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 اإلسرائيلية –قصة المفاوضات السورية 

 المراحل، المفاوضون، أجندة التفاوض، العوائق والفرص
 

 8002 / مايوأيار االسبوع الرابع  
 

بعد توقف دام ثماني  وإسرائيلمقولة أن استئناف المفاوضات بين سوريا بين يرفض كثير من المراق
غير  اتصاالتهما آبدن يفالطر أن إلى تشير كانت صادر مختلفة،ومن مفالمعلومات مفاجئاً،  أمراسنوات كان 

، فيما ذهبت معظم التحليالت للقول بأن "المفاوضات السورية تركيارعاية من عام تقريباً وب أكثرالمباشرة قبل 

اإلسرائيلية" مطلوبة بذاتها، وبصرف النظر عن النتائج التي ستؤول إليها، ذلك أن للطرفين المفاوضين  –
 رية في العملية التفاوضية ذاتها:الوسيط التركي الناشط بينهما، مصلحة مباشرة وفوو

 
 –ربما  –سوريا، تريدها لتفكيك أطواق العزلة المضروبة حولها دوليا وإقليميا، وكمدخل  .1

للتخلص من سيف المحكمة الدولية المسلط فوق رقبتها منذ واقعة اغتيال رئيس الوزراء 

، وهي تريدها لمواجهة ضغوط اإلقليم و"محور 5002ري في شباط اللبناني رفيق الحري
االعتدال" على الساحة اللبنانية، وهي تحتاجها لتبديد االنطباع بأنها تحولت تحت قيادة 

بشار األسد، إلى دمية في يد أحمدي نجاد أو ورقة في اإلستراتيجية اإلقليمية إليران 
 الصاعدة.

ضائح والرشى المر عن فم أولمرت، وإلشغال الرأي العام إسرائيل تريدها، إلبعاد كأس الف .5
اإلسرائيلي بهذا الملف بدال من ذلك، وإلشاعة صورة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي كقائد 

تاريخي وبطل سالم، بدل صورته كمرتشي من "العيار الصغير" وكسياسي تائه ال يعرف 

عادة االعتبار لنظرية "سباق ماذا يريد، فضال بالطبع عن نوايا أولمرت وحكومته في إ
المسارات" حيث يلعب بالورقة السورية البتزاز تنازالت من المفاوض الفلسطيني، على 

افتراض أن أي تقدم على مسار الجوالن، سيكون على حساب الضفة الغربية، فما من 
 قيادة في إسرائيل تستطيع أن تأخذ قرار الجالء عن المسارين معا.

حزب العدالة والتنمية بأمس الحاجة لنجاح كبير على جبهة  هن، ومن خلفتركيا، يبدو أردوغا .3

السالم، بعد أن سجل نجاحا ملموسا في جبهة الحرب على حزب العمال الكردستاني، 
وتمكن من "ابتزاز" األمريكيين ال للتغاضي عن مهمة الجيش التركي في شمال العراق، بل 

وسالح الجو، من خالل تقديم معلومات  ولتقديم تسهيالت لوجستية للقوات التركية
إستخبارية وصور أقمار صناعية. أردوغان  الذي يواجه وحزبه الحاكم "انقالبا علمانيا" من 

خالل القضاء هذه المرة وليس الجيش، يريد أن يقول لتركيا بأنها وحده القادر على وضع 

فرنسا بشكل خاص  –لغ أوروبا أنقرة على خريطة الالعبين الكبار في اإلقليم، وهو أراد أن يب
بأن تركيا تعطي وزنا وثقال ألوروبا إن هي انضمت إليها من خالل دورها "المجّسر" بين  –

الشرق والغرب، وأنه من غير الالئق استمرار المماطلة في تسريع وتيرة انضمام تركيا 
 لالتحاد األوروبي، وهي على ما هي عليه من وزن وثقل.

