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  اإلسرائيلية – السورية السالم مفاوضات: الداين السالم
 

  زيادة رضوان
 .صفحة 860. 2006 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت

  
 السبب فإن التصرفات هذه عن التعبير يف احلرج من نوع ويشيع السياسية، التصرفات يف التوتر يتبدى عندما"

 ."واملقصود املعلن بين عنها مسكوت مسافة وجود يف يكون األرجح على

  
  هيكل حسنين حممد

  "وضرورات أسرار: وإسرائيل سورية مفاوضات"
  .1/2/2000 ،"نظر وجهات" جملة

   
 كتابة عن عاجزة اليوم حتى تزال ال أنها يبدو التي العربي العامل دول بين الوحيدة الدولة سورية كانت ربما

 ألشخاص املتفرقة املذكرات بعض وباستثناء. حالياً  فيها للخوض جمال ال ألسباب املعاصر السياسي تاريخها
 والتمحيص، التدقيق من كثير إىل بحاجة تزال ال والتي ،1970 سنة قبل السوري التاريخ يف معينة مناصب شغلوا

 اجملاورة الدول يف حدث ملا خالفاً عليها، مرت التي العقود من الرغم على سورياً تكتب مل مفصلية أحداثاً فإن
  .كافة
 الكتاب كان إذا فكيف. األهمية من كبير قدر على امللفات هذه من واحداً  يتناول سوري كتاب أي يجعل كله ذلك

 الغربية الروايات عديد بعد اإلسرائيلية – السورية املفاوضات عن األوىل السورية الرواية" أنه على نفسه يقدم
 إسرائيل جتاه السورية اخلارجية السياسة" لدراسة املؤلف بذله الذي الكبير اجلهد من الرغم وعلى." واإلسرائيلية

 يف يسعفه مل ذلك فإن ،"السالم مفاوضات على التركيز مع.... احلايل الوقت وحتى املاضي القرن ثالثينيات منذ
  .إليها سعى التي السورية الرواية تقديم

 1948 حرب قبل املبكرة اإلسرائيلية -  السورية اللقاءات لبحث خصص الذي األول، الفصل منذ القارئ يصطدم
 واعتماد أنواعها، اختالف على السورية الوثيقة غياب بحقيقة الوطنية، الكتلة يف وأعضاء اليهودية الوكالة بين

 كانت كما األمور سير تطورات الباحث يعرض وإذ. مباشر غير أو مباشر بشكل اإلسرائيلية الرواية على الباحث
 عنها الكشف تم األهمية يف غاية أحداثاً يتجاهل فإنه جديد، أي دون من" النكبة" إىل وصوالً الفترة تلك يف معروفة

 قائد تنسيق ومنها ،"التقسيم سياسات" كتابه يف شاليم آيف ونشرها إسرائيل، دولة لتاريخ السرية احملاضر عبر
 األحداث تطور يف ذلك وآثار بلمون، يهوشواع اليهود، االستخبارات ضباط أحد مع القاوقجي، فوزي اإلنقاذ، جيش

  .احلسيني القادر عبد الفلسطيني القائد وفاة إىل أدت التي" القسطل" معركة بعد سيما وال الالحقة،
 حسني قدمها سرية عروض من رافقها وما الهدنة اتفاقية ملفاوضات عرضه نفسه، باألسلوب الباحث، ويتابع
 مصدر أي على االعتماد غير من وإسرائيل، سورية بين سالم اتفاق إىل للتوصل يشكليالش أديب وكذلك الزعيم
 اإلسرائيلية، الوثائق اعتمدت التي الدراسات بعض عن فضالً أرسال، وعادل احلوراين أكرم مذكرات باستثناء سوري
  .2000 سنة الفلسطينية الدراسات مؤسسة عن الصادر مصلح حممد للبروفسور" اجلوالن" ككتاب

 ،1966" شباط 23 حركة" ثم السلطة البعث وتسلم 1963 مارس/آذار من الثامن انقالب عرضه بعد الباحث، يقر
 لألزمة إدارتها وعدم احلقيقي قوتها حجم تقدير عدم يف املسؤولية من وافراً  قسطاً تتحمل السورية السياسة" بأن

 نتيجة – يرى زيادة لكن. 1967 حرب يف حدث ما وهو ،"عليها تقدر ال وشيكة حرباً  يمنع بشكل وعاملياً عربياً
 من الرغم على ،"اجلوالن الحتالل مسبق قرار ثمة كان" أنه – اإلسرائيلية التصريحات بعض على مبنية استنتاجات

