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  مقدمة

وفق مقومات جغرافية وتاريخية وثقافية وسياسية، وغالباً ما تتداخل هذه تحدد الدولة الحديثة 
  .العوامل لتصنع السياسة الخارجية لبلد ما

لكن سورية، ذات اإلرث التاريخي العريق والفريد، لم تكن لها في كثير من األحيان أن تختار 
الدولية  لنزاع األحالفبذاتها سياستها الخارجية، ففضالً عن وقوعها في المجال الحيوي 

ها الثقافي والديني حكم عليها أن تقع فريسة ، فإنها بموقعها التاريخي وزخمواالستعمارية التاريخية
للمحاور العربية أيضاً في فترة األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، بين محور سعودي 

  .ارهامصري وآخر عراقي أردني، كل يسعى لخطب ودها والتأثير في قر

ليجعل االستقالل السوري الناشئ  ١٩٤٨في أيار " دولة إسرائيل"فوق ذلك كله، أتى تأسيس  و
مضطرب الحدود وغير واضح المعالم ومتوجساً باستمرار من عدوٍ بدا في البداية أنه غير مكترث 

من سيما أنه أصبح ينتقص جزءاً حقيقة مؤلمة، وال ١٩٦٧ثم حرب  ١٩٤٨به لكنه أصبح بعد حرب 
 .األرض السورية التي ما لبثت أن تحولت إلى رمز وطني ال بد من استعادته

حرباً " الكيان الصهيوني"وتمت عملية إعادة بناء السياسة الخارجية السورية وفق صراعها مع 
أو سالماً، وتم ترتيب األولويات السورية وفق هذه السياسة، فالتحالفات الدولية يتم الدخول فيها أو 

كالعالقة مع االتحاد السوفياتي سابقاً، " العدو"معها بناءاً على قربها أو بعدها من هذا  الحوار
أيضاً كتشكيل جبهة  "العدو التاريخي"تأليفها لمواجهة هذا المحاور اإلقليمية يجري والتوازنات و

لذلك يصح القول إن السياسة الخارجية  د،قب توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيالصمود والتصدي ع
   .وموقف العالم منها" إسرائيل"السورية تتحدد وفق الموقف من 

مضى كانت التسوية مع الفلسطينيين جد مهمة وضرورية إلسرائيل،  في زمنٍبالرغم من أنه و
أن ذلك  ثبت فقدعربي، بالنسبة لوضعها الداخلي ولتحسين صورتها الخارجية، ولفتح أبواب العالم ال

أو موافقتها، بحكم وضعها  ةمية ال يمكن أن تتم من دون سوري، فالتسوية اإلقليلم يكن كافياً
 .اإلستراتيجي الجغرافي، ومكانتها على صعيد الصراع العربي اإلسرائيلي

، بمعنى أنها تأمل إسرائيل تتوخى من سالمها مع سوريا إيجاد بيئة إقليمية أكثر أمناًحيث أن 
نتائج التسوية مع سوريا إلى تجفيف أو تخفيف عالقات سوريا مع كل من إيران وحزب  تؤديأن 

دائر حول الثمن الذي كان الخالف في إسرائيل  ولكن، اهللا في لبنان وحركة حماس في فلسطين
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دون أن  ومدى جديتها في عقد اتفاقية السالم تستطيع إسرائيل أن تدفعه مقابل السالم مع سوريا
ت يتتصدع تحالفاتها السياسية الداخلية الهشّة، وليس حول تقويم الدور السوري الحاسم في تثب

  .توازنات المنطقة

  

 :)مشكلة البحث(تساؤالت مرتبطة  .١

تتميز العملية التفاوضية بين الجانبين السوري واإلسرائيلي، بأنها تنطلق من نقطة النهاية، أي 
وتركت التفاصيل ) وهو االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من هضبة الجوالن( مسبقاًالهدف أنها حددت 
 .للمفاوضات

أما الميزة الثالثة فهي  ،والميزة الثانية، أنها تتم على رزمة قضايا فإما اتفاق كامل أو ال اتفاق
 .منيعلى ترتيبات العالقات الثنائية والتعاون اإلقليمي وضمانات األمن والجدول الز يتمأن النزاع 

ما يجب عليهما عمله إلنهاء حال الحرب  الميزة الرابعة هي أن الطرفين يعرفان مسبقاً
الثمن الذي يجب عليه  والشروع في تأسيس عالقات عادية بينهما، بمعنى أن كال منهما يعرف مسبقاً

 فإسرائيل تدرك أن ثمن السالم مع سوريا يتلخّص في انسحابها من كامل هضبة الجوالن،، دفعه
وتدرك سوريا في المقابل أن إسرائيل تريد عالقات سالم كاملة معها، وعدم الممانعة في عالقات 

 .التطبيع والتعاون الشرق أوسطي

بأن عملية  أفادتمختلف المؤشرات والتلميحات ولكن بالرغم من الميزات السابقة ومن أن 
تكون معقدة أو طويلة، إذا  أنليس من المتوقع  ولكنالتسوية السورية اإلسرائيلية ستكون صعبة 

وأن المفاوضات التي جرت بين هذين الجانبين في  سارت األمور بشكل هادئ في المنطقة خصوصاً
لماذا فشلت مفاوضات السالم ف، من المواضيع% ٨٠تم فيها االتفاق على  ١٩٩٩عهد باراك عام 

  في الوصول إلى اتفاق واضح على عملية السالم بين الطرفين؟ سرائيليةالسورية اإل

إذا كانت العملية التفاوضية بين سوريا وإسرائيل على هذه الدرجة من الوضوح، وحتى و
يمكن إحالة هذا السؤال إلى هل التوافق في معظم المسائل، فلم لم تأخذ طريقها إلى محطة التسوية؟ و

ع على الشرق األوسط، وإلى تطورات األوضاع على الصعيدين البيئة السياسية المحيطة بالصرا
  ؟والداخلي في كل من سوريا وإسرائيل الدولي واإلقليمي
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 :فرضية البحث .٢

التي عند الحديث عن مفاوضات السالم السورية اإلسرائيلية تستوقفنا الكثير من النقاط الهامة 
  :نذكر منهاو، والتي كانت أعاقت الوصول إلى اتفاقية سالم شغل الطرفينت

 هل توفر اتفاقية سالم مع سوريا إجابة للمشاكل األمنية اإلسرائيلية المركزية اآلنية؟ •

هل سوريا مستعدة وقادرة على دفع ثمن ما يترتب على اتفاقية السالم في ما يخص عالقاتها  •
الثنائية مع إسرائيل، خاصة تلك المتعلقة باالعتراف، وإقامة عالقات دبلوماسية، وتبادل 

  السفارات، وخلق عالقات طبيعية بين البلدين؟ 
ي المنطقة، وفي مقدمة ذلك فك تحالفها هل سوريا مستعدة لتغيير دورها وسياستها اإلقليمية ف •

  السوري والخروج منه؟–مع إيران وحزب اهللا وحماس وتفكيك المحور اإليراني
اإلسرائيلي على المسار الفلسطيني وعلى الوضع في - ما هو تأثير إحياء المسار السوري •

  لبنان والعراق؟ 

م السورية اإلسرائيلية ومن خالل هذا البحث سيتم مناقشة أهم أسباب فشل مفاوضات السال
  :والتي تتلخص فيما يلي

