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سياسة

سياسة

كتاب

«نصف قرن في سياسة أميركا الشرق أوسطية» لعبدالله بوحبيب

نشرت «االخبار» ،أمس حلقة ثانية من الكتاب الجديد لسفير لبنان السابق
الق َيم واملصلحة ،نصف
في واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب «اميركا ِ
قرن من السياسات الخارجية في الشرق االوسط» .يتناول الكتاب مراجعة
للسياسة االميركية في دول الشرق االوسط ،ومن بينها لبنان ،طوال نصف
قرن خلت منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون وصوال الى عهد الرئيس باراك

اوباما ،مع خاتمة تعرض قواعد السياسة الخارجية للرئيس الحالي دونالد
ترامب .لكن مع استفاضة في تحديد معالم سياستي الرئيسني جورج بوش
االبن وأوباما ،والخيارات والقرارات ومظاهر النجاح والفشل التي رافقتاها.
حلقة أمس تناولت عالقة الرئيس باراك اوباما بالسعودية التي ترجحت بني
طرفي التحالف والصداقة ،وكانت مشوبة بكثير من التناقض والتنافر.
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ّ
الحلقة األخيرة اليوم تتناول عالقة الرئيس االميركي بيل كلينتون بالرئيس املتوخاة .كما تتناول هذه الحلقة املفاوضات الفلسطينية  -االسرائيلية
في كامب ديفيد التي أخفقت هي األخرى ،بعد رفض الزعيم الفلسطيني
السوري حافظ االسد ،الذي التقاه ثالث مرات ،وقيادته مساعي انجاز سالم
دائم بينه واسرائيل ،اخفقت حتى اللحظات االخيرة في حياة الرئيس السوري ياسر عرفات التخلي عن «حق العودة» لالجئني الفلسطينيني الى قراهم
وبلداتهمّ ،
وتشبث رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود باراك بضم  %9من
الذي ربط توقيعه باالستجابة لشروطه بالعودة الى خط الرابع من حزيران
اراضي الضفة الغربية املتاخمة السرائيل
 .1967خالف على مئات األمتار حال دون وصول املفاوضات الى النتائج

ُ ّ
بيل كلينتون :األسد الذي ال يــوقع
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«ﻻ ينحصر التأثير اﻻميركي على كل من بلداننا في العالم العربي باهمية سياساتها وديبلوماسيتها وحروبها
واستخباراتها وجيوشها ومساعداتها المادية والثقافية ،انما ـ باهمية اكبر ربما ـ بمنتوجاتها اﻻستهﻼكية التي
من ِ
منا غريب عن افﻼم السينما الهوليودية ،وهاتف اﻻيفون
اصبحت جزءا ً ﻻ يتجزأ من حياتنا اليوميةَ .
وخدماته ،ومرطبات الكوﻻ ومشتقاتها ،وبنطلون البلوجينز ،وسندويش الهامبرغر ،وقهوة الستارباكز،
ودخان المارلبورو ،وغيرها وغيرها من السلع اﻻميركية التي نعيشها يومياً ويصعب العيش من دونها».

عبداﷲ بوحبيب

ت مرة في زمن كان اليأس يسيطر على اللبنانيين جميعاً ،ان اتحدى المسؤولين عن لبنان والمنطقة
«قرر ُ
في الخارجية اﻻميركية .سألتهم مشككاً عن فعالية الموقف (المعلن في شأن سيادة لبنان واستقﻼله)
وامكان ترجمته عملياً .كان ذلك في منتصف ثمانينات القرن الماضي ،وكنت سفيرا ً للبنان لدى واشنطن.
ي بتهكم« :سعادة السفير ،هل تريدنا ان نقول ان
ما كان من احد الديبلوماسيين في اﻻجتماع ان رّد عل ّ
ت ماذا سيحدث للبنان من جراء
واشنطن ليست معنية باستقﻼل لبنان وسيادته وسﻼمة اراضيه؟ هل فكر َ
تصريح كهذا؟».

«ثمة محدودية ﻻستعمال القوة .في استطاعة الوﻻيات المتحدة ان تربح كل حرب تخوضها .وﻻنها ﻻ
تستطيع دائماً ان تربح السﻼم ،تنقلب اﻻوضاع عليها من رابح الى خاسر... .منطق السيادة في العالم
والمقاومات الشعبية التي انتشرت منذ منتصف القرن الماضي ،ناهيك باﻻرهاب ،يمنع اﻻنتصار الكامل
والشامل في حروب هذا القرن».

