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د. مهند مصطفى )*(

مقدمة
السياسية،  الصراعات  حّل  على  نظريتان  منظومتان  تتزاحم 
املنظومة األولى وهي منظومة التسوية بني طرفي الصراع، والثانية 
هي منظومة املصاحلة. وقد فرقت األدبيات النظرية بني املنظومتني 
أو  التسوية  إل��ى  ال��ص��راع  طرفي  توجه  بني  متيز  معايير  خ��الل  من 
توجههما إلى املصاحلة. في اخلطاب الشعبي أو اإلعالمي وحتى 
استعمالهما  فيتم  املنظومتني،  بني  التفريق  يتم  ال  العام  السياسي 
بشكل تعسفي دون إدراك كنه كل منظومة واختالفها عن املنظومة 
في  األح��ي��ان  م��ن  الكثير  ف��ي  استحضارهما  يتم  كما  األخ���رى، 
الصراعات واخلالفات غير السياسية كالصراعات االجتماعية أو 

استراتيجية نتنياهو التفاوضية: 

املصاحلة مقابل التسوية السياسية

حتى االقتصادية، إال أنني في هذا البحث سأبقى ملتزمًا باملفهوم 
درجات  أقصى  متخذا  النظرية  األدبيات  في  به  املعمول  النظري 
التعامل معهما، وأولى خطوات هذا احلذر  املفاهيمي في  احلذر 

هو عرض التمييز النظري بينهما. 
الطرفني،  القضايا محل الصراع بني  ال تكتفي املصاحلة بحل 
إلى مستوى أعلى، وعادة ما  نقل هذا احلل  إلى  أيضا تسعى  بل 
تسوية  بعد  تأتي  أن  من  بد  ال  املصاحلة  أن  املنظرين  بعض  يعتقد 
مبوافقتها  الشعوب  قيادات  بني  تتم  فالتسوية  لها،  متهد  سياسية 
فقط  الصراع  قضية  حلل  تسوويًا  اط��ارًا  تبقى  ولكنها  العادة،  في 

.)Lederach، 1997(
إفريقيا«،  العنف واملصاحلة في جنوب  يقدم »مركز دراسات 
وه��و بلد ع��رف امل��ص��احل��ة ف��ي ف��ت��رة م��ا بعد األب��رت��ه��اي��د، خمس  * محاضر جامعي، وباحث في "مدار".
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جنوب  عرفتها  كما  املصاحلة  تعريف  خاللها  من  مت  منظومات 
املجموعات  بني  الفجوات  جتسير  العنصرية،  نبذ  هي:  إفريقيا، 
املنفصلة، التوجه الديني الذي يشدد على النسيان، التوجه الذي 
واملصاحلة  املستقبل،  في  انتهاكها  ملنع  االنسان  يركز على حقوق 

.)Brouneus، 2003، 14( كإطار لبناء املجتمع
 ال يزودنا هذا االطار املفاهيمي للمصاحلة بأجوبة حول واقع 
اجلنوب  للحالة  جيد  أن��ه  رمب��ا  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  ال��ص��راع 
مجموعتني  ب��ني  امل��ص��احل��ة  م��ن  ح��ال��ة  ع��ن  يتحدث  ك��ون��ه  افريقية 
متصارعتني تعيشان في الدولة نفسها والوحدة السياسية نفسها، 
وهناك حاجة لكل هذه املركبات لبناء املجتمع والدولة اجلديدين. 
بني  صراع  حالة  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  حالة  تبقى  لكن 
فقط  وليس  ودينية  قومية  مضامني  ذات  قضايا  حول  مجموعتني 

املدنية كما هو في احلال اجلنوب إفريقية.
حتاول املصاحلة تطبيع العالقات بني الشعبني طرفي الصراع، 
والتطبيع بحاجة إلى اعتراف طرفي الصراع قيادة وشعبًا بالرواية 
االتفاق  يتم  لم  لو  بها حتى  للطرف اآلخر، االعتراف  التاريخية 
املصاحلة  ألن  بديهي  أم��ر  وه��ذا  معها.  التصادم  مت  لو  أو  معها، 
ت��ك��ون ذات ص��ل��ة ف��ي ص���راع شكلت ف��ي��ه ال���رواي���ة أح���د أرك���ان 
ان  حيث  املاضي،  في  واستدامته  احتدامه  في  وسببا  ال��ص��راع، 
الصراع على تشكيل ذاكرة املكان جتعل الصراع أكثر احتداما من 

صراعات تقليدية تكون الذاكرة والرواية فيها خارج الصراع. 
ويشير »آسيفا« إلى أن املصاحلة حتتاج الى صيرورة فوقية بني 
 Assegai،(الشعوب بني  حتتية  وص��ي��رورة  وال��ق��ي��ادات  النخب 
بانتقال  األح��ي��ان  ب��ع��ض  ف��ي  امل��ص��احل��ة  ت��ع��رف  ح��ي��ث   ،)2005

املشترك.  املستقبل  إلى  املنقسم  املاضي  من  املتصارعة  الشعوب 
وهناك من يربط بني املصاحلة وبني املغفرة أو الصفح، فالصفح هو 
من الشروط األساسية للمصاحلة، على عكس التسوية السياسية 
اآلخر  الصراع  الصفح عن طرف  ليس  التسوية ولكن  تقبل  التي 