اإلسرائيلية، ال تكمن في  –تطابقة، فإن مشكلة المفاوضات السورية وفقا لمصادر عديدة م .4
"التفاصيل" التي تكمن خلفها كل شياطين األرض كما يقال، وال بالخطوط العريضة ألي 

اتفاق، فكل طرف يعرف تمام المعرفة ما يريده الطرف اآلخر، وكل فريق يدرك تمام اإلدراك 

سالم ممكنا بين البلدين، مشكلة المسار الثمن الذي يتعين دفعه من أجل جعل ال
 السوري، تكمن في عدة نواح منها:

 
 

 

 
 

 على المستوى اإلسرائيلي: أوال: 
 

o  ليس في إسرائيل إجماع على "التنازل" عن هضبة الجوالن نظير السالم مع
سوريا، فاإلسرائيليون يعارضون بغالبية رأيهم العام ونخبهم السياسية أمرا كهذا، 
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نية وإستراتيجية ومائية و"سياحية" كذلك، وتدلل استطالعات الرأي ألسباب أم

ومواقف أعضاء الكنيست وكتله وأحزابه، أن ما يقرب من ثلثي اإلسرائيليين ليسوا 
 مع توجه كهذا.

o  ليس في إسرائيل قيادة قادرة على اتخاذ قرار بهذا الحجم والمستوى، والنخبة
اضيع ذات صلة: أيهما أوال، المسار الحاكمة في إسرائيل منقسمة حول عدة مو

الفلسطيني أم السوري...هل السالم مع سوريا ضروري وما الذي يمكن أن 

يضيفه اتفاق سالم على الوضع الراهن، أو األمر الواقع القائم حاليا على الجبهة 
األكثر هدوءا بين إسرائيل وجيرانها العرب، أي ثمن يتعين قبضه من سوريا نظير 

 ثمن يتعين دفعه في المقابل. السالم، وأي
o  ليس لدى أي من المراقبين إجابة على سؤال: ما الذي سيطرأ على مسار

اإلسرائيلي في حال وجد أولمرت نفسه مضطرا لالستقالة أو  –التفاوض السوري 
تجميد صالحياته أو الخروج في إجازة طويلة، كيف سيتأثر هذا المسار باالنتخابات 

أفق السياسة المحلية اإلسرائيلية، هل ستترحل  المبكرة التي تلوح في

المفاوضات إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وإدارة أمريكية جديدة، وما 
 الذي ستكون عليه مواقف وأولويات هذه الحكومة وتلك اإلدارة في حينها؟

 
 ثانيا: على المستوى السوري:

 

o لكثير من المبررات إلبقاء الجوالن سوريا التي خسرت لبنان أو تكاد، لم يعد لديها ا
حيث عاد الجوالن  5002في أسفل قائمة أولوياتها، خصوصا بعد حرب تموز / يوليو 

بقوة إلى األجندة السورية الداخلية، ولكن من دون أن يشكل ذلك عامل ضغط 
 حاسم أو مهدد ألمن النظام أو استقرار سوريا.

o  :أمن النظام وبقائه )المحكمة الدولية(...سوريا لها أولويات تتقدم موضوع الجوالن 
الدور اإلقليمي لسوريا في لبنان والمنطقة...األزمة االقتصادية التي تعتصر سوريا 

ورغبة دمشق في االنفتاح على أسواق العالم واستثماراته ومساعداته وتجارته 

 الحرة.
o د، وهي سوريا تريد أن تخرج من أطواق أسوأ عزلة تتعرض لها من سنوات أو عقو

أدركت أن أقصر الطرق لذلك هي طرق البوابة اإلسرائيلية المفضية لواشنطن، 
 وللعالم بأسره استتباعا.

