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السمخز:
دراسة الذخريات أمخ ذو أىسية في رسع العجيج مغ األحجاث التاريخية

وصشعيا؛ ألنو يداعج عمى فيع الجػانب السيسة مغ تاريخ بمجىع ،وتذكل ىحه الحكيقة

الجافع الخئيذ لجراسة شخرية فاروق الذخع؛ إذ تدمط الزػء عمى بجاية تكػيشو
االجتساعي وعسمية دخػلو في الشزال الدياسي بعج مسارسة حياتو العسمية واستكسال

دراستو اإلعجادية ،فقج بجأ حياتو العسمية في شخكة الكخنظ عام 1691م ،وتقمج مشاصب
عجيجة في شخكة الخصػط الجػية الدػرية كسجيخ إقميسي لمخصػط الجػية الدػرية في

لشجن عام 1691م ،ثع التحق فاروق الذخع بجامعة لشجن لجراسة القانػن الجولي بيغ
عامي 1619-1611م ،فزال عغ عسمو في شخكة الصيخان حيث قجم العجيج مغ

السيام خالليا لخجمة بالده ،ثع وزي اخ لمذؤون الخارجية عامي 1691-1691م،
وأصبح وزي اخ لمخارجية عام 1691م.
كان فاروق الذخع مغ الدياسييغ السقخبيغ مغ الخئيذ الدػرؼ الدابق حافع

األسج(0111-1611م) ،وأحج العػامل األساسية في اتخاذ القخار الدياسي في سػريا،
وبعج الغدو العخاقي لمكػيت عام 1661م ،كان لو مػقف في حدع الخالف وإرضاء

الصخفيغ ،وتيجف الجراسة إلى تدميط الزػء عمى األداء الجبمػماسي لػزيخ الخارجية
الدػرؼ فاروق الذخع في مؤتسخ مجريج  -إذ عيشو الخئيذ حافع األسج لتػلي

مفاوضات الدالم في مؤتسخ مجريج عامي 1660-1661م  -واستعخاض أبخز اآلراء

والسقتخحات التي قجميا خالل مشاقذات السؤتسخ ،وكان مؤمشا بعجم تحقيق الدالم إال

باستعادة سػريا األراضي العخبية السحتمة كافة ،مشح حخب حدي اخن /يػنيػ عام
1691م ،وكان مدؤوال عغ اإلشخاف عمى عسمية الدالم مع (إسخائيل).

الكمسات الجالة :سػريا ،إسخائيل ،عسمية الدالم ،مجريج ،الػاليات الستحجة األميخكية.
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Abstract
The study of personalities is important in drawing and
fabricating many historical events, because it helps to understand the
important aspects of the history of their country.And completing his
preparatory studies, he began his Working Iife at Karnak Company
in1961, and held several positions in the Syrian Airlines Company as
a regional manager for Syrian Airlines in London in 1967, then
Farouk Al- Shara Joined the University of London to study
international Law between 1971-1976, in addition to his Work in the
airline, during Which he Performed many tasks to serve his country,
then as Minister of Foreign Affairs in 1980-1984, and became
Minister of Foreign Affairs in 1984.
Farouk al-Shara is considered one of the Politicians close to
the former Syrian President Hafez al- Assad, and one of the main
factors in making the political decision in Syria, and after I rags
occupation of Kuwait in 1990, he had a position in resolving the
dispute and satisfying the two parties, and the study aims to shed light
on the diplomatic performance of the Syrian Foreign Minister Farouk
al-Shara at the Madrid Conference, as President Hafez al- Assad
appointed him to lead the peace negotiations at the Madrid Conference
in 1991-1992, and to review the most prominent views and proposals
he presented during the conferences discussions, and he believed that
peace could only be achieved Syria returned all occupied Arab I ands,
since the June War of 1967, and was responsible for supervising the
peace process with (IsraeI).

Key Words: Syria ,Israel ,Peace Process ,Madrid ,United States of America.
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السقجمة:
تعج مذاركة الػفج الدػرؼ في مؤتسخ مجريج عام 1661م بكيادة وزيخ

الخارجية الدػرؼ فاروق الذخع حجثا تاريخيا ىاما بالشدبة لدػريا؛ إذ اتدع دوره
بالبحث عغ الدالم وتحكيقو ،مصالبا بتحقيق التػازن في السشصقة العخبية ،واندحاب

(إسخائيل) الكامل مغ األراضي العخبية السحتمة وتشفيح قخارؼ ( )010و ( ،)339وإنياء
الشداع العخبي – اإلسخائيمي.

مغ أجل فيع الجػانب السيسة لتاريخ أؼ بمج والتعخف عمييع ،البج مغ دراسة

تاريخ شخرياتو السؤثخة ،ومغ ىحا السشطػر والخغبة في الفيع الجقيق والسفرل لتاريخ

سػريا السعاصخ ،وجيت الباحثة االىتسام بذخرية فاروق الذخع.

تزسغ البحث مقجمة وثالثة مباحث ،السبحث األول عشػانو :التكػيغ االجتساعي

لفاروق الذخع وبجاية نذاشو الدياسي ،بيشت فيو الباحثة تكػيشو االجتساعي ،والدتو وعائمتو

وتعميسو ،وبجاية نذاشو الدياسي في سػريا ،أما السبحث الثاني فجاء بعشػان :التصػرات
الدياسية ودور فاروق الذخع فييا عامي 1661-1661م ،في حيغ تصخق السبحث الثالث

إلى دور فاروق الذخع في مؤتسخ مجريج وإحياء عسمية الدالم عامي 1660-1661م ،أما

الخاتسة فقج تزسشت أبخز االستشتاجات التي تع التػصل إلييا.

وقج اعتسجت الباحثة عمى السشيج التاريخي التحميمي في وصف األحجاث ،واتكأ

البحث عمى مجسػعة مغ السرادر التي تشاولت السػضػع بذكل مباشخ ،تأتي في

مقجمتيا السحكخات الذخرية لفاروق الذخع ،الخواية السفقػدة ،وكتاب تخسيع الحجود المبشانية

الدػرية  -الفمدصيشية وأبعادىا الدياسية واالقترادية والعدكخية لمباحث مرصفى الجػني،
وكتاب الصخيق إلى الدالم مجريج عام  1661م لمكاتب صالح مشترخ ،وأسيست الخسائل

واألشخوحات الجامعية في إغشاء البحث ،ومشيا أشخوحة أيسغ سميسان الخقيب السػسػمة
بالسػاقف العخبية تجاه (إسخائيل) 0110-1611م ،فزال عغ الػثائق العخبية السشذػرة

مغ قبل الجامعة األمخيكية في بيخت ،وكحلظ الرحف العخبية.
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السبحث الول
التكهين االجتساعي لفاروق الذخع وبجاية نذاشو الدياسي
أوًال -والدتو وتعميسة.
ولج فاروق الذخع في قخية الػادعة في ريف حساة بجمذق شتاء في العاشخ

مغ كانػن األول/ديدسبخ  1639م ،وعشجما بمغ فاروق الذخع الخابعة مغ عسخه انتقمت

القخن الكخيع ،وفي سغ
عائمتو إلى مشاشق عخييغ ،ودوما ،فحفع ىشاك أجداء مغ آ

الدادسة غادرت عائمتو السشصقة إلى مشصقة الشبظ ،لحلظ لع يتسكغ فاروق الذخع
وعائمتو مغ إقامة عالقات مع أىالي السشصقة ،فعادوا إلى ديارىع لسػاصمة حياتيع(.)1

يشحجر فاروق الذخع مغ عائمة مدمسة سشية السحىب ،وتشتسي إلى حب
الػشغ ،وكان والجه مػضفا بديصا ،غالبا ما كان يتشقل بيغ السقاشعات والسجن ،وكانت
عائمتو كبيخة تتألف مغ تدعة إخػة بيغ ذكػر وإناث ،األخ األكبخ عبج السشعع يكبخه

بعذخ سشػات ،وىػ عزػ في حدب البعث العخبي ،وشكيقو عمي الحؼ يكبخه بدت
سشػات ذو تشطيع قػمي ،فكان فاروق الذخع يدتسع لسشاقذاتيسا الدياسية وكحلظ

آرائيسا ويتأثخ بيا ويفيع ما يجور حػلو ،والسيسا ما يخز األحجاث الدياسية في
سػريا(.)0

وفي مشترف األربعيشيات ،عادوا إلى مجيشة درعا في جشػب سػريا ،بالقخب

مغ الحجود الدػرية األردنية ،وىي مدقط أرس والجاه ،وعاش وتخعخع فييا ،وبجأ دراستو

في مجرسة الستشبي قخب مشدلو في درعا ،إذ أكسل دراستو االبتجائية والثانػية فييا،
وكان يحب العمػم ،والسيسا الفيدياء والكيسياء ( ،)3لكشو واجو ضخوفا قاسية وأحجاثا

سياسية أشغمتو عغ الجراسة أحيانا ،السيسا وفاة والجه قبل أسبػع مغ مػعج االمتحانات

الثانػية ،فأصبح وضعو مغ سيء إلى أسػأ ،ثع التحق فاروق الذخع بكمية اآلداب قدع
015
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المغة اإلنجميدية في جامعة دمذق ،وبدبب الطخوف السعيذية الرعبة وجج وضيفة في
شخكة الكخنظ عام  1691م ،والتي كان ليا فخع في مصار السدة الجولي فكان عسمو

ليال ،وتسكغ مغ الجسع بيغ الجراسة والعسل ،وواصل فاروق الذخع عسمو في الخصػط
الجػية الدػرية ،مع استس اخره بالجراسة في قدع المغة اإلنجميدية ،وتخخج فييا عام
1693م ،وبجأ حياتو السيشية كأحج مجيخؼ الخصػط الجػية الدػرية ،ثع شغل مشرب

السجيخ اإلقميسي لمخصػط الجػية الدػرية في لشجن عام 1691م ،إذ ساعجتو وضيفتو

في ذلظ الػقت في التػاصل مع الػزيخ حافع األسج( ،)1الرتباط الخصػط الجػية بػ ازرة

الجفاع الدػرية(.)5

ثانيا :نذاشو الدياسي.
ً
تستع فاروق الذخع مشح نعػمة أضفاره بالػعي الدياسي والشزج ،إذ عاش
في أسخة تتستع بحذ وششي ،وكان ىػ أيزا مفعسا بالحذ الػششي ،فقج تخكت
ثخ عسيقا في وججان فاروق ،وشارك في السطاىخات
نكبة فمدصيغ عام 1619م أ ا

الصالبية التي أقاميا زمالؤه الفمدصيشيػن مغ أجل تحخيخ فمدصيغ( ،)9وأحب
الشقاشات الدياسية ،ودخل في نقاشات ججية مع زمالئو في السجرسة الثانػية حػل
العجيج مغ القزايا ،السيسا الثػرة السرخية عام 1650م ،وحمف بغجاد عام

1655م ،وتأميع قشاة الدػيذ ،ىحه القزايا التي ناقذيا فاروق وزمالؤه ساىست
في نزج وعيو الدياسي السبكخ وضسيخه الدياسي ،وكانت قخاءتو لألحجاث ال تقػم

عمى الجعاية فقط ،بل عمى الخؤية شػيمة السجػ ،ويعتقج أن عسق الذجاعة لغ
يكػن ذا قيسة عالية ما لع تكغ مرحػبة بالحكسة (.)1

وفي نياية األربعيشيات كان السشاخ الدياسي مميئا باألحجاث واالنقالبات

العدكخية في سػرية ،ومرخ ،والعخاق ،واألردن ،إذ عج فاروق الذخع انقالب
()9

حدشي الدعيع

في الػاحج والثالثيغ مغ آذار/مارس  1616م ،يػم االنتقام
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لفمدصيغ ،واعتقج أن الدعيع ىػ محخر فمدصيغ ،وسيعيج الفمدصيشييغ إلى وششيع

في أسخع وقت مسكغ(.)6

إزاء ىحه التصػرات استسخ فاروق الذخع في التػاصل مع حافع األسج

الحؼ كان مػضفا في مجيخية الشقل البحخؼ بػضيفة مجنية آنحاك ،مغ أجل مشاقذة
الػحجة الدػرية  -السرخية

()11

وأسباب االنفرال ،ومػقف حدب البعث العخبي

مشيا ،إذ كان فاروق ميتسا بإقامة الػحجة مع مرخ لكيستيا القػمية والعخبية
لمبمجييغ (.)11

وفي الدياق ذاتو حجثت انتكاسة حديخان /يػنيػ 1691م ،التي أدت إلى

الخالفات بيغ أعزاء حدب البعث ،وفي وجيات الشطخ في العجيج مغ القزايا،
ومشيا االنقالب الحؼ قادة حافع األسج في الدادس عذخ مغ تذخيغ الثاني /نػفسبخ

 1611م ،وتع عقج السؤتسخ القػمي العاشخ االستثشائي في الثالثيغ مغ تذخيغ

األول/أكتػبخ1611م ،وكان مغ نتائج السؤتسخ تشريب حافع األسج رئيدا
لمجسيػرية العخبية الدػرية في تذخيغ الثاني/نػفسبخ1611م ،وفي العام نفدو كان

فاروق الذخع يجرس القانػن الجولي في جامعة لشجن بيغ عامي  1619-1611م،
فزال عغ استس اخره في عسمو في الخصػط الجػية الدػرية حتى عام 1619م،
وبعجىا اختاره الخئيذ حافع األسج ليحتل مخكد سفيخ لدػرية لجػ إيصاليا بيغ

عامي 1691- 1619م ،وكان انجالع الحخب األىمية المبشانية

أمام إلنياء الحخب األىمية(.)13

()10

تذكل عائقا

وفي الدابع والعذخيغ مغ أواخخ شيخ آب/أغدصذ1691م عقج السؤتسخ

القػمي الثالث عذخ في دمذق ،حيث شارك فاروق الذخع فيو لسشاقذة تقخيخ
الكيادة القػمية وانتخاب قيادة ججيجة ،فألقي عبج الحميع خجام

