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 االنتفاضة:

  انفجار عملية السالم
  ممدوح نوفل

  صفحة. 400. 2002ان: األهلية للنشر والتوزيع، عمّ
  

يثير الكتاب الرابع ملمدوح نوفل تســـــــــــاؤالً هو يف حد ذاته عنوان املرحلة: وماذا بعد 
  االنتفاضة..؟!

ما يفرض هذا التساؤل، ليس جمريات األحداث فقط بل أيضاً التسلسل املتتابع لكتب 
القائد العســـــــــكري الفلســـــــــطيني، الذي انصـــــــــرف اهتمامه األكبر، بعد مغادرته بيروت ســـــــــنة 

، إىل متابعة التطورات الســـياســـية للقضـــية الفلســـطينية، وخصـــوصـــاً أنه عُيّن عضـــواً 1988
نة اإلســــرائيلية قبيل مؤتمر مدريد ســــ -		فاوضــــات الفلســــطينيةيا ملتابعة امليف اللجنة العل

  .1996، وشارك يف هذا املؤتمر ممثالً عن اللجنة، وبقي فيها حتى سنة 1991
اإلرث النضــــايل، الســــياســــي والعســــكري، إىل جانب املفكرة الشــــخصــــية التي مل تفارق 

يف صــــوغها، أو  جيبه يوماً، وكان يدون فيها تفصــــيالت التطورات الســــياســــية التي شــــارك
و يف ، أو كعضـــ"فدا"يف متابعتها، كعضـــو يف املكتب الســـياســـي للجبهة الديمقراطية، أو يف 

اجمللس املركزي الفلســــــــطيني، والقيادة الفلســــــــطينية واجمللس العســــــــكري األعلى، واللجنة 
العليا ملتابعة املفاوضــات، ثم مســتشــاراً عســكرياً للرئيس ياســر عرفات، كل هذا، بما وفره 

من خفايا وأسرار وسعة أفق واطالع، يقف وراء الكتب األربعة التي أصدرها حتى اآلن،  له
وعرض فيها، بالتتابع، ألهم املفاصـــــــــــل التاريخية للقضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، خالل مرحلة 

  التحول من الكفاح املسلح إىل العمل السياسي.
عد توقيع االتفاق ، مل يتأخر صــــدوره كثيراً ب"طبخة أوســــلو"كتاب ممدوح نوفل األول، 
يف وقت كان ال يزال التفاؤل حياً بعد يف نفوس  ،  1995وقيام الســــلطة. فقد صــــدر ســــنة 

الفلســــــــــطينيين. ومع أنه كان الكتاب األول ملمدوح، الذي مل يكن تملّك كثيراً بعد من أدوات 
الكتـــابـــة، إالّ إنـــه أدهش معظم القراء بفضــــــــــــــل صــــــــــــــدق اللغـــة التي حتـــدث فيهـــا عن احللم 

فلســـــــــــطيني تلفه الكوفية الفلســـــــــــطينية، وهو يخطو خطواته األوىل على طريق التحول إىل ال
                                           

)(   ان.يف عمّ "األهلية للنشر والتوزيع"عن دار 
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  حقيقة.
، كان ال بد من أن يقلب ممدوح نوفل أوراق مفكرته املتراكمة من جديد "الطبخة"بعد 

 -		تفصــيالت مفاوضــات مدريد  ، "االنقالب"ليكشــف للقارئ، وليوثق للتاريخ، يف كتاب 
يف الوقت الذي  ،  ***2000الذي صــــــــدر ســــــــنة  "البحث عن الدولة"أوســــــــلو، ليتبعه بعد ذلك 

أيلول/ســـــبتمبر من تلك  28كانت تتراكم إرهاصـــــات االنتفاضـــــة الراهنة، التي انطلقت يف 
الســـــــــــنة، فكان أن كرس كتابه الرابع لهذه االنتفاضــــــــــــة، ليعالج مقدماتها الســـــــــــياســـــــــــية، 

أحد، وبرؤية سياسية مل حتافظ على موضوعيتها فحسب،  بتفصيالت مل يسبقه إىل كشفها
  بل حافظت أيضاً على انسجامها مع ذاتها، كما مع ذات الكاتب.

