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  مذاكرات سوريه و اسرائيل: مباني، 

  پيچيدگيو روند 
  

  25/1/1388تاريخ پذيرش:           10/10/1387تاريخ دريافت: 

  ∗∗∗∗سيدحسين موسوي

  چكيده
با شكست ديدار اسد و كلينتون در ژنو، مذاكرات صلح سـوريه و   ،2000در سال 

صـورت غيـر    مـذاكرات رسـمي بـه    ،2008اسرائيل ناكام ماند، بار ديگر از بهار سـال  

شش دور از اين مذاكرات  ،2008دسامبر  23مه تا  19مستقيم در تركيه آغاز گرديد. از 

بـه صـورت يكطرفـه     ،با آغاز حمله اسرائيل به غـزه  ،انجام شد و پس از مدتي توقف

اي و بـا نظـر بـه     توسط دمشق قطع گرديد. با توجه به نقش سوريه در موازنـه منطقـه  

ات آزادسازي جوالن اشغالي است، بررسي روند پيگيـري و  هدف از اين مذاكر ،اينكه

روند و  ينامب يبررسبر اين اساس، د. باي بيني روند مذاكرات اهميتي راهبردي مي پيش

 ياسـالم  يجمهـور  يآن بـرا  ياحتمال جيو نتا ييچرا ليتحل مذاكرات و يها يدگيچيپ

  ، موضوع مقاله حاضر است.رانيا

  

، 1967ژوئـن   4، جوالن، وديعـه رابـين، درياچـه طبريـا، مـرز      338نامه  قطع ،242نامه  قطع ها: كليدواژه

  1923مذاكرات مادريد، مذاكرات واشنگتن، مذاكرات تركيه، پارك صلح، مرز 

                                                                                                              
 المي و رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي.الملل از دانشگاه آزاد اس دكتراي روابط بين ∗
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  مقدمه

المقـدس،   در منازعه اعراب و اسرائيل، پنج موضوع اصلي وجود دارد كه عبارتنـد از بيـت  

المقدس، ديگر  فلسطيني و منابع آبي مشترك. جز بيتها، آوارگان  مرزها، امور مربوط به شهرك

.ثمره اين موضوعات، اشغال و نـاامني     اصلي منازعه سوريه و اسرائيل هستند موضوعات، موارد

ـ وينامه صلح كمپ د  انورسادات و عقد توافق يگام شيبا پ ليروابط اعراب و اسرائ. است در  دي

بـودن آن بـر ضـد     كـه اكنـون يكطرفـه    ،نامـه   افقتو نيابا شد.  يديوارد فضا و فاز جد ،1978

شهرك العريش مصر در دست اسرائيل باقي حاكميت و تماميت ارضي مصر آشكار شده است، 

مين امنيت سينا أارتش مصر از حضور در سينا منع شد و نيروهاي پليس مصر مسئوليت ت ،ماند

 )1(واننـد در سـينا حضـور يابنـد.    ت ييد اسرائيل ميأرا بر عهده گرفتند. نيروهاي پليس بعد از ت

 ريعرب محكوم شد و روابط مصر با سا يكشورها ريسا يدر بدو امر از سو ،ديويد پيمان كمپ

عـرب   يمصر به دامـن كشـورها   ،1989در  ،سال11 پس از يول ،ديعرب قطع گرد يكشورها

حـل و فصـل مشـكالت     يعرب بـرا  يكشورها گريبه د يبازگشت، چراغ سبز ني. ازگشتبا

ـ  يـي گرا قوم كرديرو انيو پا ليبا اسرائ شيخو  يبـود. فروپاشـ   يـي گرا يملـ  ينيو جانشـ  يعرب

آشـكار و بـر    شياز پـ  شيجهان عرب را ب يختگياز هم گس ،تيو حمله عراق به كو يشورو

ـ از ا شيآنكه ب يبرا هيزد. سور دييمهر تأ يلياسرائ – يبودن عدم موازنه عرب يقطع ـ قاف ني را  هي

بـا   يراه همراهـ  ،ندهـد  قـرار  يدر ضـلع منـزو   نيعراق و متحد نيجدال ب نبازد و خود را در

 يمذاكرات ؛ثمره اتحاد در مقابل عراق بود ديمذاكرت مادر. گرفت شيرا در پ نيمتحد يروهاين

سران عـرب   گريبار د ،. پس از آنديشكست انجام هب لياسرئ – هيدر جبهه سور ،تيكه در نها

 ،در برابر صـلح صـحه گذاشـتند    نيدر قالب زم ليبا اسرائ هبر مذاكر روتيب 2002در اجالس 

 ليشكست بارز اسرائ نيو اول 2006كرد. نبرد تابستان  اجتناب  هياز مذاكره با سور لياسرائ يول

ـ قرار داد. تهد يديجد ايطرشرا در  ليرهبران اسرائ ي،ستيونيضد صه يروهاياز ن در شـمال   دي

ر در كـا . چاره كرد ، اين رژيم را با بحران مواجه ميليمد اسرائآناكار يو قدرت نظام بود يجد

مـذاكره بـا    ه،ي. مـذاكره بـا سـور   عـرب تشـخيص داده شـد    نيسازي متحد و چندپاره كيتفك

از  ينينشـ  عقـب  ،ي. موضـوع اصـل  رفت به شمار مي سميونيكشور عرب ضدصه نيرگذارتريتأث

  .است هيسور -ليحل اختالف اسرائ ديكل اين منطقه رايز بود،جوالن 
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در جنوب غربي سوريه اشغال كـرد. در  را ، ارتش اسرائيل ارتفاعات جوالن 1967در سال 

ولي فقط  زد،عمليات دست به اش  گرفتن مناطق از دست رفته سوريه براي باز پس ،1973سال 

آزاد و غيـر نظـامي شـد و     ،1974نامه جداسازي نيروها در سـال    توافق يبا امضا آنبخشي از 

نامـه   دو قطـع  .)2(عقب نشسـت  ،مناطقي كه در پايان جنگ رمضان اشغال كرده بوداسرائيل از 

منطقه جوالن يكي  ،هاي اين دو جنگ است. از آن سال تا كنون نامه مهمترين قطع ،338و  242

هيچ عملياتي عليه ارتش اسـرائيل  منطقه، در آن  ،از مرزهاي آرام اسرائيل است و دولت سوريه

هـاي   كند خاك كشورش را با استفاده از ديگـر اهـرم   لت سوريه تالش ميه است. دوادندانجام 

  قدرت آزاد كند.

گرائي عربـي حـزب بعـث حـاكم در      قوم  حمايت از مبارزين فلسطيني در كنار ايدئولوژي 

 ،سوريه، حضور در لبنان و حمايت از مبارزات ضداسرائيلي و تالش براي حفظ جبهه پايداري

هـا   مذاكرات صلح به ايـن تـالش   ،هاست. در دهه آخر قرن بيستم شهركدام بخشي از اين تال

پـس   ،گري آمريكا كه با اجالس مادريد آغاز شد گيري مذاكرات صلح با ميانجي شد. پي دهافزو

ولـي دو سـال بعـد بـا  از      ،قطع شد 1996گذاري نيروهاي فلسطيني در   از چند عمليات بمب

شكست خورد. بعـد از فـوت    ،نتون و حافظ اسدميان كلي 2000مارس  26گيري مجدد در  سر

اي كه قطـع   حافظ اسد و رياست بشار اسد، بار ديگر تالش براي از سرگيري مذاكرات از نقطه

داد و  در حالي كه اسرائيل تمايل به آغاز مشروط اين مذاكرات نشـان نمـي   د؛آغاز شبود، شده 

آنكارا، در  –تركيه و تقويت روابط دمشق  تغييرات در پس از آن، باخواهان مذاكره از ابتدا بود. 

وزيـر   اولمرت نخست ،2007گري آنكارا شد و در سال  بشار اسد خواهان ميانجي ،2004سال 

ها تقديم كرد. پنج مرحله از مذاكرات در آنكارا و استانبول  اسرائيل چنين درخواستي را به ترك

، مراحل بعدي مذاكره نيز ادامه يابد. انجام شد و ممكن است با استقرار دولت جديد در آمريكا

اي و بررسي رفتار طرفين مـذاكره   بررسي روند مذاكرات دوره حيات حافظ اسد، شرايط منطقه

باشـد.   نشانگر اميدواري هرسه طرف بـه دسـتيابي بـه صـلح مـي      ،كننده و تالش ميانجي ترك

در ايـن  ت. گذاشـ واهـد  ثيري شگرف بر آينده منطقه خأت ،هرگونه توافق بين سوريه و اسرائيل

رساني زودهنگـام و پـيش از دسـتيابي بـه      هاي مذاكره از اطالع طرف شود  مذاكرات، تالش مي

هـا و   تحليل مباني مذاكرات و ارزيـابي مواضـع و توانـايي   بنابراين،  .اجتناب كنند ،نتايج قطعي
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وال اصـلي  ئسها را شفاف خواهد كرد.  كاري بخشي از پنهان ،موانع پيش روي هريك از طرفين

اين است كه مباني مذاكرات سوريه و اسـرائيل چيسـت و مـذاكرات جـاري چـه       مقاله حاضر

بيني نتايج كافي است  آيا شناخت مباني و روند مذاكرات براي پيش ؟روندي را طي كرده است

ـ  ،ثر بـر تصـميمات هـر يـك از طـرفين     مؤثر بر مذاكرات و عوامل مؤهاي  يا پيچيدگي ثيري أت

اين اسـت كـه    نويسندهكار و اغماض بر روند مذاكرات دارد؟ فرضيه مقاله و ادعاي غيرقابل ان

مباني و روند حاكم بر مذاكرات تركيه همان روند و مباني مذاكرات مادريد است. در مذاكرات 

تمامي اختالفات بين سوريه و اسرائيل مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و      ،طور مشروحه ب ،مادريد

ه اثبات رسيده است. ياران سوريه اكنون در موقعيتي نيرومندتر از دوران دوري مواضع طرفين ب

رغم افزايش فشارها، ناكارآمدي آنهـا بـيش از گذشـته اسـت. سياسـت       بهحافظ اسد هستند و 

است كه دمشق حاضر به كاهش يـا حـل اختالفـات خـود بـا      آن عملگراي سوريه نيز مانع از 

ي بررسـي رونـد   و تضعيف جبهه خويش شـود. بـرا  اسرائيل به قيمت از دست دادن متحدين 

همـانطور   ،الزم است ابتدا به مباني حقوقي مذاكره بين سوريه و اسرائيل توجه شود ،مذاكرات

هاي شوراي امنيت، ميراث رابين و كنفـرانس مادريـد) توجـه     نامه كه طرفين به اين مباني (قطع

  دارند.

  

  مباني حقوقي مذاكرات سوريه و اسرائيل 

مورد تأكيد قرار گرفته  338، 242نامه  مذاكرات سوريه و اسرائيل در دو قطعي حقوقي مبان

اسرائيل سومين جنگ خود را باحمله بـه كشـورهاي مصـر، سـوريه،      ،1967ژوئن  5در  .است

روز بعـد بـه پايـان رسـاند. از      6مانده خاك فلسطين در غزه و كرانه غربي آغاز و  باقي اردن و

، 235، 234، 233هـاي   نامه شوراي امنيت بـه شـماره   شش قطع ،1967تبر اك 22ششم ژوئن تا 

، در خصوص وضعيت سوريه و اسرائيل براساس فصـل ششـم منشـور ملـل     240و 237، 236

 .شـد  تصويب 1967نوامبر  22در تاريخ  ،شوراي امنيت 242نامه  قطع متحد به تصويب رسيد.

ژنـو   1925بـس و رعايـت كنوانسـيون     نامه، قطع اقدامات جنگـي، پـذيرش آتـش    در اين قطع

هـا از طريـق    نامه بر غيرمجاز بـودن دسـتيابي بـه سـرزمين     در مقدمه قطع .درخواست شده بود
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اقدامات جنگي و ضرورت تالش براي دستيابي به صلحي عادالنـه و دائمـي كـه در برگيرنـده     

  امنيت كليه كشورهاي منطقه باشد، تأكيد و سپس مواد زير توصيه شده است:

اصول منشور ملل متحد در گرو ايجاد صلح عادالنه و دائمي در خاورميانه است.  ياجرا .1

  اس دو مبناي ذيل قرار داشته باشد:شايسته است كه اين صلح براس

هايي كه در درگيري اخيـر بـه اشـغال     نشيني نيروهاي مسلح اسرائيل از سرزمين عقب .الف

  درآمد.

پايان يابد و به حاكميت هر دولت موجود در منطقـه و  كليه ادعاها يا رفتارهاي جنگي  .ب

شـده و   تماميت ارضي و حق آن دولت به زندگي در صلح، در داخل مرزهايي امـن و شـناخته  

  رهايي از تهديد به نيرو يا استفاده از نيرو احترام گذاشته شود.

  كند: ضرورت موارد ذيل را تأكيد ميهمچنين  .2

  .المللي موجود در منطقه در راههاي آبي بينتضمين آزادي دريانوردي  .الف

  .آوارگانحل و فصل عادالنه براي مشكل  .ب

ها و استقالل سياسي  مناطق غير نظامي، امنيت سرزمين ايجاد از طريق اقداماتي از جمله .ج

  منطقه، تضمين شود. هاي همه دولت

هاي ذيربط  اس با دولتاي تعيين و به منظور تم شود نماينده ويژه از دبيركل خواسته مي .3

ـ شـده   هاي انجام نامه و كمك به تالش  سازي توافق و فعال حـل و فصـل دوسـتانه و     ا هـدف ب

  به منطقه اعزام نمايد. ،نامه براساس احكام و اصول اين قطع

شـود در سـريعترين وقـت ممكـن شـوراي امنيـت را در جريـان         از دبيركل خواسته مي .4

  )3(ار دهد.هاي نماينده ويژه خويش قر تالش

 .باشـد  گوياي نابرابري در توان سياسي و قدرت نظامي اسرائيل و اعراب مـي  242نامه  قطع

هـاي   پاداش برتري نظامي اسرائيل داده شده و نسبت به تأييـد كليـه خواسـته    ،نامه در اين قطع

ـ      دولت اسرائيل تأكيد شده است. اين قطع در  ه بريتانيـا دنامه بـه پيشـنهاد لـورد كـارادون نماين

 ،هاي پيشنهادي از سوي آمريكا و شوروي نامه سازمان ملل و پس از آن مطرح شد كه متن قطع

   )4(.از طرف ديگر در معرض وتو قرار گرفت
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بـرداري   كنون بارهـا مـورد بهـره    از نكات مهمي است كه تا ،242نامه  قطع 2تفاوت در بند

اخـتالف تفسـير در    ،نفرانس مادريداي كه پس از ك  به گونه ؛حكومت اسرائيل قرار گرفته است

ساز شد و حتي اسرائيل استدالل كرد كه بر اسـاس   جلسه مذاكرات دوجانبه چالش 10بيش از 

كلمـه   ،در مـتن انگليسـي   )5.(هاي اسرائيل عقب نشيني كنـد  سوريه بايد از زمين ،نامه اين قطع

، اسـپانيايي،  يها (روس در ساير متندر حالي كه  ،ذكر شده theبدون حرف تعريف  1ها سرزمين

بودن، امكان تفسـير   در صورت معرفه .فرانسوي و چيني) حرف تعريف مربوطه ذكر شده است

نشيني از مناطق جـوالن، سـينا و كرانـه غربـي رود اردن و غـزه       محدود شده و ضرورت عقب

ظـار  هـا مـورد انت   نشيني از تمام سرزمين عقب ،در حالي كه در متن انگليسي ؛گرديد تصريح مي

ها به موضـوع پناهنـدگي و عـدم تعيـين راههـاي       و منحصرساختن حقوق فلسطيني )6(نيست

از ديگر امتيازات در نظر گرفتـه شـده    ،المللي رسيدن به پايان جنگ و عبور از راههاي آبي بين

   )7(براي اسرائيل است.

