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 أوالً 

هي قضــايا الســياســة اخلارجية األميركية التي ارتبطت كلياً يف الذهن برجل  قليلة
روس. فخالل األعوام  اإلســــــــــرائيلي بدنيس -	واحد، كما ارتبطت عملية الســــــــــالم العربي

األربعــة األوىل من إدارة الرئيس بوش، ال بــل أكثر من ذلــك، خالل األعوام الثمــانيــة من 
لعمليـــة، إذ ســـــــــــمح لـــه بـــأن يعمـــل مســـــــــــتقالً عن واليـــة كلينتون، كـــان دنيس روس هو ا

املؤســســات البيروقراطية، فراح يصــمم بصــورة شــخصــية اســتراتيجيا الواليات املتحدة 
للمفاوضـــات يف الشـــرق األوســـط، ثم يعنى بتنفيذها. حضـــر روس كل اجتماع مهم؛ وهو 
 يمتلك ذاكرة هائلة، وقدرته على تســــــــجيل املالحظات كانت أســــــــطورية. وهذا كله يجعل

كتــابــه حريــاً بــالقراءة، وروايتــه للوقــائع عســـــــــــيرة على التكــذيــب، واســـــــــــتنتــاجــاتــه أوىل 
  بالتمحيص الدقيق.

روس يســــــــــتعصــــــــــي على التصــــــــــنيف الســــــــــهل. لقد نشــــــــــط فترة طويلة جداً يف احلزب 
الديمقراطي، وعمل يف حملتي روبرت كندي وجورج ماكغفرن، ثم انضم إىل إدارة ريغن 

وزير اخلـــارجيـــة جيمس بيكر من وزارة اخلـــارجيـــة إىل  فـــإدارة بوش [األب]. ونقـــل مع
البيــــت األبيض يف حمــــاولــــة إلنقــــاذ فرص الرئيس [بوش األب] الضـــــــــــئيلــــة يف إعــــادة 
االنتخــاب (وبــاملنــاســـــــــــبــة اقترح روس حينهــا أن يســـــــــــتبعــد بوش دان كوايــل من فريقــه 
 ويســـــــــــتعيض عنــه بكولن بــاول)، ومع ذلــك احتفظــت بــه إدارة كلينتون وعيّنتــه منســـــــــــقــاً

  خاصاً للشرق األوسط.
هاجم كثيرون من العرب روس العتقادهم أن عقيدته اليهودية أعمته، كما هاجمه 
بعض اليهود العتقادهم أنه يتعامى عنها. واعتبره عرفات، يف أشــــــــــــد أوقات غضـــــــــــبه، 

                                                            
)(   مدير "برنامج الشــــــــرق األوســــــــط" يف جمموعة "إنترناشــــــــيونال كرايســــــــز غروب". وكان املســــــــاعد

  .2001 -	1998اإلسرائيلية يف الفترة  -	اخلاص للرئيس كلينتون للشؤون العربية
)(  :10 املصدر.-vol. 51, no. 15, October 7, 2004, pp. 6 ,The New York Review of Books  
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مسؤوالً عن فشل عملية السالم، وإن كان طلب يف أوقات أُخرى وساطته للتدخل، وطلب 
حافظ األســد، من كلينتون أن يســتبعده من الفريق [األميركي] (غير أن الرئيس الســوري، 

كلينتون رفض بأدب وحزم). واســـتهل رئيس احلكومة اإلســـرائيلية، براك، واليته بتبليغ 
(وهو وصـــــــــــف غير مالئم، غير أن الهدف  "البيروقراطيين"كلينتون أن ال صـــــــــــبر له على 

)، لكنه أنهى تلك الوالية بمحاصــــــــــرة روس باملكاملات الهاتفية. لقد كان  كان واضــــــــــحاً
روس يتنقل بين االحتفاظ بأفكاره لنفسه وبين العمل كعضو يف فريق. وبما أنني كنت 
عضــــــــــواً يف ذلك الفريق مدة ثالثة أعوام، فإنني أشــــــــــهد على أنه مل يتهرب قط من نقاش 

. وأخيراً، يف مهنـــة يميـــل العـــاملون فيهـــا إىل إ براز الـــذات جيـــد، وإنمـــا كـــان يحبـــذه كثيراً
بحدة، اســـــــتطاع روس أن يبقى يف منصـــــــبه بفضـــــــل دماثة الســـــــلوك والتفوق يف امتالك 
احلقائق، حتى أنه من صانعي السياسة القليلين جداً الذين يمكنهم أن يخدموا يف إدارة 

  يرئسها كيري أو بوش، سواء بسواء.
عملية الســـالم هو عدة كتب تتضـــمنها دفتا كتاب واحد. إنه قصـــة " الســـالم املفقود"

للوصول إىل تسوية  2000وسنة  1999الفلسطينية، واحملاولة يف سنة  -		اإلسرائيلية
نهائية، وجهود إدارة كلينتون للتوسط يف صفقة بين إسرائيل وسورية، وانخراط روس 
يف كل ذلك. إنه رواية منصـــــــــفة بكل ما تســـــــــتدعيه الكلمة من معان: عملية الســـــــــالم كما 

إىل حد أنه وإن كان يكتب بعد مضـــــــــــي فترة من الزمن، فإن  -		قيلترآها، الكلمات كما 
أثراً من ذلــك ال يظهر. لكن مــا ســـــــــــيتوق إليــه القــارئ، وقــد يكون مــدار اختالف معــه، هو 
حتليل روس ملا أدى إىل تعثر اتفاق أوســــــلو، وإىل فشــــــل كامب ديفيد، وماذا دهى ياســــــر 

  عرفات.

 ثانياً 

كــان القصــــــــــــد منهــا أن حتــل الصـــــــــــراع عمليــة  1993صـــــــــــمم اتفــاق أوســـــــــــلو ســـــــــــنــة 
الفلســــــــــطيني بالتدريج. تتنازل منظمة التحرير الفلســــــــــطينية عن العنف،  -	اإلســــــــــرائيلي

وتتعهــد بمكــافحــة اإلرهــاب. وتنســـــــــــحــب إســـــــــــرائيــل، كخطوة أوىل، من معظم قطــاع غزة 
احملتل، باســــــتثناء املســــــتوطنات اليهودية، ومن مدينة أريحا يف الضــــــفة الغربية. وكان 

عمليات إعادة االنتشـــــــــــار أن تلي ذلك، وأن تتوىل ســـــــــــلطة فلســـــــــــطينية حديثة  من شـــــــــــأن
  .التكوين السيطرة على هذه املناطق

، فإنه كان يتعين على إســـــــــــرائيل، بموجب 2وبحســـــــــــب ما نص عليه اتفاق أوســـــــــــلو 
، أن تعيد انتشـــار قواتها يف 1995االتفاق االنتقايل الذي تم توقيعه يف أيلول/ســـبتمبر 

، بما يمكّن الفلســــــطينيين من "مناطق عســــــكرية حمددة"الضــــــفة الغربية على مراحل إىل 
إدارة مزيد من األراضــــــي (وإن بدرجات متفاوتة). وعشــــــية حمادثات التســــــوية النهائية 

، 1999أيــار/مــايو  4للصـــــــــــراع، التي كــان يفترض أن تبــدأ بعــد عــامين وأن تتم بحلول 
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املفترض أن تكون الوالية القانونية للســـــــــــلطة الفلســـــــــــطينية امتدت على كامل  كان من
القدس الشــرقية، واملســتوطنات  -		الضــفة الغربية وقطاع غزة، باســتثناء بعض األماكن

التي ســـــــيجري التفاوض بشـــــــأنها يف هذه احملادثات.  -		اإلســـــــرائيلية، واملواقع األمنية
بة إىل اخلطوات االنتقالية، فقد ســــــــكت عن وبقدر ما كان اتفاق أوســــــــلو مفصــــــــالً بالنســــــــ

النتيجة النهائية، ومل يقل أي شيء عن الوضع النهائي لألراضي، ومصير املستوطنات 
اليهودية، وحل مســألة القدس والالجئين الفلســطينيين، أو بشــأن إنشــاء دولة فلســطينية. 