 .١٩٦٧) يونيو(مسألة التزام إسرائيل باالنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران  .١
 .في المنطقة الدور اإلقليمي الذي تلعبه سورية .٢
 .الوضع الداخلي في إسرائيل .٣
 .دور الوسيط في المفاوضات .٤

  
 

 :منهج البحث .٣

نه ال يكتفي بسرد الوقائع التاريخية وقائع تاريخية، علماً أسرد يقوم على وصفي منهج تاريخي 
وإنما يتعين تحليلها بصورة علمية من خالل اتباع معطيات المنهج التحليلي بغرض توقع ما يمكن 

  .عطيات المنهج االستقرائيمحدوثه مستقبالً من خالل االستعانة أيضاً ب
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  :مخطط البحث .٤
 .السورية اإلسرائيليةلمحة عن تاريخ مفاوضات السالم  •
 .أهم أسباب فشل مفاوضات السالم السورية اإلسرائيلية •

 .١٩٦٧) يونيو(مسألة التزام إسرائيل باالنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران  −
 .في المنطقة الدور اإلقليمي الذي تلعبه سورية −
 .الوضع الداخلي في إسرائيل −
 .دور الوسيط في المفاوضات −

 .النتائج والمقترحات •
  
 

 :لمحة عن تاريخ مفاوضات السالم السورية اإلسرائيلية .٥

وسط في األولى جوالت التفاوض بين الطرفين خالل مؤتمر مدريد للسالم في الشرق أبدأت 
لم و مريكية وروسية عقب انتهاء حرب الخليج الثانيةأبرعاية  ١٩٩٢ول من عام تشرين األ ٣٠

اسحق سرائيلي اليميني اإلولى من المفاوضات خالل عهد رئيس الوزراء تحقق الجوالت الخمس األ
بين االتفاق تم عقب فوز حزب العمل في االنتخابات ومن ثم ، ي نتائج على كل المساراتأشامير 

خلت المفاوضات التي بلغ د، وساسا للمفاوضاتأ ٢٤٢من على اعتماد قرار مجلس األالطرفين 
عمق "سرائيل معادلة إعملية للسالم بين الطرفين وطرحت جولة الترتيبات ال ١٢كثر من أمجموعها 

 . "االنسحاب من الجوالن يتوقف على عمق السالم وطبيعته

سرائيل لتجاوز إومريكية بجوالت مكوكية بين سورية قام وزير الخارجية األ ١٩٩٣عام وفي 
لى دمشق إبرابين وانتقل في اليوم التالي  آب اجتمع ٣الطريق المسدود الذي دخلته المفاوضات وفي 

ه مع رابين وهو ما تقول تاثليه مضمون مباحإونقل سد الراحل حافظ األواجتمع بالرئيس السوري 
ومن ثم ،  "وديعة رابين"طلقت عليه اسم ألى خط الرابع من حزيران وإنه تعهد باالنسحاب أسورية 
لى إن االنسحاب أساس أسرعة االنسحاب من الجوالن على الجوالت الالحقة من المفاوضات تناولت 

تشرين الثاني من عام  فيو، مر مفروغ منه حسب من وجهة نظر سوريةأخط الرابع من حزيران 
مع " سالم عادية"قامة عالقات إجنيف تعهدت فيها سورية بمريكية سورية في أعقدت قمة  ١٩٩٤

  .سرائيل مقابل االنسحاب من الجوالنإ
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مريكية أطة اسالطرفين بوجرت محاولة جديدة لدفع المفاوضات بين  ١٩٩٤من عام  تموزوفي 
وليد  وانطلقت المفاوضات في واشنطن حيث التقى السفير السوري في الواليات المتحدة حينذاك

يهود باراك وتناولت المفاوضات اسرائيلي وقتها وزعيم حزب العمل ركان اإلالمعلم برئيس األ
لى الفشل ورفضت سورية إانتهت لكنها و، سرائيلياإلمنية في الجوالن بعد االنسحاب الترتيبات األ

 .ى المفاوضاتإلالعودة 

رية على استئناف المفاوضات وافقت سو مريكي بيل كلينتونتدخل الرئيس األوبعد أن 
ورقة "من والتي سميت وترتيبات األ ئومبادهداف ألى اتفاق على إ ١٩٩٥يار أفي  توصلتو

وتولى شمعون بيريز رئاسة  ١٩٩٥ول من عام تشرين األ ٢٤في اغتيل رابين ، ولكن  "التفاهمات
كانون  ٢٤تان في وجرت جول "واي بالنتيشن"في  له واستؤنفت المفاوضات مجدداً الحكومة خلفاً

وتناولت تفاصيل االنسحاب وجوهر العالقات الدبلوماسية والسلمية بين  ١٩٩٦ شباط ٢٨و الثاني
 .البلدين

ك العام وآذار من ذل شباط توقفت المفاوضات بعد وقوع عدد من الهجمات االنتحارية في
توقفت ، وياهونسرائيلية فاز فيها حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتإوجرت انتخابات 

رغم العديد سرائيلية ياهو للحكومة اإلننتخالل سنوات حكم الليكود ورئاسة المفاوضات بين الدولتين 
ركان حكم وتولى رئيس األلى الإعاد حزب العمل  ١٩٩٩عام في ، وحيائهاوروبية إلمن المساعي األ

 .السابق ايهود باراك رئاسة الحكومة بعد تقاعده من الجيش

حياء المفاوضات إولبرايت في أمريكية السابقة مادلين الخارجية األ نجحت وزيرةومن ثم 
 كانون األول ٧و  ٣في والية فيرجينيا الغربية بين " تاونشيبردز"وانطلقت جولة جديدة في  مجدداً

 .لى اتفاق نهائيإخرى في الوصول ألكن المفاوضات فشلت في النهاية مرة ، ٢٠٠٠من عام 

الواليات المتحدة مسودة اتفاق على الطرفين قبل مغادرتهما  طرحبالواليات المتحدة قامت 
وض مريكي قبل خلدراسة العرض األمن الوقت  نقاذ الموقف ولتفادي الفشل وطلب باراك مزيداًإل

وعقد  كلينتون لجمع الطرفين الرئيسوفي آخر محاولة من قبل  اً،دأبجولة مفاوضات ثانية لم تعقد 
 عامذار آ ٢٦سد في اجتمع بالرئيس األ ،ا تم تحديد نقاط الخالف واالتفاقمعاهدة سالم بينهما بعدم

متر بمحاذاة نهر  ٥٠٠بقاء شريط بعرض إمن باراك يتضمن  بجنيف وهو يحمل عرضاً ٢٠٠٠
ن أسد كان رد األ، فعلى الضفة الشرقية لبحيرة طبريا ردن وشريط آخر بعرض ثمانين ياردةاأل

ألن  فشل اللقاءوباراك ال يرغب بالسالم ورفض حتى النظر في الخرائط التي حملها معه كلينتون 
 .إسرائيل كانت تتذرع دائماً بحجج واهية لعرقلة عملية السالم
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أنهما  ٢٠٠٨-٥- ٢٢بعد جمود استمر ثماني سنوات، أعلنت إسرائيل وسوريا رسمياً في و
) أنقرة(، وأكّدت وزارة الخارجية التركية قيام )تركيا(في تجريان مفاوضات سالم غير مباشرة 

