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رحموني عبد الرحيم @
زيــــــاني خــــــديجة @@

(@) بـــاحث مـتخـصـص
يف العالقـات الــدوليـة
والــدراســات األمـنيــة-
جـامعة الـدكتـور موالي
الـطـــاهـــر -سعـيـــدة-
اجلزائر.
(@@) طالبـة دكتوراه يف
العلــوم الــسيـــاسيــة-
جــــامعـــة بـــاتـنـــة -1
اجلزائر.

أطـروحـات الـصـراع والــسالم العــربي
اإلسـرائيلي يف ظل مخرجات االختراق
اإلسـرائـيلي لـلحيــز اجليـوبـولـتيـكي
الــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوري

متهيــــــــــد:
يف البدايـة وكانطالقة يف املوضـوع ال بد من القول أنه بعد انتـخابات  2006قالت محاس
إهنـا مستعدة لتـمديد وقف إطالق النـار مع إرسائيل ،فمشاركـتها يف انتخابـات السلطة
الفلسطينية قبول مبدئي التفاقية أوسلو ،إذ جاء عىل لسان أحد قادة محاس أن احلركة مل
تعارض خـطة السالم العربيـة لعام  2002بل عارضت مسـألة االعرتاف بإرسائيل ،هذا
االعرتاف ال يأيت إال عندمـا تعرتف إرسائيل بحقوق الـشعب الفلسطيـني ،وهو ما اعتربه
الكيـان اإلرسائييل حماربـة أكثر من كـوهنا خطـوات باجتـاه االعتدال الفلـسطيني)1(.
ومن املفيد أن نذكر هنا أن مؤمتر هرتسيليا يف يناير 2013طرح لصانع القرار اإلرسائييل
تـوصيـة العـودة إىل طـاولـة املفـاوضـات يف ظل مـتغريات هتــدد الكيـان ومنهـا:
 دول اجلوار حول الفلـسطينيني عـدائية وغري مـستقلة ،مـا جيعل مستقـبل الدولةالفلسطينية أمرا حاسام إلرسائيل.
 الـوضع يف األرايض الفلسطينيـة غري مستقر ،فـاملوارد املاليـة للسلطة الفلـسطينيةتقلصت ،وبذلك فحائط الصد اإلرسائييل-الفلسطيني لن يدوم ما يقود النتفاضة عنيفة أو
فتح طريق محاس للـسيطرة عىل احلكم يف الضفـة الغربية ،ما حيـوهلا إىل أرايض معادية
للغرب والكـيان ،وهذا االستمرار يـؤدي إىل زيادة الدعم الدويل والفلـسطيني حلل إقامة
الدولة الفلسطينية(. )2
ومن نافلة القول فإن أمن إرسائيل اإلقليمي واستقرار معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية
ال يتوقفان إىل حد كبري عىل حل للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،بيد أن احلكومة اإلرسائيلية
اختذت وجهـة نظر معاكسة مستشهدة بـمخاوف إرسائيل األمنية املتزايدة وما يقرتن هبا
من عـدم اليـقني اإلقليمـي كدافع لعـدم اختاذ أي خـطر جـدي من أجل صـنع السالم.
لنقل إذا أنه جيب أن تـكون أحداث  15مـايو  2011بمـثابة دعـوة الستيقاظ احلـكومة
اإلرسائيلية ،يف اليـوم الذي حييي هذا الكيان ذكرى تـأسيسه سار آالف الفلسطينيني عىل
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حدود إرسائيل مع لبنان وسوريا وغـزة والضفة الغربية يف رحلة رمزية إىل األرايض التي
طُـرد منها الفلسـطينيون بعد قـيام إرسائيل .إال أنه عىل العادة أطلقـت القوات اإلرسائيلية
النار عىل املتظاهرين مما أسفر عن مقتل العرشات.
وحمل القول أنه كان من املمـكن أن تكون األمور أسوأ بكثري إذا مل متنع السلطات املرصية
املتظاهـرين يف هذه الـدول من الوصـول إىل حدود إرسائيل ،ويـعكس هذا احلـدث عزلة
إرسائيل اإلقليمية وتـزايد املد الشعبي واإلحباط بعـملية السالم ،إذا فشلت يف التعامل مع
احلقائق اجلديدة يف اجلوار والتي مـن خالهلا يمكن أن جتد نفسها يف وضع مماثل للرشق
األوسط عـام  1979عنـدما كـان مجيع جـرياهنا يف حـالة حـرب مفـتوحـة معـها.
وبالـنظر إىل أنه يف حالـة ترك اإلرسائيليني والفلـسطينيني ملـقاييسهم اخلـاصة فمن غري
املـرجح أن جيددوا املفـاوضات املـبارشة ،إذ سيـكون من الـرضوري بذل جهـد جريء
ومتضـافر من جـانب املجتمع الـدويل من أجل إحراز بـعض التقدم ،يـنبغي عىل االحتاد
األورويب أن يـسيطـر عىل املبـادرة وهيدف إىل خلق جـو أكثـر مالئمـة للمفـاوضات.
