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 الشرق األوسطعلمية السالم يف 

 
 نعم ، حنن منحازون يف سياساتنا اخلارجية إلسرائيل: مرييف 

 ق  باق طاملا بقي الرئيس صدام حسنياحلصار على العرا
  اإلسرائيلي ال يعين إغفال األردن -    التركيز على املسار الفلسطيين

 
نظم مركز القدس للدراسات السياسية يف الثامن من أيلول احلايل مائدة مستديرة حول الوضع الراهن 

يف مساعد وزير اخلارجية األمريكي األسبق الذي متر به عملية السالم يف املنطقة حتدث فيها السيد ريتشارد مري
لشؤون الشرق 

وقد شارك . األوسط 
يف احلوار الذي أداره 

ريب األستاذ ع
مركز الرنتاوي مدير 

خنبة من فعاليات 
 اتمع املدين 

ويف البداية 
، رحب مدير املركز 

بتاريخ الثامن ائع احلوار الذي دار فيها بالسيد مرييف واملشاركني يف املائدة املستديرة ، وفيما يلي النص الكامل لوق
 . يف مقر املركز٢٠٠٠/ من أيلول 

 ريتشارد مرييف 
ارحب بكم مجيعا، ويسعدين اليوم أن التقي بكم الستمع آلرائكم 

وسيكون لقاؤنا هذا املساء على شكل نقاش، . خارج وجهة النظر الرمسية
انين ال : إيضاح أمرين، مهاوأود منذ البداية . فلست أقوم بإلقاء حماضرة عليكم

فقد تركت العمل يف احلكومة األمريكية . أحتدث كممثل للحكومة األمريكية
يف " جملس العالقات اخلارجية" منذ أحد عشر عاما، وإنين اعمل اآلن مع 

، يف أعقاب مشكالت الشرق األوسط، وهذا الس ١٩٨٩نيويورك منذ عام 
 . هو مؤسسة خاصة

مؤمتر االلفية (رة مع األحداث اجلارية يف نيويورك وتتزامن هذه الزيا
، وما زال السؤال الكبري حول املنطقة ينتظر إجابة ، حول )الثالثة لألمم املتحدة
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والنقطة الوحيدة اليت يتفق عليها الزعماء الثالثة هي . إذا ما كانت ستعقد قمة أخرى بني كلينتون وعرفات وباراك
ة ما مل يكن الزمن الذي انقضى منذ مؤمتر كامب ديفيد يف متوز املاضي قد افلح يف انه ال جدوى من عقد قمة ثالث

 .تضييق هوة اخلالف وجعل من املمكن التوصل إىل اتفاق إطار حلل مشكلة الشرق األوسط
لكن ذلك ال يعين .  أما إذا مل تعقد قمة اخرى، فاعتقد بأنه لن حيدث شيء اكثر مما فعلته إدارة كلينتون

وسيكون الرئيس مع اية تشرين األول .  عملية السالم، وارى أن الوقت مير بسرعة شديدة يف اية رئاستهاية
 .يكرس كل طاقته لالنتخابات القادمة

قبل مغادريت نيويورك منذ أيام قليلة، كانت تدور بذهين عدة أسئلة وأنا قادم لزيارة عمان والقدس وتل 
أم ام غري مستعدين ) سالم(اآلن لتقبل اتفاق . نيني و الفلسطينيني مستعدهل الرأي العام عند األرد: أبيب

 للترتيبات اجلارية من اجل التوصل إىل اتفاق اإلطار هذا؟
إن من الصعوبة البالغة على رجل مثلي ، رمبا تشاركوين الرأي يف هذه املشكلة، إدراك ما جيري يف عقل 

 . أي من باراك أو عرفات
وهو يتمتع بالذكاء عندما . جاز يل استخدام هذا التعبري ، فانه حيتفظ بأوراقه داخل صدرهأما عرفات، إذا 

 .يتحدث إىل اجلمهور عن موقفه إزاء قضايا مثل القدس والالجئني
غري انه، من بني مجيع .  ولكن باراك اكثر صراحة يف احلديث عن آرائه اليت يقترحها أو يناقشها على املأل

وباراك، كما تعلمون، هو رئيس الوزراء ووزير . ء احلكومات اإلسرائيلية، أشدهم تكتمامن عرفته من رؤسا
الدفاع، مثلما كان شأن رابني ، لكنه كذلك وزير اخلارجية، ويقول اإلسرائيليون عنه انه يكون اكثر صراحة يف 

 . سترخاءاحلديث عن أفكاره عندما جيلس مع وزيري الدفاع واخلارجية، حيث يتمكن عندها من اال
ولكنين أظن وحىت مع وجود أطيب النوايا واالستعداد للتحرك السريع عند كال اجلانبني ، أي من جانب 

الفلسطينيني واإلسرائيليني، أن من الصعب أن نطلب منهما أو نتوقع منهما التوصل إىل اتفاق إطار يف غضون أسابيع 
ترض، حسب اتفاق أوسلو، أن يبدأ اجلانبان مناقشة الوضع فقد كان من املف. قليلة، ألننا بذلك نطلب املستحيل 

 . لكنهما استهال ذلك يف أيار من هذا العام. ١٩٩٦النهائي يف السنة الثالثة بعد أوسلو ، أي يف عام 
كان من املفترض أن ميضي الوقت  بني أوسلو وبداية املفاوضات حول الوضع النهائي يف بناء الثقة عند 

وكان من املفترض معاجلة املوضوعات السهلة والتوصل . ، إال أن هذه الثقة قليلة عند كل طرف الطرفني املتفاوضني
 .إىل اتفاقات سريعة حوهلا وبالتايل بناء الثقة 

 ولكنهما ، بدال من ذلك، شرعا يف أيار من هذا العام مناقشة القضايا بنفس املستوى من عدم الثقة الذي 
 . ومل يساعد مرور الزمن يف بناء الثقة . ١٩٩٣كان عندمها يف تشرين األول 

فقد كانت تقام مستوطنات جديدة وتضاف ملا . انكم تفكرون بشكل خاص يف مسألة املستوطنات
وهم ال يتفاوضون . كما تفكرون يف قضايا الالجئني ووضع القدس. سبقتها، شهرا بعد شهر طيلة السنوات املاضية 

لقون خطابات أمام شعوم، يكررون مرة بعد أخرى مواقفهم الصلبة اليت تزداد مباشرة حول هذه القضايا، لكنهم ي
 . صالبة وال تتغري ، بل أصبحت مبرور الزمن اشد صالبة

سأكون سعيدا يف الرد على أسئلتكم حول سياستنا بشأن إيران أو العراق أو سورية  وخباصة يف هذه 
 .املرحلة من احملادثات اإلسرائيلية الفلسطينية
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بعد انتهاء قمة كامب ديفيد، كان رد الفعل العام يف العامل العريب التصفيق لعرفات ملقاومته الضغوط 
لكنين .  وامت أمريكا بالتوافق التام مع املوقف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني.األمريكية اهلائلة حول هذا املوقف

الضغط ازداد بسبب توقيت قمة كامب ديفيد من واعتقد بان الشعور ب. أرى شخصيا أن ذلك مل يكن من العدالة 
 .حيث جميئها قرب اية رئاسة كلينتون، وبالتايل شعوره بضرورة اإلسراع

 ذلك الن الدورة السياسية األمريكية من حيث قيام االنتخابات كل أربع سنوات، خيلق ضغطا معينا على 
يسري على ج الرؤساء الذين سبقوه يف البيت ولكن كلينتون من حيث اجلوهر، كان . صناع السياسة اخلارجية

 .أوهلما أن كل مشكلة مهما صعبت ال بد وان يكون هلا حل: األبيض ، مدفوعني باعتبارين اثنني
 . والثاين، انه ال بد ألمريكا أن تلعب دور الريادة يف عملية السالم يف الشرق األوسط

ما تبدو هناك حركة ضد املصاحل العربية ، فانك وعندما ال يكون هناك حراك يف عملية السالم أو عند
ولذلك أقول لكم . أن أمريكا منحازة إلسرائيل إىل درجة  ال تصلح معها أن تكون وسيطا نزيها: تسمع من يقول

ولكنين أريد أن أقول . وينبغي أال يكون ذلك مفاجئا لكم. منذ البداية إننا منحازون إلسرائيل يف سياستنا اخلارجية
 . نين مل اقله مطلقا عندما كنت مسؤوال حكومياذلك أل