 .)worthington، 2006(
في  للصراع  حل  إل��ى  الوصول  من  السياسية  التسوية  تنطلق 
اتفاق سياسي، يطلق عليه  توقيع  الغالب  نقطة معينة، وهي في 
الصراع،  محل  القضية  لتسوية  الصراع  طرفي  بني  س��الم  اتفاق 
تتطلب  وال  محدد،  وقت  وفي  معينة  نقطة  في  تنتهي  أنها  مبعنى 
وذاك��رت��ه ومصداقية  وب��رواي��ت��ه  اآلخ��ر  بالطرف  أخ��الق��ي��ًا  اع��ت��راف��ًا 
مثل  م��ح��ددة  بنقطة  تنتهي  ال  املصاحلة  ف��إن  املقابل  ف��ي  ص��راع��ه. 
املصاحلة  تبقى  اتفاق كهذا  توقيع  الرغم من  اتفاق، وعلى  توقيع 
في حالة من الصيرورة التي تعيد إنتاج نفسها، وعليها أن تكون 
املدني  املجتمع  منظمات  تساهم  ما  وع��ادة  الطرفني،  بني  متبادلة 
وال  عليها،  شعبية  موافقة  إل��ى  حتتاج  املصاحلة  أن  ذل��ك  فيها، 
تكتفي مبوافقة النخب السياسية لدى الطرفني، وفي هذا السياق 
يأتي دور منظمات املجتمع املدني في ذلك، بينما تنتهي التسوية 
 Assegai،( السياسية بتدخل العب سياسي واحد وهو الدولة
Gubin ،2005 ؛Bloomfield، 2003 ؛2005(. ويؤكد 

برتال على أهمية التبادلية في منظومة املصاحلة، فطرفا الصراع في 
هذه املنظومة عليهما االعتراف بشكل متبادل كل مبصالح اآلخر 

.)Bar-tal، 2000( وبأهدافه
املصاحلة  عملية  ف��ي  للمضي  االس��ت��ع��داد  أن  روح��ان��ا  يعتقد 
الهوية  بالتهديدات على  يتعلق  فيما  متنوعة  ينطوي على مخاطر 

الــصــراع،  الشعبني طــرفــي  بــني  الــعــالقــات  املــصــاحلــة تطبيع  حتـــاول 
بــالــروايــة  قــيــادة وشــعــبــًا  الــصــراع  اعــتــراف طــرفــي  إلــى  والتطبيع بحاجة 
التاريخية للطرف اآلخر، االعتراف بها حتى لو لم يتم االتفاق معها، أو 
أمر بديهي ألن املصاحلة تكون ذات صلة في  التصادم معها. وهذا  لو مت 
صراع شكلت فيه الرواية أحد أركان الصراع، وسببا في احتدامه واستدامته 
في املاضي، حيث ان الصراع على تشكيل ذاكرة املكان جتعل الصراع أكثر 
احتداما من صراعات تقليدية تكون الذاكرة والرواية فيها خارج الصراع. 
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املخاطر  هذه  أن  ويعتقد  التاريخية،  وروايته  طرف  لكل  الوطنية 
العليا ألنها تتضمن تصحيح  القوة  هي أكبر على املجموعة ذات 
الغنب وتغيير الوضع القائم وإنهاء سيطرة اجلهة القامعة )روحانا، 

.)2006
ي��دع��ي ه���ذا امل���ق���ال أن ال��ت��ص��ور اإلس��رائ��ي��ل��ي حل���ل ال��ص��راع 
تبلور  قد  األخيرة  الثالثة  األع��وام  في  اإلسرائيلي  الفلسطيني- 
مقابل  الفلسطينيني  إلى  سياسية  تسوية  لتقدمي  االستعداد  حول 
احلصول على مصاحلة منهم. وقد بات هذا التوجه محل إجماع 

قومي داخل املجتمع اإلسرائيلي.
استعدادها  إسرائيل  تّدعي   التي  السياسية  التسوية  معالم  أما 

لتقدميها للفلسطينيني بغرض حل الصراع، فهي:
االعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السالح.. 1
إلى . 2 بالعودة  القبول  ع��دم  مبعنى  االستيطانية،  الكتل  ضم 

خطوط الرابع من حزيران 1967.
هذا . 3 وي��ت��راوح  االردن،  غ��ور  منطقة  في  إسرائيلي  تواجد 

أقصى،  ك��ّح��د  اإلسرائيلية  ال��س��ي��ادة  مطلب  م��ن  ال��ت��واج��د 
والسيطرة العسكرية ملدة طويلة من الزمن كحد أدنى.

البلدة . 4 وخصوصا  إلسرائيل  موحدة  عاصمة  هي  القدس 
كحّد  القدس  في  العربية  األحياء  عن  التنازل  أو  القدمية، 

أقصى.
فيما تطالب إسرائيل اجلانب الفلسطيني بتبني منظومة املصاحلة 

من جانب واحد بغرض حّل الصراع، وذلك يشمل:
أي . 1 اليهودي،  للشعب  قومية  كدولة  بإسرائيل  االعتراف 

االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
االعتراف بالرواية اإلسرائيلية- الصهيونية حول املسؤولية . 2

ع���ن م��ش��ك��ل��ة ال���الج���ئ���ني، وذل�����ك ب��إع��ادت��ه��ا إل����ى رف��ض 

الفلسطينيني قرار التقسيم كما فعل "الييشوف" اليهودي، 
ودخول اجليوش العربية احلرب العام 1948 بهدف تصفية 
التواجد اليهودي في "أرض إسرائيل"، وفق الوصيفات 

االسرائيلية.
االعتراف مبا يسمى احلقوق التاريخية والدينية لليهود على . 3

فلسطني.
أما جوانب املصاحلة التي ال ترغب إسرائيل في التعامل معها 

بندية مع الطرف الفلسطيني فهي:
الالجئني . 1 مشكلة  عن  التاريخية  باملسؤولية  االعتراف  عدم 

وعدم االستعداد لعودة الالجئني إلى حدود دولة إسرائيل، 
كجزء تنفيذي من حتمل هذه املسؤولية االخالقية.

عدم االعتراف بالرواية التاريخية الفلسطينية وما حتمل من . 2
حول  التاريخية  وروايتهم  األرض  على  الفلسطينيني  حق 

الصراع.
نتج . 3 ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ظ��ل��م  لتصحيح  االس��ت��ع��داد  ع���دم 

يترجم  وال����ذي  وخ��ارج��ه��ا،  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  للفلسطينيني 
هذا  لتصحيح  تعويضات  لدفع  واالس��ت��ع��داد  ب��االع��ت��راف 

الظلم.