 

 ثالثا: على المستوى األمريكي:
 

o  عطلت إدارة بوش مختلف المحاوالت السابقة الستئناف المفاوضات السورية
وعدم  اإلسرائيلية، وهي من ضغط على تل أبيب لرفض المبادرات المتكررة

 استقبال الرسائل المتعاقبة التي وجهتها لها دمشق.

o  واشنطن أرادت تبقي دمشق داخل زجاجة مغلقة للحد من تأثيراتها ونفوذها على
الساحتين اللبنانية والعراقية، فيما إسرائيل كانت تريد حوارا مع سوريا للجم حزب 

يكية عن األولويات هللا وعزل إيران وإضعاف حماس، هنا افترقت األولويات األمر
 اإلسرائيلية.

o  من هنا جاء اللجوء إلى القناة التركية برغم أن كل من سوريا وإسرائيل تفضالن
ألسباب مختلفة القناة األمريكية، سوريا لتكسير أطواق العزلة، وإسرائيل بالنظر 

للثقة التامة بالوسيط األمريكي، وهو أمر يشير إلى أن الالعبين المحليين 

يين( باتوا أكثر قدرة على القيام بأدوار شبه مستقلة عن واشنطن التي )اإلقليم
تفقد نفوذها المتفرد والمهمين في المنطقة، بفعل سلسلة الضربات المتالحقة 

 التي مني بها مشروعها في المنطقة.
o  ثمة ما يؤكد وجود فريق قوي نسبيا داخل اإلدارة األمريكية، يعارض استئناف

اإلسرائيلية، ويميل لالستمرار في عزل سوريا، ويعمل على المفاوضات السورية 

تحريض العالم عليها، بداللة جلسة االستماع في الكونغرس عن "غارة دير الزور" 
وطلب هؤالء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة ثالثة مواقع سورية يشتبه بأن 

 لها صلة ببرنامج سوريا النووي.
 

 :  قضايا التفاوض وأجندته
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 االنسحاب والحدودأوال ،  : 

تطالب سوريا بانسحاب إسرائيلي من كامل هضببة الجبوالن إلبى حبدود الراببع مبن حزيبران 

. وال توجبد مؤشبرات علبى قببول الطبرف اإلسبرائيلي لبذلك علبى 545وعلى أساس القبرار 
فبق وو الرغم  من إعالن وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن موافقة إسرائيل على ذلك،

إلسرائيلية تصر إسرائيل على االنسحاب إلى الحبدود الدوليبة التبي تبم ترسبيمها االمصادر 
ة السبورية" ضبمن بين فلسطين وسوريا والتي جعلت ما يسمى بب"منطقة الحّمب 1253عام 

، وعلى هبذا 1241إثر حرب حدود دولة فلسطين، وقد وقعت هذه المنطقة في قبضة سوريا 

االحتفبباب بهببذه المنطقببة بمببا يشببمل الشبباط  الشببمالي  األسبباس تصببر إسببرائيل علببى
، 1221حزيبران  4الشرقي لبحيرة طبريا، وتطرح في سبيل ذلك إجراء تعبديالت علبى حبدود 

ة إلى السبوريين مبع اسبتمرار سبيطرة إسبرائيل علبى بحيبرة منطقة الحمّ  بما يضمن إعادة
تطالبب إسبرائيل باالسبتمرار  طبريا بالكامل. يدخل في هذا اإلطار أيضا موضوع الميباه البذي

 باالحتفاب بمصادرها بينما تطالب سوريا بتقاسم الحصص. 
 

  ًاألمن:  ،ثانيا 

 

 وهو الموضوع األكثر حساسية بالنسبة للطرف اإلسرائيلي، ويشمل شروطا عدة أهمها:  
وضع محطة إنذار مبكر في منطقة جبل الشيخ وهو ما وافق عليه السبوريون فبي عهبد   –

ن شريطة أن تكون تحت إشراف أمريكي بعد إصرار طويل علبى أن المراقببة حكومة رابي
يمكن أن تكون عبر األقمار الصناعية فقبط، وال يعبرف أن كانبت سبوريا قبد وافقبت علبى 

 تواجد عناصر امن إسرائيلية تحت إشراف أمريكي في هذه المحطة أم ال.

