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 )٢امللف (

  موقف إيهود براك من مسألتي
  اجلوالن واجلنوب اللبناين

على الرغم من جتميد املفاوضــــــــــات على املســــــــــارين الســــــــــوري واللبناين طوال عهد 
ت املقــاومــة اإلســـــــــــالميــة صـــــــــــنعــه يف اجلنوب  بنيــامين نتنيــاهو، فــإن احلــدث الــذي تولــّ
اللبناين ظل بارزاً يف مصـــــــــــادر األخبار العاملية، كما حتوّل إىل مادة رئيســـــــــــية شـــــــــــغلت 
اجليش واجملتمع يف إســرائيل، وفرضــت نفســها على االنتخابات التي حملت إيهود براك 

  ف واسع يتمتع بأكثرية مريحة يف الكنيست.إىل رئاسة احلكومة، زعيماً الئتال
ولقد تطور مفهوم تالزم املســــــــــــارين اللبناين والســـــــــــوري، الذي يحتضـــــــــــن نشــــــــــــاط 
املقاومة يف اجلنوب، ليعني يف أحدث املواقف اللبنانية والســــــــورية، تزامن االنســــــــحاب 

  من اجلوالن واجلنوب اللبناين.
وب من طرف واحــد، فقــد ومع أن موقف براك املعلن يعــارض االنســـــــــــحــاب من اجلن

أطلق يف إبان املعركة االنتخابية وعداً بإخراج اجليش اإلســرائيلي من لبنان خالل عام 
واحد، وأكد هذا الوعد يف التصـــــــــــريحات التي أدىل بها بعد فوزه وبعد تأليف احلكومة، 

.   مع إدخال مرونة زمنية على الوعد، تقديماً أو تأخيراً
ة احلكومــة قــدم إىل خليفتــه، براك، هــديــة ثمينــة، وقبيــل أن يغــادر نتنيــاهو رئــاســـــــــــــ

بــــاإلغــــارة على حمطتي الكهربــــاء يف لبنــــان وتعطيــــل احملوالت فيهمــــا وتــــدمير بعض 
اجلســــــــور، من دون أن يصــــــــدر عن العرب والعامل أي موقف عملي مهم، األمر الذي يجعل 

  من هذه املبادرة سابقةً قابلة للتكرار على مستوى أكبر.
راك عهد حكومته اجلديدة بدينامية وحترك نشيطين: اجتماعات مع وقد بدأ إيهود ب

بعض زعماء املنطقة املعنيين باســــــــتئناف املفاوضــــــــات، وزيارة "تاريخية" لواشــــــــنطن 
. - أعادت وصل ما انقطع يف العالقات األميركية   اإلسرائيلية، وزادتها وثوقاً

الن واجلنوب تلقي مـــادة هـــذا امللف أضـــــــــــواء على موقف براك من مســــــــــــــألتي اجلو
اللبناين، وتســـــــــــاعد يف فهم مســـــــــــارات التســـــــــــوية ومســـــــــــالكها، إذا ما أُتيح لها أن تشـــــــــــق 

  الوعرة يف أي حال. - طريقها
  م. س.

                                                            
  .شارك يف ترجمة مادة امللف عن اإلنكليزية والعبرية جانيت سيرافيم وسمير صراص  
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  نحو مرحلة جديدةمن املفاوضات
  حممود سويد
منــذ أواخر الســـــــــــنــة املــاضـــــــــــيــة واجلبهــة اجلنوبيــة اللبنــانيــة تشـــــــــــــد انتبــاه املعنيين 

ته. فقد اســـــــــتطاعت "املقاومة اإلســـــــــالمية" أن تســـــــــدد بالصـــــــــراع مع إســـــــــرائيل واحتماال
ضـــــــــــربات موجعة إىل اجليش اإلســـــــــــرائيلي ضـــــــــــمن املنطقة اجلنوبية احملتلة، ومن دون 

، األمر الذي أدى إىل ١٩٩٦اخلروج على القواعد املرســـــــــــومة يف تفاهم نيســــــــــــان/أبريل 
 مناقشـــــــــــات صـــــــــــاخبة يف اجليش واجملتمع اإلســـــــــــرائيليين تركزت على االنســـــــــــحاب من
اجلنوب من طرف واحد، أو عدم االنســـحاب إالّ من خالل اتفاق مع لبنان ترعاه ســـورية. 
ومن أبرز الضـــربات التي تلقاها اجليش اإلســـرائيلي وامليليشـــيا اللبنانية املتعاملة معه 
يف املنطقة احملتلة ما يلي: قتل ســــبعة جنود إســــرائيليين بتفجير ألغام خالل أســــبوعين 

؛ قتل ثالثة ضـــــــــــباط إســـــــــــرائيليين، بينهم قائد ١٩٩٨/نوفمبر فقط من تشـــــــــــرين الثاين
الوحدات اخلاصة يف قوة املظليين، يف كمين نصبته املقاومة جملموعة إسرائيلية قرب 

؛ قتــل قــائــد ١٩٩٩شـــــــــــبــاط/فبراير  ٢٣"بركــة جبور" عنــد مرتفعــات البقــاع الغربي، يف 
يرز غيرشـــــــــــتـــاين وثالثـــة وحـــدة االرتبـــاط اإلســـــــــــرائيليـــة يف اجلنوب اللبنـــاين، اجلنرال إ

 -  عســـــــــــكريين معـــه، بتفجير ألغـــام يف موكبـــه زرعتهـــا املقـــاومـــة على طريق مرجعيون
؛ اقتحام موقع "بيت ياحون" العســـــــكري وأســـــــر ١٩٩٩شـــــــباط/فبراير  ٢٨حاصـــــــبيا يف 

 ١٦ج.) واالســـــــــــتيالء على نـــاقلـــة جنـــد، يف   ل.  عنصـــــــــــر من "جيش لبنـــان اجلنوبي" (ج.
من الشــــهر نفســــه؛ انســــحاب  ٢١وقع نفســــه مرة ثانية يف ، واقتحام امل١٩٩٩أيار/مايو 

ج." مــن الــقســــــــــــم األكــبــر مــن مــنــطــقــــــة جــزيــن يف األول والــثــــــاين مــن   ل.  عــنــــــاصــــــــــــر "ج.
حتت نيران املقاومة التي الحقت املنســــحبين، األمر الذي اعتبره  ١٩٩٩حزيران/يونيو 

فل احلماية لقوامعلقون إســــــــرائيليون إذالالً والموا اجليش اإلســــــــرائيلي على عدم توفيره 
ج." يف جزين أنفســـــــــــهم إىل الســـــــــــلطات   ل.  عناصـــــــــــر من "ج. ٢٠٣املنســـــــــــحبين؛ تســـــــــــليم 

اللبنـانيـة وإحـالتهم على احملـاكمـة بتهمـة التعـامـل مع العـدو، واعتبـار ذلـك أحـد الـدالئل 
ج." بعد حرب اســــــتنزاف ناجحة خاضــــــتها املقاومة وتمكّنت خاللها   ل.  على انهيار "ج.

قادة هذه امليليشيا وكوادرها وعناصرها؛ قتل ضابط إسرائيلي  من قتل وجرح عدد من
  .١٩٩٩حزيران/يونيو  ١١من وحدة "إيغوز" وإسقاط طائرة كوبرا يف 

، شــــــــريطاً ١٩٩٩شــــــــباط/فبراير  ١٧ويف مقابل ذلك: أقام اجليش اإلســــــــرائيلي، يف 
تل. احملشــائكاً عزل بواســطته بلدة أرنون القريبة من قلعة الشــقيف وضــمها إىل الشــريط 

من الشـــــــــــهر نفســـــــــــــه، بزيــارة البلــدة  ٢٦وقــامــت وفود طــالبيــة من جــامعــات بيروت، يف 
ونزعت الشـــــــريط الشـــــــائك من حولها من دون أن يتدخل اجليش اإلســـــــرائيلي من مواقعه 

 ١٥القريبة. لكن اجليش اإلســـــــــرائيلي أعاد األســـــــــالك الشـــــــــائكة وعزل "أرنون" جمدداً يف 
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  .١٩٩٩نيسان/أبريل 
ر املاضــــية شــــن الطيران احلربي اإلســــرائيلي غارات شــــبه يومية على وخالل األشــــه

القرى اللبنانية يف اجلنوب والبقاع وأصاب عدداً من املدنيين وهدم الكثير من املنازل، 
خمــالفــاً بــذلــك بنود "تفــاهم نيســــــــــــان". وكثف اجليش اإلســـــــــــرائيلي اعتــداءاتــه على القرى 

املدفعي، خالل حزيران/يونيو املاضـــي،  واملدنيين، ســـواء بغارات الطيران أو بالقصـــف
فردت املقاومة أوالً بقصف حتذيري ملواقع اجليش اإلسرائيلي على احلدود، ثم بإطالق 

حزيران/يونيو، فاعتبرت إســـــرائيل  ٢٤صـــــواريخ الكاتيوشـــــا على شـــــمايل إســـــرائيلي يف 
طيران ر الذلك ذريعة لتنفيذ تهديداتها بتدمير منشــــــــــــآت البُنى التحتية اللبنانية. وأغا

احلربي اإلسرائيلي، يف اليوم نفسه، على حمطتي توليد الطاقة يف "اجلمهور" و"بصاليم" 
فأصـــــاب احملوالت فيهما بأضـــــرار جســـــيمة، ودمّر عدة جســـــور تصـــــل اجلنوب باملناطق 
اللبنانية األُخرى، ودمّر مبنى يف مدينة بعلبك. وأســـــــــــفرت هذه الغارات عن قتل تســـــــــــعة 

، وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم املناطق، بما فيها شـــــــــــخصـــــــــــاً ٥٨مدنيين وجرح 
العاصـــــــــــمة بيروت. وردت "املقاومة اإلســـــــــــالمية"، يف اليوم نفســـــــــــه، بإطالق صـــــــــــواريخ 

  الكاتيوشا على مستعمرتي كريات شمونة ونهاريا.
احلكومة املنتخب، إيهود براك، أنه مل يشارك يف اتخاذ قرار وأعلنت مصادر رئيس 

الغارة وأنه أُعلم بها بعد حدوثها. لكن زئيف شـــيف كتب يف صـــحيفة "هآرتس" أن براك 
"تلقى تقريراً دقيقاً عن العملية، وعن األهداف التي ســــتقصــــف. ولو أراد التعبير عن عدم 

تهدف احملوالت يف احملطتين، على رضاه لفعل ذلك بسهولة...." وأضاف أن القصف اس
ســـــــــــبيــل اإلنــذار. وكــان يف وســـــــــــع الطــائرات املغيرة تــدمير احملطتين، علمــاً بــأن إعــادة 

  بنائهما حتتاج إىل عدة أعوام.
ويف أواخر حزيران/يونيو املاضــي، طلبت إســرائيل جتميد اجتماعات جلنة "تفاهم 

. وقد عادت اللجنة إىل نيســـــان" إىل حين اســـــتالم حكومة براك اجلديدة مهماتها ر ســـــمياً
االجتماع بعد أن نالت حكومة براك ثقة الكنيســــــت وباشــــــرت ممارســــــة مهماتها، وطلبت 

  من ممثل إسرائيل يف اللجنة حضور اجتماعاتها.
شـــــــــــكــّل املــأزق اإلســـــــــــرائيلي يف اجلنوب اللبنــاين موضـــــــــــوعــاً رئيســـــــــــيــاً يف املعركــة 

م "إســـــــرائيل واحدة" واملرشـــــــح لرئاســـــــة االنتخابية يف إســـــــرائيل، وبادر إيهود براك، زعي
احلكومة، إىل إطالق وعد بسحب اجليش اإلسرائيلي من اجلنوب خالل عام واحد، إذا فاز 

  يف االنتخابات وتسلم السلطة. وقد أكد هذا الوعد، عدة مرات، بعد فوزه.
وبينمــا يكرر املســـــــــــؤولون اللبنــانيون والســـــــــــوريون التزامهم وحــدة املســــــــــــارين (ال 

فقط)، وتطوير مضــمون هذه الوحدة لتســتقر على أنها تعني تزامن االنســحاب  تالزمهما
من اجلوالن واجلنوب اللبنــاين معــاً، والتــأكيــد أن املقــاومــة مســـــــــــتمرة حتى حتقيق هــذا 
االنســـــــــحاب من دون قيد أو شـــــــــرط، يؤكد براك، من جهته، أنه ال يســـــــــعى النســـــــــحاب من 
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ل االتفـــاق مع ســـــــــــوريـــة ولبنـــان. لكن جـــانـــب واحـــد من اجلنوب اللبنـــاين، وإنمـــا من خال
أوســـــاط حكومة بنيامين نتنياهو الســـــابقة تردد، بوضـــــوح، أنها وضـــــعت بين يدي براك 
خياراً قد يحتاج إليه يف املســــتقبل، أال وهو تدمير منشــــآت البنية التحتية يف لبنان، إذا 

  ة.يتعسَّرت املفاوضات مع سورية، واستمر ضغط املقاومة وصعّدت حربها االستنزاف
 -  وقد أحدث فوز براك صــدمة "إيجابية" على صــعيد العملية الســلمية بعد جتميدها

نحو ثالثة أعوام طوال عهد نتنياهو. ففضـــــــــــالً عن ثقة أكثرية نالتها حكومة  -  تقريباً
براك يف الكنيســـــت وإشـــــاعة جو من االرتياح العام يف إســـــرائيل، القى فوز براك ترحيباً 

خصــــوصــــاً من األطراف املعنية مباشــــرة: مصــــر وســــورية واألردن عربياً ودولياً الفتاً، و
والسلطة الفلسطينية، والواليات املتحدة وأوروبا. وشكلت زيارة براك للواليات املتحدة 

