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  احتماالت السالم
  بين سوريا إسرائيل

  *حممد زهير دياب                  
  

  املقدمة
: سؤالين رئيسيين ١٩٩١يطرح اشتراك سوريا يف حمادثات السالم منذ مؤتمر مدريد سنة   

األول، هل هناك تغيير يف موقف سوريا من إسرائيل، أم أن هذا املوقف خطوة تكتية يف ضوء 
حرب التحالف الدويل ضد العراق؟ والسؤال الثاين هو إىل أي حد  ضعف املوقف العربي العام بعد

تأقلمت سوريا مع املتغيرات االستراتيجية يف البيئتين اإلقليمية والدولية منذ انتهاء احلرب 
  الباردة؟

هل تبدل الوضع السوري االستراتيجي إىل : يتبع ذلك جمموعة من األسئلة الفرعية ،وطبعاً
نتقال من سياسة املواجهة إىل قبول التسوية مع إسرائيل؟ وإذا كانت قد املستوى الذي تطلب اال

استجابت للعوامل اإلقليمية والدولية اجلديدة، فهل هناك حتول أساسي يف توجهات سياستها 
اخلارجية، أم أن ذلك عبارة عن تعديل موقت ملالءمة أوضاع غير متوقعة؟ وما هو مفهومها 

  ىل أية درجة طرأ عليه تعديل، إذا حدث؟الدقيق للتسوية السلمية؟ وإ
إنه منذ : هذا املقال سيحاول اإلجابة عن هذه األسئلة، وأطروحتها األساسية هي كالتايل

أُعطيت األولوية لكبخ جماح توسع  ١٩٧١ – ١٩٧٠تويل الرئيس حافظ األسد مقاليد احلكم عام 
وتمكين الشعب العربي الفلسطيني  ،١٩٦٧إسرائيل، وذلك بإجالئها عن األراضي احملتلة منذ سنة 

من ممارسة حقه يف تقرير املصير على أرضه، وهما العنصران األساسيان يف أية تسوية شاملة 
إال إن . ١٩٦٧وعادلة للنزاع؛ وهذا ما يتطلب التعامل مع إسرائيل كواقع ضمن حدود ما قبل سنة 

خضعت للتغيير بفعل ضغط  طريق الوصول إىل هذه التسوية، وطبيعتها، وشروطها الشكلية،
  .العوامل املتغيرة، سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية

  
  
  
  

                                                            

 .باحث في قسم الدراسات العسكرية ـ جامعة كينغز، لندن  *
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  العوامل اخلاصة: أوالً 
  احملددة للمواقف السورية

كياناً دخيالً وتوسعياً زُرع كونها  يشترك السوريون مع باقي العرب يف النظر إىل إسرائيل
يطانيا وفرنسا، وبمساعدة الواليات املتحدة يف وسطهم من قبل الدول االستعمارية السابقة، بر

فالذرائع التاريخية والدينية التي تدعيها إسرائيل تنهار أمام احلق . األميركية واالحتاد السوفياتي
وحتى شرعية قرار األمم . الفلسطيني العربي الثابت يف ملكية أرض فلسطين ألكثر من ألف عام

تقسيم، يُطْعّن فيه نظراً إىل اتخاذه بسبب الضغط ، القاضي بال١٩٤٧لسنة  ١٨١املتحدة رقم 
  :إال إن هناك ثالثة عوامل خاصة أعطت التصورات واملواقف السورية طابعها اخلاص. األميركي
العامل التاريخي، ويستند إىل اآلمال التي مل تتحقق بإقامة الدولة السورية املستقلة   ) أ

ضمن حدودها ) "ن قد أُنشىء بعداألردن مل يك(الواحدة والشاملة لفلسطين ولبنان 
 .*١٩٢٠مارس /آذار ٨بحسب قرار املؤتمر السوري العام يف ، "الطبيعية

يعتبر السوريون أنفسهم بصورة عامة، وخصوصاً حزب البعث العربي االشتراكي،    ) ب
وإضافة إىل ذلك، ينظر حزب البعث إىل نفسه أنه الوارث . حَمَلَةَ راية القومية العربية

قومية العربية التي ازدهرت يف سوريا ولبنان أواخر القرن التاسع ركات الواخلليفة حل
 .عشر وأوائل القرن العشرين

، ومع نمو القوة العسكرية، أصبحت سوريا أكثر نفوذاً يف شرقي ١٩٧٣منذ حرب ) ج
وهذا التحول من كونها دولة خاضعة للتنافس . املتوسط وعلى املستوى العربي

عراق، إىل دولة عربية رئيسية متنفذة، أعطاها إحساساً متناسبًا العربي، بين مصر وال
من الشعور باملسؤولية لقيادة الصراع ضد إسرائيل، وخصوصاً بعد الصلح املنفرد بين 

  .١٩٧٩مصر وإسرائيل سنة 
  :إن هذه العوامل اخلاصة تولّد، بدورها، ثالث نتائج مهمة تؤثر يف املواقف السورية عامة

ريا إىل النزاع مع إسرائيل أنه صراع طويل األمد، نظراً إىل ميل ميزان القوى تنظر سو  -  ١
وهذه النظرة ليست حمصورة يف طريق الوصول إىل تسوية تستجيب للشروط . إىل مصلحة إسرائيل

  .العربية فقط، ولكنها تتعلق أيضاً باحلل النهائي للنزاع باملعنى الدقيق
. سرائيل يتمتع بأولوية على أية نزاعات جانبية أُخرىتعتبر سوريا أن الصراع مع إ  -  ٢

وهذا، بالتايل، ما يدفعها إىل رفض االنتقادات احمللية، وازدراء اآلراء الغربية فيما يتعلق بسلوكها 
وطبيعي أن يسبب هذا املوقف بعض اخلالف يف وجهات النظر مع الدول العربية . جتاه النزاع

