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  التمقا
  

  )أبو مازن(حممود عباس 

  
________________________________  

  نحن مل نضيّع فرصة
  

لو نظرنا إىل أحداث معينة من التاريخ، وإىل نشاطات سياسية ماضية لبعض اجملتمعات 
شرية واملؤسسات السياسية والعسكرية، وأعدنا دراستها بكل ما حتتويه من إيجابيات وسلبيات، بال

أرباح، وحاولنا أن نحكم عليها جمردة من الظروف والبيئة احمليطة بها، لتمنينا أن تعود خسائر و
عقارب الزمن بهذا التاريخ إىل الوراء لعلنا نستطيع أن نصلح ما فسد من خياراتنا، أو نتجاوز 

  .الكثير من األخطاء واخلطايا
احلقيقية تكمن يف هذا  ألن املأساة" لو"لكن احلكم على التاريخ ال يتم باستخدام كلمة 

وإذا ما تعلقت الشعوب واألمم بأذيال هذا التعبير، وتمسكت به . التعبير، وتعشعش يف ثناياه
مقياساً وحكماً على تصرفاتها ونشاطاتها، بعيداً عن الظروف واملالبسات والبيئة التي أحاطت 

  .ون ذلك سبباً إلحباطها ووقوعها يف اخلطأكبها، فسي
ن هذا التعبير سيمنعنا من النظر إىل املاضي حتى ال نقوم بجلد أنفسنا إذا كا... ولكن

نتيجة األحكام املطلقة، فإن احلكمة تقضي أن نعود إىل هذا املاضي كي نستخلص منه الدروس 
والعبر، ونستفيد من األخطاء التي وقعت، وذلك عن طريق ربط األفكار أو النشاطات أو القرارات 

  .الزمنية احملددة ويف الظروف والبيئة احمليطة التي اتخذت يف الفترة
إذا اجتمعت لدى مؤرخ املعطيات الصحيحة : "يقول هنري كيسنجر يف مقدمة مذكراته

واملوضوعية وكانت لديه ماليين الوثائق ذات العالقة بحقبة ما فإنه ال يتمكن بسهولة من معرفة 
ا سوف ال تعطيه اإليضاح الكايف املطلوب ألن الوثائق املكتوبة ذاته ،املوضوع الواجب البدء به

                                                            

  أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.  
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ألبحاثه كما أنها سوف ال جتلب له أي منفذ يسمح له بتحديد الوثائق التي تساعده يف دفع احلجة، 
اعي احلقيقية للمساهمة يف أمر ما، لتي بموجبها اتخذت القرارات، والدوماهية الوثائق الصحيحة ا

  ."ألساسيةوالوثائق التي طويت يف األحداث ا
اه إىل القرن احلادي ط الذي استغرق القرن العشرين وتعديتضمن صراع الشرق األوس

وربما كان هناك الكثير . الكثير من احملطات التي حتتاج إىل املراجعة والوقوف عندها والعشرين،
فكر اليهود ملياً فيما حدث خالل هذا " لو"و. من الفرص الستبعاد املآسي التي خلفها وترتبت عليه

فكر العرب فيما جرى ويجري لغيروا منذ البداية " لو"صراع لصرفوا النظر عن كل مشروعهم، وال
ليكون أساساً ومقياسًا " لو"نقع مرة أُخرى يف اخلطأ ونعتمد تعبير  وها نحن. مسلكهم ومسارهم

  .لرؤيتنا وحكمنا على هذا الصراع
قل إمكانات وخبرة وحيث أننا نحن العرب قد جعلت منا الظروف الطرف األضعف واأل

وقدرة على إيصال رؤيتنا ومقولتنا وحقيقة ما يجري على أرض الواقع للناس، فإن هذا يقلل 
أو  فرص دفاعنا عن حقنا أمام العامل، ويجعلنا الطرف األكثر مالمة حيث تسيطر رواية اخلصم

