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  ماجد كيايل

 بعد ثالثة أعوام:

 كامب ديفيد وتداعياتها

  نحو مراجعة نقدية للسياسة الفلسطينية

اإلســـــرائيلية، التي جرت يف كامب ديفيد، ومن  -مل حتظ املفاوضـــــات الفلســـــطينية 
الرئيس األميركي الســـــــــــابق (بيل كلينتون)، باالهتمام  "ورقة"بعدها يف طابا، وبينهما 

املناســـب من املراجعة والتقويم االســـتراتيجيين يف هيئات احلركة الوطنية الفلســـطينية 
، املتابعين لشــــــؤون ومؤســــــســــــاتها، أو لدى املؤرخين والباحثين واحملللين الســــــياســــــيين

  اإلسرائيلي. - الصراع العربي
والصـــحايف بالل احلســـن إىل توثيق هذه املفاوضـــات، يف  لذلك فإن مبادرة الكاتب

لحظة التاريخية حتسب له؛ إذ التقط األهمية السياسية لهذه ال،كتاب أعده لهذا الغرض
اإلســــرائيلي، يف عرضــــه الدقيق ملســــار املفاوضــــات من بداياتها  -  يف الصــــراع العربي

  التحليل. إىل نهاياتها، وال سيما يف دجمه أدوات التوثيق يف أدوات
التي روّجها إيهود براك،  "األســـاطير"لكن احلســـن شـــاء أن يقتصـــر كتابه على تفنيد 

)، والتي فحواهــا أنــه جتــاوز  رئيس احلكومــة اإلســـــــــــرائيليــة وزعيم حزب العمــل (ســــــــــــابقــاً
اخلطوط احلمر اإلســــــــرائيلية بتقديمه عروضــــــــاً ســــــــخية إىل الفلســــــــطينيين، الذين اتهمهم 

برفضـــــــــــهم إياها. ويف جممل الكتاب، الذي جاء حتت عنوان بأنهم كانوا ناكري جميل 
، عمل احلســـن باجتهاد واقتدار الباحث واحمللل واملؤرخ على تفنيد "اخلداع اإلســـرائيلي"

، بتفكيـــك وتركيـــب املوقف اإلســـــــــــرائيلي املراوغ، وتقـــديمـــه على "اخلـــدعـــة"وتعريـــة هـــذه 
  حقيقته، بصفته تالعباً على احلقائق.

املتميز للكاتب، وللقضـــــــــــايا الســـــــــــياســـــــــــية التي التقطها وســـــــــــلط  ومع التقدير للجهد
األضـــــــــــواء عليها جيداً، يف كتابه، فإن حماولته كانت بحاجة، كي تكتمل، إىل مراجعة 

                                                            
)(   مقيم بدمشق.كاتب فلسطيني 
)(  "بيروت: املؤســــــســــــة  "اخلداع اإلســــــرائيلي: رؤية فلســــــطينية ملفاوضــــــات كامب ديفيد وتوابعها)

 ).2003العربية للدراسات والنشر، 
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اإلســـــــــــرائيليـــة، التي جرت طوال املرحلـــة  -  ت الفلســـــــــــطينيـــةنقـــديـــة لتقويم املفـــاوضـــــــــــــا
فتقر إليه الســــــــــــاحة التفاوضـــــــــــية الســــــــــــابقة، بالنظر إىل أهميتها وخطورتها؛ وهو ما ت

الفلســـــــــــطينيـة. ولعـل احلســـــــــــن كـان جـديراً بخوض مثـل هـذه احملـاولـة، نظراً إىل معرفتـه 
بطبيعة الســـــــــاحة الفلســـــــــطينية، وكيفية صـــــــــنع القرارات فيها، وإىل اطالعه على دهاليز 

  املفاوضات وتمتعه بحس سياسي نقدي.
 2000وز/يوليو ويف اعتقادي فإن املرحلة املمتدة على مدى ســبعة أشــهر، بين تم

، وهي جمــال بحــث الكتــاب، بــاتــت من املراحــل التــاريخيــة 2001وكــانون الثــاين/ينــاير 
املهمة، بل اخلطِرة، يف تاريخ الصــــــراع بين الفلســــــطينيين واإلســــــرائيليين؛ وهو ما أتفق 

  فيه مع الكاتب. ففي هذه املرحلة حدثت عدة تطورات، أهمها:
تخلّي حزب العمــل عن اتفــاق أوســـــــــــلو، من النــاحيــة العمليــة، وذلــك بعــد ثالثــة  - 1

أعوام من جمود عمليــة التســـــــــــويــة، يف ظــل حكومــة الليكود برئــاســـــــــــــة بنيــامين نتنيــاهو 
). إذ رفضـــــــــــــــت احلكومــــة العمــــاليــــة، التي كــــان يرئســـــــــــهــــا إيهود براك 1999-  1996(
ة بــاملرحلــة االنتقــاليــة (على )، تنفيــذ التعهــدات اإلســـــــــــرائيليــة املتعلقــ2001 -  1999(

األقل)، وهي تشمل جتميد االستيطان، وانسحاب اجليش اإلسرائيلي من أغلبية املناطق 
الفلســـــــــــطينيـــة احملتلـــة، وفتح املعـــابر، وإطالق األســـــــــــرى الفلســـــــــــطينيين من الســـــــــــجون 

