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  *الرئيس املصري للشؤون السياسية حديث صحايف مع مدير مكتب
  ]مقتطفات[ **.عن املفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية

  [.......]  
  ماذا يفعل كريستوفر؟ ■  
ففي اجلوالت السابقة ركز كريستوفر على معرفة ما . الواقع إن الكرة أصبحت يف امللعب األميركي □  

حصل على هذا . املقابل الذي هو على استعداد لتقديمه لكي يحصل على هذا املطلبيريده كل طرف بالتحديد وعن 
حتفظات معينة وآراءها يف  ةوعرض املوقف اإلسرائيلي فأبدت سوري ةيف البداية من إسرائيل ثم ذهب إىل سوري

  .سرائيليلطرح اإليف االتقويم السوري الحظ وجود إيجابيات اعتبرها بسيطة إذا قورنت بالسلبيات . بعض املسائل
ألن العرض  هذا بدأت هي بتقديم تصور معين قد ال يكون اتخذ شكالً نهائياً  ةوبعدما فعلت سوري  

وغاب عنه بعض النقاط املهمة مثل إبداء االستعداد لالنسحاب من كل  اإلسرائيلي مل يتخذ هو اآلخر شكالً نهائياً
لنفسها بقدرة على املناورة يف املستقبل يف انتظار أن تتعرف  حتتفظأرادت إسرائيل أن . األراضي السورية احملتلة

تستطيع حتى بعد ذلك أن جتادل يف بعض األمور وأن تطيل  ابأنهإىل استعدادات اجلانب السوري وربما العتقادها 
  .أي أن إسرائيل احتفظت بعدد من األوراق للمساومة. الفترة املقررة لالنسحاب ومسائل املستوطنات

د وكان سرائيلي ثم دخلوا يف عرض الطرح املضاموا رد فعلهم على هذا التصور اإلقد ةء يف سورياألشقا  
بعدما حدث ذلك . سرائيلي على رغم أنه مل يكن نهائياً وهذا طبيعي ألن املرحلة مبكرةأكثر وضوحاً من الطرح اإل

ن دور ساعي البريد انتهى وال يمكن إدارة يكتفي بالنقل أل إذ بات عليه أالّأصبحت الكرة يف ملعب الوسيط األميركي 
وأقروا من جهة أُخرى بأنه مل يحدث من التقدم ما يكفي لعقد املفاوضات يف واشنطن . املفاوضات عن بعد

ملواقف ال يمكن الرجوع إىل املفاوضات من دون مؤشرات إىل حترك ولئال تتوقف عقارب الساعة عند ا. وحتريكها
تنشيط هذه املفاوضات يستلزم تقديم تصور ولو مبدئياً من اجلانب األميركي ملا يمكن أن يقبل به . املعلنة السابقة

  .الطرفان كمطلب وكمقابل
وما هو املقابل؟ هنا يستطيع اجلانب  ةبماذا تطالب إسرائيل وما هو املقابل وبماذا تطالب سوري  

اقتراحاً رسمياً تتمسك به الواليات املتحدة أو يعتبر مطروحاً على  يف الضرورةشيئاً ال يكون  األميركي أن يقدم
طاولة املفاوضات بصفة رسمية وإنما يمكن أن يقدم يف البداية كأفكار من شأنها أن تظهر أن الشريك األميركي، 

كل األويل أو املبدئي وهو مقبول من الطرفين، يرى من جممل اتصاالته ومن رؤيته الذاتية ما يمكن أن يتخذه الش
وهذه العملية نفسها قد تكون مرحلية، أي أن تبدأ بأفكار شفوية ثم االنتقال إىل مرحلة . التفاق إسرائيلي ـ سوري

  .االقتراحات املكتوبة
التصور األميركي لن يكون مستقالً عن الطرفين إنما هو عرض وتلخيص وحتسين للطرح الذي قدمه كل   

هذه املسألة . لفجوة وتسهيل العودة إىل املفاوضات يف واشنطن وضمان أن تكون واعدةطرف حتى يمكن تضييق ا
ونحن نتحرك . الزمة وضرورية ألن غياب التقدم على املسار السوري يمكن أن يسبب نكسة للعملية السلمية كلها

يوم نفسه بل يف وال يعني ذلك وجوب حصوله يف ال. على أساس أن يحصل تقدم على كل املسارات يف وقت واحد
وبعد الذي حصل على املسارين الفلسطيني واألردين ال بد من حتقيق تقدم على املسار السوري . وقت متقارب

التعامل مع املسار . وكذلك على املسار اللبناين حيث سيكون التقدم أكثر سهولة وهو مهم وملح وإن بدا مؤجالً
على كل املسارات حتى يمكن القول بوجود التزام من التقدم  اللبناين كمسار هامشي سيكون خطأ كبيراً، ال بد

  .بالتسوية الشاملة
  [.......]  
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