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  حديث صحايف للرئيس حافظ األسد
  بشأن موقفه من

  االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ *.دمشق

  
األسبوع املاضي قال شمعون بيرس إن املباحثات مع الفلسطينيين بدأت " باري ماتش"س ـ يف حديثه إىل جملة 

وهل كانت خافية عليكم كما .. اتمتى علمتم يا سيادة الرئيس بهذه املباحث.. أشهر وإنها كانت سرية 8منذ 
  ؟...يقال

  
عرفات مل يخبرنا باتصاالته السرية ومل تصلنا منه أية معلومات حول هذه االتصاالت وهو يقول إن ج ـ   

وأنا عندما التقيت به يف دمشق قلت له كان من . املباحثات بدأت منذ أواخر العام املاضي ومع ذلك فقد تكتم عليها
  .رض أن تخبروا الناس خاصة هؤالء الذين تظاهرتهم بالتنسيق معهم وشاركتم يف اجتماعاتهمالطبيعي ومن املفت

فقد كانت تصلنا شائعات كثيرة حول اتصاالت سرية يجريها عرفات وبعض أعوانه مع ويف الواقع   
ائعات ما الشمنها الصحيح ومنها نصف الصحيح إذا صح هذا التعبير، ومن هذه إسرائيل ولكن الشائعات كثيرة، 

. يتحقق باملصادفة، وهذا أُسلوب خبرناه منذ سنين طويلة، ولذلك مل يعد املرء يعطي اهتماما كبيرا لهذا املوضوع
الشيء اآلخر إنه كان متصورا ما دامت العملية السلمية قد بدأت بين الدول املعنية وهي الدول التي ذهبت إىل 

وال ... استمرار التنسيق، السيما أنه كان هناك تنسيق جماعي جيد نوع منثم واشنطن فال بد أن يكون هناك مدريد 
أذكر منذ بداية الصراع الغربي اإلسرائيلي، أن األطراف العربية املعنية بهذا الصراع شهدت فيما يتعلق باملسعى 

وزراء وذلك لعدة أسباب، ولعل أهم هذه األسباب أن السلمي تنسيقا أفضل مما كان موجودا منذ مؤتمر مدريد 
اخلارجية كانوا يجتمعون قبل ويف أعقاب كل جولة للتشاور والتنسيق وصوال إىل أفضل القرارات يف ظل التنسيق 

اجليد، وكان الوزراء يجتمعون على األقل مرة كل أسبوع يتبادلون املعلومات وتنسيق العمل، إىل أن حدثت املفاجأة 
  .سرية واتفاق غزة ـ أريحامفاجأة املباحثات ال.. التي مل يكن أحد يتوقعها

  
خاصة ونحن نعرف إخواننا يف الثورة الفلسطينية ربما أكثر من غيرنا من .. نعم كانت مفاجأة مؤملة  

نعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم ونعرف طبائع كل شخص من .. األشقاء العرب بحكم التعايش اليومي املشترك،
ل وكثير من القضايا السورية امللحة كنا نؤجلها ألسباب تتعلق أرباع وقتي لهم بالقادة، وأنا شخصيا أنفق ثالثة 

وكثيرا ما قلت لهم ثقوا تماما أنه بغير الزخم العربي ال يمكن أن حتققوا أي شيء، ومن املفترض أنهم يعرفون .. بهم
قيقة السيما أن يف السنوات الطويلة املاضية جرت بيننا وبينهم أحاديث كثيرة هدفها أن يدركوا هذه احل.. ذلك جيدا

  [...]القضية الفلسطينية هي أساس كل شيء 
ال يوجد أي مبرر لهذه املباحثات السرية، ومن رأيي إنهم خسروا، كما خسر العرب، ومل يربح سوى .. ثانيا  

ال يوجد منطقٌ يقرر هذه احلقيقة وإال تغيرت حتى النظرة . إسرائيل ألنه يستحيل أن يكون الفرد أقوى من اجملموع
إسرائيل ال تعطي إال .. وال بد أن إسرائيل حسبت األمر جيدا ووجدت أنها فرصة مالئمة لالقتناص.. ىل الرياضياتإ