من المقدمة

عبداﷲ بوحبيب
باشر مسيرته المهنية في البنك الدولي (واشنطن) في ايار  1976مسؤو ً
ﻻ في دائرة الشرق اﻻوسط حتى
ايار  ،1983عندما ُعّين سفيرا ً للبنان لدى الوﻻيات المتحدة اﻻميركية حتى شباط .1990

في شباط ُ 1992عّين مستشارا ً رئيسياً لنائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق اﻻوسط وشمال افريقيا.

في آذار  2001عاد الى لبنان مستشارا ً رئيسياً للشؤون الدولية للرئيس عصام فارس نائب رئيس مجلس الوزراء.

عام  2007اسس وادار «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» طوال عشر سنوات .منذ ايلول  1998كتب
دورياً في جريدة «السفير» ،ثم افتتاحيات منتظمة ما بين عامي  2013و.2016
حاضر في جامعة ڤندربيلت اﻻميركية ،وفي جامعتي الحكمة وسيدة اللويزة في لبنان.
درس العلوم اﻻقتصادية في الجامعة اﻻميركية في بيروت ،وتخّرج فيها عام .1967
حاز الدكتوراه في اﻻقتصاد من جامعة ڤندربيلت اﻻميركية عام .1975
له:
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أميركـا الِقَيــم والمصلحـة

«ما ارجوه ان انقل الى القارئ اللبناني والعربي الرؤية اﻻميركية المرئية الظاهرة للعﻼقات بين القوة العظمى
هذه وعالمنا العربي .لعل ذلك يحضهم على اتخاذ مواقف توصف بالعزة والكرامة التي ربما تقود الى ان
يصبح مصيرنا بين ايدينا نحن ،ﻻ من صنع اﻵخرين».
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الدكتور عبد اﷲ بوحبيب
سفير لبنان سابقﴼ في واشنطن

