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يــــــطــــــرح الــــــــوزيــــــــر والــــســــيــــاســــي 
ــي، عــدنــان أبـــو عــــودة، في  ــ األردنــ
ــتــــدرك« عــلــى يــومــيــاتــه »..  »املــــســ
فلسطني: األرض، الزمن ومساعي السالم .. 
يوميات ووثائق« )املركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات، بيروت، الدوحة، 2021(، 
املاضي األردني الفلسطيني، بوصفه سعيا 
واملضي  الغربية  الضفة  الستعادة  حثيثا 
ــرة هــنــا تـــدور حــول  ــذاكـ بــمــســار الـــســـالم. والـ
الــدوائــر الضاغطة على املصائر والــقــرارات 
غربي،  ضغط  معًا:  والفلسطينية  األردنــيــة 
أقطاب عربية، تفكك فلسطيني ومرجعيات 
املــوضــوع  أداور عربية على  عـــدة، وصـــراع 
الــفــلــســطــيــنــي، مــع رهــبــة أردنـــيـــة مــن مقولة 
ــرار الــفــلــســطــيــنــي« بــعــد قمة  ــقـ »مــــصــــادرة الـ
فاس التي يبدو أنها لم تكن تكفي لتبديد 

فجوة الثقة بني طرفي املعادلة.
الــــــســــــؤال فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن »مــــســــتــــدرك« 
أبـــو عــــودة هـــو عــّمــا هـــو تـــاريـــخ هــنــا، وعــن 
أن صاحب  باعتبار  معه،  املــؤّرخــني  تعامل 
ــدرك« قـــــــدم لــــنــــا وثـــــائـــــق مــكــتــوبــة  ــ ــتــ ــ ــســ ــ »املــ
ومــحــاضــر لـــقـــاءات وتــقــديــر مــوقــف ملسائل 
عديدة،  أردنــيــة  وتدابير سياسية  وأحـــداث 
ــدة املـــــلـــــك الـــحـــســـني  ــ ــيــ ــ ــــوحــ مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الــ
هو  هنا  املـــؤرخ  وعمل  الوطنية.  واملصالح 
إلــى  واآلراء  واملـــحـــاضـــر  الـــوثـــائـــق  تــحــويــل 
ــر إثــــــارة من  ــثـ ــزء األكـ ــي الـــجـ

ّ
شــــهــــادات تــغــط

عقد  كــان  الــذي  الثمانينيات  عقد  تاريخية 
الــحــروب والــســالم. وعشيته، كــان قــد جرى 
توقيع معاهدة كامب ديفيد في سبتمبر/ 
ــثـــورة اإليــرانــيــة  أيـــلـــول 1978، ثـــم جــــاءت الـ
ــى فــاجــتــيــاح  ــ 1979 ثـــم حـــرب الــخــلــيــج األولـ
ــداث ارتــبــاط  لـــبـــنـــان.. إلــــخ، ولــكــل هــــذه األحــــ

وثيق بهذا »املستدرك« ووثائقه.
ــا تــحــمــل  ــنـــا؟ إنـــهـ ــقـــرأ الـــنـــصـــوص هـ كـــيـــف نـ
بصمة السياق الذي كتبت فيه. وهي تطرح 
اإلشـــكـــال املــاثــل فــي الــعــالقــة بــني السياسة 
ــرد، عـــــودة الـــحـــدث،  ــســ ــاريــــخ: عـــــودة الــ ــتــ والــ
السياسية،  عــودة  الزمني،  التسلسل  عــودة 
علينا  يلّح  وهنا  املكتوبة.  السيرة  وعـــودة 
إشــكــال النقد الــذاتــي واملــراجــعــة، حيث أتى 
أبـــو عــــودة فـــي ذلـــك كــلــه، ورمــــى حــجــرا في 
غادر  التي  األردنية  السياسية  الذاكرة  بئر 
ــاة، وبــعــضــهــم عــلــى  ــا الـــحـــيـ بـــعـــض رمــــوزهــ
روى  ما  توكيد  في  هم يسهمون 

ّ
عل قيدها، 

لنا  لعلهم يكتبون  أو  مــن وقــائــع،  أثبته  أو 
شــيــئــا مــغــايــرًا عــن ذاك الــزمــن الــضــائــع في 
البحث عن السالم. ومع أن في وسعهم ذلك 
إال أنــنــا عــلــى يــقــني بـــأن قــلــة مــنــهــم سيفعل 
أو فعل ذلـــك، على األقـــل بالنسبة ملــن ذكــره 

