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  املوقف اإلسرائيلي: مفاوضات السالم

  عشية مؤتمر مدريد
  

  أحمد خليفة
  

وصلت إسرائيل إىل مؤتمر السالم يف مدريد بشروطها، تقريباً، ومن دون أن 
ومع . يف النواحي اإلجرائيةتقدم تنازالت ذات شأن، سواء يف النواحي اجلوهرية أو 

والسبب هو استمرار . كذلك بعدهنها مل تكن سعيدة بمؤتمر مدريد، وال تبدو ذلك فإ
اخلالف بينها وبين الواليات املتحدة يف شأن كثير من القضايا اجلوهرية، وبعض 
املسائل اإلجرائية، وخشيتها أن تكون اإلدارة األميركية جادة ومصممة فعالً، هذه 
املرة، على حتقيق السالم يف الشرق األوسط الذي يعني، إنْ حتقق فعالً، انتهاء حلم 

  ".إسرائيل الكبرى"
مثل  –إن املوقف اإلسرائيلي، يف حد ذاته، من القضايا اجلوهرية األساسية 

االستيطان، ة، القدس، لشكل السالم مع العرب ومضمونه، االنسحاب من األراضي احملت
معروف جيداً وال داعي  –مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة السياسي، وما شابه ذلك 

وكذلك األمر بالنسبة إىل موقفها، يف حد ذاته، من بعض . ع فيهإىل شرحه أو التوس
 نا هو املوقف اإلسرائيلي بارتباطهوما يعنينا ه. املسائل اإلجرائية األساسية

بالعملية السلمية احلالية، أو باألحرى بارتباطه باملوقف األميركي، الذي يبدو أنه 
  .يةسيكون العامل احلاسم يف تقرير مصير العملية السلم

وهنا، ربما كان أول ما يجدر البدء به، هو ما اسُتجيب له من شروط إسرائيلية 
من أجل احلصول على موافقة إسرائيل على املشاركة يف املفاوضات، ونوجزها بما 

  :يلي
 ع بصالحيات كاملة، واملعقود بدعوة من تاستبعاد فكرة املؤتمر الدويل املتم

 .٣٣٨ورقم  ٢٤٢لقرارين رقم األمم املتحدة وبرعايتها، لتطبيق ا

 تكون األمم املتحدة فيه مدعوة ال داعية، وبصفة مراقب " مؤتمر سالم"القبول بـ
سلطة اتخاذ قرارات "، أو "سلطة فرض حلول على األطراف"فقط؛ مؤتمر ال يملك 

يعقد جلسات ." لألطراف، أو القدرة على التصويت على القضايا أو النتائج
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ع إىل خطابات، وينفض بعدها، وال يمكن الدعوة إىل افتتاحية فقط لالستما
 ".بموافقة جميع األطراف:عقده مرة أخرى إال 

 بمفاوضات مباشرة، ثنائية، كل على " فلسطين –األردن "قبول سوريا ولبنان و
") تطبيق"وليس لـ(حدة، مع إسرائيل للتوصل إىل سالم حقيقي على أساس 

 .٣٣٨ورقم  ٢٤٢القرارين رقم 

 باإلضافة إىل الدول املذكورة أعاله(دول العربية الرئيسية األخرى قبول ال (
: باملشاركة يف مفاوضات متعددة األطراف مع إسرائيل، للبحث يف قضايا مثل

، والبيئة، والتنمية (!)الرقابة على األسلحة، واألمن اإلقليمي، وقضايا الالجئين 
 .تركاالقتصادية، واملوضوعات األخرى ذات االهتمام املش

  :وبالنسبة إىل الفلسطينيين بالتخصيص
 موقت ملدة " ترتيبات حكم ذاتي"املرحلة األوىل، : القبول بحل على مرحلتين

وجترى املفاوضات يف شأن احلل . خمسة أعوام؛ واملرحلة الثانية، حل دائم
 .الدائم بدءاً من العام الثالث لالتفاق على ترتيبات احلكم الذاتي

 ل الفلسطيني املستقل، والقبول باملشاركة يف املفاوضات التنازل عن التمثي
 .فلسطيني مشترك –من خالل وفد أردين 

 رسمياً يف املفاوضات. ف. ت. التنازل عن مشاركة م. 

  التنازل عن مشاركة ممثلين عن سكان القدس، وعن الشتات الفلسطيني، يف
لضفة والقطاع من الفلسطيني، واالكتفاء بممثلين من ا –الوفد الرسمي األردين 

 .غير سكان القدس

  القبول بالبحث يف مشكلة الالجئين الفلسطينيين يف املفاوضات املتعددة
 .اإلسرائيلية –" الفلسطينية/األردنية"األطراف ال يف املفاوضات الثنائية 

وربما يف اإلمكان، إىل جانب ما سبق ذكره، إضافة الشروط التي قبلت بها 
احيتها، ونصت عليها يف رسالة الضمانات األميركية الواليات املتحدة من ن

ونذكر منها هنا ثالثة شروط، ونتطرق إىل البقية يف سياقات أوسع . إلسرائيل
  :أدناه
  ال تؤيد إيجاد رابط بين خمتلف املفاوضات لتحقيق "إن الواليات املتحدة

 ."تسوية شاملة

  تقلةال تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مس"إن الواليات املتحدة". 
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  عملية [يف العملية . ف. ت. ال تهدف إىل إدخال م"إن الواليات املتحدة
 ١."ف. ت. ، أو التسبب بدخول إسرائيل يف حوار أو مفاوضات مع م]املفاوضات

