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  حديث للرئيس حافظ األسد
  بشأن عملية السالم

  ]مقتطفات[ .الالذقية
  

    
  [.......]  
  أال يزال هذا هو موقفكم حتى اآلن؟". سالم كامل مقابل انسحاب كامل"س ـ تقولون إن سياستكم هي   
  .ج ـ نعم  
  س ـ هل لكم أن تشرحوا بعض اخلطوات نحو هذا الهدف؟  
. كانت تلك قفزة عظيمة إىل األمام" م كامل مقابل انسحاب كاملسال"ج ـ عندما قدمت سوريا مفهوم   

آلن يف فالكرة ا. فنحن ننتظر جواباً من اإلسرائيليين. وكان القصد من ذلك إلقاء الكرة يف امللعب اإلسرائيلي
. يم املعنىولهذا، وإىل أن يفعلوا ذلك يصبح أي حديث عن اخلطوات الالحقة عد. ملعبهم، ولكنهم مل يجيبوا حتى اآلن

وعلى أي حال فإن هذه ليست من املهمات الراهنة للقيادة السياسية، فمثل هذه األمور ال بد من بحثها على 
  .وأنا أنصحك أن توجه السؤال إىل اإلسرائيليين. مستويات أُخرى

أن  س ـ هل تقصدون أنه ينبغي عليّ أن أسألهم أنه فيما لو وافقتم على إنهاء حالة احلرب فإن عليهم  
  يتخلوا عن كامل اجلوالن؟

ولهذا فإنه . ولكنهم مل يوافقوا على ذلك. نحن اقترحنا االنسحاب الكامل مقابل السالم الكامل. ج ـ كال  
اآلخر على املبدأ  ت واحتماالت بينما مل يوافق الطرفليس هناك معنى لتوجيه أسئلة افتراضية أو إثارة إمكانا

  .فين املتحاربين النتقلنا بسهولة إىل األسئلة التاليةفلو كنت أنت وأنا الطر. األساسي
  [.......]  
يقف على "نهم يريدون سالماً سالم مع سوريا غالباً ما يقولون أس ـ عندما يتحدث اإلسرائيليون عن ال  

  .وأظن أنهم يعنون يف احلقيقة سالماً منفصالً ". قدميه وحده
. فهذا هو ما تنص عليه الوثائق. رة إيجاد حل شاملج ـ إن مسيرة السالم ككل كانت مبنية على ضرو  

ولهذا، إذا كان لديهم أي تفكير يف سالم منفصل فإنه سيكون مناقضاً للقواعد األساسية التي بدأت بموجبها عملية 
أن  وسمعنا جمدداً أخيراً من األميركيين. لقد اتفقنا منذ البداية على أن السالم يجب أن يكون شامالً. السالم أصالً

السالم الشامل يظل الهدف، وأن اإلسرائيليين أنفسهم أبلغوا األميركيين أنهم يحبذون أيضاً سالماً شامالً، أو على 
  .أي حال ال يعارضونه

  [.......]  
  س ـ أليس من الصعب على بعثيّ أو قومي عربي أن يقبل وجود إسرائيل يف هذه املنطقة؟  
لسطينية، أكدت املنظمة وهذا هو ما قبله العرب يف نهاية األمر، أنها ج ـ منذ أن تأسست منظمة التحرير الف  

وكان الكثيرون من العرب يختلفون مع املنظمة، مثلما كانت املنظمة تختلف . هي ممثل الشعب العربي الفلسطيني
هناك ويف هذا املوضوع كانت . مع كثير من العرب، ولكن معظم هذه اخلالفات بقيت يف إطار التعاطف األخوي

ولهذا، عندما قالت املنظمة أنها تريد التوصل إىل تسوية بناء على القراءات الدولية . أشياء أساسية معينة نلتزم بها
خرى هذا الرأي، وانطوى هذا على تبني موقف جديد وهو أن فلسطين تضم العرب ة األُشاطرتها الدول العربي

  .واإلسرائيليين معاً
  نة إسرائيل يف املنطقة؟س ـ إذن كان هناك قبول بمكا  
فقبول قرارات . وبالطبع مصر أيضاً. ج ـ أنا أحتدث عن الكيفية التي ينظر بها الفلسطينيون إىل األمور  