يبدأ ممدوح نوفل كتابه بقســـــــم أول يتناول فيه مقدمات االنتفاضـــــــة، بدءاً بفوز إيهود 
ة ، وهو الفوز الذي أنعش يف حينه عملي1999براك يف انتخابات رئاســـــــــــة احلكومة ســـــــــــنة 

صــــــــــانع "الســــــــــالم. لكنه يرى أن العرب منحوا رئيس احلكومة اإلســــــــــرائيلية اجلديد وســــــــــام 
، الذي ســــرعان ما تكشــــف أنه مل يكن ســــوى خداع مل "خيره"قبل أن يروا شــــيئاً من  "الســــالم

. وهــذا مــا بــدأ يتكشـــــــــــف حتى قبــل الــذهــاب إىل القمــة الثالثيــة يف كــامــب ديفيــد  يعمر طويالً
دما بدأ براك منذ أيامه األوىل يف احلكم بالتالعب على املســـارين )، عن2000(تموز/يوليو 

  الفلسطيني والسوري.
ويشــــخص نوفل ســــيكولوجية براك، الذي برع يف صــــغره يف تصــــليح الســــاعات، األمر 
الذي عزز ثقته بنفسه وبقدرته على التالعب باملسارات التفاوضية، ويضيف أنه حمل يف 

تــه للعــاصـــــــــــمــة األميركيــة كرئيس للحكومــة، اقتراحــاً جعبتــه إىل واشـــــــــــنطن، يف أول زيــارا
  باستئناف املفاوضات دفعة واحدة يف أربعة مسارات متوازية:

) املســـــــــــــار اللبنــاين، بهــدف وضـــــــــــع ترتيبــات أمنيــة تمكن اجليش اإلســـــــــــرائيلي من 1(
  ."جيش لبنان اجلنوبي"	ب خالل عام واحد، وفك ارتباطه بـاالنسحاب من اجلنو

، لكنه شــــــــدد على أنها "وديعة رابين") املســــــــار الســــــــوري، حيث اعترف براك بوجود 2(
  كانت افتراضية.

) املســــــــار الفلســــــــطيني، حيث اهتم بتنفيذ قضــــــــايا املرحلة االنتقالية وبقايا اتفاق 3(
  واي ريفر التي مل تنفذ يف عهد سلفه نتنياهو.

  النهائي مع الفلسطينيين.) املسار الرابع، وقد خصصه للبحث يف قضايا احلل 4(
ويتابع نوفل أن براك حصل يف زيارة واحدة لواشنطن على ما مل يحصل عليه رئيس 

                                           

)(   دار الشروق للنشر والتوزيع". عن 1996صدر سنة". 
)(   األهلية "عن دار  2001يف رام الله، وصدرت طبعته الثانية سنة  "للدراسات الديمقراطية مواطن"عن مؤسسة

 ان.يف عمّ "للنشر والتوزيع
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حكومة إســـــــرائيلية آخر، إذ أكد البيان املشـــــــترك الذي صـــــــدر عن حمادثاته مع الرئيس بيل 
األميركية املشـــــــتركة هي حجر األســـــــاس يف إعادة  -		أن املصـــــــالح اإلســـــــرائيلية"كلينتون 

وأصـــبحت إســـرائيل شـــريكاً اســـتراتيجياً للواليات املتحدة  "أوضـــاع الشـــرق األوســـط.ترتيب 
جتتمع دورياً كل أربعة  "قيادة عليا"من نوع جديد. وصــــــمم براك وكلينتون لهذه الشــــــراكة 

  أشهر.
واألخطر من كل هذا وذاك أن إدارة كلينتون تبنت اخللط الذي أراده براك ألوراق امللف 

لســـــــــــوري واللبناين، واســـــــــــتجابت لرغبته يف مزج قضـــــــــــايا املرحلة الفلســـــــــــطيني بامللف ا
االنتقالية مع الفلســـــطينيين بقضـــــايا احلل النهائي. كما تراجعت إدارة كلينتون عن القيام 
بدور مباشـــر داخل غرف املفاوضـــات مع الفلســـطينيين كما فعلت يف عهد نتنياهو، وقبلت 

بأمل عمل املمكن من خالل القيادة "، تقليص دورها من الشـــــــــــريك الفعال إىل دور املراقب
  "العليا املشتركة.