اإلسرانيلية وحرب   - حدث يف لبنان، أو خالل احلرب العراقية  األُخرى يف شأن األولويات، كما
  .حترير الكويت

                                                            

 :Daniel Pipes, Greater Syria: ھذا العامل التاريخي ال يمثل عقيدة توسعية كما يّدعي، خطأ، الكاتب دانييل بايبس في كتابه  *

the History of an Ambition (Oxford: Oxford University Press, 1990).    فسوريا تقبل بشرعية األردن ولبنان وھدف
                                                                                                            .إقامة دولة فلسطينية مستقلة
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على الرغم من بعض اخلالفات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن سوريا   -  ٣
نفسها، وهناك شعور عميق بالتعاطف مع " العائلة"من  تعتبر الشعب العربي الفلسطيني جزءاً

ن مآس، وخصوصاً ما حدث يف األردن ولبنان والكويت، وما يتعرض له قضيته ومع ما يحل به م
  .اآلن من قمع يف األراضي احملتلة

  
  تطور املوقف السوري: ثانياً 

اإلسرائيلي، بسبب  -ا منعطف أساسي يف الصراع العربي عامة أنه ١٩٦٧اعتبرت حرب 
، إىل (a zero‐sum game)حتويله من صراع يهدف كل طرف فيه إىل فناء اآلخر، أي عدمي 

 a)صراع يجمع النزاع مع القبول بوجود الطرف اآلخر كواقع  non‐zero‐sum) من دون ،
ولكن ما هو أهم من ذلك هو ما أحدثته الهزيمة من أثر . االضطرار إىل الدخول يف عالقات سلمية

ض ال يزال على الرغم من أن البع(نفسي ناجم عن تصحيحها التنافر يف التصور العربي إلسرائيل 
، إال إن األغلبية يف األردن وسوريا ولبنان ومصر وبين )يرفض التعامل مع واقع وجود إسرائيلي

كان هناك قبل احلرب تنافر : وبكلمات أخرى. الشعب الفلسطيني مالت إىل قبوله، لكن مع احتوائه
إلطاحة الشيء  يف اإلدراك العربي سببه الهوة بين إنكار الواقع اإلسرائيلي وانعدام الوسائل

ومن املتناقضات التي أفرزتها الهزيمة أنها أثبتت . احملسوس، ولكن غير املرغوب يف وجوده
شكوك العرب يف أهداف الكيان الصهيوين التوسعية، لكنها يف الوقت نفسه دفعتهم إىل التسليم بها 

  .واقعاً قائماً مفروضاً عليهم
العربي والسوري، مكّن الرئيس األسد من  وال شك يف أن هذا التحول يف التصور الذهني،

حرب "بدء عملية حتديد األولويات يف املفهوم األمني السوري جتاه إسرائيل، فرفض، أوالً، مفهوم 
كوسيلة ناجعة حملاربة إسرائيل، ووضعها يف موقعها الصحيح ضمن التقاليد " التحرير الشعبية

  .لتقليديةالعسكرية؛ وهي كونها استراتيجية مساندة للحرب ا
وثانياً، بدأ يفصل بالتدريج اجلوانب السياسية والعسكرية للنزاع التي تتطلب معاجلة يف 
األمد القريب عن البعد العقائدي لهذا النزاع، أي الصدام بين احلركة الصهيونية والقومية العربية 

  .الذي يتوجب التعامل معه يف األمد الطويل
هي احتواء التوسع اإلسرائيلي من خالل حترير الراضي  وثالثًا، أكد أن املهمة املستعجلة

 ١٩٧١وعلى ذلك أشار يف خطب عدة وأحاديث صحافية، يف سنة  .١٩٦٧العربية احملتلة منذ سنة 
وهذا . *شرط ضمان احلقوق العربية ٢٤٢،  إىل استعداده لقبول قرار جملس األمن رقم ١٩٧٢وسنة 

  .شُنت باالشتراك مع مصر كمقدمة لتسوية شاملةالتي  ١٩٧٣ما دلّ على حتديد أهداف حرب 
التضامن "يف حتسين عالقات سوريا بالدول العربية حتقيقًا لسياسة  ورابعاً، شرع

  ".حمافظة"وأنظمة " ثورية"، ونبذ التفريق بين أنظمة "العربي
                                                            

، القاضي بعدم االعتراف ١٩٦٧القمة العربية في الخرطوم لسنة حتى ذلك الوقت كانت سوريا ملتزمة، رسمياً، قرار مؤتمر   *
 . والتفاوض والسالم مع إسرائيل
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كذلك . ٢٤٢، املتضمن القرار رقم ٣٨٨بعد احلرب، قبلت سوريا قرار جملس األمن رقم 
، الذي حدد األهداف املرحلية ١٩٧٣على قرار مؤتمر القمة العربي السادس يف اجلزائر سنة وافقت 

، بما فيها القدس العربية، والتزام استعادة احلقوق ١٩٦٧بتحرير كامل األراضي احملتلة منذ سنة 
الوطنية للشعب العربي الفلسطيني وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها املمثل 

وبالتايل، أصبح املوقف الرسمي أنه يف مقابل . لشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطينيا
االنسحاب اإلسرائيلي الكامل يجري إنهاء حالة احلرب فقط، أي عدم ضرورة إقامة عالقات سلمية؛ 

فالصراع . فإنهاء حال االحتالل ال يعني زوال جميع أبعاد الصراع، وخصوصاً البعد العقائدي
، وإن كان بوسائل سلمية، لتحديد ماهية الوجود اإلسرائيلي وقابلية تعايشه ضمن سيستمر

دولة ديمقراطية جتمع : يمكن أن يأخذ أشكاالً عدة، منها" النهائي"فاحلل . املنظومة العربية
الشعبين الفلسطيني واليهودي؛ أو دولة ثنائية القومية؛ أو جتمع إقليمي يف املستقبل البعيد ينفي 