  .األمم املتحدة يعني أن العرب يوافقون، بحكم األمر الواقع، على أن اإلسرائيليين والعرب لهم مكانهم يف فلسطين
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ملاذا ال يقدم الرئيس األسد : سيادتكم ألن اإلسرائيليين غالباً ما يقولونس ـ  إنني أوجه هذه األسئلة إىل   
بادرة من أجل السالم؟ ملاذا ال يصدر بياناً يساعد رابين على كسب الرأي العام اإلسرائيلي لصالح السالم؟ إنهم 

  لربما أعطيتهم سيدي الرئيس مثل هذه املبادرة اآلن؟. يريدون شيئاً علنياً
إذ إن . حين نتحدث عن عملية السالم، مل يقدم أحد أي شيء لهذه العملية باستثناء سوريا) ضاحكاً(ج ـ   

وإضافة إىل . أما إسرائيل فلم تعرض أي شيء. الوفد السوري يف احملادثات كان الوحيد الذي قام بمبادرة
وزير (ذ كان هذا رأي إ". تاريخية"وقد وصف األميركيون مبادرتنا بأنها . املبادالت الكالمية قدمنا وثيقة

وربما تذكر أن إسرائيل  .جيمس بيكر ولورنس إيغلبرغر الذي خلفه لفترة قصيرة) اخلارجية األميركي السابق
لكننا قبلنا . فقد كتب شمير رسالة إىل األميركيين بهذا املعنى. رفضت قبل ذلك اقتراحات السالم األميركية

  .ا كانت هناك عملية سالمملولو مل نفعل ذلك . االقتراحات األميركية
فما الذي قدمه اإلسرائيليون يف املقابل؟ ". سالم كامل مقابل انسحاب كامل"وها نحن اآلن نتحدث عن   

إذ جلست الوفود اإلسرائيلية مع الوفود العربية ورفضت بحث أي من القضايا اجلوهرية . مل يفعلوا أي شيء
: ما هو تفسير بيان كذا وكذا الذي صدر يف تاريخ كذا وكذا؟ أو: مثالًفبدالً من ذلك يقولون . املطروحة على املائدة

وهكذا كان من الواضح للجانب . لقد أذاعت حمطة إذاعة عربية التعليق الفالين فما املقصود منه؟ وما إىل ذلك
ال، بمجرد يف أي ح. العربي أن اإلسرائيليين يريدون املماطلة والتسويف وتفادي التعامل مع القضايا احلقيقية

إذ قال شمير أنه خطط إلضاعة الوقت لعشر  .سقوط حكومة شمير اعترف اإلسرائيليون أنفسهم بما كانوا يفعلونه
إذ اعترف ". سالم مقابل سالم"وال شك أنه كان يعني أن الناس أصبحوا بعد عقد يقبلون شعاره . سنوات

أما وقد أصبحت حكومة رابين يف . عطيه اجلولة الراهنةسنرى ما الذي ت. اإلسرائيليون أن هذا هو ما كانوا يريدونه
إذ يبدو أن . أما األميركيون فهم من جانبهم يترقبون وهم أيضاً متفائلون. السلطة، فيجب أن ننتظر ونرى

واألميركيون أنفسهم أخذوا يصبحون جادين وهم يقولون إن اإلسرائيليين  .اإلسرائيليين بدأوا يصبحون جادّين
  .كذلك أيضاً
س ـ قلتم أنكم تلقيتم تعهدات جديدة من إدارة كلنتون جتدد التزام أميركا بقرار جملس األمن الدويل الرقم   

  فهل لكم أن تؤكدوا ذلك لنا؟. 242
ومعنى هذا أنها . وبمبدأ األرض مقابل السالم 338و 242ج ـ إدارة كلنتون أعلنت أنها ملتزمة بالقرارين   

نفسها وبالرسائل والضمانات ورسالة الدعوة التي بدأت على أساسها عملية السالم  ملتزمة باملبادرة األميركية
  .بمعنى آخر هي ملتزمة باألمور نفسها التي سادت يف عهد اإلدارة السابقة. يف مدريد
  س ـ هل تعتقدون أنكم بدأتم بداية جيدة مع إدارة كلنتون؟  
كما يعرف وولكن . ورة جيدة مع إدارة كلنتونج ـ نحن مع عملية السالم، وهذا بكل تأكيد يسير بص  