  .ة املتبادلةوكان املأمول أن تعالج هذه املسائل بعد أن يكون الفريقان عززا الثق
غير أن األمور ســــــارت على غير ما كان خمططاً. فقد أنشــــــئت الســــــلطة الفلســــــطينية، 
وبدأت القوات اإلســرائيلية إعادة االنتشــار (وإن مع بعض التأخير)، ومنح الفلســطينيون 

من شعبهم يف الضفة الغربية وغزة، وتعاون الفريقان على  %90الوالية القانونية على 
. وعــانــت  القضـــــــــــــايــا األمنيــة بين وقــت وآخر. لكن املهــل القصـــــــــــوى تم جتــاهلهــا تكراراً

إســـرائيل جرّاء هجمات إرهابية فتاكة. والعداء إلســـرائيل، الذي كان يظهر يف الصـــحافة 
واإلذاعـــة والتلفزة الفلســـــــــــطينيـــة واملســـــــــــــاجـــد، ظـــل بال حســـــــــــيـــب. ويف املقـــابـــل، تنـــامـــت 

ل يف مصــــــادرة األراضــــــي املســــــتوطنات يف الضــــــفة الغربية بســــــرعة، واســــــتمرت إســــــرائي
الفلسطينية، وحافظت من خالل تشكيلة من التدابير االقتصادية والسياسية والعسكرية 
على ســـــــــــيطرة حمكمــــــة على حيــــــاة الفلســـــــــــطينيين. وبحلول التــــــاريخ املتوقع إلنهــــــاء 
. وعندما اجتمع  مفاوضـــــــات الوضـــــــع النهائي، مل تكن هذه املفاوضـــــــات قد بدأت أصـــــــالً

، كان ما زال على إســــــــرائيل أن تنجز 2000الشــــــــروع فيها ســــــــنة براك وعرفات من أجل 
من قطــاع غزة وأقــل قليالً من  %30جــدول انســـــــــــحــابــاتهــا، وكــانــت ال تزال حتتفظ بنحو 

من الضـــــفة الغربية. وظلت اجلماعات الفلســـــطينية املســـــلحة ناشـــــطة. وكان انعدام  60%
انهيار قمة كامب ديفيد ، وبُعيد 2000الثقة املتبادل بلغ ذروته. ويف أيلول/ســـــــــــبتمبر 

  .بين كلينتون وبراك وعرفات، انفجر العنف انفجاراً كامالً
ملاذا انهارت العملية التي نص عليها اتفاق أوســـــــــــلو؟ ال يخطئ املرء عندما يقول 
إنها انهارت جرّاء ســـــــــلســـــــــلة من احلوادث املأســـــــــاوية. لكن على الرغم من املهل املفوّتة 

إن رئيس احلكومة رابين وعرفات، اللذين كانا على رأس وااللتزامات غير املســــتوفاة، ف
القيادتين اإلســـــــــرائيلية والفلســـــــــطينية عند توقيع اتفاق أوســـــــــلو، جنحا يف تطوير عالقة 

عنــدمــا اغتيــل رابين على يــد متطرف  1995بنــاءة، انتهــت يف تشـــــــــــرين الثــاين/نوفمبر 
حول انتباهه إىل إســـــــــــرائيلي. ومع أن خلفه شـــــــــــمعون بيرس كان ملتزماً بأوســـــــــــلو، فقد 

سورية، معتقداً أن إمكان االتفاق معها كان وشيكاً، وأن التقدم السريع مع الفلسطينيين 
  .قد يستعدي الناخبين

قضـــــــت أربع عمليات اســـــــتشـــــــهادية حلركة  1996يف شـــــــباط/فبراير وآذار/مارس 
 ععلى آمال بيرس االنتخابية. وعندما ذهب اإلسرائيليون إىل صناديق االقترا "حماس"
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. ويف أيار/مايو  62مل يكن يف طليعة اهتماماتهم اغتيال رابين، وإنما مقتل  إســــــرائيلياً
. وبات هذا العدو الشـــرس التفاق أوســـلو 1996 ، منحوا بنيامين نتنياهو انتصـــاراً هزيالً

(كان يشبّهه باملوافقة على هدف منظمة التحرير بالقضاء على الدولة اليهودية) رئيساً 
ف وضــــــعه موضــــــع التنفيذ. ومع أنه وقّع على مضــــــض بضــــــعة اتفاقات للحكومة واملكل

انتقالية تغطي االنســــــحابات اإلســــــرائيلية واإلجراءات األمنية الفلســــــطينية خالل الفترة 
اخلطوات الكفيلة "، إالّ إنه كان، بحســــــــــــب كلمات روس، يتخذ بانتظام 1999 -		1996

  ."لرأي العام الفلسطينيبتهدئة قواعده االنتخابية اليمينية... والتي تلهب ا
ويف روايــة روس لعمليــة أوســـــــــــلو تؤدي األقــدار التــاريخيــة دوراً مهمــاً، وإن مل يكن 
الدور الوحيد أو حتى الدور املركزي. ويف رأيه أن املأســـــــــــاة كانت أمراً ال مفر منه، لكن 
. املســـــألة األهم هي لِمَ كانت هذه العملية على قدر من الهشـــــاشـــــة جعلها طعماً للمأســـــاة

وتؤدي تفســـــــــــيراتــه يف جوهرهــا إىل أمر واحــد: اســـــــــــتمرار الطرفين يف الســـــــــــلوك الهــدام. 
افترض اتفاق أوســـــــــلو أن اخلطوات املتخذة خالل الفترة االنتقالية ســـــــــتســـــــــاعد الطرفين 
على تعلم العيش معاً وتســـــوية املســـــائل األعوص فيما بينهما. إنما بدالً من ذلك اســـــتمر 

العنف، وأطلقوا املشـــــــــــتبـــــه يف أنهم إرهـــــابيون من الفلســـــــــــطينيون يف التحريض على 
ســـجونهم، وفشـــلوا يف نزع ســـالح املنظمات املتطرفة. أمّا إســـرائيل فأخرت انســـحاباتها 
من األراضـــــي، ووســـــعت املســـــتوطنات، وصـــــادرت األراضـــــي، وهدمت املنازل، وفرضـــــت 

الظلم و قيوداً على حركة الفلســــطينيين. الفلســــطينيون الذين تعرضــــوا باســــتمرار لإلذالل
رأوا احتالالً أشـــــــد قســـــــوة. ورأى اإلســـــــرائيليون العرضـــــــة للهجمات الفتاكة اســـــــتمراراً يف 

  .العنف
أنفســهما ومقاومة ضــغوط  "تغيير"ويعزو روس هذا اإلخفاق إىل عجز الفريقين عن 

الســــــــــياســــــــــة احمللية. ويرى أنه ملّا كانت القيادة الفلســــــــــطينية بزعامة عرفات تفتقر إىل 
أو اجلهاد اإلســـالمي، " حماس"الشـــرعية الديمقراطية فقد كانت تتلكأ يف مواجهة حركة 

ة دبل كانت تلجأ بدالً من ذلك إىل تهدئتهما باعتماد خطابة مناوئة إلســـــــرائيل. أمّا القا
اإلســـــــرائيليون، فكانوا يشـــــــعرون يف بيئتهم الســـــــياســـــــية املفتتة والتنافســـــــية بأن عليهم 
االســتجابة ملطالب قواعدهم االنتخابية اليمينية أو شــركائهم يف االئتالف. فكلما جرت 
عملية اســـــــــتشـــــــــهادية، كان نتنياهو بانتظام يعلق املفاوضـــــــــات، أو يجمد عملية تطبيق 

الســــــتيطان مل يكن نتنياهو وحده من اســــــتمر فيه، بل اســــــتمر االتفاقات. وبالنســــــبة إىل ا
أيضاً رابين وبيرس وبراك يف بناء املستوطنات وذلك من أجل تقوية نفوذهم السياسي، 
وصــــــد معارضــــــة جماعات املســــــتوطنين واألحزاب الدينية املتطرفة. لقد حنث الفريقان 

ة تنصـــــــــــله. ويعلق روس يف التزاماتهما، واســـــــــــتعمل كل منهما خرق اآلخر ذريعة لتغطي
  ".كان كل اتفاق انتقايل يولد مزيداً من االرتياب من العملية بدالً من الثقة بها"قائالً: 

