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 ؟هل بدأت هناية احللم اإلسرائيليي 

ً  وإني  ،ني وحدهمليس لدى اإلسرائيليي  ،ا يثي غريزة األسئلةذلك م هتمام، ا عل  الدرةة فسساا م  االوربي  اا أي
الشرق األوسط. أو ليس ما يدعو والتسوية و  اإلسرائيليي -ني بقًايا السالم العربي لدى العرب وسائر املاتمي 

ا وعقدهتا هو فسسه الذي يبعث اخلوف لدياا؟ السالم الذي يسرتض أن خيرج إسرائيل م  عزلتا ستغراب أني لال
ا ة اليت حتظ  هبا إسرائيل يف املنطقة ال يبدو أهني ة القوي أرةحيي  تلك هي مسارقة زم  السالم مع العرب. ذاك أني 

 ر هلا األمان املقبل يف منطقة مملوءة باألعداء املنظوري .ا ستوّي م  الثقوب، أو أهني  ستحسظ الوعاء اإلسرائيليي 

 ستساام؟متلئة بزحام األسئلة وإاارات اال  إسرائيل السالم وسط جممل هذه املنطقة املؤال هو كيف تتلقي والس

ت يف خالهلا السوارق بني لي ة اضمحا حقبة افتقاليي ميزهتا أهني  ،ت إسرائيل السالم يف حقبة اديدة االلتباستلقي 
 ال تدرجيي  ل، ومتحوي ه ثابت ال يقبل التحوي ما يسرتض أفي ، بني والسياسيي  ، وبني األيديولوةيي واملرحليي  سرتاتيجيي اال

 ه مساراهتا.ة ويوةي م يف اروط اللعبة السياسيي إىل فظام يتحكي 

ا وضع ه إسرائيل يف خارطة الشرق األوسط، وضع هذه الدولة، أكثر ممي الذي حتتلي  وقد يكون الواقع االستثنائيي 
هذه االختبارات االستجابة لدعوة سالم مع العرب مل  ة. م  أهمي يي سواها م  دول املنطقة، أمام اختبارات استثنائ

  1991اهتا. ّقد ةاء مؤمتر السالم يف مدريد أواخر العام ماهتا واروطاا وحيثيي تك  هي اليت وضعت مقدي 
ياتيي ية يف املنطقة والعامل متثي رات مدوي كحصيلة لتطوي  عراق يف ة يف احلرب الباردة وهزمية اللت بنااية الدولة السّو

 حرب اخلليج الثافية.

مات والشروط ، هي اليت وضعت تلك املقدي اني مع  ة املنتصرة يف احلرب  حدة األميكيي وكافت الواليات املتي 
اجلديد. ّالسراغ الذي فشأ م  افعدام  حلاةة لدياا أملتاا ظروف استيالئاا الكامل عل  الواقع الدولي  ،اتواحليثيي 

لوضع  اة إىل رسم إطار للصراعات متايد  حدة مًطري ةعل الواليات املتي  ولشرق أوسطيي  امليي ني العالتوازن يف اجملال  
ق ة هو مؤمتر السالم الذي حقي احلاةة األميكيي  م  سدي  اإلسرائيليي  – احللول هلا. ولقد كان فصيب الصراع العربي 



ة واحلكومة مة التحرير السلسطينيي الم مع منظي  سباتساقييت   ال  ني متثي ي  مامي بعد حنو أربع سنوات عل  اّتتاحه إجناز  
 ة.األردفيي 

ه بالقدر الكايف الختبار السالم مع العرب. أ، أقلي ، بعناصره املختلسة، مل يك  متايي اإلسرائيليي  العقل السياسيي 
ضم  مساوم  تزال حتصر تسكيها االسرتاتيجيي  ومواقع القرار ّيه ال مع السياسيي تكان اجمل   الدعوة إىل املؤمترّحتي 

. وحني حسر 1967ة عام ة احملتلي ماا األراضي العربيي ة ويف مقدي ة واحملاّظة عل  جماالهتا احليويي تعزيز القلعة اإلسرائيليي 
ة مل يلبث العقل اإلسرائيليي   وةد فسسه  ، احلاكم واملعارض عل  السواء، حتي التساوض مع العرب مساراته املعرّو

نة للسالم ة علياا. وعل  الرغم م  احلماسة البيي باتت يف جمال سيطرته التامي راق كم  يدخل يف مساومات عل  أو 
بعد يوم، بني م  يرى يف  احكومة العمل ّقد احتدم سجال ترتسع حرارته يوم   م  ةافب حكومة ليكود ثي 
ه رحلة يف الالةدوى وبني م  يرى إلي ،ة مسقودة منذ قيام دولة إسرائيلارعيي  ةة حلياز السالم اجلاري ّرصة تارخييي 