أ ِميركـــا
القَيــم والمصلحـة
نصف قرن من السياسات الخارجية

في الشــــرق اﻷوســــط

 «الضوء اﻻصفر ،السياسة اﻻميركية تجاه لبنان» ،صدرت طبعته اﻻولى عام  1991عن شركة المطبوعاتللتوزيع والنشر.
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سـ ـ ــاءت االحـ ـ ـ ــوال ب ـم ـج ــيء بـنـجــامــن
ن ــاتـ ـنـ ـي ــاه ــو ال ـ ــى رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة
االسرائيلية ،خصوصًا انه كان يعتبر
م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر غ ـي ــر ص ــادق ــة فــي
سعيها الى السالم ،وان اتفاق اوسلو
 بــالـنـسـبــة ال ـي ــه  -خ ـطــة فلسطينيةمــرح ـل ـيــة ل ـتــدم ـيــر اس ــرائـ ـي ــل ،م ــن ثــم
أبطأت حكومته في تنفيذ االتفاقات
امل ـع ـق ــودة .ل ـكــن ال ـض ـغــوط االمـيــركـيــة
والــدول ـيــة حملته عـلــى تــوقـيــع اتـفــاق
ال ـخ ـل ـي ــل فـ ــي اي ـ ـل ـ ــول  ،1997والـ ـ ــذي
خرجت بموجبه القوات االسرائيلية
من مدينة الخليل في الضفة الغربية
ّ
وحلت مكانها قوات أمن فلسطينية.
اسـ ـت ــدع ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام
خالل فترة حكومة ناتنياهو التزامًا
ّ ً
وتدخال اميركيًا ،من كلينتون بالذات،
ب ــأن دع ــا ال ــى خـلــوة فــي «واي ريـفــر»،
القريبة مــن واشـنـطــن ،مــع ناتنياهو
ويـ ــاسـ ـ َـر عـ ــرفـ ــات فـ ــي تـ ـش ــري ــن االول
َ
 ،1998قـ ِـبــل بموجبها رئيس ال ــوزراء
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــان ـس ـح ــاب ق ــوات ــه مــن
ب ـع ــض م ـن ــاط ــق الـ ـضـ ـف ــة ،فـ ــي م ـقــابــل
قـيــام عــرفــات بجهد لــوقــف الهجمات
االن ـت ـحــاريــة االرهــاب ـيــة وش ـطــب فقرة
«تدمير اسرائيل» من امليثاق الوطني
الفلسطيني.
تـلـبـيــة ل ــوع ــده ع ــرف ــات ،زار الــرئ ـيــس
االميركي قطاع غــزة في كانون االول
 1998بعد اجـتـمــاع املجلس الوطني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وش ـط ـب ــه فـ ـق ــرة تــدمـيــر
اسرائيل .اال ان هذه االتفاقات لم تعثر
على طريقها الى التنفيذ .اذ ان بعض
حلفاء تكتل الليكود املتطرف رفضها،
م ــا ح ـمــل نــاتـنـيــاهــو ع ـلــى االسـتـقــالــة
والدعوة الى انتخابات نيابية في ايار
 ،1999أع ــادت ح ــزب الـعـمــل وحـلـفــاءه
الــى الـحـكــم .تـفــاءل كلينتون وادارت ــه
مرة اخرى بهذا الحدث ،فاتحة سعي
حثيث ال ــى ارج ــاع الــزخــم ال ـضــروري
الى مسيرة السالم.
بـ ـ ـ ــازاء امل ـ ـسـ ــار الـ ـ ـس ـ ــوري ،زار رئ ـيــس
ف ــري ــق الـ ـس ــام دنـ ـي ــس روس دم ـشــق
ً
ف ــي اوائـ ـ ــل ت ـم ــوز  ،1996ح ــام ــا معه
اق ـتــراحــا مــن نــاتـنـيــاهــو بــال ـعــودة الــى
املفاوضات «من دون شروط مسبقة»،
ّ
مصرة على استمرار
رفضته سوريا
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــن حـ ـي ــث ت ــوقـ ـف ــت مــع
اسـحــق راب ــن ووديـعـتــه املحتفظ بها
كلينتون ،وانهاء البحث في الترتيبات
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االمنية عند حدود البلدين .الحقًا ،في
ايـلــول ،وجــه كريستوفر رسالة ّ
سرية
الى ناتنياهو يعفي فيها اسرائيل من
كل االتفاقات املبدئية ،غير الرسمية،
ال ـت ــي وص ـل ــت ال ـي ـهــا امل ـف ــاوض ــات بني
ســوريــا وحكومة راب ــن .كــان ذلــك قبل
ستة أسابيع من االنتخابات الرئاسية
االميركية (تشرين الثاني  ،)1996فيما
كلينتون مرشح لوالية ثانية.
ث ـم ــة ح ـك ــاي ــات ث ـ ــاث ع ــن نــات ـن ـيــاهــو
ٓ
ذكــرهــا ارون ميللر فــي كتابه ،وقعت
خالل فترة حكمه القصير:
اولها ،انه في اول اجتماع له بكلينتون
صيف  1996ألـقــى عليه «مـحــاضــرة»
عــن الـشــرق االوس ــط ،فكانت مالحظة
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس مل ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــه ب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـه ــاء
االجتماع َ
«من (اللعنة) يعتقد نفسه؟
هــل هــو رئ ـيــس ال ـقــوة ال ـع ـظ ـمــى؟» .لم
تكن العالقة الشخصية بينهما على
ما يرام ،اال ان عالقة الرئيس االميركي
برابني وبيريز وباراك كانت ممتازة.
ث ــان ـي ـه ــا ،ال ـت ـق ــى ن ــات ـن ـي ــاه ــو ع ــرف ــات
وصــافـحــه بـعــدمــا وعــد االسرائيليني
خ ـ ــال ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ان ـ ــه لــن
يجتمع به ،ناهيك بمصافحته.
ثــالـثـهــا ،ان ات ـفــاق «واي ري ـفــر» الــذي
فـ ــرضـ ــه ك ـل ـي ـن ـت ــون ع ـل ـي ــه عـ ـ ّـجـ ــل فــي
اس ـت ـقــالــة ح ـكــومــة ال ـل ـي ـكــود وم ـجــيء
ح ــزب ال ـع ـمــل ال ـل ـي ـبــرالــي ال ــى الـحـكــم.
كذلك ،فإن االتفاق ،وإن لم ينفذ ،منع
االنفجار الذي وقع بعد اقل من عامني.
لـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل الـ ـ ـ ــذي رافـ ـ ـ ــق م ـج ــيء
اي ـه ــود بـ ــاراك ال ــى رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
ـأت ب ــال ـث ـم ــار امل ـ ــرج ـ ــوة .اع ـت ـقــد
ل ــم يـ ـ ـ ِ
ب ــاراك ان ال ـظــروف مـتــوافــرة لتنفيذ
اسـتــراتـيـجـيــا سـلـفــه رابـ ــن ،الــداعـيــة
الى البدء بسوريا ،كون السالم معها
ي ـســاعــده عـلــى ان ـس ـحــاب سـلـمــي من
لبنان .كان وعد ناخبيه خالل حملة
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة بــاالنـسـحــاب
الكامل من لبنان ،معتبرًا ان السبيل
عبر اتفاق سالم مع سوريا،
الى ذلك ّ
في ظل تعذر اتفاق كهذا مع لبنان ما
لم يسبقه التفاهم مع جارته.
ذكـ ـ ـ ــر مـ ـيـ ـلـ ـل ــر فـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب «االرض
املوعودة كثيرًا» ان بــاراك رأى نفسه
ً
رجال فرض عليه التاريخ مهمة انهاء
ّ
تصرف
ص ــراع اســرائـيــل مــع ال ـعــرب.
كـ ــأن غـ ـي ــره ،وه ـن ــا االس ـ ــد وع ــرف ــات،
ل ــن يـتـمـســك بـمــوقـفــه ع ـنــدمــا يسمع
منطقه وع ــروض ــه .راح االمـيــركـيــون
يــدعــون الــى اجتماعات مــع الرئيس
السوري او الزعيم الفلسطيني جراء
تفكير باراك في مبادرة جديدة .لكنه
ك ـ ــان ي ـع ـطــي م ــا عـ ـن ــده ف ــي الـلـحـظــة
االخيرة لكلينتون ،ومن ثم ال يفسح
ف ــي امل ـج ــال امـ ــام ال ـخ ـب ــراء تحليلها
واالشــارة الى ما قد ُيقبل او ال ُيقبل
منها.
بدأت اجتماعات باراك مع عرفات في
تـمــوز  ،1999وتـ ّ
ـوصــا فــي ايـلــول الى
اتفاق يقضي باستمرار اعادة انتشار
الـ ـ ـق ـ ــوات االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ــن ال ـض ـف ــة،
واالتـ ـف ــاق ع ـلــى اطـ ــار ب ـحــث الـقـضــايــا
ال ـعــال ـقــة خـ ــال س ـتــة اشـ ـه ــر .م ــا لبث