بات تفســــير روس لفشــــل أوســــلو مقبوالً اليوم بصــــورة عامة، وإن كان بعض نقاده 
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يـــذكر عـــدة أســـــــــــبـــاب أُخرى. ســـــــــــعى روس وإدارة كلينتون لالحتفـــاظ برعـــايـــة الواليـــات 
رية للعملية الســلمية، وقاوما أي تدخل أوروبي ممكن ومفيد، وخصــوصــًا املتحدة احلصــ

أي تدخل عربي. وكان عدم إيالء الدول العربية أي دور أصــــــيل يف العملية بمثابة إعفاء 
لها من أية مسؤولية عن جناحها. ومما تعرض للنقد الشديد أيضاً ما وصفه آرون ميلر، 

ات املتحــدة إىل التخلي عن اســـــــــــتقاللهــا يف نــائــب روس خالل هــذه املــدة، بميــل الواليــ
احلكم والتنازل عنه ملصلحة التفضيالت اإلسرائيلية. كما ينتقد آخرون ما درجت عليه 
الواليات املتحدة من تصـــميم املقترحات مع إســـرائيل قبل حماولة بيعها للفلســـطينيين. 

  :ويكتب روس
 ســـمتمبتدئين بنمط ات -		بات جزءاً من أســـلوب عملنا "الترويج"

به إدارتا بوش وكلينتون. كنا نأخذ األفكار اإلســــرائيلية، أو تلك 
التي يمكن أن يقبل بها اإلســرائيليون، ونشــتغل عليها، حماولين 
زيـــادة جـــاذبيتهـــا للعرب، بينمـــا نحـــاول إقنـــاع العرب بتقليص 

  .توقعاتهم
 املضمون،لكن أكثر االنتقادات شيوعاً هو أن روس شدد على العملية أكثر مما ركز على 

مواصالً احملادثات كأنها غاية يف حد ذاتها. فكثيراً ما كان يسعى لردم الهوة باللجوء 
إىل الغموض البناء، أي إىل تغطية اخلالفات العميقة بصــيغ لغوية بارعة، تتيح لكل من 
اإلســـــرائيليين والفلســـــطينيين االعتقاد أنهم حصـــــلوا على ما كانوا يريدونه، حتى عندما 

ور التي يطلبونها متناقضــــــــــــة فيما بينها. غير أن روس يقر بهذا العيب. وهو تكون األم
أنه اإلجبار على عقد االجتماعات والتوصـــــل إىل "		يصـــــف دوره خالل حكم نتنياهو بـــــــــــــــــ

 "احلــد األدنى من التفــاهمــات التي حتــافظ على الهــدوء واســـــــــــتمرار احلوار الســـــــــــيــاســـــــــــي.
ضــــــمن يف ذاتها بذور مســــــوغاتها. أن كل عملية تفاوض تت"وبصــــــورة عامة، يرى روس 

ويف كثير من احلاالت تصـــــــــــبح العملية قادرة على االســـــــــــتمرار، وبالتايل غاية يف حد 
  ."ذاتها

أّما بالنســـــــــــبة إىل ما يجب عمله، فيقول روس إنه عدم الســـــــــــماح بتطور واقع حول 
على األرض. ويف هـــذا اجملـــال مل تكن  -		أكثر تعـــاديـــاً -		طـــاولـــة املفـــاوضــــــــــــــات، وآخر

يات املتحدة على مســـــــــــتوى مســـــــــــؤوليتها، وأخفقت يف حماســـــــــــبة اإلســـــــــــرائيليين أو الوال
فكثيراً ما امتنعنا من إلقاء "الفلســــــــــطينيين؛ فمن أجل الســــــــــالم جتاهلت أعماالً تنســــــــــفه. 

. وهو يــدعو الواليــات  "التبعــة على هــذا الطرف أو ذاك خوفــاً من قطع عمليــة واعــدة جــداً
على أن يقبل كل من الفريقين قواعد ســــــــلوك معين، املتحدة إىل التشــــــــديد يف املســــــــتقبل 

تهيئة الرأي العام للتســــوية، وعلى وفاء كل "وإىل جعل انخراطها يف العملية يعتمد على 
 "من الفريقين بالتزاماته والتصرف بطريقة تليق بأهداف عملية التفاوض.
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 ثالثاً 

لتحليــل يثير حتليــل روس مســـــــــــــألــة مركزيــة: هــل ينســـــــــــجم احلــل الــذي يقترحــه مع ا
  النقدي الذي يقدمه؟

إذا ما ســــــــلّم املرء بتفســــــــير روس القائل بأن الســــــــياســــــــات الداخلية هي التي دفعت 
فمن الصـــــعب أن  -	وأنا ال أجد أســـــاســـــاً إلنكار ذلك -		اجلانبين بعيداً عن روحية أوســـــلو

غاية نبيلة، وإن كان نادراً ما يتحقق  "التغيير"نرى ما الذي كان من شأنه أن يقرِّبهما. 
عبر النيات النبيلة وحدها؛ فقد كان يســـتلزم توازناً جديداً يف القوى بين الفريقين، وهو 
أمر مل يتحقق قط. فالقادة الفلســــــطينيون واإلســــــرائيليون مل يتنصــــــلوا من مســــــؤولياتهم 

. ويرى ألنهم أخفقوا يف تقـدير أوضــــــــــــاعهم الـداخليـة، لكن ألنهم كـانوا يفهم ونهـا تمـامـاً
روس أنه كان على الواليات املتحدة أن تمارس عليهم ضـــــــــغوطاً أشـــــــــد. لكن ال الضـــــــــغط 
األميركي األشـــــــــد وال التنديد العلني بالفريقين كان من شـــــــــأنهما أن يعدال حســـــــــاباتهما 
الســـــــــياســـــــــية. ربما كان من شـــــــــأن ضـــــــــغط الواليات املتحدة احلقيقي املقرون بعقوبات 

راً، لكن بينما يســـــــــــتطيع املرء أن يتصـــــــــــور عقوبات أميركية على ملموســــــــــــة أن يخلف أث
الفلســـــــــــطينيين، فمن غير املعقول أن تفرض مثيلتها على إســـــــــــرائيل. ويبيّن روس مدى 

، وليس "املشكالت السياسية احملتملة هنا"صعوبة الضغط عالنية على إسرائيل بسبب 
  .من سبب لالعتقاد أن هذه املشكالت سوف تتناقص

من شــــــــــــــأنـــه،  -		أي عـــدم فرض العقوبـــات -	ى ذلـــك، فـــإن تعليق العمليـــةعالوة عل
بحسب قول روس، أن يقود مباشرة إىل حائط مسدود آخر. وعلى ما يقر روس، وعلى ما 
مارســـــــــــه تكراراً، فإن الواليات املتحدة يف ظل كلينتون مل ترغب يف االبتعاد عن عملية 

ىل االبتعاد، لكان روس نصـــــــــــح لها الســـــــــــالم خوفاً من انهيارها؛ وحتى لو كانت مالت إ
عدم اإلقدام على ذلك. واحلقيقة أنه يسوق بعض أشد انتقاداته ضد انفصال إدارة بوش 

من أن ث"احلالية عن الصـــراع، حتى إنه يصـــل إىل االســـتنتاج، يف ضـــوء العنف املســـتمر، 
ا أنــه يعتقــد أن  "عــدم وجود عمليــة ســـــــــــالم مل يكن قط أوضـــــــــــح ممــا هو اآلن. وروس، إمــّ

التراجع عن العمليـــــة هو الطريقـــــة الوحيـــــدة إلجبـــــار األطراف املتصـــــــــــلبـــــة على التزام 
تعهداتها، وإمّا يعتقد أنه الطريقة الوحيدة ملزيد من الدمار: ال يمكن [للتراجع] أن يكون 

  .األمرين معاً
كل ما يكتبه روس يف صدد السياسة اإلسرائيلية، أو الفلسطينية، وحتى األميركية، 

خلل يف صميم عملية أوسلو ال يواجهه مطلقاً: كان هناك فشل منذ البداية يف يشير إىل 
وقد اســـتجر ذلك عدة عواقب    )1(معاجلة القضـــايا احملورية وحتديد شـــكل الســـالم الدائم.