حاكمـه  ، هيـأت  242نامـه   و تنها سه روز قبل از تصـويب قطـع   1967نوامبر  19در تاريخ 

نامه اخيـر مطـرح شـده بـود. در      به وضوح مواد قطع ،را گذراند كه در آن 536  اسرائيل مصوبه

هاي اشغالي دو كشور مصـر و   نشيني از سرزمين نسبت به نحوه عقب ،مصوبه حكومت اسرائيل

  مصوبه:مطابق اين گيري شد.  سوريه تصميم

ـ  اسرائيل برمبناي شناسايي مرزهاي بين«  ينيازهـاي امنيتـي اسـرائيل، امضـا     مينأالمللي و ت

  نامه شامل موارد ذيل است:  توافق دهد. اين نامه صلح را به سوريه پيشنهاد مي  توافق

از هرگونه  ،اكنون در كنترل ارتش دفاعي اسرائيل قرار دارد كليه ارتفاعات سوري كه هم .1

  سالح تخليه شود.

هاي رود اردن كه  انتقال آب از سرچشمهنمايد در زمينه  دولت سوريه براي هميشه تعهد  .2

امضـا  نامه صلح بـا سـوريه     به سمت اسرائيل جاري است، دخالت نكند و تا هنگامي كه توافق

   )8(ادامه دهد. ،اسرائيل بر حفظ و نگهداري مناطقي كه اكنون در اختيار دارد ،شود
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ت يافتنـد كـه   هـا بـه ايـن خودبـاوري دسـ      پس از پيروزي اسرائيل در سه جنگ، اسرائيلي

دانند فاقد هرگونه توانايي نظامي معقـول در   توانند هر هجومي را سركوب كنند واعراب مي مي

  )9(اي نظامي باشند. مقابل اسرائيل هستند و نبايد دنبال چاره

 6چهارمين جنـگ اعـراب و اسـرائيل در    نيز قابل ذكر است كه  338نامه  در خصوص قطع

مصري و سوري به صحراي سينا و ارتفاعات جوالن آغاز شد و با حمله نيروهاي  ،1973اكتبر 

پس از آنكه با كمك گسترده آمريكا، بار ديگر وضع ميدان جنگ بـه نفـع اسـرائيل     ،مدتي بعد

بـس در دو جبهـه    آتش يناظر بر اجرا 339و  338نامه  دو قطع ،اكتبر 23و  22در  ،تعديل شد

در سه بند بـه شـرح ذيـل آمـده      338نامه  قطعجوالن و سينا به تصويب شوراي امنيت رسيد. 

  است:

سـاعت آينـده در    12خواهد حداكثر در طي  هاي درگير مي شوراي امنيت از كليه طرف .1

هـاي   بس را اعمال نموده و فوراً بـه كليـه فعاليـت    آتش ،كليه مناطقي كه اكنون در اشغال دارند

  نظامي پايان دهند.

 يفوراً نسبت به اجرا ،بس آتش ينمايد پس از اجرا هاي ذيربط دعوت مي از كليه طرف .2

  اقدام نمايند. ،صادر شد 1967شوراي امنيت كه در سال  242نامه  كامل قطع

هـاي   طـرف  بس فوراً مـذاكرات بـين   آتش يدارد همزمان با اجرا شوراي امنيت مقرر مي .3

اشرافي مناسـب آغـاز   به منظور برقراري صلحي عادالنه و دائمي در خاورميانه، تحت  ،مربوطه

   )10(گردد.

شـدن   به ويژه در غافلگيري ارتش اسرائيل كه با كشته ،و پيروزي نسبي اعراب 1973جنگ 

اي همراه بود، اسرائيل را به عدم اطمينان عميق  هفته هزار سرباز اسرائيلي و جنگي سه 3حدود 

كـرد و   يل تصـور مـي  ها بسيار بيش از آن بود كـه اسـرائ   نيروي عرب ،سوق داد. در اين جنگ

تحريم نفتي عربستان اين نگراني را ايجاد كـرد كـه چـه بسـا آمريكـا را در نحـوه حمايـت از        

كـه تـا پيـروزي قـاطع     (هنگامي كه آمريكا از اسرائيل  ،رو از اين )11(اسرائيل دچار ترديد كند.

و دمشق  بودنداشت و ارتش سوم مصر را در محاصره قرار داده  يمجدد بر اعراب فاصله زياد

بس، اجتناب از انهدام ارتـش سـوم و حفـظ     پذيرش آتش ،بار ديگر در تهديد قرار گرفته بود)

بحران اعتماد به نفس موجب شد اسرائيل  )12(اسرائيل پاسخ مثبت داد. ،شأن مصر را خواست
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 به تبعيت از آمريكا بپردازد و درك نمود كه از اين پس بايد با اين واقعيت كنار آيـد كـه بـراي   

هاي سـرزميني و همكـاري و اعتمـاد بـه      امتيازدادن خود بايد بههاي امنيتي  دستيابي به خواسته

منجمدگشتن فكـر سـرزمين    ،مهمترين ثمره بلندمدت جنگ اكتبر ،در واقع )13(.بپردازدآمريكا 

  موعود از نيل تا فرات بود.

مكان يافتن راه حل زمينه را براي ا ،نسبي روحيه اعراب يشكست باورهاي اسرائيل و احيا

توان به اختصار در قالب زمين در  را مي 338و  242نامه  دو قطع ،رو از اين .ميانه فراهم ساخت

برداشتي كه اعـراب نيـز از تصـريح بـه آن ابـايي نداشـتند و در        )14.(مقابل صلح تعريف كرد

را به عنوان  آن ياجرا ،2002مارس سال  28در  ،نامه پاياني اجالس سران عرب در بيروت قطع

و پـذيرش صـلح    هاي اسرائيل، شرط برقراري روابط طبيعي بـا اسـرائيل   نشيني بخشي از عقب

  1فراگير قرار دادند.

  

  مذاكرات مادريد

كنفرانس مادريد ادامه ائتالف بين قواي واگراي دوره جنگ سرد و از نتايج سياسي پيروزي 

وسيه آغاز شد. آمريكا معتقد بود منازعه در نبرد با عراق است كه با محوريت آمريكا و ياري ر

هاي درگيـر   طرف خاورميانه برخاسته از سه عامل غير قابل تفكيك زمين، صلح وامنيت است و

سه خواسته خويش را مبني بر تمايل به زنـدگي در   ،براي ايجاد صلح در خاورميانه ،در منازعه

به دسـتيابي بـه امنيـت اعـالم      هاي تاريخي خويش و تمايل صلح، تمايل به سيطره بر سرزمين

 يوزرا ،جيمز بيكر و بـوريس يـانكين   ،المقدس در شهر بيت ،1991اكتبر  19در  )15(اند. كرده

اكتبر را زمان برگزاري كنفرانس صلح در مادريد اسپانيا اعالم  31روز  ،خارجه آمريكا و روسيه

يك دور مذاكره  ،چهارم كننده سخنراني كنند و در روز طرف شركت 11كردند تا طي سه روز، 

  دور دوم مذاكرات شروع شود. ،ها آغاز گردد و بعد از دو هفته تأدوجانبه بين هي

ت فلسطيني، سوريه، لبنان، اردن، اسرائيل، مصر، اتحاديه أشدگان عبارت بودند از هي دعوت

لل صامت سازمان م اروپا، شوراي همكاري خليج فارس، اتحاديه مغرب عربي، نماينده ناظر و
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 38طـرف   11در ايـن   ،متحد و دو برگزاركننده كنفرانس يعني آمريكـا و روسـيه. در مجمـوع   

كننـده، (نماينـده سـازمان ملـل      طرف شـركت  11پس از سخنراني  )16(كشور حضور داشتند.

ت سـوري، لبنـاني،   أسخنراني نداشت) يك دور مذاكرات دوجانبه بين چهار تيم اسرائيلي و هي

مرحله مـذاكره ادواري   8براي  19/12/1992اين مذاكرات تا  )17(ام شد.اردني و فلسطيني انج

و همين تعداد مذاكره غير ادواري در واشنگتن ادامه يافت. هرچنـد نتـايج حاصـله اختالفـات     

هـاي كنفـرانس مادريـد فاصـله      اسرائيل و اردن را قابل  حل نشـان داد ولـي از تحقـق آرمـان    

 29فلسطين در  -ات دوجانبه ادامه يافت. مذاكرات اسرائيلمذاكر ،با آمدن كلينتون )18(داشت.

برداري از منابع آبي و  اولين ثمرات خود را در توافقات همكاري اقتصادي، بهره ،1995سپتامبر 

تري را طي كرد و  روند سهل ،اردنو شهر كرانه غربي نشان داد. مذاكرات اسرائيل  6خروج از 

دو طرف به صلح كامل دست يافتند و سال  ،نامه وادي عربه  توافق يبا امضا ،1994اكتبر  17در 

ولي در روابط با لبنـان   ،هاي اقتصادي و نهادي دست زدند به همكاري ،در طرح دره اردن ،بعد

  )18(و سوريه مذاكرات به بار ننشست.

با حضور  30/1/1992مذاكرات چندجانبه بود كه در  يتوافق بر اجرا ،محور ديگر كنفرانس

ا هنگـامي كـه در   تـ ور در مسكو برگزار شد. سوريه، لبنان و فلسطين كه معتقـد بودنـد   كش 22

مذاكرات دوجانبه با اسرائيل پيشرفتي حاصل نشده نبايد به حضور در مذاكرات چندجانبه تـن  

كنندگان عرب، از حضور در اين اجالس خـودداري كردنـد. مبنـاي     ضمن انتقاد از شركت ،داد

توجه به اين تئوري همگرايي بود كه پيوستن و همكاري كشورها  ،بهبرگزاري اجالس چندجان

دادن به اختالفـات سياسـي و    آنها را از ادامه ،در زمينه وابستگي متقابل اقتصادي، فني و رفاهي

ساز  ،اعتقادي باز داشته و به سمت نيازهاي مشترك جديدتر سوق خواهد داد. در اين مذاكرات

ائيل با دول غير همسايه چون بحرين و مراكش نيز ديده شد تا آنها و كار مذاكرات دوجانبه اسر

را به پروسه صلح وارد و همگي را در يك فضاي ديپلماتيك به همكاري، ارتباط و داد و سـتد  

از انـزوا نجـات    ،در زمينه موضوعاتي با ريسك پايين وارد كند و اسرائيل را پس از پنجاه سال

موضوع چندجانبه شناسايي شد و قـرار شـد هـر موضـوع در      پنج ،در اين كنفرانس )19(دهد.

محيطي به رياست ژاپـن، كميتـه امـور آب بـه      ها پيگيري شود. كميته امور زيست يكي ازكميته

هاي متعـارف و نامتعـارف بـه رياسـت روسـيه، كميتـه        رياست آمريكا، كميته نظارت بر سالح
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وسعه و امور اقتصادي به رياسـت اتحاديـه   گيري امور پناهندگان به رياست كانادا و كميته ت پي

مريكا، روسـيه،  آاروپا تشكيل شد. يك كميته نيز به عنوان كميته توجيهي تشكيل شد كه در آن 

تونس به نمايندگي از اتحاديه مغرب عربي و عربستان سعودي بـه نماينـدگي از   و اردن، مصر 

نان و فلسطين نيز با ورود به شوراي همكاري خليج فارس حضور داشتند و مقرر شد سوريه، لب

ها تا پايان رياسـت جمهـوري جـرج     اين كميته )20(مذاكرات چندجانبه به اين كميته بپيوندند.

گشـتن مـذاكرات بـر     بخـش  هر كدام بين يك تا دو نشست برگزار كردند و براي نتيجـه  ،بوش

المللـي و   بـين هرچنـد پيگيـري    ،كيد كردند. با آمدن كلينتونأضرورت حضور سوريه و لبنان ت

ولي كلينتون اين روند را ادامه داد. در دسـامبر   ،گسترده مذاكرات صلح مورد انتقاد اسرائيل بود

نيروهـاي   ،نشيني از شهر الخليل اجتناب كرد و با تقسيم امنيتي شهر كه اسرائيل از عقب 1996

ح حـذف  خود را در مراكز حساس آن نگه داشت و مذاكرات چندجانبه معلق و از رونـد صـل  

توسـعه  و محيطي، آب  جلسه برگزار كرده و در امور زيست 8تا  7ها بين  هر يك از كميته ،شد

سسـاتي چـون مركـز    ؤسـيس م أاي، به نظرات مشتركي دسـت يافتـه، اقـدام بـه ت     اقتصاد منطقه

گـروه كـار توسـعه     ،مطالعات نمكزدايي در عمان، مركز حفظ محيط زيست در بحرين و اردن

مـذاكرات غيـر    ،اي و كنترل تسـليحات  ي در اردن  كرده و در زمينه امنيت منطقها اقتصاد منطقه

ايـن   )21(د.ادنارائه درا اي در اردن  رسمي دانشگاهي انجام و پيشنهاد ايجاد مركز امنيت منطقه

  .كرد اسرائيل را از انزوا خارج مينها آنفس تأسيس ولي  ،ندسسات كاركرد و اقتداري نداشتؤم

بخشي اياالت متحـده اسـت    هاي اطمينان نامه  ،ريه از اهميت برخوردار استآنچه براي سو

كيد شـد كـه حـل    أنامه به سوريه ت كه براي سوريه، لبنان، فلسطين و اسرائيل ارسال گرديد. در 

از  ،و فرمول زمـين در برابـر صـلح    338و  242 يها نامه فراگير بحران خاورميانه بر اساس قطع

هـاي   كننده امنيت و شناسايي كليه دولـت  مينأشود و نتيجه آن بايد ت ميجمله در جوالن انجام 

آمريكا بـر تصـميم خـود     .منطقه از جمله اسرائيل و حقوق سياسي مشروع مردم فلسطين باشد

كند و تمام توان خـود را بـراي پيشـبرد     كيد ميأدائمي تو مبني بر تحقق صلح فراگير، عادالنه 

زمان ملل نيز (طبق خواسته سوريه) ناظري به كنفرانس اعـزام  سا .عمليات به كار خواهد بست

ييد شوراي أرسد و توافقات به اطالع دبير كل و ت كند و پيشرفت مذاكرات به اطالع وي مي مي

ايـاالت   ،دادن پايبندي به فرمـول زمـين در برابـر صـلح     به منظور نشان .شود امنيت رسانده مي
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يل و اعمـال قـوانين پارلمـاني و اداري اسـرائيل را رد     متحده شناسايي الحاق جوالن به اسـرائ 

را كه مشـكلي در   1967هاي اشغالي  سازي  در داخل سرزمين شهرك ،كند و در همين راستا مي

در راستاي قوانين آمريكا و پيشنهاد بوش به حافظ اسد در  .شمرد مردود مي ،مقابل صلح است

ايـاالت متحـده بـه     .وريه و اسرائيل هسـتيم آماده تضمين مرزهاي مورد قبول س ،1991مه   31

آماده مشاركت در كليـه   ،ها دارد و با موافقت طرف عنوان ميانجي امين در حل منازعه گام برمي

  )22(مراحل مذاكره است.