»املستدرك« وأثبت وجوده في األحداث.
أن تشبه  املــشــروعــة  الـــعـــودات  عــلــى  ينبغي 
ــاريـــخ  ــتـ ــــد لـ ــــديـ زيــــــــــارة جـــــديـــــدة بــــمــــوعــــد جـ
مستتر وأمــكــنــة خــاصــة »قــاعــه طــعــام امللك 
الحسني، غرفة نوم ياسر عرفات .. السفارة 
املنظمة  مــقــّرات  الــريــاض..  فــي  الفلسطينية 
ــّددة، وال تــــاريــــخ بــــال شــــهــــود عــيــان  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ
ــدون نـــقـــد، فــانــتــقــاد  ــ ــأريـــخ بـ وســــمــــاع، وال تـ
الـــحـــدث واألشــــخــــاص ومــســتــويــات الــســرد 
تكون  أن  شرطًا  ليست  والــوثــائــق  مطلوب، 
خادمًا بريئًا ملهمة مستدعاة املاضي، لكنها 
ــــدرة صــاحــبــهــا، وهــــو هــنــا أبــو  تــعــبــر عـــن قـ
عودة، على العناية بتثبيت األحداث بوعي 

وحدس شديدين. 
الرغم  على  مفّسرة،  غير   1984 العام  فجوة 
مــمــا فــيــهــا مـــن أحـــــداث عــلــى صــعــيــد عــالقــة 
ــرفـــني، األردنــــــــي والــفــلــســطــيــنــي، دعــــوة  ــطـ الـ
الحسني رحمه الله إلى انعقاد مجلس األمة، 
الخطوة،  العاملية بتلك  الصحافة  وترحيب 
بــعــد زيــــارة ملكة بــريــطــانــيــا األردن فــي 24 
مـــارس/ آذار مــن ذاك الــعــام، وفــي نوفمبر/ 
الــثــانــي 1984، وبــعــد 13 ســنــة من  تــشــريــن 
يعقد  األردن،  مــن  الــتــحــريــر  منظمة  خـــروج 
املــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي اجــتــمــاعــه 
الــدوري في عّمان بطلب من ياسر عرفات، 
لــيــفــتــتــح املـــلـــك الــحــســني الــجــلــســة الــســابــعــة 
ــى »ضــــــرورة  ــ ــا فـــيـــه إلـ ــ عــــشــــرة، بـــخـــطـــاب دعـ
الخروج من وضع الالسلم والالحرب الذي 
كان سائدًا .. واستعادة االرض املحتلة من 
ـــة..«، هــذه  ــيـ أردنــ مــعــادلــة فلسطينية  خـــالل 
وانعدام  بريبة  بقيت محاطة  التي  املعادلة 
ثقة ومخاوف كبيرة، أكدتها الحقا صيرورة 

السالم وقصة اتفاقية أوسلو عام 1993.

هامش )13( 
القراءة ملنت املستدرك، على أهميته، ينبغى 
أن ال تــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن جـــهـــد الـــنـــاشـــر، 
والتوثيقات التي قام بها الزمالء في املركز 
الـــعـــربـــي لـــألبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات. 
ــامــــش 13 واحــــــد مــــن اإلحــــــــاالت املــهــمــة  وهــ
فـــي الــكــتــاب، وفــيــه يــــروي أبـــو عــــوده قصة 

األســئــلــة األردنـــيـــة األربـــعـــة عــشــر للحكومة 
الــرئــيــس  إدارة  أرســـلـــت  األمـــيـــركـــيـــة، حــيــث 
األميركي، كارتر، وزير الخارجية، سايرس 
وُعقد   ،1978/9/23 في  املنطقة  إلــى  فانس، 
اجــتــمــاع بــحــضــور املــلــك ورئــيــس الحكومة 
مضر بـــدران، ورئــيــس الــديــوان امللكي، عبد 
الحميد شرف )هنا يروي أبو عودة مواقف 
ــاق كـــامـــب ديــفــيــد:  ــفــ ــن اتــ شـــــرف وبــــــــدران مــ
رفــض بـــدران وشـــرف االتــفــاق ليس للسالم 
ــه، بـــل خــشــيــة مــواجــهــة إعــــالم منظمة  ــذاتـ بـ
إعــالم  التحرير وســوريــة. رد عــدنــان: معنا 
مصر لن نكون وحدنا. وشرف يرد: االتفاق 
غير صــالــح. وفــي الــلــقــاء تــخــّوف مــن فرض 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة فـــي حـــال رفــضــه األردن 
.. شـــراء الــوقــت بــإرســال أسئلة أردنــيــة إلى 
اإلدارة األمـــيـــركـــيـــة..(  وهـــي أســئــلــة أردنــيــة 
إلــى الــواليــات املتحدة عــن الــســالم والضفة 
األميركي  الــتــدخــل  وتــوقــيــت  الغربية وغـــزة 
في أسئلة عبد الحميد شرف، وعددها 14، 

