أ�شبحت تفر�س نف�شها على عتبات كل بيت �ليوم، 

مع �شقوط �شحايا مدنيين على كال �لجانبين.  

نع ال�سالم، ودوامة الحرب الحالية �سُ  404

ٍة، 
َّ
�أ�شبح محمود عبا�س رئي�شًا ُمنَتخبًا لل�شلطة �لوطنية �لفل�شطينية في �نتخاباٍت ُحر

ونزيهٍة، و�أُعُتِبَر ذلك �أول �الأ�شباب �لتي تدعو للتفاوؤل عقَب وفاِة يا�شر عرفات، وكانت 

�لمهمة �لتي تنتظر عبا�س عظيمة وخطيرة، نظر�ً الأنه َوِرَث عن �شلفه �لفو�شى �لد�خلية، 

و�ال�شتقطابات �ل�شيا�شية، و�لف�شاد، ومما ز�د �الأمور تعقيد�ً �لم�شاعفات �لدموية �لتي 

وَعِمَد محمود  �لذي تمخ�س عنها،  �لكئيب  و�لمناخ  �لخم�س،  �النتفا�شة   
ّ
�ِشِني ر�فقت 

عبا�س �إلى محاولة �لناأِي بنف�شه عن �إرِث عرفات ُم�شتعينًا بخبر�ء ومهنيين، �أماًل في 

�إ�شالح �الأنظمة �ل�شيا�شية، و�الأمنية، و�القت�شادية، كما �شعى �إلى وقف �النتفا�شة قبل 

كل �شيء، بعد �أن �أدرك �أن رياح �لم�شار �لع�شكري جرت كما ت�شتهي �ُشُفُن �إ�شر�ئيل. 

ويقودنا �لتحليل �لناقد للو�شع ب�شرورة �لقول با�شتبد�ل جيل �لقياد�ت �لقديمة، 

�إبقاء عنا�شر حركة فتح ومكوناتها متما�شكًة، من خالل  َن عرفات من  فطالما تمكَّ

ق ًت�ُشد”، وكانت موؤ�ش�شات حركة 
ِّ
�عتماده غالبًا على �الإغر�ء�ت �لمالية، و�شيا�شة “فر

�أكبر على  �لقديم، و�شخ�شياٍت تلقى تقدير�ً  فتح تقع تحت �شيطرة خليٍط من �لحر�س 

�ل�شعيد �لدولي لمهنيتها، مثل �لخبير �القت�شادي �ل�شابق لدى �لبنك �لدولي، ورئي�س 

�لوزر�ء �لحالي �شالم فّيا�س، مما حرم �لجيلين �لثاني، و�لثالث في فتح من �أي دور 

د�خل �لحركة، وما ز�ل �ل�شر�ع بين �لحر�س “�لقديم و�لجديد” م�شتمر�ً د�خل حركة 

فتح، وهو ما ز�ل ُي�شعف �لحركة ل�شالح حما�س �لتي تمثل �لمعار�شة �لفل�شطينية، 

عقب  ُذرَوَتها  �لحركة  �أهمية  وبلغت  بارز،  �شيا�شي  ودوٍر  كبيرة،  باأهميٍة  وتتمتع 

�نت�شارها �لمفاجئ في �نتخابات �لمجل�س �لت�شريعي �لفل�شطيني، و�نتهت �لم�شاعي 

ت�شكيل  �أجل  من   2007 عام  �ل�شعودية  في  �لمالكة  �لعائلة  بها  قامت  �لتي  �لفا�شلة 

حكومٍة م�شتركة بين فتح، وحما�س �إلى تفكيك �ل�شلطة �لفل�شطينية، وتولي فتح زمام 

�الأمور في �ل�شفة �لغربية، وحما�س في قطاع غزة،  ومع �لتحدي �لكبير �لذي �شكله 

�نقالب حما�س �لع�شكري في غزة، لم يتبقَّ لعبا�س وقت طويل في �لرئا�شة، كي يفر�س 

�شيطرته على �الأجهزة �الأمنية، وميلي�شيات �لف�شائل �لمختلفة، ويعيَد بناء �القت�شاد 

�لقانون، و�لنظام، ويعمل على  �لف�شاد من جذوره، ويفر�س �شيادة  �لُمحطم، ويقتلَع 

تح�شين �لحياة �لمعي�شية �ليومية.
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�ثنتين،  ب�شمتين    2009 قادها حزب كاديما حتى عام  �لتي  �لحكومة  وتت�شم 

نِع �ل�شالم مع �ل�شلطة �لفل�شطينية، وحربها على  هما: حملُة �إ�شر�ئيل للتو�شل �إلى �شُ

وفي  �لحالتين،  كلتا  في  نهائية  نتائج  �إلى  �لتو�شل  يتم  لم  ولكن  حما�س،   حركة 

�أعقاب م�شرحية �الن�شحاب �الإ�شر�ئيلي �أُحادي �لجانب من غزة، وتولي حما�س مقاليد 

�الأمور، �أ�شبحت �ال�شتر�تيجية �الإ�شر�ئيلية تقوم على �لتو�شل �إلى �ن�شحاب غير كلي 

من �ل�شفة �لغربية، وفي مار�س)�آذ�ر( عام 2006، �أعلن �لزعيم �لجديد لحزب كاديما 

عن نيتُه �إقامة جد�ر �لف�شل �لعازل لُي�شكل حدود �إ�شر�ئيل �لد�ئمة، ولم يكن �أولمرت 

هو �لذي خرج بفكرة �إقامة جد�ر للف�شل، غير �أن بع�شًا من قادة حزب �لعمل �قترحو� 

عليه �شرورة قيام �إ�شر�ئيل باإغالق حدودها باإحكام قريبًا من �لخط �الأخ�شر، وح�شب 

�العتبار�ت �الأمنية �الإ�شر�ئيلية، وقامت حكومة �لليكود – �لتي عادت �إلى �شدة �لحكم 

عام 2009 – بتطوير �لفكرة، ثم �أدخلت عليها تغيير�ت جوهرية جعلت من قيام دولٍة 

فل�شطينيٍة قابلٍة للحياة، ومت�شلة جغر�فّيًا �أمر�ً م�شتحياًل. 

�أنها قامت  بعد عرفات، مع  ما  فل�شطينيًا في حقبة  �شريكًا  �إ�شر�ئيل ال تجد  �إن 

ا تنتِه بعد، و�لتي حدد معالمها �لجد�ر  �لتي لمَّ �لغربية  بعملية تر�شيم حدود �ل�شفة 

م�شاحة  15% من  �إلى   9 �قتطع حو�لي  �أن  بعد  ر�شميًا  �الإعالن عنه  تم  �لذي  �لعازل 

بنهجه  كاديما،  لما غفل حزب  نف�شه،  يعيد  �أن  للتاريخ  كان  ولو  �لُمحتلة،  �الأر��شي 

�أحادي �لجانب، عن �الأخذ بعين �العتبار �أنه ال يوجد �أي بلٍد عربٍي، �أو زعيٍم فل�شطينٍي 

لديه �ال�شتعد�د للقبول بخط �لهدنة �الأخ�شر عام 1949 على �أنها حدوٍد نهائية، �أي 

�لتي   %55 بداًل من  �لتاريخية”  فل�شطين  “�أر�س  78% من  �إ�شر�ئيل على  �أن تح�شل 

1947،  ولكن قبل �لمجل�س  �أعطيت لها من �الأمم بموجب قر�ر تق�شيم فل�شطين عام 

�لوطني �لفل�شطيني �لذي ياأتمر باأمر عرفات بالخط �الأخ�شر؛ وذلك بعد �أربعين عامًا 

من خطة �لتق�شيم،  و�أ�شبحت �لق�شية مرتبطة �الآن باإيجاد حقائق جديدة على �الأر�س 

مع وجود جد�ر �لف�شل، و�قتطاع جزء كبير من �لـ22% �لمتبقية من م�شاحة �الأر��شي 

�لفل�شطينية، ومن ُثم �النتظار �أربعين عامًا �أُخرى حتى تتر�شخ �لحقائق �لجديدة،

 وقد ذكر �أولمرت عندما كان على و�شك مغادرة من�شبه �أنه وخالل مفاو�شاته مع 

عبا�س فيما بعد قد تم �لتو�شل �إلى �شيغٍة للمحافظة على �لمبد�أ �لذي �أكدت عليه عمليتا 

�ل�شالم مع م�شر، و�الأردن، وهو يق�شي بعودة كامل �الأر��شي �لفل�شطينية من خالل 

�لغربية، وغزة، وفي  �ل�شفة  �إجر�ء تبادٍل لالأر��شي، وبناء ممر بري ممتد يربط بين 

�لوقت نف�شه، �أدى ��شتمر�ر �لتو�شع �ال�شتيطاني، وغياب �لرغبة في تفكيك �لم�شتوطنات 

)�لبوؤر �ال�شتيطانية( �لع�شو�ئية �لتي �نت�شرت كما �لنار في �له�شيم على �أر��شي �ل�شفة 

�لغربية، �إلى تعزيز �شبح �شم �الأر��شي، �لذي �أخذ يزحف عليها �أكثر من �ل�شابق. 

 بد� موؤتمر �أنابولي�س لل�شالم في نوفمبر)ت�شرين �لثاني( عام 2007، و�لذي دعت 
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له وزيرة �لخارجية �الأمريكية كوندوليز� ر�ي�س كاأنه �لخيار �لوحيد على �ل�شاحة، وفي 

�إعالٍن �لمبادئ، �شرحت �لوزيرة ر�ي�س قائلًة �أن هذ� �لموؤتمر “يمتلك �إمكانية تن�شيط 

�لر�أي �لعام على كال �لجانبين، و��شتنها�س دعمهما �لكاملين التفاقيٍة يتم �لتفاو�س 

تحقيق  باتجاه  لالأمام  خطوًة  �أقترحه  ما  ويمثُل  �لدولتين،  حل  �إلى  و�شواًل  عليها 

�لحو�جز على  �لمدني، فاإن  �لمجتمع  �أما على م�شتوى   ،
�لطرفين”)32( �لم�شالحة بين 

�لُطُرق، ونقاط �لتفتي�س �لمت�شرة في كل مكان تعيُق من فر�س �للقاء بين �الإ�شر�ئيليين 

�أ�شاًل، وحيث  �الإ�شر�ئيلية  �لمناطق  �إلى  ُي�شمُح لهم بالدخول  �لذين ال  و�لفل�شطينيين، 

معظم  و�أ�شبحت  �أي�شًا،  �أماكنهم  في  بالفل�شطينيين  �للقاء  �الإ�شر�ئيليين  على  ُيحظر 

�إطار �لتفاعِل مع فل�شطينيين من �لقد�س  مبادر�ت �ل�شالم �الإ�شر�ئيلية مح�شورًة في 

�ل�شرقية، ولذ� كانت �لنتائج في مجال �لتو��شل بين �لطرفين متو��شعًة نتيجًة للطلبات 

�لُمهينة، وغير �لفعالة �لتي ت�شترطها �إ�شر�ئيل ال�شت�شد�ر ت�شاريح دخول �الأفر�د مدة 

يوٍم و�حٍد، بداًل من �أن ُتطلق حملًة قوية لل�شغط على �لحكومة �الإ�شر�ئيلية من �لح�شول 

على �شيا�شٍة منفتحة لبناء �ل�شالم.  �أما �الآمال و�لطموحات �لمعقودة على هذ� �لجانب 

في  موؤقت  �شعبٍي  بتاأييٍد  حظيت  �شابقًا  �لم�شتركة  �لمبادر�ت  بع�س  �أن  في  فتتمثل 

ن�شيبة-�أيالون”،  “�تفاق  قبيل  من  �أمثلٍة  �لمبادر�ت  تلك  وتت�شمن  �لُمجتمعين،  كال 

�لمناه�شة لالحتالل، ومع ذلك، فقد �عتبر كل  �لميد�نية  ومبادرة جنيف، و�الأن�شطة 

�لدعاية  قبيل  من  �أنها  عام  ب�شكٍل  �لمبادر�ت  تلك  و�الإ�شر�ئيليين  �لفل�شطينيين،  من 

�أهمية بناء  �إدر�ك  �ل�شعبية، و�شبب ذلك عدم  �لم�شاركة  �إجماال من  �الإعالمية، وتخلو 

�لج�شور وتقديرها ب�شكٍل كاٍف، �أو حتى قيام قادة �لحكومات برف�س تلك �لُمبادر�ت 

�شمنيًا من خالل و�شع عر�قيل �أمامها، وهناك فكرٌة �أخذت تنمو وتنت�شر بين �أغلبية 

�لتيار �لمعتدل من �الإ�شر�ئيليين، توؤمن بعدم �إمكانية �لتعاي�س مع �لفل�شطينيين، ولذ� 

يجب �لتخل�س منهم.

فعٍل على  رد  باأنه  �لفل�شطينيين  �لُمَوجه �شد  ُعنفهم  �الإ�شر�ئيليين  ويبرُر معظم 

تهديد �أمنهم، وفي �لمقابل، يرى �لفل�شطينيون �أن �أعمال �لعنف �لتي يرتكبونها ما هي 

، وال يهم �إن كانت �ال�شتر�تيجية تلك خيار�ً 
)33(

�إال رد م�شروع على �الحتالل، و�لقمع

)32( �ألزَم كٌل من عبا�س و�أولمرت نف�شيهما خالل موؤتمر �أنابولي�س باإجر�ء مفاو�شاٍت من هذ� �لقبيل  في هذ� �لمنبر 

�لهام �لذي حظي باهتماٍم دولٍي و��شٍع.  وتلقى موقف عبا�س دعمًة قويًة في محيطه �ل�شيا�شي.  و�أوحت ت�شريحات 

�أولمرت في مرحلة ما بعد موؤتمر �أنابولي�س باأنه فهم �أهمية، وم�شامين حل �لدولتين معاأً من �لمنظور �الإ�شر�ئيلي، 

�لفر�س  �لتاريخية:  �لت�شوية  على  »�لتفاو�س  كيلمان،  �شي  هيربرت  �التجاه.«   بهذ�  �شعبه  لتثقيف  ُم�شتعد�ً  وبد� 

�لجديدة في �إطار عملية �ل�شالم �الإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية« جامعة هارفارد )مخطوطة، عام 2008(.  

)33( يبدو �أن �لنتائج �لمفاجئة ال�شتطالع �لر�أي �لذي �أجر�ه برنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائي بين �ل�شباب �لفل�شطيني 

مع  �ل�شر�ع  �أجل حل  من  �لعنف  �إلى  �للجوء  �لفل�شطيني  �ل�شباب  من   %70 »ُيعار�ُس  �ل�شائد:  �لتوجه  هذ�  ُتناق�س 

�إ�شر�ئيل.«  �شحيفة هااآرت�ض.
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�شائبًا �أم خاطئًا الإنهاء �الحتالل، فعادًة ما يورد �الإ�شر�ئيليون �أمثلة ملمو�شًة على 

�أعمال �لعنف �لتي ُترتكب بحقهم، مثل قيام حما�س باختطاف �لجندي �الإ�شر�ئيلي، 

“بالعنِف  ُي�شمى  ما  �أي�شا  تت�شمن  �لعنف  مظاهر  �أن  على  �لفل�شطينيون  وي�شر 

�لقد�س  تهويد  ومحاولة  �لف�شل،  جد�ر  وبناء  �لم�شتوطنات،  تو�شيع  مثل  �لبنيوي” 

�لعربية �ل�شرقية، كما �أن �الإغالقات �الإ�شر�ئيلية �لد�ئمة لمعابر غزة ُتعيق دخول �لمو�د 

�لكريم، مما  و�لماأوى  �لعمل،  �لغذ�ئية، وفر�س  و�لموؤن  �ل�شحية،  للرعاية  �ل�شرورية 

�أب�شط حقوقه، ونتج عن ذلك كله �لوفيات  ُيفاقم معاناة �شعٍب باأكمله وحرمانه من 

�لُمبكرة، و�نخفا�س م�شتوى �لعمر عند �لوالدة، و�أمر��س �ال�شطر�بات �لنف�شية �لناتجة 

عن �لتعر�س لل�شدمات، و�إذ� كان �لفل�شطينيون يلقون باللوم على �الحتالل و�آثاره، 

فاإن �الإ�شر�ئيليين يحاولون عدم �العتر�ف بم�شوؤوليتهم عن ذلك، ويف�شلون �أن يلقو� 

بالالئمة على �لعنف �لذي يرتكبه “�الآَخُر” �شدهم.  

ومن بين �أهم �لعو�مل �الأُخرى �لموؤثرة في عملية �ل�شالم هم �لمعار�شون �لذين 

يمار�شون �لع�شيان �لمدني، و�لمعار�شة �لعنيفة �ل�شرية، و�لقيام باأعمال غير قانونية 

و�لحركات  �لُمتعثر،  �ل�شالم  ويو�جه  بحقهم،  �ل�شادرة  �لق�شائية  �الأحكام  لتحدي 

�لد�ئمة  �لن�شاطات  و�لفل�شطيني،  �الإ�شر�ئيلي،  �لمجتمعين  في  بالعد�لة  تنادي  �لتي 

�الإقليمية  �لدينية، و�الأجند�ت  �لذين يتاأثرون باالأفكار  �لمتع�شبين و�لمتطرفين،  من 

و�لعن�شرية، ولقد نجح �لُم�شتوطنون �لمتع�شبون، و�الإ�شالميون مثل حما�س، و�لجهاد 

�الإ�شالمي في ��شتعمال كافة �الأ�شاليب من �أجل �إف�شال عملية �ل�شالم، باالإ�شافة �إلى 

مطالبتهم باال�شتيالء على �الأر��شي �لُمقدَّ�شة جميعها.

 2009 عام  �لثاني(  يناير)كانون  في  يومًا  وع�شرين  �لثالثة  حرب  كانت  وقد 

�أكثر �لُمو�جهات دمويًة في قطاع غزة منذ عام 1967، وقد �عتقد �أولئك �لذين ف�شلو� 

�لخيار �لع�شكري في �إ�شر�ئيل �أن �للغة �لوحيدة �لتي يفهمها “�لعدو” هي لغة �لقوة، 

و�أن �الإجر�ء �لوحيد �لُمتبقي هو ممار�شة �لمزيد من �لعنف، وكان نتيجة �نتهاج مبد�أ 

�لقوة �أن ُقِتَل �أكثر من �ألف �شخ�س، وُجِرَح �أربعة �آالٍف �آخرون – غالبيتهم �لعظمى من 

�لفل�شطينيينن – وكان ربعهم �إلى ن�شفهم من �لمدنيين غير �لمقاتلين.  

اًء، وبداًل من ذلك فاإن  �إن توجيه �للوم �إلى طرٍف دون �الآخر لن يكون �إجر�ًء بنَّ

على �إ�شر�ئيل، وحما�س �أن تقوما بمر�جعة �أفكارهما، ودو�فعهما، وتقييم �لنتائج �لتي 

�أ�شفرت عنها تلك �لحرب.

�لعقوبة  و�إيقاع  �ل�شكنية،  و�لمناطق  �لمدنيين  با�شتهد�ف  �إ�شر�ئيل  قيام  �إن   

من  كبيرة  باأعد�د  و�لت�شبب  �الأ�شا�شية،  �لمو�د  دخول  ومنع  �ل�شكان،  على  �لجماعية 

�الإ�شابات بين �لن�شاء، و�الأطفال، كل ذلك ُيَعدُّ �أعمااًل ال �أخالقية، وغير قانونية، كما 

يجب توجيه �للوم �إلى حما�س و�شجب قيامها با�شتهد�ف �ل�شكان �لمدنيين في جنوب 



��

�إ�شر�ئيل بق�شد �إيقاع �أكبر عدٍد ممكن من �ل�شحايا.

معار�شو  يزد�د  فيما  �ل�شاعة،  هذه  حتى  بعمق  منق�شمين  �لُمجتمعين  ز�ل  وما 

�ل�شالم ومناوئيه قوًة، وقد منحت نتائج �النتخابات �لتي �أُجريت في �إ�شر�ئيل خالل 

�شهر فبر�ير)�شباط( عام 2009 �أغلبيًة ُمطلقًة للتكتل �ليميني �لُموؤَلف من حزب �لليكود 

بزعامة نتنياهو، �لذي يتبنى على م�ش�س مبد�أ �لقبول بدولة فل�شطينية محدودة، وفي 

�لجانب �لفل�شطيني، ما ز�لت �الأزمة م�شتمرة بين فتح، وحما�س منذ عام 2006، وهي 

�الأزمة �لتي �ندلعت عقب قيام حما�س بتنفيذ �نقالبها �لع�شكري في قطاع غزة، فيما 

بقيت دعو�ت �لوحدة تذهب �أدر�ج �لرياح، وال تالقي �أذنًا �شاغية من �لطرفين، وت�شير 

�لمحاوالت �لفا�شلة للم�شالحة بينهم حتى �الآن �إلى �شعي كال �لطرفين لتعزيز هيمنته 

�لمحلية،  �ل�شرعية  على  للح�شول  محاولٍة  في  �الأر��شي،  على  و�شيطرته  �ل�شيا�شية، 

و�الإقليمية.  

�لديمقر�طية  �لطبيعة  على  �ل�شالم  عملية  في  �لحا�شل  �لخطير  �لتدهور  �أثر  لقد 

 ،
)34(

للنظام �الإ�شر�ئيلي، وعلى عملية �لتحول نحو �لديمقر�طية في �الأر��شي �لفل�شطينية

وقبيل ب�شعة �أ�شهٍر من تبنِّي �تفاقية �أو�شلو، �جتمعت مجموعة من �الأكاديميين لمناق�شة 

 ،
)35(

�لفر�شية �لقائلة باأن �لدول �لديمقر�طية تتورع عن خو�س �لحروب �شد بع�شها

وقد �أثار مثل هذ� �لتعميم عدة �أ�شئلة ُمهمة، منها: هل بو�شع �إ�شر�ئيل �أن تبقى دولة 

�لفل�شطينيين  ديمقر�طية في ظل �لعملية �لطويلة للحرب، و�الحتالل؟  وهل باإمكان 

طبيعة  �العتبار  بعين  �آخذين  �لحالية،  �لظروف  ظل  في  �لديمقر�طية  دولتهم  �إيجاد 

�أنظمة  بين  �شالٍم  �إلى  �لتو�شل  �الأ�شهل  من  وهل   ،
)36(

بهم؟ �لُمحيطة  �لعربية  �الأنظمة 

�لحكم �لديمقر�طية، �أم �لدكتاتورية؟ 

وفي هذه �الأثناء، ت�شبب �الحتالل بتعطيل عملية �لتحول �لديمقر�طي د�خل منظمة 

�لتحرير �لفل�شطينية من خالل �إلغاء حق �لفل�شطينيين �لكامل في �لت�شويت، وتاأجيل 

، ولم يكن �الأمر موفقًا عندما رف�شت فتح، و�إ�شر�ئيل، و�لمجتمع �لدولي 
)37(

�النتخابات

بقيادة �لواليات �لُمتحدة قبول نتيجة �النتخابات �لمجل�س �لت�شريعي �لفل�شطيني عام 

)34( »تحول �لمجتمع �لمدني �لفل�شطيني، ودوره في تطوير توجهاٍت ديمقر�طية في �ل�شفة �لغربية، وقطاع غزة« في 

كتاب من تحرير �أولي هويري�س، و�شيفا مارتن يوروكيل بعنو�ن الحلول والتناق�سات في ال�سرق الأو�سط، )مطبعة 

جامعة �آرهو�س، �لد�نمرك، 1997( �ش195-183.

 ،1 اأوف بوليتيكال �ساين�ض، عدد  اأنيوال ريفيو  �ل�شالم؟« في مجلة  �إلى  �لديمقر�طية  )35( جيم�س لي ريي، »هل تقود 

1998، �س 46-27.

الفل�سطيني،  الإ�سرائيلي  وال�سراع  وال�سالم،  الديمقراطية،  )محررون(  روث�شتاين  ور  عابد،  و�س  كاوفمان،  �نظر   )36(

)بولدر: لين ر�ينر نا�شرون، 1993(.

الأيدولوجيا،  �لفل�شطينية:  �لتحرير  منظمة  د�خل  �لديمقر�طية  نحو  �لتحول  »عملية  حا�شا�شيان،  مانويل   )37(

وال�ستراتيجية، والُبنية، في كتاب �أي كاوفمان، �أ�س عابد، و�آر روث�شتاين، �شبق ذكره، �س 285-257.
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2006 �لتي فازت بها حما�س باأغلبة �شاحقة، حتى �أن �لفل�شطينيين لم ُيعَطو� “فترة 

بينما كانت  �أن كل ذلك حدث  �لغريبة  �لمفارقة  ومن  �لتي تمتد مئة يوم”،  �ل�شماح 

في  ثابتة  �أولوية  �لديمقر�طية  تطرح  بو�س  دبليو  جورج  �الأمريكي  �لرئي�س  حكومة 

�ل�شرق �الأو�شط، مما ُيظهُر �زدو�جية �لمعايير ب�شكٍل و��شح، ثم �إن دو�مة �لُعنف �لتي 

تجعل كال �لطرفين يلقي باللوم على �الآخر قد �أدت مر�ر�ً وتكر�ر�ً �إلى زيادة �لدعم �لذي 

تح�شل عليه �لقوى �ل�شيا�شية �لُمتطرفة.

�ل�شاد�ت و�لح�شين قد �شاعدت  �لقوية �لتي يتمتع بها كل من  �لقيادة  �إن مز�يا 

م�شر و�الأردن على �لتو�شل �إلى “�شالم �ل�شجعان” مع ُنظر�ئهم �الإ�شر�ئيليين بيغن، 

�لديمقر�طية، فقد  �الأنظمة  ور�بين.  ولكن �لبحث عن قائد �شلطوي قوي ال يتفق مع 

قام �لمتطرفون باغتيال كل من �ل�شاد�ت، ور�بين، فيما تعر�شت حياة �ثنين �آخرين 

من �لقادة للخطر.

ُخال�سة، وا�ستنتاجات: الدرو�س والِعبر الُم�ستفادة   504

�إن ��شتمر�ر ف�شِل عملية �ل�شالم �الإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية قد �أدى �إلى خلِق جوٍّ من �لت�شاوؤم 

نتائج  �إلى  �لتو�شل  على  �لياأ�س  يحملنا  �أن  يجوز  ال  ولكن  جميعها،  �الأطر�ف  لدى 

يتعاي�س  �لتي  �لو�حدة”  “�لدولة  حل  بمبد�أ  تنادي  مطالبات  ظهرت  فقد   ،
)38(

خاطئة

�لفل�شطينيين، و�ليهود �الإ�شر�ئيليين معًا، وذلك كنتيجة نهائية للخروج  فيها �لعرب 

، �إال �أن هذ� �لحل لم يقبل به �آخرون، حيث يرون �أنه 
)39(

من �لو�شع �ل�شيئ و�لمتردي

�أمد �شيطرته على  �إطالة  �أحد �لطرفين  �أهمها محاولة  ينطوي على عيوب كثيرة، من 

  
)40(

�لطرف �الآخر.

�أجل  �الأهمية، وذلك من  في غاية  �أمر�ً  يعد  �ل�شعبين  �لتاأكيد على هوية كال  �إن 

�ل�شالم  بناء  �أجل  من  م�شتركة  جديدة  مبادئ  نحو  �لعالج:  �إلى  �لت�شخي�س  »من  كاوفمان،  و�دي  �شالم،  وليد   )38(

�ساندول-�ستارو�ست، وجي  ،اآي  بيرن،  و�ض  �ساندول،  دي  دي جي  تحرير  من  كتاٍب  في  �لفل�شطيني،«  �الإ�شر�ئيلي 

�سين�سهي بعنوان دليل تحليل النزاعات وف�ِسها، )نيويورك: ر�وتليدج، 2009( �ش 455-437.

وقفية  �لعا�شمة:  )و��شنطن  بيبر،  بولي�سي  فورين  كارنيغي  �لدولتين؟«   حل  �شم�س  غربت  »هل  بر�ون،  ناثان   )39(

كارنيغي لل�شالم �لدولي، مايو/�أيار 2008(. 

)40( �شوف يبقى هناك �أمل باإعادة �إحياء حل �لدولتين طالما بقيت �الأغلبية لدى �لطرفين ر�ف�شًة لحل �لدولة �لم�شتركة، 

ويف�شلون قيام دولة �لقومية �لو�حدة لكل �شعٍب على حدة.  ولكن، وحالما ت�شبح كلفة �ل�شر�ع �الإثني )�لِعرقي( 

باهظة، �شت�شارع �إ�شر�ئيل �إلى �شخ دماء جديدة في فكرة حل �لدولتين.  وهذ� هو �لتناق�س بين �لم�شتقبل �لمطلوب، 

و�لو�قع �لحالي �لذي يبقي على خيار �إقامة دولة على حدود 1967 خيار�ً قائمًا.«  ميناحيم كالين، »دولة و�حدة 

في �الأر��شي �لمقد�شة: حلم �أم كابو�س؟« في انترنا�سيونال �سبيكتيتور، 2008 )43(، 4، دي�شمبر، �س 101-89.
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�لخم�شة ع�شر  �لم�شوؤولون، والأول مرة، خالل  �نخرط  فقد  �لم�شير،  تقرير  حقهما في 

�لمدني،  �لمجتمع  �ل�شالم عبر  بناء  و�أن�شطة  �شيا�شية،  �لما�شية في مفاو�شات  عامًا 

ا يتحقق بعُد، �إال �أن مجموعة من �لم�شطلحات �أ�شبحت  وعلى �لرغم من �أن �ل�شالم لمَّ

جزء�ً من مو�قف معظم قياد�ت �لجانبين، ومن هذه �لم�شطلحات: �لمفاو�شات بين 

للدولتين،  عا�شمًة  و�لقد�س  �لدولتين،  وحل  �لفل�شطينية،  �لتحرير  ومنظمة  �إ�شر�ئيل، 

1967 ) وقد تم تعديالت  �إلى حدود ما قبل عام  و�الن�شحاب من �الأر��شي �لمحتلة 

متفق عليها لت�شمل عمليات تبادل لالأر��شي(، وحق �لفل�شطينيين بالعودة �إلى �إ�شر�ئيل 

�ل�شالم تنز�ح  �أخذت تطلعات منا�شري  ُينَظم ذلك ب�شيا�شات حكومية، ولقد  �أن  على 

�لذين  �ل�شابقين  �لليكود  �شيئُا ف�شيئُا نحو �التجاه �لمعتدل لل�شالم، حتى بين زعماء 

�أ�شبحو� �لقادة �لحاليين لحزب كاديما، ود�خل �ل�شلطة �لفل�شطينية نف�شها، ولقد تم 

�إجماٍع في ق�شايا �لو�شع �لد�ئم تقريبًا، من خالل دبلوما�شية خاّلقة،  �إلى  �لتو�شل 

�لر�شمٍي  �التفاٍق  مكونات  و�أ�شبعت  �لثاني”،  �لم�شار  “دبلوما�شية  ت�شمى  ومنفتحة، 

�لُمحتمل مناق�شة ودر��شة، ولم تعد �لُم�شكلُة في �شروط �لو�شع �لنهائي، بل في كيفية 

�آفاق �لعمل �لقائم على �لُمباِدر�ت  �إلى  �النتقال من �ل�شلل �لحالي في عملية �ل�شالم 

�لخالقة من �أجل �لتو�شل �إلى �لحلول �لمنا�شبة.  

على  �أولى  مرحلة  ولو   - ُم�شتقلة  فل�شطينية  دولة  قيام  �أ�شبح  لذلك،  ونتيجة 

وطالما  و�التحاد،  �لم�شترك  �لعي�س  من  �أُخرى  �أ�شكال  لبروز  م�شبقًا  �شرطًا   - �الأقل 

�أو�شع فيما بعد  �أوروبٍي  �إلى فكرة �تحاٍد  )�لبينيلوك�س( �لذي تطور  كان نموذج دول 

�إ�شر�ئيل،  �إلى  �لدخول  خالله  من  �لفل�شطينيون  يتمكن  كي  ُي�شاُق  �لذي  �لمثال  هو 

و�لخروج منها، وعلى �لرغم من �الأهمية �لحيوية للتدفق �لحر لالأ�شخا�س، و�لب�شائع، 

�شرطًا  ُتعتبُر  �ل�شعبين  من  لكلٍّ  منف�شلة  �شيادة  على  �لمحافظة  فاإن  �لعمل،  وفر�س 

لبناء م�شتقبٍل م�شترك، حيث يمكن لليهود �أن ي�شلو� �إلى �أماكنهم �لمقد�شة �لموجودة 

�ل�شفة �لغربية �لفل�شطينية، و�لقد�س �ل�شرقية، و�أن ي�شكنو� بالقرب من تلك �الأماكن، 

�لغربية  �ل�شفة  �لدينية، و�أن يقيمو� في  ويمار�شو� طقو�شهم في �الحتفال باأعيادهم 

مع �حتفاظهم بجن�شيتهم �الإ�شر�ئيلية.  

�إلى  �أدت  وت�شظيها  �ل�شيا�شية  �لف�شائل  وت�شرذم  �ل�شعيفة،  �لقياد�ت  ولكن 

�لتقليل من �حتمالية �لتو�شل �إلى نتائج عبر �لمفاو�شات �لثنائية، وف�شاًل عن ذلك، 

�لظهور بمظهر قوًى،  �إلى عدم تمكين محمود عبا�س من  �إ�شر�ئيل  فقد قادت �شيا�شة 

وح�شلت �لقوى �لمتطرفة في كال �لجانبين على �لدعم و�لتاأييد، رغم �أنها ال تعترُف 

بحق كل من �إ�شر�ئيل، وفل�شطين بالوجود، ولذ� فمن �لمحتمل �أن �أف�شل �ل�شيناريوهات 

�لم�شتقبلية �شيقود �لمز�ج �لعام لدى �لجانبين �إلى �لدعوة للف�شل بين �لطرفين، على 

مبداأ “نحن هنا، وهم هناك”، ولقد �أدى ذلك �لتوجه �شمنًا �إلى �لت�شجيع على �لف�شل، 
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بدل �ل�شعي ور�ء تحقيق �لُم�شالحة، وقد �أ�شبحت هذه ��شتر�تيجية مقبولًة في كثير من 

�لدو�ئر �ل�شيا�شية لمع�شكر �ل�شالم �الإ�شر�ئيلي، وفي تلك �الأثناء، �زد�د �إحباط نظر�ئهم 

من �لفل�شطينيين، ب�شبب ذلك �لنهج �لجديد في �إد�رة �ل�شر�ع، �لذي يوؤجل م�شاألة قيام 

كثير  وُتظهر  تقرير م�شيرهم،  في  �لفل�شطينيين  م�شروعية حق  وينتق�س من  �لدولة، 

من  �لدولتين  حل  يدعم  �لعاِم  �لر�أُي  �أن  موؤخر�ً،  �أُجريت  �لتي  �لر�أي  ��شتطالعات  من 

�لتوجه  هذ�  و�شيوؤدي  �أخرى،  جهة  من  �لعقابية  �ال�شتر�تيجيات  ُي�شاند  بينما  جهة، 

�ل�شالم، وبالرغم من  �لمرتبط بتحقيق  �لعمل  �إلى نو�ق�س وعيوٍب فنية، ونف�شية في 

�أجل  من  �لعام  �لر�أي  على  �لتاأثير  مجال  في  �ل�شالم  نا�شطو  قدمها  �لتي  �لم�شاهمة 

�إلى �النتقام  �أنهم لم يكونو� قادرين على تجاوز �لدعو�ت  �إال  م�شاندة حل �لدولتين، 

و�لرد، �أو �لتقليل منها على �الأقل. 

ق ت�ُشد”، وال يمكن �لتو�شل �إلى �إجماع �شيا�شي 
ِّ
ويخ�شى �لجانبان �الآن �شيا�شة “فر

من �لطرفين �الإ�شر�ئيلي، و�لفل�شطيني، وال يمكُن لالأطر�ف �لمتفاو�شة �أن تتو�شل �إلى 

�أي حٍل دون وجود دعٍم �إقليمي فاعل، من مثل �إعطاء دفعة قوية لمبادرة �ل�شالم �لتي 

جددت جامعة �لدول �لعربية طرحها في عام 2007، وقيام �أع�شاء �للجنة �لُرباعية 

ُتعتبر  �لناعمة”  “�لقوة  �أن  ويبدو  �الأمريكية،  �الإد�رة  بقيادة  �أي�شا  �لفاعل  بالتدخل 

كلينتون،  هيالري  خارجيته  ووزيرة  �أوباما،  �الأمريكي  �لرئي�س  عند  �أولويٍة  بمثابة 

وعليه فاإن هناك حاجة �إلى ترجمة �لدبلوما�شية �لعامة �إلى ُخُطو�ٍت فّعالة، حيث ما 

ز�لت و��شنطن تتحمل كلفة �لعنف �إلى �الآن، �إال �أنها �أ�شحت بحاجة ما�شة �إلى ��شتثمار 

�إلى  �أجل تذليل �لعقبات �لتي تقف في وجه �لتو�شل  من  “�لع�شا و�لجزرة”  �شيا�شة 

�لحل، وعلى �لرغم من �شحة �لفر�شية �لتي ترى بعدم قدرة �لواليات �لمتحدة على 

�لحيلولة دون وقوع حرب، �أو قيامها بفر�س �ل�شالم على �الأطر�ف �لمعنية بال�شر�ع، 

�إال �أنها مع ذلك تلعب دور�ً حا�شمًا بهذ� �التجاه.