()11

كمستو التي أكج

فييا ضخورة مػاجية اتفاقية كامب ديفيج( ،)15وكحلظ شالب بخفس سػريا قخارؼ
مجمذ األمع الستحجة ()010

017

()19

و( )339الحؼ نز عمى وقف إشالق الشار
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عمى جبيات القتال كافة ،وبتدػية الرخاع العخبي – اإلسخائيمي(.)11
وفقا لحلظ كان رد فاروق الذخع عمى ما تحجث بو عبج الحميع خجام
سيجعل السجتسع الجولي والعالسي يقف ضج سػريا ،وعدليا دوليا وعالسيا ،السيسا

أن سػريا لع تتييأ بعج لمتحخيخ ،فكان رد فاروق مثي اخ لمخالف مع عبج الحميع خجام،
فجافع الخئيذ األسج عغ فاروق وأيج أريو ،وأشار إلى أن مػقفو مغ ق اخرات األمع

الستحجة ىػ القخار الرحيح(.)19

وفي خزع تمظ األحجاث انجلعت الحخب العخاقية – اإليخانية في الثاني

والعذخيغ مغ أيمػل  /سبتسبخ 1691م( ،)16وأعمغ فاروق الذخع أن ىحه الحخب

ضج ايخان خاشئة ،ألنيا ال تخجم سػػ (إسخائيل) ( ،)01وقج أعجب الخئيذ األسج

بسػقف فاروق؛ ألن ىحه الحخب سػف تزعف التزامغ العخبي وتخل بسػازيغ

القػػ العدكخية والدياسية واالستخاتيجية مع (إسخائيل)(.)01

مسا يججر بالسالحطة أن الخئيذ األسج وقع معاىجة الرجاقة والتعاون مع

االتحاد الدػفيتي في الثامغ مغ تذخيغ األول/أكتػبخ 1691م في مػسكػ( ،)00وأيج

فاروق الذخع السعاىجة ،مؤكجا أن السعاىجة ستداعج في حساية الجفاع الجػؼ

الدػرؼ بأكسمو؛ ألن التفػق اإلسخائيمي يسكغ أن يزخب بديػلة أؼ أىجاف سياسية
أو اقترادية في جسيع أنحاء سػريا(.)03

وفي الدادس مغ حديخان  /يػنيػ1690م قامت (إسخائيل) بقرف جشػب

لبشان وغخبي بيخوت ،وإزاء ذلظ الػضع الستأزم استجع فاروق الذخع الدفيخ

األمخيكي فيميب حبيب ( ،)01()Philip Habibعشجما كان متػاججا في دمذق مغ
أجل حل الشداع ،وشمب مشو تػضيح اسباب قرف جشػب لبشان ،فكان رد فيميب
بأ نو دفاع عغ الشفذ بدب مقتل الجشػد اإلسخائيمييغ في لشجن بعبػة ناسفة قبل عجة

أيام ،فكان رد فاروق ":ال يجافع الجشجي عن نفدو عشجما يكهن في أراضي
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اآلخخين" (.)05
وفي الثامغ والعذخيغ مغ كانػن األول  /ديدسبخ1690م استسخت
السفاوضات بيغ (إسخائيل) ولبشان ،وأسفخت عغ عقج اتفاقية الدابع عذخ مغ

آيار/مايػ  ،)09( 1693لحساية لبشان مغ األخصار ،ووجو الخئيذ األسج رسالة

خصية إلى عجد مغ السمػك والقادة العخب ،تػلى إيراليا فاروق الذخع بػصفو
وزيخ الجولة لمذؤون الخارجية ،والتي أشار فييا إلى" أن العخب الحين وافقها

باإلجساع عمى اتفاقيات كامب ديفيج ،يجب أن يخفزها اتفاقية الدابع عذخ من
آيار /مايه لسباب أخخى خصيخة لمغاية" (.)01

مؤتسخ صحفيا في دمذق في الخابع عذخ مغ
ا
ليحا الدبب عقج فاروق الذخع

أيمػل /سبتسبخ 1693م ،صخح فيو بزخورة وقف القتال وإجخاء حػار وششي لبشاني،
()09

وقج حسل الخئيذ المبشاني أميغ الجسيل

مدؤولية إعالن اتفاقية الدابع عذخ مغ

آيار /مايػ ،وامتثالو لمػعػد األمخيكية ،ومسا ال شظ فيو األمخيكييغ غزبػا لسا عانػه
مغ خدائخ بذخية في السػاجية مع سػريا ولبشان بعج االجتياح اإلسخائيمي لمبشان
وقرف الساريشد في الثالث والعذخيغ مغ تذخيغ األول  /أكتػبخ1693م (.)06

في ضػء ذلظ شمب الخئيذ األمخيكي جيسي كارتخ()Jimmy Carter

()31

مغ الخئيذ الدػرؼ حافع األسج السذاركة في الشجوة غيخ الخسسية عغ الدالم في

الذخق األوسط في والية جػرجيا األمخيكية ،فأرسل الخئيذ األسج فاروق الذخع في
يخ لمجولة في الذؤون الخارجية ،يخافقو السدؤول القانػني
تشفيح ىحه السيسة باعتباره وز ا

الجولي دمحم عديد شكخؼ ( ،)31وقج أبجػ السبعػث األمخيكي جػزيف سيدكخ(

 (Joseph Sickerرأيو مياجسا سػريا ،وأكج ذلظ خصاب الخئيذ األمخيكي جيسي

كارتخ الحؼ صخح فيو بسصالبة سػرية باالندحاب مغ لبشان ،فكان رد فاروق الذخع

عمى ذلظ قائال " :لساذا تحخجشا الهاليات الستحجة وتصمب من إسخائيل االندحاب أوال

ل ن وجهدىا في لبشان غيخ شخعي حدب ق اخرات المم الستحجة ،بيشسا وجهد القهات
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الدهرية شخعي بسهافقة الجول العخبية " وبفعل ذلظ انتقج فاروق الذخع السؤتسخ وأكج
عجم مرجاقيتو؛ ألنو لع يجع مغ يسثل الذعب الفمدصيشي ،وكحلظ ذكخ في خصابو

"لساذا يتخكد الشقج عمى سهريا ونشدى االجتياح اإلسخائيمي لمبشان ومجازر صب اخ
وشاتيال"(.)30

مسا تقجم يبجو أن فاروق الذخع تستع بحشكة سياسية ،واستخجم صيغا محدػمة
في الخد عمى ما جاء بو الخئيذ األمخيكي جيسي كارتخ ،واستصاع أن يػضح الدياسة

الدػرية تجاه لبشان ،وأال يدسح (إلسخائيل) بالتجخل في لبشان.

مغ ذلظ السشصمق ،بادر الخئيذ األسج مغ أجل السػاجية مع اإلسخائيمييغ
واألمخيكييغ ،ووجج أنو مغ األفزل إعادة تشطيع مخكد القػة في حكسة ،فأصجر

مخسػما بتعييغ ثالثة مسثميغ لو مغ الشػاب وإعادة عبج الخؤوف الكدع ( ،)33بتذكيل

و ازرة ججيجة في الخابع عذخ مغ كانػن الثاني /يشايخ 1691م ،بسػجب السخسػم رقع 3

لعام 1691م ،القاضي بتعييغ فاروق الذخع وزيخ دولة لمذؤون الخارجية ،وأصبح
مدؤوال عغ الدياسية الخارجة لدػريا(.)31

)Begin

أسفخت السػاجية عغ اندحاب الخئيذ اإلسخائيمي مشاحيع بيغغ (Meacham

()35

مغ الدياسة ،وىحه الخصػة تشتيظ سياسة الػاليات الستحدجة األمخيكيدة التدي

كثيخ مدغ الجيدػد لمتػصدل إلدى اتفداق الددابع عذدخ مدغ آيدار /مدايػ 1693م بديغ
بحلت ا

الحكػمددة المبشانيددة (وإس دخائيل) ،إال أنيددا ألغي دت قبددل الترددػيت عميي دا فددي الخددامذ مددغ

آذار /مددارس 1691م ،باالتفدداق بدديغ الحكػمددة المبشانيددة وسددػريا ،وتددع ىديسددة (إس دخائيل)
وفذل السخصط األمخيكي في لبشان (.)39

وأكج فاروق الذخع االندحاب اإلسخائيمي مغ لبشان قائال " :إن اندحاب

(إسخائيل) ليذ إال تعبي اخ عن فذميا في فخض شخوط وقيهد عمى الجانب المبشاني "،

وأن ىجف رفس الحكػمة الدػرية حػل مػضػع تحييج لبشان في الثالث مغ حديخان /
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يهنيه0874م قائال ":إذ سهريا تعج لبشان جدءا مكسال ليا ،وال يسكن فرل لبشان عن

السحيط العخبي "(.)26

واستسخت الحكػمة الدػرية في مػقفيا الجاعع تجاه لبشان ،إذ قامت بقصع
عالقاتيا الجبمػماسية مع الجول التي تدانج (إسخائيل) ،وأكج الذخع ذلظ في حجيث

صحفي في دمذق في الدابع عذخ مغ تذخيغ األول /أكتػبخ 1695م قائال ":إن تأزم

العالقات الدهرية -الردنية بدب اتفاقية عسان ( ،)27فيه العقبة الهحيجة في شخيق
تحدين العالقات مع الردن" (.)28

وفي ىحه األجػاء السذحػنة كان االحتالل اإليخاني لمفاو في شباط

/فبخايخ 1699م ،وتيجيجىا لجول الخميج العخبي ،أثار مخاوف الحكػمة الدػرية ،وأكج

الذخع أن سػريا ال يسكغ أن تذارك في الحخب العخاقية –اإليخانية؛ ألنيا تزعف مغ

التزامغ العخبي ،وأنيا تخجم مخصصات اإلسخائيمييغ واألميخكييغ في السشصقة (.)11

وتػجو الذخع في الثاني عذخ مغ آيار /مايػ 1699م إلى إيخان ،وأجخػ

مباحثات مع الخئيذ اإليخاني عمي خامشئي( ،)11حػل التػتخات بيغ الجول العخبية،

وتػسع دائخة الحخب العخاقية –اإليخانية ( ،)10واستسخت مداعي فاروق الذخع في الخابع
والعذخيغ مغ آب  /أغدصذ1699م في تػثيق العالقات بيغ سػريا وإيخان(.)13

اتدع الجور الدياسي لفاروق الذخع مصمع عام 1696م بسػاكبة األحجاث

الجارية في لبشان ،إذ تع اإلعالن عغ وقف إشالق الشار في الخامذ والعذخيغ مغ

كانػن الثاني/يشايخ 1696م ،وإنياء أنذصة التبادل اإلعالمي بيغ الصخفيغ ،وتع تحخيخ

الحرار واالندحاب مغ السشاشق المبشانية ،وتذكيل لجشة تشديق بيغ الصخفيغ كان
تشطيسيا عمى أساس االعتخاف الستبادل لمعالقة بيشيسا ( ،)11وكان مغ أىع اىتسامات

فاروق وحجة لبشان وسػريا ،فأكج ضخورة تػاجج القػات الدػرية في مشاشق محجدة في

لبشان ،لسشع أؼ اعتجاءات إسخائيمية مغ جية ،ولحساية أمغ لبشان مغ جية أخخػ،
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حيث تصػرت العالقات الدػرية – المبشانية في تمظ السخحمة ،والسيسا بعج مفاوضات

بيغ الذخع وبيغ السدتذار الخئاسي المبشاني إيمي سالع ( ،)15وتع االتفاق عمى صياغة
()19

مذخوع أشمق عميو وثيقة الػفاق الػششي

في اجتساع الصائف ،وكان تخكيد فاروق

فييا عمى إلغاء الصائفية الدياسية وتػحيج مػقف سػريا ولبشان تجاه (إسخائيل)(.)11

عمى الخغع مغ االتفاق عميو ،فإن سػريا بعج ذلظ شككت في ججوػ االتفاق؛ ألن

القػات المبشانية تعاونت مع (إسخائيل) في شخق بيخوت والتي ترخ عمى القخار السديحي

وباغتيال رئيذ الػزراء المبشاني رشيج كخامي( ،)19اتيست سػريا أميغ الجسيل بتػفيخ غصاء

لمقػات المبشانية ،وبحلظ تػقفت السفاوضات المبشانية – الدػرية(.)16

والبج مغ التشػيو إلى مداعي الحيجة لفاروق الذخع في ميجان التقارب

الدػرؼ – العخاقي بالخغع مغ انذغال سػريا في أوضاع لبشان ،والعخاق مشذغل في

حخبو مع إيخان ( ،)51وبتذجيع مغ السسمكة األردنية الياشسية ،تسكغ فاروق الذخع مغ

إجخاء عجة لقاءات مع وزيخ الخارجية العخاقي شارق عديد( ،)51وتع االتفاق عمى
إنذاء اتحاد يزع كال مغ سػريا والعخاق واألردن ،إال أن تمظ السحاولة باءت بالفذل
بدبب عجم مػافقة الحكػمة العخاقية آنحاك(.)50

