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 النقاط الرئيسية

احلديث عن حالة عربية وحدوية يتوجب أن نقف أمامه كثريًا ، ففى ظل حكم البعث للعراق وسوراي ،  •
الواحد والفكر الواحد واألماىن الواحدة ، إال أن اخلالفات بني البلدين كانت مشتعله ومل وهو احلزب 

 تفضى إىل وحدة ُتذكر ، بل رمبا كانت اخلالفات بينهما من أقسى اخلالفات بني أطراف عربية .

وضاع ، أو تنفيذ العالقات السورية مع إيران إسرتاتيجية ، فحزب هللا متنفذ ىف لبنان ، وإذا أردان إدارة األ •
 انفعة . إيرانية ستكونبعض الرؤى ، فإن وساطة 

مل يكن من الصحيح إبعاده أو املوافقه على وعلى الرغم من ذلك عرفات كان يهوى اإلتفاقيات الثنائية ،  •
 إبعاده إىل تونس ، نظراً ألن األمر ال خيص شخص عرفات ، بل يؤثر على مسار فكر املقاومة .

راط ىف الشأن اللبناىن مبثابة إنتحار ومغامرة كربى ، فنسيج البالد اهلش قد أفرز جبهات التفاوض أو اإلخن •
يتوجب عليك أن تسحبهم ملنطقة وسطى ، من املستحيل أن جتدها ، خبالف التغلغل اإلسرائيلى ىف 
الداخل اللبناىن ، وهو االمر الذى يهدم مفاوضات علنية ، أو حيطم خط سري مفاوضات سرية مت 

 ريبها.تس

 بشأن العراق صدام حسني ال يفضل إال احللول الصفرية ، لذا فإنه طلب من سوراي وإلثبات حسن نواايها •
، وهو الطلب الذى حيطم إسرتاتيجية التهدئة الىت إتبعناها ىف هذا الوقت أن تتقدم إبدانه رمسية إليران 

  للوصول إىل حل بشأن احلرب العراقية اإليرانية .

يتوجب علينا خوضها ، كما أن تعدد  نعرف نتائجها ، إال أنه اإلسرائيلني جمرد لعبة كبرية املفاوضات مع •
جيعل املفاوضات تعود  -حينها –روؤساء احلكومات ، وتعدد توجهاهتم مابني حزب العمل واليمني 

 للخلف بسرعة فائقة بداًل من أن تنطلق لألمام .

سالم مجاعى ، وأتخذ كل جبهة لعقد إتفاق ثنائى ، ينتهى  إسرائيل تدفع ابلعرب إىل اإلنسالخ من إتفاق •
ابلتطبيع ، لذا فإن اإلتفاقات الثنائية دائمًا يتم ترتيبها بسرعة ويتم توقيعها بطريقه أسرع من اإلتفاقيات 

 اجلماعية .

فاق إتفاق أوسلو كان مفاجاة لنا ، وكنا نعرف أن مباحثات ثنائية جترى بني عرفات واإلسرائيلني ، وإت •
وادى عربة حدث هو األخر بسرعة فائقة ، وحاولت كل من األردن وعرفات ومصر الدفع بسوراي إىل 

 صيغة كامب ديفيد .

كانت هناك حماوالت إسرائيلية وأمريكية إلغراء سوراي من خالل رسائل حيملها حسىن مبارك ، إال  •
كان عمرو موسي وأسامة الباز األكثر طار من الدردشة وفقط ، و السوريني كانوا يتعاملون مع مبارك ىف إ

 فهما وتطلعاً .
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 الصراع العرىب اإلسرائيلي إلدارةؤية فاروق الشرع ر 

عن الشعب الفلسطيىن ، ال مانع بطبيعة احلال أن  وجب أن يتوىل أحد احلديث ابلنيابةيت يرى فاروق الشرع أنه ال
الراكده ، لكن بدون أن تعطى لنفسها حق إدارة وتوجية أزمة  عربية مببادرات ، أو أن ُُترك املياهتتقدم أى من الدول ال

على الرغم من اخلالف بني عرفات وسوراي  –أن منظمة التحرير  قيادة السورية حينها إىلالدعت الشعب الفلسطيىن ، ولذا 
 هى من يتوجب عليها قيادة الصراع إبعتبارها املمثل الوحيد للشعب الفلسطيىن . –

السورى إلتفاق كامب ديفيد تظهر دائمًا من خالل رفض أى طروحات أمريكية لعقد إتفاقيات كانت حالة الرفض 
ضات مع أطراف فلسطينية كل على األخرى ، أو حىت عقد إسرائيل ملفاو  ثنائية بني إسرائيل وأى من أطراف الصراع العربية

تحرير برعاية أردنية أو مصر الىت أيدت مة الرج منظظهرت دعوات لعقد مفاوضات بني أطراف فلسطينية خا، حيث  حده
 للقضية . تصفية  مبادرة أمريكية " شولتز " حلل الصراع ، والىت يراها االشرع

تغليب اإلسرتاتيجية على التكتيك ،  –وهو ماوقع فيه عرفات  –من أهم أخطاء إدارة الصراع  يشري الشرع إىل أن 
ابإلضافة إىل أن اجلانب اإلسرائيلى قد جنح ىف الىت ال معىن هلا . الضحلةاألمر الذى يساهم ىف غرق املفاوض ىف التفاصيل 

نقل املفاوض العرىب من إعتناق الفكرة األعم وهى رفض إحتالل القدس إىل فكرة أكثر ضيقًا وهى رفض هتويد القدس ، 
يهوداًي أيتى على معامل املدينه  من خالل إدارة إسرائيلية ىف الوقت احلاىل وزحفاً ورفض التهويد هنا يعىن قبول اإلحتالل 

 العربية اإلسالمية الحقاً .

تشكلت لدى الشرع قناعة فيما خيص الرتتيب اإلجرائى لقادة عملية التفاوض ، وهى القناعة الىت انهلا من الرئيس 
حلهم ، األمر الذى ن هم إختلفوا وجدوا رئيسًا يصااألسد ، وهى أنه يتوجب الدفع أواًل ابلوزراء حنو عملية التفاوض ، فإ
هم إختلفوا لن  فإن -السادات مثاالً  –منذ البدايه يعىن وجود فرصة اثنيه ، وذلك على عكس توىل الروؤساء زمام املبادرة 

  جيدوا من يصاحلهم .

ومتخصصني ىف اجلغرافيا السياسية ،،  ،من دون خرائط  -خصوصا ىف حالة إسرائيل  –دخل املفاوضات ال ت
 رعني جداً ىف إحراز نقاط من خالل التالعب مبناطق احلدود .اإلسرائيلني اب

ىف التغطية اإلعالمية ملؤمترات ماقبل أو مابعد اإلجتماعات بني الطرف العرىب والطرف اإلسرائيلى ، إجعل خطابك 
هتتم هبا ، لذا ال يوجد  سياسيًا ال بروتوكوليًا ، فكلمة واحدة من اجلانب اإلسرائيلى هتتم هبا الصحافة ، ومئات اجلمل منا ال

 فرصه أمام املفاوض العرىب إال إستغالل املؤمتر الصحفى إلبراز مكامن اخلطر ، ونقاط التصلب اإلسرائيلى وحقائق التاريخ.
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 الفصل األول

 1967-1948بني النكبتني 

امللكى ، وشائعات عن أن اجليش مسعنا الكثري عن أسلحة فاسدة وذخائر صدئة ىف مستودعات اجليش املصرى 
تنفيذًا لتعليمات " نورى السعيد " ، حيث إشتهرت حينها عبارة " العراقى املقدام قد توقف عن متابعة مهامة ىف فلسطني 

ى للتاج اهلامش اكثر والائً للتاج الربيطاىن منهماكو أوامر" ، بينما إكتشف العاهل األردىن أن " غلوب ابشا " قائد اجليش كان 
لقد كانت املواجهة ىف واقع األمر ، بني قادة جيوش تستمد معظم  ، ولكن بعد أن سبق السيف العذل وحلت النكبة .  

 سلطتها من بريطانيا العظمى املنتدبة بقرار من عصبة األمم .

 ـ الىت إبتهج كانت بداية اخلمسينات فرتة اإلنقالابت العسكرية ، وإنتهى هذا العقد إبعالن الوحدة بني مصر وسوراي
كما عارضها اإلخوان اجلميع هبا ، عدا اليساريني الذين إعتربوها حماولة أمريكية لقطع الطريق على تطور احلركة اليسارية ،  

صل بني مبدأ الوحدة ومبدأ املسلمني هم األخرين .. وبنفس السرعة الىت ُتققت هبا الوحدة ، كان اإلنفصال ، نظرًا للف
 احلرية.

وىف معظم اجليوش ال ُتدث عادة مراجعة علنية لألخطاء الىت أرتكبت ألن املراجعة ىف ،  1967يونيو  وقعت نكسة
بعض احلاالت قد تقود إىل نوع من " اإلنقالب " ، لكن املراجعة السياسية ىف الوقت املناسب البد أن ُتصل بشكل أو 

. على الرغم من أستبسال القوات مباحدث  يكن سعيدا مل 67دفاع إابن عدوان أبخر ، وحافظ األسد الذى كان وزيرًا لل
رة الىت السورية ىف جبهة اجلوالن ، إال أن من يعرف حافظ األسد عن قرب يعرف أبنه كان يشعر بعمق اجلرح وفداحة اخلسا

 حلقت ابجليش وبه شخصياً .

قيادة دعم عرفات ىف مواجهة ، كان حلافظ األسد رؤية مغايرة ، عندما قررت ال 1970أثناء أحداث أيلول األسود
حيث قررت القيادات " صالح جديد ، نور الدين األاتسى " إدخال عرابت ودابابت ودروع ملساعدة امللك حسني ، 

لقوات اجلوية مل يستجب هلذا عرفات ، وكان من املفرتض تقدمي الدعم اجلوى ، إال أن حافظ األسد الذى كان قائدًا ل
ر بسالم فضاًل عن لية ؛ وىف مقدمتها إسرائيل ، لن ميهذا التدخل الواسع بعواقبه العربية والدو  الطلب ، النه كان يعتقد أن

إقتناعه الشخصى أبن إنتصار عرفات سيعجل بقيام الوطن الوفلسطيىن البديل ىف األردن ، أما خسارته إذا حصلت ستكون 
 نكسة كربى للقضية الفلسطينية .

،  ادة احلزب العرىب البعثى اإلشرتاكى ، وىف ظل إخفاقات الفصائل الفلسطينية ىف ظل الطروحات الغري واقعية لق
إزاحة خصومة السياسني بكل سهولة ، حىت أن إزاحة "  "1970من خالل " احلركة التصحيحية إستطاع حافظ األسد

إراقة نقطة دم  صالح جديد" مل تكن متوقعة هبذة السهولة ، حيث مت إيداعه السجن ، وحدثت حركة التصحيح بدون
 ، ومنح السوريون حافظ األسد الثقة. واحدة بني الرفاق
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 الفصل الثاىن

 سنوات اإلختبار

 

مت تعييىن سفريًا للجمهورية السورية ىف إيطاليا ، وهو نفس العام الذى حدث فيه اهلجوم على 1976ىف سبتمرب 
من قاموا بذلك ، إال أنىن مل أجد سوى أن أقوم  السفارة السورية ىف روما ، ودارت الشبهات حول كون الفلسطينني هم

ابلتصريح لإلعالم أن سوراي وفلسطني شعب واحد . وىف اليوم التاىل زارىن ممثل منظمة التحرير ىف روما منر محاد وشكرىن 
ة هى مجاعة أبونضال ، كانت هذعلى موقفى هذا ، ومهس ىف أذىن وهو يغادر قائاًل : هم فعاًل فلسطينيون ، ولكن من 

 املرة األوىل الىت امسع فيها هذا اإلسم .