وباالإ�شافة �إلى ذلك، فاإن على �لالعبين �الإقليميين مثل تركيا، وم�شر، و�لمملكة 

�لعربية �ل�شعودية �أن يقومو� بتقديم �لم�شاعدة �لكافية، لي�س من �أجل �إقناع �لقيادتين 

�لتعامل  �أجل  �تفاق فح�شب، بل من  �إلى  �لتو�شل  �الإ�شر�ئيلية، و�لفل�شطينية ب�شرورة 

مع جذور �لم�شكلة من خالل ��شتغالل دور �الإعالم، وت�شجيِع �لمنظمات ذ�ت �لتوجه 

�الأمريكيون  �لروؤ�شاء  ز�ل  وما  �لعام،  �لر�أي  تغيير  في  رئي�ٍس  دوٍر  لعِب  على  �ل�شلمي 

�الأمنية  �الأجهزة  و�أفر�د  �لوزر�ء،  �إلى  – يتحدثون  �لمثال  �شبيل  على   - ومبعوثوهم 

من خلف �الأبو�ب �لُمغلقة، لكنهم ال ُيقدمون �أي جهد في �لتعامل مع �ل�شعوب ب�شكٍل 

مبا�شٍر، وال يقدمون �لدعم �إلى �لقياد�ت �لمحلية �لتي توؤمن ب�شيا�شة �ل�شالم، ولديها 

بعزيمة، وفعالية، وجر�أة، كما  �الأو�شط  �ل�شرق  �الأمريكية في  �ل�شيا�شة  لدفع  ��شتعد�ٌد 

)AIPAC(، وقد  �الإ�شر�ئيلية �الأمريكية  ُمَمثاًل بمجل�س �لعالقات  �ليهودي  �للوبي  يفعل 
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يكون من �ل�شعوبة بمكان خف�س قيمة �لم�شاعد�ت �لتي ُيقدمها �لكونغر�س �الأمريكي 

�لتي  بال�شيا�شات  �الأمو�ل  تلك  ربِط  من  و��شنطن  يمنع  ما  يوجد  ال  ولكن  الإ�شر�ئيل، 

�ل�شفة  في  �لم�شتوطنات  بناء  ب�شيا�شة  يتعلق  فيما  �الإ�شر�ئيلية  �لحكومة  تنتهجها 

�لغربية، وتخ�شي�س ن�شبة مئويٍة من تلك �لم�شاعد�ت لغايات �الإنفاق على �أن�شطة بناء 

�ل�شالم �لتي تقوم بها �لُمنظمات غير �لحكومية.

�لتغيير،  �أمام مفهوم  �أوباما رئي�شًا للواليات �لمتحدة �لطريق  لقد مهد �نتخاب 

وُتعتبر مو��شفات )معايير( كلينتون للعملية �ل�شلمية تعبير�ً و�قعيًا عن �لروؤية �لتي 

�الأو�شع  �لقائمة  كانت  وقد  هذ�  و�لبر�غماتيين،  �لمحافظين،  من  �الإجماع  تالقي 

مبا�شرة،  �الأمريكية  �النتخابات  عقب  �قتر�حها  تم  �لتي  �لمتاحة،  �لبديلة  للخيار�ت 

ُمفرطًة في �لتفاوؤل، �إذ� ما �أخذنا بعين �العتبار �الأثر �ل�شلبي �لذي تركته حرب �إ�شر�ئيل 

نهاية  وفي   ،
)41(

نتنياهو بقيادة  �إ�شر�ئيلية  حكومٍة  ت�شكيل  من  تالها  وما  غزة،  على 

�لمطاف، فاإنه ال ُبدَّ عند تطبيق �شياغة �لمعايير �لنهائية لعملية �ل�شالم من ت�شجيع 

تطبيقها  كان  �إن  حتى  وم�شاندتها،  �لمعايير  هذه  دعم  على  �لعام  و�لر�أَي  �لنخب، 

�لقد�س، ومو�قعها  في  �لقديمة  �لبلدة  تاأجيل ق�شايا  ب�شيطة، مثل  بق�شايا  مح�شور�ً 

ل حول �لالجئين حتى مرحلٍة الحقة، و�إذ� لم ت�شتطع  �لمقد�شة، وتاأجيل �لنقا�س �لُمَف�شَ

�لحكومات حل �لعقبات �ل�شائكة، فلعله من �الأف�شل �أن تطرح تلك �لق�شايا لال�شتفتاء 

�ل�شعبي في وقٍت متز�من على �لجانبين، ويمكُن �لنظر �إلى خيار “�شوريا �أواًل” على �أنه 

حيلة، وت�شليٌل، و�نحر�ٌف باتجاه نتيجٍة مح�شومة تقوم بها �الإد�رة �لجديدة، وباقي 

�لعالم كي ي�شتدرجو� �ل�شر�ع �الأ�شا�شي طويل �الأمد �إلى نهايته.

اأ ظاهريًا:  نع �ل�شالم وم�شاعبه في �ل�شياق �لديمقر�طي تناق�شً وُتبرُز تحديات �شُ

فمن جهة قد �شمدت فر�شية عدم قيام �الأنظمة �لديمقر�طية �لر��شخة ب�شن حروب �شد 

بع�شها، على �لمدى �لق�شير، وبالمقابل فيبدو �أن �لُحكام �الأقوياء )وربما �ل�شلطويين 

منهم( �ي�شًا هم فقط �لموؤهلون ب�شكٍل �أف�شل لتحقيق �ل�شالم، وغالبًا ما ين�شاع �ل�شا�شة 

�الإ�شر�ئيليون �إلى ر�أي �لجمهور حول �إعادة كامل �الأر��شي �لمحتلة، �أو حتى عمليات 

�لطرفين، ولم يبادرو� بالت�شدي لذلك، وعادًة ما ير�شخ  �لمتفق عليها بين  �لتبادل 

�ل�شوؤ�لين  بين  �لفرق  فهم  من  يتمكنو�  �أن  بدون  �لجمهور  ر�أي  �إلى  �ل�شعاف  �لقادة 

للتو�شل  ُم�شتعٌد  �أنت  “هل  �الإ�شر�ئيليين:  �لمو�طنين  �أحد  �لتاليين عند طرحهما على 

و”هل �شتدعم �تفاقيًة يتم �لتو�شل  �إلى �ل�شالم باالن�شحاب من �الأر��شي �لمحتلة؟” 

وين�شحب �الأمر نف�شه على �لالجئ  �إليها عبر �لمفاو�شات، وُتوقع عليها حكومتك؟” 

)41( �شاي فيلدمان، وخليل �ل�شقاقي، »خيار�ت �ل�شيا�شات: �إد�رة �أوباما، و�ل�شر�ع �لفل�شطيني �الإ�شر�ئيلي« ميدل اأي�ست 

بريفنغ، جامعة برند�ي�س، مركز كر�ون لدر��شات �ل�شرق �الأو�شط، دي�شمبر/كانون �الأول 2008/ عدد 32.
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�لفل�شطيني: فعندما ت�شاأله عن �إجابته حول ما �شيقوم به �إن ُطلَب �إليه �لتخلي عن حقه 

في �لعودة، �شتكون �إجابته �أكثر �شلبيًة مما لو ذكرت  “ثاني �أف�شل” �لخيار�ت، مثل 

�إعادة �لتوطين في مكاٍن �آخر، و�لتعوي�شات.

�إدماج مبادئ حقوق �الإن�شان في  �أهمية  وُت�شدد طبيعة �الحتالل �لمف�شدة على 

�له�شة  بالنتائج  مقارنًة  و��شتد�مًة،  �إن�شافًا  �أكثر  حلواًل  ي�شمن  مما  �ل�شالم،  عملية 

�الأهمية  من  ولكن  �لُمطلقة،  �لعد�لة  �إلى  �لتو�شل  يمكن  وال  �الآخرين،  من  �لمفرو�شة 

بمكان �إدر�ك �أن تو�فر �لحد �الأدنى من �العتر�ف باحتياجات �لطرفين من �شاأنه �أن 

ي�شمن حاًل م�شتد�مًا.

�ل�شالم،  مبادر�ت  في  �النخر�ط  عن  ُمتز�يٍد  ب�شكٍل  ُيحِجمون  �ل�شا�شة  و�أ�شبح 

�أهد�فهم �النتخابية، ومكا�شبهم �ل�شخ�شية، ففي  �إال ما ندر، عندما تدفعهم  و�لعد�لة 

من  باالن�شحاب  حازمٍة  �إجر�ء�ت  �أية  تاأجيل  �ل�شا�شة  من  كثير  �آثر  مثاًل،  �إ�شر�ئيل 

�الأر��شي �لُمحتلة، بداًل من �لدخول في مو�جهة مع �لم�شتوطنين، و�لقوى �ل�شيا�شية 

خلفهم، وتجاهلو� �لتبعات طويلة �الأمد، �لتي �شتحوِل بلدهم �إلى دولٍة ثنائية �لقومية، 

�ل�شاغل للقيادة  �ل�ُشغُل  �ل�شلطة هو  �أن �لبقاء في  �أما على �لجانب �لفل�شطيني، فيبدو 

ياأتي  �أن  �لمرحلة  هذه  خالل  للطرفين  �لم�شتحيل  من  ويبدو  وهاج�شها،  �لفل�شطينية 

�الإقر�ر بطبيعة �لعالقة �لد�خلية بين �ل�شالم، و�لعد�لة من مبادرٍة تطرحها �لقياد�ت 

تك�شب  �شوف  �لتي  �لع�شكرية هي  �لقوة  فاإن  ذلك،  ومع  �ل�شعبية،  �لقو�عد  �إلى  وت�شل 

�لمعركة وتحقق �لمكا�شب، �إال �أنها لن تمكنه �أبد� من �كت�شاب �لقدرة على �إمالء �شالٍم 

جر�ئم  باأنها  وت�شنيفها  �لمدنية،  �الأهد�ف  �شد  �لموجه  �لعنف  �إد�نة  ويجب  ُم�شتقٍر، 

�شد �الإن�شانية، وعقبٌة كاأد�ء في طريق �لعملية �ل�شلمية، �شو�ء �تخذت �شكل �لتفجير�ت 

�النتحارية، �أو �الغتياالت، �أو �إطالق �ل�شو�ريخ، �أو �الأ�شر�ر غير �لمبا�شرة �لناتجة عن 

�لق�شف �لعنيف غير �لمبرر، ومن خالل �شياغة مطالب مبنية على �لمبادئ �لدولية 

�لدولية،  �ل�شرعية  �أعلى من  �إلى م�شتوًى  �لو�شول  �إمكانية  ُنعزز  �أن  �لمقبولة، يمكننا 

وربما على م�شتوى كل مجتمٍع �أي�شا، ومن �شاأِن �لقبول باإن�شانيِة “�الآخر” وكر�مته، 

�أكثر  لمفاو�شاٍت  مو�تيًا  مناخًا  يخلق  �أن  فقط،  �الإعالن  م�شتوى  على  كان  لو  حتى 

  .
)42(

نجاحًا

يوؤمُن  �أوباما،  �لرئي�س  عينه  �لذي  ميت�شل،  جورج  �الأمريكي  �لُمفاو�س  �إن   

�أن  يمكن  ال  �شر�ٌع  ��شمه  �شيٌء  يوجد  “ال  �لتالية:  مقولته  تلخ�شها  بدهية  بحقيقة 

ينتهي”، مع �لتحذير باأن حل �ل�شر�ع هنا يعتمد على �الأ�شخا�س، ذلك �أن �ل�شر�ع في 

�أ�شا�شه هو من �شنع �الإن�شان، وهذ� هو عين �ل�شو�ب، وفي �لوقت �لذي دعا فيه ميت�شل 

)42( محمد �أبو نمر، و�يدي كاوفمان، �شبق ذكره، �س294.
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�إلى تجميٍد فورٍي للتو�شع �ال�شتيطاني �ليهودي، ووقف �لتفجير�ت �النتحارية كافة، 

َخُل�َس �إلى �لقول في تقريره �ل�شادر عام 2001  باأنه ال يمكن �لتو�شل �إلى حلٍّ طويل 

�الأمد لل�شر�ع �الإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني من دون تحقيق �الأمن، و�لعد�لة لكال �لجانبين، 

وُيعتبر �حتر�م حقوق �الإن�شان من �لجميع �أف�شل �شماٍن لتحقيق �ل�شالم �لد�ئم، وعلى 

�لم�شاكل،  ُتعاني من  �لتي  �لديمقر�طية  �الأنظمة  �ل�شالِم في  نع  �لرغم من �شعوبة �شُ

تر�شيخ  في  يتمثل  �تفاق  �إلى  �لتو�شل  عند  عليه  �لح�شول  ُيمكُن  �شمان  �أف�شل  فاإن 

�لديمقر�طيات على �لجانبين وتاأ�شي�شها من �أجل تحقيق �ل�شالم �لد�ئم.                

مر�جعة لعملية �ل�شالم �الإ�رش�ئيلية �لفل�شطينية





الف�سل الخام�س

محمد ياغي
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اتفاقات اأو�سلو: الن�س، والنوايا، وم�ساألة ال�سالم  05

المقدمة: 

عام  في  �أو�شلو  �تفاقات  على  و�إ�شر�ئيل   ،)PLO( �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  وّقعت 

�لمنظمة  �التفاقية رئي�س  �لمدى، وقد تبنى تلك  �أهد�ف ق�شيرة  1993 بغية تحقيق 

 ُعزلَة منظمته، و�أن يحافظ على �أهميته �ل�شخ�شية، 
َ
يا�شر عرفات ؛ الأنه �أر�د �أن ُينهي

�لقيادة  من  تد�خله  بد�أت  �لمخاوف  بع�س  �أن  كما  بالمو�شوع،  �لوثيقة  و�شلته 

قام  بينما  �لمحتلة،  �الأر��شي  �شماِء  في  يبزغ  نجمها  �أخذ  �لتي  �لجديدة  �لفل�شطينية 

 �النتفا�شة، 
َ
رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �إ�شحق ر�بين بالتوقيع على �التفاق كي ُينهي

لكنه تجاهل مطالب �لوفد �لفل�شطيني في و��شنطن، من �أجل �إعفاء �إ�شر�ئيل من �لكلفة 

�لباهظة �لتي تتكبدها نتيجًة الحتاللها �لمبا�شر لالأر��شي �لفل�شطينية. 

�ل�شابقة،  مو�قفهم  �إلى  عاد�  �الأجل،  ق�شيرة  �أهد�فهما  �لطرفان  حقق  وبعدما 

حيث طالبت �لمنظمة بدولٍة فل�شطينيٍة على كافة �الأر��شي �لمحتلة منذ عام 1967، 

بينما ��شتمرت �إ�شر�ئيل في مطالبتها بالح�شول على �أجز�ء من تلك �الأر��شي، وُي�شير 

�لتاريخ �لذي �شبق �لتوقيع على �تفاقات �أو�شلو �إلى طول �لمدة �لتي ق�شاها عرفات 

وهو يلهث ور�ء �لح�شول على �العتر�ف �الأمريكي، و�الإ�شر�ئيلي، ولم يح�شل عليه في 

نهاية �لمطاف.

على  بالح�شول  �لمن�شود  �إنجازه  يحقق  كي  عرفات  فر�شَة  �أو�شلو  كانت  لقد   

�لفل�شطينيين في تقرير  �العتر�ف �لدولي، ولكن جاء هذ� �العتر�ف على ح�شاب حق 

لم تكن  �أو�شلو  �تفاقات  فاإن  �لجميع،  لدى  �لعك�س مما هو معروف  م�شيرهم، وعلى 

مبنيًة على فكرة بناء �لثقِة بين �لفل�شطينيين، و�الإ�شر�ئيليين، من �أجل �إحر�ز تقدٍم في 

عملية �ل�شالم، ولقد �شبَّت �تفاقات �أو�شلو في م�شلحة �الإ�شر�ئيليين بدون �أدنى �شك؛ 

الأنهم جعلو� من �الأر�س �لفل�شطينية �أر�شًا متنازعًا عليها، ولن ُيجدي �الأمر نفعًا �شوى 

تقديم مزيد من �لتنازالت �لفل�شطينية كي يتم تحقيق �الإنجاز �لمطلوب الإنهاء �ل�شر�ع، 

�لتنازالت  من  مزيد  تقديم  في  �لنيَة  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  لدى  يكن  لم  ولكن 

�أر�س فل�شطين �لتاريخية، وعلى  78% من  �إ�شر�ئيل على  عد� قبولها �لمبدئي بوجود 

�لرغم من �لدور �لمحوري �لذي لعبته حما�س، وحكومة بينيامين نتنياهو في و�شع 

�لعر�قيل �أمام عملية �ل�شالم، �إال �أن �الأ�شباب �لرئي�شة ور�ء ف�شل �تفاق �أو�شلو تكمُن في 

�لنو�يا �الأولية لكل من منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، وحزب �لعمل �الإ�شر�ئيلي.  

�لفل�شطينيون  خاللها  عانى   ،1993 عام  منذ  �الأحد�ث  من  كثير  ح�شلت  وقد 

�تفاقات �أو�شلو: �لن�س، و�لنو�يا، وم�شاألة �ل�شالم
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و�إير�ن العبتين رئي�شيتين في  �شوريا،  و�أ�شبحت  �لد�خلي فيما بينهم،  �النق�شام  من 

�ل�شر�ع، و�أ�شبح لق�شايا �لقد�س، و�لالجئين، و�الأمن �أبعاد �إقليمية جعلت من �أو�شلو 

نموذجًا غير ُمجد. 

للتاريخ اأهميته  105

عندما   ،1973 عام  منذ  �ل�شلمية  �لعملية  في  موقعه  يحفظ  �أن  عرفات  يا�شر  حاول 

في  لل�شالم  جنيف  موؤتمَر  �ل�شابق  �ل�شوفييتي  و�التحاد  �لمتحدة،  �لواليات  عقدت 

�أعقاب حرب �أكتوبر)ت�شرين �الأول( عام 1973، وو�جهت منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 

حينها �أربع عقبات وقفت عائقًا �أمام �ن�شمامها �إلى �لعملية �ل�شلمية،  �أوالها، �إجماع 

�الأحز�ب �الإ�شر�ئيلية على حرمان �لفل�شطينيين من حقهم في تقرير م�شيرهم، وثانيها، 

ال  �إرهابية،  منظمة  �أنها  على  �لتحرير  منظمة  �لمتحدة  و�لواليات  �إ�شر�ئيل،  ت�شنيف 

لمنظمة  �ل�شيا�شي  �لبرنامج  قدرة  عدم  وثالثها،  معها،  �شالم  معاهد�ت  عقد  يمكن 

�لتحرير �لفل�شطينية على ��شتيعاب �أي حديث عن �لدخول في  �لمفاو�شاٍت، نظر�ً الأن 

ور�بعها، تحريم  �لعودة لالجئين،  فل�شطين، و�شمان حق  بتحرير كل  تنادي  �أهد�فه 

�لعرب �لتفاو�س مع �إ�شر�ئيل، وبخا�شٍة عقب �نعقاد �لقمة �لعربية في �لخرطوم بعد 

 .
)1(

حرب �الأيام �ل�شتة عام 1967

منظمة  فاأدخلت  �الأربع،   �لعقبات  تلك  تجاوَز  �ل�شنين   
ِّ
مر على  عرفات  وحاول 

ي�شمح  �لذي  �لبند  باقتر�ح   1974 �ل�شيا�شي عام  برنامجها  تغييٍر على  �أول  �لتحرير 

، وفي عام 1977، 
)2(

باإقامة �شلطة وطنية فل�شطينية )PA( على �أية �أر��س يتم تحريرها

تتفُق  �لتي  �ليهودية  �لُقوى  مع  “�الت�شال   )PNC( �لفل�شطيني  �لوطني  �لمجل�س  جعل 

و�لم�شالح �لفل�شطينية” �أمر�ً م�شروعًا، ونتيجة لذلك، طلبت منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 

�ل�شالم  مفهوم  يتبنون  �لذين  �الإ�شر�ئيليين  مع  يتو��شلو�  �أن  ممثليها  من  عدٍد  من 

لهم  كان  �لذين  �لمنظمة،  ممثلي  من  �شتة  �غتيال  �لفترة  تلك  خالل  وتم  و�لتعاي�س، 

دور في �لمفاو�شات �ل�شرية، لكن �إ�شر�ئيل لم يكن لديها �أدنى نية لالعتر�ف بمنظمة 

حتى  �أنه  قوله:  بيغن  ميناحم  �إ�شر�ئيل  وزر�ء  رئي�س  عن  وُنِقَل  �لفل�شطينية،  �لتحرير 

)1( �أعلن �لقادة و�لزعماء �لعرب عن »الء�تهم �لثالثة« في قمتهم �لتي ُعقدت في �لخرطوم في �شبتمبر/�أيلول بعد حرب 

�الأيام �ل�شتة عام 1967.  وكانت هذه »�لالء�ت �لثالثة كما يلي: ال �شالم مع �إ�شر�ئيل، وال �عتر�ف باإ�شر�ئيل، وال 

م�شالحة مع �إ�شر�ئيل.

)2( و�فق �لمجل�س �لوطني �لفل�شطيني في يونيو) حزير�ن( عام 1974 على برنامج �لنقاط �لع�شر �لذي دعا �إلى تاأ�شي�س 

�شلطٍة وطنيٍة على �أية قطعة �أر�س فل�شطينية.
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�الأمن،  �ل�شادر عن مجل�س   ،242 �لمتحدة رقم  �الأمم  �لتحرير بقر�ر  لو قبلت منظمة 

و�عترفت باإ�شر�ئيل فلن يدخل في مفاو�شاٍت معها �أبد�.

بقائها،  على  بالحفاظ  �لمنظمة  �نهمكت  �لع�شرين،  �لقرن  ثمانينات  وخالل 

�إلى حلٍّ  �إلى ��شتعد�ده للتو�شل  �إ�شارتين على �لمالأ ت�شير�ن  وكيانها، و�أر�شل عرفات 

�شلمٍي مع �إ�شر�ئيل بعدما ُطِردت منظمة �لتحرير من لبنان عقب �لغزو �الإ�شر�ئيلي في 

�شوريا،  1983، قام عرفات باالن�شقاق عن  1982، وفي عام  يونيو )حزير�ن( عام 

وتحالف مع م�شر �لتي كانت تعاني حينها من ُعزلٍة عربيٍة، فر�شتها عليها �لدول 

ُثمَّ قام عرفات   ،1977 �إ�شر�ئيل عام  �ل�شاد�ت بزيارة  �أنور  �أعقاب قيام  �لعربية في 

�الأردن  ُيَخِوُل  �لذي  ح�شين،  �لملك  مع  عّمان  �تفاق  على  بالتوقيع   1985 عام  في 

��شتعد�د  �لرغم من  �لفل�شطينيين، وعلى  �إ�شر�ئيل نيابة عن  �لتفاو�س مع  �شالحيات 

عرفات للدخول في مفاو�شات �شالم، �إال �أن �إ�شر�ئيل لم ُتعر ذلك كبير �هتمام.  

لقد جلبت �النتفا�شة �الأولى عام 1987 كثير�ً من �الأمل و�لخوف لمنظمة �لتحرير 

�لفل�شطينية، فقد �أعادت �لق�شية �لفل�شطينية �إلى و�جهة �لحدث، ومن جهة �أخرى ت�شببت 

معهم،  �لعالم  تعاطف  بك�شب  �الحتالل  يقاومون  وهم  �لفل�شطينيين  �الأطفال  �شور 

�إ�شر�ئيل،  �لتي تتكبدها  �لدعم، ورفعت من كلفة �الحتالل  �لعرب على تقديم  زت  وحفَّ

كما دعم �لقر�ر �ال�شتر�تيجي �لذي �تخذه �الأردن - ويق�شي بفك �الرتباط �لقانوني، 

�إلى حق  �لفل�شطينية للو�شول  �لمحاوالت   -1988 �لغربية عام  �ل�شفة  و�الإد�ري مع 

في  تعالت  �لتي  �الأ�شو�ت  من  �النتفا�شة  ��شتمر�ر  وز�د  باأنف�شهم،  م�شيرهم  تقرير 

�لعقاب  �أوقعت  �لتي  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شة  و�أثبتت  �الحتالل،  باإنهاء  مناديًة  �إ�شر�ئيل 

�شيا�شة غير  باأنها  �لجماعية  �لفل�شطيني، وقامت باالعتقاالت  �ل�شعب  �لجماعي على 

ُمجدية. 

�أ�شبحت  �لخوف، حيث  �لفل�شطينية  �لتحرير  �آخر، فقد تملك منظمة  ومن جانٍب 

وبد�أت  تاريخها،  في  مرة  الأول  للعالم  معروفًة  �لُمحتلة  �الأر��شي  د�خل  من  قياد�ت 

وحنان  ن�شيبة،  و�شري  �لح�شيني،  في�شل  مثل:  قادة  على  بالتركيز  �الإعالم  و�شائل 

و�لمجل�س  لفتح،  �لمركزية  �للجنة  �أع�شاء  �أن  مع  بالتهديد،  عرفات  و�شعر  ع�شر�وي، 

هو  يتولى  �أن  وقرر  �ل�شتات،  فل�شطينيي  من  جميعًا  هم  �أي�شا  فتح  لحركة  �لثوري 

�شخ�شيًا �لمو�فقة على �لبيانات �ل�شهرية �ل�شادرة عن �لقيادة �لفل�شطينية �لموحدة 

من تون�س، كي يدَّعي �أنه ي�شيطر كليًا على �النتفا�شة. 

وبد�أ عرفات ي�شعر بالتوتر �ل�شديد، نتيجة �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها حما�س، فقد 

لت منذ �لبد�ية �أن تعمل وحدها، و�أّلَفت قيادًة مو�زيًة خالل �النتفا�شة، وتز�يدت  ف�شَّ

�شعبيتها ب�شكل �شريع؛ الأن قياد�تها كانت تعي�ُس، وتقيم في �الأر��شي �لفل�شطينية، على 

�لعك�س من قياد�ت فتح، ثم الأنها تمتلك �شبكًة و��شعة من �لعالقات، �لتي جعلتها قادرة 
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وللمرة  تو�جه -  �أن  ولذ� كان على فتح  �الجتماعية،  �لخدمات  تقديم مزيد من  على 

�الأولى منذ تاأ�شي�شها عام 1965 -مناف�شًا قويًا، يرف�س �الن�شو�ء تحت قيادتها.

وقد جعلت �النتفا�شة من تغيير �لبرنامج �ل�شيا�شي لمنظمة �لتحرير �لفل�شطينية 

�أمر�ً �أكثر �شهولًة، فقد عقَد �لمجل�س �لوطني �لفل�شطيني موؤتمره �لتا�شع ع�شر في �لجز�ئر 

عام 1988، بناًء على ر�شالٍة تلَقاها من �لقيادة �لفل�شطينية �لُموحدة، وقبل ر�شميًا 

.
)3(

مبد�أ حل �لدولتين

وفي دي�شمبر)كانون �الأول( عام 1988، �أر�شل عرفات ر�شالة �شرية �إلى �الإد�رة 

�الأمريكية عبر �لحكومة �ل�شويدية ُيعلن فيها �أن منظمة �لتحرير �لفل�شطينية م�شتعدة 

�إ�شر�ئيل �شمن �لقانون �لدولي، وبناًء على  للتفاو�س على ت�شوية �شلميٍة �شاملٍة مع 

�الأمريكي حينها،  �لخارجية  ، و�شمح وزير 
)4(

242، و338 �لمتحدة رقم  �الأمم  قر�ري 

جورج �شولتز، باإجر�ء حو�ٍر مع منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، ولكنه �شدد على �أن �لحو�ر 

، �إال �أن �إ�شر�ئيل 
)5(

هو مجرد خطوة على طريق �إجر�ء مفاو�شاٍت مبا�شرٍة مع �إ�شر�ئيل

كان لها مخططاٌت �أُخرى، ففي يناير)كانون �لثاني( عام 1989، دعا رئي�س �لوزر�ء 

�الإ�شر�ئيلي �إ�شحق ر�بين �لفل�شطينيين �إلى �إنهاء �النتفا�شة، ووعد بال�شماح ل�شاكني 

�ل�شفة �لغربية، وغزة بانتخاب ممثليهم للتفاو�س مع �إ�شر�ئيل، و�إد�رة �شوؤون حياتهم 

  .
)6(

�ليومية

و��شتمرت �لمحادثات بين �لواليات �لمتحدة ) مثلها �شفيرها في تون�س روبرت 

�أنها  �إال  �لتمثيل،  من  منخف�ٍس  م�شتوًى  على  �لفل�شطينية  �لتحرير  ومنظمة  بيليترو(، 

�لفل�شطينية،  �لتحرير  جبهة  قامت  عندما   ،1990 عام  يونيو)حزير�ن(  في  توقفت 

�إحدى �لجماعات �لمن�شوية تحت لو�ء منظمة �لتحرير ب�شنِّ غارٍة على �إ�شر�ئيل، وبعد 

�شهرين من ذلك �لتاريخ، وقف عرفات �إلى جانب �لرئي�س �لعر�قي �شد�م ح�شين خالل 

غزوه للكويت، فقد �عتقد عرفات �أن �شد�م لن ين�شحب من �لكويت �إال عندما تن�شحب 

�إ�شر�ئيل من �الأر��شي �لفل�شطينية �لُمحتلة.

وَدعت و��شنطن �إلى عقد موؤتمر مدريد لل�شالم عام 1991 الأنها �عتقدت �أنه قد 

�إلى �لتحالف �الأمريكي �شد  �آن �الأو�ن لمكافاأة مع�شكر �العتد�ل �لعربي، �لذي �ن�شم 

�لعر�ق، ولكن ُحِرمت منظمة �لتحرير �لفل�شطينية من حق تمثيل �لفل�شطينيين في ذلك 

�الأردني  �لوفد  �لفل�شطينيين من خالل  �أن يتم تمثيل  �إ�شر�ئيل على  ت 
َّ
�لموؤتمر، و�أ�شر

)3( ممدوح نوفل، ليلَة انتخب الرئي�ض )ر�م �هلل: د�ر �ل�شروق للن�شر، و�لتوزيع، 2005( �ش 15. 

)4( ويليام بي كو�ندت، عملية ال�سالم: الدبلوما�سية الأمريكية وال�سراع العربي الإ�سرائيلي، )كاليفورنيا: معهد بروكنغ، 

ومطبعة جامعة كاليفورنيا، 1993( �ش 492.

)5( نف�س �لم�شدر �ل�شابق، �س494.

)6( مارك تي�شلر، تاريخ ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني، )�نديانا: مطبعة جامعة �نديانا، 1994(، �س728
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�لُم�شارك، ورف�شت �ل�شماح باأي م�شاركٍة لفل�شطينيي �ل�شتات، �أو �لقد�س �ل�شرقية.

وعا�شت منظمة �لتحرير �لفل�شطينية حينها في ُعزلٍة �إقليمية، ودوليٍة �شبه تامة، 

م�شاعد�تها  �لعربي  �لخليج  دول  �أوقفت  �لخليج،  حرب  خالل  عرفات  موقف  وب�شبب 

�لمالية �لتي تقدمها لمنظمة �لتحرير �لفل�شطينية، ورف�شت ��شتقباله، وقامت �لكويت 

بطرِد 400 �ألف فل�شطينٍي �إلى �الأردن �إ�شافة �إلى �أن دول �لخليج قامت بتقديم �لدعم 

�لمالي، و�ل�شيا�شي لحما�س؛ الأنها عار�شت �حتالل �لكويت.  

مدريد  موؤتمر  في  �لم�شارك  �لفل�شطيني  �لوفد  �أن  �الأحد�ث  �أثبتت  ما  و�شرعان 

منظمة  من  توجيهاٍت  على  �لح�شول  دون  من  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  قادر�ً  يكن  لم 

مرة،  غير  تون�س  �إلى  ياأتو�  باأن  �لوفد  �أع�شاء  عرفات  �أمر  وقد  �لفل�شطينية،  �لتحرير 

�أن ُيظهر مدى �عتماد �لوفد عليه  �إلى و��شنطن، وكل ذلك من �أجل  ومن ثم  يعودون 

�أو�مره للوفد بتبني موقٍف مت�شدٍد في  �أ�شدر  وعلى منظمة �لتحرير، وفوق ذلك، فقد 

على  �لتقدم  الإحر�ز  عمليٍة  مقترحاٍت  �لمتحدة  �لواليات  تقدم  عندما  �لمفاو�شات 

�لم�شار �لفل�شطيني.

�إلى  �إ�شر�ئيل بقيادة ر�بين مقتنعًة ب�شعوبة �لتو�شل  �أ�شبحت  �آخر،  ومن جانب 

�لوفُد على و�شع جدوٍل زمنٍي  �أ�شَر  �لفل�شطيني في و��شنطن،  حيث  �لوفد  �تفاق مع 

بناء  وتجميد  �ل�شرقية،  و�لقد�س  وغزة،  �لغربية،  �ل�شفة  من  �إ�شر�ئيلي  الن�شحاٍب 

�أر��شي  في  �لقائمة  �لم�شتوطنات  على  �لفل�شطينية  �ل�شيطرة  وفر�س  �لم�شتوطنات، 

بالدولة  �العتر�ف  يتم  �أن  على  عازمًا  �لفل�شطيني  �لفريق  وكان  �لغربية،  �ل�شفة 

الأي  �أمريكية  �شماناٍت  على  و�لح�شوِل  للمفاو�شات،  نهائيًة  نتيجًة  �لفل�شطينية 

تنامي  تكمن في  فاإنها  �لرئي�شة  �الإ�شر�ئيلية  �لقلق  مباعث  �أما  �إ�شر�ئيل،  مع  �تفاقيٍة 

�لقوة �لع�شكرية لحما�س، و��شتمر�ر �النتفا�شة، وزيادة كلفة �الحتالل. 

�لتحرير  ومنظمة  �إ�شر�ئيل،  بين  �ل�شرية  �لُمفاو�شات  بد�أت  ذلك،  �شوء  وعلى 

�لفل�شطينية في �أو�شلو �أو�ئل عام 1993، و�نتهت في �أغ�شط�س)�آب( من �لعام نف�شه، فقد 

�أر�د عرفات �أن يكون له دور وتاأثير، وكان بحاجٍة �إلى �لح�شول على �العتر�ف من 

�إ�شر�ئيل، و�لواليات �لمتحدة، و�شعى ور�ء و�شع حٍد لُعزلة منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، 

بينما �أر�دت �إ�شر�ئيل �إنهاء �النتفا�شة، و�إ�شعاف حما�س، وتخلي�س نف�شها من �لكلفة 

�لمالية، و�لع�شكرية،و�الأخالقية �لباهظة الحتاللها، و�لتغلب على �لموقف �لمت�شلب 

للوفد �لفل�شطيني.

�تفاقات �أو�شلو: �لن�س، و�لنو�يا، وم�شاألة �ل�شالم
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َن�سٌّ متناق�س   205

�عتاد �لخبر�ُء �لقوَل باأن �تفاقات �أو�شلو قد كانت قائمًة على بناء �لثقِة بين �لطرفين، 

من �أجل ت�شجيعهما على �إحر�ز تقدٍم في ق�شايا �ل�شر�ع �لرئي�شة، وبخا�شة �لحدود، 

لما  �لطرُح ليقدم تف�شير�ً  و�لقد�س، و�لم�شتوطنات، و�لالجئين، و�الأمن، وقد ظهر هذ� 

وقع بين �إ�شر�ئيل، ومنظمة �لتحرير، عقب ف�شل قمة كامب ديفيد في يوليو)تموز( عام 

�لتو�شل  تم  فقد  ذلك،  غير  يقول  �لو�قع  �أن  غير  �لثانية،  �النتفا�شة  و�ندالع   ،2000

 بالحاجات �لُملحة حينها لكٍل من 
َ
�أو�شلو على َعَجل، وب�شرية، كي تفي �إلى �تفاقات 

�شر�ٍع  حّل  كيفية  �الأمر  هذ�  يف�شر  ولربما   ،
)7(

�لفل�شطينية �لتحرير  ومنظمة  �إ�شر�ئيل، 

، بدون و�شاطة طرٍف 
)8(

عمره مئة عاٍم عبر مكالمٍة هاتفيٍة �متدت �شبع �شاعاٍت فقط

�لوثائق  مر�جعة  على  �لقادرين  �لقانونيين  �لُم�شت�شارين  ح�شور  وبدون   ،
)9(

ثالٍث

  .
)10(

�لمعنية

و�إيذ�نا  �لفل�شطينية،  �لتحرير  منظمة  لُعزلة  �ل�شعيدة  �لنهاية  تمثل  �أو�شلو  �إن 

بعودتها �لكاملة �إلى �لم�شرح �ل�شيا�شي، وبعد �أن  حققت هذ� �الإنجاز تطلعت �إلى مزيد 

من �لمطالب، فكانت خطوتها �لتالية �لمطالبة بحق تقرير �لم�شير، �أما الإ�شر�ئيل فاإن 

�أو�شلو تعني نهاية �النتفا�شة �الأولى، و�لتن�شل من قيود عملية �ل�شالم �لتي �نطلقت 

�لُمحتلة،  �الأر��شي  في  �لفل�شطينيين  تجاه  م�شوؤوليتها  من  و�الن�شحاب  مدريد،  من 

تمثل  كانت  �لتي  �أو�شلو،  �تفاقية  ن�س  على  تعتمد  الإ�شر�ئيل  �لتالية  �لخطوة  وكانت 

م�شكلة رئي�شة للفل�شطينيين في �لوقت نف�شه؛ وذلك لالأ�شباب �الآتية:

1. وردت كلمة “�ن�شحاب” فقط عند �الإ�شارة �إلى غزة، و�أريحا، بينما وردت كلمة 

“�إعادة �نت�شار” عند �الإ�شارة �إلى �ل�شفة �لغربية.
2. لم تكن هناك �أية �إ�شارة �إلى تجميد �لن�شاط �ال�شتيطاني �الإ�شر�ئيلي في �ل�شفة 

�لغربية، و�لقد�س.

�ل�شالم  مبعوث  وي�شتذكُر  �لعربية.   �لدول  من  و�لكثير  �لمتحدة،  للواليات  ُمفاِجئَة  �أو�شلو  �تفاقات  جاءت  لقد   )7(

�لخارجية  وزير  الإقناع  �ُ�شطَر هو  �لمفقود« كيف  »�ل�شالم  كتابه  رو�س في  ديني�س  �الأو�شط  �ل�شرق  �إلى  �الأمريكي 

و�رن كري�شتوفر كي يقوم بدعم �تفاقات �أو�شلوعندما �أعلمه باأمرها �شمعون بيريز �أو�خر �أغ�شط�س/�آب عام 1993.  

وي�شتذكر محمود عبا�س �أي�شًا في كتابه »�لطريق �إلى �أو�شلو« �أن م�شر، وتون�س هما �لبلد�ن �لوحيد�ن �للذ�ن كان 

لديهما علٌم بمحادثات �أو�شلو. 

)8( لقد تم �لتو�شل �إلى �تفاقات �أو�شلو ب�شكٍل نهائي خالل مكالمٍة هاتفية �متدت �شبع �شاعاٍت بين محمود عبا�س في 

تون�س، و�شمعون بيريز في �شتوكهولم.