  .ة التوسعية الصهيونية عن وطن يهودي، ويخضعه ألولوية املصالح العربية العلياالصبغ
وافقت سوريا، أيضاً، على قرارات مؤتمر القمة العربي الثاين عشر يف  ١٩٨٢ويف سنة 

  .فاس، الذي أقر مفهوم قيام دولتين على أرض فلسطين
  

  االنضمام إىل عملية: ثالثاً 
  التسوية السلمية

كانت أن سوريا تقبلت بالتدريج فكرة احلل بالتفاوض مع إسرائيل، فإنها على الرغم من 
فهي قبلت فكرة عقد . على الشروط اإلجرائية للتوصل إىل تسوية -حتى وقت قريب  - تصرّ دوماً 

مؤتمر سالم دويل برعاية االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة األميركية واشتراك األمم املتحدة، 
مؤتمر جنيف يف السنة نفسها بسبب عدم توقيع اتفاقية ها رفضت االشتراك يف لكن. ١٩٧٣سنة 

ومع ذلكن تابعت الواليات املتحدة .  ١٩٧٤لفصل القوات يف ذلك الوقت، والتي ُوقِّعت الحقاً سنة 
سرائيل لكن هذا املؤتمر مل يلتئم بسبب قيام إ. ١٩٧٧جهودها مع سوريا لعقد مؤتمر ثان يف سنة 

وتبع ذلك . أكتوبر من السنة نفسها/السوفياتي لعقده يف تشرين األول -تفاق األميركي بإفشال اال
  .توجه مصر إىل عقد صلح

إن األساس املنطقي الكامن خلف معارضة سوريا لهذا الصلح يستحق إعادة بيانه إللقاء 
إىل ضعف  إن السبب املبرر للمؤتمر الدويل هو أنه نظراً. الضوء على العملية السلمية الراهنة

املوقف التفاوضي العربي الذي ال يسمح بإكراه إسرائيل على قبول املطالب العربية، فإن الطرف 
وإضافة إىل ذلك، . العربي يحتاج إىل توازن دويل يكمل التوازن اإلقليمي للتعويض من ضعفهم

سوية جوانب فإن الصلح املنفرد مل يؤد إىل إضعاف املوقف العربي فقط، بل إنه فشل أيضًا يف ت
املشكلة الفلسطينية وكل تشعباتها؛ فهناك أيضاً الجئو : النزاع كلها، وخصوصًا مسألته احملورية

يف الردن وسوريا ولبنان، وال بد من إيجاد حل مرض لوضعهم؛ ولهذه األسباب أصرّت سوريا 
  .دائماً على احلل الشامل

السوري إىل ما وُصف، بدقة، اإلسرائيلي املنفصل تراجع املوقف  - ومع الصلح املصري 
، ١٩٨٠فوقعت سوريا اتفاقية صداقة وتعاون مع االحتاد السوفياتي سنة ". الرفض التكتي"
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التعادل العسكري أو "من خالل تبنّي عقيدة " التوازن االستراتيجي"وأصرت على إعادة 
اإليرانية  -اقية د إسرائيل، نشبت احلرب العروإضافة إىل تصدع التوازن العربي ض". االستراتيجي

كما زاد األمر تعقيداً عندما اجتاحت ". التضامن العربي"التي دمرت ما بقي من  ١٩٨٠سنة 
واصطدمت مع القوات السورية لفترة قصيرة، تكبدت سوريا خاللها  ١٩٨٢إسرائيل لبنان سنة 

نانية والرجال إلحباط أهداف االجتياح اإلسرائيلي بفرض حكومة لب خسائر كبيرة يف العتاد
  .تخضع للهيمنة اإلسرائيلية

بإبطال االتفاق  ١٩٨٤وحتسن الوضع نسبياً عندما سجلت سوريا نصراً يف لبنان سنة 
، وإجبار إسرائيل على االنسحاب إىل الشريط احلدودي بفعل ١٩٨٣اإلسرائيلي لسنة  -اللبناين 

ن سوريا مل تكن يف مزاج وعلى الرغم من ذلك، فإ. ضغط عمليات املقاومة اللبنانية والفلسطينية
وجاء اإلنقاذ . للكالم على السالم وهي ترى نفسها يف وضع حصار من كل جانب عربي وإسرائيلي

، األمر الذي سمح لسوريا بالتحرك إلعادة ترميم ١٩٨٨سنة  اإليرانية - مع انتهاء احلرب العراقية 
ة يف إعادة إحياء حمادثات بدت الواليات املتحدة الرغبويف الوقت نفسه، أ. لتضامن العربيا

  .السالم، مع اشتداد االنتفاضة الفلسطينية يف األراضي احملتلة
لكن بالتوازن مع هذه التطورات بدأت تباشير انتهاء احلرب الباردة بين املعسكرين الغربي 
والشرقي تلوح يف األفق، وهو ما عنى اختفاء التوازن الدويل الذي اعتمدت سوريا عليه لدعم 

فاالحتاد السوفياتي، بزعامة غورباتشوف، قرر إعادة رسم مصاحله . االستراتيجي وضعها
وكذلك نصح . اإلقليمية يف الشرق األوسط، والتوجه من اجملابهة إىل التعاون مع الواليات املتحدة

، "التوازن االستراتيجي"عوضا من " توازن املصالح"غورباتشوف للرئيس األسد أن يجعل هدفه 
  .يلق الترحاب الكثير يف سوريا وهو أمر مل

وكردة فعل جتاه هذه التطورات، عملت سوريا على إحياء التحالف الثالثي من السعودية 
ما كان األمر عليه يف على غرار  - ، كركيزة للتضامن العربي ١٩٨٩ومصر وسوريا سنة 

 لبنان بإعادة بأنها قد أحرقت أصابعها يفوذلك من أجل كبح جماح إسرائيل، علماً  - السبعينات 
  .إشعال احلرب األهلية