.   اإلسرائيلية، وصوالً إىل ضمان قيام كيان فلسطيني مستقل، الحقاً
ذا الشــــأن، تتمثل يف ضــــرورة الدمج بين مرحلتي التســــوية، وكانت فلســــفة براك، به

االنتقالية والنهائية، بهدف إجبار الفلســطينيين على الشــروع يف التفاوض مع إســرائيل 
فيما يتعلق بقضـــايا: القدس والالجئين واملســـتعمرات واحلدود والترتيبات األمنية، قبل 

الفلســـــــــــطينيين يف موقع  اســـــــــــتكمـال اســـــــــــتحقـاقـات املرحلـة االنتقـاليـة؛ وهو مـا يضـــــــــــع
من  %90تفاوضـــــــي أضـــــــعف مما يمكن أن يكونوا عليه فيما لو كانت ســـــــيطرتهم تشـــــــمل 

  األراضي احملتلة (بحسب القراءة الفلسطينية التفاق أوسلو).
اتضـــــــــــح أن حزب العمــل، ذاتــه، الــذي وقع قــادتــه اتفــاق أوســـــــــــلو للتســـــــــــويــة مع  - 2

املناســـــــــــبة التي تدفعه إىل اإليفاء الفلســـــــــــطينيين، غير ناضـــــــــــج وغير قادر إىل الدرجة 
  باستحقاقات التسوية املطلوبة من إسرائيل، حتى لو كان يف السلطة.

فهذه املفاوضـــــــــات، التي جرت بعد ســـــــــبعة أعوام من توقيع اتفاق أوســـــــــلو وعامين 
تقريباً من انتهاء املرحلة االنتقالية، كشــــــــفت حدود أو ماهية التســــــــوية اإلســــــــرائيلية. إذ 
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ت أن إســرائيل تتالعب بمســاحة األراضــي التي يمكن أن تنســحب منها، يف بينت املداوال
الضـــــــــــفة والقطاع، بدعوى األماكن املقدســــــــــــة واالعتبارات األمنية واحلفاظ على الكتل 
االســتيطانية، بطرح صــيغ أُخرى، مثل: التأجير أو تأخير االنســحاب أو تبادل األراضــي، 

فلســــــــطينيين. ويف مســــــــألة القدس لضــــــــمان احتفاظها بالســــــــيطرة على بعض أراضــــــــي ال
احملتلة (الشـرقية) كشـفت إسـرائيل نياتها بشـأن تقليص األحياء التي يمكن أن تنقل إىل 
الفلســـطينيين. وظهرت بدعة تقاســـم الســـيطرة على احلرم القدســـي الشـــريف (فوق الســـطح 

، الذي ســــيوضــــع يف "حائط املبكى"وحتته!). كذلك تمســــكت إســــرائيل بمفهومها ملســــاحة 
ســـــــــــيطرتها. ويف موضـــــــــــوع الســـــــــــيادة، بينت املفاوضـــــــــــات ثقل الشـــــــــــروط األمنية  نطاق

والســياســية التي تضــعها إســرائيل لتقييد جمال الســيادة للدولة الفلســطينية، املفترضــة. 
لالجئين الفلســـــــــــطينيين، فلم يكن مفاجئاً إذ إن إســـــــــــرائيل،  "حق العودة"أّما املوقف من 

املوضوع بأي شكل من األشكال (على الرغم  بيسارها ويمينها، ترفض التعامل مع هذا
  من حدوث تقدم ما يف مفاوضات طابا).

بدأت إسرائيل يف هذه املرحلة، بالضبط، فبركة وترويج املقوالت والسياسات،  - 3
لدى الرأي العام اإلســـــــــــرائيلي والدويل، التي تهدف من ورائها إىل تغطية تملصـــــــــــها من 

  ك على الفلسطينيين.عملية التسوية، وإلقاء اللوم يف ذل
حزب العمــل (بقيــادة براك فبعــد انهيــار مفــاوضـــــــــــــات كــامــب ديفيــد، مثالً، أشـــــــــــــاع 

عامي) مقولة عدم وجود شـــــــــــريك فلســـــــــــطيني  - بن إليعيزر وشـــــــــــلومو -  بن  وبنيامين
وعلى رأســــــــها ياســــــــر  - ية، بدعوى أن القيادة الفلســــــــطينيةإلســــــــرائيل يف عملية التســــــــو

راك، وتخلت عن طريق املفاوضـــــات، وذهبت إىل لب "الســـــخي"رفضـــــت العرض  -  عرفات
االنتفاضـــــــــة، للضـــــــــغط على إســـــــــرائيل وإجبارها على تقديم تنازالت إىل الفلســـــــــطينيين، 
بواسطة العنف. ويف هذه املرحلة، أيضاً، ظهرت مقولة عدم السماح للفلسطينيين بجني 

  سرائيلية.مكاسب سياسية من وراء االنتفاضة واملقاومة، أو اإلرهاب باملصطلحات اإل
ومن دالئل التراجع يف عالقة حزب العمل بالفلســـــــطينيين، أيضـــــــاً، أن حكومة براك 
هي التي أرســـــت األســـــاس الســـــتخدام أقصـــــى أشـــــكال العنف واإلرهاب ضـــــدهم. ففي أول 

فلســـطينياً؛ وذلك  250شـــهرين من االنتفاضـــة، ســـقط برصـــاص اجليش اإلســـرائيلي نحو 
حتى إن إرهـــاب دولـــة إســـــــــــرائيـــل، حينهـــا، طـــال قبـــل حتولهـــا إىل املقـــاومـــة املســـــــــــلحـــة. 