ال "وكانت إسرائيل قد طالبت بصيغ أكثر جزماً، أو على األقل باستبدال عبارة 
  .رفضت ذلك، لكن الواليات املتحدة "تعارض"بكلمة " تؤيد
وننتقل من الشروط التي استُجيب لها، حرفياً أو بخطوطها العريضة، إىل   

اخلالفات التي ثارت بين إسرائيل والواليات املتحدة فيما يتعلق بقضايا جوهرية 
  .ومسائل إجرائية مهمة، ونوضح ما تم بشأنها يف الطريق إىل مدريد

  "األرض يف مقابل السالم"
مناطق يف مقابل "حدة هذا املبدأ، أو بحسب تعبيرها الواليات املت اعتبرت

، أيضاً جوهر العملية السلمية ٢٤٢، الذي يشكل جوهر قرار جملس األمن رقم "السالم
جورج بوش أمام الكونغرس  احلالية وأساس التحرك األميركي، كما أعلن ذلك الرئيس

تحدة يف مارس املاضي، وأمام اجلمعية العامة التابعة لألمم امل/يف آذار
  .سبتمبر املاضي/أيلول

يتحدث عن انسحاب  ٢٤٢وقد رفضت إسرائيل هذا املبدأ، وادعت أن القرار رقم 
يف مقابل السالم، وقد نفذت ) وليس كل املناطق احملتلة" (مناطق حمتلة"إسرائيلي من 

باالنسحاب من  –بموجب القرار  –ذلك بانسحابها من سيناء، وهي ليست ملزمة 
  .بية وقطاع غزة واجلوالن بالتحديد، وال تنوي أبداً فعل ذلكالضفة الغر

وقد رفضت الواليات املتحدة بدورها هذا التفسير، وأوضحت أن مبدأ 
االنسحاب يسري على اجلبهات كافة، وأن هذا هو فهم جميع األطراف التي شاركت يف 

لتفسير وضعه والتفاوض بشأنه، بما يف ذلك إسرائيل نفسها قبل أن تأخذ بهذا ا
لكن إسرائيل أصرّت على تفسيرها اخلاص، وطالبت بأن تخلو وثائق املؤتمر . العجيب

، وأيضاً بأن تلتزم الواليات املتحدة االمتناع "األرض يف مقابل السالم"من ذكر مبدأ 
من إبداء رأيها يف املوضوع، سواء يف تصريحات علنية، أو يف أثناء املفاوضات 

  .ها حللحلة األمورعندما يتطلب األمر تدخل

                                                 
 األساس رسالة الدعوة إىل مؤتمر السالم مصادر التقرير هي الصحف اإلسرائيلية اليومية، ويف   ١

وحيث ترد اقتباسات مأخوذة من غير هذه املصادر . ورسائل الضمانات األميركية إىل األطراف
 .سترد اإلشارة إىل املصدر
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وكان من نتائج املباحثات بين الواليات املتحدة وإسرائيل يف شأن هذه 
مناطق يف "النقطة، أن رسالة الدعوة إىل مؤتمر السالم جاءت خالية من ذكر مبدأ 

ورقم  ٢٤٢، واكتفت على أن املؤتمر يُعقد على أساس القرارين رقم "مقابل السالم
ت الواليات املتحدة التزام االمتناع من إبداء موقفها، لكن، يف املقابل، رفض. ٣٣٨

مناطق يف مقابل "وضمّنت رسائل التطمينات التي وجهتها إىل الفلسطينيين مبدأ 
، وأفهمت إسرائيل أنها ستواصل اإلعراب عن موقفها يف هذا الشأن، "السالم

  .وستتصرف يف املفاوضات بوحي منه
ن رسالة الضمانات األميركية لها بنداً ويف ضوء ذلك، طلبت إسرائيل أن تتضم

، وبنوداً أخرى ذات صلة ٢٤٢ينص على حقها يف طرح تفسيرها اخلاص للقرار رقم 
إعادة تأكيد التزام الرئيس األميركي جيرالد فورد لرئيس : بموضوع االنسحاب، أهمها

تأكيد تصريحات  بشأن اجلوالن، وإعادة، ١٩٧٥احلكومة يتسحاق رابين، يف سنة 
 ١٩٦٧رؤساء أميركيين ومسؤولين كبار بأن الواليات املتحدة ال تعتبر حدود سنة ل
  ."آمنة وقابلة للدفاع عنها"

. يف هذا الشأن اإلسرائيلية بوقد استجابت الواليات املتحدة جزئياً للمطال
هناك تفسيرات خمتلفة "وهكذا، نصت رسالة الضمانات األميركية إىل إسرائيل على أن 

ونصت، ." ، وأن تلك التفسيرات ستُطرح خالل املفاوضات٢٤٢األمن رقم  لقرار جملس
أن الواليات املتحدة ستؤيد موقفاً يقضي بأن تسوية شاملة مع "يف موضع آخر، على 

سوريا، يف سياق اتفاق سالم، يجب أن تضمن أمن إسرائيل إزاء هجوم يُشن ضدها من 
وقف إسرائيل القائل إن أية تسوية سلمية ستعطي وزناً كبيراً مل"، وأنها "هضبة اجلوالن

، دوفيما يتعلق باحلدو." مع سوريا يجب أن تقوم على بقاء إسرائيل يف هضبة اجلوالن
، واكتفت "آمنة وقابلة للدفاع عنها ١٩٦٧ال تعتبر حدود "رفضت النص على أنها 