وما أن وضعت حرب اخلليج أوزارها حتى بادر الرئيس األميركي بوش إىل إعالن مبادرته 
فاملبادرة تستجيب لبعض . ، املتضمنة صيغة معدلة للمؤتمر الدويل للسالم١٩٩١مارس /يف آذار

، وتؤكد ٣٣٨و  ٢٤٢األمن رقم الطلبات السورية، مثل السعي لتسوية شاملة طبقاً لقراري جملس 
. ، كما أنها تعترف باحلقوق السياسية املشروعة للشعب الفلسطيني"السالم يف مقابل األرض"مبدأ 

لكن الصيغة املقترحة بعيدة كل البعد عما كانت سوريا تصر عليه فيما يتعلق بالدور اإلجرائي 
مظلة ملفاوضات فردية من دون التزام  فاألمم املتحدة أُعطيت دور مراقب، واملؤتمر جمرد. للمؤتمر

لكن، واقعياً، كان من غير اجملدي اإلصرار على وجوب أن يفرض املؤتمر . إسرائيل بشروط مسبقة
  .تسوية بسبب عطالة الوزن السوفياتي املقابل للثقل األميركي

 - خالل استغالل العالقة األميركية وكانت سوريا تنظر إىل موقف أميركي متوازن من 
  .عربية اجلديدة، الناجمة عن توافق املصالح يف حرب اخلليج الثانيةال
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وافقت على املبادرة بفعل ضغط املتغيرات اإلقليمية والدولية، فمن الواضح، إذاً، أن سوريا 
بمعنى آخر، فإن الشروط املثلى إليجاد تسوية ببساطة ال يمكن . التي ال يمكن السيطرة عليها

وعوضاً من ذلك، استغلت . الراهن، وهي حتقيق التوازن اإلقليمي والدويل حتقيقها مادياً يف الوقت
فما . سوريا إىل أكبر قدر ممكن ما تقدمه العوامل اجلديدة، بما يف ذلك املوقف األميركي اجلديد

  ؟"النظام العاملي اجلديد"هي، إذاً، فرص التوصل إىل تسوية يف نطاق 
  

  املواقف التفاوضية: رابعاً 
  سرائيللسوريا وإ

السياسية  عندما وافقت سوريا على حضور املؤتمر الدويل يف مدريد مل يكن لدى قيادتها
أوهام بشأن فرص النجاح يف األمد القصير، وإنما اعتبرت املفاوضات معركة أُخرى يف صراع 

على أنه يجب األخذ بعين . طويل األمد الحتواء التوسع اإلسرائيلي واستعادة احلقوق العربية
وعقب االنتخابات اإلسرائيلية يف . عتبار أن املفاوضات بدأت يف ظل حكومة الليكوداال

، التي أوصلت حزب العمل إىل احلكم، مل تكن ردة الفعل السورية متفائلة جداً ١٩٩٢يونيو /حزيران
  . أيضاً؛ ومرد ذلك إىل اعتبار التيارين السياسيين اإلسرائيليين األساسيين وجهين لعملة واحدة

 كل األحوال، بيّن الرئيس األسد يف ثالث مقابالت صحافية قبل عقد املؤتمر سنة ويف
على ما يبدو  -ويستند حتليله . أن لعملية التسوية فرصة من النجاح، وإنْ كانت تتطلب وقتاً ١٩٩١

إىل توفر املصالح اإلقليمية والدولية، وخصوصاً األميركية، يف التوصل إىل تسوية لضمان  -
وإضافة إىل ذلك، فمع إصرار الرئيس األسد على االنسحاب الكامل من . ار يف املنطقةاالستقر

ويف ". باتفاق سالم"األراضي احملتلة وعلى السالم الشامل العادل، أوضح أن العملية ستنتهي 
الوقت نفسه، قال إن أية إجراءات لبناء الثقة يمكن دراستها بحسب جدارتها، لكنه مل يعتبر 

  . جلزئي كافياً للسالم الشاملاالنسحاب ا
أساسين  ٣٣٨و  ٢٤٢ومع قبول احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة اعتبار القرارين رقم 

، اعتبرت خرقاً يف ١٩٩٢سبتمبر /للتفاوض، قدم اجلانب السوري ورقة عمل يف أيلول
 وعلى الرغم من عدم نشرها رسميًا، إال إن عناصرها تسربت، يف معظمها، إىل. املفاوضات

الصحف من مصادر سورية؛ فهي توضح املوقف السوري األساسي القائم على التزام إسرائيل 
االنسحاب الكامل طبقاً جلدول زمني حمدد، واالعتراف بحق تقرير املصير للشعب الفلسطيني، 

ويف املقابل تُوقِّع سوريا اتفاق سالم، ضمن نطاق السالم الشامل على اجلبهات . واألمن املتبادل
  .خرى، يضع حداً حلالة احلرب، ويعترف بواقع دولة إسرائيل واحلدود الدوليةاأل

أما فيما يتعلق بتطبيع العالقات، أي إقامة عالقات دبلوماسية واقتصادية كاملة، فإن 
وهذا . ال يتضمن مثل هذا االلتزام ٢٤٢وجهة النظر السورية بقيت على حالها، وهي أن القرار رقم 

وتعتبر أن مثل هذا ". املعاهدة"ال تعبير " االتفاق"يف استخدام سوريا تعبير املوقف يوضح السبب 
الوضع سيتم البحث فيه، مستقبالً، بعد أن تلتزم إسرائيل االنسحاب الكامل وتنفذه يف مرتفعات 

  .اجلوالن، وبعد أن يُعبّر الفلسطينيون عن رضاهم جتاه التقدم يف حل مشكلتهم لنيل حقوقهم
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وإنما يعطي إشارات فقط إىل . ب اإلسرائيلي حتى اآلن مبدأ االنسحاب الكاململ يقبل اجلان
وما يمكن استشفافه من التصريحات األخيرة لرئيس احلكومة . إمكان االنسحاب اجلزئي