بوساطة بين الطرفين، مشيرة إلى أنهما سيجريان تلك المفاوضات في أجواء انفتاح وحسن نية من 
لكنها توقفت إثر العدوان و ،ار المحدد في مؤتمر مدريد للسالمأجل التوصل إلى سالم طبقاً لإلط

  [1] .اإلسرائيلي على غزة

 

 :السورية اإلسرائيليةالسالم فاوضات أهم أسباب فشل م .٦

قات يرتبط القسم األول بالعال ،في أية اتفاقية سالم بين إسرائيل وسوريا أساسيانهناك قسمان 
مثل مسائل الحدود والمياه والترتيبات األمنية والمناطق المنزوعة  الثنائية بين سوريا وإسرائيل

أما القسم . والدور اإلقليمي لكل من الطرفين السالح والعالقات الدبلوماسية واالقتصادية بين الطرفين
، وعالقاتها مع سوريا وإمكانية اتفاقها يركيةالثاني فيرتبط براعية المفاوضات، الواليات المتحدة األم

ها حول دور سوريا اإلقليمي عقب اتفاقية السالم من ناحية، والدعم المالي والعسكري الذي مع
ستحصل عليه إسرائيل من أميركا إثر التوصل إلى اتفاقية سالم مع سوريا وانسحابها من الجوالن 

 .وإزالتها المستوطنات والقواعد العسكرية من ناحية أخرى

الم جملة من التحديات والعوائق سواء على صعيد تقف أمام التوصل إلى اتفاقية سحيث 
، أو على صعيد دور أميركا واتفاقها مع القيادة والحدود بينهما العالقات الثنائية بين سوريا وإسرائيل

  :السورية حول دور سوريا اإلقليمي في المنطقة، وأهم هذه العوائق والتحديات

 : ١٩٦٧ع من حزيران مسألة التزام إسرائيل باالنسحاب إلى حدود الراب .١

تعادة كامل سلقد بقيت سوريا في جميع مفاوضات السالم مع إسرائيل مصرة على مطلب ا 
أخبر رابين وزير  ١٩٩٣آب  ٣في ف، ولم تتزحزح عنه قيد أنملة وفقاً لوديعة رابينالجوالن 

الجوالن بأن إسرائيل مستعدة لالنسحاب الكامل من هضبة "الخارجية األميركي وارن كريستوفر 
وبطلب من رابين أرسل كريستوفر هذه الرسالة إلى األسد ، "ساس المتطلبات األمنية والتطبيععلى أ

عندما زودته إدارة بيل كلينتون  ١٩٩٤كان األسد متردداً حتى شهر تموز عام  في اليوم التالي،
الذي ينص  ٢٤٢بتأكيدات على أن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل سيكون طبقاً لقرار مجلس األمن 

   [2] .١٩٦٧حزيران  ٤على االنسحاب إلى خط 
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 ٤دود كان السوريون يعتبرون معرفة رابين ورغبته في تعريف االنسحاب إلى ح لقد
وتقدمت المحادثات الثالثية في والية كلينتون األولى على أساس نقطة تحول هام،  ١٩٦٧حزيران

وبعد اغتيال رابين استمر خليفته  .دثات السوريةوديعة رابين، وساهم باراك بخطوات هامة في المحا
ولكن مثل أي مقاييس وخطوات أخرى إلقامة  ،)الوديعة(حادثات تحت شعار شمعون بيريز بالم

 ١٩٩٩إلى  ١٩٩٦السالم في الشرق األوسط وصل هذا التقدم إلى نقطة التلعثم والتوقف الفعلية من 
  [3] .في والية نتنياهو

قامت مادلين أولبرايت بزيارة الرئيس األسد الذي قدم لها روايته عن  ١٩٩٧في عام ولكن 
إن رابين  لفقا ،المفاوضات السابقة مستذكراً التزاماته بوضوح أقل بكثير من الوعود التي قدمت له

. مائيةية اهتمامات إسرائيل األمنية والبإعادة الجوالن كله إذا تمت تلب ١٩٩٥كان قد تعهد في عام 
طفل يوافق على أو نا ال أستطيع االتفاق على أقل من ذلك، فليس في سوريا شخص أ"سد ال األوق

كان في العالم يعتبر أي مإقامة سالم مع أي طرف يحتفظ ولو بشبر واحد من أرضنا، ففي أي 
  [4] ".زل عن أرضه خائناً شخص يتنا

لم يكن يمل من إخبارنا أنه سبح في بحيرة طبريا  ،كما تقول مادلين أولبرايت الراحل، األسدف
لى نهر األردن تمتد إلى ضفاف البحيرة الشرقية وإأيام شبابه، كان يصر على أن األراضي السورية 

وكان يعتبر رفض المساومة على األراضي مسألة شرف أو ربما رجولة جريحة، فقد كان  .أيضاً
 ولما كانت إسرائيل تعتمد على البحيرة. الجوالنوزيراً للدفاع عندما خسرت سوريا مرتفعات 

لضمان  ةمن حاجتها من المياه العذبة فقد سعى باراك لالحتفاظ بأرضٍ كافي% ٤٠للحصول على 
ض المعينة صغيرة كانت مساحة األر). النهر والبحيرة(سيادة تامة وآمنة على الكتلتين المائيتين معاً 

 [5] .انبين تشبث بموقفهولكن كالً من الج

وفي لقاءات أخرى في األمم المتحدة في نيويورك وفي البيت األبيض ضغط األميركيون على 
السوريين ليوافقوا على خمس نقاط طلب اإلسرائيليون الموافقة عليها قبل المصادقة على وديعة 

ب ورابين وتتضمن هذه النقاط الترتيبات األمنية، التطبيع، تسوية قضية المياه، االنسحاب من جن
ولكن السوريون كانوا يرون بأن هذا التحرك محبط طالما أنه يجري لبنان، وجدوالً زمنياً للتطبيق، 

   [6]. دون ضمانات سياسية من قبل باراك لألخذ بوديعة رابين

روس وباراك مرات عديدة بأن دينيس ولقد حذر الرئيس األسد وغيره من السوريين كالً من 
      قل وال شيءالشيء أ" ٢٤٢سوريا لن تقبل أي شيء آخر ال يقع تحت قرار األمم المتحدة 

 [7] ."أكثر
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مرة في غضون ساعتين  ٢٨قابل وليد المعلم باراك في بلير هاوس وأخبره  ١٩٩٩عام  ففي
ألنني "أجابه المعلم " لم تكرر هذا"عندما سأله باراك حزيران، و ٤حول االنسحاب اإلسرائيلي لحدود 

  [8] ".أريد أن تنام وتحلم بهذه الحدود

، كما ١٩٦٧حزيران  ٤لقد كان باراك يصر على أنه ال يجوز االتفاق على االنسحاب إلى خط 
أنه يجب أن تتحقق جميع المطالب األمنية وكل ماله عالقة بمحطات اإلنذار المسبق وبناء القوات 

هو موجود لدى األمريكيين ليس  والمياه والتطبيع والتعاون االقتصادي كما أنه يرى أن ماواإلرهاب 
 .تعهداً بل تصورات نقلها رابين إليهم، وإليهم فقط وحظّر عليهم بوضوح نقل ذلك إلى السوريين