السالم مع  ة عل  اختالّاا أّصحت ع  ريبتاا م  أني أو مغامرة غي حمسومة. ومع هذا ّالنخب اإلسرائيليي 
 ة ل  يدوم. ما دام األمر كذلك ّليس م  األكيد أن ينجح سالم عل  الورق.ة العربيي األفظمة السياسيي 

ة. كان احلسابات اليت ّرضتاا اروط اللحظة السلميي ا ّوض  و ون منذ البداية أن يتجاوز حاول اإلسرائيليي 
إسرائيل ودورها يف املنطقة وبني االستجابة لًرورات  ة ملصاحلة االسرتاتيجيي عليام أن يوائموا رؤيتام التقليديي 

 ني عل  الذهاب يف رحلةيف الشرق األوسط. واهلاةس الذي محل اإلسرائيليي  وسياسيي  ة لنظام أمني احلاةة األميكيي 
األقص  م  املكاسب يف لعبة سالم مل يصنعوا هم اروطاا  ا احلدي و املواءمة هذه هو يف كيف ميك  هلم أن حيرز 

ل يف نت مجلة منطلقات ميك  أن تشكي ة اليت اعتمدت يف املساوضات تًمي الديناميي  املطلقة. ولذلك سنرى أني 
 جمموعاا رؤية إسرائيل للسالم مع العرب:

 مآله ال جيوز إالي  التساوض مع العرب هو تساوض ال متكاّئ. وأني  ة أني وذلك ضم  ّرضيي  : منطلق الغلبة.ال  أوي 
 أن يكون ملصلحة إسرائيل بالكامل.

ة لتعديل فسبة القوى ماما كافت طسيسة. وهذا إمكافيي  : منطلق اإلكراه. أي االستعادة لتصسية أيي اثافي  
حرب  إىل أن يصل إىل ا ي  واالقتصاديي  ة. الذي يبدأ بالًغط السياسيي املنطلق يسرتض استخدام سالح القوي 

 حمدودة خاطسة.



ة لدولة ة فوعية ملراكمة افتصارات إضاّيي : منطلق احتواء اللحظة. أي النظر إىل السالم كسسحة تارخييي اثالث  
م  احتواء  حال ال مناصي  يل. السالم كلحظة عابرة، طارئة، حتتمل النجاح بقدر ما حتتمل السشل. ويف أيي ئإسرا

 . األصليي  هذه اللحظة وتوظيساا يف املشروع اإلسرائيليي 

ة لشيء م  االهتزاز أثناء ضت هذه النظريي . لقد تعري سرتاتيجيي ة اإلمجاع اال: منطلق إعادة االعتبار لنظريي ارابع  
زال ب علياا م  فتائج ال توما ترتي  1982حرب غزو لبنان عام وبعد حرب اخلليج الثافية. وقبلاا أثناء وبعد 

جلوهر االهتزاز اليت  اة، ايمون بييز مدرك  ئيليي اة اإلسر ا كان رئيس الدبلوماسيي وربي  ذيوهلا ومًاعساهتا إىل اآلن.
لسسته لألمر أني ضت له تلك النظريي تعري  يف حلظة االستعداد للحرب هو  االذي كان ممكن   سرتاتيجيي مجاع االاأل ة. ّو

  ً  حلظة االستعداد للسالم.يف  اممك  أي

صدقائي، بل ألعديد م  يقول بييز: ا ،حتت عنوان عل  مسرتق طرق، يف كتابه ع  الشرق األوسط اجلديد
ة إلسرائيل. ويف الوقت الذي ال أرى ّيه ة العسكريي ن كيف أمكنن استبدال اهتمامي بالقوي فوأكثر اخلصوم، يسألو 

م  الشرح: ّعل  ما أذكر مل أك  أفا الذي عمل عل  تغيي املسار  ا أرى مافع  ن ال أفي عتذار أو الندم، إالي ا لالسبب  
ات ساقيي ر احلديث القائم عل  االتي القائم عل  أفظمة األسلحة إىل التصوي  للدّاع الوطني  ر التقليديي م  التصوي 
العامل الذي ااد  د بأني يؤكي  ة. ّالواقعواالعتبارات االقتصاديي  عناصر أخرى مثل األم  الدولي  ويًمي "ة. السياسيي 

 حلقائق اجلديدة.ا بجنرفا عل  استبدال مساهيمنا القدمية بواقف أقرب إىل اة التغيي إني تغييات كاسحة. وعمليي 

