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  مقابالت

  حقائق
  اإلسرائيلية -املفاوضات السورية 

  يف حديث مطوَّل مع
  السفير وليد املعلِّم

 ســبتمبر /يف أيلــول." أن. أن. ســي" يبــدو أن إعــالن الــرئيس األســد يف مقابلتــه مــع الـــ
يونيـو /وافقـوا علـى االنسـحاب إىل خطـوط الرابـع مـن حزيـراناملاضي أن اإلسرائيليين 

فــالكثيرون مــن اإلســرائيليين . بأكملهــا" الفــرص الضــائعة"، أعــاد إحيــاء مســألة ١٩٦٧
يقولون إنه لو كانت سورية قد تقدمت على جبهة املفاوضات ملا كانت حكومة بيـرس 

  .دعت إىل انتخابات مبكرة
ولقــــــد أعلــــــن دنــــــيس روس يف كــــــانون . مهــــــذا لــــــيس صــــــحيحاً، بــــــل كــــــان هنــــــاك تقــــــد 

أن مـــا حتقـــق يف جـــولتين مـــن احملادثـــات يف ماريالنـــد يفـــوق مـــا  ١٩٩٦ينـــاير /الثـــاين
. وهذا مسجل رسمياً لدى وزارة اخلارجية األميركية. حتقق يف األعوام األربعة املاضية

ن وبســبب هــذا التقــدم قررنــا، أوري ســافير ودنــيس روس وأنــا، بصــفتنا رؤســاء للوفــود، أ
نعقــد حمادثــات متواصــلة للتوصــل إىل هيكليــة التفــاق يشــتمل علــى القضــايا املطروحــة 
كافـــة، وحـــددنا موعـــداً نهائيـــاً إلنهـــاء عملنـــا، واتفقنـــا علـــى أن نســـد كـــل الثغـــرات الباقيـــة 

، ومـن ثـم ١٩٩٦يونيـو /وننجز بصورة نهائية جميع عناصر االتفاق مع حلول حزيران
وكنــا نتوقــع أنــه . خاصــة تعــدّ الصــيغة النهائيــة لالتفــاقنرســل مــا اتفقنــا عليــه إىل جلنــة 

  .سيكون االتفاق النهائي جاهزاً ١٩٩٦سبتمبر /بحلول أيلول
كانــــت . لــــذلك، فوجئنــــا عنــــدما دعــــا بيــــرس، بعــــد ذلــــك بقليــــل، إىل انتخابــــات مبكــــرة

ينــاير /كــانون الثــاين ٢٥احملادثــات ال تــزال مســتمرة عنــدما جــاء الــوزير كريســتوفر يف 
ومل تكـــن تلـــك أخبـــاراً ســـارة، . بالنتيشـــن وأخبـــرين بقـــرار رئـــيس احلكومـــة بيـــرس إىل واي

." إن هــذا القــرار يعــود إلــيهم: "ســواء بالنســبة إلينــا أو بالنســبة إىل األميــركيين، لكننــا قلنــا
ثــــم طلــــب الــــوزير كريســـــتوفر إيلّ أن أنقــــل إىل القيــــادة الســــورية رغبـــــة كــــل مــــن الـــــرئيس 

                                                            
   ورئــــيس الوفــــد الســــوري إىل ١٩٩٠ســــفير اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية يف واشــــنطن منــــذ ســــنة ،

وكـــان عضـــواً يف الفريـــق الســـوري املفـــاوض منـــذ . ١٩٩٤يوليـــو /مفاوضـــات الســـالم منـــذ تمـــوز
 Journalوقـد أجـرت لينـدا بتلـر، مـديرة حتريـر . ١٩٩١أكتوبر /مؤتمر مدريد يف تشرين األول

of Palestine Studies  تشـرين  ٢٥و ١٢أكتـوبر و/تشـرين األول ١٥هـذه املقابلـة معـه يف
وتُنشـــر هـــذه املقابلـــة يف اجملـــالت التـــي تصـــدر عـــن مؤسســـة الدراســـات . ١٩٩٦نـــوفمبر /الثـــاين

  .الفلسطينية، باإلنكليزية يف واشنطن، وبالفرنسية يف باريس، وبالعربية يف بيروت
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يف اســتمرار احملادثــات يف ماريالنــد، علــى الــرغم مــن كلينتــون ورئــيس احلكومــة بيــرس 
فبرايــر، وعقــدنا /ولهــذا الســبب عاودنــا املفاوضــات يف شــباط. قــرار االنتخابــات املبكــرة

اجللســة األُوىل مــن احملادثــات يف نهايــة األســبوع الــذي ســبق تفجيــر القنابــل يف القــدس 
. ن، أنهـم علّقــوا احملادثــاتوتـل أبيــب وقيـام اإلســرائيليين بإبالغنـا، مــن خـالل األميــركيي

وحتــــول التركيــــز الــــدويل واإلســــرائيلي إىل . طبعــــاً، منــــذ ذلــــك احلــــين بــــدأ كــــل شــــيء ينهــــار
ومــؤتمر املتابعــة يف " مكافحــة اإلرهــاب" ومــع مــؤتمر شــرم الشــيخ لـــ. حماربــة اإلرهــاب

ثـــم جـــاءت االنتخابـــات وفـــاز الســـيد . واشـــنطن، مل يعـــد أحـــد يتحـــدث عـــن العمليـــة الســـلمية
اهو، وال نــــزال حتــــى اآلن نشــــعر بــــأن لــــيس لــــدى احلكومــــة اإلســــرائيلية اســــتراتيجيا نتنيــــ

  .سالم حيال سورية
  قال رئيس احلكومة السابق، بيرس، يف مقابلة معه مؤخراً إنه حينما بلّغ السوريون

أنهم يريـدون التوصـل إىل السـالم بحلـول سـنة  - من خالل األميركيين - اإلسرائيليين
إسرائيل الوحيد أن ترفع املفاوضات إىل مستوى رؤساء الـدول، وأن ، كان شرط ١٩٩٦

  ...الرئيس األسد رفض حتديد موعد دقيق لالجتماع
يف واقــــع األمــــر، مل يكــــن هنــــاك مــــن جديــــد يف طلــــب اإلســــرائيليين عقــــد اجتمــــاع علــــى  

. فقد كان رابـين أيضـاً يريـد دائمـاً أن يفـاوض علـى مسـتوى القمـة. مستوى رؤساء الدول
ننــا قلنــا مــراراً إن مثــل هــذا النــوع مــن االجتمــاع يتطلــب إعــداداً دقيقــاً؛ ذلــك بــأن فشــل لك

ينبغـي أن . االجتماع على مستوى القمة سيؤدي إىل القضاء على جميع الفرص األُخرى
ينبغــي أن تكــون الفجــوة بــين  - حتــدِّد مســبقاً النقــاط التــي يتعــين علــى القمــة أن حتلهــا

كــون هنــاك إدراك أن هــذا االجتمــاع سيشــكل فعــالً املرحلــة املــوقفين ضــيقة، ويجــب أن ي
ولهــذه األســباب، قــال الــرئيس األســد، عنــدما بُلِّــغ رغبــة . النهائيــة مــن التوصــل إىل اتفــاق

  .رئيس احلكومة بيرس يف االجتماع إليه، إن هذا األمر ال يزال سابقاً ألوانه
ئيس األسـد مــن مثــل هــذا وهكـذا، فــإن اإلســرائيليين كــانوا يعرفـون مســبقاً موقــف الــر
وال يمكـن أن يكـون ذلـك . الطلب، ألن هذا كان مـن نـاحيتهم طلبـاً قائمـاً بصـورة مسـتمرة

وهـــم مل يشـــيروا إىل ذلـــك يف حينـــه  - هـــو مـــا حـــداهم علـــى الـــدعوة إىل انتخابـــات مبكـــرة
إن قـــرار بيـــرس الـــدعوة إىل انتخابـــات مبكـــرة ال بـــد مـــن أن يكـــون . بوصـــفه أحـــد األســـباب

لضــغوط التــي جــاءت مــن داخــل حزبــه بســبب بــدء تقلــص الفــارق بــين الليكــود جنــم عــن ا
  .والعمل يف استفتاءات الرأي العام اإلسرائيلي