، والىت مل تنل رضا العراقيني ، ومبا أن الرئيس األسد كان قريبًا من الطرفني فإنه قام  1979إندلعت الثورة اإليرانية 
عراق بدور الوسيط ، وهو الدور الذى مل يكن أى شخص أخر يستطيع أن يقوم به ىف هذة الفرتة ، فسورية ترتبط مع ال

إال أن تنحية الرئيس أمحد  مبيثاق عمل قومى ال مثيل له ، وترتبط مع الثورة اإليرانية بتفاهم غري مسبوق ىف العالقات .
حسن البكر وإعدام صدام حسني لرفيقه عدانن حسني احلمداىن ، وإدعاء صدام بوجود مؤامرة سورية على النظام العراقى 

ثاق القومى بني سورية والعراق ، فلم تعد هناك سفارات وال قنصليات بني الطرفني ، ، كلها أمور قد سامهت ىف سقوط املي
، وال شاحنات ، وأصبحت جوازات كال الطرفني تشري إىل أن حاملها يستطيع السفر إىل كل البالد عدا العراق وسوراي 

سورية والعراق " إما حب أو قة بني وُتققت مقولة عبداحلليم خدام وزير اخلارجية السورى الذى كان حيلو له وصف العال
إال وقد طالت القطيعة والتوتر جبهات كل من " السورية العراقية " السورية  1979حرب" . وهذا مل يكن ينتهى عام 

 املصرية " العراقية اإليرانية " " اإليرانية األمريكية "

ارجية ، وعلى الرغم من كونه منصب التحقت بعملى اجلديد ىف وزارة الدولة للشؤون اخل 1980ىف مطلع عام 
، حىت أنه كان جيعلىن أطلع على روتيىن ، إال أن الرئيس األسد قد وفر ىل من الصالحيات الىت جعلتىن دائمًا قريبًا منه 

 رسائله املتموغه ابلشمع األمحر ألستطيع مناقشة أبعادها قبل تسليمها للمسؤولني .

على سوراي ، مل يعرف أبعادها إال بعد أحداث مذحبة مدرسة املدفعية الىت  أشار الرئيس األسد إىل أن مثة مؤامرة
، وأشار إىل أن السبيل الوحيد  1979يونيو  16إرتكبتها " الطليعة املقاتلة " اجلناح العسكرى جلماعة اإلخوان املسلمني 

طالق سراح عدد من كوادر لذا قام إبوسيع احلوار السياسي ، للنجاح يستند على تطوير عمل اجلبهة الوطنية التقدمية وت
، وأخربىن أن موقف اإلخوان ليس موحدًا جتاه العنف ، إال أن مطالبهم جتاوزت دور املشاركة ىف احلكم اإلخوان املسلمني 

 إىل تغيري كامل فيه .
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منع السادات  ، وإخفاق جبهة الصمود والتحدى ىفحدثىن الرئيس أيضًا عن املواجهة السورية اإلسرائيلية ىف لبنان 
، كما أخربىن عن نشوء متغري إسرتاتيجى من إبرام املعاهدة املصرية اإلسرائيلية ، وفشل حماوالت الوحدة السورية العراقية 

 . جديد ىف الصراع العرىب اإلسرائيلى بنجاح الثورة اإليرانية

تنقلنا بلد أفريقى ،  11م جبولة ىف للقيا ثالثية ضمت " سوراي اجلزائر اإلمارات" مبهمة 1980مت تكليفى ىف مارس 
خالهلا بطائرة وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتى " رشاد عبدهللا النعيمى " الذى كان يتمتع حبس الدعابة الىت أضفت على 

  الرحلة نكهة لطيفة وحمببة . 

إسرائيل ، فعلى الرغم من كان الرئيس األسد مؤيدّا للفكرة الىت تقول أبن احلرب العراقية اإليرانية ال ختدم سوى 
وجود خالف بني سوراي والعراق ، إال أنه لديه قناعة أبن احلرب ستعمل على إخراج العراق هنائيًا من العمق اإلسرتاتيجى 

لذا أسرع الرئيس األسد بتوقيع معاهدة . -اهلش أصاًل  –، كما أهنا ستضعف التضامن العرىب للمواجهة مع إسرائيل 
ُتاد السوفيىت وسوراي لعلمه أبن هذة احلرب سُتخرج العراق لفرته طويلة من احلساابت اإلسرتاتيجية الصداقة مابني اإل

 ة ، بعد أن مت إخراج مصر من احلساابت اإلسرتاتيجية للصراع العرىب اإلسرائيلى .العربي

جهنا لبغداد بعد ضرب على الرغم من عدم وجود سفارة للجمهورية السورية ىف بغداد ، إال أنىن ووفد من مكتىب تو 
اسرائيل للمفاعل العراقى ، وكانت مهمىت واضحة ، وهى أننا جاهزون إلدانة إسرائيل واملشاركة ىف وفد عرىب جيوب العامل 
للتعبري عن ذلك ، لكن وزير اخلارجية العراقى طارق عزيز إقرتح ان نصدر بيااًن إبدانة إيران . رفضت ذلك ألن هدف 

ئيل وليس إيران ، وميكننا أن ندين احلرب العراقية اإليرانية إذا أراد وزراء اخلارجية العرب التطرق اإلجتماع إدانة إسرا
 إليران.

بدأ الرئيس األسد ىف جولة ماراثونية خليجية ، حيث عرب عن رؤيته للحرب العراقية اإليرانية ، مشريُا إىل أن توسيع 
ألساطيل والقوى األجنبية للمنطقة ، وستضعف املواجهة العربيىة احلرب مع إيران سيقود إىل نتائج مدمرة وستعيد ا

 .اإلسرائيلية

ىف أبوظىب تكلم الرئيس األسد مع الشيخ زايد عن الفرق بني نظام الشاه املتغطرس وبني نظام الثورة الذى اعلن أنه 
خالل املأدبه  1975ان سيقف جبانب العرب ، ونصح الشيخ زايد ابحلوار بني اجلارتني ، وُتدث عن زايرته لطهر 

. كان الشيخ زايد عروبياً اإلمرباطوية املشهورة ، عندما ُتدث الشاه عن الشعراء والفالسفة الفرس وجتاهل نظرائهم العرب 
ابلفطرة ، ملاحاض ذكيَا ويتمتع بفراسة خاصة دون أن جتربه على الدخول ىف تفاصيل املناقشات البيزنطية والتساؤل عمن 

و يتحدث عن العروبة أكثر من حديثة عن اإلسالم ، ىف حني أهنم ىف السعودية يفعلون العكس ، ويتمكسون هو العدو ؛ فه
 .ابمللكيات وال حيبون اجلمهورايت 

ابلعودة إىل سوراي ، بدأت مرحلة من اإلتصاالت بني منظمة فتح والدولة السورية ، وتوصل الطرفان إىل ضرورة 
وكان اخلطاب الفلسطينىي أقرب مايكون إبدانة خمففة ، وإتفق الطرفان على إذاعة البيانني ، شجب احلرب العراقية اإليرانية 

 .على وكالىت اإلنباء السورية " ساان" والفلسطينية " وفا" ، إال أن البيان الفلسطيىن متت إذاعته بدون عبارة شجب احلرب 
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حبيب املبعوث األمريكى برحالت مابني سوراي  بدأ اإلجتياح اإلسرائيلى للبنان ، وبدأ فيليب 1982ىف يونيو 
ألف مقاتل إىل لبنان لصد اإلسرائيلني ، أبدى  100وقدم اإلمام اخلميىن عرضَا إبرسال وإسرائيل ، للوصول إىل حل ، 

ليست  الرئيس إهتمامًا ابلعرض اإليراىن وقلق ىف نفس الوقت . إهتم به من زاوية إفهام األطراف املعارضة لسوراي أن سورية
، لوحدها ، وقلق منه بسبب أنه يشكل إحراجًا لنا وحللفائنا الفلسطينني حول النقص ىف القدرة العددية على مواجهة الغزو

لكن وبعد فرتة دخلت أعداد حمدودة من احلرس الثورى اإليراىن إىل لبنان، وىف لقاءاته مع القاده العرب الحقاً أشار الرئيس 
 ، وملعرفته حبدود املوقف السورى من إيران.راىن لعدم رغبته ىف خلخلة النسيج اللبناىن األسد أنه رفض العرض اإلي

بعد جالء القوات السورية عن بريوت ، وبعد أن غادرت قوات منظمة التحرير من بريوت إىل تونس ن ألقى عرفات 
ر الرئيس كمع سوراي ، إذ خص ابلش " خطبة الوداع " الىت إرتكب من خالهلا ثالث أخطاء سياسية كبرية كسر فيها اجلرة

، وكان ذلك جحودًا جتاه حسىن مبارك الذى كان مستمر بدعم إتفاقيات كامب ديفيد ،بينما تعمد إغفال ذكر إسم سورية
املقاتلني السوريني الذين دافعوا ببسالة عن بريوت ، مث ذهب إىل تونس وليس دمشق مكانه الطبيعى الذى كانت سورية قد 

 .فته فيه قررت إستضا

 

 الفصل الثالث

 التحدايت املنتظرة وقصة رفعت

 

إرتفعت وترية اإلنشقاق ىف فتح على خلفية األداء العسكرى والسياسي للقيادة الفلسطينيىن  1983ىف عام 
راعات داخلية حني ُأعلن أن األمر مل يعد جمرد ص 1983الفتحاوية خالل الغزو اإلسرائيلى للبنان ، ووصل األمر ىف مايو 

 .بضغوط سورية ، وإمنا إنشقاق بعض أعضاء اللجنة املركزية 

قامت اللجنة املركزية حلركة فتح بقيادة عرفات بفصل املنشقني وإعتربهتم يعملون ملصلحة نقل القرار الفلسطيىن إىل 
جراء ُتميل سورية مسؤولية  حينها غضب الرئيس األسد الذى فقد الثقة بعرفاتجهة غري فلسطينية ىف إشارة إىل سورية .

وهو القرار الذى مل على إبعاد عرفات عن سورية إىل تونس . 1983يونيو  24اإلنشقاق ىف فتح ، فوافق دون محاس ىف 
ألنه ال خيدم املصاحل الوطنية لسوراي وال موقفها من القضية الفلسطينية . كما دارت شبهة حينها ، حيث إدعى أكن مراتحًا 

أن عرفات عقد مؤمتر هاجم فيه الرئيس حافظ األسد بشدة ، إال أنىن وبعد البحث وسؤال الصحفيني مل  خدام والشهاىب
ومل أجد خطااًب لعرفات .... لقد كان قرار إبعاد عرفات " مأساواًي ، وغري مربر ، وحاولت أجد أى معلومة عن هذا املؤمتر 

. وميكنىن القول أن القيادة السورية   ل لقاءاتى مع عرفات بتونسطوال الفرتة الالحقة التخفيف من ااثره السلبية من خال
 كانت قد إختدذت هذا القرار من خالل تقارير " عبداحلليم خدام " الىت ظهر فيها نوع من الشخصنه واملبالغة.

وى عاد عرفات سرًا إىل خميمات طرابلس الشام لوقف حركة إنشقاق ىف فتح ، إال أن األمر إنط 1983ىف ديسمرب 
على اشياء أخرى منها رفع وترية العمل املسلح مع سورية ىف لبنان وُتريضه جملموعات التوحيد اإلسالمى ضد القوى املوالية 
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، مذكرًا من يهمة األمر مبشروع اململكة ، مث إنسحب عرفات إىل عمان ليربم إتفاق فرباير الشهري مع امللك حسني  لسورية
ليك حسني قبل عقد لتوحيد الضفتني حبيث يتم تعيني عرفات رئيسًا حلكومتها كما أشيع العربية املتحدة الذى أعلنه امل

 وقتها .

