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  يوميات الوزير السابق شلومو بن ـ عامي
  ]مقتطفات[ *عن قمة كامب ديفيد الثانية 

 
  

  يوليو/زتمو 13اخلميس، 
مــن املســتوطنين حتــت الســيادة % 80ألول مــرة مبــدأ بقــاء  األميــركيينإن جمــرد قبــول  )بــراك(قلــت إليهــود   

أي القائـــل إن املســـتوطنات غيـــر شـــرعية، إذ إنهـــم تمســـكوا دائمـــاً بـــالر. هـــو منعطـــف تـــاريخي يف مـــوقفهم اإلســـرائيلية
  .وتشكل عقبة أمام السالم

نـه حـدد املنعطـف يف جمـال مـنح الشـرعية للمسـتوطنات ولقـدس هذا املؤتمر سيدخل التاريخ علـى أ قلت إن  
ومغــزى ذلــك أن الواليــات املتحــدة تقبــل أيضــاً اعتبــار الضــواحي اليهوديــة يف القــدس ] ....[يهوديــة عاصــمة إلســرائيل 

مكــن اعتبــار ذلــك تراثــاً خالــداً للمــؤتمر منــذ أيامــه وي. رقية، بمــا فيهــا معاليــه أدومــيم، جــزءاً مــن عاصــمة إســرائيلالشــ
  .األوىل

وتنــاول . دقيقــة 45قــد االجتمــاع يف مقصــورته واســتمر عُ. اجتمعــت علــى انفــراد بكلينتــون يف اليــوم نفســه،  
ــالنقــاش ورقــة اجلَ أبــديت مالحظــاتي علــى هــذه . خــتالف الطــرفين يف شــأنها، التــي اســتعادوها بســبب ااألميركيــةر سْ

، اإلسـرائيليةمـن املسـتوطنين حتـت السـيادة % 80: جنـاز الصـفقةنعتبرها مفتاحـاً إل أمورالورقة، وأكدت أمامه ثالثة 
أُدخلـــت هـــذه املبـــادئ الثالثـــة يف نهايـــة (يف تـــاريخ شـــعب إســـرائيل، ورفـــض حـــق العـــودة  األكبـــرقـــدس يهوديـــة هـــي 

  ).مقترحات الرئيس املطاف يف
مــن % 8ــ % 6جـل اســتيعاب عـدد مـا مـن املســتوطنين، إىل ضـم إسـرائيل ستضــطر، مـن أ أنكلينتـون إىل  أشـار  

. نصــل إىل كامــب ديفيــد أنمــن املســاحة حتــى قبــل % 4عــالء وافــق علــى ضــم  أبــو أنأخبرتــه %. 8املســاحة، أقــرب إىل 
  .اليهوديةع القدس مبدأ توسي وأكدترسمت للرئيس رسماً تخطيطياً للقدس، 

يصغون  إنهم. يأتون من دون مقترحات جوهرية نهمإ إذقال كلينتون يل أنه غضب جداً من الفلسطينيين،   
ـــ. طـــوال الوقـــت ، الـــذي يضـــطر دائمـــاً يف اإلســـرائيليمـــن جهتـــي، وصـــفت لـــه مـــأزق الـــزعيم . ماًدُوطلـــب مـــنهم التحـــرك قُ

  .][....يعمل كزعيم لليسار  أندفع إىل ويُ ت ومنقسم،املوضوع الفلسطيني إىل مواجهة شعب مفتّ
) املستشــار االقتصــادي لعرفــات( رشــيدوأنــا، مــع حممــد ) ليبكــين ـ شــاحاك(يف الليلــة ذاتهــا، التقينــا أمنــون   

املســؤولية  مأمــاالقيــادة القديمــة كلهــا تتراجــع  أن أمامنــاوقــد زعمــا ). الوقــائي يف غــزة األمــنرئــيس (وحممــد دحــالن 
نـا نفهـم وقـد جعال. إىل وضـع معنـوي مـن الالمبـاالة واخلـوف مـن حتمـل املسـؤولية أدت ه القيـادةوهـذ. وتتهـرب منهـا