منهم، كان ذنبهم أنهم  13مواطنيها من العرب، إذ أودى الرصــــــاص اإلســــــرائيلي بحياة 
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  عبّروا، يف تظاهرات سلمية، عن تعاطفهم مع شعبهم فياألراضي احملتلة.
ويســــــتنتج من ذلك أن املقوالت والســــــياســــــات التي تبناها شــــــارون، يف حربه ضــــــد 
الفلســــطينيين، إنما هي أســــاســــاً مقوالت وســــياســــات أنتجها وانتهجها حزب العمل ذاته، 
يف إبان وجوده يف الســـــــــلطة، أواخر عهد براك. ولعل هذا ما يفســـــــــر انخراط حزب العمل، 

(الســــــــــــابقة)، التي ألّفها  "الوحدة الوطنية"إليعيزر، يف حكومة  -  بن  برئاســــــــــــة بنيامين
شارون بعد تسلمه السلطة، والتي خاضت احلرب ضد الفلسطينيين طوال عامين تقريباً 

)2001 - 2002.(  
أدت هذه املفاوضات إىل تبلبل معسكر اليسار اإلسرائيلي، املؤيد للتسوية مع  - 4

ت براك، التي ذكرناها. وقد جنم الفلســـطينيين، إذ بدا أن قســـماً كبيراً منه خدع بأطروحا
عن ذلك قيام بعض أوســـاط اليســـار اإلســـرائيلي بتحميل الفلســـطينيين مســـؤولية ســـقوط 
حكومة براك العمالية، واندالع االنتفاضــــــــة، وانهيار عملية التســــــــوية، ووصــــــــول أريئيل 
شـــــــارون وحزبه الليكود إىل ســـــــدة الســـــــلطة يف إســـــــرائيل! ونتج من ذلك، فيما بعد، تفكك 

كر اليســـــــــار وانحســـــــــاره. وبدا ذلك جلياً يف األزمات الســـــــــياســـــــــية والتنظيمية التي معســـــــــ
يشــــــهدها حزبا العمل وميرتس، ويف انزياح اجملتمع اإلســــــرائيلي إىل مصــــــلحة التيارات 

. 2003اليمينية؛ وهو ما أكدته نتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت يف مطلع سنة 
يمين اإلســــــــــرائيلي، فيما يتعلق باعتبار الصــــــــــراع مع كما جتلى ذلك يف احتالل رواية ال

الفلسطينيين صراعاً بشأن الوجود وليس بشأن شكل الوجود، مساحة واسعة يف الرأي 
  العام اإلسرائيلي.

إن انكشـــــــاف املوقف اإلســـــــرائيلي، يف مفاوضـــــــات كامب ديفيد، هو الذي دفع  - 5
 ، إىل التفكير يف االنتفاضـــــــة"حفت"قيادة احلركة الوطنية الفلســـــــطينية، وأســـــــاســـــــاً قيادة 

لتوليـــد حـــالـــة من الضـــــــــــغط على حكومـــة براك، وإجبـــارهـــا على إبـــداء املزيـــد من التفهم 
للحقوق الفلســــطينية، بعد أن تأكدت أن إســــرائيل تريد االســــتمرار يف املفاوضــــات كلعبة 

  عالقات عامة، وكوسيلة لفرض سياسة األمر الواقع وحتسين صورتها يف العامل.
املهم لفت االنتباه إىل أن القيادة الرســـمية الفلســـطينية (وعلى رأســـها ياســـر لذا من 

عرفات) استطاعت، يف هذه املرحلة، أن ترمم مكانتها بين شعبها، وأن تعزز صدقيتها، 
كقيادة حركة حترر وطني، أوالً بســــبب مقاومتها لإلمالءات األميركية واإلســــرائيلية يف 

نها، املباشـــــــــــر أو غير املباشـــــــــــر، لالنتفاضـــــــــــة ثم كامب ديفيد؛ وثانياً بســـــــــــبب احتضـــــــــــا
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املقاومة، بعد أن بدا أنها استمرأت، جملرد وجودها يف السلطة، انتهاج طريق املساومة 
  والتنازل عن احلقوق الفلسطينية.