ه قام بتشكيل جلنة مصغرة لتسيري دخل الرئيس األسد العناية املركزة ، وعندما شعر مبرضه فإن 1983ىف نوفمرب 
ة احلكومية ، وهو التشكيل الذى يؤكد أن رؤساء السلطات الرمسي الوزراء الذين يشكلون دارة شؤون الدولة مكونه منإ

 اللجنه. له هبذه اإلختيارات وهبذهالرئيس ىف صحة تسمح 

ة الىت كان يتبعها الرئيس األسد ، وبدا األمر وكأنه ابت مجع رفعت األسد الوزراء وألقى خطااًب مناقضَا للسياس
برانمج القيادة اجلديد الذى يدور حول كيفية عن  متأكدًا أن الرئيس دخل ىف مرحلة اإلحتضار ، وأن هذا اخلطاب عبارة

إرضاء الوالايت املتحدة ، وهى السياسة الىت كان الرئيس األسد يسعى عكسها طاملا أن الوالايت املتحدة ختدم مصلحة 
 إسرائيل.

السورى حىت بعد شفاء الرئيس ، ظل رفعت األسد يتطلع للعظمة التصويرية ، ففى ريبوراتج مصور اتبع للتلفزيون 
ظهر على هيئة مارشالية ، فطلبت من مدير اإلذاعة والتلفزيون عدم بث مثل هذه الريبوراتجات إال إنه أعلن ختوفه من عدم 

 . وكان الرئيس األسد مراتحاً ملا بدر مىن .خوفاً من رفعت األسد، فأقنعته أنىن أُتمل املسؤولية  –البث 

شرة ابلسعودية ، وكان رافضَا لسياسة الرئيس األسد جتاه الوالايت لقد كان لرفعت األسد إرتباطات وثيقة ومبا
، ويبدو أن األمر ، وىف إستقباله لألمري عبدهللا كان يستقبله بطريقه توحى أبنه صاحب السلطة احلقيقة ىف البلد املتحدة 

 . مع املوقف السعودىراق لألمري السعودى الذى طلب منه أن يتوافق املوقف السورى ىف لبنان وفلسطني والعراق 

لقد سامهت ممارسات رفعت األسد الىت إستغلها أثناء فرتة مرض الرئيس وأثناء فرتة نقاهته ىف ُتويل شخصية الرئيس 
 . شخصية يتملكها الشك واحلذر الشديديناألسد من الشخصية البسيطة الواضحة إىل 

هو إتفاق هدف إىل خلق عالقة سليمة بني لبنان  –1983أاير  17بعد فرتة إستطاع الرئيس األسد النيل من إتفاق 
" شريط  يقضى إبقامة عالقات بني الطرفني وإنشاء منطقة أمنية 1982وإسرائيل بعد اإلجتياح اإلسرائيلى وحصار بريوت 

 قةأسبوع وتشكيل جلنه أمريكية إسرائيلية لبنانية وإلغاء مجيع املعاهدات الساب 12وإنسحاب إسرائيل ىف غضون  حدودى"
ىف نفس الوقت الذى بدأت فيه اعمال مؤمتر لوزان خبصوص لبنان تتقدم أيضَا . وىف نفس  – 1984، مت الغاؤه ىف مارس 

 الوقت إنسحبت القوات املتعددة اجلنسيات مغادرة لبنان ، وهكذا ربح الرئيس األسد .

عادة هيكلة مراكز القوى ىف حكمه ، اجه إلبعد أن ربح الرئيس األسد على اجلبهة اخلارجية ، فإنه رأى أنه ىف ح
وتعيني عبدالرؤوف فصدرت مراسم تعيني ثالث نواب للرئيس هم " عبداحلليم خدام ، زهري مشارقة ، رفعت األسد "

 الكسم وزيراً للخارجية ، بعد أن كنت ألربع سنوات وزير دولة للشؤون اخلارجية.

لشقيقه األصغر من روطته ، وبعد وضعه ىف القفص املخملى  كانت حماولة من الرئيس األسد أن يوجد خمرجًا كرمياً 
فإنه كان مصرًا على أن شقيقه  –الرئيس األسد  –بكرامه موفوره بوصفه انئبًا للرئيس ..... ففى ضوء حواراتى معه 
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 ذلك حرص ، ويضاف إىلاألصغر متورطًا وليس متأمرًا ، وىف الواقع أنه أراد التعامل مع كل أطراف الصراع بنفس النظره
الرئيس األسد على أن يوازن على طريقة عبدالناصر بني إجتاهني أحدمها مؤيد للسوفيات واثنيهما أمريكى معارض لتعميق 

 العالقة مع السوفيات .

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الشأن اللبناىن و" صداع الرأس "

 

النزاع بني حركة  فرتة هو التدخل إلهناءىف هذة ال ط ىل ىف الشان اللبناىنأاير ، كان أبرز إخنرا 17بعد إلغاء إتفاق 
، مث إزادا األمر تعقيدًا بوصول مسري جعجع إىل صيدا أمل وحزب هللا ، اللذان سيطرا على إقليم " اخلروب وشرقى صيدا 

 .بدعوى التوافق على عدم املس ابملسيحني أو هتجريهم 

ماع ىف مبىن وزارة اخلارجية بدمشق ، ولضمان جناح دعوت قادة حركىت أمل وحزب هللا إلجت 1985ىف ديسمرب 
، إذ كانت الثقه التسوية دعوت على اكرب واليىت وزير اخلارجية اإليراىن للمشاركه واإلستفادة من اتثرية على حزب هللا 

، الذى ساعه  20، وطال اإلجتماع ليصل إىل  منهارة بني الطرفني ، وكان كل طرف يقول " مامل يقه مالك ىف اخلمر "
إنتهى ابلتوصل إلتفاق بني اجلانبان على وقف إطالق النار وتبادل األسرى وجثامني الشهداء ووضع أساس إلنطالق 

 عمليات املقاومة الوطنية .

إجتمع كل من الرئيس األسد والرئيس أمني اجلميل ، والذى مت اإلتفاق من خالله على  1984ابريل  20ىف 
هو مؤمتر ُعقد بني الفرقاء اللبنانني ىف لوزان  مارس  –أساس مقررات مؤمتر لوزان تشكيل حكومة وحدة وطنية على 

وإستخدم الرئيس األسد يومئذ تعبريى " الشرعية الدستورية " لإلشارة إىل القوى التقليدية اللبنانية ، و"   - 1984
 .طنية اللبنانية الشرعية الثورية " لإلشارة إىل القوى امليليشياوية احملسوبة على احلركة الو 

، الذى على األوضاع   -أحد قادة حزب القوات اللبنانية -"مل تستمر األحوال هادئة ، إذ إنقلب " إيلى حبيقة 
قرر إدخال تغيري سياسي ىف " القوات اللبنانية " على أساس إلتزام لبنان " اخليار العرىب " وموقع سورية ىف هذا اخليار ، ومت 

عالن مامسى " اإلتفاق الثالثى " بني القوات اللبنانية واحلزب التقدمى اإلشرتامى وحركة أمل ، إتسقباله ىف دمشق ، إل
 لنقل بنود اإلتفاق إىل الرئيس " اجلميل " الذى رفضه .وذهبت بعدها إىل بريوت 
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من خالل  على الرغم من رفضه لإلتفاق الثالث ، زار اجلميل دمشق ، وكان حياول تعليق اإلتفاق بطريقة دستورية
، بينما رفض الرئيس األسد ألنه كان يعلم أن األمر قد جتاوز الشكليات ، وأن هذا إخضاعه لقرار جملس النواب اللبناىن
 .اإلتفاق يعكس احلقائق على األرض

لبناىن للشؤون اخلارجية إيلى سامل ، ىف الطريق إلتفاق الطائف ، عقدت عدة إجتماعات مع مستشار الرئيس ال
إىل صيغة مقبوله للجميع ، بىن على أساسها إتفاق الطائف ، وكان من أهم البنود الواردة فيه إلغاء الطائفية وتوصلنا 

 . السياسية ىف لبنان من خالل هيئة معرتفه وإختاذ مجيع اإلجراءات الالزمه لتحرير األراضى اللبنانيه

 

 الفصل اخلامس

 غورابتشوف : األول واألخري

 

إىل ان األمريكني يدفعون  –غورابتشوف  –الرئيس األسد مع غورابتشوف ، الذى أشار إلتقى  1985ىف يونيو 
الدول العربية إىل عقد صفقات إنفرادية ، وأن هدفهم مع اإلسرائيلني منع قيام الدولة الفلسطينية والقضاء على منظمة 

 .تية وإقرتح غورابتشوف وجود تنسيق دائم بني القيادتني السورية والسوفيالتحرير .

جاء هذا املوقف اإلجياىب من غورابتشوف مبنزلة الرد اإلجياىب على ماقاله الرئيس األسد من أن السادات ىف عام 
أرسل له حسىن مبارك ليقرتح عليه عقد إجتماع عرىب إسرائيلى ىف فندق بواشنطون ويقوم األمريكيون ابلوساطه  1977

، وكان جواب الرئيس األسد ملبارك أننا كعرب سنواجه أمريكا وإسرائيل  للوصول إىل إتفاق حول السالم ىف الشرق األوسط
، وعندها سنخسر مظلة السوفيت ...... إنتهى لقاء الرئيس األسد وغوربتشوف ، عندما قال الرئيس " حنن مستعدون 

العدوان ، وليس مهما إلعطاء أية ضماانت يريدها اإلُتاد السوفيىت املهم أن يكون على أرض سورية مايردع األخرين عن 
 أن يكون أبيد سورية أو سوفياتية "

كان اللقاء الثاىن بني الرئيس األسد وغورابتشوف ، وىف هذا اللقاء ظهرت " عقدة النجار " عندما   1987ىف إبريل 
، وإعتذر عن تقدمي أسلحة جديدة بسبب أن احلل إعرتف غورابتشوف أبن القدرات العسكرية السورية تعاىن ضعف 

 لشامل والعادل ملصري الصراع ىف الشرق األوسط سياسي وليس ىف حقل القتال .ا

عندما تقابلت قبل ذمل التاريخ مع شيفارداندزه وزير اخلارجية السوفيىت ، والذى طلب من تعود بداية هذا اإلنقالب 
أن يكون سلميًا ، وأجبته أن سرائيل البد وفيتية ، مشريًا إىل أن احلل مع إالكف عن عن طلب املزيد من األسلحة الس

، فقال بدون مقدمات " " ومل ال تنسحبون من لبنان " ، هكذا ودون أن نتطرق منذ البداية إىل موضوع إسرائيل تقصفنا 
 لبنان.



 pg. 11    ز ابلا د محأ / د ادعإ – ةير ابخل ا ةيؤ ر  ةكبش

كانت هذة هى فرتة بداية تفكك اإلُتاد السوفيىت ، وصدور دستور جديد ، وعلمنا أن األوضاع ستكون معقدة ، 
 ذة اللحظة أن نعرف موقع سوراي من حليفها الكبري ىف هذة التحوالت اجلديدة .وكان مايهمنا ىف ه

، وطلب الرئيس من غورابتشوف أن يربط على  1990إجتمع الرئيس األسد مع غورابتشوف للمرة الثالثة ىف إبريل 
مل يكن هو ذاك الشخص ، إال أن غورابتشوف هذه املره األقل هجرة اليهود السوفيت لألرض احملتله إبنسحاب إسرائيل 

 عن فعل أى شىء.اإلُتاد السوفيىت عاجزاً  ، وبدا الواثق من نفسه دائماً ، وكان اإلنطباع تشاؤمياً 

 

 

 

 الفصل السادس

 األخوة األعداء : حنن والعراق

 

ما لقد كان مجال عبدالناصر على حق حني تساءل ىف وقت مبكر مَل مل يتمكن بعثيو سورية والعراق من اإلُتاد عند
، وأتساءل اان وكثريون وغريى ملَ مل يتوحدوا أو يتحدوا عندما كانوا حيكمون بغداد منذ  1963حكموا دمشق وبغداد عام 

 ؟! 2003حىت عام  1968عام 

ظهر امليثاق القومى العرىب بني سورية والعراق ، إال أن هذا اإلتفاق قد متخض عنه إخفاقًا سببها  1978ىف عام 
.... لقد سهل هذا اإلهنيار ُتطيم  تها صدام حسني مسغال احلرب العراقية اإليرانية ، خبالف شرهه للسلطةمؤامره قام بفربك

 .األمل أبى مواجهة مع إسرائيل وتعميق الشكوك بني األقطار العربية 

دخل امللك حسني على خط تصحيح األوضاع بني سوراي والعراق من خالل رئيس وزرائه زيد الرفاعى الذى كان 
ت بني امللك وبني الرئيس األسد خصوصًا مع إرتفعت نسبة اللقاءا 1987، ومع هناية عام  -سورية زوجته  –حمبًا لسوراي 

 إحتالل ايران للفاو ، فنحن كنا نُذكر اإليرانني أبننا ىف النهاية عرب ، وأن اإلحتالل يعىن لنا خطاً أمحر .

