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  اخلداع اإلسرائيلي:
  رؤية فلسطينية ملفاوضات

  ديفيد وتوابعهاكامب 
  بالل احلسن

  صفحة. 130. 2003بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 

بعد فشـــــــــــل مفاوضـــــــــــات كامب ديفيد الثانية، بدأت وســـــــــــائل اإلعالم اإلســـــــــــرائيلية 
واألميركية شـــــــــــن حملة إعالمية كبرى ضـــــــــــد الســـــــــــلطة الوطنية الفلســـــــــــطينية وقياداتها، 

الوحيد، يف إفشـــال تلك املفاوضـــات حين رفض  باعتبارها الســـبب الرئيســـي، إن مل يكن
اجلانب الفلســـطيني، بحســـب الرواية اإلســـرائيلية، العرض الســـخي الذي قدمه إيهود براك 

من األراضي الفلسطينية احملتلة، وبالتايل فإنه ال  %96بإقامة الدولة الفلسطينية على 
ســـــت الفلســـــطينية لي يوجد أحد يف اجلانب الفلســـــطيني يمكن التفاوض معه، وأن القيادة

جاهزة للســـــــــــالم بعد. ولعل أحد أهم األســـــــــــباب، التي ســــــــــــاهمت يف ترويج هذه الرواية 
اإلســــــــــرائيلية، هو غياب أية رواية فلســــــــــطينية تفصــــــــــيلية عن حقيقة ما جرى يف كامب 
ديفيد توضـــح أســـباب رفض الفلســـطينيين للعرض اإلســـرائيلي. من هنا تأتي أهمية هذا 

ب القليلة التي تروي للجمهور حقيقة ما جرى بشــــــــكل تفصــــــــيلي، الكتاب، إذ إنه من الكت
يف حماولة لدحض الرواية اإلســــــــرائيلية، وإلظهار أن اجلانب اإلســــــــرائيلي مل يعرض أي 

  شيء جوهري على اجلانب الفلسطيني.
أعتقد أن كلمة الغالف اخللفي للكتاب تختصـــــــــــر لنا الهدف منه؛ فهو ليس من أجل 

كتاب إليقاظ الذاكرة، "كشــــــف التضــــــليل واخلديعة اإلســــــرائيليين فحســــــب، بل إنه أيضــــــاً 
ففي مدخل الكتاب يشـــــــــــرح لنا بالل احلســـــــــــن كيف قام  "وإنقاذها من كســـــــــــلها املميت.

يس الفلســـــــطيني بأنه رضـــــــخ للحصـــــــار اإلســـــــرائيليون بتزوير وحتريف تصـــــــريحات الرئ
والقصــــف وتنازل عن مواقفه املبدئية، وخصــــوصــــاً مطلب حق العودة. ويضــــيف أن هذا 
التزوير جزء من حملة إعالمية إســـــرائيلية، شـــــرســـــة ومتواصـــــلة، تعود إىل اليوم الذي تال 

  فشل مفاوضات كامب ديفيد.
ومــا  2000 يعــالج الكتــاب مفــاوضـــــــــــــات كــامــب ديفيــد التي جرت يف تموز/يوليو

تمخضـــــــــت عنه، ومواقف األطراف املشـــــــــاركة، ومفاوضـــــــــات طابا التي جرت يف كانون 
  ، واحملاوالت التي جرت لتقييمها.2001الثاين/يناير 

يتمحور نقاش بالل احلســـن بدايةً حول نقطتين رئيســـيتين ســـاهمتا يف إفشـــال قمة 
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براك يف تنفيــذ  كــامــب ديفيــد قبــل بــدئهــا. النقطــة األوىل، بحســـــــــــــب رأيــه، هي عــدم رغبــة
انســــــــــحاب ثالث من الضــــــــــفة الغربية، وإصــــــــــرار احلكومة اإلســــــــــرائيلية على االنتقال إىل 
. ويرى احلسن أن السبب يف ذلك يرجع إىل اعتقاد إسرائيل أن  املفاوضات النهائية فوراً
احتفاظها بمزيد من األرض يعطيها قوة تفاوضية أكبر يف مواجهة الفلسطينيين؛ وهذا 

رائيلي املتشـــــــــــــدد يف عــدم االنســـــــــــحــاب أوجــد نوعــاً من عــدم ثقــة اجلــانــب املوقف اإلســـــــــــ
  الفلسطيني بنيات حكومة براك.