وهي أسئلة دقيقة وواعية ص )26 - 36(.

القدس والعراق وإيران 
وماراثون السالم

تكشف املــحــاضــر املــنــشــورة والــلــقــاءات عن 
ــه عــلــى  ــلـ ــه الـ ــمـ ــك الـــحـــســـني رحـ ــلـ تــصــمــيــم املـ
إبــــقــــاء الــــقــــدس خـــــــارج أي تـــســـويـــة وعــــدم 
تــقــســيــمــهــا، وهــــو مـــا أكــــد عــلــيــه فـــي لــقــائــه 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي ألــكــســنــدر 
ــا 

ّ
كــن ــن  ــكــ »ولــ ــه:  ــولـ ــقـ بـ  )1982-1981( هـــيـــغ 

ــه فــــي أّي حــــل يــجــب  ــأنـ دائــــًمــــا واضــــحــــني بـ
أن تــنــســحــب إســرائــيــل بــشــكــٍل كـــامـــل،ٍ ومــن 
 
ّ
الـــقـــدس عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. وقــلــنــا إن

أة، 
ّ
مجز غير  مدينة  تكون  أن  يمكن  القدس 

 يــمــكــن أن 
ّ

 أّي حـــل
ّ
واقــتــرحــنــا فــي حــيــنــه أن

يوّحد غزة والضفة الغربية، ويمكن تعديل 
مـــتـــبـــادلـــة )ص 38(. ــدود عـــلـــى أســـــٍس  ــحــ الــ

واملنطقة،  العرب  مستقبل  ملصائر  بالوعي 
الــتــذكــيــر بــــدوره زعــيــمــا يــنــحــدر مــن ساللة 
النبي )ص( مذّكرا بالثورة العربية وبادوار 
الهاشميني: »... فأنا كما ذكرت لكم من قبل 
الــذي نــادى بالثورة  حفيد الشريف حسني 
أنتسب بكل  الكبرى، وأنا هاشمي  العربية 
فخر واعتزاز إلى النبي محمد، وأنحدر من 
)...(. ومع  العربية  الجزيرة  في  قبله  أعــراق 
كــل هـــذا، فــإن الــجــنــرال أريــيــل شـــارون، وهو 
لفلسطني، صرح  بولندية هاجر  أســرة  مــن 
 على فلسطني 

ً
ذات مرة، أنه يعتبرني دخيال

بيغن،  مــنــاحــم  وأن  الفلسطينيني...  وعــلــى 
املولود في بولندا، أيضًا أشــار موخرًا إلى 
األردن على أنه إسرائيل الشرقية« )ص 53(.

تحوالت فلسطينية والحسين 
ينتقد حالة الدفاع

يــجــيــب الــكــتــاب عـــن ســلــســلــة تـــحـــّوالت لــدى 
منظمة التحرير ورؤيتها للسالم )ص 66(، 
ــقـــاءات عـــرفـــات بــالــبــريــطــانــيــني،  ومـــن ذلـــك لـ
الــقــرار الفلسطيني بــني أكــثــر من  وانــقــســام 
جهة، ثم خطة تهجير اليهود من فلسطني 
تقييم  فــي  الكبير  والتحول   ،)82  -  78 )ص 
املوقف والعالقة مع املنظمة، في الوقت الذي 
آفــاق تحوالت السالم. هنا  كانت تلوح فيه 
بقصر  اجتماع خــاص  فــي  الحسني،  ينتقد 
الدفاع  سياسة  أركــان حكومته،  مع  الحمر 
ــــى متى  فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل بــقــولــه: »إلـ
سنبقى في موقف تملك فيه إسرائيل زمام 
املبادرة، ونكتفي بالدفاع عن أنفسنا، أما آن 
األوان لنفّكر بخطٍة عريضة واسعة تمّكننا 
الــهــجــرة املستمرة من  املـــبـــادرة؟ هنالك  مــن 
وهنالك  الــشــرقــيــة،  للضفة  الغربية  الضفة 
ــــب  ــّدائـ ــ ــل الـــســـيـــاســـي الـ ــمــ ــعــ الـــتـــخـــطـــيـــط والــ
لتحقيق أغراض إسرائيل في التوّسع، فما 
ططنا ملواجهة 