 - يف حزيران/يونيو حـــــدثـــــاً بـــــارزاً أعـــــاد احلرارة والـــــدفء إىل العالقـــــات األميركيـــــة
لة فين يف مراحل املفاوضات املقباإلسرائيلية، وأرسى ركائز التنسيق العميق بين الطر

مع فلسطين وسورية ولبنان. واتفق اجلانبان، األميركي واإلسرائيلي، على إمكان إجناز 
، قبل انتهاء ٢٠٠٠شـــــــهراً، أي يف تشـــــــرين الثاين/نوفمبر  ١٥الســـــــالم يف املنطقة خالل 

  والية الرئيس كلينتون.
صـــــــادر اإلعالم األُخرى ومنذ تأليف حكومة براك، حفلت الصـــــــحف اإلســـــــرائيلية وم

بمشاريع حلول وسيناريوهات منسوبة إىل براك أو إىل أوساطه، تشمل املسارات كافة. 
اإلسرائيلي. ويف مادة هذا  - ويعنينا هنا منها، بوجه خاص، املسار السوري/اللبناين

 ١٩٩٥امللف، بعض هذه السيناريوهات، سواء يف القسم املتعلق بموقف براك بين سنة 
  ، أو يف القسم الذي يضم حتليالت الصحافة اإلسرائيلية ومعلوماتها.٩٩٩١وسنة 

ولعل النقاط التالية هي التي ســــــتحدد، يف املســــــتقبل القريب، مصــــــير املفاوضــــــات 
  على اجلبهة السورية/اللبنانية:

االتفاق على معنى البدء من املرحلة التي توقفت املفاوضـــات عندها يف ســـنة  - ١
١٩٩٦.  
على موضــــــــــوع عمليات املقاومة خالل فترة التفاوض: هل تتوقف أم االتفاق  - ٢

  تستمر؟
  .١٩٦٧حزيران/يونيو  ٤االتفاق على موضوع االنسحاب حتى حدود  - ٣
االتفاق على عناصـــــر الترتيبات األمنية، ومن أهمها موضـــــوع حمطات اإلنذار  - ٤

  املبكر يف اجلوالن.
يــة يبــدأ انســـــــــــحــاب اجليش يف أي مرحلــة من مراحــل املفــاوضــــــــــــات مع ســـــــــــور - ٥

اإلســــــرائيلي من لبنان؟ وهل ينتهي االنســــــحاب من لبنان قبل فترة طويلة (أو قصــــــيرة) 
  من إجناز االنسحاب من اجلوالن؟



  ١٧٠)، ص ١٩٩٩(صيف  ٣٩، العدد ١٠جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية )٢(الملف 
 

٥ 
 

يتمتع إيهود براك بذكاء شـــــــــــديد (دكتوراه يف الرياضـــــــــــيات)، وبشـــــــــــخصـــــــــــية قوية، 
ه فتة يف معركتوبوضوح يف رؤية الهدف، وبقدرة على املناورة واحلسم. وأظهر براعة ال

االنتخابية، ويف املفاوضــات مع الكتل واألحزاب عند تأليف احلكومة، األمر الذي يشــير 
إىل مفاوضـــات صـــعبة جداً، وغير مضـــمونة النتائج جلهة حتقيق احلقوق العربية كاملة 
. فأمن إســـــــــرائيل هو الهاجس الذي يحكم كل عمل يقوم به براك.  على املســـــــــارات جميعاً

تـــداد بتجربتـــه يف اجملـــالين العســـــــــــكري واألمني، ويتطلع إىل "فرض" وهو شـــــــــــــديـــد االع
الســــــــالم مع اجليران من موقع القوة ال من موقع اخلوف." فالشــــــــرق األوســــــــط ليس غرب 
أوروبا... ويف هذا املكان لن تكون فرصة ثانية للضعفاء..."، و"قوة إسرائيل ال تكمن يف 

وعية احلياة فيها وثقافتها ورغبة جيشــــــــها وحده، بل أيضــــــــاً يف اقتصــــــــادها وعلمها ون
شــــــــــبابها يف البقاء هنا" (مقابلة مع براك نشــــــــــرت يف صــــــــــحيفتي "معاريف" و"يديعوت 

). وهو، يف خطابه يف جلســــــــــــة الثقة يف الكنيســــــــــــت، يحذر ٢٠/٥/١٩٩٩أحرونوت" يف 
الدول العربية من أن يف إمكان إســرائيل "جلب الســالم من منطلق القوة والثقة بالنفس." 

يتطلع إىل توحيد إســـــــــرائيل وحشـــــــــد خمتلف قواها الســـــــــياســـــــــية واالجتماعية حتت وهو 
شعار: قوة إسرائيل وعظمتها ودورها يف الشرق األوسط. ويحظى براك بدعم أميركي مل 
يســـــــــــبق أن حظي به زعيم إســـــــــــرائيلي قبله، عبّر عنه البيان املشـــــــــــترك يف نهاية زيارته 

لى "رفع الصــــــــــــداقــة والتعــاون بينهمــا إىل "التــاريخيــة" للواليــات املتحــدة بــالتصـــــــــــميم ع
مســــــــــتوى من الشــــــــــراكة االســــــــــتراتيجية أعلى حتى من املســــــــــتوى املوجود. وتهدف هذه 

اإلســـــــــرائيلي  -  الشـــــــــراكة اجلديدة إىل دعم ســـــــــعيهما املشـــــــــترك إلنهاء الصـــــــــراع العربي
والتوصــــــــــل إىل ســــــــــالم شــــــــــامل يف الشــــــــــرق األوســــــــــط"، كما تهدف إىل نوع من االندماج 

األميركي عسكرياً وعلمياً يف مواجهة حتديات التفوق والهيمنة يف مطلع  -  ياإلسرائيل
  األلفية الثالثة.

هـــل ينبغي للعرب أن يطمئنوا إىل هـــذه "الشـــــــــــراكـــة االســـــــــــتراتيجيـــة" بين اجلبـــارين 
العــاملي واإلقليمي، أم يجــب أن يتوجســـــــــــوا خشـــــــــــيــة وخوفــاً؟ هــل تُطمئن هــذه الشـــــــــــراكـة 

"، أم أنها تشـــــــــــير إىل "فرض" حلول، والويل ملن يرفض؛ إســـــــــــرائيل وتدفعها إىل "العطاء
  فالنموذج اليوغساليف/األطلسي جاهز للعمل؟

هل يوظف براك كفاءته وحتالفاته يف "اللعب على املسارات" لالستفادة من الوهن 
العربي يف ســـبيل حتقيق "انتصـــار الصـــهيونية"، كما قال يف خطاب الثقة يف الكنيســـت، 

  بعد نظر مستقبلي يمكّنه من ريادة احلل العادل والشامل و... الدائم؟أم أنه يتمتع حقاً ب
نســــــــــبت صــــــــــحيفة "معاريف" (بقلم حيمي شــــــــــليف) إىل إيهود براك عناصــــــــــر نظرية 

  استراتيجية لألمن القومي اإلسرائيلي على املستوى اإلقليمي، خالصتها:
١ - .(   إخراج سورية من الصراع (كما أُخرجت مصر سابقاً
  اجليش اإلسرائيلي من اجلنوب اللبناين.إخراج  - ٢
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  إقامة عالقات وثيقة مع األردن. - ٣
  حتريك السالم مع مصر ودول اخلليج. - ٤
  عقد اتفاقات اقتصادية إقليمية. - ٥
  الوقوف بحزم يف وجه اإلرهاب الفلسطيني. - ٦

 قومَن يقرأ تصـريحات براك اخملتلفة يقرأ فيها مالمح هذه االسـتراتيجية، فأي طر
  سيسلك من أجل حتقيقها؟

تشـــــــهد األشـــــــهر املقبلة خماض العملية الســـــــلمية األليم، الذي ســـــــيفضـــــــي إىل والدة 
  عسيرة، أو إىل إجهاض، وكالهما ينذر بعذابات مبرحة لشعوب املنطقة.

  موقف إيهود براك
  من قضيتي اجلوالن واجلنوب اللبناين

١٩٩٩ - ١٩٩٥  

  عمق االنسحاب/نوعية السالم
  كلمة لوزير اخلارجية اإلسرائيلي، إيهود براك،
  أمام أعضاء السلك الدبلوماسي يف إسرائيل

  .١٣/١٢/١٩٩٥القدس، 
"نحن ننظر إىل الســــالم الثابت والدائم مع ســــورية على أنه حجر الزاوية لعهد جديد 

  يف الشرق األوسط. وأعتقد، وآمل بأن يشاركني السوريون يف هذه الرؤية...
ســـــــــــورية [عبر الواليات املتحدة]، بوضـــــــــــوح شـــــــــــديد، أننا ال ننوي إمالء  لقد أفهمنا

شــروط مســبقة. نريد ســالماً كامالً، مع انفتاح وتطبيع. ونحن مســتعدون لإلصــغاء، بكل 
  انتباه، إىل الرؤية السورية، وإىل املصالح السورية، وإىل حاجات سورية وحساسياتها.

  على ثالثة عناصر:إن تشديدنا على الترتيبات األمنية يرتكز 
١ - .   جعل الهجوم املباغت غير ممكن عملياً
  إيجاد اآلليات الضرورية للحيلولة دون نزاع عسكري شامل. - ٢
  جتنب املناوشات اليومية، ومنع تدهور الوضع إىل مواجهة شاملة. - ٣

لهذه األســـــباب، نقول إن عمق االنســـــحاب ســـــيكون متالئماً مع نوعية الســـــالم وقوة 
  ت األمنية...."الترتيبا

وقال براك: "يف نظامنا، إن القيادة الســـــــــــياســـــــــــية، يف النهاية، هي التي تقرر... بعد 
                                                            

  ت:النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف اإلنترن 
http://www.israel-mfa.gov.il 
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اإلصـــــــــــغاء بانتباه شـــــــــــديد إىل تفكير اجلنراالت وحججهم. ومنذ عامين، عندما كنت يف 
. ومن  اخلـدمـة العســـــــــــكريـة قـائـداً لقواتنـا، قلـت إن مرتفعـات اجلوالن مهمـة اســـــــــــتراتيجيـاً

ة بحتة، يجب أن يكون لنا وجود يف مكان ما على مرتفعات اجلوالن وجهة نظر عســكري
حتى عنــدمــا يحــل الســـــــــــالم. لكنني أكملــت قــائالً جلنراالتنــا، وأنــا ال أزال يف اخلــدمــة، إن 
القرار ســــــتتخذه القيادة الســــــياســــــية، بعد أخذ املنظور األوســــــع واالعتبارات األوســــــع يف 

كن أن يجلبه الســــــــالم من تغيير يف الوضــــــــع احلســــــــبان بما فيها، طبعاً، حقيقة أن ما يم
  االستراتيجي ينطوي على أمل للجميع، وتقييد ألي خصم حمتمل.

"إذاً، لقد أوضــــــــحت وقتئذ، وأعتقد أن األمر ال يزال صــــــــحيحاً، أن اجلنراالت يجب أن 
يعبّروا عن رأيهم. والقيادة الســياســية هي التي ســتتخذ القرار. وعندما نتخذ قراراً بشــأن 

النســـحاب، فإن من واجب القوات املســـلحة أن تتقدم باقتراحات بشـــأن الترتيبات عمق ا
األمنية املالئمة وترتيبات اإلنذار املبكر التي نحتاج إليها وفق اخلطوط األســــــــــــاســـــــــــية 

  املتفق عليها...."

  أمن وتطبيع
  كلمة لوزير اخلارجية اإلسرائيلي،

  إيهود براك، أمام الكنيست
  قتطفات][م .٢٥/١٢/١٩٩٥القدس، 

[.......]  
"ثمة صــــــلة وثيقة بين مكونات الســــــالم واألمن واجلدول الزمني وعمق االنســــــحاب. 
والصيغة الصحيحة كما أراها هي أن عمق االنسحاب يكون بحسب نوعية السالم وقوة 

  الترتيبات األمنية واإلنذار."
 حدودوأكّد براك أن إســـــــرائيل تســـــــعى للتوصـــــــل إىل تطبيع كامل، إىل ســـــــفارات، إىل 

مفتوحــة ينتقــل عبرهــا األشـــــــــــخــاص واخلــدمــات والســـــــــــلع من دون عــائق، إىل ســـــــــــيــاحــة 
لألجــانــب وســـــــــــيــاحــة لإلســـــــــــرائيليين بحيــث يمكنهم الوصـــــــــــول إىل تركيــا عبر ســـــــــــوريــة 
بســــياراتهم اخلصــــوصــــية، إىل تعاون اقتصــــادي، إىل وصــــل شــــبكات البنية التحتية، إىل 

ان يف مفاوضـــــــات ســـــــلمية منفصـــــــلة، وقف اإلرهاب يف اجلنوب اللبناين، إىل إدخال لبن
إىل جلم حزب الله، إىل إيجاد حل ملوضـــــــــــوع اإلرهاب الذي ينطلق من مواقع اخملربين 

  يف البقاع اللبناين ويف دمشق.
وأضـــــاف براك أنه إذا كان لدى ســـــورية االســـــتعداد لقبول هذه املطالب، يصـــــبح من 

الذي يمكن النظر فيه يف املمكن تفحّص الترتيبات األمنية املالئمة وعمق االنســـــــــــحاب 

                                                            
   ،"٢٤٣ -  ٢٤٢)، ص ١٩٩٦(ربيع  ٢٦، نقالً عن: "جملة الدراسات الفلسطينية"، العدد ٢٦/١٢/١٩٩٥"هآرتس. 
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هذا الســـــــــــياق. "وإذا كان األمر أقل من ذلك، فســـــــــــنكون بحاجة إىل ترتيبات أمنية وإنذار 
مبكر أكثر تعقيداً، كما أننا ســــننظر يف ضــــوء ذلك يف العمق املمكن لالنســــحاب. وتهدف 

  الترتيبات األمنية إىل إتاحة حتقيق ثالثة أهداف:
" نة من الناحية العملية.جعل الهجمات املباغتة غير ممك  
"  تقليص احلافز إىل شــــن هجوم شــــامل، ســــواء العتبارات عســــكرية أو العتبارات

  تتعلق بالواقع املادي وواقع التعاون القائم على األرض.
" ".إيجاد واقعٍ يمنع إمكان تدهور حوادث يومية إىل مواجهة شاملة  

  نريد سالماً دافئاً 
  سرائيليحديث متلفز لوزير اخلارجية اإل

  إيهود براك
٢٣/١/١٩٩٦.  