صحيح أنه مصلحة عربية ولكنه مصلحة أميركية أيضاً مثلما هو . اجلميع فإن السالم ليس مصلحة عربية لوحدها
فاألميركيون مل يشيروا أبداً إىل أن عملية السالم ليست . ر من الدول يف خمتلف أنحاء العامليالكث يف صالح
. لعكس تماماً، طاملا طمأنونا يف املاضي بأن مصلحتهم تكمن يف السالم يف هذه املنطقةإذ على ا. لصاحلهم

باختصار، نحن نشعر باالرتياح مع الوضع الراهن ألننا نتحرى إحساساً باجلدية يف ما رأيناه حتى اآلن من إدارة 
  .كلنتون

املاضي إن القضية الفلسطينية كنتم تقولون يف . س ـ هل يل أن أعود إىل عالقاتكم مع منظمة التحرير  
ولهذا السبب كنتم تعارضون دائماً ما كان يوصف بالقرار . قضية عربية وليست جمرد مشكلة للفلسطينيين

ويف الظروف احلالية هل أنت على استعداد للقبول بأن الفلسطينيين لهم نوع من احلق املستقل . الفلسطيني املستقل
  للتفاوض كما يحلو لهم؟

فنحن ننظر إىل املنظمة مثل أي قوة أُخرى . ي حال، إن هذا ال يتناقض مع احلقوق العربيةج ـ يف أ  
فهذا هو . فإذا ما وجدنا أن قوة عربية تنازلت عن احلقوق العربية فإننا سنعارضها. موجودة يف هذه املنطقة

حلقوق العربية ما دام العرب ونحن نعتقد أنه لن يكون هناك أي تنازل عن ا. موقف سوريا التقليدي منذ أمد طويل
  .يتعاونون وينسقون استراتيجياتهم

م يف مدريد، املوافقة على عدم وجود ربط رسمي بين مسارات التفاوض س ـ من التنازالت التي قدمت  
  لكنكم تشيرون إىل أن هناك ربطاً غير رسمي؟. اخملتلفة ـ بين إسرائيل وسوريا ولبنان واألردن والفلسطينيين
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ومثل هذه ). اخلارجية العرب اجتماعات وزراء. (فقبل أيام قليلة اجتمعنا يف دمشق. الربط رسمي ج ـ ال،  
  .االجتماعات بيننا جتري بصورة منتظمة، وأحياناً على أساس يومي، تبعاً للحاجة وملا ترى الوفود أنه ضروري

  [.......]  
ق مع إسرائيل قبل أن يتقرر الوضع النهائي للضفة س ـ هل تريدون القول إن سوريا ربما تتوصل إىل اتفا  

  الغربية وقطاع غزة؟
ج ـ لقد قبل العرب أنه يجب أن يكون هناك اتفاق أوالً على احلكم الذاتي الفلسطيني، ولكن يجب أن ترتبط   

ر جملس املرحلة األوىل بالوضعية النهائية لألراضي احملتلة، ويجب أن يقع كل شيء يجري تطبيقه ضمن إطار قرا
فإسرائيل ال تعرض . وال داعي للقول إن الدول األُخرى ليس عليها أن تمرّ يف مرحلة حكم ذاتي. 242األمن الرقم 

  )ضحك. (حكماً ذاتياً على سوريا أو على جنوب لبنان
  هناك تفاوت بين جداول املواعيد للمسارات اخملتلفة؟ س ـ إذن  
فاملهم هو أن نكون متأكدين بصورة . بين العرب أنفسهم ج ـ نعم، ولكن حتى هذا سيتم االتفاق عليه  

  .مطلقة من أن العملية بكاملها تهدف إىل حتقيق سالم شامل
  يمكن أن تتحرك بسرعات خمتلفة؟ س ـ إذن أنتم تقولون إن املسارات  
ففي . خذ مثالً، الوفود تتفاوض يف واشنطن. لكن هذا أمر ليس له سوى أهمية تكتيكية ثانوية. ج ـ ربما  

فهل يجب أن يزعجنا ذلك؟ على العكس، إن من . إحدى املراحل قالوا إن املسار الفلسطيني يتحرك بسرعة إىل األمام
احلقيقة هي أن تفاوض . وبعدئذ قيل إن املسار السوري يتقدم بسرعة. مصلحتنا إذا ما ساروا بسرعة إىل األمام