عمى الخغع مغ فذل السحاوالت ،فإن فاروق الذخع قج استسخ ببحل الجيػد،

إذ قام في الثامغ والعذخيغ مغ كانػن الثاني بشقل رسالة مغ الخئيذ حافع األسج إلى

الخئيذ اإليخاني عمي خامشئي تتعمق بالجيػد الدػرية السبحولة لتحقيق السرالحة بيغ

إيخان والجول العخبية ،مؤكجا عمى القزايا االقترادية السذتخكة ،وضخورة تعديد

التبادالت التجارية(.)53

أكج فاروق الذخع ارتياح سػريا تجاه وثيقة الػفاق الػششي التي حطيت بتأييج

عخبي ودولي واسع ،وأن سػريا ستبحل كل جيػدىا مغ أجل تشفيح وثيقة الػفاق ووضعو

مػضع التشفيح ،إذ أن التػاجج اإلسخائيمي في لبشان كان بسثابة تحجؼ لمقػات الدػرية.
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السبحث الثاني
التصهرات الدياسية ودور فاروق الذخع فييا لمسجة 0880-0881م
مسا سبق يبجو واضحا أن التصػرات في الثامغ مغ آب  /أغدصذ1661م التي
حجثت عمى الداحة العخبية ،والسيسا بعج إعالن العخاق ان الكػيت جدء ال يتج أد مشيا،

أدػ إلى تأزم السػقف في الجول العخبية ،وكانت لمحكػمة الدػرية دور كبيخ ،إذ بادر
الخئيذ األسج بإجخاء اتراالت واسعة مع قادة الجول العخبية ،إليقاف التجىػر
واالضصخابات التي حجثت ،وإحاشة األزمة بكل أبعادىا عمى السدتػؼ العخبي واإلقميسي

والجولي( ،)51ومغ ىحا السشصمق أرسل فاروق الذخع إلى القاىخة لمسذاركة في عقج قسة

عخبية مػحجة لحل أزمة االجتياح العخاقي لمكػيت ( ،)55وأمام ىحا صخح فاروق الذخع

قائال ":نحن أكثخ دولة عخبية تتدم بسهضهعية السشاقذة ،ونتكمم بهضهح وجخأة

فمششاقذيا ،نحن نعارض ما حجث في الكهيت ،ونعارض الغدو ،لنشا نعارض االحتالل
من حيث السبجأ ،والسيسا احتالل دولة عخبية لجولة عخبية أخخى"(.)59

وعمى ىحا األساس تع عقج قسة عخبية في القاىخة في  15آب /أغدصذ

 1661م ( ،)51وأن السػقف الدػرؼ كان تفاعميا مشح بجاية األزمة ،إذ وافقت سػريا

عمى جسيع ق اخرات االجتساع ،محاولة استغالل األزمة بأفزل الصخق لمخخوج مغ

السأزق الحؼ عانت مشو سػريا عمى مخ الدشيغ مغ العدلة العخبية واإلقميسية
والجولية(.)59

مسا تقجم ،يبجو واضحا أن سػريا تيجف إلى تعديد دورىا في السشصقة العخبية

مغ خالل السذاركة في التحالف الجولي ضج العخاق في حخب الخميج الثانية التي

حجثت في الدابع عذخ مغ كانػن الثاني /يشايخ 1661م ،وىي عمى استعجاد تام لجعع

جيػد الػاليات الستحجة وتعاشفيا مع دول الخميج العخبي ،لخغبتيا في تيجئة الػضع
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وإنياء األزمة (.)56
جخاء ىحه األحجاث اجتسع فاروق الذخع في آذار/مارس 1661م في دمذق

مع وزراء خارجية كل مغ الدعػدية ومرخ ودول مجمذ التعاون الخميجي ،مغ أجل

تحقيق التزامغ العخبي والعسل السذتخك ،وأكج فاروق الذخع في االجتساع قائال " :في

أزمة الخميج تزخر نهاة الكيان العخبي بذجة ،وليذ من الديل عمى شعهبشا أن
تتغمب عمى نفهذىا ،مسا أجبخ الجولة الذقيقة عمى شمب السداعجة من الغخباء قبل

القخيبين مشو لهقف العجوان عمييم" مذي اخ إلى أن الجول العخبية يجب أن تأخح زمام

السبادرة في إرساء أسذ األمغ واالستقخار في السشصقة العخبية (.)91

وفي ضل ىحه الطخوف ألقى الخئيذ األمخيكي جػرج دبميػ بػش( George

)91( ) W. Bushخصابا في الكػنغخس في اليػم الدادس مغ آذار/مارس
1661م( ،)90أعمغ فيو أن الجول ممتدمة بالعسل مغ أجل تحقيق سالم شامل في

الذخق األوسط ،ووفقا لق اخرات مجمذ األمغ ( )010و( ،)339وتحقيق مبجأ استخجام

األراضي في الذخق األوسط مقابل الدالم ،واالعتخاف بالحقػق السذخوعة لمذعب
الفمدصيشي ،وكحلظ ترسيع الػاليات الستحجة عمى حل الرخاع العخبي – اإلسخائيمي

بذكل كامل ،فزال عغ الحفاظ عمى التػاجج الجائع لمقػات البحخية االمخيكية في
الخميج العخبي ،وتػفيخ السبالغ الالزمة لتشسية الذخق األوسط(.)93

وبفعل ذلظ اقتخح فاروق الذخع  -مغ أجل التشديق والتعاون بيغ الجول

العخبية ودول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبي ،فزال عغ سػريا ومرخ -
السذاركة في اجتساع في دمذق وتع التػقيع عمى إعالن دمذق في الدادس مغ

آذار/مارس 1661م ( ،)91كان اليجف مغ تػقيع اإلعالن لزسان األمغ في دول

الخميج العخبي ،فزال عغ تحقيق التبادل السذتخك في السجاالت كافة ،وتحقيق نػاة

الدالم في السشصقة العخبية (.)95
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مسا يججر بالسالحطة ،أن إعالن دمذق خمق خالفات بيغ الجول األعزاء،
والسيسا الجول الستعاونة مع الػاليات الستحجة االمخيكية ،وفي ىحا الرجد زادت مخاوف

اإلدارة االمخيكية عمى مرالحيا في السسمكة العخبية الدعػدية ودول الخميج

األخخػ( ،)99لحلظ أرسمت وزيخ الخارجية األمخيكي جيسذ بيكخ ( James

 ،)91()Bakerفتػجو إلى الخياض وعقج اجتساعا مع وزراء خارجية الجول العخبية ،وأكج

ضخورة إقامة تعاون إقميسي في السشصقة بغس الشطخ عغ الخالفات ما بيغ الذخق
والغخب ،وشكمت زيارة بيكخ إلى الخياض ولقائو بالسمظ محػر رحمتو األولى في

السشصقة ،وعمل فاروق الذخع أن ىجف بيكخ ىػ الدساح (إلسخائيل) بأن تذارك

التعاون اإلقميسي بيغ الذخق والغخب ( ،)99فكان رد فاروق بالخفس ،وأكج دور الجول
العخبية الكيادؼ في قزية األمغ اإلقميسي وفي عسمية الدالم الذامل ،والتي ستبجأ

رحمة مكػكية مغ خالل جػالت قام بيا في السذخق العخبي (.)96

وبحكع تمظ الحكيقة أكج فاروق فكخة عقج مؤتسخ الدالم بعج أن أصبح لدػريا

دور كبيخ ومؤثخ عمى الػضع اإلقميسي في السشصقة ،والسيسا بعج دعع الػاليات

الستحجة األمخيكية لدػريا ( ،)11نتيجة مػقف سػريا السعادؼ تجاه العخاق في احتالليا
لمكػيت ،ومػقفيا إلى جانب أمخيكا في ق اخراتيا ،لحلظ اىتست الػاليات الستحجة

األمخيكية بدػريا ،والسيسا بتحخيظ السمف الدػرؼ – اإلسخائيمي وعجم مػافقة اإلدارة
األمخيكية عمى ضع الجػالن (إلسخائيل) (.)11

وتحكيقا ليحه الغاية أجخػ جيسذ بيكخ والخئيذ األسج مفاوضات واجتساعات

مصػلة بحزػر فاروق الذخع بمغت أحج عذخ اجتساعا ،مغ أجل التػصل إلى السذاركة
في السؤتسخات الجولية الخاصة بعسمية الدالم ،والتفاوض مباشخة مع (إسخائيل) ،وشخحت

سػريا بعس الستصمبات أبخزىا وصف السؤتسخ بأنو مؤتسخ دولي يتستع بذخعية دولية

( ،)10وضسانات ،مشيا :التدام الػاليات الستحجة بتشفيح ق اخرات مجمذ األمغ ()010
و( )339مػضع التشفيح في مؤتسخ الدالم ،وتصبيق مبجأ األرض مقابل الدالم ،وسيادة
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سػريا عمى الجػالن ( ،)13وكحلظ أكج الخئيذ األسج عمى حقػق الذعب الفمدصيشي وأىسية

القجس بقػلو" :القجس والجهالن كالىسا جدء ال يتج أد من الراضي الدهرية" (.)11

وفي ختام رحمة جيسذ بيكخ السكػكية األخيخة ،وبعج السشاقذات والسفاوضات

السكثفة بيغ الخئيذ األسج وفاروق الذخع وجيسذ بيكخ ،تسكغ األخيخ مغ الحرػل

عمى مػافقة الػاليات الستحجة األمخيكية عمى عقج مؤتسخ سالم ،مع األخح بشطخ
االعتبار القزايا التي أبخزتيا سػريا ،وىي القزية الفمدصيشية ،وتعج ىحه نقصة
انصالق لسػافقة سػريا لعقج مؤتسخ دولي لمدالم الذامل( ،)15وبعج التػصل إلى

االتفاق ،دعت الػاليات الستحجة األمخيكية إلى االتفاق مع االتحاد الدػفيتي في الثامغ
عذخ مغ تذخيغ األول /أكتػبخ1661م كال مغ (إسخائيل) وسػريا ولبشان واألردن
وفمدصيغ لعقج مؤتسخ الدالم الجولي في مجريج( ،)19وفي الدياق ذاتو دعت سػريا

الجول العخبية لعقج اجتساع مقخر مدبقا في الحادؼ والعذخيغ مغ تذخيغ

األول/أكتػبخ 1661م ،مغ أجل التشديق في السفاوضات مع سػريا ومشطسة التحخيخ
الفمدصيشية والسسمكة األردنية الياشسية ،والتي وصفيا الصخفان بأنيا صعبة (.)11

ندتشتج مسا سبق أن بيكخ عسل بجج لتغييخ السؤتسخ مغ مؤتسخ إقميسي يعكذ

وجية نطخ (إسخائيل) التي تخيج مغ العخب أن يشفحوا تعاونا اقتراديا ،وال تخيج مؤتسخ

سالم لمذخق األوسط.
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السبحث الثالث
دور فاروق الذخع في مؤتسخ مجريج  0881- 0880م
وإحياء عسمية الدالم
بعج اعتخاف الػاليات الستحجة األمخيكية بجور سػريا اإلقميسي في السشصقة -

وعمى ىحا األساس  -شمب الخئيذ األسج مغ فاروق االجتساع مع الكيادة القصخية

لمحدب ،وأكج عمى التسيد بيغ تحقيق الدالم واالستدالم ،وتحجيج األىجاف لعقج مؤتسخ
مغ مشطػر دولي ليحقق سالم شامل في الذخق األوسط ،وتع االجتساع في القرخ

الجسيػرؼ في الالذقية ،وتكميفو بتذكيل الػفج لمسذاركة في ىحا السؤتسخ ،أشخف

فاروق عمى اختيار أعزاء الػفج(.)19

وفي اليػم التالي ذىبشا إلى مكان انعقاد السؤتسخ في القرخ السمكي بسجريج

بإسبانيا وكانت اإلجخاءات األمشية مذجدة لمغاية ،ودخمشا قاعة السؤتسخات ،وصسع

األمخيكيػن شاولة االجتساع عمى شكل حخف( )Tولع يكغ ىشاك شيء عمييا سػػ

أعالم الػاليات الستحجة االمخيكية والدػفييت ( ،)16وفي يػم الثالثيغ مغ تذخيغ األول /
()91

أكتػبخ 1661م تع عقج السؤتسخ

وحزخ االجتساع الخئيذ األمخيكي جػرج بػش،

ووزيخ الخارجية جيسذ بيكخ ،والخئيذ الدػفيتي ميخائيل غػرباتذػف( Mikhail

 ،)Gorbachevورئيذ الػزراء اإلسخائيمي إسحاق شاميخ (،)91( )Shamir Yitzak
ووفػد مغ الجول العخبية مغ األردن وسػريا ولبشان وفمدصيغ وكحلظ مرخ ،واالتحاد

األوربي ودول السغخب العخبي ماعجا ليبيا ،ودول مجمذ التعاون الخميجي ،لسشاقذة
قزايا الدالم ،وأشمق رسسيا عميو مؤتسخ الدالم في الذخق األوسط ( )90وكان الغخض
مغ عقج السؤتسخ ىػ عقج نجوة لجسيع السذاركيغ وتحقيق سالم شامل ( ،)93وبجأت

الجػلة األولى مغ السفاوضات الثشائية في يػم الثالث مغ تذخيغ الثاني/نػفسبخ ما بيغ
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(إسخائيل) والفمدصيشييغ تع فييا مشاقذة الحكع الحاتي ،ثع أعقبتيا مفاوضات ما بيغ
(إسخائيل) والجول العخبية الثالث وىي األردن وسػريا ولبشان ،وتيجف إلى إحالل
الدالم في الذخق األوسط(.)91

بجأ االجتساع بكمسة تخحيب ألقاه رئيذ الػزراء اإلسباني فيميبي غػنداليذ

( ،)95()Felipe Gonzalezرحب فييا بالػفػد السذاركة في االجتساع ،وأعخب عغ
اعتقاده بأن الدالم ىػ الذخط األساسي لمتعاير الدمسي بيغ جسيع األشخاف ،ثع

