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 رأي

 أيلول أواخر االنفجار ووقع ..حقيقة فشلت 2 ديفيد كامب

 سري مسور

 يعده من كان  لطاملاف والبعيد، القريب لتآمر ضحية هو بل واملؤامرات، الدسائس من اكثريً   الفلسطيين الشعب عاىن

املا كان مثن بقاء ولطداعميهم،  مع أو أعدائه مع واتفاقيات تفامهات ظهره وراء من واسرتداد حقوقه، يربم بتحريره

 حكومات ونظم وتدبري انقالnت يتم حتت kفطة فلسطني وقضيتها، وليس هلذه وال تلك شأن وال صلة بذاك،

 أو الزعيم هذا أن يكتشف به وإذ اآلمال، عليها وعّلق xا ووثق دولة أو ازعيمً  الفلسطيين الشعب صّدق ولطاملا

 .إال ليس كبرية  عسكرية أو سياسية مسرحية يف ادورً  تلعب الدولة تلك

 من كثري  ارص الفلسطيين، الشعب كاهل  على التاريخ صناعة ثقل ومن ،وتكرارها واملسرحيات املؤامرات كثرة  ومن

 أو حترك أي يف بونير� التعليمية، املستوkت مجيع ومن الفكرية، املشارب خمتلف من الفلسطيين، الشعب أبناء

 .للتأويل قابل غري اواضحً  كان  لو حىت حدث،

 عّما خمتلف آخر شيء حالسط حتت أن على امبني�  اتفسريً  السياسية، الظواهر تفسري حيبذون الناس من كثري  صار بل

 اأسريً  �ن الظن ىلإ احلال xم وصل حىت ا؛سلفً  معد وسيناريو متكامل خمطط شيء كل  خلف وأن فوقه، اطافيً  يرونه

ا ، وأن هناك خططً لقيادةل و¢يئته) تلميعه( أجل من السجن يف العدو به زجّ  إمنا السجن، يف القصري عمره أkم فنيت

 يف األدراج جاهزة للتنفيذ وكل ما جيري وكل حدث وقع إمنا هو يف حقيقة األمر من أضابري تلك اخلطط!

وفق - كو©ان  ، متنظيمات أو أفراد قبل من العدو تستهدف اليت العمليات على التفكري من النمط هذا وانسحب

 وه األمن �ن اعلمً  ،سيناريوهات جاهزة أو خطط معدة أو أن العدو معين بوقوعها ضمن خططه -نظر هؤالء

 .غريهاو  االقتصاد وعوامل السياسة أالعيب كل  على عندهم األمن مفهوم ويعلو الصهاينة عند) مقدسة( أولوية
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 أبرمت اتفاقيات ةمث وأن تفشل، مل الثانية ديفيد كامب  قمة إن :تقول الناس من شرحية جعل التفكري من النمط وهذا

 .لذلك العام الرأي لتهيئة عنها، اإلعالن يتم ومل) الطاولة حتت(

 السريّة التفامهات نظرFت نقاش

 كبرية،  توخيبا طويلة جتارب إىل السطح، على ملا مغاير العمق يف شيء وجود نظرkت أصحاب استند غالبا

 املفاوضات تكن أمل :قالوا رمبا فمثالً  ؛"احلبل جرة من خباف املقروص" يقال الشعيب املثل ويف nهلوس، أصابتهم

 األعني، عن بعيدة 1993 سبتمرب /أيلول يف األبيض البيت حدائق يف املبادئ إعالن توقيع إىل أفضت اليت احلقيقية

 وكان) الطبخة( نضجت حىت تونس، يف القيادة من بتعليمات او½بتً  امتشددً  واشنطن يف الرمسي املفاوض الوفد وكان

 أن nدkً  انوك هلا، اإلعالمي الرتويج وجرى ا،شخصي�  األمريكي الرئيس رعاها قمة فشل نفرتض فلماذا كان،  ما

 !ممنوع؟ الفشل

 من أكثر ندع ينفجر كاد  أوسلو اتفاق وحىت خمتلف، املوضوعي والظرف التارخيي السياق ولكن ، صحيح هذا

 على وتصديرها هاتعميم املعقول من ليس القضية، �ريخ يف استثنائية مرحلة وهي بسالسة، األمور متر ومل حمطة،