نامه مشابهي نيز به اسرائيل ارسال شد كه در محورهاي مربوط به سـوريه آن آمـده اسـت:     

ـ نامـه صـلح و ايجـاد روا     لح واقعـي و امضـاء توافـق   هدف اساسي از مذاكرات استقرار ص« ط ب

هـاي خـود را بـر كسـي      ديپلماتيك بين اسرائيل و همسايگانش است؛ كنفرانس صلح ديـدگاه 

كند؛ اسرائيل حق دارد  ييد نميأكند؛ اياالت متحده ايجاد دولت مستقل فلسطين را ت تحميل نمي

اسرائيل حق دارد به مرزهاي قابل دفـاع و  را به دلخواهش تفسير كند؛  338و  242نامه  دو قطع

دست يابد؛ اياالت متحده براي لغو تحريم اسرائيل از سوي  ،كند امني كه امنيتش را تضمين مي

اقدام كند؛ در  ،نامه سازمان ملل كه صهيونيسم را از وجوه نژادپرستي برشمرد اعراب و لغو قطع

خـود   1975؛ آمريكا اعتراف آشكار سال آمريكا با اسرائيل مشورت خواهد كرد ،طول كنفرانس

كند و بايد اسرائيل از حمله از سمت جوالن در  ميمبني بر جايگاه استراتژيك جوالن را تكرار 

امان باشد؛ آمريكا آماده تضمين مرزهاي آينده اسرائيل و سوريه است؛ آمريكا امنيت اسرائيل را 

ولـي ديـدگاه    ،مينه مرزهـا آشـكار نكـرده   در ز راكنون ديدگاه خود  كند؛ آمريكا تا تضمين مي

مانـدن اسـرائيل در جـوالن باشـد را      اسرائيل مبني بر اينكه صلح با سوريه بايد بر مبنـاي بـاقي  

مانند ماست؛ كليد پيشرفت صـلح   داند؛ مذاكرات بر مبناي روابط يكتا و بي اي وزين مي  خواسته

ــا   ــد م ــاري نيرومن ــرائيل و همك ــي اس ــاي امنيت ــايي نيازه ــ  شناس ــراي ت ــم ب ــا ه ــن أب مين اي

  )23(»هاست. نيازمندي

كيد بر كنفرانس مادريد به دنبال چيست؟ در أال باقيست كه سوريه از تؤاكنون جاي اين س

ـ  طرف  المللي و با حضور كليه حل منازعه خاورميانه در چارچوبي بين ،اين كنفرانس  ثيرأهاي ت

سرائيل وعده رفتار غيرجانبدارانه دادند. پيمانان راهبردي ا هم ،گذار مطرح شد و هرچند دوپهلو

المللي به عنوان يكي از  آمريكا باني اصلي مذاكرات شد و به طرفين تضمين داد. ديپلماسي بين
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وآمـدهاي مكـرر انـزواي دمشـق را      هاي قدرت سوريه مورد استفاده قرار گرفت و رفـت  لفهؤم

چالش ساخت. هرچنـد   ر بيروت را بياستمرار سيطره دمشق ب ،گذاري بر لبنان ثيرأمنتفي كرد وت

نبـودن ميـانجي    طـرف  آويو ابـايي نداشـت و بـي    تل -دانستن روابط واشنگتن مثال آمريكا از بي

از  ،ولـي سـوريه تـالش كـرد در آن شـرايط ضـعف       ،كرد گري را تضعيف مي موفقيت ميانجي

ير ممكن دانسـتن  اين واقعيت استفاده كند. اكنون نيز سوريه با غ يهاي احتمالي در ورا فرصت

بـا   ،هاي مشابه استفاده كند و مهمتر آنكه تالش دارد از فرصت ،امكان جداسازي اين دو متحد

هـاي   به عنـوان مهمتـرين تـالش    ،هاي يك دهه پس از آن توجه به مذاكرات مادريد و نشست

دار  يـراث ها مبـرا و م  سازي خود را پيرو همان راه اعالم كند تا از ابهام ،جويانه حافظ اسد صلح

  مداري و سرسختي وي بماند. دوستي، قوم ميهن

  

  وديعه رابين

پيشنهادات رابين به سـوريه ارائـه شـد.     ،پس از دور چهارم مذاكرات دوجانبه در واشنگتن

نشـيني از   اعالم كرده بود حاضـر بـه عقـب    ،وزير شده بود و پيش از اين وي به تازگي نخست

اين سرزمين بـا اهـداف امنيتـي انجـام شـده و مبنـايي       زيرا اشغال  ؛هايي از جوالن است بخش

وديعه رابين يكي از مهمترين مباني مذاكرات بين سوريه و اسرائيل  )24(اعتقادي نداشته است.

اجرا و اعتراف به آن از سوي دولت اسرائيل هسـتند.   ،ها همواره خواهان پايبندي است. سوري

حافظ اسد نيز صلح كامل را در  .كند تعيين مينشيني، عمق صلح را  رابين معتقد بود عمق عقب

رابين از وارن كريسـتوفر   ،1993اوت  3در  )25(.نشيني كامل از جوالن قبول داشت قبال عقب

  :وزير خارجه آمريكا خواست پيشنهاد زير را به حافظ اسد منتقل كند

ز كليـه  رابين آماده است در مقابل ايـاالت متحـده تعهـد نمايـد كـه اسـرائيل بـه زودي ا       «

 ينشيني كند، مشروط به آنكه كليه نيازهاي اسرائيل مرتفع گردد و امضا هاي جوالن عقب بلندي

اسرائيل وي سپس نيازهاي  »توافق با هيچ طرف ديگري نباشد. رهيننامه صلح با سوريه،   توافق

  را در موارد زير برشمرد:



 131ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمذاكرات سوريه و اسرائيل:...  

  

اي كـه روابـط    بـه گونـه   ،ودسازي روابط انجام ش الزم است بين سوريه و اسرائيل عادي .1

نشيني از جوالن، دو طـرف بـه    ديپلماتيك به طوركامل ايجاد و بعد از انجام اولين مرحله عقب

  پنج سال طول خواهد كشيد. ،نشيني اسرائيل از جوالن تبادل سفرا اقدام كنند. عقب

  شود. ضرورتاً روابط بازرگاني و جهانگردي را شامل مي ،سازي روابط عادي .2

بخشي در مرزهاي دو طـرف ايجـاد شـود و ايـاالت      الزم است سازوكار امنيتي رضايت .3

  هاي هشدارسريع جوالن را بپذيرد. نگهداشتن ايستگاه متحده آمريكا مسئوليت فعال

  رفع نيازهاي آبي اسرائيل تضمين شود. .4

ا ا رهـ چرا كـه در صـورت افشاشـدن آن    ،رابين درخواست كرد اين پيشنهادات مخفي بماند

  كتمان خواهد كرد و از پيگيري آنها سرباز خواهد زد.

اصولي پنجگانه را مطرح كرد كه وديعه  حافظ اسد تعهدات رابين را به طوركلي پذيرفت و

سازي روابـط،   روابط عادي به جاي عادي ،اسد نام گرفت ولي معروف نشد. وي در اين وديعه

ابط توريستي و تجاري با اسرائيل، تـوازن  عالقگي به رو نشيني از جوالن طي چند ماه، بي عقب

اسـد اظهـار    )26(مين نياز آبي سوريه از منابع جوالن را ذكر كرده بـود. أدر ترتيبات امنيتي و ت

سـاله   ولـي زمـان پـنج    ،نامه صلح بين اسرائيل و لبنان نيز خواهد شد  داشت خواهان عقد توافق

نشـيني   ظه دوم اسـد در خصـوص عقـب   نشيني از جوالن را بسيار طوالني برشمرد. مالح عقب

نامه را به تأخير انداخت. سوريه كليه   اي كه براي مدت مديدي پيگيري توافق كامل بود. مالحظه

تحت سيطره ارتش اين كشور در جـوالن قـرار داشـت را     1967ژوئن  4هايي كه تا روز  زمين

پوشـي   اشـت. چشـم  را  قبول د 1923در حالي كه رابين خطوط مرزي سال  ؛دانست سوري مي

دانسـت.   چرا كه هر وجب از خاك خـود را مقـدس مـي    ؛هايش غيرممكن بود سوريه از زمين

زيرا سيطره بـر آنهـا را از شـروط اساسـي      ،ها نبود پوشي از اين زمين اسرائيل نيز قادر به چشم

 )27(شـمرد.  برمـي  ،كه در رودهاي اردن و حاصباني جـاري بـود   ،حفظ كنترل بر آبهاي جوالن

دانست (بدون جنگ يا) بدون صـلح   مين مالحظه حافظ اسد نيز مربوط به صلح بود. او ميسو

كه خودش وزيـر دفـاع   يعني در زماني  ،1967هايي را كه در سال  تواند سرزمين با اسرائيل نمي

ولي به كيفيت و سطح اين صلح توجهي نداشت. وي  ،باز پس بگيرد ،سوريه بود، از دست داد

هـا بـا تركيـه     روابطـي كـه در آن سـال    ؛ از نوعابط غير جنگي با اسرائيل بودصرفاً خواهان رو
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مهم اين بود  )28(شد. آميز مي روابطي كه گرمايي نداشت و گاه خصمانه يا رقابتيعني  ،داشت

وجود ندارد و خط مرزي رسمي موجود  1967ژوئن  4كه نقشه قابل شناسايي معتبري از خط 

است كه توسط انگليس و فرانسه به عنوان قيم فلسـطين و   1923ها، همان خط مرزي  در نقشه

، با عبور از اين خط به سمت غرب 1948سوريه رسم شده بود. نيروهاي سوريه در جنگ سال 

نامه   كيلومتر از اين مناطق را تصرف كردند. پس از انعقاد توافق  70تا  66جوالن حمله كرده و 

اطق خارج شد و مناطق مذكور به عنوان منـاطق خـالي از   بس با اسرائيل، سوريه از اين من آتش

 ها را تصرف كرد و اسرائيل بيش از دو سوم اين سرزمين ،1956نيروي نظامي تعيين گرديد. در 

ايـن   ،ژوئن 4از جمله روستاي الحمه به تصرف نيروهاي سوري درآمد كه در  ،مانده ثلث باقي

هاي اشـغالي اقـدام بـه     اتباع اسرائيل در سرزمين ،1967مناطق نيز از سوريه گرفته شد. تا سال 

 1923خـط   )29(گرفتنـد.  ولي هدف تيراندازي نيروهاي سوري قرار مـي  ،كردند كشاورزي مي

متري ساحل شرقي درياچه طبريا قـرار دارد. رابـين همـين     10، در 1967منطبق بر خط مرزي 

   )30(دانست. كافي مي فاصله را براي منع نيروهاي سوريه از حضور در درياچه طبريا

ولـي مـذاكرات    ،رابين توسط يك صهيونيست ديگر به هالكـت رسـيد   ،1995نوامبر  4در 

  بر مبناي وديعه رابين انجام شد. ،ادامه يافت. مذاكرات به جز يك دوره

  

  مذاكرات صلح در زمان صدارت نتانياهو

مـه   17 –1997مـه   29(وزيري بنيامين نتانيـاهو   دوره نخست ،مذاكرات يتنها مورد استثنا

ولي درچارچوبي بود كه وديعه رابـين نيـز    ،) بود كه بدون اطالع دولت آمريكا انجام شد1999

بـا وسـاطت    1998مـذاكرات از تابسـتان    ،به آنها پرداخته بود. بدون تصريح به اين وديعه قبالً

انه ذيل با اسـد را  تاجري آمريكايي به نام رونالد الودر ادامه يافت و سپس الودر توافقات دهگ

به اطالع كلينتون رساند كه موارد اختالفي آن داخل پرانتز ذكر شده بود، ولي با ترديد آمريكا و 

  الودر اكنون رئيس كنگره جهاني يهود است. )31(ييد اسد روبرو شد.أعدم ت

  شود. نامه صلح بين دو كشور به وضعيت جنگي پايان داده مي  با امضاء توافق .1

عقب خواهد كشيد و  1967شده در سال  هاي اشغال يل نيروهاي خود را از سرزميناسرائ .2

  منتقل خواهد كرد. ،رسم شده است 1923المللي كه در سال  مرزهاي مورد قبول بين هب
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نشيني طي سه مرحله انجام خواهد شد. (ولي زمان الزم براي اين سه مرحله مورد  عقب .3

  ماه را قبول دارد) نياهو سيماه و نتا هجدهاتفاق نيست. اسد 

نامه صلح با اسرائيل   اسرائيل، لبنان نيز توافق –نامه صلح سوريه   توافق يهمزمان با امضا .4

 ،را امضا خواهد كرد و سوريه بيشترين تالش خود را مبذول خواهـد داشـت تـا بـيش از ايـن     

  شود. نظامي و خصمانه از خاك لبنان بر عليه اسرائيل انجام ن عمليات شبه

و تحـت عنـوان اهـداف و اصـول      non paperدر زمينه ترتيبات امنيتي كه بـه صـورت    .5

  الزم است متن رسمي مورد توافقي نوشته شود. ،باشد مي

شود. منطقه غير نظامي، منطقه داراي سالح محدود  سه منطقه در مرز دو كشور تعيين مي .6

ريك از اين سه منطقه را در خاك سوريه هاي تهاجمي. (اسد محدوده ه و منطقه خالي از سالح

هاي تهاجمي تا اتوبان  باشد و منطقه خالي از سالح تعيين كرد) جوالن منطقه فاقد تسليحات مي

  يابد. دمشق گسترش مي

هاي جـوالن ممكـن اسـت، ولـي الزم      هاي هشدار سريع بر بلندي ادامه استقرار ايستگاه .7

سوري حضور داشته باشـند.   -فرانسوي -تي آمريكاييها نيروهاي چندملي است در اين ايستگاه

  اي به حضور نيروهاي اسرائيلي نيز شده است) (اشاره

  شود. برقراري روابط كامل براساس قوانين موجود در هر دو سرزمين انجام مي .8

  شود. المللي عمل مي برداري از آب براساس قوانين بين با نيازها و حق بهره .9

  )32(كليه كشورهاي منطقه با اسرائيل تالش خواهد كرد. سوريه براي صلح .10

سال بعـد از خـروج از جـوالن     10اعالم كردند ابتدا قرار بود  تعدادي از منابع خبري بعداً

سـاله در   15ولـي نتانيـاهو خواهـان اسـتقرار      ،هاي هشدار سريع را تخليه كند اسرائيل ايستگاه

 )33(جوالن شد و حافظ اسد موافقت كرد.