ولكنين أؤكد بان ذلك ال يعين بأننا عاجزين عن القيام بدور الوسيط الرتيه ومساعدة الطرفني يف التوصل 
فاألمريكي يستطيع القيام بدوره على افضل وجه كوسيط سالم عندما يكون الطرفان املعنيان جادين . إىل اتفاق

 .ى الوصول إىل اتفاق وتقدمي التنازالت اليت يصعب تقدميها دائما وحريصني تقريبا عل
 اليت كانت املثال الدقيق ملا اعنيه عندما كان الرئيس كارتر صارما ١٩٧٨ولننظر إىل كامب ديفيد عام 

ومل امسع حىت هذا اليوم من مصري أو إسرائيلي بان كارتر كان . مع مناحم بيغن مثلما كان صارما مع السادات
 . نحازا لطرف ضد الطرف اآلخرم

وإذا أمكن اامنا باالحنياز، فإننا مع ذلك تعلمنا الكثري عن األسباب الكامنة خلف مواقف العرب 
" إرهايب" التفاوضية وبالنسبة ملواقف الفلسطينيني، كانت كلمة فلسطني يف وقت ما تترجم يل فقط بكلمة 

 .  الفلسطيينالفلسطيين كإرهايب واإلرهايب كمثال واضح على
 مع قيام االنتفاضة ، عندما أصبحنا نرى على ١٩٨٧ولكن سرعان ما تغري ذلك تغريا كبريا بداية من عام 

ليقذف به احلجارة على اجلندي اإلسرائيلي البالغ " املقالع"شاشات التلفزة يف منازلنا الفىت الفلسطيين يستخدم 
وعندها انعكست الصورة فجأة وأدركنا من هو داود . ١٦-كية م من عمره، واملسلح بالبندقية األمريرالتاسعة عش

 . ومن هو جالوت 
إن من تتبع الصحافة بعد كامب ديفيد رأى االامات لكلينتون على انه كان يندد بعرفات ويصفه 

كان يرمي لكين اعتقد بان ما . باالفتقار إىل اإلبداع، وميتدح باراك، وذلك مرة أخرى انطالقا من حبه لإلسرائيليني
ا رأينا ما حدث موك. كله هو تقدمي نوع من الدعم لباراك يف مواجهة منتخبيه مجيعهم ، وأمام شعبه إليه كلينتون

 . يف األسابيع األخرية ، هبطت شعبية باراك يوما بعد يوم واىل مستوى ادىن مما كان عليه يف السنوات األخرية
وال يفترض . مس مها بالتأكيد قضيتا القدس والالجئنياخلأن اصعب قضيتني من بني قضايا الوضع النهائي 

وال ارى حال . أحد من أعضاء الفريق األمريكي بان أيا من عرفات أو باراك سيتخلى عن مطالبه يف املدينة املقدسة
وال بد للحل أن يكون  شيئا . يلوح باألفق ، وليس حبل ذلك الذي ينطوي على كلمات معسولة وصيغة رنانة

 .  أن يعيش الناش معه حياة كرمية وحيفظ هلم حقوقهميستطيع
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 على أي صيغة تؤكد على حقهم يف  اآلن أما عن مشكلة الالجئني ، فان اإلسرائيليني مل يوافقوا حىت
والواضح أن هذا املوقف غري . ويقولون ام ال يتحملون أي مسؤولية أخالقية أو قانونية ملشلكة الالجئني. العودة

ولكن من غري الواقعية كذلك االفتراض بان اإلسرائيليني هم وحدهم املسؤولون عن مشكلة . مقبولواقعي وغري 
وأرى انه البد من البحث عن طريقة تعطيهم حقوقهم وال دد، كما يرى االسرائيليون، بتغيري جوهر . الالجئني

 .الدولة من دولة يهودية إىل دولة ذات أغلبية عربية
واعرف أن هناك أناسا، حتدثت مع بعضهم يف عمان يف اليومني . كامب ديفيد مةانين مسرور بانعقاد ق

 . طأ عقد قمة يف هذا الوقتاملاضيني، ممن يقولون انه كان من اخل
وأنا مسرور الن القمة أوضحت لكال الزعيمني مدى اجلهد الذي جيب أن يبذل قبل توقع الوصول إىل 

وامنا تعكس مدى عمق القلق عند كل جانب وباختصار ، لو انكم كنتم اتفاق ، وان املواقف مل تكن جمرد كالم 
هل عرفات جاد يف مسعاه ؟ وهل يريد أن : نهم السؤال التايلماليوم تتحدثون مع إسرائيليني لسمعتم من الكثريين 

ظيم يدخل التاريخ كقائد ثورة جميدة رائعة أم كأول زعيم لدولة تواجه مشكالت عديدة وعديدة من حيث التن
 والتنمية؟

أما آن لباراك أن يتوقف عن احلديث عن إاء : واعتقد أن سؤاال يدور يف خلد الكثري من العرب، وهو 
الصراع وإاء املطالبة باحلقوق ؟ الن ذلك يوحي بانه مل يبق شيء بعد أسابيع قليلة ملناقشته، أي مل يبق شيء 

كان باراك يقول ما يقوله ألنه مل يكن يعتقد بقدرته على . يةالسنوات اخلمسني املاض) العرب عن معاناة(ملطالب 
 . ولن حيدث بعده خالف آخر.. هذا هو االتفاق.. حسنا: ن مل يقل هلم اإقناع شعبه بتأييده يف استفتاء عام 

اعتقد بان كال من العرب واإلسرائيليني يشكون يف أن يقدر كلينتون يف األشهر األخرية من رئاسته على 
برنامج مساعدات ضخمة من خالل الكوجنرس األمريكي، وان ينال مساندة األوربيني ورمبا اليابانيني والدول تنظيم 

نعم  وأنين متفائل  برؤية اتفاق ائي بني : انين أقول . العربية يف التعاون معا لتلبية الفواتري اليت ستكون كبرية جدا
 . إسرائيل والفلسطينيني

وى املصاحل الدولية يف نشدان حل يف الشرق األوسط لن يظل على نفس لكنين أحذركم من أن مست
ذي كان عليه على مدى اجليل املاضي، لن يظل كذلك يف السنوات القادمة ، وخباصة إذا مل حيدث حترك الاملستوى 

 :ا السؤالوهنا اطرح عليكم هذ.. انين آسف للصور اليت قدمتها. حنو اتفاق سريع بني اإلسرائيليني والفلسطينيني
 .ما الذي يدور يف أذهانكم؟ سأحاول اإلجابة على أسئلتكم على افضل وجه اقدر عليه

 
  حممود اخلرابشة.   أ

طبعا بعد الترحيب ، أود التعليق بشكل خمتصر على ما مسعته ، ودون اخلوض يف التفاصيل ، ألن املواضيع 
 . وقت ا اليت مت طرحها طويلة وحتتاج إىل حوارات رمبا ال يسمح ال

وما أريد التركيز عليه هو جاهزية األطراف للسالم ، فهل جاهزية األطراف للسالم هي فقط اليت حتدد 
مسار عملية السالم ؟ هل هذا يعين أن أمريكا ختلت عما التزمت به يف  بدايات التوجه للسالم حول تطبيق قرارات 

 فيما خيص الالجئني الفلسطينيني ؟ هل اصبح ما ١٩٤القرار  ، و٣٣٨ والقرار ٢٤٢الشرعية الدولية وحتديدا القرار 
يدور يف ذهن الرئيس عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي باراك هو الذي حيدد مستقبل هذه املنطقة ، أم أن هنالك 

ث تعود توجه حقيقي والتزام أخالقي لدى أمريكا كراعي وحيد هلذا العامل أو كدولة متميزة بالقوة يف هذا العامل حبي
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إىل التزاماا اليت التزمت ا يف البداية وتؤكد على أن السالم املنشود هو السالم الذي ترضى عنه الشعوب وليس 
 السالم الذي تتوصل إليه القيادات السياسية أو احلكومات؟ 

تنمية واالستفادة فالسالم ال يعين فقط إاء حالة الصراع ، بل يعين إاء حالة العداء متاما ، والتوجه حنو ال
وهنا أتساءل أين مكتسبات السالم املوعودة اليت وعدت ا هذه املنطقة وحتديدا اآلمال . من مكتسبات السالم 

