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  ثمن الرفض: األسد

  شلومو غازيت
  

إن األسلوب املتعنت الذي يدير الرئيس حافظ األسد به املفاوضات مع إسرائيل   
حيرة فقد فاته القطار نظراً إىل أن حكومة إسرائيل التي كانت يف . قد كلفه ثمنًا باهظاً

من أمرها لناحية على أي من املسارين السوري أم الفلسطيني، يجب حتقيق انطالقة، 
وكانت لفترة طويلة ميالة إىل دمشق، فاصطدمت برفض دمشق املتعنت إليضاح 

ويف املقابل التعنت يف فتح قناة ". السالم الكامل"مقاصدها بالنسبة إىل مصطلح 
واقف من املوضوعات املدرجة يف جدول اتصال موازية وغير رسمية الستيضاح امل

  .أعمال املفاوضات
ويف الواقع الذي نشأ اآلن، فإن اجلمهور يف إسرائيل، وكذلك املؤسسة   

السياسية لن يقبال ولن يسلّما بمنظومة تنازالت واسعة أُخرى، قبل أن يهضما االتفاق 
تفاق مع سوريا، حتى فإسرائيل اليوم غير مستعدة لهضم ا. الفلسطيني، ويقبال به فعالً

فهي غير مستعدة اللتزام انسحاب كامل، حتى لو وافقت سوريا . لو كان مريحاً نسبياً
على أن يتم األمر يف مسار طويل جداً، وال حتى االنسحاب جزئي يف اجلوالن إذا كان 

ويف هذه األوضاع، . يُلزم باخلروج من معظم املناطق هناك، وبإخالء املستوطنات
  :األسد نفسه مضطراً إىل اختيار واحد من ثالثة إمكانات يجد الرئيس

الفلسطيني بهدف  –عمل حثيث للتخريب يف االتفاق اإلسرائيلي : األول  
إحباطه، وذلك عن طريق التشجيع واحلث على القيام بأعمال عنف وأعمال استفزازية 

مثل إلغاء (إسرائيلية عامة  –ضد إسرائيل، واحليلولة دون أية حماولة تقارب عربية 
ومن املشكوك فيه أن يكون ). املقاطعة العربية، وحتسين العالقات، وتطبيع غير رسمي

يف وسع السوريين إحباط املسار، لكن سياسة كهذه ستضر بأهدافها الرامية إىل 
  .حتسين عالقاتها بالغرب وشطب اسمها من قائمة الدول التي تشجع اإلرهاب

                                                            

  " ١٠/١٠/١٩٩٣، "أحرونوتيديعوت. 
   باحث كبير يف مركز يايف للدراسات االستراتيجية)احتياط(لواء ،. 
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وهذه السياسة ستجد تعبيراً . ر صبور من جانب دمشق لدورهاانتظا: الثاين  
عنها يف عدم اتخاذ خطوات تقارب مع إسرائيل، لكن أيضاً يف حيادية يف كل ما 

وسياسة ضبط النفس والصبر هذه، تتناقض مع . يتعلق بمحاوالت إحباط االتفاق
  .طابع الرئيس األسد وأسلوب السياسة السورية

مرحلي مع إسرائيل، هدفه ضمان عدم بقاء سوريا خارج  توقيع اتفاق: الثالث  
بين اجلانبين، استعداداً للمرحلة املقبلة يف " خطوات لبناء الثقة"املسار، وتنمية 
ويف حين أنه من الصعب تصور التوصل إىل اتفاق مرحلي يف هضبة . املسار الثنائي

سرائيلي الشامل، فإن هناك اإل –اجلوالن، إالّ إذا كان مرحلة يف إطار االتفاق السوري 
تعهد : ة إىل اتفاق مرحلي إليجاد حل ملشكالت جنوب لبنان، جوهره ما يليجحا

واحترام احلدود . إسرائيلي باإلجالء الكامل لقوات اجليش اإلسرائيلي من جنوب لبنان
ويف املقابل تتعهد سوريا، مباشرة أو بواسطة اجليش اللبناين، بتجريد . الدولية

ت يف جنوب لبنان من سالحها، ويف مقدمها حزب الله، طبعاً، وتقوم هي امليليشيا
  .ولبنان بضمان الهدوء التام على امتداد احلدود

ومن ناحية أُخرى، تضمن سوريا عدم اتخاذ خطوات من شأنها معاقبة السكان 
املدنيين يف جنوب لبنان وجنود جيش لبنان اجلنوبي، وجميع من تعاونوا مع هذا 

ىل ذلك، تتعهد إسرائيل وسوريا ببدء مفاوضات بشأن االتفاق الثنائي الدائم، إ. اجليش
يف وقت ال يتعدى عامين منذ العمل باالتفاق املرحلي، وبصورة تتزامن مع بدء 

  .الفلسطيني الدائم –املفاوضات بشأن االتفاق اإلسرائيلي 
اجملاالت وأهمية هذا االتفاق املرحلي، من وجهة النظر السورية، ستكون يف 

فسوريا لن تبقى خارج املسار، واملباحثات معها بشأن التسوية الدائمة ستبدأ : التالية
بعد عامين، كما أشرنا؛ كذلك ستظهر سوريا كمن حقق، انسحاباً كامالً من لبنان، 

إىل ذلك . وكمن أعطى األولوية للمصالح العربية العامة، على مصاحلها املباشرة
طابعها كدولة مسؤولة حتترم االتفاقات لدى الرأي العام ستعزز سوريا صورتها و

القلق األمني،  –العاملي؛ وهي ستقنع إسرائيل بمبادرة تستجيب لقلقها األساسي 
  .وبعامل الصدقية

لألرض، استعداداً للمرحلة املقبلة، مرحلة ويف ذلك كله سيكون إعداد وتمهيد مهمان 
 .دخول التسويات الثنائية الدائمة



 

 
 

  

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
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