وهذا ينطـوي عىل سياسة مسـارين هتدف إىل طمأنة خمـاوف إرسائيل األمنية مع تذكري
إرسائيل والفلسطينيني بـأن مصاحلهام اإلسرتاتيجية الـطويلة األجل ستخدم عىل أفضل
وجه بتجديد حمادثات السالم ،لكن اهلدف النهائي ملثل هذه املحادثات جيب حتديده سلفًا
وجيب عىل الطـرفني االتفـاق عىل أهنام يعمالن عىل إقـامة دولتـني مستـقلتني ،إرسائيل
وفلسطني مع عاصمة مشرتكة هي القدس ،وتقوم عىل حدود  1967مع مقايضة األرايض
املتفق علـيها ملراعاة اسـتيعاب بعض املسـتوطنات اإلرسائيلـية يف الضفة الغـربية وليس
كلها)3(.
وعىل هذا األسـاس فإنه وجب عـىل كل األطراف الفاعلـة يف الرصاع العريب اإلرسائييل أن
تعمل بشكل مشرتك مع الدول العربية التي تعد العبا حموريا وطرفا يف الرصاع األزيل بني
الفلـسطينيني والـعرب أصحاب األرض والكـيان اإلرسائييل املسـيطر عىل بعض األرايض
العربية يف فلسطني بمباركة القوى الغربية.

أوال :دور إرسائيل يف األزمة السورية وأثرها عىل السالم باملنطقة
لكي ال يفوتنـا القول فإن وزير اخلارجية الـسوري وليد املعلم قال من أجل صنع السالم
جيب أن تكـون إرسائيل مستعـدة لالعرتاف بأن سـوريا تسـتحق كل شرب من اجلوالن،
وأضاف أن االنسحاب اإلرسائييل الكامل فقط يضـمن املفاوضات التي قد تؤدي إىل إقامة
عالقات دبلوماسية وتطبيعية بـني البلدين ،إال أن املوقف اإلرسائييل أعطى األولوية للمياه
عىل األرض كام يقول السياسيون اإلرسائيليون من حزب العمل احلاكم ،بام يف ذلك رئيس
الـوزراء آنذاك شمعون بريس  Shimon Peresووزير خارجيته إهيود باراك Ehud Barak
يف حني أن األرض قد تكون قابلة للتفاوض)4( .
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وعىل هذا فإنه إىل أن أعلنت إرسائيل عن هجومها عىل ذخائر سورية وعىل مجاعة حزب اهلل
اللبنـانية يف  30يناير  2013كانت احلدود السورية مع إرسائيل أهدأ حدودها من جرياهنا
اخلمسة طوال ما يقارب من عامني من االنتفاضة ،وللحامية من تدفق الالجئني أو املقاتلني
املتمردين سـارعت إرسائيل إىل بناء حاجز من األسالك الـشائكة من الصلب يبلغ ارتفاعه
مخـسة ( )05أمتار ويمتد عىل مسافة  70كيـلومرتاً عىل طول خط اهلدنة السوري معززة
بذلك دفاعاهتا اجلوية يف الشامل ،وحتى بعد اهلجوم اجلوي داخل سوريا أرصت إرسائيل
عىل أهنا تشن حـربا رسية ضد تراكـم األسلحة لقوات إسالمية مـعادية عىل حدودها وال
تستهدف نظامًا أبقى حدود إرسائيل الشاملية هادئة ملدة  40عامًا)5(.
وعليه فإن أمهية اخلط احلدودي بني إرسائيل وسوريا يعود بشكل الفت للنظر إىل املوارد
املائيـة التي تساهم يف حوايل ثلـث إمدادات املياه اإلرسائيلية ،وقـد أدت املصلحة الراسخة
لـكال الطرفني يف املنـاطق املتنازع عليهـا يف اجلوالن إىل تقديم عـدة مقرتحات إلدارة هذه
احلدود املثرية للجدل من منطقة األمن املائي املراقبة من قبل إرسائيل و/أو القوى الدولية.
يف هذا الشأن اقرتح باتريك سيل كاتب سرية حافظ األسد إنشاء حممية طبيعية يف الركن
الشاميل الرشقي من بحرية طربيا مع سـيادة إرسائيلية كاملة ،حيث ستحصل سوريا عىل
السيادة الرسمية عىل مرتفعات اجلوالن والساحل الشاميل الرشقي للبحرية ،بعبارة أخرى
"سوريـا حتصل عىل األرض وتنظم الوصول إىل املـاء ،وإرسائيل حتصل عىل املاء وتنظم
الوصول إىل األرض".