ها ملكانت "فتح"ويف إطار هذه التداعيات يمكننا احلديث، أيضاً، عن استعادة حركة 
يف االنتفاضة واملقاومة املسلحة، بعد أن بدا أنها تخلت وشعبيتها، بانخراطها النشيط 

  عن دورها الكفاحي واستكانت لكونها حزباً للسلطة.
ويجدر بنا اإلشــــــــــــارة هنا إىل أن هذه التطورات أضـــــــــــفت نوعاً من الصــــــــــــدقية على 
مواقف القيادة الفلســطينية، التي كانت تبرر بها توقيعها اتفاق أوســلو، باعتباره اتفاقًا 

  لياً، وبأنها يف القضايا األساسية ال تفرط يف حقوق الشعب الفلسطيني.انتقا
ويف هــذا الســـــــــــيــاق يمكن القول إن رهــان القيــادة الفلســـــــــــطينيــة على املزاوجــة بين 
االنتفاضـــــــــــة واملفاوضـــــــــــة كان صـــــــــــحيحاً ويف حمله، بصـــــــــــورة عامة، نظراً إىل التعنت 

 لقيادة للوضـــع الفلســـطيني، ويفاإلســـرائيلي. لكن املشـــكلة كانت تكمن يف طريقة إدارة ا
الثغرات التي تعتور بنى العمل الفلســـــــــــطيني وعالقاته الداخلية. وكما بات معروفاً فقد 
خرجــت األمور عن الســـــــــــيطرة، وبــاتــت االنتفــاضــــــــــــة واملقــاومــة نهبــاً للعفويــة واملزاجيــة 

 اوالتنافسات الفصائلية، من دون أي ارتباط باستراتيجيا سياسية متفق عليها، وهو م
  انعكس سلباً على االنتفاضة، وعلى إمكان استثمارها سياسياً يف العمل التفاوضي.

يف املقارنة بين املقترحات التفاوضـــــــــــية اإلســـــــــــرائيلية، يف كامب ديفيد ويف  - 6
طابا، يمكن مالحظة أن إســـــرائيل اســـــتجابت، إىل حد معين، لضـــــغوط االنتفاضـــــة؛ وهذه 

.مسألة مهمة جداً، وإن كانت هذه االست   جابة أدنى من املطلوب فلسطينياً
ففي طابا ازدادت مســــــاحة األراضــــــي الفلســــــطينية احملتلة، التي يمكن أن تنســــــحب 

)، وبدا أن ثمة اقتراباً أكثر من قبل يف 1/1منها إســـــــــــرائيل، وارتفعت نســـــــــــبة التبادلية (
موضــوع القدس. وحتى بالنســبة إىل موضــوع الالجئين، يمكن مالحظة تقدم ما يف هذا 

ال (قياســــــــــــاً باملعايير اإلســـــــــــرائيلية الســــــــــــابقة)، وهو يتمثل يف نوع من االعتراف اجمل
، ويف اعتبــار العودة إىل إســـــــــــرائيــل أحــد اخليــارات املتــاحــة لالجئين، على 194بــالقرار 

  الرغم من تقييد ذلك بإرادة إسرائيل.
واملؤســـــــــــف أن كـــل هـــذه التحوالت والتطورات املهمـــة واخلطرة مل تـــدفع الســـــــــــــاحـــة 

لســـطينية، بهيئاتها الشـــرعية وبفصـــائلها، إىل حد إجراء نقاش جدي بشـــأن القضـــايا الف
التي طرحت يف مفاوضــــــــات كامب ديفيد وطابا، كما قدمنا، وال بشــــــــأن التداعيات التي 
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جنمــت عنهــا. ومل نشـــــــــــهــد أي تقويم اســـــــــــتراتيجي يطرح احلقــائق أمــام الشـــــــــــعــب، ويمكّن 
.املفاوض الفلسطيني من استنباط الدروس الال   زمة منها، مستقبالً

ولعل اإلحجام عن دراســـــــــة هذه التجربة التفاوضـــــــــية ليس مســـــــــتغرباً يف أوضـــــــــاع 
الســــاحة الفلســــطينية، التي مل تعتد، أصــــالً، على مراجعة أوضــــاعها، وانتقاد أحوالها، إذا 
اب والبــاحثين، واجلهود التي يبــذلهــا  اســـــــــــتثنينــا اجلهود الفرديــة لبعض املثقفين والكتــّ

ات املســـــــتقلة، داخل األرض احملتلة وخارجها، كمؤســـــــســـــــة الدراســـــــات بعض املؤســـــــســـــــ
."مواطن"الفلسطينية ومؤسسة    ، مثالً

والالفت لالنتباه أن التجربة الوطنية الفلســـــــطينية املعاصـــــــرة مل حتظ، منذ بدايتها 
حتى اآلن، بمراجعة نقدية اســـــــــــتراتيجية خملتلف جوانبها: الســـــــــــياســـــــــــية والعســـــــــــكرية 

د قضــــــــــــــايــــاهــــا وتنوّع أشـــــــــــكــــالهــــا، والتنظيميــــة، وذلــــك عل ى الرغم من خطورتهــــا وتعقــــّ
ومداخالتها الدولية واإلقليمية، وعلى الرغم من امتدادها على مدار ما يقارب قرن من 

  الزمن.
وعلى العموم فإن هذه الظاهرة الســـــــــــلبية ال بد من أنها تثير انتباه وقلق املعنيين 

  ق بالل احلسن.والباحثين يف الساحة الفلسطينية، وضمنهم الصدي
وهكذا، مثالً، ال توجد أية حماولة لدراســــــة وتقويم التجربة الفلســــــطينية يف األردن، 
أو يف لبنان، وال جتربة الكفاح املســــــــــلح الفلســــــــــطيني، بخصــــــــــوصــــــــــياتها ومعضــــــــــالتها 
وحدودها (إذا اســـــــتثنينا الدراســـــــة املهمة ليزيد صـــــــايغ). وال توجد أية حماولة ملراجعة 