القليل للطرف الذي يشذ وإذا أعطت اليوم تأخذ ما أعطته يف املستقبل، هنا إذا كان هناك شيء سيعطى، ومعروف 
  .من سياسة إحداث الشروخ تستفيدأن إسرائيل 

. ث أنه إذا كانت بعض الدول وبحكم القيود التي تفرض عليها كدولة تقدم على بعض األمورالثالالشيء   
ما حدث مل يكن أحد .. شيء مؤسف ما حدث.. الكثير ال أن تركض" تفرمل"فإن الثورة باعتبارها شعبية هي التي 

  ..يتوقعه
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أنه شكركم على نصائحكم له، إيجابية وس ـ أعلن عرفات أنه التقى بكم، ووصف املقابلة بأنها كانت   
وأضاف أن الرئيس األسد كانت له بعض االعتراضات دون أن يفصح عن هذه االعتراضات،فهل أفهم مما ذكرته يا 

  ؟...سيادة الرئيس أن هذه هي االعتراضات
  

ما ذكرته اعتراضات شكلية وإن كانت كلمة شكلية ال تنطبق تماما بسبب تداخل الشكل مع .. ال طبعا ج ـ  
. فهي قضية كل العربنحن لن نغير موقفنا من القضية  االعتراضات كثيرة ـ كثيرة لكن من حيث املبدأ.. املضمون

هي قضية مصر وقضية سوريا وغيرهما وإال ملا كان هناك أي مبرر لكل ما قدم من تضحيات وملا كان هناك 
عاما خلدمة  50أو  40ند كل اقتصادنا منذ وملا كان هناك مبرر ألن جن.. مبرر ألن يموت من مات من أجل فلسطين

إن فلسطين .. أنا أحتدث عن شعوري كمواطن عربي قبل أن أحتدث عن شعوري كمسؤول.. القضية الفلسطينية
  .بالنسبة لنا كأي جزء من بالد الشام أو سوريا

  
على سوريا أو س ـ سيادة الرئيس هل يمكن أن يشكل اتفاق غزة ـ أريحا أي تهديد مباشر أو غير مباشر   

  ؟...األردن، وملاذا بادر امللك حسين باجمليء إىل دمشق فور توقيع اتفاق غزة ـ أريحا
    
لكن كما تعرف فإننا .. بالنسبة للتهديد أو اخلطر الذي يشكله هذا االتفاق أقول إنه ال يشكل أي تهديد ج ـ  

  [...]لرئيس السادات وأنا خططنا حلرب أكتوبر اختلفنا مع الرئيس السادات عندما حدث انفراده بما حدث، رغم أن ا
لكن كما قلت نحن كنا سائرين يف طريق التنسيق .. اتفاق غزة أريحا ال يمكن أن يشكل أي خطر علينا  

  .ولكن هذا التنسيق حتطم واملستفيد بالطبع طرف غريب على الساحة العربية.. بفعالية
ولو كنا نبحث عن حل ملشكلة اجلوالن فقط .. الشاملعاما ونحن نسعى للحل  20لقد صار ملا أكثر من   

احلل الشامل ومل أكن مستعدا ال أنا وال الشعب السوري  قلكانت أمامنا الفرص ولكننا رفضنا كل شيء ال يحق
أعلنا رسميا استمرار سوريا يف دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومع ذلك ومراعاة للظروف .. للقبول بحل جزئي
لكن .. ولو كنا نريد أن تعرقل االتفاق، ألفشلناه.. له وملؤسساته حق إقرار ما يراه مناسبا الشقيق الذي يعود

أنه إذا اتضح لنا أن أضرار هذا االتفاق ومن املؤكد .. االتفاق أحلق مزيدا من األذى يف الساحة الفلسطينية.. بصراحة
نا، فإن األضرار ستكون أقل مما لو بدأت لكن يف ضوء ما هو مرئي وما هو متوقع من قبل.. ستكون كبيرة سنفعل

على كل حال أنتم قرأتم .. إذا كانت هناك مصاعب أم المشاكل بين الناس وقتال، وعلى العموم سنرى يف املستقبل 
يف طريق ما حدث خطوة .. كل نقطة يف االتفاق حتتاج إىل اتفاق.. وال أعرف على ماذا اتفقوا.. االتفاق وأنا قرأته