الذي يرغب فيه روس، ســــــــــــاهم اتفاق أوســـــــــــلو يف  "التغيير"وخيمة. فبدالً من تشـــــــــــجيع 
طــالَبــا بــالقبول بنتيجــة قــائمــة على التنــازالت، فقــد اجتنــابــه. ونظراً إىل أن الطرفين مل يُ

كان يف وســـــــــــعهما التزام خطوات انتقالية من دون التنازل عن مواقفهما األســـــــــــاســـــــــــية 
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املتعارضـــــة. فقد باع القادة اإلســـــرائيليون االتفاق لشـــــعبهم باعتباره أداة لتعزيز األمن 
رض طريقة الســــتعادة األ بتكلفة متدنية، وباعه القادة الفلســــطينيون لشــــعبهم باعتباره

 باحلد األدنى من التنازالت.

وإذ بقي الهـــدف النهـــائي غير حمـــدد، فقـــد ســـــــــــعى كـــل من الطرفين لتعزيز موقعـــه 
التفاوضــــي. وملّا كانت إســــرائيل تشــــك يف قبول الفلســــطينيين بدولة يهودية، فقد كرهت 

من  ل لالنسحابالتنازل عن األرض. وملّا كان الفلسطينيون يشكّون يف استعداد إسرائي
كل األراضي احملتلة، فقد تلكأوا يف التخلي عن استعمال العنف الذي اعتبروه وسيلتهم 
الوحيدة للضــــغط. ونظراً إىل أن الفريقين كانا عاجزين عن تســــويغ التنازالت باإلشــــارة 

 نم -		إىل اجلائزة النهائية، فلم تتوفر ألي منهما اإلرادة الســـــياســـــية ملواجهة اخلصـــــوم
 التكاليف إىل اإلشـــــــارة يســـــــتطيعون كانوا الذين -		ين، وإســـــــالميين، وســـــــواهممســـــــتوطن
  )2(.الوهمية مكاسبها أهمية تقليل مع للتسوية الظاهرة

النتيجة التي يفضـــــــــــي إليها حتليل روس هي أنه يجب أن تقلب العملية رأســـــــــــاً على 
ل حتصــــــــ عقب، بأن تســــــــعى الواليات املتحدة لوصــــــــف نهاية اللعبة منذ البداية، ومن ثم

على موافقة الطرفين على ســــبل الوصــــول إىل ذلك الحقاً. ومع أن روس ال يشــــير إىل هذا 
اإلمكان مباشـــــــرة، فإن املرء يشـــــــعر بأنه ال يحبذه. ويف إشـــــــارة ضـــــــمنية منه إىل احلجة 

 القائلة بأن على الواليات املتحدة أن تقدم اقتراح تسوية سلمية شاملة، يكتب روس:

ال يتمثــل يف وضـــــــــــع رؤيتنــا للحلول على  الــدور األميركي األهم
الطاولة... يف نهاية املطاف، ربما تكون أعظم مســـاهمة تقدمها 
الواليات املتحدة للســـــــــــالم هي الوقوف يف وجه اجلهود الرامية 

 إىل فرض احللول.

إنها لنتيجة مثيرة للدهشــــــــــــة حقاً إذا ما أخذنا يف االعتبار أمرين: أولهما أن مقترحات 
وية النهائية (والتي كانت لروس اليد الطوىل فيها)، والتي قدمت يف وقت كلينتون للتســــ

، قد يكون لها 2000متأخر إىل اإلســــرائيليين والفلســــطينيين يف كانون األول/ديســــمبر 
تأثير أبقى من أية مبادرة أميركية أُخرى؛ وثانيهما أن قرار تقديم مقترحات براك يف 

افظ األســـــد يف جنيف بدالً من التقدم بأفكار إىل الرئيس الســـــوري ح 2000آذار/مارس 
)، ربما "احلكيمة"	أميركية أصــــــيلة (وهو خطوة يصــــــفها روس، على نحو مســــــتغرب، بــــــــــــــــــ
 ســوري يف ذلك -		يكون هو ما قضــى على أية احتماالت كانت متبقية التفاق إســرائيلي

  )3(الوقت.
وهي أيضــــــــاً نتيجة مشــــــــكوك فيها جداً، إذ إن رســــــــم اخلطوط العريضــــــــة حلل نهائي 
وترويجه بالتعاون مع الشــــــــــركاء العرب األســــــــــاســــــــــيين أمر من شــــــــــأنه أن يعبئ القواعد 
املعتدلة لدى الطرفين لتأييده، وأن يســـــاعد يف عملية تغيير الفريقين أكثر من أي شـــــيء 

بة فهو يخلط بين فكرتين: تقديم التصـــــــــور يقترحه روس. وإذ يســـــــــتبعد روس هذه املقار
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األفضـــــــــل للحل، وفرضـــــــــه. أنا أوافقه على رفض فكرة التســـــــــوية املفروضـــــــــة، وذلك على 
أســـــــــــاس مبدئي وبراغماتي، غير أنني أخالفه يف أنني أعتقد أن الواليات املتحدة إذا ما 
قدمت فكرة واضـــــــــحة عن نتيجة مرغوب فيها، تســـــــــتند إىل تاريخ مفاوضـــــــــات الطرفين 

  وحتافظ على مصاحلهما احليوية، فسوف حتسن فرص السالم.

  رابعاً 
هنالك تناقض يف صــــــــميم رواية روس، تناقض يوصــــــــلنا إىل قضــــــــية تشــــــــغل باله 

 -	بوضـــــــــــوح. فهو يكرس صـــــــــــفحات ال حتصـــــــــــى لتعقيدات املفاوضــــــــــــات اإلســـــــــــرائيلية
الصــــعب من  -	الفلســــطينية، شــــارحاً أســــباب إخفاقها. غير أنه يقدم أيضــــاً نظرية أُخرى

  خالصتها كلمة واحدة: عرفات. -	معرفة إن كانت بديلة أم مكملة
يف العنوان. فـــالكتـــاب يُفتتح بـــالزعيم الفلســـــــــــطيني  "الســـــــــــالم املفقود"عرفـــات هو 

ويختتم بــــــه. إن روس ينحي بــــــالالئمــــــة على إدارة جورج بوش االبن يف كــــــل األمور 
به كانوا حمقين يف االعتقاد  الرئيس بوش واحمليطين"باســتثناء أمر واحد، مســلماً بأن 

فقد فشـــل اتفاق أوســـلو، فيما  "أن الواليات املتحدة تســـاهلت مع عرفات أكثر من الالزم.
يرى، ألن ال اإلســــرائيليين وال الفلســــطينيين قاموا بالتغيير املنشــــود. ويضــــيف أن رابين 

، 9931قام بقفزة ســــيكولوجية ثورية عندما اعترف بمنظمة التحرير الفلســــطينية ســــنة 
ال من منطلق أنه أقدم على خيار، وإنما ألن ال خيار "بينما عرفات اعترف بإســـــــــــرائيل 

وكأن االعتبارات العملية والبراغماتية (كاالنتفاضـــة الفلســـطينية األوىل  -		"كان أمامه
هو "، يضـــــــــــيف روس، "واألمر األكيد"وأعباء االحتالل) مل تكن أيضــــــــــــاً من هموم رابين. 

