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 امامنا مفاضات جادة وعنيفة
 

ه أن       تطعت في ذى اس د ال ت الوحي دث الوق وزارة       أتح ل األول ل از الوآي امة الب دآتور أس ع ال  م
ه    ... يس الجمهوریة وعضو وفد المفاوضات المصرى      الخارجية ومدیر مكتب نائب رئ     ذ عودت ومن

یس ثم واشنطن حيث     من آامب دافيد آان فى السيارة ونحن فى الطریق الى مطار القاهرة الى بار             
دآتور     -تبدأ المفاوضات المصریة اإلسرائيلية لتنفيذ الوثيقة الثانية الطار السالم مع مصر                قلت لل

 .أسامة
 

ين مصر                    • دة السالم ب ى الحدیث عن عاه  أم  وإسرائيل هل تقتصر مفاوضات واشنطن عل
 الى الحدیث عن الضفة الغربية وغزة؟أنها یمكن أن تتطرق 

ين مصر                المفروض أن مهمتن   - ا فى واشنطن هى وضع اإلطار الخاص بالسالم ب
ى  معاهدة یوقعهاوإسرائيل فى شكل مشروع    الطرفان خالل أسابيع ثم تعرض عل
ة للتصدیق  الس النيابي ا،المج ن الصعب أن نتصور أال یتطرق  عليه ه م ر أن  غي

ره    ذى نعتب كلة، ال ن المش طينى م ى الشق الفلس دیث ال زاع و الح وهر الن ه،ج  لب
ذا  ویر ع ه دة ج باب عدی ا، ألس ار اأهمه ر و    ل أن اإلط ين مص الم ب اص بالس خ

رائيل  الج    إس ذى یع مل ال ار األش ن اإلط زء م و ج اه ية أساس طينية، القض  الفلس
ذا من     .الفلسطينى وعندئذ یكون من الصعب أال نتطرق لقضية الشعب               ة،  ه  جه

ة وغزة  ومن ناحية أخرى فإن المفروض أن یحدث تقدم فى الضف         خالل  ة الغربي
ابيع ة األس ة، القليل ا المقبل ى ألنن ازمون عل ين  أن ع ى الجبهت دم عل ير التق  یس

دأ التحرك نحو      للشعب الفلسطينى نطيحبالتوازى حيث   اء الشقيق الفرصة ليب  إنه
ة           العسكرى االسرائيلى االحتالل والحكم    م طبيع ا وبحك ، وهو ما سوف یؤدى حتم

ر    األساسى حقه   الى ممارسة  األشياء ة المصير     فى تقری ه،       وإقام ه الخاص ب  آيان
ق       ى تطبي دء ف ة الب ن آيفي نطن ع ى واش دث ف ى أن نتح ن الطبيع ك فم ى ذل وعل

ار زة اإلط ة وغ ق بالضفة الغربي ا یتعل ام فيم ى– الع م العسكرى -مت  ینتهى الحك
 . السلطة الفلسطينية الذاتيةبإقامةالخاصة ومتى تجرى االنتخابات 

ا          بم" تفاوض"هل سيجرى فى واشنطن      • ا علين دما وم د مق ة م أن آل شئ مع  إالعنى الكلم
 "  صورة التفاوض"إعطاء 

اوض جدى وعنيف          - ر من الموضوعات         طبعا سيجرى تف  الن مشروع  حول آثي
الة     يس بالمس الم ل دة س ةمعاه حيح أن  .الهين الن     ص د یجع ب دیفي ارى آام اط

ه                      ر أن ى طریق مسدود ، غي ل عرضة للوصول ال  المفاوضات أقل صعوبة و أق
 . یبقى من الصعب االتفاق على الصيغة التفصيلية اللتزامات آل من الطرفين 

  أمرینوسوف نحاول أن نتوصل فى واشنطن الى  -
ين مصر                  –األول   - ة السالم ب  تفصيالت ما ورد مجمال فى اإلطار الخاص باتفاقي

 .وإسرائيل
ين         الصيغ التنفيذیة    ---والثانى   - ة ب وال صحة    .نالطرفي لجميع االلتزامات المتبادل

ا فى واشنطن                  ن   لما یردده البعض م    طالقاإ ا علين ه م د ومتفق علي أن آل شئ مع
ا سبق  رار م اهم" إال إق ه" الف ة من .حول رة خاطئ ذه فك ها فه ذ انتهت أساس ، فمن

ال        أىمحادثات آامب دیفيد لم تجر        مباحثات حول الجوانب الموضوعية فكيف یق
ه ؟          أن م ترتيب ذى عرض للبحث فى االتصاالت             الشئ الوح   إن آل شئ قد ت د ال ي

 . المفاوضاتإجراء مكان وزمان فيها هوالتى آانت الوالیات المتحدة طرفا 
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د اتفق      المناسبة،بهذه   • م یكن ق  لماذا وقع االختيار على واشنطن بالذات آمحل للتفاوض؟ أل
  مكان فى سيناء ؟أى فى أو اإلسماعيلية المفاوضات فى إجراءعلى 

ه      أى فى   أو اإلسماعيليةالمفاوضات فى    إجراءمقرر   نعم آان من ال     مكان یتفق علي
ال        .سيناءفى   ذا االحتم ان ه ر هو    وآ م              األخي ع عل ر فى رف م  السبب فى التفكي  األم