أمّا النقطة الثانية التي ســـــــــــاهمت يف إفشـــــــــــال مفاوضـــــــــــات كامب ديفيد، فهي عدم 
التحضير الكايف للقمة. فقد طالب الفلسطينيون اإلدارة األميركية بمهلة شهر على األقل 

ة، وذلك بســـــــــــبب الفجوة الكبيرة بين مواقف الطرفين. لكن هذا من أجل التحضـــــــــــير للقم
إســـــــرائيلي، وذهب الفلســـــــطينيون إىل القمة  -	املطلب الفلســـــــطيني جوبه برفض أميركي

حتت ضـــغوط شـــديدة من قبل اإلدارة األميركية، ومل يتم التحضـــير للقمة إالّ خالل ثالثة 
هنا أن اجلانبين األميركي واإلســـــــــــرائيلي يتحمالن مســـــــــــؤولية أيام فقط. ويرى املؤلف 

فشل القمة بسبب رفضهما التحضير لها، حتت ذريعة أن لدى اجلانب اإلسرائيلي خططاً 
جديدة ومغرية للفلســــــــــطينيين كفيلة بجســــــــــر الهوة بين الطرفين. ويضــــــــــيف احلســــــــــن أن 

ة الوطنية يف وضع صعب االعتقاد الذي كان سائداً يف اجلانب اإلسرائيلي هو أن السلط
يتمثـــل يف قيـــام الـــدولـــة "ودقيق، وبـــالتـــايل فهي بحـــاجـــة إىل أي إجنـــاز، وهـــذا يمكن أن 

الفلســـــــــطينية، والقيادة الفلســـــــــطينية مســـــــــتعدة لدفع أثمان غالية مقابل احلصـــــــــول على 
). ولعل هذا هو الســـــــــبب يف اعتقاد اجلانبين اإلســـــــــرائيلي واألميركي أن 14(ص  "الدولة

  ستجد طريقها إىل النجاح وإنهاء الصراع. القمة كانت
ينتقــل احلســـــــــــن بعــد ذلــك إىل مراجعــة وحتليــل دقــائق وتفصـــــــــــيالت مــا جرى خالل 
مفاوضــــــــات كامب ديفيد، وأســــــــلوب إدارة املفاوضــــــــات خالل القمة، فيقول إن كلينتون 
ركز يف إدارته للمفاوضات على شخص الرئيس عرفات. فقد فرض عليه عزلة، ومارس 

يرة. ويضـــــيف أن األميركيين واإلســـــرائيليين كانوا يرســـــمون حالً شـــــخصـــــياً ضـــــغوطاً كث
لعرفـات، ال للشـــــــــــعـب الفلســـــــــــطيني. ويرى احلســـــــــــن أن النهج الـذي اتبعـه األميركيون يف 

الفلســـــــطينيين ليســـــــوا شـــــــعباً لديه "املفاوضـــــــات يشـــــــير إىل أنهم ربما كانوا يعتقدون أن 
اس لهم زعيم، وحتل املشــــكلة حين مقدســــات وثوابت ورأي عام، بل هم جمموعة من الن

  .)19(ص  "يوافق هذا الزعيم على ما يطلب منه
من جهــــة أُخرى، ركز األميركيون كــــل الضـــــــــــغوط على اجلــــانــــب الفلســـــــــــطيني، ومل 
يمارســـــوا أي ضـــــغط على اجلانب اإلســـــرائيلي. وهذا ما ســـــاهم، بدوره أيضـــــاً، يف إفشـــــال 