وبام أن حـديقة السالم ستنفذ ضمن اإلطار األوسع التفـاق شامل فقد تم تسليط الضوء
عىل قضايا السيادة واستخدام املياه يف مرشوع املعاهدة ،هذا الذي أعدته جمموعة األزمات
الدويل بموجب هذا الرتتيب والذي سيتم من خالله استعادة السيطرة السورية عىل أرايض
مرتفعات اجلوالن ،بام يف ذلك وجودها عىل بحرية طربية)6(.
ولعله من الواضح أن نوع التفاعل الذي ميز العالقات السورية اإلرسائيلية ال يمكن وصفه
إال بأنه معادٍ ويفـتقر إىل الثقة وسلبي ،بـاإلضافة إىل النقص احلـايل يف اإلرادة السياسية
لتحقيق مـثل هذا املرشوع ،ومع األخذ بـاالعتبار الصلـة بني مقرتحات املحميـة الطبيعية
وأمن امليـاه سيشمل اتفاق الـسالم مع سوريا عمليـة انسحاب املستـوطنات اإلرسائيلية
والوجود العسكري ،وسينجر عنه مطالـب مالية كبرية من السلطات اإلرسائيلية ،وقد زاد
تدفق املستـوطنات يف مرتفعـات اجلوالن من تعقيد مـسألة االنسحـاب ،فالرأي العام يف
إرسائيل عـام  2008بدا وكـأنه ال حيبذ االنـسحاب ممـا يشري إىل أن ثلـثي اإلرسائيليني
يعارضون خطط إعادة اجلوالن إىل سوريا كجزء من اتفاق سالم)7(.
عىل مستوى آخـر فقد تأثرت القضية الفلسطينية بعـمق بالتوجهات اإلقليمية والسياسية
التـي مل يكن للفلسطينيني تـأثري يذكر عىل مدى العـقود الستة املاضـية ،مما يؤكد عىل أن
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الفلسطينيون تعرضوا لتقلبات السياسة العربية اخلارجية والداخلية ،واملعاناة من احلرب
األهلية اللبنـانية  ،1989-1976والثورة اإليرانية عام  1979والغزو العراقي للكويت يف
عام  1990واالحتالل األمريكي للعراق يف عـام  ،2003واحلراك العريب منذ عام 2010
(.)8

ومن هـذه النقطة؛ فـإن إلرسائيل من خلف احلراك العـريب هدفني أحدمهـا قصري املدى
واآلخر طويل املدى؛ يف املدى القصري هتدف إرسائيل إىل الضغط عىل املجتمع الدويل لتجميد
أي حماولة إلعادة إطالق عملية السالم مع الفلسطينيني قبل أن يتعاملوا مع اخلطر املتوقع
من الربـيع العريب ،وتريد من مجيع القـوى الكربى أن تتبنى موقفـها القائم عىل االنتظار
والرتقب خاصة يف غياب حسني مبارك احلليف القوي يف املنطقة ،وعىل املدى الطويل يتمثل
اهلدف النهـائي إلرسائيل يف إلغاء الـربيع العريب ونزع املـصداقية عن الـشارع العريب،
ودفع جـدل صدام احلـضارات حـول عدم الـتوافق بـني اإلسالم والديـمقراطـية(.)9
فإذا كان األمر كذلك فإن املفكر هنـري كيسنجر قال ذات مرة أنه "ال حرب ممكنة بدون
مرص ،وال سـالم ممكن بدون سـوريا" ،فعىل مـدار العامني املـاضيني اسـتبعد الـنظام
السوري نفسه من الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،وجعل حكاية كيسنجر غري ذات أمهية،
فلو كان رد النـظام أكثر سلامً عىل طالبـي احلرية يف بلده لكان قـد أنقذ البالد من الدمار.
ومن تـم؛ فعىل املسـتوى اإلقلـيمي ،فقـدت سوريـا نفوذهـا حيـال الرصاع اإلرسائييل
الفلـسطيني بـعد أن غادرت محـاس دمشق يف فربايـر  ،2012وبعد أن أجرب العـديد من
الالجئني الفلسطينيني عىل اخلروج من خميامت الالجئني ،ففي املايض كانت سوريا تعتمد
دائامً عىل وجود الفصائل الفلسطينية التي انشقت عن فتح ومحاس وأكثر من 450.000
الجـئ عىل أراضيها كورقة مـساومة مع العديـد من الفاعلني العامليـني ،والتي استخدمها
النظام السـوري إلرسال رسالة إىل مجيع األطراف املعنية مفادها أن حركة فتح وحدها ال
متثل الشعب الفلـسطيني وغري قـادرة عىل توقيع اتفـاق سالم إلهناء الرصاع اإلرسائييل
الفلسطيني ،لذلك فإن أي حماولة جادة إلهناء الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل جيب أن متر
عـرب دمشق ،ولكن اآلن فقـد النظـام كل هذه العـوامل املؤثـرة واجلزء األكـرب من جيشه
ومعداته العسـكرية وبـالتايل فقـد دوره التقليدي بـاعتباره صـانع صفقة يف أي رصاع
إرسائييل فلسطيني مستقبيل.