اإلسرائيلية، يتسحاق رابين، هو أن إسرائيل يمكن أن تنظر يف إمكان انسحاب كامل من اجلوالن 
البعد "شامل جلوانبه كافة؛ ويمكن تفسير هذا املوقف من قوله إن يف مقابل سالم باملعنى ال

معاهدة السالم يجب أن "يعتمد على نوع السالم الذي تعرضه سوريا، وإن " اجلغرايف لالنسحاب
إذا قبل الرئيس األسد الصلح االنفرادي : ورسالة رابين واضحة     )١(."تنفصل عن بقية املفاوضات
واجلدير . ضلة الفلسطينية، فإنه يمكن أن يحصل على هدفه مثل مصروفصل صلة سوريا عن املع

بالذكر أن رابين أعاد ترتيب أولوياته، وهو اآلن يركز على سوريا علماً بأنه، خالل احلملة 
لكنه، بحسب اعترافه . االنتخابية، قال أنه سيوجه اهتمامه األول إىل احلكم الذاتي الفلسطيني

يف ذاك الوقت   )٢(.تقدير حجم املشكالت التي يتضمنها هذا املوضوعاألخير، قال أنه أخطأ يف 
انتقدت سوريا وعارضت بشدة، وال تزال تعارض، أية حماولة للتوصل إىل توقيع اتفاق منفصل 
على أية جبهة، انطالقاً من موقفها الثابت أن السالم يجب أن يكون شامًال، وإنْ كان هذا ال يعني 

  .هات بوتيرة متفاوتة نظراً إىل اختالف طبيعة املسائل املطروحةالتقدم على خمتلف اجلب

  

  تقويم عملية السالم: خامساً 
إن إحدى الطرق املفيدة، لتقويم فرص التوصل إىل تسوية، هي مقارنة عملية السالم 

 - وقد قدمت إحدى الباحثات يف شؤون النزاع العربي . احلالية بما حدث بين مصر وإسرائيل
يف فصل وتفهم دور العوامل اخملتلفة لعقد اتفاق سالم؛ فهي اإلسرائيلي نموذجاً تعليلياً يساعد 

شدة تنافس الدول اخلارجية وامتقات احلرب؛ توفر : تفترض توفر عاملين بيئيين متغيرين هما
نت غير ثم أضافت عامالً آخر هو الضغط االقتصادي، وإنْ كا )٣(.دور الوسيط وهو الواليات املتحدة

     )٤(.متأكدة من فعالية دوره
                                                            

  : ١١/٢/١٩٩٢و  ٢، )لندن" (الحياة"  )١(

International Herald Tribune (Paris), March 13‐14, 1993, p.3.       

)٢(  International Herald Tribune, February 17, 1993, p. 5. 

)٣(  Janice Gross Stein, “The Alchemy of Peacemaking: The Prerequisites and Corequisites of Progress 

in  the  Arab‐Israeli  Conflict,”  International  Journal,  Vol.  38,  No.  4  (Autumn,  1983).  Pp.  531‐555                

                           

)٤(  Richard  Ned  Lebow  and  Janice  Gross  Stein,  “Preventing War  in  the Middle  East: When  Do 

Deterrence and Reassurance Work?,” in Steven Spiegel (ed.) Conflict Management in the Middle East 

(Boulder, Co.:          

Westview  Press,  1992),  pp.  41‐43.                                        
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هذا التحليل يغفل اإلشارة إىل عاملين متغيرين آخرين، لكنهما مهمين جداً يف تسهيل 
الفوائد املترتبة إلسرائيل من جراء عقد معاهدة صلح : التوصل إىل اتفاق بين مصر وإسرائيل، وهما

ية لألطراف العربية األخرى؛ القيمة منفصل مع مصر، األمر الذي أدى إىل إضعاف القوة التفاوض
التفاضلية لصحراء سيناء بين كونها منطقة امتصاص لهجوم عسكري مصري، وبين اعتبارها 

  .عازالً جغرافيًا لإلنذار املبكر
كلها بعين االعتبار، يمكن استنتاج فرص جناح املفاوضات  وإذا ما أُخذت هذه العوامل

  .وإذا ُوجدت هذه العوامل، ما هو الدور الذي تؤديه. و عدمهاحلالية من خالل التأكد من وجودها أ
يؤكد النموذج التحليلي املشار إليه أنه حين قام الرئيس السادات بإبعاد االحتاد ) ١       

السوفياتي عن املفاوضات، تمكن من عزل العالقة االستراتيجية بين مصر وإسرائيل عن تنافس 
قولة تأييداً لها يف احلكم العام الذي توصل غليه باحثان وجدت هذه املوقد . القوى اخلارجية

لقوى " فرض النزاع أسهل من فرض التعاون على أعضاء نظام دويل خاضع"آخران، وفحواه أن 
"... كذلك هناك رأي آخر توصل إىل احلكم نفسه، وهو أن  )٥(.النظام الدويل األويل، أي الدول الكبرى

لكن ." ز عادة النماذج السائدة للنزاعات احمللية أكثر من أن تغيرهاالقوى اخلارجية املتنافسة تعز
جلوء القوى اخلارجية إىل االحتواء املباشر "هذا الرأي األخير يقدم استثناء لهذه القاعدة، وهو حالة 

ويضرب مثالً يف ذلك، السالم بين مصر . ، بهدف تغيير هذه النماذج"احمللية] األمنية[للمجموعة 
فإذا كانت النتيجة املنطقية لهذه القواعد سيطرة أميركية كاملة، فمن غير املمكن أن  )٦(.وإسرائيل

  .تقبل سوريا بها ثمناً إلنهاء النزاع
 - هل تنطبق هذه األحكام العامة حقًا على النزاع العربي : على أن السؤال الرئيسي هو

يف الوقت الراهن على  - هى طبيعياً اإلسرائيلي؟ وبما أن التنافس االستراتيجي للدول اخلارجية انت
مع زوال احلرب الباردة، فهل يساعد ذلك عملية التسوية؟ إن املشكلة يف هذه التعميمات  - األقل 