ويف رأيــــي، إن مــــا قالــــه بيــــرس يف املقابلــــة كــــان جمــــرد تبريــــر، أو وســــيلة لتحميــــل 
الســـوريين تبعـــة عـــدم التوصـــل إىل اتفـــاق بـــدالً مـــن إلقـــاء اللـــوم علـــى نفســـه لدعوتـــه إىل 

فعنـــدما تعـــيِّن موعـــداً لالنتخابـــات ال يعـــود يف وســـعك أن تتوصـــل إىل . ابـــات مبكـــرةانتخ
وهم، علـى أيـة حـال، علّقـوا املفاوضـات برمتهـا يف . اتفاق ألنك لست متأكداً من النتائج
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وكــان ذلــك قــراراً اتخذتــه احلكومــة اإلســرائيلية مــن جانــب واحــد، ألنهــم  - فبرايــر/شــباط
ســــرائيلي لــــن يقبــــل باســــتمرار احملادثــــات مــــع ســــورية بعــــد اعتبــــروا أن الــــرأي العــــام اإل

وكمـا قلـت، فـإنهم أعطـوا األولويـة حملاربـة مـا . عمليات التفجيـر الفلسـطينية االنتحاريـة
  .يسمى اإلرهاب بدالً من إعطائها للعملية السلمية

  بالعودة إىل إعالن الرئيس األسد أن اإلسرائيليين وافقوا على االنسحاب إىل خطـوط
  ، هل كان ذلك تعهداً رسمياً؟١٩٦٧يونيو /ابع من حزيرانالر
أجل، فعندما نكون يف حمادثات رسمية، تكون التعهدات التي تعطى خاللها تعهـدات  

وعنــدما تعهــد رئــيس احلكومــة رابــين باالنســحاب، فإنــه فعــل ذلــك بصــفته ممــثالً . رســمية
بيـرس عبـر األميـركيين، يف تشـرين وبعـد اغتيـال رابـين بلَّغَنـا . إلسرائيل، ال ممثالً لنفسـه

  .نوفمبر، أنه يود معاودة املفاوضات، وكرر التزامه التعهد نفسه/الثاين
  وجد الكثيرون أنه ألمر حمير أن السوريين مل يشيروا مطلقاً إىل موافقة اإلسرائيليين

  .على املطلب السوري األساسي املتمثل يف االنسحاب الكامل، إن كانوا وافقوا عليه
فقـــد اتفقنـــا مـــع اإلســـرائيليين علـــى عـــدم . طبعـــاً، مل يكـــن يف وســـعنا أن نشـــير إىل ذلـــك 

ومل يكـن مـن الصـواب أن . إعالن تفصيالت احملادثات قبل أن نتوصـل إىل اتفـاق نهـائي
نعلـــن عنصـــراً واحـــداً مـــن االتفـــاق، وهـــو العنصـــر الـــذي يالئـــم ســـورية، مـــن دون العناصـــر 

  .االتفاق كصفقة متكاملةاألُخرى التي تساعد يف القبول ب
ويتعين عليّ أن أشدد على أن الرئيس األسد مل يكن هو الذي حتدث أوالً عن االتفاق 
علــى االنســحاب التــام؛ فهــذا مل يُــذكر مــن جانبنــا إالّ ألن اجلانــب اإلســرائيلي خــرج بــه إىل 

تناداً سبتمبر يقـدم وصـفاً دقيقـاً ملـا حـدث، اسـ/العلن، بعد نشر كتاب بالعبرية يف أيلول
وقبــل ذلــك، كــان الــرئيس مبــارك قــد قــال يف مقابلــة مــع صــحيفة . إىل مصــادر إســرائيلية

يونيــــو /إن رابــــين بلّغــــه اســــتعداده لالنســــحاب إىل خطــــوط الرابــــع مــــن حزيــــران" احليــــاة"
١٩٦٧.  
 كيف بلّغكم رابين عرضه لالنسحاب؟ عبر أي وسيط؟  
  ...أفضِّل أالّ أقول 
 غرفة املفاوضات؟هل تكرَّر عرض االنسحاب يف   
أرجـو أن تسـجل مـا : "وأنـا قلـت لـدنيس روس. أجل، لقد تكرر هذا العرض يف ماريالند 

ويف احلقيقــــــة، فــــــإن كــــــل مــــــا قيــــــل إنمــــــا قيــــــل يف حضــــــور ." قالــــــه اجلانــــــب اإلســــــرائيلي
وكانوا . ولقد أُودع يف عهدتهم نقاط مهمة تم التوصل إىل اتفاق يف شأنها. األميركيين

الســيد دنــيس روس ومعــه الســيد  - ١٩٩٤يوليــو /يف الغرفــة منــذ تمــوز دائمــاً حاضــرين
  .مارك باريس، وقبل السيد باريس كان هناك مارتن إنديك

  هــل يمكــن أن تخبرنــا شــيئاً عــن كيفيــة ســير املفاوضــات يف حضــور األميــركيين؟ مــا
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  هو الدور الذي اضطلعوا به؟
ويمكن أن تعتبرهم وسطاء، بل حتى شركاء أيضـاً، ألنهـم . لقد كانوا مُسهِّلين وشهوداً 

وعلـــى ســـبيل املثـــال، عنـــدما قطـــع رئيســـا ]. بـــين املواقـــف[تقـــدموا بعـــروض لـــردم الهـــوة 
ألننــا مل  ١٩٩٤ديســمبر /األركــان الســوري واإلســرائيلي مفاوضــاتهما يف كــانون األول

ـــرَاك،  كـــان األميركيـــون هـــم الـــذين تقـــدموا بورقـــة عنوانهـــا نكـــن راضـــين عـــن مقترحـــات بَ
وكانـــت هـــذه الورقـــة، التـــي اعتبرناهـــا إطـــاراً علـــى ". أهـــداف ومبـــادئ الترتيبـــات األمنيـــة"

الطـرفين أن يوافقـا عليــه فيمـا يتعلــق بالترتيبـات األمنيـة، هــي التـي مكنتنــا مـن معــاودة 
  .١٩٩٥يونيو /املفاوضات يف حزيران

 حتــدثتم مــثالً عــن . ن نأخــذ فكــرة عــن كيفيــة ســير املفاوضــاتربمــا كــان مــن املفيــد أ
هـــل كـــان األميركيـــون يســـجلون . بعـــض النقـــاط لـــدى األميـــركيين" إيـــداع"أو " تســـجيل"

  حماضر االجتماعات؟ أو كيف كانت جتري املباحثات؟
هـــذا إضـــافة إىل أن كـــل مـــا . كـــان كـــل مـــن الوفـــود الثالثـــة يســـجل حماضـــره اخلاصـــة 

نتفـــــق عليـــــه كنـــــا نودعـــــه علـــــى نحـــــو رســـــمي لـــــدى  - اإلســـــرائيليون والســـــوريون - كنـــــا
فقد كنا نهدف منذ البداية إىل التوصـل إىل اتفـاق نهـائي، ال إىل اتفـاق علـى . األميركيين

لكننـا كنـا نودعهـا لـدى األميـركيين إىل . ومل نكـن نوقّـع هـذه النقـاط املنفصـلة. كل نقطة
وهــذا مــا كنــا  - ومــن ثــم كانــت هــذه النقــاط. كلهــاحــين التوصــل إىل اتفــاق علــى النقــاط 

وهـذه هـي اإلجـراءات . حتول إىل جلنة خمتصة لتقوم بصوغها - ندعوه هيكلية االتفاق
  ...االعتيادية املتبعة يف أية مفاوضات

لكن األهم من ذلك كله أن السيد روس كـان يقـوم يف ختـام كـل جلسـة بتلخـيص مـا 
ان يناقشان هـذا التلخـيص، ويجريـان أحيانـاً بعـض ومن ثم كان الوفد. تم التوصل إليه

وكـان . التعديالت عليه؛ وبعد ذلك، كانت تتم املوافقة على الصـيغة النهائيـة مـن قبلهمـا
الــوزير كريســتوفر يحمــل هــذا التلخــيص يف رحالتــه يف املنطقــة، وعنــدما توافــق قيادتــا 

  .البلدين على التلخيص املقترح يصبح رسمياً
 اهو يف مقابلة أُجريـت معـه أخيـراً بشـأن مسـألة االنسـحاب قـال إنـه عندما سئل نتني