)9( كان �لدور �لنرويجي دور�ً مق�شور�ً على تقديم �لدعم �للوج�شتي، و�لترتيبات �الإد�رية فقط.

)10( لم  ير�جع  �لقانونيون  تلك �التفاقيات �شوى  �لم�شت�شار �لقانوني �لم�شري، طاهر �شا�س، في �لليلة �لتي �شبقت 

�لتوقيع على �التفاقات باأحرفها �الأولى في �أو�شلو. 
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لل�شر�ع،  نهايًة  م�شيرهم  تقرير  في  �لفل�شطينيين  حق  �إلى  ي�شير  ما  يرد  لم   .3

بل ورد بدل ذلك �أن �لمفاو�شات �شوف تقود “�إلى ت�شويٍة د�ئمة على �أ�شا�س 

، ولم يرد في �لن�س مبد�أ �الأر�س 
)11(

242، و338 قر�ري �الأمم �لمتحدة رقم 

مقابل �ل�شالم، علمًا �أنه �أحد �لمبادئ �لتي ن�س عليها موؤتمر مدريد لل�شالم.

4.  لم يرد تحديٌد �أو ر�شٌم لحدود �لقد�س. 

5. لم يكن هناك بنٌد حول �إمكانية لجوء �لطرفين �إلى �لتحكيم في حاِل �الختالف، 

�أو �لف�شل في �لتو�شل �إلى �تفاٍق حول م�شائل �لو�شع �لنهائي.

6. لم تكن هناك �آليٌة، �أو �شماناٍت للتنفيذ.

7. حّملت ر�شائل �العتر�ف �لُمتبادل منظمة �لتحرير �لم�شوؤولية �لكاملة عن �أمن 

.
)12(

�لجنود، و�لم�شتوطنين �الإ�شر�ئيليين

ونتيجة لتلك �لبنود فاإن منظمة �لتحرير �لفل�شطينية بقبولها �تفاقات �أو�شلو قد 

حّولت �الأر��شي �لتي �حتلت عام 1967 من �أر��س محتلة �إلى �أر��ٍس ُمتنازٍع عليها، 

�إلى  �لتو�شل  �إال من خالل  �ل�شالم  وهكذ�، فال يمكن �شمان ح�شول تقدم في عملية 

�لتنازل  فقد ح�شل  وبالفعل  الإ�شر�ئيل،  يكون مقبواًل  �لتنازالت كي  يقدم  و�شٍط،  حٍل 

في �شمائر �لفل�شطينيين وعقولهم، عندما �أعلنو� مو�فقتهم على �لتخلي عن 78% من 

�أر�س فل�شطين �لتاريخية، ولذ� لم يكن عرفات قادر�ً لالإف�شاح عن �الأهد�ف �لكاملة 

�أر��شي  في  �لحق  لهم  باأن  �آمن  الأنه  نظر�ً  �لفل�شطيني؛  �ل�شعب  �أمام  �أو�شلو  التفاقات 

�ل�شفة �لغربية، و�لقد�س �ل�شرقية، وقطاع غزة كافة.  

كما �أجبرت ن�شو�س �تفاقات �أو�شلو منظمَة �لتحرير �لفل�شطينية لت�شبح مرهونة 

لنو�يا �إ�شر�ئيل �لطيبة، �إال �أن �الأخيرة كانت حرًة في بناء ما ترغب من �لم�شتوطنات، 

وعزل �لقد�س عن �أر��شي �ل�شفة �لغربية، و�أن تقرر حجم “�إعادة �النت�شار”؛ الأنها كانت 

في ِحٍل من �اللتز�م بق�شايا �لم�شتوطنات، و�الأر��شي �لمحتلة، و�لعملية �ل�شلمية.

وما لبثت كل من منظمة �لتحرير، و�إ�شر�ئيل �أن �ختلفتا، باأ�شرع مما كان متوقعًا،  

ب�شاأِن مجموعة كبيرة من �لق�شايا، فمنذ �ليوم �الأول للتوقيع على �التفاقية في �لبيت 

��شم  حملت  �لمبادئ  �إعالن  وثيقة  �أن  �لفل�شطينية  �لتحرير  لمنظمة  �ت�شح  �الأبي�س، 

“�لوفد �الأردني �لفل�شطيني �لم�شترك” بداًل من ��شم منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، وقد 
�إجر�ء  �لتحرير على  �إ�شر�ئيل، ومنظمة  �تفقت  �أن  �إلى  �لتوقيع  تاأخير مر��شم حفل  تم 

)11( �لمادة رقم 1 من �إعالن �لمبادئ.

»بتحمل  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  عرفات  يا�شر  �ألزم  فيها،  باإ�شر�ئيل  �عترف  �لتي  /�لر�شالة  �لخطاب  في   )12(

�لم�شوؤولية لعنا�شر �لمنظمة و�أفر�دها كي ت�شمن �متثالهم، و�لحيلولة دون وقوع مخالفات، وتاأديب �لمخالفين.«  

9 �شبتمبر)�أيلول( عام 1993.
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، وتال ذلك حدوث تنافٍر حول مدى �الن�شحاب من �أريحا، حيث لم 
)13(

بع�س �لتعديالت

يورد �لن�س م�شاحًة محددًة لها، فقد تكون “�أريحا” �لمدينة، �لتي تبلغ م�شاحتها 17 

، �أو ق�شاء �أريحا، �لذي يبلغ 170 
2
، �أو منطقة �أريحا، �لتي تبلغ م�شاحتها 68 كلم

2
كلم

، ولكن 
2
، و�أ�شرت �إ�شر�ئيل على �أنها لن تن�شحب من منطقٍة تبلغ م�شاحتها 27 كلم

2
كلم

�أ�شرت منظمة �لتحرير على �شرورة �ن�شحاب �إ�شر�ئيل من منطقة �لق�شاء كافة، وو�فق 

، ولكنه �أخفق في �لح�شول على 
2
ر�بين على �الن�شحاب من منطقٍة م�شاحتها 55 كلم

مو�فقة حكومته �آنذ�ك، وقد كان �لخالف حول �أريحا هو �ل�شبب ور�ء حدوث �لف�شيحة 

�لدبلوما�شية في �لقاهرة يوم �لر�بع من مايو)�أيار( عام 1994، ففي �لوقت �لذي كان 

�لعالم باأ�شره ُي�شاهُد مر��شم حفل �لتوقيع على �تفاق �لحكم �لذ�تي في غزة، و�أريحا، 

رف�س عرفات �لتوقيع على خارطة �أريحا، مما �شبب حرجًا هائاًل للرئي�س �لم�شري 

ح�شني مبارك �لذي �أ�شبح منذ ذلك �لتاريخ “متردد�ً في لعب دوٍر قيادٍي، �أو توجيهٍي 

 .
في �لمفاو�شات”)14(

وقد �ختلف �لطرفان �أي�شا فيما يخ�س معبر �أريحا، حيث �أر�د عرفات ب�شط �ل�شيادة 

على مبنى �لقادمين، ورفع �لعلم �لفل�شطيني  بد�ية منطقة �لمعبر، و�أن يكون ��شتقبال 

�لم�شافرين �لقادمين عبر �لمعبر من م�شوؤولية موظفي �لحدود �لفل�شطينيين، وبدون 

ت على �أن �لمعبر يعني لها م�شاألًة �أمنية 
َّ
وجود �الأمن �الإ�شر�ئيلي، ولكن �إ�شر�ئيل �أ�شر

�لفل�شطينييون يو�جهون  �أ�شبح  لذلك، فقد  �الأخرى، ونتيجة  تفوق جميع �العتبار�ت 

�إجر�ء�ت معقدة عند دخولهم �لمعبر، فكانو� م�شطرين �إلى �لخ�شوع لتفتي�ِس �ل�شلطة 

�ال�شتخبار�ت  �إجر�ء�ت  ثم  �ل�شكلية،  �شيادتها  ال�شتعر��س  و�إجر�ء�تها  �لفل�شطينية 

�الأمنية �الإ�شر�ئيلية، كونهم هم من يم�شك زمام �الأمور فعليًا.  

�أثارت  �أُخرى  نقطًة  �لقد�س  �لفل�شطينية في  �لت�شريعية  �النتخابات  �إجر�ء  وكان 

فقط،  للبريد  مر�كز  خم�شة  في  �القتر�ع  مر�كز  و�شع  تم  فقد  �لطرفين،  بين  �لخالف 

مركز  و�أورد  وقد   ،
)15(

ناخبًا  5367 �ِشوى  منها  لكٍل  �ال�شتيعابية  �لطاقة  تتعدى  ال 

كارتر لل�شالم، �لذي ر�قب �النتخابات �لفل�شطينية �الأولى، تقارير حول قيام �لجنود 

في  �شاركو�  �لذين  �لفل�شطينيين  لت�شوير  �لفيديو  كامير�ت  با�شتخد�م  �الإ�شر�ئيليين 

�النتخابات، مما �شاهم في �نت�شار مخاوٍف باأن �إ�شر�ئيل �شوف تقوم ب�شحب بطاقات 

�أو �لعمل في مدينة �لقد�س،  �لهوية من �لمقد�شيين، �الأمر �لذي �شيمنعهم من �لعي�ِس، 

ديفيد«  وكامب  �أو�شلو،  في  �ل�شرية  �لمفو�شات  تفا�شيل  عن  �لنقاب  يك�شف  »عبا�س  عبا�س،  محمود  مع  مقابلة   )13(

�شحيفة �لحياة �لجديدة، 3 يونيو)حزير�ن( 2008. 

)14( ديني�س رو�س، �ل�شالم �لمفقود: التفا�سيل الداخلية لمعركة ال�سالم في ال�سرق الأو�سط، )نيويورك: فار�ر، و�شتر�و�س، 

وغيرو، 2004( �ش136.

http://www.elections. �الإلكتروني:   �لموقع  على  متاحة  �لمعلومات  لالنتخابات.   �لفل�شطينية  �لمركزية  �للجنة   )15(

ps/atemplate.aspx?id=15
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ونتيجة لذلك، لم ي�شارك في �النتخابات �شوى ب�شعة �آالف من بين 120 �ألف ناخٍب 

ُم�شجٍل في �لقد�س، وفوق ذلك، �أ�شرت �إ�شر�ئيل على جعل �شناديق �القتر�ع تبدو على 

�شكل �شناديق �لبريد، بحيث ي�شطُر �لناخبون �إلى و�شع �أور�ق �القتر�ع ب�شكٍل �أُُفقي 

من  �أر�دت  وقد  �النتخابات،  في  عادًة  �لُمتبع  �الأ�شلوب  على  جريًا  عمودي،  من  بدال 

في  �لحقيقي  �لحاكم  هي  �أنها  للجميع  و��شحًة  ر�شالًة  �إر�شال  �الإجر�ء�ت  تلك  خالل 

.
)16(

�لقد�س

وقد جعل �التفاق �لموؤقت في �شبتمبر )�أيلول( عام 1995 )�أو�شلو 2( من �ل�شفة 

�لغربية متاهًة م�شتحيلًة من �الأر��شي �لفل�شطينية، و�الإ�شر�ئيلية �لمت�شابكة، و�لمتد�خلة 

فقد  �لكاملة،  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شيطرة  �لتي كانت تحت  �لقد�س  وبا�شتثناء  بع�شها،   مع 

�ل�شيطرة  تحت  تقُع  )�أ(  �لمنطقة  هي:  مناطق  ثالث  �إلى  �لمحتلة  �الأر��شي  تق�شيم  تم 

�ل�شوؤون  للفل�شطينيين على  �ل�شيطرة  و�لمنطقة )ب(، تكون فيها  �لكاملة،  �لفل�شطينية 

�لق�شايا �الأمنية، و�لمنطقة )ج(،  �إ�شر�ئيل ب�شيطرتها على  �لمدنية فقط، فيما تحتفظ 

�إ�شر�ئيل �شيطرتها على �ل�شوؤون �لمدنية و�لع�شكرية معًا، وبالرغم من  وفيها تفر�س 

ذلك، فاإن �التفاقية لم تمر على ِذكِر �لن�شبة �لمئوية من �الأر��شي �لتي من �لمفتر�س �أن 

تقوم �إ�شر�ئيل بت�شليمها �إلى �ل�شلطة �لفل�شطينية في كل مرحلة من �لمر�حل، ولم تن�س 

�لفل�شطينية  �ل�شلطة  �إلى  �ل�شيطرة عليها  �لتي �شيتم نقل  �الأر��شي  �أي�شا على م�شاحة 

حين �نتهاء �التفاق �لموؤقت،  كما ت�شمنت �التفاقية �ل�شماح بفتح ممٍر �آمٍن بين �ل�شفة 

�لغربية، وغزة، لكنها منحت �إ�شر�ئيل حق �إغالقه في �أي وقٍت الأ�شباٍب �أمنية، �إ�شافة 

�إلى �أن �التفاقية منحت �إ�شر�ئيل �لحَق في �الن�شحاب من �لمدن، و�لبلد�ت �لفل�شطينية 

�لُمكتظة، مع �حتفاظها بمعظم �الأر��شي، وعندما بد�أت مفاو�شات كامب ديفيد، لم 

�لرغم  �لغربية فقط، وعلى  �ل�شفة  19% من  �إال على  ت�شيطر  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  تكن 

َر �التفاق �لموؤقت باأنه �شُيعطي �لفل�شطينيين �ل�شيطرة على %90  من �أن عرفات قد ف�شَّ

في  ت�شع  لم  �إ�شر�ئيل  �أن  �إال   ،1999 عام  )�أيار(  مايو  حلول  مع  �لغربية  �ل�شفة  من 

“�التفاق �لموؤقت قد طلب منها  �أن  ح�شاباتها �شيٍء من هذ�؛ الأن وجهة نظرها ترى 

ت�شليم 51% من �ل�شفة �لغربية حد�ً �أدنى مع �قتر�ب موعد �نتهاء �لمزيد من عمليات 

  .
�إعادة �النت�شار”)17(

ترك  �إ�شر�ئيل  م�شلحة  من  �أن  يرى  �لذي  �ل�شائد،  �العتقاد  من  �لنقي�س  وعلى 

�ل�شوؤون �لمدنية لل�شلطة �لفل�شطينية، فقد تمكنت �إ�شر�ئيل بموجب �التفاق �لموؤقت من 

�الحتفاظ ب�شيطرتها على تنقالت �لفل�شطينيين، و�شفرهم، و�قت�شادهم، و�شادر�تهم، 

ريًا، )نيويورك: �شايمون �أند �شو�شتر ليميتد، 2007( �ش144. )16( جيمي كارتر، فل�شطين: �سالم، ل ف�ساًل ُعن�سُ

)17( رو�س، �س363.
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نقلهم،  وو�شائل  و�لطاقة،  �لمياه،  من  وح�شتهم  �لمالية،  و�شوؤونهم  وو�رد�تهم، 

ر�فق  وقد  �الجتماعية،  و�لرعاية  �لعمل،  ب�شوؤون  �لمرتبطة  وق�شاياهم  و�ت�شاالتهم، 

�شيطرَة �إ�شر�ئيل على حياة �لفل�شطينيين برنامُج “كبار �ل�شخ�شيات” �لذي �شاعد في 

�التفاق  يجعل  ولم  تغذيته،  على  وعمل  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة  رجال  بين  �لف�شاد  دعم 

�ل�شلطة  باأن  �شعرو�  بل  فعاًل،  ذ�تيًا  حكمًا  لديهم  باأن  ي�شعرون  �لفل�شطينيين  �لموؤقت 

م�شاعر من  َد  ولَّ �إ�شر�ئيل وحمايته، مما  �أمن  ل�شمان  �لفل�شطينية كانت مجرد وكيل 

�الزدر�ء، و�لعد�ئية تجاه تلك �ل�شلطة. 

عامالن مهمان: حما�س، ونتنياهو  305

لم تكن �لن�شو�س �لناق�شة هي �لم�شدر �لوحيد �لذي �شكل تهديد�ً لم�شتقبل �تفاقات 

�لذين  و�الإ�شر�ئيليين  �لفل�شطينيين،  �لمت�شددين  من  �أي�شا  �لتهديد  جاء  ولكن  �أو�شلو، 

عقدو� �لعزم على �إف�شال �التفاق، فقد جاءت عملية �أو�شلو في �لوقت �لذي �شهد زيادًة 

�إ�شر�ئيل بترحيل  1992، قامت  في �شعبية حما�س، ففي دي�شمبر)كانون �الأول( عام 

و�إعد�مه،  �إ�شر�ئيلي  جندٍي  �ختطاف  بعد  لبنان  جنوب  �إلى  �لحركة  قادة  من   415

وعادت ق�شية �الإبعاد تلك باآثار �إيجابية على حما�س، �إذ ح�شلت على تغطية �إعالمية 

كبيرة، �أثارت �نتباه �لفل�شطينيين، و�لعرب، و�لعالم، و�أ�شدر مجل�س �الأمن �لتابع لالأمم 

�لمتحدة �لقر�ر رقم 799، �لذي ُيطالب بالعودة �لفورية لجميع �لمبعدين، وكان بع�س 

�أع�شاء حركة حما�س ُمقتنعين باأن �أهم �أهد�ف حركة فتح من عقد �شالم مع �إ�شر�ئيل 

 .
)18(

هو �لنيل من حركتهم و�إ�شعافها

وفي فبر�ير)�شباط( عام 1994، قام �أحُد �لم�شتوطنين �الإ�شر�ئيليين �لمت�شددين، 

و��شمه باروخ غولد�شتاين، من م�شتوطنة كريات �أربع، بقتل ت�شعٍة وع�شرين فل�شطينيًا، 

ولم  �لفجر،  �شالة  تاأديتهم  �أثناء  �ل�شريف  �الإبر�هيمي  �لحرم  في  �آخرين  مئًة  وجرح 

تتخذ �إ�شر�ئيل قر�رها �لمتوقع باإخالء 400 م�شتوطن عن �لخليل، بل �أ�شدرت �أو�مرها 

�إلى قو�تها باإطالق �لنار على �لفل�شطينيين �لذين تظاهرو� عقب �لحدث �لُمفجع، مما 

 .
)19(

ت�شبب بمقتل �ثني ع�شر فل�شطينيًا

و��شتغلت حما�س �لحادث كي تطلق �شل�شلًة من �لهجمات �النتحارية �شد �أهد�ف 

)18( عز�م �لتميمي، ف�سول حما�ض غير المكتوبة، )لندن: هير�شت، و�شركاه، 2007( �ش193.

  .1994 عام  فبر�ير)�شباط(   25 مقد�س،«  دينٍي  مقاٍم  في   30 يقتُل  يهودٌي  »م�شتوطٌن  �شي،  بي  بي  �ل  �أخبار   )19(

�لمعلومات متوفرة على �لموقع �الإلكتروني �لتالي:

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/25/newsid_4167000/4167929.stm 
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�لثاني( من عام  )ت�شرين  ونوفمبر  )ني�شان(  �إبريل  بين  �لو�قعة  �لمدة  ففي  �إ�شر�ئيلة، 

1994، �أعلنت كتائب عز �لدين �لق�شام، �لجناح �لع�شكري لحركة حما�س، م�شوؤوليتها 

�لتي  �أبيب، وم�شتوطنة نت�شاريم في غزة،  عن هجمات في �لعفولة، و�لخ�شيرة، وتل 

نف�شه، قامت حما�س  �لعام  �أكتوبر من  �لع�شر�ت، وفي  �أربعين، وجرح  ت�شببت بمقتل 

�لجندي  ُقتَل  ولكن  لالأ�شرى،  تبادل  بعملية  وطالبت  �إ�شر�ئيلي،  جندٍي  باختطاف 

�الأ�شير، وخاطفيه في عملية تحرير فا�شلة، وعلى �لرغم من قيام قو�ت �الأمن �لتابعة 

لل�شلطة �لفل�شطينية باعتقال 200 من نا�شطي حما�س، وتزويدها �إ�شر�ئيل بمعلومات 

تعتبرها  بلدة  تحديد�ً، وهي  نباال  بيت  في  �لُمختطف -  �لجندي  �حتجاز  مكان  عن 

�إ�شر�ئيل جزء�ً من �لقد�س - فقد �أدت �لحادثة �إلى زيادة م�شتوى �لتوتر بين �إ�شر�ئيل، 

و�ل�شلطة �لفل�شطينية، وقد ُنِقَل عن ر�بين قوله لكري�شتوفر: “على عرفات �أن يختار بين 

 .
�لتو�شِل �إلى �ل�شالِم مع �إ�شر�ئيل، �أو �لتو�شل �إلى �شالٍمٍ مع حما�س”)20(

في  ونا�شطيها  حما�س  قادة  من  �لمئات  باعتقال  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  وردت 

يد  في  دمية  �أنها  على  تظهر  باأن  ترغب  لم  �لفل�شطينية  �الأمنية  �لُقوى  �أن  مع  غزة، 

�الأمنية  �لقو�ت  ��شطدمت   ،1994 عام  �لثاني(  )ت�شرين  نوفمبر   18 وفي  �إ�شر�ئيل، 

مما  غزة،  في  فل�شطين  م�شجد  خارج  حما�س  متظاهري  من  �الآالف  مع  �لفل�شطينية 

، و�أ�شبح عرفات كالم�شتجير من 
)21(

�آخرين  200 13 �شخ�شًا، وجرح  �إلى مقتل  �أدى 

�لرم�شاء بالنار ووقع )بين �لمطرقة و�ل�شند�ن(، وذلك في �شعيه الإقناع قادة حما�س 

بوقف هجماتهم، و�لم�شاركة في �أول �نتخاباٍت ت�شريعيٍة، ورئا�شية، وقد قامت �ل�شلطة 

حما�س  حركة  �أع�شاء  لبع�س  �ل�شماح  �أجل  من  �إ�شر�ئيل  مع  بالتن�شيق  �لفل�شطينية 

بمغادرة �ل�شفة �لغربية، وقطاع غزة كي يتمكنو� من �للقاء بهم في �لخارج، لمناق�شة 

م�شاألة �لم�شاركة في �النتخابات، لكن م�شوؤولي حما�س رف�شو� �القتر�ح �لذي تقدم به 

�أو�شلو، وهو عبارة عن  “نتاجًا التفاق  �أن �النتخابات جاءت  عرفات، حيث �عتبرو� 

  .
م�شروٍع �شهيوني”)22(

�لرئي�س  نتنياهو  بنيامين  ي�شبح  �أن  في  �لجانبين  كال  من  �لمتطرفون  و�شاعد 

�لتالي لوزر�ء �إ�شر�ئيل، عندما قام طالب في كلية �لقانون من جامعة بار �إيالن- وهو 

ر�بين  �إ�شحق  باغتيال  �إيغال عامير -  وُيدعى  �ليميني،  �لجناح  �لمتطرفين من  �أحد 

�أثناء مهرجان خطابي لل�شالم في تل �أبيب في �لر�بع من نوفمبر)ت�شرين �لثاني( عام 

)20( مجلة نيوزويك، »جائزة ُم�شرجة بالدماء،« 24 �أكتوبر، 1994.  �لمقال متاح على �النترنت على �لعنو�ن �لتالي: 

>/http://www.newsweek.com/id/108603/page
�أفيرز،  �نترنا�شونال  �أوف  ريفيو  �إي�شت  ميدل   ،»2000 عام  و�نتفا�شة  �لفل�شطيني،  �لع�شكري  �الأد�ء  لوفت،  غال   )21(

�لمجلد 4، �لعدد 4، دي�شمبر 2000.

)22( �لتميمي، �س193.

�تفاقات �أو�شلو: �لن�س، و�لنو�يا، وم�شاألة �ل�شالم
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�إظهار �شورته  �أ�شهر في  �شتة  ر�بين مدة  �لذي خلف  بيريز  �شمعون  و�ن�شغل   ،1995

على �أنه زعيم قوي، فبمجرد تلقيه معلوماٍت عن مكان �ختباء يحي عيا�س مهند�س 

باغتياله عندما كان مختبئًا في  �أو�مره  �أ�شدر  �إ�شر�ئيل،  في  �النتحارية  �لتفجير�ت 

غزة، وكان باإمكان بيريز �لتن�شيق مع �ل�شلطة �لفل�شطينية العتقاله بداًل من �غتياله، 

�لهجمات �النتحارية في فبر�ير)�شباط(،  �لعمل ب�شل�شلٍة من  وردت حما�س على ذلك 

ومار�س)�آذ�ر( �أودت بحياة و�حٍد و�شتين �إ�شر�ئيليًا في �لقد�س، وع�شقالن )�أ�شكيلون(، 

وتل �أبيب، �إ�شافة �إلى ذلك، فاإن عملية “عناقيد �لغ�شب” �لتي �شنها بيريز �شد حزب 

�هلل في �أبريل)ني�شان( عام 1996 قد �نتهت بقيام �إ�شر�ئيل بق�شِف ملجاأ قانا، �لذي 

وفرته قو�ت �الأمم �لمتحدة �لعاملة في لبنان لالجئين �للبنانيين �لفارين من �لحرب، 

مما �أدى �إلى مقتل 106، وجرح 116 �آخرين، ونتيجة لذلك، فقد خ�شر بيريز �أ�شو�ت 

�لعرب في �النتخابات �لتي تلت تلك �لعملية على �لرغم من جهود �ل�شلطة �لفل�شطينية 

حملته  خالل  �لُمف�شلة  نتنياهو  عبارة  وكانت  ل�شالحه،  ك�شبهم  على  �لعمل  في 

�لتي  هي  �أو�شلو  �تفاقات  �أن  على  توؤكد   1996 عام  يونيو)حزير�ن(  في  �النتخابية 

جلبت �الإرهاب الإ�شر�ئيل، و�أظهر عزمه على �إلغاء �التفاق، وفوق ذلك، �أظهرت حملته 

�الإعالنية �شورة عرفات ُمركبة على �شور �لبا�شات �لُمفجرة، وِبَرٍك من �لدماء.

وقام نتنياهو، عقب �نتخابه بثالثة �أ�شهر، بحفر نفق �أثري تحت �لحرم �لقد�شي 

�لفل�شطينية،  �الأمن  قو�ت  بين  �الأولى  �لع�شكرية  �لمو�جهة  فتيل  �أ�شعل  مما  �ل�شريف، 

و�لجنود �الإ�شر�ئيليين، وقد ُقِتَل �شبعون فل�شطينيًا بين جندي ومدني، مقابل �شتة ع�شر 

بيريز  له  مهد  �لذي  �لخليل  �تفاق  تنفيذ  على  نتنياهو  �أ�شر  ثم   ،
)23(

�إ�شر�ئيليًا جنديًا 

1997، حيث تم بموجبه تق�شيم  1996، و�شرى �لعمل به عام  في مار�س)�آذ�ر( عام 

�لمدينة �إلى منطقتين: �الأولى تحت �شيطرة �ل�شلطة �لفل�شطينية، بينما و�لثانية تحت 

�لمنطقة،  تلك  ي�شكنون في  فل�شطيني  �ألف   60 �أكثر من  �أن  رغم  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شيادة 

�لم�شتوطنين  �حتياجات  تاأمين  �أجل  من  قوته  كامل  �الإ�شر�ئيلي  �لجي�س  و��شتخدم 

على  و�أجبروهم  �لتجاري،  ن�شاطهم  ممار�شة  من  �لفل�شطينيين  بدورهم  منعو�  �لذين 

�شلوك ُطُرٍق �أُخرى للو�شول �إلى عائالتهم، و�أعلن نتنياهو في مار�س)�آذ�ر( عام 1997 

�لقيام بناء م�شتوطنٍة جديدة ت�شم 3500 وحدة �شكنية في جبل �أبو غنيم، مما خلق 

�أزمًة �أُخرى مع �ل�شلطة �لفل�شطينية.

نتنياهو  �إجر�ء�ت  �لفل�شطينية في حملتها على حما�س رغم   �ل�شلطة  و��شتمرت 

�أمثال  �أع�شاء حما�س، بما فيهم قادٌة من  �لمئات من  �لم�شتفزة لها، فقد تم �عتقال 

محمود �لزهار، وعبد �لعزيز �لرنتي�شي، وحتى موؤ�ش�س حما�س �ل�شيخ �أحمد يا�شين قد 

)23( �آدم كيلر، »نتنياهو، و�لفل�شطينيين« نيو بوليتيك�ض، �لمجلد 6، �لعدد 2 )�شل�شلة جديدة( �شتاء عام 1997.  
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ُمنع من �لتحرك بحرية، ولكن لم يكن �أي �شيء قادر�ً على دفع نتنياهو نحو �ل�شالم، 

فقد كان تحالفه ي�شم �أحز�بًا من �أق�شى �ليمين، تعتقد �أن كل فل�شطين �لتاريخية هي 

�أر�س �إ�شر�ئيل.  

“و�أي  قمة  �لمتحدة  �لواليات  عقدت   ،1998 عام  �الأول(  )ت�شرين  �أكتوبر  وفي 

من  �أيام  ثمانية  خالل  نتنياهو  على  و�شغطت  وعرفات،  نتنياهو،  بين  ريفير” 

�لمفاو�شات كي يقبل بتنفيذ �لمرحلة �لثانية من �إعادة �النت�شار، �لتي حان موعدها 

13% من  1997، وبعد جهد و�فق نتنياهو على ت�شليم  )�أيلول( من عام  في �شبتمبر 

 750 �شر�ح  �إطالق  على  و�فق  كما  و)ب(،  )�أ(،  مناطق  ت�شمل  �لتي  �لغربية،  �ل�شفة 

�شجينًا، ومع ذلك، لم يف نتنياهو بكل وعوده؛ فقد كان ن�شف �لذين �أُطلق �شر�حهم 

�إعادة �النت�شار  �ل�شيا�شيين، ولم تتم  �لمعتقلين  �إجر�مية، ولم يكونو� من  من ق�شايا 

�إال في 2% من �لمنطقة )ج(؛ الأن نتنياهو، ووزر�ء حكومته كانو� ينظرون �إلى �لقيادة 

�إجر�مية ال ت�شتحق �الحتر�م، وخالل قمة و�أي ريفير،  �أنها ع�شابة  �لفل�شطينية على 

مادلين  �الأمريكية،  نظيرته   ، �شارون  �أرئيل  �آنذ�ك،  �الإ�شر�ئيلي  �لخارجية  وزير  �أخبر 

“�لبع�س  باأن  و�أ�شاف  �لُطُرق”،  ُقطاع  من  “هم ع�شابة  �لفل�شطينيين  �أن  �أولبر�يت، 

  .
منهم قتلة �أي�شا”)24(

مغامرات باراك، وعرفات     405

 ،1999 عام  )حزير�ن(  يونيو  في  �إ�شر�ئيل  لوزر�ء  رئي�شًا  بار�ك  �إيهود  �نتخاب  عند 

كانت فترة تنفيذ �التفاق �لموؤقت قد مرت بالفعل دون �أن ت�شهد �نعقاد �جتماٍع - لو 

لوجود  بالتفاوؤل  �لنا�س  من  كثير  و�شعر  �لنهائي،  �لو�شع  ق�شايا  لمناق�شة   - و�حٍد 

حكومته  و�شمت  �ل�شالم،  دعم  �أ�شا�س  على  �النتخابية  حملته  خا�س  �لذي  بار�ك، 

�رتكب بار�ك  �شرعان ما  لها، ولكن  �ل�شالم ويدعو  �لذي يدعم عملية  حزب ميريت�س 

ثالثة �أخطاٍء، �أثارت حفيظة �لفل�شطينيين، وريبتهم، و�أول تلك �الأخطاء، تجاهل بار�ك 

مع  �ل�شالم  ور�ء  �ل�شعي  على  تركيزه  و�ن�شب  �أ�شهر،  ت�شعة  مدة  �لفل�شطيني  �لم�شار 

�أنه ال ي�شتطيع تحمل  �أدرك  �أن  �إال بعد  �لفل�شطينيين  �إلى  �شوريا، ولم ُيعاود �اللتفات 

دفع �لثمن �لباهظ لل�شالم مع �شوريا،  وثانيها، رف�س بار�ك في بد�ية �الأمر �ال�شتمر�َر 

�إ�شر�ئيل باإعطاء  �أن ال تقوم   على 
َّ
�إعادة �النت�شار، و�أ�شر �لثانية من  �لمرحلة  بتنفيذ 

، كما رف�س �اللتز�م 
ّ
�لمزيد من �الأر��شي للفل�شطينيين قبل �لتو�شل �إلى �تفاٍق نهائي

)24( مادلين �أولبر�يت، �سيدتي وزيرة الخارجية، )نيويورك: مير�ماك�س بوك�س، 2003( �ش313.

�تفاقات �أو�شلو: �لن�س، و�لنو�يا، وم�شاألة �ل�شالم
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حتى  �لموؤقتة  �التفاقات  عليه  ن�شت  كما  �النت�شار  �إعادة  من  ثالثٍة  مرحلٍة  بتنفيذ 

عندما نفذ �اللتز�مات �الإ�شر�ئيلية ب�شغٍط من �لواليات �لمتحدة، وفوق ذلك، فقد �أخلف 

�ل�شلطة  �إلى  �لقد�س  ت�شليم ثالث قرًى بالقرب من  ب�شاأن  �لذي قطعه لعرفات  بالوعد 

، و�أخير�ً، �أ�شَر بار�ك على عقِد 
)25(

�لفل�شطينية �أثناء �لمرحلة �لثانية من �إعادة �النت�شار

قمٍة في و��شنطن من �أجل و�شع حٍد لل�شر�ع مع �لفل�شطينيين، ولكنه رف�س �لقيام باأي 

تح�شير�ٍت جدية لتلك �لقمة.

كانت قمة كامب ديفيد بمثابة لحظة �نك�شاف �لحقيقة لكال �لطرفين، مع �الأخذ 

ب�شدد  كانت  �لمتنازعة  �الأطر�ف  و�أن  �شيئة،  كانت  �لتح�شير�ت  �أن  �العتبار  بعين 

كانت  فقد  �ل�شر�ع،  تاريخ  في  �الأولى  للمرة  �لجوهرية  للق�شايا  حلوٍل  عن  �لبحِث 

و�قعي،  غير  وب�شكٍل  جد�ً  مرتفعة  عليها  �لمعقودة  و�آماله  �لقمة،  من  بار�ك  توقعات 

وبالمقابل، فاإن توقعات عرفات كانت متدنية جد�ً، و�شعر �أنه كان مجبر�ً على ح�شور 

�لقمة؛ الأنه ال ينوي �إغ�شاَب �الأمريكيين، و�شعى للح�شول على �شماناٍت �أمريكية، كي 

ال يتم توجيه �للوم �إليه في حاِل ف�شلت �لقمة، وتطلع �إلى �أن يتم تنفيذ �لمرحلة �لثالثة 

من �إعادة �النت�شار.

�لفل�شطينيين  عند  �لر�هنة  و�لمطالب  �لحمر�ء  �لخطوط  طبيعة  بار�ك  يفهم  لم 

�لجوهرية  �لق�شايا  �لجدية حول  �الت�شاالت  �أو  �لحقيقية،  �لتح�شير�ت  غياب  ب�شبب 

�لرئي�شة قبل �نعقاد �لقمة، ومن �أهم �لمطالب و�لق�شايا ما ياأتي:

 �أواًل: ُتعتبُر �لقد�س، �أو �لبلدة �لقديمة على وجه �لخ�شو�س، قلب فل�شطين، ولذ� 

فاإن ت�شويق �أي �تفاٍق نهائي عند �لفل�شطينيين، و�لعرب، و�لم�شلمين يتطلب من منظمة 

�لتحرير �لفل�شطينية �أن تبرهن للجميع �أنها قد �أعادت �لقد�س ومقد�شاتها �إلى �ل�شيادة 

�لفل�شطينية.  

ثانيًا: �عتقد �لفل�شطينيون �أنه يجب على �إ�شر�ئيل �أن تعترف باأنها م�شوؤولة عن 

ماأ�شاة �لالجئين �لفل�شطينيين، وعليها �أن تعترف بحقهم في �لعودة، بغ�س �لنظر عن 

�لمكان �لذي �شيعودون �إليه.

  ثالثًا: �عتبر �لفل�شطينيون �أن لهم �لحق في �لح�شول على كامل �أر��شي �ل�شفة 

من  �الأر��شي،  لتبادل  �لترتيبات  بع�س  ح�شول  �إمكانية  ومع  غزة،  وقطاع  �لغربية، 

�ل�شلطة  �الأمر  نهاية  في  يمنع  ال  ذلك  �أن  �إال  �لم�شتوطنات،  م�شكلة  على  �لتغلب  �أجل 

�لفل�شطينية من �لمطالبة بكامل �الأر��شي �لتي �حتلت عام 1967.  

و�عتقد عرفات �أن �إ�شر�ئيل �شتكون م�شتعدًة لالن�شحاب من �الأر��شي �لفل�شطينية 

كما فعلت مع م�شر، و�الأردن، ولبنان عندما �أعادت �أر��شيهم �لمحتلة، ولكن �تفاقات 

)25( من �لجدير ذكره �أن بار�ك لم يعترف بد�يًة باأنه قد قطع وعد�ً من هذ� �لقبيل لعرفات، غير �أن �الأخير �أ�شَر على �أن 

بار�ك قد �أعطاه هذ� �لوعد فعاًل.
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�إ�شر�ئيل منها  �شتن�شحب  �لتي  �الأر��شي  �أحبطت تطلعاته عندما جعلت ق�شية  �أو�شلو 

م�شاألًة خا�شعًة للتفاو�س.  

ديفيد  كامب  قمة  على  ُحِكَم  لماذ�  �لمرء  يفهم  �أن  بمكان  �ل�شعوبة  من  ولي�س 

بالف�شل، فقد �قترحت �تفاقات �أو�شلو مدة ثالث �شنو�ت كي يتم �لتفاو�س على م�شائل 

�أ�شبوعين  في  �لم�شائل  تلك  تحل  �أن  ديفيد  قمة كامب  �أر�دت  ولكن  �لنهائي،  �لو�شع 

فقط!  ولم يكن لدى كل طرف فهم كبير الحتياجات �لطرف �الآخر، وال �إدر�ك لطبيعة 

�لقر�ر�ت �ل�شعبة �لمطلوبة في هذ� �الإطار، وما هو �أ�شو�أ من ذلك كله، قدوم �لطرفين 

�إلى �لقمة في �لوقت �لذي لم يتم فيه تنفيذ �التفاق �لموؤقت �ل�شابق.  