 تبلور بعد مل"، وأنها "أن إلسرائيل احلق يف حدود آمنة وقابلة للدفاع عنها"بالتأكيد 
  ."موقفاً نهائياً من مسألة احلدود

  القدس
عاصمة "أصرّت إسرائيل على أن القدس ليست موضوعاً للتفاوض، بادعاء أنها   

، وأصرّت على استبعادها جملة "إسرائيل املوحدة إىل األبد، حتت السيادة اإلسرائيلية
، رفضت أيضاً وانطالقاً من هذا املوقف. وتفصيالً من جميع مراحل املفاوضات
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مشاركة ممثلين عن سكان القدس العربية يف الوفد الفلسطيني يف إطار الوفد األردين 
  .الفلسطيني املشترك، ويف أية ترتيبات حمتملة للحكم الذاتي –

وقد أوضحت الواليات املتحدة من ناحيتها أنها ال تؤيد إعادة تقسيم القدس، 
موضوعاً للتفاوض  احملتلة، وبالتايللكنها مع ذلك تعتبرها جزءاً من األراضي 

بشأنه، ويحق ملمثلين عن سكانها أن يشاركوا يف املفاوضات ويف ترتيبات احلكم 
  .الذاتي

بيد أن إسرائيل تشبثت بموقفها، وهددت بعدم املشاركة يف املفاوضات إذا 
ت وإزاء التعنت اإلسرائيلي فضل. حاولت الواليات املتحدة إرغامها على التزحزح عنه

  الواليات املتحدة االلتفاف حول املوضوع؛
فقد اقترحت تأجيل البحث يف موضوع القدس إىل مرحلة املفاوضات مع 

الفلسطينيين يف شأن احلل الدائم، أي بعد ثالثة أعوام من االتفاق على ترتيبات احلكم 
 يل سكان القدس يف املرحلة احلالية من املفاوضات عن طريقثالذاتي، وحل مشكلة تم

تعيين مقدسيين بارزين من سكان القدس سابقاً يف الوفد األردين الذي يشكل جزءاً من 
الفلسطينيين على  ةومن أجل احلصول على موافق. الفلسطيني الرسمي –الوفد األردين 

ل لسكان القدس يف املفاوضات احلالية يف وفد يهذا الترتيب، وافقت على تمث
: أنظر يف هذا الشأن أيضاً(رسمي إىل املفاوضات فلسطيني يرافق الوفد ال" استشاري"

، وضمنت رسالة التطمينات األميركية للفلسطينيين بنوداً )مسائل إجرائية، أدناه
كل ما يفعله الفلسطينيون، خالل : وقد ورد يف هذه البنود. خمالفة للموقف اإلسرائيلي

ية، وال يشكل سابقة هذه املرحلة من املفاوضات، لن يؤثر يف مطالبتهم بالقدس الشرق
بالنسبة إىل نتائج املفاوضات؛ موقف الواليات املتحدة هو أن لسكان القدس احلق يف 

التصويت ملؤسسات احلكم الذاتي؛ تعتقد الواليات املتحدة أن لسكان القدس احلق يف 
املشاركة يف املرحلة النهائية من املفاوضات؛ تؤيد الواليات املتحدة أن يف إمكان 

نيين إثارة اي مطلب خالل املفاوضات، بما يف ذلك ما يتعلق بالقدس الفلسطي
  .الشرقية

  
  االستيطان

طلبت الواليات املتحدة من إسرائيل جتميد االستيطان اليهودي يف األراضي 
احملتلة قبل، أو مع بدء مؤتمر السالم، انطالقاً من موقفها الثابت واملعلن الذي 

، وذلك كبادرة حسن "عقبة يف طريق السالم"رات يعارض االستيطان ويعتبر املستعم
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يف مقابل خطوة عربية موازية تتمثل يف إلغاء املقاطعة " بناء الثقة"نية وخطوة لـ
  .االقتصادية العربية إلسرائيل

وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب مدعية أن حق اليهود يف االستيطان يف جميع 
أو املساومة، وأن جتميد بناء  موضوع غير قابل للنقاش" أرض إسرائيل"أنحاء 

سيشكل حافزاً للجانب العربي على االعتقاد "املستعمرات من جانب حكومة إسرائيل 
جزء من "وأن املستعمرات، يف أية حال،    ٢،"أن ادعاءه ملكية األرض شرعي وقانوين

املسألة اإلقليمية، وهذه اتفق على مناقشتها يف مرحلة املفاوضات بشأن احلل 
   ٣."الدائم

وقد أدى الرفض اإلسرائيلي، واإلصرار عليه بشدة، إىل تأجيل اإلدارة األميركية 
ئيل امليارات من الدوالرات، كانت إسر ١٠منح إسرائيل ضمانات لقروض بقيمة 

وتسببت . طلبتها ملساعدتها يف استيعاب املهاجرين اليهود من االحتاد السوفياتي
كومة اإلسرائيلية بشأن مسألة ضمانات القروض، املعركة بين اإلدارة األميركية واحل

والتي حرضت احلكومة اإلسرائيلية يف أثنائها يهود الواليات املتحدة وأنصار إسرائيل 
سرائيل يف األميركي، وانتهت بهزيمة أنصار إ ابهة الرئيسيف الكونغرس على جم

العالقات  الكونغرس، بنشوء أزمة وتوترات بين الطرفين ال تزال تلقي بظلها على
  .بينهما

وعلى الرغم من انتصار اإلدارة األميركية يف معركة الضمانات، فإنها مل 
تنجح يف احلصول على موافقة إسرائيل على جتميد االستيطان، وكانت النتيجة أنها 