معالم املصاحلة اإلسرائيلية
في  ورئيس  مكثف  بشكل  االع��ت��راف  موضوع  نتنياهو  ط��رح 
الفلسطينيني، وقبل  مع  إلى حل  للتوصل  اجلديد كأساس  عهده 
ال��ش��روع ف��ي اخل���وض مب��وض��وع االع���ت���راف ال ب��د م��ن ال��ق��ول إن 
موضوع االعتراف كعائق أمام حتقيق سالم فلسطيني- إسرائيلي 
نقاشًا  ك��ان  أن��ه  إال  اإلسرائيلي،  النقاش  ساحة  في  جديدًا  ليس 
أكادمييًا ركز على العوائق النفسية، والروايات التاريخية املتناقضة 

يـــدعـــي هــــذا املـــقـــال أن الـــتـــصـــور اإلســـرائـــيـــلـــي حلـــل الـــصـــراع 
الفلسطيني- اإلسرائيلي في األعوام الثالثة األخيرة قد تبلور حول 
االستعداد لتقدمي تسوية سياسية إلى الفلسطينيني مقابل احلصول 
على مصاحلة منهم. وقد بات هذا التوجه محل إجماع قومي داخل 

املجتمع اإلسرائيلي.
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واملتصارعة، والعوائق الذهنية والقيمية ومفهوم العدل املختلف، 
املصاحلة  أم��ام  كعوائق  األب��ع��اد  ه��ذه  األدب��ي��ات  تلك  واستعملت 
نتنياهو  أن  إال   .)2010 سيمان-طوف،  )ب��ار-  التسوية  وليس 
وبدل  بقوة،  السياسية  الساحة  إلى  النقاش  هذا  ينقل  أن  استطاع 
باستعمال كلمة املصاحلة، ليس ألنه معني  بدأ  التسوية  استعمال 
بها، بل ألنه يفهم صعوبتها على اجلانبني، ويدرك قدرتها على 

إفشال املفاوضات والتوصل الى حّل.
احلكومات  عليه  س��ارت  ال��ذي  األس���اس  ع��ن  نتنياهو  ت��راج��ع 
أساس  من  انطلقت  والتي  املفاوضات،  في  السابقة  اإلسرائيلية 
انطلق  وق��د  أواًل،  احل���دود  ات��ف��اق ح��ول  إل��ى  التوصل  أن��ه يجب 
أراد  نتنياهو  أن  إال  أيضًا،  األس��اس  هذا  من  الفلسطيني  اجلانب 
وضع أسس جديدة لبدء املفاوضات ال تنطلق من ترسيم احلدود 
وإمنا البدء بالتفاوض على الترتيبات األمنية واالعتراف بإسرائيل 
كدولة الشعب اليهودي أي اعتراف بيهودية الدولة. ويشكل هذا 
وإضافة  اإلسرائيلية  التفاوض  ألول��وي��ات  جديدًا  ترتيبًا  املطلب 
 ،2010 الندمان،  )ط��ال-  اجلوهرية  القضايا  إلى  جديدة  قضية 

2010أ(.  
يحمل من  )مب��ا  ال��رم��زي  االع��ت��راف  م��وض��وع  أن  نتنياهو  فهم 
عن  تعويض  ه��و  األرض  على  اليهود  بحق  تاريخية(  دالالت 
االعتراف  مطلب  على  نتنياهو  أكد  وقد  بتقسيمها.  اليمني  قبول 
في خطابه في جامعة بار ايالن في حزيران 2009، وفي خطابه 

أمام مجلس العالقات اخلارجية في نيويورك في متوز 2010 وفي 
خطاب التهنئة السنوي للشعب اليهودي في رأس السنة اليهودية. 
يربط بني  فهو  نتنياهو جتديدًا عميقًا،  التجديد عند  يعتبر هذا 
أن ح��ّل كل  امل��ف��اوض��ات، ويعتقد  وب��ني جن��اح  االع��ت��راف  قضية 
بالدولة  الفلسطينيني  باعتراف  تتعلق  للصراع  اجلوهرية  القضايا 
مع  الشيخ  ش��رم  ف��ي  االج��ت��م��اع  قبل  ل��ه  تصريح  ففي  ال��ي��ه��ودي��ة. 
الرئيس الفلسطيني أبو مازن قال نتنياهو »العائق االساسي الباقي 
أم���ام ال��س��الم ه��و االع���ت���راف«، وأض���اف »ف��ي ح��ال تغلبنا على 
موضوع االعتراف املتبادل آمل بأن نستطيع ان نبارك أحدنا اآلخر 
بعد عام بالبركة والسالم«. وقد وصف نتنياهو عدة مرات الرفض 
الفلسطيني باالعتراف بأنه »جذور الصراع«. ال يربط نتنياهو بني 
منظمة  القدس مع  في  لقاء جمعه  ففي  الصراع وبني االحتالل، 
قال   ،2012 آذار  في  إسرائيل«  أجل  من  موحدون  »مسيحيون 
»اعداؤنا ال يكرهوننا بسبب ما نفعل، وإمنا بسبب من نكون«.1 
وهي مقولة أخرى من الكثير من املقوالت واخلطابات التي يؤكد 
فيها على جوهر القضية حسب رأيه وهي ليست االحتالل وإمنا 

االعتراف.
عشية ان��ط��الق امل��ف��اوض��ات ف��ي واش��ن��ط��ن وال���ذي ت��زام��ن مع 
رأس السنة اليهودي بارك نتنياهو الشعب اليهودي، وتطرق الى 

املفاوضات وقال:
يجب  الفلسطينيني  وب��ني  بيننا  التسوية  أن  على  نصر  "إن��ن��ا 