 والوعود اليت حتدثت عنها املصاحبة اإلعالمية اليت رافقت التوجه حنو السالم ؟ 
اءل ماذا تعين الثقة بني األطراف ؟ ولقد ورد يف حديث السيد مرييف الكثري عن الثقة بني األطراف ، واتس

هل تعين أن يتم التنازل عن احلقوق العربية ائيا حىت يكون هنالك ثقة ؟ حنن نعلم أن إسرائيل دولة حمتلة ، وهناك 
أين هي . مبدأ اقر عندما مت التوجه حنو السالم وتضمنته قرارات الشرعية الدولية ، وهو  مبدأ األرض مقابل السالم 

ليت ختلت عنها إسرائيل مقابل السالم ؟ إسرائيل حىت اآلن مل تتخل عن األرض وتريد أن حتصل على األرض ا
 األرض وعلى السالم واملياه وحتصل على السيطرة االقتصادية على املنطقة ، فهل هذا ما تريده أمريكا؟

نا نتحدث عن قضية مث هنالك مواضيع أشار هلا ببعض اخلصوصية وهي القدس والالجئني لكنين اعتقد أن
فالقدس جزء من فلسطني وتنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل . عامة والقضية ال تتجزأ

.  والذي نص على حق العودة والتعويض لالجئني وللدول ١٩٤أما بالنسبة لالجئني فهناك القرار رقم . السالم 
ة الدولية والعودة عنها وفرض اإلرادة األمريكية بدال من قرارات فهل يعين ما نراه دحر أمريكي لقرارات الشرعي

 !الشرعية الدولية ؟
ولقد ذكر السيد مرييف أن العرب صفقوا للرئيس عرفات بعد كامب ديفيد ، واود القول  أن مثة شعورا 

فاوضة اليت جتري ، جتري متناميا يف الوسط العريب ضد ما جيري يف العملية السلمية ، الن األرض عربية ، وبالتايل امل
أين أمريكا من تطبيق ميثاق األمم املتحدة ، ودعين أحتدث هنا بالقانون . على ارض عربية ، وإسرائيل حتتلها 

فميثاق األمم املتحدة ينص حتديدا على عدم جواز احتالل . والقانون الدويل اإلنساين بعيدا عن العواطف واملشاعر 
على انه يف حالة احتالل أراضى أية دولة من قبل أية جهة أخرى بالقوة على األمم أراضي الغري بالقوة  وأيضا 

 .املتحدة أن تتحرك 
 ماذا يعين حترك أمريكا والعامل عندنا احتل العراق والكويت ، وبسرعة قياسية از العامل وقامت أمريكا 

القضية الفلسطينية ؟ فالقرار األول الذي صدر فيما بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ،  بينما ال جند حتركا مماثال جتاه 
 عاما على صدوره ، واتساءل أما  آن وقت تنفيذ هذا ٥٢ ، ومضى ١٨١خيص القضية الفلسطينية هو القرار رقم 

  سنة ؟ ٥٢القرار بعد 
يف حالة العراق ، يف يوم وليلة حشدت الواليات املتحدة قوات من خمتلف دول العامل وضربت العراق 

 ودمرته ، فأين العدالة وأين مبادئ القانون الدويل ؟ 
هذا مثال حي على االحنياز األمريكي ،وليس االحنياز فقط ، ال بل إن أمريكا تقوم مقام إسرائيل يف كثري 

 . من احلاالت 
إذا كانت أمريكا تريد أن ترعى وحتقق السالم ، عليها أن تعمل مع شعوب املنطقة كشركاء، وليس 

مث قال السيد مرييف بان هنالك دورا كبريا ألمريكا وتركيز يف منطقة الشرق األوسط  ، فهل هذا . ومنتصر كمنهزم 
تكون كما جيب -الدور فقط ملصلحة إسرائيل واحلفاظ على أمنها على حساب األمة العربية أم أن أمريكا تريد أن 

 لشاملة والسالم العادل الشامل جلميع األطراف ؟ ملصلحة مجيع األطراف وللتوجه احلقيقي حنو التنمية ا-أن تكون
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. مث حتدث عن الفلسطيين واإلرهاب ، وهنا أقول أن الفلسطيين مل يكن إرهابيا يف أي يوم من األيام 
 .مث حتدث عن االنتفاضة ، ودورها يف تغيري الصورة يف أذهان األمريكيني . الفلسطيين صاحب حق يدافع عن أرضه 

 هل هذا يعين أن قضية فلسطني مل تكن حاضرة يف الذهن األمريكي إال بعد عام  واسأل السيد مرييف
 ؟ ١٩٨٧

أما خبصوص دعم باراك واحلفاظ على شعبيته ، فهل يعين  هذا الذهاب إىل ما ال اية يف دعم املواقف 
 اإلسرائيلية من قبل أمريكا على حساب املواقف واملصاحل العربية ؟ 

 انه إذا كانت الواليات ملتحدة تريد أن  حتافظ على مصداقيتها ، وتسعى إىل واختتم مداخليت بالقول
  أن األراضي العربية اليت حتتفظ ا إسرائيل - وهي تدرك فعال –تطبيق مبادئ عامة على اجلميع ، ال بد أن تدرك 

م املتحدة وتطبيق قرارات هي أراض عربية حمتلة ، وان تتبىن عودة هذه األراضي إىل أصحاا استنادا مليثاق األم
 . الشرعية الدولية 

واملواطن العريب حاليا ، بغض النظر عما يعكسه احلكام والسياسيون فقد الثقة بالواليات املتحدة 
وسياستها ، واصبح لديه الكثري من األمل واليأس واإلحباط من هذه السياسة وخاصة املواقف األمريكية جتاه القضية 

ي خبصوص العراق ، فماذا يعين بقاء احلصار وفرض احلصار اجلوي يف منطقيت الشمال واجلنوب الفلسطينية وما جير
 دون مربر  ودون سند قانوين ، ودون صدور قرارات عن األمم املتحدة ؟

 
   عيسى الشعييب

نطقة اعتقد أن السؤال اجلوهري الذي طرحه السيد مرييف هو املتعلق مبوضوع مدى قابلية الرأي العام يف امل
واعتقد أن الشق الذي يتعلق . لتقبل عملية السالم ، وهو سؤال يشغل بال الكثريين أيضا بيننا يف العامل العريب 

باجلانب اإلسرائيلي هو العنصر األكثر أمهية يف هذا السؤال، باعتبار أن موضوع السالم ليس مطروحا لالستفتاء 
ك باملقابل وعدا إسرائيليا بطرح االتفاق الذي ميكن التوصل إليه على الفلسطينيني أو األردنيني أو العرب وان هنا

 . على الرأي العام اإلسرائيلي 
وحنن يف هذا الصدد تساورنا شكوك عميقة بان اإلسرائيليني غري مؤهلني لتقبل اتفاق سالم تارخيي ، 

تسارع وترية املفاوضات ، األمر وذلك نظرا حلالة االستقطاب الشديد  اليت نالحظها اآلن ، واليت ازدادت حدة مع 
فمن الواضح أن اإلسرائيليني منقسمون حول قضايا . الذي يثري القلق لدى قطاعات واسعة على اجلانب العريب 

 .عديدة ، وأبرزها قضية السالم ، وبالتايل ميكن أن حيبطوا أي اتفاق حيتمل التوصل إليه 
دى إمكانية أن حيوز اتفاق حمتمل على أغلبية مناسبة نود هنا أن نسمع من السيد مرييف تقديراته حول م

وهل يعتقد . ليس يف الربملان احلايل الذي نعرف انه ليس للسيد باراك أغلبية فيه ، وامنا يف الرأي العام اإلسرائيلي 
 العام السيد مرييف على ضوء قراءاته وحواراته مع اإلسرائيليني أن هناك فرصة ملرور اتفاقية سالم من قبل الرأي

 اإلسرائيلي ؟
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 ة الدكتور نشأت محارن
الزميل حممود اخلرابشة غطى كثريا من القضايا اليت كان من املمكن أن أثريها ، لكن أود أن أضيف بعض 

 .النقاط البسيطة 
عندما قامت ما يسمى مبحادثات السالم يف املنطقة ، كان العنوان الكبري لتلك احملادثات هو األرض مقابل 

وعندما نقول األرض مقابل السالم فهذه املقولة تستند إىل قرارات الشرعية الدولية بالتحديد ، اليت تنص . م السال
صراحة وكما نفهمها حنن على االنسحاب الكامل للقوات اإلسرائيلية من األراضي اليت احتلت اثر عدوان حزيران 