رح         .التفاوضالمتحدة على محل     ارتر اقت  تجرى المفاوضات     أن غير أن الرئيس آ
ن وال  انع نح م نم نطن ول ى واش رائيلف ذاإس ى ه د .  ف ىالن عق ات ف  المفاوض

مة  ة،العاص يح األمریكي ط     تت دور نش وا ب اعدیه أن یقوم ارتر ومس رئيس آ  لل
د     فى حين انه لو آانت       .التفاوضباستمرار وطوال وقت      فى   أجریت المفاوضات ق
ن   ان م ا لك ة هن ه  المنطق وع ب ن   أنالمقط ا م انس جانب ة ف ر الخارجي  یحضر وزی

ن الصعب .المفاوضات ب وزیأن یتصور أن فم ن  یتغي ى ع ة االمریك ر الخارجي
ة      ا المفاوض ى تتطلبه دة الت وال الم الده ط راوح , ب ى تت دیرى  -وه ى تق ين – ف  ب

 .أسابيعوثالثة  أسبوعين
 
  تتعرضوا لها هناك؟أنما هى بالضبط النقاط التى یمكن  •

ين مصر          اإلطار  مهمتنا هى وضع       لك،آما ذآرت     فى  وإسرائيل  الخاص بالسالم ب
دة، وعل       ك فسوف نتحدث عن انسحاب            صورة مشروع معاه انسحابا   إسرائيل ى ذل

ا یتطلب وضع جدول            ى   محدد لالنسحاب،   زمني شامال وهو م  مفصلة،  خرائط عل
 .إسرائيل بيننا وبين بحالة الحر عن عالقات السالم بعد انتهاء أیضاوسوف نتكلم 

 .الكامل حالة التعاون  الىءحالة العدابطریقة تدرجية وطبيعية و ليس بالقفز فجأة من                
     التبادل بين التوازن وومن جهة أخرى فسوف یحافظ المفاوض المصرى على          

   فيما یتعلق الطرفين، ليس فقط بالنسبة لتحدید و تعریف هذه االلتزامات، بل أیضا         
 وفاء بكافة التزاماته الطرفين مطالبا بال یكون احد إن فال یعقل أخرىوبعبارة . بتنفيذها        
 ن أن الطرف األخر یكون مطالبا بأداء بعض هذه يحفى فترة زمنية معينة فى         
 تجاه متواز، وان یكون هناك   اللتزامات فقط، بل یجب أن یتحرك الطرفان فى ا  ا      

 .بين موقف الطرفين فى آل لحظة         تناسق
 
ى   اآلنقات سریة لم تعلن حتى   هناك اتفا  أنیردد البعض انه البد      • راض عل  ویقوم هذا االفت

ة المصریة                إسرائيل تكون   أن انه ال یعقل     أساس ق بالجبه ا یتعل ا فيم  قد سلمت بكل مطالبن
ذا بالضبط؟ ویضيفون          األمورلم یعلن على بعض     "  تفاهم" فى مقابل    أال  فما هى صحة ه

د الت        أن لال یعق انه   ه مصر        یكون وزیر الخارجية قد استقال بع اق تسترد في ى اتف وصل ال
 بموجبه أرضها آاملة دون قيود؟

ة                   المفاهيمهذه   ---  ة أو بسوء ني د نشأت بحسن ني ة سواء أآانت ق ة     .  خاطئ اك آلم فليست هن
اط التى بقيت محل خالف            إما اإلطارین،واحدة لم تعلن، وآل ما تفق عليه وضع فى           د   النق فق
 جت هذه الوثائق مجتمعة آل جوانب الموضوع عولجت عن طریق تبادل الخطابات وقد عال

ال عن وجود                   إنفكيف یقال بعد هذا      ا یق اهم " هناك مسائل لم تعلن؟ لقد سمعت شخصيا م " تف
ذا   حول اقتسام بترول سيناء بين مصر        اك            وإسرائيل وه يس هن ا فل  مجال   أى لغو وهراء طبع

ذا الموضوع فى الماضى            أىلم یدر   –لمثل هذا الكالم     ل الحدیث         حدیث حول ه ونحن ال نقب
 .المستقبلفيه فى 

ى              أما االعتراض عل ق ب ين مصر    "  السالم  إطار " عن استقالة السيد وزیر الخارجية فال تتعل ب
ا  وإسرائيل دائل المطروحة لتحقيق         وإنم د الب ى اختالف تحدی  االستراتيجية  األهداف  ترجع ال

درنا   إذاف خاصة     دیمقراطى یقوم فيه هذا الخال     عمجتمومصر   العربية   المصریة و    :عاملين  ق
ا من الضيق                         إن– األول ل آانت نوع ى السياسة المصریة ب ة ال م تكن راجع  استقالة الوزیر ل

رائيلى  ام، بالمسك االس ارالع ن أخرى ةوبعب رائيلى م ى الموقف االس ا عل د آانت احتجاج  فق
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انى  أما.المصرىبعض النقاط و ليست اعتراضا على الموقف     ى  فأضف  الث و أن ال ان   ال زیر آ
به   رك منص ى ت ا ف بابراغب يرة  ألس ت بالقص رة ليس ذ فت حية من   ص

 