ئل الفلسطينية يف منظمة التحرير، أو انعكاس االندماج بين قيادة نتائج انخراط الفصا
املنظمــة وقيــادة الســـــــــــلطــة، أو عالقــة البعــد الفلســـــــــــطيني بــاإلطــار العربي. وهكــذا األمر 
بالنســـبة إىل جتربة املفاوضـــات، بمســـاراتها وقضـــاياها وإشـــكالياتها، منذ أوســـلو حتى 

  طابا.
تقويم التجربة الفلســـطينية، وخصـــوصـــًا  ويمكن تفســـير هذا القصـــور، أو التهرّب، يف

  منها التفاوضية، بأسباب ذاتية وموضوعية، يكمن أهمها فيما يلي:
: ، يف العمل الوطني الفلسطيني "األبوية"تخلّف البنى السياسية، وسيادة الروح  أوالً

  على حساب دور املؤسسات الشرعية واألطر التنظيمية وأصول القيادة اجلماعية.
بــار القيــادة شـــــــــــــأنــاً يخص الزعيم (احلــاج أمين وبعــده الرئيس عرفــات) اعت ثــانيــاً:

وجماالً حتتكره النخب الســــــياســــــية، العائلية أو الفصــــــائلية، أكثر كثيراً من كونها شــــــأناً 
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  يخص اجملتمع.
: ضــعف احلراك الســياســي يف احلياة الســياســية الفلســطينية الناجم، أصــالً، عن  ثالثاً

واملشــــــــــــاركـة والتفـاعـل والتـداول، فيهـا، على املســـــــــــتويين غيـاب العالقـات الـديمقراطيـة 
  الوطني والفصائلي.

اتســــــــــام العمل الســــــــــياســــــــــي الفلســــــــــطيني بالعفوية والتجريبية واملزاجية يف  رابعاً:
خطاباته وبناه ووســـــــــــائل عمله، وطغيان الروح الشـــــــــــعاراتية والعاطفية واإلرادوية يف 

ة والواقعية، وعلى حســـــاب االهتمام الثقافة الســـــياســـــية الســـــائدة، على حســـــاب العقالني
بالســــياســــة باعتبارها حقالً يخضــــع حلســــابات تتعلق بصــــراع اإلرادات وموازين القوى 

  واملعطيات احمليطة.
: املـــداخالت، أو الضـــــــــــغوط، الـــدوليـــة واإلقليميـــة، على جبهتي الســـــــــــلطـــة  خـــامســـــــــــــاً

واملعارضة. وهي أوضاع تؤدي غالباً إىل زعزعة الثقة بين أطراف الساحة الفلسطينية، 
وإخضاعها بالتايل للتجاذبات واالستقطابات السياسية اخلارجية، اإلقليمية والدولية. 

لثقة والتفاعل والتواصــــــــــل بين القيادة وال شــــــــــك يف أن هذه األوضــــــــــاع تؤثر يف درجة ا
  الفلسطينية، السائدة، وبين بعض الفصائل املعارضة، يف كل الشؤون الفلسطينية.

: اعتماد الســـــــــــرية يف العمل التفاوضـــــــــــي مع إســـــــــــرائيل، بدعوى مراعاة  ســـــــــــادســـــــــــاً
الفلســـــــطيني. وما يفاقم األمر، حالياً، أن القضـــــــايا املدرجة يف  "الشـــــــارع"حســـــــاســـــــيات 

ال املفاوضـــــــات، وال ســـــــيما منها قضـــــــايا الالجئين والقدس واحلدود (للدولة جدول أعم
املفترضــــــــة)، تمس ذاكرة الفلســــــــطينيين ورموزهم وكرامتهم ومســــــــتقبلهم املتخيّل. وإذا 
عطفنا عليها العوامل السابقة، واإلحباطات الناجمة عن انهيار عملية التسوية، ألمكننا 

ي تواجهها الســـــــاحة الفلســـــــطينية، والتي تنمّي تلمس حجم التعقيدات واملســـــــؤوليات الت
االعتقاد لدى البعض يف القيادة الفلســــــــطينية أن من األفضــــــــل اتخاذ القرارات ثم العمل 

.1993على ترويجها، على غرار ما جرى يف أوسلو (   )، مثالً
وأعتقد أن احلســـــن يتفق معي يف مالحظاتي هذه على التجربة الفلســـــطينية، وإن مل 

صـــه لدحض االفتراءات اإلســـرائيلية والدفاع عن املوقف يضـــمنها يف كت ابه، الذي خصـــّ
  الوطني الفلسطيني.