تحجث الخئيذ األمخيكي جػرج بػش بعجه قائال ":إن الذخط الساسي إلجخاء

السفاوضات قائم عمى أساس تصبيق ق اخرات مجمذ المن( ) 131و ( ،)227ولم

يتصخق إلى مبجأ الدالم مقابل ال رض الحي كان شاميخ ضجه "(.)99

بعج ذلظ مباشخة ،جاء دور رئيذ الػزراء اإلسخائيمي ،وتحجث عغ ممكية

العخب مغ األراضي التي تبمغ حػالي أربعة عذخ مميػن كيمػ متخ ،وأكج في الػقت
نفدو أن (إسخائيل) ال تسمظ سػػ ثسانية وعذخيغ ألف كيمػمتخ مخبع ،وليذ لجييا ما

يكفي مغ األراضي العخبية الػاسعة ( ،)91وأن (اسخائيل) لغ تتشازل عغ أؼ شبخ مغ

األراضي التي تستمكيا ( ،)99ومغ خالل استعخاض تمظ الترخيحات ،جاء رد الػفج

الدػرؼ بالخفس بخئاسة فاروق الذخع الحؼ قال في كمسة لو " :إن مهقف (إسخائيل)
العشيج اليدال يزع العالم عمى حافة الخصخ عمى الجسيع ويسشع السشصقة من التستع

بالدالم ،وأضاف إن الساس الحي يدتشج عميو االجتساع ىه تشفيح ق اخرات مجمذ

المن ( )131و( ،)227في جسيع الجداء ،ويجب أال يخزع لسفاوضات ججيجة في
السحادثات الثشائية ،مسا يعشي أن كل شبخ من ال راضي العخبية السحتمة ستعاد إلى

أصحابيا الذخعيين ،مسا يذيخ إلى أن العالقات الدمسية تتصمب عجم استسخار

احتالل ال راضي العخبية ،وأن الذعب الفمدصيشي لن يبقى محخو ًما من حقهقيم في
تقخيخ مريخىم" (.)96
مسا تقجم يبجو واضحا أن الخصابات التي ألقاىا مسثمػ وفػد الجولة
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السدتزيفة والخاعية لمسؤتسخ والجول السذاركة عكدت شسػحات كل مشيع ،واتفقت
عمى أنو ال يسكغ إعادة عقج السؤتسخ إال بسػافقة جسيع األعزاء السذاركيغ.
وأن السػقف الدػرؼ يختكد عمى مبادغ الذخعية الجولية وتصبيق ق اخرات

مجمذ األمغ ويصالب(إسخائيل) باالندحاب الكامل وغيخ السذخوط مغ األراضي

العخبية السحتمة خالل عجوان عام 1691م ،وضسان الحقػق الػششية والدياسية
السذخوعة لمذعب الفمدصيشي ،والسصالبة بإزالة السدتػششات اإلسخائيمية مغ األراضي

السحتمة ،وواضح أنو يجب إعادة األراضي العخبية وكل شبخ مشيا إلى مالكييا
الذخعييغ(.)61

لقج تحجػ فاروق الذخع رئيذ الػزراء اإلسخائيمي في خصابو قائال ":إنشي

أشخح سؤاال واحجا فقط؟ إذ يقهل رئيذ الهزراء اإلسخائيمي أن لمييهد الحق في

العهدة إلى فمدصين بعج غياب أكثخ من ألفي عام فكيف يكهن ذلك مسكشا؟ وال يحق

لمفمدصيشي الحين تخك بالده قبل أربعين عاما العهدة ،والحي ما زال يعخف مشدلو،
وبعزيم لجيو مفتاح ذلك السشدل " (.)61

ونالحع اىتسام فاروق الذخع بفزح الدياسات الالإندانية لمسدتػششات
االستعسارية اإلسخائيمية مشح عام 1619م ،والتي تدتشج الى أدلة وثائكية ،فزال عغ
تجاىل جسيع الق اخرات الجولية الرادرة ضجىا ،وبعج إنياء خصابو أكج مػقف الحكػمة

الدػرية القائع عمى أساس ميع قائال ":لكي يتم إنجاح عسمية الدالم الذامل يتصمب

إيقاف السحادثات الستعجدة الشخاف كافة التي ال تقع ضسن نصاق قخار ( )131إال
بعج تحقيق إنجازات جهىخية وممسهسة " مؤكجا أن مذاركة سػريا في االجتساع كانت

لتحقيق سالم عادل ،وشامل وتحخيخ األراضي وحساية حقػق الجسيع وسالمتيع (،)60
شمب شاميخ أن يكػن الستحجث األول لتسكيشو مغ العػدة إلى (إسخائيل) ،فانجفع في

كالمو باليجػم عمى سػريا ،وأعمغ قائال ":إن سهريا دولة إرىابية " ،وحجد لفمدصيغ
حكسا ذاتيا تحت الديادة اإلسخائيمية (.)63
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بعج تػجيو ىحه االتيامات لدػريا ،رد فاروق الذخع عمى اتيامات شاميخ،

مػضحا أن الخصاب الحؼ أشمقو في بجاية االجتساع كان صارما ،وأن االتيامات لع

تخخج عغ حقائق وإثباتات ،وأكج بقػلو ":إن رئيذ الهزراء اإلسخائيمي لم يذخ قط إلى
ق اخرات مجمذ المن ( )131و ( )227في خصابو ،مسا يعشي أنو يتجاىل أساس

عقج السؤتسخ ،كسا أنو يخفس دعهة الهاليات الستحجة المخيكية واالتحاد الدهفيتي

لمسؤتسخ ،والمحان أكجا أنيسا سيعقجان السؤتسخ وفقا لمق اخرات ( )131و(.)61( ")227

وعمى غخار ذلظ تسكغ فاروق الذخع بسعمػماتو الكذف عغ األعسال اإلرىابية

اإلسخائيمية ضج سػريا ،وأشار إلى أن (إسخائيل) اختصفت شائخة مجنية سػرية كانت

تقل ركابا مجنييغ بيغ القاىخة ودمذق عام  1651م ،وأسقصت شائخة ليبية في عام
 1613م ،وقتمت أكثخ مغ مئة راكب مجني ،وخصفت أيزا شائخة سػرية تقل وفجا مغ

الدياسييغ الدػرييغ ،إذ اشتكت سػريا بدخعة لسجمذ األمغ ،وأثارت ىحه الحادثة
()65

تداؤالت لمخأؼ العام ،وتع اإلفخاج عغ الصائخة

اشتج الشقاش بيغ السذاركيغ في السؤتسخ ،وتفاوتت مذاعخ الغزب واالستياء

عمى وجػه أعزاء الػفج اإلسخائيمي بعج تعخض فاروق الذخع إلسحاق شاميخ واتيامو
باإلرىاب ،عمى أثخ ذلظ تمقى فاروق حسمة إعالمية مكثفة مغ قبل الرحافة الغخبية
واإلسخائيمية في الػاليات الستحجة األمخيكية ،إال أنيا كانت ردا عمى سياسة شاميخ

وأسمػبو واستف ادزه ضج سػريا ،ولمتغمب عمى الخالف بيغ الصخفيغ ألقى بيكخ كمسة في

السؤتسخ تحجث فييا "عن إيجابيات السؤتسخ ،كسا أعمن عن كدخ حهاجد التهاصل بين

العخب واإلسخائيميين ،وشالب بإنياء الرخاع العخبي – اإلسخائيمي عمى شكل حخب،
وتحهل ىحا الرخاع عمى شكل مفاوضات" (.)69

وفي ضػء السشاقذات التي دارت حػل السفاوضات ،أكج فاروق الذخع أن

الػفج اإلسخائيمي تحجث عغ كل شيء ماعجا األراضي العخبية السحتمة ،بيشسا الػفج
الدػرؼ يتحجث عغ الدالم واألرض ويجافع عغ مػقف بالده (.)61
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وتقجيخ متذائسا لججوػ
ا
ويبجو واضحا أن نتائج الجػلة األولى تخكت انصباعا
السفاوضات وىحه الشتائج ليدت مفاجئة ،بل كشا نتصمع إلى الخصػة التالية ،وىي تجخل

الػاليات الستحجة األمخيكية في عسمية السفاوضات.

وبفعل ذلظ اقتخحت الػاليات الستحجة األمخيكية استئشاف السفاوضات الثشائية

في مبشى و ازرة الخارجية األمخيكية بػاششصغ( ،)69وبجأت الجػلة الثانية مغ السفاوضات

في الخابع مغ كانػن األول/ديدسبخ 1661م ،واستسخت أسبػعا ،وكانت مفاوضات
إجخائية أكثخ مشيا سياسية ،فػافقت الجول العخبية كافة ،إال أن (إسخائيل) رفزت
التفاوض مع الػفج الفمدصيشي السدتقل عغ الػفج األردني ( ،)66ثع عقجت الجػلة الثالثة

مغ السفاوضات في واششصغ ما بيغ الثالث عذخ والدادس عذخ مغ كانػن الثاني/

يشايخ1660م ،وبجأ الرخاع الدياسي بيغ الجانبيغ ،لخفس سػريا التػاجج اإلسخائيمي

عمى األراضي العخبية ،وإصخار (إسخائيل) عمى االندحاب الدػرؼ مغ األراضي

اإلسخائيمية السحتمة بالقػة (.)111

وبسا أن مفاوضات واششصغ الثشائية لع تحخز أؼ تقجم ،فقج عقجت مفاوضات

متعجدة األشخاف في مػسكػ في الثامغ والعذخيغ مغ كانػن الثاني /يشايخ  1660م،
لبحث قزايا التشطيع اإلقميسي لمسشصقة ،مثل التشسية االقترادية ،وتذكيل لجان تجيخىا

الػاليات الستحجة األمخيكية ،لكغ سػريا واألردن ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية رفزت

السذاركة فييا ( ،)111والتسدظ بالسػقف مغ قزية السذاركة في السفاوضات ،واإلصخار

عمى ضخورة إحخاز تقجم حكيقي في السحادثات الثشائية العخبية اإلسخائيمية ،ثع مشاقذة

القزايا اإلقميسية في مفاوضات متعجدة األشخاف ،وكذف فاروق الذخع أن دمذق ال
تعارض مفاوضات متعجدة األشخاف مغ حيث السبجأ ،لكشيا تعارض تػقيت بجئيا ،وقبل

أن تتعيج (إسخائيل) باالندحاب مغ األراضي العخبية السحتمة ولع يكغ ىشاك أؼ تقجم في

السفاوضات الثشائية لتذجيعيا عمى الجخػل في مفاوضات متعجدة األشخاف(.)110

وإن عجم مذاركة سػريا ولبشان وفمدصيغ في مفاوضات مػسكػ اإلقميسية
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متعجدة األشخاف سيقمز حجع الخدائخ العخبية ويعيج تخكيد الجيػد الجولية عمى تشفيح

ق اخرات األمع ،ويخػ فاروق الذخع أنو مغ السدتحيل مشاقذة مػضػع التعاون اإلقميسي
بيغ الجول العخبية (وإسخائيل) قبل اندحاب (إسخائيل) مغ األراضي العخبية (.)113

واستسخت السفاوضات وفق عذخ جػالت ،اتدست الجػالت الخسذ األولى
مشيا  -التي بجأت بعج انعقاد السؤتسخ ،وحتى نياية نيدان  -بخكػد مػقف الريايشة
السترمب في مػاجية أؼ تشازالت ،ولع تتحقق أؼ نتائج ميسة عمى صعيج السدار

الفمدصيشي الرييػني(.)111

مسا أدػ إلى تغيخات كبيخة في عسمية الدالم في الذخق ،إذ أجخت(إسخائيل)

انتخابات وفاز حدب العسال باالنتخابات وتذكمت في الثالث عذخ مغ تسػز/يػليػ
 1660م حكػمة بخئاسة إسحاق شاميخ السعارضة لعسمية الدالم مع سػريا ،حيث
امتشعت سػريا عغ السذاركة في الجػلة الدادسة بدبب سياسية القخوض األمخيكية

(إلسخائيل) ،حاولت الػاليات الستحجة االمخيكية كدب الجانب الدػرؼ مغ أجل العػدة
إلى السفاوضات في الػقت السشاسب ،فأرسمت في الثاني والعذخيغ مغ
آب/اغدصذ 1660م جيسذ بيكخ إلى دمذق لسشاقذة إشالق الجػلة الدادسة مغ

مفاوضات الدالم مع فاروق وإبالغو بسعاييخ الدياسية اإلسخائيمية الججيجة (,)115
وعخض فاروق مآثخ زيارة إسحاق لػاششصغ وضسان قخضو (إلسخائيل) ،ودعا الػاليات

الستحجة إلى االمتثال بالتداماتيا مغ أجل تدييل عقج مؤتسخ سالم في مجريج لتحقيق
سالم عادل وشامل (.)119

وعمى أثخ ذلظ وافقت سػريا وشاركت في الجػلة الدادسة مغ مفاوضات
الدالم التي عقجت في السجة ما بيغ الخابع والعذخيغ مغ آب /اغدصذ إلى الخابع

والعذخيغ مغ أيمػل /سبتسبخ وتزسشت خسدة عذخ اجتساعا بيغ الػفجيغ الدػرؼ

واإلسخائيمي ،والتي شالبت فييا سػريا بدالم شامل مقابل االندحاب اإلسخائيمي مغ

األراضي السحتمة كافة(.)111
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وبذكل عام كانت نتائج الجػلة الدادسة مغ السفاوضات متفائمة ،عمى الخغع
مغ عجم تحقيق أؼ نتائج عمى أرض الػاقع ،فقج شيجت تقجيع الصخفيغ حمػال وخصصا

مزادة إلخخاج السػقف مغ السأزق ،الرييػنيػن امتشعػا عغ استخجام المغة
االستف ادزية التي كانت تدتخجم في الجػالت الدابقة ،وفزال عغ انذغال الحكػمة

األمخيكية باالنتخابات الخئاسية االمخيكية ،فإن عسمية الدالم عمى وشظ التجسيج

الجدئي ،األمخ الحؼ ييد دور الػسيط األمخيكي ويفذل في مسارسة تأثيخ فعال في
تحقيق انفخاج كبيخ في الرخاع اإلسخائيمي الدػرؼ(.)119

واستسخ انعقاد الجػالت الدابعة والثامشة والتاسعة ولع يحقق مؤتسخ مجريج

نتائج جػىخية في السفاوضات الستعجدة األشخاف ،ووجج الكيان الرييػني مالذا آمشا
لميخوب مغ ضغػشات السفاوضات الثشائية ،ووسيمة لتصبيع العالقات مع الجول

العخبية دون تقجيع تشازالت ،وحقق ذلظ بسداعجة الػاليات الستحجة األمخيكية (،)116
وعشجما انتيت الجػلة العاشخة مغ مفاوضات واششصغ في مؤتسخ مجريج إلى شخيق
()111

مدجود ،تع اإلعالن عغ أن مفاوضات مجريج قج فذمت رسسيا.

