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يرصد هذا الكتاب أحداثاً مهمة ويكشف عن معلومات ظلت يف طي الكتمان   
. واملؤلف، موشيه معوز، مستشرق إسرائيلي معروف درس اللغة العربية  زمناً طويالً
، وهو أستاذ مادة "تاريخ الشرق األوسط املعاصر"، ومدير معهد وتاريخ الشرق األوسط

ترومان ألبحاث تعزيز السالم يف اجلامعة العبرية يف القدس. وهو أديب وداعية 
  لقضية الفلسطينية.للسالم، وقد تقلد عدة مناصب قيادية. وله عدة مؤلفات عن ا

ويف كتابه هذا، استطاع املؤلف أن يستعيد أحداث سنين طويلة خلت. إذ   
استنطق التاريخ واستحضر اجلغرافيا ليثير ذكريات لدى معاصري تلك الفترة، وليضع 

  معلومات كثيرة جديدة أمام الراغبين يف املعرفة ويف االطالع على خبايا السياسة.
دية اجلانب، أي الرواية اإلسرائيلية التي تتناول يؤكد املؤلف حقائق أحا  

السورية عبر أنظمة االنقالبات املتتالية. هذه  –االتصاالت "السرية" اإلسرائيلية 
االتصاالت، التي كانت تعتبر يف حينها ضرباً من اخليانة، تفضي إىل استنتاجات 

واضحة هي أن سورية كانت ترغب يف السالم منذ وقت مبكر. ويعترف املؤلف بأن 
  قادة إسرائيل تعاملوا مع هذه الرغبة، من منطق غطرسة القوة، باستخفاف.

  إن قراءة متعمقة لهذا الكتاب تقودنا إىل استنتاجات مهمة:  
  : الكشف أول مرة عن اتصاالت مبكرة جرت بين مسؤولين سوريين  أوالً

يجب التعامل  ومسؤولين إسرائيليين. وعلى الرغم من أكاديمية املؤلف واعتداله، فإنه
ائيلية، مل جند بحذر مع هذه املعلومات التي يكشف عنها. إذ إنها تظل "رواية" إسر

  رواية سورية يف مقابلها تنفيها أو تصححها.
  : مل تكن  –إن صحت رواية املؤلف  –إن العروض التي قدمتها سورية  ثانياً

متشددة، وإنما كانت يف رأي املؤلف، املصنف يف خانة "احلمائم"، فرصاً ثمينة مل 
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سرائيلي إىل الشكوك تنتهزها القيادة اإلسرائيلية. ويُرجع املؤلف هذا املوقف اإل
الراسخة يف الذهن اإلسرائيلي إزاء األنظمة العربية "الدكتاتورية"، التي يصعب عقد 

اتفاقات سالم معها. ومن املهم أن نالحظ أن هذا الرفض اإلسرائيلي، املصحوب 
بالصلف، جاء حتى قبل االنتصار التاريخي الذي حقتته إسرائيل على اجليوش العربية 

، أي قبل أن تصاب بجنون العظمة، وتصل بها 1967ن/ يونيو يف حرب حزيرا
  غطرسة القوة إىل مداها!

  : وهو شعار  –إن حماوالت إيجاد توازن استراتيجي بين سورية وإسرائيل  ثالثاً
أمر عصي على التحقيق. فإسرائيل لن  –رفعته القيادة السورية يف وقت من األوقات 

وجاءت املتغيرات الدولية واإلقليمية  .يواكبها تسمح ألي طرف عربي بأن يحلق بها أو
  بعد ذلك لتؤكد صحة هذا االستنتاج.