ا مالحظــاتي على الكتــاب، فهي أنــه تضـــــــــــمن قــدراً مبــالغــاً يف موضـــــــــــوعيتــه، أو  أمــّ
حياديته، إزاء األداء التفاوضي الفلسطيني، وإزاء املواقف السياسية للقيادة الفلسطينية 
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  وشكل إدارتها للمفاوضات.
مثالً، إذا جتاوزنا طريقة القيادة الفلســــــــــطينية، الفردية والفوقية، يف العمل واتخاذ 
القرارات، فإن هذه القيادة بدت يف مفاوضــــــــــــات كامب ديفيد مربكة ومترددة، وكأنها 
غير مهيأة لعملية التســـــــوية وال ناضـــــــجة لها. أمّا يف مفاوضـــــــات طابا، فهذه القيادة مل 

ادرة، واســـــــــــتثمـــار تـــأثير االنتفـــاضــــــــــــــة، يف ردة فعلهـــا على تمتلـــك اجلرأة الالزمـــة للمبـــ
املقترحات اإلسرائيلية اجلديدة. ويف احلالين، فإن هذه القيادة حصدت النتائج السلبية 
لطريقة عملها املزاجية واحتكارها القيادة. وقد فاقم وضـــــعَها احلرج تراجعُ صـــــدقيتها 

لســـلطة، من ناحية، ومن ناحية يف اجملتمع الفلســـطيني يف جمايل إدارة املفاوضـــات وا
أُخرى حجم اخلالفات واالســـــــــــتقطابات الســـــــــــياســـــــــــية، الداخلية واإلقليمية، فيما يتعلق 

  بالشأن الفلسطيني.
وال شـــــــــــك يف أن هذا الوضـــــــــــع احلرج، معطوفاً على التجربة التفاوضـــــــــــية الســـــــــــابقة 

 ا(أوســــــــــلو)، جعل القيادة الفلســــــــــطينية يف موقع تفاوضــــــــــي ضــــــــــعيف، األمر الذي أفقده
املرونة واملبادرة الالزمين ألي فريق تفاوضــــــي، وهو ما ظهر واضــــــحاً يف مفاوضــــــات 

  طابا.
ويمكن القول إنه منذ ذلك الوقت بدا أن القيادة الفلســـــــــــطينية اســـــــــــتقالت من دورها 
القيادي، بمعنى ما، وأنها فقدت اإلحســـاس بدورها القيادي التاريخي وفقدت الســـيطرة 

، وال ســيما يف ظل زخم "الشــارع"حياناً أنها اســتجابت ملزاج على زمام األمور. كما بدا أ
االنتفاضــــــــة، فأدى هذا إىل دخول الســــــــاحة الفلســــــــطينية حالة من انعدام الوزن، الحقًا، 
وهو ما انعكس ســـــــــــلباً على االنتفاضــــــــــــة، التي تركت نهباً للفوضـــــــــــى والعفوية وغياب 

وحتصــــــــــــــد نتـــائجـــه، القيـــادة القيـــادة واالســـــــــــتراتيجيـــا؛ وهو األمر الـــذي تعـــاين جرّاءه، 
  الفلسطينية ذاتها، ومعها عموم الساحة الفلسطينية.

طبعــــاً ليس املقصـــــــــــود من هــــذا الكالم أنــــه كــــان على القيــــادة الفلســـــــــــطينيــــة قبول 
مقترحـــات كلينتون، أو املقترحـــات اإلســـــــــــرائيليـــة يف طـــابـــا، على عالت كـــل منهـــا. لكن 

حتســـــن اســـــتثمار هذا التقدم، كما مل  املقصـــــود هنا، بالضـــــبط، أن القيادة الفلســـــطينية مل
تدر صــــراعها الســــياســــي التفاوضــــي بشــــكل ناجع، إزاء الطرفين اإلســــرائيلي واألميركي، 
وإزاء الرأي العام الدويل والرأي العام اإلسرائيلي. وهي مل تقم، فيما بعد، بأية مصارحة 

. افيةلشـــــــــــعبها بحقيقة ما جرى، إذا اســـــــــــتثنينا بعض التســـــــــــريبات عبر املنابر الصـــــــــــح
إذا كان أبو عمار على حق يف رفض ما طرحه كلينتون وبراك "وبحســــــــب وليد اخلالدي: 
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فــإن اللوم عليــه، ألنــه مل يطرح مشـــــــــــروعــاً معقوالً ومل يقم بــأي حمــاولــة جــديــة إعالميــة 
  )26/3/2001، لندن، "احلياة"( "عاملية لشرح أسباب رفضه.

يا لســـطينية وغياب اســـتراتيجاملالحظة الثانية تتعلق بغياب مؤســـســـة التفاوض الف
تفاوضـــــية واضـــــحة. واملشـــــكلة هنا تتمثل يف أن القيادة الفلســـــطينية، كما قدمنا، تعتبر 
العمل التفاوضــي، الذي تقرر به مصــير الشــعب الفلســطيني وقضــيته، حكراً عليها وشــأناً 
ســـــــــرياً، وربما ضـــــــــرباً من ضـــــــــروب الشـــــــــطارة والفهلوة، بعيداً عن الدراســـــــــة والتخطيط، 

  زل عن املناقشات العامة، وبمنأى عن املؤسسات التشريعية.وبمع
واملؤســـــف أن الفلســـــطينيين مل يعتادوا مناقشـــــة قضـــــاياهم، والتوافق بشـــــأنها، مع 
بعضهم البعض، بمسؤولية وانفتاح وشفافية، على الرغم من أنهم أحوج من غيرهم إىل 

واملعقدة التي ذلك، بســـــــــــبب تشـــــــــــتتهم وأوضـــــــــــاعهم غير الطبيعية والتحديات الصـــــــــــعبة 
  تواجههم.