 أربعة بعد أي يونيو،/حزيران 9 يف إالّ يتخذ مل السورية اجلبهة على احلرب قرار أن تؤكد وثائق من كشف ما كل
 بطعم" استدرجت والتي البداية، منذ مستهدفة كانت التي اجلبهة وهي املصرية؛ اجلبهة على احلرب بدء على أيام

  .دراسة من أكثر يف هيكل حسنين حممد الكبير والصحايف الكاتب كشف كما" سوري
 نادر 1967 حرب تناولت التي السورية الكتابات حجم" بأن يعترف الذي الباحث أن القسم هذا يف الالفت لكن

 يورد ،"يومياتهم تسجيل أو مذكراتهم تسطير من الكثيرين منعت وأمنية سياسية حسابات" إىل ذلك ويعيد ،"تماماً
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 واملراجع املصادر ذكر على الشديد حرصه مع مصدر، أي ذكر دون من الكتاب يف ما أخطر كانت ربما معلومة
 10 – 9 ليلة القنيطرة مدينة من االنسحاب أمر أعطى من" أن يذكر إذ األحيان، بعض يف فيها مبالغ بطريقة
 حزيران 10 صباح من 8.45 الساعة تمام يف نفذ ما وهو األركان رئيس سويداين أحمد اللواء هو] يونيو[ حزيران

 ذلك يكون أن دون سقطت القنيطرة مدينة أن فيه أعلن الدفاع وزارة من بالغاً دمشق راديو أذاع حيث] يونيو[
 قد اإلسرائيلية القوات كانت ساعتين بعد اخلطأ هذا السورية اإلذاعة صححت أن وإىل الواقع، أرض على صحيحاً
 السورية املعارضة إن القول عن وغني." بأكملها القنيطرة مدينة على وسيطرت الفور على وتقدمت الوضع استغلت
 مسؤولية الدفاع، وزير منصب حينها يشغل كان الذي األسد، حافظ الراحل الرئيس حمّلت كثيرة عربية وأطرافاً
 أصر التي السالم مفاوضات جلهة وخصوصاً قراراته، من كثير يف الحقاً  ستؤثر التي املسألة وهي. القنيطرة سقوط

 من الرابع خط حتى باالنسحاب اإلسرائيلي اإلقرار أساس على تكون أن على حياته يف يوم آخر حتى
  .يونيو/حزيران

 من 1967 حرب يف شاركوا ممن أياً " واألمنية السياسية احلسابات" منعت كيف: هو هنا املفهوم غير والتناقض
 التي القنيطرة سقوط مسؤولية من الراحل للرئيس البراءة صك تقدم املذكرات هذه كانت إذا مذكراتهم كتابة

  .1973 حرب بعد املفاوضات خالل الحقاً استعادها
 1973 أكتوبر/األول تشرين حلرب السادات مع والتنسيق السلطة األسد تسلم إىل للوصول ذلك بعد زيادة ويتابع

 إسرائيل انسحاب على األسد أصر الذي القوات فصل اتفاق وتوقيع خمتلفين، أعمال بجدويل البلدان خاضها التي
  .سرياً منه كبير جزء ظل الذي االتفاق هذا دراسة يف التوسع دون من لتوقيعه، القنيطرة مدينة من

 1975 سنة األهلية احلرب بعد لبنان على الصراع إىل اجلوالن على الحقاً  الصراع انتقل كيف الباحث ويبين
 ثم عسكري بانتصار بدأ الذي" 1982 سنة للبنان اإلسرائيلي االجتياح إىل وصوالً ،1976 سنة السوري والتدخل
." الفلسطيني القرار من كبير جزء وعلى لبنان، على بالسيطرة وحلفائها، لسورية انتصاراً لينقلب إسرائيلي، سياسي

 الصراع مفاتيح امتالك يف حلمه حقق" األسد أن زيادة يعتبر كيف هو أيضاً الفصل هذا نهاية يف املفهوم غير لكن
  !.؟"مواجهته من مفر ال استراتيجياً خياراً إالّ فيه األسد يرى يكن مل الذي اإلسرائيلي – العربي

 تلك يف طبق السوري النظام" أن ليؤكد وغربية سورية حقوقية ملراكز التقارير بعض اعتماده هو أكثر واملستغرب
 اللبنانيين الصحافيين من العديد تصفية وجرت.... اخلارج يف املعارضين بحق الطويلة الذراع سياسة الفترة