تصــريحات افتراضــية، تــم اإلدالء بهــا يف ســياق "مل يكــن هنــاك أيــة تعهــدات بــل جمــرد 
  .؛ وتعتبر حكومته أنها لن تعترف بشيء غير مكتوب وغير موقَّع"املفاوضات

أجل التوصل إىل اتفاق، عندما يجري التفاوض من . هذا تفسير جديد للقانون الدويل 
وكمـا قلـت قبـل قليـل، . ال يمكنك أن تكتب كل نقطة وتوقعها قبل كتابة الوثيقـة النهائيـة

فــــإن العمليــــة التفاوضــــية االعتياديــــة تقــــوم علــــى مناقشــــة موضــــوع مــــا واالنتهــــاء منــــه 
وعنـــدما . ووضـــعه جانبـــاً، ومـــن ثـــم االنتقـــال إىل مناقشـــة موضـــوع آخـــر، وهكـــذا دواليـــك

أمّـا . أحد العناصر نودعه لدى األميركيين، ثم ننطلق إىل مناقشة نقطة أُخرىنتفق على 
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ــــح نتنيــــاهو إليهــــا، فلــــن يكــــون هنــــاك أيــــة مفاوضــــات يف  إذا اعتمــــدنا الطريقــــة التــــي يلمّ
ــر عــن موقفــه خطيــاً ويقدمــه إىل الطــرف اآلخــر،  العــامل؛ إذ ســيكون علــى كــل طــرف أن يعبِّ

  .لوب غير مالئم للمفاوضاتوهذا أس. وينتظر جواباً خطياً عليه
 هــل يمكنــك أن تخبرنــا شــيئاً عــن التوقيــت. لنعــد مــرة أُخــرى إىل موضــوع االنســحاب .

  متى تم التعهد باالنسحاب أول مرة؟
فمنـــذ مدريـــد كـــان . إن تعهـــد إســـرائيل باالنســـحاب مل يـــأت إالّ بعـــد بـــذل جهـــود هائلـــة 

وطبعــاً عنــدما كــان . الكامــل املوضــوع الوحيــد الــذي كنــا نقبــل بمناقشــته هــو االنســحاب
وأظـــن أن بـــن أهـــارون، رئـــيس الوفـــد . الليكـــود حاكمـــاً كـــان األمـــر أشـــبه بحـــوار الطرشـــان

اإلســـرائيلي، كـــان يتبـــع حرفيـــاً تعليمـــات شـــمير القاضـــية باســـتمرار املفاوضـــات عشـــرة 
وبعـــــــدما أصــــــــبح رابـــــــين رئيســـــــاً للحكومــــــــة يف . أعـــــــوام مـــــــن دون التوصــــــــل إىل نتيجـــــــة

، اســـتمرينا يف إصـــرارنا علـــى مناقشـــة موضـــوع االنســـحاب مـــن ١٩٩٢يونيـــو /حزيـــران
وعنـــــدما أدرك رابـــــين أخيـــــراً أن الســـــوريين لـــــن يتقـــــدموا خطـــــوة واحـــــدة يف . دون غيـــــره

مناقشـــــة أي مـــــن العناصـــــر األُخـــــرى للتســـــوية الســـــلمية قبـــــل أن يقتنعـــــوا بنيـــــة إســـــرائيل 
  .االنسحاب الكامل، أقدم على كسر الطوق

، وناقشــنا تفصــيالت عنصــر االنســحاب مــدة ١٩٩٣طس أغســ/لقــد حــدث ذلــك يف آب
، حـــين توصـــلنا إىل اتفـــاق بشـــأن االنســـحاب ١٩٩٤يوليـــو /عـــام تقريبـــاً، أي حتـــى تمـــوز

وهـــــذا مـــــا فـــــتح الطريـــــق أمـــــام مناقشـــــة . ١٩٦٧يونيـــــو /حزيـــــران ٤الكامـــــل إىل خطـــــوط 
رجـل األ"العناصر األُخرى لالتفاق السلمي، والتـي كـان رئـيس احلكومـة، رابـين، يسـميها 

، وهـــي، إضـــافة إىل االنســـحاب، التطبيـــع والترتيبـــات األمنيـــة واجلـــدول "األربـــع للطاولـــة
مناقشات مع السيد رابينوفيتش  ١٩٩٤سبتمبر /وهكذا، بدأتُ يف أيلول. الزمني للتنفيذ

  .بشأن العناصر الثالثة األُخرى، وقدمنا رؤيتنا حيال كل منها
 يف مقابل احلدود الدولية، مهمـة إىل ١٩٦٧يونيو /ملاذا خطوط الرابع من حزيران ،

  هذا احلد بالنسبة إىل سورية؟
 ١٩٦٧يونيـو /يف احلقيقة، إن الفارق بين احلدود الدوليـة وحـدود الرابـع مـن حزيـران 

وعلــى أيــة حــال، فــإن املســألة . ال توجــد لهــذه األرض أيــة أهميــة اســتراتيجية. ضــئيل جــداً
  .نا مقدسة لدى شعبناهي مسألة السيادة ألن كل بوصة من أرض

 إذا كانــت إســرائيل وافقــت علــى االنســحاب إىل خطــوط الرابــع مــن : لكــن يبقــى الســؤال
، وهــذا هــو املطلــب الســوري الرئيســي، فمــا الــذي حــال دون تقــدم ١٩٦٧يونيــو /حزيــران

  املفاوضات بصورة أسرع؟
هـــــذا غيـــــر . أود أن أشـــــير أوالً إىل أن معظـــــم النـــــاس يعتقـــــد أن الســـــوريين ال يتحركـــــون 

إســـرائيل كانـــت تتحـــرك بـــبطء شـــديد، وبحـــذر شـــديد، واســـتمر ذلـــك حتـــى توقيـــع . صـــحيح
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  .اتفاق أوسلو، وبصورة خاصة حتى تويل بيرس رئاسة احلكومة
ية والســـورية كانـــت اســـتراتيجيا رابـــين تتمثـــل يف الفصـــل بـــين املســـارات الفلســـطين

واألردنية واللبنانية، وكان يتحكم يف وتيرة املفاوضات يف ضـوء مـا كـان يحـدث علـى 
ســــبتمبر /فعنــــدما تقــــدم، مــــثالً، علــــى املســــار الفلســــطيني يف أيلــــول. املســــارات األُخــــرى

، بلَّغَنا عبر األميركيين أنه لن يستطيع استكمال احملادثات علـى املسـار السـوري ١٩٩٣
ـــــــق ألن اجلمهـــــــور اإل ســـــــرائيلي يحتـــــــاج إىل وقـــــــت ليهضـــــــم اتفـــــــاق أوســـــــلو، ومـــــــن ثـــــــم علّ

، وبلَّغَنــــــا أن ١٩٩٤وبعــــــد ذلــــــك، أحــــــرز تقــــــدماً علــــــى املســــــار األردين ســــــنة . املفاوضــــــات
اإلســــرائيلي، وعُلّقــــت  - اجلمهــــور اإلســــرائيلي يحتــــاج إىل وقــــت ليهضــــم االتفــــاق األردين

التحـرك بصـورة سـريعة جـداً إالّ  ومل يتوجهوا إلينا طـالبين. املفاوضات معنا مرة أُخرى
  .١٩٩٥سبتمبر /مع الفلسطينيين يف أيلول ٢ - بعد أن عقدوا اتفاق أوسلو

وكــان هنــاك أيضــاً عامــل آخــر تمثــل يف االختالفــات الشخصــية بــين رابــين وبيــرس؛ 
كالهمــا كــان يريــد التوصــل إىل تســوية مــع ســورية، لكــن كــان لكــل واحــد منهمــا ســرعته 

وكــان يتحــرك بــبطء شــديد، خطــوة . تــردداً ومتشــككاً وحــذراً جــداًكــان رابــين م. وشــروطه
أمّا بيرس فكان، عندما أصبح رئيساً للحكومة، يف عجلة مـن أمـره؛ إذ كـان يريـد . خطوة

يطيــر "وكــان يريــد أن . اإلســرائيلي - أن يــدخل االنتخابــات وهــو يحمــل االتفــاق الســوري
ي اإلســرائيلي إن مــن املهــم أن تطيــر، وكنــت أقــول لنظيــر. ، كمــا كــان يــردد"عاليــاً وســريعاً