وهكذا فعىل املستـوى الدويل خيمت عليه االستجابة الرشسة والوحشية للنظام ضد شعبه
والذي عمل عىل نزع الرشعية عنه مع العديد من الالعبني الرئيسيني يف املجتمع الدويل ،عىل
سبيل املثال كـانت الواليات املتحـدة والعديد من القـوى األوروبية تطالب بـإزالة النظام
ورمـوزه من أي حكومـة مستقبلـية يف سوريـا ،باإلضافـة إىل ذلك اقرتحت العـديد من
األصـوات إرسـال األسـد ورجـالـه للمحـاكمــة يف املحكمـة اجلنـائيـة الـدوليـة.
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عالوة عىل ذلك؛ قـامت غالبـية الدول بـسحب سفرائهـا من دمشق وطلبت مـن السفراء
السـوريني املغادرة ،وتم إصدار العديـد من قرارات اجلمعية العـامة لألمم املتحدة إلدانة
النظام ،واالعرتاف الدويل بـاملعاناة اإلنسانيـة للشعب السوري والتـي طالبت وفقها بأن
يفتح النظام البالد ملجمـوعات حقوق اإلنسان واملنظـامت الدولية من أجل الوصول دون
قيود حلامية وتوثيق االنتهاكات(.)10

ثـانيـا :الـسالم العـريب اإلرسائـييل ...بني الـرغبـة وتعـارض املصـالح
بشكل عام ،فإن معظم هذه املحاوالت إلجيـاد حل للقضايا اجلوهرية للرصاع كانت مبنية
عـىل االفرتاض السائد وربام األسايس فـيام يتعلق باملفاوضات أن كـال الطرفني يتحركان
من خالل التطلع إىل حتقيق أقـصى قدر من مـصاحلهام ،لذا نجـد عدة حواجـز أمام هذا
السالم:
 القيم املحميـة :فالقضيـة األوىل التي يركـز عليها الـنضال هي التقـسيم اإلقليميلألرض بني الدولتني ،وكان هذا من القضايا األساسـية للنزاع التي متت مناقشتها عندما
تم نقل منـاطق خمتلفـة يف هيودا والـسامـرة بشـكل جزئي أو كـامل إىل حكم السـلطة
الفلسطينيـة املشكلة حديثـا ،فالتخيل عن السيطـرة عىل جزء من األرض يعني التخيل عن
احلق التارخيي-الديني واحلـركة الوطنية للـسيطرة عىل وطنها الـتارخيي (سواء كانت
إرسائيل أو فلسطني).
من ناحية أخـرى يدل الفشل الصارخ لقمـة كامب دافيد الذي شهـد اهنيار عملية أوسلو
ومتهيد الـطريق لالنتفـاضة الثـانية عىل األمهـية املطلقـة هلذه الـقضية لـكال اجلانبني
واستعصـاء مواقفهام بشـأن هذه املسألـة ال سيام فيام يتعلق بمـشكلة جبل اهليكل ،إذ
يقتبس غلعاد شري  Gilad Sherمن خـطاب لـيارس عرفات وهـو يقدم التوجيه ملفاوضيه
خالل القمة" :ال تتزحـزح عىل يشء واحد :فاحلرم أغىل مني ومن أي يشء آخر" ،يف الوقت
نفسه قام إهيود باراك أيضاً بتعزيز التـزامه باملحافظة عىل السيادة اإلرسائيلية عىل جبل
اهليكل بقـوله "إن جبل اهليكل هـو مهد التـاريخ اليهودي ولـن أوقع حتت أي ظرف من
الظروف عىل وثيقة تنقل السيادة عىل اجلبل من إرسائيل".