  املفاوضات.
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ا تفصـــــــــــيالت مــا جرى يف كــامــب ديفيــد، ن أجــل فــإن الكــاتــب يبــذل جهــداً كبيراً م أمــّ
األميركية، التي تزعم أن اجلانب اإلســـــــــرائيلي عرض على  -	تفنيد الدعاية اإلســـــــــرائيلية

من أراضـــــــي الضـــــــفة الغربية وقطاع غزة. فاحلســـــــن،  %95الفلســـــــطينيين دولة على نحو 
بة ســـــــويف أكثر من مناســـــــبة، ويف فصـــــــل بأكمله يف الكتاب، يحاول أن يثبت أن هذه الن

ليســت أكثر من العنوان اإلعالمي العريض خلطة إيهود براك للتســوية، وأنه لدى التدقيق 
. فالكتل  يف تفصـــــــــــيالت هذه اخلطة، يتضـــــــــــح أن النســـــــــــبة الفعلية هي أقل من ذلك كثيراً

، واملنطقــة احلرام احملــددة يف اتفــاقيــة الهــدنــة ســـــــــــنــة "القــدس الكبرى"االســـــــــــتيطــانيــة، و
امليت، وغور األردن، والقواعد العســــــــكرية اإلســــــــرائيلية ، ونصــــــــف مســــــــاحة البحر 1948

والطرق املؤدية إليها، وحمطات الرادار املتقدمة، ليســـــت ضـــــمن حســـــابات براك للضـــــفة 
من مســاحة الضــفة، بحســب  %25الغربية، وهذه ربما يبلغ جمموع مســاحتها ما نســبته 

 14/2/2002خ بتاري "نيويورك تايمز"اعتراف براك نفســه يف مقال كتبه يف صــحيفة 
  .)29(ص 

ويناقش احلســــن موضــــوعي الالجئين والقدس بالتفصــــيل، ويوضــــح أن مفاوضــــات 
 فاإلســرائيليون رفضــوا االعترافكامب ديفيد مل تشــهد أي تقدم ملحوظ يف كال امللفين. 

بمســــؤوليتهم عن مشــــكلة الالجئين، والقبول بمبدأ حق العودة. وقد حاول اإلســــرائيليون 
اإليحاء للرأي العام بأن موضـــــــــــوع الالجئين مل يكن حجر عثرة يف مفاوضـــــــــــات كامب 

اإلســـرائيليين، وعلى كثرة ما حتدثوا عن تفاصـــيل مفاوضـــات كامب ديفيد، "ديفيد، لكن 
وا مقلين جــداً يف احلــديــث عن املفــاوضــــــــــــات التي دارت بشــــــــــــأن قضـــــــــــيــة الالجئين، كــان

وجتنبوا اإلشـــــــــــــارة إىل أن موضـــــــــــوع الالجئين كــان من األســـــــــــبــاب الرئيســـــــــــيــة لفشـــــــــــــل 
  .)39(ص  "املفاوضات، وركزوا أسباب الفشل يف موضوع القدس فقط

ســـطينيين لوفيما يتعلق بالقدس، يقول احلســـن إن اإلســـرائيليين مل يعرضـــوا على الف
ســـيادة فعلية على القدس الشـــرقية، وإنما على بعض ضـــواحي مدينة القدس، يف مقابل 

  إبقاء السيادة يف القدس الشرقية بيد اإلسرائيليين.
باختصــــــار، يرى املؤلف أن مفاوضــــــات كامب ديفيد مل تشــــــهد أية خطة إســــــرائيلية 

دة يلية مغرية وجديفعلية للســـــــالم مع الفلســـــــطينيين، وأن ما أثير يف شـــــــأن خطة إســـــــرائ
  للسالم ما هو إالّ خدعة إعالمية من أجل إظهار الفلسطينيين غير راغبين يف السالم.