 ي الســورية الت -  ما هي، يف رأيكم، العقبات التي قد تعترض احملادثات اإلســرائيلية
  ستستأنف غداً يف واي بالنتيشن يف مريالند؟

أرى عوائق يف خمتلف النواحي، لكنني أعتقـــد أن العـــائق األهم يكمن يف الترتيبـــات  
الهجوم املباغت. نريد جعل أي هجوم مباغت غير األمنية، وخصـــــوصـــــاً الترتيبات ضـــــد 

. وثمــــة أهميــــة كبيرة ملشـــــــــــكلــــة امليــــاه، واإلرهــــاب، ولبنــــان، وطبعــــاً لعمق  ممكن عمليــــاً
  التطبيع، والقدرة يف النهاية على جلب دول غير سورية، مثل دول اخلليج ودول املغرب.

 ن دون اجلوالن؟بالنسبة إىل األمن، هل تعتقدون أن يف إمكان إسرائيل العيش م  
أعتقــد أن علينــا التقيــد بــاملعــادلــة التي فــاوض رئيس احلكومــة الراحــل، رابين، على  

أســـــــــاســـــــــها: عمق االنســـــــــحاب يجب أن يكون متناســـــــــقاً مع عمق الســـــــــالم. وإذا تمكنا من 
احلصـــــول على تطبيع كامل، وعلى ســـــالم كامل وجتارة حرة ونقل حر وتدفق للبضـــــائع 

حصــــــــلنا على قبول لبنان والدول األُخرى بهذا، وإذا دخلنا يف  والناس عبر احلدود، وإذا
مشـــــــاريع اقتصـــــــادية إقليمية، وإذا اهتممنا بحاجاتنا األمنية، عندها يكون يف إمكاننا 

  أن نقرر عمق االنسحاب الذي نستطيع حتمله.
  أنتم تعرفون الرئيس األســـــــــــــد جيـــداً. هـــل ترون أن إدراكـــه ملـــا هو مطلوب، واإلدراك

  اإلسرائيلي، متقاربان؟
. لكننا نتقدم بالتدريج بطريقة هادئة وثابتة، وإن مل تكن   ال، ليســـــــــــا متقاربين حالياً

ســــريعة. وألول مرة يجري التفاوض، يف واي بالنتيشــــن، يف شــــأن كل املوضــــوعات من 
                                                            

  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف اإلنترنت 
http://www.israel-mfa.gov.il 

  .Newshour) ضمن برنامج Jim Lehrerوقد أجرى احلديث جيم ليرر (  
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دون شــروط مســبقة، وتتم مقابلة املواقف بعضــها ببعض، ونتبادل املالحظات، ونحدد 
شــــهراً جلســــت مدة يومين، هنا يف بلير هاوس، مع رئيس  ١٥املرونة. وقبل  ربما جمال

األركــان الشـــــــــــهــابي، وهو الرجــل الثــاين يف هرميــة اتخــاذ القرارات، لكننــا مل نتمكن يف 
  حينه من الوصول إىل هذا املستوى من االنفتاح الذي توصلنا إليه اآلن بسهولة.

 ملاذا يحدث هذا بسهولة اآلن؟  
الســــــــبب. ربما أدرك الســــــــوريون [أوالً]، بعد اغتيال رئيس احلكومة رابين، أن ال أعرف  

مقاومة عملية الســـــــــالم داخل إســـــــــرائيل أمر جدي، وأن عملية الســـــــــالم بكاملها ســـــــــريعة 
العطــب. وربمــا أدركوا ثــانيــاً أنهم [بعــد التقــدم الــذي حــدث على املســـــــــــــار الفلســـــــــــطيني] 

م القطار. وربما كان هناك أســـــــــــباب ســـــــــــيجدون أنفســـــــــــهم وحيدين يف احملطة وقد فاته
أُخرى. ربمــــا أدركوا أن أي تغيير يف احلكومــــة اإلســـــــــــرائيليــــة واإلدارة األميركيــــة، بعــــد 

  االنتخابات يف كال البلدين، سيعيدهم إىل املربع األول.
 هل تعتقدون أن الرئيس األسد مستعد، حالياً، التفاق تعاقدي مع إسرائيل؟  
عامًا،  ١٧تفاق شــــــبيه باالتفاق الذي وقعناه مع مصــــــر منذ نعم. طبعاً، هو مســــــتعد ال 

أي االنســـــــــــحاب الكامل حتى من آخر متر مربع، والتفكيك الكامل للمســـــــــــتوطنات، وعدم 
وضـــــــــــع قيود على قواتــه املســـــــــــلحــة، ودعمــه مــاليــاً، وتطبيع العالقــات على امتــداد فترة 

ذي يطبق يف املراحل األوىل، طويلة. لكن هذا قد ال يكون كافياً لنا. نريد ذلك الســــــــــالم ال
الســـالم الدافئ الذي يأتي يف مرحلة مبكرة مع ترتيبات أمنية صـــارمة، ألنه ال يفصـــلنا 

  ميالً من الصحراء، كما هي احلال مع مصر. ١٥٠عن سورية 

  سالم يفتح الباب لدول املنطقة
  كلمة لوزير اخلارجية اإلسرائيلي،

  إيهود براك، أمام االجتماع السنوي
  س االستشاري للعالقات اليهوديةللمجل

١١/٢/١٩٩٦. [مقتطفات]  
[.......]  

[....] إن توجهنا األســــاســــي يف املفاوضــــات مع ســــورية، كما مع الفلســــطينيين، هو 
الســـــــــــعي للســـــــــــالم بتصـــــــــــميم وإصـــــــــــرار على أمننا احليوي ومصـــــــــــاحلنا املائية. وتهدف 

  الترتيبات األمنية مع سورية إىل حتقيق ثالثة أمور:
.جع - ١   ل هجوم مباغت غير ممكن عملياً

                                                            
  النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف اإلنترنت:  

http://www.israel-mfa.gov.il 
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  تقليص احلافز على شن حرب شاملة. - ٢
  احليلولة دون تدهور الصدامات اليومية على احلدود إىل مواجهة شاملة. - ٣

وســـــــــــيضـــــــــــــاف إىل هــذه الترتيبــات التطبيع الكــامــل، واحلــدود املفتوحــة، والتعــاون 
  اللجوء إىل النزاع املسلح.االقتصادي اإلقليمي، وهذا ما يوفر حافزاً قوياً على عدم 

واالتفاق، متى تم التوصــــل إليه، ســــترافقه حلول ملشــــكالت املياه واإلرهاب وحزب 
الله يف اجلنوب اللبناين. وســـــــــــيفتح الباب على مصـــــــــــراعيه لدعوة دول شـــــــــــمال أفريقيا، 

  واململكة السعودية ودول اخلليج إىل االنضمام إىل العملية.
نســـــــعى له يضـــــــيف إىل األمن الشـــــــامل وال ينقصـــــــه. إن هذا النوع من الســـــــالم الذي 

وأقول هذا ليس فقط بصفتي وزيراً خلارجية إسرائيل مسؤوالً عن حمادثات السالم، بل 
عاماً يف اخلدمة، مدافعاً عن إســـــــــــرائيل يف  ٣٥كرئيس ســــــــــــابق لألركان أمضـــــــــــى نحو 

  مواجهة اإلرهاب والعدوان اخلارجي.
[.......]  

  فاوضوقف أعمال املقاومة ثم الت
  حديث صحايف لوزير اخلارجية اإلسرائيلي

  إيهود براك.
[.......]  

 متى تُستأنف املفاوضات مع سورية؟  
يف ضـــــــــــوء تغير األولويــات بســـــــــــبــب هــذه العمليــات اإلرهــابيــة، على ســـــــــــوريــة التنــديــد  

باإلرهاب. ونحن نتوقع موقفاً واضـــــــــــحاً يدين اإلرهاب. ومع ذلك فإننا مهتمون ولنا 
  جاد طريقة حلل مشكالتنا مع سورية.مصلحة يف إي

 هل يُعتبر هذا شرطاً الستئناف املفاوضات مع سورية؟  
نحن ال نســعى لفرض شــروط مســبقة ال على الســوريين وال على الفلســطينيين، إالّ إننا  

نتوقع إدانة اإلرهاب. نحن لدينا مصــلحة اســتراتيجية يف الســالم مع ســورية ونعتقد أن 
حة اســـتراتيجية يف الســـالم مع إســـرائيل. لكننا لن نســـعى للســـالم للســـوريين أيضـــاً مصـــل

  بأي ثمن أو حسب جدول زمني حمدد.
 ألن تكون املفاوضات أولوية بعد االنتخابات؟  
  أوالً سنستمر يف مكافحة اإلرهاب، ثم سنعيد إحياء عملية السالم. 

[.......]  

                                                            
   ،(لندن) "وقد أجرى احلديث مراسل الصحيفة يف عمّان.٣/٤/١٩٩٦"احلياة . 
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 ما هي سياستكم جتاه لبنان، وهل ستستمرون يف التعامل معه عن طريق سورية؟  
نحن نعتزم إجراء حمــادثــات مع احلكومــة اللبنــانيــة عنــدمــا يــأتي الوقــت املنــاســـــــــــــب،  

وأقصـــــــــــــد مع (رئيس الوزراء رفيق) احلريري و(وزير اخلــارجيــة) فــارس بويز وليس مع 
على أرض الواقع، ونعرف أنه حتى  حافظ األســــــد وفاروق الشــــــرع. لكننا نتفهم الوضــــــع

تتمكن احلكومة اللبنانية من التقدم نحو املفاوضـــــات ال بد لها أوالً من أن حتصـــــل على 
الضوء األخضر من دمشق، ونحن نتوقع أن يحدث ذلك يف مرحلة ما. ويف هذه األثناء، 

ى لأعتقد أن احلكومة اللبنانية تســــــتطيع أن تقدم مســــــاهمة إيجابية بفرض ســــــيطرتها ع
"حزب الله" يف املناطق شــمال احلزام األمني لتخلق وضــعاً هادئاً لبضــعة أشــهر. عندها 

  تستطيع أن تطلب منا أن نبدأ املفاوضات معها يف وقت قصير.
 ما رأيك بالرئيس األسد؟  
إنه قائد قدير ومثير لإلعجاب. صـــــــــــحيح أنه حاكم مســـــــــــتبد، إنما يتميز بطول النفس  

واحلســــــــــــابات الدقيقة. إنه زعيم جاد يكافح طبعاً من أجل املصــــــــــــالح الســـــــــــورية وليس 
املصــــــالح اإلســــــرائيلية... الســــــوريون كانوا مفاوضــــــين وخصــــــوماً أقوياء، ومعظم القادة 
السوريين أثاروا إعجابي. منهم حكمت الشهابي على سبيل املثال، جلست معه ساعات 

بديهة... املشـــــكلة ليســـــت يف األشـــــخاص الذين طويلة، وهو يتمتع بقدرة وذكاء وســـــرعة 
هم أكفاء إىل درجة عالية ويتزعمهم قائد قدير، املشـــكلة هي يف مدى االســـتعداد لصـــنع 
الســالم. أنتم يف األردن يقودكم أحد أهم زعماء الشــرق األوســط.. ملك شــجاع بعيد النظر 

وب. وى الشـــعالتزم بصـــنع الســـالم ليس فقط على مســـتوى احلكومات بل أيضـــاً على مســـت
وأعتقد أن باإلمكان عمل الشـــــــــــيء نفســـــــــــه مع ســـــــــــورية ولبنان، ونحن جيران ويجب أن 
نحترم بعضــــــــــنا البعض. والســــــــــالم يجب أن يؤســــــــــس على التفهم املشــــــــــترك للمصــــــــــالح 
والتوجهات واخملاوف اخملتلفة لكل منا وعلى ترتيبات أمنية تضـــــمن ســـــالمة وأمن كل 

  األطراف.

  ال انسحاب حتى خط
  ١٩٦٧حزيران/يونيو  الرابع من

  حديث صحايف إليهود براك
  املرشح لزعامة حزب العمل اإلسرائيلي

  [مقتطفات] بعد يتسحاق رابين.
[.......]  