 مشكلة الالجئـني الفلسطينيـني :من عام  1948متثل حاجـزًا أمام حل النزاع ،إذتـرمز هذه القـضية ربام أكثـر من غريها إىل رغـبة الشعب الفـلسطيني يف تقـرير املصري
الوطنـي واالعرتاف بحقه الرشعي يف وجود سـيادي عىل أرضه العربيـة ،وإىل جانب هذه
األمهية املتامثلة حتمل مشكلـة الالجئني معها معانٍ تارخيية وسياسية متميزة لكل طرف
يف النزاع ،من وجهة النظر الفلسطينية فإن األحداث املؤملة التي يفقد فيها مئات اآلالف من
الفلسطينيني بيوهتم وممتلكاهتم وإطارهم االجتامعي التقليدي ينظر إليهم كظلم تارخيي،
مما دفع كفاحهم اجلامعي طوال الستني سنة املاضية يف حق العودة والنسبة للفلسطينيني
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فإن أي حل وسـط بشـأن حق العودة يـعني جعل عقـود من النـضال بال معـنى(.)11
 العدل واإلنصـاف :تقول إرسائيل إن رفض العـرب االعرتاف بخطة الـتقسيم التيمتت يف نوفمرب  1947والرشوع يف حرب هتدف إىل منـع إقامة دولة إرسائيل بالقوة هو ما
أدى إىل الظلم التـارخيي الذي يامرس ضد الفلسطينيـني ،ويدرك الفلسطينيون من خالله
أن مطلـبهم بتنفيذ حق العودة يعني هناية إرسائيل كـدولة هيودية ،وبالتايل فإن إرصارهم
عىل هذا احلق يشكل عـائقاً أمام حل النـزاع ،وبالنظر إىل أن الـطرفني حيددان الرصاع يف
الغـالب من حيث الـظلم فإن الـتعامل معه بـمثابـة عوائـق حتول دون حل الرصاع(.)12
 الدين :لقد ازدادت أمهية الدين يف الرصاعات العرقية والدينية بشكل مطرد يف العقوداألخرية وخاصة يف الرصاع اإلرسائـييل الفلسطيني ،فلقد أهلمت نـتائج حرب األيام الستة
( ،)1967وخاصة غزو القدس وأرايض إرسائيل الـكربى –حسب اإلدعاءات اإلرسائيلية-
حـركة مسيحية ومـستوطنة بني اليهـود الصهاينة املتـدينني يف إرسائيل ،بعد ذلك حولت
االنتفاضـة األوىل ( )1987محاس التي كـانت متثل تيـار إسالمي اجتامعي إىل حـركة
سياسية ،إذ تم تعزيز أيديولوجية املستوطنات الصهيونية الدينية يف السنوات األخرية من
خالل دعم حركة شاس وخمتلف اجلامعات.
ومـن اجلانب الفلـسطيني حـققت محاس مكـانة مـؤثرة ،فـالنرص يف انتخـابات 2006
والسيطرة عىل قطاع غزة جعلها يف مكان يؤهلها ألن تكون حركة دينية متميزة إذ تنظر إىل
القـضية األم كمشكلة دينية ،والرصاع مع إرسائيل كنزاع ديني من ناحيتني :حرمة القدس
الـتـي تعـظـم كل فلــسـطـني وصــورة أن الـيهــودي رشيــر بـطـبـيعـته.
كذلك اعرتفت محـاس بقوة القومية الفلسطـينية لكنها وجدت طريـقة لدجمها مع نظرهتا
العاملية ورؤيتها للهوية اإلسالمية واهلوية الوطنية من خالل شعار "حب الوطن ينبع من
اإليامن الـديني اإلسالمـي" ،ومن تم ختطـط محاس للـسيطـرة عىل منظـمة التحـرير
الفلـسطينيـة من خالل وسائل ديمقـراطية مع االستفـادة من شعبيتهـا يف مجيع أنحاء
خميامت الفلسطينيني يف الشتات والالجئني.
ومن املفيد أن نذكـر هنا أن اخلطاب الـسيايس عىل جانبي الـرصاع اإلرسائييل الفلسطيني
حممل بـرموز وقيم دينـية تتضمـن قدسية األرض والـوصية الديـنية للسيـطرة عليها
وتسويتها واألماكن املقـدسة واحلرب واإلرهاب والتضحـية التي متارس من أجلها ،من
أجل هذه املثـل الدينية وطاملا كـان اخلطاب الديني ضمن نطـاق األقلية فقط مل يكن الدين
يشكل عـائقاً حقيقياً أمـام حل النزاع ،ولكن منـذ بدء عملية أوسـلو ( )1993توسّع هذا
اخلطاب وتوطّد حتى بني الـزعامء العلامنيني وكذلك بني أفراد اجلمهور غري املتدينني(.)13
 عامل الـتوقيت أو املايض والتاريخ :إن موقع كال الطـرفني يف املنطقة املاضية ليسمثمرًا لعملية الـتفاوض ،والواقع أن القدرة عىل حل املـشاكل بطريقة إبـداعية تتطلب من
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األطراف التخيل عن املايض وتوجـيه وعيها نحو املستقبل ،وهـكذا عىل سبيل املثال حتدث
ويرب ( )1972عن عبـادة املايض ،وبكلامته حيتاج صانعوا القرار إىل االنخراط يف املستقبل
بدالً من املايض(. )14
 الـبيئة اجليوسيـاسية كحاجز :إن إحـساس الكيان اإلرسائيـيل بانعدام األمن هونتيجـة ألبعادها اجلـغرافية املتـواضعة ووجودهـا ككيان هيودي غـريب يكافح من أجل
الرشعية يف قلب املنـطقة العربية املسلـمة املحيطة .،رصح مستـشار األمن القومي عوزي
أراد  Uzi Aradبقوله نحن دائامً وحـدنا ،فعىل الـرغم من االفرتاض الواسـع االنتشار يف
الوعي اليهودي اجلامعي بـأن شدة التهديد الـوجودي قد انخفضت منـذ توقيع معاهدة
السالم مع مـرص ،إذ سيكون من الصعب االدعاء بأن األغلبـية اليهودية يف إرسائيل تشعر
بـاألمان يف املنـطقة ،وعليه فـإن معاهدات الـسالم مع مرص واألردن هي من حـيث املبدأ
أصـول إسرتاتيجية إلرسائيل لتحسني أمنها يف املنطقة ،ومع ذلك ونظراً لعدم وجود سالم
مستقر هناك خماوف من إمكانية جتدد النزاع.