ي قبي اإلجبراءات األمنيبة ببين التبادلية في اإلجراءات األمنية : تصر سوريا على التساو –
الطببرفين ووافقببت علببى مبببدأ التكببافؤ بحيببث يببتم تجريببد المنطقببة السببورية المحاذيببة 

 2كم من السالح، بينما يتم تجريد المنطقة اإلسبرائيلية لمسبافة  10للجوالن لمسافة 
كم فقط. .وهناك مطالبب إسبرائيلية بتخفبيض عبدد قبوات الجبيش السبوري ومسبتوى 

إلبى تقلبيص القبوات السبورية المدرعبة ببين الجبوالن ودمشبق، وهبذه تسلحه، إضافة 
 .المطالب ال تزال محل خالف بين الطرفين

 

 ثالثاً، السالم والتطبيع  : 

 
  ويشمل ذلك إجراءات فتح السفارات والتبادل الدبلوماسي إضافة إلى التطبيع فبي

وريا منبذ العالقات والسماح لمواطني البلبدين ببدخولهما، هبو مبا وافقبت عليبه سب
عمليببة التطبيببع ليسببت مسببألة إداريببة تببتحكم فيهببا  أنوفببق مفهببوم  1222العببام 

العالقبات السبورية اإلسبرائيلية  أنالحكومات، ولكنها قرار وتوجه شعبي، بما يعني 

 ستكون عالقات سالم عادية. 
  إضافة إلى ذلك، تصر سوريا على أن يبدأ التطبيع مع انتهاء أخر مرحلبة مبن مرحبل

اب اإلسرائيلي من الجوالن، وان كانت ال تربط ذلك بانجاز السالم على كبل االنسح
 المسارات. 

 
 

  ،التزامن:رابعا 

 

ويشمل المدة الزمنية الالزمة النجاز معاهدة السالم واالنسحاب الكامل من أراضي 
عن هضبة الجوالن، حيث ال زالت هناك خالفات بين سوريا وإسرائيل حول مدة االنسحاب 

تتحدث تقدير،  تتجاوز سنة واحدة على أبعد أالسوريا فيه  ن، إذ في الوقت الذي ترىالجوال
ن كان هناك حديث عن حل وسط مختصر هذه المدة لتصل إسنوات و 2 - 4إسرائيل عن 

 إلى سنتين على ابعد تقدير. 

 
 :موضوعات أخرى 

 

  بلغ مستوى "الشرط المسبق" بمستقبل عالقات يإلسرائيل اهتمام خاص
دمشق مع كل من إيران وحزب هللا وحماس، فهي تريد طرد قادة الفصائل 

الفلسطينية من دمشق، ووقف الدعم عن حزب هللا وتقطيع شرايين الحياة 
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الموصلة للدعم اإليراني لهذا الحزب، فضال بالطبع عن إنهاء التحالف االستراتيجي 

 نيالسوري اإليرا
 كب"شروط مسبقة"  سوريا لن تقبل بهذه المطالب، أو على األقل، لن تقبل بها

للمفاوضات، وهي كما تقول مصادرنا تسعى في إقناع الجانب اإلسرائيلي بأن 
عالقاتها مع هذه األطراف، ستوبف إيجابيا لصالح التهدئة والبحث عن حلول 

تهديدات المتبادلة، وتسويات سياسية وتبديد أخطار سباق التسلح، ووقف ال

 واألرجح أن هذا الموضوع سيبقى مثار جدل حتى إشعار آخر.
 

 :مراحل التفاوض
 

اإلعالن رسميا الجهود التحضيرية للعملية التفاوضية بمراحل ومحطات عدة، قبل أن يتم مرت 
سير المفاوضات ، وقد تفاوتت الروايتان اإلسرائيلية والسورية لمراحل المفاوضات استئنافعن وبشكل متزامن 

 والمحطات التي مرت بها:

 
 : وفقا للمصادر اإلسرائيلية المختلفةلرواية ا

  
  أولمرت إيهود ةوخالل زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلي 5001في شباط / فبراير من عام 