  ،قمتَ بدور مركزي يف املفاوضات مع السوريين. واستناداً إىل اخلبرة التي راكمتها
                                                            

   ،"شــــــــــتاء  ٢٩، نقالً عن: "جملة الدراســــــــــات الفلســــــــــطينية"، العدد ٢٤ -  ٢٢، ٢٠ -  ١٨، ص ٤/١٠/٦١٩٩ملحق "هآرتس)
 .٩١ -  ٧٨)، ص ١٩٩٧
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اجلوالن يمكن أطلب منك اإلجابة عن ســـــؤالين بســـــيطين: هل يف مقابل تنازل كامل عن 
التوصـــــــــــل إىل ســـــــــــالم مع الســـــــــــوريين؟ وهل من دون التنازل الكامل عن اجلوالن يمكن 

  حتقيق السالم مع السوريين؟
بحســـب تقديري، إن الســـوريين مســـتعدون لســـالم وفقاً للنموذج املصـــري. ومعنى ذلك  

احلصـــــــــــول على جميع أراضـــــــــــي [اجلوالن] حتى ذرة الرمــــــل األخيرة فيهــــــا، وتفكيــــــك 
طنات، وعدم فرض قيود جوهرية على اجليش الســـــــــوري، وحتقيق التطبيع على املســـــــــتو

  مدى جيل من العمر، أي ببطء شديد.
وهذا النموذج غير كافٍ من ناحيتنا؛ ذلك بأن الســـــــــــالم مع الســـــــــــادات كان له دور 
خاص يف شــــق الطريق، وألن اجلوالن ليس ســــيناء، وأيضــــاً ألن التســــوية مع الســــوريين 

قات السالم يف احللقة الداخلية جليراننا. ولذا، يجب أن ندعمه بآليات ستغلق دائرة اتفا
.   تطبيع حتول دون االجنراف نحو العنف جمدداً

لهذه األســباب، نحن لســنا مســتعدين ألن نقبل بهذا النوع الضــعيف جداً من الســالم 
  الذي يريده [الرئيس] األسد، سالم حتى أنقص من السالم مع مصر.

ىل ســـــــــالم مع الســـــــــوريين من دون إعطاء هضـــــــــبة اجلوالن؟ ال هل يمكن التوصـــــــــل إ
  أستطيع الرد على هذا السؤال بثقة. آمل بأن يحدث ذلك.

 هل صحيح القول إن املفاوضات مع السوريين جتري حتت عبء السابقة مع مصر؟  
من دون أدنى شك. وهذا هو العبء امللقى علينا. واملشكلة احلقيقية ناشئة عن وجود  

النســـبة [إىل الرئيس] األســـد، فهو يقول أنه مل ينتظر ســـبعة عشـــر عاماً ليحصـــل ســـابقة ب
على أقل مما حصــــل املصــــريون عليه. هذا هو أســــاس موقفه. يف املقابل، ومن ناحيتنا، 
هناك أهمية خاصة لضرورة عدم تكرار هذه السابقة، وخصوصاً يف الوقت الذي ندخل 

  لدائم.فيه مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن احلل ا
  ما تقوله عملياً هو أن السالم وفق الصيغة املصرية أمر يمكن حتقيقه، لكن ال يجوز

  املوافقة عليه؟
بالضـــبط. ال يمكن أن نأخذ الســـالم مع مصـــر ونفرضـــه فرضـــاً على واقع مغاير تماماً  

  مع سورية. فمثل هذا األمر سيكون عمالً غير مسؤول.
 ناحية أمنية، هل هناك فارق ك جداً بين احلدود الدولية مع ســـــــــــورية وبين من  بير 

  ؟١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران/يونيو 
. إنـــه مهم من نـــاحيـــة عمليـــة يف عـــدد من   من نـــاحيـــة أمنيـــة، الفـــارق ليس كبيراً جـــداً

. لكن بحســــــــب رأيي، فاحلدود  األماكن، ومن ناحية مبدئية يف عدد آخر. وهو مهم رمزياً
  التي يجب أن نتعهد بها للسوريين. الدولية أيضاً ليست من األمور

بادئ ذي بدء، يجب أن نرى ما الذي لدى الســــــوريين هم على اســــــتعداد لتقديمه من 
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ناحية الترتيبات األمنية، ونظام اإلنذار، وتخفيض القوات وبنية اجليوش، والتســـــــويات 
 األمنيــة والتســـــــــــويــات املتعلقــة بــالتطبيع. وعنــدئــذ جنلس ونفكر يف مــا لــدينــا اســـــــــــتعــداد

  لالنسحاب منه.
ومن ناحيتي، أكتفي بالصـــــــــــيغة التي وضـــــــــــعها يتســـــــــــحاق رابين يف حينه: "عمق 
االنســـــحاب كعمق الســـــالم." أو بالصـــــيغة التي أقترحها: "عمق االنســـــحاب كعمق الســـــالم 

  ونوعية الترتيبات األمنية."
فإذا كان [الرئيس] األســــــــــد قادراً على ضــــــــــمان ســــــــــالم بيننا كالســــــــــالم القائم بين 

 -  وهو غير قادر - وبلجيكا، فهناك ما يمكن احلديث عنه. لكن إذا مل يكن قادراً هولندا
  فليس واضحاً البتة أنه يستطيع احلصول على انسحاب كامل.

  هل أنت من القائلين إنه ال يجوز، يف أي حال من األحوال، أن نوافق على خط الرابع
  ؟١٩٦٧من حزيران/يونيو 

  ل من األحوال.نعم، ال يجوز ذلك يف أي حا 
  "هل من الصــــــــحيح القول إن يف أســــــــاس املفاوضــــــــات مع ســــــــورية تفاهم "جنتلمان

أميركياً غير مكتوب وغير موقّع، فحواه أنه يف حال االســـــــــتجابة ملطالب  -  إســـــــــرائيلياً 
  إسرائيل األمنية تنسحب إسرائيل من اجلوالن؟

. أوالً، األمر ال يتعلق بمطالب أمنية، بل بتحقيق مطالبنا   هذا القول ليس دقيقاً تماماً
األمنيــة كــافــة. وهنــا أؤكــد: املطــالــب كــافــة معنــاهــا، بين أمور أُخرى، كــل مــا لــه عالقــة 
باإلنذار املســــــــبق، ببناء القوات، باإلرهاب، باملياه، بالتطبيع وبالتعاون االقتصــــــــادي. 

موجود لدى األميركيين ليس تعهداً بل تصــــورات نقلها يتســــحاق رابين  ثانياً، إن ما هو
إليهم، وإليهم فقط. وعلى حد علمي، حظر عليهم بوضـــــــــــوح نقل ذلك إىل الســـــــــــوريين. لقد 
قُدم ذلك إىل األميركيين ليتمكنوا من التوجه إىل [الرئيس] األســد بضــمير هادئ والقول 

  اك حماولة الستغفاله أو حتقيره.له إنّ أمامه حماوراً جاداً، وإنّ ليس هن
  هل االنتشــــار اجلديد للقوات الســــورية يف منطقة البقاع وعلى منحدرات جبل الشــــيخ

خطوة حمــدودة األهميــة، أم أن األمر يتعلق ببــدايــة تغيير أســــــــــــاســـــــــــي لقواعــد اللعبــة يف 
  املنطقة؟

ل من إن مـــا يجري على اجلبهـــة الشـــــــــــمـــاليـــة حمـــاولـــة ســـــــــــوريـــة للتلميح إىل أن البـــديـــ 
املفـاوضــــــــــــات اجلـادة ليس الوضـــــــــــع الراهن فقط، بـل أيضــــــــــــاً االحتكـاك والتـدهور. إنهم 
يحاولون التلميح إىل أنهم يف أوضـــــــاع معينة ال يســـــــتثنون إمكان اســـــــتخدام القوة، على 
نحو حمدود من حيث األهداف، لكن غير حمدود من حيث احلجم والداللة الســـــــــــياســـــــــــية. 

ة جمرد تلميح ليس وراءه قدرة أو نية مبيّتة، فهو ليس كما يبدو األمر، إذا كانت املســــــأل
.   مهماً
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ويف اســـــتطاعتهم أن يواصـــــلوا ذلك، ويف اســـــتطاعتنا جتاهله. لكن املشـــــكلة هي أن 
مثل هذه التداعيات يف الشــــــــــرق األوســــــــــط يمكن معرفة أين ســــــــــيبدأ وال يمكن معرفة أين 

  سينتهي.
.[.......]  

  

  أهمية اللقاءات الشخصية واحلوار
  لة من زعيم حزب العمل اإلسرائيلي،رسا

  إيهود براك، إىل الرئيس حافظ األسد
  بواسطة أعضاء من حزبه زاروا سورية

٦/٨/١٩٩٧.  
عزيزي الرئيس األسد، أنتهز فرصة الزيارة التي يقوم بها الوفد اإلسرائيلي العربي 

جزءاً مهماً الذي تمت دعوته إىل ســــــورية لكي أهنئكم على هذه الدعوة بذاتها لوفد يمثل 
  من الرأي العام والنظام السياسي اإلسرائيلي.

أســــتطيع من جتربتي اخلاصــــة، يف اجتماع رئيســــي األركان [الذي ضــــمّني] واللواء 
الشـــهابي، أن أؤكد على أهمية اللقاءات الشـــخصـــية واحلوار وجهاً لوجه يف عملية صـــنع 

  السالم والتصالح بين األعداء السابقين.
وعملية الســــــــالم، كما نعلم كلنا، تمر اآلن بمرحلة صــــــــعبة.  إن مفاوضــــــــات الســــــــالم

وأبذل جهدي، بصـــــفتي احلالية كرئيس للمعارضـــــة، للمســـــاعدة على بعث عملية الســـــالم 
  وجتديد املفاوضات.

آمل أن نعمل ســــوياً بهذه الروح ونعود إىل التباحث يف الســــالم بدل تبادل الكلمات 
  األسف ليطبع األجواء بين البلدين. عن املواجهة واحلرب، الذي عاد أخيراً مع

  اخمللص، إيهود براك، عضو الكنيست، رئيس حزب العمل.
  [إضافة بخط اليد]: أرجو إبالغ أفضل احترامي إىل اللواء حكمت الشهابي.

  انسحاب من اجلنوب اللبناين خالل عام
  كلمة إليهود براك

  زعيم حزب العمل اإلسرائيلي
                                                            

  " والرســـــــــالة مترجمة من النص اإلنكليزي يف جملة ٢١١)، ص ١٩٩٧(خريف  ٣٢جملة الدراســـــــــات الفلســـــــــطينية"، العدد .
، بينهم ١٩٤٨شــخصــية من فلســطينيي ســنة  ٤٣. وكان وفد يضــم ١٦)، ص ١٨/٨/١٩٩٧( ٢٩٠"الوســط" (لندن)، العدد 

. وقد صرح عضو الوفد نواف مصاحله، ١٤/٨/١٩٩٧ -  ٨سبعة نواب يف الكنيست اإلسرائيلي، زار سورية خالل الفترة 
ما نصها، وقد تسربت في الذي حمل الرسالة، أن أياً من املسؤولين السوريين مل يبادر إىل إعالن الرغبة يف احلصول على

 افة.بعد إىل الصح
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  ومرشحه لرئاسة احلكومة.
ي على اقتناع بإمكان التوصـــــــل إىل تســـــــوية للموضـــــــوع اللبناين تضـــــــمن األمن "إنن

إلســـــــــــرائيل وتعيد جنود جيش الدفاع إىل الوطن يف غضـــــــــــون ســـــــــــنة من تاريخ تأليف 
  حكومتي." وحدد ثالث نقاط يبنى عليها هذا االنسحاب:

  معاودة املفاوضات مع سورية. - ١"
  تغيير نمط عمل جيش الدفاع اإلسرائيلي. - ٢"
  مرابطة قوة دولية يف جنوبي لبنان." - ٣"

وقال عن املفاوضــــــــات مع ســــــــورية بشــــــــأن اجلوالن: "إن املرأ يبدأ عادة من النقطة 
التي توقفت فيها احملادثات. لكن الســـــــــــؤال هو ما هي تلك النقطة، وماذا كان الوضـــــــــــع 

 ىل أنعندما توقفت احملادثات؟ هذا سؤال مثير للجدل ويحتاج إىل تعريف." وأضاف: "إ
نعرف كيف يرى األســــــد احلل ملشــــــكلتي لبنان واإلرهاب، وكيف يرى مســــــألة الترتيبات 
األمنيـــة املطلوبـــة من اجلـــانبين، وكيف يرى مســــــــــــــائـــل احلـــدود املفتوحـــة والســـــــــــفـــارات 
والتطبيع واجلـداول الزمنيـة، إىل أن نعرف كـل هـذا ال جمـال لـدينـا لتحـديـد عمق التنـازل 

  يف اجلوالن."

  ن ال عنهتنازل يف اجلوال
  حديث صحايف إليهود براك
  زعيم حزب العمل اإلسرائيلي.

  رون قراركم بالتركيز على اإلطار الزمني لالنســـــــــــحاب من لبنان ال على كيف تفســـــــــــّ
  النهج الواجب اتباعه لتحقيق ذلك؟ لقد تعرضتم لالنتقاد كثيراً بسبب هذا األمر.

أعتقد أن من املهم إعادة األمن إىل املســـتوطنات الشـــمالية. وهذا يتم من خالل اتفاق  
أمني فقط. وبما أن ال مطالب إقليمية لنا يف لبنان، فمن الضــــــروري التوصــــــل إىل اتفاق 

  نسحب بموجبه جنودنا من هناك.
إن خلطتي ثالثة مكونات: ســــأســــتأنف املفاوضــــات مع ســــورية، وســــأغير تكتيكات 

اإلسرائيلي يف لبنان، وسأعمل للحصول على دعم كبير من اجملتمع الدويل ألي اجليش 
  اتفاق يتم التوصل إليه.

إن حتــديــد موعــد لالنســـــــــــحــاب هو وســـــــــــيلــة إلعالن التزامنــا [....] وأنوي حقــاً تنفيــذ 
  برناجمي.

[.......]  