  "هذا الكتاب اليوم عن إخفاقات أوسلو لوال عرفات.أنني ما كنت ألكتب 
إن تركيز روس الســـــــقيم على الزعيم الفلســـــــطيني إنما هو مثال للمقاربة ذات النمط 
الشــخصــي التي اتســمت بها عملية الســالم، لكن آراءه يجب أالّ ينظر إليها بخفة. فالواقع 

د عرفات عدداً من أن ما من مســـــؤول أميركي رفيع املســـــتوى تعامل مع عرفات أو شـــــاه
املرات أكثر منه، وال يمكن ألي مســــــؤول كهذا أن يتعامل معه أو يشــــــاهده يف املســــــتقبل 
بهذا املقدار ما مل حتدث معجزة ثورية يف الدبلوماســـــــــية األميركية. إدانة روس لعرفات 
صــريحة وواضــحة. فقد رفض نزع الشــرعية عن العنف، وإعداد شــعبه للســالم، والتوصــل 

يف كامب ديفيد، أو يف كانون األول/ديســـــــــمبر  2000واء يف تموز/يوليو إىل اتفاق ســـــــــ
مل يطرأ عليه "يوم قدم كلينتون مقترحات للحل. وهذا الســـــــجل يبرهن أن عرفات  2000

ال كان قادراً على "، و"ال كان قادراً على التخلي عن األســــاطير الفلســــطينية"، و"أي تغيير
ويف تعليق قد يجد كثيرون أنه ينطوي على  "راع.التســوية أو التنازل من أجل إنهاء الصــ

كان يف وســــــــعه أن "شــــــــيء من املفارقة، إذ إنه ينطبق باألحرى على قائله، يقول روس: 
برهن بصـــــورة "وحكمه النهائي هو أن ياســـــر عرفات  "يعيش مع العملية ال مع نتائجها.
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  "قاطعة أنه ال يستطيع أن ينهي الصراع.
 -	بمعنى التكرار اللفظي -		هل كانت التســوية مع عرفات ممكنة؟ روس حمق طبعاً

يف أنه لو قبل عرفات بالتســــــــــوية حلدثت تســــــــــوية. لكن ثمة قفزة هائلة من هنا (ناجتة، 
فيما أظن، من اإلحباط بقدر ما هي ناجتة من املنطق) إىل االســـــــــــتنتاج أن عرفات غير 

ده كان ســــــــبب انهيار كامب ديفيد. وقد وضــــــــعنا، قادر على إنهاء الصــــــــراع، وأن هذا وح
حســـــين آغا وأنا، يف مقال ســـــابق نشـــــر يف هذه اجمللة الزالت والتقديرات املغلوط فيها، 
الفلسطينية واإلسرائيلية واألميركية، وخصوصاً العوامل املتعددة التي استجرت موقف 

  )4(الفلسطينيين غير املتجاوب يف كامب ديفيد.
 -		يعتقدون أن القمة ســـــــابقة أوانها، واعتبروها خدعة أميركيةكان الفلســـــــطينيون 

إســــــرائيلية إلكراههم على القبول ســــــريعاً بتســــــوية تشــــــوبها العيوب. وكان وفدهم يعاين 
انقســـــــــــــامــات عميقــة، وكــانــت املعــارضـــــــــــــة الشـــــــــــعبيــة يف الوطن كثيفــة، ومل تكن الــدول 

ع عرفات أو للضــــــغط حاضــــــرة، ســــــواء لتشــــــجي -	التي أُبعدت عن كامب ديفيد -		العربية
عليه. وكان هناك أيضــــــــــــاً عداوة عرفات لبراك الذي كان يســـــــــــعى، مثلما اعتقد عرفات، 
للتنصـــل من االلتزامات، وفرض جدول أعماله وتكتيكاته، وإذالل الفلســـطينيين إجماًال، 
والتالعب بهم، والكيد لهم. ويحاول روس على امتداد كتابه أن يقنعنا، وينجح يف ذلك، 

ت يبذل دائماً قصـــــــــــارى جهده ليؤجل القرارات بدالً من اتخاذها، وأن مزيجاً بأن عرفا
مناســباً من الضــغوط واحلوافز مطلوب جلعله يختار. ومن هذا املنظور، أقل ما يمكن أن 

  يقال عن ظروف كامب ديفيد إنها كانت غير مثالية.
رفضوا سخياً، و ومع أن الرواية التقليدية (إن الفلسطينيين رفضوا عرضاً إسرائيلياً

حق الدولة اليهودية يف الوجود، ثم انقلبوا إىل العنف) ال تزال ســـــــــــائدة، فإن ما يســـــــــــمى 
لكامب ديفيد بات يحظى بآذان أكثر إصـــــــــــغاء. ويقدم كتاب  "التصـــــــــــحيحية"الروايات 

)، للصــــــحايف الفرنســــــي شــــــارل أندرلين، الذي أجرى Shattered Dreams( "أحالم حمطَّمة"
اركين من األطراف كلها، دعماً مقنعاً للفكرة القائلة بأن املســـــــؤولية مقابالت مع املشـــــــ

كما قدم أعضــاء يف فريق براك، وشــاهدان أميركيان    )5(عن الفشــل اشــترك فيها اجلميع.
هما آرون ميلر ومارتن إنديك (الســفير األميركي لدى إســرائيل يف ذلك الوقت)، حتليالت 

عدة عوامل، غير عجز عرفات عن إنهاء الصــــراع: مرهفة تفســــر انهيار احملادثات نتيجة 
إهمال الفلسطينيين والتركيز على املسار السوري يف األشهر األوىل لوالية براك؛ انعدام 
الثقة املتبادل بين عرفات وبراك؛ الالمباالة األميركية حيال الديناميات الفلســـــــــــطينية 

  الداخلية؛ العيوب القائمة يف احلل املقترح.
ثيراً إىل ذكر هــذه العوامــل يف روايتــه الــدقيقــة جــداً، ويف كتــاب يــدور يــأتي روس ك

كله حول فن املفاوضــــــــــــات، فإن املرء يتوقع لها أن حتظى بقدر من األهمية. غير أنها 
أن املفاوضات ال "تبقى جمرد عوارض جانبية يف سياق شجبه عرفات. فروس يالحظ 
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  فراغ حول الزعيم الفلسطيني.، لكنه ال يلبث أن يشرع يف تكوين "جتري يف فراغ
ال شـــيء من هذا كله يخبرنا هل كان من شـــأن عرفات أن يتصـــرف بأســـلوب مغاير 
يف أوضـــاع خمتلفة. غير أنني أجد أن معظم النقاش يف شـــأن ما إذا كان قادراً أبداً على 
الوصـــــول إىل اتفاق نهائي هو نقاش مغلوط فيه، وأنه من حيث تضـــــميناته الســـــياســـــية 

. فــالبحــث عن جوهر ثــابــت لزعيم مــا أمر مســـــــــــتهجن، ويتنــاقض مع معظم العــامــة مؤذ
تاريخ الشـــرق األوســـط املعاصـــر. وكما يالحظ الوزير اإلســـرائيلي الســـابق، يوســـي بيلين، 

تنزع ")، فـــإن الزعمـــاء ال The Path to Geneva( "الطريق إىل جنيف"يف كتـــابـــه املعنون 
 يوم ما كانوا رفضـــــــــــوه يف يوم آخر، أو ، وإنما هم يتطورون، فيقبلون يف"األقنعة عنهم

يقدمون على قرارات (مبنية يف أحيان كثيرة على إرشـــاد ســـيئ بصـــورة مأســـاوية) على 
يســــأل  "ماذا كنا ســــنعرض من أمر الســــادات، لو شــــئنا أن نفعل؟"أســــاس معايير متغيرة. 