لكـــن مـــن املهـــم جـــداً أيضـــاً أن تعـــرف أيـــن ومتـــى تهـــبط؛ فمـــن غيـــر املمكـــن االســـتمرار يف 
فــــنحن لــــدينا رأي عــــام، وال بــــد مــــن أن نقنــــع الشــــعب باالتفــــاق . الطيــــران عاليــــاً وســــريعاً

بعـد أقـل مـن لكنـه مل يسـتطع االنتظـار، ودعـا إىل إجـراء االنتخابـات العامـة . ليوافق عليه
  .ثالثة أشهر من توليه رئاسة احلكومة

لكـــن، كمـــا قلـــت ســـابقاً، كنـــا ماضـــين قـــدماً، وكنـــا اتفقنـــا علـــى وجـــوب التوصـــل إىل 
لكـــــن إســـــرائيل علّقـــــت . ١٩٩٦اتفـــــاق بشـــــأن العناصـــــر كافـــــة مـــــع حلـــــول منتصـــــف ســـــنة 

  .املفاوضات بعد شهر
 فاق؟ما هي العراقيل األساسية التي حالت دون التوصل إىل االت  
لقـــد تمثلـــت هـــذه العراقيـــل بصـــورة رئيســـية يف املبالغـــة والتضـــخيم اإلســـرائيليين يف  

إن اإلســـــرائيليين يتمتعـــــون بتفـــــوق . األمـــــن: أوالً. الترتيبـــــات األمنيـــــة والتطبيـــــع: حقلـــــين
عســـكري علـــى أيـــة جمموعـــة مـــن الـــدول العربيـــة؛ فلـــديهم قنابـــل نوويـــة، وأكثـــر األســـلحة 

أن األســـلحة واإلمـــدادات األميركيـــة مفتوحـــة تمامـــاً أمـــامهم،  كمـــا. والتكنولوجيـــا تقـــدماً
مــن حاجاتهــا مــن املعــدات العســكرية، وهــي خــامس أكبــر مصــدِّر % ٦٠وإســرائيل تصــنع 

لكـــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك كلـــه، فقـــد كـــانوا يقولـــون لنـــا دائمـــاً أنهـــم . لألســـلحة يف العـــامل
ائمـاً عمـا يـدفعهم إىل مثـل مل نكن نصدق ذلك، وكنا نسـأل أنفسـنا د. يخافون من سورية
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  .هذا التضخيم
  مــا هــي، بصــورة حمــددة، بعــض األشــياء التــي كــان اإلســرائيليون يطــالبون بهــا فيمــا

  يتعلق بالترتيبات األمنية؟
كــانوا يطــالبون، علــى ســبيل املثــال، بمحطــة إنــذار مبكــر يف اجلــوالن بعــد انســحابهم،  

أنهــم يريــدون التجســس علينــا انطالقــاً مــن  األمــر الــذي نعتبــره انتهاكــاً لســيادتنا، كمــا لــو
إن لــــــــــديهم مــــــــــن املعــــــــــدات . وهــــــــــذا يف حــــــــــال الســــــــــالم ال يف حــــــــــال احلــــــــــرب - أرضــــــــــنا

مـا يمكـنهم  - بما يف ذلك األقمـار االصـطناعية اإلسـرائيلية واألميركيـة - التكنولوجية
مـــن القيـــام بهـــذا العمـــل علـــى نحـــو أكثـــر فاعليـــة بكثيـــر مـــن اللجـــوء إىل حمطـــات اإلنـــذار 

  .وقد أثار إصرارهم على احملطات األرضية عالمة استفهام يف أذهاننا. املبكر
حتـــدثوا أيضـــاً عـــن حجـــم اجلـــيش الســـوري، كمـــا لـــو كـــان املهـــم هـــو العـــدد ال نوعيـــة 

وأصـــروا . التجهيـــزات العســـكرية واألســـلحة وأشـــياء أُخـــرى، مثـــل امـــتالك ترســـانة نوويـــة
ح حتى جنـوبي دمشـق، وهـذا يعنـي أن كذلك على أن تصل حدود املنطقة املنزوعة السال

  .هذه املطالب مرفوضة من جانبنا. يكون الطريق إىل العاصمة مفتوحاً أمامهم
 وماذا عن التطبيع؟  
تعتقـــد إســــرائيل أنـــه يمكــــن أن تضـــغط علــــى الــــزر فتحصـــل علــــى ســـالم دافــــئ، وحتــــول  

يـــــاً، إن هـــــذا لـــــيس منطق. املوقـــــف الشـــــعبي الســـــوري مـــــن حـــــال احلـــــرب إىل حـــــال الســـــالم
وخصوصـــــاً أن مـــــن النـــــادر أن جنـــــد عائلـــــة واحـــــدة يف ســـــورية مل تفقـــــد أحـــــداً يف ميـــــدان 

فهــم بحاجــة إىل أن يقــرأوا . إن هنــاك حاجــة دائمــة إىل تعلــيم النــاس وإخبــارهم. املعركــة
لـن . وهـم بحاجـة إىل أن يؤمنـوا باالتفـاق. االتفاق ليروا ما إذا كان يتفـق مـع مصـاحلهم

راء الســـــلع اإلســـــرائيلية أو زيـــــارة إســـــرائيل إذا مل يكونـــــوا تســـــتطيع أن تـــــرغمهم علـــــى شـــــ
إن اتفاقــاً توقّعــه القيــادة يحــدد مــا هــو . مقتنعــين بــأن إســرائيل حتولــت مــن عــدو إىل جــار

  .مطلوب منا نحن، إالّ إنه ال يمكن أن نُلزَم بجعل السالم دافئاً
 ماذا كانت املطالبة اإلسرائيلية بالتطبيع تعني عملياً؟  
يريــدون حــدوداً مفتوحــة وأســواقاً مفتوحــة لســلعهم، إلــخ؛ األمــر الــذي ســيكون لــه  كــانوا 

 - ال تســـتهدفهم وحــــدهم] االقتصـــادية[إن تشــــريعاتنا . تـــأثيره البـــديهي يف صـــناعاتنا
إىل ذلـــك، كيــــف يمكـــن أن يُفــــتح اقتصــــادا . فـــنحن ال نفــــتح أســـواقنا أمــــام الـــدول األُخــــرى

دوالر يف الســـنة بينمـــا يصـــل دخـــل  ٩٠٠هما بلـــدين إذا كـــان معـــدل دخـــل الفـــرد يف أحـــد
لـذلك بحثنـا يف . ألف دوالر سنوياً؟ إن مثل هذا الطلب غيـر ممكـن ١٥الفرد يف اآلخر إىل 

مرحلة انتقالية؛ فترة من الزمن يمكن خاللها رفع مستوى اقتصادنا إىل مستوى يمكّن 
  .من وجود منافسة من دون أن نعرض جمتمعنا لضيق ال قبل له به

 ى بعــض النـــاس أنـــه ربمــا كـــان مـــن األفضـــل لســورية، يف ضـــوء فـــوز نتنيـــاهو، أن رأ
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فلعــل ذلــك مل . تسـتعيد اجلــوالن حتــى لـو كــان ذلــك يعنـي وجــود حمطــة إنـذار يف اجلــوالن
  ...يكن ثمناً باهظاً إىل هذا احلد

لــيس هــذا . إننــا الطــرف الوحيــد الــذي يســتطيع أن يقــرر مــا إذا كــان الــثمن باهظــاً أم ال 
] مـــــا يـــــؤمن[مســـــألة نظريـــــة؛ فالنـــــاس يجـــــب أن يقـــــرأوا االتفـــــاق النهـــــائي ويجـــــدوا فيـــــه 

إننا ال نتحدث هنا عن كاليفورنيـا، . سالمتهم وحاجاتهم وحقوقهم ليتمكنوا من تأييده
إننــا لــن نســمح، يف أي . ألنهــا تتصــل بقضــية ســيادتنا وهــذه أمــور تعنينــا. بـل عــن أرضــنا

وسـنرفض ذلـك . ظرف مـن الظـروف، بمحطـة أرضـية علـى أراضـينا يـديرها اإلسـرائيليون
لقـــد عرضـــوا علينـــا حمطـــة أرضـــية يف . حتـــى لـــو كـــان األميركيـــون هـــم الـــذين ســـيديرونها