[9]  

مستوطنات جديدة في هضبة  النتشارأعطى باراك األولوية  ١٩٩٩في تشرين األول عام و
بدعم مادي من قبل الحكومة اإلسرائيلية للحصول على قوة ضغط في المفاوضات مع  الجوالن

 [10] .السوريين وكوسيلة لضمان دعم الجناح اليميني في حكومته

م يردع رفع باراك لسيفه العدائي ببناء المستوطنات القراءة السورية للسالم، لقد رأى لولكن 
في ظل المبدأ األساسي المتمثل باالنسحاب اإلسرائيلي السوريون أن السالم مع إسرائيل ممكن فقط 

المستمد من القانون الدولي  ٢٤٢الكامل من هضبة الجوالن والذي يكون بتطبيق قرار مجلس األمن 
 [11] .والذي ينص على منع استمالك أراضٍ بالقوة العسكري

إقرار في إسرائيل، بصورة عامة، أن االنسحاب من الجوالن السوري  هناك بالمحصلة فإنو
ولكن رغم ذلك، تسعى إسرائيل إلى إحداث ، المحتل هو ثمن التوصل إلى اتفاقية سالم مع سوريا

  :تآكل في الموقف السوري تجاه هذه المسألة عبر عدة وسائل

o  سوريا وفلسطين التي رسمتها التمييز بين حدود الرابع من حزيران والحدود الدولية بين
، وتبدي إسرائيل استعدادها لالنسحاب إلى الحدود الدولية ١٩٢٣بريطانيا وفرنسا سنة 

  .بين سوريا وفلسطين

o  تحاول إسرائيل أن تطرح أن حدود الرابع من حزيران غير واضحة المعالم وأن هناك
دود وفرض حاجة إلى ترسيمها من جديد، وذلك بهدف فتح باب التفاوض على الح

رؤيتها على سوريا في ترسيم هذه الحدود واالنتقاص من المساحة التي ينبغي عليها 
 .االنسحاب منها إلى حدود الرابع من حزيران
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 :في المنطقة الدور اإلقليمي الذي تلعبه سورية .٢

أن سوريا لن تقطع عالقاتها كلية مع إيران وحزب اهللا بعد توقيع  وأميركاتدرك إسرائيل  
ولكن تشترط إسرائيل أن توقف سوريا تعاونها ودعمها ألي نشاط معاد . اتفاقية سالم مع إسرائيل

حددت إسرائيل فلقد . ن أو حزب اهللا أو حماس أو الجهادإلسرائيل، سواء في عالقاتها مع إيرا
وريا، وذلك باتفاقها مع واشنطن في مطالبة دمشق بأن تنأى بنفسها عن شروطها لتوقيع سالم مع س

تل (إن : "إيران، وأن تكفّ عن دعم حركة حماس، وحزب اهللا، وقالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية
تريد العيش في سالم مع جيرانها، لكن ينبغي أن تبتعد سوريا عن عالقاتها المثيرة للمشكالت ) أبيب

إن : "، وأضافت في تصريحات لها"حد قولها وكذلك عن دعم حماس، وحزب اهللامع إيران، على 
  [12] . "المباحثات مع دمشق ستكون طويلة وصعبة

ت إن اتفاقية السالم مع سوريا يجب أن تسفر عن شمولية، فالتنازالنظر إسرائيل،  وجهةفمن 
كما . سالماً ليس مع سوريا فحسب، بل ومع العالم العربي قاطبةً المتخذة حيال سوريا يجب أن تنتج

 .وتشوه سمعته يجب أن تعزل اتفاقية السالم كل من يلجأ إلى استخدام العنف واإلرهاب ضد إسرائيل
[13]  

قد كان السوريون دائماً يطالبون بحقوق الفلسطينيين، ففي أما عن العالقة السورية الفلسطينية، ف
سالم دخل بيكر مع األسد في عراك حول صياغة لعندما تمت دعوة سوريا إلى مؤتمر ا ١٩٩٠عام 

أن تتضمن الرسالة شيئاً عن حق  ىمسودة التطمينات التي طلبها األسد فقد كان األسد مصراً عل
طينيين في تقرير المصير، كما طلب الشرع من بيكر إضافة بند إلى رسالة التطمينات يقول سالفل

 ". كثر مما يطلبه الفلسطينيونأنتم تطلبون مني أ"فأجابه بيكر " ء من األراضي المحتلةالقدس جز"
[14] 

استرجاع الجوالن إضافةً إلى تحقيق  ا من خالل مؤتمر مدريد قبل كل شيءأملت سوريحيث 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، حيث تدرك سوريا أن 

قوق الفلسطينية لن يحقق االستقرار في المنطقة فالمسألة الفلسطينية ترتبط عضوياً بكل من تجاهل الح
سوريا ولبنان واألردن لذلك يجب عدم تجاهلها أو القفز فوقها والبحث لها عن حل وفق القرارات 

 [15] .الدولية

ة عن الحضور تخلّفت الوفود العربي ١٩٩٢في الجولة الثالثة من مفاوضات مؤتمر مدريد عام و
احتجاجاً على قرار إسرائيل بإبعاد اثني عشر فلسطينياً من األراضي المحتلة الذي أدين بقرار مجلس 

  [16] .والمطالب بعودة المنفيين ٧٢٦األمن رقم 
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كان باراك يعلم بأنه إذا توصل إلى اتفاقية سالم مع فقد ما عن العالقة السورية اللبنانية، أ
على االنسحاب من لبنان  –نظراً للسيطرة السورية على لبنان –سوريا، فسوف تكون إسرائيل قادرة 

 [17] .بسالم أيضاً

الم مع لبنان ورية بداية جيدة لتوقيع اتفاقية سفي توقيع اتفاقية سالم مع س رأت إسرائيلحيث 
هل ستحاول سوريا  :كان السؤال اإلسرائيلي- المسار اللبنانيبموجب النفوذ السوري في لبنان، فعلى 

  بجدية استعمال نفوذها من أجل التوصل إلى اتفاقية سالم بين لبنان وإسرائيل؟ وهل ستنجح في ذلك؟

فاالتفاق على المدى القصير  لقد كان االتفاق السوري اإلسرائيلي مفتاحاً لمستقبل مختلف للبنان،
يضمن انسحاباً إسرائيلياً سلمياً من لبنان وهو انسحاب ال يمكّن حزب اهللا من الزعم بأن الفضل يعود 
إليه في دفع إسرائيل إلى الخروج، وذلك يجعل حزب اهللا أقل قوة في لبنان وبمرور الوقت سيجعل 

 .عب تبرير التواجد السوري المستمر في لبنانالسالم بين سوريا وإسرائيل ولبنان وإسرائيل من الص
[18]  

رأى باراك على غرار رابين أن اتفاقية السالم مع سوريا هي وسيلة الوقاية الفضلى من كما 
التهديدات التي تأتي من إيران والعراق، فتنحية إسرائيل عن هذين البلدين وبناء ائتالف إقليمي 