اإلسرائيلي قد حتول، بعد خروج مصر منه  –ويرى املؤلف أن الصراع العربي   
 1980بإقامة سالم مع إسرائيل، وبعد انفصال العراق عن هذا الصراع عملياً منذ سنة 

إسرائيلي. ذلك بأن  –اخلليج، إىل صراع سوري  جراء تورطه يف حربين متعاقبتين يف
األردن حافظ، على الدوام، على سالم واقعي مع إسرائيل، انتهى بمعاهدة للسالم سنة 

1994.  
أمّا بالنسبة إىل املشكلة الفلسطينية التي كانت دوماً حمور ذلك الصراع، فإن   

إلسرائيل، ومل يشكلوا قط  املؤلف يرى أن الفلسطينيين مل يشكّلوا إالّ حتدياً سياسياً
. كما أن عداءهم ضعف كثيراً منذ اعتراف املنظمة بإسرائيل سنة  حتدياً عسكرياً

. وحدها سورية 1994واتفاق القاهرة سنة  1993، وتوقيع اتفاق أوسلو سنة 1988
هي التي أظهرت عداءً عقائدياً وسياسياً للكيان اليهودي منذ العشرينات، وشكّلت 

  .1948اً منذ سنة تهديداً أمني
لتزيد يف حدة الصراع بين الدولتين. وعمقت حرب  1967وجاءت حرب   
  بدورها العداء املتبادل. 1973
، منح األولوية 1988كذلك يرى املؤلف أن القيادة السورية بدأت، منذ سنة   

للدبلوماسية بدالً من االستراتيجيا العسكرية، ساعية للتقارب مع مصر والواليات 
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ة. وألول مرة بدت سورية مستعدة، بدعم أميركي، لصنع السالم مع إسرائيل يف املتحد
مقابل االنسحاب من اجلوالن. لكن سورية واصلت بناء ترسانتها العسكرية، كما 

واصلت صالتها بإيران وبحزب الله وباملنظمات الفلسطينية، وكلها قوى معارضة 
ض من مركز قوة، أو لتخريب عملية بهدف التفاو –كما يقول املؤلف  –للسالم، وذلك 

  السالم يف حال إسقاط سورية من احلسابات السلمية.
اإلسرائيلية منذ سنة  –يهدف هذا الكتاب إىل تتبع وحتليل العالقات السورية   
. كما 1995حتى أوائل سنة  1948 ، عندما دخلت مفاوضات السالم طوراً حاسماً

قات اإلقليمية والدولية، وكذلك تأثير يشرح العوامل التي تأثرت بها تلك العال
السياسات الداخلية لدى الطرفين يف طبيعة تلك العالقات. ويتوقف بصورة خاصة 
  عند املشكلة اللبنانية، واملشكلة الفلسطينية، وتأثيرهما املباشر كعاملي شد وجذب.

ومن املسائل الرئيسية التي يناقشها الكتاب التطورات السياسية التي مرت   
رية بها يف ظل حكم حزب البعث، واملفاهيم األيديولوجية لهذا احلزب. كما يناقش سو

املفاهيم التي بلورتها القيادة السياسية السورية، وخصوصاً يف عهد الرئيس حافظ 
األسد، طوال فترة حكمها. ومن الواضح هنا أن املؤلف يخاطب اجلمهور اإلسرائيلي 

وهنا يثبت املؤلف أنه، شأن نظيره األكاديمي  املثقف واملعني بالقضايا السياسية.
اإلسرائيلي املعروف إيتمار رابينوفيتش، على دراية واسعة بتاريخ سورية املعاصر 

وأوضاعها السياسية. ويتجلى لنا ذلك، بصورة خاصة، عندما يتناول التحوالت 
لرئيس السياسية واالستراتيجية العسكرية السورية جتاه إسرائيل، مع إبراز نظرة ا

األسد إىل مسألة التوازن االستراتيجي وارتباط ذلك بالعالقة بين دمشق والعامل 
  العربي.
ويسهب املؤلف، وخصوصاً يف األبواب الثالثة األخيرة، يف مناقشة التحول   

الذي طرأ على املوقف السوري جتاه عملية السالم، وعوامل هذا التحول. فيقول معوز، 
): "مل يكن أمام األسد بديل عن الدعم األميركي منذ 204(ص مثالً، يف الباب العاشر 

أن بدأ االحتاد السوفياتي، إثر  حكم غورباتشيف، يحثه على السعي لتحقيق تسوية 
اإلسرائيلي. ورغم أن دمشق ظلت تعتبر االحتاد السوفيات  –العربي سياسية للصراع 