لم يجِر خالل قمة كامب ديفيد مناق�شة �لمبادئ �لتي �شتوجه �لنتائج �لتي �شوف 

�إليها، و��شتمرت �لمفاو�شات بداًل من  �إذ� تم �لتو�شل  تتمخ�س عن �تفاقية محتملة، 

 %76 ذلك بين جذٍب، و�شٍد، كاأ�شلوب �لعر�س و�لطلب في �ل�شوق، فبد�أ بار�ك بعر�س 

عملية  في   %1 �إلى  باالإ�شافة   %92 طرح  مرحلة  �إلى  �نتقل  ثم  �لغربية،  �ل�شفة  من 

�أن  ،  و��شتعد 
)26(

12 عامًا �الأردن مدة  �لكاملة على غور  تبادل لالأر��شي، و�ل�شيطرة 

يترك لمنظمة �لتحرير �ل�شيطرة على �الأطر�ف �لخارجية لمدينة �لقد�س، ثم ز�د على 

ذلك باال�شتعد�د الإعطاء �ل�شيادة �لكاملة على �الأحياء �لم�شلمة، و�لم�شيحية في �لبلدة 

على  �لو�شاية  و�قترح  �لت�شعة،  �لغربية  �الأحياء  من  �شبعة  على  و�ل�شيادة  �لقديمة، 

فقال  �لالجئين،  م�شكلة  عن  و�أما  �ل�شريف،  �لقد�شي  �لحرم  �شمنها  ومن  �لمقد�شات، 

 .
)27(

بار�ك: �إنه �شوف يكون هناك حل ير�شي �لطرفين بهذ� �لخ�شو�س

من  فقط   %2 �شم  في  �لحق  �إ�شر�ئيل  تعطي  خر�ئط  �لفل�شطينيون  وعر�س 

�ل�شفة �لغربية، بعد �أن المهم �الأمريكيون على رف�شهم �لعر�س �الإ�شر�ئيلي، وت�شبث 

�أر�دو� ممار�شة �ل�شيادة  �لفل�شطينيون بموقفهم �لُمت�شلب حيال م�شاألة �لقد�س، حيث 

�لكاملة على �الأحياء �لم�شلمة، و�لم�شيحية، و�الأرمنية، وعلى �لمو�قع �لمقد�شة با�شتثناء 

حائط �لمبكى، ولم يكن في نية عرفات �أن ي�شبح �أول زعيٍم عربي، وم�شلم يتخلى عن 

�لحرم �لقد�شي �ل�شريف عبر �لتاريخ، فقد قال لكلينتون: “ال يمكنني �أن �أقوم بخيانة 

ب�شط  على  �أو�فق  �أن  على  �لموت  �أُف�شُل  �إنني  جنازتي؟   تح�شَر  �أن  تريد  هل  �شعبي، 

 .
�ل�شيادة �الإ�شر�ئيلية على �لحرم �ل�شريف”)28(

ومخت�شر �لقول، فاإن قمة كامب ديفيد قد ف�شلت؛ الأن بار�ك �عتقد �أن �تفاقات 

�أو�شلو تعطيه �لحق باالحتفاظ باأجز�ء من �الأر��شي �لمحتلة، ولم يكن عرفات ب�شدد 

)26( ُي�شكل غور �الأردن 10،5% من م�شاحة �ل�شفة �لغربية. 

)27( رو�س، �س689.

�أذر،  )نيويورك: مطبعة   ،2002-1995 الأو�سط،  ال�سرق  في  ال�سالم  مبعثرة:ف�سل عملية  اأحالم  �ندرلين،  ت�شارلز   )28(

2003(�ش253.

�تفاقات �أو�شلو: �لن�س، و�لنو�يا، وم�شاألة �ل�شالم
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�لتنازل، حتى و�إن كانت ن�شو�س �التفاق تجعل من �الأر��شي �لمحتلة �أر��شي ُمَتناَزعًا 

عليها.  

ولدى عودته من قمة كامب ديفيد، �شن بار�ك حملًة على �لفل�شطينيين، و�دعى 

�شريكًا  لنا  نجد  لم  الأننا  �لنجاح  تحقيق  من  نتمكن  لم   “ فقال:  �لف�شل،  �شبب  �أنهم 

“لقد ��شتنفدنا كافة �الإمكانيات كي ُننهي هذ�  �أي�شًا،  على �لطرف �الآخر،” و�أ�شاف 

“ولجير�ننا �لفل�شطينيين، �أقول لهم �ليوم: نحن ال ن�شعى  ثم �أردف ُمهدد�ً  �ل�شر�ع”، 

ولم   ،
ننت�شر”)29( ف�شوف  يختبرنا،  �أن  و�أر�د  �أحدكم  تجر�أ  ما  �إذ�  ولكن  �ل�شر�ع،  ور�ء 

�لحرم  بزيارة  �شارون  الأرئيل  �شمح  وعندما  بار�ك،  لتهديد�ت  ليخ�شع  عرفات  يكن 

�لقد�شي يوم 28 �شبتمبر )�أيلول( عام 2000، �ألهب عرفات م�شاعر �لفل�شطينيين عندما 

خاطبهم قائاًل: “�شنزحف �إلى �لقد�س ونقدم �لماليين من �ل�شهد�ء”.

وعندما �ندلعت �النتفا�شة �لثانية، كان �ل�شعب �لفل�شطيني قد و�شل بالفعل �إلى 

مرحلة �لياأ�س، فقد تو�شعت �لم�شتوطنات �الإ�شر�ئيلية بن�شبة 52% خالل فترة �تفاقات 

�أو�شلو، و�رتفعت �أعد�د �لم�شتوطنين بو�قع 63%، وقامت �إ�شر�ئيل ببناء 65 �ألف وحدة 

�شكنية جديدة للم�شتوطنين، و�أز�لت 578 منزاًل في �لقد�س، و�قتلعت 83 �ألف �شجرة، 

.
)30(

ت 34 طريقًا �لتفافيًا جديد�ً و�شقَّ

وعندما �ندلعت �النتفا�شة، قام عرفات بقطع �لتن�شيق �الأمني مع �إ�شر�ئيل، وغ�س 

�لطرف عن ن�شاطات حما�س، ونتيجًة لذلك، فقد عرفات �ل�شيطرة على �النتفا�شة، ولم 

�لقيام بالعمليات  بد�أت فتح تتناف�س مع حما�س على  تمر �شوى ب�شعة �شهور حتى 

ولعل  �لفل�شطيني،  �ل�شارع  في  �شعبيتها  على  تحافظ  كي  �إ�شر�ئيل،  في  �لع�شكرية 

�لمحاولة �الأبرز لحل هذ� �ل�شر�ع جاءت عبر �لمقترح �لذي تقدم به �لرئي�س كلينتون 

خالل �الأ�شهر �الأخيرة من فترة رئا�شته �لثانية، لكنها كانت متاأخرة جد�ً بعد �أن �شبق 

�ل�شيف �لعذل، فقد �أظهرت ��شتطالعات �لر�أي �أن �شارون �شيفوز في �النتخابات، ولم 

على  حر�س  �شده،  كانت  �لظروف  �أن  وبما  �لقتال،  �إيقاف  على  قادر�ً  عرفات  يكن 

و�شع ثمانيٍة وع�شرين تحفظًا على مقترح �لرئي�س كلينتون، ليبدو كاأنه رف�س قبول 

�لمقترح.  

في  للوزر�ء  رئي�شًا  �شارون  �نتخب  عندما  �أو�شلو  �تفاق  على  �ل�شتار  و�أ�شدل 

عام  لبنان  باجتياح   – لعرفات  خ�شٌم  وهو   – قام  �لذي   ،2001 عام  مار�س)�آذ�ر( 

1982، من �أجل تدمير �ل�شلطة �لفل�شطينية، ومنظمة �لتحرير، وعاود �حتالل �لمناطق 

)�أ( من �ل�شفة �لغربية في مار�س)�آذ�ر( عام 2002، وفر�س ح�شار�ً على عرفات في 

�لُمقاطعة و�شط ر�م �هلل، وبقي كذلك حتى وفاته، كما قام �شارون ببناء جد�ر )حاجز( 

)29( ت�شريح �إيهود بار�ك لدى عودته من قمة كامب ديفيد،26  يوليو/تموز 2000.

)30( �شحيفة الحياة الجديدة، 30 مار�س/�آذ�ر 2003.
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�لف�شل �الأمني على �الأر��شي �لفل�شطينية، وقام باالن�شحاب �أحادي �لجانب من غزة 

في عام 2005، على �لرغم من �لتز�م �ل�شلطة �لفل�شطينية بخارطة �لطريق، و�عتبر �أن 

�لرئي�س محمود عبا�س “غير مهم، وغير ذي �شلة” تمامًا ك�شلفه يا�شر عرفات، وقد بد� 

حادي �لجانب على �لفل�شطينيين،  و��شحًا �أن ��شتر�تيجية �شارون تق�شي بفر�ِس حٍل �أُ

ومن دون تفاو�س.  

الوقائع الجديدة تتطلب نهجًا جديداً اأي�سًا  505

لو �آمن �لفل�شطينيون، و�الإ�شر�ئيليون عند توقيعهما على �تفاقات �أو�شلو باأن 

لتمكنا من  �لنهائي،  �لو�شع  لق�شايا  و�شط  عبارة عن حل  �شتكون  �لنهائية  �لنتيجة 

عملية  تكن  لم  ولكن  بينهما،  �لد�ئر  �ل�شر�ع  حل  من  ولتمكنا  �تفاقية،  �إلى  �لتو�شل 

منظمة  �أر�دت  حيث  فيه،  نف�شيهما  �لطرفان  وجد  لماأزٍق  نتاج  �شوى  �ل�شلمية  �أو�شلو 

 عزلتها، فيما كانت �إ�شر�ئيل تبحث عمن ينوُب عنها في 
َ
�لتحرير �لفل�شطينية �أن ُتنهي

�ليومية  م�شوؤولياتها  من  وُيخل�شها  �النتفا�شة،  وُينهي  خو�ِس حربها �شد حما�س، 

حيال �لفل�شطينيين،  وبمجرد �أن ح�شلت منظمة �لتحرير، و�إ�شر�ئيل على مر�دهما من 

�أكبر قدر  َم  �أن ت�شُ �إ�شر�ئيل  �أر�دت  �إلى مو�قفهما �الأولية،  فقد  �التفاق، عاد �لطرفان 

ممكن من �الأر��شي �لفل�شطينية، فيما �أر�دت منظمة �لتحرير �لح�شول على دولة على 

�الأر��شي �لمحتلة. 

ولعل ذلك هو �ل�شبب ور�َء ��شتمر�ر �إ�شر�ئيل ببناء �لم�شتوطنات، وتو�شعة �لقائم 

منها، و�شِق ُطُرق �لتفافية جديدة، كما قامت باإغالق مكاتب منظمة �لتحرير �لفل�شطينية 

في �لقد�س، وحا�شرتها بالم�شتوطنات �ليهودية، و�أغلقتها في وجه �لفل�شطينيين،  ولم 

ُتظهر �إ�شر�ئيل �أية نيٍة في منِح �لفل�شطينيين ُحكمًا ذ�تيًا، و�أجبرتهم على �أن يعتمدو� 

ب�شكٍل �أكبر على م�شاعد�تها، ولم تكن مهتمًة بمر�عاة �لجدول �لزمني �لذي ن�شت عليه 

�التفاقات، حيث �نتهت �التفاقية �لموؤقتة قبل �أن تتم �لمرحلة �لثانية من عملية �إعادة 

�النت�شار.  

وكان تطبيق �تفاقات �أو�شلو مرهونًا بتقلبات �ل�شيا�شة �لد�خلية في �إ�شر�ئيل بحيث 

�ُ�شطرت منظمة �لتحرير �لفل�شطينية �أن تبد�أ �لمفاو�شات من نقطة �ل�شفر، كلما جاءت 

حكومة �إ�شر�ئيلية جديدة، وتحتم عليها �أن تتكيف ومز�ج كل زعيٍم �إ�شر�ئيلي جديد.  

ولم تقم منظمة �لتحرير �لفل�شطينية بتو�شيح �تفاقات �أو�شلو ل�شعبها، ولم تمهد 

�لت�شوية  �أن  باإِخباِرهم  تقم  لم  كما  �ل�شرورية،   �لتنازالت  يتقّبلو�  كي  لهم  �لطريق 

�لرغم  وعلى  و�لالجئين،  و�لقد�س،  �الأر��شي،  ب�شاأِن  تنازالٍت  على  �شتنطوي  �لنهائية 

�تفاقات �أو�شلو: �لن�س، و�لنو�يا، وم�شاألة �ل�شالم



12�

�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

من �التفاق �لموؤقت، ور�شائل �العتر�ف �لمتبادلة، �إال �أن منظمة �لتحرير  ��شطرت �إلى 

�للجوء للعنف غير مرة كي تح�شل على تنازالت من �إ�شر�ئيل، �أو كي تحملها على �لحد 

فا�شدٍة  �شلطٍة  بت�شكيل  �لتحرير  منظمة  قامت  وكذلك،  ترتكبها،  �لتي  مخالفاتها  من 

��شتغلت �لمز�يا �لتي ح�شلت عليها من خالل عالقتها باإ�شر�ئيل، ونتيجٍة لذلك، فلم 

يَر �لفل�شطينيون في عملية �أو�شلو خطوًة �إلى �الأمام على طريق تحقيق �الزدهار، بل 

  .
)31(

وجدو� فيها م�شروعًا ��شتثماريًا لمجموعٍة �شغيرة من �لم�شوؤولين

لقد ح�شلت تغير�ت كبيرة منذ �ندالع �النتفا�شة �لثانية، و�شو�ء �أكان ذلك �لتغيير 

�إلى �الأف�شل، �أم �إلى �الأ�شو�أ، فقد �أ�شبح من �لم�شتحيل �لعودة �إلى نهج �أو�شلو وطريقته 

في حل �ل�شر�ع،  وبب�شاطة فاإن �لو�شع يبدو على �لنحو �لتالي: ينق�شم �لفل�شطينيون 

�شرعية  تتنازعان  �للتان  رئي�شيين، هما حركتا؛ فتح وحما�س،  �إلى مع�شكرين  �ليوم 

تمثيل �ل�شعب �لفل�شطيني، ولم تتمكن منظمة �لتحرير �لفل�شطينية بقيادة عبا�س من 

�إال ب�شعوبة، على �لرغم من �لدعم �لمالي  �لحفاظ على وجودها في �ل�شفة �لغربية 

�ل�شخم �لذي يقدمه �لمجتمع �لدولي، وقد خ�شرت �أي�شا دعم غالبية �ل�شعب �لفل�شطيني 

وتاأييده في �ل�شفة �لغربية، و�ل�شتات، بينما خ�شرت �شيادتها على غزة فعليًا.

في  �لكا�شح  فوزها  بعد  غزة   على  �ليوم  ُت�شيطر  حما�س  فاإن  �لمقابل،  وفي 

و�لتاأييد  بالدعم،  2006، كما تحظى  �لفل�شطيني عام  �لت�شريعي  �لمجل�س  �نتخابات 

بين فل�شطينيي �ل�شتات، ولكنها ال تمتلك تمثياًل لها في منظمة �لتحرير �لفل�شطينية، 

للتو�شل  ُم�شتعدًة  تكون  �شوف  باأنها  ُح 
ِّ
ر وُت�شَ �لُم�َشَلحة،  �لُمقاومة  على  تعتمد  وهي 

�إلى هدنٍة طويلِة �الأمد مع �إ�شر�ئيل، بداًل من �لتو�شل �إلى معاهدة �شالٍم قد ت�شع حد�ً 

لل�شر�ع، ونظر�ً الأن حركتي فتح وحما�س يختلفان �ختالفًا جوهريًا في  روؤيتيهما 

و��شتر�تيجياتهما، ف�شوف ي�شتمر �لتنافر، و�لتناف�س بينهما، ولن يطول �أمد �أي �تفاٍق 

كامل  على  هيمنتها  فر�س  الإحد�هما  يت�شنى  عندما  �إال  �إليه،  �لحركتان  تتو�شل  قد 

�ل�شيا�شة �لفل�شطينية.

ومما يزيد تلك من �لم�شاكل و�ل�شعوبات هو ��شتمر�ُر �إ�شر�ئيل في بناء �لم�شتوطنات 

�لجديدة في �ل�شفة �لغربية ، وتو�شعة �لقديمة منها، وبناء �لجد�ر �لفا�شل، �لذي ُيقام 

د�خل �لحدود �لُمفتر�شة للدولة �لفل�شطينية �لم�شتقبلية، كما وتقوم �إ�شر�ئيل بتمكين 

�لمت�شددين من خالل فر�شها �لح�شار �القت�شادي على غزة.  

وقد ��شترطت �إ�شر�ئيل ُم�شبقًا �إحر�ز �لتقدم في �لم�شائل �الأمنية كي تقدم تنازالٍت 

ب�شاأِن ق�شايا �لو�شع �لنهائي، ولذلك فاإن قيام منظمة �لتحرير �لفل�شطينية بالوفاء 

و�الحتالل،  �الأمن،  بين  �لتناق�س  ب�شبب  �لم�شتحيل،  من  �شربًا  ي�شبح  �ل�شرط  بذلك 

مليون دوالر،   700 بين  ما  �إهد�ر  تم  �أنه  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  2006، �شَرَح مدعي عام  فبر�ير)�شباط( عام  )31( في 

ومليار دوالر �أمريكي نتيجة لل�شرقة، �أو �شعف �الأد�ء.  
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و�لقتال �ل�شاري، وثماِن �شنو�ٍت من �لعنف، وقد جربت �إ�شر�ئيل هذ� �لنهج منذ بد�ية 

مع  �ل�شر�ع  و�أ�شبح  تلك،  م�شاعيها  في  �لنجاح  تالق  لم  لكنها  �لثانية،  �النتفا�شة 

�إ�شر�ئيل مرتبطًا - على مر �ل�شنين - بالتطور�ت و�لم�شتجد�ت �الإقليمية �أي�شا. 

 لقد جعل نفوذ �إير�ن �لمتز�يد في �ل�شرق �الأو�شط، وجهد �شوريا من �أجل ��شتعادة 

�للعبة  في  مهمين  العبين  �هلل  وحزب  حما�س،  من  �إ�شر�ئيل،  �حتلتها  �لتي  �أر��شيها 

�الإقليمية �لُكبرى،  وقد يكون من �لم�شتحيل �ليوم �إحر�ز �لتقدم في �لعملية �ل�شلمية 

دون �لتو�شل �إلى نوٍع من �التفاق مع �إير�ن، و�شوريا، وهكذ�، �أ�شبحت �لفر�شية �لتي 

�لمفاو�شات  باأن  تفتر�س  وهي  باطلة،  فر�شيًة  �أو�شلو  �تفاقات  �أ�شا�شها  على  قامت 

�لثنائية بين منظمة �لتحرير �لفل�شطينية و�إ�شر�ئيل قد توؤدي �إلى �لتو�شل لل�شالم، مع 

�لعلم باأن �الأيام �لتي كانت منظمة �لتحرير �لفل�شطينية ت�شتطيع فيها �الدعاء باأنها 

�لذي  �لتفوي�س  �إلى  تفتقر  الأنها  مفعولها،  و�نتهى  ولَّت  قد  كافة  �لفل�شطينيين  تمثُل 

يخولها �شالحيات �لتوقيع على �تفاٍق مع �إ�شر�ئيل، وال تمتلك �لقدرة على تنفيذ مثل 

ذلك �التفاق.  

�إذ� �أخذنا تلك �لوقائع بعين �العتبار، فاإن �ل�شالم يحتاج �إلى �شياغة �إطار جديٍد 

من  �إ�شر�ئيل  مع  بالتفاو�س  مجتِمعًة  �لعربية  �لدول  خالله  من  تقوم  للمفاو�شات، 

�أجل حِل �لق�شية �لفل�شطينية، بو�شفها جزء�ً من �ل�شر�ع �الأو�شع �لد�ئر بين �إ�شر�ئيل 

�لترتيب  �آخر، و�شي�شمُن ذلك  من جانب، و�شوريا، ولبنان، و�لفل�شطينيين من جانٍب 

�لتو�شل �إلى �تفاقيٍة �شاملٍة، ود�ئمة، وقابلٍة للحياة، وتحظى بدعم �لجهات �لفاعلة، 

وبذلك �شتحقق �لدول �لعربية م�شالح حيوية �إذ� تو�شلت �إلى حٍل لل�شر�ع مع �إ�شر�ئيل، 

فقد �أدى تز�يد �لنفوذ �الإير�ني في �ل�شرق �الأو�شط، وتنامي قوة حما�س في فل�شطين، 

�لتي  �لد�خلية،  لل�شغوط  ُعر�شًة  �أكثر  �لعرب  �لقادة  جعِل  �إلى  لبنان  في  �هلل  وحزب 

تثيرها �لحركات �الإ�شالمية با�شتخد�م �ل�شر�ع مع �إ�شر�ئيل من �أجل تحقيق طموحاتها 

�ل�شيا�شة. 

�لذين  �لفل�شطينيين  مكان  �لجديد  �لنهج  هذ�  بموجب  �لعربية  �لدول  و�شتحل 

�لجماعي  بالتفاو�س  �لحال  هذه  في  �لعرب  و�شيقوم  و�النق�شام،  �ل�شعَف،  ُيعانون 

مع �إ�شر�ئيل من خالل جامعة �لدول �لعربية، من �أجل �لتو�شِل �إلى حٍل من �شاأنه �أن 

يت�شمَن تفا�شيل �لترتيبات �الأمنية �لتي تعني جميع �الأطر�ف، كما يمكن التفاقيٍة 

مع �لدول �لعربية حول �لقد�س، و�لالجئين �أن تكون �أكثر قوًة، و�أطوَل �أَمد�ً من تلك �لتي 

�إليها مع �لفل�شطينيين فقط، وذلك ب�شبب �الأبعاد �الإقليمية لكال  من �لممكن �لتو�شل 

�لق�شيتين، وقد ي�شع مثل هذ� �التفاق كاًل من حما�س، وحزب �هلل في موقف �لدفاع، 

�لعربية  �لدول  ومو�جهة  �التفاقية،  �إف�شال  بمحاولة  تنح�شُر  خيار�تهما  يجعل  مما 

كافة بما فيها �لدول �لحليفة لهما، �أو بالتعاي�س معها، ومن ثم يتحوالن �إلى حزبين 

�تفاقات �أو�شلو: �لن�س، و�لنو�يا، وم�شاألة �ل�شالم
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�شيا�شيين.  

�أمنيٍة  �إذ �شتح�شل على ترتيباٍت  �إ�شر�ئيل من جانبها منافَع عديدة،  و�شتح�شد 

من  �شت�شتفيد  �أنها  كما  كافة،  �لعربية  �لدول  مع  و�لتطبيع  �لثقة،  بناِء  �إلى  توؤدي 

�لتفاو�س،  �لجديد من  �لنهج  �الأر��شي بموجب هذ�  �لحدود، وتبادل  �لتعديالت على 

وربما �شتكون �أكبر �لعقباِت، و�أكثرها خطورًة في هذ� �الإطار، هي حمُل �لفل�شطينيين 

على �لت�شحيِة با�شتقاللهم، و�لقبول بالو�شاية �لعربية عليهم، ولكن يمكن لجامعة 

تقرير  في  حقهم  على  يح�شلون  �شوف  �أنهم  �إلى  ُتطمئَنهم  �أن  عندئٍذ  �لعربية  �لدول 

�لم�شير بعدما يتم �لتو�شل �إلى �تفاقيٍة مع �إ�شر�ئيل.   



الف�سل ال�ساد�س

فاتن ُغ�سن

اإ�سرائيل ولبنان: عالقة ُمتقلبة





131

اإ�سرائيل ولبنان: عالقٌة ُمتقلبة  06

المقدمة

يرى كثير من �لمر�قبين �أن لبنان يمثل �شوكة في حلِق �إ�شر�ئيل، على �لرغم من �أنه 

وفي   ،1948 عام  د�رت رحاها  �لتي  �الإ�شر�ئيلية،  �لعربية  �لحرب  في  �إال  ُي�شارك  لم 

�لوقت �لذي كانت فيه م�شر و�إ�شر�ئيل منهمكتين في �إجر�ء مفاو�شات كامب ديفيد، 

�إ�شر�ئيل،  ي�شنُّون هجماتهم على  �للبنانيون، و�لفل�شطينيون، و�لعرب  �لمقاتلون  كان 

�نطالقًا من جنوب لبنان، مما حمَل �إ�شر�ئيل على �لقيام بغزِو لبنان، و�إن�شاء منطقٍة 

�إ�شر�ئيل تحتل  �أر��شيها، وبعد ثالثين عامًا من ذلك �لغزو، ماز�لت  �أمنيٍة عازلة في 

�أعد�دها عما  �لرغم من ت�شاوؤل  �لهجمات �شدها على  �أجز�ء من لبنان، ولم تتوقف 

كانت عليه �شابقًا.

�إن �لعالقات �الإ�شر�ئيلية �للبنانية لم تكن م�شتقرة وهادئة، رغم تاريخها �لحافل، 

حيث كان للطرفين تجارب في �لمفاو�شات �لمبا�شرة، وغير �لمبا�شرة، كما تو�شال 

�أي�شًا �إلى �لتوقيع على “تفاُهٍم” يحدد �لخطو�ت �لتي يمكن للطرفين �لقيام بها في 

�لعربية  �لدول  بين  من  دولة  �أول   2002 عام  في  لبنان  و�أ�شبح  �ل�شر�ع،  هذ�  �إطار 

�لُمجاورة الإ�شر�ئيل تنهي ملف �الأ�شرى مع �إ�شر�ئيل.  

�إن �لهدف من هذ� �لف�شل، �لذي يقع في �أربعة �أق�شام، هو �إجر�ُء تقييٍم ناقٍد للعالقة 

بين �إ�شر�ئيل ولبنان، و��شتخر�ج �لدرو�س و�لعبر �لم�شتفادة، وتقديم �لتو�شيات �لتي 

من �لممكن �أن تكون مفيدة في �لم�شتقبل. 

خالل  �لطرفين  بين  �لمفاو�شات  في  �لرئي�شة  �لنقاط  يحدد  �الأول  �لق�شم   

يعر�س  كما  للبنان،  �الإ�شر�ئيلي  �لغزو  �أعقاب  في  �لما�شي،  �لقرن  من  �لثمانينات 

لحيثيات �لمفاو�شات �لتي جرت بين �لطرفين في مدريد وو��شنطن. �أما �لق�شم �لثاني 

فيناق�س �لعقباِت �لتي تحول دون �لتو�شل �إلى �تفاقية عبر �لمفاو�شات بين �لبلدين، 

وتركز على معرفة �أ�شباب �لف�شل في �لتو�شل �إلى �ل�شالم، كما  يخ�س هذ� �لف�شل و�شفًا 

لم�شكلة عدم �عتبار لبنان �شريكًا حقيقيًا لل�شالم، وعدم مر�عاة �أهمية �لنفوذ �ل�شوري، 

وتاأثيره على �أي �تفاقية بين لبنان و�إ�شر�ئيل. �أما �لق�شم �لثالث في�شتعر�س م�شتقبل 

�لبلدين من خالل �لتركيز على �ل�شروط �ل�شرورية، و�لكافية، �لتي يجب تو�فرها من 

�أجل �لتو�شل �إلى �تفاقيٍة لل�شالم، بينما تقدم خال�شة �لف�شل بع�س �لدرو�س، و�لِعبر 

�لم�شتفادة في هذ� �ل�شياق.  
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هل هَي عمليُة �سالم فعاًل؟  106

محاوالت  من  �لعك�س  على  ومتفرقة،  قليلة  ولبنان  �إ�شر�ئيل  بين  �لمفاو�شات  كانت 

بين  ر�شمية  مفا�شاٍت  �أول  بد�أت  فقد  و�الأردن،  �شوريا  مع  �لتفاو�س  في  �إ�شر�ئيل 

�غتيال  �أعقاب  1982، وفي  للبنان عام  �الإ�شر�ئيلي  �لطرفين مبا�شرًة بعد �الجتياح 

�لرئي�س �للبناني ب�شير �لجميل، تم �نتخاب �أخيه �أمين �لجميل في �لحادي و�لع�شرين 

يومًا،   ع�شر  �شبعة  بعد  جديدة  حكومة  ت�شكيل  وتم   ،1982 عام  �شبتمبر)�أيلول(  من 

برئا�شة �شفيق �لوز�ن، وتعيين �لدكتور �إيلي �شالم وزير�ً للخارجية، وقد كان �لهدف 

بموجب  لبنان،  من  �لكلي  �الن�شحاب  على  �إ�شر�ئيل  حمُل  هو  �لحكومة  لتلك  �لرئي�س 

قر�ري �الأمم �لمتحدة رقم 425، و509 �ل�شادرين عن مجل�س �الأمن، �أو بعبارة �أخرى، 

�الن�شحاب �لفوري، وغير �لم�شروط من كامل �الأر��شي �للبنانية.  

الأنه  ونظر�ً  الأر��شيه،  �إ�شر�ئيل  �حتالل  ب�شبب  كبير  ب�شكل  قلقًا  لبنان  كان  لقد 

معروٌف عن �إ�شر�ئيل قيامها بخلِق و�قٍع جديِد على �الأر�س للتفاو�س �نطالقًا منه فيما 

، ومع �الأخذ بعين �العتبار �لتحديات �لكبيرة �لتي و�جهت لبنان، و�شقوطه في 
)1(

بعد

�أَتوِن حرب �أهليٍة ��شتركت فيها �شوريا، و�لمنظمات �لفل�شطينية، و�لقو�ت �الإ�شر�ئيلية، 

فرق  تمكنت  �أمريكية، حيث  بو�شاطٍة  بد�أت  قد  �إ�شر�ئيل،  وبين  بينه  �لنقا�شات  �أن  �إال 

�لتفاو�س من �لتو�شل �إلى �تفاٍق في مايو)�أيار( عام 1983، �لذي �أ�شبح ُيعرُف فيما 

ويت�شمن بع�س �لمحطات �لُم�شيئة على �لرغم من �أنه  بعد با�شم “�تفاق 17 �أيار”، 

محكوم عليه بالف�شل منذ �لبد�ية، فقد كان من �لمفتر�س �أن يوؤدَي �إلى �ن�شحاب �لقو�ت 

�لترتيبات  �لبلدين، وو�شع  بين  �لقائمة  �لحرب  و�إنهاء حالة  لبنان،  �الإ�شر�ئيلية من 

�الأمنية، وتنفيذها.

على  �شمنًا  ركزت  حيث  لبنان،  �شالح  في  ت�شب  �التفاق  بنود  �أغلب  وكانت 

�الإ�شر�ئيلية ب�شكٍل عام، ومن بيروت ب�شكٍل خا�س، ولكن كثير�ً من  �لقو�ت  �ن�شحاب 

�لغمو�س قد �شاَب تفا�شيل �التفاق، وقد و�فقت �لحكومة �للبنانية على فتح مكاتب 

�رتباط ير�أ�شها م�شوؤولون حكوميون في �أر��شي �لدولتين، طمعًا في تاأمين �ن�شحاٍب 

�إلى  �لبع�س  �شيا�شية دفعت  �التفاق �شبغَةً  �أ�شفى على  �أر��شيها، مما  �إ�شر�ئيلٍي من 

مع  �لعالقات  تطبيع  نحو  �لو�قع  ُحكم  تكر�ُس  ُخطوة  ُتعتبُر  �ل�شبغة  تلك  باأن  �لقول 

�إ�شر�ئيل، وو�فق �لجانبان على �أن يحترم  كل طرف �شيادة �الآخر، وذلك يعني �عتر�ف 

ينظرون  �لعرب  كثير من  ماز�ل  �أر�ٍس،  على  �لوجود  في  �إ�شر�ئيل  بحق  لبنان �شمنًا 

للن�شر،  تورو�س  بي  �آي  )لندن:   ،1988-1982 ال�سطراب  �سنوات  لبنان:  في  والدبلوما�سية  العنف،  �شالم،  �إيلي   )1(

1995( �ش26.
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�إليها على �أنها �أر�س فل�شطينية، وف�شاًل عن ذلك، فقد و�فقت �لحكومة �للبنانية على 

تحديد نوع �الأ�شلحة �لتي يمكن للقو�ت �لم�شلحة �للبنانية �قتناوؤها في جنوب لبنان 

ولي�س ذلك فح�شب، بل حتى عدد تلك �لقطع �لتي يمكن تخزينها، ون�شرها هناك، وفي 

�لمقابل فاإن �التفاق لم يذكر فر�س قيوٍد م�شابهة على ت�شليح �إ�شر�ئيل في مناطقها 

د�خل  “�شيادة  على  بالح�شول  طالبت  قد  �إ�شر�ئيل  فاإن  �الأمر  و�قع  وفي  �ل�شمالية، 

�ل�شيادة”، �إذ �إنه ومن �لو��شح �أن �لمو�فقة على مثل تلك �ل�شروط �أظهرت لبنان �لطرف 

�أي دولة باأن تفر�س عليها جارتها �لتد�بير  �الأ�شعف في �التفاق، و�إال فلماذ� تقبل 

�الأمنية د�خل حدودها!؟

�إن �إ�شر�ئيل ولبنان قد دخلتا �لمفاو�شات بمنظورين مختلفين �إز�ء نوع �التفاقية 

�لو�جب �لتو�شل �إليها، فقد �أر�دت �إ�شر�ئيل �لتو�شل �إلى معاهدة �شالم، فيما �أر�د لبنان 

�أر��شيه، كما كانت  �إ�شر�ئيل من كامل  �ن�شحاب  �أمنية ت�شمن  �إلى ترتيبات  �لتو�شل 

�إ�شر�ئيل تاأمل من توقيع معاهدة �شالٍم مع لبنان باأن ت�شيب “�أربعة” ع�شافير بحجٍر 

و�حٍد، �أي �أنها تريد �أن تحقق �أربعة �أهد�ف مرة و�حدة، وهي:

ل�شعب  قويٍة  تطميناٍت  ُيعطي  �أن  �لمعاهدة  تلك  �إلى  �لتو�شل  �شاأن  �إن من  �أواًل:  

من  كبيرٍة،  بمكا�شب  عليها  عادت  لبنان  في  مغامرتها  باأن  �لد�خل  في  �إ�شر�ئيل 

لتلك  �لباهظة  �لكلفة  �لرغم من  د�ئم على  ب�شكل  �ل�شمالية  �أمن حدودها  مثل �شمان 

�لمغامرة. 

�شاحتها  �شوريا في  لها على  ت�شجل ن�شر�ً  �أن  �التفاقية  تلك  لمثل  يمكن  ثانيًا: 

عن  �لناتج  �لنفوذ  و�شت�شتخدم  لبنان،  في  �لطولى  �ليد  لها  �شيكون  حيث  �لخلفية، 

�التفاقية في �إِ�شعاِف �لدور �الإقليمي ل�شوريا، من �أجل حملها على تغيير موقفها من 

�شرورة �لتو�شل �إلى �تفاقية �شاملة لل�شالم بين �إ�شر�ئيل و�لعالم �لعربي، كما �أن   تلك 

�التفاقية �شوف ت�شمن �ن�شحاب �شوريا من لبنان بعدما تقوم �إ�شر�ئيل ب�شحب قو�تها 

�أي�شًا.

�الأمنية �شوف يمنع  �الإجر�ء�ت  �ل�شالم، وترتيب  �إلى معاهدة  �لتو�شل  �إن  ثالثًا: 

منظمة �لتحرير �لفل�شطينية من ��شتخد�م �الأر��شي �للبنانية قاعدة ل�شن �لهجمات �شد 

�إ�شر�ئيل، ثم في �لنهاية �شوف تتمكن �إ�شر�ئيل من �إغالق ملف لبنان. 

ُتظهر  ولم  لبنان،  مع  معاهدٍة  �إلى  �لتو�شل  تاأمين  من  تتمكن  لم  �إ�شر�ئيل  لكن 

�لع�شكرية،  قو�تها  �شحب  عن  ناهيك  باالتفاقية  قبولها  �إلى  ت�شير  بو�در  �أية  �شوريا 

ولذ� لم يتبَق حينها �أي د�فٍع الإ�شر�ئيل كي تقوم بالوفاء بوعودها �لتي قطعهتها في 

�أر�شلت  فقد  موؤخر�ً، وعليه،  �حتلتها  �لتي  �للبنانية  �الأر��شي  و�لتخلي عن  �التفاقية، 

ر�شالًة �إلى �لوفد �الأمريكي على �لفور لُتعِلَمُه �أنها لن تبد�أَ �ن�شحابها من لبنان حتى 

يقوم �ل�شوريون، و�لفل�شطينيون باالن�شحاب �أواًل، على �لرغم من �أنها كانت قد طرحت 
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لعبت  وقد   ،
)2(

قاطعًا رف�شًا  لبنان  ورف�شتها  �لمفاو�شات،  خالل  نف�شها  �الإ�شكالية 

�شوريا دور�ً كبير�ً في �إِف�شال �التفاق، فمنذ �لبد�ية رف�س �لرئي�س �ل�شوري حافظ �الأ�شد 

�التفاق من حيث �لمبد�أ، كما رف�س لقاء �لرئي�س �للبناني ووزير خارجيته بعدما تم 

�التفاقية  لنق�س  ��شتعد�دهما  عن  �الإعر�ب  منهما  يريد  وكان  �التفاق،  على  �لتوقيع 

�أن  �أو تعديلها،  و�أدركت �شوريا - من خالل �لتمتر�س خلف موقفها وتم�شكها به - 

�الأمريكيون  ومار�س  بد�يته،   في  �التفاق  به  حظي  �لذي  �الإجماع  �إف�شال  باإمكانها 

�شغوطًا على �لرئي�س �للبناني �أمين �لجميل كي يجد �شباًل جديدًة الإقناع �لرئي�س �الأ�شد 

�لقبول باالتفاق، ولكن لم يحالفه �لحظ، وبد�أت كثير من �لدول �لتي �شاندت �التفاق 

�للبنانية،  �لقومية  بالم�شالح  ي�شر  �إنه  قائلًة:  بمهاجمته  �لمغرب،  مثل  �لبد�ية،  في 

�التفاق،  �شد  �لعام  �لر�أي  بح�شد  �شوريا-  -حليف  �للبنانية  �لمعار�شة  قامت  كما 

�الأ�شبق  �للبنانية  �لجمهورية  رئي�س  ت�شم  �لتي  �لوطني”  �لخال�س  “جبهة  فت�شكلت 

�شليمان فرنجية، ورئي�س �لوزر�ء �الأ�شبق ر�شيد كر�مي، وزعيم حركة �أمل، نبيه بري، 

�أجل تعطيل �التفاق و�إخر�جه  ووليد جنبالط، زعيم �لحزب �لتقدمي �الإ�شتر�كي، من 

، ور�فق هذه �لمعار�شة حملة ق�شٍف مدفعٍي قوي �أدى �إلى �نت�شار �أعمال 
)3(

عن م�شاره

�لعنف.