١٩٦٧.  
 والنتائج اليت متخضت عنها ، ٧٩ كامب ديفيد سنة  طبعا عندما قامت احملادثات املصرية اإلسرائيلية يف

بالتأكيد مل تشكوا ال الواليات املتحدة وال إسرائيل من أية مشاكل حقيقية إبان تلك احملادثات لسبب بسيط  ، وهو 
 ، أي انسحاب كامل ٢٤٢وتطبيق قرار جملس األمن . رغبتهما بإخراج مصر من معادلة الصراع العريب اإلسرائيلي 

 ، وهذا ليس هو لب ٣٣٨ و ٢٤٢وات اإلسرائيلية من األراضي املصرية احملتلة ، وهو جزء بسيط جدا من القرار الق
 .الصراع يف منطقة الشرق األوسط كما يدعى ، بل لب الصراع هو القضية الفلسطينية 

يح أننا  اآلن ، وحنن نرى اخلالف الكبري جدا حول مسالة القدس ، كثرت التساؤالت ، وبودي التوض
 :ننظر إىل القدس من جانبني 

أن القدس ارض عربية فلسطينية مثلها مثل كل أراضى الضفة الغربية اليت احتلت سنة : اجلانب األول 
 .  ، وجيب أن ينطبق عليها ما ينطبق على باقي األراضي احملتلة ١٩٦٧

على أن تكون هلا السيادة على القدس ملاذا تصر إسرائيل . يتعلق بالبعد الديين يف املوضوع : اجلانب الثاين
ووجود . ، مع العلم أن هنالك مقدسات إسالمية ومسيحية موجودة يف املنطقة ، وكانت حتت السادة العربية سابقا 

ما تدعيه إسرائيل من مقدسات يف املدينة ال يعطيها احلق يف املطالبة بالسيادة عليها ، وإال فانه حيق للبابا على سبيل 
ن يطالب ببيت حلم كوا تضم ميالد املسيح أو حيق للمسلمني الباكستانيني املطالبة بالسيادة أيضا على مدينة املثال أ

 ! مكة املكرمة يف السعودية 
هل هناك ازدواجية يف املعايري يف املنطقة ؟ نعم هناك ازدواجية معايري واضحة ، وإال ملاذا يطلب من العراق 

ريف لكل قرارات جملس األمن ، وبالرغم من تطبيق العراق هذه القرارات وبشكلها احلريف التنفيذ احلريف ، وأؤكد احل
أيضا ويف ذات الوقت جند أن  هذا الكالم ال يطبق إطالقا على إسرائيل ؟ وطبعا الزال احلصار مستمرا على العراق 

 . حلد اآلن 
 يف الفقرة هـ ينص صراحة ٦٨٧ار وبالنسبة ألسلحة الدمار الشامل يف املنطقة ، الكل يعرف أن القر

على انه جيب أن تكون منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهذا يعين بالضرورة أن تكون 
وكلنا نعرف أن إسرائيل عندها سالح . املنطقة مبا فيها إسرائيل والسالح الذي متتلكه مشمولة بالقرار املذكور 

ال تتحدث الواليات املتحدة عن السالح اإلسرائيلي وتتحدث عن أسلحة الدمار فلماذا . نووي وسالح ذري مدمر
 الشامل  فيما خيص العراق فقط أو أي دولة غري إسرائيل يف املنطقة ؟

وأؤيد طبعا ما قاله السيد مرييف ، بأنه عندما خيرج املسؤولون األمريكيون من مناصبهم ختتلف وجهات 
 متاما ، لكنين أتساءل أنا كعريب هنا ماذا استفيد من ذلك ؟نظرهم ، ويتحدثون بلغة خمتلفة 
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 ريتشارد مرييف 
ن أول ما أجيب به على أسئلتكم هو التحذير من انين رمبا أعرب عن وجهات نظر ختتلف عما كنت إ

 . ردينأقوله عندما كنت اعمل يف السلك الدبلوماسي األمريكي، وان آرائي لن تؤهلين لالنتخاب لعضوية الربملان األ
ولنبدأ مبناقشة النقاط اهلامة اليت طرحها أصدقائي الثالثة قلتم أن الناس يف األردن مل يشعروا بفوائد 

فقد اخنفض دخل الفلسطينيني . وكذلك مل يشعر الناس يف الضفة الغربية وغزة بفوائد أوسلو. اعلم ذلك .. السالم
 .١٩٩٣إىل مستوى خطري منذ 

والسبب . صريني عما حدث من تغري عندهم لرمبا قالوا أن الوضع عندهم افضل  واعتقد انكم لو سألتم امل
كما ازدادت الثقة عند املستثمرين .  عاما على اتفاق السالم بني مصر وإسرائيل٢١جزئيا يف ذلك هو مضي 

ية، وحدث الدوليني للدخول يف مشاركات واستثمارات يف االقتصاد املصري، األمر الذي مل حيدث يف الضفة الغرب
 . فهمتكما -على نطاق حمدود يف األردن 

 تفضلون الدخول يف فإنكم مل تتذوقوا طعم فوائد السالم إذا إنكم ال حتاولون الربهنة على بأنكماعرف 
 .ان ذلك ليس هو خياركم وال الذي تقصدونه وترمون إليه).مع إسرائيل(حرب 

 وقد رأيتم  ٢٤٢سالم بكاملها ،كما عرب عنه القرار  عملية الأساس مقابل السالم  هو األرض"يعترب مبدأ 
هل طبق اإلسرائيليون ذلك عن : ورمبا تتساءلون وتطرحون سؤاال هاما. ذلك املبدأ يطبق بشكل كامل يف سيناء

سعادة ورضى وبدعم من األمريكيني إلخراج مصر من الصراع العريب اإلسرائيلي؟ لقد كانت تلك هي النتيجة 
 . نكم انتم الذين طردمت مصر من العامل العريبلسنوات قليلة أل

فقد ذهب مناحم بيغن إىل كامب ديفيد وهو ال ينوي إعادة سيناء . غري أن التاريخ اشد تعقيدا من ذلك
من سيناء ، مسي  ولكن ذلك كان هو الثمن الذي حصل عليه السادات، فيما عدا كيلومتر مربع واحد. بكاملها

هما ثالث سنوات أخرى، للحصول على طابا، وبعدها مت االعتراف بطابا على أا ارض ، واستغرق األمر من"طابا"
 . مصرية

وإذا أردت استشراف املستقبل متطلعا لشيء مل حيدث من قبل ، ولكنين أتوقع حدوثه ، فأنين أتوقع تطبيق 
 جترؤ مطلقا على املغامرة بأمنها لقد قال نتنياهو أن إسرائيل لن.  بكامله فيما يتعلق مبرتفعات اجلوالن ٢٤٢القرار 

 . باالنسحاب حىت من كيلو متر واحد يف اجلوالن 
 متر من حبرية ١٠٠لكن باراك بدأ بعد أربع سنوات التعبري عن نية إسرائيل يف االنسحاب حىت مسافة 

 التفاوض حوهلا وال بد من وجود تفاهم خاص حول مياه طربيا ، واعتقد بأنكم تشاطرونين الرأي يف إمكانية. طربيا
. 