لكن براك ترجم ذلك إىل حماولة تنظيم ســــــباق بين املســــــارين الفلســــــطيني والســــــوري 
بهدف احلصـــــــــــول على أكبر قدر من التنازالت من كليهما، وعمل على دمج قضـــــــــــايا احلل 

الت من أجل انتزاع تنازالنهائي يف قضايا احلل املرحلي فلسطينياً، بحيث توظف الثانية 
جوهرية يف األوىل! ومن ثم أوقف براك تنفيذ االتفاقات املبرمة مع اجلانب الفلســـــــــــطيني 
املتصــــــلة بقضــــــايا احلل املرحلي االنتقايل، وأصــــــر على عقد قمة كامب ديفيد الثانية، من 

جرت يف كامب ديفيد أفكار دون حتضـــير مســـبق لها. ومع أنه قُدمت يف املفاوضـــات التي 
إســــــــرائيلية متقدمة على املواقف الســــــــابقة، إالّ إنها اصــــــــطدمت بأســــــــوار القدس  -		أميركية

وقضــــية الالجئين، وجتمدت عندها. وشــــجع موقف كلينتون براك على حشــــر الفلســــطينيين 
يف الزاوية منذ االجتماع األول، حيث تم االتفاق، بناء على طلب براك ودعم كلينتون، على 

لكبيرة والصـــــــغيرة، الســـــــهلة واملعقدة، على طاولة املفاوضـــــــات أن تطرح جميع القضـــــــايا ا
االتفاق على كل شـيء أو ال اتفاق على شـيء، وأن جميع ما يطرح "دفعة واحدة على قاعدة 

على طاولة املفاوضـــــــــــات من أفكار تصـــــــــــبح الغية تماماً يف حال عدم التوصـــــــــــل إىل أي 
  "اتفاق.

 املقترحات التي تقدم بها اجلانبان ويتناول الفصل الثاين من القسم األول تفصيالت
األميركي واإلســرائيلي، وتفصــيالت الضــغوط الشــديدة التي مارســها كلينتون على عرفات، 
الـــذي تمســـــــــــــك بـــالثوابـــت الفلســـــــــــطينيـــة، وقـــال لكلينتون عنـــدمـــا ضـــــــــــغط عليـــه هـــذا للقبول 

 ىإن دعوتي للموافقة على تقســــــــيم الســــــــيادة عل"باملقترحات اإلســــــــرائيلية بشــــــــأن القدس: 
  "املسجد األقصى تتضمن يا سيادة الرئيس دعوة للسير يف جنازتي.

ويخلص الكــاتــب إىل أن فشـــــــــــــل قمــة كــامــب ديفيــد أنعش املعــارضـــــــــــــة الفلســـــــــــطينيــة 
، الذي هو عنوان القســـــم "االنفجار"واإلســـــرائيلية ســـــواء بســـــواء. وكان ذلك من أهم مقدمات 
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مب ديفيد هزت النظام الســــــياســــــي براك يف كا "تنازالت"الثاين من الكتاب. ويرى نوفل أن 
يف إســــرائيل، وجعلت براك غير قادر على منع أريئيل شــــارون من زيارة املســــجد األقصــــى؛ 

  ، على حد قول الكاتب."وهات من يوقفه"وهي الزيارة التي فجرت االنتفاضة والصدام، 
ويقرر ممــــــدوح نوفــــــل، الــــــذي يرفض عســـــــــــكرة االنتفــــــاضــــــــــــــــة ويعــــــارض العمليــــــات 

 الفصـــل الرابع من كتابه، أن االنتفاضـــة أعادت إىل القضـــية الفلســـطينية االســـتشـــهادية، يف
جمــدداً إىل  "فتح"عمقهــا العربي، إالّ إنهــا أدت إىل مــا يمكن وصـــــــــــفــه ببــدايــات عودة حركــة 