يف ضــوء  ذلــك بأنــه]. الــوطني[صــفد، لكننــا رفضــنا ألننــا لــن نســمح بمحطــة علــى ترابنــا 
تــوفر الوســائل التكنولوجيــة املتقدمــة، فــإن الســبب الوحيــد لإلصــرار مــن نــاحيتهم يكمــن 

  .يف إظهار أن اإلسرائيليين موجودون يف اجلوالن خالفاً لسيادتنا
وكـان . وعلى أية حال، وكما سـبق أن قلـتُ، فقـد حتقـق تقـدم كبيـر يف هـذه اجملـاالت

كنــا قــد بــدأنا التوصــل إىل حلــول، وتوصــلنا هنــاك فريــق إســرائيلي جديــد يف ماريالنــد، و
  .ثم جاء قرار االنتخابات املبكرة وتعليق املفاوضات. إىل تفاهم بشأن بعض النقاط

  يف اإلطــار نفســه، مــا هــو ردك علــى التعليــق القائــل إنــه كــان مــن مصــلحة ســورية أن
  تقوم بمبادرة صغيرة تساعد بيرس كي يفوز يف االنتخابات؟

ة أن تقــوم بمبـــادرة نحـــوه بعــدما بـــدأ بقصـــف لبنــان خـــالل عمليـــة كيــف يمكـــن لســـوري 
  .، وبعد جمزرة قانا"عناقيد الغضب"

وينبغـي أن . لكن ما هو أكثر أهمية هو أن سورية ال تتـدخل يف الشـؤون اإلسـرائيلية
 - وال يمكـــن ألحـــد أن يفـــرض الســـالم علـــى اآلخـــر. ينتخـــب اإلســـرائيليون وفقـــاً إلرادتهـــم

فـــــإذا مل يجـــــد اإلســـــرائيليون أن الســـــالم يف . م مصـــــالح الطـــــرفينيجـــــب أن يمثـــــل الســـــال
  .مصلحتهم، فإن القرار يف ذلك يعود إليهم

فقــــد شــــعرنا دائمــــاً بــــأن . لقــــد شــــكل ذلــــك، يف احلقيقــــة، مشــــكلة طــــوال املفاوضــــات
فهم يريدون منـا أن نقنـع . اإلسرائيليين يريدون من سورية أن تقوم بعملهم نيابة عنهم

لقــــد هيأنــــا جمهورنــــا للســــالم مــــع . يلي بــــأن الســــالم يخــــدم مصــــاحلهماجلمهــــور اإلســــرائ
لكــــنهم أرادوا منــــا أن نتحــــدث يف . إســــرائيل، وتغيــــرت أشــــياء كثيــــرة يف وســــائل إعالمنــــا

كمــــــا أرادوا أن نســــــمح . وســــــائل اإلعــــــالم اإلســــــرائيلية لنهيــــــئ الــــــرأي العــــــام اإلســــــرائيلي
إلصــرار مؤشــراً ســلبياً؛ فعنــدما ال ولقــد اعتبرنــا مثــل هــذا ا. لإلســرائيليين بزيــارة ســورية

تعـــدّ جمهـــورك للســـالم مـــع جيرانـــك، فهـــذا يعنـــي أن لـــيس لـــديك النيـــة احلقيقيـــة يف صـــنع 
  .السالم
 هل نوقش موضوع املستوطنات يف اجلوالن خالل املفاوضات؟  
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" االنسحاب الكامـل" ليس على نحو حمدد؛ إذ كان مفهوماً أن مطالبة الرئيس األسد بـ 
تشــمل االنســحابين املــدين والعســكري يف  ١٩٦٧يونيــو /الرابــع مــن حزيــرانإىل خطــوط 

  .آن واحد
  يقول بعض الناس إن تغيراً حدث، على مـا يظهـر، يف املوقـف اإلسـرائيلي حتـى قبـل

 - فهنـــاك، علـــى ســـبيل املثـــال، االتفـــاق التركـــي. فبرايـــر/تعليـــق املفاوضـــات يف شـــباط
  الصحة يف هذا القول؟هل تعتقد أن ثمة قدراً من . اإلسرائيلي

تــــم التوصــــل إىل االتفــــاق الــــذي يحــــدد العالقــــات العســــكرية بــــين إســــرائيل وتركيــــا يف  
وكـــــــان أن بـــــــدأ اإلســـــــرائيليون بمحاولـــــــة عـــــــزل ســـــــورية عنـــــــدما علقـــــــوا . فبرايـــــــر/شـــــــباط

ومــن املظــاهر األُخــرى، . وكــان أحــد مظــاهر ذلــك توســيع عالقــاتهم بتركيــا. املفاوضــات
ولقــد كــان هنــاك أيضــاً ضــغط تمثــل يف عــدم حتســن عالقاتنــا . نــانطبعــاً، عمليــتهم يف لب

بــل علــى العكــس؛ . بالواليــات املتحــدة خــالل األعــوام األربعــة أو اخلمســة مــن هــذه العمليــة
األميركيــة، وحــاول الكــونغرس هــذا الصــيف أن يتبنــى " الالئحــة الســوداء"إذ أُبقينــا علــى 

  .إجراءات إضافية ضد سورية
  ،فمـاذا كـان . على سبيل املثال، إنمـا جـرت بعـد تعليـق املفاوضـاتلكن عملية لبنان

  يبغي اإلسرائيليون من الضغط على سورية؟
طبعــــاً، ال يمكــــن للمــــرء أن يتخيــــل . القبــــول بشــــروطهم يف حــــال معــــاودة املفاوضــــات 

فقــد ثابرنــا علــى . وجــود مفاوضــات مــن دون ضــغوط، لكــن ذلــك ال يغيــر املوقــف الســوري
وبقينــــا جنــــري . وســــعينا لتحقيــــق الســــالم. و خيارنــــا االســــتراتيجيالقــــول إن الســــالم هــــ

علـى أسـاس  - املفاوضات، ومل نقطعها، ونحن مستعدون الستئنافها مـن حيـث انتهينـا
  .أن يعترف اإلسرائيليون بااللتزامات التي تعهدت احلكومات السابقة بها

 انـاً، هـل نشـأت أيـة خالل هذه األعوام األربعة من احملادثات، التي كانت مكثفة أحي
عالقــــــــة شخصــــــــية، أو صــــــــداقة حميمــــــــة بــــــــين املفاوضــــــــين الســــــــوريين واملفاوضــــــــين 

  اإلسرائيليين؟
  .هناك احترام للنظير، لكن ليس هناك أي تفاعل على املستوى الشخصي 
  لقــد استشــف بعـــض املعلقــين مـــن التصــريحات الســورية أن الرؤيـــة الســورية للســـالم

الشــامل باتــت تشــمل اآلن ســورية ولبنــان بصــورة رئيســية، فهــل تعتبــر أن هــذا التحديــد 
  صحيح؟

قلنـــا إن الســـالم الشــــامل يشـــمل، مـــن وجهــــة نظرنـــا، ســـورية ولبنــــان معـــاً ويف الوقــــت  
نسـحب مـن اجلنـوب اللبنـاين ومـن مرتفعـات اجلـوالن فنحن نوقّع معـاً، وإسـرائيل ت. نفسه

  .على حد سواء
 كيف توفقون بين ذلك وبين إصراركم الطويل على سالم يشمل املنطقة بأكملها؟  
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ولقـــد جـــال وزيـــر . ال نـــزال نريـــد هـــذه الشـــمولية التـــي هـــي إحـــدى قواعـــد عمليـــة مدريـــد 
مكـان واحـد وتوقيـت واحـد خارجيتنا بين خمتلف الوفود العربية يف مدريد، ليصر علـى 

وهنــــا يف واشــــنطن، كنــــا نعقــــد اجتماعــــات للتنســــيق بــــين رؤســــاء الوفــــود . للمفاوضــــات
ــــا يف املنطقــــة، فقــــد كــــان وزيــــر خارجيتنــــا يقــــوم، يف إطــــار هــــذه الشــــمولية، . العربيــــة أمّ

لكننا فوجئنـا بأوسـلو؛ فـنحن مل نعـرف . بمناقشة التطورات مع األطراف العرب اآلخرين
 - وفوجئنـا أيضـاً باالتفـاق األردين. ثات السرية إالّ حـين تـم إعـالن االتفـاقبأمر احملاد