وما كان للمعار�شة �أن تنجح ويقوى عودها لو كان �لقادة �للبنانيون يعتقدون 

�أن �التفاق �شينجُح فعاًل في جعل �إ�شر�ئيل تن�شحب من �الأر��شي �للبنانية، حيث كان 

بعدم  و�لمعار�شين  لالتفاق  �لمنا�شرين  �للبنانيين  من  كثير  لدى  �ل�شائد  �العتقاد 

جدوى �لمفاو�شات ب�شاأن �لتو�شل �إلى معاهدة لل�شالم ؛ نظر�ً الأن �إ�شر�ئيل ما كانت 

لتن�شحب قبل قيام �شوريا باالن�شحاب �أواًل، ولم توؤثر هذه �لم�شاعر على �لتخفيف من 

�لدبلوما�شية،  �ل�شك حول جدوى  �ألقت بظالٍل من  بل  وتاأييده  فح�شب،  �التفاق  دعم 

لمجابهة  �لف�شلى  �الأد�ة  هي  لي�شت  باأنه  �لقائل  �لر�أي  ز�د  بل  �لحل،  على  وقدرتها 

�لعدو�ن �الإ�شر�ئيلي. 

�أي  لبنان”؛  “تحرير  �شيا�شة  فجر  بزوغ  �إلى  �أيار   17 �تفاق  �شقوط  �أدى  لقد   

�أن  ومع  و�لمقاومة،  بالن�شال  �للبنانية  �الأر��شي  من  �الن�شحاب  �إلى  �إ�شر�ئيل  دفع 

هذه �ل�شيا�شة قد بد�أت قبل عام 1983 من خالل �لهجمات �النتحارية �لتي قام بها 

�هلل  حزب  تبنى  فقد  �ل�شوري،  �الجتماعي  و�لقومي  �ل�شيوعي  �لحزبين؛  من  �أع�شاء 

�الجتياح  قبل  �أُن�ِشئ  قد  يكن  لم  �لذي  �لحزب  بعد وطورها، وهو  فيما  �ل�شيا�شة  هذه 

�الإ�شر�ئيلي للبنان، و�حتالل �لجنوب.  

ولذ� فقد �شقط �تفاق 17 �أيار بفعل �لمخاوف، ومباعث �لقلق �لتي �نتابت كاًل من 

)2( �شالم، العنف، والدبلوما�سية في لبنان: �سنوات ال�سطراب 1982-1988، �س92.

)3( �لم�شدر نف�شه من �لم�شدر نف�شه، �س 114.
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�إ�شر�ئيل، و�شوريا، وب�شبب غياب �إجماٍع وطنٍي حقيقي في لبنان �لذي مزقته �لحرب.، 

و�شوف ُتلقي هذه �لق�شايا بظاللها على �ل�شل�شلة �لتالية من �لمفاو�شات �لتي �شتجري 

في موؤتمر مدريد بين �إ�شر�ئيل ولبنان في ذلك �لوقت.

لديه فكرة مختلفة تمامًا عن  �الأول، وكل طرف  �ليوم  �لمفاو�شات منذ  وبد�أت 

�إلى  �لتو�شل  �أجل  من  ُتفاِو�ُس  �إ�شر�ئيل  كانت  فقد  و�شقفها،  �لمفاو�شات  معايير 

معاهدة �شالم، �أما لبنان فت�شعى �إلى تطبيق قر�ري �الأمم �لمتحدة رقم 425، و509، 

وعلى هذ� �الأ�شا�س فقط، كانت �لمفاو�شات في طريقها لتعيد �ل�شيناريو ذ�ته، �لذي 

حدث في �تفاق 17 �أيار، وعلى مدى �ثنين وع�شرين �شهر�ً من �لمفاو�شات، حاولت 

ذلك،  �إلى  باالإ�شافة  منه،  بان�شحابها  لبنان  من  �ل�شوري  �الن�شحاب  ربط  �إ�شر�ئيل 

مما  “�حتالاًل”،  لي�س  �أنه  على  جنوبه  في  بوجودها  يقبل  �أن  لبنان  من  �أر�دت  فقد 

يعني �عتر�ف لبنان باأن حزب �هلل منظمة �إرهابية، ولي�س مقاومة،  وكانت تحركات 

�إ�شر�ئيل وتكتيكاتها مثيرًة لالهتمام؛ نظر�ً لعدم جالء �أهد�فها وو�شوحها، فهل كان 

فريق �لتفاو�س �الإ�شر�ئيلي يعتقد باأن نظيره �للبناني، ومن ور�ئه �لحكومة �للبنانية، 

ُمجرد  كانت  �أنها  �أم  �لمفاو�شات؟   �إليه  �شُتف�شي  ما  على  بالتوقيع  يقومون  �شوف 

حركة للمماطلِة، و�لمو�ربة؟  

لقد كانت �لمفاو�شات بين �إ�شر�ئيل ولبنان تختلف عن نظير�تها في �لم�شار�ت 

�الأُخرى، �إذ تمحورت �أواًل حول �لقر�ر رقم 242 �لذي يدعو �إلى مبد�أ “�الأر�س مقابل 

وبما  و�لفل�شطينيين،  و�شوريا،  �الأردن،  وبخا�شة  و�لعرب،  �إ�شر�ئيل  بين  �ل�شالم” 

بم�شار�ته  �شلٍة  ذ�  �لقر�ر  ذلك  يكن  فلم   ،1967 عام  حرب  في  ُي�شارك  لم  لبنان  �أن 

�لتفاو�شية، ولم تتاأثر �لم�شالح �للبنانية بالقر�رين رقم 425، و509 �للذين يدعو�ن 

فقد  وثانيًا،   ، �للبنانيٍةٍ �الأر��شي  من  �لم�شروط  وغير  �لفوري،  �إ�شر�ئيل  �ن�شحاب  �إلى 

�أُتيح للطرفين مزيد من �لمرونة في مفاو�شاتهما؛ الأنه لم يكن هناك �أية م�شتوطناٍت 

حرب  من  للتو  خرج  وقد  �إ�شر�ئيل  مع  بمفاو�شاته  �شرع  �لذي  لبنان،  في  �إ�شر�ئيليٍة 

�أهلية ��شتمرت خم�شة ع�شر عامًا، و�نتهت بحٍل مفرو�س على جميع �الأطر�ف، وكان 

من �لنتائج �لجانبية لالتفاق �لذي �أنهى �لحرب �الأهلية �للبنانية و�شَع لبنان تحت 

بغًة �ل�شرعية على �لوجود �ل�شوري فيه، وربط قر�ر�ت  �لو�شاية �ل�شورية، و�إ�شفاء �ل�شِ

�شيا�شتيه؛ �لخارجية و�لد�خلية بالقر�رِت �ل�شورية، ونتيجة لذلك، لم يكن �للبنانيون 

بقية  مثل  �لمفاو�شات  خالل  �لم�شتقلة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  في  �لكافية  �لحرية  يملكون 

�لدول �لعربية، ولم يحدث �لتغير �لحقيقي في تر�بط �لعالقة بين �لم�شارين �للبناني 

�أو�شلو،  �تفاق  �إلى  �الإ�شر�ئيليين و�لفل�شطينيين  �الإعالن عن تو�شل  �إال بعد  و�ل�شوري، 

مدريد  موؤتمر  في  للم�شاركة  منف�شلتين  دعوتين  و�شوريا  لبنان،  من  كل  وتلقى 

�لمتحدة  �لواليات  �لتز�م  �أي�شًا من �شمان  �الأمر، وقد تمكن لبنان  لل�شالم في بادئ 

�إ�رش�ئيل ولبنان: عالقة ُمتقلبة
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ب�شاأن �لمفاو�شات، و�إِدر�ج مو�شوع �لقر�ر رقم 425 على �الأجندة �لخا�شة لم�شودة 

و�أ�شر  �ل�شوري،  �لم�شار  عن  �لتفاو�شي  م�شاره  يف�شل  لم  فاإنه  ذلك  ومع  �التفاقية، 

على �لتن�شيق مع �شوريا في �إطار م�شار�ت �لتفاو�س عقب �ن�شالخ �لفل�شطينيين عن 

باقي �لدول �لعربية في محاولٍة منهم للتوقيع على معاهدة ُثنائيٍة مع �إ�شر�ئيل بداًل 

و�قع  في  وت�شكلت  �شاملٍة،  �إ�شر�ئيلية  عربية  �شالٍم  معاهدة  �إلى  �لتو�شل  �نتظار  من 

�الأمر لجنٌة �شمت وزيري �لخارجية، وروؤ�شاء وفدي �لتفاو�س �للبناني، و�ل�شوري كي 

ُتعنى بالتن�شيق في مجال �لمفاو�شات، فلم تكن �شوريا ِلت�شمَح لالعٍب عربٍي �آخر �أن 

بو�شوح  �الأمر  ذلك  تجلى  وقد  م�شالحها،  وتهديد  عزِلها  �إلى  ُتف�شي  بخطو�ٍت  يقوم 

عمر  من  �شهر�ً  ع�شر  ثمانية  مرور  بعد  �لتفاو�شية  مقترحاته  �أول  لبنان  قدم  عندما 

لهذه  كان  وقد   ،
)4(

�شوريا في  �لخا�س  مقترحه  �شياغة  تمت  �أن  وبعد  �لمفاو�شات، 

�لحقيقة وقعًا ظاهر�ً، و�أثر�ً كبير�ً على �لمفاو�شات بين �إ�شر�ئيل ولبنان، وكان �لوفد 

�الإ�شر�ئيلي �لمفاو�س ي�شاأل – عند �لتفاو�س حول �أي م�شاألة - نظيره �للبناني �إذ� ما 

كانو� بحاجٍة للذهاب �إلى “�لغرفة �الأُخرى” ليح�شلو� على ر�أي �ل�شوريين، �أو ينالو� 

مو�فقتهم، وكان لهذ� �الأمر �أثر كبير في تغيير ديناميكيات �لمفاو�شات؛ الأن لبنان 

�لذي لم يكن م�شتقال في قر�ر�ته لم تكن غياب قدرته في �لتاأثير على �لمقترحات �أو 

�أي   �إلى  �لتو�شل  بمكان  �ل�شعوبة  من  كان  فقد  ولذ�  �أي�شًا،  ُمقنعة  تحديد مدخالتها 

�ل�شوري،  �لم�شار  �للبناني كان مرهونًا بتقدم  �لم�شار  �لتقدم على  �تفاقيٍة، نظر�ً الأن 

وكان لذلك �لتر�بط بين �لم�شارين �أثر �شلبي على �لطرف �الأ�شعف –وهو لبنان– حيث 

�أن لبنان  بد� وكاأنه غائب عن طاولة �لمفاو�شات، مما جعل بع�س �لمحللين يرون 

هو �لذي يدفع �لثمن على �الأر�س من خالل �لحروب مع �إ�شر�ئيل، بينما تتول �شوريا 

، وهكذ� تحول �لربط بين �لعمليتين �ل�شلميتين �إلى 
)5(

�لجانب �لدبلوما�شي من �ل�شر�ع

ربٍط للم�شيرين.  

عقبات التو�سل اإلى اتفاقية عن طريق المفاو�سات  206

�أثرتا على عملية �ل�شالم  �أن نرى عقبتين رئي�شيتين قد  �إلى �لور�ء، يمكننا  �إذ� نظرنا 

بين �إ�شر�ئيل ولبنان: �أوالهما عدم �لتعامل مع لبنان على �أنه �شريك كامل في �لعملية 

محا�سر،  وا�سنطن:  اإلى  مدريد  من  الإ�سرائيلية  اللبنانية  المفاو�سات  ق�سة  ال�سائعة:  الجولة  بقا�شيني،  جورج   )4(

ووثائق )بيروت: �لتوزيع: �لفر�ت للن�شر، و�لتوزيع، 2001( �ش99.

)5( �شمير فرنجية، »مفهوم وحدة �لم�شارين بين لبنان و�شوريا« ا�ستقالل الدولة اللبنانية، ومفاو�سات ال�سالم المحتملة:

اأعمال الموؤتمر الوطني  في 17-18 ت�سرين الثاني 1999 )�نتاليا�س، لبنان: �لحركة �لثقافية، 2000(�ش157.
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عندما  �للعبة  من  �إخر�جه  يمكن  �شطرنج  وكاأنه حجر  معه  �لتعاطي  تم  بل  �ل�شلمية، 

تحين �لظروف �لُمالئمة لذلك، وثانيهما، �نهيار �لعملية �ل�شلمية ب�شبب ��شتثناء �شوريا 

، وبدونها ال يمكن �لتو�شل �إلى �أي �تفاقيٍة �شاملٍة 
ٌ
من �لمفاو�شات، وهي العٌب �أ�شا�شي

لل�شالم في �ل�شرق �الأو�شط عمومًا، وفي لبنان خ�شو�شًا. 

10206 لبنان لي�س �سريكًا بمعنى الكلمة

لم تتعامل �إ�شر�ئيل مع لبنان على �أنه �شريك تفاو�شي مكافئ خالل فترة �لمفاو�شات 

كلها، وخالل ثمانينات �لقرن �لع�شرين على وجه �لخ�شو�س، بل “تعاملت معه على 

، ولذ� فقد حاولت 
�أنه طرف �شعيف وتابع، يخ�شع لهيمنتها �ل�شيا�شية، و�لمادية”)6(

�شوريا،  مع  �شر�عها  د�ئرة  من  الإخر�جه  لبنان،  على  معاهدٍة  فر�س  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً 

و�لفل�شطينيين.  

وخالل �لمفاو�شات �لتي جرت في ثمانينات �لقرن �لما�شي، كان �شغل �إ�شر�ئيل 

�ل�شاغل يتمثُل في هاج�شها �الأمني على حدودها �ل�شمالية، حيث �أر�دت �لتو�شل �إلى 

لبنان،  �شيادة  ذلك على ح�شاب  لو كان  �شالمة حدودها حتى  لها  �تفاقياٍت ت�شمن 

في  لبنان  بها  يمر  كان  �لتي  �لح�شا�شية  بالغة  �لظروف  �العتبار  بعين  �الأخذ  ومع 

ذلك �لحين، ب�شبب �لحرب �الأهلية، و�شعف �لحكومة �لتي لم تكن تملك �ل�شرعية، فاإن 

فر�َس �تفاقيٍة بالقوة كان ماآلُه �إلى خلق �لمزيد من عدم �ال�شتقر�ر �لد�خلي، ولذ�، فقد 

ُحكم على ذلك �لنوع من �التفاقيات بالف�شل منذ �لبد�ية، لكن ذلك لم يثِن �إ�شر�ئيل عن 

عزمها في ُمحاولة دفَع لبنان باتجاه �لقبول بهكذ� �تفاقية.  

�الإ�شر�ئيلي ميناحم بيغن،  �لوزر�ء  �نق�شاٌم بين رئي�س  �لوقت، حدث  ومع مرور 

ووزير دفاعه �أرئيل �شارون حول �لحرب في لبنان، حيث بد�أ بيغن في توجيه �للوم 

لنف�شه على �لخ�شائر، و�الأخطاء �لتي �رُتِكبت، بينما �زد�د �شارون عدو�نيًة، وغد� �أكثر 

�لتنازالت كي يبرر لل�شعب �الإ�شر�ئيلي  ت�شميمًا، و�إلحاحًا للح�شول على �لمزيد من 

،  وعمدت �إ�شر�ئيل �إلى �لقيام بعدِة محاوالت لتخويف 
)7(

نجاح غزوه �لع�شكري للبنان

�لفتنة  باإ�شعال  تهديدها  ذلك  في  بما  باالتفاقية،  �لقبوِل  على  تحمله  كي  لبنان 

�لحقيقة  وفي  �لبالد،  بتق�شيم  و�لتلويح  عليها،  ت�شيطر  �لتي  �لمناطق  في  �لمذهبية 

في  لبنان  �شكل  تظهر  “خر�ئط  �للبنانيين  للم�شوؤولين  ُتبرُز  كانت  �إ�شر�ئيل  فاإن 

معهد  �لعا�شمة:  )و��شنطن   1983 عام  اأيار   17 اتفاق  لبنان:  من  القوات  ان�سحاب  مفاو�سات  غرومال،  روبرت   )6(

�لدر��شات �لدبلوما�شية، 1992( �ش12. 

)7( �شالم، العنف، والدبلوما�سية في لبنان: �سنوات ال�سطراب 1982-1988، �س72.

�إ�رش�ئيل ولبنان: عالقة ُمتقلبة
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 كلما �تخذ موقفًا �شد مقترحاتها.
�لم�شتقبل”)8(

فترة  خالل  لبنان  على  �شغوطًا  �لمتحدة  �لواليات  مار�شت  فقد  ذلك،  وفوق 

�إ�شر�ئيليًا ي�شمل بيروت �ي�شًا، ولي�س  �أنه �شيو�جه �حتالاًل  �إلى  �لمفاو�شات، ونبهته 

بع�س �لمناطق فقط، �إذ� لم يقدم تنازالت من �أجل �لتو�شل �إلى �التفاقية، و�عتقدت 

�لواليات �لمتحدة �أن جميع �الأطر�ف �شتكون �أح�شن حااًل بوجود �تفاقيٍة من �أي نوع، 

حيث �شتدعم تلك �التفاقية م�شد�قية �لواليات �لمتحدة في �لمنطقة، و�شتمكنها من 

تعزيز  من  �لجميل  حكومة  و�شتتمكن  لبنان،  من  لها  �لتابعة  �لمارينز  قو�ت  �شحب 

  .
)9(

�شرعيتها لحملها �إ�شر�ئيل على �الن�شحاب، لتنعم بال�شالم على حدودها �ل�شمالية

�لمفاو�شات  من  �لثانية  �لجولة  خالل  �لمفاو�س  �الإ�شر�ئيلي  �لفريق  تقدم  لقد 

�لتي تلت موؤتمر مدريد لل�شالم، باتفاٍق ي�شبه �إلى حٍد كبير �تفاق 17 �أيار على �لرغم 

مرًة  لبنان  و�شعر  كبير،  ب�شكل  �لمفاو�س  �للبناني  �لفريق  فاجاأ  ما  وهو  ف�شله،  من 

عليه كي  بال�شغط  �إ�شر�ئيل  قامت  ثم  مكافئًا،  �شريكًا  بو�شفه  ُيعامل  ال  باأنه  �أُخرى 

ُيقدَم تنازالت تتعار�س وم�شالحه، وغير قابلٍة للتطبيق في �لوقت نف�شه، فعلى �شبيل 

�لمثال، �أر�دت �إ�شر�ئيل من لبنان �أن يقبل بوجودها في �لجنوب، و�أن يعلن �أن حزب 

�هلل منظمة �إرهابية، وعندما رف�س قبول كثير من هذه �لتنازالت، �شنت هجومًا د�خل 

�أر��شيه، وفي �أعقاب �لهجوم على تالل “�لناعمة”، ت�شدى �لفريق �للبناني �لمفاو�س 

في  تنازالت  على  �لح�شول  �أجل  من  �لقوة  �إلى  لجوءه  م�شتنكر�ً  �الإ�شر�ئيلي،  لنظيره 

 .
)10(

�لمفاو�شات، وطالب �أن تجري �لمفاو�شات بين دولتين متكافئتين

�لتي  مفاو�شاتهما  خالل  م�شتركة  �أهد�ف  ولبنان  الإ�شر�ئيل  يكن  فلم  وهكذ�، 

جرت في ثمانينات وت�شعينات �لقرن �لما�شي،  فبينما كانت �إ�شر�ئيل ت�شعى لتقديم 

معاهدة �شالٍم �إلى �شعبها ت�شمن فيها �أمن حدودها �ل�شمالية، كان لبنان بحاجٍة �إلى 

�أر��شيه، ولعل مجابهة  �الإ�شر�ئيلية من  �لقو�ت  �ن�شحاب  �إلى  �أمنية تف�شي  ترتيباٍت 

غير  �تفاقيٍة  توقيع  لحمله  �لُف�شلى  �ال�شتر�تيجية  بال�شرورة  لي�شت  لخ�شمه  �لمرء 

�إلى تكتيكات تفاو�شية قا�شية  �إ�شر�ئيل  �أهد�فه، فقد لجاأت  متو�زنٍة ل�شمان تحقيق 

باأنه ال  ي�شعر  باأن جعلته  �أيار، وذلك   17 �تفاق  �لتوقيع على  �إلى  بلبنان  تدفع  كي 

، الأن 
“�تفاقيٍة غير حكيمة”)11( �أن �لوثيقة �لناتجة كانت  �أخرى، غير  يملك خيار�ت 

مثل هذه �التفاقات ماآلها �إلى �لف�شل ال محالة؛ الأنها ال تر�عي �لم�شالح �لم�شروعة 

)8( �شالم، العنف، والدبلوما�سية في لبنان: �سنوات ال�سطراب 1982-1988، �س49.

)9( غرومال، مفاو�سات �سحب القوات من لبنان: اتفاق 17 اأيار عام 1983، �س12.

محا�سر،  وا�سنطن:  اإلى  مدريد  من  الإ�سرائيلية  اللبنانية  المفاو�سات  ق�سة  ال�سائعة:  الجولة  بقا�شيني،  جورج   )10(

ووثائق،�س45-44.

لرغبات  الخ�سوع  التفاقيات من دون  التفاو�ض على  الموافقة:  اأخذ  اإلى  الو�سول  �أوري،  في�شر، وويليام  )11( روجر 

الطرف الآخر، )نيويورك: بينغوين بوك�س، 1981(.
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لالأطر�ف كافة، وفوق ذلك، فاإن تقديم �لتنازالت ب�شكٍل مبالٍغ فيه من طرف دون �آخر 

�شيجعل من �ل�شعوبة بمكان الأي حكومٍة كانت ت�شويقه �شعبيًا، وهذ� ما ح�شل في 

�أنه  �لحالة �للبنانية، فلم يكن بو�شِع �لحكومة تحمل تبعات �تفاٍق يتم تف�شيره على 

ُيملي  �لذي  �إ�شر�ئيل هي �لطرف  �ذ� كانت  �ل�شلطات، و�ل�شيادة، وبخا�شًة  تنازٌل عن 

ممار�شة  يمكنه  قويًا  تنفيذيًا  رئي�شًا  يمتلك  ال  �لذي  لبنان،  على  �الأمنية  �لترتيبات 

�ل�شغط على �ل�شعب، وعلى �لالعبين �ل�شيا�شيين �الآخرين من �أجل حملهم على �لقبول 

باتفاقيٍة ما، على �لنقي�س من جير�ن �إ�شر�ئيل �الآخرين.  

20206 تجاُهُل �سوريا

يمكنك  “ال  مرة:  ذ�ت  كي�شينجر  هنري  �الأ�شبق  �الأمريكي  �لخارجية  وزير  قال  لقد 

�ل�شالم  ت�شنع  �أن  يمكنك  ال  كما  م�شر،  بدون  �الأو�شط  �ل�شرق  في  حربًا  تخو�س  �أن 

في  �لمفاو�شات  خالل  لبناَن  �إ�شر�ئيُل  دفعت  فقد  ذلك،  ومع  �شوريا”،  بدون  هناك 

�لثمانينات من �لقرن �لما�شي، وخالل موؤتمر مدريد لل�شالم، كي يقوم بالتوقيع على 

نوعيا من خالًل  �لدفاع، مما جعلها ترد رد�ً  �إبقاء �شوريا في و�شع  �تفاقيٍة تتعمد 

�إخر�ج �لمفاو�شات عن م�شارها في كلتا �لعمليتين �ل�شلميتين معها ومع لبنان.

م�شرعًة  �شوريا  هبَّت  �لم�شرية،  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شالم  �تفاقية  على  �لتوقيع  وبعد 

كي تمالأَ �لفر�غ �لذي تركته م�شر ور�ءها لت�شبح هي �لُمناِفحة عن �لق�شية �لعربية، 

يتعلق  ما  وبخا�شة  �لعربية،  بالق�شايا  �رتباٌط  له  قر�ٍر  �أي  على  لز�مًا  �أ�شبح  ولذ� 

منها بالتعامل مع �إ�شر�ئيل، �لمروَر عبر روؤيتها و�شيا�شاتها، وقد �شارع حافظ �الأ�شد 

و�أكد  و�إ�شر�ئيل،  لبنان  بين  �لمفاو�شات  بد�أت  عندما  و�شوٍح  بكل  موقفه  بيان  �إلى 

في ر�شالٍة بعث بها �إلى �أمين �لجميل على �أن دم�شق �إذ� �شعرت باأن �التفاق �لمزمع 

عقده هو �تفاٌق ي�شُب في �شالح �إ�شر�ئيل، ف�شوف ُتبقي على قو�تها في لبنان حتى ال 

تكون �إ�شر�ئيل هي �شاحبة �ليد �لطولى هناك، وعليه، فقد ت�شمنت �شروط �الأ�شد من 

�أجل دعم �تفاٍق �إ�شر�ئيلي لبناني، ما يلي: “ال تنازالت لبنانية، وال خرق، �أو �نتقا�س 

  ،
�أو �لدول �لعربية”)12( �أمن �شوريا  �إجر�ء�ٍت من �شاأنها تهديد  لل�شيادة �للبنانية، وال 

وبعبارٍة �أُخرى، لم يرغب �الأ�شد باأن تتم م�شاو�ته باالإ�شر�ئيليين، ولم يرد ل�شوريا �أن 

ت�شبح معزولًة عن �لق�شايا �الإقليمية في �لوقت نف�شه.  

�إذ�  �شئيلة  �شتكون  د�ئمة  معاهدة  �إلى  �لو�شول  فر�س  �أن  عرف  قد  لبنان  �إن 

)12( �شالم، العنف، والدبلوما�سية في لبنان: �سنوات ال�سطراب 1982-1988، �س76.

�إ�رش�ئيل ولبنان: عالقة ُمتقلبة
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

من  ُكاًل  �أن  في  لبنان  ُمع�شلة  وتكمن    ،
)13(

�إ�شر�ئيل مع  �لتفاو�س  �شوريا  رف�شت 

وطالما  �لمنطقة،  على  �لهيمنة  �أجل  من  �لتناف�س  في  منهمكتين  و�شوريا  �إ�شر�ئيل، 

طالبتا لبنان �أن ُينفذ مطالبهما �لم�شتحيلة في �أغلب �الأحيان، وهو- في و�قع �الأمر 

_ لم يكن له حرية �الختيار، وهكذ�، فعندما �أذعن لبنان ووقع على �تفاق 17 �أيار 

�لذي يطالبه باالعتر�ف باإ�شر�ئيل، و�ل�شماح لها باأن ُتملي ترتيباتها �الأمنية عليه، 

رف�شهم  يعلنو�  كي  �آخرين  عرب  وقادة  �للبنانيين،  حلفائها  بح�شد  �شوريا  قامت 

لالتفاق ومعار�شتهم له.

من  �لتاأييد  وح�شد  بال�شغط،  وبعده  لل�شالم  مدريد  موؤتمر  قبل  �إ�شر�ئيل  وقامت 

�إلى �لتفاو�س على �تفاقيات  �أجل حلحلة عملية �ل�شالم �ل�شائكة مع �لعرب، ودفعهم 

�شالٍم ثنائية كٌل على ِحدة،  و�شعت مرًة �أُخرى �إلى �لتفاو�س على معاهدة مع لبنان 

بمعزٍل عن �شوريا، وحاولت كذلك �أن ُتغرَي لبنان بالتغريد خارج �شرب �لدول �لعربية 

�الأُخرى، و�لتفاو�س بمفرده من خالل طماأنته بعدم وجود �أية طموحاٍت، �أو خطٍط لها 

،  وقد بد� الإ�شر�ئيل �أن �لم�شار �للبناني �أ�شهل من 
)14(

في �الأر��شي، �أو �لمياه �للبنانية

�إ�شر�ئيل كانت م�شطرًة  �أن  �إحر�ز تقدٍم، مع �الأخذ بعين �العتبار  باقي �لم�شار�ت في 

قد قامت مرَة  �أن دم�شق  �إال  �الآخرين،  و�لمياه مع جير�نها  �الأر��شي  للتفاو�س حول 

�أُخرى باإخر�ج �لمفاو�شات عن م�شارها، وذلك عندما �شعرت بتهديد م�شالحها �لمحلية 

و�الإقليمية، وعندما قام �لفل�شطينيون باإجر�ء مفاو�شاٍت �شرية قادت �إلى توقيع �أول 

�تفاقية ثنائية ر�شمية بينهم وبين �إ�شر�ئيل، لم يكن لل�شوريين دور فيها، حينها �شعرت 

�شوريا باأن �الإ�شر�ئيليين و�لفل�شطينيين قد تجاهلوها وتجاوزو� دورها، كما �شعرت �أن 

�إ�شر�ئيل ربما �أعطت �الأولوية للم�شار �لفل�شطيني على ح�شاب م�شارها �لذي �شهد بع�س 

�لتقدم في �لمفاو�شات و�للقاء�ت، وما ز�د �لطين ِبلَّة هو قيام �أ�شقاء �شوريا �لعرب، �أي 

�لفل�شطينيين، بالتفاو�س على �تفاقيتهم مع �إ�شر�ئيل بدون ��شت�شارة حافظ �الأ�شد، وهو 

�لذي �عتقد �أنه كان له �شلطٌة ونفوٌذ عند �لفل�شطينيين، ونتيجًة لذلك، قامت �شوريا بربط 

�ال�شتحالة  من  وجعلت  ر�شمي،  ب�شكٍل  �للبناني  �لم�شار  مع  �لمفاو�شات  في  م�شارها 

�لتو�شل �إلى �تفاٍق على �لجبهة �للبنانية بدون �إحر�ز تقدٍم مع �شوريا.

لقد �أعلنت �إ�شر�ئيل في عام 1996 معار�شتها لالن�شحاب من مرتفعات �لجوالن، 

مع ��شتعد�دها “لمناق�شة �ن�شحاٍب من جنوب لبنان مع �ل�شلطات �للبنانية و�ل�شورية 

،  وقد كانت هذه محاولًة �إ�شر�ئيلية للتو�شل �إلى 
�شريطة تفكيك خاليا حزب �هلل”)15(

)13( �شالم، العنف، والدبلوما�سية في لبنان: �سنوات ال�سطراب 1982-1988، �س55.

محا�سر،  وا�سنطن:  اإلى  مدريد  من  الإ�سرائيلية  اللبنانية  المفاو�سات  ق�سة  ال�سائعة:  الجولة  بقا�شيني،  جورج   )14(

ووثائق، �س34.

)15( دوغال�س �شتاركي، حدود النفوذ الأمريكي: موا�سلة طريق �سالم ال�سرق الأو�سط حتى النهاية )�ألمملكة �لمتحدة: 

�إدو�رد �لغار �لمحدودة للن�شر، 2007( �ش96.
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ت�شويٍة مع لبنان قبل �لتو�شل �إلى ت�شويٍة مع �شوريا، �أو حتى قبل �لتو�شل �إلى ت�شويٍة 

مع بقية �لعرب، ثم قررت في عام 2000 �الن�شحاب �الأحادي من لبنان، ورغم �أن ذلك 

�الن�شحاب قد لقي دعمًا �شعبيًا في حينه، �إال �أن كثير�ً من �لم�شوؤولين �الإ�شر�ئيليين قد 

�شككو� بعملية �الن�شحاب غير �لم�شروط، فمع عدم وجود كلفة مجانية نتيجة لل�شر�ع 

مقابل  �شيء  على  �لح�شول  �إ�شر�ئيل  تحاول  �أن  �لمتوقع  فمن  �الإ�شر�ئيلي،  �لعربي 

�الإ�شر�ئيلي  �الن�شحاب  �أن  و�لعربي  �للبناني  �ل�شارع  �عتبر  ذلك،  ومقابل  �الن�شحاب، 

لبنان تمكن من  �إير�ن و�شوريا؛ الأن  لبنان ن�شر لحزب �هلل وحلفائه في  من جنوب 

�إنجاز ما لم ت�شتطع �أية دولة عربية �أُخرى �إنجازه، وهو دحر �لقو�ت �الإ�شر�ئيلية دون 

�لحاجة �إلى تقديم �أي تنازالت، ولكن ��شتمر �لتوتر، و��شتمرت �لمناو�شات في �لجنوب 

�إلى �أن �ندلعت �لحرب عام 2006.  

العالقات الم�ستقبلية: ال�سروط الواجب توفرها من   306

اأجل التو�سل اإلى اتفاقيٍة لل�سالم مقارنًة بال�سروط 

الكافية لتحقيق ذلك 

�إلى  �لتو�شل  �أجل  من  تو�فرها  يجب  �لتي  �لظروف  بين  مقارنًة  نعقد  �أن  �لمفيد  من 

لتحقيق ذلك كي تظفر  �لتي تكون كافية  �لبلدين، وتلك  بين  معاهدة �شالم محتملة 

�لمفاو�شات في �لم�شتقبل بالنجاح. 

وُيعدُّ  و�الأحد�ث،  �لعو�مل  بين  بالعالقات  و�لكافية  �ل�شرورية  �ل�شروط  ترتبط 

�لتعريُف بتلك �لعو�مل �لكافية مجتِمعًة ومنفردة لجعل معاهدة �ل�شالم بين �إ�شر�ئيل 

�إن  حتى  لكن  �إليه،  للو�شول  ن�شعى  �لذي  بالتحليل  �ل�شلِة  وثيق  �أمر�ً  ممكنة  ولبنان 

تمكنت تلك �لعو�مل من �شمان �لتو�شل �إلى معاهدة �شالٍم، فقد ال تكون هي �لعو�مل 

�الأ�شا�شية  �لعو�مل  تمثل  فهي  �ل�شرورية،  �ل�شروط  و�أما  �ل�شياق،   هذ�  في  �لوحيدة 

و�لجوهرية �لمطلوبة الإنجاح �لمفاو�شات،  و�إذ� كانت تلك �لعو�مل تعد �شرورية من 

�أجل �لتو�شل �إلى �تفاقية �شالم، فقد ال يكون مجرد وجودها كافيًا ل�شمان �لتو�شل 

�إلى �لمعاهدة.  

و�شنبد�أ بال�شروط �ل�شرورية، فهناك عن�شر�ن جوهريان من �لو�جب توفرهما من 

�أجل �لتو�شل �إلى معاهدة �شالم بين �إ�شر�ئيل ولبنان، وهما �لترتيبات �الأمنية، وتر�شيم 

�الأمنية، فهي متعددة ومتنوعة، فاإ�شر�ئيل تريد - من وجهة  �لترتيبات  �أما  �لحدود. 

نظرها - �شماناٍت بعدم �شِن هجمات �شدها �نطالقًا من جنوب لبنان، و�إذ� كان لل�شالم 
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�أن ي�شتتب في �شمالها فيجب �أن يتحقق لها �أمر�ن مهمان؛ �أن يقوم �لجي�س �للبناني 

بت�شيير دوريات في �لجنوب، و�شمان �الأمن فيه، ويجب تفكيك �لجناح �لع�شكري لحزب 

�هلل،  وبعد ذلك، ي�شبح �لجي�س �للبناني �لموؤ�ش�شة �لوحيدة �لتي ُي�شمُح لها بحمل �ل�شالح، 

و�أن ي�شبح ��شتخد�م �لقوة حكر�ً على �لجي�س �للبناني، كما يجب �أن يكون قر�ر �لدخول 

في �لحرب في �أيدي �لحكومة �للبنانية فقط. 

وفي �لمقابل، فاإن لبنان يحتاج �إلى �لح�شول على �شماناٍت من �إ�شر�ئيل باأنها 

لن تنال من �ل�شيادة �للبنانية، ولن تقوم بمهاجمة �لجماعات �لموجودة د�خل �أر��شيه، 

ولن تقوم باأي �غتياالت فيه، ولكن من �أجل �شمان �لتو�شل �إلى مثل تلك �التفاقية، 

فاإن �إ�شر�ئيل ت�شترط على لبنان معالجة ق�شية �شالح حزب �هلل، وهي ق�شية �شائكة، 

�أن  �إال  �أية حو�فز ت�شجعه على و�شع �شالحه،  فهناك من يرى باأن حزب �هلل لم يتلق 

�أن�شار حزب �هلل،  �إقناع  �لحكومة من  �أن تتمكن  �لم�شكلة هي  �لف�شلى لحل  �لطريقة 

�لدفاع عن  �لقادر على  �لوحيد  �لالعب  �هلل  يرون في حزب  لبنان ممن  و�آخرين في 

لبنان، بقدرتها على �لدفاع عن لبنان وحمايته من �أي �عتد�ٍء خارجي، ولذ� يتوجب 

على �لحكومة �للبنانية �قتر�ح ��شتر�تيجية للدفاع �لوطني على �ل�شعب �للبناني في 

�لذي تمثله  �لتعقيد،  �ل�شيا�شي بالغ  �لتحدي  �أي�شًا مع  �أن تتعامل  �لذي عليها  �لوقت 

، ويمكن �إنجاز مثل تلك �ال�شتر�تيجية من خالل تقوية 
)16(

م�شاألة نزع �شالح حزب �هلل

�لجي�س �للبناني، وربما �أي�شًا من خالل �إدماج �شالح حزب �هلل وعنا�شره في �لجي�س، 

و�إذ� رف�س حزب �هلل �ال�شتر�تيجية �لدفاعية �لقابلة للتطبيق �لتي تتقدم بها �لحكومة 

�للبنانية، ف�شوف ي�شع حلفاءه �لمحليين - مثل �لتيار �لوطني �لحر بزعامة �لزعيم 

�لماروني �لعماد مي�شيل عون - في موقٍف محِرٍج ال ُيح�شد عليه.  