بحدب السحتػػ أعاله ،اتدع الجور الدياسي لفاروق الذخع خالل السجة
1660 -1661م بالدعي لتحقيق الدالم ،السيسا بعج االجتياح العخاقي لمكػيت،
وأثشاء مفاوضات الدالم لسؤتسخ مجريج ،والجعػة إلى تحقيق تػازن في السشصقة العخبية،
وعجم االعتجاء مغ قبل أؼ دولة عخبية عمى األخخػ ،وعجم الدساح لمتجخل األجشبي،
واتدع دوره في مفاوضات مؤتسخ مجريج بسصالبتو اندحاب (إسخائيل) بالكامل مغ

األ ارضي العخبية كافة وتشفيح قخارؼ( )001و ( ،)339وإنياء الشداع العخبي اإلسخائيمي

بذكل دائع ،لكغ تياون (إسخائيل) ،وأساليب التيجئة والسخاوغة غيخ السججية لتحقيق

أىجافيا أدػ إلى إنياء مؤتسخ مجريج دون التػصل إلى تدػية بيغ أشخاف الشداع ،وكان
مجخد ضياع لمػقت مغ قبل (إسخائيل) التي كانت تؤجل جػالت السفاوضات حتى

تحرل عمى تشازالت ،وتحقق ذلظ بسداعجة الػاليات الستحجة األمخيكية.
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الخاتسة:
تػصل البحث إلى مجسػعة مغ االستشتاجات يسكغ إيخادىا عمى الشحػ اآلتي:
 -1أوضح البحث أن انعقاد مؤتسخ مجريج جاء في أعقاب خصى وسمدمة مغ
السذاورات بيغ األشخاف األمخيكية واالتحاد الدػفيتي ،واستسخت السفاوضات في

عذخ جػالت ،تسيدت الجػالت الخسذ األولى مشيا بعج انعقاد السؤتسخ وحتى
نياية نيدان بالجسػد ،ومػقف الريايشة السترمب أمام أؼ تشازالت ولع يحققػا

نتائج ميسة عمى صعيج السدار الفمدصيشي والرييػني.

 -0استثسخت الػاليات الستحجة األمخيكية التصػرات الحاسسة كػنيا القػػ الكبخػ،
والسيسا االجتياح العخاقي لمكػيت في الثاني مغ آب/أغدصذ1661م ،والحؼ

تدبب في حجوث شخخ كبيخ في العالقات العخبية ،وانعكذ تأثيخىا عمى القزية

الفمدصيشية ،وأن عسمية الدالم التي أعمشت الػاليات الستحجة األمخيكية عشيا
بالسذاركة مع االتحاد الدػفيتي لع تكغ أكثخ مغ خصػة متعسجة لفخض الكيان

الرييػني عمى الذخق األوسط ،وأن الدالم الحؼ أرادت نذخه تبيغ في الشياية
سالما مديفا.
دور فاعال في تشطيع السؤتسخ ،حيث استخجم
 -3لعب بيكخ وزيخ الخارجية األمخيكي ا
شخقا مختمفة لإلقشاع خالل جػالتو السكػكية ،ووسائل الزغط ،لسشع الفمدصيشييغ
مغ السذاركة في السؤتسخ.

 -1أدت التغيخات  -التي حرمت في عسمية الدالم في الذخق األوسط ،وانذغال
الػاليات الستحجة األمخيكية باالنتخابات الخئاسية ،وفػز حدب العسل بدعامة إسحاق
شاميخ السعارض لعسمية الدالم مع سػريا  -إلى التجسيج الجدئي لعسمية الدالم

وانفجار كبيخ في الرخاع اإلسخائيمي الدػرؼ ،وامتشاع سػريا عغ السذاركة في الجمدة

الدادسة بدبب سياسة القخوض األمخيكية (إلسخائيل).
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 -5واستسخ انعقاد الجػالت ،ولع يحقق مؤتسخ مجريج نتائج جػىخية في السفاوضات
متعجدة األشخاف ،ووجج الكيان الرييػني مالذا آمشا لميخوب مغ ضغػشات

السفاوضات الثشائية وتصبيع العالقات مع الجول العخبية ،دون تقجيع تشازالت ،وحقق

ذلظ بسداعجة الػاليات الستحجة االمخيكية.

 -9أسيست مذاركة سػرية في مؤتسخ مجريج ،ودعػة فاروق الذخع إلى حل الخالفات
بالػسائل الدمسية إلى تغيخ نطخة السجتسع الجولي الشسصية لدػرية ،واستصاع فاروق

بمغتو الجبمػماسية العالية ووسائل التخغيب واستخجام الزغط الجفاع عغ فمدصيغ
والدساح ليع بالسذاركة ضسغ الػفج األردني الفمدصيشي السذارك.

 -1استصاعت دبمػماسية فاروق الذخع  -في الثالثيغ مغ تذخيغ األول/أكتػبخ
1661م في مؤتسخ الدالم  -الكيام بخصػة ذكية في استغالل وجػد وسائل

اإلعالم الجولية والعخبية ،وبعس القادة العخب والغخبييغ ،والدياسييغ األمخيكييغ
كثيخ مغ
ا
والدػفييت في ذلظ الػقت ،إلثبات أن شاميخ كان إرىابيا ألنو قتل

األبخياء ،وىػ مصمػب لمعجالة ،في الػقت الحؼ ادعى فيو أن سػريا دولة إرىابية.

 -9تسثل مػقف الػفج الدػرؼ  -بخئاسة فاروق الذخع مشح البجاية إلنجاح عسمية
الدالم  -في شمب اندحاب إسخائيمي كامل مغ جسيع األراضي العخبية
والفمدصيشية السحتمة وعػدة الالجئيغ الفمدصيشييغ إلى ديارىع ،واعتبار الق اخريغ

( )010و ( )339مشفحيغ مغ قبل(إسخائيل) باالندحاب مغ سيشاء.
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اليهامر
( )1فاروق الذخع ،الخواية السفقػدة (محكخات وشيادات) ،السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسات،
ط ،1بيخوت ،0115 ،ص ص .19-11
( )0السرجر نفدو ،ص.03
( )3عمي سعادة ،فاروق الذخع يعاد إلى الحياة (ىل مغ ججيج) ،مجمة العخبي 3 ،كانػن األول
 ،0111السػقع عمى شبكة السعمػمات اإلنتخنت ،عمى الخابط:
https://arabi21.com/story.

( )1حافع األسج :سياسي وعدكخؼ سػرؼ ،ولج في الدادس مغ تذخيغ األول  1631م في قخية
القخداحة شخق مجيشة الالذقية ،أكسل تعميسو األساسي فييا ،ثع تصػع في الكمية العدكخية

بحسز عام  1651م،وتخخج فييا عام  1655م بختبة مالزم شيار ،وفي عام  1656م شارك
في تأسيذ المجشة العدكخية ،وعاد إلى سػرية بعج انييار الػحجة السرخية – الدػرية و استسخ
نذاشو الحدبي ضج حكع االنفرال ،وشارك في انقالب الثامغ مغ آذار 1699م ،وأعيج إلى
الجير بختبة لػاء في عام 1691م ،وقاد انقالبا عام 1611م وأشمق عميو الحخكة الترحيحية،
وتدشع مشرب الخئاسة في الثاني عذخ مغ آذار /مارس 1611م ،تػفي في العاشخ مغ حديخان

0111م .لمسديج يشطخ :لسياء مالظ عبج الكخيع الذسخؼ ،حافع األسج ودوره العدكخؼ والدياسي
في سػريا  ،1695-1611ط ،1دار الشذخ لأليام ،عسان ،0116 ،ص ص .6-9
( )5قشاة الشيار المبشانية ،فاروق الذخع مغ األسج إلى العدل 6 ،تسػز  ،0115السػقع عمى شبكة
السعمػمات االنتخنت ،عمى الخابطhttp:// tv.annahar.com. :

( )9فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .09
( )1السرجر نفدو ،ص .09
( )9حدشي الدعيع :رئيذ الجسيػرية الدػرية األولى ،ولج عام  1961م في حمب ،كان والجه مفتيا
لجػ الجير العثساني ،والجتو كخدية ،تصػع في الجير العثساني ،اعتقمو البخيصانيػن في الحخب

العالسية األولى ،بعجىا تصػع في الجير الفيرمي ثع عسل في الجير الفخندي ،تابع عمػمو
العدكخية في باريذ ،عسل مع القػات الفيذة في سػريا ،اعتقمو الجيغػليػن ،وأرسل إلى سجغ
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الخمل في بيخوت وبقي فيو حتى الدابع عذخ مغ 1613م ،إذ أفخج عشو وسخح مغ الجير
بختبة عقيج ،ومشح عام  1615م أخح يتخدد عمى الدياسييغ بيجف التػسط في إعادتو إلى

الجير ،فتع تعييشو رئيدا لمسحكسة العدكخية في ديخ الدور ،ثع نقل إلى دمذق مجي اخ لقػػ

األمغ ،عبخ انقالب أذار /مارس  ،1616قبل أن يصاح بو بانقالب آب/أغدصذ1616م،

لتكػن مجة حكسو قخابة أربعة أشيخ بيغ الثالثيغ مغ آذار/مارس وأربعة عذخ مغ

آب/أغدصذ1616م ،وتخك عالمة فارقة في تاريخ سػريا الحجيث ،لمسديج يشطخ :سميسان
السجني ،ىؤالء حكسػا سػرية ،ط ،3دمذق ،0111 ،ص ص .53-51
( )6فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص.06
( )11الػحجة الدػرية – السرخية :اعمشت في الثاني والعذخون مغ شباط 1659م ،بتػقيع ميثاق
الجسيػرية العخبية الستحجة مغ قبل الخئيذ الدػرؼ شكخؼ القػتمي ،والخئيذ السرخؼ جسال عبج

الشاصخ ،وانتييت الػحجة بانقالب عدكخؼ في دمذق في الثامغ والعذخيغ مغ أيمػل
/سبتسبخ1691م ،لمسديج يشطخ :جاسع دمحم خزيخ الجبػرؼ ،لبشان واعالن قيام الجسيػرية

العخبية الستحجة عام  1659م دراسة في السػقفيغ الذعبي والخسسي ،مجمة ابحاث كمية التخبية

االساسية ،السجمج  ،19العجد ،1جامعة السػصل ،0101 ،ص.1
( )11يػسف سامي فخحان حديغ ،لصفي الحفار ودوره في تاريخ سػريا  ،1699-1995رسالة
ماجدتيخ ،كمية اآلداب ،جامعة االنبار ،0111 ،ص .130
( )10الحخب األىمية المبشانية :وىي حخب أىمية متعجدة األوجو في لبشان حجثت مغ عام 1615م
إلى عام 1661م عمى أثخ حادثة إشالق نار في مشصقة عيغ الخمانة ،وىي الذ اخرة األولى
لمحخب األىمية المبشانية ،وتأزمت األحجاث واشتج الرخاع بيغ حدب الكتائب السديحي بخئاسة
بيار الجسيل ،ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية بخئاسة ياسخ عخفات ،لمسديج يشطخ :ناضع خميل حدغ
عبج السعسػرؼ ،الحخب األىمية في لبشان عامي  ،1690-1615رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية،

جامعة بابل ،0111 ،ص 01؛ جخيجة (الشيار) المبشانية ،العجد  11 ،10119نيدان .1615
( )13فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص.06

( )11عبج الحميع خجام :سياسي وعدكخؼ سػرؼ ،ولج عام  1630م في مجيشة بانياس ،وأكسل
دراستو االبتجائية فييا بتفػق ،وفي عام  1613م أكسل دراستو الثانػية في مجيشة الالذقية،
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وانزع إلى حدب البعث في عام  1616م ،ثع انتقل إلى دمذق ودخل كمية الحقػق في جامعة
دمذق ،تخخج فييا عام 1651م ،وعسل محاميا في مجيشة بانياس ،ثع عيغ محافطا عام
1691م في مجيشة حساة ،وتدشع مشرب وزيخ االقتراد والتجارة الخارجية مغ عام  1611م

إلى عام  1691م ،لمسديج يشطخ :رؤػ وحيج عبج الحديغ الدعجؼ ،عبج الحميع خجام ودوره
الدياسي في سػرية ( ،)1696-1630رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،جامعة
ذؼ قار ،0111،ص ص .5-1
( )15اتفاقية كامب ديفيج :وقعت في الدابع عذخ مغ أيمػل /سبتسبخ 1619م ،مغ قبل الخئيذ
السرخؼ أنػر الدادات ورئيذ الػزراء اإلسخائيمي مشاحيع بيغغ وبحزػر الخئيذ األمخيكي
جيسي كارتخ ،وأكج عمى ضخورة تحقيق الدالم وفقا لشز السادة الثانية مغ ميثاق األمع الستحجة
وق اخرات مجمذ األمغ  )0(01و( ،)339وتعيجت كل مغ مرخ و (إسخائيل) بعجم المجػء إلى

القػة لتدػية الشداعات ،وإقامة عالقات شبيعية مع الجول ،وإحالل الدالم في الذخق األوسط،
لمسديج يشطخ :شخيف جػيج العمػان ،تدػية كامب ديفيج ومدتقبل الرخاع العخبي – الرييػني،

دار واسط لمشذخ ،بغجاد ،1690 ،ص .015
( )19قخار :010أصجره مجمذ األمغ الجولي في الثاني والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني/
نػفسبخ1691م ،والحؼ نز عمى االندحاب الفػرؼ لمقػات (اإلسخائيمية) مغ األراضي التي

احتمتيا بعج عام 1691م ،وإقخار الدالم الجائع في الذخق األوسط ،لمسديج يشطخ :مؤسدة
الجراسات الفمدصيشية ،ق اخرات األمع الستحجة حػل فمدصيغ والرخاع العخبي – اإلسخائيمي

 ،1611-1611السجمج  ،3ط ،3قخار السخقع  ،96بتاريخ  ،1613-11-00بيخوت،1663 ،
ص ص .011-016
( )11جخيجة(األىخام) ،السرخية ،العجد  03 ،31115تذخيغ االول 1613م.
( )19فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .59
( )16لمسديج عغ الحخب العخاقية اإليخانية ،يشطخ :عبج الحميع أبػ غدالة ،الحخب العخاقية – اإليخانية
 ،1699-1691مخكد األىخام ،القاىخة ،1663 ،ص .9
( )01جخيجة (الثػرة) ،الدػرية ،العجد 5 ،5105ايمػل .1691
( )01فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .99
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( )00لمسديج مغ التفاصيل عمى نرػص السعاىجة ،يشطخ :أحسج خالجؼ وحديغ ،ج ،آغا ،سػرية وإيخان
تشافذ وتعاون ،تخجسة :عجنان حدغ ،ط ،1دار الكشػز االدبية ،بيخوت ،1611 ،ص .01

)23( R,K R0mani,Khumayis Islamic Iran Foreign Policy y ,Cambridge ,Great
Britain,1985,p.26.