  .ن يحاوال التأثير فيهالعمل قبالتنا وقبالة عرفات، أي أة ودرى استعداد للقفز إىل املياه الباأنهما هما وحدهما عل
  

  يوليو/تموز 14اجلمعة 
ومـن . وأنـاوحضـر أمنـون وشـلومو ينـاي . رئيس كلينتـونيف السابعة والنصف مسـاء جـرى لقـاء بحضـور الـ  

أيضــاً دينــيس روس وســاندي  األميركــيومــن اجلانـب . سـن عصــفور وحممــد دحــالنالعــالء وح أبــو: اجلانـب الفلســطيني
وفـد سـاندي بيرغـر إىل الفلسـطينيين غيـر املسـتعدين وعنـد فقـرة معينـة أُ. اإلسـرائيليعرضـتُ املوقـف . بيرغر وآخرون
عرضـــنا علـــيكم اقتراحـــاً : قلـــت يف حـــديثي شـــيئاً كالتـــايل. ديناميـــة مفاوضـــات إليجـــادوطلـــب الـــرئيس  للعمـــل بحســـب

نحـــن ال يمكننـــا االســـتجابة للطلـــب . مـــاًن نتلقـــى مـــنكم عرضـــاً مضـــاداً منظّتقبلـــوه، لكـــن يجـــب أ إقليميـــاً مـــن حقكـــم أالّ
افقنــا علــى هــذا املبــدأ، ومل نتوصــل إىل ذا وومــاذا ســيجري إ." م نتحــادث بعــد ذلــك، ثــ67حــدود "فقــة علــى مبــدأ اباملو

ولـذلك فـإنني أرفـض . حصلتم على املبدأ، لكن نحن بقينا مـن دون اتفـاق أنكماتفاق؟ الشيء الوحيد الذي سيبقى هو 
  .قلت ذلك بحضور الرئيس. 67مبدأ حدود 

                                                 
عامي، في أثناء آتابته هذه اليوميات، وزيرًا  ـ وآان بن. عوديد غرانوت: إعداد. 6/4/2001، ملحق عيد الفصح، "معاريف" *
 .اإلسرائيلي المفاوض وًا في الوفدلخارجية وعضل
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وأشــار إىل  .67إىل حــدود  ودةقــال كلينتــون أنــه يوافــق علــى موقفنــا بشــأن احلــدود ورفضــنا قبــول مبــدأ العــ  
مـــن % 80 إدخـــال أهميـــةمـــدى اخـــتالف موضـــوع املســـتوطنات هنـــا عمـــا هـــو عليـــه يف هضـــبة اجلـــوالن، وشـــدد علـــى 

  .املستوطنين حتت سيادة إسرائيل
  .......][ 
فجــأة دخــل ] [....يف مقابــل الفريــق الفلســطيني  اإلســرائيليالفريــق . قرَيف اليــوم نفســه، عُقــد لقــاء عمــل للفِــ  

عرضـتُ مواقفنـا وخـرائط ومـا إىل ذلـك، وحتـدث بعـدي . ن مع مـادلين أولبرايـت ودينـيس روس وسـاندي بيرغـركلينتو
  .، الشرعية الدولية، وما إىل ذلك67حدود : حتدث بمصطلحات مطلقة. العالء أبو

هــذا شــيئاً فشــيئاً إىل  األحمــرفجــأة أخــذت أرى كيــف يتحــول صــاحب الشــعر . أمــاميكــان كلينتــون جالســاً   
، وهـذه ليسـت اجلمعيـة األمـنسيدي، هنـا لـيس جملـس  :ة للغاية، صارخاًعالء بصورة مذلّالوحينها انفجر بأبو . رأحم

  .هنا بالكثير أخاطر أيضاً أنا. ذهب وحاضر هناك وال تضيّع وقتيإ أردت إذا. العامة
  . العالء يف املؤتمر موقفاً نائياً ومعادياً أبومنذ تلك اللحظة اتخذ   