) فإنه، وعلى مدار عشــــــرة 1993وإذا جتاوزنا الوقائع الســــــرية لعقد اتفاق أوســــــلو (
أعوام من عمر مســـــــيرة التســـــــوية، مل جتر القيادة الفلســـــــطينية أي حوار جدي أو مســـــــؤول 
بشأن القضايا املطروحة على طاولة املفاوضات مع اإلسرائيليين، ال يف ورشات عمل 

يف هيئات تشــــــــريعية مســــــــؤولة. واملؤســــــــف أنه بدالً من ذلك يتم االكتفاء  خمتصــــــــة، وال
بعرض نتائج الســــــــــلســــــــــلة الطويلة واملضــــــــــنية من املفاوضــــــــــات، بشــــــــــكل شــــــــــفوي، على 
اجتماعات القيادة الفلســــــطينية التي باتت بمثابة ناد مفتوح، يســــــمع املشــــــارك فيه من 

من دون أن يكون لــه احلق  دون أن يتحــدث، أو يوافق من دون أن يجــادل، ويــأخــذ علمــاً
  يف صوغ السياسات.

وال يقتصــــــــــر هذا الوضــــــــــع على شــــــــــكل تعامل القيادة الفلســــــــــطينية مع املنظمات أو 
الشـــخصـــيات العاملة يف احلقل الســـياســـي، وإنما ينســـحب أيضـــاً على طريقة تعامل هذه 
 ،القيادة مع الشـــــعب الفلســـــطيني، يف أماكن وجوده كافة، على الرغم من أن هذا الشـــــعب

وخصوصاً يف األراضي الفلسطينية احملتلة يف هذه املرحلة، يدفع ثمناً باهظاً حلماية 
  احلالة الفلسطينية، وضمنها دعم خيارات هذه القيادة.

واحلاصل أنه يف واقع معقد، كواقع الساحة الفلسطينية، فإن انتهاج مبدأ الصدمة 
قيادة، ويســــــاهم يف إشــــــاعة الســــــياســــــية، بين فترة وأُخرى، يؤدي إىل إضــــــعاف الثقة بال

روح اإلحباط والهزيمة والالمباالة وســـــــــــط الشـــــــــــعب. ولتاليف ذلك، فإن األمر يســـــــــــتلزم 
إطالق حملة نقاش واســـعة فيما يتعلق بشـــؤون الســـاحة الفلســـطينية، وهو ما قد يســـاهم 
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يف تخفيف التوترات الـــداخليـــة، وربمـــا يف إيجـــاد قـــاعـــدة شـــــــــــعبيـــة عريضــــــــــــــة متفهمـــة 
  التوافق عليها، يف األطر القيادية الشرعية. للتوجهات التي يتم

ويف الواقع فإن الســـــــــاحة الفلســـــــــطينية أحوج ما تكون إىل مثل هذا التوجه، لتنمية 
الثقافة الســـــــــــياســـــــــــية يف األوســـــــــــاط الشـــــــــــعبية، واالرتقاء بها ونقلها من ثقافة عاطفية 
ســـــــــــطحية، تتأســـــــــــس على الشـــــــــــعارات، إىل ســـــــــــياســــــــــــة عقالنية، تتأســـــــــــس على الوقائع 

  إلمكانات.وا
أيضـــــــــــاً ثمة مالحظة أو مفارقة، هنا، تكمن يف أن القيادة الفلســـــــــــطينية التي تبدي 
حرصـــــــاً كبيراً على إجراء نقاشـــــــات مطولة ومعمقة ومضـــــــنية مع كثيرين من القياديين 
اإلســـــــــــرائيليين، يف غرف مغلقـــة، ال تميـــل إىل حمـــاورة األطراف املعنيـــة يف الســــــــــــــاحـــة 

حلـــة نتبـــاه. ويف هـــذا اإلطـــار، مثالً، ســـــــــــمعنـــا طوال املرالفلســـــــــــطينيـــة، وهو مـــا يلفـــت اال
بيلين، وعن  -  قريع، وعبد ربه - بيلين، وبيرس - املاضـــــــــــية عن تفاهمات أبو مازن

مفاوضــات جرت بين مســؤولين فلســطينيين وإســرائيليين، يف الســويد والنرويج وجنوب 
  إفريقيا وفرنسا وأملانيا.

اءل عن التصـــــــريح الذي أفاد فيه الرئيس ويف هذا الســـــــياق، مثالً، يحق لنا أن نتســـــــ
عرفات أنه يقبل بمقترحات كلينتون، من دون أن يرفق ذلك بتحفظاته الســـــــــابقة! وكان 

إلدار (الذي انتزع هذا التصـــــــــــريح من  األجدى باحلســـــــــــن لو أنه أنهى نقاشـــــــــــه مع عكيفا
قاده إىل عرفات) بتوجيه تســــــــــــاؤالته ونقده إىل الرئيس عرفات، ذاته، عن اجلديد الذي 

هذا املوقف، وملاذا رفض من قبل، وملاذا وافق من بعد؟ واألهم من ذلك هل يحق ألي 
  شخص، حتى لو كان الرئيس ذاته، التصرف هكذا، ويف مقابلة صحافية؟!