 وكذلك ميكن التفاوض حول الترتيبات األمنية اليت ترى كل من سورية وإسرائيل أن كل طرف يشعر 
.. بأا تشكل محاية له ودفاعا عنه من الطرف اآلخر، ومن ذلك وجود قوات دولية ، ورصد باألقمار االصطناعية

 .اخل
لكنكم تشعرون . ذلك غري صحيح. مقابل السالم  وعن مبدا األرض٢٤٢تقولون أننا ختلينا عن القرار 

بالقلق الن من الواضح بان األمر بالنسبة للفلسطينيني اشد واشد تعقيدا مما كان عليه حال املصريني، أو سيكون 
 . ٢٤٢عليه حال السوريني من حيث اإلفادة من القرار 
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نه مل يكتشف أحد من علماء قد كان السوريون يشعرون بسعادة كبرية على مر السنوات املاضية ألل
وهذا ما اعنيه من أمهية العامل الزمين وسرعة خروج اإلسرائيليني من . اآلثار اإلسرائيليني كنيسا يهوديا يف اجلوالن
 . اجلوالن قبل اكتشاف شيء من هذه األبنية

الذي نشاهد لقد سألين السيد الشعييب، عن رأيي وشعوري حول استعداد اإلسرائيليني للسالم، يف الوقت 
 .كامب ديفيد وما بعدها) قمة(فيه تصاعد التوتر كل يوم أثناء استمرار 

 ليس سياسيا إسرائيليا تقليديا من ، كل ما أستطيع قوله هو أن باراك الذي يتميز بالذكاء ، والذكاء احلاد
لكنه . ضاء الكنيستكره الكنيست ألنه عاىن من طعنات كثرية من اخللف من أعيلقد بدأ . حيث توجهه التكتيكي

يا أبناء : ا برأيهرواثق من انه لو استطاع احلصول على اتفاق مناسب وصفقة مناسبة لتوجه إىل الكنيست وقال جماه
بد على هذا احلال، حال الالسلم والالحرب وما يترتب عليه لكم أن ختتاروا إما السالم أو االستمرار إىل األ.. يبشع

والواضح  انه يف كامب ديفيد قد أثار خماوف الكثري من . من تكاليف وخسائر وما تعانونه منذ إقامة إسرائيل
فقد ظلوا لسنوات طويلة يكررون الشعار الذي . اإلسرائيليني عندما بدأ يتحدث عن بعض األفكار حول القدس 

مث هو فجأة يغري اجتاهه، وفجأة يتغري .. مثل ترنيمه يف صالة عن عاصمة إسرائيل األبدية اليت ال تقبل التقسيمأصبح 
 ). باراك(

يف املفاوضات، ورمبا ال يكون الوقت اآلن مناسبا ) باراك(ولذلك ، يعتمد الوضع على ما ميكن  أن حيققه 
 . الكفر، بل إا الكفر عند بعض عناصر اتمع اإلسرائيلية ولكن فكرة استخدام كلمة تقاسم القدس تكاد تشبه . 

، هناك حوار قدمي غري مثمر ال اريد الدخول اليوم فيما قيل ٢٤٢بالنسبة ملا أثاره السيد محارنة عن القرار 
 ". االنسحاب من أراض حمتلة" حوله، وماذا تعين عبارة 

فقد كنا مجيعا . ١٩٤٨أعلنت اهلدنة بعد حرب عام أنين أضع يف اعتباري الوضع على ارض الواقع عندما 
، ) على احلدود(نشعر يف اية ذلك اليوم فيما يتعلق بذلك اجلانب من املشكلة ،انه البد من حدوث تغريات بسيطة 

وشطر القرية إىل .. الن الناس ظلوا طيلة السنوات املاضية يشكون من فصل خط اهلدنة ألراضيهم عن منازهلم
بدال من " انسحاب من أراضى حمتلة"  على عبارة١٩٦٧لك السبب، أصر املفاوضون األمريكيون عام ولذ. نصفني

 .االنسحاب من األراضي احملتلة" 
أرجو ترك اال يل إىل اية اللقاء لكي أبني لكم وجهة . لقد تطرق كل واحد منكم إىل مسألة العراق 

 .نظري يف الوضع العراقي
 

 الدكتور امحد عناب 
رحب بالسيد مرييف ، واحلقيقة أن احلديث حول قضية فلسطني والسالم رغم تكراره يبقى ساخنا ا

 . وموضوع الساعة يف منطقتنا ، عدا عن انه موضع اهتمام عاملي مميز 
طبعا االخوان الذين سبقوين قالوا ما فيه الكفاية ، ولكن احب أن أؤكد أن أمريكا هي يف احلقيقة اليت 

كاثوليك اكثر من "ائيل يف كل شيء ، حىت من املمكن أن أقول أن األمريكيني ممكن أن يكونوا تقوم مقام إسر
اذكر أن كندا قامت بإعادة بعض املناطق يف مشال كندا للهنود احلمر ، الم شعروا أن .بالنسبة إلسرائيل " البابا

 على انه من املمكن تصحيح الظلم الذي هناك شيء معني ظلم فيه اآلخرون ، وحنن نكرب هذه اخلطوة ، وهذا داللة
 . وقع يف املاضي 
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بالنسبة ملشكلة القدس والالجئني ، أقول إذا ما جتاوزنا حق العرب يف فلسطني ،  وصارت املعادلة أن كل 
يهودي يف العامل هو صهيوين ، فألجل قضية فلسطني  فان كل عريب هو فلسطيين وخاصة فيما خيص حقوق الشعب 

 . العودة والتعويض واقامة الدولةالفلسطيين يف
 وإذا كانت إسرائيل انسحبت من سيناء دف التوصل إىل السالم مع مصر ، فلماذا ال تنسحب من 

الضفة الغربية والقدس إذا كانت تريد السالم واليت كانت جزءا من األردن واحتلت من الدولة األردنية ، فاألردن 
 . القدس القدمية إىل مشال جنني واىل جنوب دورا اخلليل كان ميلك هذه األرضي شربا شربا من 

فاألرض شرعا كانت جزءا من األردن ، واالن مبا أن القضية الفلسطينية اصبح هلا ممثل هو السلطة 
 . الفلسطينية ، فيجب على إسرائيل إذا كانت تريد السالم أن تنسحب من هذه األراضي وتسلمها للفلسطينيني 

 
 ركات الدكتور نظام ب

مث يقول أا ستقوم بدور الوسيط احليادي ، . هناك اعتراف من السيد مرييف بان أمريكا منحازة إلسرائيل 
فكيف ميكن أن يكون املنحاز وسيطا عادال ؟ أنا اعتقد أن الدور األمريكي خمطط له وهو قائم على تبين سياسة 

 .ريكي احلقيقي جتاه املنطقة غامضة خبصوص الشرق األوسط ، وعدم اإلفصاح عن املوقف األم
 ورغم ذلك ، إذا نظرنا إىل السياسة األمريكية يف املنطقة فإنين أستطيع أن احدد بعض املعامل وخاصة يف 

 . قضية التسوية احلالية  
املوقف األول استبعاد دور األمم املتحدة والشرعية الدولية حىت ال ميكن احلديث عن قرارات دولية أو 

كما هو واضح يف كامب ديفيد أو غريه ، حيث مل يطرح املوقف األمريكي أي شيء عن الشرعية شرعية دولية 
 . الدولية أو القرارات الدولية

ويف نفس الوقت تدعي أمريكا بأا غري متخذة ألي موقف خبصوص قضية التسوية ، أي أا تترك 
م السياسة اإلسرائيلية أو دعم إسرائيل اقتصاديا التفاوض ألطراف الرتاع املباشرين ، ويف نفس الوقت تعمل على دع

فهي بالتايل تضمن بان ! وعسكريا جلعل ميزان القوى خيتل لصاحل إسرائيل ، مث تقول للطرفني اذهبا وتفاوضا ؟
نتيجة التفاوض ستكون لصاحل الطرف اإلسرائيلي خاصة مع استبعاد دور األمم املتحدة والشرعية الدولية ، أي أن 

عن قانون دويل سيكون ملغى يف هذه العملية ، وأا ستعتمد على القوة ،  حيث من ميلك القوة هو الذي أي كالم 
 . يفرض شروطه على الطرف اآلخر، وكأننا يف غابة 

ويف ظل هذا الوضع فرضت إسرائيل أمورا على ارض الواقع ، مبا فيها االحتالل مث التغيريات اليت أجريت 
وكان املوقف األمريكي ال يعلن عن موافقته على هذه اخلطوات ولكن فيما . اخل ... تيطان يف القدس مث قضية االس

فأمريكا . بعد يعود ويعترف ا ، وهذا معناه أن ما جيري حىت ولو كان ضد  الشرعية فانه مع الزمن يصبح شرعيا 
ه كموقف إسرائيلي ، أي أن وافقت على قرار التقسيم ، رفضت ضم القدس، رفضت االستيطان ، مث اآلن تقبل ب

 . إسرائيل  تفاوض باعتبار أن هذه املسائل أصبحت حقيقة واقعة ولو كانت غري شرعية أساسا 
على ضوء أنه ضمن أهداف السياسة اخلارجية األمريكية ، ويف -والسؤال الذي اطرحه على السيد مرييف 

يل كواحد من أهداف السياسة اخلارجية األمريكية كل كتابات األكادمييني األمريكيني وغريهم ، يوضع أمن إسرائ
أليس هناك فارق بني املصلحة اإلسرائيلية واملصلحة األمريكية يف املنطقة ؟ مث ماذا لو تعرضت املصاحل :  هو -