( )01فيميب حبيب :دبمػماسي أمخيكي مغ أصل لبشاني ،ولج عام  1601م في مجيشة نيػيػرك،
وعسل في و ازرة الخارجية األمخيكية ،وعيغ مداعجا لػزيخ الخارجية لذؤون شخق آسيا عامي

1619-1611م ،أوفجه الخئيذ رونالج ريغان عام  1691م لشدع فتيل األزمة بيغ سػرية
و(إسخائيل) ،ونجح في ميستو ،وعقب االجتياح اإلسخائيمي الثاني لمبشان عام  1690م ،بحل
مداعي ناجحة لػقف إشالق الشار بيغ الجانبيغ ،لمسديج يشطخ :جخيجة(الشيار) ،المبشانية ،العجد
 9 ،11565أيار .1691
( )05فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .11
( )09اتفاقية الدابع عذخ مغ آيار/مايػ 1693م :وىي االتفاقية التي نرت عمى الدالم الجولي
بيغ الحكػمة المبشانية و(إسخائيل) ،وإنياء الحخب بيشيسا ،إال أنيا ألغيت قبل السرادقة عمييا
بأقل مغ عام ،بدبب اعتخاض لبشان عمييا ،لمسديج يشطخ :قبالن قبالن 9 ،شباط  -1691ذاكخة
وحجث ،دار بالل لمصباعة والشذخ ،0111 ،ص .11
( )01الػثائق العخبية لعام 1693و ،10الجامعة األمخيكية ،بيخوت ،د.ت ،ص .103
( )09أميغ الجسيل :سياسي لبشاني ،ولج عام 1610م في لبشان ،وحرل عمى شيادة الحقػق مغ
جامعة القجيذ يػسف ،انتدب إلى حدب الكتائب المبشانية عام 1691م ،الحؼ أسدو والجه بيار
الجسيل ،وأصبح رئيدا لمحدب ،وتع انتخابو رئيدا لمبشان في ضخوف استثشائية خمف ألخيو بذيخ
الجسيل ،إال أنو اغتيل قبل تدشسو السشرب ،لمسديج يشطخ :جػزيف أبػ خميل ،قرة السػارنة،

في الحخب ،ج ،1ط ،0مكتبة مجبػلي ،1666 ،ص .51
( )06فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص.69

( )31جيسي كارتخ :سياسي أمخيكي ،ولج عام  1601م في والية جػرجيا األمخيكية ،انزع إلى
األكاديسية البحخية األمخيكية بعج تخخجو في الثانػية عام 1619م ،وعسل في سالح البحخية
عام 1653م ،انتخب عزػا في مجمذ شيػخ والية جػرجيا عامي 1691-1693م ،وفاز في
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انتخابات حاكع جػرجيا في عام 1611م ،وشغل مشرب الحاكع عامي 1615-1611م،
وانتخب رئيدا لمػاليات الستحجة األمخيكية حتى عام 1691م ،وأصبح الخئيذ التاسع والثالثيغ
وفاز بتخشيح الحدب الجيسقخاشي في االنتخابات العامة ،لمسديج يشطخ:

Louise Ehipley ,Slavieek ,Great American Presiden t:Jimmy Carter,Chesea House
Publishers Philadelphia,2004,pp,44-46.

( )31دمحم عديد شكخؼ :أكاديسي سػرؼ ،ولج عام 1631م بجمذق ،حرل عمى شيادة الساجدتيخ
في القانػن مغ جامعة فخجيشيا عام 1691م ،وعمى الجكتػراه في عمع القانػن مغ جامعة

كػلػمبيا عام  1691م في نيػيػرك ،وعسل مدتذا ار قانػنيا في و ازرة الخارجية الدػرية عامي

 1693-1611م ،شارك في العجيج مغ السؤتسخات والمجان الجولية ،وعسل مدتذا ار قانػنيا
لجامعة الجول العخبية ،فزال عغ العجيج مغ الكتب والسؤلفات التي تخز الرخاع العخبي –
اإلسخائيمي ،لمسديج يشطخ :رضػان زيادة ،الدالم الجاني لمسفاوضات الدػرية – اإلسخائيمية ،مخكد
دراسات الػحجة العخبية ،بيخوت ،0115 ،ص .319
( )30فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .69
( )33عبج الخؤوف الكدع :أكاديسي وسياسي سػرؼ ،ولج  1630م في دمذق ،درس وتخخج في كمية
اليشجسة السعسارية في جامعة جشيف في سػيدخا ،وحرل عمى شيادة الجكتػراه في الفغ
وتخصيط السجن عامي1693- 1691م ،انزع إلى حدب البعث عام  1616م ،شغل مشرب
رئيذ الػزراء لدػريا مغ عام إلى  ،1691بجعع مغ الخئيذ حافع األسج ،وتسكغ مغ حل

السذكالت الجاخمية لمبالد ،إال أنو لع يتفق مع وزيخ الجفاع آنحاك مرصفى شالس وأدػ ذلظ
إلى إقالتو مغ مشربو عام 1691م ،لمسديج يشطخ :بذيخ زيغ العابجيغ ،الجير والدياسة في
سػريا ،ط ،0119 ،1ص .501
( )31ناصخ بغ دمحم الدمل ،مػسػعة أحجاث القخن العذخيغ ،1661-1691ج ،6مكتبة العبيكان،
د .م ،د .ت ،ص .151

( )35مشاحيع بيغغ :سياسي وعدكخؼ ييػدؼ ،ولج عام  1613م في بخست ليتػفيدظ بػلشجا ،بعج أن
تخس مشطسة بيتار الييػدية
أكسل دراسة الثانػية فييا عام 1639م ،وفي عام  1636م أ
البػلشجية ،ثع ىاجخ إلى فمدصيغ عام  1610وعسل عمى تأسيذ مشطسة صييػنية عدكخية

أشمق عمييا اسع مشطسة أرغػن ،التي وصفت كسشطسة إرىابية قامت بسحابح ديخ ياسيغ ،وفي
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عام  1611فاز حدب الميكػد باالنتخابات بخئاسة بيغغ ،تػفي إثخ مخض عزال في عام
 ،1660لمسديج يشطخ:
Fileinc,New

Judaism,Facts

Sara.E.Karesh,Mitchell.M.Hurvitz,Encyclopedia
York,2006,p.48.

( )39نبيل خميفة ،االستخاتيجيات الدػرية واإلسخائيمية واألوربية حيال لبشان ،دار بيبمػس ،لبشان،
 ،1663ص.111
( )31مخكد دراسات الػحجة العخبية ،يػميات وثائق الػحجة العخبية لعام 1695و ،61بيخوت ،د.ت،
ص .593
( )39اتفاقية عسان :التي عقجت في الدابع مغ شباط  /فبخايخ  1695م في السسمكة األردنية
الياشسية بيغ السمظ حديغ وياسخ عخفات رئيذ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ،عمى مػاصمة

الديخ معا نحػ تحقيق تدػية سمسية لقزية الذخق األوسط الستسثمة في االحتالل اإلسخائيمي
لألراضي الدػرية ،والفمدصيشية ،واألردنية ،لمسديج يشطخ :زمغ ناصخ عديد الخفاجي ،السػقف

الدػرؼ مغ القزية الفمدصيشية  ،1690-1611رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية،

جامعة ذؼ قار ،0115 ،ص.96

( )36عسخ الحزخمي ،العالقات االردنية – الدعػدية ،دار السججالوؼ ،عسان ،0113 ،ص .19
( )11عبج الحميع خجام ،التحالف الدػرؼ – اإليخاني في السشصقة ،دار الذخق ،القاىخة0111 ،
ص.93
( )11عمي خامشئي :سياسي إيخاني ،ولج عام 1636م في مجيشة مذيج ،أكسل دراستو االبتجائية في
دار التعميع ديانتي ،ثع التحق بالحػزة العمسية ،وفي عام 1651م نقل دراستو إلى الحػزة العمسية

في العخاق ،واستسخ بالجراسة حتى عام 1691م ،انخخط في التشطيسات السشاوئة لمشطام ،واعتقل
مغ قبل الحكػمة اإليخانية ستة مخات خالل الفتخة مغ 1615-1690م ،وفي عام  1616م بعج
قيام الثػرة اإلسالمية في إيخان ،عيغ عزػا في مجمذ الذػرػ ،وتػلى عجة مشاصب في
الجولة ،ومشيا مشرب رئيذ الجسيػرية اإليخانية لعامي 1696-1691م ،وأصبح السخشج

األعمى لمثػرة اإلسالمية في إيخان لعام 1696م ،لمسديج يشطخ :كامل جسيل ولػيل ،أنا مدمع

وإلى االسالم أنتسي ،ط ،1دار السأمػن لمشذخ والتػزيع ،األردن،0111 ،ص.111
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( )10عبج الحميع خجام ،السرجر الدابق ،ص .91
( )13جخيجة (الخأؼ العام) ،الكػيت ،العجد  05 ،9119آب .1699
( )11مرصفى الجػني ،السرجر الدابق ،ص .061
( )15إيمي سالع :سياسي لبشاني ،حرل عمى شيادة الجكتػراه في العمػم الدياسية عام  1653م مغ
جامعة ىػبكشد ،عسل أستاذا في الجامعة نفديا عامي 1690-1659م ،ثع أستاذا في الجامعة
يخ لمخارجية حتى عام 1691م ،وبعجىا أصبح
األمخيكية في بيخوت عام  ،1690وعيغ وز ا

مدتذار الخئيذ أميغ الجسيل لمذؤون الخارجية عامي 1699-1691م ،لمسديج يشطخ :إيمي
سالع ،الخيارات الرعبة دبمػماسية البحث عغ مخخج ،تخجسة :ميخائيل خػرؼ ،مخاجعة أحسج
حاشػم ،ط ،1شخكة السصبػعات لمتػزيع والشذخ ،بيخوت.0113 ،
( )19وثيقة الػفاق الػششي :ىي التدسية التي أشمقت عمى اتفاق الصائف ،تع التػقيع عمييا في
الثاني والعذخيغ مغ تذخيغ األول /أكتػبخ  1696م في الجمدة الختامية لسؤتسخ الصائف ،وتعج

السخجع األول الحؼ يدتسجون مشو المبشانيػن وفاقيع الػششي مغ أجل إنياء الحخب األىمية في

لبشان ،رفزت سػرية االندحاب مغ لبشان وقجمت مقتخحا لتذكيل لجشة عدكخية سػرية لبشانية

تكػن ميستيا اإلشخاف عمى عسمية االندحاب مغ لبشان لالشالع عمى نز وثيقة الػفاق
الػششي ،يشطخ :مخكد دراسات الػحجة العخبية ،يػميات ووثائق الػحجة العخبية ،1660-1696

بيخوت1665،و،11ص ص .990-951

( )11ضافخ الحدغ ،الجبمػماسية المبشانية معايذة شخرية ،السجمج األول ،األزمة المبشانية مغ الذخفة
الدعػدية  ،1690-1619دار الشيار ،بيخوت ،0111،ص .59
( )19رشيج كخامي :سياسي لبشاني ،ولج عام  1601م في شخابمذ ،درس الحقػق في القاىخة وتخخج
عام 1611م ،انتخب نائبا عغ شخابمذ عام 1651م ،أصبح رئيدا لمػزراء عام  1655م،
شارك في انتفاضة عام  1659م وشكل حكػمة اإلنقاذ الػششي ،وفي الخامذ عذخ مغ كانػن

الثاني  1696م أصبح رئيدا لسجمذ الػزراء ،وأصبح رئيدا لمبشان ما بيغ عامي -1655
1619م ،واغتيل عام 1691م ،لمسديج يشطخ :حدغ جبار سعيج الخفاجي ،رشيج كخامي ودوره
الدياسي في لبشان  ،1691-1651رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،جامعة