قبلت ببدء املفاوضات مع استمرار االستيطان، وأرغمت الفلسطينيين والعرب على 
مرار الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف االستيطان بعد القبول بذلك، مع وعود باست

  .بدء املفاوضات
  

  الدور األميركي
طلبت إسرائيل ضمانات من الواليات املتحدة بعدم التدخل يف املفاوضات 

، بتقديم تفسيرات أو )والفلسطينيين(الثنائية املباشرة بينها وبين الدول العربية 

                                                 
، "معاريف: "يوسي بن أهرون، مدير مكتب رئيس احلكومة اإلسرائيلية، يف مقابلة معه    ٢

١١/١٠/١٩٩١. 
 .١٥/١١/١٩٩١، "هآرتس: "اإلسرائيلية، يتسحاق شمير، يف مقابلة معهرئيس احلكومة   ٣
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قاط اخملتلف يف شأنها، مدعية أن هذا قد يوجد مقترحات أو تصورات فيما يتعلق بالن
إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق فستتقدم "انطباعاً لدى العرب والفلسطينيين بأنه 

وإذا نشأ مثل هذا االنطباع، فلن يستطيع . بمقترحات من جانبها] الواليات املتحدة[
  ٤."أي عربي التوصل معنا إىل حلول وسط يف أي موضوع

يات املتحدة تقديم ضمانات كهذه، وأوضحت أنها وإنْ كانت وقد رفضت الوال
حتتفظ لنفسها باحلق يف إعالن مواقفها عند "لن تفرض حلوالً على أحد، فإنها 

أو (ولكنها، يف الوقت نفسه، امتنعت من وضع أية آلية للتدخل األميركي ." الضرورة
ليها، مراراً وتكراراً، يف املفاوضات من أجل كسر اجلمود املتوقع أن يطرأ ع) الدويل

نتيجة الهوة الكبيرة يف املواقف بين األطراف العربية وإسرائيل فيما يتعلق بمعظم 
من املفهوم أن "املسائل، واكتفت بما ورد يف رسالة الدعوة إىل مؤتمر السالم بأن 

  ]."السلمية[الدولتين اللتين سترعيان املؤتمر تعهدتا بإجناح العملية 

  مسائل إجرائية
إىل ما ذكر أعاله، ثارت بين إسرائيل والواليات املتحدة خالفات يف  باإلضافة  

شأن بضع مسائل إجرائية تمت تسويتها بصورة أو بأخرى، لكن من املتوقع أن يشكل 
  :عدد منها مصدر احتكاك بينهما يف هذه املرحلة أو تلك من املفاوضات

 سطيني يف الوفد األردين الفل دحق االعتراض على تشكيلة الوف طلبت إسرائيل– 
الفلسطيني املشترك، لكن الواليات املتحدة رفضت ذلك، واكتفت بتحديد 

معايير الختيار أعضاء الوفد وطلبت من الفلسطينيين مراعاتها، وضمنت 
لن يتعين على أي "رسالة الضمانات األميركية إلسرائيل فقرة تنص على أنه 

وال يجوز أن يكون . يف جمالسته طرف يف العملية اجللوس مع من ال يرغب
 ."هناك مفاجآت فيما يتعلق بنوعية التمثيل يف املؤتمر، أو يف املفاوضات

  الفلسطيني، الذي ضم ممثلين عن " الوفد االستشاري"اعترضت إسرائيل على
القدس والشتات، وطالبت بمنعه من االشتراك يف املؤتمر واملفاوضات، لكن 

 .ووجهت الدعوة إليه رسمياً ومباشرة للحضور الواليات املتحدة رفضت ذلك

  اعترضت إسرائيل على إلقاء الوفد الفلسطيني الرسمي كلمة مستقلة يف اجللسة
االفتتاحية ملؤتمر السالم، ورفضت الواليات املتحدة االعتراض، وخصصت 

                                                 
 .١٨/١٠/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت: "دان ميريدور، وزير العدل اإلسرائيلي، يف مقابلة معه  ٤
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رئاسةُ املؤتمر للوفد الفلسطيني وقتًا مساوياً لوقت باقي الوفود املشاركة يف 
 .مر إللقاء كلمة خاصة بهاملؤت

  اعترضت إسرائيل على تلقي الوفد الفلسطيني تعليمات من منظمة التحرير
الفلسطينية أو التشاور معها، قبل املؤتمر وخالله ويف أثناء املفاوضات 
املرتقبة، وطلبت ضمانات أميركية بذلك، لكن الواليات املتحدة رفضت 

التشاور من وراء "لسطيني يف االعتراض والضمانات وأكدت حق الوفد الف
 .مع من يرغب يف التشاور معه" الستار

  
  التقويم اإلسرائيلي ملؤتمر مدريد

 ٣٠مؤتمر السالم يف مدريد، الذي افتتحت جلساته يف  شكل[
تمر ثالثة أيام، حدثاً تاريخياً واس ١٩٩١أكتوبر /تشرين األول

، بغض اإلسرائيلي –منعطفاً مهماً يف تاريخ النزاع العربي و
وقد مال املسؤولون . النظر عما سيسفر عنه من نتائج

اإلسرائيليون، كما هو متوقع، إىل التقليل من شأنه، وحتدثوا عنه 
لكن املعلقين واخلبراء اإلسرائيليين كتبوا عنه . باقتضاب