ف معه وهي عل  األحوال م  التكيي  ال بدي  اإةباري   اإسرائيل تعنر معنر   ما كان يكشسه كالم بييز هو يقينه أني 
ا حديثه ع  استبدال املساهيم القدمية بواقف أقرب إىل فسجام ووحدة القرار. أمي واال القصوى م  التماسك
ر املبادئ ة م  دون أن تتأثي ل يف السياسات التكتيكيي إىل إحداث حتوي  دعوة  ا كان يعكس احلقائق اجلديدة، ّإني 

 .ة اليت يقوم علياا اإلمجاع االسرتاتيجيي األساسيي 

ة بسيورة اختبارات ال حصر هلا عل  امتداد أربع سنوات م  املساوضات مع ريي اصطدمت هذه املنطلقات النظ
. ويف املختنر ة  ة يف أكثر عوارضاا حدي ة اإلسرائيليي عل  التخصيص، ظارت احلساسيي  العرب. ويف املختنر السلسطيني 

ة( ة الغربيي ة والًسي )يف غزي  ةي ع  ةغراّيا سياسيي ة يف إسرائيل فسساا أمام استحقاق التخلي وةدت القيادة السياسيي 
هذه  ع  أني  ًّال   ،اإلسرائيليي  ة لألم  القوميي ة االسرتاتيجيي املديات احليويي  همي أتعتنر يف األصل واحدة م  

ة احلكم تساقيي ا وسحسب فصوص وحتي  ،ال تدرجيي  م  أن تتحوي  مبعث خوف حقيقيي  ياها هة إيي اجلغراّيا السياسيي 
 ة مكتملة السيادة.ىل دولة ّلسطينيي إ – فتقالي اال الذاتي 



ت والعابر ة. ّمساوم املؤقي ات السلميي ة م  سيورة العمليي ة حقائق غي مرضيي ست للقيادات اإلسرائيليي لقد تكشي 
ة، أخذ ينقلب إىل حالة دائمة مستوحة عل  احتماالت، بعًاا ال يقع يف احلسبان. "جلاة ة السلميي للعمليي 

ة ووضع القدس وقًيي  بالنسبة لتوسيع احلكم الذاتي  السلسطيني –ه املسار اإلسرائيليي ل إليو املستقبل الذي سيؤ 
 ، وغي ذلك.العودة وترسيم احلدود الالةئني وحقي 

ع  طريق االعرتاف هبا  ،ة يف املنطقةتاا السياسيي يف تأكيد ارعيي  ااستثنائي   اقت كسب  إسرائيل حقي  صحيح أني 
أطلق خماوف ال  ة الوةود السياسيي لشرعيي  هذا الكسب االستثنائيي  هو أني  اً  الصحيح أي م  ةافب العرب، لك ي 
تمعاته معادية الغالب يف جمة والقطاع تمعاته املدفيي دولة إسرائيل يف حميط ال تزال جم حصر هلا حول مستقبل

 تاا.لوةودها وارعيي 

ه زم  يقوم عل  قاعدة إفي  ،والتبلوريقطع سيورة الوالدة ةديد  إسرائيليي  لقد أمك  الكالم عل  زم  سياسيي 
ة. غي ة مع احلكومات العربيي ساقات سياسيي وامه اخلوف م  سالم ال حتميه سوى اتي قعتقاد ر بات أدىن إىل االوي تص
 عندما تبنيي  ون ما لبثت أن ّقدت سحرها األيديولوةيي ليي يسرائإون ة اليت استند إلياا اسرتاتيجيي هذه احلجي  أني 

ة ملساوضات ة اليوميي إىل ةنب يف موازاة العمليي  اة للسالم وحتًيها ةنب  سرائيليي اة اسرتاتيجيي  يه أني بوضوح ال لبس ّ
 ني.ني متكامل  ني متوازي  ة عل  فسق  ة مبنيي السالم. وهي اسرتاتيجيي 

ةراء ة إلم  افعدام ميزان القوى مع األطراف العربيي ويقوم عل  اإلّادة القصوى  مرحليي  يوميي  ل: سياسيي ألوي ا
واالقتصاد ة يف السياسة، ة إضاّيي ومتنحه عوامل قوي  ة الوةود اإلسرائيليي ز م  ارعيي ساقات، وتوقيع مواثيق تعزي اتي 

 وتطبيع العالقات عل  خمتلف املستويات. واألم  والتبادل الدبلوماسيي 

 .ة عل  الصعيدي ق يف القوي ويقوم عل  مبدأ التسوي  الثاين: اسرتاتيجيي 