                                                            
   ،(بيروت) "٢/٣/١٩٩٩"النهار. 
  , May 14, 1999.Jerusalem Post 
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إن االلتزام ليس منقوشـــــــــــاً على حجر. ما أفعله هو حتديد إطار زمني لنفســـــــــــي فقط. 
ولن أطلب مكافأة من نتنياهو إذا تم األمر يف عشـــرة أشـــهر، مع أنني أؤمن بأن التوصـــل 
إىل اتفاق ســـــيســـــتغرق أقل من ســـــنة. ولن أقفز من أعلى بناية "برج الســـــالم" إذا اســـــتغرق 

. إنني أنوي حل املشكالت، ال الكالم فقط. ١٣األمر    شهراً
 ملفاوضـــــــات من النقطة التي بالنســـــــبة إىل ســـــــورية، هل أن اســـــــتعدادكم الســـــــتئناف ا

  توقفت عندها، يعني استعدادكم لرؤية السوريين يصلون إىل ضفاف بحيرة طبرية؟
يوجد يف إسرائيل حرية تعبير. ويف إمكان رئيس احلكومة أن يقول ما يشاء، حتى لو  

  مل يكن ما يقوله صحيحاً [....] ومن جهتي أفصحت عن مواقفي بوضوح.
ؤسسة اإلسرائيلية الذي جلس يومين يف بلير هاوس مع أنا الشخص الوحيد يف امل

الرجـل الثـاين يف احلكومـة الســـــــــــوريـة، وأنـا أعرف مواقفهم. إنني أقول إننـا ســـــــــــنتفحص 
  االتفاق بدقة، ومهما يحدث، فلن تطأ أقدام سورية بحيرة طبرية.

إننا ســـــنعرف نوع التنازالت التي ســـــنقدمها يف مرتفعات اجلوالن فقط عندما نعلم 
ف ســـــــــــيقارب الســـــــــــوريون املســـــــــــائل الرئيســـــــــــية: لبنان، واإلرهاب، ومصـــــــــــادر املياه، كي

  والترتيبات األمنية، وتبادل السفراء. وسيكون هذا تنازالً يف اجلوالن، ال تنازالً عنه.
لن جنيء بالســـــــــــوريين إىل بحيرة طبرية. إن ما يقوله نتنياهو ال أســــــــــــاس له. إنه 

  يختلق هذا األمر لالحتفاظ بمنصبه.
ضـــــــــــف إىل ذلــــك، إن من يعتقــــد أو يقول إننــــا ســـــــــــنتمكن من صـــــــــــنع الســـــــــــالم مع أ

من دون تقديم تنازالت يف اجلوالن، ال يفهم  -  وهذه ضــرورة اســتراتيجية -  الســوريين
ما يتحدث عنه. إنه يذر الرماد يف عيون مواطني هذا البلد. إن االتفاق الذي ســــــأتوصــــــل 

  إليه سيقوي أمننا ولن يضعفه.
[.......]  

أســــــــتطيع التأكيد مئة يف املئة أنه ســــــــيتم التوصــــــــل إىل اتفاق، لكن ثمة ما يمكن ال 
التفــاوض يف شـــــــــــــأنــه. إننــا نتحــدث عن مصـــــــــــلحــة حقيقيــة للجــانبين، وإالّ لن تتــاح لنــا 
الفرصة. سنصر على حاجاتنا األمنية، وبالتايل، أعتقد أنه يف آخر األمر عندما نتوصل 

  وتنا.إىل اتفاق، فإنه سيساهم يف ازدياد ق
 ما هي املصلحة السورية؟  
من املرجح أن يجد الســــــــــوريون أنفســــــــــهم معزولين إذا أصــــــــــبح بلدهم البلد الوحيد يف  

املنطقة الذي مل يتوصــــــل إىل اتفاق معنا. ســــــيكون وضــــــعهم شــــــبيهاً بوضــــــع رومانيا أو 
ألبــانيــا. ســـــــــــيكونون معزولين حتــت حكم غير منفتح كليــاً، وســـــــــــيتخلفون عن الشـــــــــــعوب 

يف املنطقة. األردن ســـــــــيزدهر، وكذلك الفلســـــــــطينيون واملصـــــــــريون. وخالل ذلك األُخرى 
. إذاً، لديهم مصـــــــــــلحة. إىل أي حد؟ هذا ما ســـــــــــنعرفه يف  الوقت ســـــــــــتواجه ســـــــــــورية ركوداً
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  املستقبل.

  خطة من خمس مراحل
  خطة رئيس احلكومة اإلسرائيلية املنتخب،

  إيهود براك، للسالم مع سورية ولبنان.
راء املنتخب إيهود براك النســـــحاب اجليش اإلســـــرائيلي من لبنان يخطط رئيس الوز

يف إطار خطة شــــاملة تتضــــمن مراحل عدة، وتكشــــف هنا للمرة األوىل. ويف الوقت الذي 
مل تســــــتكمل فيه كل التفاصــــــيل وال يســــــتبعد إدخال تعديالت، فإنه يمكن مع ذلك حتديد 

  املبادئ األساسية:
  املرحلة األوىل

سرائيلية إعالناً يمهد الطريق الستئناف مفاوضات السالم مع ستصدر احلكومة اإل
الســــــــوريين. وســــــــيتضــــــــمن اإلعالن على األقل اســــــــتجابة جزئية للشــــــــروط التي وضــــــــعها 

  (الرئيس حافظ) األسد الستئناف املفاوضات.
ويقول الســــــــوريون إن رئيس الوزراء (الراحل) يتســــــــحاق رابين وافق على انســــــــحاب 

، وأنه يف أعقاب ذلك جرت مفاوضــــــــات يف واي بالنتيشــــــــن كامل من مرتفعات اجلوالن
يف املئــة من  ٨٠تم التوصـــــــــــــل فيهــا إىل اتفــاق على " ١٩٩٦يف شـــــــــــبــاط (فبراير) عــام 

القضـــــــايا." وهكذا، يطالب الرئيس الســـــــوري بأن تعلن إســـــــرائيل اســـــــتعدادها الســـــــتئناف 
  املفاوضات" من النقطة التي توقفت عندها."

 يوافق على انســـــــحاب كامل من مرتفعات اجلوالن، بل وتقول إســـــــرائيل إن رابين مل
باألحرى أبلغ األميركيين يف حمادثات خاصـــة أنه ســـيكون مســـتعداً ملناقشـــة انســـحاب 
إىل احلدود الدولية على مرتفعات اجلوالن، شرط أن توافق سورية على رزمة شاملة من 

 إســــــــرائيل أيضــــــــاً إنه يف الترتيبات األمنية التي كانت تطالب بها الدولة العبرية. وتقول
الوقت الذي حتقق فيه بعض التقدم يف جمرى مفاوضات واي، فإنه مل يتم التوصل إىل 
أي اتفاقات يف ما يتعلق بالترتيبات األمنية أو قضايا مهمة أُخرى. لذا رفضت حكومة 
(بنيامين) نتنياهو أن تعلن اســــــتعدادها اســــــتئناف املفاوضــــــات من النقطة التي توقفت 

  حسب التفسير السوري. عندها،
وملّح مســـــــاعدون مقربون من براك أنه ســـــــيكون مســـــــتعداً لإلدالء بتصـــــــريح ما وفق 
الصـــــياغة التالية: "إســـــرائيل مســـــتعدة ملعاودة املفاوضـــــات مع ســـــورية من النقطة التي 
توقفت عندها، باالســتناد إىل ما حتقق من تفاهم والقضــايا التي كان جرى االتفاق يف 

كل رسمي"، من دون إضافة أي شيء آخر ومن دون أي تفسير. وسيسمح شأنها فعالً بش

                                                            
   ،"٢١/٥/١٩٩٩؛ "احلياة" (لندن)، ٢٠/٥/١٩٩٩"يديعوت أحرونوت. 
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هذا التصـــــــريح املبهم لألســـــــد أن يعتبره بمثابة إجناز، إذ ســـــــيحصـــــــل على تعهد، وهو ما 
سيقوله األميركيون بشكل صريح، بأن إسرائيل مستعدة ألن تبحث مع سورية مطالبها 

  اإلقليمية القصوى بالنسبة إىل اجلوالن.
اليات املتحدة وأوروبا (خصــــوصــــاً فرنســــا وأملانيا) دور مهم يف هذه وســــيكون للو

املرحلة، وذلك بممارسة ضغوط وإعطاء حوافز لألسد كي يقبل هذه الصيغة التي تمثل 
  حالً وسطاً، للعودة إىل مائدة املفاوضات.

  املرحلة الثانية
تُســـــتأنف املفاوضـــــات بين ســـــورية وإســـــرائيل، مع إدراج املشـــــكلة يف لبنان ضـــــمن 
القضــايا على جدول األعمال. وحال اســتئناف املفاوضــات، ســتقترح الواليات املتحدة، 
وربما األوروبيون أيضــاً، أن تقدم ســورية على "خطوة للتعبير عن حســن النية" وتضــمن 

منطقة احلزام األمني، على األقل لفترة  أن يوقف حزب الله هجماته ضــــــــــد إســــــــــرائيل يف
  حمددة بأشهر عدة، إىل أن يتضح فيما إذا كان هناك تقدم يف املفاوضات.

  املرحلة الثالثة
حاملا تنتقل املفاوضــات مع ســورية إىل مســتوى أكثر تقدماً، جتتمع جلنة عســكرية 

بحث يون. وستلبنانية، يحضرها أيضاً ممثلون أميركيون وأوروب - سورية -  إسرائيلية
اللجنة انســـــــــــحاباً على مراحل للقوات اإلســـــــــــرائيلية إىل احلدود الدولية، ودخول اجليش 
اللبناين وقوة دولية حلفظ الســـــــــــالم إىل أي منطقة يخليها اجليش اإلســـــــــــرائيلي، وإعطاء 
ضـــمانات يف شـــأن الســـالمة الشـــخصـــية لكل جنود جيش لبنان اجلنوبي الذين ســـيبقون 

تهم. ويف املقابل، ســـــــــــتســـــــــــاعد إســـــــــــرائيل على إعادة توطين كل يف جنوب لبنان وعائال
أولئــك اجلنود يف جيش لبنــان اجلنوبي الــذين يريــدون أن يغــادروا املنطقــة وعلى إعــادة 

.   تأهيلهم اقتصادياً
  املرحلة الرابعة

عند االقتراب من نهاية املفاوضــــــات مع ســــــورية يف شــــــأن مرتفعات اجلوالن، يبدأ 
ة االنتشـــار على طول احلدود الدولية مع لبنان، فيما ســـتنتشـــر اجليش اإلســـرائيلي بإعاد

قوة حفظ الســـــــــــالم الدولية يف املنطقة (التي ســـــــــــيتم اجلالء عنها). ويتقرر أن تبقى هذه 
القوة هناك إىل أن يتم التوصــــــــــــل إىل اتفاق موقّع بشـــــــــــكل نهائي مع ســـــــــــورية ولبنان. 

ة لبلدات والكيبوتسات الشماليوسيغيّر اجليش اإلسرائيلي طابع نشاطه لضمان سالمة ا
  وسيحتفظ بحريته يف القيام بعمليات يف عمق األراضي اللبنانية.

  املرحلة اخلامسة
 - حاملا يتم التوصـــل إىل اتفاق مع ســـورية، ســـيجري التوصـــل إىل ترتيب عســـكري

أمني مع لبنـان، وتكون ســـــــــــوريـة بمثـابـة الضــــــــــــامن. ويف إطـار هـذا الترتيـب، ســـــــــــتتعهـد 
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رية واللبنانية باحليلولة دون شـــــــــن أعمال عدائية ضـــــــــد إســـــــــرائيل من احلكومتان الســـــــــو
أراضــــــــي لبنان. وســــــــتقوم القوة املتعددة اجلنســــــــيات بنقل الســــــــيطرة على األراضــــــــي يف 

  جنوب لبنان إىل اجليش اللبناين كمرحلة أخيرة.
وإذا بدأت حكومة براك بتنفيذ هذه اخلطة فوراً، يتوقع أن يســـــــــــتغرق إجنازها وقتاً 

، حتى إذا مل تكن هناك أي قالقل من اجلانب الفلســـــــــــطيني. ولهذا الســـــــــــبب تشـــــــــــير طويالً
  التقديرات إىل أن إجناز اخلطة سيستغرق سنة على األقل.

وباإلضــــــــافة إىل "العنصــــــــر الســــــــوري" يف حل مشــــــــكلة لبنان، ينوي براك أيضــــــــاً أن 
الً مل، فضــيقترح خطوات عملية من شــأنها تشــجيع اللبنانيين، بما يف ذلك حزب الله وأ

عن جيش لبنان اجلنوبي، على املوافقة على الترتيبات. وســتتضــمن هذه اخلطوات، التي 
يســـــــميها براك "اجلزر والعصـــــــي"، التهديد بتوجيه ضـــــــربات عســـــــكرية قوية إذا تعرضــــــت 
البلــدات والكيبوتســـــــــــــات شـــــــــــمــال إســـــــــــرائيــل إىل اإلزعــاج جمــدداً بعــد انســـــــــــحــاب اجليش 

اإلضافة إىل جمموعة متنوعة من احلوافز االقتصادية، اإلسرائيلي من احلزام األمني، ب
  بمساعدة اجملتمع الدويل، شرط احلفاظ على السالم والهدوء.