 الرئيس يكون وسيط بينه وبين  أن أردوغانرجب طيب  لتركيا طلب من رئيس الوزراء التركي

 . واية تؤكدها المصادر اإلسرائيليةهذه الرو األسدبشار 

  من الجانب األمر، هذا منهما لمتابعة  ن يشخصين مقربردوغان أولمرت وأعين كل من

رئيس الوزراء  السياسي ل مستشار الومن الجانب التركي  يورام تربوبيتشاإلسرائيلي 
  .وود أوغلوحمد داأ

  االحد : ألمحاألسد إلىماتيكية من اولمرت رسالة درا األتراك، نقل 5001في نيسان / ابريل  ،

بان اتفاق السالم مع سوريا ينطوي على انسحاب كامل  أولمرتفيها  5001،  حزيران  01
وقع اتفاق مع  إذامن هضبة الجوالن، وبالتوازي طلب معرفة ماذا سيكون موقف سوريا 

ائل الفلسطينية المعارضة الفص، حزب هللا في لبنان ومع إيرانمع  لحلفها بالنسبة  إسرائيل
 . في دمشق

  عن استعداد خطي  واإلعراب"وديعة رابين"  التعهد بتطبيق أولمرتطلب السوريون من

 .الطلب السوريرفضت   إسرائيل ولكن ..من هضبة الجوالن. لالنسحاب

  بالشروع في مفاوضات في قناة سرية. وبدال من ذلك، اقترح  أولمرترفضت سوريا طلب

ن كانوا يتحفظون على ي. مع مالحظة أن األمريكيأمريكيةفاوضات تحت رعاية استئناف الم
 مع سوريا. االتصاالت

  األراضي  منطقة دير الزور في عمق  مبنى في إسرائيلقصفت  5001/ سبتمبر  أيلولفي

بعد أقل من شهر من الهجوم و  االتصاالتتقول انه مفاعل نووي ، لتتوقف بعدها ، السورية 
 استئنافواتفق الرجالن على  ردوغان في لندنأب أولمرت  التقى السوري ،  لمبنىعلى ا

ن تحريك المفاوضات مع سوريا، وهنا عادت القناة التركية للعمل. وتؤكد بشأ االتصاالت

 أياما قضيا  يورم تربوبيتش والمستشار السياسي شالوم ترجمان، أن  ةالمصادر اإلسرائيلي
 .الستئناف المفاوضات تمهيدا أنقرة –تل أبيب  يتنقالن بين طويلة 

  بخصوص " ونوتأحر تلصحيفة "يديعو رداً على سؤال أولمرت قال 5001في نيسان / ابريل

 أولمرتكل هذه الفترة حرص  أثناء"نحن نتبادل الرسائل بيننا". وفي المفاوضات مع سوريا 
باراك عن كل خطوة  أيهودأن يضع كل من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع على 

باراك في كل المحادثات عن موقف  قطعها في مجال تحريك المفاوضات مع سوريا. وأعرب
أن  باعتبار سوريا من محور الشر،  إخراجبهدف  قاطع يؤيد استئناف المفاوضات مع دمشق

 . إلسرائيل إستراتيجيةهو مصلحة هذا األمر 

 مع مسئولين أمنيين ومنهم باحثات عاجلة سلسلة م أولمرتعقد   5001 أيارمايو /  11ي ف

 لرؤساء أسرة االستخبارات، مندوبين عن الجيش، الموساد ووزارة الخارجية. األجهزةلجنة 
 .المفاوضات مع سوريا استئنافلبحث موضوع 

  ين مرة مندوب ألولسيلتقي  بأنهالمسئولين األمنيين  أولمرتبلغ أ  5001 أيارمايو /  10وفي

تربوبيتش وترجمان توجه كل من  أيضاوفي هذا اليوم  ،في اسطنبوليليين وإسرائ سوريين 
 أما. التركي الوسيطاستقبلهما  اسطنبول فيد افي قاعة فندق كونروتركيا.  إلى

المحامي رياض هما فالمفاوضان السوريان اللذان وصال لتمثيل سوريا في المفاوضات 

سمير التقي.كان شرط الدكتور و األسدبشار السوري المقرب من الرئيس  داوديال
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. بدون مصافحات وصورة إسرائيلالسوريين للمشاركة في استئناف المفاوضات مع 