العمل العســــــــــكري بعد توقفها عنه يف إثر توقيع اتفاق أوســــــــــلو. ويضــــــــــيف أن املقارنة بين 
 كأنها ألغت الفوارق"و "فتح"خالل االنتفاضة تظهر  "فتح"البيانات التي صدرت عن حركة 

  "بينها وبين حركة حماس.
 "العنف"ويســــــــــجل نوفل يف هذا الفصــــــــــل أن الضــــــــــغوط التي مارســــــــــها كلينتون لوقف 

واســتئناف املفاوضــات، وصــوالً إىل عقد قمة شــرم الشــيخ، فشــلت لألســباب ذاتها التي أدت 
  إىل فشل قمة كامب ديفيد، ومل تنجح يف وقف االنتفاضة.

وينتقل الفصـــــل اخلامس إىل خضـــــوع إدارة كلينتون لالبتزاز، ومســـــاواتها بين القاتل 
أن أعادت االنتفاضــــة االعتبار  والضــــحية، وال ســــيما يف فترة االنتخابات األميركية، وبعد

  إىل القيادة الفلسطينية.
ويواصل نوفل يف الفصل السادس رصد حماوالت كلينتون يف أيامه األخيرة حتقيق 
إجنـــاز يخلـــده يف التـــاريخ، لكنـــه يســـــــــــجـــل أن األفكـــار املتقـــدمـــة التي تقـــدم بهـــا كلينتون 

ادة الفلســــطينية هذه ملفاوضــــات طابا إنما طرحت يف وقت متأخر. وبدورها، رفضــــت القي
األفكــار من دون أن توضـــــــــــح موقفهــا للنــاس، على الرغم من أن الطرفين اقتربــا كثيراً من 

لس احلـل يف طـابـا. وهـذا مـا ســـــــــــجلـه البيـان املشـــــــــــترك الـذي وقعـه أحمـد قريع، رئيس اجمل
 إن"عامي، وزير اخلارجية اإلســـــــــــرائيلي، بقوله:  -		بن	التشـــــــــــريعي الفلســـــــــــطيني، وشـــــــــــلومو

ا ، وأنهم"علنان أنهما مل يكونا يف أي وقت مضـــــــــى أقرب إىل التوصـــــــــل إىل اتفاقالطرفين ي
  "بإعادة األمور إىل طبيعتها، والعودة إىل وضع أمني مستقر على األرض."تعهدا 

ويشـير نوفل هنا من طرف خفي إىل مسـؤولية عرفات عن التوتر يف عالقات الطرفين 
املؤتمر االقتصــــــادي يف دافوس بعد بضــــــع  الذي أعقب ذلك. فهو يقول إن عرفات غادر إىل

ساعات من تلقيه تقارير أعضاء الوفد الفلسطيني العائد من طابا. إذ فاجأ شمعون بيرس، 
الذي كان ســــبقه إىل احلديث بكلمة ودية جتاه الفلســــطينيين، بشــــن هجوم شــــديد على براك 

  وسياسته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
نفعال عرفات آنذاك ربما يكون عائداً إىل حرص براك كما يشـــــــير نوفل إىل أن ســـــــبب ا

على إنهاء مفاوضـــات طابا من دون توثيق مواقف الطرفين بصـــورة رســـمية. ويبدي نوفل 
مفاوضـــــــــــات كامب ديفيد كانت أقل من اتفاق.. وما طرح يف حمادثات طابا "رأيه يف أن 
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 ي ينهي نصــف قرن منيوفر احلد األدنى املطلوب لتوصــل الطرفين إىل اتفاق شــامل ونهائ
  "النزاع الدموي املدمر، لكنه ولألسف الشديد طرح يف وقت متأخر جداً.