  

  اكرات صلح در زمان صدارت باراكمذ

بـه   1999در سفر ژوئيه  ،پس از آنكه ايهود باراك در رقابت انتخاباتي بر نتانياهو پيروز شد

زيرا آن را موجـب تضـعيف    )؛34(عدم التزام خود به وديعه رابين را به اطالع رساند ،واشنگتن

بي به صلح با اسد اصرار داشـت  براي دستيا ،با اين حال .دانست سيطره بر منابع آبي جوالن مي
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نامه صلح با سوريه از سيل خطراتي كه از سـوي ايـران و     و همچون رابين معتقد بود كه توافق

ـ    ،رو جلوگيري خواهد نمود. از اين ،عراق متوجه اسرائيل است ثير ايـران و  أبايد بـراي قطـع ت

اين توضـيح كـه تـاريخ را     ودر نهايت نيز با )35(اي مشترك با سوريه ايجاد كرد عراق، پرونده

  )36(.وديعه را پذيرفت ،توان محو كرد نمي

به نشست در شهر شفردزتاون آمريكـا   ،1999مذاكرات مستقيم سوريه و اسرائيل در نوامبر 

و ها، صلح  مواضع هريك از طرفين در موضوعات اصلي مرزها، آب ،منجر شد. تا اين نشست

  ترتيبات امنيتي به شرح ذيل بود.

نشيني از تمـام ارتفاعـات جـوالن بجـز نـوار       زمينه امور مرزي، موضع اسرائيل عقبدر  .1

باريكي در طول شمال شرقي درياچه طبريـا و نـوار باريـك مشـابهي در حاشـيه رود اردن در      

كامـل از   ينشـين  خواسـت عقـب   شمال شرق درياچه طبريا بود. در حالي كه طرف سوري مـي 

متـر   10د. اين خط در شمال شرقي درياچه طبريا فقط انجام شو 1967ژوئن  4جوالن تا خط 

نشيني نيروهاي اسرائيلي  عقب يدر خصوص زمان اجرا )37(خارج از ساحل درياچه قرار دارد.

مـاه   هجـده ها با بـيش از   در حالي كه سوري ،دانستند ها سه سال را الزم مي از جوالن، اسرائيلي

  )38(موافق نبودند.

ها خواهان تعيين سازوكاري براي نظـارت بـر كميـت و كيفيـت      ياسرائيل ،در زمينه آب .2

شده به درياچه طبريا تغيير نكند. در حـالي   آب ريخته تيو كمهاي جوالن بودند تا كيفيت  آب

ولـي از آمريكـا    ،كه طرف سوري فقـط حاضـر بـود در ايـن زمينـه ضـمانت شـفاهي بدهـد        

   )39(ه به سوريه بدهد.تضمين مشابهي در زمينه ورود آب از تركي خواستند مي

در زمينه صلح، طرف اسرائيلي خواهان برقراري روابط ديپلماتيك كامل بود كه در اولين  .3

نشيني جزيـي از   يعني پس از عقب ؛شد نشيني ارتش اسرائيل از جوالن انجام مي مرحله از عقب

بودنـد كـه    هـا خواهـان آن   اسـرائيلي  ،شد. از سوي ديگـر  سفارت دو كشور افتتاح مي ،جوالن

معاهده صلح داراي مباني زيربنايي از جمله روابط كامل اقتصادي، تجاري، توريسـتي، بـانكي،   

  پست و غيره باشد. ،ارتباطات، هواپيمايي

نشيني كامل اسرائيل  ها خواهان افتتاح سفارت در دو پايتخت پس از عقب سوري ،در مقابل

مـاه قبـل از    6تـا   4در  صـرفاً  ،اتي و محدوداز جوالن بودند و با اعزام هيأت ديپلماتيك مقدم
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تري بودنـد كـه    نامه صلح ساده  نشيني مشكلي نداشتند. از سوي ديگر خواهان توافق پايان عقب

  )40(پرداخت. گري مي صرفاٌ به برقراري روابط ديپلماتيك، تجاري و گردش

هاي  از ايستگاهطرف اسرائيلي خواهان حضور محدود در يكي  ،در زمينه ترتيبات امنيتي .4

نشيني بود. از سوي ديگر خواهان ايجاد سـه منطقـه    الشيخ براي بعد از عقب هشدار سريع جبل

كرد و در  غير مسلح يا با محدوديت سالح در مرز سوريه بود كه حداقل تا دمشق ادامه پيدا مي

ـ   ،سمت داخل مرز اسرائيل نيز با ايجاد مناطقي با سالح محدود موافق بودند اطق غيـر  ولـي من

ها به گسترش منطقه غيرنظامي خويش تا دمشق راضي  سوري ،پذيرفتند. در مقابل ميمسلح را ن

نشـيني قبـول    هاي هشدار سريع را پس از عقـب  نبودند و حضور نيروهاي اسرائيلي در ايستگاه

نشـيني از جـوالن خواهـان     بعداً باراك تصريح كرد كه اسرائيل حتي بعد از عقب )41(نداشتند.

   )42(باشد. هاي هشدار سريع مي ور در يكي از ايستگاهحض

ها مواضع خود را تسهيل كردند و سپس اسـرائيل بـه    ابتدا سوري ،در مذاكرات شفردزتاون

  .اي جز شكست نداشت  ثمره ،ولي عدم تطابق زماني اين دو رفتار ،اين اقدام دست زد

  

  پارك صلح

به زمين و اسـرائيل بـه آب و امنيـت دسـت      به منظور دستيابي به راه حلي ميانه كه سوريه

در اولين دور  ،باراك ندهيو نما ليبازنشسته ضد اطالعات ارتش اسرائ سيرئ غيسا ياور ،يابد

ـ بـه ر مذاكرات سري ژنو، ايجاد پارك صلح در شرق طبريـا را   بـه   ،پيشـنهاد داد  يداوود اضي

رياض  .باشد هيآن با سور تيحاكم يول ،منطقه آزاد نيدر ا يليمد اتباع اسرائآو كه رفت يا گونه

را قابـل مـذاكره    متر و به طول شرق درياچه طبريـا  50داودي نيز وسعت اين پارك به عرض 

اي   ولي نماينده اسرائيل عرضي بيشتر را مد نظر داشت تا نيروهاي سـوري در فاصـله   ،دانست

صـحبتي نشـد و   از گسترش اين پارك بـه مرزهـاي سـمت رود اردن     )43(دورتر فرار گيرند.

به  ي نيزو ،كايالشرع به آمر فاروق ،1999در سفر سپتامبر حاكميت سوريه نيز محل ترديد نبود. 

به  يديترد چيه هيسور تيخوش نشان داد مشروط به آنكه در حاكم يپارك صلح رو رشيپذ

ـ ا تيـ گفـت حاكم  يو ،ك مطرح شـد ااربموضوع با  نيكه ا يهنگام يول )44(.ديايوجود ن  ني

ـ طبر اچـه يبه در ميده ياجازه م يبه اتباع سور يول ،است ليمتعلق به اسرائ منطقه  يدسترسـ  اي
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در پاسخ به  ،رو از اين )45(از آن استفاده كنند. يريگيو ماه يآب كشاورز ،تفريح يبراو داشته 

 اچـه يدر در يحقـوق  يدارا هيكـرد سـور   حي، حـافظ اسـد تصـر   1999نـوامبر   در نتونينامه كل 

 ،2000در فوريـه   ،به منظور حفظ سيطره بر منـابع آبـي   )46(.باشد يهان آن مست و خواايطبر

متر بـا شـرق    500تا  400باراك خواستار تعديل مرزها شد و درخواست كرد مرز سوريه  بين 

و در  )47(متـر كـاهش داد.)   400اين فاصـله را بـه    (وي بعداً    درياچه طبريا فاصله داشته باشد

 1967رغم اينكه از سال  به ،متر باشد. از سوي ديگر 500فاصله حدود شرق رود اردن نيز اين 

ولـي   ،مصب رود اردن چند صدمتر به سمت داخل خاك اسرائيل منحـرف شـد   2000تا سال 

گـاه رود   ،تعيين شود كه در اين صـورت  1967باراك اصرار كرد مرز دو كشور براساس نقشه 

طـرف سـوري در نشسـت     )48(گرفـت.  صله مياسرائيل فا –اردن يك كيلومتر از مرز سوريه 

متر تعـديل كنـد تـا     50تواند مرزها را در حاشيه رود اردن به عمق شفردزتاون پذيرفت كه مي

گيـري در ايـن حـد را     ولـي طـرف اسـرائيلي آمـادگي تصـميم      ،نيازهاي طـرفين تـأمين شـود   

و مالقات كـرد،  در ژن 2000مارس  26هنگامي كه كلينتون با اسد در  ،چندي بعد )49(نداشت.

نشـيني مـرزي در    را رد كرد و در زمينه عقب 1967ژوئن  4اسد هرگونه تعديل بر خط مرزي 

حاشيه درياچه طبريا نيز اين اصل را كه اسرائيل در آب و سوريه در خاك حاكميت داشته باشد 

هـا   ليرا نپذيرفت و تصريح كرد تا هنگامي كه درياچه طبريا متعلق به ما بـود، هيچگـاه اسـرائي   

هيچگاه يهودي حضور نداشته و اگر با آنچـه بـاراك    ،مالكيتي نداشتند. در شرق درياچه طبريا

   )50(تواند به حكومت خود ادامه دهد. حتي يك روز هم نمي ،خواسته موافقت كند

  

  مناطق امنيتي

كيلـومتر   70حـدود   1967ژوئـن   4فاصله دمشق با خط مرزي  چون ،در زمينه امور امنيتي

نيـروي زيـادي در ايـن منطقـه داشـته       ،نيست و سوريه همواره بايد براي حفظ پايتخت بيشتر

ها معتقد بودند ترتبيات امنيتي در دو طرف مرز وضعيتي مشابه داشته  در ابتدا سوري )51(.باشد

رابين  ،در حالي كه به دليل عمق كم سرزميني و وجود شهرهاي اسرائيل در نزديكي مرز ،باشد

ها كه با عدم يكسـاني عمـق منـاطق     سوري ،در نشست شفردزتاون )52(كرد. ميتساوي را رد 
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پذيرفتند عمق هريك از سه منطقه امنيتي در طـرف   ،امنيتي در طرفين مرز موافقت كرده بودند

 )53(كيلومتر باشد. 5 ،و در طرف اسرائيلي 10سوري 

  

  ايستگاه مراقبت

ي) و منفعل (دوربين) گسترده از نيروهاي سوريه و اسرائيل با نظارت و مراقبت فعال(بازرس

بـاراك   ،2000در فوريـه   )54(زميني و انبارهاي مهمات و واحدهاي پشتيباني موافقت كردنـد. 

نيروي  10سال حدود  8الي  7الشيخ براي مدت  درخواست كرد در ايستگاه هشدار سريع جبل

 5سـرباز بـراي    7لشـيخ را  ا اسرائيلي حضور داشته باشند (چند روز بعد باراك حضور در جبل

تا مطمئن شود در معرض غافلگيري قرار  )سال كاهش داد. 5/3نشيني را به  سال و مدت عقب

  آوري اطالعات براي اسرائيل تأمين شود. هاي ديگر جمعهرا ،گيرد و در اين مدت نمي

ري گـ  هاي هشدار سريع در ارتقاعات جوالن را چهره آشكار اشـغال  ايستگاهاز ابتدا سوريه 

هـاي مراقبـت زمينـي در جـوالن و      اسـتقرار ايسـتگاه  بـر  در حـالي كـه اسـرائيل     ،دانسـت  مي

ها از اين مناطق و ارسال تصاوير به  تصويربرداري و پرواز شناسايي مستمر هواپيماها و ماهواره

اسـتفاده از مـاهواره    دسـوريه معتقـد بـو    ،. در مقابـل كرد تأكيد مي ،ايستگاههاي مراقبت زميني

م داشتن ايستگاههاي زميني در خاك جوالن نيست ، همانطور كه در صحراي سينا چنين مستلز

 يبـرا  يو ،1999در سـپتامبر   ،كـا يدر سفر فاروق الشرع به آمر )55(هايي وجود ندارد. ايستگاه

 يهـا  ستگاهيامكان وجود دارد كه ا نيا هياظهار داشت كه از نظر سور نتونينزد كل ،مرتبه نياول

 ،و تحت پرچم سازمان ملل اداره شود ييكايآمر يروهايارتفاعات جوالن توسط ن عيهشدار سر

بنـد ديگـر پيشـنهادات نيـز اقـدامات       )56(.سـتند ين يلياسـرائ  يروهـا يحاضر به حضور ن يول

سازي بود كه مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد كليه مانورهاي نظامي  اعتمادسازي و شفاف

از يك لشكر و هرگونه عمليات بسيج يا تمركز نيـرو، بـه طـرف    به استعداد يك لشكر يا بيش 

هـا بـا    بعداً حافظ اسد با اشاره به رابطـه اسـتقرار ايسـتگاه    ،مقابل اطالع داده شود. با اين حال

هـا از موضـوع داشـتن     اعتمادي، ضمن رد درخواست اسرائيل اظهار داشـت اگـر اسـرائيلي    بي

صـرف نظـر نكننـد، اسـتمرار      ،هـر طريـق كـه باشـد     هاي زميني مراقبت در جوالن به ايستگاه

باراك پيشنهاد داد  اگر قرار باشد  ،رو از اين )57(مذاكرات مقامات نظامي هيچ ضرورتي ندارد.
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هاي مراقبت در جوالن بدون حضور افسـران اسـرائيلي    به جاي ايستگاه هشدار سريع، ايستگاه

بيند منـاطق   بشناسد. وي گفت ضرورتي نمياسرائيل بايد افسران و كاركنان آن را  ،مستقر شود

ـ  امنيتي سوريه تا دمشق ادامه پيدا كند و مي جـايي نيروهـاي سـوري بـه      هتواند درخواست جاب

جنـوب سـوريه حتـي در     ،ولي بايـد بـا اسـتفاده از دوربـين     ،اطراف دمشق را نيز كنار بگذارد

يـرد و اگـر تصـويربرداري    تحـت كنتـرل قـرار گ    ،بيني شده بود اي فراتر از آنچه پيش محدوده

ايـن   )58(بـاش در خواهـد آمـد.    ها با اخالل روبرو شود، ارتش اسرائيل به حال آمـاده  دوربين

، توسـط اسـد رد   2000مـارس   26در تـاريخ   ،اسـد در ژنـو   –ها در مالقات كلينتون  خواسته

  )59(شد.

  

  سازي روابط صلح و عادي

سازي روابط نيازمند آن اسـت كـه اشـاره     اعالم كرد در زمينه عادي 2000باراك در فوريه 

واضحي به رسيدن روزهايي نو وجـود داشـته باشـد و ايـن خواسـته بـا بازگشـايي مرزهـا و         

نشـيني از جـوالن    گيرد كه سه تا چهار ماه بعد از آغاز عقب هاي دو كشور شكل مي سفارتخانه

جـام مراحـل   بنـدي ان  تـوان در زمـان   انجام خواهد شد. در صـورت مشـاهده نيـات پـاك مـي     

الزم است بقايـاي اجسـاد ايلـي كـوهن (جاسـوس       ،تر عمل كرد. در ضمن نشيني راحت عقب

مفقود  1982معدوم اسرائيلي) و سه سرباز اسرائيلي كه در نبرد سلطان يعقوب در لبنان در سال

به اسرائيل عودت و سرنوشت رون آراد نيز كـه در همـان نبـرد     ،كاتز) -شدند (بومال، فلدمان

  )60(معلوم شود. ،شداسير 

  

  نامه پيشنهادي صلح  نويس توافق پيش

نامـه    پيشنويس توافق ،دولت آمريكا در ادامه مذاكرات شفردزتاون ،2000ژانويه سال  8در 

بند و چندين پيوست داشت. پـس   9 ،نامه  صلحي را به همين نام به طرفين ارائه داد. اين توافق

پايـان   ،در بنـد اول و مذاكرات مادريد اشاره كرده بود،  338، 242هاي  نامه از مقدمه كه به قطع

ييد شده و تعهدات كلي طرفين همچون ايجاد روابط طبيعـي و  أوضعيت جنگي بين دو طرف ت
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بر مبناي  2يا بازاستقرار 1967به خط مرزي  1نشيني آميز، تعيين خط مرزي بر اساس عقب صلح

  نيازهاي امنيتي اسرائيل مطرح شده بود. 