تفكك السلطة الفلسطينيـة إىل كيانني جغرافيني وسياسيني منفصلني (قطاع غزة والضفة
الغربيـة) بعد سيطـرة محاس عىل قطـاع غزة يف يونيـو 2007وفك االرتباط اإلرسائييل
األحادي اجلـانب من قطـاع غزة يف أوت-سبتمـرب ،2005وقد نتج عن تـصاعد أنـشطة
محاس عملية الرصاص املصبوب يناير  2009والتي تعكس خصائص الرصاع اإلرسائييل
الفلسـطيني ،إذ ظلت إرسائيـل عىل مدى عقديـن من الزمان يف الـصدارة الدولـية للحرب
احلديثـة ،وهي حرب غري متكـافئة منخفضـة الكثافة بني جـيش نظامي مـنظم من كيان
سيايس ومنظامت إرهابية وعصابات تعمل لصالح السكان املحليني(.)15
 صعود محاس عىل رأس السلطـة :اعترب معهد السياسـة واإلسرتاتيجية يف الكياناإلرسائييل أن صعـود محاس للسـلطة التنفيـذية قد أغلق الـباب للتوصل إىل اتـفاقية بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني وهي بنظره لن تسلم السالح املستخدم يف إرهاب اإلرسائيليني
وأعامل املقاومـة ،ليكون بذلك القادة اإلرسائيليـون رافضني للتفاوض ،والعمل عىل زيادة
االحتياط واألمن ومحاية احلدود والتأهب ألي هجوم مسلح.
واستكامال للبحث فقد طرح بنيـامني نتنياهو رئيس حزب الليكود يف العام  2006رؤية
ناقـدة خلطة االنسحاب من جـانب واحد ،والتطرق لتـأمني حدود إرسائيل بام فيها وادي
األردن والقـدس ومناطق الضفـة الغربية ،يف حني أن حـزب العمل اليساري نـاقش أوليا
األمن يف ظل غيـاب التفاوض والتحـرك نحو االنفصـال النفيس والسـيايس واألمني ،كام
ناقش أن األفعـال األحادية جيب أال تـضع خيار العودة للـمفاوضات الثنـائية ولكن بعد
تنحيـة محاس من السلطـة( ، )16أين حققت محاس انتصـارا يف ترشيعات  2006غري أنه
اسقط حـقها القانوين يف الـسلطة بإقـالة احلكومة ،وأفـضى ملواجهة حـركة فتح يف غزة

42
واإلمساك بزمام األمور بالقطاع(.)17
 احلرب عىل غزة :يرى معهـد السياسة واإلسرتاتيجية أن احلرب عىل غزة البد منعـدم تكرارها ،إذ وجـب تبني سياسـة جديدة يف املنـاطق الفلسطـينية والقيـام بتحسني
وضعها االقتصـادي واالجتامعي ،وأن الوضع املزري –حسبهم -يف ظل وجود محاس يف
السـلطة سينتج عنه دعم شعبي حلركة فتح ،أمـا احلرب بني فلسطني والكيان الصهيوين
فهي استمرار للمواجهة بني الكيان ومحاس خاصة يف قطاع غزة.
 ثـورات الربيع العريب والتفـاوض بني إرسائيل والفلسطينـيني :فرغم صعوبةوصف القضيـة يف إطار فـوضى الـرشق األوسط -ثورات الـربيع -إال أن الراديكـالية
بالرشق األوسط متنح إرسائيل فرصة التالعب بعملية التفاوض وتعيق السالم(.)18
إن قـدّر للحوار الفلسطيـني-الفلسطيني (محـاس-فتح) فإن موقف الكـيان الصهيوين
سيكـون رافضا ألي تـسوية حتـسن أوضاع قـطاع غزة ،وبـذلك أي تسويـة ستكون
مرفوضـة إن كانت يف صالح محاس ،ومـن املمكن أن تأيت االنتخابـات بحامس للسلطة،
وهو ما يشكل قلقا لالحتالل وسيقابل بالرفض وسعي إلفشال أي اتفاق(. )19

ثــالثـا :الـرصاع الفلــسطـينـي اإلرسائيـيل يف ظل مبـادرات الـسالم...