لكلمات الفعلية التي تستخدم مئة يف املئة، ال سيما ق لالوفود يف غرف منفصلة يجعل من املستحيل وجود تنسي
  .ولهذا ال بد من وجود فروق. ةحين يركز كل وفد على قضاياه احمللية اخلاص

  [.......]  
  س ـ يف أي مرحلة من العملية الفلسطينية ستوافقون على التوقيع؟  
أن كل اخليوط بيننا وبين  لنفترض أن الفلسطينيين وقّعوا اتفاق سالم غداً، فهل يعني هذا ج ـ  

الفلسطينيين قُطعت؟ وإذا ما توصل لبنان إىل سالم غداً ـ وأنا أود أن يحدث هذا ـ فهل يعني هذا أننا سنصبح 
  معزولين وأن لبنان لن يعود ذا فائدة لسوريا؟

أيار  17تفاق إذا ما وقّعوا على معاهدة مثل ا. س ـ األمر يعتمد على االتفاق الذي يتوصل إليه اللبنانيون  
  ...1983) مايو(

  .لقد قلت إنه يجب أال يضر أحد اآلخر) ضحك! (ج ـ عندها سنشن حرباً عليهم  
  س ـ إذن هذا هو مبدؤكم األساسي؟  
؟ عندما توصل لبنان إىل ذلك االتفاق أحلق األذى ]مايو[ج ـ ملاذا حاربنا ضد اتفاق السابع عشر من أيار   

ورأينا الراسخ، وهو أيضاً شيء علمنا إياه التاريخ، أنه حينما . أضروا بلبناناملفاوضون اللبنانيون . بنفسه
  .وحين يؤذي بلد بلداً آخر فإنه يؤذي نفسه. يتعرض لبنان لألذى فإننا نتعرض نحن أيضاً لألذى

. تقولون إن مسارات املفاوضات يمكن أن تسير بسرعات خمتلفة: س ـ هل يل أن أخلص إذن موقفكم  
صل إىل اتفاقات ثنائية بصفة فردية شريطة أال تضر باملصالح العربية، وما دام الهدف النهائي هو ويمكن التو

  .تسوية شاملة
يجب أن نرى إذا كانت . أما بالنسبة إىل الباقي فنرى فيما بعد. سرعات خمتلفة، نعم. أنا مل أقل ذلك. كال  

دما نصل إىل هذه املرحلة سندرس إذا كان ينبغي على فعن. السرعات اخملتلفة تؤدي إىل اتفاقات يف أوقات خمتلفة
 .بعض املشاركين التوقيع على اتفاقات ثنائية، وما إذا كانت هذه ستخدم أو ال تخدم املصلحة اجلماعية لكل واحد

إىل الهدف نفسه؟ كذلك  أيضاً بأن اآلخرين سيصلون تهل ستكون هناك ضمانا هل ستخدم عملية السالم أم ال؟
فقد حتدثت فقط عن . سنتخذ قرارنا بناء على املفاوضات واملداوالت أثناء سيرها. مل أُخرى يف االعتبارستؤخذ عوا

  .جمرد ذلك. سرعات املسارات اخملتلفة
  س ـ ولكن ال توقيع؟  
ن العملية مل تتحرك حتى اآلن إىل ما بعد نقطة البداية، وأنت تسأل إذ إ. سنبحث هذا يف الوقت املالئمج ـ   

  .ية العمليةعن نها
  [.......]  
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  س ـ هل تتطلعون إىل ما وراء التسوية السلمية والوضع ما بعد حتقيق السالم؟  
  .ج ـ طبعاً  
  س ـ وهل تعدون بالدكم ملثل هذا االحتمال؟  
إذ مل يسبق لنا أن اتخذنا خالل قيادتنا أبداً، أية خطوة واحدة إىل األمام إذا كنا نعتقد أن شعبنا . ج ـ نعم  

وأنا ال أقول الكالم . ولو أننا فعلنا ذلك فإن أي سالم يمكن أن نحققه سيكون مزيفاً. ك يف االجتاه املعاكسيتحر
وحين أحتدث إىل الزعماء األجانب فإنني آخذ يف . ما الذي يجري فنحن نريد أن يعرف جميع أبناء شعبنا. جزافاً