  : أنها ال تأخذ يف احلسبان ميزات النزاع اخلاصة
هناك حتيز غربي ذاتي عامة، وأميركي خاصة، إىل مصلحة إسرائيل نابع من الروابط   - أ 
  .احلضارية

يعتبر العرب عامة معادين، أو توفر إمكان معاداتهم، للمصالح الغربية، على الرغم   - ب 
اإليرانية وما بين الغرب من  -من وجود بعض احلاالت التخفيفية لهذه النظرة، كاحلرب العراقية 

وعلى ذلك، . جهة والدول العربية اخلليجية ومصر وسوريا خالل حترير الكويت من جهة أُخرى
ولة إن إسرائيل فقدت قيمتها االستراتيجية حلماية املصالح الغربية هي سارية املفعول فيما فمق

  .يتعلق بالسياسات السوفياتية السابقة فقط
                                                            

)٥(  Louis  J.  Cantori  and  Steven  L.  Spiegel,  The  International  Politics  of  Regions:  A  comparative 

Approach  (Englewood  Cliffs,  N.  J.:  Prentice‐Hall,  1970),  p.  33.                                        

                                            

)٦(  Barry Buzan, People, States and Fear (London: Harvester Wheatsheaf, 2nd. Ed., 1991), pp. 214‐215. 
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املشكلة الفلسطينية ليست نزاعاً بين الدول، وإنما هي نزاع له صفة داخلية يطالب    - ج 
وهذا النزاع جزء ال يتجزأ من . د مغتصبفيه الشعب الفلسطيني بحقه الطبيعي يف بناء دولته ض

  .اإلسرائيلي العام بين الدول -النزاع العربي 
العربية، يتصف اجلانب العربي عامة بالضعف على  - يف املعادلة اإلسرائيلية   - د 

املستوى الدويل السياسي والعسكري، ولذلك يحتاج إىل دعم توازين كي يستطيع التفاوض من 
  .منطلق املساواة

لى ذلك، فمن املبكر جداً التوصل إىل نتيجة نهائية فحواها أن اختفاء التنافس وع
االستراتيجي، بين القوى اخلارجية يف املنطقة، سيكون عامالً سببياً يف التوصل إىل تسوية 

وكل ما يمكن قوله إن ذلك يمكن أن يشكل عامالً مساعداً إذا رغبت . تستجيب للمطالب العربية
  .دة يف موازنة مصاحلهاالواليات املتح

فيما يخص الشعور بالنفور من احلرب وانعدام املنفعة املتوخاة واستخدام القوة، ليس ) ٢
فالفلسطينيون ال يملكون القدرة على شن حرب عسكرية تقليدية، وأقصى . هناك موقف واضح

باستخدام غير أن هناك مطالبة إسرائيلية . نضال يمكن أن يقدموه هو نوع من حرب االستنزاف
  .وسائل أكثر قسوة وأكثر عنفاً لقمع انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني

األول ال يرى مانعاً يف خوض : بالنسبة إىل سوريا، يمكن تصنيف ثالثة مواقف إسرائيلية
ويف مقابل ذلك، يرى بعض . حرب أُخرى مع سوريا إلجبارها على التنازل عن اجلوالن نهائياً

أن هذا الهدف ال يبرر اخلسائر املتوقعة من  -صاً يف املؤسسة العسكرية وخصو -اإلسرائيليين 
ويبدو أن احلكومة احلالية  -ويف الوسط بين هذين املوقفين هناك موقف . جراء مثل هذه احلرب

يرى أنه نظراً إىل أن سوريا ال تستطيع وحدها شن حرب يف الوقت احلاضر، فإنه يمكن  -تتبناه 
  .ع التنازالت املطلوبة منهااالنتظار حتى انتزا

أما سوريا، فنظراً إىل كونها يف موقع أضعف عسكرياً من إسرائيل، فمن الطبيعي أن تفضل 
إال إن هناك خطاً أحمر ال يستطيع أي نظام تخطيه، . احلصول على أهدافها بالوسائل الدبلوماسية

النزاع الذي يحمل يف طياته والبديل طبعًا هو استمرار . وهو استعادة مرتفعات اجلوالن كاملة
ومن احلكم على استمرار اجلهود السورية لتحديث إمكاناتها العسكرية، . إمكان نشوب حرب أُخرى

وتنميتها، فإنه يبدو ان املنفعة املتوخاة من التهديد باستخدام القوة، أو من استخدامها، مل تطرح 
فاحلرب احملدودة املسؤولية لتحرير . كلياً من الفكر االستراتيجي حال فشل املفاوضات احلالية

اجلوالن ليست خارج التوقعات، وإنْ كانت روسيا االحتادية ال تزود جميع املعدات التي ترغب 
سوريا يف احلصول عليها، أو أنها تزودها ببطء لتحصل على القَطْع النادر وتسوية مشكلة الديون 

  .السابقة
إذ إن ما . ، فاألمر سيّان"الكفاية الدفاعية"، أو "التعادل"وسواء دُعي املذهب االستراتيجي 

يهم هو توفر قدرة عسكرية مالئمة للهدف املطلوب إجنازه، إضافة إىل وجود ترتيب قوى إقليمية 
مساندة، األمر الذي يسمح لسوريا بشن حرب قصيرة األمد لبضعة أيام، وحتى ألسبوع، بغض 

فتمّلك سوريا للقدرات . اسم ألي من اجلانبينالنظر عما إذا كان ذلك لن يؤدي إىل انتصار ح
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املالئمة، واستعدادها الستخدام القوة العسكرية، هما اللذان سيؤديان، على الرغم من التناقض 
الظاهري، إىل أن تعيد إسرائيل مرتفعات اجلوالن، ألنه يف مثل هذا الوضع فقط يمكن خلق شعور 