ُ
املعلومات التي لدينا وما خ

املحتلة جماعة  األرض  لدينا في  ذلــك؟ هل 
باملعلومات؟  لتزويدنا  استخبارًيا  مــدّربــة 
وهل لدينا معلومات كافية عن تخطيطهم 
هــنــا   .)84 )ص  ــيـــرهـــم؟«  ــكـ ــفـ وتـ الـــعـــســـكـــري 
يـــتـــصـــدر تــقــيــيــم مـــديـــر املــــخــــابــــرات، أحــمــد 
عبيدات، ومخالفة امللك الحسني له املشهد. 
يــقــول عــبــيــدات فــي ذلــك الــلــقــاء، معلقا على 
العالقة مع املنظمة: »أما على صعيد األردن، 
فتحاول املنظمة التدخل بحذٍر في النقابات 
بإمكانياتها  االنتقال  على  وتعمل  املهنية، 
املـــاّديـــة لــــألردن، ولــذلــك تــراهــم يستأجرون 
ــا بـــــأســـــمـــــاٍء مـــخـــتـــلـــفـــة. كــــمــــا أنـــهـــم  ــ ـ

ً
ــوت ــ ــيـ ــ بـ

مثل  فلسطينية،  مــؤســســاٍت  يــســتــخــدمــون 
الــشــهــداء، إلجـــراء مقابالتهم  ســـر 

ُ
أ مؤسسة 

فلوًسا  أبو جهاد  مع جماعتهم. كما يدفع 
الغربية،  الضفة  وفــي  هنا  لجماعته  كثيرة 
ا مــن هـــذه الــفــلــوس لــشــراء  ــزًء ويــســتــخــدم جــ
يعود  استثماراٍت  وإجــراء  عّمان  في  أراٍض 
ه 

ّ
مــردودهــا على فتح. ويعتقد قــادة فتح أن

ا 
ً
ال بد من الــعــودة لــألردن كقاعدة أكثر أمن

ح ليكون تلك 
ّ

من سورية، واألردن هو املرش

ــذه الــخــطــط مع  الــقــاعــدة. وإذا مــا أخــذنــا هـ
الهجرة املستمرة من الضفة بعني االعتبار، 

يغدو األمر في غاية الخطورة!«. )ص 85(
كان الرد املفاجئ للحسني، في هذا املوقف، 
بناء على تقييم عبيدات بقوله: »ال بد من 
استئجار  قضية  أمــا  املنظمة.  مــع  التعاون 
ــب وُيتاَبع. 

َ
ُيــراق أن  أمــٌر يجب  البيوت، فهذا 

ق بتدريب الشباب من الضفة 
ّ
أّما في ما يتعل

الغربية، فــهــذا أمــر جــيــد، ويــجــب أن يحُدث 
 مدروسة، بحيث تبقى 

ٌ
وأن توضع له خطة

املــدّربــون  ويعود  سيطرتنا  ضمن  العملية 
ليعملوا هناك، ويجب  الغربية  الضفة  إلى 
الخاصة،  العمليات  كل  تدريبهم  يشمل  أن 
معركتنا   

ّ
ألن االســتــخــبــاري؛  العمل  وكــذلــك 

مع إسرائيل طويلة«. )ص 86(.