املصلحة وتعزيز التواجد
ممـا ال حيتاج إل التـأكيد أن املـفاوضات الفلـسطينيـة-اإلرسائيلية تقـوم عىل مقاربتني
متنـاقضتني وهو ما يعيق السالم ،إذ تقـوم املقاربة اإلرسائيلية عىل أن تتخىل إرسائيل عىل
جزء من أرايض تقـسيم  ،1967والتي تتميـز بكثافة سكـانية دون التنـازل عن السيادة
الفعلية لألرض ،أما املـقاربة الفلسطينية فتقوم عىل أساس حتقيق االستقالل التام عىل كل
األرايض املحتلة عام  1967وحتصيل كل احلقوق للشعب الفلسطيني(.)20
ومن وجهة الـنظر هذه تبدأ عمـليات السالم عندما يـدرك كل طرف أهنا جيب أن تتضمن
اجلـانب املقابل يف احلل ،وتصبح املهمة الرئيسيـة لكل طرف أن تفقد أقل مما تريده ،األمر
الذي يطيل يف جزء منه طبيعة معظم عمليات الـسالم ،وغالبا ما تأخذ األطراف كل فرصة
ممكنة للضغط عىل عمليات السالم وجتنب التسويات.
لكن ذلك ال ينفي رضورة التـوصل إىل اتفاق مع مـا جيب التخيل عنه للـتوصل إىل اتفاق،
فاهلـدف هو انتقال الرصاع من العنـف إىل السياسة بحيث يـصبح أقل تدمريا ،إذ عادة ما
تكون عمليات السالم تـدرجيية وتتقدم بشكل متـزايد مع خطوة واحدة إىل األمام وربام
خطوتني ،ومع ذلك تـظهر األدلة أن خطـوة إىل األمام عادة ما تـؤدي إىل اتفاق إضايف من
شأنه أن يساعد عىل التحرك نحو حل هنائي(. )21
ومن املفيد أن نذكـر هنا أنه من خالل حمادثات أنـابوليس  Annapolisعام  2007بعثت
منظـامت حقوق اإلنسـان واملجتمع املدين الفـلسطينـية برسـالة مفتـوحة إىل األطراف
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املتفاوضة التي تطـالب بالوصول إىل نتـيجة تفاوضية تعكـس القانون الدويل وتقلل من
اختالل توازن القوى .وتم كتابة خطاب مفـتوح آخر ووقعه مشرتكون من جانب اجلهات
الفاعلـة يف املجتمع املدين اإلرسائـييل والفلسطينـي بام يف ذلك الربملانيـون واألكاديميون
وممثلـوا القطاع اخلـاص واملنظامت غري احلكـومية للسالم وحـركات السالم الـشعبية
مطـالب بـإجيـاد تسـويـة سـلميـة شـاملـة بـاستخـدام إطـار القـانـون الـدويل.
كام كتـبت بعض املنظامت غري احلكـومية الدوليـة مثل الرابطة الـنسائية الـدولية للسلم
واحلرية رسائل تدعوا إىل تغيري يف النهج األمريكي جتاه عملية السالم ،كام دعت املجموعة
إىل مشاركة كل من فتح ومحاس يف حمادثات أنابوليس واملشاركة الكاملة للمرأة يف مجيع
مـراحل عمليـة السالم ،إال أن املحـادثات فـشلت يف تلبـية أي من املـطالب املـوضحة يف
اخلطابات ،ويف الواقع التزمت بتـنبؤ القيادي يف محاس إسامعيل هنية الذي قال أن القمة
"حمكوم عليها بالفشل"(. )22
وحمل القـول أن عملية السالم التي كانت حتترض قبـل ظهور الربيع العريب باإلضافة إىل
انـشغال العامل بـالتحوالت السـياسية اجلـارية يف املنطقـة ركزت إرسائيل عىل الـتهديد
اإليراين يف حني كان الفلسطينيون يوجهون اجلهود الدبلوماسية نحو املصاحلة ،وبشكل
عــام مل يـكن عــام  2012عــامًــا جيــدًا للـسالم اإلرسائـييل الفلـســطيـني.