إيران والعراق ، وكان ىف عداد التكليف إتصاالتى مع الكويت ، كلفىن الرئيس األسد ابلقيام بدور التهدئة بني 
، إال أن الشيخ صباح االمحد قال ىل ، إذا الطلب منها أن ترفع علم اجلمورية السورية على السفن بداًل من أعالم اجنبية 

 كانت دهشىت ال توصففمارفعنا العلم السورى فسنتعرض ىف هذة احلالة لصواريخ العراق ، وليس للصواريخ اإليرانية .
..... بدورى طلبت من الرئيس على خامنئى التوقف عن ضرب السفن الكويتية فقال ىل أن هللا هو الذى يضرهبا ، فطلبت 

 فقال ىل أنه سريجو هللا الحقاً . منه أن يدعو هللا أثناء الصاله أن يكف عن رمى الصواريخ ،
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يس صدام للتوصل إىل مصاحلة ، وأصر صدام أن تصدر سوراي بيان أعد امللك حسني لقاءًا بني الرئيس األسد والرئ
، إال أن الرئيس رفض ، ورأى أن اإلدانه لن تفضى إىل شىء ، وانه من األفضل قيام إُتاد بني إدانة إليران كشرط للمصاحلة

. أهنا ُتارب سوراي ابلتبعيةالبلدين مما سيشكل رسالة قوية إليران إليقاف احلرب ، وىف حالة مل توقف احلرب فإن هذا يعىن 
 إال أن الطرفان مل يتوصال حلل ، حيث متسك األسد ابإلُتاد ومتسك صدام ببيان اإلدانه ، وتُرك الباب مفتوحا.

على احلدود العراقية األردنية حامالً  H4إنتقل اللقاء إىل مستوى الوزراء ، حيث إلتقيت مع طارق عزيز ىف قاعدة 
وىف أخر لقاء بيننا ، إال أن اللقاء فشل ىف ظل طرح عزيز نفس طرح الرئيس صدام. ى سورى أردىنإقرتاح قيام اُتاد عراق

، وبداًل من أن يستخدم العراق بعد إنتهاء احلرب ظل التعنت العراقى ، حيث إعترب العراق أنه قد خرج منتصرًا من احلرب 
 إن الرئيس صدام فضل أن يطرح نفسه زعيم لألمة العربية.نفوذان لدى إيران ىف إصالح ماهتدم ، وترميم النظام العرىب، ف

 

 

 الفصل السابع

 إستدارة صدام حسني حنو سورية ولبنان

 

إستمر الصداع اللبناىن ، فقبيل إنتهاء واليته قرر الرئيس أمني اجلميل تشكيل حكومة جديدة بدياًل عن حكومة " 
ية مؤلفة من أعضاء اجمللس العسكرى برائسة امليشال عون ، أمر بتشكيل حكومة عسكرية إنتقالاحلص " وإقالتها ، حيث 

وهنا أصبحت توجد حكومتني ، إحدامها تلك الىت إتفقنا علىها والىت تعترب نتيجة إلتفاق لوزان ، وأخرى عسكرية تصارع 
 زالة هذا التشابك .كومة األصلية ... وكان البد من إاحل

واألردن واجلزائر شكيل جلنة سداسية تكونت من اإلمارات والكويت ذهبنا إىل اجلامعة العربية ىف تونس ، ومت ت
والسودان وتونس ، ومت إستبعاد سوراي والعراق نظراً للجدلية الىت كان الطرفان يديران هبا احلوار ،،، إال أن التحزب ظهر ىف 

اه على السجاد األمحر ىف حضرة احلالة التونسية ، حيث مت إستقبال امليشال عون إستقبااًل رمسيا ىف املطار وخطت قدم
كومة ، بينما مت إستقبال " احلص " بدون سجاد وال غريه ، حىت أن الذى إستقبله أحد موظفى املراسيم.وعاد عون رئيس احل

 وتونس واللجنه السداسية والعراق .من تونس بشبكة أتييد منها عرفات 

أن نؤيده ىف الوصول لرائسة اجلمهورية اللبنانية ، طلب مىن السياسي العراقى " طالب السهيل " بعد عودة عون 
ليس ضد سوراي ويقدر الرئيس األسد ، ونقلت هذا الطلب للرئيس األسد ، فأجابىن أنه معجب مشريًا إىل أن عون 

ه ... إال أن عون إستعجل القرار السورى ومل ينتظر ، وبدأ ىف إعالن شعاراتبشخصية " عون " وأنه ال حيمل ضده أى فيتو 
 املعادية لدمشق وبدأ بقصف املنطقة الغربية ىف بريت، وسرعان ماتغري موقفنا السياسي جتاهه .
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، تصرف صدام وكأنه بطل قومى عرىب إنتصر على إيرانن ، وتصدر  1989أثناء إنعقاد مؤمتر الدار البيضاء مايو 
.وىف هذه األثناء دعا امللك لوسائل املمكنه سوراي ، وال سيما ىف لبنان الذى غدا العراق ينشط فيه بكل احماولة عزل 

والعراق ، إال أن الرئيس تكونت من الرئيس الشاذىل وامللك فهد وامللك احلسن الثاىن وسوراي   احلسن الثاىن لتشكيل جلنه
 زمن األسد وبعد إنتهاء اإلجتماع قد خرج وعليه مالمح الغضب ، وحدثنا قائاًل " أن صدام حسني يريد أن يعود بنا إىل

، وحاول أن العصور الوسطى ، وأن يشكك ىف عروبتنا وأصولنا ، ويتحدث عمن هو عرىب وغري عرىب وفق شجرة العائلة
يؤلب القمه ضد سوراي نظرًا الهنا مل تقف ىف احلرب ضد إيران، إال ان امللك احلسن حاول أن يرد عليه ووصف كالمه أبنه 

 ق ابتت مغلقه، األمر الذى يعىن أن كل الطر " غري الئق

إىل وثيقة الوفاق الوطىن الىت تنص على وفق إطالق  من خالل جلنة ثالثية الحقة  مت اإلنتهاء، فيما خيص لبنان   
ودعوة جملس النواب لإللتئام ، إنتهاءًا بتوقيع معاهدة األخوة والتعاون بني النار وفك احلصار البحرى وفتح مطار بريوت 

 .1989سوراي ولبنان 

 

 لثامنالفصل ا

 اإلنتفاضة الكربى

 

، وراح ضحيتها حنو ألف شهيد فلسطيىن ، وىف ذاك الوقت طرحت القيادة  1987بدات اإلنتفاضة الثانية ديسمرب 
السورية على منظمة التحرير عودة العالقات اإلسرتاتيجية بني الطرفني ، ودخلت الوالايت املتحدة على اخلط ، حيث 

طرح عملية سالم " مضطربة " جاءت شبيهة د وزير اخلارجية لشؤون الشرق األوسط إقرتح " ريتشارد مورىف " مساع
للنصوص اخلاصه ابلفلسطينني ىف كامب ديفيد ، إال أن الرئيس األسد أصر على أن يكون مؤمترًا حقيقياً يصل لسالم عادل 

ه احلاله ستعمل سوراي على إقناع ، وليس جمرد مظله تقدم حلول ثنايئة مشاهبة إلتفاق السادات مع إسرائيل ، وىف هذ
 الفلسطينني.

كان الطرح االمريكى يعتمد على أن احلل البد أن مير من خالل اجلانب األردىن ، إال أننا رأينا أن منظمة التحرير 
إىل تبىن موقف رافض ألى مقرتحات دولية معادية  1988وإنتهت قمة اجلزائر . هى املمثل الوحيد للشعب الفلسطيىن

الشعب الفلسطيىن ودعوة الوالايت املتحدة اإلعرتاف مبنظمة التحرير ممثاًل للشعب الفلسطيىن ، ووقف دعمها  حلقوق
 الالحمدود إلسرائيل ، وختصيص مبلغ ماىل لدعم املؤسسات الوطنية ىف فلسطني وأتمني الدعم السياسي لإلنتفاضة

ألف من  24، وتوقفه عن دفع مرتبات دن والضفة أعلن امللك احلسني فك اإلرتباط بني األر  1988يوليو  31ىف 
موظفى الضفة وايقاف مجيع املشاريع وحل جملس النواب ، وأعلنت منظمة التحرير إضطالعها هبذة املهمه ، وابلفعل 

 43مليون دوالر ، والدعم الشعرى  128متكنت من إدارة األمور من خالل الدعم املاىل الذى قدمته قمة اجلزائر والبالغ 
 ليون دوالر للحاجات املعيشية .م
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دور منظمة التحرير ، لاجلديد الذى فرضتة اإلنتفاضة وتكريس  اقعباط إعرتاف أردىن ابلو كانت خطوة فك اإلرت
 باط ، وكان ترحيبنا بفك اإلرتباط من االمور الىت أزعجت امللك احلسني .ولذلك رحبنا بقرار فك اإلرت

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 اإلهنيار الكبري

 

، وإقرتح إجتماع جمللس جامعة الدول العربية أن تكون القمة  1990كانت األوضاع ملتهبه ىف هذه األثناء من عام 
ىف دمشق ، ورحبنا بذلك ، إال أنه وبعد لقاء لعرفات وصدام حسني ، فغن عرفات وىف مؤمتر صحفى أعلن أن القمة 

األسد ، إال أنىن حاولت إقناع الرئيس ابلذهاب لبغداد ، ومتنيت  ستنعقد ىف بغداد ، األمر الذى تسبب ىف إستياء الرئيس
حيث أخربىن الرئيس أن صدام لديه   لو أن الرئيس صدام إتصل به شخصيا لدعوته إلزالة التوتر، إال أن هذا مل حيدث ،

إىل كل من أسامه الباز فائض عظمه بعد خروجه من احلرب العراقية اإليرانية .وعلى الرغم من ذلك مل أتواىن عن اإلشارة 
وطلبت من أسامه الباز أن وعصمت عبداجمليد أن األمر ميكن تلطيفه وحله لو أن الرئيس صدام إتصل ابلرئيس األسد .