عام  �لمتحدة  �لواليات  �إلى  �إير�ن  وجهتها  �لتي  �لر�شالة  خبر  �نت�شار  ومنذ 

 - حر�س �لتنظيم �ل�شيعي على 
)18(

 - �لتي تناولت �لدعم �الإير�ني لحزب �هلل
)17(

2003

مد ج�شور �لتو��شل مع �الأحز�ب �ل�شيا�شية �للبنانية، من �أجل تعزيز �شرعيته بو�شفه 

��شتمر�ر  �الأُخرى، هكذ� ومع  �لطائفية  للمجموعات  م�شاندته  وتو�شيع  لبنانيًا،  حزبًا 

�لتحالف بين �لطائفتين �ل�شيعية و�لم�شيحية في �لوقت �لحا�شر، فقد و�فق حزب �هلل 

)16( بول �شالم، »لبنان: �العتماد على قر�ر �الأمم �لمتحدة رقم 1701« جل�سة ا�ستماع خا�سة بلجنة العالقات الخارجية 

في مجل�ض ال�سيوخ الأمريكي، 13 �شبتمبر/�يلول 2006.

)17( غريغوري بيلز، »�لفر�شة �لتي �شاعت مع �إير�ن« نيوزد�ي، )19 فبر�ير/�شباط، 2006(.

http//:www.newsday.com/news/nationworld/world/ny-woiran194633735feb19,0,7023960.story
)18( غاي دينمور، »�لواليات �لمتحدة ترف�س عر�س �ير�ن لعقد محادثات حول برنامجها �لنووي« �شحيفة الفاينان�سال 

تايمز، )15 يوليو/تموز، 2003(. 

http://www.lexisnexis.comezproxy1.library.arizona.edu/us/Inacademic/results/docview/docview.do?docLinkI
nd=true&risb=21 T5520933198&format=GNBFI&sort=BOOLEAN&start
DocNo=1&resultsUrlKey=29_T5520939501&cisb=22_T5520939500&treeMax=true&treeWidth=0&csi=29
3847&docNo=4
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عند  �ل�شالح  �إلقاء  على  �لحر  �لوطني  �لتيار  مع  عليها  وقع  �لتي  �لتفاهم  مذكرة  في 

�لتو�شل �إلى بلورة ��شتر�تجية دفاع وطنية.

متفق  �شاملة،  ��شتر�تيجية  �إلى  �لتو�شل  حول  در�ت  �لتي  �لنقا�شات  تثمر  ولم 

على  ي�شرون  �لذين  �الأغلبية،  تحالف  �أع�شاء  مع  م�شاكل  فهناك  �الآن،  حتى  عليها 

�شرورة �أن يعتمد لبنان على �لمجتمع و�لقانون �لدوليين، من �أجل حماية نف�شه، و�أن 

ت�شليح �لجي�س �للبناني هو �أمر باهظ �لكلفة، ومع �أن هذه �لمخاوف م�شروعة، ويمكن 

تفهمها، �إال �أنها ربما ال ت�شلح �أن تكون ��شتر�تيجية دفاٍع كافية الأي بلد كان، فما 

بالك ببلٍد مثل لبنان، �لذي مر باثنين وع�شرين عامًا من �الحتالل، وقد �أ�شعفت حرب 

عام 2006 من حجة �الأغلبية �لنيابية، فقر�ر�ت �الأمم �لمتحدة  �لمتعددة كانت غير 

فعالة، وغير قادرة على وقف �إر�قة �لدماء؛ الأن �لواليات �لمتحدة كانت تهدد دومًا 

بمعار�شة �أي قر�ٍر يدعو �إلى وقف �إطالق �لنار، وتقول :” حتى يحين �لوقت �لمنا�شب” 

ولذ� “فيجب �أن يكون وجود جي�ٍس حديث يمكنه حماية �لبلد من �لعدو�ن �لخارجي، 

و�لدفاع عن مجاله �لجوي، و�شمان �أمن مياهه، وت�شيير �لدوريات على طول حدوده، 

  .
من �شميم ��شتر�تيجية وطنية للدفاع عن لبنان”)19(

�أما �لعن�شر �لثاني �لذي ُيعتبُر �شروريًا من �أجل �لتو�شل �إلى معاهدة �شالم فهو 

�لمتنازع  �الأر��شي  لم�شكلة  �إلى حٍل  بالتو�شل  �إال  ذلك  يح�شل  ولن  �لحدود،   تر�شيُم 

�أما �الأر��شي  �ل�شبعة،  عليها في مز�رع �شبعا، وبلدة �لغجر، وتالل كفاركال، و�لقرى 

�لمتبقية فال ت�شكل م�شاألة تنازٍع، وخالف بين �لبلدين؛ الأن �الأخيرة ال تدعي ملكيتها 

تر�شيم  بم�شاألة  �لمياه  وترتبط ق�شية حقوق  بها،  تطالب  �لمناطق، وال  تلك  الأي من 

�أعمال �لمفاو�شات، وبخا�شة  �أي�شًا، وق�شية �لمياه غالبًا ما تت�شدر جدول  �لحدود 

�إذ� عرفنا �أن بع�شًا من تلك �لبلد�ت تحتوي على مخزوٍن كبير من �لمياه، في �لوقت 

�لذي تعاني فيه �إ�شر�ئيل من عجٍز في توفيرها، ومع ذلك كله فيجب �أن تت�شمن �أي 

مفاو�شات م�شاألة تر�شيم �لحدود، كي يتم �لتوقيع على معاهدة �ل�شالم.

�لتو�شل  �أجل  من  تو�فرها  و�لو�جب  �لكافية  �ل�شروط  ترتبط  �أُخرى،  جهٍة  ومن 

�الإير�نية  �ل�شورية، ونظيرتها  �الإ�شر�ئيلية  �لبلدين بالعالقات  �إلى معاهدة �شالم بين 

�الأمريكية، و�إذ� تو�شلت كل من �إ�شر�ئيل و�شوريا �إلى �تفاقية، ف�شوف تميل دم�شق �إلى 

�إعادة �شياغة �شكل عالقاتها مع �إير�ن، و�شتقطع �شالتها بحزب �هلل تمهيد�ً ال�شتعادة 

�الأ�شلحة  �شحنات  مروَر  تمنع  �أن  �لمتوقع  من  �شي�شبح  وحينها  �لجوالن،  مرتفعات 

�لعالقة  �لحزب، وتغير �شمات  �إِ�شعاِف  �إلى  �إلى حزب �هلل، وهو ما �شيوؤدي  �الإير�نية 

بينه وبين �شوريا، وفي هذه �لحال، لن ت�شمح �شوريا ببقاء لبنان منفلتًا، و�شتمار�س 

)19( بالل �شعب، »�إعادة �لنظر قي نزع �شالح حزب �هلل« ميدل �إي�شت بولي�س، �لمجلد 15، �لعدد 3، خريف عام 2008، 

�ش101.
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، و�شيو�جه حزب 
)20(

�إ�شر�ئيل �شغطًا عليه كي يقوم بالتوقيع على معاهدة �شالم مع 

�لحال  هذه  في  خارجية  �شغوطًا  و�لحكومة  �لبرلمان،  في  تمثيٌل  لديه  �لذي  �هلل 

في  �لدخوِل  �إما  م�شيرين؛  بين  �الختيار  �إلى  و�شي�شطر  �إ�شر�ئيل،  مع  يتفاو�س  كي 

�لمفاو�شات، و�شمان مكانته بعد توقيع معاهدة �ل�شالم، �أو مو�جهة رف�س �شوريا، 

.
)21(

وكثير من �لف�شائل �للبنانية �لتي تعار�س تلك �التفاقية

�إن تح�شن �لعالقات �الإير�نية �الأمريكية يمكن �أن يوؤثر على عالقات �إير�ن بحزب 

�إ�شر�ئيل ولبنان، وبالطبع فاإن ذلك  �هلل، وهي �لتي �شتوؤثر بدورها على �لعالقة بين 

ممكن �لحدوث �إذ� لم يعد لدى “�إير�ن م�شلحة في خو�س حرٍب �شاخنة �شد �إ�شر�ئيل،  

، وقد ركز عدد من �لباحثين 
مما �شيوؤدي �إلى تغيير موقع حزب �هلل �ال�شتر�تيجي”)22(

ديناميكيات  في  �لحا�شل  �لتغيير  على  بوالك  وكينيث  �شماتي،  هادي  �أمثال  من 

 ،
)23(

�لعالقة بين حزب �هلل، و�إير�ن، حيث غد� �لحزب �أكثر ��شتقالاًل عن مر�شده، ومعلِِّمه

�إير�ن على تلميذها؛ �أي حزب  �أنه بالرغم من ��شتمر�ر تاأثير  �إلى  وت�شير هذه �لعالقة 

�هلل، ونفوذها لديه، فاإنها لم تعد تملك منع �لحزب من �لقيام بما يريد، ولم تعد تتمتع 

�أن  درجة  �إلى  �لحزب،  به  يقوم  ما  حيال  )�لفيتو(  �لنق�س  حق  ��شتخد�م  ب�شالحية 

، ولكن لو ح�شل فر�شًا �أن قامت 
)24(

م�شالح �لطرفين قد ال تلتقي في بع�س �الأحيان

�إير�ن ومار�شت �شغوطًا على حزب �هلل كي يقوم بالتوقيع على معاهدة �شالم، فمن 

�لُمرجح �أن يقوم كثير من �الأ�شخا�س د�خل �لمجتمع �للبناني بال�شغط على �لحزب 

�أي�شًا كي يو�فق على �تفاقيٍة يتم �إبر�مها بين لبنان و�إ�شر�ئيل.  

خال�سة وا�ستنتاجات: الدرو�س، والعبر الُم�ستفادة  406

في خطوٍة غير م�شبوقٍة، قام �لعرب في عام 2002 بتبني �لمبادرة �ل�شعودية خالل 

تاريخ  في  �الأولى  للمرة  وطرحو�،  بيروت،  في  ُعِقدت  �لتي  �لعربية،  �لجامعة  قمة 

بينهم  �لعالقات  �أجل تطبيع  �ل�شامل من  لل�شالم  �الإ�شر�ئيلي، عر�شًا  �لعربي  �ل�شر�ع 

)20( بول �شالم، »محادثات �ل�شالم �ل�شورية �الإ�شر�ئيلية، و�ل�شفقة �ل�شيا�شية في لبنان: موؤتمر عبر �لهاتف مع �لخبيرين 

من معهد كارنيغي مارينا �أوتاويي، وبول �شالم« 21 مايو ) �أيار( 2008.

)21( بول �شالم، »لبنان: �العتماد على قر�ر �الأمم �لمتحدة رقم 1701« جل�سة ا�ستماع خا�سة بلجنة العالقات الخارجية 

في مجل�ض ال�سيوخ الأمريكي، 13 �شبتمبر/�يلول 2006.

)22( روبرت غري�س، و�أندرو ميندلباوم، »فهم �لعالقة بين �إير�ن، وحزب �هلل« �شبتمبر)�أيلول( 2006.

http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2006/0922_iran_hezbollah.html
)23( نف�س �لم�شدر �ل�شابق.

)24( نف�س �لم�شدر �ل�شابق..

Check
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وبين �إ�شر�ئيل، مقابل �ن�شحابها من �الأر��شي �لتي �حتلتها بعد عام 1967، وكذلك 

وزر�ء  رئي�س  لكن  �لفل�شطينية،  �لدولة  وقيام  �لالجئين،  لم�شكلة  حٍل  �إلى  �لتو�شل 

�لرئي�س  �إد�رة  �لمبادرة ببرود، ولم تكن  �أرئيل �شارون قد تلقى تلك  �إ�شر�ئيل حينها، 

بو�س متحم�شًة للعر�س �أي�شًا، �أو م�شتعدًة لتقديم �لدعم، و�لتاأييد له.  

ومع �نتخاب �لرئي�س بار�ك �أوباما �لذي خا�س �النتخابات وفق برنامج �شيا�شي 

يدعو �إلى �لحو�ر و�النفتاح، فمن �لمتوقع قيام �الإد�رة �الأمريكية �لجديدة بفتح �شفحٍة 

جديدٍة في �شيا�شاتها حيال �ل�شرق �الأو�شط، مما �شيمنح فر�شة جديدة لعملية �ل�شالم، 

�إلى معاهدة عدم  �لتو�شل  �ُشُبِل  �لنقاب موؤخر�ً عن عزمها بحث  �إ�شر�ئيل  وقد ك�شفت 

، وعليه، فقد تكون تلك فر�شة �شانحًة للبنانيين و�الإ�شر�ئيليين كي 
)25(

�عتد�ء مع لبنان

يجددو� �لمحادثات فيما بينهم،  ولكن حتى ال يعيد �لتاريخ نف�شه، فيجب على �لطرفين 

�أن ي�شتخل�شو� �لعبر و�لدرو�س من �لتجربة �ل�شابقة لي�شمنو� نجاح �لمفاو�شات في 

�لم�شتقبل.  

�أنه  على  لبنان  معاملة  �شرورة  هو  �ل�شياق  هذ�  في  تعلمُه  يجُب  در�ٍس  �أهم  �إن 

�شريٌك مكافئ وحقيقي، من �أجل �لتو�شل �إلى �ل�شالم، فطالما ��شتمر �الإ�شر�ئيليون في 

�لنظر �إلى لبنان على �أنه حجر �شطرنج في �شياق �شر�عهما مع �شوريا و�لفل�شطينيين، 

وهو  �ليها،  �لتو�شل  يتم  �شالٍم  �تفاقية  �أي  ال�شتمر�ر  كبيرة  فر�شة  هناك  تكون  فلن 

جانٌب حيوٌي من �لمفا�شات �لناجحة توؤيدُها تفا�شيُل ما ح�شل في �تفاق 17 �أيار، 

ومفاو�شات موؤتمر مدريد لل�شالم.  

ويجب على �للبنانيين �أن يوحدو� جبهتهم �لد�خلية، فال يمكن �لتقليل من �شاأن 

مفاو�شات  �أية  على  كذلك  تاأثيرها  �إنكار  يمكن  وال  �للبنانية،  �لد�خلية  �النق�شامات 

مع �إ�شر�ئيل، فكل ما على �لمرء فعله هو �لعودة �إلى �أحد�ث �لثمانينات و�لت�شعينات 

يوؤثر على  ��شتر�تيجيٍة متنا�شقة ومتما�شكٍة  �أن غياب  �لما�شي كي يعرف  �لقرن  من 

قوة  �أ�شعفت من  �لتي  �لكاملة هي  �ل�شيادة  �أن ق�شية  �إ�شر�ئيل ومو�قفها، كما  مز�ج 

لبنان �لتفاو�شية؛ الأن �لقر�ر�ت �للبنانية كافة تقع في قب�شة �شوريا، وبخا�شة من 

�أن ي�شع  لبنان  و�ل�شوري، وهكذ�، يحب على  �للبناني  �لتفاو�س  خالل ربط م�شاري 

ي�شبح  �أن  �أجل  من  �ل�شاملة  للمفاو�شات  �أجندة  وكذلك  للدفاع،  وطنية  ��شتر�تيجية 

جاهز�ً، عندما يحين �لوقت للدخول في مفاو�شاٍت مع �إ�شر�ئيل.  

�إن �إبعاد �شوريا، وعدم �إ�شر�كها، و�إبقائها مهم�شًة قد ق�شر عمر �أي �تفاقية يمكن 

�لو�جب تعلمه هنا  �لر�بع  �لدر�س  فاإن  و�إ�شر�ئيل،   وعليه،  لبنان  �إليها بين  �لتو�شل 

�أو  م�شارها،  �إخر�جها عن  في  تت�شبب  ال  �لعملية، كي  في  �شوريا  �إ�شر�ك  هو �شرورة 

�أكتوبر )ت�شرين   20 �إ�شر�ئيل تح�شر لمعاهدة عدم �عتد�ء مع لبنان« �شحيفة ها�آرت�س  )25( بار�ك ديفيد، )2008(، » 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1029933.html  ،2008 )الأول�

�إ�رش�ئيل ولبنان: عالقة ُمتقلبة
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تعطيلها، ومع هذ� كله، فقد يكون من �ل�شرورة بمكان �أن يتم �لتن�شيق و�لتعاون بين 

�لبلدين، ولكن من دون �أن يربط لبنان م�شيَره بالم�شيِر �ل�شوري، ومن غير �أن يتخذ 

من �الأجندِة �ل�شورية �أجندًة له �أي�شًا.

و�إن �أف�شَل ��شتر�تيجية ُيمِكُن للبنان �تباعها هي تلك �لمتمثلة في �لدفع باتجاه 

طرح مبادرٍة عربيٍة لل�شالم، وهكذ�، �شتكون �شوريا جزء�ً من عملية �لتفاو�س، ولكن 

�أن تهيمن على تفا�شيل �الأجندة �للبنانية، وفوق ذلك، �شيكون من �الأ�شهل  من دون 

على �إ�شر�ئيل �أن تنتزع �لتنازالت من �لطرف �الأ�شعف، وبخا�شة عندما يتعلق �الأمر 

�ل�شالم،  َتَبِني موقف عربي مو�شع من عملية  يتم  لم  �إذ�  و�لفل�شطينيين،  باللبنانيين 

�لتي يو�جهها  �لرئي�شة  �لَعَقبة  �أن ي�شاعد في حل  �لموحد  �لعربي  �لموقف  �شاأن  ومن 

لبنان �أي�شًا، �أال وهي م�شكلة �لالجئين �لفل�شطينيين.

وتختلف مباعث �لقلق، و�لمخاوف �للبنانية تجاه ق�شية �لالجئين �لفل�شطينيين 

�لفل�شطينيين  �لالجئين  وجود  ويرتبط  و�شوريا،   �الأردن  لدى  �لموجودة  تلك  عن 

�لفل�شطينيين  �أيادي  تلطخت  فقد  �أواًل،  �الأليمة  �الأهلية  �لحرب  بذكريات  لبنان  في 

فاإن  وثانيًا،  تعقيد�ً.   وم�شتقبلهما  عالقاتهما،  ز�د  ما  وهو  “بالدماء”،  و�للبنانيين 

خ�شو�شية �ل�شيا�شة، و�لديمغر�فيا، و�لعالقات �الجتماعية في لبنان تزيد من درجة 

�لبنية  في  خلٍل  �أي  الأن  و�ل�ِشلم؛  �لحرب،  في  �لفل�شطينيين  �لالجئين  وجود  تعقيد 

خرى، فكما ُتعنى �إ�شر�ئيل بالحفاظ على نف�شها دولًة  �لطائفية �شوف يقود �إلى حرٍب �أُ

“يهودية”، فكذلك ُيعنى لبنان �أي�شًا بالبقاء دولًة ذ�ت “تو�زٍن طائفي” منا�شفة بين 
�أر��شيه،  في  �لفل�شطينيين  �لالجئين  توطين  لبنان  �أر�د  فلو  و�لم�شيحيين،  �لم�شلمين 

�لتو�زن  في  خلٍل  �إلى  �شيوؤدي  ذلك  الأن  و�لم�شيحيين؛  �ل�شيعة،  من  كاًل  �لقلق  النتاب 

�لطائفي، لي�س ل�شالح �لم�شلمين فح�شب، بل ل�شالح �ل�ُشنة خ�شو�شًا، وهذه هو �ل�شبب 

لبنان، وهكذ�، يظهر  �لفل�شطينيين في  �لطائف على رف�س توطين  �تفاق  �لذي حمل 

�أن منح �لفل�شطينيين �لجن�شية �للبنانية ُيعُد خطر�ً يهدد وجود لبنان باأكمله، وعليه، 

�أن يتوخى �لحل �لمحتمل م�شتقباًل مر�عاة ح�شا�شية �لمخاوف �لموجودة لدى  يجب 

�إحدى �الأفكار  توجهًا بمنح  �لمثال، تطرح  �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة كافة، فعلى �شبيل 

�لالجئين  بقية  ينتقل  بينما  بلبنانيات،  �لمتزوجين  �لفل�شطينيين  لالجئين  �لجن�شية 

�إلى �لدولة �لفل�شطينية �لتي �شترى �لنور في �لم�شتقبل.   
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الفر�س ال�سائعة

مقدمة

�أثار �إعالن ��شتئناف �لمفاو�شات غير �لمبا�شرة بين �شورية و�إ�شر�ئيل عبر �لو�شاطة 

�لتركية �أمنيات كبيرة بالو�شول �إلى �تفاق �شالم، وقد ر�فق هذ� �الإعالن �لمتفق عليه 

بين �لطرفين - �لذي �حتاج عامًا كاماًل من �لمفاو�شات غير �لمعلنة - جدل كبير 

�إعالنها  �لمحللين �عتبر  �أن بع�س  �ل�شالم مع �شورية، وال �شيما  �إ�شر�ئيل حول  د�خل 

مجرد محاولة من رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �ل�شابق �إيهود �أولمرت للخروج من تهم 

�لف�شاد �لتي الحقته. 

رئي�شي  ب�شكٍل  �لتفاو�س  في  �لبد�ية،  منذ  �ل�شورية،  �ال�شتر�تيجية  �رتكزت  لقد 

خط  حتى  �لجوالن  من  �لكامل  باالن�شحاب  �إ�شر�ئيلي  تعهٍد  �أو  �لتز�ٍم  على  للح�شول 

1967، و�أمام هذ� �لهدف �لنهائي �ال�شتر�تيجي يمكن قر�ءة  �لر�بع من يونيو لعام 

فقد  و�لتطبيع،  و�لمياه  �الأمن  مجاالت  في  تنازالتها  �أو  �ل�شورية  �لتكتيكات  جميع 

للو�شول  ق�شيرة  و�أخرى  طويلة  و�أذرع  و�شائل  �إلى  �ل�شورية  �لدبلوما�شية  لجاأت 

مع  �لتطبيع  بورقة  �لتلويح  �أو  �للبناني  �لجنوب  تحريك  عبر  �شو�ًء  ذ�ك،  هدفها  �إلى 

�لعالم �لعربي باأكمله، �أو توظيف �لجماعات �لفل�شطينية �لموجودة في دم�شق، و�لتي 

�أن  �إ�شر�ئيل  مع  مفاو�شاتها  عبر  �أر�دت  نف�شه  �لوقت  وفي  �أو�شلو،  �تفاق  تعار�س 

تح�شن عالقاتها مع �لواليات �لمتحدة، بو�شفها �لقطب �لوحيد �لمهيمن في �لعالم. 

مفاو�شات  من  �لم�شتفادة  �لدرو�س  على  رئي�شي  ب�شكٍل  يرّكز  �لبحث  هذ�  �إن 

عام  لل�شالم  مدريد  موؤتمر  بعد  و�إ�شر�ئيل،  �شورية  بين  عقدت  �لتي  �لثنائية  �ل�شالم 

للحل  ت�شور  تقديم  �إلى  �لتو�شل  �أجل  من   ،2000 مار�س  في  توقفها  حتى   ،1990

ثمارها  �الإ�شر�ئيلية   – �ل�شورية  �لمفاو�شات  ُتوؤتي  كي  �تباعه  يجب  �لذي  �الأمثل، 

�لحقيقية، ويقع �لف�شل في ثالثة �أجز�ء؛ �الأول يتناول م�شاألة �ل�شر�ع على �لجوالن 

عبر مفاو�شات �ل�شالم، ويقدم تف�شيال لمجرى �لمفاو�شات �لثنائية و�لدور�الأميركي 

فيها، �أما �لثاني فيتناول م�شاألة �لخالفات �ل�شديدة حول حدود �الن�شحاب �الإ�شر�ئيلي، 

و�لفر�شة �لحقيقية �لتي �شيعها �إيهود بار�ك، حيث كان �لعالم متفائاًل بقدومه بعد 

�لدرو�س  �الأخير فيقدم عدد�ً من  �لجزء  �أما  �ل�شلمية،  �لم�شار�ت  �أن عطل نتنياهو كل 

�لم�شتفادة.

مفاو�شات �ل�شالم �ل�شورية �الإ�رش�ئيلية: م�شار �لفر�س �ل�شائعة
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 30 في  �لجوالن  حول  و�إ�شر�ئيل  �شورية  بين  �لجدية  �لثنائية  �لمفاو�شات  بد�أت 

�أكتوبر1991، وذلك مع �نطالق موؤتمر مدريد لل�شالم، �لذي يندرج في �إطار �ل�شيا�شة 

)242(و)338(،  �الأمن  مجل�س  قر�ري  قبول  على  �لقائمة   ،1974 عام  منذ  �ل�شورية 

وتحقيق )مبد�أ �الأر�س مقابل �ل�شالم(، لكن �لجديد �الآن هو �لتوقيت �لذي كان ي�شير 

في عك�س �شالح �شورية، بحكم �نهيار �التحاد �ل�شوفيتي حليفها �لتقليدي، و�متالك 

�لواليات �لمتحدة زمام �الأمور في منطقة �ل�شرق �الأو�شط. 

حيث   ،1991 نوفمبر   3 في  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شورية  �لثنائية  �لمحادثات  بد�أت 

جل�س �لوفد �ل�شوري – في مدريد - برئا�شة موفق �لعالف بمو�جهة �لوفد �الإ�شر�ئيلي 

ح 
ّ
�أعو�ن �شامير ت�شدد�ً، وقد �شر �أكثر  �لذي ُيو�شف باأنه  �أهارون،  برئا�شة يو�شي بن 

 لعدم ذكر بو�س في خطابه مبد�أ )�الأر�س في 
ٌ
عقب �فتتاح موؤتمر مدريد �أنه »م�شرور

�شرطًا  �إ�شر�ئيل  ب�شرعية  �العتر�ف  ب�شرورة  تركيزه  يبدي  وكان   ،
)1(

�ل�شالم(« مقابل 

�أ�شا�شيًا لتقدم عملية �ل�شالم وبناء �لثقة، و�لت�شليم باأن »�إ�شر�ئيل نفذت �لجزء �لمتعلق 

�لذي  �ل�شوري  �لموقف  �أما  م�شر«،  �إلى  �شيناء  باإعادة   )242( �لقر�ر  في  باالأر�س 

كان يمثله موفق �لعالف رئي�س �لوفد فكان ي�شتند على قر�ري مجل�س �الأمن )242( 

و)338(، ومبد�أ �الأر�س مقابل �ل�شالم، وهكذ� بدت �لفجوة عميقة بين �لطرفين، ولم 

يتحقق �شيء �شوى �للقاء بحد ذ�ته.  
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�شكل فوز حزب �لعمل برئا�شة ر�بين في �النتخابات �الإ�شر�ئيلية عام 1992 عالمة 

فارقة في م�شيرة مدريد، حيث وعد با�شتئناف �لمفاو�شات على �أر�شية جديدٍة، لذلك 

�نطلقت �لجولة �ل�شاد�شة من �لمفاو�شات �لتي ��شتمرت �شهر�ً تقريبًا، من 24 �أغ�شط�س 

حتى 24 �شبتمبر، و�شملت 15 جل�شة بين �لوفدين �ل�شوري و�الإ�شر�ئيلي.

ح�شب  جديد«،  »مناخ  في  �لمفاو�شات  من  �ل�شاد�شة  �لجولة  جل�شات  �نعقدت 

، فقد �فتتح رئي�س �لوفد �الإ�شر�ئيلي �لجديد ر�بينوفيت�س �لجل�شة بخطاٍب 
)2(

تعبير ر�بين

)1( هاآرت�س، )تل �أبيب(، 31/ 10/ 1991.

�إبر�ز �ملناخ �جليد �لذي  �أنه يحر�س »على  1992/8/31 حيث �رشح ر�بني لالإذ�عة �الإ�رش�ئيلية  )2( �حلياة، )لندن(، 

يخيم يف و��شنطن خ�شو�شًا مع �ل�شوريني« .
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�أق�شامه  من نوٍع جديد ن�سَّ على �أن »�إ�شر�ئيل تقبل قر�ر مجل�س �الأمن 242 في كلِّ 

و�شروطه �أ�شا�شًا لمحادثات �ل�شالم �لر�هنة، وترى �أنه ينطبق، �أي�شًا، على مفاو�شات 

�أقدم �ل�شوريون على خطوٍة جديدة،   1992 �أغ�شط�س   31 ، وفي 
)3(

�ل�شالم مع �شورية«

بم�شورة  دم�شق  في  �إعد�دها  تم  �شت �شفحات،  من  وثيقًة  لالإ�شر�ئيليين  قّدمو�  حيث 

�الأ�شد، وجرى �التفاق على �أن يتم  تقديمها عندما تكون �الأجو�ء منا�شبة، وبخا�شة 

»�أهد�ف  با�شم  بعد  فيما  �أ�شبحت تعرف  �لتي  �لوثيقة  �الإ�شر�ئيلي، وهي  �لطرف  عند 

ومبادئ �التفاق بين �شورية و�إ�شر�ئيل« وتك�شف بو�شوح عن �لمرونة �ل�شورية على 

فتقديم  �ل�شوري،  �لت�شدد  �أو  �لت�شلب  عن  �الإعالم  و�شائل  في  ُيقال  كان  مما  �لعك�س 

وثيقة تحوي نقاطًا محددة، تحدد بال�شبط نقاط �التفاق و�الختالف، يعني �أنك عمليًا 

قطعت ن�شف �ل�شوط من �لمفاو�شات، �لتي لم يبق بعدها �إال �التفاق على �لتفا�شيل 

�لرغم  �ل�شوريين و�الإ�شر�ئيليين معًا، وعلى  �أكثرها عند  ـ وما  �ل�شيطان  ـ حيث يكمن 

 فاإنه يمكن �لقول �أنها ت�شتمل �شت 
)4(

من �أن ن�س �لوثيقة �ل�شورية لم ُين�شر حتى �الآن

�شفحات وتت�شمن خم�شة �أق�شام هي: �لحقوق �لفل�شطينية، و�لم�شار �للبناني، و�لم�شار 

�الأردني، و�شمولية �لحل، و�أخير�ً �لم�شار �ل�شوري، كما تتحدث �لوثيقة عن �شالم �شوري 

ـ �إ�شر�ئيلي، لكنها ت�شترط �لتقدم على �لم�شار�ت �الأخرى لتحقيق هذ� �ل�شالم، �أي �أنه 

يجب �أن ُتحقق �لم�شار�ت �الأخرى تقدمًا ملحوظًا يجعل �إمكانية �لحديث عن »�تفاقية 

�ل�شالم« بين �شورية و�إ�شر�ئيل ممكنة.

الأول  تذكر  �إ�شر�ئيلية،  بورقٍة  �ل�شابعة  �لجولة  من  �الأولى  �لجل�شة  �فتتحت  وقد 

، فقد كان �لم�شار �ل�شوري 
)5(

مرة ��شطالح »�الن�شحاب« لكن دون �أية �إ�شارة �إلى مد�ه

ي�شتاأثر باهتمام كري�شتوفر ومن خلفه كلينتون، �نطالقًا من �أنه يمثل نقطة �لتحول في 

م�شيرة �ل�شالم، و�أن �لتقدم في �لم�شار �ل�شوريـ  �الإ�شر�ئيلي هو مفتاح �لت�شوية �لعربيةـ  

�الإ�شر�ئيلية، وي�شاعد على �إعادة ترتيب �لو�شع �لجيو�شيا�شي في �ل�شرق �الأو�شط، ولذلك 

�لواليات  بزيارة  ر�بين  قام  �لجانبين عندما  لدى  �أكبر  باهتمام  �لم�شار  ��شتاأثر هذ� 

»�إن  و�شوح:  بكل  له  قائاًل  روؤيته  عليه  كلينتون  فطرح   ،1993 مار�س  في  �لمتحدة 

�ل�شالم مع �شورية مفتاح �لت�شوية« لكن ر�بين ر�أى �أن �ل�شير بالتو�زي بين �لم�شارين 

�لفل�شطيني و�ل�شوري مهم، رغم �أف�شلية �لتعامل مع �شورية حيث »يوجد زعيم قوي 

قادر على �شنع �لقر�ر، بيد �أن عقد �شفقة مع �شورية يت�شمن تقديم تنازالت موؤلمة، 

و�الأ�شد غير ر�غب في قطع �ل�شوط باتجاه تهيئة �لر�أي �لعام �الإ�شر�ئيلي لقبولها« .

بجولٍة  �الأو�شط -  لل�شرق  من�شقًا خا�شًا  تعيينه  �لذي جرى   - رو�س  دني�س  بد�أ 

.Itamar Rabinovich, The Brink of  Peace: The Israeli – Syrian Negotiations, P. 57 )3(

 Walid al-Moualem, :4( جرى تو�فق بني �لوفدين �ل�شوري و�الإ�رش�ئيلي بعدم ت�رشيب �لورقة �إىل و�شائل �الإعالم، �نظر(

Beyond the Brink of peace, P.3 مقال غري من�شور لل�شفري وليد �ملعلم �لذي �أ�شبح وزير�ً للخارجية فيما بعد.
.Itamar Rabinovich, The Brink of  Peace, P. 76 )5(

مفاو�شات �ل�شالم �ل�شورية �الإ�رش�ئيلية: م�شار �لفر�س �ل�شائعة
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�الأ�شد  كان  �لتي  �ل�شالم  محادثات  �إحياء  �أجل  من   ،
)6(

�أبيب وتل  دم�شق  بين  مكوكية 

في  »�شي�شتمر  �أنه  و�أعلن  حقيقي،  ماأزق  �إلى  و�شولها  رغم  فيها،  �ال�شتمر�ر  قرر  قد 

�لالذقية،  في  �الأ�شد  مع  رو�س  فاجتمع   ،
)7(

نتائج« �أي  تحقيق  عدم  برغم  �لتفاو�س 

و�أخبره بم�شمون �لر�شالة �لتي يحملها له من ر�بين، وتت�شمن عر�شًا باالن�شحاب من 

�لجوالن مقابل تلبية �الحتياجات �الإ�شر�ئيلية، فاأ�شار �الأ�شد �إلى »�أنها ر�شالة مفيدة«، 

وطلب رو�س منه �أن يو�شح له كيف يفهم �حتياجات ر�بين، فاأجاب: »ر�بين يحتاج 

�ن�شحاب كامل« رد�ً على �شيغة  �ل�شالم«، ثم عر�س �شيغة »�شالم كامل مقابل  �إلى 

.
)8(

ر�بين »عمق �الن�شحاب يعك�س عمق �ل�شالم«

في  �للبناني  �لجنوب  على  م�شبوق  غير  ع�شكريًا  ت�شعيد�ً  ر�بين  حكومة  بد�أت 

��شم  عليها  �أطلقت  عملية  �الإ�شر�ئيلية  �لقو�ت  �شّنت  حيث   ،1993 يوليو  منت�شف 

»ت�شفية �لح�شابات«، ��شتمرت �شبعة �أيام، عقابًا على غار�ت حزب �هلل �لمتتابعة على 

�شملت  وقد  لحدودها،  �أمنيًا  حز�مًا  �إ�شر�ئيل  تعتبره  �لذي  �لمحتل،  �للبناني  �ل�شريط 

 ��شتعجل 
)9(

�لعملية مناطق كثيرة في �لجنوب، ومع هذ� �لت�شعيد �لع�شكري �الإ�شر�ئيلي

بعملية  �شتع�شف  �لعملية  هذه  �أن  �الأمريكيون  �شعر  فقد  للمنطقة،  زيارته  كري�شتوفر 

�ل�شالم، و�شُتعيد �لمنطقة باأكملها �إلى �أجو�ء �لحرب، لذلك �بتد�أ كري�شتوفر زيارته �إلى 

�إ�شر�ئيل في 2 �أغ�شط�س ليلتقي ر�بين، ولتبد�أ �أول ف�شول »�لوديعة �لر�بينية« �ل�شهيرة 

�إلى جانب  �إال بعد مرور �شنو�ت، وهذ� �الجتماع لم يح�شره -  �لتي لم ُيك�شف عنها 

ر�بين وكري�شتوفر - �إال كٌل من ر�بينوفيت�س ودني�س رو�س من �أجل تدوين �لمالحظات، 

�ل�شوري  �لم�شار  على  تقدم  �إنجاز  في  �الأمريكية  �لرغبة  تمامًا  يعرف  �لذي  ور�بين 

�أكثر من رغبتها في تحقيق ذلك على �لم�شار�ت �الأخرى، قال في �الجتماع: »�أف�شلُّ 

�لبدء �أواًل مع �شورية ولبنان بالتز�من، وقليل من �لتقدم �لمحدود مع �لفل�شطينيين«، 

و�أ�شاف: »ال �أريد �لمجازفة بالتعهد فيما يخ�س ه�شبة �لجوالن، وبعدها �أخ�شى �أن 

، ثم ت�شاءل موجهًا 
)10(

�الأ�شد �شيقول: �إنه �شينّفذ ح�شته فقط، بعد �أن يو�فق �لفل�شطينيون«

�لكالم �إلى كري�شتوفر: »لنفتر�س �أن مطالبهم ُقبلت، فهل �شورية م�شتعدة للتوقيع على 

�إذ� �فتر��شنا �أن مطلبها باالن�شحاب �لتام �شيتحقق؟ وهل  �إ�شر�ئيل،  �تفاق �شالم مع 

�شيكونون على ��شتعد�د ل�شالم حقيقي، يت�شمن حدود�ً مفتوحة وعالقات دبلوما�شية، 

نحن نقدم �الأ�شياء �لملمو�شة، وكما في �لحالة �لم�شرية، هناك عنا�شر لل�شالم، يجب 

 . Dennis Ross,The Missing Peace :The Inside Story of the fight for Middle East Peace,p.107-108 )6(

)7( �حلياة،)لندن(، 1993/7/9.

.Dennis Ross,The Missing Peace ,p.109 )8(

)9( �شبت �لقو�ت �لع�شكرية �الإ�رش�ئيلية خالل فرتة �الأ�شبوع من عملية »ت�شفية �حل�شابات« على �جلنوب �للبناين 22 

�ألف قذيفة و�ألف �شاروخ جو ـ �أر�س.