  بيلين.
الســـادات الذي شـــن حرب يوم الغفران...؟ أم الســـادات الذي زارنا 

، وأصــــــــــبح فوراً الرجل األوفر 1977ن الثاين/نوفمبر يف تشــــــــــري
شـــعبية يف إســـرائيل...؟ أي براك نعرض؟... براك الذي كافح ضـــد 
القبول بدولة فلسطينية، أم براك الذي اعتبرها أمراً مفروغاً منه 
بعــد ثالثــة أعوام؟... براك الــذي أعلن يوم القــدس أن املــدينــة لن 

  )6(بعد شهرين؟تقسم أبداً، أم براك كامب ديفيد 
إن تركيز روس على بعد واحد يف شــخصــية عرفات يبدو أكثر غرابة يف كتاب يتســم، يف 
معظمه، بإيراد الفوارق الدقيقة. كان قلمه حاداً يف معظم األوقات، لكنه متســــــــــــامح يف 

، وضـــــع نتنياهو العراقيل يف وجه الســـــالم 1999وســـــنة  1996الغالب األعم. بين ســـــنة 
يفيــد وأفكــار كلينتون. ومع ذلــك، فــإن روس يمنحــه يف النهــايــة ورفض أفكــار كــامــب د

التوفيق بين طموحه إىل أن يكون "تقويماً خمتلطاً، إذ يقول إنه كان شـــخصـــاً عاجزاً عن 
صـــانع الســـالم التاريخي وبين واقع قبيلته الســـياســـية، التي كانت تعتقد أن الســـالم مع 

ســـنة  الســـورية -		وضـــات اإلســـرائيليةوإذ يكتب روس عن املفا "الفلســـطينيين غير ممكن.
أن التســـــــــــوية كانت  -	كما فعل كلينتون من قبل -		يف شـــــــــــيبردســـــــــــتاون، يبين 1999

وشــــــيكة، لكن براك، الذي كان يف البداية تواقاً جداً إىل التوصــــــل إىل حل تاريخي، انتقل 
 "مع تزايد املعارضـــــــــــة الداخلية للتســـــــــــوية مع ســـــــــــورية."فجأة من النقيض إىل النقيض 

كر روس املالحظة القاســـية واحملزنة التي أبداها عضـــو بارز يف الفريق اإلســـرائيلي ويذ
لقد تغير الشـــــــرق األوســـــــط عندما تلقى براك يف شـــــــيبردســـــــتاون نتائج "بعد نحو عامين: 

مع ذلك    )7("االســتطالع التي جعلت بتّ تســوية مع ســورية أكثر إشــكالية مما كان يعتقد.
  "ألسباب كانت وجيهة يف نظره."تصرف كما تصرف  يالحظ روس بكل بساطة أن براك

حتى حافظ األسد، وهو ليس من الشخصيات املفضلة عند روس، الرافض بصورة 
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منهجية، وخالفاً لعرفات، التعامل مع اإلســـــــــــرائيليين، يحظى بمعاملة أكثر تعاطفاً من 
م الزعيم الفلســـــــــطيني. فبعد اجتماع شـــــــــيبردســـــــــتاون، ويف حماولة أخيرة لتحقيق ســـــــــال

ســـــــوري، طلب كلينتون من األســـــــد االجتماع به يف جنيف يف آذار/مارس  -		إســـــــرائيلي
. ويف هذه املرة، بحسب روس، جاء الرئيس السوري مصمماً على رفض التسوية، 2000

كان أمامه أمر أســــــــاســــــــي أكثر "أية تســــــــوية. ومع ذلك، فهو يفســــــــر ســــــــلوك األســــــــد قائالً: 
 يحــاول روس يف أي من هــذه احلــاالت حتليــل وال "للمعــاجلــة. كــان منشـــــــــــغالً بــاخلالفــة.

موقف هـــذا الزعيم أو ذاك بـــإمـــاطـــة اللثـــام عن نيـــاتـــه الثـــابتـــة. فـــالتوقيـــت، والضـــــــــــغوط 
الداخلية، واحلســــــــابات املتغيرة، واحلســــــــابات املغلوط فيها، والديناميات الشــــــــخصــــــــية، 

ًا، ومتغيرات املفاوضــــــــــة، كلها أمور يأخذها روس يف احلســــــــــبان بالنســــــــــبة إليهم جميع
  باستثناء عرفات.

لإلنصــــــاف، يســــــلط روس الضــــــوء على عامل يعتقد أنه يفرد عرفات على حدة: ففي 
آخر فرصــــــة لعرفات.  2000نظره، كانت اقتراحات كلينتون يف كانون األول/ديســــــمبر 

من  %69 -	%49فاســــــتناداً إىل هذه املقترحات تنســــــحب إســــــرائيل من قطاع غزة، ومن 
ــــــــــــــــــــــ املتبقية، بما يتيح لها االحتفاظ  %6 -	%4	الضـــــــــــفة الغربية. وتضـــــــــــم إســـــــــــرائيل الـ

من املســـــــــــتوطنين. وكتعويض جزئي يحصـــــــــــــــل  %80بــــاملســـــــــــتوطنــــات الكبرى وبنحو 
من الضـــــفة الغربية  %3و %1الفلســـــطينيون على أراض يف إســـــرائيل نفســـــها تتراوح بين 

الضــــــفة الغربية. أمّا يف القدس  من %79من أجل إنشــــــاء دولة مســــــاوية يف احلجم لنحو 
الشـــرقية فتقع األحياء اليهودية والعربية على التوايل حتت كل من الســـيادة اإلســـرائيلية 
والفلســطينية. وتُطرح أمام الالجئين الفلســطينيين عدة خيارات، ويبقى اســتيعاب [قســم 

  منهم] يف إسرائيل أمراً خاضعاً لقرارها.
االقتراح أفضـــــــــل على كل الصـــــــــعد مما عُرض يف من املنظور الفلســـــــــطيني كان هذا 

كامب ديفيد، وإن كان أقل من تطلعاتهم يف مضــــمارين: فقد كانوا يطالبون باالعتراف 
املبدئي الكامل بحق الالجئين يف العودة، وإن كانوا مســـتعدين للقبول بقيود على العدد 

ن جرّاء أية خسارة الذي يقبل، كما أنهم أحلوا يف تبادل متكافئ لألرض بحيث ال يعانو
  األراضي (ويقول روس يف معارضة هذا املطلب األخير: يف

أردت أن أعالج ما يحتاج إليه كل جانب، ال ما يريده كل جانب، 
وال ما كان يشـــــــــــعر بأنه حق من حقوقه... كنت أؤيد بقوة ضـــــــــــم 

من األراضــي، ومل أكن مســتعداً ال خلفض هذا الســقف،  7% -	6%
  وال لطرح فكرة التبادل املتكافئ.

إالّ إنه ال يفســـــــــــر أبداً كيف قدّر حاجات كل جانب، أو ملاذا كان على الفلســـــــــــطينيين أن 
يقبلوا بهذا التبادل غير املتكافئ، أو ما هي األســـــــــــس التي تســـــــــــوّغ حرمانهم من إعادة 

  غرار مصر واألردن، وأسوة بما عرض على سورية).من األراضي على  100%
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عندما قدم كلينتون مقترحاته، مل يكن أمامه ســوى بضــعة أســابيع يف الســلطة؛ ومل 
  يكن أمام براك أكثر كثيراً من ذلك.

مل يكن األمر يف هذه احلالة تكتيكاً أو مســـــــــــاومة... فقد حصـــــــــــل 
 عرفات على أفضــــــل صــــــفقة يمكنه احلصــــــول عليها. ومل يكن يف

  وسعه احلصول على أكثر، لكنه بات يطلب احملال.
يف ذلك الوقت كان األمر واضـــحاً تماماً يف نظر القادة األميركيين واإلســـرائيليين. ويف 
نظرة اســـــترجاعية، أضـــــحى ذلك واضـــــحاً وضـــــوحاً مؤملاً لكثيرين غيرهم، ويف جملتهم 

من جهة، االنتفاضة الفلسطينيون. لكن هل كان ذلك واضحاً لعرفات يومها؟ كان يرى، 
والغضـــب الفلســـطيني املتفجر الذي بدا أســـهل على االســـتغالل بقدر ما كان أصـــعب على 
التهدئة، وغياب الضـــــــــــغط العربي أو الفلســـــــــــطيني للقبول باملقترحات. ومن جهة أُخرى 
وُضــــــــــع أمام مهلة نهائية عجولة من رئيس أميركي مغادر، ورئيس حكومة إســــــــــرائيلية 

لقبول بصفقة مثيرة لالهتمام لكن غير كاملة. وبالنسبة إىل رجل ل -		ومكروه -		مغادر
مل يكن يف أي وقت رجل اســـــتراتيجيا أو تفكير بعيد املدى، لكن كان رجالً يســـــعى لبلوغ 
أقصــــى ما هو ممكن من مكاســــب يف املدى القصــــير، وال يتحرك، مثلما يالحظ روس، إالّ 

وضـــــع، على الرغم من جاذبية الصـــــفقة، عندما تبدو كل اخليارات األُخرى مغلقة، فإن ال
مل يكن يبدو يف نظره، على األرجح، فرصة أخيرة. ففي نظره، كانت املشكلة الفلسطينية 
باقية، ومقوماتها األســــاســــية لن تتغير، وســــوف يتوجب على أي رئيس أميركي ورئيس 