يذهب إىل بغداد وأن يشرح للرئيس صدام من خالل مهارته الدبلوماسية أمهية هذا اإلتصال ، لكن الباز سافر ومل 
 وابلفعل عقدت القمه ومل تشارك سوراي .وبدا لنا أن صدام ال يريد للرئيس األسد حضور القمه .ينجح.

الحت املشاكل الىت أاثرها صدام حسني ىف األفق فيما خيص الكويت وإنتاج أوبك للنفط ، وىف هذه األثناء أخربىن 
، وأن الباطن ملدة يومني حماواًل تطيب خاطره  امللك فهد رساله للرئيس األسد مضموهنا أنه إلتقى ابلرئيس صدام ىف حفر

صدام قال له إن السعودية مملكة مهمه ، فلماذا ترتك هذة املشيخات اهلزيلة ىف اخلليج وال تتقامسها معًا ؟ أجابه امللك فهد 
طار حديثه معى ، واسعة ، وال أحتاج املزيد منها ... وعلى الرغم منذ لك ، وىف إ : اي أابعدى ، لقد أنعم اللع على أبرض

 ظل امللك فهد مقتنعاً ابن صدام لن يقوم إبحتالل الكويت ن وأن روابط االخوة ستنتصر .
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سبق السيف العذل ، وحدث اإلجتياح العراقى للكويت ، ىف نفس الوقت الذى كنا جنتمع فيه ىف القاهرة للتباحث 
من الكويت وأهنا ابتت اعنا أن العراق لن ينسحب حول أفضل السبل ملنع اإلجتياح ، واعلن املندوب العراقى على أمس

اكمه لن تعود إىل قصورها ، خامتًا حديثه ابن برتول العرب جيب أن جزء من األراضى العراقية ، ابإلضافة إىل أن األسرة احل
ا ننتمى إىل حزب يكون للعرب ، هكذا كان مبدأان حنن البعثيني ىف اخلمسينات والستينات ،،،، قاهلا احلمادى ليذكرىن أبنن

 واحد.

مل يتوقف اإلهنيار على العراق والكويت فقط ، بل على كامل الدول العربية الىت فشلت ىف الوصول إىل قرار موحد 
متناع عن التصويت أو التحفظ أحد هذه الدالئل ، حيث أدت حالة رت املواءمات السياسية ، وكان اإلبشأن األزمه ، وظه

 األمان من خارج احلدود العربية .عدم الثقه بيننا إىل طلب 

يقول الشرع أن هذه هى أول يظهر للعامل ماحدث ىف هذا  -إلتقى الرئيس األسد مع بوش ، وىف لقاء مغلق
عطيل قدرته على شن أى حرب ، كما تطرقا إىل هجرات يهود تو  حيث قال بوش أنه ينوى سحق صدام حسني -اإلجتماع

 ، وإستمرت مساعى حل األزمة . ألهنم سيصبحون جنود حياربونناأمريكا بشرط إال يذهبوا إلسرائيل 

 

 الفصل العاشر

 جوالت بيكر املكوكية حىت مؤمتر مدريد

 

بعد اإلنسحاب العراقى من الكويت ، بدأت كل األطراف العربية والدولية ىف التحرك سواء اجلامعه أو الرتويكا أو  
إلعالن دمشق الذى حاولنا من خالله ترتيب األوضاع األمنية واإلقتصاديه  الوالايت املتحدة ، فعلى اجلانب العرىب توصلنا

على رأسه جيمس بيكر ودونيس فيما بيننا ، والحقا انضم الينا وفدًا اوروبيا ، وبدا الوفد األمريكى ىف القدوم هو االخر 
 ، هل أصبح مؤمتران إقليمياً أم دولياً .، وبدا ىف األفق تساؤالً  مديرالتخطيط السياسي ىف وزارة اخلارجية األمريكيةروس 

بدأ بيكر رحالته املكوكية الست من الرايض ، بعد أن كنت قد إلتقيت معه سابقًا إلستكشاف األوضاع وتقييمه له 
وكان ما طرحه بيكر خبصوص عملية السالم يدور ىف منظور إقليمى وليس من منظور عقد مؤمتر ، وموقع سوراي من تفكريه ،

قيق سالم شامل ىف الشرق االوسط ، وبدا واضحا أن ماطرحه بيكر هو سقف منخفض ال ميكن القبول به ، وال دوىل لتح
، وحماولة لفرض الرؤية اإلسرائيلية الىت تريد من العرب تعاواًن إقتصادايً  ينطوى سوى على تسويف غامض لعقد مؤمتر دوىل

كانت إسرائيل هتدف من املؤمتر اإلقليمى الوصول إىل ،   األنسحاب ىف هذة املرحلة لدون مؤمتر ملناقشة عملية السالم أو
 وبدا أن مرحلة شاقه ستبدأ .مرحلة التطبيع متعدد األطراف ، وابلتاىل الوصول إىل مرحلة التطبيع الشامل ىف النهاية . 

لبت اإلطالع عليها ، نه قدم ىل رساله خطيه موجهة للرئيس األسد ، إال أىن ط لقاء ىل مع بيكر ىف لشبونه ، فإىف
وكانت ُتتوى ضمانت أمريكية بدعم عملية السالم ، وأشار بيكر إىل أن هذة هى املره االوىل الىت تثوم فيها الوالايت 
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املتحدة يتقدمي هذة الضمانه ىف الشرق األوسط النه من دون هذه الضمانه لن تعيد اسرائيل مرتفعات اجلوالن وانه إذا 
، ومن إلحتفاظ مبرتفعات اجلوالن فإن الوالايت املتحدة ستتقدم وتقول هلم " اان أضمن حدودكم "ماقرر اإلسرائيليون ا

ضمن الضماانت االخرى موافقة اسرائيل على تقليل مدة املفاوضات بني الفلسطيين واإلسرائيلني بشرط أال يشمل الطرف 
دن ، وإستمر بيكر ىف احلديث قائاًل " صدقوىن لن منظمة التحرير ، بل فلسطينني من األراضى واملنظم واالر الفلسطيىن 

  جتدوا غدارة أمريكية أفضل من هذه اإلدارة ، ال تضيعوا الفرصة "

كان بيكر يكثر من صيغة " أرض مقابل السالم " سأتله ملاذا ال تقولون " األرض مقابل السالم ، أى كل األرض    
. ولكن لنفرتض أن إسرائيل تريد تبادل أرض مع على كل اجلبهات  احملتلة العربية ؟ " فاجابىن " هذه الصيغة تنطبق

 الفلسطينني ابإلتفاق معه ، فتقول أريد هذه األرض ، فهل ننسف عقد املؤمتر ىف اجلدل حول ذلك "؟ 

ضور مؤمتر السالم الدوىل ـ وتلكأت حكومة شامري ىف املوافقة ، إال أهنا وافقت ىف النهاية إليقاف وافقنا على ح
 . ضجه اإلعالمية ، إال أن املوافقة ابحلضور مل تكن تعىن املوافقه على أسس املؤمتر والضماانت األمريكيةال

وصل بيكر لدمشق ىف اجلولة املكوكية الثامنة ، والىت متيزت عن غريها بتكثيف الضغط  1991أكتوبر  15ىف 
انت قروض إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة ىف لضما األمريكى على حكومة شامري من خالل جتميد اإلدارة األمريكية

 . مليارات دوالر ، إال أن هذا الضغط مل " يسكران" 10األرض احملتله بقيمة 

،  رفضنا عرض بيكر إجراء حماداثت متعددة االطراف الهنا تعىن دخولنا ىف تطبيع ابلتزامن مع سري عملية التفاوض
جمانيًا على مستوى التعاون اإلقتصادى اإلقليمى مقابل عدم تقدميها أى شىء األمر الذى يعىن أن إسرائيل ستكسب شيئًا 
 . على مستوى اإلنسحاب من األراضى احملتلة

تعثرت املفاوضات بني الرئيس األسد وبيكر بشان القدس ، حيث طالب الرئيس بعدم توسيع بلدية القدس لتشمل 
إال أن دنيس روس قد خاطبه على إنفراد ، ليتسبب ىف تغيري قناعات  القدس الشرقية ، وبعد أن كان بيكر متقباًل للفكرة ،

وبدا على الطرفني " الرئيس وبيكر " عالمات الغضب ،  وقال بيكر خماطبًا الرئيس " سيادة بيكر إىل انحية الرفض .
يارة كنت قد صحبت الرئيس أنتم تطلبون مىن أكثر مما طلبه الفلسطينيون حول القدس " ....... وىف طريق عودتنا ابلس

بيكر معى وسألته " ماذا قال لك دينيس روس عندما مهس ىف أذنك " ، فقال ىل " أنىن أصحبه معى كى اعرف ماهى 
 اخلطوط احلمراء ابلنسبة إىل إسرائيل " 

بات ، وبدأت الرتتيىف اليوم التاىل مت تعديل رسالة التطمينات ، أبن نصت على أن القدس جزء من األراضى احملتلة 
حول مكان إنعقاد املؤمتر ، حيث أشار بيكر إىل أن املكان سيكون الهاى هبولندا إال أن الرئيس األسد رفض ملواقف 
هولندا العدائية من سوراي والعرب ن خبالف أن سوراي ال يوجد هلا سفاره هبولندا ، وإقرتحنا مدريد أو روما كمكان بديل ، 

لرئيس األسد ووعده بتوفري طائره خاصه ُتت إمرة الوفد السورى من ابريس هلولندا وعلى الرغم من أن بيكر حاول إقناع ا
، على أن يكون مكان إقامة الوفدين السورى واإلسرائيلى متباعدين ، إال أن الرئيس أصر ، وكان أقرب ألختيار مدريد 

 . نظراً لروحها العربية
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وكانت املوافقة اإلسرائيلية على احلضور هى اخر موافقة ،  بدأت السفارات األمريكية حول العامل ىف توزيع الدعوات
 . بني الدول ، األمر الذى يعىن أهنا قبلت على مضض

عضو من كبار الساسه السوريني  14بدوران ، فوضىن الرئيس ىف إختيار الوفد السورى املشارك ، الذى تشكل من 
، ابإلضافه إىل السفري وليد املعلم وسفريان ىف أسبانيا زهري العقاد  برائسة اخلبري الدبلوماسي السفري موفق العالفاملتمرسني ،

كنت قد و  ورئيس الوكالة العربية السورية لألنباء واللواء عدانن طيارة ممثل سوراي ىف جلنة اهلدنه مع إسرائيل وأخرين ، 
، أننا ىف طريقنا لدخول لعبه كربى قد  ، بناءًا على تعليمات الرئيسىف إجتماع سابق  أخربت أعضاء اللجنه القطرية ابحلزب

 . نستعيد من خالهلا اجلوالن ورمبا ال نفعل 

 

 

 

 

 

 الفصل احلادى عشر

 إفتتاح مؤمتر مدريد

 

بدت مدريد وكأهنا ثكنه عسكرية ، وكمحاولة لبدء مرحلة كسب النقاط ، طلب مىن الرئيس األمريكى بوش 
مريكيون ال تصافحون أحدًا إال بعد غتفاقكم معه سواء كانت الصفقة مصافحة شامري ، إال أنىن رفضت قائاًل له " أنتم األ

، الن ماقلته يعترب  جتارية أو سياسية فلماذا تطلب مىن ذلك ؟ ظهر بوش حمرجًا ومل يستطع أن يفعل شىء أمام الكامريات
 ابلنسبة لالمريكني ابلذات حقيقة وليس هترابً غري مربر .

مليون كم من األرض  14الذى ُتدث بلهجة متغطرسة وقال أن العرب ميلكون بعد حديث بوش ، جاء دور شامري 
، وهى مراوغه تعىن انه ميلك كل فلسطني من النهر إىل البحر ، مع إعطاء ألف كم  28ىف حني ال متلك إسرائيل إال 

 اإلنطباع للرأى العام ابن إسرائيل ال متلك مايكفى من األراضى العربية الشاسعة .