 سورية يف كما لبنان يف األمر هذا اعتبر وإن وهو،." وغيرهما طه ورياض اللوزي كسليم بيروت يف املعارضين
 أمر العربية، الوحدة دراسات كمركز مرموق، دراسات مركز عن صادر علمي بحث هكذا يف اعتماده إن إالّ صحيحاً،

  .يغتفر ال
 2 بعد أصبح الثمانينيات، عقد يف وإقليمية عربية عزلة شبه يف يعيش كان الذي األسد، أن زيادة ويرى

 دعم على باحلصول اخلليج حرب يف اشتراكه على وسيكافأ املقبلة، اإلقليمية للتحوالت مركزاً 1990 أغسطس/آب
 – العربي للصراع شامل حل إيجاد بضرورة بوش جورج األميركي الرئيس من وتعهد لبنان، يف جلهوده

 األول العام سيمضي والذي معاً، املتنازعة األطراف جللوس األوىل الفرصة للسالم مدريد مؤتمر فكان اإلسرائيلي،
 ،1992 سنة احلكومة رئاسة إىل رابين يتسحاق ستحمل التي اإلسرائيلية االنتخابات بانتظار تقدم، أي دون من

 على املفاوضات الستئناف صيغة إىل األميركية الرئاسة سدة كلينتون بيل تسلم بعد معه التوصل سيتم والذي
 يونيو/حزيران من الرابع خطوط إىل لالنسحاب رابين استعداد على تنص التي" الوديعة" بـ الحقاً سيعرف ما أساس

 من الرابع خط شأن يف األسد تساؤالت لكن. األُخرى القضايا يف إسرائيل حلاجات تفهماً األسد أبدى لو فيما
 يف ناجزاً أصبح كان الذي أوسلو اتفاق يف املضي إىل رابين دفع اإلسرائيلي العرض يف وتشكيكه يونيو/حزيران

  .الفترة تلك
 عربة، وادي واتفاق أوسلو اتفاق بتوقيعه باملسارات رابين تالعب نتيجة األسد حنق من الرغم على أنه زيادة يبين

 لقائه أثناء يف األميركي الرئيس له أكد أن بعد وخصوصاً املفاوضات، الستئناف التسهيالت من العديد قدم إنه إالّ
 إىل ،7/5/1995 يف الحقاً، أدى ما وهو يونيو؛/حزيران من الرابع خط إىل االنسحاب رابين التزام دمشق يف

 قائمة وظلت حتسم، مل اخلالفات لكن. املتحدة الواليات من املقدمة األمنية الترتيبات ورقة على سورية موافقة
  .السالم طبيعةو االنسحاب، وجدول األمنية، بالترتيبات اخلاصة املسائل من كثير بشأن

 رئاسة بيرس شمعون وتسلم رابين اغتيال تلت التي املفاوضات يف الضائعة الثانية الفرصة عن الكاتب يتحدث
 ثالث يف بالنتيشن، واي يف املفاوضات استؤنفت إذ. عليها اطلع أن بعد" رابين وديعة" األخير والتزام احلكومة
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 التي اجلولة وهي ،28/2/1996 يف جديد من لتستأنف األمنية، الترتيبات بشأن اخلالف نتيجة توقفت جوالت،
 على رداً أبيب وتل القدس يف انتحارية عمليات ثالث وتخللتها مبكرة، انتخابات إجراء بيرس إعالن سبقها كان

 لهذه الصريحة السورية اإلدانة عدم بذريعة املفاوضات من اإلسرائيلي الوفد انسحاب إىل أدت عياش، يحيى اغتيال
 أعمال على رداً الغضب عناقيد عملية يف بيرس تورط نتيجة أعوام بضعة سيستمر الذي التوقف وهو. العمليات
 الليكود فوز ثم املقاومة، عمليات شرعن الذي" نيسان تفاهم" بتوقيع منتصراً  األسد وخروج اللبنانية، املقاومة
  .املبكرة االنتخابات يف نتنياهو بزعامة

 تهيئة يف الراحل السوري الرئيس سياسة شرح يف الكاتب يسهب السالم، عملية فيها توقفت التي الفترة هذه يف
 اللبناين امللف ومنها امللفات، بعض وتسلمه كبيرة، وعسكرية أمنية تغييرات عبر" بشار جنله لصعود" األجواء
 إدارة مدير خدمات إنهاء عن تتحدث توثيق، بال وأيضاً األهمية، يف غاية أُخرى معلومة يورد لكنه. الفساد وملف