 األمريكية للخطر يف املنطقة ؟ هل سيضحي ا من اجل أمن إسرائيل أو مصاحلها؟
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رائيلي بالنسبة للقدس ، واحملافظة على موقف باراك ودعمه حىت وقد الحظت كالما عن الرأي العام اإلس
فهل باملقابل تساءلت أمريكا ما هو موقف الرأي العام العريب خبصوص … ال يتحول الرأي العام اإلسرائيلي عنه 

 القدس أو كل فلسطني؟
وال القدس ، ال وأؤكد انه حىت اآلن ال يوجد أي عريب على املستوى الشعيب يقبل ال باحتالل فلسطني 

 .من إسرائيل وال من أمريكا 
 وما جيري يف اية املطاف لن يؤدي إىل سالم حقيقي أو إاء للصراع ، الن هذه الشعوب وهذه املنطقة 

لديها قوى كامنة كثرية ، قد تظهر يف يوم ما، وهي حىت اآلن مل تستغل ، وقد تغري ميزان القوى ، وبالتايل جتد 
موقف بدافع عن إسرائيل اليت هي قد تكون من وجهة نظرنا عمليا ديد للمصلحة األمريكية اكثر أمريكا نفسها يف 

 .منها لصاحل املصاحل األمريكية 
 وما اركز عليه هنا أن اإلصرار على أمن إسرائيل واملصلحة اإلسرائيلية ليس بالضرورة أن خيدم املصاحل 

 .األمريكية يف املدى البعيد 
 

 عسافالدكتور نظام 
أود أن ابدي رأيا يف السؤال اهلام الذي طرحه األستاذ مرييف حول الرأي العام لدى الفلسطينيني 

واألردنيني ، ألقول بان الرأي العام يف هذه املنطقة ال يرى بان الوقت مناسب لعقد هذه االتفاقية ، ويرجع ذلك 
 : لعدة أسباب  أبرزها ما يلي 

سياسية الزمة الشرق األوسط ، أو للصراع العريب اإلسرائيلي ، تدرجييا عن ابتعاد مسرية التسوية ال-أوال 
نصوص وروح قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم ، مما ولد تساؤالت جدية وكبرية حول جوهر 

يء آخر من هل تسري مسرية  املفاوضات حنو سالم حقيقي وعادل أم حنو ش: وحقيقة السالم املنشود ، لعل أمهها 
 مثل السالم املؤقت غري العادل ؟

 التناقض احلاصل بني أقوال اجلانب اإلسرائيلي من جهة والسلوك اإلسرائيلي الفعلي حيال مسألة –ثانيا 
ويظهر هذا التناقض الصارخ بني . السالم يف الشرق األوسط من جهة ثانية منذ انعقاد مؤمتر مدريد وحىت اآلن 

 :سرائيلية يف نقاط كثرية ، ومنها األقوال واألفعال اإل
فانعقاد مؤمتر مدريد  . ١٩٦٧استمرار بناء املستعمرات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام )١

وتوقيع عدد من االتفاقيات الثنائية اإلسرائيلية الفلسطينية مل حيل دون إقدام االحتالل اإلسرائيلي على ضم ومصادرة 
 .  الفلسطينية وزيادة عدد املستعمرات وتسمني بعضهامزيد من األراضي

عدم استعداد إسرائيل أن تتحمل املسؤولية املعنوية واملادية خبصوص قضية الالجئني ، وهذا املوقف ال ) ٢
 . ميكن أن يكون مقبوال فلسطينيا وعربيا كما انه من حيث املبدأ  يعرب عن موقف خاطئ يثري العديد من التساؤالت 

وقف اإلسرائيلي من قضية القدس واليت هلا أمهية قصوى لدى الطرف الفلسطيين خاصة والعريب عامة امل) ٣
وحقيقة هذا املوقف اإلسرائيلي من القدس غري صحيح وغري مقبول النه يتناقض كليا مع قرارات األمم املتحدة . 

 . ومع عدم جواز ضم األراضي بالقوة 
ية املتعاقبة منذ مؤمتر مدريد وحىت اآلن بنصوص االتفاقيات املوقعة مع عدم التزام احلكومات اإلسرائيل) ٤

 .اجلانب الفلسطيين ، فهناك عشرات النقاط اليت مل ينفذها اجلانب اإلسرائيلي من نصوص تلك االتفاقية
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صحيح أن هناك معسكر . تنامي االجتاهات األصولية والعنصرية املتطرفة داخل اتمع اإلسرائيلي ) ٥
م داخل اتمع اإلسرائيلي ، لكن هذا املعسكر فرط مبشاركة حزب مريتس يف حكومته لقاء اإلبقاء على سال

أحزاب ميينية متطرفة ، فكيف ميكننا أن نقتنع بقدرات باراك على عقد اتفاقية إطار حلل ائي ، وهو عاجز عن 
ية إىل العنصرية والكراهية واعتبار العرب تشكيل ائتالف حكومي يضم فيه عناصر مؤيدة للسالم العادل وليست داع

 . كما صرح بذلك الزعيم الروحي حلزب شاس " أفاعي"
االحنياز األمريكي الصارخ للطرف اإلسرائيلي والذي يتجلى مبختلف أشكال الدعم املادي -ثالثا

نطالقا من طبيعة والتكنولوجي والعسكري والتفاوضي ، فإذا كان ممكنا أن نتفهم الدعم االقتصادي والعسكري ا
 اإلسرائيلية يف فترة احلرب الباردة فانه من املستحيل تفهمه من طرف يدعي انه راعي  عملية -العالقة األمريكية

 . السالم 
اعتماد اإلدارات األمريكية املتعاقبة منذ مؤمتر مدريد وحىت اآلن سياسة املعايري املزدوجة حيال -رابعا 

الدميقراطية ، وأسلحة الدمار الشامل ، وقرارات الشرعية الدولية اخلاصة مسائل حقوق اإلنسان والشعوب و
 . بإسرائيل من جهة، وتلك اخلاصة بالعراق من جهة ثانية 

ولذلك يرى املواطن الفلسطيين أو األردين أو العريب سلوكا أمريكيا حيال العراق يستهدف كيان األمة 
تبقى إسرائيل متفوقة على الدول العربية ،وبالتايل إمالء شروطها عليها العربية وقدراا دف متزيقها واضعافها كي 

 . ، وعندها ميكن التوصل إىل اتفاقيات سالم مؤقتة ألا ليست  عادلة
عدم تلمس  الناس يف األردن وفلسطني لفوائد عملية السالم وعوائدها امللموسة، إذ أطلقت -خامسا 

السلمية ، ومضى حىت اآلن زهاء العقد على هذه املسرية دون أن يطرأ أي أمامهم وعود كبرية يف بداية العملية 
حتسن يف الوضع املعيشي للمواطنني يف كل من األردن وفلسطني ، ورمبا اكثر من ذك فقد ارتفعت  نسبة البطالة 

 على وشك وانتشار الفقر وأخذت الطبقة الوسطى يف اتمع باالضمحالل لدرجة اصبح معها توازن اتمع فيها
االختالل ، وبتنا نلحظ تنامي تيارات اليأس واخلوف من املستقبل والرتوع حنو الغيبيات والظالميات والشعوذات يف 

 . املنطقة 
ومالحظيت قبل األخرية حول ما إذا كانت رغبة الرئيس عرفات بان يذكره التاريخ كرئيس ثورة أم كأول 

ان التوجه اإلسرائيلي حنو السالم  حقيقيا ، فعندها ميكن للرئيس عرفات إذا ك: رئيس دولة منقوصة السيادة ، أقول 
واألمل يف ان تدرك كافة األطراف املعنية أمهية بناء سالم عادل يلقى قبوال من األجيال .  أن يرغب يف املسألتني 

 .القادمة كما أشار سابقا املرحوم امللك حسني
علم اآلثار رغم أنه خارج مدارسها ، فلنبدأ من البحر إىل النهر وإذا ما أريد النظر إىل املوضوع من زاوية 

 .اخل .……لنتعرف على ما سيقوله يف حيفا ويافا والرملة 
هل حقا أن اتمع : وأود أن اختم مداخليت بطرح التساؤل الذي يقلقين منذ مدريد حىت اآلن ، وهو 

دارات اإلسرائيلية املتعاقبة تريد أن يستسلم العرب الن اإلسرائيلي جاهز للمشاركة يف بناء سالم دائم  أم أن اإل
موازين القوى خمتلة اآلن لصاحل إسرائيل ومتكنها من فرض االتفاقيات واليت ستكون  هلا طبيعة مؤقتة يف حني أن 