ت ىف كلمىت على ضرورة اإلنسحاب اإلسرائيلى الكامل من األرض احملتلة وعودة الالجئني ، وهو بينما أكد
 .مايعكس التوجهات السورية املستندة إىل قرارات األمم املتحدة 
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بدا شامري الحقًا أكثر إستفزازًا حيث حدد قواعد اللعبة مع الفلسطينني بسقف " احلكم الذاتى" ُتت السيادة 
، إال أنىن ىف خطاىب وتصرحياتى أن ماقاله شامري يعىن رفضه لقرارات جملس األمن ة ووصف سوراي ابهنا دولة إرهابيةاإلسرائيلي

، فهو متهم ابإلرهاب ومطلوب للعدالة ، بل أنه قتل ، كما أنه أخر شخص حيق له احلديث عن اإلرهاب  242-338
ظهر  – 1948ىف اغتيال وسيط األمم املتحدة الكونت براندوت كان شامري قد وجهت له هتمة املسامهة   –الوسطاء أيضاَ 

 ؟ الغضب على وجه الوفد اإلسرائيلى وهنض يوسف بن أهارون من الوفد االسرائيلى وهو يدق الطاولة قائال" ماذا جيرى"

ماشغلىن هو   ، إال أن بطبيعة احلال تعرضت حلملة ىف صحافة الوالايت املتحدة واسرائيل تتهمىن ابلتشدد والالسامية
، ولذا  كيفية قطع الطريق على عملية توزيع أعضاء الوفود العربية ىف أماكن خمتلفة ومتباعدة للحيلولة دون التنسيق بينهم

 . عملت على التنسيق بني الوفود العربية ابلذهاب إليهم

وإقامة حكم  سرائيلوفدين السورى واإلسرائيلى وتركزت طروحات اإلسرائيلني حول ضرورة اإلعرتاف إبإلتقى ال
 –ابلفعل من سيناء  تألن اسرائيل إنسحب 338- 242وعدم احلديث عن قرارات جملس األمن  ذاتى فقط للفسطينني

.... عدت إىل  -تستغل إسرائيل عدم وجود ) ال( التعريف ىف كلمة أرض للقول أبهنا انسحبت طبقًا ملضمون القرار 
 ات النظر العربية ، عامالً على اإلستعداد جلولة أخرى من املفاوضات الحقاً .دمشق راحباً فقط فرصة التقريب بني وجه

 

 

 الفصل الثاىن عشر

 جوالت واشنطن : املراوحة ىف املكان

 

إنتقلت املفاوضات من مدريد إىل واشنطن ، وىف ظل التعنت اإلسرائيلى حاولت الوالايت املتحدة إسرتضاء 
والذى اعترب الصهيوينية شكاًل من  3379ُتت رقم  1975املتحدة الصادر عام ىن إلغاء قرار األمم اإلسرائيلني بتب

خبالف أن  . أشكال العنصرية ، وىف ظل تدهور االوضاع ىف اإلُتاد السوفيىت ، فإن السوفيت هم االخرين تبنوا قرار اإللغاء
ول التعاون اإلقليمى الىت تعىن التطبيع التعنت اإلسرائيلى إمنا كان يهدف ألخذان إىل مفاوضات جانبية متعددة االطراف ح

 .ال أكثر وال أقل 

، وكان سقوط شامري إزاحة لعقبة  فاز حزب العمل ابإلنتخاابت اإلسرائيلية وتوىل رابني زمام االمور  1992ىف يونيو 
ى اجلوالن احملتل وعزمة كربى أمام الوفود العربية ، وأخربان بيكر أن رابني قد راسله ابن مبدأ األرض مقابل السالم ينطبق عل

مليارات دوالر كان قد إحتجزها سابقًا للضغط على إسرائيل ىف  10.وكان منطقيًا أن يفرج بوش عن إستئناف املفاوضات 
ابني سامهت ىف هذا اإلفراج .... وكان رأىي أن منح هذة القروض دون حصول املفاوضات ، حيث ان املرونه الىت أبداها ر 

 .ن إسرائيل على ضماانت بوقف اإلستيطان إمنا هى حماولة للحفاز على التفوق النوعى إلسرائيل الوالايت املتحدة م
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 يكن سارًا لنا ىف على اجلانب االمريكى فاز كارتر هو االخر ابإلنتخاابت الرائسية األمريكية ، وهو األمر الذى مل
واملتنىب للموقف اإلسرائيلى بنقل السفارة اإلسرائيلية إىل البداية ، ىف ضوء تصرحياته وبرانجمه اإلنتخاىب املعادى إلسرائيل 

، وىف مقابله ىل مع الرئيس األسد فغنه أخربىن أن كلينتون لن يستطيع ان يقوم بدور الوسيط النزيه حسب  القدس احملتلة 
يكون من ضمن أهدافه كسب  برانجمه اإلنتخاىب ، لكننا قراانها أيضا من خالل القراءة املعتادة وهى أن الربانمج اإلنتخاىب

 أصوات اليهود ،،، لذا إنتظران القادم من األايم .

تقدم لنا الوفد اإلسرائيلى بورقة عمل يذكر فيها ألول مره مصطلح اإلنسحاب ىف اجلوالن ، لكن دون ُتديد مداه 
إال أننا راينا هذا التوجه  فظل الغموض يكتنف القرار اإلسرائيلى ، ىف نفس الوقت كان منطلقنا هو اإلنسحاب الكامل ،

 . ىف املسار التفاوضى نود ، وىف نفس الوقت تغرياً مهماتعديالً طفيفاً ىف الب

الرئيس األسد ، وكانت قبل حنو أسبوع من مزاولة إدارة كلينتون ملهامها زاران الرئيس املصرى مبارك وإلتقى مع 
ل مبارك على طريقته أن يستخف ابألمور ، وراى فيما نقوله سرائيل على اشدها ، حاو احلمالت اإلعالنية بيننا وبني إ

 ، كما أن مبارك يرى املشكلة سهلة على الكل النه يرى أن منوذج كامب ديفيد قابل لإلحتذاء .شروطا مسبقه للتفاوض 

ا مد كنت أسعى ىف هذة الفرته خصوصاً إىل تقريب وجهات النظر بني عرفات والرئيس األسد ، وكنت أرى انه إذا م
 عرفات يده فلنمسك هبا ، بينما كان الرئيس األسد يرى أن عرفات ال يتمتع بصدقية وسرعان مايتملص من وعوده. 

جنحت ىف ظل هذا التقييم القاسي أن أرتب لقاء بني عرفات والرئيس ، وىف هذه املره تفضل عرفات بطرح يدور 
وأن اإلسرائيلني واألمريكني يعبثون  املفاوضات مع إسرائيل عبثيةحول ضرورة التنسيق الثنائى بني سوراي وفلسطني وأكد أن 

 ، وأتكد الرئيس أن عرفات ال يتحدث بلغة اخلطابيات وأن يتعامل مع الوضع جبدية .معنا 

إال أنه وكما توقع الرئيس ، بدأ عرفات أيخذان إىل مشاكل فرعية كاملساعدات والوضع الصحى والتعليمى املتدهور 
وبينما كنا نتطلع لتوثيق التنسيق الشاكل ، بدا عرفات وكأنه كان حياول فقط معرفة أين وصلت املفاوضات مع ، ىف الضفة 

 االمريكني واإلسرائيلني .

، فإننا مل نكن ىف احلقيقة نعلم ماذا جيرى ىف املسار الفلسطيىن اإلسرائيلى السرى ابلعودة إىل مسار املفاوضات 
،،،، وهنا بدا واضحًا ىل فلسطينية كانت تؤكد أهنا جمرد لعبة قذرة من اإلسرائيلني لتفريق صفوفنا ، إال أن القيادة الاملوازى 

ولنا ملاذا طلب املفاوض األمريكى أن هتتم سوراي مبا يهمها فقط ، نظرًا النه كان يعلم ان هناك مسارا سراًي فيما خيص 
 .اجلانب الفلسطيين يعمل ىف نفس الوقت 

 

 ل الثالث عشرالفص

 مفاجأة أوسلو
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جاء فيها أن رابني  إلتقى دينيس روس ابلرئيس األسد ، الذى سلمه رساله من كلينتون ، 1993يوليو  11ىف 
نسحاب الكامل من اجلوالن إذا متت تلبية حاجاته األمنية ..... شكل هذا أول طرح غامض ملا سيطلق عليه موافق على اإل

 ." الحقاً إسم " وديعة رابني 

، اعلنت على إثره أن هذا  1993إال أنه وىف ظل هذا التطور حدث عدوان اسرائيلى على اجلنوب اللباانى 
العدوان من شانه أن يقوض املفاوضات ويعود بنا إىل نقطة الصفر، وأننا لن نستمر ىف املفاوضات ُتت وطأة املدافع 

 اإلسرائيلية.

، إعتمادًا على رؤية رابني  ة من املفاوضات ، قدران أهنا ستتسم ابجلديةىف ظل هذه الظروف بدأان نتهيأ ملرحلة جديد
حيث تضمنت رؤيتنا هذه ربط الصياغة النهائية ملشروع اتفاق السالم بني سوراي واسرائيل بتوصل الدول العربية املشاركة ىف 

، مع ىل توقيع إتفاق بدء املرحلة اإلنتقالية عملية السالم ) لبنان واالردن ( إىل إتفاقات سالم مماثلة ، وتوصل الفلسطينني إ
وصواًل إىل  338-242ضرورة ربط هناية املفاوضات إبستعادة الفلسطينني حلقوقهم من خالل تنفيذ قرارى جملس األمن 

 السالم الشامل العادل .

وسلو الذى بدأت ىف حني كان وفدان متمسك ابحلل الشامل ، كان اإلسرائيليون ىف احلقيقه مشغولني بنسج إتفاق ا
منذ عدة أشهر ......... كنا نعرف عن وجود إتصاالت سرية بني الفلسطينني واالسرائيلني ، وأشك أن  عمليته السرية

 ، أى أهنم دعموا اإلتفاق دون اإلطالع عليه.األمريكني كانوا يعرفون هذا األمر 

رئيس الدائرة السياسية ىف منظمة التحرير قد جدير ابلذكر أنه قبل توقيع اإلتفاق أبسبوعني كان فاروق القدومى 
، وإهتم وزير اخلارجية عقد لقاءا صحفيا نفى فيه ما اعتربها تسريبات حول وجود مفاوضات اسرائيلية فلسطينني سرية 

 اإلسرائيلى أبنه أكرب كذاب ىف العامل ، وكان عرفات قد أخفى عن القدومى مسار املفاوضات الشسرية ، مما يزيد الشكوك
 .حول اإلنشقاقات ىف الساحة الفلسطينينة ويؤكد أسلوب عرفات اإلنفرادى 

ن حل فلسطيىن اسرائيلى سرى ، وماجنح منها كان نت تعمل ىف عواصم اوروبية عدة بشأيبدو أن قنوات عدة كا
لغاء مشولية احلل هذا اإلتفاق الذى تبىن دبلوماسية كسر التنسيق القائم بني دول الطوق العرىب ومن مث إقناة أوسلو .

 السياسي على مجيع اجليهات ، وقد جنحوا ىف فصل املسار األهم ، وهو املسار الفلسطيىن.