ب ذلك إىل القيمة النسبية للسيطرة على اجلوالن؛ ويعود سب. عام يف إسرائيل بالنفور من احلرب
أما بالنسبة . فهي بالنسبة إىل سوريا مصلحة جوهرية ذاتية، وستقاتل من أجلها مهما يَطُل الزمن

إىل إسرائيل فهي ورقة تفاوضية يف مقابل السالم، بغض النظر عن االعتبارات العسكرية واألمنية 
  .غير الصحيحة التي تتذرع بها

تقدم مرتفعات اجلوالن، بمتوسط عرضها البالغ عشرين كيلومتراً، أية منطقة عمليات  ال) ٣
المتصاص هجوم مفاجئ، كصحراء سيناء، إذا كانت سوريا تنوي، وبشرط تملكها القدرة 

كما أن قيمة هذه املرتفعات كعازل جغرايف . ١٩٦٧الضرورية، مهاجمة إسرائيل ضمن حدود 
اً، ما مل جترّد من السالح بصورة شاملة، وتزود بمحطات إنذار مبكر لإلنذار املبكر حمدودة أيض

ويبدو أن سوريا تقبل بمثل هذه . متطورة تقنياً، إضافة إىل وجود قوات دولية تابعة لألمم املتحدة
  .اإلجراءات
ال ينطبق العامل االقتصادي على وضع سوريا، حتى لو كان ذلك صحيحاً بالنسبة إىل ) ٤

، باختصار،هي أن سوريا ال تعاين مشكلة تضخم سكاين، ولديها املوارد الكافية واألسباب. مصر
وخصوصاً الغاز   - مليون نسمة، إضافة إىل االكتشافات النفطية اجلديدة  ١٣إلعالة ما يقارب 

وما تعانيه سوريا جرّاء مشكالت النمو االقتصادي شبيه بمعاناة أية دولة يف العامل . الطبيعي
يف منتصف الثمانينات، لكنها استعادت اآلن ح أنها عانت من جراء فترة جفاف صحي. الثالث

واألهم من ذلك، أن سوريا تويل القضية الفلسطينية واالعتبارات . نشاطها االقتصادي إىل حد كبير
أولوية على أي اعتبار اقتصادي، وذلك بسبب  -بالضرورة ال باخليار  -األمنية االستراتيجية 

  .النزاع الذي يؤثر يف استقرارها وأمنها كونها يف قلب
ليس هناك أي جمال كي تخضع سوريا إلغراء توقيع اتفاق منفصل، كما جرى بالنسبة ) ٥
أولها عقائدي؛ فالرئيس األسد مدفوع بإيمانه : واألسباب اجلوهرية لذلك ثالثة مترابطة. إىل مصر

قوق العربية ضد إسرائيل، إذ إن لقضية القومي، واعتباره السياسي مبني على أنه املدافع عن احل
وثانيها يعود إىل العامل الداخلي، كما . الشعب العربي الفلسطيني األولوية يف تفكيره وسياسته

أشير أعاله؛ فاإليمان بعدالة القضية الفلسطينية أساسي وتاريخي يف سوريا، وال يتزعزع أمام أية 
طينيين يعيشون يف األردن وسوريا ولبنان، وثالثها وجود مليونين ونيف من الفلس. خالفات

ويشكلون عامالً ذا شأن يف استقرار هذه الدول الثالث، األمر الذي يوجد ترابطاً موضوعياً يف 
لذلك، فإن تشديد األطراف العربي املتفاوضة على التقيد بالتسوية الشاملة . عناصر النزاع وأطرافه

  .يمكن جتاهله، أو القفز فوقهيأتي حتصيل حاصل ملا هو واقع وموضوعي ال 
بيد أن هذا ال يعني أن األطراف العربية املتفاوضة متقيدة بعضها ببعض تكتياً، على 

فالعملية السلمية احلالية مبنية على تنسيق خمتلفة . الرغم من كون الهدف االستراتيجي واحداً
لكن مع احتفاظ كل طرف  املسارات؛ وهذا يعني إبقاء الترابط بين املسائل املعروضة للتفاوض،

لن القادة ، أنه عندما يعومن املمكن االفتراض، إذاً. بحرية املناورة طبقاً لطبيعة املشكالت
الفلسطينيون املفاوضون اقتناعهم بما أجنزوه، فإن ذلك يُعتبر كافياً إلعطاء سوريا حرية 
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اق التزام إسرائيلي على أن هذا االتفاق يجب أن يكون، طبعًا، ضمن نط. التصرف لعقد اتفاق
  .باالنسحاب الكامل من األراضي احملتلة، ال من اجلوالن فقط، وضمان حل لوضع القدس العربية

يختلف دور الواليات املتحدة كوسيط يف املفاوضات اجلارية عما قامت به بين مصر ) ٦
واإلكراه  ففي تلك املفاوضات قبل الطرفان نفوذها وقوتها للتوسط. وإسرائيل، يف عدة جماالت

وحتى اآلن ال تزال إسرائيل ترد بسلبية على الدعوات العربية للواليات . وعرض املكافآت املالية
ويبدو أن تعقيدات املشكلة الفلسطينية، ووجود نفوذ . املتحدة كي تؤدي مثل هذا الدور الفعّال

ا حدث بين مصر صهيوين قوي يف واشنطن، سيعرقالن دوراً أميركياً فعاالً وقوياً مشابهاً مل
إذا   - من املمكن نظرياً، يف التفاوض مع سوريا واألردن ولبنان، أن تقبل إسرائيل . وإسرائيل

ولقد تعهدت إدارة . لكن مثل هذا اإلمكان يبقى إمكاناً افتراضياً. بوساطة أميركية ناشطة  - رغبت 
الوسيط "وبأن تكون ، "دور قوي ونشيط"يف أي " الشريك الكامل"الرئيس كلنتون بأن تكون 

ماذا يعني ذلك عملياً، من الصعب . الشروط" إمالء"، أو حتاول "حََكماً"، لكن لن تكون "الصادق
أما الرئيس األسد فذكّر اإلدارة اجلديدة . اجلواب عن هذا السؤال، ويبدو أنه سيبقى خاضعاً للظروف