املتحـدة  األممهـل تهـدف إىل تطبيـق قـرارات : ن يف حديثـه املـأزق املركـزي لهـذه املفاوضـاتعرض كلينتو
واتهـــم الفلســـطينيين بعـــدم الوفـــاء . ؟ هـــذا هـــو لـــب املســـألةبمفاوضـــاتيتعلـــق  األمـــر أن أمكمـــا يفهمهـــا الفلســـطينيون، 

 نإل وقــا.). غ.ت عمليــة ـ عطينيون مقترحــااملقصــود بــذلك أن يقــدم الفلســ( بــاألمسبالوعــد الــذي تلقــاه مــن عرفــات 
خملصــة، وأنــتم ـ الفلســطينيون ـ مل تــأتوا إىل هــذه القمــة بنيــات  قمــة هــو التحــادث انطالقــاً مــن نيــات معنــى مــؤتمر

  .وقام مغادراً ولونه كله ضارب إىل احلمرة. خملصة
  ......].[ 

  
  يوليو/تموز 16األحد 

الطلبـات اآلن . حلقـة الضـغط أنفسـنافقـد رفعنـا عـن . ةكيقمنا بخطوة مهمة من ناحية تكتي إنناقلت إليهود   
إىل حــين : وقــال ســاندي بيرغــر إنــه تــم اجتمــاع صــعب للغايــة بــين كلينتــون وعرفــات، وإنــه قــال لــه. هــي مــن عرفــات

  .يجابي جداً من ناحيتنااً نشأ وضع إكيتكتي. ولديك إجابات التاسعة ليالً تأتي إيلّ
  ......].[ 
عرفــات وقــع حتــت ضــغط شــديد وإنــه بعــد احملادثــة مــع الــرئيس يشــعر  نإلتــايل، قــال يل ســاندي، يف اليــوم ا  

ل أساســاً بحســب رأي ســاندي، مــا يشــكّ أتــى اآلن بمقترحــات مضــادة تتضــمن، ولــذلك فإنــه. بنفســه علــى شــفير الهاويــة
  .حلل كل املوضوعات

  ].......[  
  

  األخيرة، الليلة يوليو/تموز 25ـ  24االثنين ـ الثالثاء 
 ســألني. ليليــة مــع كلينتــون بمشــاركة الفــرق مــن التاســعة مســاء حتــى الواحــدة بعــد منتصــف الليــلحمادثــة   

) نمن عرفات على مقترحات كلينتـو إجاباتر فيه حضِيُ أنالذي كان يُفترض بصائب عريقات (كلينتون قبل اللقاء 
، وحيّين حتـت السـيادة اإلسرائيليةدة ذا كنت أنوي أن أثير يف اللقاء تقسيم القدس القديمة إىل حيّين حتت السياعما إ

  .وأجبته أن الفكرة طُويت ووضعت على الرف. الفلسطينية
لــيس اليهـــود يف العــامل هــم وحـــدهم : "جبــل الهيكــل، رد الـــرئيس بانفعــال كبيــر) قداســـة(عنــدما حتــدثت عــن   

  ."الذين يؤمنون بذلك، بل معظم املسيحيين أيضاً
. بقبول مقترحات الرئيس كلينتـون عرفاتخرج ليقنع ) ت املركزيةرئيس وكالة االستخبارا(ت ينيجورج ت  

عون تمثيــل مليــار أنــتم بمجمــوعكم أربعــة ماليــين مســلم فلســطيني، وتــدّ :قلــت لصــائب عريقــات بحضــور الــرئيس وأنــا
عرفـات  إنقـائالً  وأضـفت. خـرىنـتم تضـيعونها مـرة أُمقترحات الـرئيس فرصـة تاريخيـة وأ إن. بل الهيكلمسلم يف ج

قضـيتكم الوطنيـة تتحـول إىل  إن. "يف رأس اهتماماته بدالً من القضية الوطنيـة الفلسـطينية اإلسالميةع القضية وض
 ."وستدفعون ثمن ذلك غالياً لإلسالمرهينة 

  
 

  



 

 
 

  

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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