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 الفلسطينية، حممود عباس،  حماضرة ألمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير

  2000يوليو /يف تموزعلى مفاوضات كامب ديفيد  إضافياً يلقي فيها ضوءاً 
  ]مقتطفات[ *.انعمّ

  
  

  .......][  
  :يفيد طرحت القضايا الرئيسية األربع التاليةيف كامب د  

  
  القدس

  ].......[  
د مل يحـاول اإلسـرائيليون أن يتطرقـوا إىل ملـف القـدس وإنمـا راحـوا ـ مـع اجلانـب األميركـي ـ يف كامـب ديفيـ  

  .يماطلون يف تشكيل جلنة تبحث هذا امللف حتى األسبوع الثاين من مفاوضات الكامب
. بعد ذلك بدأ اإلسرائيليون واألميركان يطلقون البالونات حول وجهـة نظـرهم يف احللـول اخلاصـة بالقـدس  

الواقعـــة خـــارج الســـور، ونظـــام خـــاص  حمليطـــة بالقـــدس وحكـــم ذاتـــي ألحيائهـــاحتـــدثوا مـــرة عـــن ســـيادة للقـــرى ا فقـــد
خرى حتدثوا عن سيادة لألحياء خارج السور وحكم ذاتي للقرى احمليطة ونظـام خـاص ومرة أُ. لألحياء داخل السور
  .لألحياء داخل السور

م كــانوا يركــزون علــى األحيــاء داخــل الســور، ولكــنه ويف خمتلــف املــرات حتــدثوا عــن ضــم أكثــر مــن حــي مــن  
  .احلي األرمني باعتبار أن احلي اليهودي أمر مفروغ منه

وملّا كنا نـرفض كـل هـذه املشـاريع جملـة وتفصـيالً، فجّـروا يف نهايـة القمـة قنبلـة املطالبـة بالسـيادة علـى   
كــذلك طــالبوا بحــق  .حلــرم القدســي مباشــرةاحلــرم باعتبــار أن آثــار هيكــل ســليمان موجــودة يف ســاحة احلــرم أو حتــت ا

الصالة ـ يف احلرم ـ ألفراد معدودين يف اليوم أو يف األسبوع، وبطبيعة احلال رفضـنا ذلـك أيضـاً، ولكننـا وافقنـا علـى 
" شــو"أن يقومــوا بالصــالة إىل جانــب حــائط املبكــى دون أن نقــر لهــم بأيــة ســيادة عليــه، وذلــك انطالقــاً مــن قــرار جلنــة 

بـــأن ملكيـــة احلـــائط تعـــود لألوقـــاف اإلســـالمية إنمـــا يحـــق لليهـــود الصـــالة إىل  1929ة التـــي اعترفـــت عـــام البريطانيـــ
  .يستعملوا البوق ال جانبه شريطة أن

وبعد القمة ومن خالل االتصاالت والوسطاء طالبوا ببناء كنيس صغير يف باحة احلـرم ويكتفـون بـه، وملّـا   
ولكــن هــذا . إســالمية ببنــاء مقــر لهــا يســتعمل اليهــود جــزءاً منــه ككنــيس رفــض طلــبهم، عــادوا يقترحــون أن تقــوم دولــة

عـدها جـاؤوا بـاقتراح بــأن تكـون السـيادة للـه فقـط وال يــدعي أي مـن الطـرفين حيازتهـا، ورفضـنا هــذا بو. رفـض أيضـاً
هم االقتــــراح ألن ســــيادة اللــــه علــــى كــــل الــــدنيا والكــــون فلمــــاذا تخصــــه هنــــا فقــــط؟ إنهــــم يخصصــــونها هنــــا لتعــــود إلــــي

  .باعتبارهم ـ كما  يدعون ـ أقرب إىل الله من كل شعوب الدنيا، الله اخلاص بهم
  .......][  
عـــن موضـــوع مدينـــة القـــدس إنمـــا هـــي نصـــر نحققـــه، " التـــابو"لقـــد اعتبـــر الـــبعض أن إزالـــة اخلـــط األحمـــر و  

دى إســرائيل مــانع مــن فــتح يف املئــة مــن اخلطــوط احلمــراء، واحلقيقــة أنــه مل يكــن لــ 80وبالتــايل فقــد تمكنــا مــن إزالــة 
الستارة على احملرمات التي تدعيها لتجس نـبض الطـرف اآلخـر وتـوحي لـه بأنهـا بـدأت بالتنـازالت وهـي التـي أبـدت 