الرئيس السابق بوش ووزير  بحاجة الواليات املتحدة إىل موازنة مصاحلها يف املنطقة، ومدح
  .خارجيته بيكر جلهودهما يف العملية السلمية

  
  خالصة

يتبين مما سبق أن سوريا تقبلت، بالتدريج التعامل مع الواقع اإلسرائيلي، وأبدت 
إلنهاء حالة احلرب واالعتراف باحلدود الدولية، يف حال حتققت تسوية شاملة وعادلة،  استعدادها

لكن مقارنة عملية التسوية احلالية بما حدث بين مصر . الكامل من اجلوالنوتم تنفيذ االنسحاب 
فاملفاوضات اجلارية . وإسرائيل مضللة إىل حد كبير، بسبب اختالف العوامل واملسائل املطروحة

  .املشكلة الفلسطينية ت إضافة إىل االحتالل  -  تتعامل مع لب النزاع وقضيته املركزية 
وسبب هذا . ذاً، هل النزاع ناضج للتسوية؟ واجلواب هو نعم بتحفظفالسؤال احملوري هو، إ

التفاؤل احلذر هو أن القوى الداعمة إلجناز التسوية يف اجلانب العربي تثبّتت أقدامها، لكن قد تأخذ 
بعض الوقت لتكسب التأييد الواسع يف إسرائيل، مع إمكان نشوب حرب أُخرى إلقناع اإلسرائيليين 

والعامل الرئيسي الذي سيحدد جناح اجلهود السلمية احلالية هو حين تقرر . اللبعدم جدوى االحت
حينئذ . بعده األرضي إسرائيل أن تخلّص، يف مقابل السالم، مفهومها األمني التوسعي الشامل من

يف النزاع وحتدي الردع فقط يمكن لألطراف العربية الشعور باألمن ونبذ أسباب االستمرار 
  .قت إىل آخراإلسرائيلي من و

ومن استقراء االستراتيجية التفاوضية اإلسرائيلية يظهر أن إسرائيل تعاين من جراء 
، أن العرب هم يف وضع استراتيجي رديء جداً، األمر الذي سيدفعهم األول: اعتقادين مغلوط فيهما

رف عربي ، أن إسرائيل تأمل، مع مرور الوقت، بأن يقوم طوالثاينإىل التنازل عن بعض مطالبهم؛ 
  .باالرتداد عن التزام التسوية الشاملة، ويوقع معها اتفاقاً منفصالً
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بالنسبة إىل سوريا واألطراف العربية األُخرى املتفاوضة، فإنها تعتبر أن التزام إسرائيل 
االنسحاب الكامل وحق تقرير املصير للشعب الفلسطيني هما احلدّان األدنيان لتحقيق السالم، على 

وأي تنازل عن هذين الشرطين . ن التنفيذ قد يكون متدرجاً وفق برامج زمنية خمتلفةالرغم من أ
  .يعني االنتحار السياسي للقادة ولألنظمة العربية املفاوضة

وسيكون من املأساة إذا خَدع القادة واالستراتيجيون اإلسرائيليون أنفسهم بالضعف 
فموازين القوى كانت دوماً، عبر . والدوليةالعربي العسكري العابر، بسبب املتغيرات اإلقليمية 

واملسألة املطروحة مل تعد تدمير إسرائيل يف حد ذاتها، بل أصبحت . التاريخ، دينامية ال ساكنة
. وخصوصاً سوريا  - حروباً حمدودة ألهداف معينة، وهي ليست خارج نطاق القدرات العربية 

استمرار النزاع، وهذا ال يخضع لضوابط التفوق وعلى ذلك، فسيكون ثمن الفشل يف العملية السلمية 
إذ من املسلّم به أنه قد يبقى لدى إسرائيل القدرة على إحلاق هزائم عسكرية حمدودة . العسكري فقط

لكن فيما عدا استخدام السالح النووي، فإن إسرائيل ليست يف موقع يسمح لها بفرض . بالعرب
ين متالزمين؛ فهي ال تستطيع حشد موارد عسكرية ويعود ذلك إىل سبب.االستسالم االستراتيجي

وخصوصًا   - تقليدية كافية لتحقيق مثل هذا الهدف، إضافة إىل معارضة اجملتمع الدويل لذلك 
وبسبب هامش املناورة الناجم عن هذه . الدول الكبرى صاحبة املصالح احليوية يف املنطقة

يين اإلسرائيليين، يتمكن العرب من االستراتيج والتي يدركها معظم املعضلة األمنية اإلسرائيلية،
  .االستمرار يف النزاع

اإلسرائيلية   - يضاف إىل ذلك أن الدرس املهم الذي يستخلص من احلروب العربية 
. السابقة، أن تلك احلروب مل تخضع بالضرورة للتحليل العقالين فيما يتعلق باملوازين العسكرية

كانا الضغط السياسي الشعبي الداخلي، وتصور العرب لتهديد فالعامالن احملركان الرئيسيان 
إسرائيل ملصاحلهم اجلوهرية، أخذاً بعين االعتبار فعالية املؤثر احلضاري يف حتديد عقالنية 

وبإيجاز، يمكننا القول إنه لن تكون هناك تسوية ما دامت . حساب األرباح واخلسائر إىل حد ما
فالسالم يتطلب . أن الوضع الراهن مثايل للحفاظ على أمنها إسرائيل متمسكة بمفهوم مبني على

اخلروج من املعضلة األمنية بين الطرفين، الناجمة عن املفهوم األمني اإلسرائيلي يف حده 
التوسعي األقصى على حساب األمن العربي؛ وبذلك يمكن للردع العام واستراتيجية إعادة 

 .األمر الذي يضعه على طريق احلل النهائيالطمأنينة توفير االستقرار وضبط النزاع، 
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