لتساؤل عن اجلهة وهذا األمر يؤدي بنا إىل ا. الطرف األقوى الذي يفرض نفسه حكماً على التاريخ
التي تكتب التاريخ، ومن أي وجهة نظر تنطلق؟ ومن الذي يحكم على التاريخ، ويصدر قراره 

  بشأنه؟
يحدث غالباً أن التقارير التي ينشئها املشاركون : "يتابع كيسنجر يف املقدمة نفسها قوله
ط تقرير مفاوضات قال دين أتشيسون أنه مل يقرأ ق(يف املفاوضات تكون عرضة للتنقيح املباشر 

واالجتاه احلايل يف نشر األخبار قد صيغت بصورة حتتاج إىل ). إالّ وكان فيه ملنشئة حصة األسد
  ."التنقيح، األمر الذي يفيد الصحايف ويضيع املؤرخ

برع الدبلوماسي اإلسرائيلي العجوز، آبا إيبن، ذو األصل اجلنوب إفريقي، القادم من بلد 
هنا نفسها، برع هذا الرجل املستعرب يف نحت التعابير القصيرة ذات  كان يحمل مالمح جتربتنا

اإلسرائيلي، أو عندما يصف أعداءه وخصومه  –املدلوالت الواسعة، عندما يصف الصراع العربي 
الفلسطينيين، بحيث تصبح مقوالته أمثاالً وحكماً يتندر بها الناس ويتسلح بها اخلصوم لتكون 

  .نزل على رقابناأحكاماً بحثنا وسيوفاً ت
إن الفلسطينيين ال يفوتون فرصة حتى يفوتوا : "فقد قال آبا إيبن يف عقد الستينات

وقوله هذا ال يحتاج إىل شرح كبير، ألنه يصورة الشعب الفلسطيني اختصاصياً يف إضاعة ." فرصة
عندما  1947ويستطرد إيبن قائالً إن الفلسطينيين ضيعوا فرصة التقسيم سنة . الفرص وتفويتها
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، فإن هذا "املغري"وما داموا قد رفضوا هذا العرض . من فلسطين% 43منحهم هذا املشروع 
الرفض يسوغ إلسرائيل أن حتتفظ بكل متر من األرض وصلت إليه أقدام جنودها، واعتبار ما 

وبطبيعة احلال وأمام هذا املنطق فإن الشرعية الدولية ومفاهيم . احتلته حقاً من أقدس حقوقها
  .لقانون الدويل تفقد كل مضامينها ومشروعيتهاا

عرض واحد، دويل أو غير دويل، للشعب الفلسطيني ليقبل به أو  ومنذ ذلك التاريخ مل يقدم
اللذان قبلهما وألزم نفسه بهما، وترفضهما اآلن حكومة  338و 242يرفضه، إالّ القراران الدوليات 

  .إسرائيل
ائيليون بعروض تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني يف إطار هذين القرارين يتقدم اإلسر

إن الفلسطينيين ال يفوتون فرصة حتى "مرة بعد مرة، وإذا رفضها الفلسطينيون فإن مقولة آبا إيبن 
ن الشعب الفلسطيني يتصف بالعناد، وعدم رز مرة أُخرى على السطح لتظهر وكأتب" يفوتوا فرصة

كافية تتيح له القبول بما هو ) تنازالت(راز مرونة القدرة على التعامل مع األحداث، وعدم إب
  .معروض

بعد مفاوضات كامب ديفيد الثانية، ومفاوضات طابا قصيرة األمد، كان ال بد من إيجاد 
طرف يتحمل مسؤولية فشل هذه املفاوضات وعدم وصولها إىل النتائج التي سعى لها الطرف 

  :علينا بتفويت الفرص، ومن هذه املقوالت وقد برزت عدة مقوالت تمهد إلصدار احلكم. اآلخر
  .الفلسطينيون بمشاريع الرد على ما قدمه براك مل يتقدم □
  .مل يفهم الفلسطينيون التنازالت التي عرضها براك □
  .مل يتجاوب الفلسطينيون مع جهود كلينتون وطروحاته املرنة التي تمكن من انتزاعها من براك □
اع الصعبة التي يعيشها براك، وخصوصاً مل يعرفوا تماماً العقبات ال يقدر الفلسطينيون األوض □