بإسهاب، واعتبروه حدثاً بالغ األهمية بما انطوى عليه من معان 
م عنه، وأوضحوا أيضاً توقعاتهم بمجرد عقده، وبما يمكن أن ينج

  .فيما يتعلق بسير العملية السلمية يف ضوء ما جرى يف مدريد
الفعل  ةوفيما يلي مقتطفات من الصحافة العبرية، توضح رد

اإلسرائيلية إزاء مؤتمر مدريد، وتعكس تقويم ساسة وخبراء له 
  ].وملا جرى فيه

  
  مسؤولون وسياسيون

، "طقساً احتفالياً"اعتبر مؤتمر مدريد    ٥إلسرائيلية،، رئيس احلكومة ايتسحاق شمير
تغيير موقفنا من عملية  يستدعي"وصرح أنه مل يحدث فيه شيء مل يكن متوقعاً أو 

متوازن جداً؛ بذل جهداً كي ال يزعج أحداً، وأيضاً مل "وصف خطاب بوش بأنه ." السالم

                                                 
 .٣١/١٠/١٩٩١، "هآرتس"  ٥
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يحاول أن يكون وسيطاً نزيهاً، ويجب عدم استخالص "وأضاف أن بوش ." يزعجنا
  ."استنتاجات بعيدة املدى من خطابه

صرح أن الوفد اإلسرائيلي مسرور   ٦، مدير مكتب رئيس احلكومة،يوسي بن أهرون
  ."مناطق يف مقابل السالم"بعدم ذكر بوش يف خطابه مبدأ 

مدريد، هناك فرصة قال إنه يف ضوء ما جرى يف    ٧، وزير الصحة،يهودا أوملرت
إذا قبلوا أال تكون هناك نقاشات يف "لنجاح مفاوضات احلكم الذاتي مع الفلسطينيين 

لكنه يتوقع، فيما يتعلق باحملادثات مع ." املسألة اإلقليمية بشأن موضوع القدس
 إن تشديد سوريا على: "وأضاف." صعوبات من شبه املستحيل جتاوزها"سوريا، 

  ."ر من تشديدها على التوصل إىل السالم، يشكل العقبة الرئيسيةاستعادة اجلوالن، أكث

قال إن املؤتمر مل يكن طقساً احتفالياً، وأنه أرسى    ٨، زعيم املعارضة،شمعون بيرس
أثبت املؤتمر . ألول مرة مل تبرز خالفات بين األطراف الدولية الرئيسية. وضعاً جديداً

برز أن التصميم األميركي لية السالم فعالً، وأحدة حتريك عمأن يف إمكان الواليات املت
. مل يكن أحد يحلم بأنها ستقبل بها ى إرغام األطراف على القبول بأمورقادر عل

بمنظمة التحرير، " شبه اخملفية شبه املكشوفة"وأضاف أن الوفد الفلسطيني، بعالقته 
  .حصل على اعتراف دويل

التي اتسمت بها أقوال رئيس الوفد يبدو يل أن مع كل احلدة "   ٩:يتسحاق رابين
  .الفلسطيني إىل مدريد، فإن ثمة أساساً ملفاوضات بين إسرائيل وممثلي الفلسطينيين

. 'حق العودة'ال يزال الهدف املعلن للفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية وتطبيق "  
 .لكن املمثل الفلسطيني أعرب أمس عن استعداد للتقدم نحو هذا الهدف على مراحل

حتى اآلن، مل يكن هناك تعبير رسمي ملزم للوفد الفلسطيني فيما يتعلق بقبول صيغة 
بعد خطاب أمس هناك عملياً . كامب ديفيد، أي التقدم نحو احلل الدائم على مرحلتين

 بشرطين صعبين من ناحية –طبعاً  –أساس الستمرار املفاوضات، مقترن 

                                                 
 .املصدر نفسه  ٦

7   Mideast Mirror, November 8, 1991, p. 2. 
 .١/١١/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت"  ٨
 .املصدر نفسه  ٩
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شخصياً . راف دويل يف فترة احلكم الذاتيإيقاف االستيطان والبناء؛ إش: الفلسطينيين
  .ال أعتقد أن هذين الشرطين سيظالن ساريي املفعول يف مراحل املفاوضات

بحسب اعتقادي، هناك أساس هذا الصباح لتقدم عملي يف املفاوضات مع "  
الفلسطينيين، بناء على الصيغة الواردة يف مبادرة السالم حلكومة الوحدة الوطنية 

  (...) ١٩٨٩مايو /ياراملعلنة يف أ
احلالية، بسبب سياستها، قادرة ال أعتقد أن احلكومة ] فيما يتعلق بسوريا"[  

على أن تستغل كما يجب أقوال الرئيس بوش يف افتتاح مؤتمر مدريد بشأن احلل 
هذه هي أول مرة منذ حرب األيام الستة يستخدم فيها رئيس أميركي . الوسط اإلقليمي

قابل لتفسيرات  'مناطق يف مقابل السالم'إن التعبير . 'إقليميحل وسط 'هذه الصيغة 
ن لكن هذا التعبير الصادر ع. خمتلفة، بما يف ذلك التفسير أن القصد ليس كل املناطق

بقاء جزء من املناطق يف يد إسرائيل، من دون بوش يقول بوضوح أن يف اإلمكان إ
  .سورياحتديد مساحته اآلن، أيضاً يف إطار معاهدة سالم مع 

يف أية حال، يبدو أن حل املشكلة بين سوريا وإسرائيل معقد ومركب أكثر "
 –كثيراً من الفرص واإلمكانات التي أُتيحت لنا للبدء اآلن بحل املشكلة اإلسرائيلية 