   [19] .كله على إيجاد قضية مشتركة مع سوريامشترك ضدهما وعزلهما في المنطقة يتوقف 

قام يوسي بن  ١٩٩٢ولكن ذلك لم يخل من اتهام سوريا بدعم اإلرهاب، ففي مؤتمر مدريد عام 
  [20] .أهارون عضو وفد التفاوض اإلسرائيلي باتهام سورية بدعم منظمة حزب اهللا اإلرهابية

بالنسبة إلى دور  سوريا النقاط التاليةيطرح اإلسرائيليون المعارضون للسالم مع وبشكل عام، 
  :سوريا اإلقليمي في المنطقة

إن التوصل إلى اتفاقية سالم مع سوريا بعد انسحابها من لبنان، لن يقود إلى توقيع اتفاقية  −
كما أن استمرار امتالك حزب اهللا قوة مسلحة . سالم مع لبنان وال إلى نزع سالح حزب اهللا

من جدوى التوصل إلى اتفاقية سالم مع سوريا  ص كثيراًقوية ومدعومة من إيران ينق
  . لوحدها

وأهم من ذلك، ليست هناك ضمانة في أن تقوم سوريا بفك تحالفها مع إيران فيما إذا تم  −
عميقة  سوريا وإيرانة كل من فإن عالق ،اتفاقية سالم بين سوريا وإسرائيلالتوصل إلى 

إلى مصالح إستراتيجية تجمعهما منذ فترة طويلة، كما أنهما  وممتدة في الزمن، وتستند
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تتعاظم  ومن الصعب على سوريا أن تترك حليفاً. محور المقاومة والممانعة يشكالن سوياً
  [21]. في المستقبل المنظور قوته سنة بعد أخرى، وقد يصبح نووياً

على الخروج من  العملية السلمية واستئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل تساعد سوريا −
هناك سياسة أميركية تتبنى حصار فعزلتها وتمنحها حصانة ضد الضغوطات المختلفة، 

عالوة . سوريا منذ سنوات، وقد سار الغرب وبعض الدول في المنطقة وراء هذه السياسة
ستعادة في المستقبل المنظور شن حرب على إسرائيل العلى ذلك، ال تستطيع سوريا 

  [21] .الجوالن بالقوة العسكرية

يطرح المؤيدون لوجهة النظر الداعية إلى المفاوضات وإلى التوصل إلى اتفاقية سالم مع بينما 
  :سوريا جملة من األسباب

األفق، إلحداث تغيير يشكل توقيع اتفاقية سالم مع سوريا الوسيلة األجدى، ولعلها الوحيدة في  −
فلم تعد . إستراتيجي في دور سوريا في المنطقة وفي عالقاتها مع إسرائيل ومحيطها اإلقليمي

المسألة المركزية بالنسبة إلسرائيل هي إخراج القوة العسكرية السورية من المواجهة مع 
زية اليوم بل باتت المسألة المرك .إسرائيل، كما كان الوضع عليه في المفاوضات السابقة

تتمثل في مدى تأثير توقيع اتفاقية سالم مع سوريا على قوة المحور اإليراني، وسعي إيران 
ويطرح هؤالء أنه من الخطأ التعامل مع التحالف بين . الدؤوب للحصول على السالح النووي

صحيح أن . سوريا وإيران بصورة جامدة، وكأن هذا التحالف ثابت ودائم وغير قابل للتفكيك
وريا تعتبر في الوضع الراهن حليفة إليران ولحزب اهللا، ولكن عند التوصل إلى اتفاقية س

سالم تحت رعاية إدارة الواليات المتحدة أميركية وما يرافقها من مفاوضات واتفاق بين 
سوريا واإلدارة األميركية حول دور سوريا في المنطقة، فإن عالقة سوريا مع إيران 

أمام حصول سوريا على  بل ستصبح هذه العالقة عامال معرقالًستضعف بطبيعة الحال، 
   [22] .المكاسب الناجمة من توقيعها اتفاقية سالم مع إسرائيل وتقاربها مع الواليات المتحدة

هناك مصالح حقيقية لسوريا في التوصل إلى اتفاقية سالم مع إسرائيل، كاستعادة الجوالن  −
ة إلى أنه من الصعب أن تتمكن سوريا من تطوير ذاتها وإزالة الخطر اإلسرائيلي عنها إضاف

ويضيف هؤالء أن . بدون تحسين عالقتها مع الغرب وخاصة الواليات المتحدة األميركية
سوريا تدرك أن مجرد تفعيل المسار السوري اإلسرائيلي والدخول في المفاوضات بدون 

  .ع الغربالتوصل إلى اتفاقية سالم، غير كاف لتحسين عالقات سوريا م
رغم انسحاب سوريا من لبنان ال زالت دمشق تتمتع بنفوذ كبير في لبنان عبر حلفائها  −

وتمتلك سوريا القدرة على التأثير على حزب اهللا بحكم موقعها الجغرافي، . وخاصة حزب اهللا
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. أو إيرانياً العتماد حزب اهللا عليها في الحصول على السالح، سواء أكان ذلك سالحا سورياً
ويستخلص أصحاب وجهة النظر هذه أن اتفاقية سالم مع سوريا وترتيب دورها اإلقليمي في 
المنطقة مع الواليات المتحدة األميركية، سيقود إما إلى التوصل إلى اتفاقية سالم مع لبنان أو 

  [22] .إلى التوصل إلى تفاهم مع سوريا حول الوضع في لبنان
فهي من . جديدة في العالقات بين إسرائيل والدول العربيةتفتح اتفاقية سالم مع سوريا مرحلة  −

دولة (اإلسرائيلي، وهو صراع بين الدول - ناحية، ستنهي جانبا هاما من الصراع العربي
، وتقود من ناحية ثانية إلى ترقية عالقات إسرائيل مع العديد من )إسرائيل والدول العربية

  .اسية جديدة كاملة مع العديد منهالومالدول العربية، قد تصل إلى إقامة عالقات دب
. سيعكس توقيع اتفاقية سالم مع سوريا نفسه على دور هذه األخيرة في القضية الفلسطينية −

فمن المتوقع، كما يقول أصحاب وجهة النظر هذه، أن تخرج سوريا من محور المقاومة أو 
فمن ناحية، سيحدث . سطينيةالممانعة، األمر الذي سيؤثر على تغيير عالقاتها مع الفصائل الفل

تقارب مع قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي الوقت نفسه من 
المتوقع، من ناحية أخرى، أن تكف سوريا عن دعمها لفصائل المقاومة الفلسطينية أو تقلل 

سوريا وإسرائيل  ستحفز اتفاقية سالم بينكما  .منه، خاصة دعمها لحماس والجهاد اإلسالمي
 .تسريع الخطى للتوصل إلى اتفاقية سالم مع إسرائيل لئال يتركوا وحدهم الفلسطينيين على

  
  :الوضع الداخلي في إسرائيل .٣

يشكك الكثيرون في قدرة الحكومة اإلسرائيلية الحالية، أو أي حكومة إسرائيلية قادمة في تنفيذ 
كبيرة من الرأي العام اإلسرائيلي معارضة اتفاقية سالم مع سوريا، في ضوء وجود أغلبية 

لالنسحاب من الجوالن، وفي ضوء التشريع الجاري في الكنيست الذي يشترط االنسحاب اإلسرائيلي 
عضو، أو الحصول على  ١٢٠ثمانين عضو كنيست من مجموع  من الجوالن بالحصول على أغلبية

