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לאחר , חודשו בוושינגטון שיחות השלום בין סוריה לישראל, 1999,  בדצמבר-15ב

בשל סירובה של דמשק לגנות את פיגועי , 1996, שהופסקו על ידי ישראל במארס

 18חודשו כעבור יש אולי סמליות בכך שהשיחות . (החמאס בירושלים ובתל אביב

). 14/12/81בכנסת ביום " הגולן) סיפוח(חוק "שנה ויום בדיוק לאחר קבלת 

שרע ניתן להעריך כי -פארוק אל, למרות הנאום הנוקשה של שר החוץ הסורי

והשאלה , המשא ומתן בוושינגטון עשוי להניב הסכם שלום בין דמשק לירושלים

שטר אסד בחתימת הסכם כזה הקרדינלית היא מהם המניעים והאינטרסים של מ

  .עם ישראל

  

לא חל שינוי , ירדן ואצל הפלסטינים, כמו במצרים, אין ספק כי בסוריה

חיובי כלפי ישראל ואין לצפות כי יחסי השלום עם סוריה יהיו על פי -אידיאולוגי

שלום המבוסס על תרבות : דהיינו, הדגם של צפון אמריקה או מערב אירופה

-אפילו פיוס היסטורי סורי; י הדמוקרטיה המערביתפוליטית משותפת וערכ

המניעים של אסד בסוגיית . ישראלי כולל הוא עדיין רחוק מאתנו-ישראלי וערבי

נעוצים ,  חוסיין-ערפאת וכמובן , בדומה לסאדאת, ההסדר המדיני עם ישראל

,  אזוריים-כלכליים ופוליטיים , צבאיים-באילוצים ובשיקולים אסטרטגיים

שהתפתחה לאחר מלחמת , התפיסה האסטרטגית הערבית.  ופנימייםגלובליים

טכנולוגית , מבוססת על ההכרה כי לישראל יש עליונות צבאית, יום הכיפורים

לפיכך . ב ולא ניתן להכריע אותה בשדה הקרב"וכלכלית ותמיכה מסיבית של ארה

 שיהיה כרוך בהחזרת השטחים שנכבשו, רצוי להגיע להסדר מדיני עם ישראל

תפיסה זו הוליכה את מצרים לקמפ .  ובמימוש זכויות הפלסטינים1967במלחמת 

היא ודאי אומצה על ידי ירדן , -1979 ולהסכם השלום עם ישראל ב-1978דייויד ב

פ " אשר במל-ף "ואף השפיעה על אש" ספטמבר השחור" בעקבות 1970כבר בשנת 

  .ישראלהגמישה לראשונה את עמדותיו כלפי , 1974,  ביוני-12ה



 

 

 החלטה כמעט זהה  להחלטת מועצת - 1973 בסוף 338סוריה קיבלה לראשונה את החלטת מועצת הביטחון 

סוריה אמנם . או תהליך מדיני עם ישראל, "שטחים תמורת שלום"שפירושה , 1967 מנובמבר 242הביטחון 

עשה להעניק אך במשך שנים הייתה מוכנה למ, -1967רצתה לקבל את כל השטחים שכבשה ישראל ב

ובעיקר , עמדה זו נגזרה בין היתר מן העובדה שממשלות ישראל. בלשונה" שלום "-לוחמה -לישראל רק אי

רק לאחר בחירת . להחזיר לסוריה את הגולן) 1991, למשל בועידת מדריד(לא היו מוכנות , זו של יצחק שמיר

 החלה - חלה גם על הגולן 242  והודעתו הפומבית כי החלטה-1992ל לראשות הממשלה ב"יצחק רבין ז

  .כולל קשרים דיפלומטיים, דמשק להגדיר את השלום גם במונחים של יחסים נורמליים

  

נקט המשטר בדמשק צעדים שונים להכין את הציבור , 1995-1992, במשך שנות המשא ומתן עם ישראל

של ארצם "  אסטרטגיתבחירה"אסד ומנהיגים אחרים חזרו ואמרו שזו , למשל. הסורי לשלום עם ישראל

ושרת , "יציבות ושגשוג, ערבים וישראלים יחיו בביטחון"כדי ש" יחסי שלום נורמליים"וכי הם תומכים ב

במקביל להצהרות אלה אפשרה סוריה ". לימודי שלום"החינוך הסורית אף דברה על הצורך בפיתוח 

ישראלים לבקר -תונאים ערבים חברי כנסת ועי-והניחה לאנשים , לאזרחיה היהודים להגר מן המדינה

, אולם לאחרונה. מחוות אלה היו ספורדיות למדי ולא נמשכו לאחר שהשיחות עם ישראל נפסקו. בדמשק

" הזדמנות היסטורית" כגון -שוב נשמעות נימות חיוביות מסוריה , ישראלי-לרגל חידוש המשא ומתן הסורי

  . לשלוםובדמשק אף נתלו שלטי חוצות בזכות המאבק, לשלום כולל

  

 חזר על כמה מהתבטאויותיו -15/12/99במסיבת העיתונאים בבית הלבן ב, שרע-פארוק אל, שר החוץ הסורי

הקודמות והדגיש לראשונה את ההזדמנות לשלום כולל עם דיאלוג תרבותי שינחיל תחושת שלום וביטחון 

ט סכסוך קיומי ובמקום זאת הוא הציע להפסיק לראות בקונפליק. אמיתי לשני הצדדים ולעולם הערבי כולו

שרע הציג בנאומו זה גם עמדות נוקשות והאשים את ישראל -אל, מאידך. (לראותו כסכסוך על גבולות בלבד

ייפול , לדבריו, שבעקבותיה, בגירוש תושבי הגולן והריסת יישוביהם ודרש נסיגה מוחלטת של ישראל מהגולן

  ).של הישראלים" מחסום הפחד הפסיכולוגי"

  

אלא לקבל את , ניתן להעריך כי אין בכוונת הסורים לפי שעה להגיע לפיוס היסטורי עם ישראל, כאמור

 לקבל -והחשוב ביותר ,  בעלת החשיבות האסטרטגית והכלכלית-להמשיך בשליטה על לבנון , הגולן כולו

  .סיוע אמריקני נדיב במענקים ובהשקעות כדי לפתח את הכלכלה הסורית הכושלת

  

מהווה שיקול מכריע בנכונותה של , יחד עם החזרת הגולן והמשך השליטה בלבנון, כלכליאכן הגורם ה

הללו ירדו כבר (שלום כזה יגרור קיצוץ נוסף בהוצאותיה הצבאיות . סוריה להגיע להסדר שלום עם ישראל

של מדינות (האמריקנית " הרשימה השחורה"ויביא למחיקתה מ) בשנים האחרונות בצורה משמעותית

למענקים ישירים ולהשקעות בתשתית , כך היא מצפה, מה שיזכה אותה, )כות בטרור בינלאומיהתומ

התעשיינים ,  קהיליית העסקים-ובמרכזו מעמדות הביניים החדשים , הציבור הסורי, אכן. הכלכלית שלה

 למרות ,ולשלטונו של אסד, חברתי-שואפים להשיג יציבות ושגשוג כלכלי, סונים- רובם מוסלמים-והיזמים 

-יש אינטרס לשפר את רמת החיים של האוכלוסייה ולחזק את הבסיס החברתי, דיקטטורי-אופיו הסמכותי

 .פוליטי של המשטר