با اشاره به تعيين و به رسميت شـناخته شـدن خطـوط مـرزي و متعلقـات آن       ،ند دومدر ب

  بيني شد. همچون مرز هوايي و آبي ، ايجاد كميته مرزي پيش

شـده منشـور ملـل متحـد و حقـوق       آميز بر مبناي اصول شـناخته  روابط صلح ،در بند سوم

اطـات صـادقانه مجـاورت و    الملل و برقراري روابط كامل سياسـي و كنسـولي، ايجـاد ارتب    بين

وآمد گسترده اتباع و كـاال و   گونه روابط از رفت همه ،حسن مجاورت شد. قرار دادههمسايگي 

شد و رويكرد  مبارزه با انتقال مواد مخدر و همكاري در يافتن گمشدگان را شامل مي ،خدمات

  اسرائيل به روابط را دنبال كرده بود. 

محـدوديت در حفـظ آمـادگي و     ،شـد. در ايـن مـاده    موضوع امنيتي مطرح ،در بند چهارم

هاي نظامي مطرح شد. خلع سالح نـابرابر در دو سـوي    ها و زيرساخت فعاليت نيروها و سالح

(نظر اسرائيل) در مقابل  1974نامه   خط مرزي عالوه بر منطقه خلع سالح شده سوري در توافق

نوان اختالف ذكر شده بود. هر دو به ع ،خلع سالح برابر در دو سوي خط مرزي (نظر سوريه)

نيروي پليس داشته باشند. اسرائيل خواهان  صرفاً ،طرف حق داشتند در منطقه خلع سالح شده

بينـي شـده    منع پرواز در اين مناطق مگر طي ترتيباتي خاص بود. مراكز هشدار سريع نيز پـيش 

بيني شـد كـه اسـرائيل     پيشنيز بود. استقرار يك واحد هشدار سريع بر روي ارتفاعات حرمون 

پـذيري نيروهـاي    حضـور و مسـئوليت   در پـي ولي سوريه  ،خواهان حضور گسترده در آن بود

آزمـايي نحـوه    آمريكايي و فرانسوي در آن بود. سازوكاري نيز براي نظارت، بازرسي و راسـتي 

بيني شد كـه اسـرائيل آن را بـر مبنـاي حضـور مشـترك نيروهـاي         ترتيبات امنيتي پيش ياجرا

ولـي سـوريه    ،دانست اسرائيلي و حضور نيروهاي چندمليتي و استفاده از ابزار فني مي -وريس

المللي راضي بود. جزئياتي چون قلمرو نظارت و محـل اسـتقرار    به حضور نيروهاي بين صرفاً

بينـي   شد. اقدامات امنيتي ديگـري نيـز پـيش    تيم و ساير ترتيبات نيز در سند الحاقي بررسي مي

گرديـد از دادن   زمينه هرگونه دشمني را از بين ببرد. هريـك از طـرفين متعهـد مـي     شده بود تا

                                                                                                              
1. withdraw  
2. relocate  
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خـواه در سـرزمين خـود و     ،امكانات يا همكاري خصمانه با طرف ثالث برعليه طرف متعاهـد 

خودداري  ،(مثل لبنان در ايام حضور نيروهاي سوري در آن)   هاي تحت كنترل  خواه در سرزمين

هـاي   اقدامات تهديدآميز بر عليه ديگري اجتناب كند و بـا اتخـاذ شـيوه    و از تحريك و تشويق

اهللا ) نيـز   به اتباع خود يا اتباع سرزمين تحت كنترل (مثـل حـزب  اجازه چنين رفتاري را  ،الزم

از ديگر تعهدات امنيتي بود. سازوكاري بـراي   ،ندهد. موضوع محكوميت هر شكل از تروريسم

  بيني شد. سريع اختالفات و تسهيل اقدامات امنيتي نيز پيشمبادله معلومات و حل و فصل 

سازي  موضـوعات آبـي از مبـاني     بند پنج به مباحث آبي بين دو طرف پرداخته بود. شفاف

الملل  سازي مبتني بر حقوق بين صلح پايدار و دائمي تلقي شده و اصرار سوريه مبني بر شفاف

بنـد اول   يهايي كه به دنبال اجـرا  ئيل از زمينقابل بحث بود. ترتيبات رعايت حقوق آبي اسرا

. اسرائيل خواهان استقرار سازوكاري بـود كـه   اشتجاي بحث د ،شدند نامه تخليه مي   اين توافق

بـه  كه سوريه  در حالي ،برداري كمي وكيفي زمان حال اسرائيل از منابع آبي را تضمين كند بهره

برداري از اين منابع بـود. اسـرائيل اصـرار     بهره توافق مشتركي در زمينه نظارت بر كيفيت دنبال

داشت اين ترتيبات مانع آلودگي يا نقصان در منابع آبي درياچـه طبريـا و رود اردن گـردد. در    

اسرائيل بر ايجاد كميته مشترك و مكانيسم تقويت و نظـارت عاليـه    ،اين سازوكار يزمينه اجرا

  كرد. ييد ميأرك را تولي سوريه ايجاد مركز مديريت مشت ،كيد داشتأت

كرد. بر اين اساس، هريك از طرفين وظيفه  بند ششم، تعهدات و حقوق طرفين را مطرح مي

. تعهـد     داشت فارغ از اقدام يا عدم اقدام طرف ديگر، تعهدات خود را با حسن نيت انجام دهد

قطعـي و   نامـه، تعهـد بـه     به عدم پذيرش هرگونه الزام منافي و مخالف تعهدات ايـن موافقـت  

نامه نسبت به هرگونه تعهد و توافق ديگر هر يـك از طـرفين نيـز       آوربودن مفاد اين توافق الزام

نامه، مذاكره در صورت بـروز    سازي اين توافق نيز به نحوه قانوني 9تا  7بيني شد. بندهاي  پيش

س و نقشه موجود نوي اين پيش نامه در سازمان ملل پرداخته بود.  اختالف در تفسير و ثبت توافق

كلينتون و اسد آماده شده بود، ولي مذاكره اسد و كلينتـون در ژنـو   براي طرح در مذاكرات بين 

  )61سازي روابط قطع شد.( قبل از رسيدن به بحث در نحوه عادي
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(www.jewishvirtuallibrary.ing /Golan Heights Security Map) Golan Heights As Presented to Assad 

(2000) 
  

  تركيه مذاكرات

اي  كه موقعيت سوريه در لبنان سقوط كرده و با اشغال عراق جايگاه منطقـه  2004در سال 

گـري آنكـارا را    ميانجي ،اسد در سفر به تركيه ترين حد نزديك شده بود،  بشار دمشق به پايين

تـرين مـتهم شكسـت    بزرگ ،وزيـر اسـرائيل   هم كه اولمرت نخسـت  2007در سال  .مطرح كرد

اولـين دور   چنين درخواستي را به تركها تقـديم كـرد.  او  ،اهللا معرفي شده بود اسرائيل از حزب

هرچند گويا قبل از اين تاريخ نيز مذاكراتي غير رسمي انجـام   ؛آغاز شد 2008مذاكرات در مه 

آويو  مشق و تلاز طريق سفيران تركيه در د ،تاجر سوري ،شود ابراهيم سليمان شده بود.گفته مي
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نيز شايعاتي از مذاكرات غيرمستقيم ماهر اسـد بـه گـوش     چند دور مذاكره انجام داده بود. قبالً

در اواخر فوريـه   ،وزارت خارجه اسرائيل نيز ادعا كردند يورام توربوويچ منابعي در .رسيده بود

مالقـات  در دمشق با حضور سرلشكر محمد ناصيف معاون فاروق الشرع با بشـار اسـد    2008

  كرده است. 

  

  دور اول مذاكرات

به طورغيرمستقيم در  ،به مدت سه روز ،2008مه 19اسرائيل از  -مذاكرات سوريه اولدور 

شد. رياست  هبادلمآنكارا برگزار شد. اين مذاكرات به صورت كتبي انجام و توسط طرف ترك 

و مشـاور   خارجـه وزارت  يدسـتيار حقـوق   ،كننـده سـوريه، دكتـر ريـاض داوودي     تيم مذاكره

د كه ضمن حضور همراه با وليد معلم در مذاكرات مادريـد،  وب  جمهور سوريه غيررسمي رئيس

الملل سازمان  او عضو كميته حقوق بيندر جلسات حقوقي مهم ديگري نيز شركت كرده است. 

رئـيس گـروه مشـاوران     ،م توربـوويچ اكننده اسرائيلي را نيز يـور  رياست تيم مذاكرهملل است. 

  بر عهده داشت.  اسرائيلوزير  خستن

وليد معلم وزير خارجه سوريه اعالم كرد هـدف از برگـزاري    ،با پايان اولين دور مذاكرات

يافتن از جديت طرف اسرائيلي براي انجـام مـذاكرات رودررو و    اطمينان ،مذاكرات غيرمستقيم

عادالنـه و فراگيـر در    ايجـاد صـلح   به منظـور انجام مذاكرات مستقيم  برايايجاد زمينه مناسب 

نشـيني اسـرائيل از    الزم براي عقب تعهدات است و نامه مادريد  منطقه خاورميانه برمبناي توافق

ـ ا را اخـذ كـرده   1967ژوئـن   4جوالن و بازگشت بـه خـط مـرزي     م. وي از تـالش دوسـاله   ي

رات مقـام  وزير تركيه (اردوغان) براي برگزاري اين مذاكرات تشكر كرد.  در مقابل اظها نخست

و حماس را گامي ضروري  هللا سوري، وزير خارجه اسرائيل قطع روابط سوريه با تهران، حزب

هدف از  ،و معاون وزير دفاع اسرائيل برشمردنامه صلح بين دو كشور   و مقدم بر هرگونه توافق

 اهللا) (تهران، دمشـق، حـزب  ساختن سوريه از جمع جنگجويان جبهه شـمالي  مذاكرات را خارج

شـمردن   ايهود باراك نيـز ضـمن طـوالني    ،وزير اولمرت و وزير دفاع اين رژيم نخست .نستدا

برداري از موضع قدرت تأكيد و تصـريح   بر ضرورت هوشياري اسرائيل و بهره ،مسير مذاكرات

داننـد كـه در ايـن مـذاكرات بايـد از مواضـع خـود كوتـاه آمـد و           هر دو طـرف مـي   .نمودند
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جالب است كـه در مـذاكرات دوجانبـه واشـنگتن نيـز       ا تحمل كنند.دردناكي ر هاي آمدن كوتاه

هاي فلسطيني نيز بـه   اهللا بود و اكنون گروه اسرائيل خواهان قطع روابط دمشق با تهران و حزب

  )62(اند. اين محور افزوده شده

ز هـايي ا  نيز از قول افسران امنيتي اسرائيل ابراز نمود كه در مذاكره نرمش صهاآرت  نامه روز

ها ناظر بر موقعيت دقيق خط مرزي، نحـوه تقسـيم    خورد. اين نرمش سوي سوريه به چشم مي

نسبت به دورشدن عملي سوريه از روابط گسـترده بـا    ولي ،استآب جوالن و ترتيبات امنيتي 

سـوريه حمايـت از حمـالت     ،معتقد هستند از اين پـس  هرچند ؛دارند ترديد هللا ايران و حزب

نامه تصـريح نمـود اسـرائيل در قبـال تـأثيرات       كنار خواهد گذاشت. اين روزبرضد اسرائيل را 

شدن بخش وسيعي از جـوالن و منـاطق مجـاور در     امنيتي خروج از جوالن، خواهان غيرنظامي

تـالش دو سـاله   نظـر دارد.   سريع را مـد  هاي هشدار باشد و برقراري ايستگاه خاك سوريه مي

شده دو طرف توسط تركيه است. تـالش سـوريه بـراي     هبادلمهاي  پنهان اردوغان حاكي از پيام

نشـانه نيـاز اولمـرت بـراي اعـاده       ،مذاكرات يولي افشا ،گيري جوالن قابل درك است بازپس

  شود. سوريه و حزب كاديما خواهان ادامه مذاكرات هستند. مي لمداددارش ق حيثيت خدشه

اي را از  ت و انتقـادات گسـترده  اسرائيل در داخل اين رژيم مجادال -آغاز مذاكرات سوريه

كه اين اقـدام   ،هاي مخالف خروج از جوالن سوي رهبران احزاب شامن و ليكود و صهيونيست

ايجاد كرد. نتانياهو، اولمرت را به دليل اتهامات قضايي وارده  ،دانند را تهديد واقعي اسرائيل مي

 كاديمانماينده حزب  6جمله  ت ازسنماينده كني 57فاقد صالحيت مذاكره با سوريه دانست و 

راي مثبـت   80نشيني از جوالن نيازمند كسب  تصميم به تقديم طرحي كردند كه هرگونه عقب

نشـيني از   ) بـراي تأييـد عقـب   1راي (نصف+ 61 ،در حالي كه تا پيش از اين ،نمايندگان باشد

وريه انتقاد كـرد و  المللي نيز تيري رود الرسن از مذاكرات با س جوالن كافي بود. در صحنه بين

  )63(براي خروج از انزوا دانست. ،ازا به سوريه اي بدون مابه  آن را هديه

اولين دور گفتگوها از سوي روسيه، فرانسه و دبيركل سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار 

دولـت آمريكـا بـا ايـن      ،پيگيري آن تأكيد كرد. با اين حالبر گرفت و اتحاديه اروپا محتاطانه 

عدم مداخله در مذاكرات تأكيد نمـود.  بر بيشتري برخورد كرد و كاخ سفيد  دياكرات با سرمذ

انجام مذاكرات را تصميمي اسرائيلي دانست كه آمريكا  ،خانم ديانا پروني ،سخنگوي كاخ سفيد
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به آن نيز اعتراض نخواهد كرد. وي اضافه كرد آرزو داريم اين نشست  ليو ،را غافلگير ساخته

به حمايت سوريه از تروريسم و سركوب مردم آن كشور  بتهاي فراواني كه نس رانيبه حل نگ

ولي معاون وزير خارجه (ديويد ولـش) بـا تأييـد نقـش تركيـه و اطـالع از        ،كمك كند ،داريم

گران ترك اشاره كردند  ميانجي )64(.دانستاي با سوريه را مفيد  نامه  مذاكرات، رسيدن به توافق

ن برگزاري مذاكرات مستقيم است ولي طـرف سـوري از انجـام آن اجتنـاب     كه اسرائيل خواها

وزير خارجه فرانسه نيـز طـرف اسـرائيلي بـه انجـام مـذاكرات        ،كند.در مذاكرات با كوشنر مي

نامـه بـا     نامه با سـوريه را از عقـد توافـق     همزمان با طرف فلسطيني اشاره و احتمال عقد توافق