استفتاء عام، ورغم وجود أغلبية كبيرة في رغم أنه لم يجر في إسرائيل أي . أغلبية في استفتاء عام
الرأي العام اإلسرائيلي ضد االنسحاب من الجوالن، فإنه في حالة ما إذا وقّعت الحكومة اإلسرائيلية 
في المستقبل على اتفاقية سالم مع سوريا وبدعم ورعاية أميركية، لن تجد الحكومة اإلسرائيلية 

فالنخب في إسرائيل، وخاصة قيادات . الستفتاء العامصعوبة كبيرة في الحصول على أغلبية في ا
. المؤسسة العسكرية واألمنية، هي التي تساهم مساهمة كبيرة في تشكيل الرأي العام وليس العكس

من مجموع ذوي الحق في المشاركة في االستفتاء % ١٤عالوة على ذلك، يشكل العرب في إسرائيل 
رتفعة في االستفتاء وداعمة التفاقية سالم مع سوريا، التي العام، ومن المتوقع إن تكون مشاركتهم م

  .تضمن انسحاب إسرائيل من الجوالن
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سرائيل كان الرد اإلسرائيلي الداخلي على المفاوضات بين سوريا وإ  ١٩٩١في مدريد عام 
ذ أعلن ثالثة من وزراء حكومة شامير يتقدمهم وزير اإلسكان شارون عملياً وعلى أرض الواقع، إ

ة نتدشين مستوطنة جديدة في الجوالن للمهاجرين السوفيات الوافدين إليها وأطلق عليها مستوطعن 
 [23]".كيال"

في السنوات األربع الماضية عندما كنت "قال باراك عند تحضير باراك للقاء بفاروق الشرع، و
معه، إذ كان من  وزيراً للخارجية أرسلت شخصاً واحداً إلى فاروق الشرع،  ولكننا لم نستطع التكلم

إال أن المحللين السياسيين في ، "المستحيل إدارة حوار ولكننا اليوم قادرون على إدارة الحوار
فباراك . إسرائيل كانوا يرون األشياء بطريقة مختلفة حتى قبل وضع الجدول الزمني للقاء بالشرع

حيث توقع المثقفون . ةكان قد وبخ لموافقته على لقاء الشرع الذي اعتبر مجرد وزير خارجي
اإلسرائيليون أن كل كلمة يتكلمها باراك ستسجل عند السوريين على أنها وعود، وكل كلمة يتفوه بها 

  .الشرع ستكون تحت رحمة حكم األسد النهائي

وعلى الرغم من جهود بارك في تصوير الجهود السورية للسالم باإليجابية، وبغياب التحضير 
، انفجرت المعارضة الداخلية بقوة ضد لمستوطنين اليهود في الجوالنمن االمسبق للسالم وخاصة ض

  [24] .التنازالت

اكتشف باراك أن االنسحاب الكامل من هضبة الجوالن سيكون مكلفاً سياسياً أكثر مما حيث 
اعتقد في البداية، حيث سمى رئيس حزب الليكود أريل شارون رغبة باراك بإنهاء االحتالل 

وعندما انتشرت الشائعات بأن باراك يرغب باألخذ ". باالستسالم المطلق"الجوالن  اإلسرائيلي لهضبة
بوديعة رابين انتقد شارون باراك زاعماً أن ذلك سيشكل تنازالً خطيراً ويعتبر انتصاراً كبيراً 

  [25].لسوريا

بعد  لم يكن باراك قادراً على كسب العطف من العناصر الفعالة في حكومته االئتالفية، خاصةً
أن شارك وزير داخليته ناتان شارانسكي بسلسلة من االجتماعات بقصد إثارة المستوطنين بما فيها 

 [25] .مظاهرات هائلة أمام الكنيست والتهديد باالنسحاب من حكومة باراك

هدد اسحاق ليفني وزير اإلسكان في حكومة باراك ورئيس الحزب الوطني الذي يمثل كما 
ال يمكننا أن نكون شركاء "امة باالنسحاب من حكومة باراك حيث أعلن لمؤيديه حركة المتوطنين الع

  [26] ."تحت أي ظرف من الظروف الجتثاث المجتمعات أو أي انسحاب من الجوالن
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وكانت أكثر المخاطر التي تهدد حكومة باراك هي المعرضة المتوقعة من قبل شاس حزب 
قوته في الكتلة االنتخابية كمعارض للسالم مع سوريا على اليهود الشرقيين والذي يتوقع أن يستخدم 
  [26] .أساس االستشارة الروحية للحاخام اليهودي

كان باراك قد تأثر بالضغوط السياسية التي مورست عليه من قبل الجناح اليميني، حيث تم 
امل من فقط من اإلسرائيليين يوافقون على االنسحاب الك% ١٣إخباره بأن استفتاء أظهر بأن 

 [27] .الجوالن

درته على إقناع شعبه كان باراك مليئاً بالثقة بق ١٩٩٨عام  تاون شيبردزقبل حيث أنه و
يته للسالم، ثم بدا أن هذه الثقة اهتزت عندما بدأت تتضح حقيقة ما الذي سينتج عن بمشاطرته رؤ

فأوالً كان قد كبر في إسرائيل ان باراك يشعر بضغوط داخلية عليه، ومثل نتنياهو قبله ك ،اتفاق األسد
حوالي  ١٩٩٩ضرورية للدفاع عن إسرائيل، وثانياً كان هناك عام جيل يعتقد أن مرتفعات الجوالن 

سبعة عشر ألف مستوطن إسرائيلي في الجوالن سيعترضون على جهود إزاحتهم ربما باستخدام 
  .العنف

من االتحاد السوفياتي السابق ومن  وثالثاً كان هناك أكثر من مليون مهاجر جديد إلى إسرائيل
أماكن أخرى لم يكونوا بالضرورة مطلعين على التاريخ الكامل، فلم يروا سبباً يوجب إسرائيل 

  .التخلي عن أي أرض

الوزراء باراك، حيث ورابعاً لم يتردد ساسة المعارضة اإلسرائيليون في تحدي خطط رئيس 
 [28] .تاونلمجرد أنه ذهب إلى شيبرزدنه استسلم استسالماً كلياً اتهمه شارون بأ

ال يفتقر القادة اإلسرائيليون إلى الشرعية، لكنهم أيضاً وجدوا أنه من األسهل عدم مصارحة 
ويحسب لباراك أنه جهد أكثر . الجماهير بشأن ما يتطلبه عقد اتفاقات مع شركائهم العرب المفترضين

إن الخوف من خسارة التأييد الضروري والتخلي من سابقيه لتكييف الرأي العم، لكن على غرارهم ف
راقه في المفاوضات والتنازل الذي ال يثمر عن خطوات ال يمكن التراجع عنها في المقابل، وعن أ

   [29] .دفعه إلى اإلحجام

ولكن طروحات باراك للسالم ال تشكل الحد األدنى مما يتعين على إسرائيل االلتزام به وفقاً 
  .الدولي، وبالرغم من ذلك فقد عجز باراك عن تسويقها لدى الناخب اإلسرائيليلقواعد القانون 
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  :دور الوسيط في المفاوضات .٤