وفــيــمــــــا يــتــعــلــق بــورقــــــة كــلــيــنــتــون، الــتــي أعــلــنــهــــــا الــرئــيــس األمــيــركــي يف كــــــانــون 
، أي بعد اندالع االنتفاضـــة الفلســـطينية، يجزم احلســـن أنها كانت 2000األول/ديســـمبر 

رائيلي يف كامب ديفيد مع بعض التحســينات، وليس صــحيحاً أنها تكراراً للموقف اإلســ"
). فمن حيــث 76(ص  "كــانــت متقــدمــة على مفــاوضــــــــــــات كــامــب ديفيــد من حيــث اجلوهر
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املســــاحة التي ســــتقام عليها الدولة الفلســــطينية، مثالً، تذكر الورقة أن نســــبتها ســــتصــــل 
  من الضفة الغربية. %95إىل 

 املبـــادرة، مثـــل االســـــــــــتيطـــان واألمن والقـــدس، لكن عنـــد حتليـــل البنود األُخرى يف
، أو أنها حتى أقل: فبينما %65يتضــــــح، على حد رأي احلســــــن، أن هذه النســــــبة ال تتعدى 

من  %96 -	%49حتدث كلينتون يف البند األول عن انســـــــــــحاب إســـــــــــرائيلي مما نســـــــــــبته 
افة من العرض األصـــلي. إضـــ %20األرض، جاء البندان اآلخران ليخفضـــا النســـبة بنحو 

إىل أن ما ورد يف شـــــــــــأن املســـــــــــتعمرات والقدس واألمن جعل من مبادئ عامة إيجابية 
). واألمر نفســـــه 79طرحها كلينتون مبادئ عصـــــية على التطبيق على أرض الواقع (ص 

  ينطبق على املبدأ العام الذي وضعه كلينتون حلل موضوع القدس.
 رقة كلينتون، وينفي أنومن ثم يناقش احلســــن ورقة التحفظات الفلســــطينية إزاء و

يكون الفلســطينيون وافقوا عليها، ويضــيف أن اجلانب اإلســرائيلي مل يوافق عليها أيضــاً 
  من دون حتفظات.

يف الفصل التايل، يسلط الباحث الضوء على مفاوضات طابا التي جرت يف كانون 
ر ، ويرى أن التطور األهم يف طابا كان مصــــــــــــارحة كل طرف اآلخ2001الثاين/يناير 

بحقيقة مواقفه، والدخول يف مفاوضـات بشـأن جميع املوضـوعات العالقة، بل مناقشــة 
أدق التفصيالت. لكن املفاوضات، كما هو معلوم، توقفت بعد فشل براك يف االنتخابات 
وجناح شـــارون. ويتطرق احلســـن إىل وثيقة موراتينوس، املســـؤول األوروبي الذي يتابع 

تنتاج فحواه أن اجلديد يف طابا كان تراجع إســرائيل امللف الفلســطيني، ويخلص إىل اســ
يف قضـــــــــايا حمدودة ملصـــــــــلحة املطالب الفلســـــــــطينية، وأن القضـــــــــايا الرئيســـــــــية مل يتم 
التوصــــل إىل أي اتفاق يف شــــأنها. ويحاول الكاتب جاهداً أن ينفي صــــحة ما دار بشــــأن 

  ىل اتفاق.تلك املفاوضات، ومنها االدعاء أن اجلانبين كانا على وشك التوصل إ
يف الفصل األخير يحاول احلسن أن يحلل األسباب التي أدت إىل فشل املفاوضات، 
من خالل عرض ومنــــــاقشـــــــــــــــــة بعض املقــــــاالت واملقــــــابالت التي جرت مع عــــــدد من 
املفاوضـــــــين اإلســـــــرائيليين يف كامب ديفيد وطابا، ويركز بصـــــــورة خاصـــــــة على حتليل 

عامي، وزير اخلارجية آنذاك، يتهم فيها الفلسطينيين  -		بن		ة صحافية مع شلومومقابل
بأنهم ال يريدون السالم، بناء على حتليالت غريبة لنفسية عرفات وذهنية الفلسطينيين 

رف يغ"عامي  -		ويصــــل احلســــن يف النهاية إىل أن بناملســــتمدة من ديانتهم وثقافتهم. 
تحــــاور ي جتعــــل المن نبع نظريــــة حرب احلضـــــــــــــــارات، وهــــذه النظريــــة بــــالــــذات هي الت