بابل ،0111 ،ص .1
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( )16جػزيف أبػ خميل ،السرجر الدابق ،ص .11
( )51سالم كخيع عبج الحديغ الذػيمي ،العالقات الدياسية الدػرية – األردنية ،1661 -1616
رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،جامعة ذؼ قار ،0116 ،ص .150
( )51شارق عديد :سياسي عخاقي ،ولج في السػصل عام 1639م ،حرل عل شيادة البكالػريػس
في اإلعالم مغ كمية اآلداب جامعة بغجاد عام 1659م ،ىخب إلى سػريا بعج انقالب عبج
الدالم عارف عام 1693م عسل في مصبعة البعث بجمذق حتى عام 1693م ،عاد إلى العخاق
بعج استيالء حدب البعث عمى الدمصة عام 1699م ،عيغ رئيدا لتحخيخ جخيجة الثػرة العخاقية
عام 1696م ،وفي عام  1611م تػلى مشرب نائب رئيذ مكتب الثقافة واإلعالم القػمي،

يخ لإلعالم ،وفي عام  1611م عزػا في مجمذ قيادة الثػرة ،ونائبا لخئيذ الػزراء عام
ووز ا

مدتذار قخيبا ججا
ا
1616م ،وشغل مشرب وزيخ الخارجية عامي 1661-1693م ،وكان
لرجام حديغ ،لمسديج يشطخ :حدغ لصيف الدبيجؼ ،مػسػعة الدياسية العخاقية ،العارف
لمسصبػعات ،بيخوت ،0113 ،ص .351
( )50سميسان مػسى ،تاريخ االردن في القخن العذخيغ  ،1665-1659ج ،0مكتبة السحتدب،
عسان ،1669 ،ص .139
( )53أحسج فاضل ،العالقات اإليخانية -الدػرية  ،0113-1661أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة،
السعيج العالي لمجراسات الدياسية والجولية ،الجامعة السدتشرخية ،0111 ،ص .05
( )51عادل رضا ،التاريخ ال تحخكو الرجفة ،قخاءة في فكخ األسج ،دار أخبار اليػم ،القاىخة ،د.ت،
ص .355
( )55فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .011
( )59نيمة محجػب أحسج ،حخب الخميج الثانية والعالقات العخاقية األمخيكية ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،كمية االقتراد والعمػم االجتساعية ،جامعة الخخشػم ،0113،ص ..99
( )51عقجت عمى أثخ االجتياح العخاقي لمكػيت ،أدان فييا السذاركػن مغ رؤساء الجول العخبية
العجوان العخاقي عمى الكػيت ،وتغيب عغ الحزػر عشيا كل مغ تػنذ ،والبحخيغ ،لمسديج
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يشطخ :عباس فشجان ابخاليع ،العالقات الدعػدية الدػرية ،مجمة أبحاث البرخة لمعمػم اإلندانية،
السجمج  ،0119 ،13ص .11
( )59نيمة محجػب أحسج ،السرجر الدابق ،ص.91
( )56عباس فشجان إبخاليع ،السرجر الدابق ،ص.19
( )91فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .005
( )91جػرج دبميػبػش :الخئيذ الحادؼ واألربعيغ لمػاليات الستحجة عامي 1663-1696م ،ولج في
شيار محاربا في
ا
ممتػن بػالية ماساشػسيتذ ،تخخج في أكاديسية فيمبذ عام 1610م وخجم
األسصػل خالل الحخب العالسية الثانية عامي 1615-1636م ،انتخب عزػا في مجمذ
الشػاب األمخيكي عام 1699م ،خالل عامي 1611-1691م نجح في الحرػل عمى مقعج في
مجمذ الشػاب ،وفي عام  1691م انتخب نائبا لمخئيذ دونمج ريغان ،وأرسل القػات األمخيكية
إلى الخميج العخبي في آب عام ،1661لمسديج يشطخ :فخاس البيصار ،السػسػعة الدياسية

والعدكخية ،ج ،0دار أسامة لمشذخ والتػزيع ،عسان ،د .ت ،ص .519

( )90بثيشة شعبان ،عذخة أعػام مع حافع األسج  ،0111-1661ط ،3مخكد دراسات الػحجة
العخبية ،بيخوت ،0115،ص .11
( )93وكالة األنباء العخبية الدػرية (سانا) 3 ،تذخيغ الثاني .1661
( )91أما الذخريات التي وقعت عمى اإلعالن وزيخ الخارجية الدػرؼ فاروق الذخع ،ونائب رئيذ
الػزراء وزيخ الخارجية السرخؼ عرست عبج السجيج ،ووزيخ خارجية قصخ مبارك عمي الخاشخ،

ووزيخ الخارجية الدعػدؼ األميخ سعػد الفيرل ،ووزيخ خارجية اإلمارات راشج عبج هللا

الشعيسي ،ووزيخ خارجية البحخيغ الذيخ دمحم بغ مبارك آل خميفة ،ووزيخ الجولة لمذؤون الخارجية
العساني يػسف بغ عمػؼ بغ عبج هللا ،ونائب رئيذ الػزراء وزيخ خارجية الكػيت الذيخ صباح

األحسج الرباح ،لمسديج يشطخ :مجمة الجراسات الفمدصيشية ،عمى الخابط السػقع عمى شبكة
السعمػمات االنتخنتhtt://www. palestin-studies.org :،

( )95عباس فشجان صجام ،السرجر الدابق ،ص .19
( )99السرجر نفدو ،ص.19
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( )91جيسذ بيكخ :سياسي أمخيكي ،ولج عام  1631م في ىيػستػن في والية تكداس ،بجأ رحمتو
الدياسية عام 1611م ،أصبح عزػا في مجمذ الذيػخ عام 1615م ،شغل وضيفة رئيذ شاقع
يخ لمخارجية في عيج الخئيذ جػرج بػش عامي
البيت األبيس في عيج الخئيذ ريغان ووز ا

1660-1696م ،وكان لو دور في عقج مؤتسخ لمدالم في الذخق األوسط ،وأشمق اسسو عمى
معيج جيسذ بيكخ الثالث لمدياسة العامة في جامعة رايذ لمسديج يشطخ :محكخات جيسذ بيكخ،
سياسة الجبمػماسية ،تخجسة :مججؼ شخشخ ،مكتبة مجبػلي ،القاىخة ،0101 ،ص .919
( )99فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .031
( )96لالشالع عمى ىحه الجػالت يشطخ :شارل أنجرليغ ،أسخار السفاوضات (اإلسخائيمية) العخبية
 ،1661-1611سالم أو حخب ،ج ،0تخجسة :صياح الجييع ،دار الفاضل ،دمذق،1669 ،
ص ص .311-009
( )11رزان دمحم نعسان الخيساوؼ ،العالقات الفمدصيشية الدػرية  ،0119-1691كمية اآلداب ،جامعة
بيخزنت ،فمدصيغ ،0116،ص .95
( )11عارف دمحم خمف ،الدياسة األمخيكية حيال سػرية في ضل الخئيذ بذار األسج ،مجمة الدياسية
الجولية ،الجامعة السدتشرخية ،العجد ،0119 ،3ص .119
( )10فارس تخكي محسػد ،الدياسة األمخيكية تجاه سػريا  ،0115-1661مخكد الجراسات
اإلقميسية ،العجد  ،5جامعة السػصل ص.10
( )13مرصفى الجػني ،السرجر الدابق.036 ،
( )11كخيع بقخادوني ،الدالم السفقػد في عيج إلياس سخكيذ  ،1690-1619ط ،1شخكة
السصبػعات لمتػزيع والشذخ ،بيخوت ،0111 ،ص .93
( )15فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .036
( )19محكخات جيسذ بيكخ :السرجر الدابق ،ص .90
( )11جخيجة (الجستػر) ،األردنية ،العجد  03 ،9909تذخيغ األول 1661م.
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( )19قسشا بتذكيل وفج يتكػن مغ أربعة عذخ عزػا مفاوضا ،بكيادة الدفيخ مػفق العالف ،وىػ
خبيخ دبمػماسي متسخس ،عسل في و ازرة الخارجية لسا يقخب مغ ثسانية وثالثيغ عاما ،وبعس
الدفخاء الستسخسيغ ومشيع وليج السعمع ،وزىيخ العقاد الدفيخ في إسبانيا ،وصابخ فمحػط رئيذ

وكالة األنباء الدػرية (سانا) ،ومسثل سػرية في لجشة مخاقبة اليجنة مع (إسخائيل) المػاء عجنان
شيارة ،والجكتػر رزق هللا إلياس وغيخىع ،لمسديج يشطخ :فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص.15

)79(James A,Baker III and Thomas M.Defrank.The Politics of Diplmacy:
Revhtion. War and peace,1989-1992(New York:G.p.putnam,1995)p.512.

( )91صالح مشترخ ،الصخيق إلى الدالم مجريج عام  1661م ،دار السعارف ،القاىخة،1661 ،
ص .00
( )91إسحاق شاميخ :سياسي إسخائيمي ،ولج عام 1615م في بػلشجا ،درس القانػن في جامعة وارسػ
عام  1635ولع يكسل دراستو بدبب التقارب البػلشجؼ األلساني والعجاء الشازؼ لمييػد ،وفزل

اليجخة إلى فمدصيغ ،والتحق عام 1631م بالجامعة العبخية بالقجس ،ودرس العمػم اإلندانية،
يخ لمخارجية عام 1691م ،ونائبا
وأصبح عزػا في الكشيدت الرييػني عام 1613م ،ووز ا
لخئيذ وزراء الخارجية حتى عام 1699م ،ورئيدا لمػزراء عامي 1699-1699م ،تػفي عام
0110م ،يشطخ :أسامة جسعة األشقخ وحدغ عادل الخفاعي" ،إسخائيل " الخؤساء :رؤساء
الكشيدت رؤساء الحكػمات مشح اإلنذاء وحتى  ،0119دار صفحات ،ط ،1دمذق،0111،
ص ص .101-116
( )90دمحم خميفة ،الدالم الفتظ سالم أشج ىػال مغ الحخب ،د .م ،1665 ،ص .36
( )93صالح مشترخ ،السرجر الدابق ،ص .31
( )91ىاشع عثسان ،تاريخ سػرية الحجيث عيج حافع األسج  ،0111-1611رياض الخيذ لمشذخ،
بيخوت ،0111 ،ص .099
( )95فيميبي غػنداليذ :سياسي ورجل أعسال إسباني ،ولج عام  1659م في السكديظ ،نذط حدبيا
لحدب العسال االشتخاكي اإلسباني لمسجة مغ عام 1611حتى 1661م ،وثالث رئيذ وزراء مشح

استعادة الجيسقخاشية مغ عام  1690حتى عام  ،1669يشطخ:

Encyclopedia Britannica Library (C.D).
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)86(Amitzur llan,Bemodotte in Palestine,1948.Astudy
Humanitarian Knight.errantry(New York:St.

( )91فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .051
( )99أماني ىاني عبج عصا هللا ،الدياسة اإلسخائيمية تجاه الرخاع في سػريا  ،0113-0111رسالة
ماجدتيخ ،كمية اآلداب والعمػم االندانية ،جامعة االزىخ ،غدة ،0115 ،ص .51
( )96وثائق مؤتسخ مجريج ،مجمة الجراسات الفمدصيشية ،العجد  ،9السجمج  ،0بيخوت ،1661 ،ص
.5
( )61حاتع خميل أحسج الدصخؼ ،مذاريع التدػية الدياسية الخسسية لمرخاع العخبي اإلسخائيمي في

مجمة شؤون فمدصيشية  ،1663-1611رسالة ماجدتيخ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية،
غدة ،0119 ،ص .011

( )61وثائق مؤتسخ مجريج ،نز كمسة وزيخ الخارجية الدػرؼ فاروق الذخع في جمدة الخدود

،1661/11/1السخكد المبشاني لمبحػث والتػثيق واإلعالم ،رقع الػثيقة  ،119إعجاد خميل

حديغ ،ص .131
( )60وثائق مؤتسخ مجريج ،السرجر الدابق ،رقع الػثيقة  ،119ص .131
( )63ىيثع الكيالني ،الجػالن حاضخه ومدتقبمو ،مجمة شؤون عخبية ،العجد  ،115القاىخة ،آذار
 ،0111ص .111
( )61وثائق مؤتسخ مجريج ،السرجر الدابق ،رقع الػثيقة  ،119ص .131
( )65السرجر نفدو ،رقع الػثيقة  ،119ص .131
( )69فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .051
( )61رضػان زيادة ،السرجر الدابق ،ص .061
)98(de Madrid, Maghreb Machrek,1991,p97-127..Louis Jean Duclos ,La Confere

( )66صالح مشترخ ،السرجر الدابق ،ص .01
( )111مرصفى جػني ،السرجر الدابق ،ص .061
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( )111وثائق مؤتسخ مجريج ،مجمة الجراسات الفمدصيشية السرجر الدابق ،ص.5
( )110حاتع خميل الدصخؼ ،السرجر الدابق ،ص .001
( )113جخيجة (الشيار) ،المبشانية ،العجد  06 ،193111كانػن الثاني .1660
( )111حيجر عبج الذافي ،تشازلشا أكثخ مسا يجب وال يجػز مصالبتشا بالسديج ،مجمة الجراسات
الفمدصيشية ،العجد  ،11بيخوت ،1660 ،ص .111
( )115رضػان زيادة ،السرجر الدابق ،ص .013
( )119فاروق الذخع ،السرجر الدابق ،ص .091
( )111رضػان زيادة ،السرجر الدابق ،ص .305
( )119السرجر نفدو ،ص .301
( )116عسخ مرالحة ،الدالم السػعػد الفمدصيشيػن مغ الشداع إلى التدػية ،دار الداقي ،بيخوت،
 ،1661ص.96
( )111أيسغ سميسان الخقب ،السػاقف العخبية تجاه إسخائيل  ،0110-1611أشخوحة دكتػراه ،معيج
البحػث والجراسات العخبية ،القاىخة ،0116 ،ص .061
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السرادر والسخاجع
أوًال :الهثائق السشذهرة.
أ -الهثائق العخبية.
 -1الػثائق العخبية لعام 1693و ،10الجامعة األمخيكية ،بيخوت ،د.ت.
ب -يهميات ووثائق الهحجة العخبية.
 .1مخكد دراسات الػحجة العخبية ،يػميات وثائق الػحجة العخبية لعام 1695و ،61بيخوت ،د .ت.