اإلسرائيلي؛ إذ مل نكن نبلَّغ ما يحدث على ذلك املسار إىل أن التقى امللك حسـين ورابـين 
وبالتـايل، فـنحن مل نتخـل عـن الفلسـطينيين أو األردنيـين، . يف لندن واتفقـا علـى التوقيـع

ولعــل األمــور تتغيــر يف . ونحــن ال نشــكو، لكــن هــذا هــو مــا حــدث .بــل هــم الــذين تخلــوا عنــا
  .املستقبل

ومل نعقــد . ينبغــي أن أشــدد علــى أننــا مل نعقــد أيــة مفاوضــات ســرية مــع اإلســرائيليين
كــان كــل شــيء يحــدث يف ". اختباريــة"أيــة مفاوضــات عبــر قنــوات خلفيــة أو اجتماعــات 

ليـــوم األول، ولـــيس هنـــاك مـــن ولقـــد كانـــت هـــذه هـــي سياســـتنا منـــذ ا. غرفـــة املفاوضـــات
. حاجــة إىل قنــاة خلفيــة؛ إذ يمكــن للطــرفين أن يتنــاقال أيــة أفكــار عبــر الوســيط األميركــي

ويف رأينـــا أن احملادثـــات الســـرية ال بـــد مـــن أن تـــؤدي يف النهايـــة إىل انعـــدام الثقـــة وإىل 
جتـــاه لعلنـــا مل نكشـــف التفصـــيالت، لكنـــا كنـــا دائمـــاً نطلـــع شـــعبنا علـــى اال. ســـوء التفـــاهم

ولــــذلك جتــــد أن . العــــام للمحادثــــات، ونحــــدد مكــــان االجتمــــاع ومتــــى يبــــدأ ومتــــى ينتهــــي
  .هناك، يف النهاية، تأييداً للموقف السوري يف العامل العربي

يجــب أن أذكــر أيضــاً أننــا كنــا نصــر دائمــاً علــى أنــه ينبغــي ألي اتفــاق يــتم التوصــل 
فــالغموض ال يمكــن أن يصــنع  .إليــه أن يكــون واضــحاً جــداً، مــن دون أي غمــوض أو لــبس

  .سالماً دائماً
  مــاذا ". لبنــان أوالً"عنــدما تــوىل نتنيــاهو احلكــم، كــان هنــاك حــديث كثيــر عــن سياســة

ســتكون ردة فعــل ســورية يف حــال قامــت إســرائيل باالنســحاب مــن اجلنــوب اللبنــاين مــن 
  جانب واحد؟

الــذي يــدعوها إىل ، ٤٢٥إذا نفــذت إســرائيل قــرار جملــس األمــن رقــم . سنستحســن ذلــك 
  .االنسحاب إىل احلدود الدولية من دون شروط مسبقة، سنكون مسرورين جداً

  إن اخلطــــــــوط األساســــــــية التــــــــي تقــــــــدمت حكومــــــــة نتنيــــــــاهو بهــــــــا إىل الكنيســــــــت يف
تعتبـــر احلكومـــة هضـــبة اجلـــوالن : "وهـــم يقولـــون حتديـــداً. يونيـــو واضـــحة جـــداً/حزيـــران

افظــة علــى الســيادة اإلســرائيلية يف اجلــوالن وستشــكل احمل. منطقــة حيويــة ألمــن الدولــة
  ماذا يعني ذلك بالنسبة إىل مستقبل املفاوضات؟." أساساً ألية تسوية مع سورية

لكـن . ببساطة متناهية، إن هـذا هـو سـبب عـدم وجـود حمادثـات بـين سـورية وإسـرائيل 
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 حتـــى قبـــل اخلطـــوط األساســـية، كـــان نتنيـــاهو قـــد حتـــدث خـــالل حملتـــه االنتخابيـــة عـــن
" ال"لدولــــة فلســــطينية مســــتقلة، و" ال"لالنســــحاب مــــن اجلــــوالن، و" ال": "الــــالءات الــــثالث"

فإذا كان جـاداً يف هـذه الـالءات فمـاذا يبقـى للتفـاوض بشـأنه؟ . للمساومة بشأن القدس
إن مل نكــــن متأكــــدين مــــن أن النتيجــــة النهائيــــة للمفاوضــــات . أنــــا أحتــــدث باســــم ســــورية

، فلــيس هنــاك ١٩٦٧يونيــو /خطــوط الرابــع مــن حزيــرانســتكون اســتعادة اجلــوالن حتــى 
يريــــد التفــــاوض علــــى قاعــــدة ] نتنيــــاهو[ومــــا دام . مــــن ســــبب للمشــــاركة يف احملادثــــات

  .، فلن يجد سورياً واحداً راغباً يف التحدث إليه"السالم يف مقابل السالم"
 ففـي . لكن نتنياهو يقول إن اجلوالن ليس يف احلقيقة من األولويـات لـدى السـوريين

االســــتقرار : مقابلــــة لــــه قبــــل االنتخابــــات أشــــار إىل أربــــع أولويــــات تــــأتي قبــــل اجلــــوالن
  .الداخلي، والدور اإلقليمي لسورية، ودورها يف لبنان، وعالقاتها بالواليات املتحدة

مـن  عناصـرإن جميع هذه احلقـول األربعـة التـي يـذكرها هـي نتـائج ملعاهـدة سـالم ال  
ال شـــيء يمكـــن أن يعـــوض الشـــعب الســـوري مـــن خســـارة بوصـــة . معاهـــدة الســـالم نفســـها

اجلــوالن أرضــنا، وهـــو قضــية مقدســة لــدى الشـــعب . وال حتـــى القمــر. واحــدة مــن اجلــوالن
وسنســــتمر يف النضــــال إىل أن نســــتعيد هــــذه األرض حتــــى خطــــوط الرابــــع مــــن . الســــوري
  .١٩٦٧يونيو /حزيران
  عــاد اإلســرائيليون مــؤخراً إىل احلــديث جمــدداً عــن أنهــم ال يســتطيعون االنســحاب مــن

هل . اجلوالن ألن السوريين كانوا يقصفونهم من هذه املرتفعات طوال تسعة عشر عاماً
  لديك تعليق على ذلك؟

إن سجالت هيئة رقابة الهدنة، التابعـة لـألمم املتحـدة، تثبـت أن : لديّ تعليق مقتضب 
بـــين ســـورية وإســـرائيل،  ١٩٤٩إذا أخـــذنا خطـــوط الهدنـــة لســـنة . شـــكل كذبـــة كبيـــرةذلـــك ي

ونظرنـــــــا إىل املنـــــــاطق املنزوعـــــــة الســـــــالح، لرأينـــــــا أن هـــــــذه املنـــــــاطق جميعـــــــاً احتلهـــــــا 
 - ، وذلــك باسـتثناء جــزء صـغير جــداً هـو احلمــة١٩٦٧و ١٩٤٩اإلسـرائيليون بــين سـنتي 

وإذا كـــان الســـوريون . ١٩٦٧ونيـــو ي/حزيـــران ٤وهـــو اجلـــزء الـــذي كـــان جنودنـــا فيـــه يف 
هـــــاجموا ] أي اإلســـــرائيليين[ملـــــاذا؟ ألنهـــــم : يقصـــــفون اإلســـــرائيليين، فـــــإن الســـــؤال هـــــو

  .وتقدموا الحتالل أراض، منتهكين اتفاق الهدنة الذي وقّعناه معاً
  ًمــاذا عــن الوضــع احلــايل؟ هــل فــاحتكم األميركيــون رســمياً، حــاملين معهــم عروضــا

  إسرائيلية رسمية؟
، وبعـــد زيـــارة نتنيـــاهو األُوىل للواليـــات املتحـــدة، زار دنـــيس ١٩٩٦يوليـــو /يف تمـــوز 

روس الــــرئيس األســــد يف الالذقيــــة ليطمئنــــه إىل املوقــــف األميركــــي، وكــــان معــــه رســــالة 
خطية من الرئيس كلينتون حتمل تطمينات تتعلـق بـالتزام أميركـا مبـادئ مـؤتمر مدريـد 