وبالتـايل فمهمـا نحقـق مـن مكاسـب ضـمن إطـار هـذا . املرونة والتساهل وعليه أن يقابلهـا باملثـل ثـم تبـدأ باملسـاومة
فــتح الســتائر وإلغــاء اخلطــوط احلمــراء ال يعنــي أكثــر مــن منــاورة تفاوضــية وال  املفهــوم نبقــى اخلاســرين، ولــذلك فــإن

  .كسبيمكن أن نطلق على مثل هذه املناورة اسم النصر أو امل
                                                 

وقد قرئت المحاضرة بالنيابة عن محمود عباس في الندوة التي عقدت في إطار المؤتمر . 24/11/2000و 23، )لندن" (الحياة" *
  .2000نوفمبر /تشرين الثاني 22و 20ان بين عّمفي " الحياة"السادس لدار 
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لـــدى األديـــان الثالثـــة وأن  ةقدســـالقـــدس ال يـــأتي مـــن كونهـــا مدينـــة م التعقيـــد الـــذي تتصـــف بـــه مشـــكلة إن  
كالســـياحة خـــرى أســـهمت يف تعقيـــد املشـــكلة، ن هنـــاك عناصـــر أُ، بـــل إاع عليهـــا نـــابع مـــن هـــذه الصـــفة فحســـبالصـــر

الدينيــة، التــي تعتبــر مــن أهــم املصــادر االقتصــادية أليــة دولــة، باإلضــافة إىل تشــابك موضــوع القــدس مــع موضــوع 
ال يمكن فصلهما عن بعضهما البعض وأن التنازل املطلوب  هاالستيطان واختالط األمرين بحيث توحي الصورة بأن

القدس سيرافقه تنازل آخر يف موضوع االستيطان واملستوطنات، تلك املستوطنات التي حتيط بالقدس  يف موضوع
  .والبيوت التي زرعت داخلها من كل جانب حتى تكاد تخنقها، بما يف ذلك األحياء

، 1967ويبقى موقفنا من القدس بسيطاً وبال أي تعقيد، وهو أن القدس جزء من األراضي التي احتلت عام   
، وال بـد أن تعـود لسـيادتنا لنبنـي عليهـا عاصـمتنا وال مـانع لـدينا أن تكـون القـدس الشـريف 242وينطبق عليها قرار 

  .شاركان يف األعمال البلديةتتوالقدس الغربية مفتوحتين على بعضهما البعض 
  

  الالجئون
ا أكثـــر أهميـــة مل تكـــن قضـــية الالجئـــين أقـــل أهميـــة مـــن قضـــية القـــدس، بـــل ربمـــا تكـــون مـــن حيـــث نتائجهـــ  

وصــعوبة، حيــث تواجــه وســتواجه اعتراضــات شــديدة مــن قبــل احلكومــة اإلســرائيلية، ألنهــا تعنــي مــن جملــة مــا تعنــي 
ود قضــية إضــافة إىل هــذا فــإن اإلقــرار بوجــ .للمحافظــة عليهــا اإلســرائيليونتغييــر الطبيعــة الديموغرافيــة التــي يســعى 

  .ه املأساة اإلنسانية والسياسية املزمنةيعني مسؤوليتها عن هذ الالجئين من قبل إسرائيل
اإلجمـاع الـوطني الالجئون، إحدى احملرمات اإلسرائيلية وأوىل خطـوط إيهـود بـراك احلمـراء، وأبـرز قضـايا   

  .][....اإلسرائيلي 
  .......][  
، ة فإن احلديث عن حق العودة أمر مرفوض تمامـاًكلواآلن وبعد مضي خمسين عاماً أو أكثر على هذه املش  

وإذا كانـــت هنـــاك ضـــرورة لـــدفع تعويضـــات لهـــم فـــإن إســـرائيل يســـعدها أن تؤســـس صـــندوقاً دوليـــاً، وهـــي مســـتعدة 
نـــاك مأســـاة ولكـــن وحيـــث إن ه... ضـــي إســـرائيل بـــالطبعللمشـــاركة فيـــه إلعـــادة إســـكان وتـــوطين الالجئـــين خـــارج أرا

دولية يجب أن تشمل هـؤالء وبالتـايل ال بـد موازية هي مأساة اليهود القادمين من البالد العربية، فإن التعويضات ال
  .أن تقسم تلك التعويضات مناصفة بين الفلسطينيين واليهود

خطــوطهم احلمــراء ورفــع  إلزالــةا اضــطروا ائيليين حــول الالجئــين وبخاصــة عنــدمتلــك كانــت مطالعــة اإلســر  
نـا علـى النحـو د كانـت حججفقـ أمّـا نحـن. اخلـوض فيهـا نـوع مـن احملرمـات أنالتي يعتبـرون الستار عن هذه القضية 