نتنياهو في 2011/5/25: "يوم التصفيق" في الكونغرس األميركي.
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أي  األم��ن ألن  األم��ن واالع��ت��راف...  تستند على مبدأين،  أن 
األرض،  على  حقيقية  أمنية  ترتيبات  ب���دون  يصمد  ل��ن  س��الم 
واألمر الثاني هو طبعا االعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب 
اليهودي، يطلبون منا االعتراف بدولة فلسطينية ومن الطبيعي أن 
نطلب من الطرف الثاني أن يعترف بالدولة اليهودية، دولة شعب 

إسرائيل".2 
ينطلق خطاب االعتراف من اعتبار أن جوهر الصراع يعود الى 
العام 1948 وليس العام  1967، يعتقد نتنياهو ان نزع الشرعية 
إلى  املاضية يعود  السنوات  عن إسرائيل والذي أصبح مكثفا في 
عدم االعتراف بإسرائيل. في لقاء أجراه نتنياهو في كانون األول 
من العام 2010، أي بعد أن فشلت اجلهود باستئناف املفاوضات 
قال  االستيطان،  جتميد  متديد  اإلسرائيلية  احلكومة  رف��ض  بعد 
لشرعيتنا  التعرض  فان  إلى سالم،  الوصول  في  لو جنحنا  »حتى 
سوف يستمر، ألن جذورها ليس بإحداث 1967، بل جذورها 
)أي نزع الشرعية( تعود إلى أحداث 1948، الهجوم ضد وجود 
لهم  تكون  أن  اليهود  ملنع  محاولة  هناك  ال��ي��ه��ودي��ة...  ال��دول��ة 

دولة...« )هآرتس، 2010/12/20، 6(.
مناسبة،  ك��ل  ف��ي  االع��ت��راف  خطاب  على  يثابر  نتنياهو  ب��ات 
املوقف  ه��ذا  على  أك��د  وق��د  االستراتيجية،  ه��ذه  يتبع  ان  يحاول 
ثالث مرات في أيار 2011، في خطابه في الكنيست اإلسرائيلي 
بعد  االيباك  منظمة  في  خطابه  وف��ي  واشنطن،  إل��ى  سفره  عشية 
الكونغرس األميركي. ففي هذه  الشهير في  سفره، وفي خطابه 
اخلطابات الثالثة أشار إلى أن املشكلة ليست في العام 1967 بل 
في العام 1948، وأن املشكلة ليست إقامة دولة فلسطينية بل في 

عدم االعتراف في دولة يهودية.3 

احملتل  صفة  يزيل  ان  يحاول  خطابا  االعتراف  خطاب  يعتبر 
في  خطابه  في  نتنياهو  إليه  أش��ار  ما  وه��ذا  إسرائيل،  كاهل  عن 
الكونغرس عندما قال: إن تواجد اليهود في الضفة الغربية ليس 
احتالال بل هو عودة إلى أرض األج��داد، حيث أن األرض هي 
ليست  إسرائيل  إن  يقول  أن  لليهود. وبهذا يحاول  تاريخي  حق 
دولة محتلة، بل حقها في هذه األرض هو حق تاريخي وديني، 
وأنه مستعد للتنازل بألم عن هذه األرض مقابل اعتراف فلسطيني 

بيهودية الدولة.
قضية  أدرج  الذي  الوحيد  اإلسرائيلي  القائد  نتنياهو  يكن  لم 
ظهرت  فقد  والسالم،  التفاوض  عملية  ج��دول  على  االعتراف 
وحتى  األردن  ومع  مصر  مع  السالم  اتفاق  في  االعتراف  قضية 
في إعالن املبادئ املوقع في أوسلو، إال انه في االتفاقيات الثالث 
السابقة اكتفت إسرائيل بصيغة اعتراف كما هو متعارف عليه في 
في  وبسيادتها  سياسية  بكيانات  اعتراف  أي  الدولية،  العالقات 
بيهودية  التي مت االتفاق عليها. وظهر مطلب االعتراف  احلدود 
طالب  حيث  الطريق،  خارطة  على  اإلسرائيلي  ال��رد  في  الدولة 
مبا  وإمن��ا  فقط،  وج��وده��ا  بحق  ليس  فلسطيني  باعتراف  ش��ارون 
يسمى احلقوق القومية للشعب اليهودي وطابعها القومي، وعاد 
هذا الطلب مرة أخرى في مؤمتر انابوليس في العام 2007، حيث 
طلب كل من اوملرت وليفني إدراج هذا املوضوع في اإلعالن عن 

بدء املفاوضات. 
نقل  نتنياهو  قضية االعتراف نقله نوعية، حيث تشير الباحثة 
اإلسرائيلية شيري طال- الندمان إلى أنه هو الوحيد الذي اشترط 
االعتراف  أعطى  أنه  كما  جهة،  من  االعتراف  مبوضوع  االتفاق 
الدولة  بيهودية  االع��ت��راف  وه��و  وملزما،  وضوحا  أكثر  جوهرا 

يعتبر خطاب االعتراف خطابا يحاول ان يزيل صفة احملتل عن 
كاهل إسرائيل، وهذا ما أشار إليه نتنياهو في خطابه في الكونغرس 
بل  احتالال  ليس  الغربية  الضفة  في  اليهود  تواجد  إن  قال:  عندما 
هو عودة إلى أرض األجداد، حيث أن األرض هي حق تاريخي لليهود. 
وبهذا يحاول أن يقول إن إسرائيل ليست دولة محتلة، بل حقها في 
هذه األرض هو حق تاريخي وديني، وأنه مستعد للتنازل بألم عن هذه 

األرض مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة.
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وبإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وثالثا أنه وضع القضية على 
اجلوهرية  املواضيع  على  سابقة  التفاوض  أول��وي��ات  سلم  رأس 
األخرى مثل القدس، الالجئني، االستيطان واحلدود والترتيبات 