له طابع املطلوب  بالذات هلذه املنطقة اليت هبطت فيها تعاليم الديانات السماوية ، سالم يقوم على العدل وبالتايل 
 الدميومة ؟ 
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 الدكتور مجال الشليب
يف الواقع لدي ثالث مالحظات بصيغة أسئلة ، ولكن ليست استفهامية بل استنكارية ، وسبب ذلك أننا 

أمام السيد ريتشارد مرييف الذي يعرف هذه املنطقة بشكل جيد ، وشارك يف مرحلة معينة يف رسم السياسة 
 . األمريكية جتاهها 

وىل ، وقد شعرت  بالسعادة عندما مسعتها على لسان السيد مرييف عندما قال الواليات املتحدة املالحظة األ
منحازة ، ولكنه بنفس الوقت ، كان قد ابتدأ حديثه قائال جئت ألتعرف على الرأي العام العريب، ومعرفة رأيه يف 

 . … إمكانية الوصول إىل حل ائي بتقدمي بعض التنازالت 
 يطرح نفسه ، هل ميكن للمنحاز ، وال أقول الوسيط، أن يأخذ بعني االعتبار الرأي العام والسؤال الذي

العريب وهو غري مأخوذ به أصال يف دوله األساسية يف معادلة السالم ، مبعىن آخر الدول العربية واليت ال تأخذ بالرأي 
 . العام العريب جتاه عملية السالم 

ؤال ، منذ مىت تبين الواليات املتحدة سياساا وإستراتيجياا على فكرة واجلزء الثاين املتعلق بنفس الس
 .قياس الرأي العام واحترامه وخاصة عندما يتعلق األمر بالشرق األوسط وإسرائيل؟ 

املالحظة الثانية هل ميكن الوصول إىل سالم مشرف وعادل وكما قال السيد مرييف سالم حيترم كرامة 
ت الوقت يقول أن إسرائيل غري مستعدة ملناقشة موضوع املستوطنات وال مناقشة القدس الشعوب ،  ولكنه يف ذا

، إذن أي سالم هذا الذي ال يعطي للفلسطينيني حقوقهم الشرعية والقانونية وال سيما حق .. وال مناقشة الالجئني 
 العودة ؟ 

 ، خطاب يعطي آماال ولكن اعتقد ان خطاب السيد مرييف كان خطابا غائما ، ودبلوماسيا إىل حد كبري
 . ال يعطي حلوال واقعية ومقبولة 

املالحظة األخرية ،وهنا أريد أن اقفز عن آليات السالم احلالية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، وأريد أن 
 .اصل إىل مرحلة جدلية تقول بأننا وصلنا إىل السالم بني إسرائيل والفلسطينيني 

يكية أن تعطي سيناريو حمدد أو تتصور قضية العالقة من ناحية إسرائيل  فكيف ميكن للسياسة األمر
وقد طرحت هذا السؤال . والفلسطينيني من جهة ومن ناحية أخرى بني الفلسطينيني واألردنيني من جهة أخرى 

ة قبل فترة على الدكتور معروف البخيت يف إحدى اللقاءات عندما حتدث عن الدور الرمسي األردين جتاه عملي
السالم وقضية الالجئني ، ولذلك أود أن اعرف ما هو التصور األمريكي ملا بعد عملية السالم والوصول إىل حل 

 .ائي فيما يتعلق بالعالقات بني البلدان الثالثة 
  

 الدكتور معروف البخيت 
 :يف احلقيقة ، سوف اركز على توضيح نقطتني تتعلقان بقضية الالجئني 

أوال :  وهي مسؤولية من شقني ١٩٤٨ جرمية إسرائيل أو مسئوليتها حول الجئي عام النقطة األوىل حول
 . مسؤليتها املباشرة عن إخراج الفلسطينيني من بيوم وثانيا منعهم من العودة 

يف اجلزء األول ولو ألغراض املناقشة وعلى سبيل االفتراض قلنا أن اجليوش العربية أيضا كانت مسؤولة 
اآلن ، هناك يف إسرائيل كتابان صدرا حديثا . سطينية هي اليت شجعت على خروجهم  من ديارهم والقيادة الفل
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وغريمها من الكتابات األخرى اليت تثبت بشكل واضح انه كانت هناك  عمليات منظمة لطرد الفلسطينيني من 
 . ديارهم 

ين تركوا بيوم، غادروها من الالجئني الذ% ٥٠واألمر اآلخر الذي يؤكد مسؤولية إسرائيل أن هناك 
  .١٩٤٨-٥-١٥قبل دخول أي جندي عريب ألرض فلسطني أصال ، أي قبل 

 فان مقدمته تشري بوضوح إىل عدم جواز احتالل أراضى ٢٤٢ وبالنسبة للقضية اجلدلية فيما يتعلق بقرار 
 .الغري بالقوة ، وأردت التركيز على ذلك للتوثيق وتبيان احلقائق 

 
 ارنةالدكتور منري مح

شكرا على هذا اللقاء الذي وضح فيه السيد مرييف بعض القضايا اليت يصعب احلديث عنها داخل العمل 
 . الرمسي 

احلقيقة قبل أن اسأل السيد مرييف احب الرجوع إىل نقطة واحدة ، وهي انه منذ نشأة القضية الفلسطينية 
 .  تسوية عادلة للصراع العريب اإلسرائيلي إىل اآلن ، فان املوقف األمريكي أبدا مل يساعد للوصول إىل

هناك الكثري من القرارات سواء يف داخل جملس األمن أو اجلمعية العمومية ، كانت الواليات املتحدة 
تستخدم الفيتو ضدها حلماية إسرائيل ، أو كانت أمريكا وإسرائيل تنفردان يف عدم املوافقة أو تعترضان عليها مقابل 

واعتقد أن هذا .  اليت كانت توافق عليها وعدد قليل من الدول ميارس حق االمتناع عن التصويت الغالبية الساحقة
املوقف له امتداد حىت يف ظل رعاية أمريكا  لعملية السالم ، وجمرد االعتراف بان أمريكا منحازة إلسرائيل ال يفيد 

 . شيئا يف األمر الواقع الذي نعيشه 
من األطراف املختلفة سواء يف كامب ديفيد أو قبلها أن يقدموا تنازالت وسؤايل اآلن إذا كان مطلوبا 

متبادلة للوصول إىل اتفاق ، فهل هذه التنازالت هي نتيجة املفاوضات واحلوار بني األطراف أم هناك مرجعية يتم 
 . الدولية االحتكام هلا والرجوع إليها ؟ من املالحظ أن هذه املرجعية متروكة جانبا واليت هي القرارات 

واملسألة األخرى انه حىت يف ظل الرعاية األمريكية لعملية التسوية ، فإن إسرائيل مستمرة يف عملها ضد 
االتفاقات الدولية خاصة اتفاقات جنيف فيما يتعلق بقضية االستيطان ، وضم األراضي احملتلة ، وفيما يتعلق حىت 

 . بالتعامل مع السلطة الفلسطينية 
نالحظ أن  اجلهد األمريكي يف الوقت املطلوب فيه للوصول إىل تسوية وفقا للقرارات واكثر من هذا 

الدولية ، منصب على بعض التسويات اليت تسمح إلسرائيل ببناء وقائع جديدة ، وحتويل ما هو قائم إىل أمر واقع 
 . خالفا للقانون الدويل 

 . م ، وعدم اخذ موقف من قضية االستيطان واملسألة الرئيسية هي العمل على توطني الالجئني بدل عود
وما يلفت االنتباه فعال سواء على اجلانب الفلسطيين أو على اجلانب السوري ، هو طلب املسؤولني 

األمريكيني وعلى رأسهم الرئيس األمريكي كلينتون من املسؤولني الفلسطينيني والرئيس الراحل حافظ االسد ، أن 
وأنا اسأل ، هل السياسة األمريكية ال تدرك انه … اعدوا باراك الن عنده صعوبات يأخذوا مواقف مرنة حىت يس

 عند العرب صعوبات ؟
كلنا نعرف أن أمريكا دولة كربى ، وتكاد تكون الدولة الوحيدة اآلن أو األوحد إذا شئتم ، لكن التاريخ 