 .0مخكد دراسات الػحجة العخبية ،يػميات ووثائق الػحجة العخبية ،1660-1696
بيخوت1665،و.11
ج -الهثائق الفمدصيشية.
 -1مؤسدة الجراسات الفمدصيشية ،ق اخرات األمع الستحجة حػل فمدصيغ والرخاع العخبي – اإلسخائيمي
 ،1611-1611السجمج  ،3ط ،3قخار السخقع  ،96بتاريخ  ،1613-11-00بيخوت.1663 ،
د -وثائق وزارة اإلعالم الدهرية.
 -1وثائق مؤتسخ مجريج ،نز كمسة وزيخ الخارجية الدػرؼ فاروق الذخع في جمدة الخدود
 ،1661/11/1السخكد المبشاني لمبحػث والتػثيق واإلعالم ،رقع الػثيقة  ،119إعجاد خميل
حديغ.
 -0وكالة األنباء العخبية الدػرية (سانا) 3 ،تذخيغ الثاني .1661
ثانيا :الشخوحات والخسائل الجامعية (غيخ السشذهرة).
ً
 .1أحسج فاضل ،العالقات اإليخانية -الدػرية  ،0113-1661أشخوحة دكتػراه ،السعيج العالي
لمجراسات الدياسية والجولية ،الجامعة السدتشرخية.0111 ،
 .0أماني ىاني عبج عصا هللا ،الدياسة اإلسخائيمية تجاه الرخاع في سػريا  ،0113-0111رسالة
ماجدتيخ ،كمية اآلداب والعمػم اإلندانية ،جامعة األزىخ ،غدة.0115 ،

 .3أيسغ سميسان الخقب ،السػاقف العخبية تجاه إسخائيل  ،0110-1611أشخوحة دكتػراه معيج
البحػث والجراسات العخبية ،القاىخة.0116 ،
 .1حاتع خميل أحسج الدصخؼ ،مذاريع التدػية الدياسية الخسسية لمرخاع العخبي اإلسخائيمي في
مجمة شؤون فمدصيشية  ،1663-1611رسالة ماجدتيخ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية،
غدة.0119 ،
 .5حدغ جبار سعيج الخفاجي ،رشيج كخامي ودوره الدياسي في لبشان  ،1691-1651رسالة
ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،جامعة بابل.0111 ،
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 .9رزان دمحم نعسان الخيساوؼ ،العالقات الفمدصيشية الدػرية  ،0119-1691كمية اآلداب جامعة
بيخزنت ،فمدصيغ.0116،
 .1رؤػ وحيج عبج الحديغ الدعجؼ ،عبج الحميع خجام ودوره الدياسي في سػرية (-1630
 ،)1696رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،جامعة ذؼ قار.0111،
 .9زمغ ناصخ عديد الخفاجي ،السػقف الدػرؼ مغ القزية الفمدصيشية  ،1690-1611رسالة
ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،جامعة ذؼ قار.0115 ،

 .6سالم كخيع عبج الحديغ الذػيمي ،العالقات الدياسية الدػرية – األردنية ،1661 -1616
رسالة ماجدتيخ ،كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ،جامعة ذؼ قار.0116 ،
 .11نيمة محجػب أحسج ،حخب الخميج الثانية والعالقات العخاقية األمخيكية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية
االقتراد والعمػم االجتساعية ،جامعة الخخشػم.0113 ،
 .11يػسف سامي فخحان حديغ ،لصفي الحفار ودوره في تاريخ سػريا  ،1699-1995رسالة
ماجدتيخ ،كمية اآلداب ،جامعة األنبار.0111 ،
ثال ًثا :كتب السحكخات الذخرية.
 -1محكخات جيسذ بيكخ ،سياسة الجبمػماسية ،تخجسة :مججؼ شخشخ ،مكتبة مجبػلي ،القاىخة،

.0101
 -0فاروق الذخع ،الخواية السفقػدة (محكخات وشيادات) ،السخكد العخبي لألبحاث ودراسة
الدياسيات ،ط ،1بيخوت.0115 ،
ابعا :الكتب.
رً
أ -الكتب العخبية والسعخبة
 -1أحسج خالجؼ وحديغ ،ج ،آغا ،سػرية وإيخان تشافذ وتعاون ،تخجسة :عجنان حدغ ،ط ،1دار
الكشػز األدبية ،بيخوت.1611 ،
-0
-3
-1
-5
-9

أسامة جسعة األشقخ وحدغ عادل الخفاعي" ،إسخائيل " الخؤساء :رؤساء الكشيدت رؤساء
الحكػمات مشح اإلنذاء وحتى  ،0119دار صفحات ،ط ،1دمذق.0111،
إيمي سالع ،الخيارات الرعبة دبمػماسية البحث عغ مخخج ،تخجسة :ميخائيل خػرؼ ،مخاجعة
أحسج حاشػم ،ط ،1شخكة السصبػعات لمتػزيع والشذخ ،بيخوت.0113 ،
بثيشة شعبان ،عذخة أعػام مع حافع األسج  ،0111-1661ط ،3مخكد دراسات الػحجة
العخبية ،بيخوت.0115،
بذيخ زيغ العابجيغ ،الجير والدياسة في سػريا ،ط.0119 ،1
جػزيف أبػ خميل ،قرة السػارنة في الحخب ،ج ،1ط ،0مكتبة مجبػلي.1666 ،
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 -1رضػان زيادة ،الدالم الجاني لمسفاوضات الدػرية – اإلسخائيمية ،مخكد دراسات الػحجة العخبية،
بيخوت.0115 ،
 -9سميسان السجني ،ىؤالء حكسػا سػرية ،ط ،3دمذق.0111 ،
 -6سميسان مػس ،تاريخ األردن في القخن العذخيغ  ،1665-1659ج ،0مكتبة السحتدب،
عسان.1669 ،
 -11شارل أنجرليغ ،أسخار السفاوضات (اإلسخائيمية) العخبية  ،1661-1611سالم أو حخب ،ج،0
تخجسة :صياح الجييع ،دار الفاضل ،دمذق.1669 ،
 -11شخيف جػيج العمػان ،تدػية كامب ديفيج ومدتقبل الرخاع العخبي – الرييػني ،دار واسط
لمشذخ ،بغجاد.1690،
 -10صالح مشترخ ،الصخيق إلى الدالم مجريج عام  ،1661دار السعارف ،القاىخة.1661 ،
 -13ضافخ الحدغ ،الجبمػماسية المبشانية معايذة شخرية ،السجمج األول ،األزمة المبشانية مغ الذخفة
الدعػدية  ،1690-1619دار الشيار ،بيخوت.0111 ،
 -11عادل رضا ،التاريخ ال تحخكو ،الرجفة قخاءة في فكخ األسج ،دار أخبار اليػم ،القاىخة ،د.ت.
 -15عبج الحميع أبػ غدالة ،الحخب العخاقية – اإليخانية  ،1699-1691مخكد األىخام ،القاىخة،
.1663
 -19عبج الحميع خجام ،التحالف الدػرؼ – اإليخاني في السشصقة ،دار الذخق ،القاىخة.0111 ،
 -11عسخ الحزخمي ،العالقات األردنية – الدعػدية ،دار السججالوؼ ،عسان.0113 ،
 -19عسخ مرالحة ،الدالم السػعػد الفمدصيشيػن مغ الشداع إلى التدػية ،دار الداقي ،بيخوت،
،1661
 -16فارس تخكي محسػد ،الدياسة االمخيكية تجاه سػريا  ،0115-1661مخكد الجراسات االقميسية،
العجد  ،5جامعة السػصل.
 -01قبالن قبالن 9 ،شباط  -1691ذاكخة وحجث ،دار بالل لمصباعة والشذخ.0111 ،
 -01كامل جسيل ولػيل ،أنا مدمع وإلى اإلسالم أنتسي ،ط ،1دار السأمػن لمشذخ والتػزيع،

األردن.0111،
 -00كخيع بقخادوني ،الدالم السفقػد في عيج إلياس سخكيذ  ،1690-1619ط ،1شخكة
السصبػعات لمتػزيع والشذخ ،بيخوت.0111 ،
 -03لسياء مالظ عبج الكخيع الذسخؼ ،حافع األسج ودوره العدكخؼ والدياسي في سػريا -1611
 ،1695ط ،1دار الشذخ لأليام ،عسان.0116 ،
 -01دمحم خميفة ،الدالم الفتظ سالم أشج ىػال مغ الحخب ،د .م.1665 ،
031

Forty - eighth year - Vol. 79 September 2022

فاروق الذخع وشيادتو حهل مؤتسخ الدالم العخبي – اإلسخائيمي في مجريج  0881-0881م.د .لسياء مالك عبجالكخيم الذسخي

 -05مرصفى الجػني ،تخسيع الحجود المبشانية الدػرية  -الفمدصيشية وأبعادىا الدياسية واالقترادية
والعدكخية ،دار الحجة البيزاء ،بيخوت.0111،
 -09نبيل خميفة ،االستخاتيجيات الدػرية واإلسخائيمية واألوربية حيال لبشان ،دار بيبمػس ،لبشان،
.1663
 -01ىاشع عثسان ،تاريخ سػرية الحجيث عيج حافع األسج  ،0111-1611رياض الخيذ لمشذخ،
بيخوت.
ب -الكتب االجشبية.
Contemporary

in

Palestine,1948.Astudy

in

llan,Bemodotte

Amitzur

1.

Humanitarian Knight.errantry(New York:St.
of

de Madrid, Maghreb Machrek,1991,p97-127..Louis Jean Duclos ,La Confere

2.

James

3.

Politics

M.Defrank.The

Thomas

and

III

A,Baker

Diplmacy:Revhtion.War and peace,1989-1992(New York:G.p.putnam,1995).
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خامدا :السهسهعات.
ً
أ -السهسهعات العخبية.
 .1حدغ لصيف الدبيجؼ ،مػسػعة الدياسية العخاقية ،العارف لمسصبػعات ،بيخوت.0113 ،
 .0ناصخ بغ دمحم الدمل ،مػسػعة أحجاث القخن العذخيغ ،1661-1691ج ،6مكتبة العبيكان ،د.
م ،د .ت.
 .3فخاس البيصار ،السػسػعة الدياسية والعدكخية ،ج ،0دار أسامة لمشذخ والتػزيع ،عسان ،د.ت.
ب -السهسهعات االجشبية.
)Encyclopedia Britannica Library (C.D
سادسا :البحهث والسقاالت السشذهرة.
ً
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 -1جاسع دمحم خزيخ الجبػرؼ ،لبشان وإعالن قيام الجسيػرية العخبية الستحجة عام  1659دراسة
في السػقفيغ الذعبي والخسسي ،مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية ،السجمج  ،19العجد،1
جامعة السػصل.0101 ،
 -0حيجر عبج الذافي ،تشازلشا أكثخ مسا يجب وال يجػز مصالبتشا بالسديج ،مجمة الجراسات
الفمدصيشية ،العجد  ،11بيخوت،
 -3عارف دمحم خمف ،الدياسة األمخيكية حيال سػرية في ضل الخئيذ بذار األسج ،مجمة الدياسية
الجولية ،الجامعة السدتشرخية ،العجد.0119 ،3

 -1عباس فشجان إبخاليع ،العالقات الدعػدية الدػرية ،مجمة أبحاث البرخة لمعمػم اإلندانية،
السجمج .0119 ،13
 -5ىيثع الكيالني ،الجػالن حاضخه ومدتقبمو ،مجمة شؤون عخبية ،العجد  ،115القاىخة ،آذار
.0111
 -9وثائق مؤتسخ مجريج ،مجمة الجراسات الفمدصيشية ،العجد  ،9السجمج .1661 ،0
سابعا :الجخائج.
ً
أ -الجخائج العخبية.

 -1جخيجة(األىخام) ،السرخية ،العجد  03 ،31115تذخيغ األول .1613
 -0جخيجة (الشيار) المبشانية ،العجد  11 ،10119نيدان .1615
 -3جخيجة(الثػرة) ،الدػرية ،العجد 5 ،5105أيمػل .1691
 -1جخيجة(الشيار) ،المبشانية ،العجد  9 ،11565أيار .1691
 -5جخيجة(الخأؼ العام) ،الكػيتية ،العجد  05 ،9119آب .1699
 -9جخيجة(الجستػر) ،األردنية ،العجد  03 ،9909تذخيغ األول .1661
 -1جخيجة (الشيار) ،المبشانية ،العجد  06 ،193111كانػن الثاني .1660
ثامًشا :شبكة السعمهمات الجولية (اإل نتخنت).
 .1عمي سعادة ،فاروق الذخع يعاد إلى الحياة (ىل مغ ججيج) ،مجمة العخبي 3 ،كانػن األول
 ،0111السػقع عمى شبكة السعمػمات االنتخنت ،عمى الخابط https://arabi21.com/story
 .0مجمة الجراسات الفمدصيشية ،عمى الخابط السػقع عمى شبكة السعمػمات اإلنتخنتpalestin- ،
.studies.org htt://www
 .3قشاة الشيار المبشانية ،فاروق الذخع مغ األسج إلى العدل 6 ،تسػز  ،0115السػقع عمى شبكة
السعمػمات اإلنتخنت ،عمى الخابطhttp:// tv.annahar.com :
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