على الوسيط في أي مفاوضات أن يبرهن عن إلمامه إلماماً وافياً بالتاريخ الكامن وراء قضايا 
يكون لدى القادة في  الخالف، فالتاريخ ينوء بثقله على القادة العرب واإلسرائيليين ومن الطبيعي أن

   [30] .الشرق األوسط إلمام شامٌل بتاريخهم، وأن يفتقر الوسطاء األميركيون إليه

كان الموقف األميركي غير الصريح إعالمياً جزء رئيسي في استراتيجية السياسة لقد ف
   [31] ".الغموض البنّاء"األميركية خالل مسيرة العملية السلمية وكان يدعى 

إلى رسالة التطمينات التي أرسلتها الواليات المتحدة إلى إسرائيل في مؤتمر مدريد  تطرقنافإذا 
للسالم لوجدنا أن الواليات المتحدة أقرت إلسرائيل بأن هناك تفسيرات مختلفة لقرار مجلس األمن 

كما نصت على أن الواليات المتحدة ستؤيد موقفاً يقضي بأن تسوية شاملة مع سوريا في  ٢٤٢رقم 
اق اتفاق سالم يجب أن تضمن أمن إسرائيل وأنها ستعطي وزناً كبيراً لموقف إسرائيل القائل إن سي

  [32] .أي تسوية سلمية مع سورية يجب أن تقوم على بقاء إسرائيل في هضبة الجوالن

ة األميركية على معلومات عن وصول شحنة من صورايخ ارحصلت اإلد ١٩٩٢عام  فيف
كوريا الشمالية األمر الذي دفع واشنطن الطلب من دمشق إلغاء الصفقة، سي إلى سوية من - سكود

ولم يستبعد الرئيس األميركي بوش في ما بعد القيام بعمل ضد هاتين السفينتين الكورييتين اللتين 
خ إلى سورية وإيران، األمر الذي دفع سورية إلى تصعيد لهجتها تجاه واشنطن اريتحمالن الصو

ظام العالمي الجديد بأنه شريعة الغاب فردت واشنطن بحرمان سورية من نظام حيث وصف األسد الن
 . التفضيالت العامة الذي كانت تتمتع على أساسه بمزايا تجارية مع الواليات المتحدة

ولكنه كان في الحقيقة رد سياسي أميركي داخلي على انتقادات وجهها الكونغرس إلدارة 
ة التي تنتهجها الواليات المتحدة في مغازلة سورية على حساب الرئيس بوش على السياسة الجديد

   [33] .الصديق التقليدي ألمريكا وهو إسرائيل

ابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي فوجئت سورية بالنتائج التي أسفرت عنها زيارة اسحق ر كما
انات وبخاصة أن الواليات المتحدة منحت إسرائيل ضم ١٩٩٢آب من عام  ١٧واشنطن في  إلى

القروض التي كانت عالقة فترة طويلة من دون الحصول على تعهد بوقف تام لالستيطان، األمر 
الذي دفع دمشق إلى تصعيد لهجتها تجاه الواليات المتحدة متهمةً إياها بعدم األهلية لممارسة دور 

   [34]. الوسيط النزيه
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بدأ ضغط اللوبي اإلسرائيلي يؤثر على مجموعات في الكونغرس األميركي مثل منظمة فلقد 
األميركية، مسمعاً صفارة اإلنذار على أن االنسحاب من الجوالن يعني أن  –الصقور الصهيونية 

 [35] .إسرائيل ستبقى بقطعة ورقية من الوعود مع ديكتاتور ال يؤتمن

اليهودي لشؤون األمن القومي جرس اإلنذار فوزعت  دقت أيضاً مؤسسة الحزب اليمينيكما 
جنراالً أميركياً متقاعداً نصت على أن المفاوضات التي  ٢٠رسالة استشارية موقعة من قبل أكثر من 

 [36] .ستسلم الجوالن من شأنها تقويض جهود اإلقليمية المهمة بالنسبة ألميركا

بأسابيع قليلة، جاء في جريدة جيروزاليم بوست اقتباس عن  ٢٠٠٠ عام بعد انهيار جينيفو
ما كان قد اقترح في جينيف عن طريق الرئيس كلينتون " :وزير الخارجية السورية فاروق الشرع
وهذا تراجع عما اتفق عليه في شيبردستاون وتراجع عن . هو السيطرة الكاملة على النهر والبحيرة

ود هذه جون لديه وديعة رابين فيما يخص هذه القضية وباراك يعلم بووديعة رابين، الرئيس كلينت
الوديعة، ولدينا رسالة أميركية موقعة من الرئيس كلينتون بما يخص هذه الوديعة، لماذا علينا أن 

  [37] ".نتركها، ولماذا علينا أن نوافق على شيء آخر؟ موقفنا واضح فيما يخص ذلك

ل بعد أن كانوا ضحية وساطة كلينتون المخادعة، حيث دعا فلقد بدأ السوريون يفقدون األم
  [38] .األسد إلى وساطة االتحاد األوروبي بعد أنا أشار إلى أنه لم يعد يثق بوساطة الواليات المتحدة

سورية السالم الإعادة إحياء مفاوضات لذلك فقد لجأ السوريون إلى وساطة تركيا من أجل 
فقد كانت  ،مرحلة حوار غير مباشر إلى مرحلة الحوار المباشر مجمدة ونقلها منالسرائيلية اإل

 من نضج الموقف السوري لتلقف إشارات االنفتاح الغربي على دمشق تمهيداً ةواثقالوساطة التركية 
لتسوية محتملة مع إسرائيل، فدمشق في تقديرات الوسيط التركي أبدت استجابة للتحرك الدبلوماسي 

اية من وجهة نظره إلثبات حسن النية للخوض في مفاوضات سالم تلبي الغربي وهو ما فيه الكف
  .مطالبها

ولما كانت سوريا في رأي األتراك إحدى أعمدة االرتكاز الهامة لعملية السالم في الشرق 
لحل كافة األلغاز اإلقليمية المعقدة فإن التصريحات اليمينية في إسرائيل ال  سحرياً األوسط ومفتاحاً

تشكل بالنسبة ألنقرة نهاية المطاف في قصة المفاوضات، فهناك إدراك في الغرب لضرورة إنعاش 
بالمسار السوري اإلسرائيلي، إدراك عكسه لين الفت في اللهجة األميركية  كافة مسارات السالم بدءاً

وريا، وقد تعول تركيا أيضا على وعي تل أبيب بحجم المصالح المتقاطعة مع أنقرة األمر تجاه س
   [39]. الذي قد يدفع باتجاه تغيير في الخطاب اإلسرائيلي اليميني فيما يخص الحوار مع السوريين
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تركيا تبذل كل الجهود الممكنة ولكن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود شريك، كما تفضل 
شار األسد، لذلك القضية هي أن تركيا أوضحت بشكل واضح على لسان الرئيس غل الرئيس ب

على بعض المنطق الذي طرحه نتنياهو في  تمسكها بالمبادئ التي قامت عليها عملية السالم ورداً
إسرائيل حول مفهوم السالم مقابل السالم أكد الرئيس غل موقفه من أن أساس عملية السالم هو 

كيبتها اليمينية أن تغير الحكومة اإلسرائيلية بتر بل السالم من جهة وناشد عملياًقضية األرض مقا
، لذلك تركيا متمسكة بمفهوم واضح مبدئي في عملية السالم و هذا هو السبب الذي جعل مواقفها