گفته شد بر اساس اطالعات غير رسمي برآمده از مـذاكرات،   )65(ها نزديكتر دانست. فلسطيني

 1967ژوئـن   4ديگر راضي به پذيرش بازگشت به مرز  ،ها اسرائيل با افزايش سطح درخواست

كند در جنوب و شرق درياچه بـه   اصرار دارد و تالش مي 1923نشيني تا مرز  نيست و بر عقب

ب را از بين ببرد. عالوه بر خلع سالح منطقـه  به آ ،خشكي دست يابد تا امكان دستيابي سوريه

هاي  اي غيرمسلح شود و نيروهاي اين كشور به پايگاه جوالن، جنوب سوريه تا دمشق نيز منطقه

لشكر كاهش دهد. دو طـرف   8نيروهاي خود را به  ،شمال دمشق منتقل شوند و ارتش سوريه

ها توافق كنند و رويكرد  ار موشكزمين و محل استقر به هاي زمين نسبت به تعيين تعداد موشك

 يآزمايي اجرا ارتش دو كشور از حالت هجومي به وضعيت دفاعي تغيير يابد. نظارت و راستي

شود و براي جلب  شده با توافق دو طرف انجام مي المللي انتخاب  توافقات برعهده نيروهاي بين

هـاي   بلكـه مـاهواره   ،رضايت سوريه در اين جمع، نيروهاي آمريكايي حضور نخواهند داشـت 

 ،الشـيخ  برداري هوايي به مراقبت خواهند پرداخت و بـر روي ارتفـاع جبـل    آمريكايي با عكس

سال باقي خواهد مانـد. در موضـوع آب نيـز سـوريه      25پايگاهي براي هشدار سريع به مدت 

بـرداري از رودهـاي    نكنـد و نسـبت بـه مقـدار بهـره      برداشـت دهد از درياچه طبريا  تعهد مي

هـاي   ناپـاي سـازم   ،هـاي اسـرائيل   صباني، بانياس و يرموك توافق خواهد شد. درخواسـت حا

ها را نيز بـه وسـط    فلسطيني حاضر در خاك سوريه و نيز آوارگان فلسطيني حاضر در اردوگاه

اي مـورد بررسـي واقـع     در يـك فرمـول منطقـه    هرچند ممكن است اين بحث بعـداً  ؛كشد مي

  )66(شود.
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  دور دوم مذاكرات

 اما ده روز به تأخير افتاد و در )67(،ور دوم مذاكرات قرار بود در پنجم ژوئن برگزار شودد

نامه تشرين  روز ،انجام شد. همزماندر استانبول ژوئن به صورت غيرمستقيم  16و  15روزهاي 

زنـي قـرار    روابط با ساير كشورها را در اين مـذاكرات محـل چانـه    سوريهسوريه تصريح كرد 

 ،نامه با نگاهي انتقادي شد. اين روز لمدادتهران ق -د ناظر بر روابط سوريه رين رويكدهد. ا نمي

اسرائيلي انتقاد كرد و آن را  ياز شروط غيرقابل اجرا ،شرط در مذاكرات ضمن رد هرگونه پيش

هاي داخلي و انتخاباتي اسرائيل دانست. قرار  برداري صداقتي در مذاكرات و محل بهره نشانه بي

نشيني از جوالن باشد تا به بحث  ستور جلسه اين دور مذاكرات تدابير امنيتي پس از عقبد بود

مبارزه با تروريسم، آبهاي جـوالن و   ،اومت اسالمي (حماس)ق، حركت مهللا در خصوص حزب

گفتگو نسبت به نحوه افتتاح نماينـدگي سياسـي    ،روابط تجاري بين دو كشور بپردازد. همچنين

نامه صلح و تأثير آن بر ايران، لبنان و ايـاالت    توافق يز طرفين پس از امضادر پايتخت هريك ا

به تعيين تغيير كرد و اما دستورجلسه  )68،(بيني شده بود در اين دوره از مذاكرات پيش ،متحده

هـايي كـه مـذاكرات را دنبـال      نحوه برگزاري مذاكرات مستقيم بين دو طرف و ساختار كميتـه 

. فضاي مذاكرات سـازنده اعـالم شـد و برگـزاري دور سـوم و چهـارم       پرداخت ،خواهند كرد

مذاكرات نيز مورد توافق قرار گرفت. طرف اسرائيلي در اين مذاكرات خواهان مالقـات رو در  

 ،شد ژوئيه در فرانسه برگزار مي 13روي اسد و اولمرت در اجالس اتحاد براي مديترانه كه در 

   )70(.دانستندمي براي پيشرفت مذاكرات مهم اي را گا لحظه  شدند و اين مالقات

هاي اسرائيل پايان داد و مالقات زودهنگامي كـه از   به فضاسازي ،بشار اسد در سفر به هند

معني شمرد. وي بازگشـت   سازي نشده باشد را بي ها و متخصصين زمينه اترككنوقبل توسط ت

راه براي مـذاكرات   ،از اين طريقجوالن به سوريه را مقدمه انجام مذاكرات رودررو دانست تا 

اسرائيلي و خاتمه منازعه اعراب و اسرائيل و برقراري صـلح عادالنـه    –جديد محور فلسطيني 

(و آغـاز بـه كـار رئـيس      2009تا قبل از سال  رادر منطقه هموار شود. وي مذاكره با اولمرت 

مؤثر دانسـت. در ايـن    جمهور جديد آمريكا) بعيد و شرايط نامناسب اولمرت را در اين تأخير

وزير خارجه سوريه نيز ضمن رد هرگونه فشاري بر سوريه اظهار داشت كه قبل از عقـد   ،سفر

   )71(نامه صلح و انجام بايدهاي آن، مذاكره رو در رو اجراء نخواهد شد.  توافق
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  دور سوم مذاكرات

م كرد و اضافه كـرد  آويو اعال را سفير اتحاديه اروپا در تلاستانبول خبر دور سوم مذاكرات 

دور چهارم مذاكرات انجام خواهد شد. وي تأكيد كرد ورد بـه مرحلـه نهـايي     ،روز بعد 10كه 

، مذاكرات، رهين مشاركت آمريكاست و بعيد است قبل از انتخاب رئيس جمهور جديد آمريكا

تعيـين   ساز دولت آمريكا به مذاكرات بپيوندد. وزير خارجه سوريه نيز مذاكرات جاري را زمينه

مباني و عناصر صالح براي مذاكرات مستقيم دانست و تصريح كرد هرچنـد مـذاكرات فـراز و    

هـا   ثابت قدم باشند. اميدواريم اسـرائيلي  آنليكن مهم آن است كه طرفين در انجام  ،فرود دارد

آمده بـراي صـلحي عادالنـه و فراگيـر را در اختالفـات حزبـي خـويش تخريـب          فرصت پيش

  )72(نكنند.

كـاري و   پنهـان  ،از كتمـان  ،ر سوم مذاكرات كه از اول ژوئيه به مدت سه روز انجام شددو

   :ابهام بيشتري برخوردار بود. وزير خارجه تركيه اعالم كرد

معتقديم در هنگامي كه هر دو طرف سوري و اسرائيلي اراده قوي و اصرار «
ات هنوز براي حل مشكالت فيمابين دارند، پيشرفت حاصل خواهد شد. مذاكر

ساز مذاكرات مستقيم  در مراحل ابتدايي است و پيشرفت در اين مذاكرات زمينه
اسرائيل و سوريه خواهد بود. هنوز موانعي وجود دارد كه بايد دو طـرف از آن  

بر خاورميانه تأثير مثبتي  ،دنبوبخش  اين مذاكرات در صورت نتيجه .عبور كنند

   )73(»خواهد گذاشت.

مذاكرات غيرمستقيم دور چهارم در پايان ماه ژوئيه و دور پنجم  مانجا از منابع دولتي تركيه

دو طـرف در مـذاكرات دور چهـارم    خبر دادند و اعـالم كردنـد   و ششم مذاكرات در ماه اوت 

تعيين خواهند كرد كه آيا ادوار بعدي مذاكرات به صورت مستقيم انجام شـود يـا همچنـان بـا     

 يانجي ترك اميد داشت به زودي مذاكرات مستقيم آغاز شـود. م ،واسطه انجام گيرد. به هر حال

بـه زودي مـذاكرات    گفـت  وزير اسرائيل نيز سرعت مذاكرات را مثبت ارزيابي كـرد و  نخست

حكيمانه « :گفته خويش افزود مستقيم آغاز خواهد شد. وي با تجديد نظر نسبت به مواضع پيش

تـوان چنـين تصـور كـرد كـه هنگـامي        ولـي مـي   ،شرط تعيين كنيم يشپ نيست براي گفتگوها
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ديگـر سـوريه در    ،نامه صلح با سوريه به امضا رسيد و روابط تجاري با سوريه آغاز شـد   توافق

  )74»(شكل موجود باقي نخواهد ماند و اوضاع در مرزهاي شمالي اسرائيل تغيير خواهد كرد.

ـ  ه زمـين در برابـر   وزير خارجه سوريه در پاريس اعالم كرد مذاكرات جاري براساس معادل

صلح در حال انجام است و به محض آنكه اسرائيل مرجعيت مذاكرات مادريد را بپـذيرد و بـه   

هـاي   مؤلفـه  ندو حاضـر  اسـت طور رسمي اعالم نمايد كه جـوالن سـرزمين اشـغالي سـوري     

هاي مربوطه شوراي امنيت را اجرا كننـد، مـذاكرات    نامه زند و قطعانامه صلح را فراهم س  توافق

روسيه و سازمان ملل آغاز خواهد شد. وي تأكيد  ستقيم تحت اشراف و نظارت آمريكا، اروپا،م

دبيركـل سـابق وزارت    )75(نشيني از جوالن است. كرد تركيه تعهد داده كه اسرائيل آماده عقب

  اي اعالم كرد:  طي مصاحبهنيز آلون ليئيل  ،خارجه اسرائيل

اين كشـور   ،دامي از سوريه شوحاضر به حمايت سياسي و نظ مريكاآ اگر«

روابط خود را با ايران قطع خواهد كرد. اكنون فرصـت دسـتيابي بـه صـلح بـا      
تر شده است. وي گفت سوريه خواهـان تغييـر موضـع     سوريه از هميشه جدي

اتحاديه اروپا و دولت آمريكا نسـبت بـه گفتگوهـاي بـين سـوريه و اسـرائيل       
  )76(»است.

 ،قام ترك فعال در مذاكرات نقـل كـرد كـه در دور چهـارم    از قول يك مروزنامه هاآرتص 

هاي امنيتي  انتظار داريم مذاكرات مستقيم بين فرماندهان نظامي دو كشور در راستاي چارچوب

 يدولتي آناتول خبرگزاري نيمه ،يك روز بعد ، اماقابل قبول و منطقه خالي از سالح برگزار شود

وزيـر   ،نـي تيفرا اولمرت در مالقـات فرانكـو   ،مچنين. هدانستتركيه اين اظهارات را ناصحيح 

 ،گري مذاكرات بين لبنان و اسرائيل به منطقـه آمـده بـود    خارجه ايتاليا كه وي نيز براي ميانجي

   :اظهار داشت

ارزيابي اسد از عدم حضور بوش و دولت آمريكا در مـذاكرات، ناصـحيح   «

  »تواند بوش را براي اين كار راضي كند. است و وي مي
كند بوش را براي حضور در مذاكرات قـانع   اعالم كرد اولمرت تالش مي تصهاآر  نامه روز

  )77(هاي دو طرف موافقت كند. كند تا بشاراسد نيز با مذاكرات مستقيم هيأت
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در اجـالس اتحـاد   اسـد   ديد و سوريه همچنان مذاكرات را در مراحل اوليه مي ،با اين حال

وئيـه در  ژ 12در  ،و با حضور كليه كشورهاي مجاور اين دريـا مديترانه كه توسط فرانسه براي 

نشان داد قصد ندارد لبنان را در مـذاكرات ناديـده بگيـرد. وي در پـاريس      ،پاريس برگزار شد

   :اظهار داشت

 ،شـود  ما به طور دقيق در خصوص هرآنچه در مذاكرات تركيه حاصل مي«
بلوغ رسيده و مواضع واضح يم و آنگاه كه مذاكرات به شو با لبنان هماهنگ مي

ترديد لبنان نقش اساسي ايفا خواهد كرد. هنـوز معلـوم نيسـت ايـن      گشت، بي
رسد و هنوز مذاكرات در مراحل ابتدايي خود قـرار   روند چه موقع به پايان مي

   »شود كه بگويم كي تمام خواهد شد. اي انجام نمي دارد. اكنون مذاكره
  :نيز اظهار داشت وي در مصاحبه با كانال دو فرانسه

در صورتي كه هر دو طرف براي رسيدن به مذاكرات مستقيم تالش كنند، «
  )78(»سال وقت نياز دارد. 2ماه تا  6نامه صلح به حداقل   عقد توافق

 ،آنكارا در سـوريه و دوحه  ،پاريس ،پيش از برگزاري اجالس چهارگانه دمشق ،چندي بعد

   :ساركوزي اظهار داشت

آويو را در  س سوريه اعالم كرد تصميم دارد مذاكرات با تلدر اجالس پاري«
آمريكـا ادامـه دهـد و سـپس      -وقت مناسب تحـت نظـارت مشـترك فرانسـه    

نامه صلح كه در آن ترتيبات امنيتي نيز قرار دارد را با نظارت مشترك اين   توافق
  )79(»دو كشور به اجرا درآورد.

دمشق حاضر به برگزاري مذاكرات  ،فرانسه گفته شد در صورت حضور آمريكا و ،رو از اين

فرانسه و ايتاليـا هـر كـدام بـه طريقـي خواهـان مشـاركت در         ،پيش از اين )80(مستقيم است.

  گيري نقش محوري از آنكارا شده بودند. آويو و باز پس تل -مذاكرات دمشق

  

  مذاكرات چهارمدور 

توافق كردند دور طرفين ر شد و ژوئيه در استانبول برگزا 30تا  28مذاكرات دور چهارم از 

اسد در بازگشت از تهران بـه ديـدار    ،اوت 5يك هفته بعد در  )81(بعد در ماه اوت ادامه يابد.
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باراك در اين ارتباط  )82(گري تركيه صحبت كند. اردوغان رفت تا با وي در خصوص ميانجي

هيچ ضمانتي وجـود نـدارد   هاي سختگيري هستند و  انسان   ها  ايم سوري گفت به تجربه دريافته

سـپس از رونـد    )83(ولي نفس مذاكرات براي ما مهم است. ،كه مذاكرات تركيه به نتيجه برسد

   :مذاكرات ابراز ناراحتي كرد و گفت

بلكـه   ،هـاي سـوريه قـرار نـدارد     نشيني از جوالن در اولويـت  اكنون عقب«
سـوريه  مين منافع خويش در لبنان و حفـظ حكومـت اسـت.    أاولويت سوريه ت

 ،كند وگرنه بايد به قطع روابط بـا ايـران   ميبراي پيشرفت در مذاكرات تالش ن
هـاي   ب ايسـتگاه صـ هاي فلسطيني و پذيرش و تعيين محـل ن  اهللا و گروه حزب

  »اسرائيلي هشدار سريع اقدام كند.
و با هشـدار   )84(اهللا حمله كرد به خاطر شكست در نبرد با حزب ،وي به مقامات اسرائيلي

هبران اسرائيل خواست قبل از آنكه سوريه نحوه تعامل خود بـا موضـوعات مـورد توجـه     به ر

سازي  روابـط، قطـع ارتبـاط بـا      هاي هشدار سريع، عادي آويو (امنيت، خلع سالح، ايستگاه تل

هـاي   خلـع سـالح  جمعي، ايـدئولوژي ايرانـي،    ، ادوات جنگي و كشتار دستهنيروهاي مقاومت

آنها به دمشـق تعهـد    ،بيروت) را تعيين نكرده است -آويو اكرات تلاهللا، آغاز مذ موشكي حزب

وزير خارجه اسرائيل نيز با اشاره به روابطش  )85(را ندهند. 1967ژوئن  4نشيني به خط  عقب

خبر دارد و هزينـه   ،شود با اولمرت گفت پيگير مذاكرات نيست و فقط از آنچه به وي گفته مي

ييـد  أسوريه روابط با مسكو را تقويت كرد و بـا ت  ،ر همين حالد )86(داند. مذاكرات را نيز مي

عمليات عليه گرجستان اجازه داد ناو هواپيمابر روسي در بندر طرطوس پهلو بگيـرد و مسـكو   

را نشانه عدم اهتمـام    اقدامي كه اسرائيل آن )87(آنجا را توفقگاه اصلي خود در مديترانه بداند.