عامي فإن تهمة رفض التحاور وعدم القدرة عليه، ترتد  -		مستحيالً، وحين يتبناها بن
  .)121(ص  "على إسرائيل ال على الفلسطينيين
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  مالحظات
املالحظة األهم على هذا الكتاب هي، كما أعتقد، أن املؤلف مل يدعم عملية حتليله 

مع االنســــــحاب منها، بحســــــب خطة براك، ومناقشــــــاته فيما يتعلق بنســــــبة األراضــــــي املز
بتقديم وثائق وخرائط تثبت ما ذهب إليه. إنه يقول إن النســـــــــــبة أقل كثيراً، لكنه ال يقدم 
أية خريطة توضــح حقيقة األمر كي يثبت زيف االدعاء اإلســرائيلي. ولعل هذه هي نقطة 

غى احلسن طالضعف الرئيسية يف الكتاب، إذ يمكن القول إن احلس الصحايف لدى بالل 
على حتليله الذي ال يســـــــــــتند إىل الوثائق. فالفكرة الرئيســـــــــــية للكتاب هي تبيان اخلداع 
اإلســـــــــرائيلي للرأي العام، لكنه ال يقدم الوثائق الضـــــــــرورية لتوضـــــــــيح ذلك. على ســـــــــبيل 
املثال: يرى الباحث أن مســـــــــاحات من البحر امليت واملنطقة احلرام التي كانت تفصـــــــــل 

التي عرضـــها  %95، ليســـت ضـــمن نســـبة 1967وإســـرائيل قبل حرب بين الضـــفة الغربية 
براك. إالّ إنه مل يوضح لنا ما هي نسبة مساحة البحر امليت من الضفة الغربية أو نسبة 

ــــــــــمساحة املنطقة احلرام. وهو يقول أيضاً إن القدس الكبرى ليست ضمن نسبة  ، %95		الـ
طق القدس الكبرى، مثل أبو ديس إالّ إنه يناقض هذا املوقف عندما يقول إن بعض منا

وعناتا وغيرهما، سيكون حتت سيادة الدولة الفلسطينية، واألهم أين هي اخلريطة التي 
  قدمها اإلسرائيليون وتؤكد ذلك؟

املالحظة الثانية هي أنه مل يوجه أي انتقاد، ولو صـــــــــغير، إىل اجلانب الفلســـــــــطيني 
خطة فلســــطينية خاصــــة به. كما أنه ورئيســــه عما جرى، وملاذا مل يقدم يف كامب ديفيد 

ن كلينتون، عكس اإلســــــرائيلييمن الواضــــــح أن الفلســــــطينيين ترددوا يف القبول بمبادرة 
  وافقوا عليها، كما هي إذا قبلها الطرف اآلخر. -	بعد ساعات فقط من إعالنها -	الذين

كذلك فإن الكاتب مل يشـــــــــــر إىل اتفاق شـــــــــــرم الشـــــــــــيخ األول يف عهد براك، حين قاد 
ائب عريقات تلك املفاوضــــــات، ووافق فيها، بتعليمات من قيادته، على التنازل عن صــــــ

ضــــــــــرورة إجناز اســــــــــتحقاقات املرحلة االنتقالية قبل االنتقال إىل مفاوضــــــــــات املرحلة 
النهائية، إذ كان النص واضـــــــــــحاً يف ذلك االتفاق، حيث وافق الطرف الفلســـــــــــطيني على 

لقضــايا املرحلة النهائية يف أيار/مايو، بينما تم النص على  "إطار"التوصــل إىل اتفاق 
يف حزيران/يونيو من  -		من استحقاقات املرحلة االنتقاليةوهو  -		"الثالث"االنسحاب 

  ."اإلطار"تلك السنة، أي بعد التوصل إىل اتفاق 
  ثامر توفيق أبو بكر
  باحث يف مركز جنين
  للدراسات االستراتيجية، عمّان
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