  :التايل
ومل يتعـاط . ضـرورة البحـث عـن حـل عـادل ملشـكلة الالجئـين 242مـن القـرار ) ب(ورد يف املادة الثانية فقرة  - 

الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة  194القــرار  أي قــرار مــن قــرارات األمم املتحــدة مــع مشــكلة الالجئــين إالّ
أوالً، ومـن  وهذا القـرار يعنـي أن حـق العـودة، ،"التعويض على من ال يرغب يف العودة"لى ، والذي ينص ع1949لسنة 

وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الواليــات املتحــدة اســتمرت تعرضــه كــل ســنة علــى . ال يرغــب يمكنــه أن يطالــب بــالتعويض
 . "American baby resolution"اعتماده من قبل املنظومة األممية، حتى سمي  ديداألمم املتحدة لتج

ثبت من خالل شهادات املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد بأن املسبب الرئيسي خلروج الالجئـين مـن بالدهـم هـو  - 
. املــذابح املتعمــدة التــي ارتكبتهــا املنظمــات الصــهيونية والتــي كانــت تســعى مــن ورائهــا إىل إخــالء الــبالد مــن أهاليهــا

ي الطنطـورة وعـين الزيتـون، إذاً فـإن ن مشـهورة مـن قبـل مثـل مـذبحتَوقد جاء هؤالء املؤرخون على ذكـر مـذابح مل تكـ
وهذا يعني أن من حق الالجئين االختيار بين العودة أو التعويض علـى . املسؤولية القانونية تقع على عاتق إسرائيل

 .أن يكون خيار العودة أوالً
جـل ، مـن أ1949إسـرائيل عـام  لـذي أسسـتها تقدم مـن خـالل صـندوق أمـوال الغـائبين أنالتعويضات يجب  إن - 

يجـب أن تشـمل ولـذلك فـإن التعويضـات  .ن حرمـوا مـن أمالكهـمالعرب الـذي ناإلشراف وتسيير واستثمار أموال الغائبي
من يرغبون يف العودة أيضاً وذلك تعويضاً عن استعمال أراضيهم وعـن املعانـاة التـي أصـابتهم طيلـة خمسـين عامـاً 

لتعويضـــات يجـــب أن تشـــمل الـــدول املضـــيفة لالجئـــين وهـــي األردن وســـورية ولبنـــان وبطبيعـــة احلـــال فـــإن ا. أو يزيـــد
 .[....]ومصر والعراق والسلطة الفلسطينية 
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صرفت، وتم صرفها بنـاء علـى قـانون من القول بأن أموال الصندوق قد  ومع ذلك مل يخجل الوفد اإلسرائيلي - 
األموال وأن نفكر فقط بالصندوق الـدويل، يف الوقـت الـذي اسـتمر فيـه يف ننسى تماماً هذه  أن، ولذلك علينا إسرائيلي

  .[.....]. ادعائه بأن التعويض يجب أن يشمل يهود البالد العربية، من جهتنا رفضنا هذه احلجة تماماً
ألـف  150عندما دخلنـا يف تفصـيل عـدد الالجئـين، ادعـى اجلانـب اإلسـرائيلي بـأن عـدد الالجئـين ال يزيـد عـن  - 
ولكننـــا واجهنـــاهم باألرقـــام الرســـمية الدوليـــة وحتـــى اإلســـرائيلية، حيـــث تقـــول أرقـــام األمم . ئ غـــادروا بيـــوتهمالجـــ

وأيــاً كــان العــدد . ألفــاً 750ألفــاً بينمــا تقــول األوســاط الرســمية اإلســرائيلية بــأنهم  950املتحــدة بــأن عــدد الالجئــين 
 . فاملسألة تتعلق باملبدأ واحلق

ذا ما أوضحناه لإلسرائيليين، إىل أن حق العودة يشمل العودة إىل إسرائيل ولـيس إىل وجتدر اإلشارة هنا، وه - 
الدولة الفلسطينية ألن أراضي السـلطة الفلسـطينية التـي سـتكون دولـة فلسـطين مل تكـن طـاردة لالجئـين بـل مسـتوعبة 

املــدن بقــوا فيهــا واســتقبلوا لهــم، ولــذلك ال يوجــد إطالقــاً الجــئ خــرج مــن غــزة أو اخلليــل أو نــابلس، فكــل أهــايل هــذه 
يف املئـة مـن سـكان الضـفة الجئـين،  40يف املئة من سكان قطاع غـزة الجئـين، و 70الجئين من اجلوار حتى أصبح 