 .النهائي الوضع قضاk يف البتّ  املعلنة نصوصه يف جتنب مرحلي، اتفاق هو أوسلو فإن النهاية ويف القضية، مستقبل

  من والعودة إخفاؤه،و  عليه التسرت يتم والالجئني القدس مثل قضاk على اتفاق وجود املنطق وال املعقول من وليس

 .كهذه  مغامرة خوض بوارد nراك وال عرفات فال مغاير، Éعالن ديفيد كامب

 أو الشكوك هذه مثل أ½ر ديفيد كامب  من الوفود عودة بعد وفور�k  اتلقائي�  األوضاع تفجر عدم فإن وnلتأكيد

 األسبوعية الرسالة صحيفة نشرت وقد ،2ديفيد كامب  قمة فشل تنفي بتصرحيات وتعززت والتحليالت، النظرkت

 تصرحيات على امرتكزً  )تفشل مل( �©ا التقرير ليخلص عدمه، من القمة فشل يناقش مفصالً  اتقريرً  محاس من املقربة

 �ن اعلمً ، وراتالتص هلذه الناسفة القنبلة هو أسابيع بعد حدث الذي االنفجار كان  .البارزين املسئولني لبعض

 حتت( تفاقياتال ومتهيد سيناريو هذا كل  �ن يؤمنون ظلوا يرتقون، والشهداء تقصف والطائرات حىت الناس بعض

 .اسابقً  اجلزئية هذه عن حتدثت وقد الصهيوين، العقل فهم سوء من Îبع وهذا ،)الطاولة
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 املختلفة األطراف مواقف

 يتبق ومل حّلت قد أ©اك  معها يتعامل وصار فلسطني، قضية إىل ظهره العريب الرمسي النظام أدار اسابقً  قلنا كما  اعربي� 

 املقال بلسان كني مل إن والالجئني، القدس مثل حساسة، مصريية قضاk ال جزئية تفصيالت على اتفاقيات سوى

 القدس عن لتنازلا عرفات من يريد يرونه وهم حىت احلكم، إىل nراك بصعود هؤالء فرحة تختف ومل احلال، فبلسان

 ...!).وإال(

 �ال مكتوبة حىت أو شفوية، تعهدات كلينتون  أخذ ورمباوعدم انفجار األوضاع ،  اهلدوء يهمها املتحدة الوالkت

 استكملوا ولرمبا العدة، يعدون حممومة وبطريقة كانوا  وفريقه nراك ولكن لألوضاع؛ تفجري صاعق القمة فشل يكون

 فال صعب، عوض يف وهو األمور، تسري أين أدرك فقد عرفات الرئيس  أما الفلسطينيني، على العدوانية خططهم

 نم فسالن عن الدفاع سوى له خيار وال ،"إسرائيلـ "ل امتامً  منحازون واألمريكان العرب، من له Îصر وال ظهري

 .الصفر ساعة من بسرعة يقرتب الذي العدوان

 ظهر وعرفات لسالما لعملية شريك يوجد ال( بطبيعته جمرم عنصري جمتمع يف اكبريً   ارواجً  وجدت برواية عاد وnراك

 !) املزعوم السالم هذا مثن دفع يريد ال �نه حقيقته على

 لن الفشل فإن األقل على أو ا،عملي�  القمة فشل عدم احتمالية إىل نظر�k  ولو متيالن كانتا  اإلسالمي واجلهاد محاس

 مل عليهما لطةالس قبضة أن ذلك إىل الدافع ولعل عليه، هي ما على nلسري األوضاع وستستمر األوضاع، يفّجر

 الدعوة تطعيم عم املقاومة، خيار انتهاج إىل الدعوة بتأكيد احلركتان واستمرت القمة، فشل بعيد ترتاخى أو ختف

تشهاد nنتصار ا االسيضاف إليه كما ذكرت سابقً ، اأبدً  املفاوضات من جدوى ال وnلتايل القمة فشل عن nحلديث

 على صوابية النهج واألطروحة. حزب هللا دليالً 

 انظرً  أحرزه، كالذي  انصرً  سيحرزون وأ©م األوضاع، تفجري إىل الفلسطينيني بدعوة فاستمر جهته من هللا حزب أما