ويعارض براك بقوة انســـــحاباً إســـــرائيلياً من طرف واحد من جنوب لبنان طاملا ال 
يوجد اتفاق على منع األعمال اإلرهابية ضــــد التجمعات الســــكنية يف اجلليل من احلدود 

بنانية. يف املقابل، تستند خطة براك على تقويمات لعمالء لالستخبارات اإلسرائيلية الل
ومسؤولين رفيعي املستوى من واشنطن وباريس على السواء، ويبدو أن هؤالء مقتنعون 
بأن األســـــــــــد ســـــــــــيوافق على تهدئة األمور يف لبنان، موقتاً على األقل، إذا تم العثور على 

ع السورية للتوصل إىل ترتيبات الوض -  وضات اإلسرائيليةصيغة تتيح استئناف املفا
  النهائي على مرتفعات اجلوالن (...).

ويعتقـــد براك أن خطتـــه لن تملـــك أي فرصــــــــــــــة للنجـــاح إالّ إذا ســــــــــــــاهم األميركيون 
واألوروبيون بكل قوة وتصـــــميم ودعموا االقتراح اإلســـــرائيلي عبر الوســـــاطة والضـــــغوط 

التي ستشجع سورية على التعامل مع االقتراح اإلسرائيلي الدبلوماسية وتوفير احلوافز 
  بمنظور إيجابي.

 دبلوماسياً قبل نحو - وتشير مراسلتنا نحاما دويك إىل أن براك شكل فريقاً أمنياً
شـــــــهر لتفحص اجلوانب األمنية والعواقب الدبلوماســـــــية لســـــــحب اجليش اإلســـــــرائيلي من 

الذي سيباشر أعماله بعد تشكيل احلكومة، لبنان يف غضون سنة. ومل يقدم هذا الفريق، 
  توصياته النهائية حتى اآلن.

  سالم من موقع القوة
  مقابلة صحافية مع رئيس

  احلكومة اإلسرائيلية املنتخب
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  إيهود براك.
يف أول مقابلة أجراها إيهود براك بعد فوزه يف االنتخابات، ونشــرت يف صــحيفتي 

، عرّف براك نفســـــــــــه بأنه ١٩٩٩أيار/مايو  ٢٠"معاريف" و"يديعوت أحرونوت" بتاريخ 
"إنســـان واع وواقعي، إنســـان يصـــل إىل الســـالم ليس من خالل مراجعة النبوءات القديمة 
لألنبياء ميخا ويشــــــعياهو، وإنما من خالل الواقع وجمرياته. لقد وصــــــلت إىل اســــــتنتاج 

أؤمن بــــأن الطريقــــة الوحيــــدة لفرض الســـــــــــالم تتم من خالل االتفــــاق مع اجليران. أنــــا 
بالســــالم من موقع القوة وليس من موقع اخلوف واجلزع. إنني أقول إن الشــــرق األوســــط 
ليس غرب أوروبا وال شــــمال أفريقيا، ففي هذا املكان لن تكون فرصــــة ثانية للضــــعفاء، 
ولكنني أقول أيضــــــــــــاً إننــا دولــة قويــة، ويتوجــب علينــا أن نتوقف عن اخلوف، فــالتهــديــد 

وة إســـــــــــرائيــل ال تكمن يف جيشـــــــــــهــا وحــده، قوتهــا تكمن يف األمني ليس ملحــاً جــداً، وق
  اقتصادها وعلمها ونوعية احلياة فيها وثقافتها ورغبة شبابها يف البقاء هنا."

وســــــئل براك: أمل تورط نفســــــك عندما وعدت بإخراج اجليش من لبنان خالل ســــــنة؟ 
تئنــاف فــأجــاب: "ال مل أورط نفســـــــــــي، وأنــا أنوي فعالً إخراج اجليش من لبنــان مع اســـــــــــ

املفاوضــــــات مع ســــــورية. لقد قلت إنني لن أطلب الوســــــام من نتنياهو إنْ أنهيت قضــــــية 
  لبنان خالل أقل من سنة ولن أتوجه إىل احملكمة إنْ تطلب األمر أكثر من سنة."

  صواريخ سورية وغاز أعصاب
  حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية

  املنتخب، إيهود براك.
  العربي هو املشــــــــــكلـــة  -  رابين يف أن لـــب النزاع اليهوديهـــل توافقون يتســـــــــــحـــاق

  الفلسطينية؟
. فأي حل ال يشــــــمل كل دائرة الدول احمليطة بنا   أعتقد أن احلل يجب أن يكون شــــــامالً

إىل احلذر من سيكون شبيهاً بإطفاء النار واإلبقاء على جمرة. ما العمل؟ إننا مضطرون 
هذه اجلمرة طوال الوقت. ليس يف اإلمكان النوم، ألن هذه اجلمرة ستشتعل إذا هبت ريح 
خفيفة. كل شيء مرتبط بكل شيء يف الشرق األوسط. نحن، والفلسطينيون، واألردنيون، 
والســــوريون، الذين يشــــكلون موضــــوعاً اســــتراتيجياً من الدرجة األوىل، ويجب أن نصــــنع 

مــدفع،  ٢٥٠٠دبــابــة، و ٤٠٠٠طــائرة مقــاتلــة، و ٧٠٠لــدى الســـــــــــوريين ســـــــــــالمــاً معهم. 
أرض منظمـــة على نحو جيـــد وتغطي كـــل البلـــد بغـــاز األعصـــــــــــــاب.  -  وصـــــــــــواريخ أرض

الفلســــطينيون هم مصــــدر شــــرعية اســــتمرار الصــــراع، لكنهم الطرف األضــــعف بين جميع 
وريون، يف خصــــــــومنا. إنهم ال يهددون دولة إســــــــرائيل عســــــــكرياً من أي ناحية. أمّا الســــــــ

                                                            
  :موقع شبكة اإلنترنت لإلعالم العربي: املصدر http://www.amin.org 
   ،"وقد أجرت احلديث حانة كيم.١٨/٦/١٩٩٩"هآرتس . 
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املقابل، فهم مصدر قوة تقليدية يمكن لها أن تتسبب بصدام كبير. ولكن يجب أن يكون 
  السالم مهماً أيضاً للسوريين.

  ما رأيكم يف النظرية القائلة إن األســـد، يف احلقيقة، ال يريد اتفاق ســـالم ألنه يخشـــى
  تغلغل الرياح الغربية والديمقراطية إىل داخل بيته؟

مل مســــــؤولية تاريخية لفحص كل هذا املوضــــــوع بجدية قصــــــوى، بحيث إذا إننا نتح 
كان من املمكن صــنع ســالم يف الشــرق األوســط يف جيلنا احلاضــر، فليتم ذلك يف أســرع 
نع بصـــورة صـــحيحة، وإذا رغب  وقت ممكن. الســـالم ســـيأتي، وســـيعزز أمن الدولة، إذا صـــُ

ه، وكــــذلــــك األميركيون جيراننــــا، وخصـــــــــــومنــــا الســــــــــــــابقون، يف أن يكونوا شـــــــــــركــــاء فيــــ
واجملموعة األوروبية. يجب بذل أقصــــــــــى اجلهد لوضــــــــــع حد للصــــــــــراع، لكن على الطرف 
اآلخر أيضــاً أن يكون راغباً يف ذلك. إذا كان ثمة من يعتقد أن الطريق لصــنع الســالم هو 
أن تســلم الدولة األرصــدة وأن يفضــي ذلك إىل ســالم كيفما اتفق، فهو واهم. لن أجته إىل 

  إذا مل أقتنع بأنه يعزز أمن الدولة. السالم
[.......]  

  .إنكم تتحدثون عن تســـوية يف هضـــبة اجلوالن، ال عن تســـوية بشـــأن هضـــبة اجلوالن
  هل تقولون كل احلقيقة؟

 أتباحث معهمإنني ال أتباحث مســــبقاً، مع أنفســــنا، بشــــأن التســــوية مع اجليران. إنني  
ا مل - مباشـــــرة. لكن لوال املشـــــروع االســـــتيطاين يف اجلوالن، لو كان هناك دبابات فقط

كنا هناك، وملا كان يف اســـــــــــتطاعتنا إيجاد حل ملشـــــــــــكالت لبنان، واملياه، واإلرهاب، 
وفتح احلدود، والســفارات، والتطبيع والترتيبات األمنية التي نريد اليوم احلصــول عليها 

  . االستيطان يف اجلوالن هو ما يمنحنا القوة يف مواجهة السوريين.من السوريين
أمّا فيما يتعلق باالنفصال عن مناطق من يهودا والسامرة، فإنني أشعر باالنفعال 
إىل درجة البكاء عندما أقف على املنحدر الشـــــــــــمايل جلبل عيبال (شـــــــــــمايل نابلس، يف 

  مذبح يهوشواع). املكان الذي وجد فيه، بحسب التقاليد التوراتية،
[.......]  

  تعليقات الصحافة اإلسرائيلية

  العمل تقريباً كاملعتاد" - "لبنان
حقيقة أنه سيتوىل وزارة الدفاع قريباً وزير جديد، تعهد بسحب اجليش اإلسرائيلي 
من اجلنوب اللبناين خالل عام، ال تغير شـــــــــــيئاً، يف الوقت الراهن طبعاً، من اخلطط التي 

                                                            
  " ،٢٤/٥/١٩٩٩هآرتس"، زئيف شيف. 
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فقبل أن يعلن براك نيته [السعي لـــــــــــــ] االنسحاب خالل عام، كان ثمة يف  يعدها اجليش.
أوساط اجليش من يعرف أن إيهود براك ليس من املتحمسين للمنطقة األمنية. ويف سنة 

، عندما أجرى رابين مناقشات بشأن كيفية انتشار اجليش على خط احلدود، كان ١٩٨٥
  نية.براك متشككاً جداً يف فائدة إنشاء منطقة أم

إن تقــديرات هيئــة األركــان بشــــــــــــأن اجلنوب اللبنــاين بقيــت على حــالهــا أيضــــــــــــاً بعــد 
انتخاب براك رئيســـاً للحكومة. وهذه التقديرات فحواها أن اجليش ال يوصـــي بانســـحاب 
من طرف واحــد من املنطقــة األمنيــة. وقــد تعززت هــذه التوصـــــــــــيــة مؤخراً بتقــديرات من 

مـت إىل رئيس هيئـة األركـان، وتفيـد بـأنـه إذا جـانـب فرع االســـــــــــتخبـارات يف اجليش، قـد
حدث انســـحاب من طرف واحد، فمن شـــبه املؤكد أن حزب الله ســـيواصـــل نشـــاطاته ضـــد 
إســـــــــــرائيـل من لبنـان. ومع ذلـك، فـإن اجليش حريص على التـأكيـد أنـه إذا قررت القيـادة 

رات الســـــــياســـــــية، على الرغم من ذلك، اخلروج من لبنان من طرف واحد، فإن هذه التقدي
  يجب أالّ تكون عقبة أمام ذلك.

اً لالنســـــــــــحــاب من لبنــان.  ويقــال يف هيئــة األركــان إن رئيس األركــان مل يجهز ملفــّ
يقولون إنه ال يوجد شــيء كهذا، لكنهم يقولون، أيضــاً، إنه إذا تقرر االنســحاب، فيجب أالّ 

راحل يتذرع أحد بأن االنســـــــــــحاب ســـــــــــيتطلب وقتاً طويالً وســـــــــــيكون مرتبطاً باملرور بم
معقدة وطويلة. فاالنســـــــــــحاب من احلزام األمني ليس معقداً من الناحية الفنّية. أّما ما 

  بعد ذلك، فهو مسألة خمتلفة.
 : وحقيقـــة أن "العمـــل يجري كـــاملعتـــاد" تنعكس يف إنفـــاقـــات مـــاليـــة متعـــددة، مثالً

روط شـــاإلنفاق الكبير على إنشـــاء نظام إلكتروين متطور جارٍ وفقاً خلطة ســـنوية، وغير م
ـــــــــــــــ "ســــنة براك." ويف اجملال العمالين، حدث مؤخراً تغيير مهم بشــــأن اســــتخدام ســــالح   بـ

اجلو، إذ أُعطي قائد املنطقة الشــــمالية صــــالحية اســــتخدام الطوّافات والطائرات املقاتلة 
يف املنطقة األمنية، من دون مصـــــادقة من األعلى، كما كان األمر دائماً من قبل. وهكذا 

  مهاجمة أهداف إذا سنحت فرص ملهاجمتها. ازدادت احتماالت
لكن على الرغم من ذلـــك، فـــإن تفحصـــــــــــــاً إضـــــــــــــافيـــاً لألمور يظهر أن العمـــل يجري 
" كاملعتاد، ألن شـــــــــيئاً ما يحدث يف جيش لبنان اجلنوبي، الذي تلتزم إســـــــــرائيل  "تقريباً

 ناحملافظة على سالمة العاملين يف صفوفه وسالمة عائالتهم. يسمعون يف جيش لبنا
اجلنوبي النقاش اجلاري يف إســرائيل عن مســتقبل املنطقة األمنية. ويســمعون األصــوات 
التي تتحدث عن انســـــــــــحاب خالل عام، والتي انضـــــــــــم إليها اآلن رئيس احلكومة اجلديد. 
ويعرف حزب الله ذلك، وســـــــيركز يف األســـــــابيع املقبلة على تقويض مواقع جيش لبنان 

  اجلنوبي.
يف قوة جيش لبنــان اجلنوبي احملليــة، عنــدمــا جنح  يف جيــب جزين حــدث ارتبــاك

حزب الله يف قتل قائد اللواء وقائد ســـــــــــرّية القيادة. ومن احملتمل أن يكون ما حدث يف 
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موقع جيش لبنــان اجلنوبي يف بيــت يــاحون، الــذي خطف حزب اللــه منــه يف األســـــــــــبوع 
لة، وهناك شـــك املاضـــي ماللة وجندياً، عالمة على ما يجري. اخملطوف هو ســـائق املال