 يف ظل هذه الظروف واملطلوب دوما فأي حل هذا الذي جيري. ال يتوقف عند هذه احلالة ، وهذا الوضع سيتغري 
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؟ أمل يكن املقصود من التسوية احلالية أن يقال أننا نريد تنفيذ قرارات …من الفلسطينيني والعرب أن يتنازلوا اكثر
 الشرعية الدولية ، وعلينا أن نتخذ اإلجراءات الكفيلة للوصول إىل ذلك ؟

ىل حل عادل ، خاصة أن هناك حماولة أمريكية أنا ال اعتقد أن املوقف األمريكي يساعد يف الوصول إ
 . الستبعاد دور األمم املتحدة يف حل االستعصاءات وأال يشترك أحد من القوى الدولية يف عملية التسوية 

وباإلضافة إىل كل ما تقدم ، فان املوقف األمريكي غري مقبول يف موضوع أسلحة الدمار الشامل يف 
 . منطقة الشرق األوسط 

ن السيد مرييف يتساءل عن موقف الرأي العام العريب من هذه القضايا ، فاعتقد أن هذا االحنياز وإذا كا
األمريكي الكامل يولد رد فعل عليه يعطي صورة لكيفية تفكري العرب ونظرم إزاء الدور األمريكي يف عملية 

 . التسوية 
د للشرعية الدولية سيكون األمر وكخالصة أقول ، هناك جمموعة قضايا مطلوب حلها ، ودون االستنا

صعبا ، علما أن الشرعية الدولية اليت جيري احلديث عنها اآلن هي بعيدة كل البعد عن قرار التقسيم الذي صدر يف 
 ، وهذا الفارق الكبري يف احلديث احلايل عن الشرعية  مهم ، ولذلك عن أية شرعية يستند احلديث ١٩٤٨عام 

 والعملية اجلارية اآلن ؟
 

 األستاذ عريب الرنتاوي
 :قبل أن حنول الكلمة النهائية إىل السيد مرييف هناك ثالثة أسئلة تدور يف الذهن

فهل األردن مأخوذ كطرف مضمون وبالتايل ال داعي . له عالقة باألردن وعملية السالم  السؤال األول
طروحا هو أن السالم مع األردن مل يكلف لالهتمام بوجهة نظره أو ملصاحله بالعملية السلمية ؟ وما جيعل السؤال م

دافع الضرائب األمريكي الشيء الكثري ، بينما  أية اتفاقية بني إسرائيل واي طرف آخر غالبا ما تكون مقرونة 
من الالجئني ، ومع % ٤١ففي األردن يقيم . مبليارات الدوالرات اليت تقتطع من أموال دافع الضريبة األمريكي 

فهل سيخرج األردن من املفاوضات النهائية .  ألف الجئ يف لبنان ٣٠٠ة األمريكية منصب على ذلك اهتمام اإلدار
 كما يقول املثل الشعيب عندنا؟ " بالقليل من احلمص" مبثل ما خرج به من معاهدة وادي عربة ، أي 

، فهل احلصار على النقطة الثانية تتعلق باحلصار على العراق وظروف رفعه يف ظل االدارة األمريكية املقبلة
 العراق سيبقى مفروضا إىل أن تستكمل عملية السالم اجندا ؟

والسؤال األخري ، يف ظل التغريات األخرية يف سورية ورحيل الرئيس حافظ االسد هل أصبحنا اقرب إىل 
 ذه العناوين ؟سالم سوري إسرائيل واىل مزيد من االندماج السوري يف النظام العاملي اجلديد؟ ما هي قراءاتكم هل

 
 ريتشارد مرييف 

سوف ابدأ بالنقطة اليت أثريت بان املواقف األمريكية اكثر إسرائيلية من املواقف اإلسرائيلية، أو اكثر 
وغالبا ما اعتقد بان . هناك مواقف إسرائيلية متعددة. كاثوليكية من البابا، وأنا ال أريد إقحام البابا يف املوضوع 

بشكل خاصة إىل الكوجنرس األمريكي والصحافة األمريكية، يعمدون إىل اختاذ اشد املواقف األمريكيني ، و أشري 
واذكر مرة عندما دعيت لإلدالء بشهادة أمام جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ، منذ عدة . املؤيدة إلسرائيل
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.. اشعر باألسف ملوقفك:  يل وبعد اجللسة جاءين مراسل صحفي إسرائيلي وقال. سنوات ، وكانت اجللسة مفتوحة
انين أستطيع التأكيد بأنك لو كنت تتحدث أمام جلنة الشؤون اخلارجية بالكنيست لكانت اكثر لطفا معك من هذه 

  .)األمريكية" (اللجنة 
األمر اخلطري هنا هو انين ، وأنا أحتدث هنا كمواطن أمريكي عادي، أرى بان السياسة األمريكية يف الكثري 

 . يا بعيدة عن ارض الواقع وعما حيدث يف املنطقةمن القضا
لقد كنا نكرر شهرا بعد شهر موقفنا الذي يؤكد على ضمان تفوق إسرائيل العسكري على أي جتمع 

 . حمتمل من اجليوش العربية
ية آمنة، لكن األفراد رمبا ال يشعرون باألمان ، والسياسة األمريك) اإلسرائيلية(انين اكرر القول أن الدولة 

وال مينح األمان لألفراد سوى اتفاق سالم عادل ودائم ، ولن يكون دائما ما مل يكن . ال تستطيع منحهم األمان
 . عادال 

 أو وجهة نظر أو وجهة نظر املسلمني حول القدسوال ميكن لنا جتاهل وجهة نظر العرب حول القدس ،
 حول القدس، أو فرض حل لتسوية  حل نقدر على فرضالبابا حول القدس والذي ندركه متاما وبالتأكيد هو إننا لن

 . سالم على الفلسطينيني وعلى اإلسرائيليني
ويف أثناء مسرية عملية السالم، أقول لكم دون الدخول يف التفاصيل، انين يف اكثر من مناسبة استمعت 

لكننا ال نستطيع أن نقول  انكم أرغمتمونا على الوصول إىل اتفاقية سالم، لنقل:لعرب وإسرائيليني يقولون يل 
 . لشعوبنا بأا فكرتنا حنن

فقد تواصل . أن مرور الوقت يبعث على القلق ، وذلك ملا حيدث من تطورات يف قضايا مثل املستوطنات
وهناك البيانات املتطرفة اليت يديل بعض املسؤولني اإلسرائيليني حول .. بناؤها منذ مؤمتر مدريد ومنذ مؤمتر أوسلو

مشاة من  واشعر انه لو كانت لغيت العربية متقنة مثل ما كنت أتقنها قبل ثالثني عاما لسمعت تعليقات .األفاعي
ام ال يثقون .. ال أحد على استعداد .. ال: هذا اللقاء وأنا أقول  مغادرة أستطيعوهلذا، . اإلسرائيلينيالعرب حول 
 . ببعضهم بعضا

كون مرفوضة متاما من جانبكم وهي انه مهما كانت قوة إسرائيل لكنين أود املغادرة بفكرة واحدة رمبا ت
العسكرية،القوة اجلوية واجليش، ومهما كانت قوة االستخبارات لدى اجلانبني أو مل تكن، فأنين ما زلت أقول أن 

 . معظم اإلسرائيليني كأفراد يشعرون بأم غري آمنني يف وطنهم
اليت تشعرون ا اجتاه اإلسرائيليني ، موجودة عندهم ويشعرون لكن الكثري من املشاعر .. انه المر غريب

 . ا اجتاهكم
  لكنهم جمرد . وما بعده١٩٤٨أحداث عام لقد حتدثتم عن املؤرخني اجلدد يف إسرائيل وام كشفوا عن 

ال بين موريس ورمبا كانت أمساؤهم مألوفة لديكم، ورمبا مل تكن مألوفة، من مث. عدد قليل من العلماء يف اسرائيل 
واألمر الذي يثري االهتمام هو التطور الفكري واالنفتاح السياسي الذي أحدثه هؤالء املؤرخون لقد . وآيف شالين

 الم بأفكارهم يقوضون أركان األساطري اليت يقوم عليها ،كانوا يعتربون قبل عشر سنوات خونة عند اإلسرائيليني 
 . م تصب يف االجتاه السائد وتناقش بشكل دميقراطيلكن أفكارهم اليو. أساس دولة إسرائيل

لقد أثرمت نقاطا عديدة عن الشرعية الدولية وضرورة التمسك بقرارات جملس األمن وقرارات األمم 
 .املتحدة
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