  ."الفلسطينية؛ وأقصد بذلك فقط سكان املناطق الفلسطينية

  خبراء ومعلقون
  : النقاط التاليةيمكن تلخيص آراء اخلبراء واملعلقين يف

  املؤتمر حدث تاريخي، كسر حمرمات وحطّم عدة أساطير، لكنه مل يؤد إىل
 .اختراق أساسي يف اجتاه احلل

  حقق الفلسطينيون مكاسب سياسية وإعالمية، وحقق اإلسرائيليون مكاسب
 .سياسية، وخرج السوريون منه بخسارة معينة

 ستقاللية يف التفكير، ورفضوا أبدى الفلسطينيون واألردنيون مرونة كبيرة وا
والتوقع هو أن تتقدم املفاوضات معهم بسرعة أكبر من . االحتواء السوري

وقد دعا بعض املعلقين ). واللبنانيين بالضرورة(تقدمها مع السوريين 
احلكومة اإلسرائيلية إىل التعامل مع الوفد الفلسطيني كوفد مستقل، وأعربوا عن 

 .سرائيل وللعملية السلميةرأي فحواه أن ذلك أفضل إل
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  ًوالتوقعات هي أن املفاوضات معهم ستتقدم ببطء، . أبدى السوريون تشددا
مؤتمر مدريد أظهر عدم سيطرتهم على . لكنهم لن ينسحبوا من العملية السلمية

 .، وإمكان عزلهم)والفلسطيني(القرار العربي 

 من مسألتي  تقدم العملية السلمية رهن بتغيير إسرائيل موقفها احلايل
االنسحاب من األراضي احملتلة واالستيطان، ولكن ال توجد مؤشرات على 

 .استعدادها لذلك

  األميركيون مصممون على االستمرار يف دفع العملية، وسيضغطون على
 .األطراف كافة، ومن دون تدخل نشيط منهم ال يمكن حتقيق أي تقدم

  :وفيما يلي مقتطفات من آرائهم

فاجأت أحداث مدريد احلكومة اإلسرائيلية بتحطيمها عدة أساطير    ١٠:عكيفا إلدار
أن "أول وأهم هذه األساطير . سياسية شرق أوسطية، كانت سائدة قبل املؤتمر
ثاين هذه األساطير أنه من دون ." الفلسطينيين ال يضيعون فرصة لتضييع فرصة

لعرب اآلخرين سوريا ال يمكن حتقيق السالم، وأن سوريا تستطيع أن تملي على ا
واألسطورة الثالثة أن العرب لن يبدأوا مفاوضات مع إسرائيل إال إذا . خطواتهم

  .حصلوا على ضمانات باستعداد إسرائيل إلعادة املناطق يف مقابل السالم
حمادثات "لإلسرائيليين املتشككين أنه يمكن عقد  جيمس بيكر برهن يف مدريد

ولة عربية، من دون شروط مسبقة، ومن دون مباشرة ثنائية بين إسرائيل وبين كل د
  ."حماولة فرض تسوية، وحتى من دون حلول مقترحة

وبرهن الفلسطينيون أنهم مستعدون ألن يقبلوا على األقل حكماً ذاتياً، حتى 
  .على حساب االصطدام مع السوريين

أن حكومة الليكود وشركائه اليمينيين "وبانطالق عملية السالم، يتضح 
  ."مل تعد تستطيع االختباء خلف العقبات اإلجرائية املتطرفين

يف مدريد حتطمت عدة حمرمات سمّمت حياة اإلسرائيليين والعرب    ١١:ناحوم بارنيع
  .يف الشرق األوسط عقوداً من الزمن

                                                 
 .٤/١١/١٩٩١، "هآرتس"  ١٠
 .٤/١١/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت"  ١١



  ١٦٤، ص )١٩٩١ فيرخ( ٨، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا

 

١٢ 
 

مل حتدث قبالً مفاوضات مباشرة وعلنية بين ممثلين عن الفلسطينيين العرب "  
  .عة بالسيادةوممَثلين عن دولة إسرائيل املتمت

مل يحدث قبالً اتصال مباشر، من دون حضور أجنبي، بين إسرائيل وسوريا، "  
كان هناك جلان وقف إطالق نار، وحمادثات فصل قوات، . وبين إسرائيل واألردن

  .ومناقشات سرية يف أُطر دولية، لكن مل يحدث قط لقاء مثل لقاء األحد
ا ثاروا اآلن ضد التطرف التقليدي ومل يَثُرْ سكان املناطق احملتلة قط مثلم"

  .للسياسة العربية
واتضح لسوريا أنها عندما تختار طريق الرفض، فإنها تبقى وحدها، واجلميع "

  ."ضدها، وعلى رأسهم الفلسطينيون من املناطق
، ألول مرة، بوفد (de facto)اعترفت إسرائيل اعترافاً واقعياً "ويف مدريد، 

ويف مدريد، ." ير السكان الفلسطينيين حتت االحتاللفلسطيني للتفاوض يف شأن مص
عام من الصراع، أنهم ناضجون بما فيه  ١٠٠أظهر الفلسطينيون، أول مرة بعد "

  ."الكفاية ملفاوضات براغماتية، عملية وعلنية، مع إسرائيل

 fait)إن وفداً فلسطينياً يمثل املناطق قد أصبح حقيقة مفروضة "   ١٢:شلومو غازيت

accompli)؛ إنه ال يضم سكاناً من القدس "، وتشكيلته تنسجم مع املوقف اإلسرائيلي
ومن األفضل للحكومة اإلسرائيلية أن . الشرقية، أو أشخاصاً من فلسطينيي الشتات