  يف أنه مل يخطف، وإنما تعاون مع حزب الله.
بدأت القضـــــــــــية قبل فترة قصـــــــــــيرة من ذلك، عندما فرّ جنديان حمليان من جيش 
لبنان اجلنوبي إىل حزب الله، وهذا يفســـــــــــر املعلومات الدقيقة التي كانت متوفرة لدى 

بر عن أســـــر املاللة املهاجمين. لقد اســـــتغرق الهجوم أقل من ربع ســـــاعة، والغريب أن اخل
. لذا انضـــــم اجليش اإلســـــرائيلي  وصـــــل إىل قيادة اجليش اإلســـــرائيلي يف وقت متأخر جداً
إىل املعركة متأخراً جداً، وكان من الصـــــــــــعب جداً عليه اصـــــــــــطياد املاللة من اجلو. وقد 

  أنهى حزب الله املعركة بانتصار مل يتكبد فيه أي خسائر.
" كاملعتاد يمكن تلمســــــــــها، أيضــــــــــاً، يف اللقاء الذي  وحقيقة أن العمل يجري "تقريباً

جرى بين رئيس األركان وقادة كبار، نوقشــت فيه ســياســة اســتخدام القوة يف لبنان. إن 
عدداً أكبر من القادة العسكريين بات ينتقد سياسة القتال يف املنطقة األمنية، وسيزداد 

  تم خالل عام.العدد بالتأكيد بعد إعالن براك أن االنسحاب من لبنان سي
هذه املرة قال قائدا لواءين إن من املمكن يف الوضــــع احلايل، املفروضــــة فيه قيود 
كثيرة على اجليش يف القتال، احلصـــــول على النتائج العمالنية نفســـــها، أيضـــــاً، من وراء 
اخلط األخضر. وعندما حتدث واحد منهما، حاول البعض إسكاته بحجة أن هذا ليس هو 

  ن رئيس األركان أمر بالسماح له بإبداء رأيه.موضوع النقاش، لك
  جزين ليست بديالً 

إن القرار بإخالء جيب جزين ينبع من ضرورة قاهرة. إذ اتضح للجيش اإلسرائيلي 
أن قدرة جيش لبنان اجلنوبي على الســـــــــــيطرة على اجليب آخذة يف التضــــــــــــاؤل، وأن من 

، وأن عدد الفارين من صفوف السهل مهاجمة قواته، وقد كبّده حزب الله خسائر فادحة
جيش لبنان اجلنوبي يف هذا القطاع آخذ يف االزدياد، لذا يجد نفســـه مضـــطراً إىل إخالء 
مواقع مل يعــــد قــــادراً على احملــــافظــــة عليهــــا. كمــــا أن جيــــب جزين مل ينجح يف حتقيق 

ي الغرض منه: أن يكون حاجزاً أمام إمداد حزب الله بالســـالح، وعائقاً أمام عبور مقاتل
حزب اللــه إىل اجلنوب اللبنــاين. وحتول اجليــب إىل مقــاطعــة توفر جليش لبنــان اجلنوبي 

  مصادر دخل وسيطرة مدنية، بمعزل عن أي مصلحة عسكرية مباشرة إلسرائيل.
وبــالتــايل، ال يمكن اعتبــار إخالء جزين انســـــــــــحــابــاً من لبنــان. ومــا جرى هو خطوة 

قــة لهــا بــالنقــاش اجلــاري فيمــا إذا كــان جــانبيــة كــان يمكن أن حتــدث منــذ فترة، وال عال
يجب االنســــحاب من لبنان أم ال. يف الواقع، حاولت إســــرائيل، يف املاضــــي، إيجاد صــــلة 
بين االنســـــحاب من جزين ومواصـــــلة االنســـــحاب من لبنان من خالل اتفاق، لكن موقف 

                                                            
   ،"(افتتاحية). ٢٨/٥/١٩٩٩"هآرتس 
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ســورية ولبنان احلاد واملوحد أوضــح أن ال جمال ملفاوضــات منفردة بشــأن االنســحاب 
من لبنان، ناهيك باالنســـــــــــحاب من منطقة منه: "كما دخلت إســـــــــــرائيل لبنان من دون 

 - اســـــــتئذان، يتعين عليها أن تنســـــــحب من دون أي شـــــــرط"، هكذا كان املوقف الســـــــوري
  اللبناين، وما زال كما هو.

كثيرون من املعنيين باألمن [يف إســــــرائيل] يعتقدون أن من املمكن حماية احلدود 
ل األراضي اإلسرائيلية. ويمكن رؤية الدليل على ذلك يف أقوال ضباط الشمالية من داخ

كبار ووزراء يف اجمللس الوزاري األمني. ويدل االســـــــــــتعداد للتنازل عن جزين من دون 
نقاش تقريباً، أيضــــاً، على أن مفهوم الدفاع املســــتند إىل عمق جغرايف مل يُثبت صــــحته. 

رائيلي داخل احلزام األمني، من دون اجليب، كما مل ينجح، عملياً، انتشـــــــــار اجليش اإلســـــــــ
يف منع مهاجمة البلدات الشـــــــــــمالية. وال يمكن اســـــــــــتخدام االنســـــــــــحاب من جزين حمكًا 
الختبار سلوك حزب الله جتاه قوات اجليش اإلسرائيلي املنتشرة يف بقية أجزاء اجلنوب 

نوب حالياً يف اجل اللبناين، وال جتاه البلدات الشــــمالية. وســــتســــتمر قواعد احلرب املتبعة
  على حالها ما دام انتشار القوات اإلسرائيلية مل يتغير.

وإذا كان براك ينوي تنفيذ وعده باالنســـــــــــحاب من لبنان خالل عام، فينبغي له أن 
يجد فوراً صـــــــــيغة تســـــــــوية بين طموحه هذا وبين املوقف الســـــــــوري. ويســـــــــتلزم مثل هذه 

يداً واضــــــحاً ملوقف احلكومة إزاء الصــــــيغة اســــــتئناف املفاوضــــــات مع الســــــوريين، وحتد
االنســــــحاب من هضــــــبة اجلوالن. ومن احملتمل، حتى لو وجدت صــــــيغة كهذه، أن يتطلب 
تنفيذها وقتاً أطول كثيراً من فترة العام احملددة. وســــــــيضــــــــطر اجليش يف أثناء ذلك إىل 
البقاء يف لبنان، ال كوســـــــــــيلة ردع ضـــــــــــد هجمات حزب الله، وإنما كورقة مســـــــــــاومة يف 

  فاوضات السياسية.امل
ال يســـــتطيع براك أن يتوقع اســـــتمرار التأييد الواســـــع الذي حصـــــل عليه من اجلمهور 
بشــــأن االنســــحاب من لبنان إذا وجد اجليش نفســــه مضــــطراً إىل البقاء يف وضــــع انتظار 

  حتى انتهاء املفاوضات السياسية.
تبار إن القرار بشــــــــــــأن االنســـــــــــحاب من لبنان يجب أن يتخذ فقط على أســــــــــــاس االع

التكتي املتصـــــل بجدوى الدفاع عن البلدات الشـــــمالية والثمن املطلوب من اجليش دفعه 
من أجل ذلك. وإذا توصـــل براك إىل نتيجة فحواها أن اجليش اإلســـرائيلي، مثل أي جيش 

  آخر، يستطيع الدفاع عن الدولة من داخل حدوده، فيجب أن تبدأ االستعدادات لذلك.
  عالن:ويف احتفال مهيب سيتم اإل

  العربي -  انتهى الصراع اإلسرائيلي
إيهود براك [....] ال يحب اجلداول الزمنية املوضـــــــوعة مســـــــبقاً، وال فائدة من حتديد 

                                                            
   ،(ملحق السبت) "٤/٦/١٩٩٩بن كَسْبيت، "معاريف. 
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موعد نهائي له. فهو ســـــــــــيرفض ذلك. لكنه يواجه عثرة يف موضـــــــــــوع واحد فقط: وجوب 
ي حــدده إخراج اجليش اإلســـــــــــرائيلي من لبنــان خالل عــام. وهــذا املوعــد النهــائي هو الــذ

لنفســـــــــــه. ولألســـــــــــف الشـــــــــــديد، فعل ذلك يف مقابلة متلفزة. صـــــــــــحيح أن األمر حدث قبل 
االنتخابات، واقترن ببداية إقالع شــــــــــعبيته. لكن اآلن، اإلقالع حدث وانتهى، والســــــــــاعة 

.   تدق. وبراك، املعروف عنه احترامه لوعوده، سيضطر إىل احترام هذا الوعد أيضاً
إن موضـــــــوع لبنان، كما تؤكد جميع االســـــــتقصـــــــاءات، التي أُجريت يف العمق، يقف 
على رأس ســـــــــــلم األولويــات ودواعي القلق يف إســـــــــــرائيــل. وكــان د. يعقوب كــاتس، الــذي 
اعتمده نتنياهو للقيام باالســـــــــــتقصــــــــــــاءات املعني بها، قدّم إليه، خالل ســـــــــــنوات حكمه 

من الذين  %٩٠ -  %٨٠يعاً، صــــــــــرح الثالث، اســــــــــتقصــــــــــاءات منتظمة ودورية. وفيها جم
اســــتقصــــيت آراؤهم أن مشــــكلة لبنان، حتى يف الفترات التي كان يســــود اجلنوب اللبناين 
هدوء نســــــــــبي خاللها، هي املشــــــــــكلة التي تزعجهم أكثر من أي مشــــــــــكلة أُخرى؛ أكثر من 

ة لاإلرهاب الفلســــطيني، وأكثر من العالقات بين املتدينين والعلمانيين، وأكثر من البطا
[....]  

إيهود براك يعرف املوضـــــــــــوع الســـــــــــوري عن كثب. فعندما كانت املفاوضـــــــــــات بين 
إسرائيل وسورية جارية بصورة حثيثة يف واي بالنتيشن، يف فترة حكومة بيرس، كان 
براك وزيراً للخارجية. وكان أوري ســــــافير وقتئذ ممســــــكاً بدفة إدارة املفاوضــــــات، لكنه 

ســـــــتجداتها أوالً بأول. وقد بلور براك وقتئذ موقفًا حرص (وبســـــــرور) على إطالعه على م
متماســكاً بشــأن كل ما يتصــل باحلل املســتقبلي مع ســورية. وما ســنورده من معلومات، 
فيمــــا يلي، مبني على حمــــادثــــات ووثــــائق خطهــــا براك عن تلــــك املفــــاوضــــــــــــــات، وعلى 

  مناقشات ومشاورات أجراها منذ ذلك الوقت مع املقربين منه.
موقف براك جتاه موضـــــــوع ســـــــورية ولبنان على النحو التايل: إنه ويمكن تلخيص 

يرفض انســــــــــحاباً من طرف واحد من اجلنوب اللبناين؛ إنه مســــــــــتعد للنزول عن هضــــــــــبة 
اجلوالن؛ لن يكون مســـتعداً للســـماح للســـوريين بأن تخوض أقدامهم مياه بحيرة طبرية؛ 

؛ االنســـــــــــحاب من لبنان لديه جمموعة ترتيبات أمنية جاهزة؛ لديه أيضـــــــــــاً جدول زمني
ســـوري وبداية مفاوضـــات  - ســـيحدث، بحســـب خمططه، يف إثر إعالن مبادئ إســـرائيلي

  بشأن حل سلمي فيما بينهما.
ستبدو األمور هكذا: اخلطوة األوىل ستكون اعترافاً إسرائيلياً مبدئياً بسيادة سورية 

 ا ســيبدأ خروجعلى هضــبة اجلوالن. بعد ذلك ســتتجدد املفاوضــات نفســها. ويف موازاته
اجليش اإلســـــــرائيلي من اجلنوب اللبناين بموافقة ســـــــورية، ومن خالل تعاون مع اجليش 

  اللبناين وقوة دولية يتوليان املسؤولية عن املناطق التي سيتم اجلالء عنها.
ويف هذه األثناء ســـــــــــتتوصـــــــــــل إســـــــــــرائيل وســـــــــــورية إىل اتفاق مبادئ فيما بينهما، 

ة اجلوالن وتعيدها إىل ســــورية، يف إطار ترتيبات تنســــحب إســــرائيل، بموجبه، من هضــــب
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أمنية مفصــــــلة وصــــــارمة. وســــــتقوم الواليات املتحدة، يف هذا اجلزء، بدور حاســــــم. ويتم 
اجلالء عن هضــــــــــبة اجلوالن على مرحلتين، ويعاد اجلزء األكبر منها يف املرحلة األوىل. 

خمسة أعوام مثالً). وريثما  أمّا منطقة املنحدرات احلادة فتعاد يف املرحلة الثانية (بعد
  يحدث ذلك، تترسخ العالقات بين الدولتين.

املشــــكلة: كيف يمكن منع الســــوريين من العودة إىل خوض مياه بحيرة طبرية. أحد 
كم، مالصــق خلط املياه  ٣ -  ٢احللول املمكنة: اســتحداث شــريط ضــيق، مُتخيّل، بعرض 

ط جمرداً من الســالح فترة طويلة جداً يف الضــفة الشــرقية من البحيرة. ويكون هذا الشــري
)٥٠  . عاماً مثالً). واملقصـــود ليس فقط أن يكون جمرداً من الســـالح، بل من البشـــر أيضـــاً

  وتكون السيادة فيه لسورية، لكنه يبقى منطقة خالية.
احتمال آخر: بما أن اجلفاف قلّص كثيراً بحيرة طبرية من ناحية الضـــفة الشـــرقية، 

حزيران/يونيو، الذي أصبح بعيداً عن خط  ٤ة إىل سورية حتى خط فيمكن إعادة املنطق
  املياه الفعلي.