 : إن ثالث فرص جــديــدة "وينهي نوفــل هــذا الفصــــــــــــل بنقــد املوقف الفلســـــــــــطيني قــائالً
 اإلسرائيلي املنشود، وباحلد األدنى -		ق العمل لتحقيق السالم الفلسطينيضاعت يف سيا

حتقيقه، األوىل عندما مل يتعامل اجلانب الفلسطيني بصورة  حتقيق تقدم نوعي على طريق
خالقة مع فكرة االتفاق حول جميع قضــــــــــــايا احلل النهائي باســـــــــــتثناء قضـــــــــــيتي القدس 
والالجئين، ورَبطَ إنهـــــاء النزاع بـــــاالتفـــــاق حولهمـــــا. والثـــــانيـــــة، عنـــــدمـــــا رفض اجلـــــانـــــب 

البيــــت األبيض وقبــــل الفلســـــــــــطيني اعتمــــاد أفكــــار كلينتون التي طرحهــــا قبيــــل مغــــادرتــــه 
حمادثات طابا، ومل يتعامل معها بصـــــــــــورة خالقة أيضـــــــــــاً. والثالثة، عندما تردد براك يف 
التوصـــل إىل اتفاق يف حمادثات طابا، ورفض حوصـــلة نتائج تلك املفاوضـــات املســـتمرة 

  ."واملنتجة
ســــقوط جنرال إســــرائيلي (براك) "	خمصــــص لـــــــــــــــ "االنتفاضــــة"القســــم الثالث من كتاب 

وهو يتناول يف أول فصـــول هذا القســـم فوز  "آخر (شـــارون) واالنتفاضـــة مســـتمرة.وصـــعود 
شــــــــــــارون يف االنتخــابــات بــاعتبــاره انقالبــاً ضــــــــــــد الســـــــــــالم لــه مــا بعــده، موجهــاً اللوم إىل 
الفلســــــــــطينيين ألنهم مل يحاولوا تقليص فرص شــــــــــارون يف الفوز على الرغم من معرفتهم 

امن) دعم إدارة بوش النقالب شـــارون على الســـالم، بتوجهاته. ويتناول الفصـــل التايل (الث
ان ومــا أدى إليــه من خلط ألزمــات املنطقــة، وعــدم ردع القمــة العربيــة التي عقــدت يف عمّــ 

  لشارون، وعدم دعمها االنتفاضة بما فيه الكفاية.
ويتناول الفصــــــل التاســــــع احتداد الصــــــراع ودخوله مرحلة نوعية جديدة. ويعبر نوفل 

كل أوضــــح عن معارضــــته العمليات االســــتشــــهادية. فهو يقرر أن عملية يف هذا الفصــــل بشــــ
أحلقت أذى باملصــــــالح الوطنية الفلســــــطينية، لكنه ال يغفل عن دور االنحياز  "الدولفنريوم"

األميركي إىل إســـــــــــرائيل، الذي جتلى يف موافقة كولن باول خالل وجوده يف رام الله على 
  ن ذلك لدى وصوله إىل تل أبيب.فكرة إرسال مراقبين دوليين، وتراجعه ع

أمّا القســــــــم الرابع واألخير فيتناول املســــــــائل التي يفترض أن يتمحور حولها النقاش 
، وما إذا "تباين فلســـــــــــطيني صـــــــــــحي حول أهداف االنتفاضـــــــــــة"واجلدل، بعد أن يقرر وجود 

كانت جمرد انتفاضــة أم هي صــراع مكشــوف بين الســلطة وحكومة إســرائيل. وبعد أن يقرر 
، يعود إىل التســـاؤل: "قطف ثمار بعضـــها مؤجل"، إالّ إن "ثمار االنتفاضـــة كثيرة وثمينة"أن 

اســـتئناف املفاوضـــات "ويخلص إىل أن  "هل ضـــاعت فرصـــة صـــنع الســـالم يف املنطقة...؟"
  "مع شارون مستحيل.مشكلة واالتفاق 

 11وال يختم ممــــــدوح نوفــــــل كتــــــابــــــه من دون أن يتســــــــــــــــاءل عمــــــا إذا كــــــان زلزال 
أيلول/ســــــــــبتمبر ســــــــــيعجل يف حل النزاع أم يؤججه.. لكنه يترك الســــــــــؤال معلقاً بال إجابة، 
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  ."اإلرهاب"مكتفياً باإلشارة إىل إدانة قيادة منظمة التحرير لذلك 
  شاكر اجلوهري
 كاتب وصحايف فلسطيني
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