  :واالعتبارات. جتري املفاوضات مع األردنيين والفلسطينيين عبر وفدين منفصلين
 اقتراح وفد فلسطيني من املناطق ، التي كانت هي املبادرة إىلإن إسرائيل  -١

إلجراء مفاوضات معه يف شأن ترتيبات للحكم الذاتي، مل تكن لتحلم بتشكيلة أفضل 
  .من هذه بالنسبة إليها

بما أن سكان املناطق هم األكثر تعباً ومعاناة نتيجة الضغوط، فإن   -٢
ال يتسطيع  رغبتهم يف تخفيف ضائقتهم ستقودهم إىل تقديم تنازالت واتباع مرونة

  .أي طرف عربي آخر القيام بهما
خطاً للحدود بين " اخلط األخضر"وفد مشترك سيلزم األردن باإلصرار على  -٣
وفد أردين منفصل عن الوفد الفلسطيني، يتطلب من األردن مناقشة احلد الذي . الدولتين

  .االنتدابي بين األردن وفلسطين احلد ال يوجد خالف يف شأنه، أي
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ات منفصلة مع وفدين تعطي إسرائيل فرصة أفضل وأسرع مفاوض -٤
ويمكن أيضاً . لالتفاق مع كل من الوفدين يف حمادثات ثنائية مع كل منهما على حدة

  .أن تساهم هذه املفاوضات يف تسريع عزل سوريا
الوسيط اإلسرائيلي الذي أدخل الفلسطينيين اخليمة األردنية، تسبب "   ١٣:موشيه زاك

، وبتقييد ملك األردن يف .ف. ت. اق والتنسيق السياسي بين األردن ومبتجديد االتف
  .املفاوضات مع اإلسرائيليين

وإذا أخرجنا الضفة الغربية . إن اخلالفات اإلقليمية مع األردن حمدودة جداً"
من احلسابات وفصلنا املفاوضات مع األردن عن املوضوع الفلسطيني، فإنه يمكن 

إن . دة سالم مع األردن يف مفاوضات مباشرة وثنائيةالتوصل بسهولة إىل معاه
وفيما يتعلق . املطالب األردنية اإلقليمية يف عربة، قرب نهرايم وإيالت، قابلة للحل

. أردنياً –فإن هناك عملياً اتفاقاً إسرائيلياً  –مشكلة املياه  –باملسألة األهم 
  .حمترماً من معاهدة السالم بين الدولتين يمكن أن تشكل جزءاً] احلالية[االتفاقات 

مل يفت الوقف للتفكير فيما إذا كان من األفضل إخراج الشحنة املتفجرة "
الفلسطينية من نطاق العالقات بين إسرائيل واألردن، وحتى من قاعة املفاوضات 

أردين تأثير نفسي يف املفاوضات  –وسيكون للتوصل إىل اتفاق إسرائيلي .  الثنائية
  ."رى، وأيضاً يف الرأي العام العاملييف اللجان األخ

إن املساهمة األهم واألكثر إيجابية التي يجب أن "   ١٤:)افتتاحية" (عال همشمار"
هي التوقف عن لعبة االستغماية مع  تقدمها احلكومة اإلسرائيلية يف هذه املرحلة،

  (...).القيادة احلقيقية للشعب الفلسطيني 
. يمثل مصالح خمتلفة عن مصالح األردنيينالكل يعرف أن الوفد الفلسطيني "

الكل يعرف أن رئيسي . الكل يعرف أن التوجيهات للوفد الفلسطيني توضع يف تونس
ومع ذلك تتعامل احلكومة  –الكل يعرف ذلك . الوفد هما احلسيني وعشراوي

  .اإلسرائيلية مع هذيانها األيديولوجي كأنه احلقيقة بعينها
، فإن الوقت حان (...)ومن أجل جناح املفاوضات  من أجل احترامنا الذاتي،"

ملواجهة احلقيقة كما هي؛ هناك شعب فلسطيني موجود يف هذا البلد، ولهذا الشعب 
  ."قيادة، ومع هذه القيادة يجب أن جترى مفاوضات السالم
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املتوقع، لكنه  (break through)مل يقد مؤتمر مدريد إىل االختراق "   ١٥:دان أفيدان
اإلسرائيلي يجلس  –فألول مرة يف تاريخ الصراع العربي . قة مهمة تاريخياًأرسى حقي

ممثلون إسرائيليون مع ممثلين سوريين وأردنيين وفلسطينيين، وجهاً لوجه، 
كان هناك أيضاً . ويناقشون السبل للتوصل إىل تسوية سياسية لنزاع الشرق األوسط

  .شرة مع لبنان يف السابقممثلون لبنانيون، لكن إسرائيل أجرت مفاوضات مبا
ن تضحية كبيرة من جانب كا 'العدو الصهيوين'إن اجللوس مع "  

اإلسرائيلية طريقاً مسدوداً، لكن  –ظاهرياً، دخلت االتصاالت السورية .السوريين
، ألن سوريا تريده، فهي مل يعد أوالً. األساس الستمرار احلوار بين الطرفين قد أُرسي

. للعودة إىل اخليار العسكري ضد إسرائيل يف املستقبل املنظور لديها السند السوفياتي
ثانياً، برهنت األحداث يف مدريد لسوريا أنها لو قاطعت احملادثات الثنائية مع 