خارج المشهد األردني
في الخروج من عرض املوضوعات واملواقف 
ــاب، أو الـــوثـــيـــقـــة  ــتــ ــكــ ــــي هــــــذا الــ األردنــــــيــــــة فـ
الــتــاريــخــيــة الـــعـــابـــرة لــعــقــد الــثــمــانــيــنــيــات، 
فــالــكــتــاب هــو ســجــل لــرؤيــة األردن ألحـــداث 
املــنــطــقــة، وبـــيـــان جــلــي لــلــمــواقــف األردنـــيـــة، 
ــــراق )ص 88(  ــعـ ــ الـ الـــتـــطـــوع ألجـــــل  ومـــنـــهـــا 
ثــم تهديد سورية  أمــيــركــي.  بــدعــم عسكري 
ثم   .)92 )ص  الــــعــــراق  دعـــمـــه  جــــــّراء  األردن 
مـــحـــاولـــة وضـــــع خـــطـــة عـــربـــيـــة عـــــام 1982 
الــيــهــود عــلــى مـــغـــادرة إســرائــيــل،  لتشجيع 
وبقيمة مليوني دينار دفعتهما السعودية 

واإلمارات، لكنها لم تنته إلى شيء.
األردنـــــــــــي  ــــث  ــديــ ــ ــحــ ــ الــ يــــــعــــــود   1982 عـــــــــام 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي ظـــل ضـــغـــوط وتـــطـــورات 
مـــســـتـــمـــّرة وتــــعــــديــــالت فــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
الــتــطــورات الــتــي طــرحــت فــي الــعــام السابق 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــيــ ملــســتــقــبــل الــعــالقــة األردنــ
بــــــــاألردن )ص 151(،  ل 

ّ
ــز ــتـــغـ يـ ــمـــار  عـ وأبــــــو 

ويشكل لجنة متخصصة منها عن الجانب 
شعث  ونبيل  الــخــالــدي  ولــيــد  الفلسطيني، 
وبــاســل عــقــل.. )ص 151(. ويــأتــي مــشــروع 
ريغان: مع تأكيدات الجانب األردنــي لبناء 
الثقة بني الطرفني )ص 154 - 156(. ومن ثم 
التوجه الفلسطيني السياسي نحو العالقة 
األردنية ونظرة املنظمة إلى األردن: املوقف 

من الكونفدرالية«. )ص 157(.

ختامًا
ــن الـــتـــوكـــيـــد عـــلـــى أن الــكــتــاب  ال مـــنـــاص مــ
عودة  أبــو  يوميات  على  تاريخي  مستدرك 
األولى التي نشرها املركز العربي لألبحاث 
ودراســــة الــســيــاســات فــي الــعــام 2017، لكنه 
مستدرٌك محّدد املضمون، وانتهى كما بدأ 
بالبحث عن سالم عادل واستعادة للضفة 
وانـــتـــهـــى بـــفـــراق مـــؤلـــم لــشــريــكــي الــطــريــق، 
نهاية وثقها وكتبها أبو عودة بيد مع قرار 
فك االرتباط عام 1988 الذي قال إنه هو من 
صاغه. وهناك تبدو ميزة الرجل في العمل 
ألجل خدمة بلده األردن بأي صورة، وبدون 
أي عــواطــف وقــنــاعــات، وإن كــانــت ضــد ما 

تصّرف به وظيفيا. 
بشكل عام، يهتم أبو عودة بتحديد الوقت، 
وبــتــثــبــيــت الـــزمـــن »فـــي الــثــامــنــة مـــن صــبــاح 
اليوم )8/22//1982( )ص 125( وأحيانًا ما 
يغفل عنه )ص 119( فتأتي اللغة مباشرة. 
موثقا أقـــوال الــســاســة، فيما الــوقــائــع تــدور 
واألردن وعــالقــتــهــا  املـــلـــك  ـــول شــخــصــيــة  حـ
الفلسطينية،  التحرير  املباشرة مع منظمة 
والــقــضــيــة األســــاس هــنــا هــي مــســار الــســالم 
الــذي تعثر كثيرًا وانتهى من دون تحقيق 

ما كان قد بدأه األردن واملنظمة.
أمـــا الــفــاعــل اإلســرائــيــلــي والـــســـالم املــصــري 
ــامـــب  ــد مــــفــــاجــــأة »كـ ــعـ ــقــــوة بـ ــران بــ ــيـــحـــضـ فـ
أكـــثـــر  يـــفـــكـــر  األردن  بــــــات  ــيـــث  حـ ديــــفــــيــــد«، 
ــــالم، فـــكـــانـــت األســـئـــلـــة  ــسـ ــ ــالــــذهــــاب إلـــــى الـ بــ
الــتــي صــاغــهــا عــبــد الــحــمــيــد شـــرف لــــإدارة 
ولقاءات  ريغان  رسائل  تأتي  ثم  األميركية 
ألكسندر هيغ بداية لطريق ووعود أميركية 