األمنية.
على  وانعكاساته  االعتراف  مطلب  معنى  جيدا  نتنياهو  يدرك 
الدولة  بيهودية  فلسطيني  فاعتراف  اجلوهرية،  القضايا  مجمل 
معنى  هناك  يكون  ولن  العودة،  حق  عن  فلسطيني  تنازل  معناه 
اعتراف  على  يحصل  أن��ه  كما  امل��وض��وع،  ه��ذا  ح��ول  للتفاوض 
احلقوق  يسمى  وم��ا  اإلسرائيلية  التاريخية  ب��ال��رواي��ة  فلسطيني 
اليهودية في القدس وفي الضفة الغربية، وهذا له انعكاسات ذلك 
يدرك  الغربية.  الضفة  في  واملستوطنات  السيادة  موضوع  على 
نتنياهو ان الفلسطينيني يدركون ذلك، لهذا فهو يدرك أن مطلب 

االعتراف معناه إفشال املفاوضات حتى قبل بدئها.

معالم التسوية السياسية إسرائيليا
يعتقد نتنياهو أن احللول املرحلية هي احللول األفضل بالنسبة 
يتناقض  ال  بذلك  وهو  الفلسطينيني،  مع  التفاوض  إلستراتيجية 
مع موقف وزير خارجيته ليبرمان في املوضوع، نتنياهو يريد إدارة 
حّل  إل��ى   للوصول  وليس  لذاتها  املفاوضات  خالل  من  الصراع 
إلى  تهدف  السابق ذكرها هي شروط  نتنياهو  إن شروط  نهائي. 
إلى  التوصل  تعقيد  إلى  تؤدي  للتفاوض  جديدة  مواضيع  إدراج 

حّل للصراع.
فنتنياهو يريد استثناء ملفي القدس والالجئني ،  وهذا بالنسبة 
له  مخرج مناسب حتى للفلسطينيني، فهم سيحصلون على دولة 
في آخر األمر معترف بها، وبالنسبة له ميكن احلفاظ ع لى األمر 
املترتبة على إقامة هذه  الواقع استنادا إلى ذريعة  املخاطر األمنية 
إسرائيل  مطالب  جتاه  حساسة  اخلطة،  أي  أنها،  حيث  الدولة، 
األمنية دون غيرها، تسيطر إسرائيل مبوجبها على احلدود الشرقية 
وعلى  )اجل����دار(  الغربية  واحل���دود  )ال��غ��ور(  الفلسطينية  للدولة 
ال��دول��ة  امل��ي��اه. وب��ت��وص��ي��ف أدق تصبح  ال��ق��دس وع��ل��ى م��ص��ادر 
الفلسطينية محاطة من قبل إسرائيل من كل اجلهات، ناهيك عن 

تعذر تواصلها اجلغرافي )غزة+ الضفة( إال بالرضا اإلسرائيلي. 
شرم  لقاءات  في  عرض  نتنياهو  فإن  فلسطيني  مصدر  ووف��ق 

الشيخ وواشنطن والقدس حال مرحليا تدريجيا يستغرق أكثر من 
باملئة من  بأربعني  باالحتفاظ  إسرائيل خاللها  تقوم  عشر سنوات 
الضفة الغربية، عبر اإلبقاء على الكتل االستيطانية والسيطرة على 
مراكز  وإبقاء  سنة،  أربعني  مل��دة  األردن  غ��ور  واستئجار  القدس 
عسكرية على مداخل املدن، وهذا يؤكد أن نتنياهو ال يزال يؤمن 

باحللول املرحلية وليس الذهاب إلى احلل الدائم. 
غربه  م��ا  يصير  بحيث  نتنياهو    تصور  وف��ق  اجل���دار   ويبقى    
االتفاق  يتم  أمنية  ترتيبات  بعد  فلسطيني  شرقه  وم��ا  إسرائيليًا 
عليها.4 وفق هذا الطرح فهناك فرق بني احلدود السياسية واحلدود 
ح��دوده��ا  إن  ت��ق��ول  أن  تستطيع  الفلسطينية  ف��ال��دول��ة  األم��ن��ي��ة. 
السياسية هي نهر األردن لكن حدودها األمنية ال متتد إلى ذلك. 
وهذا طرح في جوهره يشبه ترتيبات أوسلو بشأن النفوذ اإلداري 
على  وإداري��ة  سياسية  والي��ة  ذات  فالسلطة  العسكري،  والنفوذ 
وأمنية  إسرائيل ذات والية وسيادة عسكرية  لكن  الغور،  سكان 

مطلقة. 
»اتفاق  أو  الدائمة«  للتسوية  إطار  »اتفاق  عن  احلديث  ويدور 
إطار« يضمن االلتزام بروح مبدأ احلل العام القائم على مبدأ دولتني 
لشعبني، ولكن مع ترتيبات وتغيرات تكفل أخذ مطالب إسرائيل 
باحلسبان. فهذا االتفاق يلتزم باإلطار العام كما يقترح عنوانه وال 
يتقيد بالتفاصيل. وقد متتد فترة االتفاق إلى ثالثني سنة )نتنياهو 
حتدث بشكل حازم عن أكثر من عشر سنني( يكون الفلسطينيون 
الدولة  تعلن  االتفاق  إع��الن  وم��ع  املراقبة.  اختبار  حتت  خاللها 
الفلسطينية رسميًا، لكن التواجد اإلسرائيلي ال ينتهي مع التوقيع 
بل يتم سحب القوات اإلسرائيلية تدريجيًا وعلى مراحل، بحيث 
يتواصل التواجد اإلسرائيلي في غور األردن وفق ترتيبات خاصة 