ولذلك فعندما نتحدث عن حق العودة، نتحدث عن عودة الالجئين إىل إسرائيل ألنها هي التي طردتهم وألن أمالكهـم 
 .هناك

 
  احلدود

  ].......[  
يف املئـــة مــن أراضــي الضــفة كصـــفقة  66ا بــدأت مفاوضــات املرحلـــة النهائيــة عــرض اإلســرائيليون عنــدم  

  .أولية قابلة للتعديل البسيط ولكنهم كانوا يتحدثون يف الكواليس عن رفع هذه النسبة إىل حدود الثمانين باملئة
حـول قضـايا احلـل النهـائي وقبل قمة كامب ديفيد بشهر تقريباً جـرى حـوار معمـق بيننـا وبـين إيهـود بـراك   

  :ومنها قضية احلدود، وقد سألناه سؤالين
ائيل للـدول العربيـة احمليطـة كـل أراضـيها احملتلـة بينمـا رإن الشعب الفلسـطيني يسـأل عرفـات ملـاذا أعـادت إسـ - 
 ا إليها؟على أن تضم أجزاء مهمة من أراضين تصر

 ى تصريحاتكم املستوطنات يف اجلوالن؟وملاذا فككت إسرائيل مستوطناتها يف سيناء وستفكك بناء عل - 
 :فأجاب

 .بالنسبة للحدود، ليس بيننا وبينكم حدود دولية - 
 .ال ينطبق عليكم 242نى أن القرار عوبالنسبة لكم فلم تكونوا يف ذلك الوقت شعباً بم - 
سـتوطنات إزالة امليناء واجلوالن، ولذلك ال نستطيع أمّا املستوطنات فاألمر يف الضفة والقطاع يختلف عن س - 

 .هنا
  :فأجبناه

فهـــي احلـــدود الدوليـــة . 181إذا مل تكـــن احلـــدود احلاليـــة دوليـــة فلنعـــد إىل احلـــدود الدوليـــة التـــي أقرهـــا القـــرار  - 
  .الوحيدة املعترف بها، وبناء عليها تم االعتراف بإسرائيل دولة يف األمم املتحدة

 1950ومـة عمـوم فلسـطين، ويف عـام شـعباً متكامـل العناصـر وكانـت لنـا حكومـة هـي حككنـا  1948يف عام  - 
قرر هذا الشعب بمؤتمر شعبي عقد يف أريحا أن يؤسس احتاداً فدرالياً مع األردن وتشكلت يف حينه اململكـة األردنيـة 

 .الهاشمية
أمّــا مســألة االســتيطان، فاالســتيطان واحــد وهــو نتــاج االحــتالل وبالتــايل ال بــد مــن إزالتــه، إشــارة إىل معاهــدة  - 

كــان وراء املنطــق اإلســرائيلي امللتــوي فــرض األمــر الواقــع . 1907واتفاقيــة الهــاي ســنة  1949ة ســنة جنيــف الرابعــ
 .والتهام ما يمكن من األرض الفلسطينية إضافة إىل ما التُهم واالحتفاظ باملستوطنات كما هي

ي الضـفة يف املئـة مـن أراضـ 11يفيـد عنـدما اسـتقر العـرض اإلسـرائيلي علـى ضـم وهذا ما ظهـر يف كامـب د  
قـــع ايف املئـــة مــن نهـــر األردن واالحتفــاظ بمو 20 – 15يف املئـــة يضــم إىل قطـــاع غــزة باإلضـــافة إىل ضــم  1مقابــل 

  .سنة 12-10متواصلة يف وادي األردن ملدة 
خـــرى واســـعة ال تقـــل أهميـــة عـــن مســـألة الالجئـــين احلـــدود واالســـتيطان فجـــوة أُوهكـــذا فقـــد كانـــت مســـألة   

قف املتباعدة والفجوات الواسعة نعرف أن إمكان جسـرها أمـر يف غايـة الصـعوبة، وهـذا ااملووإذا نظرنا إىل . والقدس
  .يفيدعدم النجاح الذي أصاب قمة كامب دما يفسر 
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  ].......[  
  

  االنتفاضة اجلماهيرية
ونتيجــة ملواقــف إســرائيل التفاوضــية، واألســس التــي أقامــت عليهــا حججهــا وبراهينهــا ومطالبهــا، تفجــرت   

تفاضــات جماهيريــة عارمــة عبّــر فيهــا الشــعب عــن غضــبه واحتجاجــه ورفضــه لكــل هــذه املواقــف واســتنكاره ثــالث ان
  .لها

وأدت إىل سقوط عشـرات الشـهداء واجلرحـى  1996سنة  ]أيلول[فقد قامت انتفاضة النفق يف شهر سبتمبر   
]....[.  