وبعودتها إىل احملادثات الثنائية، أظهرت أنها . إسرائيل، لكانت عُزلت يف العامل العربي
  .ليست أقل براغماتية من العرب اآلخرين

. لفلسطينيون تبنوا سياسة مرنة من الناحية اإلجرائية، ومن ناحية املضمونا"  
سُمع صوتهم يف جميع أنحاء العامل، بفضل التغطية : فقد حققوا إجنازاً مهمًا يف مدريد

السورية، مل  –وكما هي احلال يف املفاوضات الثنائية اإلسرائيلية . اإلعالمية الهائلة
اإلسرائيلية إىل اختراق أساسي، لكن يمكن التوقع أن  –تؤد املفاوضات الفلسطينية 

تكتسب املفاوضات بشأن احلكم الذاتي تسارعاً متدرجاً، وأن تتقدم ربما بسرعة أكبر 
السورية، التي تواجه صعوبات بسبب رفض إسرائيل  –من املفاوضات اإلسرائيلية 

  .االنسحاب من اجلوالن
ملهمة، يف طريق كسر احلاجز النفسي مؤتمر مدريد كان أول خطوة فقط، لكنْ ا"

  .بين إسرائيل والعرب
من اآلن فصاعداً، نستطيع أن نتوقع مفاوضات طويلة وشاقة ومرصوفة "

لكن العملية بدأت كما يبدو، وجناحها يعتمد على إسرائيل أكثر مما يعتمد . باألزمات
ريد كانت أنه ذلك بأن رسالة العرب، بمن فيهم سوريا، يف مد(...) على أي طرف آخر 

فقط يف مقابل االنسحاب من املناطق سيوافقون أخيراً على بقاء إسرائيل وعقد سالم 
  ."معها
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بدأت بعد مدريد املرحلة احلساسة، التي يجب خاللها اتخاذ  قرار   ١٦:زئيف شيف
بشأن ما يجب عدم مناقشته، كي يظل يف اإلمكان االستمرار يف املفاوضات ودفعها 

  .إىل األمام
وال يوجد مؤشر على أنها . ائيل تريد السالم، لكنها تريد أن يدفع العرب ثمنهإسر

  .مستعدة للتخلي عن مناطق يف مقابل السالم
حجز املساعدات املقررة  –مارس األميركيون ضغوطات على اجلميع   ١٧:تسفي تيمور

  .لألردن، وضمانات القروض إلسرائيل، واملساعدات السعودية لسوريا
ن دبلوماسيين أميركيين أنه على الرغم من عدم وجود ربط معلن ولقد فُهم م

بين ضمانات القروض وتقدّم املفاوضات، فإن حتركاً إيجابياً يف مسألة الضمانات 
 وفُهم أيضاً أن أملانيا واليابان ودوالً أوروبية أخرى لن تقدم. لن يحدث من دون ذلك

  .وضاتتسهيالت مالية ومساعدات أخرى من دون تقدم املفا
مع ذلك يسجل لألميركيين أنهم أكدوا التزامهم جتاه أمن إسرائيل، ال من خالل 

تعمّدهم اإلسراع يف إرسال : خطاب بوش فقط، بل أيضاً من خالل دليل ملموس
والقصد من . إىل إسرائيل، التي وصلت قبل يومين من عَقْد املؤتمر ١٥ –طائرات ف 

لوقت نفسه إفهام العرب أن اخلالفات بين وراء ذلك كان استرضاء إسرائيل، ويف ا
  .الواليات املتحدة وإسرائيل ال تعني إمكان فتح خيار احلرب

وإذا سارت . جدول زمني ممكن التحقيق –وعد بوش الفلسطينيين بشيء ما 
  .األمور وفقاً خلطة بوس، فإن حكماً ذاتياً سيكون يف يد الفلسطينيين خالل عام

يف شهر  أوومن قوله أن االتفاق لن يتم يف يوم . شيءمل يَعِدْ بوش السوريين ب
أو يف عام، يمكن للسوريين أن يستنتجوا أنهم ال يقفون على رأس جدول األولويات 

  .األميركية
مع إسرائيل، وليس حتى يف " حل وسط إقليمي"قال لهم أيضاً أن يتباحثوا يف 

بحل وسط من هذا النوع، لكنهم لن يكونوا معنيين ". مناطق يف مقابل السالم"صيغة 
ولن يكونوا مستعدين للتباحث يف أقل من استعادة اجلوالن كلها يف مقابل سالم 

  .كامل
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من . "من دون تدخل أميركي نشيط لن يحدث تقدم يف املفاوضات  ١٨:عكيفا إلدار
سيقدم أوالً اقتراحاً بتسوية من أجل حل يف هضبة اجلوالن؟ هل يتخيل أحد أن يتفوه 

لنفترض أننا أعدنا ': هرون أمام زميله السوري بجملة حتى من هذا النمطيوسي بن أ
وهل يمكن أن  'هضبة اجلوالن لكم، أية ترتيبات أمنية أنتم مستعدون القتراحها علينا؟

وجمال حيوي  راح جتريد هضبة اجلوالن من السالحيبادر نظيره السوري إىل اقت
 –ة عليها لسوريا؟ ويف اللجنة األردنية للمستوطنات اليهودية يف مقابل إعادة السياد

هل يف وسع إلياكيم روبنشتاين أن يعرض على الفلسطينيين أكثر من : الفلسطينية
، هذا االبتكار العجيب الذي رفضه املصريون قبل عشرة (personal)حكم ذاتي لألفراد 

  ■ " أعوام؟
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