 مع لوزراء فيديو شريط تسجيل عبر منه أكبر دور لعب حماولته" بسبب النجار، بشير اللواء العامة، االستخبارات
  ."معهم القائمة اخلالفات يف توريطهم بهدف راقصة

 تفاؤالً أن زيادة يبين اإلسرائيلية، احلكومة رئاسة لتسلم براك إيهود بزعامة العمل حزب عودة وبعد ،1999 سنة
 إىل للتوصل الشديد اندفاعه ومع براك، لكن. كافة األطراف شمل السوري املسار على املفاوضات باستئناف كبيراً
 قناة فتح إىل األميركية اإلدارة دفع الذي األمر ،"رابين وديعة" التزام قاطع بشكل رفض سورية، مع سالم اتفاق
 إبراهيم اللواء إحداهما يف حضر مرتين اجتمعا وهذان. ساغي وأوري الداوودي رياض برئاسة الطرفين بين سرية
  .العمر

 وزيرة على اقتراحه عبر املفاوضات الستئناف الباب فتح الذي هو الراحل السوري الرئيس أن زيادة ويبين
 األمر ،"توقفت حيث من اتاملفاوض استئناف" صيغة 7/12/1999 يف أولبرايت، مادلين األميركية، اخلارجية

 استئناف أساسها على تم التي الصيغة وهي. يريده الذي بالشكل ذلك تفسير الطرفين من طرف لكل يتيح الذي
 الشرع فاروق من كل وبرئاسة كلينتون بيل الرئيس من مباشر بإشراف تاون شيبردز يف أيام عدة بعد املفاوضات

 يف رغبته عن تراجع براك أن كيف زيادة يكشف املفاوضات، هذه بها حظيت التي األهمية بقدر لكن. براك وإيهود
 بلّغه ما وهو السالم، لثمن الكبيرة واملعارضة التعقيد، الشديد حكومته وضع نتيجة املفاوضات استئناف

  .املطار أرض إىل وصوله حلظة لألميركيين
 على وإصراره احلدود، ترسيم جلنة اجتماع إفشال يف براك جنح كيف للجميع معروفة باتت قصة يف زيادة ويبين

  .أيام عدة بعد املفاوضات أفشل ما وهذا العادية، السلم وعالقات واملياه األمنية الترتيبات: األُخرى اللجان اجتماع
 عبر جنيف، قمة خالل املفاوضات استئناف حماولة على األميركي الرئيس أصر كيف بالتفصيل الكاتب ويوضح
 من الرابع حدود يف كبيرة تغييرات على يقوم والذي الراحل، الرئيس إىل نقله الذي اإلسرائيلي العرض
 سورية حتميل إىل الحقاً األميركية اإلدارة دفع الذي األمر إليه، االستماع إكمال األسد ورفض يونيو،/حزيران

  .اليوم حتى نهائي بشكل املفاوضات وتوقف القمة فشل مسؤولية
 يتوافق بما اإلسرائيلية -  السورية السالم مفاوضات رواية يقدم أن كبير حد إىل استطاع الكتاب إن: القول خالصة

. الدائم اإلسرائيلي التهرب مقابل يف املفاوضات إلجناح اجلدي السوري السعي إبراز عبر السورية، النظر وجهة مع
 ما على كامل شبه بشكل اعتمد ألنه زيادة، رضوان قدمها كما" األوىل السورية الرواية" تشكل ال الرواية هذه لكن

 كتاب يف كله ذلك وتقديم املوثقة، غير اجلديدة املعلومات بعض على عالوة املفاوضات، هذه عن نُشر أن سبق
 على مقاطعه من كثير يف الكتاب اعتمد الذين السوريين املسؤولين" كتابه مقدمة يف شكر الباحث أن ومع. شامل

 علمية، قيمة أي بال املعلومات هذه أبقى املذكور التوثيق عدم إن إالّ  ،"أسمائهم نشر دون معهم خاصة مقابالت
 وحتميل السوري املسار على املفاوضات فشل أسباب عن املعلومات تضارب فيه كثر موضوع يف وخصوصاً
  .فيها املشاركة األطراف ملعظم املسؤولية

  كيالين فراس
  .دمشق فلسطيني، كاتب

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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