بعد قراءة بنود اإلتفاق " كل بند من هذا  -الرئيس –جاء عرفات ملقابلة الرئيس األسد ، الذى قال له وعندما 
 سرائيلني "اإلتفاق حيتاج إىل مفاوضات جديدة وإتفاق جديد بينكم وبني اإل

أن منظمة التحرير تتعرض هذة األايم لضغط شديد من أمريكا ىف هذة األثناء تذكرت ماقاله ىل فاروق القدومى 
والسعودية ، قلت له أن هذه الضغوط مفهومه وليست جديده ، ولكن ملاذا تقبل املنظمه أن تضع نفسها بل ويسعدها أن 

ُترير وليست دولة . أعجبه تعليقى لكن اللعبه كانت أشد تعقيدًا من  تضع نفسها ُتت هذة الضغوط وهى مازالت حركة
 تصوراتنا املشرتكة إزاء تعقيدات القضية وتشعباهتا اإلقليمية .
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م، كان الرئيس األسد قد ُتدث معى حول إتفاق أوسلو وأكد ىل أن هذا اإلتفاق سيكون فاُتة صراع وليس سال
 تعقيداً من إتفاقيات كامب ديفيد .  وان مافعله عرفات ليس إال تكرارا أكثر

أبننا حناول إحتكار املسار ولألسف وبسبب رفضنا ملسار أوسلو ، فإن قيادات ىف منظمة التحرير قد بدأت تصفنا 
السياسي الفلسطيىن والقرار الوطىن للمنظمه .وعلى الرغم من ذلك إال أنىن عملت على إبقاء اجلسور مفتوحه مع عرفات 

 وىف نفس الوقت ابت ُتريك عملية السالم حيتاج إىل جهد جديدللحظات الفلسطينية السورية .حىت ىف أحلك ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 إتفاق وادى عربة

 

أوسلو ، بدا أن اجلانب اإلسرائيلى أصبح أكثر تعنتاً بعد إنفراجة " رابني " ، وكأنه انل مراده الذي يبحث  بعد توقيع
، مث قطعت الوفود العربية إستئناف املفاوضات عقب جمزرة احلرم اإلبراهيمى على يد ابروخ  ية إتفاق مدريدعنه منذ بدا
 غولدشتاين

وعرض رابني اإلنسحاب الكامل من اجلوالن ، وسألنا اإلسرائيلني هل بدأ كلينتون ىف الدعوة ملسار تفاوضى جديد ، 
. وظل الصمت سيد املوقف  واضحه، إال أننا مل نتلقى إجابه  1967و يعىن اإلنسحاب إنسحااًب إىل خط الرابع من يوني

إىل أن وتر رابني الوضع خبصوص املوقف اإلسرائيلى من اإلستيضاحات ، حيث إدعى رابني أننا منتلك منظومة صواريخ 
احلرب ال السالم  بعيدة املدى ، ويعىن ذلك أنه إن مل يتم التوصل إلتفاق ىف السنوات القادمه فإننا نقرتب من حالة
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فكانت إجابة الرئيس األسد جلو كالرك وزير خارجية كندا القادم من إسرائيل " إنىن أفوضك أبن تعود إىل إسرائيل وتبلغهم .
 إستعداد سوراي ملبادلتهم بكل مالديها من صواريخ مقابل ثلث الصواريخ حبوزة إسرائيل ، ذهب الوزير الكندى ومل يعد .

األمريكني مخس متطلبات وهى : إنسحاب على مخس سنوات وتنفيذه على ثالث مراحل ،  عرض رابني من خالل
، وإعتماد الدبلوماسية العلنية، ورفع مستوى الوفد وأن تكون مراحل السلم متداخلة مع املراحل املختلفة لإلنسحاب

 املشارك إىل مستوى الوزراء.... أعلن الرئيس األسد موافقته مع تعديالت بسيطة .

رران وضع اإلسرائيلني ىف الواجهه ، وعقدت مؤمتر صحفى لإلعالن عما توصلنا إليه ، وأثناء املؤمتر حاول ق
أحد بنود اإلتفاق ،  1967يونيو  4الصحفيني اإلسرائيلني إاثرة البلبه خصوصًا بعد إعالىن أن اإلنسحاب إىل حدود 

كما السادات " فأجبت ضاحكًا " يبدو أنكم تريدون لألسد وحاول أخر أن يستفزىن بسؤاىل " ملاذا ال تذهب إىل القدس  
، وىف سؤال عن جواز دخول سائحني إسرائيلني لسوراي ، كانت إجابىت ال تتوقعوا ترحيبًا سوراي أن يلقى مصري السادات " 

صحافة وعلى الرغم من ذلك مل تنشر أى من هذة التوضيحات ىف الأبى سائح إسرائيلى واإلحتالل للجوالن مستمر .
 .اإلسرائيلية أو األمريكية ، سوى أن الشرع السامى ومعادى إلسرائيل 

ابت مركز ثقل احلكومة اإلسرائيلية متوجهًا حنو إبرام إتفاق مع األردن على غرار إتفاق أوسلو ، وليس للتقدم على 
 1994مايو  28بني رابني ىف لندن ، وبدأ األمر بلقاء بني امللك حسني و مستوى املسار اإلسرائيلى السورى واحلل الشامل 

، ومت إستكمال هنج كامب ديفيد الذى   1994أكتوبر  26، ومت التوقيع ىف  1994يوليو  23ومت إعالن اطار اإلتفاق ىف 
كان أصل احلكاية منذ البداية ىف كل ماجرى من ُتطيم للجبهة العربية ، وابت مسار العملية مقتصر على سوراي ولبنان 

 بهتان اللتان سيصيبهما الكثري من سهام املؤيدين لنهج كامب ديفيد .ومها اجلفقط .

إتفاق وادى عربة ، جاء كلينتون إىل دمشق حماواًل دفع سوراي ىف إجتاه كامب ديفيد ، لنشرتك ىف )اللعبه( بعد توقيع 
 إىل فرض نظام املفاوضات اللعبه هو إصطالح يستخدمه الشرع لإلشاره إىل هنج املفاوض اإلسرائيلى الذى يسعى جاهداً  –

 .إال أننا خط سري املفاوضات إستمر  –الثنائية 

ابلعودة إىل رابني ، ميكننا القول أبنه نوع " غريب " فهو يريد السالم مع سوراي لكنه من أكثر اخلائفني منه إىل درجة 
لو ، ىف نفس الوقت الذى كان ، فعمل على إبتزاز الفلسطينني ألجبارهم على سلوك مسار أوساإلفصاح عما تعهد به 

 حيتفظ فيه مبسار أخر ، إال أن الفلسطينني تسرعوا .

، وجاء إغتيال رابني ليفتح كشفت مفاوضات اإلربع سنوات ، أن إسرائيل ال تريد من وراء التفاوض إال املماطلة 
 . حيث أنىن قلت للصحفيني ) رب ضارة انفعة ( –هكذا تصورت  –أفق جديده ىف املفاوضات 
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 الفصل اخلامس عشر

 عناقيد الغضب وتفاهم نيسان

 

، مل يكن يهمىن الرتكيز على مسألة املفاوضات مع اإلسرائيلني بقدر ماكان  1995عندما إنعقد مؤمتر برشلونة 
ر برشلونه ، وكان مؤمت 1991يهمىن أن أتوسع ىف عالقاتنا مع األوروبني الىت حاول األمريكني هتميشها منذ مؤمتر مدريد 

، وهو املؤمتر الذى مل تكن أمريكا مراتحه له نظرًا النه إطارًا مستقاًل عن املشروع األمريكى اإلسرائيلى متعدد األطراف 
  خرج عن طوعها .

كانت املرحلة مرحلة " برييز " حيث أكد على أن السالم مع سوراي هو مفتاح السالم ىف الشرق األوسط ، أى يعىن 
وبدأان مرحلة ، وابت الرئيس األسد متفائاًل وحذرًا خصوصًا بعد جتربة " رابني"  املشاهبة . ولة عربيةد 22السالم مع 

والىت هدفت إىل تقليص خماطر اهلجوم املفاجىء ألى طرف على طرف أخر وُتفيف حدة جديدة من التفاوض ىف واشنطن .
برييز إشارته إليقاف املفاوضات بدعاوى عمليات  وعلى الرغم من ذلك أعطىاإلحتكاك العسكرى اليومى على احلدود .

حيث سحب القادة العسكريني ثقتهم ىف برييز رد فلسطينينة على إغتيال املهندس حيي عياش أحد قادة حركة محاس .
 وإعتربوه اتئه ىف سراب الشرق األوسط اجلديد .

مؤمتر من شانه أن يقضى على أخر أمل إنعقد مؤمتر السالم ىف شرم الشيخ ، ورفضنا اإلخنراط ىف  1996ىف مارس 
للتفاهم األمىن العرىب ،،،، مل يعد من املمكن احلديث عن إستعادة األرض العربية ىف ظل هذه التفامهات ، وعلى الرغم من 
ذلك ، وعلى الرغم من إعتقاد البعض أن هناك سالمًا هبذة الطريقه ، كانت قد إندلعت ىف نفس الوقت عملية عناقيد 

  من خالهلا وراح بسببها مئات الضجااي ،،، أالف منزىل 7الىت مت تدمري اإلسرائيلية على قاان الغضب 

تقاطر إىل دمشق أولئك من أزمعوا  ، العاملى ومن غضب الرأى العام  وإلنقاذ برييز من ورطة " عناقيد الغضب "
راء خارجية فرنسا وإيطاليا وأمريكا وسبقهم ، لقد تقاطر إلينا صناع السالم كل من وز على تطويقنا ىف قمة شرم الشيخ 

 .الرئيس حسىن مبارك 

حلليم خدام ، مبجرايهتا من خالل عبدابدا أن السعوديني واحلريرى أصبحوا على علم  خالل جولة املفاوضات هذه
، رهللا ومل أنسي بدورى أن أضع املقاومة هى االخرى ىف الصورة من خالل احلاج حسني اخلليل معاون السيد حسن نص

 واملقاومة املسلحة اللبنانية ، وذلك إبشراكها ىف تفامهات نيسان الىت مت عقدها بيننا حماواًل إنتزاع شرعية دولية حلزب هللا
 وبني األمريكني .
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االمىن عدم إطالق أى نوع من نريان نص " تفاهم نيسان " على أن تلتزم إسرائيل واملتعاونون معها ىف احلزام 
 –كان السوريني رفضوا إستخدام مصطلح اإلرهابيني   –ملدنيني ىف لبنان مقابل التزام اجملموعات املسلحه األسلحة على ا

 عدم إطالق صواريخ الكاتيوشا على مشاىل إسرائيل ، وحق طل طرف ىف الدفاع عن النفس ىف حال خرق هذة البنود .

، وأضعف اإلتفاق برييز ، ق الدفاع عن النفس كان اإلتفاق عسكراًي صرف ، إال أنه أعطى للمقاومة اللبنانية ح
، خبالف أن وضع برييز كان قد بدأ ىف التدهور ىف وإنقسمت إسرائيل وسط محى إنتخاابت الكنيست بني مؤيد ومعارض 

 ظل اإلنتخاابت القائمة .

وإسقاطه ، األمر  زابت لدينا تصور أن القادة العسكريني ىف إسرائيل ، هم من خططوا جملزرة قاان إلحراج وضع بريي
، والذى ينتمى إىل معسكر " الصهيوينية  الذى تسبب ىف خسارة برييز اإلنتخاابت لصاحل نتنياهو زعيم املعارضة اليمينية

 التصحيحية " وهو نفس املعسكر الذى كان ينتمى إليه " مناحم بيجني " .