ذ أعمــال هنــدســـــــــــيــة من شــــــــــــأنهــا أن تمنع ميــاه بحيرة طبريــة من  ويف املقــابــل، تُنفــّ
العودة إىل خط احلفة السابق، حتى يف مواسم األمطار، وذلك بتحويل املياه إىل مناطق 

تربيع الدائرة. فاملبدأ نفســـــه مهم جداً بالنســـــبة  أُخرى (يف الغرب). وهكذا يصـــــبح ممكناً
  للمس السوريين مياه طبرية." ›ال‹للنزول عن اجلوالن،  ›نعم‹إىل براك: "

الترتيبات األمنية: اآلن يمكن الكشـــــــــــف عن أنه بينما كان بنيامين نتنياهو ينفي 
بشـــدة حدوث االتصـــاالت بالســـوريين التي اســـتمرت فترة، أعد اجليش (بتوجيه من وزير 
الــدفــاع [يتســـــــــــحــاق] مُردخــاي) ملفــاً مُتّســـــــــــقــاً يحتوي على جمموعــة الترتيبــات األمنيــة 
املطلوبة يف حال التوصــــل إىل حل مع ســــورية يشــــتمل على النزول عن هضــــبة اجلوالن. 

ســــيضــــطر األميركيون إىل تغطيتها. وبراك مطلع ويتضــــمن امللف نفقات مالية (فلكية)، 
  على ملف الترتيبات األمنية هذه، لكن لديه أفكاره اخلاصة بشأنها.

إن رئيس احلكومة املنتخب ســــيســــعى إلبقاء طواقم إســــرائيلية يف حمطتين أو ثالث 
لإلنذار يف هضــــبة اجلوالن (يف احلرمون، وأفيطال، وبنطال). ويف موازاة ذلك، ســــيُدخِل 

ك مصـــــــطلح "الشـــــــفافية": املنطقة اجملردة من الســـــــالح يف اجلانب الســـــــوري ســـــــتكون برا
يُســــيَّر فيها دوريات جيب مشــــتركة مكونة  مكشــــوفة تماماً أمام أعين اإلســــرائيليين. وســــَ
من ضـــباط إســـرائيليين وســـوريين. زيارات مفاجئة. مراقبون. املبدأ: احلؤول دون نشـــوء 

  رية يف اجلوالن (وما وراءه).وضع يتيح للسوريين القيام بأعمال س
يقيَّد اجليش الســوري من ناحية القوة املدرعة التي تســتطيع أن تتمركز بين دمشــق 
وهضـــــــــــبــة اجلوالن. يتحــدث براك عن فرقــة واحــدة فقط، تكون دبــابــاتهــا داخــل حظــائر، 

كم على األقل. ومفتاح التجريد من الســـــــــــالح  ٣٠٠وذخيرتها يف مســـــــــــتودعات على بعد 
، ٦:٤إسرائيل. إن املفتاح الذي جرى احلديث عنه يف واي بالنتيشن كان  يكون ملصلحة
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(كل كيلومتر ســـــوري جمرد من الســـــالح، يقابله  ٢:١وســـــيســـــعى براك لزيادته إىل نســـــبة 
  نصف كيلومتر إسرائيلي).

وحتصل إسرائيل من الواليات املتحدة على تعويض مالئم. فباإلضافة إىل معونة 
ات من الــدوالرات) من أجــل نقــل القواعــد العســـــــــــكريــة من مــاليــة ضـــــــــــخمــة (تقــدر بمليــار

اجلوالن إىل مناطق أُخرى وإنشــــــــــــاء حمطات إنذار متطورة على قمم اجلبال يف اجلليل، 
تتلقى إســــــــــرائيل طائرات جتســــــــــس من طراز "جي ســــــــــتار"، ومعلومات فورية من األقمار 

  الصناعية، ووسائط قتالية أُخرى.
األصـــــــــعب وهو: جنود أميركيون يف هضـــــــــبة  ومل يقرر براك بعد بشـــــــــأن املوضـــــــــوع

اجلوالن. كما ال يزال رأيه بشــــأن عقد حلف دفاعي بين إســــرائيل والواليات املتحدة غير 
  واضح.

هــذا هو خمطط براك للحــل مع ســـــــــــوريــة. وهو مفتوح لتغييرات. الهــدف: العودة إىل 
والبدء،  املفاوضــــــــات خالل فترة وجيزة؛ التوصــــــــل إىل اتفاق مبادئ خالل أقل من عام،

يف موازاة ذلك، باالنسحاب من لبنان. وسيصر براك على تنفيذ الوعد الذي تلقاه بيرس 
احلل مع ســــورية يشــــمل ســــالماً مع لبنان وطقســــاً احتفالياً كبيراً، ومهيبًا،  -  من األســــد

يحضــــــره كل الزعماء العرب (باســــــتثناء زعماء العراق، وإيران، وليبيا، والســــــودان). ويف 
  العربي. - عْلَن انتهاء الصراع اإلسرائيلياالحتفال، يُ
[.......]  

وينوي براك تشـــــــكيل ثالثة طواقم إلدارة املفاوضـــــــات: طاقم للمســـــــار الفلســـــــطيني، 
وطاقم للمســــار الســــوري، وطاقم منفصــــل للمســــار اللبناين. وقد ينضــــم الطاقم "اللبناين" 

 ٨ - ٧يف كل طاقم  إىل الطاقم "الســـــــوري"، وهذا يعتمد على التطورات. وســـــــيكون هناك
خبراء: ممثــل أو اثنــان عن اجليش؛ ممثــل أو اثنــان عن وزارة الــدفــاع؛ ممثــل أو اثنــان عن 
وزارة اخلـــارجيـــة؛ أكـــاديمي. براك يحـــب األكـــاديميـــا. يريـــد أن يكون لـــدى الطواقم تفكير 
مبتكر. وســــــيكون على رأس الطواقم مدير عام للمفاوضــــــات، يقدم تقاريره مباشــــــرة إىل 

  كومة.رئيس احل
براك، وهذا بات واضــــــحاً تماماً، ســــــيكون وزيراً للدفاع. ويتضــــــح اآلن أنه ســــــيكون، 
عملياً، وزيراً للخارجية أيضـــــــــاً، ومســـــــــؤوالً عن املفاوضـــــــــات. وســـــــــيدير، ويوجه، ويقرر، 

  ويشاور، ويفكر ويتخذ القرارات العامة. ويعتقد أنه ال توجد مشكلة يف ذلك [....]
اص. وســـيكون له موفدون ســـريون كثيرون. انتبهوا ويف نيته جتميع أفضـــل األشـــخ

. وأيضاً للمحامي غلغاد شِر [....].   إليتمار رابينوفيتش، مثالً
ر إىل الفريق. ويواجه، باســتخفاف  وينوي براك إضــافة أشــخاص آخرين من نوع شــِ
مترفع، االنتقادات بأنه يعمل على تكوين "هيئة أركان" يف مكتب رئيس احلكومة. ولن 
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لة يف إيكال مهمات خاصـــــــــــة إىل أوري ســـــــــــاغي، ويوســـــــــــي بيليد، وأوري أور يجد مشـــــــــــك
[جميعهم جنراالت ســـــــــــــــابقون]. فهؤالء هم األشـــــــــــخــــاص الــــذين ترعرع معهم، ويحس 

  جتاههم بأخوة اجلنراالت، واألهم من ذلك: إنه يثق بهم.
  جدال بشأن املتفق عليه

رئيس احلكومة املنتخب، إن االقتراح الذي نقله الرئيس الســـوري، حافظ األســـد، إىل 
إيهود براك، الســـــــتئناف املباحثات الســـــــلمية "على أســـــــاس ما اتفق عليه" يف عهد رابين 
وبيرس، ينطوي على مشــــــــــكلة غير بســــــــــيطة: ليس هناك اتفاق على ماهية ما اتفق عليه 

  بالضبط.
إن فترة مـــا يزيـــد على ثالثـــة أعوام من املبـــاحثـــات، املبـــاشـــــــــــرة وعبر الوســـــــــــطـــاء 

، مل تثمر إالّ وثيقـــة واحـــدة (ورقـــة التفـــاهمـــات بشــــــــــــــأن الترتيبـــات األمنيـــة) األميركيين
. مل ينشـــــــــر األميركيون موقفهم حتى اليوم،  وموافقات أُعطيت للواليات املتحدة شـــــــــفوياً
وهم يحتفظون بمحــاضـــــــــــر املفــاوضـــــــــــــات يف خزائن البيــت األبيض ووزارة اخلــارجيــة. 

لوثيقة الوحيدة التي اتفق بشـــــــــأنها ونتيجة ذلك اعتُبر كل بند موضـــــــــوع خالف، وحتى ا
  خطياً قابلة لتفسيرات خمتلفة ومتناقضة.

[.......]  
. ١٩٩٦جرى البحث املفصـــــــــــل يف التطبيع يف حمادثات واي [....] يف مطلع ســـــــــــنة 

بنداً تطبيعياً يف اتفاق الســــــــــالم حتت ثالث "ســــــــــالل":  ١٨وقد طالبت إســــــــــرائيل بإدخال 
  قاطعة، وانتقال األفراد والبضائع.العالقات الدبلوماسية، وإلغاء امل

بنداً، منها: إقامة عالقات  ١٢وبحســــــــــب الرواية اإلســــــــــرائيلية، وافقت ســــــــــورية على 
دبلوماسية كاملة (مع سفراء مقيمين)؛ اتفاق طيران مدين (مع خط جوي بين الدولتين)؛ 
اتفاق ســــــــياحي وحدود مفتوحة للســــــــياح؛ فتح خطوط هاتف وبريد؛ اتفاق مواصــــــــالت؛ 

الســـــفن اإلســـــرائيلية حرية الوصـــــول إىل املوانئ الســـــورية؛ اتفاق اقتصـــــادي يشـــــمل منح 
التجارة واالســـــتثمار واملصـــــارف؛ إلغاء التشـــــريعات التمييزية. وبقيت ســـــتة بنود أُخرى 
مفتوحة للنقاش عندما توقفت املباحثات: الثقافة؛ شؤون بيئية؛ ربط شبكات الكهرباء؛ 

  الطاقة؛ الصحة؛ الزراعة.
......][.  

، يف ظاهر األمر، أســـــــاســـــــاً متفقًا ١٩٩٦وقد وفرت وثيقة التفاهمات يف أيار/مايو 
عليه للترتيبات األمنية، لكن الطرفين فســــــراها بشــــــكلين خمتلفين عبّرا عن مصــــــاحلهما 
املتضـــاربة. فإســـرائيل أرادت إبعاد اجليش الســـوري، قدر اإلمكان، عن احلدود، وتشـــغيل 

وضع قوة دولية يف اجلوالن، بينما سعت سورية للتقليل حمطة إنذار على جبل الشيخ، و
                                                            

   ،"٣٠/٦/١٩٩٩ألوف بن، "هآرتس. 



  ١٧٠)، ص ١٩٩٩(صيف  ٣٩، العدد ١٠جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية )٢(الملف 
 

٢٩ 
 

  من التغلغل اإلسرائيلي داخل جمالها قدر اإلمكان.
وعرض رئيســــــــــــا األركان، براك وأمنون شــــــــــــاحك، على نظيرهما الســـــــــــوري، حكمت 
الشــــهابي، تصــــورين خمتلفين. إذ شــــدد براك على اإلنذار واملراقبة، يف حين أراد شــــاحك 

من الســـــــالح وخفض عدد القوات من احلدود حتى مشـــــــارف دمشـــــــق. وقد مناطق جمردة 
  رفض الشهابي كال التصورين.

  مبادئ الترتيبات األمنية
فيما يلي وثيقة التفاهمات بشــــــــــأن الترتيبات األمنية، التي تم التوصــــــــــل إليها بين 

 Non. وهذه الوثيقة مل توقَّع ووُصــــفت بأنها "١٩٩٦ســــورية وإســــرائيل يف أيار/مايو 
aperP."  

  األهداف
  تقليص خطر الهجوم املباغت، إن مل يكن احلؤول دونه بصورة مطلقة. - ١
  منع أو تقليص االحتكاك اليومي على امتداد احلدود. - ٢
  تقليص خطر الهجوم واسع النطاق، أو الغزو، أو احلرب الشاملة. - ٣

  املبادئ
، أو الضـــــــــــمــانــات إن حــاجــة الطرفين إىل عــدم حتقيق املطــالــب األمنيــة لطرف - ١

  املعطاة لذلك، على حساب الطرف اآلخر، هي حاجة مشروعة.
الترتيبات األمنية ســــــتكون متســــــاوية ومتبادلة ولقاء نظير متبادل. وإذا تبين  - ٢

ات بشأن ترتيب -  يف كل ما يتعلق باجلغرافيا -  خالل املفاوضات أن تطبيق املساواة
حث خبراء من الطرفين يف إشكال الترتيب حمددة سيكون مستحيالً أو صعباً جداً، فسيب

ا عن طريق التكييف (بمــــــا يف ذلــــــك  - املعني ويحلونــــــه ا عن طريق التغيير، وإمــــــّ إمــــــّ
اإلضــــــــــــافة أو التقليص)، وإّما عن طريق [إيجاد] جواب متفق عليه أو مقبول يف متغير 

  آخر [املقصود يف بند آخر].
يــادة والتكــامــل اإلقليمي لكــل يجــب أن تكون الترتيبــات األمنيــة مالئمــة للســـــــــــ - ٣
  طرف.
ــــــــــــــــــــــحصـــــــــــر الترتيبــات األمنيــة بــاملنــاطق املعنيــة ( – ٤ ) على جــانبي Relevantتُـ

  احلدود.
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