و  )88(ي با حضور آمريكا و مخالفت بـا غـرب تعبيـر كـرد    سوريه به پيشرفت در مذاكرات حت

آمريكا اعالم كرد هنگامي در مذاكرات شركت خواهد كرد كه سوريه از دخالت در امور داخلي 

 )89(ها دست بردارد و در جهان به بازيگري ثمربخش تبديل شود. لبنان و حمايت از تروريست

ولي بحث در اين خصوص به  ،ت ترديد شددر همين حال نسبت به برگزاري دور پنجم مذاكرا

اسد در اين اجالس  )90(يكي از موضوعات اجالس چهارجانبه سران در دمشق تبديل گرديد.

نشـيني و پيشـنهادات ششـگانه     خـط عقـب   ترسيماز  ،با اشاره به برگزاري دور پنجم مذاكرات
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اسخ به پيشنهاداتي كه از دمشق به آنكارا خبر داد تا به عنوان پيشنهادي غيررسمي (وديعه) در پ

 ،وئـن ژ 4نشـيني بـه خـط     قرار گيرد. وي اضافه كرد عقـب  ،خواهد شدطرف اسرائيلي مطرح 

از اين شـش محـور   كنون گزارشي  . تا   نيستشروط قابل مذاكره  جزءاساس مذاكرات است و 

ـ  ،اين شش شرط، ورود به مذاكرات مستقيم است. از يك ديـدگاه  يداده نشده است. اجرا ن اي

ولي ديدگاه ديگر مـذاكرات را عـاجز از    ،مذاكرات به مرور سوريه را از ايران دور خواهد كرد

ايران هر تالشي  )91(داند. قطع روابط دمشق تهران و شروط را وقت خريدن توسط سوريه مي

ولـي ترديـد دارد اسـرائيل     ،كند ييد ميأكه موجب آزادي سرزمين كشورهاي اسالمي شود را ت

  )92(زگردان حقوق مسلمين شود.حاضر به با

وزيري كه حاضر به  آمدن نخست ،بشار اسد مذاكرات مستقيم را مشروط به حضور آمريكا

دانسـت و پيگيـري مـذاكرات بـا طـرف      باشـد،  نشيني از جـوالن   ادامه مذاكرات و قبول عقب

تـالش بـراي ممانعـت از     ،فلسطيني را شرط حياتي مذاكرات با سوريه برشـمرد. شـرط اخيـر   

اما مقامات آمريكايي بـا نفـي    )93(،ديويد است دچارشدن مذاكرات به همان روند پيمان كمپ

نقش مثبـت  سـوريه در منطقـه     يچنين اقدامي را منوط به ايفا ،اعزام ديويد ولش به مذاكرات

مانده شراكت اتحاديه اروپا  سوالنا نيز با نفي از سرگيري مذاكرات سه سال متوقف )94(كردند.

 لمـداد حركت يكجانبه فرانسه ق نوعي ،اين موضع )95(برخورد سردي با دمشق كرد. ،با دمشق

  .شود مي

در مذاكرات  همان محورهايي است كه قبالً ،شده از سوي سوريه محورهاي تعيين در واقع،

گري آمريكا مطرح شده است. ايجاد پارك صلح در حاشـيه جنـوب شـرقي درياچـه      با ميانجي

يه و ارتفاق اتباع اسرائيل، تعديل مرزها در حاشيه رود اردن به عمق طبريا تحت حاكميت سور

قابل مذاكره و دورشدن از حاشيه رود، حفظ يك پايگاه هشدار سريع در قله جبـل الشـيخ بـا    

 -ترك، گشت هوايي توسط نيروهاي مشترك فرانسوي -آمريكايي -حضور نيروهاي فرانسوي

، اقـدامات  5در برابـر   10گانـه نظـامي بـر مبنـاي      ترك در مرز، تعيين منـاطق سـه   -آمريكايي

شده، برقراري روابط با اسرائيل  سازي  در راستاي اعالم استعداد نيروهاي مانوري و بسيج اعتماد

سازي روابط و ايجاد  نشيني و كمك به برقراري مذاكرات با لبنان و عادي در مراحل پاياني عقب

اعظم آن محورهاست. طرف اسرائيلي نيز شروط  بخش ،نشيني نمايندگي در مراحل نهائي عقب
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چـرا كـه    ؛كنـد  را همچنان دنبال مي 1923ناقض حاكميت سوريه همچون پذيرش خط مرزي 

نشيني نيست. شروطي كه حافظ اسد حاضر به قبول  بقحاضر به ع ،بدون امتيازگيري از سوريه

  آنها نشد. 

  

  مذاكراتپنجم دور 

سـپتامبر   19و  18ن خبر داد دور پـنجم مـذاكرات در  اردوغا ،در اجالس چهارجانبه دمشق

برگزار خواهد شد و اسرائيل با اعالم حضور توربوويچ در مذاكرات، اهتمام خـود را بـه ادامـه    

 ،مذاكرات اعالم كرد و از حضور نمايندگان آمريكايي و اروپايي در مذاكرات خبـر داد. سـپس  

آويو بيايد و از پرز براي  ك حسين به تلپرز از بشار اسد خواست وي نيز همچون سادات و مل

وزيـران قبلـي اسـرائيل     آويو تكرار تعهد نخست تل ،در همين حال سفر به دمشق دعوت شود.

نشيني تا درياچه طبريا توسط اولمرت را تكـذيب و تعيـين خـط مـرزي در دور      مبني بر عقب

 ينهـاد  يكرات را اقداممذا ،يمقام سور ككه ي در حالي )96(،پنجم مذاكرات را منتفي دانست

 خطـاب بشار اسد  )97(ندارد. يريثأدر آن ت لياسرائ يافراد و اوضاع داخل يدانست كه استعفا

ـ    ،به ساركوزي خير و وضـع داخلـي اسـرائيل را موجـب قطـع      أاستعفاي توربـوويچ را دليـل ت

كرات كيد كرده بود بـه دور پـنجم مـذا   أساركوزي ت در گفتگو بااسد  )98(مذاكرات اعالم كرد.

مرزهـاي حاشـيه درياچـه طبريـا مـورد بحـث قـرار         ،زيرا قرار است در اين دور ؛اهتمام دارد

بودن مذاكرات چهار دور قبلي  نشانگر مقدماتي ،اين بحث براي دور پنجم مذاكرات )99(گيرد.

زيرا مذاكرات با حافظ اسد در همين موضوع قطع شد و نقطه محوري قطع يا اسـتمرار   ،است

 توافق يا عدم توافق در همين نقطه متصل است. در دوم مذاكرات نيز روند مذاكره مذاكرات به

  تر از سطح اعالم شده بود.  عقب

هـر سـه طـرف لغـو      ،به دليل همزماني با انتخاب رئيس حزب كاديما ،سپتامبر 17در روز 

ولي وزير خارجـه سـوريه آمـادگي كشـورش را بـراي از سـرگيري        ،مذاكرات را اعالم كردند

نزديكان بـه اولمـرت نيـز ازسـرگيري زود هنگـام مـذاكرات خبـر         )100(مذاكرات اعالم كرد.

   :اولمرت نيز در بازديد از كريات شمونه اظهار كرد )101(دادند.
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هاي سوري از جوالن به سـمت اسـرائيل حركـت     در گذشته نگران روزي بوديم كه تانك«

 ،دهد كيلومتر كم يا زياد چيزي را تغيير نميولي امروز با قدرت بازدارندگي اسرائيل يك  ،كنند

بلكه تهديد واقعي ايران است كه صدها كيلومتر با ما فاصله دارد. آنچـه در نهايـت بـين مـا و     

در عـين   )102(ايم. هر يك از ما حقي را واگذاشته ،صلحي است كه در آن ،دهد سوريه رخ مي

اي جـز    كـه نتيجـه  دانستند اي   كوركورانه نمايندگان ليكود اين نگاه به جوالن را رانندگي حال،

گفته شد باراك از خانم ليوني كه  ،در اين هنگام )103(حضور ايران و حماس در جوالن ندارد.

در دولت بعدي خواهد خواست با توجـه بـه مالحظـات     ،به رياست حزب كاديما انتخاب شد

ول موفاز) ئشا خارجه(احتماالً وي (وزير دفاع) به جاي وزير ،امنيتي موجود در روابط با سوريه

دور پنجم مـذاكرات ديگـر برگـزار نشـد. هريـك از       ،به هر حال )104(مذاكرات را ادامه دهد.

سازي  ديگري اجتناب كند تا اختالفات پنهـان   طرفين تالش كرد دليلي براي آن ذكر و از متهم

  را محروم نسازد.، خود وردآ دست ميه دادن به مذاكرات ب بماند و از مواهبي كه در تن

  

  مذاكراتششم دور 

اولمـرت    23/12/2008كه دور پنجم مذاكرات برگذار نشده بود، هنگامي كه در   در حالي

كانال دوم تلويزيون اسرائيل خبر برگـزاري   ،اي انجام داد  ساعته 4در آنكارا با اردوغان مالقات 

خبري به نقل از اسـرائيل منتشـر   ششمين جلسه مذاكرات را اعالم كرد. اين خبر در ساير منابع 

وزير با نماينده سـوريه انجـام شـده و     شد. مذاكرات به صورت تلفني و در حضور دو نخست

تنها دستاورد مذاكرات همين  در واقع، ها به ديگري منتقل شد. توسط ترك ،اظهارات هر طرف

مبنـي بـر دريافـت     كنندگان بود. اين منبع اضافه كرد در مقابل شرط اسـد   ارتقاء سطح مذاكره

تعهدي همچون تعهد رابين، اولمرت اين شرط را رد كرده و دستيابي به تفاهمي كـه نـه فقـط    

مطـرح كـرده اسـت. منـابع      ،بلكه تعهدات متقابـل سـوريه را نيـز دربـردارد     ،تعهدات اسرائيل

الوقوع يك مقـام تـرك بـه دمشـق بـراي پيگيـري مراحـل بعـدي          ديپلماتيك نيز از سفر قريب

وزيـران تركيـه و اسـرائيل بـر      نظـارت نخسـت   ،بر اساس اين خبر )105(ات خبر دادند.مذاكر

 ،مذاكرات و محدودترشدن محيط مذاكره از استقرار در سه هتل به مذاكرات غيرمستقيم تلفنـي 

عالوه بر وديعه حافظ  ،شرط توسط اسد 6بخشي از توافقات سفر اردوغان به تركيه است. ارائه 
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زننـده رونـد    طرح تعهداتي كه بـرهم  چوناقي است كه در مذاكرات رخ داد. اسد نيز نشانه اتف

باشد اسرائيل به طريقي طرف سـوري را متعهـد سـاخت بـا ارائـه دو       بعيد مي ،مذاكرات است

ليوني كه از قبل بـا   ،بار رواني تعهدي كه رابين داده بود را كاهش دهد. در همين راستا ،وديعه

با تشكيك در قابل اعتمادبودن سوريه گفت سـوريه بايـد بدانـد     ،اقدامات اولمرت مخالف بود

كيـد كـرد   أاهللا است و نتانيـاهو نيـز ت   معناي صلح دست برداشتن از حمايت از حماس و حزب

ارزشي نـدارد و هرگـاه حـزب ليكـود حكومـت       ،آنچه توسط اولمرت به اسد وعده داده شود

دولت اسرائيل نيز به بازي دوگانه سوريه  رئيس ،در جوالن باقي خواهد ماند. پرز ،دهدتشكيل 

اهللا  هاي تسليحاتي بـراي حـزب   شود و از سوي ديگر كمك كه از يك سو در مذاكرات وارد مي

زيرا در حالي كه طرفداران ايران در ارتفاعات جنوب لبنان مستقر اعتراض كرد؛  ،كند ارسال مي

اسـرائيل حملـه    ،چند روز بعـد  )106(اسرائيل ارتفاعات جوالن را تحويل نخواهد داد. ،هستند

لغو روند مذاكرات را بـه اطـالع    ،ناجوانمردانه خود را به غزه آغاز كرد و سوريه در اولين گام

  آنكارا رساند.