ا أدرك أن أية أخطاء يف هذا األمر يمكن أن يكون لها وأن. اعتباري يف كل كلمة أنطقها أن ماليين الناس يستمعون
لهذا السبب نعقد مناقشات . ككل عواقب وخيمة بالنسبة إىل الرجل الذي يرتكب مثل هذه الغلطة وبالنسبة إىل البالد

ن خرى وأيضاً مع الناس الذينقابات العمالية ومع األحزاب األُعلى املستوى الشعبي مع املنظمات الشعبية ومع ال
  .هناك بعض الناس الذين يعترضون. وكما قلت فليس كل واحد مقتنعاً. ال ينتمون إىل أي حزب

س ـ هل ترتبط حتركاتكم احلالية لتحرير االقتصاد السوري مع تصوركم للتسوية السلمية؟ هل تريدون   
  االقتصاد من القيود؟ رون يف املزيد من اخلطوات لتحريرهل تفك االقتصاد أكثر قدرة على املنافسة؟أن جتعلوا 
إذ إننا أجزنا عدداً من القوانين ويف . ج ـ بدأنا هذا االجتاه يف أواخر الثمانينات قبل أن تبدأ عملية السالم  

فنحن نؤيد القطاع اخلاص، ولكن هناك من يحبذون القطاع املشترك، وهناك آخرون أيضاً ال . ذهننا هدف معين
خطيطنا نسير على أساس أنه ليس يف وسع أي قطاع واحد بمفرده أن يلبي يف ت .يزالون يؤمنون بالقطاع العام

فهناك الكثير . وإذا ما أخذنا كل قطاع على حدة فإنه ليس يف وسعه أن يحفز التنمية املطلوبة. احتياجات الناس
لترويج للقطاعات لهذا قررنا ا. والسؤال هو كيف يمكن تعبئتهم ضمن إطار التنمية. من الناس القادرين يف هذا البلد

وليس يف وسع أحد أن يدعي أنه ال يستطيع أن يجد جماالً مالئماً مليوله اخلاصة وطرق . الثالثة جميعاً وتشجيعها
إذ بدأ عدد كبير من املشاريع اخلاصة إضافة إىل عدد ال بأس به . فالقطاع اخلاص يسير اليوم بسرعة أكبر. عمله

ومصالح األعمال حتظى . يف أن القطاع اخلاص سيزداد ثقة مع مرور الوقتوال شك . من املشاريع الكبيرة أيضاً
ويف . بتمثيل جيد يف نظامنا السياسي، بعد أن انتخب العديد من أعضائها يف جملس الشعب يف االنتخابات العامة

الواحد حيث  فكما هو احلال يف البلدان ذات نظام احلزب. رأيي هناك تماثل بين املشكالت االقتصادية والسياسية
ال يستطيع احلزب تعبئة طاقات جميع الناس، مع أن هناك آراء خمتلفة يف هذا املوضوع يف حزبنا ويف احلكومة، 

  .تعبئة اإلمكانات الكاملة للبالد واحداً ال يستطيع اقتصادياً فإن قطاعاً
  [.......]  
وفة بأنها صديق لالحتاد كانت سوريا معر. س ـ هل يل أن اختتم هذه املقابلة بتغيير املوضوع  

  ركتم ما حدث؟دفكم كان مدى الصدمة لكم حين انهار النظام السوفياتي؟ ومتى أ. السوفياتي لسنوات طويلة
ومل يكن ذلك نبوءة، ألنه مل يكن يف وسع أحد أن يتوقع سير . ج ـ شعرت منذ البداية أين كانت تتجه األمور  

كنت أرى أن تغييرات واسعة النطاق . سوفياتي كان واضحاً بالنسبة إيلّلكن انهيار االحتاد ال. األحداث بالتفصيل
والواقع أن . سيكون لها أثر على العامل أجمع وليس علينا وحدنايف الطريق وأن علينا أن نأخذها يف حسابنا، وأنه 
فقد كان املعسكر . اتيإذ إنه أضر حتى بأعداء االحتاد السوفي. العامل أجمع شعر باألثر السلبي اقتصادياً وسياسياً

ويف رأيي أن انسحابه املفاجىء من النظام االقتصادي العاملي كان . االشتراكي قوة إنتاجية واستهالكية كبرى
  .لتي يعاين منها جزء كبير من العاملعامالً مساهماً رئيسياً يف األزمة االقتصادية ا

  [.......]  
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