كانت وظلت عصية املنال والتحقق.
ــــق الـــكـــتـــابـــة  ــــان أبــــــو عـــــــودة حـ ــــدنـ يـــمـــتـــلـــك عـ
والتقييم  والـــتـــدويـــن  والـــبـــالغ  والـــتـــفـــاوض 
ــــؤّرخ  فـــي هــــذا الــعــمــل، لــكــنــه ال يــمــك حـــق املـ
نفسيا  الــشــخــصــيــات، ويحللها  يــقــرأ  الـــذي 
وســيــاســيــا وهـــويـــاتـــيـــًا، فـــهـــذا الــســفــر ليس 
مــذكــرات أو مفكرة فــي زمــن مــضــى، بــل هو 

توثيقات ومواقف غاية في األهمية.
التوثيق،  البحث هنا عن موضوعية  ليس 
ــقــة 

ّ
بـــل الـــســـؤال عـــن نـــزاهـــة الـــشـــهـــادات املــوث

وصــدقــيــتــهــا مـــن دون تــمــيــيــز، وأخـــيـــر كما 
قيل: األخبار أمر مقّدس، أما اآلراء فمفتوحة 
الحرية. ولكن في ظل ما كتب وصدر  على 
مــن مــذكــرات مــعــاصــرة أردنــيــا، فبنشر هذا 
ــــودة فـــي أنــه  املـــســـتـــدرك تـــبـــدو فـــــرادة أبــــو عـ
الــرجــل الــوحــيــد الـــذي كـــان يكتب كــل وقــت، 

ويوثق كل شيء.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

نصوص تحمل بصمة سياقها
سجّل أردني وفلسطيني 

في مستدرك أبو عودة

يجيب »مستدرك أبو 
عودة« عن سلسلة 

تحّوالت لدى منظمة 
التحرير ورؤيتها للسالم

الكتاب سجل لرؤية 
األردن ألحداث 

المنطقة، وبيان جلي 
للمواقف األردنية

صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب »المستدرك في يوميات أبو عودة. فلسطين: األرض، الزمن ومساعي 
السالم .. يوميات ووثائق«. والكتاب يطرح إشكالية العالقة بين السياسة والتاريخ: عودة السرد، عودة الحدث، عودة التسلسل 

الزمني وعودة السيرة المكتوبة. هنا قراءة في الكتاب

ينتقد الملك األردني الراحل الحسين بن طالل، في اجتماع خاص بقصر 
إسرائيل  مواجهة  في  الدفاع  سياسة  حكومته،  أركــان  مع  الحمر 
بقوله: »إلى متى سنبقى في موقف تملك فيه إسرائيل زمام المبادرة، 
ونكتفي بالدفاع عن أنفسنا، أما آن األوان لنفكر بخطة عريضة واسعة 
الغربية  الضفة  من  المستمرة  الهجرة  هنالك  المبادرة؟  من  تمكننا 
لتحقيق  الدائب  السياسي  التخطيط والعمل  الشرقية، وهنالك  للضفة 
خططنا  وما  لدينا  التي  المعلومات  فما  التوسع،  في  إسرائيل  أغراض 
لمواجهة ذلك؟ هل لدينا في األرض المحتلة جماعة مدربة استخباريا 

لتزويدنا بالمعلومات؟«.
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ــة الــحــســني بالنسبة  فــي الــوقــت نــفــســه، رؤيـ
للمنطقة وأزمــاتــهــا عــلــى درجـــة كــامــلــة من 
ــران بــعــد الــثــورة،  ــ الـــوضـــوح إزاء لــبــنــان وإيـ
ــتـــي يـــقـــول عــنــهــا »ال شــــيء أكـــثـــر عجبًا  والـ
بلده  مــن تحطيم  تمّكن  أن شعب  مــن كيف 
بــهــذه الــســرعــه فـــي إيــــــــران..« )ص 40(. أمــا 
قبل  العراق من  »تدمير  يقول:  العراق: فهو 
إيران سيفتح الطريق أمام إيران للسيطره 
على املنطقة )ص 41( و»العراق رصيد لنا 

وللعالم العربي والعالم الحر..« )ص41(.
ــه إلـــى  ــاب مــــوجــ ــطــ ــــي خــ يـــعـــيـــد الــــحــــســــني، فـ
الرئيس األميركي ريغان، وهي رسالة مليئة 
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