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  الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إىل خريطة الطريق
2  

   مفاوضات كامب ديفيد
  )طابا واستوكهومل(

1995  - 2000  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

  1    تمهيد
  
  

 13    عَوْد على بدء: الفصل األول

  17    مفارقة العزاء السري
  22    أيام بيريس القليلة

  30    رافعة االنتخابات التشريعية
  36    لزوم ما ال يلزم/ تعديل امليثاق

  
  

 41    بنيامين األول: الفصل الثاين

  48    يف زمن عابر
  54    بنيامين الثاين

  63    اجمللس التشريعي أوالً 
  66    التانغو مع شارون

  85    استكشاف املمكنات مع شارون
  92    لقاء تمهيدي

  98    معاودة االتصال بشارون
  103    حريق يف واي ريفر

  113    أول رئيس أميركي على أول أرض فلسطينية
  116    )1998مطار (ال يعرف الشوق إالّ من يكابده 

  119    هجوم سياسي مضاد
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 125    انقالب على االنقالب: الفصل الثالث

  130    سماء مكفهرة
  136    زيارة للكنيست

  141    خطاب السالم أمام جملس السالم
  145    دروب شرم الشيخ

  155    ضات موازيةمفاو
  
  

 163    أوسلو وأخواتها: الفصل الرابع

  170    قناة استوكهومل
  178    استوكهومل، جولة ثانية
  182    نهاية املسار السويدي
  190    تمديد املسار السويدي

  198    قاعدة أندروز عشية القمة الثالثية
  203    على عتبات نابلس

  210    االستقالة املرفوضة
  214    "اليهودية اجملنونة"

  218    حدود استوكهومل
  
  

 223    جبال كاتوكتين/ كامب ديفيد: الفصل اخلامس

  227    يائسان يف القمة
  232    وقت مستقطع

  239    يوميات كامب ديفيد
  303    أسئلة من كامب ديفيد

  
  

 313    تركة غير مرغوب فيها: الفصل السادس

  319    تلخيص كامب ديفيد
  326    "غضب على مَنْ؟مَنْ ي"

  342    رواية طرف ثالث
  346    ملاذا فشلت قمة كامب ديفيد؟

  358    غداة كامب ديفيد
  364    أفكار الرئيس كلينتون
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 379    على أعتاب طابا: الفصل السابع

  387    يوميات طابا
  406    التقدم الذي حدث يف طابا

  409    أمّا بعد
  
  

 299    مالحق

  419    اتفاقية اإلطار للوضع الدائم: ل الرابعالفص)/ 1(ملحق رقم 
  427    اجتماع الوفدين الفلسطيني واألميركي :الفصل الرابع)/ 2(ملحق رقم 
  433    ]االجتماع الثاين بين الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي: [الفصل الرابع)/ 3(ملحق رقم 
  443  ) ملخص غير رسمي(ائيلي اإلسر -أسس االتفاق الفلسطيني : الفصل السادس)/ 4(ملحق رقم 
  451    ]رواية روبرت مايل وحسين آغا: [الفصل السادس)/ 5(ملحق رقم 
  471    وثيقة أوروبية غير رسمية: الفصل السابع)/ 6(ملحق رقم 

  
  

 483    صُوَر
 