كما ورد قبل ذلك. 
قابلة  أنها  املرحلية  اإلسرائيلية  ال��ط��روح��ات  خ��ط��ورة  تكمن 
أن  يجب  معها  التعامل  فإن  وبالتالي  دائمة،  حلول  إلى  للتحول 
إلسرائيل  بالنسبة  األزم��ة  فترحيل  االحتمال،  هذا  على  يتأسس 
اليوم  يناقش  لم  إهمالها، وما  الرف وبالتالي  يعني وضعها على 
ليس بالضرورة أن يحل غدًا، ألن ثمة تطورات على أرض الواقع 

سينشغل بها اجلميع وتصير أهم من القضايا العالقة. 
وباملجمل، قدم نتنياهو خالل مناسبات مختلفة تطويرات على 
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مواقفه الكالسيكية السابقة بخصوص شكل التسوية وطريقتها. 
فخالل العام 2011 قدم أربعة خطابات مركزية شكلت املصدر 
األساس الستكشاف آرائه وعرضها، متثل األول في خطابه أمام 
الكنيست بتاريخ 16 ايار والثاني خطابه أمام الكونغرس في 24 
ايار والثالث خطابه أمام الوكالة اليهودية في 28 حزيران والرابع 
اخلطابات  ه���ذه   شكلت  أي��ل��ول.   23 ف��ي  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  أم���ام 
إضافات جوهرية خلطاب نتنياهو الشهير في بار إيالن في حزيران 
2009 حيث وضع املزيد من النقاط على احلروف الغامضة التي 
وردت في خطابه األول، ووضع املزيد من احلواشي والهوامش 
التي تبدو أكثر قوة وإلزامًا بالنسبة لنتنياهو من النص األول الوارد 
في بار إيالن. بالطبع من الواضح أن نتنياهو كان مدفوعًا بنوعني 
خارجي  األول  عيران،  عوديد  يقول  كما  متناقضني  الضغط  من 
يتمثل في املجتمع الدولي، والثاني داخلي من قبل أطراف ائتالفه 

.)Eran، 2011( احلكومي
بدأت أولى هذه الهوامش في خطاب الكنيست قبل أقل من 
جملة  نتنياهو  وض��ع  حيث  الكونغرس،  خطاب  م��ن  أسبوعني 
خارج  سيكون  الالجئني  قضية  حل  أن  أهمها  املالحظات،  من 
حدود دولة إسرائيل، كما ستبقى الكتل االستيطانية حتت السيادة 
منطقة  في  االنتشار  اإلسرائيلي  اجليش  وسيواصل  اإلسرائيلية، 
انتقاد حلفائه في االئتالف بخصوص عدم ذكر  األغ��وار. وأمام 
ضم الكتل االستيطانية عاد نتنياهو في خطاب الكونغرس وشدد 
الفلسطينية  احل���دود  ش��رق  سيكون  الكتل  ه��ذه  بعض  أن  على 

اإلسرائيلية.
قدم  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  ف��إن  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  على 
النهائي  احل��ل  شكل  على  منه  االس��ت��دالل  ميكن  متكاماًل  ت��ص��ورًا 

الذي يرغب في أن يراه في حال حتقق. يجب في البداية  التأكيد 
نتائج  أي  في  حتققها  بوجوب  ق��ال  شروطًا  يشكل  اقترحه  ما  أن 
الطرفني، ولم تكن رؤى وتصورات حقيقية،  للمفاوضات بني 

إال أنها تعكس شكل احلل املرغوب. 
شملت هذه ثالثة شروط أساسية احلل، هي: يهودية الدولة 
واالحتفاظ بغور األردن وحدود الدولة الفلسطينية. إال أنه ميكن 
سبعة  على  شامل  بشكل  االس��ت��دالل  نتنياهو  مواقف  حتليل  من 

معالم أساسية للتسوية كما يراها، تتمثل في:
حتقيق  معيار  إن  إذ  ال��دول��ة،  بيهودية  فلسطيني  إق���رار  أواًل، 
السالم هو االعتراف بوجود دولتني لشعبني، وإذا كانت الدولة 
الشعب  دول��ة  هي  إسرائيل  ف��إن  الفلسطيني  للشعب  الفلسطينية 
ال��رف��ض  ه��و  لنتنياهو  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال���ص���راع  ج��وه��ر  إن  ال��ي��ه��ودي. 
لهم  ت��ك��ون  أن  ف��ي  اليهود  بحق  للتسليم  امل��ت��واص��ل  الفلسطيني 
دولة قومية خاصة بهم. وهذا سابق لكل عناصر النزاع األخرى 
كما  م��ازن  أب��و  م��ن  مطلوبًا  وليس  وغيرها.  واألرض  ك��احل��دود 
يقول نتنياهو، إال أن يقف ويقول الكلمات اخلمس »سوف أقبل 

بوجود الدولة اليهودية«. 
دولة  على  للحصول  الفلسطيني  الطلب  في  نتنياهو   ووج��د 
فلسطينية فرصة لقرن الطلبني سوية، حيث أن غاية الفلسطينيني 
هي احلصول على دولة قومية لهم، وهم يقدمون مسوغات ترتبط 
األمر  ذات  وهو  التاريخية،  وهويته  الفلسطيني  الشعب  بقومية 
الذي يسوغ للشعب اليهودي أن تكون له دولته اخلالصة ويعترف 
للتاريخ بشكل متكرر في  يعود  نتنياهو  فإن  العالم. وكعادته  بها 
إثبات ذلك من خالل التذكير بجذور األزمة اليهودية منذ هرتسل 
حتى اليوم. ال ميكن أن تقوم دولة للفلسطينيني خاصة بهم فيما ال 

ووجد نتنياهو  في الطلب الفلسطيني للحصول على دولة فلسطينية 
فرصة لقرن الطلبني سوية، حيث أن غاية الفلسطينيني هي احلصول على 
دولة قومية لهم، وهم يقدمون مسوغات ترتبط بقومية الشعب الفلسطيني 
له  أن تكون  اليهودي  الذي يسوغ للشعب  ذات األمر  التاريخية، وهو  وهويته 
دولته اخلالصة ويعترف بها العالم. وكعادته فإن نتنياهو يعود للتاريخ بشكل 
متكرر في إثبات ذلك من خالل التذكير بجذور األزمة اليهودية منذ هرتسل 
أن تقوم دولة للفلسطينيني خاصة بهم فيما ال تكون  اليوم. ال ميكن  حتى 