فالـواليات املتحدة مشـتتة بسبب احلمالت االنتخـابية وأوروبا بسبب مـشكالهتا املالية
وحكـومة الكيـان اإلرسائييل يف فرتة متديـد حكمها ،واجلـانب الفلسطيـني عىل الرغم من
التحذيرات املتكررة من نيّة عباس املفرتضة بحل السلطة الفلسطينية من جانب واحد ،كان
متوقعا بـذل جهود من أجل تدويل الرصاع طوال عـام  ،2012إىل جانب دفع متجدد نحو
املصاحلة مع محـاس والتي كانت ستتوقف إىل حد كبري عىل نتائج انتخابات رئاسية مرص
(.)23

وعىل هـذا األساس يمثل الـنموذج الشـامل للسالم خروجـا عن النهج التقليـدي لعملية
السالم اإلرسائيلية الفلسطينية من خالل مراعاة االنقسامات الداخلية داخل كال الطرفني،
إذ جيب عىل كل من اإلرسائيليني والفلـسطينيني إجراء حمادثات داخلية توضح أمهية فهم
كل جممـوعة للمصـالح املشرتكة واحلـواجز الداخليـة واحللول املمكنـة ،ويشارك بذلك
أصحـاب املصلحـة اخلارجيـون بام يف ذلك املجتمع الـدويل ووسائل اإلعالم يف العـملية
بأكملها للمساعدة يف احلفاظ عىل الشفافية وتقديم الدعم النقدي واللوجستي(.)24
وسياقا هلذا ففي احلـالة الفلسطينية أدت االنقـسامات السياسيـة واالجتامعية الداخلية
داخل املجتمع املدين إىل جانب غيـاب الدولة واحلواجز املادية بني الفلسطينيني يف األرايض
املحتلة إىل تعقيـد الظروف لنشاط الـتعبئة ،والذي أدى بدوره استـبعاد القيادة املتواصل
للجامعة الفلسطينية إىل اسـتمرار االنقسام داخل املجتمع املدين .وقـد استنكر املستشار
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القانوين الفـرنيس الفلسطيني يف حمادثات أنابوليس زياد كلوت  Ziyad Clotوالذي رسب
يف وقت الحق أوراق فـلسطني املثرية للجدل والتي محلت استبعـاد الناخبني الفلسطينيني،
حيث يقول أن منظمـة التحرير الفلسطـينية تسببت يف الدخـول يف مفاوضات غري شفافة
وفشلت يف احلـصول عىل مسـامهات من أصحـاب املصلحة الـرئيسيـني ،إذ أنه يف حالة
إرسائيل ينقـسم املجتمع املدين عىل أسـاس اهلوية واخلطـوط األيديولـوجية مما جيعله
ضعيفًـا وأقل نشـاطًا يف عـملية الـسالم والذي يرتك جمـاال ملشـاركة أقـوى للمجتمع
العسكري(.)25
ويف هدي ما تقدم فإن إسرتاتيجيـة االستبعاد املستمرة التي يرعاها الزعامء اإلرسائيليون
والفلسطيـنيون ،والتي تتكـون من إخفاء املصـالح حتت الطاولـة والتفاوض عىل أساس
املواقف ،أدت إىل فشل عملية السالم اإلرسائيلية-الفلسطينية ،يدعم وضع السالم الشامل
عملية شاملة تبدأ قبل املفاوضات الرسمية وهي تستفيد من أدوات وتقنيات حل النزاعات
مـثل منتديـات الفضاء املفـتوح وعمليـات بناء اإلمجـاع واحلسابـات اخلاصة بـالتقدم
التكنولـوجي التي يمكن أن تسهـل عملية إرشاك كل من أصحاب املـصلحة املبارشة وغري
املبـارشة يف الرصاع اإلرسائييل الفلـسطيـني .فالـنموذج حـساس لـدور وسائل اإلعالم
واملجتـمع الدويل واملنظامت متـعددة األطراف ،واألهم من ذلك أنه يـعزز ثقافة الـشفافية
والرشاكة واملشـاركة والتزام مجيع الفـئات يف تطوير رؤيـة مشرتكة للسالم إلرسائيل-
فلسطني(. )26

خامتـــــــــــــة:
يف األخري وختاما هلذه الدراسة والتي أردنا من خالهلا احلديث بدقة عن الفاعل اإلرسائييل
الذي يمثل أبرز الفـواعل يف منطقة الرشق األوسط ملا له من جتـاذبات مع الفواعل الدولية
واإلقليمية األخرى ،وعليه فإن هذه املـواضيع جديرة بالبحث واالهتامم من قبل الباحثني
ملا هلا من أمهية قصـوى عىل مستقبل األمة العربيـة واإلسالمية بام يف ذلك القضية األم.
ولعل هذا التوجه حيتم عىل الدارس التدقيق وأخذ احليطة خاصة يف استخدام املصطلحات
احلسـاسة ،ومن تم فـإن السبب احلقيقـي الذي يقف وراء أطروحـات السالم هو أنه ال
سالم مع الكـيان املحتل لألرض العربية بمبـاركة غربية وبرعايـة دولية ،وهو ما يعكسه
الكيـان املنبوذ يف السـاحة العامليـة والقائم بدوره عـىل اكتساب أعىل قدر مـن القوة لدحر
التواجد العريب واإلسالمي.
وما جيب اسـتخالصه أن التواجد اإلرسائييل يف األزمة السـورية خاصة يف اآلونة األخرية
تعكسه عدة مؤرشات أمهها:
 السعي اإلرسائييل لتكريـس التواجد واكتساب أعىل قدر مـن مقومات القوة الشاملةاملؤيدة لسياساهتا.
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 الفراغ العريب الرهيب يف املنطقة ولذي تعكـسه األزمات العربية الداخلية واحلروباألمـريـكيــة عىل العـراق وسلـسلــة االنقالبــات يف منـطقـة الـرشق الــوسط.
 الدعـم الغريب للـسياسـات اإلرسائيليـة يف منطقـة الرشق األوسـط وما عـكستهالتواجدات الصهيونية ضمن دواليب السياسة األمريكية.
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