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  حديث صحايف للمنسق األميركي لعملية السالم يف
  الشرق األوسط، دنيس روس، بعد استقالته من 

  منصبه، يتناول فيه العملية السلمية  
  ومقترحات الرئيس بيل كلينتون

  ]مقتطفات[ *.واشنطن 
  
  

].......[  
يبد مرونة يف  يفيد وجهت الواليات املتحدة اللوم إىل الرئيس ياسر عرفات ألنه ملبعد كامب د: س

  ملاذا مل تقدموا آنذاك االقتراحات املفصلة لكلينتون؟. احملادثات، وأثنيتم على موقف براك
عض القضايا، وقبل كامب يفيد ليس بهذا الشكل، لكنها كانت موسعة يف بقدمنا أفكاراً يف كامب د: ج

قبل كامب ديفيد كان من الصعب ... بصدققفه اكن أي من الطرفين قادراً أو مستعداً ليقدم لنا جوهر موديفيد مل ي
أنهما كانا يقوالن لنا  وعلى رغم .ي الطرفين بالنسبة إىل القدس واألراضي والالجئين واحلدودمعرفة حقيقة موقفَ

ما حصل آنذاك . بعضاً، حصلنا يف كامب ديفيد على فهم أوسع نتيجة احملادثات املكثفةما ال يقوالنه لبعضهما 
كامب ديفيد كسرت احملرمات يف كثير . من خالل تقديمه أفكاره الحقاًاسية ملا قام به كلينتون شكل القاعدة األس

يف كامب ديفيد تمت مقارعة الرموز ) اإلسرائيليوزير اخلارجية ( وكما يقول شلومو بن ـ عامي. قضايامن ال
ماً إىل حد كبير، وعلى شكل قبلها كان مستوى احملادثات يف القضايا األساسية عا. (genetic code)اجلينية 
لذلك مل . أنا ال أقول إن ذلك غير الئق، لكنك ال تصنع السالم بناء على شعارات بل على أساس االحتياجات .شعارات

إن أفكار كلينتون تذهب أبعد من تلك التي قدمت يف كامب . نكن يف موقع يخول إلينا فعل ما قام به الرئيس أخيراً
  .كانت تنقية إضافية) األفكار(هذه . كامب ديفيد كانت الوثبة املهمة. ست وثبة كبيرةديفيد، لكنها نوعاً لي

  
هناك من يعتقد أنه بسبب االنتفاضة الثانية أصبحت إسرائيل مستعدة أكثر لقبول األفكار التي قدمها : س

  كلينتون؟
  .هي تنقيةالتي قدمها الرئيس ال تشكل ابتعاداً عما حصل يف كامب ديفيد، بل  األفكار: ج

  
يعني أن الفلسطينيين على حق حين يقولون إن االقتراحات األخيرة مل تأت بجديد يختلف عن  هذا: س
  كامب ديفيد؟
ولكن انظر ما هو متوافر للفلسطينيين يف . يفيدعيدة عن تلك التي قدمت يف كامب داألفكار ليست ب: ج

والضفة الغربية، عاصمتها اجلزء العربي من القدس  دولة مستقلة على معظم األراضي يف غزة: اقتراحات الرئيس
لفلسطينيين إىل أراضي الدولة الفلسطينية وترتيبات أمنية ااك حق غير حمدود لعودة الالجئين سيكون هن. الشرقية

العتبار مصممة لتأخذ يف اوهي أيضاً أفكار . على أساس وجود دويل، وهذا شيء صعب جداً على اإلسرائيليين تقبله
نتفاضة هي التي أدت إىل ذلك؟ هل اال. عدم قبول ذلك يضيّع فرصة نادرة ملا هو متاح. سرائيليةتياجات اإلاالح
لذلك أقول للذين يعتقدون يف العامل العربي أن العنف يساعد الفلسطينيين . ألننا كنا نقوم بذلك قبل االنتفاضة. كال

هناك رد . العنف يؤجل حتقيق طموحات الفلسطينيين. على حتقيق طموحاتهم، إنهم يرون األمور يف شكل معكوس
ن أنا أقول دائماً إ. نتيجة العنفإذا نظرت إىل الواقع السياسي فيها، فإن قبول ذلك أصبح صعباً و. فعل يف إسرائيل
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، ويف الوقت ذاته العنف ليس حالً لإلسرائيليينال يوجد حل عسكري . أي طرف ال يستطيع فرض حمصلة على اآلخر
  .اقتراحاته يف وقت مبكر) كلينتون(لوال االنتفاضة لقدم الرئيس ... طينيين، بل سيؤدي إىل تأجيل احللللفلس

  
  ما واقع املفاوضات اليوم؟: س
اإلسرائيليون مل يكونوا مستعدين، لكنني أعتقد . أعتقد أن الطرفين سينخرطان يف مفاوضات مكثفة: ج

هناك حتفظات عن هذه األفكار، وهم . نتون كأساس للمحادثاتأنهم سيفعلون ذلك، إنهم يستعملون أفكار كلي
التحفظات الفلسطينية تقع خارج األطر التي حددها الرئيس، بينما يقع معظم التحفظات . يحاولون التوفيق بينها