كذلك، إذا كان الكاتب يعتقد أن املوقفين اإلســــــــــرائيلي والفلســــــــــطيني من مقترحات 
فظ)، فينبغي له أن يبحث عن الثغرات التي كلينتون كانا متشــــــــــــابهين (موافقة مع التح

أظهرت موقف القيـــادة الفلســـــــــــطينيـــة على غير حقيقتـــه. وممـــا ال شــــــــــــــك فيـــه أن الطرف 
اإلســــــــرائيلي يجيد لعبة اإلعالم والعالقات العامة، ويســــــــتثمر عالقاته املتميزة باإلدارة 

ذ إن الوضـــع هنا األميركية. لكن األمر ال يتوقف على ذلك، وهو ما يعرفه احلســـن جيداً؛ إ
يرتبط بتخلف األداء التفاوضي الفلسطيني، وعدم استثمار اخلبرات السياسية املوجودة 
بوفرة يف متناول يد القيادة الفلسطينية. وال شك يف أن كل ذلك ليس جمرد مسألة فنية 
تتعلق بــــالوقــــت، وبــــالتحضـــــــــــيرات، وبــــامللفــــات! مع كــــل التقــــدير للموقف التفــــاوضـــــــــــي 

  مب ديفيد وطابا.الفلسطيني، يف كا
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غل بتعرية  أمّا بالنســــــــــبة إىل موضــــــــــوع حق العودة، فلربما فات احلســــــــــن، الذي شــــــــــُ
غل بنقد األداء الفلســـــطيني، أن عرفات نفســـــه نشـــــر مقاًال  اخلداع اإلســـــرائيلي أكثر مما شـــــُ

) حتدث فيه عن رؤيته للسالم، الذي 3/2/2002( "نيويورك تايمز"باسمه، يف صحيفة 
لة فلســطينية ذات ســيادة، يف نطاق األراضــي الفلســطينية احملتلة يتأســس على قيام دو

، على أن تكون القدس عاصمة للدولتين (إسرائيل وفلسطين). ويف موضوع 1967سنة 
إننــا نتفهم خمــاوف إســـــــــــرائيــل الــديموغرافيــة، "حق العودة قــال عرفــات، يف هــذا املقــال: 

نه القانون الدويل وقرار ونفهم أن حق العودة لالجئين الفلســـــــــــطينيين، وهو حق يضـــــــــــم
، يجب أن ينفذ بأســـــلوب يأخذ يف احلســـــبان هذه اخملاوف. ومع 194األمم املتحدة رقم 

ذلــــك، فعلى غرار ضـــــــــــرورة أن نكون، كفلســـــــــــطينيين، واقعيين إزاء مطــــالــــب إســـــــــــرائيــــل 
الديموغرافية، على إســرائيل أن تكون واقعية يف فهم اســتحالة التوصــل إىل حل للصــراع 

  "الفلسطيني إذا استمر جتاهل احلقوق املشروعة لهؤالء املدنيين األبرياء. - اإلسرائيلي
وبغض النظر عن رأينا يف هذا املوضـــــــوع، ســـــــلباً أو إيجاباً، فإن هذا األمر يجب أن 
يطرح يف إطــار التــداول. ومن األصــــــــــــل فــإن الســــــــــــاحــة الفلســـــــــــطينيــة معنيــة بــالبحــث يف 

املفاوضات، وعلى رأسها إشكالية الدولة اإلشكاليات السياسية للقضايا املطروحة يف 
والعودة، بــدالً من التملص منهــا أو تركهــا جمــاالً للتكهنــات، واملســـــــــــــاومــات اجلــانبيــة، 

  واالجتهادات الفردية، والتصريحات الصحافية والتلفزية.
ولعل الســـــــــاحة الفلســـــــــطينية معنية، ويف ضـــــــــوء موازين القوى واملعطيات الراهنة، 

اســـية التي ال تضـــع مســـألة قيام الدولة الفلســـطينية يف مقابل حق بإنتاج املعادلة الســـي
العودة لالجئين، والتي ال جتعل من الرفض اإلسرائيلي لتجسيد هذا احلق مبرراً للحؤول 
دون قيــام الــدولــة املفترضـــــــــــــة. وهــذه مســـــــــــــألــة يجــب طرحهــا للنقــاش يف إطــار القيــادة 

  يين.والباحثين واحملللين السياسالفلسطينية ومؤسساتها الشرعية، ويف إطار املفكرين 
املهم اآلن، وبعد مرور نحو ثالثة أعوام على مفاوضـــات كامب ديفيد واالنتفاضـــة، 
يحق لنا أن نتســــــاءل: من املســــــؤول عما وصــــــلنا إليه باملفاوضــــــة، أو باالنتفاضــــــة؟ ثم 
ملاذا جرى ما جرى؟ وملاذا يف كل مرة نعود إىل نقطة البدء، على الرغم من التضحيات 
والبطوالت الكبيرة التي يبذلها الشـــــــعب الفلســـــــطيني؟ وإىل متى ســـــــتبقى حالتنا على ما 
هي عليه من الترهل والتكلس؟ ثم متى يمكن أن نتعامل مع الســــــياســــــة بصــــــفتها جماًال 

 ها جماالً للصراع من أجل الصراع.لصنع الوقائع، بدالً من كون
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