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  اخلطوط العامة لسياسة رابين
  جتاه السالم مع سوريا 

  
منذ أعوام رنّ جرس الهاتف يف القاهرة، وهو اآلن يرن يف غزة وأريحا، يف 

وثمة أحد ما يقول  –ونحن، أيها، السادة، نرفع السماعة . عمان، يف دمشق ويف بيروت
  ..آلو على الطرف اآلخر من اخلط

يف األعوام السبعة والعشرين التي مضت منذ حرب األيام الستة، حتوَّل اجلوالن   
على صخور البازلت استقرت عائالت، . من أرض الصخور واجلالميد إىل حديقة غنّاء

احلكومات  –إن دولة إسرائيل واحلكومات اإلسرائيلية . وبنيت منازل، وربي أطفال
الروّاد، : إنهم أناس وال أفضل. إىل اجلوالنأرسلت أفضل الناس  –اإلسرائيلية كافة 

وليس من قبيل املصادفة أن . أصحاب الرؤى، واملقاتلون الذين أنشأوا مشروعاً رائعاً
اإلعجاب بأهايل مرتفعات اجلوالن يتخطى جميع اخلطوط احلزبية، وهو أمر يشارك 

مل نكن . مل نكن خمطئين يوم أرسلناهم إىل اجلوالن... فيه جمهور الناس الواسع
. خمطئين يوم شجعناهم على بناء املنازل وتربية األطفال وغرس الكروم وجنى الثمار

ومع كل االحترام الذي . كان ذلك هو العمل املالئم يف الوقت املالئم واملكان املالئم
فإنه مل يكن الغاية  –وأنا أحترم هذا االستيطان  –نكنُّه لالسيتطان يف اجلوالن 

م من كل ما يقال هذا، فإن مرتفعات اجلوالن مهمة ألمن دولة أه. األساسية قط
يف العامل ستزيحنا مقدار وما من قوة ... إسرائيل، باملستوطنات أو بال مستوطنات

نعم، سالم . أنملة إن مل يقم سالم تام، سالم حقيقي، سالم مع كامل الترتيبات األمنية
  ...ده سيجعلنا مستعدين للتغيرالسالم احلقيقي وح. الشجعان بين سوريا وإسرائيل

ألن  –عاماً متمسكين بآرائنا السياسية واألمنية ومل نغييرها  ٢٧لقد بقينا 
لكن ينبغي للمرء أن يكون نعامة كي ال يستين . العامل مل يتغير والدول العربية مل تتغير

لقد تغير العامل والدول العربية أيضاً، وإن مل : أن شيئاً ما قد حدث يف األعوام األخيرة
وبقدر ما كانت سوريا ال تعترف بحق إسرائيل يف احلياة، مل يكن ثمة من .. تتغير كلها
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وبقدر ما ظلت دمشق ترفض يدنا املمدودة ظللنا نشدد قبضتنا . للتفاوضجمال 
  .العسكرية واملدنية على اجلوالن الذي يبعد بضع عشرات الكيلومترات عن دمشق

  
  

  لن نوقّع أي اتفاق سالم " ...          

  مع  دمشق إن مل نكن مقتنعين          

  ."بأن أمننا مضمون         

  
خطت سوريا اخلطوة األوىل نحو إمكان السالم يوم كانت حكومة الليكود التي   

يوم وافقت على مؤتمر مدريد وشاركت فيه وقد  –يرئسها يتسحاق شمير يف السلطة 
ما من أحد "لن نعود إىل أيام ... واستمرينا يف رحلة السالم العسيرة –رحبنا بذلك 
العامل "، ولن نعود إىل أيام "نا ملكاملة هاتفيةانتظار"، ولن نعود إىل أيام "لنتكلم معه

  ...لن نعود إىل تلك األيام، نحن نمضي قدماً". ضدنا
كان رأيي، وال يزال اليوم، أن ثمة قدراً كبيراً من اخملطر األمنية يف أية تنازالت   

لكننا لن نوقع أي  –األمن والسالم معاً  –نحن نضع الكثير يف امليزان . أمنية لسوريا
  ...اتفاق سالم مع دمشق إن مل نكن مقتنعين بأن أمننا مضمون

سفارة إسرائيلية يف : هذا هو السالم الذي حلمنا به، السالم يف جتسيده اليومي  
دمشق، سفارة سورية يف إسرائيل؛ باص تابع لشركة إيغد يسافر إىل حلب، سياح 

، عالقات "عال –ال "رطوس، طائرات إٍسرائيليون يف حمص، سفن إسرائيلية يف ط
إعادة االنتشار [... وطبعاً، فإن لذلك نظائره السورية أيضاً  –كل شيء . جتارية وثقافية

على تخفيض متبادل للقوات النظامية، نزع السالح من مناطق على أساس ] ستشتمل
عدم تناظر جغرايف، نشر قوات متعددة اجلنسيات على نحو يشبه ذلك املوجود يف 

  ...صحراء سيناء
ويف حال حدوث أي انسحاب واسع النطاق، فنحن مصممون تصميماً ثابتاً 

هل ثمة من زيادة يف الديمقراطية . على طرح القرار املتعلق بذلك على استفتاء عام
على ذلك؟ أم هل ثمة ما هو أنصف من االستفتاء؟ وأنا أكرر وعدي بأننا إذا ما احتجنا 

السالم باالنسحاب انسحاباً واسع النطاق تقبل احلكومة به، إىل أن ندفع ثمن معاهدة 
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: فإننا سنعرض ذلك بجيمع تفصيالته على كل مواطن إسرائيلي، ونطلب قرار الشعب
 هل أنتم مع هذا السالم أم ال؟
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