. ، ومبـــدأ األرض يف مقابـــل الســـالم٣٣٨رقـــم و ٢٤٢قـــراري جملـــس األمـــن رقـــم : وأُسســـه
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وقام الرئيس األسد بإبالغ دنيس روس أن سورية مستعدة الستئناف املفاوضات علـى 
هذا األساس، وعلـى أن يلتـزم نتنيـاهو التعهـدات واملنجـزات التـي تـم التوصـل إليهـا علـى 

نـد بمشـاركة املسار السوري، وأنه سينطلق من النقطـة التـي كنـا وصـلنا إليهـا يف ماريال
  .وال يزال هذا هو موقفنا. األميركيين

 وهل حدثت أية اتصاالت منذ ذلك احلين؟  
بمحادثاتــــه مــــع [ذهــــب دنــــيس روس إىل إســــرائيل ليحــــيط رئــــيس احلكومــــة نتنيــــاهو  

دوري غولـد إىل واشـنطن ليبلِـّغ األميـركيين ] مستشـاره[، فأرسل نتنيـاهو ]الرئيس األسد
أن إســرائيل مســتعدة الســتئناف املفاوضــات يف ماريالنــد، وملناقشــة األمــن علــى قاعــدة 

إن هـذه الرسـائل ال تتضـمن األطـر املرجعيـة ملـؤتمر إالّ . رسائل الدعوة إىل مؤتمر مدريـد
احملــددة يف رســائل التطمينـات التــي أرســلها  - مبــدأ األرض يف مقابــل السـالم - مدريـد
  .بيكر إىل املشاركين يف املؤتمر] وزير اخلارجية األميركي السابق جيمس[الوزير 

إيجـاد قاعـدة جديـدة إننا نعتقد أن هذه املبادرة تشير إىل أن اإلسـرائيليين يريـدون 
إنهـم مسـتعدون لصـنع السـالم معنـا إذا : وبكـالم آخـر. للمفاوضات وأطر مرجعية جديـدة

فنتنيــاهو يريــد أن نتغاضــى عمــا أُجنــز مــن عمــل يف األعــوام . مــا تخلينــا لهــم عــن أرضــنا
وإذا قبلنــا بســابقة العــودة إىل البدايــة كلمــا حــدث تغييــر يف احلكومــة، . األربعــة األخيــرة

إن وجـــود حكومـــة إســـرائيلية جديـــدة ال يعنـــي وجـــود إســـرائيل . ل أبـــداً إىل اتفـــاقفلـــن نصـــ
  .جديدة، وكل حكومة ملزمة باالتفاقات التي توصلت احلكومة السابقة إليها

وتتركـز اجلهـود األميركيـة حاليـاً . هذا هـو موقفنـا، ومل يحـدث شـيء منـذ ذلـك الوقـت
وإذا كــان . ذلــك؛ فلســنا يف عجلــة مــن أمرنــاعلــى املســار الفلســطيني، إالّ إننــا ال نمــانع يف 

  .اإلسرائيليون غير مستعجلين فنحن غير مستعجلين أيضاً
  هل اتخذ األميركيون موقفاً من كون احلكومـة اإلسـرائيلية احلاليـة ملزمـة بمـا تعهـد

  حزب العمل به أم غير ملزمة بذلك؟
ف، ألن ذلــك يتعــارض فهــم يقولــون أنهــم ال يســتطيعون اتخــاذ موقــ. علــى حــدّ علمــي، ال 

إالّ إنهــــم كــــانوا شــــهوداً، وال يســــتطيعون إنكــــار مــــا تــــم . مــــع دورهــــم كــــراعٍ ووســــيطٍ نزيــــه
  .التوصل إليه

 هل كان األميركيون، على املسار السوري، أمينين لدورهم، كوسيط نزيه؟  
وال يمكـــن طبعـــاً املقارنـــة بـــين عالقـــة األميـــركيين . تصـــعب اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال 

  .لكننا على األقل راضون عن دورهم. وعالقتهم بإسرائيل بسورية
  ذكرت التلفزة اإلسرائيلية أخيراً أنكم بلَّغْتم مسؤوالً أميركياً كبيراً أن املفاوضات قد

تُســتأنف إذا مــا أصــدرت إســرائيل إعــالن مبــادئ تعتــرف فيــه بصــيغة األرض يف مقابــل 
  .السالم
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إن مبــدأ األرض يف مقابــل . فــنحن لــدينا موقــف واحــد ومل يتغيــر قــط. هــذا لــيس دقيقــاً 
فكمـــا قلـــت، إننـــا بحاجـــة إىل املوافقـــة اإلســـرائيلية علـــى مـــا ألـــزم . الســـالم وحـــده ال يكفـــي

، وإىل ١٩٦٧يونيو /رابين إسرائيل به من انسحاب كامل إىل خطوط الرابع من حزيران
ومبـــادئ الترتيبـــات األمنيـــة التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا يف  التـــزام إســـرائيلي بورقـــة أهـــداف

وعلــيهم أيضــاً أن يوافقــوا علــى اســتئناف . بعــد زيــارة رابــين لواشــنطن ١٩٩٥مــايو /أيــار
؛ وهـي جميعـاً أمـور تمـت املوافقـة ١٩٩٦فبرايـر /املفاوضات من حيث انتهت يف شباط

  .عليها يف حضور الراعي األميركي
فإذا وافقنا علـى العـودة إىل . سمة بالنسبة إىل سوريةإن هذه النقاط ذات أهمية حا

طاولـــة املفاوضـــات مـــن دون التـــزام نتنيـــاهو االنســـحاب الكامـــل واحتـــرام الورقـــة التـــي 
صـــــــاغها األميركيـــــــون بشـــــــأن الترتيبـــــــات األمنيـــــــة، فســـــــنفقد كـــــــل مـــــــا أجنزنـــــــاه خـــــــالل 

ســــرائيلية وســــيكون األمــــر كمــــا لــــو أننــــا نطــــرح جانبــــاً جميــــع التعهــــدات اإل. املفاوضــــات
  .السابقة ونعود إىل نقطة البداية

 ما هي أهمية هذه . هذه ثاين مرة تذكر فيها ورقة أهداف ومبادئ الترتيبات األمنية
  الورقة؟

ينبغي، أوالً، أن أحتـدث عـن خلفيـة هـذه الورقـة التـي جـاءت بعـد فشـل اجتمـاع رئيسـي  
يف كــــــــــانون . ١٩٩٤ديســــــــــمبر /يف كــــــــــانون األول] الســــــــــوري واإلســــــــــرائيلي[األركــــــــــان 

ولقــد بعــث الــرئيس كلينتــون . ينــاير، اســتُدعيت إىل دمشــق وبقيــت هنــاك شــهرين/الثــاين
إال إن الـــرئيس . برســـالتين إىل الـــرئيس األســـد لتجديـــد احملادثـــات بـــين رئيســـي األركـــان

األســد اقتــرح بــدالً مــن ذلــك أن يتوصــل الطرفــان، بعــد حتليــل ســبب فشــل احملادثــات بــين 
اتفاق بشأن مبادئ وأهداف الترتيبات األمنية، بحيث يشـكل إطـاراً  رئيسي األركان، إىل

وبعـد أن . وبذلك، ال يعود العسـكريون إىل املبالغـة يف مطـالبهم يف اجملـال األمنـي. عاماً
نــاقش الــرئيس كلينتــون هــذا االقتــراح مــع رابــين، أعطــى موافقتــه علــى مناقشــة الســفراء 

مــــارس بــــدأنا، إيتمــــار رابينــــوفيتش /آذار ويف. وعــــدت إىل واشــــنطن. ملثــــل هــــذا االتفــــاق
أهــداف "ودنــيس روس وأنــا، مناقشــة مــا سيصــبح الحقــاً الورقــة التــي عرفــت باســم ورقــة 

وزار الوزير كريسـتوفر املنطقـة مـرتين ملناقشـة الورقـة مـع ". ومبادئ الترتيبات األمنية
قامـــت ثـــم . الـــرئيس األســـد ورئـــيس احلكومـــة رابـــين، واالتفـــاق علـــى بعـــض النقـــاط فيهـــا

، بــدعوة رابــين إىل واشــنطن ملناقشــة الورقــة ١٩٩٥مــايو /أيــار ٧اإلدارة األميركيــة، يف 
التي أعدّتها استناداً إىل حمادثاتنا، ودعـت بعـده وزيـر اخلارجيـة الشـرع إىل اجملـيء إىل 