  حكومة إسرائيلية أن يتناوالها باملعاجلة.
ايا الســــــياســــــية (باســــــتطاعته [عرفات] أن وكان الوضــــــع القائم يتضــــــمن بعض املز

يمتطي موجة املعاناة والكفاح املســــــــلح الفلســــــــطيني لكســــــــب املزيد من املكانة احمللية 
والدولية)، بينما القبول بالصـــــــــــفقة ينطوي على خماطر حمتملة. كان انتظار يوم آخر 

من زعم يبــدو لــه رهــانــاً أســـــــــــلم. ويف هــذا كلــه مل يكن عرفــات وحــده تمــامــاً. فعلى الرغم 
روس أن املفاوضــــــــين الفلســــــــطينيين اآلخرين كان ســــــــيقبلون بالصــــــــفقة، فإن ثمة أدلة 
وافية على أن األوســـــــع نفوذاً بينهم التزموا موقفاً ســـــــلبياً منها، أو كانوا ينشـــــــطون بقوة 
ضــدها. وإذ وازن عرفات موقفه يف ذلك الوقت يف مقابل املكاســب املفترضــة يف اتفاق 

  خمطئاً لسوء احلظ. -		سياسيةمفترض، اتبع سليقته ال
على أيـــة حـــال، وكمـــا يتبين من روايـــة روس، فقـــد جتمع عنـــد الزعيم الفلســـــــــــطيني 
بعض األســــــباب للشــــــك يف أن ما يعرضــــــه كلينتون هو أفضــــــل ما يمكن أن يتوقعه. ففي 
كامب ديفيد، على ما يتذكر روس، بدايةً بلّغ كلينتون عرفات أنه بســـــــــبب املســـــــــتوطنات 

ية اإلســرائيلية، مل يكن يف وســعه أن يعرض ســيادة فلســطينية على أكثر واملصــالح األمن
األراضـــــــــــي، والســـــــــــيادة  من الضـــــــــــفة الغربية، إضــــــــــــافة إىل مبادلة رمزية يف %90من 

ثم ما لبث أن أعاد النظر  "بضــــعة أحياء خارجية من القدس الشــــرقية."الفلســــطينية على 
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الضـــــفة الغربية ويعوضـــــوا من  %91يف اقتراحه وعرض أن يحصـــــل الفلســـــطينيون على 
من الضفة الغربية، فضالً عن السيادة الفلسطينية  %1عن ذلك بأراض إسرائيلية بنسبة 

على عدة أحياء عربية يف القدس ذاتها. لكنه قال إن هذا هو أبعد ما يمكن أن تصــــــــــــل 
إســــرائيل إليه (ســــأل جورج تينيت، مدير وكالة االســــتخبارات املركزية األميركية يومها 

). وبعد كامب ديفيد بعدة أسابيع، بلّغ روس "لِمَ مل يقبل عرفات بهذا؟"سماعه النبأ،  عند
من الضفة الغربية... ويعوض عنها بنسبة  %8 -	%7سيحتاج إىل ضم "عرفات أن براك 

وبعيد ذلك، وبكل ثقة، أخبر مفاوضـــاً فلســـطينياً بشـــكل ســـرّي، اســـتناداً إىل ما كان  ".2%
  سمعه من اإلسرائيليين:

أنــــت تعرف أنني مل أضـــــــــــللكم قط... أنــــا متــــأكــــد تمــــامــــاً من أن 
من الضـــــــــــم... يف  %7اإلســـــــــــرائيليين لن يتنـــازلوا عمـــا هو دون 

  . لن جتدوا أفضل من هذا.%2مقابل تعويض بمقدار 
(يقول  %5ويف مســــاء ذلك اليوم، بلغ اإلســــرائيليون الفلســــطينيين أنهم قد يقبلون بضــــم 

اع ذلك، وإن كان صـــــب غضـــــبه على اإلســـــرائيليين روس أنه اســـــتشـــــاط غضـــــباً عند ســـــم
إلعطــائهم آخر نســـــــــــبــة مقترحــة من جــانــب الواليــات املتحــدة، بــدالً من أن يصـــــــــــبــه على 
الواليات املتحدة وعلى نفســــــه إذ نقل [العرض اإلســــــرائيلي] بصــــــورة ميكانيكية). وكما 

 أي يف -		2000ســــــــــبقت اإلشــــــــــارة، فإن مقترحات كلينتون يف كانون األول/ديســــــــــمبر 
من الضفة الغربية،  %6 -	%4كانت تشتمل على ضم  -		للمفاوضات "الذروة اخلتامية"
األراضــــي، وســــيادة فلســــطينية على كامل القدس الشــــرقية  من التعويض يف %3 -		%1و

العربية. وخالل تلك الفترة، مل تعرض الواليات املتحدة على الفلســـــــــــطينيين أية خريطة 
أننا مل نكن نعرف املنطقة جيداً، وال كيف "		روس بــــ(يف موضع معين من كتابه يعترف 

)، ومل "يمكن لكل نســـــــــــبة مئوية من األرض أن تؤثر يف مســـــــــــتوطنات أو يف طرق حمددة
حتدد أية مناطق ســتضــمها إســرائيل، وال ما هي املناطق التي ســتحصــل عليها فلســطين 

و أقــل جتــذراً املتغيرة، وجتــاه مواقف تبــد "النهــائيــة"كتعويض. جتــاه كــل هــذه العروض 
يف املنطق من جتذرها يف تقويمات متأرجحة للمســـــــــافة التي تبدو إســـــــــرائيل مســـــــــتعدة 
الجتيازها يف التنازل، فمن غير املســـــــــــتغرب أن يكون عرفات قد رأى، على ما عبر عنه 
أمبروز بيرس مرة، يف كل إنذار طلباً أخيراً قبل التنازل التايل. والظاهر أنه مل يتوقع أن 

راراً وتكراراً قبول إسرائيل بشروط كلينتون ورفضه لها دليالً قاطعاً على أنه يُستخدم م
  مل يقبل بهذه الصفقة، وإنما على أنه مل يكن يريد أية صفقة على اإلطالق.

  خامساً 
من قبيل املصــــــــــادفة، يصــــــــــدر كتاب روس يف وقت يتزايد النقاش داخل إســــــــــرائيل 

راتية فيما يختص بعرفات، وبشـــأن بشـــأن حســـن وســـوء اســـتعمال املعلومات االســـتخبا
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وهو نقــاش ال يخلو من شـــــــــــبــه  -	كيفيــة تــأثير ذلــك يف قرارات ســـــــــــيــاســـــــــــيــة حــاســـــــــــمــة
باملناقشات الدائرة يف الواليات املتحدة عن فشل االستخبارات الذريع يف حال العراق. 

إىل ســنة  1998يرى عاموس مَلْكا، رئيس االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية من ســنة 
وأطلق  2000أن الفكرة القــائلــة بــأن عرفــات رفض مقترحــات الســـــــــــالم ســـــــــــنــة  ،2001

االنتفاضـــــــــة ألنه يرفض التســـــــــوية الســـــــــلمية القائمة على دولتين، وألنه يحلم بإنشـــــــــاء 
فلســـطين كبرى، إنما هي فكرة غير صـــحيحة، وتســـتند إىل تشـــويه تعمدته االســـتخبارات 

  لغايات سياسية.
بـاط االســـــــــــتخبـارات اإلســـــــــــرائيليـة خالل إن االســـــــــــتنتـاجـات التي خلص إليهـا ضـــــــــــ

مل تكن قط متعاطفة مع الزعيم الفلســـــطيني. فهو، يف خرق لاللتزامات  2001 -		2000
التي قطعها على نفســـــه يف أوســـــلو، مل يتخل عن إمكان اســـــتخدام العنف؛ وما إن اندلعت 

آخرين االنتفاضــــــــــــة حتى اختار أن يمتطيها بدالً من أن يحاول إنهاءها. غير أن مَلْكا و
اســتنتجوا بصــورة متماســكة أن عرفات ظل ملتزماً احلل الدبلوماســي، الذي كان يعتبره 
اخليـــار الواقعي الوحيـــد، والـــذي تـــابعـــه طوال أعوام، وأنـــه مل ير يف العنف إالّ وســـــــــــيلـــة 
لتحقيق غاية ســـــــياســـــــية، ال إلنهاء دولة إســـــــرائيل؛ وأنه كان مســـــــتعداً للتوصـــــــل إىل حل 

أســــــس أفضــــــل من تلك التي اقترحت يف نهاية عهد كلينتون،  يقضــــــي بقيام دولتين على
. والالفـــت أن روس ال يقـــدم يف أي مكـــان من    )8(وإن مل تختلف عنهـــا اختالفـــاً جـــذريـــاً

كتابه نظرية بديلة مما يمكن أن يكون الهدف النهائي لعرفات منذ أوســــــــلو غير تســــــــوية 
  تتضمن دولتين يتم التوصل إليها من خالل املفاوضات.