  .املعارضة اإلسرائيلية يف طريقه التي تضعها
وهنا ال بد من أن نطلع على طروحات براك وحلول كلينتون، لنعرف أين هي الفرص التي   

رف على تقويم ، فلنتع"احملايد"و" النزيه"وحيث أن األميركيين هم الوسيط . أضاعها الفلسطينيون
وكيف سيّروا املفاوضات، ومن أي  ،بعض من شارك منهم يف هذه املفاوضات جلهود وساطتهم

بعد  –لقد حتدث هؤالء بصراحة أقرب إىل املفاجأة . منطلق انطلقوا لتحقيق النجاح لوساطتهم تلك
وساطتهم  عن األخطاء التي ارتكبوها خالل أعوام –أن ابتعدت إدارة كلينتون عن مركز القرار 

مع أنهم (السبعة والدور التضليلي الذي مارسوه ليسوقوا أفكار احلكومة اإلسرائيلية ومشاريعها 
  ).دأبوا على توجيه االنتقادات إىل اجلانب الفلسطيني
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ألقاها روبرت مايل، مساعد الرئيس األميركي لشؤون الشرق األوسط  ففي حماضرة
  :وعضو جملس األمن القومي، قال

 انب األميركي اعتماداً كبيراً على تكتيك براك ومواعيده الزمنية يف الوقت الذي اعتمد اجل
 .فشلت إسرائيل يف حتقيق أفكارها

  قوبلت مقترحات إسرائيل فيما يخص القدس واملستعمرات بحماسة كبيرة من قبل
ال الواليات املتحدة التي كانت تقيس هذه املقترحات بطول املسافة التي قطعتها إسرائيل، 

 .باملسافة املتبقية للوصول إىل اتفاق مقبول للفلسطينيين

 جتاهلت الواليات املتحدة ما كان يجري على األرض من بناء للمستعمرات وهدم للبيوت. 

 كان  ويف أحيان كثيرة،. كان التصاالت براك الرتيبة بالرئيس كلينتون تأثير كبير فيه
 .الرئيس يخضع لرغبات براك

 امب ديفيد كان من الصعب على الفلسطينيين قبولهما طرحه براك يف ك. 

 أظهر براك يف كامب ديفيد جهالً تاماً بالتطلعات الفلسطينية. 

  رفضت الواليات املتحدة تدخل أطراف أُخرى يف الوساطة، األمر الذي جعل فرص حتقيق
 ).املقصود األوروبيين وغيرهم(االتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أكثر صعوبة 

  حين فضلت بعض ) السياسة الفلسطينية(تورطت اإلدارة األميركية يف الشأن الفلسطيني
 .القيادة على بعضها اآلخر

، املبعوث الشخصي للرئيس أمّا ما قاله دينيس روس. روبرت مايل هملا قال هذا ملخص
كلينتون ومنسق عملية السالم، فهو أكثر غرابة من كالم مايل، وذلك عندما غادر موقعه النافذ 

كان يجب علينا أن نؤكد ونضغط بالقدر نفسه : "يف اإلدارة األميركية وتوفرت لديه حرية القول
سرائيليين لكي يمتنعوا عن توسيع وإقامة املستوطنات ونسف املنازل ومصادرة على اإل
وأنا نادم . لقد حتدثت كثيراً عن أهمية هذا كله ولكني مل أفعل ما كان علّي أن أفعله.... األمالك
وحتى عندما ذهب براك إىل ما ذهب إليه وقدم ما قدم من تنازالت : "ويتابع روس." كعلى ذل

ت مل يقدمها أي رئيس وزراء سابق، فإن التصرفات على األرض مل تكن تتوافق يف املفاوضا
  ."مع ذلك مما عمق من إحباطات الفلسطينيين

                                                            

   بدعوة من 2001مارس / آذار 7أُلقيت احملاضرة يف :  
Center for Policy Analysis of Palestine.    