دولة إسرائيل خاصة باليهود.
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تكون دولة إسرائيل خاصة باليهود.
ثانيًا، بالنسبة لقضية الالجئني فإنه ال توجد مشكلة واحدة بل 
ثمة مشاكل لالجئني، حيث لدى إسرائيل أيضًا مشكلة ، وعليه 
تتم تسوية كل مشكلة بصورة متناسبة، أسوة مبا مت في إسرائيل 
حرب  عقب  ال��ع��رب  اليهود  الالجئني  مشكلة  تسوية  مت��ت  ح��ني 

.1948
ثالثًا، إن الدولة الفلسطينية ال بد من أن تكون منزوعة السالح 

بحيث ال متتلك أسلحة تهدد وجود إسرائيل وأمنها. 
رابعًا، أن حتتفظ إسرائيل مبنطقة غور األردن حتت سيطرتها 
باملعنى  األردن  مع  شرقية  ح��دود  الفلسطينية  للدولة  يكون  وال 
ب��امل��ع��ن��ى امل��ع��ن��وي وال���س���ي���اس���ي، إذ ثمة  ب���ل رمب����ا  اجل���غ���راف���ي، 
املنطقة  هذه  على  بالسيطرة  تبدأ  متعددة  إسرائيلية  سيناريوهات 
ألربعني سنة، كما قال الرئيس أبو مازن الذي أوضح ما عرض 
عليه ووصفه بأنه احتالل ليس إال، إلى احتفاظ أمني وعسكري 
الشروح،  من  الكثير  يقدم  لم  نتنياهو  فلسطينية.  مدنية  وسيادة 
بل قال إن حدود إسرائيل ال ميكن أن تقف عند خاصرة الضفة 
أبيب  الغربية، بحيث يكون عرض إسرائيل من جهة حيفا وتل 
مجرد خمسة عشر كيلومترًا. قال نتنياهو خالل جولة في الغور 
وفي  املستقبل،  في  ال��ظ��روف  كانت  »مهما  إن��ه   2011 آذار  في 
هنا،  البقاء  اإلسرائيلي  اجليش  على  يجب  اتفاقية،  أي  إط��ار 
منتشرًا على طول نهر األردن. هذه شهادة التأمني اخلاصة بدولة 

إسرائيل«.5 
الربيع  جهة  م��ن  اإلقليمي  ال��وض��ع  تفاقم  نتنياهو  وي��وظ��ف 
العربي و»الشتاء اإلسالمي« الذي جاءت به رياح التغيير العربي، 
بجانب ال��ف��راغ ال���ذي ت��رك��ه االن��س��ح��اب األم��ي��رك��ي م��ن ال��ع��راق 
احتمال تعرض  إلى  الترويج  في  اإليراني هناك،  النفوذ  وتعاظم 
إسرائيل لتهديدات أمنية من الشرق. لذا فإن إسرائيل ال تستطيع 
السالح مثل محور فيالدلفيا،  لتهريب  الغور ممرًا  بترك  تقامر  أن 
وبالتالي وضع أمن إسرائيل خارج السيطرة. وكما يقول نتنياهو 
هذا  كان  »لو  الغور  مبنطقة  إسرائيل  باحتفاظ  مقترحه  بخصوص 
األوسط  الشرق  هزت  التي  الكبيرة  االضطرابات  قبل  صحيحًا 
على  يجب  اليوم،  خاص  بشكل  ينطبق  فهذا  بأسرها،  واملنطقة 

اجليش اإلسرائيلي أن يبقى منتشرًا على طول نهر األردن«.6

يومًا هي أساس  املستوطنات  لم تكن  املستوطنات:  خامسًا، 
قبل  فالصراع موجود  نتنياهو،  الشرق األوسط وفق  املشكلة في 
أن توجد املستوطنات بعشرات السنني، إال إذا كان الفلسطينيون 
كما  السبع،  وبئر  ويافا  وحيفا  أبيب  تل  باملستوطنات  يقصدون 
جربت  وإس��رائ��ي��ل  املتحدة.  األمم  منصة  على  م��ن  نتنياهو  ق��ال 
وف��ك��ك��ت م��س��ت��وط��ن��ات وأرغ���م���ت س��ك��ان��ه��ا ع��ل��ى ت��رك��ه��ا وت���رك 
يتحقق.7 وعليه سيتم شمل  لم  السالم  مدارسهم وكنسهم لكن 
تل  من  بالقرب  والواقعة  النسبية  الكثافة  ذات  االستيطانية  الكتل 
أبيب الكبرى والقدس ومناطق أخرى ذات أهمية إستراتيجية أو 
قومية ضمن احلدود الدائمة إلسرائيل. مقابل كل ذلك، إسرائيل 
كما  مؤملة  تنازالت  وهي  األراض��ي  في  تنازالت  لتقدمي  مستعدة 
يصفها نتنياهو من أجل السالم، بل ذهب مرة للقول: إنه سيكون 

سخيًا في ذلك. 
اإلسرائيلية،  السيادة  حتت  موحدة  ستكون  القدس  سادسًا، 
الفلسطينيني  حساسية  تتفهم  إسرائيل  فإن  ذلك  من  الرغم  على 
حني يتعلق األمر باملقدسات، إال أن هذا لن يقود إلى تنازل من 
أمام اجلمعية  نتنياهو استغرب  إن  السيادة. بل  أي نوع في قضية 
القدس،  بتهويد  إسرائيل  بقيام  الفلسطينيني  دع��اوى  من  العامة 
وتساءل: هل يقال ألميركا إنها تؤمرك نيويورك!! إن أكبر فضيلة 
حلرب حزيران 1967 بالنسبة له هي أنها وحدت القدس، وهو 
ال يفتأ يروي قصصًا من طفولته عن هذه اللحظات، وبالتالي فإن 
إعادة تقسيم املدينة أمر غير وارد على اإلطالق في وعي نتنياهو 

السياسي. 
يتزامن  أن  يجب  الفلسطينيني  مع  االتفاق  توقيع  إن  سابعًا، 
املطالبات  وانتهاء  ولألبد  مرة  النزاع  بإنهاء  فلسطيني  إع��الن  مع 
دولة  جانب  إل��ى  فلسطينية  دول��ة  إيجاد  يجوز  فال  الفلسطينية، 

إسرائيل بغرض النزاع مع إسرائيل أو مواصلة ممارسة الضغط. 