)10( زئيف �شيف، ملف »�جليب �ل�رشي« يف �ملحادثات �ل�شورية ـ �الإ�رش�ئيلية، هاآرت�س )تل �أبيب(، 1997/8/29 .
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�أننا  كما  مفتوحة،  وحدود  �شفار�ت  نريد  �الن�شحاب،  �إكمال  قبل  عليها  نح�شل  �أن 

بحاجة �إلى خم�س �شنو�ت الإكمال �الن�شحاب، وهذ� يتعلق �أي�شًا بالترتيبات �الأمنية«، 

و�أ�شاف: »ينبغي لي �أن �أعرف ما �إذ� كانت �لواليات �لمتحدة م�شتعدة لن�شب محطات 

�إنذ�ر، والإر�شال قو�ت �إلى ه�شبة �لجوالن«، وقد كانت هذه هي �لمرة �الأولى �لتي ُيثير 

 
َّ
، و�أ�شر

)11(
�أمريكيين �إ�شغال محطات �الإنذ�ر في �لجوالن بخبر�ء  فيها ر�بين �حتمال 

ر�بين على �ل�شرية �لمطلقة، وعلى �أنَّ ذلك يدخل في باب »�الفتر��شات«، فقال: »هذ� 

، حيث كان يرغب 
)12(

�الفتر��س يمكنك عر�شه عليهم، ولكن هذ� �فتر��ٌس من جانبك«

، الختبار رّدة فعله، 
ٌ
من كري�شتوفر �أن يقّدم هذ� �لعر�س لالأ�شد على �أنه مطلب �أمريكي

�إ�شافة �إلى �أنه اليريد �أن يدخل في �لتز�ماٍت وتعهد�ت يقّدمها م�شبقًا لالأ�شد دون �أن 

ُيبادله بتنازالٍت مماثلة. 

يحمل  �أنه  تماما  ُيدرك  وهو  �أغ�شط�س   4 في  �الأ�شد  للقاء  كري�شتوفر  �نتقل    

ر�شالًة ثمينة، قد ُتف�شي التفاٍق محتمل بين �شورية و�إ�شر�ئيل، وبخا�شة �أنها ُتحقق 

�الأ�شد  كري�شتوفر  و�أخبر  �لجوالن،  من  �لكامل  �الن�شحاب  وهو  �إليه،  يطمح  ما  لالأ�شد 

قائاًل: »�إن ر�بين �أخبرني باأنه �إذ� �أعطى �الأ�شد ما يريده، فهل ي�شتطيع �الأ�شد �لتوجه 

ب�شكل حقيقي نحو �ل�شالم؟«، وعندها ت�شاءل �الأ�شد: »ما �لذي يعنيه ر�بين باالن�شحاب 

�لكامل بال�شبط؟ هل يعني �الن�شحاب �إلى خط 4 يونيو 1967؟«، �أجاب كري�شتوفر: 

»�أنا �أملك تعهد�ً بان�شحاٍب كامل، بدون تحديٍد للخط«، وفي �لنهاية و�فق �الأ�شد و�عتبر 

�أن ذلك ُي�شّكل »خطوة �إيجابية«، لكنها لي�شت كافية، فخط �الن�شحاب يجب �أن يكون 

محدد�ً، ولذلك �شاأل ثانية: »هل الإ�شر�ئيل �أية مطالب في �أر��شي �لجوالن �ل�شورية ؟«، 

�إليه وي�شتو�شحه حول  �شيعود  باأنه  و�أ�شاف  �أجاب كري�شتوفر »ال، على حد علمي«، 

خط �الن�شحاب، وبخا�شة �إذ� كان خط 4 يونيو، فاأكد له �الأ�شد على �أن �شورية جاهزة 

�الأ�شا�شية،  �لمعادلة  وقبول  ذلك  مقابل  �التفاق  من  �الأخرى  �لعنا�شر  في  للدخول 

وهي »�الن�شحاب �لكامل مقابل �ل�شالم �لكامل«، �أما �لجدول �لزمني فقد �قترح ر�بين 

ـ  �ل�شورية  �لعالقات  �الأ�شد تطبيع  �شنو�ت، كما عار�س  بداًل من خم�س   
)13(

�أ�شهر �شتة 

على  و�أكد  كاماًل،  �ن�شحابًا  �لجوالن  من  قو�تها  �إ�شر�ئيل  ت�شحب  �أن  قبل  �الإ�شر�ئيلية 

�أنه يف�شل ��شتخد�م تعبير »عالقات �ل�شلم �لطبيعية« بدل »�لتطبيع«، و�أنه ال ي�شتطيع 

)11( �ملرجع نف�شه، �ل�شفحة نف�شها، و�نظر: �آيف �شليم، �حلائط �حلديدي ]م، �س[، �س504ـ505.

فهـو  مفـرط  ب�شـكٍل  �فرت��شـي  كلمـة  ر�بينوفيت�س  ي�شـتخدم   ،Itamar Rabinovich, The Brink of Peace, P.104  )12(

يتحــدث عن “مقاربة �فرت��شية” �أو”�شيغة �فرت��شية« و�أحيانًا »تقنية �ل�شوؤ�ل �الفرت��شي” �الأمر �لذي دفع �أحد 

�لباحثني لل�شخرية قائاًل “�أخ�شى �أن تكون �ملفاو�شات كلها �فرت��شية” .�أما رو�س �لذي كان حا�رش�ً �للقاء فاإنه 

ال ي�شري �إىل “�فرت��شية” طرح ر�بني بقدر ما ي�شري �إىل �أن ر�بني ��شرتط �أن تلبى �حتياجاته كي يلتزم باالن�شحاب  

.Dennis Ross,The Missing Peace,p111
. Walid al-Moualem, Beyond The Brink of peace, P.3-4 )13(

مفاو�شات �ل�شالم �ل�شورية �الإ�رش�ئيلية: م�شار �لفر�س �ل�شائعة
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�لترتيبات  باأن  و�شّلم  يعيقهما.  لن  لكنه  و�ل�شياحية،  �لتجارية  �لعالقات  يفر�س  �أن 

كذلك  مهمة  ،و�لمياه  متبادلة  م�شلحة  للطرفين،لكنها  �شرورية  �لمر�شية  �الأمنية 

، وفي �لنهاية طلب كري�شتوفر من �الأ�شد 
)14(

لكال �لجانبين، ولي�س الأحدهما دون �الآخر

�لكامل من  ر�بين باالن�شحاب  �شريٍة تامة؛ الأن تعهد  �للقاء في  ُيبقي وقائع هذ�  �أن 

�أّي  �ل�شاأن من  بهذ�  ت�شريب  الأّي  ا�س 
ّ
له معار�شة د�خلية، وهو ح�ش �شي�شبب  �لجوالن 

جانب، فتعهد له �الأ�شد بذلك. 

عاد كري�شتوفر ومعه رو�س �إلى �لقد�س ليخبر� ر�بين بالردِّ �لذي قاله �الأ�شد، وهما 

مقتنعان �أنه كان »رد�ً �إيجابيًا«، لكن ر�بين �عتبره »مخيبًا لالآمال«، �إذ يرى �أن �الأ�شد 

مو�فقته  �أن  �إال  كامل،  �ن�شحاب  مقابل  تعاقدي  ر�شمي  �شالم  عر�س  في  ر�غبًا  كان 

�الأ�شد  على  يفر�س  �أن  يجب  �لجوالن  من  �الن�شحاب  وهو  �لرئي�شي  �الأ�شد  �شرط  على 

قبول �ل�شروط �لتي حددها، وو�فق عليها �الأ�شد لكنه �أتبعها و�ألحقها »باإذ�« �ل�شرطية 

و«لكن« �ال�شتدر�كية كما يذكر ر�بينوفيت�س، حيث رف�س �الأ�شد منح ر�بين قدر�ً كبير�ً 

�لخم�س  �لزمني ذي  �لمدى  �أي�شًا  يقبل  لم  �ن�شحاب محدود، كما  �لتطبيع مقابل  من 

�أما �لنقطة �لوحيدة �لتي  �أ�شهر لتطبيق �التفاق،  �شنو�ت وعر�س بدياًل عنه مدة �شتة 

�عتبرها ر�بين �إيجابية في رد �الأ�شد، فكانت م�شاألة �الرتباط بين �لم�شار�ت، رغم �أن 

�الأ�شد �ألمح �إلى �أن �لو�شول �إلى مثل هذ� �التفاق يجب �أن يرتبط بتقدم حقيقي على 

، وقد كان ر�بين ر�غبًا في �أن يو�فق �الأ�شد على �لرزمة كاملة، 
)15(

�لم�شار �لفل�شطيني

فاإذ� فعل ذلك فاإنه �شُيقاتل من �أجلها ومن �أجل تحقيقها كما يذكر �لباحث �الإ�شر�ئيلي 

  .
)16(

زئيف �شيف

ثم عاد كري�شتوفر ورو�س �إلى �الأ�شد حاملين رد ر�بين، وقد �أن�شت �الأ�شد بانتباه، 

�ل�شوريين،  �إلى  باالن�شحاب  �لمتعلق  عر�شه  نقل  عدم  في  ر�بين  رغبة  تمامًا  وتفّهم 

وتعهد بكتمان �لتعهد ب�شكٍل كامل، الأن ف�شحه �أو ك�شفه �شوف ي�شر بم�شالح �شورية 

�أن  فاعتبر  لم يجد جو�بًا،  لكنه  �الن�شحاب،  �أخرى عن خط  مرًة  و��شتو�شح  �لقومية، 

»�لتعهد �الإ�شر�ئيلي« باالن�شحاب �لكامل ُيعد خطوة �شرورية يمكن �لبناء عليها، لكن 

)14( بريغمان �أهرون وجيهان �لطهري، �إ�رش�ئيل و�لعرب حرب �خلم�شني عامًا ،]م، �س[، �س306.

، .Itamar Rabinovich, The Brink of Peace, P.106 )15(

بغ�س  �تفاق  �إىل  للتو�شل  م�شتعد�ً  كان  �الأ�شد  �أن  كرر  �لذي  رو�س  و�أغفلها  ر�بينوفيت�س  ذكرها  مهمة  نقطة  هذه 

�لنظر عن �لفل�شطينيني ،و�أنه “كان مهيئًا للتفاو�س على �التفاق �خلا�س به منذ �لبد�ية ،وما كان ليرتدد يف ترك 

�لفل�شطينيني،و�إمنا لي�س �للبنانيني“

.Dennis Ross,The Missing Peace,p.111
)16( زئيف �شيف، ملف »�جليب �ل�رشي« يف �ملحادثات �ل�شورية ـ �الإ�رش�ئيلية، هاآرت�س، )تل �أبيب(، 1997/8/29.

.Itamar Rabinovich, The Brink of Peace, P.107 )17(

)18( بد�أت �للقاء�ت بني �مل�شوؤولني �لفل�شطينيني يف منظمة �لتحرير و�مل�شوؤولني �الإ�رش�ئيليني �لتي �أف�شت �إىل �تفاق 

�أو�شلو يف 4 كانون �الأول/ دي�شمرب 1992 �أي بعد �فتتاح موؤمتر مدريد باأيام قليلة. 
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�أن ُيعطي بيريز �ل�شوء �الأخ�شر لي�شل بمفاو�شات  �ل�شوري  ر�بين قرر بعد هذ� �لرد 

 وبذلك 
)18(

، تلك �لمفاو�شات �لتي بد�أت منذ وقٍت مبكٍر  ن�شبيًا
)17(

�إلى نهايتها �أو�شلو 

.
)19(

ت �أولى �لفر�س �ل�شائعة لالتفاق
ّ
مر

ية »�لتعهد« �الإ�شر�ئيلي ب�شكٍل كامل، �أماًل منه في �إنجاح 
ّ
َظَ �الأ�شد على �شر وحاَفَ

�لمفاو�شات، وعدم �إحر�ج ر�بين �أمام �لر�أي �لعام �الإ�شر�ئيلي، وهي على �لعموم عادة 

�إال حين  عنها  يك�شف  ولم  كاملة،  بتعهد�ته  �اللتز�م  في  عليها  يخرج  لم  �لتي  �الأ�شد 

ك�شفو�  قد  �الإ�شر�ئيليون  كان  �أن  وبعد  بار�ك،  مع  �لمفاو�شات  في  �شيا�شيًا  وظفها 

�أنها�شفقة متكاملة  �أن يتمَّ �لتعامل مع خطوته على  �أواًل، وقد رغب ر�بين في  عنها 

يجب على �الأ�شد �أن يقبلها كلها �أو يرف�شها كلها، لذلك لم يعتبر �ل�شوريون �أنف�شهم قد 

�أنَّ ذلك ي�شّكل خطوًة مهمة وحا�شمة باتجاه �التفاق  �عتبرو�  و�إنما  �أ�شاعو� فر�شًة، 

فاجاأ  �أو�شلو  �إلى  �لو�شول  في  ر�بين  ��شتعجال  لكن  لالتفاق،  �الأخرى  �لبنود  على 

 و�أدخل �لمفاو�شات في فترٍة من �ل�شبات، وكانت بحاجٍة �إلى تدخالت 
)20(

�ل�شوريين

�أمريكية و�إقليمية عديدة من �أجل �إعادة ��شتئنافها.

بلقائه  كلينتون  �لرئي�س  قام  �أو�شلو،  �تفاق  من  �الأ�شد  غ�شب  �حتو�ء  �أجل  ومن 

في جنيف في 16 يناير، ثم �لتقى كري�شتوفر بر�بين في 28 ني�شان في �لقد�س، وقد 

، وقد 
)21(

عر�س عليه ر�بين »�شفقة �شالم«، �آِماًل نقلها �إلى �الأ�شد في محطته �لقادمة

ت�شعة  �إ�شر�ئيلي محدود خالل  �ن�شحاب  ت�شمل  �الأولى،  �لخطة مر�حل ثالث:  ت�شمنت 

�إ�شر�ئيلية،  �أّية م�شتوطنة  �أ�شهر بعد �لتوقيع على �تفاقية �ل�شالم، ولن يوؤّثر ذلك على 

�لتطبيع،  تبد�أ عمليات  �أن  ذلك  �شورية مقابل  و�حدة، وعلى  درزية  قرية  ي�شمل  لكنه 

18 �شهر�ً  �إ�شافيًا محدود�ً �شمن فترة تمتد من  �ن�شحابًا  �لثانية، تت�شمن  و�لمرحلة 

 ، 
)22(

�إلى 24 �شهر�ً، �أما �لمرحلة �لثالثة فتت�شمن �ن�شحابًا نهائيًا �إلى خٍط ُيتفق عليه

فذهب كري�شتوفر للقاء �الأ�شد وعر�س عليه �قتر�ح ر�بين، ف�شاأله �الأ�شد بد�يًة: هل يعني 

�الن�شحاب �لكامل �لذي عر�شه ر�بين في �لمرحلة �لثالثة من خطة �لعودة �إلى خطوط 

، وهل ُتطالب �إ�شر�ئيل باأيٍّ من �الأر��شي �لتي �حتلتها عام 
)23(

�لر�بع من يونيو 1967؟ 

1967؟، ولم ي�شتطع كري�شتوفر �إعطاء �لتو�شيحات �لمطلوبة، لكنه قال: »�إنه يعتقد 

�إلى �لحدود �لدولية بين �شورية وفل�شطين ح�شب �التفاق  �أن ر�بين يق�شد �الن�شحاب 

�لبريطاني ـ �لفرن�شي �لذي �أُبرم عام 1923«، فاأ�شاف �الأ�شد: »ال وجود لعملية �شالم 

 Helen Cobban, Syria and the peace: A good chance Missed )Carlisle, strategic studies Institute, U.S. Army  )19(

 ,War College July 7, 1997(, P.23-25
)20( �ملرجع نف�شه، �س23ـ24.

.Daniel Pipes, Syria Beyond the peace process, P.75 )21(

.Itamar Rabinovich, The Brink of Peace, P.140 )22(

.Dennis Ross,The Missing Peace ,p.145 : و�أي�شًا، .Itamar Rabinovich, The Brink of Peace, P.140-141 )23(
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

بين �شورية و�إ�شر�ئيل ما لم يلتزم ر�بين باالن�شحاب �إلى خط يونيو 1967، و�إن كلَّ 

 ،
)24(

ما تم في �لعملية �شوف ُيلغى؛ الأن �شورية لن تتخلى عن �شبٍر و�حد من �أر�شها«

�إ�شر�ئيل  �إلى  توجه  وقد  �شديد،  تكتٍم  و�شط  �الأ�شد  ردَّ  وغادر كري�شتوفر دم�شق حاماًل 

فنقل  �ل�شوري،  �لرئي�س  عليه  �شدد  كما  �الن�شحاب  لخط  �لنهائية  �لحدود  لمعرفة 

 على خطوط �لر�بع من يونيو، و�إذ� 
ُّ
، حيث قال لر�بين: »�إن �الأ�شد ي�شر كري�شتوفر �لردَّ

لم يح�شل على ذلك فاإنه على ��شتعد�د للتوقف عن �لمفاو�شات« تم نقل �لر�شالة �إلى 

 على عدم �إّطالع وزير خارجيته �شمعون بيريز على م�شمونها 
َّ
ر�بين �شخ�شيًا و�أ�شر

قائاًل »�إنه مو�شوٌع ح�شا�س«، و�شعر لدى �شماعه �لرد �ل�شوري �أن �الأ�شد -كما يقول 

�الأخذ و�لعطاء، ولذلك جاء ردُّ  �أ�شا�س  ر�بينوفيت�س- غير مهتٍم باتفاٍق حقيقي على 

ر�بين �شلبيًا وبخا�شة عندما �شمع بقية �لرد �ل�شوري على مقترحاته.

ح�شر   ،1994 يوليو   25 في  و��شنطن  �إعالن  و�إ�شر�ئيل  �الأردن  قبول  بعد 

كري�شتوفر �إلى �لمنطقة و�لتقى باالأ�شد ور�بين، وطلب في �جتماعه مع ر�بين رّده على 

يونيو،  من  �لر�بع  خطوط  حتى  �الإ�شر�ئيلي  �الن�شحاب  يكون  باأن  �ل�شوري،  �القتر�ح 

وو�فق ر�بين على �شرط �الأ�شد، لكنه ��شترط تحقيق ذلك بااللتز�م بتحقيق متطلباته، 

�أربعة،  4 يونيو لي�س �شوى و�حد من  �إلى خط  وذّكر كري�شتوفر بمقولته »�إن �لرجوع 

يتم  �أن  يجب  �لذي  و�الن�شحاب  �لدولتين،  بين  �لتطبيع  فهي؛  �الأخرى،  �لثالثة  �أما 

خالل خم�س �شنو�ت، بعد �لتثبت من �أن يتم �لتطبيع ب�شكٍل جيد مقابل �الن�شحاب من 

�الأر�س، ومقابل ترتيبات �أمنية كاملة، ثم يتاأكد �الإ�شر�ئيليون من �أن �لرئي�س �الأ�شد 

، فاأجابه كري�شتوفر �لذي �أعجب 
)25(

لن ي�شتعمل �الأر�س �لُمعادة في هجوٍم جديد عليهم

برده �الإيجابي جد�ً: » �إن من �الأمور �لحيوية عندي �أن �أتمكن من �لقول باأن �الأ�شد �إذ� 

�أقول له �ل�شروط بو�شوح نهائي، ولكن  �أن  ردَّ باالإيجاب على �شروطك، فاإن بو�شعي 

هذ� لي�س تعهد�ً«، و�شّدق ر�بين ما قاله كري�شتوفر و�أ�شاف »�إن �الإ�شر�ئيليين لن يعلنو� 

عن ذلك قبل تلبية جميع متطلباتهم«، فقال كري�شتوفر: »�الأمر موجود في جيبي، وهو 

.
)26(

لي�س مو�شوعًا على �لطاولة«

وبناء على هذه �لمناق�شات جرى �إطالق ��شم )ملف �لجيب( على هذه �لمحادثات 

�لمتعلقة بخط 4 يونيو، و��شترط ر�بين على كري�شتوفر و�الأ�شد �أن يبقى هذ� �شر�ً، وذلك 

لمنع �النتقاد�ت و�الحتجاجات �لمتز�يدة من معار�شيه د�خل �إ�شر�ئيل، وعندما غادر 

كري�شتوفر للقاء �الأ�شد في �ليوم �لتالي �أخبره باأن ر�بين يلتزم �الن�شحاب �لكامل �إلى 

�إال بعد �اللتز�م �الإ�رش�ئيلي �الن�شحاب �إىل  )24(  باتريك �شيل، ق�شة »�لوديعة �لر�بينية«، مل تبد�أ �ملفاو�شات �الأمنية 

حدود 4  يونيو، �حلياة، )لندن(، 22 /11/ 1998.

)25( بريغمان �أهرون وجيهان �لطهري، �إ�رش�ئيل و�لعرب حرب �خلم�شني عامًا ]م، �س[، �س307.

 1997/8/29 �أبيب(،  )تل  هاآرت�س،  �الإ�رش�ئيلية،  ـ  �ل�شورية  �ملحادثات  يف  �ل�رشي  �جليب«  »ملف  �شيف،  زئيف   )26(

.Dennis Ross,The Missing Peace,p.147 : و�نظر ن�شًا حرفيًا للحو�ر كما �أورده رو�س �لذي كان حا�رش�ً �للقاء.
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خط 4 يونيو، �إذ� تم �لتو�شل �إلى تطبيع وترتيبات �أمنية منا�شبة، وقال: �إن هذ� �لتعهد 

�شكل »وديعة«  �شيبقى محفوظًا على   1967 يونيو   4 �لكامل حتى خط  باالن�شحاب 

في جيب �الأمريكيين حتى يتم �لتو�شل �إلى �تفاق مقبول ب�شاأن �لعنا�شر �الأخرى من 

�التفاقية، لكنه لم يقدم له هذ� �اللتز�م على �أنه رغبة �أمريكية ��شتنتجها من خالل كالم  

ر�بين، و�إنما طرحها على �أنها �لتز�م من ر�بين نف�شه، على �لعك�س من ر�بينوفيت�س، 

�لمفاو�شات  ��شتمر�ر  يرغب في  و�إنما  ر�بين،  �لتز�م  �أدرك عدم  �الأ�شد  �أن  يذكر  حيث 

قال:  حين  بعد،  فيما  �لمعلم  وليد  �ل�شفير  �أّكده  ما  وهو   ،
)27(

»�لتو�شيح« �أ�شا�س  على 

 ،
)28(

»1967 يونيو   4 خطوط  �إلى  �لكامل  �الن�شحاب  خط  ب�شاأن  �تفاق  �إلى  »تو�شلنا 

وهذ� ما دفع �الأ�شد �إلى فتح �لطريق �أمام مناق�شة �لعنا�شر �الأخرى لالتفاق �ل�شلمي 

 حيث تقدم خطوة �إلى �الأمام، بعد �لح�شول على 
)29(

�لتي ي�شميها ر�بين �الأرجل �الأربعة

»�اللتز�م«، ولي�س قبله، باأي حاٍل من �الأحو�ل، وجرى نقل »�لوديعة« و�شط تكتٍم �شديد، 

وهكذ� يكون �ل�شوريون قد ح�شلو�، خالل فترة ر�بين، على تعهد باالن�شحاب �لكامل 

من �لجوالن حتى خط �لر�بع من حزير�ن 1967.

توّجه  �الأردنية  ـ  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شالم  معاهدة  على  �لتوقيع  حفل  �نتهاء  بعد 

كلينتون  �أكد  �للقاء  و�أثناء   ،1994 �أكتوبر   27 في  �الأ�شد  للقاء  دم�شق  �إلى  كلينتون 

على �لتز�م ر�بين كليًا باالن�شحاب �إلى خط �لر�بع من يونيو 1967، وكان يقر�أ من 

ورقة تت�شمن قائمة من �لنقاط للدخول في �لمفاو�شات، فالنقطة �الأولى تتحدث عن 

�الن�شحاب �لكامل، حيث �أكد على �أن ذلك ماز�ل وديعًة في جيب �الأمريكيين، و�أ�شار �أن 

ذ�ك يجب �أن يتر�فق مع �تفاٍق على ق�شايا �لتطبيع و�لترتيبات �الأمنية .

ومبادئ  »�أهد�ف  تت�شن  �لتي  للورقة  �لنهائية  �ل�شيغة  على  �التفاق  تم  وفعاًل 

�لترتيبات �الأمنية«، في 22 مايو 1995، بعد عدة جوالت تفاو�شية، �شارك بها رئي�شا 

�الأركان �ل�شوري و�الإ�شر�ئيلي، �إ�شافة �إلى �جتماعات لخبر�ء ع�شكريين من �لطرفين 

على م�شتوى �أقل في و��شنطن بهدف بحث �لترتيبات �الأمنية، وتم �الإعالن في �ليوم 

�لثاني عن تحقيق �إنجاز بين �شورية و�إ�شر�ئيل يقوم على �لتو�شل �إلى »مجموعة من 

نقاط تفاهم بينهما«، وتم �التفاق على حفظ �شرية هذه �لورقة �لتي تم �إيد�عها لدى 

�الأمريكيين، ولذلك فاإن �ل�شحافة �الإ�شر�ئيلية ر�حت تتندر باإطالق و�شف »�لالورقة« 

، وذلك للتاأكيد على �أنها لي�شت وثيقة ر�شمية، و�إنما 
)30(

على ورقة �لترتيبات �الأمنية

هي و�شيلة دبلوما�شية �تفق عليها �لطرفان بم�شاعدة �أمريكية، لدفع �لمفاو�شات �إلى 

.Dennis Ross,The Missing Peace, P.147  )27(

)28( حو�ر مع �ل�شفري وليد �ملعلم، جملة �لدر��شات �لفل�شطينية، �لعدد 29 ]م، �س[، �س20.

)29( �ملرجع نف�شه، نف�س �ل�شفحة.

.Helena Cobban, The Israeli-Syrian peace talks, P.67 )30(
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

�الأمام، لكن »�لوثيقة« �لموؤلفة حقيقًة من ورقٍة و�حدة قد ر�عت وو�زنت بين مطالب 

.
)31(

كال �لطرفين

بيريز و»ال�سرق الأو�سط الجديد«  307

وخبر�تهم  مهار�تهم  لتطبيق  فريقه  مع  ��شتعد�ده  بيريز  �أظهر   1995 �شبتمبر  منذ 

للتفاو�س مع �ل�شوريين، و�لو�شول �إلى �تفاق لم ينجح ر�بين في �لتو�شل �إليه حتى 

�للدود  ين�شئ عالقة جدية مع خ�شمه  وبد�أ  �لمبادرة،  ر�بين على  �لوقت، وو�فق  ذلك 

بيريز ويطلعه على بع�س تفا�شيل �لمفاو�شات مع �شورية، بعد �أن كان بيريز ي�شكو 

من �أن ر�بين يتكتم عليها، وفجاأًة وجد بيريز نف�شه �شاحب �لر�أي و�لقر�ر، ولذلك لم 

ياأل جهد�ً في ��شتثمار كل �لفر�س و�الإمكانات لتحقيق حلمه في بناء »�ل�شرق �الأو�شط 

متعددة  �لمفاو�شات  خالل  من  ر�أيه–  –ح�شب  يتحقق  �أن  يمكن  �لذي   ،
)32(

�لجديد«

 .
)33(

�الأطر�ف، �لمنبثقة عن �شيغة موؤتمر مدريد، وهي ت�شكل تمهيد�ً حقيقيًا وو�قعيًا له

�لجبهة  على  وبخا�شة  باهر،  �إنجاز  تحقيق  على  قدرته  �أن  يرى  بيريز  كان 

�لم�شار  خلف  ثقله  بكل  ُيلقي  �أن  قرر  ولذلك  حقيقيًا،  زعيمًا  منه  �شيجعل  �ل�شورية، 

�لتفاو�شي �ل�شوري ـ �الإ�شر�ئيلي، وهو ما �شادف هوًى لدى �الإد�رة �الأمريكية، �لتي 

�إجر�وؤها  �لمزمع  �لرئا�شية  �النتخابات  قبل  �الإنجاز  هذ�  مثل  لتحقيق  متلهفة  كانت 

عام 1996، وكان من نتائج ذلك �الجتماع �لذي عقده رو�س مع �الأ�شد في 4 دي�شمبر 

�لجدية  �لرغبة  وليطلعه على  �شورية،  �لتفاو�س مع  بيريز في  نظر  له وجهة  لي�شرح 

�لتي يبديها بيريز في �لتو�شل �إلى �تفاق قبل منت�شف عام 1996، وذلك من خالل 

�لر�شالة �لتي نقلها �إلى �الأ�شد، وو�شفها باأنها تت�شمن نقاطًا �إيجابية. 

�لجوالن حتى  من  �لكامل  باالإن�شحاب  وتعهده  ر�بين  �لتز�م  بيريز  �أعاد  وهكذ� 

خط �لر�بع من يونيو ب�شرط تلبية �حتياجات �إ�شر�ئيل، وهو �ل�شرط �لذي و�شعه ر�بين 

من قبل، �أما �ل�شمانات كما حددها بيريز فهي تق�شي » بعدم تعر�س �شوريا لمياه 

�لجوالن �لتي ت�شب في بحيرة طبرية، و�إقامة م�شاريع �إ�شر�ئيلية ـ �شورية م�شتركة« 

تجعل من �لجوالن »منطقة �قت�شادية حرة«، كما �قترح �ل�شعي للح�شول على »تمويل 

�أبيب(،  )تل  وهاآرت�س،   1995/6/29 �أبيب(،  )تل  �أحرونوت،  يديعوت  �نظر:  و   1999/11/23 )لندن(،  �حلياة،   )31(

.Helena Cobban, The Israeli-Syrian peace talks, P.68 :1995/6/30 ور�جع �أي�شًا

. )Shimon Peres with Arye Noar, The New Middle East )Longmead, Eng: Element Books, 1993 )32(

 Shimon Peres, Battling for peace: Memories, edited by David Landaa )London: Weidenfeld and Nicolson,  )33(

.1995( P. 317
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دولي لتحقيق ذلك«، فاأجاب �الأ�شد بهدوء: »لم نفكر مطلقًا في وقف تدفق مياه �لجوالن 

�أو تلويث بحيرة طبرية«، ثم �أكد على �أن ل�شورية باأي حال ح�شة في �لبحيرة، وهي لن 

توقف �لمياه حتى في �أ�شو�أ �الأوقات، غير �أنه رف�س في �لوقت نف�شه فكرة �لم�شاريع 

�لم�شتركة في �لجوالن، الأن �لر�أي �لعام �ل�شوري �شيعتبرها �إد�مة لالحتالل ب�شكل �أو 

، وحاول �أي�شًا �أن يقدم موقفًا متجاوبًا مع معظم 
)34(

باآخر ورمز�ً للهيمنة �الإ�شر�ئيلية

�لنقاط �لتي طرحها بيريز في »خطة �لنقاط �لع�شر« لكنه كان متحفظًا على لقاء قمة 

يجمعه مع بيريز؛ الأن ذلك �شياأتي بعد �لتو�شل �إلى �تفاق، فهو نتيجة له ولي�س �شببًا 

15 دي�شمبر لينقل ردِّ  �إ�شر�ئيل في  �إلى  له باأي حاٍل من �الأحو�ل، ثم عاد كري�شتوفر 

�الأ�شد �لذي وجده بيريز بارد�ً. 

�إن ردَّ �الأ�شد �لحذر ينبع ب�شكٍل رئي�شي من �إحباطه خالل �شنو�ت �لتفاو�س �لتي 

�أ�شاعها ر�بين، في حين �أنه - في �لحقيقة - كان يتالعب بالم�شار�ت وفق ما يريد، 

ولم يكن يلتزم بت�شريحاته ف�شاًل عن �لتز�ماته، لكنه ترك �لباب مفتوحًا ال�شتئناف 

�لمفاو�شات �لتي بد�أت في و��شنطن في 27 دي�شمبر و��شتمرت مرحلتها �الأولى ثالثة 

�أيام، ثم ��شتوؤنفت من جديد في �الأ�شبوع �الأول من يناير 1996 مدة ثالثة �أيام �أخرى، 

وقد ُعقدت �لمفاو�شات في )و�ي بالنتي�شين( في والية ميرالند. لكن بيريز عزم على 

و�ل�شوريين،  �الأمريكيين  �أخبر  مما  �لعك�س  على  مايو،  في  م�شبقة  �نتخابات  �إجر�ء 

لك�شب  الأن حظوظه  �شالحه؛  في  لي�س  و�لوقت  �لمفاو�شات،  تقدم  في  بطئًا  لحظ  �إذ 

على  ح�شل  قد  كان  ،�لذي  �الأ�شد  �أزعج  ما  وهو  م�شتمر،  ب�شكل  تت�شاءل  �النتخابات 

�ل�شالم مع  وعود وتعهد�ٍت �شابقة نقلتها �الإد�رة �الأمريكية له باأن بيريز يعتبر »�أن 

�شورية �أكثر �أهمية من فوز حزب �لعمل في �النتخابات«.

لقد ��شتوؤنفت �لجولة �لجديدة من �لمفاو�شات - بجهوٍد �أمريكية حثيثة، وبخا�شة 

كري�شتوفر - على وقع �لهجوم �النتحاري �الأول في �لقد�س، فطلبت �الإد�رة �الأمريكية 

�لمحادثات  و��شتوؤنفت  يحدث،  لم  ذلك  �أن  غير  وعلنية،  �شريحة  �إد�نة  �شورية  من 

للوفد  تعليماته  يعطي  بيريز  جعلت  قد  �لفد�ئية  �لعمليات  ��شتمر�ر  �أن  �إال  كالمعتاد، 

عدم  ب�شبب  ذلك  وعّلل  �إ�شر�ئيل،  �إلى  و�لعودة  �ل�شوري  �لوفد  مع  مفاو�شاته  بتعليق 

م�شيرة  �إعاقة  رئي�شي  ب�شكٍل  ��شتهدفت  �لتي  �الإرهابية  للهجمات  �ل�شورية  �الإد�نة 

�إلى دم�شق  �أما �لوفد �ل�شوري فقد تلقى تعليماٍت بالعودة �لفورية  �ل�شالم وتعطيلها، 

وباأق�شى �شرعة، بعد ذلك �أتى �لت�شعيد �الإ�شر�ئيلي في �لجنوب �للبناني �لتي �أ�شفرت 

ني�شان  تفاهم  �إلى  �لو�شول  �إلى  �لمريكية  �لو�شاطة  ،و�أدت  قانا  مجزرة  �رتكاب  عن 

1996، لكن بيريز خ�شر �النتخابات في مو�جهة مناف�شه نتنياهو، مما �أ�شاع فر�شة 

)34( باتريك �شيل، ق�شة »�لوديعة �لر�بينية«، فوجئ برييز بااللتز�م وتبناه ولكن نتنياهو هزمه وجّمد كل �شيء، �حلياة، 

)لندن(، 24 /11/ 1999.
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جديدة للتو�شل �إلى �تفاق �شالم .

باراك والفر�سة الأخيرة  407

م�شتقبل  على  مف�شلية  نتائج   ،1999 مايو  في  �لعامة  �إ�شر�ئيل  النتخابات  كان 

�لم�شيرة �ل�شلمية، حيث كان فوز بار�ك على نتنياهو �شبيه بفوز ر�بين على �شامير، 

لذلك  نتنياهو،  فترة  خالل  �ل�شوري  �لم�شار  على  نهائيًا  �ل�شالم  عملية  توقفت  فقد 

�ل�شالم  عملية  ��شتئناف  �إمكانية  في  �الأمريكية  �الإد�رة  لدى  دوٌي  بار�ك  لفوز  كان 

�ل�شوري  و�لطرفين؛  كلينتون  �لرئي�س  بين  مار�ثونية  �ت�شاالت  �شل�شلة  وبعد  مجدد�ً، 

�لخارجية  وزيرة  �أولبر�يت،   - مرة  غير   - �لمنطقة  �إلى  كلينتون  �أوفد  و�الإ�شر�ئيلي 

�لجديدة، وقد ��شتطاعت في 7 دي�شمبر 1999 �أن ت�شل �إلى �شيغة عملية ال�شتئناف 

�لمفاو�شات  ��شتئناف  �شحافي  موؤتمر  في  كلينتون  �لرئي�س  فاأعلن  �لمفاو�شات، 

توقفت عندها«،  �لتي  �لنقطة  1996 »من  فبر�ير  �لمتوقفة منذ  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شورية 

وبد�أت باجتماع بين رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �إيهود بار�ك ووزير �لخارجية �ل�شوري 

فاروق �ل�شرع في و��شنطن.

من  �لكامل  �الن�شحاب  �أولوية  على  �شوري  باإ�شر�ر  �لمفاو�شات  و��شتوؤنفت 

�الإ�شر�ئيلي  وبااللتز�م  �آخرى،  م�شار  �أي  على  تقدم  الأي  �أ�شا�شًا  باعتباره  �لجوالن 

�لر�بع  خط  حتى  �لجوالن  من  �لكامل  باالن�شحاب  بعده  من  وبيريز  ر�بين  بتعهد�ت 

�لوفدين،  �شيبردزتاون، حيث و�شل كال  في  �لمفاو�شات  1967، وعقدت  يونيو  من 

�ل�شوري و�الإ�شر�ئيلي معززين بطو�قم من خبر�ء �الأمن و�لمياه و�لقانون، وقد جرى 

جميع  كلينتون  �لرئي�س  و�ألغى  �لمفاو�شات،  خالل  �لمطلقة  �ل�شرية  على  �لحفاظ 

�لمفاو�شات، الأنه كان »ينوي بذل كل جهد ممكن لت�شهيل  �أ�شبوع  �رتباطاته خالل 

.
)35(

�لتو�شل �إلى �تفاق �شالم«

بد�أ كلينتون جولة مفاو�شات ثنائية مع بار�ك و�لوفد �الإ�شر�ئيلي، و�أ�شر خالله 

على �أن �لتقدم ممكن فقط، بعد �أن يتعهد بار�ك بـ«�لوديعة«، وغير ممكن بدون ذلك، �إال 

�أن بار�ك رف�س ذلك، و�قترح �أن يقول كلينتون: »�إن �لمرحلة �لنهائية تتحدد بالوديعة«، 

وفي �لوقت ذ�ته كانت �لوزيرة �أولبر�يت تجتمع مع �ل�شرع، وقد �أ�شر �الأخير على �أن 

يتعهد بار�ك ب�شكٍل مبا�شر باالن�شحاب �إلى خط 4 يونيو، و�أن يبد�أ فريق ر�شم �لحدود 

�الأمنية،  و�لترتيبات  �لحدود،  هي:  لجان،  �أربع  ت�شكيل  جرى  وقد  �لفور،  على  �لعمل 

)35( �حلياة، )لندن(، 2000/1/4 .
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و�لمياه، وعالقات �ل�شلم �لعادية، لكن �لخالفات ما لبثت �أن ت�شاعدت حول �أولويات 

�لبدء بلجنة تر�شيم  �ل�شوريون يرون فيه �شرورة  �لذي كان  �لوقت  �للجان، ففي  عقد 

�لحدود، و�أن �أي تاأخيٍر في عقدها �شوف ين�شف �لمفاو�شات من �أ�شلها، ربط بار�ك عقد 

لجنة تر�شيم �لحدود بتحقيق تقدم على �شعيد �لترتيبات �الأمنية، و�لمياه، وبخا�شة 

�حتفاظ �إ�شر�ئيل بمياه بحيرة طبرية كاملة، وتحويلها �إلى بحيرة �إ�شر�ئيلية د�خلية.