وأخيراً، وافقت سـورية وإسـرائيل، مـع الواليـات املتحـدة، يف . مايو/أيار ١٥واشنطن يف 
أهـــــداف ومبــــــادئ الترتيبــــــات "، علـــــى الصــــــيغة النهائيـــــة لورقــــــة ١٩٩٥ مــــــايو/أيـــــار ٢٢

وتشكل هذه الورقـة إطـاراً عامـاً ملناقشـة اخلبـراء . ، وتم إيداعها لدى األميركيين"األمنية
ولقـــد مهـــدت الطريـــق أمـــام رئيســـي األركـــان . األمنيـــين مـــن اجلـــانبين للترتيبـــات األمنيـــة
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  .١٩٩٥يونيو /ملعاودة االجتماع يف حزيران
وتكمــن أهميــة هــذه الورقــة يف أنهــا أقــرت مبــدأ أن أمــن أحــد الطــرفين يجــب أالّ يكــون 

مبــدأ املســاواة، والتبادليــة، وكــون أيــة ترتيبــات تقــام  - علــى حســاب أمــن الطــرف اآلخــر
  .على أحد اجلانبين يجب أن تكون مساوية للترتيبات على اجلانب اآلخر

 طالبـة اجلـيش اإلسـرائيلي بزيـادة مليـار بالعودة إىل املأزق الـراهن، هـل تعتبـر أن مل
  اإلسرائيلي؟ - دوالر على ميزانية الدفاع أي تأثير يف املسار السوري

من دون شك؛ فزيادة ميزانيتهم العسكرية، إضافة إىل إصرارهم على املفاوضـة علـى  
، وتوســــيع املســــتوطنات يف اجلــــوالن، تظهــــر أنهــــم ال "الســــالم يف مقابــــل الســــالم"قاعــــدة 

  .ن صنع السالم مع سورية، وإنما إثارة النزاع معهاينوو
  اإلسرائيليون يقولون إن احلاجة إىل زيادة امليزانيـة العسـكرية تعـود إىل مـا قـام بـه

السوريون من إعادة االنتشار يف لبنان، األمر الذي يشير إىل استعدادات سورية للحرب 
  ...مع إسرائيل

فاحلقيقـة هـي أن إعـادة . اللـوم علـى اجلانـب اآلخـر اإلسرائيليون يحاولون دائماً إلقـاء 
االنتشـــار جـــاءت يف إثـــر زيـــارة رئـــيس احلكومـــة نتنيـــاهو للجنـــوب اللبنـــاين، وتهديداتـــه 

وبمــــا أنــــه مل تكــــن لــــدينا أيــــة خبــــرة . بمهاجمــــة حــــزب اللــــه والقــــوات الســــورية يف لبنــــان
وبالتـــايل، فـــإن  .بالرجـــل يف ذلـــك الوقـــت، فإننـــا أخـــذنا تلـــك التهديـــدات علـــى حممـــل اجلـــد

  .إعادة االنتشار هي خطوة دفاعية حذرة جداً من جانبنا
 ما الذي يمكنك قوله بشأن الدور الفرنسي واألوروبي؟  
يف  - التاريخيــــة واجلغرافيــــة والثقافيــــة - يجــــب اإلقــــرار بمصــــالح أوروبــــا احليويــــة 

الصــندوق الــذي وال يمكــن املــرء أن يتوقــع مــن األوروبيــين أن يــؤدوا دور أمــين . املنطقــة
الكــل متفــق علــى أن الــدور األميركــي أساســي، . يــدفع لالتفاقــات التــي يــتم التوصــل إليهــا

  .لكننا نعتقد أن الدور األوروبي دور مكمل، ال مناقض، وهو يف رأينا دور مهم جداً
 يف اخلالصة، أين وصلت اآلن عملية السالم؟  
قــــرارات : ســــورية ملتزمــــة التســــوية الشــــاملة املرتكــــزة علــــى األســــس املرجعيــــة ملدريــــد 

وهــذه . ، ومبــدأ األرض يف مقابــل الســالم٤٢٥ورقــم  ٣٣٨ورقــم  ٢٤٢جملــس األمــن رقــم 
ومـــن دونهـــا مـــا كـــان . املبـــادئ وافـــق األطـــراف جميعـــاً عليهـــا، بمـــن فـــيهم حكومـــة شـــمير

ىل ذلك، فقد راكمنا منـذ ذلـك احلـين سـجالً مـن إ. ملؤتمر مدريد أن يخرج إىل حيز الوجود
وهــذه اإلجنــازات تتكــون بصــورة . اإلجنــازات مــع رابــين، عــادت حكومــة بيــرس فأكــدتها

التعهـــــد اإلســـــرائيلي باالنســـــحاب الكامـــــل إىل خطـــــوط الرابـــــع مـــــن : أساســـــية مـــــن أمـــــرين
ي أن وينبغــ". أهــداف ومبــادئ الترتيبــات األمنيــة"، والتــزام ورقــة ١٩٦٧يونيــو /حزيــران

يلزم نتنياهو نفسه بهذه العناصر كي نتمكن من البناء على ما أُجنز خالل أربعة أعـوام 
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  .من املفاوضات، وال نسمح للجهود التي بذلت خالل هذه األعوام بأن تذهب هباء
 وماذا إذا مل يلزم نتنياهو نفسه، وإذا بدا أن انهيار العملية السلمية انهيار نهائي؟  
بالنســــبة إىل ســــورية، ال يــــزال الســــالم . إذا فشــــل الســــالم تغــــدو جميــــع اخليــــارات واردة 

ولقد كان األمر على هذا النحو منذ أن أعلن الرئيس األسد ذلك يف . خيارنا االستراتيجي
خـــالل القمـــة األُوىل التـــي عقـــدها مـــع الـــرئيس كلينتـــون يف  ١٩٩٤ينـــاير /كـــانون الثـــاين

. قق السالم وحـدك، فأنـت بحاجـة إىل شـريك لتحقيـق السـالملكن ال يمكنك أن حت. جنيف
وال نـــــرى حتـــــى اآلن مـــــا يـــــدل علـــــى أن حكومـــــة نتنيـــــاهو شـــــريك يف الســـــالم، أو أن لـــــدى 
نتنيــــاهو اســــتراتيجيا ســــالم، بــــل لديــــه اســــتراتيجيا لتوســــيع املســــتوطنات التــــي تشــــكل 

  .مفتوحة ولهذا السبب فإن جميع اخليارات. رصاصات تصيب قلب العملية السلمية
 ل ذلك؟صهل لك أن تف  
  .لنكتفِ بالقول إن جميع اخليارات مفتوحة. كال، ال أريد 
  ما هي، يف رأيك، إمكانات أن تبدأ إسرائيل عمليات عسكرية ضد القوات السورية يف

  لبنان، أو حتى يف سورية نفسها؟
يف ظـــل إن إمكـــان أن تبـــدأ إســـرائيل صـــراعاً ضـــد ســـورية إمكـــان حقيقـــي، وخصوصـــاً  

غيـــــاب اســـــتراتيجيا إســـــرائيلية للســـــالم يف املنطقـــــة، وبـــــالنظر إىل أن برنـــــامج إســـــرائيل 
ما هي فعالً اخليـارات احلاليـة؟ يمكـن، أوالً، أن يسـتأنف . السياسي ليس خمفياً بل معلن

السوريون واإلسرائيليون احملادثات الهادفة إىل التوصل إىل اتفاق نهائي علـى األسـس 
ويمكـن، . ويمكـن، ثانيـاً، أن تعـود املنطقـة إىل حـال الالحـرب والالسـلم .التي أشـرت إليهـا

  .ثالثاً، أن تعود املنطقة إىل أجواء الصراع
حتــى وقتنــا احلاضــر، فــإين أعتقــد أن  ١٩٤٨واســتناداً إىل تــاريخ املنطقــة، منــذ ســنة 

ن ونأمــل بــأ. وهــذا يبقــي اإلمكــانين اآلخــرين. حــال الالحــرب والالســلم ال يمكــن أن تــدوم
 .تختار إسرائيل العودة إىل املفاوضات على األسس التي أشرت إليها
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