   املصور"، نقالً عن 3/4/2001- 2، "األيام"نشر قول دينيس روس يف جريدة.  
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ونضيف إىل هذه األقوال ما صرح به مؤخراً الناطق باسم وزارة اخلارجية األميركية، 
، الذي تقوم ، بأن النشاط االستيطاين املتواصل2001أبريل / نيسان 6ريتشارد باوتشر، يف 

  .به إسرائيل، يهدد بإشعال آخر لوضع متفجر أصالً يف املنطقة
إذا كانت اإلدارة األميركية تعرف هذه احلقائق كلها وهي تمارس دور الوسيط، ويف الوقت   

نفسه تتجاهلها، فكيف يمكن للطرف الفلسطيني أن يقبل بما تفرضه هذه اإلدارة؟ لقد أخطأت هذه 
ار الطرف اإلسرائيلي، وأخطأت يف جتاهلها للوقائع املؤملة التي تطبق على اإلدارة بتبنيها أفك

األرض، وأخطأت عندما استفردت بعملية السالم واستثنت كل األطراف اُألخرى التي يمكن أن 
تساعد أو تقدم مساهمات، وأخطأت عندما سمحت لنفسها بأن تتدخل يف الشأن الفلسطيني 

القاتلة، أين هي من الشعار الذي رفعته بأن الفلسطينيين فوتوا  الداخلي، وبعد كل هذه األخطاء
  فرصة تاريخية للسالم؟

. لقد أصاب روبرت مايل عندما قال إن براك أظهر جهالً تاماً بالتطلعات الفلسطينية  
هل يجهل براك ظروف القضية الفلسطينية ومالبساتها؟ هل تنقصه : والسؤال الذي يطرح نفسه هو

أنه انطلق من موقع البحث عن  افية واخلبرة الواسعة للتعامل مع هذه القضية؟ أماملعلومات الك
  املكاسب الصغيرة واإلجنازات قصيرة املدى؟

من  –كالعادة  –وجوابي عن هذه األسئلة انه باإلضافة إىل اجلهل وقلة اخلبرة فإنه انطلق   
وهذه . للقضية الفلسطينيةقاعدة املساومة واملفاصلة يف البحث عن حل نهائي ودائم وعادل 

القاعدة وإن كانت تصلح يف جماالت التجارة والصفقات قصيرة املدى فإنها لن تصلح أبدًا 
للتعامل مع تطلعات الشعوب ورغباتها يف السالم واالستقرار، وال تنفع أبداً يف وضع حلول 

  .ملعضلة مثل معضلة الشرق األوسط
جمعني لقاء بالسيد براك، حتدثنا خالله عن  ،2000يونيو / يف احلادي عشر من حزيران  

وعندما حتدث عن مشكلة . جممل القضايا التي تشغلنا والتي هي موضوع املفاوضات النهائية
بحجة أن %) 85، %80(احلدود انطلق من قاعدة املساومة واملفاصلة والنسب املئوية نفسها 

. ط هدنة، أو خطوط وق إطالق الناراحلدود التي تفصل بيننا ليست حدوداً دولية وإنما هي خطو
ما دامت هذه خطوط هدنة وليست حدوداً دولية، فلماذا ال نعود إىل : "وافقته على ذلك، ولقت له

  "احلدود الدولية املعترف بها رسمياً؟
إن احلدود الدولية التي : "وعندما ظهرت عالمات الدهشة واالستغراب على وجهه، أوضحت  

ومع ذلك فنحن ال نطالب : "وتابعت" أليس هذا ما تطلبه؟. 1947يم تفصل بيننا هي حدود تقس
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ونعتبر بذلك أننا اتخذنا القرار . 1967يونيو / بهذه احلدود، وإنما نطالب بحدود الرابع من حزيران
فقط من فلسطين التاريخية التي كنا نملك فيها أكثر من % 22املؤمل والصعب الذي يجعلنا نقبل بـ 

  ."1947رار التقسيم سنة عشية صدور ق% 94
عامي، وزير اخلارجية السابق، يف شرم الشيخ،  –ويف لقاء آخر جمعني بالسيد شلومو بن   