خالصة
ب��ع��د م����رور ث��الث��ة أع����وام ع��ل��ى ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و، اع��ت��م��دت 
النقاط  على   ،2011 للعام  التفاوضية  السياسية  إستراتيجيته 

التالية:
العودة إلى طاولة املفاوضات بدون شروط مسبقة، كما  إما   
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تريد إسرائيل، أو العودة إلى املفاوضات من أجل املفاوضات، 
كما حدث خالل محادثات عمان في مطلع العام 2012. حيث 
في  إسرائيل  منه  تستفيد  ذاته  بحد  هدف  إلى  املفاوضات  تتحول 
الفلسطينية  املطالب  مستوى  على  نتيجة  أي  دون  الوقت  كسب 
اإلسرائيلية  احلكومة  قامت  نفسه  الوقت  وفي  الدولية،  حتى  أو 
بتصعيد االس��ت��ي��ط��ان ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��م��وم��ا وف���ي ال��ق��دس 
احلالية،  احلكومة  تولي  منذ  مثيل  له  يسبق  لم  بشكل  خصوصا، 
وفي  األرض  على  حقائق  ف��رض  ف��ي  االس��ت��م��رار  بهدف  وذل��ك 
القدس حتديدا، من جهة، ولكي تعوض ما فاتها من بناء بسبب 
العام 2010 من جهة  الذي كان في  التجميد اجلزئي لالستيطان 

أخرى.
ما هو عليه، أي دون مفاوضات منهجية  الوضع على  إبقاء   
من جهة، وإفشال أي حترك دولي للفلسطينيني من جهة أخرى. 
وحتى املفاوضات التي وافقت عليها إسرائيل في األردن، فإنها 
إليها،  إسرائيل  تنظر  هكذا  امل��ف��اوض��ات،  أج��ل  من  مفاوضات 
الفلسطينيني.  على  بذلك  التهم  وإلقاء  إلفشلها  تستعد  وب��دأت 
اخلارجة  جلنة  ف��ي  نقاش  ف��ي  ليبرمان  اخلارجية  وزي��ر  ص��رح  فقد 
واألمن انه »ليس للفلسطينيني مصلحة في إجناح املفاوضات في 
بدايتها،  منذ  بإفشالها  إسرائيل  التهام  يستعدون  وهم  األردن، 
كما ذهب الفلسطينيون إلى األردن إرضاء للملك وليس رغبة في 

التفاوض« )يديعوت احرونوت، 2012/1/10(.
 بدأ يتبلور في صفوف اليمني اإلسرائيلي، وحتى االستيطاني 
مع  والتعامل  إسرائيل،  إلى   C املناطق  بضم  يطالب  توجه  منه، 
أي  املؤقتة( ،  الدولة  )فكرة  فلسطينية  الفلسطينية كدولة  السلطة 

التعامل مع الواقع احلالي كوضع نهائي من خالل إضافة تغييرات 
إلى    C مناطق  ضم  فان  االستيطاني  اليمني  ناحية  فمن  طفيفة. 
دولة إسرائيل »والتنازل« عن جزء من »أرض إسرائيل« التي تقيم 
عليها السلطة الفلسطينية هو الرد على اخلطاب الذي يخشى من 
تشييد دولة ثنائية القومية إذا استمر اليمني في سياسته الهادفة إلى 
عدم الوصول إلى تسوية، خصوصا وان منطقة C  تشكل %60 
من الضفة الغربية وحتتوي على 100% من املستوطنات، وبضعة 

آالف من السكان الفلسطينيني.8
تشير القراءة للخطاب السياسي اإلسرائيلي في األعوام الثالثة 
األخيرة إلى أن إسرائيل تتحرك وتناور سياسيا في اطار منظومتني 
التسوية  ه��ي  األول���ى  املنظومة  نفسه،  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ص��راع  حل��ل 
الفلسطينيني،  مع  خاللها  من  التعامل  في  ترغب  التي  السياسية 
منظومة  خالل  من  معها  التعامل  الفلسطينيني  على  تفرض  بينما 
بإسرائيل  االع��ت��راف  الفلسطينيني  من  إسرائيل  تريد  املصاحلة. 
مسؤوليتها  بعدم  اإلسرائيلية  بالرواية  االعتراف  يهودية،  كدولة 
األخالقية والفعلية عن مشكلة الالجئني، وبأن القدس هي مدينة 
املستعدة  للتسوية  بينما يصل احلد األقصى  لليهود فقط.  مقدسة 
إسرائيل أن تقدمه للفلسطينيني إلى دولة منزوعة السالح، مقطعة 
والسيطرة  االستيطانية  الكتل  على  االبقاء  خ��الل  من  األوص��ال 

اإلسرائيلية على غور األردن. 
الى  املتكافئ  غير  التعامل  في  اإلسرائيلية  امل��ن��اورة  ه��ذه  تعود 
عالقات القوة، فهي قادرة على فرض تسوية على الطرف اآلخر 
قادر على كسر  الفلسطيني غير  وفرص مصاحلة عليه. والطرف 

عالقات القوة مع الطرف اإلسرائيلي.
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