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  التسوية الصعبة: دراسة يف
  اإلسرائيلية –االتفاقات واملعاهدات العربية 

  عدنان السيد حسين
  روت: مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق،بي

  صفحة. ٢٣٨، ١٩٩٨
  

الكاتب، يف هذا الكتاب، أن األثر األبقى التفاق كامب ديفيد هو أنه دشن  يرى  
اإلسرائيلي، وخلّف وراءه املرحلة السابقة  –مرحلة جديدة يف تاريخ الصراع العربي 
لن نهاية مرحلة املواجهة الرسمية بين العرب كلها. ثم جاء تنفيذ االتفاق بحذافيره ليع

وإسرائيل وبداية مرحلة التسوية السلمية. ويتحفظ الكاتب عن مفهوم "التسوية" نفسه؛ 
فالتسوية تعني العدل والتوازن يف املصالح، وتنطوي على احلل الوسط وحتقيق 

ا يف العامل األهداف لألطراف املعنية كلها، بينما "التسوية" التي يكثر احلديث عنه
العربي تفتقر إىل هذه الشروط كلها، فال هي قائمة على مفاهيم العدالة، وال على قواعد 

القانون الدويل، وال على مبادىء التفاوض املعروفة. إن جمرد قيام إسرائيل هو، يف 
حد ذاته، افتئات على قواعد القانون الدويل، بينما التسوية اجلارية اآلن يف املنطقة 

ة تفتقر إىل شرط أساسي من شروط التسويات وهو الثبات. فما حتقق حتى اآلن العربي
يف مصر وفلسطين واألردن ليس "تسوية راسخة" أو "ثابتة" وإنما "تسوية مفروضة" 

  بالقوة اإلسرائيلية واألميركية.
اإلسرائيلي" ويعتقد أنه مغالطة تشير  –ينتقد الكاتب مصطلح "الصراع العربي   

مفترضة وغير متحققة يف الواقع الفعلي، "فال كل العرب اصطرعوا مع إىل عمومية 
). على أنه يف تتبعه ١٥إسرئايل وال الذين دخلوا يف صراع معها أكملوا الشوط" (ص 

واجتياح إسرائيل لبنان يف  ١٩٧٩حمطات التسوية منذ اتفاق كامب ديفيد يف سنة 
رصد االجتاهات العامة لهذه ، تمكن من ١٩٩١حتى مؤتمر مدريد يف سنة  ١٩٨٢سنة 

العملية املستمرة، فرأى أن ثمة خمسة معامل للتسوية راحت تتبلور منذ اتفاق كامب 
يف  السير ديفيد ولعلها اكتملت بعد مؤتمر مدريد هي: الضغط الدويل لضمان استمرار

التسوية (وهو أداة السلطة الفلسطينية)؛ استمرار التحالف االستراتيجي الوثيق بين 
لواليات املتحدة األميركية وإسرائيل (وهو أداة إسرائيل للتقليل من قدرة الضغط ا

الدويل)؛ تراجع فاعلية القرارات الدولية (وال سيما بعد انفراد الواليات املتحدة 
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وبريطانيا بالعراق وإلغاء دور جملس األمن)؛ تراجع النظام العربي (بل انهياره بعد 
؛ القدرة اإلسرائيلية على التصعيد املستمر يف مواجهة )١٩٩٠اجتياح الكويت يف سنة 

 الفلسطينيين يف الداخل، واللبنانيين والسوريين يف اخلارج.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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