حو واشنطن، خصوصاً بعد تويل حليفاً استراتيجياً إالّ إنها أصبحت تميل أكثر فأكثر ن
، مهام الرئاسة. وقد شجع سورية على هذا التقرب انتخاب 1989جورج بوش، عام 
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بوش بدون دعم األصوات اليهودية األميركية، مما جعل دمشق تتوقع أن تتخلى 
الواليات املتحدة، كقوة عظمى مسؤولة عن األمن والسالم العاملي، عن النظرة 

  للخطر الصهيوين...". الصهيونية وتضع حداً
، أعطى 1990ويعتقد معوز أن صدام حسين، من خالل غزوه الكويت سنة   

الرئيس األسد فرصة نادرة لتطوير عالقاته ببوش ولتحسين وضع بلده اإلقليمي 
والدويل. "لقد هيأ لسورية أن تكون حليفة للواليات التحدة خالل احلرب ضد العراق." 

س األسد االستراتيجية واالقتصادية والسياسية كانت ويضيف معوز أن مكاسب الرئي
  ).209كبيرة وال شك (ص 

كما يرى معوز أن القيادة السورية باتت مستعدة يف تلك الفترة، أي يف سنة   
، لقبول معايير أميركية للسالم كانت ترفضها من قبل، مثل: املفاوضات 1991

وفياتية ملؤتمر السالم بدالً من س –املباشرة مع إسرائيل، والقبول برعاية أميركية 
رعاية األمم املتحدة. ويعترف معوز بأن املواقف اإلسرائيلية إزاء املرونة السورية ظلت 

متصلبة، سواء يف عهد حكومة الليكود (شمير)، أو يف بداية حكم حزب العمل (رابين). 
ئيلية إزاء ، لكن املواقف اإلسرا1991ومل يظهر بعض املرونة اإلسرائيلية إالّ سنة 
  قضية االنسحاب من اجلوالن ظلت غامضة.

وبينما كان املؤلف يتابع خطوة خطوة تطورات املوقف السوري جتاه عملية   
كان يتابع يف الوقت  ،السالم، وصوالً إىل مدريد، ثم الشروع يف املفاوضات املباشرة

مرونة. فرابين، نفسه تطورات املوقف اإلسرائيلي جتاه اتخاذ مواقف أقل تصلباً وأكثر 
، حتول يف أواخر 1991الذي كان يخاطب سورية بلغة التهديد والوعيد يف أوائل سنة 

السنة نفسها إىل لغة السياسة واحلوار، واحلديث عن إمكان حمدود إلجراء تسوية 
  إقليمية.

استمرت سورية يف إرسال إشارات إيجابية إىل حكومة رابين، وهي إشارات قابلتها 
بإشارات مماثلة. ويطلق املؤلف على هذه املرحلة من مراحل سنة  حكومة رابين

اسم "احلوار غير املباشر بين األسد ورابين". إالّ إن الفجوة بين اجلانبين ظلت  1992
  واسعة على الرغم من استمرار املفاوضات.
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املؤلف يف البابين األخيرين تطور عملية املفاوضات بين اجلانبين إىل  ويتابع  
فها بيرس على النحو املعروف استعداداً لالنتخابات املبكرة يف أيار/ مايو أن أوق
. والواقع، إن التغطية الشاملة التي قدمها إيتمار رابينوفيتش، رئيس الوفد 1996

، يف كتابه املعروف "حافة السالم: 1996 – 1992اإلسرائيلي املفاوض يف الفترة 
وأكثر تفصيالً مما قدّمه معوز بإيجاز،  تاريخ الفرص الضائعة"، كانت أعمق حتليالً

وإن كان الباحثان توصال إىل النتيجة ذاتها، وكانا على درجة كبيرة من املوضوعية 
  والدقة يف التحليل.

أخيراً، ال بد من التنويه بجهود املترجمة لينا وهيب التي زاوجت ما بين احلس   
  السياسي اجليد واألمانة العلمية يف الترجمة.

  الدجاينهشام 
  كاتب فلسطيني

 مقيم بدمشق
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