  

  هاي مذاكره پيچيدگي

  اي قابل بررسي است. اسرائيل، در دو سطح داخلي و منطقه - پيچيدگي مذاكرات سوريه

فظ اسد بر رهبـران فعلـي سـوريه قابـل اغمـاض نيسـت.       ثير رواني حاأدر سطح داخلي، ت

باشد  گيري در سوريه، همان ساختار به جا مانده از دوران رياست حافظ اسد مي ساختار تصميم

ثوابت ميهنـي و   ،رو و آمدن افراد جديد، مباني كمي روزآمدشده را استحاله نكرده است. از اين

ات اين مبـاني، غـافلگيري رفتـاري و موانـع     قومي عربي همچنان در آن كشور پابرجاست و ثب

سـاله دوران حيـات    10در مـذاكرات   ،از سوي ديگـر  بيني را ضعيف كرده است. غيرقابل پيش

خواه در سطح دوجانبه  ،اسرائيل -هاي اختالف و منازعه سوريه يكبار تمامي پرونده ،حافظ اسد

گفـت سـوريه و اسـرائيل تمـام      تـوان  مورد بررسي و مذاكره قرار گرفته و مي ،و خواه فراملي

هـا انجـام شـده اسـت. هـر       آمـدن  اند و بيشترين تنازالت و كوتـاه  مواضع خود را توضيح داده

با مباني قومي، ملي و مذهبي يكي از دو طرف منافـات دارد و اورا دچـار    ،آمدن يكجانبه كوتاه

در يـك دهـه    ،فينيك از طـر  شرايط هيچاين در حالي است كه كند.  نشده مي بيني شرايط پيش
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تر پرونده  روند مذاكرات تركيه گوياي تكرار و بازخواني پيچيدهو تغيير فاحشي نداشته  ،گذشته

فرصت و امكان دسـتيابي بـه    ،بودن مذاكرات قبلي مذاكرات مادريد است. تكرارپذيري و جامع

  تضعيف كرده است. ،هاي بديل را در دور جديد مذاكرات راه

تغيير در جبهه نزديكان سوريه است. در يـك   ،اي در سطح منطقه ،پيچيدگي ديگر مذاكرات

عيار بـه   طور تمامه ب ،كرد عربي كه سوريه خود را در آن تعريف مي - جبهه قومي ،دهه گذشته

جبهه جديد متحدين در محور  ،سمت آمريكا و جدايي از دمشق حركت كرده و از سوي ديگر

هاي فلسـطيني شـكل گرفتـه و     مي و ساير گروهجهاد اسال -حماس -اهللا حزب -دمشق -تهران

  اند. روز به روز نيرومندتر شده ،متحدين اين محور

ولـي تـوازن را بيشـتر     ،اي را دستخوش تحول نكـرده  موازنه منطقه ،هرچند اين نيرومندي

ايـن   ،ساخته است. هوشياري سياسي به ارث مانده از حـافظ اسـد در رهبـري جديـد سـوريه     

هـا در   برداري از فرصت گرايي و بهره و سوريه با سياست عمل اندد يد ميشرايط را فرصتي جد

گيـرد. اسـرائيل صـلح را مشـروط بـه       آن را ناديـده نمـي   ،تصميم تاريخي مصالحه با اسـرائيل 

اين در حـالي   .هاي قدرت خود كرده است گذاري برگه جداشدن سوريه از جبهه متحدين و وا

ن در دوران جرج بوش پدر نيز سوريه حاضـر نشـد بـه    در مذاكرات دوجانبه واشنگتاست كه 

جـدا   ،تـر از امـروز بودنـد    كه در شرايطي بسيار ضعيف ،خاطر صلح با اسرائيل از اين متحدين

رهاكردن يك متحد به خـاطر دسـتيابي بـه متحـد ديگـر       ،شود. در سياست خارجي اين كشور

ــن ن     ــر ممك ــوريه غي ــارجي س ــت خ ــداد در سياس ــع اض ــدارد و جم ــايي ن ــج ــت. ت ثير أيس

بـه ويـژه پـس از     ،جاي اين كشور اهللا و ايران) بر جامعه سوريه نه تنها در جاي متحدين(حزب

ـ    ،شود از مقاومت اسالمي لبنان احساس مي ،و شكست اسرائيل 2006نبرد  ثير بـه  أبلكـه ايـن ت

ن را از بزرگتـري  حدي است كه رهبران و مقامات سياسي اروپايي نيز به آن اذعان داشـته و آن 

  دانند. سازي مقامات سوري با خود مي موانع پيش روي اسرائيل براي همراه

پيچيدگي ديگر مذاكرات، گرانبهابودن سرزمين مورد مذاكره در امنيت ملي اسـرائيل اسـت.   

منطقـه  ايـن   شهرك صهيونيستي در جوالن قرار دارد و ثلث آب شـرب اسـرائيل از   35حدود 

 ،كننـد و از لحـاظ نظـامي    نابع طبيعي اين منطقه استفاده مـي شود. صنايع فراواني از م مين ميأت

شود. ارتفاعات جوالن بر دشت الجليـل   مي لمدادترين سرزمين در اشغال اسرائيل ق استراتژيك
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كننـد. اشـراف بـر     سوم ساكنين اسرائيل در اين دشت زنـدگي مـي   مشرف است و بيش از يك

ديويـد و وادي عربـه بـه بهـايي بسـيار       تهديد جمعيتي اسرائيل است. مذاكرات كمـپ  ،جوالن

كـه   در حـالي  ،زمامداران سياسي اين دو كشور را از جمع دشمنان اسرائيل خارج كـرد  ،ارزانتر

اي كه جـدايي ديـدگاهها    اي پرهزينه با متاعي غيرقطعي است. معامله مذاكرات با سوريه معامله

  در آن بيش از اشتراك نظر طرفين است.

خاك لبنان و غزه را بدون مذاكرات صلح و بطور يكجانبه  ،ل گذشتهسا 60اسرائيل در طي 

اهللا با ارتش اين كشور و ناتواني از پيروزي در نبرد نـاهمطراز بـا    بازپس داده است. نبرد حزب

هاي بيشتر و افزايش عمليات جهادي رزمندگان فلسطيني دليل  اهللا، جلوگيري از خسارت حزب

ديگر اشغال سينا و خاك اردن براي اسـرائيل   ،ز جنگ رمضانولي بعد ا ،نشيني است اين عقب

مـذاكرات صـلح    ،رو آويو را دنبال نكردنـد. از ايـن   اي نداشت و اين دو كشور نبرد با تل هزينه

با مصر و اردن منعقد شد. سرزمين جـوالن   ،خورد (سالم) كه در آن شروط تسليم به چشم مي

هـاي قابـل    ائيل در جوالن بـا مقاومـت و هزينـه   اسر ،در شرايطي خاص قرار دارد. از يك سو

سـوريه تـا كنـون    ، توجهي روبرو نيست تا مجبور به تكرار نسخه لبنان شود و از سوي ديگـر 

كشوري نبوده كه الگوي مصر يا اردن را تكرار و شروط تسليم را به نام شروط سالم (صـلح)  

  بپذيرد.

موفقيت مذاكرات، تنها محرك و  بودن مذاكرات است. پوششي و غيرقطعي ،پيچيدگي ديگر

 ،بلكه نفس برگزاري مذاكرات براي هريك از اطراف مذاكره ،هدف در چرخه مذاكرات نيست

از هاي سياسي خود را  برداري منافع زيادي دربردارد و به هدف تبديل شده است. اولمرت بهره

ها، عمليات روانـي   استهدرنظر دارد. استمرار مذاكرات، تريبوني براي بيان خوبرد مذاكرات  پيش

ـ  كنـد.   مين مـي أو تشكيك و ترديد در جبهه متحدين سوريه است و آبرويي نيز براي اولمرت ت

اي  از اعتباري منطقـه  ،تركيه را در سايه رهبري مقامات حزب عدالت و توسعه ،مذاكرات صلح

ريه را بـه  برخوردار و خصومت با سوريه را به دوستي با اين كشور تبديل و درهاي بازار سـو 

جايگاه مردمي حزب عدالت و توسعه را تقويت و وزن اين همچنين،  .كند سمت شمال باز مي

پـس از تـرور رفيـق     ،دهد. سوريه كشور در تالش براي پيوستن به اتحاديه اروپا را افزايش مي

اروپايي قرار گرفـت. اسـتمرار مـذاكرات صـلح،      -در انزواي دوگانه سخت آمريكايي ،حريري
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هاي رابطه با بيروت را آب كرد و موقعيت رهبـري   روپايي ضد سوري را تضعيف و يخجبهه ا

تقويـت شـد. مـذاكرات     و خارج ايـن كشـور  اين كشور در مقابل مخالفين سوري مقيم داخل 

ماند تـا   اي آمريكاست و سوريه در مذاكرات صلح فعال مي بخشي از سياست خاورميانه ،صلح

  زوا خارج شود.به شريك آمريكا تبديل و از ان

فقدان اجماع مذاكره و مصالحه با سوريه در رهبران اسرائيل است. اسرائيل  ،پيچيدگي ديگر

داراي دولتي با تغييرات گسترده در سطح نخبگان سياسي و رهبري است و اولمرت در حـالي  

ه بلكـ  ،مذاكرات تركيه را دنبال كرد كه نه تنها از حمايت كامل متحدين خـود برخـوردار نبـود   

رهبران احزاب مخالف از حمايت وي امتناع و توافقات احتمالي وي با دمشـق را فاقـد اعتبـار    

مـدت بـا نخبگـاني كـه در حـال       زدن بـه مـذاكراتي طـوالني    دسـت  ،رو كردند. از اين اعالم مي

سـازد و پـيش از آنكـه مـذاكرات بـه       جايي هستند، دستيابي مطلوب را دور از انتظار مـي  هجاب

جايي نخسـت   هتغييردر كابينه اسرائيل و جاب ،ي و غير قابل نقض و برگشت برسدتوافقاتي قطع

  گرداند. اكرات را به نقطه آغاز بازميذم ،وزير

  

  گيري نتيجه

نشانگر دوگانگي عميـق بـين سـوريه و     ،بررسي روند روابط و مذاكرات سوريه و اسرائيل

ين سؤال است كه صلح چيسـت؟  اسرائيل است. اين دوگانگي برخاسته از دوگانگي پاسخ به ا

كند و مبناي اين قدرت را قدرت  اسرائيل صلح را پذيرش شروط و بايدهاي قدرت تعريف مي

در حالي كه سوريه قـدرت   ،بيند تر مي افزاري ضعيف افزاري در مقابل قدرت سخت برتر سخت

دارد. در هاي آن نيـز بـه عنـوان ضـعف توجـه        و به محدوديت اندد افزاري نمي را صرفاً سخت

گرايي  گرايي و آرمان برخاسته از شكاف بين رويكرد واقع ،واقع، دوگانگي بين سوريه و اسرائيل

هــاي ايــدئولوژيك و تأثيرپــذيري از متحــدين خــويش  اســت كــه ســوريه بــا داشــتن نگــرش

در حـالي كـه خـاك سـوريه در اشـغال ارتـش        ،افزوده است. يعنـي بر آن گرايي را نيز  سازنده

نشيني از جـوالن نيسـت و بـه     حاضر به پذيرش شروط اسرائيل براي عقب ،ر دارداسرائيل قرا

ضمن افزودن بر مشروعيت داخلي، خروج از انزواي  ،دادن، با اصرار برمواضع خود جاي هزينه
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سياسي و تقويت روابط خويش با تركيه و تجديد روابط با اروپا و تلطيف روابط با آمريكـا را  

  كند.  دنبال مي

بـه   ،تكرار مجدد مذاكراتي است كه بـا كنفـرانس مادريـد    ،ت بين سوريه و اسرائيلمذاكرا

كننده در كنفرانس با رهبـران   ها و رهبران عرب شركت صورت دوجانبه و چندجانبه بين كشور

بين سوريه و اسرائيل شكست خورد و قطع شد. در  ،اسرائيل آغاز شد و پس از حدود يك دهه

گري آمريكا به اطـالع طـرف    هاي دو طرف با ميانجي ها و ديدگاه تهتمامي خواس ،اين مذاكرات

بيابـد و  در رهبران اسـرائيل  تواند شريك قابل اعتمادي  ديگر رسيد و حافظ اسد نشان داد نمي

هـاي   الطرفين دنبال كنـد. اسـرائيل بـراي بازگردانـدن زمـين      مذاكرات را بر اساس منافع مرضي

خارج از حد  ،شود اي كه از سوريه مطالبه مي  ي ندارد و هزينها  ستيابي به صلح عجلهسوريه و د

قابل قبول مردم سوريه است. سوريه و اسرائيل نتوانستند بـراي چگـونگي اسـتقرار نيروهـا در     

هـاي غيرنظـامي و    مناطق مجاور جوالن به توافق برسند و در نحوه تقسيم و وسـعت سـرزمين  

پـارك  وجـود   ،سوريه در مجاورت درياچه طبريـا  مناطق داراي تحديد سالح توافق كنند. مرز

مورد توافق قرار نگرفـت و طـرفين بـر سـر نحـوه       ،صلح، عرض اين پارك و حاكميت بر آن

سازي روابط و سطح آن  به توافق نرسيدند. نحوه عادي ،نظارت و مراقبت نيروهاي طرف مقابل

مصداق برد يك طرف و باخت مذاكرات سوريه و اسرائيل  ،نيز قابل توافق نبود و در يك كالم

  طرف ديگر بود.

و نگراني احتمالي  طور واضح اعالم نشد ه مواضع طرفين ب ،هرچند در دور مذاكرات تركيه

و آلودگي به ويـروس تكـروي و    استكاري قابل درك و مشروع  متحدين سوريه از اين پنهان

راج حـ گري منافع خود و بـه  تزلزل در اتحاد را عادي و هريك از متحدين را به پي ،كاري پنهان

ان هر دور از ، طرح مطالب ميتركيه ولي روند مذاكرات ،كند گذاردن منافع همكاري تشويق مي

گوياي آن اسـت   ،شده دادههاي  وعده آمده در مذاكرات و عدم تحقق پيشخيرهاي أمذاكرات، ت

سـيار كنـدتر از آن   بسيار ابتدايي و روند مـذاكرات ب  ،شد كه آنچه در پشت ميز مذاكره گفته مي

نشـدن   ديـدگاهها و كـم   اوضاع و احوال و معنادارشد و دليل آن نيز عدم تغيير  بود كه ادعا مي

  فاصله بين طرفين بود.
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دور جديد مذاكرات خود را با اهداف خاص خويش آغاز كردند. سوريه  ،سوريه و اسرائيل

با اين مذاكرات خود را  ،گرداند و از سوي دي از يك سو بازگشت جوالن را حق مسلم خود مي

اولمرت كليد بحران كـاهش فشـارهاي داخلـي پـس از      ،از انزوا خواهد رهانيد. از سوي ديگر

و افزايش مشـروعيت خـويش را در مـذاكره بـا سـوريه و ايجـاد        2006شكست در نبرد سال 

  خود است.اي  ء سطع و جايگاه منطقهداند. تركيه نيز به دنبال ارتقا ميشكاف در جبهه دشمنان 

 ،در طي ايـن مراحـل  است. و ادواري داشته  يروندي چرخش ،مذاكرات سوريه و اسرائيل 

آن را پيش از آنكه به سمت  ،زمان هريك از طرفين هم نا هاي  طلبي تكرارپذيري در كنار فرصت

. دولـت سـوريه   كند نزديك ميتعريف كالوزويتسي صلح و جنگ به سلم و آشتي سوق دهد، 

كنـد، اطمينـان دارد    مياش استفاده  شده ش مشروعي براي بازگشت سرزمين اشغالكه از هر تال

اي كه سـوريه   جوالن را به قيمت تماميت هويت سوريه، به آن خواهد فروخت. هزينه ،اسرائيل

سوريه تقويـت  روز محور متحدين  به ويژه آنكه روزبه ،در پرداخت آن تأمل بسيار خواهد كرد

به ارث برده است. با توجه هوشياري و بردباري حافظ اسد را  ،وريهاند و رهبري جوان س شده

بر مذاكرات سوريه و اسرائيل غيرقابـل   ها پپچيدگيثير أت ،به آنچه مورد مورد اشاره قرار گرفت

اغماض است و عوامل متداخل مانع از آن است كه مباني و حقوق مورد نظر طرفين بر يكديگر 

جوي خـود را   ب شد سوريه بار ديگر چهره صلحجمو ،ز مذاكراتقابل انطباق باشد. اين دور ا

شكافي بـزرگ   ،نشان دهد و در حصار انزوايي كه پس از قتل رفيق حريري دچار آن شده بود

توان  است و با او نميدر مذاكرات ايجاد كند و اثبات نمايد كه اسرائيل شريكي غير قابل اعتماد 

خودباوري جنگجويان  ،مذاكرات و شكست حمله به غزهبرد دست يافت. پايان  -به فرمول برد

در جبهـه   اي رخنـه جبهه شمالي را در حالي تقويت كرد كه اولمرت نتوانست با اين مذاكرات 

مدافعين حقوق آوارگـان فلسـطيني وارد كنـد و تشـتت و عـدم اجمـاع رهبـران اسـرائيلي در         

آنها نسـبت بـه توافقـات صـلح     اي غيرقابل فراموشي نسبت به ضعف پايبندي  مذاكرات سابقه

  .ايجاد كرد
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