وطبعا هذا ليس من مبدئي وليس من مبدأ .. لذلك قلنا إنه يعود للشعب الفلسطيني حق إقرار ما يراه مناسباو.. طويل
سوريا، ألنها مسؤولية كل العرب وليس معقوال من الشخص الذي ضحى بكل شيء من أجل فلسطين أن نقول له 

  .أنت غريب عن هذه القضية
  

بأنه يعني تأييد " بل بما يقبل به الشعب الفلسطينيسوريا تق"س ـ لقد علق البعض على مقولة أن   
  ؟...االتفاق

  
.. أنا نصحت اإلخوة.. مل نعارض ومل نقبل.. مل نبارك ومل نؤيد. احلقيقة نحن كنا واضحين تماما ج ـ  

لت وق. أنا قلت له فقط وحّد الشعب، وحّد املواطنين حتى ال تكون هناك مذابح.. عرفات قال إنه شكرين على النصائح
  .له لن نعرقل ولذلك قال شكرا ثالث مرات

  . . . . . . .][  
هل تهدف مثال إىل . ملقابل يا سيادة الرئيس، ما الذي دفع إسرائيل ألن تتماشى مع هذه اخلطوةس ـ يف ا  

  ؟...إظهار عدم اتفاق العرب
  

والشواهد املؤكدة  إنها تواجه صعوبات غير هينة.. إسرائيل كما يعرف اجلميع غير مرتاحة يف غزة ج ـ  
لهذه احلقيقة ليست خافية على أحد، وإسرائيل لها مصلحة يف أن يشارك العرب يف حتمل نتائج املصاعب التي 

  ..تتحملها، واالتفاق يحقق لها هذا الهدف
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ومع ذلك أنا أتمنى أن يحقق هذا االتفاق أكثر مما يستنتج املرء عندما يقرأه، ألن االتفاق يبقي كل شيء   
لكنه أدخل نفسه يف شجن .. وطبعا ياسر عرفات عليه أن يرضى بأي شيء.. االتفاق مل يعط أي شيء.. إسرائيلبيد 

  .كبير
  . . . . . . .][  
س ـ يف رأي سيادتكم ما هي أبرز األسباب التي دفعت ياسر عرفات إىل الدخول يف مباحثات سرية   

ت السالم يف واشنطن والتي تشارك فيها سوريا ولبنان وطويلة مع اإلسرائيليين على الرغم من استمرار مفاوضا
  واألردن؟

  
  .ربما اعتقد أنه سيكون رابحا يف سلوك هذا الطريق أكثر من ربحه فيما لو بقي باألسلوب السابق ج ـ  

  
  ؟...س ـ رابحا على املستوى الشخصي أم على مستوى القضية  
    
  .. ينيةياسر عرفات ال يفرق بينه وبين القضية الفلسط ج ـ  
.. كانت تبحث عن شخص يستلمها.. طبعا كان معروفا أن إسرائيل تريد أن تتخلص من غزة بأي ثمن  

  ؟...أي سياسة هذه تلك التي تبنى على الكالم يطير يف الهواء.. وصار اتفاق غزة ـ أريحا.. سمع هذا وسعى إليه
  

تفاق كانت تعارض مقابلتكم سمعنا عن رفض استقبال فصائل فلسطينية لال.. س ـ سيادة الرئيس  
  ؟...لعرفات أين احلقيقة

  
بهم ولكنهم وقد طلب عرفات االجتماع .. طبعا كانوا ينتظرون من سوريا أن ترفض استقبال عرفات ج ـ  

على رابين أن يسكت : يف الغرب أو يف إسرائيل أن نسكت هؤالء نقولولذلك أنا أقول عندما يطالبوننا . رفضوا
  ..الليكود

    
بينما هناك من يرى أن الصراع قد يتحول .. ياسر عرفات قال إنه قادر على ضم الصف الفلسطينيس ـ   