نتائج الرأي القائل بأن الفلســـــــــــطينيين رفضـــــــــــوا مقترحات كل من كامب ديفيد إن 
وكلينتون ألنهم يرفضـــــــــــون وجود دولــة يهوديــة بــاتــت واضـــــــــــحــة. فقــد ســـــــــــــاهمــت، مع 
االنتفاضـــة، يف تقويض حركة الســـالم اإلســـرائيلية، وجردت املفاوضـــات من الشـــرعية، 

ملتحدة وإســــــــــرائيل وضــــــــــيقت بصــــــــــورة خانقة طيف اخليارات التي أصــــــــــبحت الواليات ا
  مستعدتين للنظر فيها.

نظراً إىل كل ما حدث يف الشــــــــــرق األوســــــــــط منذ أن ترك روس وظيفته، فإن جواً من 
التجريد وشـــــــــبه الســـــــــريالية يطغى على النقاشـــــــــات بشـــــــــأن ما كان يف وســـــــــعه أن يفعله 
بصورة خمتلفة. إن إدارة بوش، بتركها الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني يتواجهان من 

ل، قوضــــــــــــت فعليــاً كــل مــا عمــل روس على إجنــازه، متنكرة ملبــدأين مركزيين: د ون تــدخــّ
اإلســـــــــــرائيلي، واإليمـــان بقوة االنخراط األميركي  -	االلتزام الفـــاعـــل بـــالســـــــــــالم العربي

  وأهميته.
به، وعن هذه النقطة تتباين آراؤنا بعض  إن جوهر هذا االنخراط ليس أمراً يستهان

الشيء. فأنا أعتقد أن على الواليات املتحدة أن تدفع اجلانبين إىل إنهاء صراعهما، بدالً 
من أن تنتظر حتى يصـــــــــــبحا مســـــــــــتعدين نوعاً ما ألن يقوما بذلك؛ وعليها أن تبني على 
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حو خطوات مقترحـــات كلينتون لتحـــديـــد مكونـــات صـــــــــــفقـــة مقبولـــة، بـــدالً من التوجـــه ن
تراكمية؛ وعليها أن تســـعى لتشـــكيل حتالف واســـع مع األوروبيين، وبصـــورة خاصـــة مع 
احللفاء العرب، لتنفيذ هذه اخلطة، بدالً من االنفراد بالعمل. ومع ذلك، وعلى امتداد عهد 
كلينتون، وبفضــــل روس إىل حد غير يســــير، فإن التزام الواليات املتحدة عملية الســــالم، 

قتيل  3000العربي، ظال قائمين وحمميين. واآلن، بعد ســــــــــقوط  -	ائيليواحلوار اإلســــــــــر
قتيل إســرائيلي منذ أن توىل بوش منصــبه، ومع ابتعاد آمال حل مبني  900فلســطيني و

  على دولتين أكثر فأكثر، ترى كم بقي من األمرين؟
  2004أيلول/سبتمبر  8

 ملصادرا
 أننا ال"يف مالحظة جانبية حميرة، يذكر روس أنه خالل عهد نتنياهو تبين لإلدارة األميركية   )1(

نســـــــتطيع املضـــــــي يف مقاربة اخلطوة خطوة التي ميزت عملية أوســـــــلو. ال نريد، وال يســـــــعنا، أن 
نتخلى عن أوسلو، لكن العملية باتت عرضة ألفعال تقوض الثقة خطوة خطوة. لذلك ينبغي لنا 

عدنا "لكن، وعلى الرغم من هذا االسـتبصـار،  "ل مقاربة متسـارعة إىل الوضـع النهائي.أن نحاو
، من دون أن تُبذل أية حماولة ملعاجلة املشكالت املالزمة "يف النهاية إىل موقف شبيه بأوسلو

  .لهذا املوقف
on,” Hussein Agha and Robert Malley, “The Last Negotiati: بشــــــــــأن هذا املوضــــــــــوع، أنظر  )2(

, May/June 2002.Foreign Affairs  
السورية قد وصلت يف اجلوهر إىل  -		، كانت املفاوضات اإلسرائيلية2000بحلول آذار/مارس   )3(

، أو 1967قضـــــــية واحدة: هل ســـــــتنســـــــحب إســـــــرائيل إىل احلدود التي كانت قائمة عشـــــــية حرب 
الشـــرقي لبحيرة طبرية حتتفظ بالســـيادة على شـــريط من األرض على امتداد الشـــاطئ الشـــمايل 

حلماية خزان املاء األســـاســـي للبلد. أصـــر براك على شـــريط من األرض عرضـــه بضـــع مئات من 
. وتوصل كلينتون يف مناقشات داخلية 1967األمتار؛ وتمسك األسد بمطلب العودة إىل حدود 

مع فريقه إىل حل وســط يقضــي بأن حتظى ســورية بســيادة اســمية على الشــريط، على أن يصــبح 
نتزهـاً دوليـاً للســـــــــــالم ال يخضـــــــــــع لســـــــــــيطرة أي من الطرفين. ويف جنيف، وبعـد إحلـاح براك، م

  .اختارت الواليات املتحدة أن تتقدم بهذا االقتراح، لكن األسد رفضه
 ,The New  ”Camp David: The Tragedy of Errors,“Hussein Agha and Robert Malley: أنظر  )4(

., August 9, 2001York Review 
)5(  , 2002-Shattered Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East, 1995

translated by Susan Fairfield (Other Press, 2003). 
   ,The Path to GenevaYossi Bellin .(RDU Books, 2004): أنظر  )6(
املتعاطفة، قائالً، "مل يمض على يعلق كلينتون على املوضــــــــوع نفســــــــه، لكن بلمســــــــته اخلاصــــــــة   )7(

  ."انخراط براك يف السياسة فترة طويلة، واعتقدت أنه تلقى نصحاً سيئاً جداً
يقول ملكا: "افترضـــــنا أن من املمكن التوصـــــل إىل اتفاق مع عرفات وفق الشـــــروط التالية: دولة   )8(

ية إضــافة إىل من الضــفة الغرب %97فلســطينية عاصــمتها القدس وســيادة على احلرم الشــريف؛ 
فيما يخص بقية األراضــــــي؛ صــــــيغة ما تتضــــــمن إقرار إســــــرائيل  1:1تبادل األراضــــــي بنســــــبة 

: منهم." أنظر 30.000 -		20.000	بمســــؤوليتها عن مشــــكلة الالجئين واالســــتعداد للقبول بـــــــــــــــ
, June 11, 2004.Haaretz ”Popular Misconceptions,“Akiva Eldar,   

من الضــــــفة الغربية إضــــــافة إىل تبادل  %91ديفيد، كما تقدم،  و"عرض" على عرفات يف كامب   
 - %94. أمّا مقترحات كلينتون فتضــمنت الســيادة الفلســطينية على 9:1، أي نســبة %1يســاوي 

، كون الغرض من ذلك نســـبة تتراوح بين %3 - %1من الضـــفة الغربية إضـــافة إىل تبادل  96%



  172)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية خاصةراءة ق
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اح بعودة عــدد يعتــد بــه من الالجئين إىل . لكن كال االقتراحين ال يتضـــــــــــمن الســـــــــــمــ4:1و 2:1
 إسرائيل.



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 