  .سوريا تعتبر أن تركيا هي موضع ثقة كبيرة في هذه العملية

، هذه يقة التي تبني فيها تركيا نفوذهايء من الطرالحقيقة قوة الموقف التركي تنبع قبل كل ش
السياسة التي تتبنى أكبر قدر من الدبلوماسية وأكبر قدر من استعمال األساليب السياسية في بناء 
نفوذها تجاه العالم اإلسالمي وتجاه العالم العربي وتجاه الصراعات القائمة في المنطقة والسعي إلى 

الرئيسي الذي تقوم به تركيا، وال شك أن تركيا اآلن تتمتع بثقة هامة تهدئتها هذا هو مصدر الدور 
 عملياً من قبل سوريا وهي أيضا ينبغي أال ننسى بأن الرئيس باراك أوباما حين زار تركيا أيضاً

بذلك بقوة إلى أن تركيا تشكل أحد االمتدادات أو أحد الجهات التي سوف تحاول أن تنسق  مؤشراً
متحدة تصوراتها فيما يتعلق بمستقبل المنطقة على محاور مختلفة وال شك أن معها الواليات ال

فيما يتعلق بمستقبل عملية السالم في المنطقة، إذاً  تركياً أميركياً الموضوع أيضا يتضمن حواراً
تركيا لها موقع فريد، هذا الموقع الفريد في أنها من جهة هي موضع ثقة سورية جدية وهامة، من 

لها عالقات تاريخية قوية جدا مع الواليات المتحدة ولها عالقاتها أيضا مع إسرائيل إذاً جهة أخرى 
    [40] .هي في موقع يصعب إيجاده عند أي من الدول في المنطقة
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 :النتائج والمقترحات .٧

 بأن الفرص خاطفة وهشة يوحي بين إسرائيل وسوريا مما يؤسف له أن تاريخ صنع السالمإن 
عقبات للتهرب من دائماً تختلق البسبب عدم مصداقية إسرائيل التي كانت ومن السهل أن تضيع، ذلك 

  .هذا السالم

لحدث  ١٩٩٦إسرائيل في تسعة أيام عام  تفجيرات حماس األربعة فيتذرع إسرائيل بلوال ف
ن الكوعدم قدرته على إقناع الداخل اإلسرائيلي بالسالم ولوال خوف باراك  ،اتفاق في سنة االنتخابات

  [41]. ٢٠٠٠عقد اتفاق في كانون الثاني عام 

ركية ما تزال نفس برعاية ووساطة ت بعد تجدد اآلمال بإحياء المفاوضات بين الطرفين مؤخراًو
لى خط إب سرائيل مستعدة لالنسحاإن بأن سرائيلي حتى اآلإي مسؤول أذ لم يصرح إالعقدة باقية، 

ن الجانبين يعرفان ثمن السالم أسرائيل بإقرار رئيس وزراء إرغم  ١٩٦٧لعام   الرابع من حزيران
سرائيلي إعلى تعهد  نه حصلأعلن الجانب السوري أ، بينما "تنازالت مؤلمة"ا تقديم ن عليهمأو

  .لالنسحاب الكامل من الجوالن عبر الوسيط التركي

في التوصل  إسرائيلالمساعي التركية ومنها مدى جدية ن هناك مشاكل عديدة تواجه هذه أكما 
لم تنفذ شيئاً  ى المسار الفلسطينياستحقاقات عديدة عل ا تواجههأنكما لى اتفاقية سالم مع سورية، إ

  .منها

التركية من مجمل األحداث الدائرة على الساحتين اإلقليمية والدولية، ربما ال تسفر الوساطة و
بين سوريا وإسرائيل عن شيء، على األقل في المدى المنظور، فاألتراك يريدون لعب دور كبير في 
أي قضية مرتبطة بالدول المجاورة لهم، لعل ذلك يسرع في انضمامهم إلى عضوية المجموعة 

تي يتزعمها الدولية، والساحة التركية تشهد صراعاً بين المجموعة العلمانية والحكومة اإلسالمية ال
  .وقوة حزب العمال الكردي التركي ، أضف إلى ذلك بروز نفوذ)أردوغان(

من المسرح ) أولمرت( ومع ذلك فإنها ربما تستمر لفترة بصورتها الحالية، حتى بعد اختفاء
تبار أن المفاوضات مع دمشق وإن لم تنجح إالّ أنها تعطي إسرائيل دعما دولياً في حال عالسياسي، با

اضطرت إلى التصادم مع إيران، أو مع حزب اهللا، فضالً عن أنها تحول األنظار عن  ما إذا
التجاوزات اإلسرائيلية في ما يتعلق باالتفاقات مع الفلسطينيين والقوانين اإلنسانية الدولية، أما 
الموقف األمريكي فمازال فاتراً تجاه المفاوضات السورية اإلسرائيلية، فهو لم يعارضها، ولم 
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دليل دعوة الرئيس السوري إلى ضرورة وجود رعاية دولية خاصة من واشنطن لهذه ذلك بباركها، ي
شراف دولي إلى ضمانات وإسرائيل وسورية بحاجة إي معاهدة سالم بين أن أ ، حيثالمفاوضات

 .ولكنه ظل غائباً حتى اآلن في هذه المعاهدة مباشراً مريكياًأ وهذا يتطلب انخراطاً

اإلدارة األمريكية أن تشكل رؤية الواليات المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية حيث يتعين على 
هذه . لمحاولة تحقيق رؤيتها للسالم إستراتيجيةينبغي لها أن تضع  ، ومن ثمنهائية للسالم
يط الوس وغير منحازة وأن تأخذ بعين االعتبار متعددة األبعاد ةدبلوماسييجب أن تكون  اإلستراتيجية

والتي  نتائج المفاوضات السابقةالتركي كونه مصدر ثقة للطرف السوري، باإلضافة إلى االهتمام ب
ستكون نقطة انطالق للمفاوضات والقنوات القادمة حول االتفاقات الممكنة وهذا من شأنه أن يشكل 

  .اإلطاري التفاوضي إلطالق المفاوضات من حيث توقفت

الحكومة  تحررأيضاً يتطلب م السورية اإلسرائيلية استئناف مفاوضات السالعلماً أن 
كل المناورات ، واالبتعاد عن استخدامها لاألحزاب اليمينية من خضوعها إلى رغباتاإلسرائيلية 

حيث يتوجب على إسرائيل  ،العدوان على غزة كما ظهر في السياسية كأداة للتضليل اإلستراتيجي 
شكوك كبيرة حول بعد أن ظهرت مع سوريا إظهار رغبة حقيقة في الوصول إلى عقد اتفاق للسالم 
  .مدى جدية إسرائيل في التوجه نحو عملية سلمية جدية

ي تلبي األولوية للشواغل األمنية والتدابير الت يأن تعطالقادمة  كما يتعين على المفاوضات
بما فيها المجتمع  –األطراف جميع ينبغي على ، وكمسألة الحدود والمياه الجانبيناحتياجات كال 

أن تنظر إلى مجموعة من اآلليات المتاحة لمساعدة هذه العملية، بما في ذلك تدعيم قوات  - الدولي
 .ومراقبين دوليين فظ سالم دولية أو متعددة األطرافح
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