�جتماعاتها،  �أولى  �الأمنية  و�لترتيبات  �لعادية،  �ل�شلم  عالقات  لجنة  عقدت 

�إلى �لقاعة ولم يجدو� �أحد�ً من �لوفد  �أما �أع�شاء لجنة �لحدود �ل�شورية فقد ح�شرو� 

�الإ�شر�ئيلي، فقامو� ب�شرح وجهة نظرهم للو�شيط �الأمريكي حول تر�شيم خط 4 يونيو، 

�أن يجري  وذلك بو�شاطة �لخر�ئط و�لتفا�شيل و�لوقائع �لتاريخية و�لجغر�فية، على 

نقل هذه �لروؤية �إلى �الإ�شر�ئيليين، وقد قبل �ل�شوريون بد�ية عقد �جتماعات لجنتي، 

�لترتيبات �الأمنية، وعالقات �ل�شلم �لعادية، رغبة  في ��شتنفاد كل �لجهود بغية �إنجاح 

، وفي �ليوم �لر�بع تو��شلت »�للعبة �الإ�شر�ئيلية« في 
)36(

�لمفاو�شات، كما قال �ل�شرع

�لتدخل �شخ�شيًا للمرة  �إلى  �لحدود«، مما ��شطر كلينتون  �نعقاد »لجنة تر�شيم  منع 

ب�شبب رف�س بار�ك �نعقاد لجنة �لحدود، مما دفع  �ل�شرع حانقًا جد�ً  �لثالثة، وكان 

�لواليات �لمتحدة �إلى تعديل دورها في �لمفاو�شات و�لم�شاركة فيها بطريقة جذرية، 

وقد �أبدى �ل�شرع مرونة وتفهمًا و��شحين، �إذ �أعلن �أنه �شيكون لالإ�شر�ئيليين �ل�شيادة 

على �لبحيرة، و�شيكون لل�شوريين �ل�شيادة على �الأر�س باأكملها، وب�شاأن �الإنذ�ر �لمبكر، 

فاإن �ل�شرع قد �أكد على �أن �شورية ال تقبل باأي وجود �إ�شر�ئيلي في جبل �ل�شيخ، لكنها 

تقبل بالوجود �الأمريكي، مدة خم�س �شنو�ت بعد �الن�شحاب �الإ�شر�ئيلي، وفوجئ رو�س 

بمرونة �ل�شرع، وو�شفه باأنه مفاو�س يملك �لقر�ر، ومنفتح على �لحلول �لخاّلقة في 

�لوقت نف�شه �أي�شًا، لكن بار�ك بد� مت�شبثًا با�شتئناف �لمفاو�شات مع لبنان ولم يحرك 

�شاكنًا لتمرير قناعاته.

طلبت �أولبر�يت فيما بعد من فريق �ل�شالم �الأمريكي �أن ي�شع »وثيقة عمل«، تعك�س 

 ،1996 �أو�ئل  في  تعليقها  قبل  �الإ�شر�ئيلية  ـ  �ل�شورية  �لمفاو�شات  �إليه  تو�شلت  ما 

�شبيردزتاون،  في  و�ل�شرع  بار�ك  مع  �أولبر�يت  مناق�شات  �أي�شًا  بل  فقط،  ذلك  ولي�س 

و�لمحادثات غير �لر�شمية خالل هذه �لجولة، بق�شد �لو�شول �إلى تفاهم حول �لق�شايا 

�لعمل  وثيقة  �أخذت  فقد  وبالفعل   ،
)37(

و�إ�شر�ئيل �شورية  بين  �شالم  التفاق  �الأ�شا�شية 

�الأمريكية كل �لجهود �ل�شابقة، وكانت كفيلة باإطالق �لمفاو�شات من جديد عبر لقاء 

جمع كلينتون و�ل�شرع وبار�ك. 

لم يجد �ل�شوريون جدية �إ�شر�ئيلية في �لتعامل مع م�شاألة مهمة جد�ً عندهم، وهي 

)36( �حلياة، )لندن(، 2000/1/6  .

)37( �حلياة، )لندن(، 2000/1/7 .
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خط �لر�بع من حزير�ن، و�نزعجو� من �لتكتيكات �الإ�شر�ئيلية �لم�شيعة للوقت، وهنا 

يتحدث �أوري �شاغي رئي�س �لوفد �الإ�شر�ئيلي �لمفاو�س ب�شر�حة »عن �أن �الأمر كان 

يتعلق بحيلة تكتيكية يجب �أن ت�شتمر يومين، لكن �ل�شوريين �كت�شفو� �أن هذه �للجان 

لن تجتمع �أبد�ً، لذلك عبَّرو� عن غ�شبهم« وي�شيف �إن »�جتماع �شبيردزتاون ولَّد عدم 

يعود  هل  لوعوده؟  بار�ك  تنّكر  لماذ�  �أعرف  ال  �أنا   « يقول:  ثم  �لطرفين«   بين  �لثقة 

بتعهد�تها وهذه حقيقة  لم تف  فاإ�شر�ئيل  �أم مناورة مفرطة؟  �إلى تكتيك معين  ذلك 

��شتاأذن  �ل�شرع  فاإن   ،
)39(

�الن�شحاب بمبد�أ  �الإقر�ر  �إ�شر�ئيل  رف�س  وب�شبب   ،
)38(

ثابتة«

قيادتي عن هذ�  الإخبار  �أعود  �أن   
َّ
علي �لو�جب  »�شيكون من  قائاًل:  كلينتون  �لرئي�س 

�الإخفاق«، وهنا �شعر �الأمريكيون بمدى عمق �الأزمة.

لقد �نتهت �لمفاو�شات �إلى �أزمة عميقة، حيث فقد �ل�شوريون �لثقة بالمفاو�شات 

مع �إ�شر�ئيل و�الأمريكيين �أي�شًا، �إذ �شعرو� �أن �شرطهم في �الن�شحاب من �لجوالن حتى 

1994- قد تم �لتن�شل  د به �الأمريكيون منذ عام  �لر�بع من يونيو - �لذي تعهَّ خط 

منه، ولذلك قرر �الأ�شد على �لفور وقف كل �لمفاو�شات مع �إ�شر�ئيل حتى ح�شوله على 

تعهد خطي من بار�ك باالن�شحاب �إلى خط 4 يونيو.

كان كلينتون م�شممًا على �لنجاح، فعقد �جتماعات مكثفة مع �لوزيرة �أولبر�يت 

وفريق �ل�شالم �الأمريكي، ثم مع كٍل من �ل�شرع وبار�ك، كل على حدة، لكنه، في �لحقيقة، 

لم يتمكن من �إخر�ج �لمفاو�شات من �الأزمة �لتي دخلت فيها، و�نتهت على �أن يقدم 

كل طرٍف مالحظاته على �لوثيقة �الأمريكية، ويحملها �إلى فريق �ل�شالم �الأمريكي في 

و��شنطن، بغية مقارنتها، و�إعادة �شياغتها بما يتنا�شب مع روؤية كل طرف، وفيما 

بعد فوجئ �ل�شوريون بن�شر �لوثيقة �الأمريكية في �شحيفة »هاآرت�س« وتذكر في مجال 

يونيو،   4 خطوط  على   �شورية  وت�شر  عليها،  »متفقًا«  جديدة  دولية  حدود�ً  �لحدود 

عند  �الأخرى  و�لحيوية  �الأمنية  �العتبار�ت  �أخذ  �شرورة  على  �إ�شر�ئيل  ت�شر  بينما 

1923، وال  تن�شئ حدود�ً جديدة مختلفة عن حدود عام  لذلك  �لحدود، وهي  تر�شيم 

تتطابق تمامًا مع و�شع 4 يونيو، فن�شر �ل�شوريون تعديالتهم على �لوثيقة �الأمريكية 

في �شحيفة »�ل�شفير« �للبنانية، �لتي �أظهرت �الإ�شر�ر �ل�شوري على �الن�شحاب �لكامل 

�الإ�شر�ئيلية  �لم�شتوطنات  و�إز�لة  يونيو،   4 خط  حتى  �لمحتلة  �ل�شورية  �الأر��شي  من 

مع  بالتز�من  �شيتم  �التفاق  هذ�  على  �لتوقيع  �أن  تذكر  �لتعديالت  �أن  كما   ،
)40(

منها

توقيع لبنان و�إ�شر�ئيل على �تفاق �شالم بينهما، و�إيجاد حل عادل لق�شية �لالجئين 

 Charles Enderlin, Le neve brise>, Histore du, l>echecde du processus de pair au proche-orint 1995-2002,  )38(

P.141-142. ،و�نظر: مقابلة مع �أوري �شاغي ،يديعوت �أحرنوت ،)تل �أبيب(،2004/9/24 .
)39( طالل �شلمان، تقرير من دم�شق: �ملفاو�شات من �لد�خل، �ل�شفري، )بريوت(، 2000/1/19.
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�لفل�شطينيين.

بعد ف�شل مفاو�شات �شبيردزتاون ب�شكل نهائي، �قترح كلينتون على �الأ�شد عقد 

لقاء قمة في جنيف، وبالفعل تقرر عقده في 26 مار�س، �أثناء عودة �لرئي�س كلينتون 

من رحلته �إلى جنوب �آ�شيا،  قدم بار�ك لكلينتون ن�شًا مكتوبًا كاماًل كي ي�شتخدمه 

�لعبار�ت  �لرئي�س  يرتجل  �أن  مقبواًل  �شيكون  »�إنه  بار�ك:  وقال  �الأ�شد،  مع  لقائه  في 

�لعمومية �لتي ي�شتهل بها كالمه، لكن و�شف �حتياجات �إ�شر�ئيل باأنها تتطلب كالمًا 

على  �ل�شالم  �إلى  �لو�شول  تحقيق  في  ينجح  �أن  �أمل  على  كلينتون،  فو�فق  مكتوبًا، 

�لم�شار �ل�شوري-�الإ�شر�ئيلي، �لذي ��شتنزف كثير�ً من وقته في واليته �لثانية.

�ل�شورية  �الأر��شي  من  �الن�شحاب  على  يقوم  �لجديد  �الإ�شر�ئيلي  �لعر�س  كان 

�إلى  �أن ي�شل  101% من �الأر��شي، ولكن بدون  �أي  �أكثر من كامل �لجوالن،  �لمحتلة 

بحيرة  �شرق  �شمال  و�لو�قعة  منها  �الن�شحاب  يتم  لن  �لتي  فاالأر�س  طبرية،  بحيرة 

عر�شه  و�شريط  �لبحيرة،  بمحاذ�ة  متر   400 عر�شه  �شريط  عن  عبارة  هي  طبرية، 

ثمانون ياردة بمحاذ�ة �ل�شفة �ل�شرقية لنهر �الأردن، وهي �لتي �شوف يتم تعوي�شها عن 

طريق تقديم تنازالت �أخرى، ويجب �أن يتم تقديم هذه �لخريطة مع رزمة من �لمو�قف 

�الإ�شر�ئيلية �لتف�شيلية �الأخرى، كاأن يكون �لوجود �الإ�شر�ئيلي في جبل �ل�شيخ، على 

�لنهائي، فيمكن  �لحل  و�إذ� تمت مرحلة  �شكل و�شع �شبعة جنود مدة خم�س �شنو�ت، 

�الن�شحاب في �شنتين ون�شف، بداًل من ثالث، وهذ� �لمطلب غير قابل للتفاو�س، فعلى 

�أو رف�س  �إما قبول �ل�شروط �لتي يقدمها كلينتون له،  �أمام خيارين،  �أن يكون  �الأ�شد 

يوفد  ولم  بار�ك،  �لفور حجة  على  َقِبَل  باالأ�شح  �أو  كلينتون  �قتنع  ثم  �التفاق، ومن 

�أولبر�يت �إلى �شورية للتح�شير من �أجل �لقمة، رغم �إ�شر�ر �أولبر�يت على ذلك، الأنها ال 

تريد للرئي�س �أن يف�شل، لكن بار�ك �أ�شر على �أن كلينتون وحده وبنف�شه هو من عليه 

�أن يقدم هذه �لنقاط لالأ�شد.

مقتنٌع  وهو  تاريخه،  في  �لثالثة  للمرة  كلينتون  للقاء  جنيف  �إلى  �الأ�شد  توجه 

 ،
)41(

�لخبر�ء من  كبير�ً  ��شطحب معه عدد�ً  ولذلك  �شالم،  �تفاق  ليعقد  �أنه جاء  تمامًا 

وقدم كلينتون عر�شًا ر�شميًا لما كان �الإ�شر�ئيليون م�شتعدين للقيام به، لكن �للقاء 

�تجه وب�شكٍل �شريع جد�ً �إلى �لف�شل فجاأة، �إذ �إن كلينتون بد�أ يقر�أ �ل�شفحات �ل�شت �لتي 

�أي بعد قر�ءة  �أر�شلها له بار�ك مت�شمنة �لعر�س �الإ�شر�ئيلي �لجديد، وخالل دقائق، 

عدة �شطور ذكر كلينتون عبارة »�الإ�شر�ئيليون م�شتعدون لالن�شحاب �إلى حدوٍد متفٍق 

عليها«، فانتف�س �الأ�شد فجاأة، وقال: »�أي حدود متفق عليها؟ هل �الأمر ال يتعلق بخط 

�إ�شر�ئيل  �شوف تحتفظ  �أكمل..  »دعني  كلينتون:  ردَّ  1967؟«،  لعام  يونيو  �لر�بع من 

بال�شيادة على طول بحيرة طبرية، وعلى �شريط من �الأر��شي..«، وعلى �لفور قاطعه 

)41( �حلياة، )لندن(، 2000/3/26 .
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

�الأ�شد قائاًل: »�إن �الإ�شر�ئيليين ال يريدون �ل�شالم، لهذ� ال د�عي لال�شتمر�ر«، وبعد ف�شل 

لم  �لقمة  �أعمال  �إن جدول  �إذ  �لقيام بن�شر بيان ر�شمي م�شترك،  �ل�شرع  �قترح  �للقاء، 

يكن يت�شمن موؤتمر�ً �شحفيًا، فخ�شي �أن يجري بعد ذلك تحميل �شورية م�شوؤولية ف�شل 

�إ�شد�ر  �لقمة، لكن كلينتون �ت�شل برئي�س �لوزر�ء بار�ك عار�شًا عليه �قتر�ح �ل�شرع 

حقيقية  فر�شة  �أ�شاع  قد  بار�ك  فاإن  �لحقيقة  وفي   ،
)42(

ذلك بار�ك  فرف�س  �لبيان، 

  .
)43(

للو�شول �إلى �ل�شالم مع �شورية خالل مفاو�شات �شبيردزتاون

الدرو�س الم�ستفادة   507

�لغربية  لل�شفة  �ل�شامل  �الإ�شر�ئيلي  �الجتياح  عقب  �الأو�شط  �ل�شرق  منطقة  دخلت 

�أ�شا�س  على  قائمة  مختلفة،  جديدة  مرحلة   2002 �أبريل  في  غزة  قطاع  ومحا�شرة 

�لقطعية مع موؤتمر مدريد لل�شالم �لذي عقد عام 1991، �إذ لم يعد لالتفاقات �لدولية 

�لموقعة تلك �لح�شانة �لتي يجب مر�عاتها، ويحتم على �الأطر�ف �لدولية حمايتها، 

�لتهديد و�لوعيد، وال  – �الأمريكية مرحلًة غير م�شبوقة من  �ل�شورية  ودخلت �لعالقة 

 ،2003 مار�س  في  �لعر�قية  لالأر��شي  �لبريطاني   - �الأمريكي  �الجتياح  بعد  �شيما 

في  �شارون  ��شتمر�ر  مع  الفت  ب�شكٍل  دم�شق  في  �ل�شيا�شي  �لخطاب  نبرة  و�رتفعت 

باإنهاء  �الأمريكية  �لمطالبات  كل  ورف�شه  �لفل�شطينية،  للمدن  �لدموي  �جتياحه 

�الحتالل فور�ً، فوجد �الأ�شد �أن �لحديث عن �ل�شالم ال مبرر له، في ظل �لمجازر �لتي 

»�لبطولية« في  بالعمليات  �أ�شاد علنًا  ثم  �لفل�شطينيين،  �شارون يوميًا بحق  يرتكبها 

 .
)44(

�الأر��شي �لفل�شطينية

�لطريق،  خارطة  في  بالجوالن  �لمتعلقة  �ل�شورية  �لمطالب  تجاهل  جرى  كما 

غارة  ب�شن  �إ�شر�ئيل  قامت   2003 �أكتوبر  وفي  �أبد�ً،  �شورية  ذكر  على  تاأت  لم  �لتي 

)42( �نظر: تقرير مف�شل من دم�شق عن قمة جنيف، �ل�شفري، )بريوت(، 2000/4/28.

�أبيب(،2003/3/30،وعكيفا  �ل�شابق،معاريف،)تل  �الإ�رش�ئيلي  �ملو�شاد  رئي�س  مزر�حي،نائب  �إيالن  مع  مقابلة   )43(

�ألد�ر ،هاآرت�س،)تل �أبيب(،2003/8/12،زئيف �شيف،عرب دني�س رو�س، هاآرت�س،)تل �أبيب(،2004/7/30 ،ومقابلة 

مع دني�س رو�س ،يديعوت �أحرنوت،)تل �أبيب(،2004/7/2

Clayton E. Swisher,The Truth about Camp David,p78-89. 

)44( - �ل�شفري ، )بريوت( ، 2002/5/8 . 

 )45( - �نظر : زئيف �شيف ، �شد �نزالق �ملجابهة �إىل �خلارج ، هاآرت�س ، )تل �أبيب( ، 2003/10/10 . 

Felicity Barringer , the Mideast turmoil :United Nations : Syria offers a resolution to condemn Israeli Raid , 
the New York times , October 6,2003 . Robert Fisk , Israel`s attack is a lethal step towards war in Middle East , 
The Independent , October 2003 . Richard W.Murphy , Raid against Syria sets Regrettable precedent , Council 
of Foreign Relations ,October8,2003. 
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في  �لعامة،  – �لقيادة  فل�شطين  لتحرير  �ل�شعبية  للجبهة  مهجور�ً  مع�شكر�ً  ��شتهدفت 

، ويعد ذلك خرقًا و��شحًا التفاقية ف�شل �لقو�ت، 
)45(

منطقة عين �ل�شاحب قرب دم�شق

�لموقعة بين �شورية و�إ�شر�ئيل عام 1974، وعلى �لرغم من عدم وقوع �أ�شر�ر ب�شرية 

�أو مادية حقيقية �إال �أن �لر�شالة �الإ�شر�ئيلية �لمطلوبة قد و�شلت ب�شكل و��شح، وهي 

�أن الإ�شر�ئيل �لحق في مالحقة �لمنظمات �لفل�شطينية �لتي ت�شفها »باالإرهابية« �أينما 

د�خل  �أي  د�خلها؛  �لتي تجري  �لفد�ئية  �لعمليات  في  دور�ً  لدم�شق  �أن  وتزعم  كانت، 

�إ�شر�ئيل- لذلك فاإن على �شورية �أن تتحمل م�شوؤولياتها عن كل عملية تجري د�خل 

�إ�شر�ئيل، وبد� �لموقف �الأمريكي �لد�عم لهذه �لغارة مخيبًا الآمال دم�شق �لتي لم تفلح 

 ،
)46(

دبلوما�شيتها في ��شت�شد�ر قر�ر دولي يدين �إ�شر�ئيل النتهاكها �الأجو�ء �ل�شورية

لذلك يمكن �لقول باأن �آفاق �ل�شالم �ل�شوري- �الإ�شر�ئيلي ترتبط بمناخ دولي �إقليمي 

على  رئي�شي  ب�شكٍل  يعتمد  �ل�شالم  مناخ  فتاأمين  د�خلية،  برغبات  �رتباطه  من  �أكثر 

تعقيد�ً،  �أكثر  �لم�شاألة  وتبدو  وعربية،  �أوروبية  و�أخرى  �أمريكية،  دولية  جهود  وجود 

برغبتها  �لمتحدة  �لواليات  �إقناع  في  وخارجية  د�خلية  �شورية  تحديات  وتتطلب 

�أي�شًا،  �إ�شر�ئيل باأن لها م�شلحة حقيقية في هذ� �ل�شالم  �لجادة في �ل�شالم، و�إقناع 

وبدون ذلك يبقى خيار �لحرب �أكثر ح�شور�ً من �لناحية �لنظرية، لكنه �الأكثر غيابًا 

عمليًا وو�قعيًا، وعليه فاإن خيار �لال�شلم و�لالحرب �لذي �ختارته دم�شق لعقوٍد عدة 

�شيبقى خيارها �ال�شتر�تيجي �لو�قعي عقود�ً �أخرى، ما لم تن�شاأ تحديات ��شتر�تيجية 

د�خلية �أو خارجية تنق�س هذ� �لخيار باتجاه �ل�شالم �أو �لحرب . 

على  و�شاقة  �شعبة  مفاو�شات  في  و�الإ�شر�ئيلي  �ل�شوري  �لطرفان؛  دخل  لقد 

لم  و�إن  �إلى �شيء، فهي  لم تف�س  باأنها  �لقول  �لكبير  �لخطاأ  �شنو�ت، ومن  مدى ع�شر 

�لعري�شة  �الأ�ش�س  �أنها و�شعت  �إال  �لنهاية،  �تفاق �شالم في  �إلى  �لتو�شل  يتم خاللها 

لالتفاق، وح�شمت في �لوقت نف�شه كثير�ً من �لتفا�شيل، بحيث تبدو �الأمور و��شحة 

طرف  كل  يقبل  �أن  يق�شي  �شيا�شي  قر�ر  �تخاذ  �شوى  �لم�شاألة  تتعدى  وال  للطرفين، 

يمكن  ولذلك  �ل�شالم،  �تفاق  على  �لنهائي  �لتوقيع  �أجل  من  �الآخر،  �لطرف  متطلبات 

�لو�شول �إلى عدد من �لدرو�س �لم�شتفادة بهدف جعل �التفاق ممكنًا في �لم�شتقبل.

 و�أول هذه �لدرو�س �أن �التفاق على �لتفا�شيل خالل ع�شر �شنو�ت من �لمفاو�شات 

بين �لطرفين قد ردم �لهوة بينهما ب�شكل كبير، بحيث لم يبق �شوى تحلي �إد�رتيهما 

�ل�شيا�شيتين، وعلى �أعلى م�شتوى، بال�شجاعة التخاذ �لقر�ر �لنهائي �لمتعلق بال�شالم، 

و�لمت�شمن، ب�شكل محدد، �لقبول ب�شروط �لطرف �الآخر ودفع �لثمن من �أجل تحقيقها، 

�أما �لدر�س �الآخر فهو �شرورة عدم �إهمال ما ي�شمى بـ )�لدبلوما�شية �لعامة(، ف�شوريا 

)46( وقد �رشح �لرئي�س �الأمريكي بو�س علنًا “كنا �شنفعل �الأمر ذ�ته” ، �حلياة ، )لندن( ، 2003/10/8 .

Fred Goldsteim , Bush hails Israel : attack on Syria , Workers World Newspaper , October 16,2003.
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ت�شر با�شتمر�ر على عدم مخاطبة �لر�أي �لعام �الإ�شر�ئيلي، و�إذ� كان هذ� مفهومًا ب�شبب 

باالختالفات  �العتر�ف  عدم  فاإن  عربيًا،  �لمو�شوع  وح�شا�شية  �لد�خلية،  �ل�شغوط 

�لعميقة د�خل �لمجتمع �الإ�شر�ئيلي يجعل مهمته �شعبة في �لو�شول �إلى �تفاق �شالم، 

فال بد من �أخذ ذلك بعين �العتبار عند �لدخول في مفاو�شات مبا�شرة في �لمرحلة 

�لقادمة .

�أنها نهائية  �أ�شا�س  ��شتبطان مقومات �لحل على  �لدر�س �الآخر يتعلق ب�شرورة 

�لمطلب  يدرك  �أن  �أ�شا�شي  ب�شكل  �الإ�شر�ئيلي  �لطرف  وعلى  للتفاو�س،  مجاال  ولي�شت 

�لذي ال يحيد عنه �لنظام �ل�شوري، فهو لن يقبل باأقل من �الن�شجاب �الإ�شر�ئيلي �لكامل 

1967، و�لتالعب بهذ� �لمو�شوع وطرح بد�ئل �شيا�شية وجغر�فية  4 يوينو  �إلى خط 

مختلفة يزيد من عدم �لثقة �ل�شورية بالطرف �الإ�شر�ئيلي، مما يعقد �لو�شول �إلى �أي 

4 يونيو  �لكاملة باالن�شحاب حتى خط  �ل�شورية  �لرغبة  �تفاق، لذلك ال بد من قبول 

1967، وفي �لمقابل يمكن تحقيق �لمتطلبات �الإ�شر�ئيلية �الأخرى فيما يتعلق باالأمن 

و�لمياه و�لتطبيع .

�لدر�س �الآخر يتعلق بتر�بط �لم�شار�ت، فال يمكن �ال�شتمر�ر بلعبة �لم�شار�ت دون 

�أن يكون هناك نية للتو�شل �إلى حل على مبد�أ �الأر�س مقابل �ل�شالم، وعلى �لطرف 

�لفل�شطيني  �لم�شار  على  حقيقي  تقدم  �إحر�ز  بدون  �أنه  تمامًا  يدرك  �أن  �الإ�شر�ئيلي 

ي�شعب على �شانع �لقر�ر �ل�شوري �تخاذ قر�ر بالم�شي في معاهدة �شالم، وال يعود 

ذلك العتبار�ت �أيديولوجية وقومية فقط، �إنما العتبار�ت وح�شا�شيات تتعلق ب�شورة 

�لنظام د�خليًا وخارجيًا. 

في �لنهاية ال بد من �الإ�شارة �إلى �شرورة �أن يغير �لطرف �ل�شوري طريقة �إد�رته 

�لمجتمع  على  باالنفتاح  يتعلق  ما  وبخا�شة  �لقادمة،  �لمرحلة  خالل  للمفاو�شات 

�لمدني وترك م�شاحة �أكبر لمناق�شة �لمو�شوع بكل �أبعاده د�خليًا؛ الأن ذلك �شي�شاعد 

�إلى �تفاق د�ئم مقبول �شعبيًا، ولي�س مفرو�شًا من �لخارج وفق �شروط  في �لو�شول 

عملية  في  �ل�شوري  �لنظام  دخول  بدون  يتحقق  لن  بالتاأكيد  وهذ�  �لدولية،  �الإر�دة 

تحول نحو �لديموقر�طية �لحقيقية، �لتي تف�شي في �لنهاية �إلى �إحقاق مبد�أ �لتد�ول 

�ل�شلمي على �ل�شلطة، وهو ما يعطي �التفاقية ديمومتها بدل �أن تخلق لها عد�ء د�خليًا 

كما حدث في م�شر .
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اخلامتة: تغيري النموذج

رمبا ميكننا – من خالل �ملناق�شات �لتي وردت يف �لكتاب - �عتبار عملية �ل�شالم يف 

�ل�رشق �الأو�شط �أكرث �أنوع �لنز�عات ع�شية على �حلل يف �لعامل باأ�رشه، وكل حماولة 

�إ�رش�ئيل  حماوالت  �أن  كما  �لالعبني،  �أحد  �شخرة  على  تتحطم  �أن  م�شريها  كان 

�ملتو��شلة خللق وقائع جديدة على �الأر�س بزيادة �ال�شتيطان قد �ألقى بظالل �ل�شك 

على �إمكانية جناح م�رشوع حل �لدولتني، و�أف�شلت �أي �حتمالية لتحقيقة، ف�شاًل عن 

قابليته للحياة.

لالقرت�حات  م�شابهة  �شتكون  �الأرحج  على   هي  �لنهائي  �حلل  معامل  �أن  غري 

�الأطر�ف،  جلميع  معروفة  باتت  و�لتي  كلينتون،  بيل  �ل�شابق  �لرئي�س  و�شعها  �لتي 

�أهم  �أحد  �مل�شوؤولني، وهو  �لقيادة عند  ب�شبب غياب عن�رش  �لنز�ع،  ي�شتمر  ذلك  ومع 

�أ�شباب ��شتمر�ر �لنز�ع، وقد علمتنا �لتجارب �لتاريخية �أن قلياًل من �لقادة هم �لذين 

�لتنازالت  وقدمو�  و�ل�شعبية،  �ملحلية  �ل�شيا�شية  �لقيود  من  يتحررو�  �أن  ��شتطاعو� 

�ملنا�شبة و�ل�رشورية ل�شنع �ل�شالم.

�إ�رش�ئيل -على �شبيل �ملثال - يعملون  1995م، وكل روؤ�شاء وزر�ء  فمنذ عام 

�تخاذ  من  يخافون  فاإنهم  ولذ�  �ل�شيا�شية،  مو�قعهم  على  للمحافظة  رئي�شي  ب�شكل 

ي�شعب  لهم خطوطًا حمر�ء  ت�شكل  �لقر�ر�ت  تلك  الأن  �ل�شالم،  باجتاه عملية  قر�ر  �أي 

جتاوزها. فلو مل يكن �لرئي�س �ل�شاد�ت ميلك �ل�شجاعة �لكافية لزيارة �لقد�س، ملا كان 

جمرد �لتفكري يف �الأمر ممكنًا، وكذلك ما كان لل�شيا�شة �الإ�رش�ئيلية �لد�خلية �أن تتغري. 

و�الأمر ينطبق على �أ�شحق ر�بني و�مللك ح�شني، فقد تطلبت �شناعة �ل�شالم �أن يتجاوز 

�أجل �لتو�شل �إىل معاهدة  كل من ر�بني و�حل�شني �ملعيقات �لد�خلية يف كل بلد من 

�شالم، و�ليوم لالأ�شف ال يوجد مثل هوؤالء �لقادة.

�ملتحدة  �لواليات  تدخل  �عتمدت على  �الأطر�ف  فاإن كل  �لبد�ية،  �أنه ومنذ  كما 

وو�شاطتها ومباركتها؛ الأن ذلك كان �رشوريا للتو�شل �لناجح �إىل �أي معاهدة �شالم 

د�ئمة يف �ملنطقة، ومن ثم فاإن �إ�رش�ك �لواليات �ملتحدة يف �شنع �شالم يف �ل�رشق 

دعم  يف  �لطويل  �أمريكا  فتاريخ  قادم،  جناح  �أي  لتحقيق  �شابق  متطلب  هو  �الأو�شط 

�الإ�رش�ئيليني �أقنعهم باأن هناك م�شلحة للواليات �ملتحدة لطماأنتهم، وللتخفيفف من 

�الآثار �ملحتملة لعملية �ل�شالم عليهم.

غري �أن تدخل �لواليات �ملتحدة مل يكن �إجابيا د�ئما، فكثري من �ملحللني يرون 

�أن �لدور �الأمريكي يف عملية �ل�شالم وبخا�شة خالل �شنو�ت حكم �لرئي�س بو�س هو 

جزء من �مل�شكلة، وي�رش عدد من �خلرب�ء على �أن فريق �لرئي�س كلينتون لل�شالم كان 
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�ل�شالم �ملجز�أ يف �ل�رشق �الأو�شط

منحاز�ً للم�شالح �الإ�رش�ئيلية، وقد �أخفق يف ممار�شة �ل�شغط �لالزم عندما ��شتدعت 

، فلكي تاأخذ كافة �الأطر�ف تدخل �لواليات �ملتحدة حممل �جلد فاإن 
)1(

�حلاجة لذلك

�شيا�شتي  على  تعتمد  مقاربة  ولي�س  متو�زنة  مقاربة  �تباع  �رشورة  و��شنطن  على 

»�إ�رش�ئيل �أوال« و »رفع �ليد« �للتني ميزتا �شيا�شة �لرئي�س بو�س نحو عملية �ل�شالم، 

ورمبا يدرك �لرئي�س بار�ك �أوباما ما ميكن ت�شميته باأزمة �لثقة �لتي و�شمت م�شد�قية 

و��شنطن يف �ل�رشق �الأو�شط، وهو �أمر �أ�شار �إليه �أوباما يف خطاب �لقاهره يف �لر�بع 

�إد�رته ملتزمة بعملية  �أن  2009، حيث طماأن فيه »�لعامل �مل�شلم« على  من حزير�ن 

�شالم �إ�رش�ئيلية عربية �شاملة وحقيقية، �أما �لنقطة �ملركزية يف �شيا�شته فهي تنفيذ 

حل �لدولتني وجتميد �لن�شاطات �ال�شتيطانية يف �إ�رش�ئيل.

ميكن �لقول �أن عامل �لوقت هو �الأكرث تاأثري�ً يف عملية �ل�شالم، لكنه �أي�شا �الأكرث 

�إهماال لدى �الأطر�ف كافة. فهناك حاجة الإقامة دولة فل�شطينية ب�شكل �رشيع؛ الأن هذه 

�أن �شيا�شة  �إ�رش�ئيل وفل�شطني، كما  �لوحيدة لر�شم �حلدود بني  �لطريقة �حليوية  هي 

�لدولتني، ومن ثم  �ال�شتيطان تقو�س من فر�س حتيقيق حل  �إ�رش�ئيل �مل�شتمرة يف 

فاإن �لرئي�س �أوباما حمق يف طلبه جتميد كامل �لن�شاطات �ال�شتيطانية، ومل يعد تبني 

�الأ�شلوب �لتدريجي مفيد�ً مرة �أخرى، فعلى �لرغم من �لنجاحات �الأولية له �إال �أنه مل 

لعملية  �إ�شايف  �لتي هدفت خللق زخم  �أو�شلو  �مل�شاحلة، فمقاربة  ي�شاعد يف عملية 

�ل�شالم ومتكني �أطر�ف �لنز�ع من �إقناع �ل�شعوب للقبول باحلل �لنهائي قد �أخفقت من 

�لذين يرف�شون مبد�أ �ل�شالم من �جلانبني ح�شلو� على �لوقت  جديد. الأن �ملت�شددين 

�لكايف لتفريغ علمية �ل�شالم  من م�شمونها، والنتز�ع �لثقة من بني �أطر�ف �ل�رش�ع.

�لف�شل  من  مزيد�ً  حتتمل  ال  فاملنطقة  جديدة،  مقاربة  �إىل  بحاجة  �إذن  فنحن 

للمقاربة �لتدريجية، بل رمبا من �ملف�شل لكل �الأطر�ف �أن تقفز مبا�رشة �إىل مو��شيع 

قادة  عن  هنا  و�حلديث  ذلك،  لتحقيق  قادة  لوجود  �رشورة  وهناك  �لنهائي،  �حلل 

ر�غبني وقادرين على �شنع �ملقاي�شات �ملطلوبة، وب�شبب �شعوية �حلل، فاإن �ل�شالم 

�أي�شا  �ل�شالم هم  �إن مل يكن هناك تنازالت حمددة، ف�شانعو  �لتحقق  �شيكون �شعب 

بحاجة �إىل ��شرت�تيجية تعالج �شعف �ل�شيا�شة �الإ�رش�ئيلية �لد�خلية وتاأثريها �ل�شلبي 

على عملية �ل�شالم.

�لفائدة  فاإن  �ملركزية  �لق�شية  هي  �لفل�شطينية  �مل�شكلة  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�ملرجوة من �شالم �شامل ود�ئم مع �الأطر�ف �الآخرين يف �ملنطقة ال ميكن غ�س �لب�رش 

مبادرة  وهي  2002م،  عام  جرئية  �شالم  مببادرة  تقدمو�  بدروهم  فالعرب  عنها، 

�إ�رش�ئيليًا. وهي مبادرة ال تعطي زخما لل�شالم فقط، و�إمنا ميكن  ماز�لت تنتظر رد�ً 

)1( مقابلة مع �أرون ديفيد ميلر، و��شنطن دي �شي، 2 �أيلول 2008.
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�ل�شلبي الإير�ن و�شوريا. فالواليات �ملتحدة ميكن لها  �لتاأثري  لها �لتخفيف من حدة 

�أن تخلق م�شلحة لطهر�ن ودم�شق يف �شالم حمتمل مقابل �أن تظهر كل منهما  �عتد�اًل 

مهم  �أمر  وهذ�  �ل�شالم.  عملية  تدمري  على  �مل�شممني  �ملت�شددين  جتاه  مو�قفها  يف 

وبخا�شة �أن كال �لدولتني ميكن لهما �ال�شتمر�ر يف �لتاأثري �ل�شلبي �إذ� ما مت جتاهلهما 

�أو ��شتفز�زهما �أو �إ�شاءة معاملتهما.

ومعاجلة دور �الأ�شخا�س و�حلركات �ملوؤثرة باالإ�شافة �إىل �النق�شام �لفل�شطيني 

د�خلية، مما  فل�شطينية  �قتتاالت  �إىل  �أدى  ف�شعود حما�س  ومهمة،  �أمور حيوية  هي 

�أ�شعف عو�مل �ال�شتقر�ر يف �لنظام �لفل�شطيني، وهناك كثري من �ملعار�شني ير�هنون 

على �أن تكون �خلالفات �لفل�شطينية، و�شعود �ليمني يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �شببني 

الإف�شال روؤية �أوباما �جلديدة حلل �لنز�ع �الإ�رش�ئيلي �لفل�شطيني.

وخال�شة �لقول �أن هناك �رشورة ال�شرت�تيجية دبلوما�شية جامعة لتحقيق �شالم 

�إقليمي، فبالرغم من �أن حتقيق جناح كبري هو �أمر ممكن، �إال �أن �لتو�شل �إىل �شفقة 

�شالم يعتمد ب�شكل كبري على رغبة �لواليات �ملتحدة يف تبني مقاربة جماعية تعالج 

�لق�شايا كافة، وتتعامل مع كل �الأطر�ف يف �ملنطقة. 

�خلامتة: تغيري �لنموذج