 ة أنكلينتون أعطى أساساً مبدئياً للتعاطي معها، بضرور. لنأخذ قضية الالجئين مثالً. اإلسرائيلية ضمن هذه األطر
الفلسطينيون ستكون لهم دولة، وهذا يجب أن يكون نقطة االرتكاز الستيعاب . للفلسطينيين تكون هناك عودة

دولة إسرائيل اليهودية، . حالً مبنياً على أساس وجود دولتين) كلينتون(يقترح . الفلسطينيين يف الشتات والالجئين
ة الالجئين يجب أن يتناسب مع مبدأ الدولتين، وحق العودة للفلسطينيين إىل الدولة ودولة فلسطينية، فحل مشكل

هل . الفلسطينية أمر الئق، لكن حق العودة إىل إسرائيل ليس الئقاً، إذ يغيّر ويهدد خصوصية الدولة اإلسرائيلية
ولكن حين تقوم بتوسيع . ليمكن التوفيق بين املوقفين؟ سمعنا بعض األشياء ما جعلنا نعتقد أن ذلك أمر حمتم

  .األطر، فإن الطرف اآلخر سيطالب بذلك، وهذا سيصعّب تضييق الهوة يف التحفظات
  

.......][  
كيف يمكنك القول إن اقتراحات الرئيس ستذهب معه، فهي جاءت نتيجة ثماين سنوات من : س

  أين االستمرارية يف السياسة األميركية؟. احملادثات
اإلدارة، ويف حال رفضها ول لألطراف إن هذه االقتراحات هي حصيلة جهود الرئيس أراد أن يق: ج

ويف الوقت نفسه، . خليفته بذلك، وشعر أنه ليس الئقاً أن يلزم إدارة جديدةسيسحبها، ألنه ال يريد أن يلزم  الطرفان
اجلديدة  اإلدارةأن على فإن الرئيس اجلديد، من خالل وضعه يف الصورة، عبّر عن ترحيبه باتفاق، لكن هذا ال يعني 

  .حتمل مسؤولية هذه االقتراحات قبل أن جتري تقويمها
  

.......][ 
هناك من يقول إنك غيّرت املوقف األميركي من ضرورة تسوية النزاع من خالل الشرعية الدولية إىل : س

  موقف جديد مبني على أوسلو؟
من وجهة النظر  338و 242. معرفاًيا املرحلة النهائية مل يكن اإن املوقف األميركي من قض: ج

  .األميركية هما مبدآن بانتظار التفاوض عليهما
  

  ؟194وماذا بالنسبة إىل القرار : س
مل يكن هناك حتى . 338و 242ب مل يُنظر إليه كمرجعية، ومؤتمر مدريد مل يأت على ذكره بل اكتفى : ج

لذلك . قراران ليسا للتطبيق، إنما للتفاوض عليهما 338و 242املوقف األميركي هو أن . مدريد هو املرجعية. 425
  .األطراف إيجاد حل لهاألن على القضايا النهائية،  كنا دائماً نرفض إعطاء رأي بالنسبة إىل

هو مل يعط تعريف . يف السابق) أميركي(أفكار الرئيس ذهبت إىل أقصى حدود، أكثر من أي رئيس 
  .لة النهائيةاملرجعية، لكنه أعطى تصوره لطبيعة احملص

  
......].[ 

  ما الذي عطل قمة جنيف بين الرئيس األسد وكلينتون؟: س
ماذا حصل . يط األمرهناك من يحاول تبس. األمر كان أكثر تعقيداً يف القول إننا ضُللنا من السوريين: ج

نه ليس واضحاً لديه يبردز تاون، الرئيس األسد كان متردداً يف استئنافها، وقال للرئيس كلينتون إبعد تفاوضات ش
مل نذهب إىل جنيف متوقعين التوصل إىل اتفاق، ألنه يجب أن . فقررنا أن نحاول حتديد ذلك .ما يريده اإلسرائيليون

  .يكون بين السوريين واإلسرائيليين، وليس بيننا والسوريين
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فياً للرئيس األسد، انتيجة ما حصل يف القمة، أن ما أتينا به من براك واعتقده كلينتون جدياً مل يكن ك
نه ال يستطيع العودة إىل اإلسرائيليين ليسألهم املزيد ألنه إ إنهاء عملية السالم، فقال الرئيس كلينتون لكنه مل يشأ

  .فعل كل ما يستطيع لتحديد ما يريدون وما هي احتياجاتهم
  

  لفلسطيني؟وملاذا مل يقدم كلينتون اقتراحات على املسار السوري كما فعل على املسار ا: س
يبردز تاون وحاولنا اإلجابة عن أسئلة حمددة طلبها الرئيس جاء اجتماع جنيف بعد مفاوضات ش: ج

بعد جنيف قال . ستطيع أن أتوصل إىل اتفاق معهمال أعرف ما احتياجاتهم لذلك ال أ :األسد الذي قال لكلينتون
منك جواباً على ما قمت به، وبعد ذلك نرى ما يمكن ستطيع العودة إىل اإلسرائيليين إنما أريد ال أ: كلينتون لألسد

. رد السوريين استغرق ستة أسابيع، ومل نشعر أنه يساعد على دفع األمور، بل أدى إىل أن نطرح أسئلة إضافية. فعله
  .ويف تلك املرحلة مل تكن صحة الرئيس األسد جيدة ثم تويف

......].[  

  



 

 
 

  

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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