 موضوع أن قال هأن ومع رؤيته هللا نصر حسن للحزب العام األمني عرض ولقد احلالتني، بني مشرتكة عوامل لوجود
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 املوضوع هذا سأÎقش لك  على عنده، اكثريً   يتوقف مل ولكنه احلالتني، بني فارق احلزب به حظي الذي املرحية احلدود

 .االحقً 

 األحداث تنطلق ومنه العنوان هو األقصى

 مع ملسجدا على اعتداء أي تزامن إذا فكيف األقصى، املسجد موضوع جتاه تساهل أي الفلسطينيون يبدي ال

 �م؟ سياسي انسداد

 من ارونوش األقصى، املسجد nقتحام) شارون أرئيل( آنذاك املعارضة لزعيم األخضر الضوء أعطى nراك إيهود

 البشعة واÚازر تطرفها يف املوغلة العداوة من متصلة حبلقات الفلسطيين اجلمعي الوعي يف اذهني�  املرتبطة الشخصيات

 صلو  األثناء تلك يف فإنه اإلسرائيلية السياسة هامش على ظل 1982 منذ أنه ومع) وغريها وشاتيال وصربا قبية(

 مكانة لكنو  الصهيوين، اجلمهور عند مكانته له جنرال وكالمها nراك منافسة إىل يؤهله ما وهو الليكود، زعامة إىل

 .يعتقدون كما  األمنية األزمات يف خاصة أعلى شارون

 ¢يئة هناك تكان  وقد حمال، هذا عابر؟ كحدث  األقصى للمسجد شارون اقتحام بتمرير الفلسطينيون يسمح وكيف

 عدم راكn من طلب أنه مناسبة غري يف أكد عرفات والرئيس) زkرة( عنوان محل الذي االقتحام لذلك إعالمية

أن  "تياراخل"، ويف ذات الوقت رأى عنه التغاضي ميكن ال أمر هذا ألن األقصى، املسجد nقتحام لشارون السماح

 األقصى أفضل وأنسب العناوين إلعادة القضية الفلسطينية إىل الواجهة وحماولة وضع زعماء األمة أمام مسئوليا¢م.

 العّدة له يعدّ  لذيا العدوان تربير أخرى Îحية من ويريد منافسته، ينهي لعله شارون توريط يريد كان  nراك ولكن

 .لبنان جنوب من االندحار منذ

 األوضاع؟ بتفجري حمكم إسرائيلي فخ يف وقعنا هل :املكرر السؤال إىل ونعود



	6	

 ومل يكا،أمر  خلفها ومن اإلسرائيلية األحزاب ونظرkت السياسة حساnت كل  فوق األقصى املسجد أن واجلواب

 ،رقبتك للجزّار بدعوى سحب الذريعة منه، وال حصافة وال ذكاء سياسي �ن متد العدوان صد من بدّ  مثة يكن

 .الوضع تشعل شرارة إىل وحباجة احمتقنً  الشارع كان  اوأيضً 

 لىاملص دخول من ومنعوه له تصدوا املقدسيني ولكن أمن عنصر 2000 حوايل برفقة األقصى املسجد شارون اقتحم

 فهذا شتعال،اال على مساعد عامل ذاته حبد االقتحام توقيت كنلو  املصاحف، ومحاالت nألحذية وقذفوه القبلي

 .اجلمعة وصالة خطبة موعد من ساعة 24 حوايل قبل أي 2000 سبتمرب/ أيلول 27 اخلميس يوم

 حمطة سيكون الذي 2000أيلول/ سبتمرب  28) اجلمعة( التايل اليوم يف والصدامات االشتباكات أنفتستس حيث

 .بسرعة األمور دحرجتوت اللحظة، حىت تعيشها الفلسطينية القضية زالت ما اليت وتفاعال¢ا تداعيا¢ا هلا فارقة

 .األقصى انتفاضة عن أكثر سأحتدث هللا شاء إن القادم املقال ويف

أي املركز ر ال تعّرب عن قد تعّرب عن آراء كتباها و  للدراسات املواد املنشورة يف موقع مركز القدس •

 yلضرورة.