: ، فقلت له"أخطأتم عندما رفضتم قرار التقسيم: "تطرق احلديث إىل هذا املوضوع وقال يل
ض يف سياقه مع أن علينا أن نضع هذا العر(سأفترض أننا أخطأنا عندما رفضنا قرار التقسيم 

لكن العامل، وأنتم ضمنه، دفعتمونا إىل قبول ) التاريخي وظروفه املوضوعية وال نسلخه عنها
، وكنتم تقولون إنه إذا قبل الفلسطينيون بهذين القرارين، فإننا جاهزون 338و 242القرارين 

لة واحلديث عن وعندما قبلناهما تراجعتم والتجأتم إىل أسلوب املساومة واملفاص. لتطبيقهما فوراً
النسب املئوية، وأخذتم تلوموننا ألننا نتمسك بهذين القرارين أساساً للشرعية الدولية، وتناسيتم 
أن اتفاق أوسلو وقواعد مدريد تنص على أن هدف املفاوضات هو تطبيق هذين القرارين بكل 

ل ملشكلة بنودهما، التي تنص على االنسحاب الكامل من األراضي احملتلة، وإيجاد حل عاد
الذي احتضنته أميركا  194الالجئين، التي مل يعالج تفاصيلها سوى قرار أممي واحد هو القرار 

  ."والذي ينص بشكل واضح على التعويض على من ال يرغب بالعودة 1949منذ عام 
اإلسرائيلية، منذ كامب  –يف ضوء هذه الصورة الواقعية جملرى املفاوضات الفلسطينية   

  :با، يحق لنا أن نتساءلديفيد إىل طا
  ما هي املعايير القانونية التي اعتمدها األميركيون واإلسرائيليون للتسوية السياسية؟  
وما هي القواعد املنطقية التي يعتمدونها للحكم على سلوكيات الطرف الفلسطيني، عندما   

  يرفض عرضاً ما أو يقبل بعرض ما؟
هون أصابع االتهام إىل املفاوض الفلسطيني وما هي األسباب الفعلية التي جعلتهم يوج  

  واعتباره املسؤول األول واألخير عن إضاعة فرصة السالم؟
أين هي الفرص التي أتاحوها ونحن فّوتناها ما داموا يعترفون بأننا ال يمكن أن نقبل بما   
  أتاحوا؟

) ة األميركيةوالتي تبنتها اإلدار(نتيجة عدم قبول الفلسطينيين باملقترحات اإلسرائيلية   
للشعب الفلسطيني،  يف كامب ديفيد ألنها ال تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية واحلقوق املشروعة

أقدمت احلكومة اإلسرائيلية على تنفيذ عدة خطوات استفزازية كان يف مقدمها دعم إيهود براك، 
الشرار التي أشعلت رئيس احلكومة السابق، لزيارة أريئيل شارون للمسجد األقصى حيث شكلت تلك 
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شهيداً ومئات اجلرحى يف األسابيع الثالثة  65االنتفاضة الشعبية الفلسطينية وأوقعت أكثر من 
  .األوىل قبل أن يصاب أي إسرائيلي واحد

لقد هدفت احلكومة اإلسرائيلية إىل فرض حل سياسي عن طريق القوة العسكرية، واستمرار    
وقائع على األرض  من خالل بناء املستعمرات وهدم  احتاللها لألراضي الفلسطينية، وفرض

وهذا بدوره لن يجلب السالم واألمن لإلسرائيليين، ولن يحقق . البيوت ومصادرة األراضي
  .االستقرار للمنطقة

ية تنبع يف األساس من احتاللها للضفة فإن كل مشكالت إسرائيل األمنية والسياسية واخلل  
لذلك، فإن طريق إسرائيل األقصر إىل إحالل السالم واألمن ال . ماًعا 34الغربية وقطاع غزة طوال 

يمكن أن يتم إالّ من خالل إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية، وعودة احلقوق املشروعة للشعب 
  ■.الفلسطيني

  
  

  
 

 



 

 
 

  

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
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