 .في هذه المرحلة األقلعلى استعراضية، 
  عن  أبيبودمشق وتل  أنقرةصدر بيان متزامن في كل من  5001/ مايو / أيار 50في

الطرفان عن   وأعلنية  تركيا . وسوريا برعا إسرائيلمفاوضات غير مباشرة بين انطالق 

 إلىحوار جدي ومتواصل من أجل التوصل  وإجراءمحادثات بنية طيبة وانفتاح  إدارةنيتهما 
 الذي تقرر في مؤتمر مدريد".  لإلطارسالم شامل وفقا 

 

 : المختلفة السوريةوفقا للمصادر الرواية 
 

  في حديث صحفي  داألسالرئيس السوري بشار  أعلن 5001نيسان / ابريل  51في

 عن وجود اتصاالت سورية إسرائيلية تجري برعاية تركيا. لصحيفة الوطن القطرية 
  سوري شهير ووكيل  أعمالمصادر المعارضة السورية قالت أن خالد محجوب وهو رجل

سليمان  إبراهيمبترتيب من تركيا يين في في سوريا، اجتمع مع إسرائيل إيرانيةشركات 

سمير التقي من وزارة الخارجية حيث  الدكتور لية السالم وبحضورالمفاوض السوري لعم
وكان ذلك في تموز /  الكزبري الثري السوري في النمسا نبيلبأقلتهما الطائرة الخاصة 

 .5001يوليو من عام 

 جولة  12الباب على حوالي  كان هذا االجتماع للتعارف ومن ثم فتححسب المصادر و

وليد المعلم وهو يرأس كذلك مركز  ستشار وزير الخارجيةمتتالية حضرها سمير التقي م
 .التي يرأسها اللواء علي مملوك الشرق للدراسات الدولية التابع للمخابرات العامة

 عدة مرات، كما زار الوسيط التركي دمشق عدة  أنقرةالتقي زار  أنالسورية مصادر ال تؤكد

 . األسدمرات والتقى الرئيس بشار 
  أشهرعدة  األمرد مما جمّ  ،المفاوضات إلى توجيه ضربة لهذا المسار عنوقد أثار الكشف 

من جديد ولكن هذه المرة مع سمير التقي وبرعاية مدير  المسار إطالقتم بعدها 

 ة.كما تؤكد مصادر المعارضة السوريك، اللواء علي مملوالمخابرات 

 :القيادة  رغبةالتقي  نقل ،لدير الزور اإلسرائيليةبعد قصف الطائرات  تقول هذه المصادر
نطالق عن ا السورية بتحديد طلبات إسرائيل التي تجعل من الممكن بناء الثقة واإلعالن

غض النظر عن خطة إسرائيلية لقتل عماد  بينهاوجاء الرد بعدد من البنود ومن  ،المفاوضات

حور الشر" االرتباط الحقاً مع ما تسميه إسرائيل "م مغنية بدمشق كعربون عن إمكانية فك
 إعادة الجوالن. إذا ما نجحت المفاوضات وتم

  هنا تلتقي مصادر "المعارضة السورية" مع بعض المصادر اللبنانية واإليرانية وعائلة مغنية

)تصريحات زوجته التي اتهمت فيها أجهزة سورية بقتل زوجها قبل أن يتراجع حزب هللا عن 
هنا تلتقي هذه المصادر على توجيه أصابع  هذه التصريحات وينفيها جملة وتفصيال(، نقول

قلب العاصمة في  5001شباط  15تيال مغنية بتاريخ اغ عن واقعةمملوك  علياالتهام للواء 

سوسة الذي تتواجد فيه المخابرات العامة التابعة لمملوك  كفر دمشق وبالمربع األمني
األمر الذي يفسر  ، وبضوء أخضر "سياسي"،شوكت ألصفالتابعة  والمخابرات العسكرية

وفقا لهذه المصادر، عدم الكشف حتى اآلن عن وقائع حادثة االغتيال والمسئولين 
عنها،وقول أحد المسئولين السوريين بأنها ملف اغتيال مغنية يشبه ملف اغتيال كندي 