  ؟...من فلسطيني ـ إسرائيلي إىل فلسطيني ـ فلسطيني
  

اليوم سمعت تصريحا ملسؤول من حماس يف عمان يقول .. ج ـ البعض من الفلسطينيين يقول هذا الكالم  
، واالحتمال بأن تصير "لسطينيين ولكن يف نفس الوقت نريد أن نمارس حقوقنانحن ال نريد اللجوء للعنف ضد الف"

  .مشاكل بينهم احتمال قائم واألمر ليس بالبساطة التي يتحدث عنها ياسر عرفات
    
  س ـ حتى لو حدثت وساطة سورية أو عربية؟  

  
  .وساطة سورية يف هذا املوضوع ال يمكن أن حتدث ج ـ  
  . . . . . . .][  
. ميع يا سيادة الرئيس يتحاشون احلديث عن وضع القدس، أو يطلبون تأجيل بحث هذا املوضوعس ـ اجل  

وقد ذكر ياسر عرفات أن تصريح رابين حول اعتبار القدس عاصمة أبدية إلسرائيل إنما يقصد به اجلزء الغربي 
  .منها

  
رابين على هواه، ورابين غالبا عرفات هو الذي يفسر تصريح ... يظهر أنه عقد اتفاقا سريا حول القدسج ـ   

  .وإذا كان هناك اتفاق سري بهذا املعنى الذي يقصده عرفات فهذا أمر جيد.. ليس له علم بما يجتهده عرفات
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فهم يصرون .. س ـ اإلسرائيليون ـ يا سيادة الرئيس مل يصدر عنهم أي كالم بالتفسير الذي ذكره عرفات  
نما يأمل الفلسطينيون أن يوفر لهم االتفاق فرصة يف املستقبل جلعل على بقاء القدس موحدة وعاصمة لهم، بي

  ؟...القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فكيف سيتم ذلك يف رأيكم
  

أتصور أن هذه املشكلة فلسطينية باألساس، لكن ضمن أعراف هذا العامل ال بد أن يكون هناك كيان ج ـ   
وعموما فإن هناك صعوبات يف وضع الدول العربية من النواحي .. يتهمفلسطيني بعد أن توىل الفلسطينيون قض

السياسية والقانونية حيال التعامل مع قضية القدس، لكن، ومع وجود هذه الصعوبات فإن للقدس وضعا خاصا 
  .وال بد للعرب أن يفعلوا شيئا حيالها، وال بد من إيجاد حل للقدس حتى ال تبقى مشكلة دائمة

  
لرئيس، أريد أن أسألك بصراحة ما العقبة التي حتول دون حتقيق نوع من االتفاق بين سوريا س ـ سيادة ا  

  ؟األرضاألرض ثم السالم؟ أم السالم قبل ! واسرائيل، أو بمعنى آخر من يسبق من؟
  

السالم تشكل وحدة متكاملة، وهذه املرجعية هي " مرجعية"على كل حال، فإن سوريا ترى أن  [...]ج ـ   
وإسرائيل أخلّت بالشروط التي . رتكزت عليها املبادرة األميركية التي نادت بعودة األرض مقابل السالمالتي ا

، ورابين يدعي أن سوريا هي "األرض مقابل السالم"وسخّرت كل جهودها لوأد مبادرة " مدريد"تأسس عليها مؤتمر 
املوافقة السورية على مدريد وعلى املبادة التي تعرقل مسيرة السالم، لكن اجلميع يعرف ويدرك أنه لو مل تكن 

وإذا كان رابين يرى أن .. األميركية ملا بدأت مفاوضات واشنطن، ويعلم أن لسوريا الدور األساسي يف عملية السالم
تمسك سوريا بحقها يعرقل السالم فالكل يعلم أن سوريا لن تفرط يف ترابها الوطني، وإسرائيل هي املسؤول عن 

دم إيجابي يف مباحثات السالم، وهي املسؤولة عن جمود وركود املباحثات ودورانها يف حلقة عدم حتقيق تق
. إنها تراوغ وال تتجاوب مع بند االنسحاب، وهو البند الذي تضمنته الوثيقة السورية يف اجلولة السادسة. مفرغة

  .لقد استمر النقاش وتواصل حوله إىل اجلولة احلادية عشرة
  
  
  
  
  

   
  

 



 

 
 

  

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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