 

 

 

 الفصل السادس عشر

 صعود نتنياهو

وتداعيات جمزرة قاان ، طالبت القمة العربية تركيا إبعادة النظر إبتفاقها العسكرى األمىن مع  بعد صعود نتنياهو
إسرائيل ، وعلى هامش القمة جرت مصاحلة بني عرفات والرئيس األسد حول ماجرى ىف لبنان ، وبني مصر والسودان حول 

 .حاليب وأصبح الوضع العرىب اكثر متاسكاً منذ الغزو الكويىت

روع نتنياهو التفاوضى يدور حول " لبنان أواًل" ولكن على أساس صفقة تفاوضية غري واقعية تقوم على كان مش
تفكيك سالح املقاومة ، واستيعاب مايسمى جبيش لبنان اجلنوىب ، وتوىل محاية احلدود الشمالية اإلسرائيلية مع لبنان 

 .نياهو إذا ما أراد اإلنسحاب من جنوب لبنان ،فلن مينعه أحد ، وأن نتوالطريان فوق أجوائه ، بينما كان جوابنا هو الرفض 

السلطة الفلسطينية ، وتبنينا دعمها كى ال يستفرد ابلفلسطينني ، إتفاقية مع  1996كان نتنياهو قد أبرم ىف سبتمرب 
ى خارج أربعة وقع مع الرئيس الفلسطيىن عرفات إتفاقيات أخرى إبعادة إنتشار اجليش اإلسرائيل 1997يناير  14وىف 

، ىف الوقت نفسه أمر برفع وترية أمخاس اخلليل ، والقيام بثالثة إنسحاابت إضافية حمددة ىف إتفاق أوسلو ىف الضفة الغربية 
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وحدة سكنية ، ومت ُتديد قوات الشرطة الفلسطينية حبجم متواضع ، وكفل إلسرائيل حق أتمني  6500اإلستيطان وبناء 
 املستوطنات.

الىت يريدها اإلسرائيلني ، وكنا نعترب اجللوس معه من النوع الذى ال يرتك املباشرة مل لنا الرسائل كان مبارك حي
فيما خيص اجلانب اإلسرائيلى والرتكى  بصمات سياسية جديرة ابإلنتباه ، وكنا نفهم أن مبارك حيمل لنا أيضا رسائل أمريكية 

سامة الباز مستشاره أكثر مما ننصت له ابلفعل ، وملا كانت لقاءاتنا أيضًا ، وحنن كنا ننصت لعمرو موسي وزير خارجيته وأل
 روموسي بدرجة أساسية مع مبارك من قبيل الدردشة وتوجية الرسائل ، فقد كنا نعتمد على معطيات عم

ضى ُتالفه ميكن القول أنه أثناء توقيع إتفاق اخلليل كان نتنياهو يرضى كلينتون بينما ىف قرار بناء املستوطنات كان ير 
وتصلبت .اليميىن املتطرف ، وىف املمارسة العملية كان ينقض على ماهو مكسب حمدود للفلسطينني ىف إتفاق اخلليل 

املياه ستتأثر ابإلنسحاب  املفاوضات بعد اإلختالف حول مايعنية خط الرابع من يونيو ، حيث أشار اإلسرائيلني إىل أن
هو تعويض سوراي هذه األمتار ىف أماكن أخرى ، إال أن القيادة السورية رفضت ، ألهنا اإلسرائيلى عدة أمتار ، وإقرتح نتنيا

أنك وأنت من سكان نيويورك أن يتساوى املرت أرضاَ وطنية وليست عقار ، ورد األسد على الوسيط  األمريكى " هل تعتقد 
 املربع من منهاتن ابملرت املربع من أوهايو ؟

 

 الفصل السابع عشر

 فاوضات على الطاولةأوراق امل

 

ىف هذة املرحلة من املفاوضات الىت بدأت بتوىل إيهود ابراك زمام احلكومه ، حاولت إسرائيل اإللتفاف على ما 
 .، الذى أعتقد أننا إنتهينا من النقاش بشأنه منذ سنوات  أجنزانه ، من خالل تعديل خط الرابع من يونيو

رج عن هذا السياق : ال تنازل عن معايري خط الرابع من يونيو ، وأن أكد اجلانب السورى أنه خط مفاوضاته لن خي
، وتطبيق  تكون هناك معايري أخرى لتحديد اخلط غري وجود القوات ألن إسرائيل إحتلت تدرجييا أقسامًا من املناطق اجملردة

نسحاب ، ورمبا تستعيض إسرائيل القانون الدوىل حول إقتسام املياه، ورفض وجود حمطة إنذار مبكر ىف اجلوالن ىف حال اإل
 عن هذه احملطه األرضيه ببدائل جوية أو فضائية حلل هذا اإلشكال .

جتماع ، كما مسى اإل طالب اجلانب اإلسرائيلى بعقد جلسه ، أمساها جبلسة " اخلرائط "حول خط الرابع من يونيو
 . اخلالفات اجلغرافية والقانونية، وحدثت العديد من  األول فيما خيص هذه اجللسة بـــ" إجتماع اخلط"
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خبصوص هذا الشأن ، قال رئيس الوفد اإلسرائيلى " وظيفىت أن ألىب إحتياجاتنا مث ألىب إحتياجاتكم ، أان احرتم 
مطلبكم لكنىن أعرتض على إنسحاب إسرائيل إىل ماتسمونه خط الرابع من يونيو ، ولكنىن أعرف أيضًا أنه مامل نرض 

يونيو ، وىف نفس  4لن يكون هناك فرصة لتحقيق أية إتفاقية . جيب أن نرسم اخلط الذى له عالقه باإلدعاء السورى ، ف
الوقت جيب أن نلىب إجتياجاتنا ،،،،، ما أنظر إليه هو املنطق وليس العدل ، ألنه من الصعب أن نثبت من كان على 

أن هذه املراوغه  خط مستقبلى جديد ونسوا لقد كان اإلسرائيلني حياولون رسم..........صواب ومن كان على خطأ "
إال أننا أكدان على خط الرابع من يونيو الذى أقرته االمم املتحدة ، وقلت ملادلني    ُتطيما ملا توصلنا له سابقًا مع رابني .

موجودين أولربايت الىت دخلت على خط املفاوضات " إذا سألتيىن أين اخلط ؟ سأقول لك : هذا هو اخلط حيث مل يكونوا 
 .قبل الرابع من يونيو

كان ماطرحته أان بكل بساطه هو خط حقيقى يتطلب رمسه بني اجلانبني ، وليس استمرار النقاش حول توصيفه ،  
 كانت هذه هى احلقيقة .

 

 

 

 الفصل الثامن عشر

 إجتماعات بلري هاوس وشيربدزاتن

 

سوراي واسرائيل بعد قطيعة دامت ثالث إزدادت محاسة كلينتون لعملية السالم خصوصًا بني  1999منذ صيف 
، ودار اإلجتماع بيىن وبني كلينتون حل مشكلة خط الرابع من يونيو ، ومعضلة  1996سنوات منذ حرب عناقيد الغضب 

أمتار الىت تريد إسرائيل اإلستحواذ عليها ، وكان الرد السورى واضح ، له شق رمسى وأخر شفهى ، أما عن الرمسى  10ال 
أن إسرائيل ستنسحب إنسحااًب كامالً  1994األمم املتحدة بشان اخلط ، أما الشفهى فهو ما قاله لنا رابني عام فهو قرار 

 من اجلوالن ، وعلى هذا األساس إستمرت املفاوضات .

وال يستفيدون منها  طربية ريةا املاء ابم أعينهم على شاطىء حبكيف ميكن لسكان اجلوالن أن يشاهدو قلت لكلينتون  
..... عموماص لقد كانت أمتار هذه ال تتسع إال لسيارة واحدة  10الشرب والسقايه، أتعرف ايسيادة الرئيس أن  ىف
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املشكله ىف دينيس روس أكثر من مشكلة اإلسرائيلني ، لقد كان " ملكيًا أكثر من امللك " ... لقد قال لباراك اوابما يوماً 
 رئيس حكومة إسرائيل " . ما عندما شعر انه سيقدم تنازالت " تذكر أنك

ىف كل األحوال ، لقد كان ابراك خمادع ، وأان  أمتار هذه حماولة حلصر املياه داخل إسرائيل فقط . 10لقد كانت ال 
 كنت أعلم أهنا لعبة يتوجب علينا أن خنوض حىت النهاية .

 

 الفصل التاسع عشر

 قمة جنيف بني األسد وكلينتون

 

بسبب مراوغات اإلسرائيلني الىت إعرتف هبا   -شيربدزاتون فندق إجتماعات –السابقة  فشلت إجتماعات املرحلة
 كلينتون هو االخر ىف أخر لقاء بيىن وبينه ، وىف إتصال هاتفى بينه وبني الرئيس األسد بعد العودة إىل دمشق .

عادة التأكيد على ) وديعة ( رابني ىف إتصال أخر بني كلينتون والرئيس األسد ، أخربه أنه تلقى وعداً من ابراك على إ
، وكانت  ، وبدا الرئيس األسد مراتحًا هلذا األمر ، الذى يعىن عودة املفاوضات ملرحلة كنا قد إتفقنا عليها مع رابني سابقاً 

ى. وهنا شروط ابراك هذه املره تتلخص ىف بدء احملاداثت على اجلبهة اللبنانية بعد عدة اايم من لقاء سوراي ولبنان مرة اخر 
 دخل موضوع لبنان كشرط مل يطرح من قبل .

أعلن الرئيس األسد أنه يتوجب أن نبدأ جلنة فنيني أواًل فيما خيص خط احلدود ، وإذا توصلنا إىل نتيجه فإننا نبدأ 
ءلون " كيف ، إال أن الرئيس األسد أقنعه أبنه اللبنانيون يتساابلعمل على جبهة لبنان ،،،، مل يراتح كلينتون لطرحنا هذا 

..... لقد كانت  إلسائيل أن تطلب منا اإلنضمام إىل هذة املرحلة من املفاوضات وهى مل تصل إىل شىء ملموس مع سوراي
رغبة كلينتون وابراك خصوصًا هى توفري تغطية إعالمية مزدوجه للمسارين التفاوضيني السورى واللبناىن ، كمحاولة لتوصيل 

 عى فعلياً للسالم وعلى عدة جبهات ملتهبه .رسالة عاملية أبن إسرائيل تس

تدهورت صحة الرئيس ، وكان قد طلب مىن أن أطلب من الدكتور بشار األسد حضور مأدبة غذاء معنا وحضور 
بندر بن سلطان نشيطًا ىف إتصاالته السرية ، وكان يعتقد أنه خيدم مصاحل السعودية  األمري ىف هذه األثناء كاناحملاداثت . و 

ايت املتحدة وعملية السالم ، لكنه ىف غطار هذا احلرص مل يكن دقيقًا ىف التعبري عن مصاحل من يعتقد أنه خيدمهم ، والوال
، وكانت رحلة األمري بندر لدمشق مهمه للوالايت املتحدة لنقل رؤيتنا لعملية السالم  ومل يكن ماينقله يتسم ابملوضوعية
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نسعى للسالم، وىف هذة الفرته له الىت أوصلها األمري للوالايت املتحدة أبننا وكيف نتعامل معها ىف الداخل ، وهى الرسا
 بنت الوالايت املتحدة رؤيتها لتناولنا لعملية السالم على أساس ما اوصله األمري بندر هلم .

ركزت ىف إجتماع بواشنطن ، حول خط الرايع من يونيو، وتوبدء الرئيس ىف مرحلة تفاوض أخرى مع كلينتون وابراك 
، مناورات اإلسرائيلني ىف دفع السوريني للتخلى عن حبرية طرباي أبى شكل كان ، وكان دينيس روس هو قائد هذة املناورات

 قد إنتهت وإنكشفت . وكان قد بدا واضحاً لنا أن لعبة اإلسرائيلني كدعاة سالم واألمريكيون كوسطاء نزيهني

 