والحريري في إشارة إلى مستوى تعقيده، فيما يفضل آخر المقارنة بين واقعة اغتيال 

إبعاد عبد هللا أوجالن عن سوريا توطئه لتسليمه لتركيا، وهي الواقعة التي  مغنية، وحادثة
أدت إلى حدوث االختراق في العالقات التركية السورية، فهل كان اغيتال مغنية سببا وراء 

هذا االختراق والتسارع على مسار التفاوض السوري اإلسرائيلي، أسئلة تتردد بقوة في 
 .ق وطهرانبعض الدوائر في بيروت ودمش

 التركي تثبيت االلتزام اإلسرائيلي باإلعالن عن المفاوضات وعن التزام  طلب من الوسيط

الجوالن مما يفك العزلة عن سوريا خارجياً بإبرازها كدولة سالم ويقوي  إسرائيل بإعادة
 .بإبرازه يناضل من أجل إعادة الجوالن التي ال يحرك فيها ساكناً  النظام داخلياً 

 اإلعالن عن خبر جلسة االستماع الخاصة والتي ستعرض فيها المخابرات  وعندما تم

األمريكية فيلم يضم )ساليدات( عن الموقع العسكري الذي قصفته الطائرات  المركزية

 ،وهو األمر الذي يعني بداية التصعيد ضد سوريا 5001نيسان  55الزور بتاريخ  العسكرية بدير
وذلك للحصول على التعهد اإلسرائيلي  إستراتيجيةندوة  حضور بحجةألنقرة التقي  تم إيفاد

الواردة جلسة االستماع للتشويش عليها ومناقضة المعلومات  من أجل إعالنه بنفس يوم
 . فيها واحتواء أثرها

 

 :  والوسطاء المفاوضونمن هم 
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o  :أردوغبانمستشبار رئبيس البوزراء رجبب طيبب أوغلبو أحمد داوود الوسيط التركي 
 .  األول لخطة التقارب التركية من العالم العربي واإلسالمي صممويعتبر الم

o المفاوضون السوريون  : 
 ،المستشار القانوني في وزارة الخارجية السبورية ومقبرب  رياض الداودي

داودي علبى ال. عمل  االفتراضيةالجامعة  ويرأس ألسدامن الرئيس بشار 

تفعبات الجبوالن وضع تفاصيل الموقف السبوري فيمبا يتعلبق باسبتعادة مر
 .1221التي احتلتها إسرائيل عام 

  وجوده في الوفبد  أثار مسيحي الديانة،  سمير التقي: جراح قلب،الدكتور
السببوري انتببباه المببراقبين، فالرجببل يقببدم نفسببه علببى أنببه مببدير مركببز 

مستشار رئبيس البوزراء  ودراسات الشرق للدراسات الدولية في دمشق 
شبارك فبي أحبد المبؤتمرات ببأنقرة فبي نبه ، وتشير المعلومبات أالسوري

ابريل / نيسان الماضي كتغطية على مهمته في التفباوض غيبر المباشبر 

إلسرائيليين الذي كبان جاريباً فبي ذات الوقبت. يعتقبد انبه لبه صبالت امع 
بدائرة المخابرات السورية، وان مركز الدراسات الذي يديره، هو مركبز تبابع 

في الحزب الشبيوعي السبوري  عضوا. كان وهو ما نفاه التقي للمخابرات
أن التقي لم تعبد لبه عالقبة ببالحزب، تقدمبه  5001-1-31الذي أعلن في 

   األسدأنه كان مستشاراً للرئيس الراحل حافظ على بعض التقارير 

 
o المفاوضون اإلسرائيليون: 

 
  : ولمرت، ويوصف بأنه عراب أي المستشار السياسي ألشالوم ترجمان

 وهو موبف كبير في وزارة الخارجية. اإلسرائيليةومة تحرك سري للحك
  أولمرتيورام تربوبيتش: رئيس ديوان  