  .][.... 2000عام  15/5ثم جاءت انتفاضة النكبة واملطالبة بتحرير األسرى يوم   
زيـــارة شـــارون أمّـــا االنتفاضـــة الثالثـــة فقـــد كانـــت قمـــة يف االحتجـــاج واالســـتنكار وانفجـــرت علـــى خلفيـــة   

بـــاط إن الزيــارة كانـــت القشــة التـــي قصــمت ظهـــر البعيــر وقـــد ســبقها اإلح إالّ. لألقصــى وتدنيســه لهـــذا املكــان املقـــدس
  .][....يفيد والقنوط من نتائج قمة كامب د

تفاضات الثالث موقفاً شـعبياً يسـند املوقـف الرسـمي ويعـززه ويقـف صـامداً دون املطالـب وهكذا كانت االن  
  .][....اإلسرائيلية التي جتاوزت كل احلدود 

  ......].[  
  وماذا بعد؟؟  
، وقع لقاء ثنائي بين الرئيس كلينتـون والـرئيس عرفـات يف البيـت األبـيض وقـد تنـاول 9/11/2000يوم   

  :اليةهذا اللقاء القضايا الت
أكــد عرفــات أن اجلانــب الفلســطيني متمســك بالوســاطة األميركيــة وأن بعــض التصــريحات التــي تنفــي ذلــك ال  - 

إننا نرى ضرورة توسيع قاعدة الوساطة لتشمل روسيا وأوروبـا واألمم املتحـدة  يمثل املوقف الفلسطيني الرسمي إالّ
  .][....ومصر واألردن 

غرق مــا تبقــى مــن واليــة كلينتــون وذلــك بنــاء علــى ســؤال أميركــي اســتعد اجلانــب الفلســطيني ملفاوضــات تســت - 
....][.  

وذلـك يفيـد ، املوقـف الـذي ثبـت يف قمـة كامـب دكرر اجلانب الفلسطيني موقفـه مـن قضـايا املرحلـة النهائيـة - 
 . فيما يتعلق بالقدس واحلدود والالجئين واألمن واملستوطنات

يفيد ولكنه ف اإلسرائيلي الذي طرح يف كامب دت على السقأملح الرئيس األميركي إىل إمكان إجراء تعديال  
  .....][مل يوضح حدود هذه التعديالت ومداها 

مل تنطــــل علينــــا فكــــرة تعــــديالت الســــقف اإلســــرائيلي ألن هــــذه التعــــديالت لــــن تصــــل إىل مســــتوى املطالبــــة   
  . الفلسطينية وإنما ستبقى يف حدود الفجوة التي تفصل بين املوقفين

مايــة للشــعب احلضــرورة تأســيس جلنــة التحقيــق وبــدء عملهــا بســرعة، كــذلك حتــدثنا عــن تــأمين  أكــدنا علــى - 
إن الرئيس األميركي احتج بضرورة موافقة إسرائيل علـى مثـل  إالّ. ق هذا الغرضالفلسطيني بإرسال قوة دولية لتحق

 .هذه القوة
جـــة االعتـــداءات اإلســـرائيلية، أعطـــى أبـــو عمـــار مـــذكرتين للـــرئيس كلينتـــون حـــول األوضـــاع االقتصـــادية نتي - 

وكذلك حول النشاطات االستيطانية املسعورة والتي ال بد أن تتوقف فوراً ألن استمرارها ووجودها إنما هو نوع من 
 .االستفزاز للشعب الفلسطيني

  .......][  
 :يف اعتقادي أن هناك سيناريو يف ذهن اجلانب األميركي الستئناف عملية السالم على النحو التايل - 
 .تهدئة األوضاع األمنية يف املنطقة - 1
 .املرور يف فترة زمنية معقولة الستعادة الثقة - 2
 .البدء باملفاوضات - 3

  متى ستتم الهدنة؟  
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ومــا هــي اإلجــراءات املطلوبــة الســتعادة الثقــة بــين األطــراف ومــا هــي مطالــب كــل طــرف؟ وهــل ســيكون مــن   
تقاليــة؟ ومــا هــو الشــكل الــذي ســتكون عليــه رعايــة هــذه ضــمن هــذه املطالــب تطبيــق مــا تبقــى مــن قضــايا املرحلــة االن

  املفاوضات؟
  .أسئلة ال ردود عليها يف الوقت احلاضر  
  ].......[  
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