باراك في الخريف ان أعلم االميركيني
بــأنــه سيعمل عـلــى ات ـفــاق نـهــائــي مع
سوريا ،تاركًا الفلسطينيني وشأنهم.
وافــق كلينتون على اقتراحه ،معتبرًا
ان من السهل لرئيس حكومة اسرائيل
اق ـ ـنـ ــاع ش ـع ـب ــه ب ــاتـ ـف ــاق مـ ــع س ــوري ــا
مـ ـق ــارن ــة ب ــآخ ــر مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
خصوصًا ان االتفاق مع دمشق يتبعه
آخــر مع لبنان .منذ عــام  ،1978سعت
الحكومات االسرائيلية املتعاقبة الى
االن ـس ـح ــاب م ــن ل ـب ـن ــان ،ش ــرط تــوافــر
االمــن حسب توصيفها على الحدود
الشمالية.
بـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ــاراك كـ ــأنـ ــه ل ـ ــم يـ ـ ـ ــدرس م ـس ــار
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع سـ ـ ــوريـ ـ ــا .عـ ـق ــدت
اجـتـمــاعــات عــدة ثنائية وثــاثـيــة بني
االميركيني والسوريني واالسرائيليني
مـ ــن دون ن ـت ـي ـج ــة .اج ـت ـم ـع ــت وزي ـ ــرة
الخارجية االميركية مادلني اولبرايت
بفاروق الشرع في دمشق ونيويورك
وواشنطن ،واتصل كلينتون باالسد
مرات ،كما اجتمع بالشرع اكثر من مرة.
عقدت اجتماعات بني خبراء سوريني
واســرائـيـلـيــن بــرعــايــة امـيــركـيــة ،كما
عقد اجـتـمــاعــان اســاسـيــان بــن بــاراك
وال ـ ـشـ ــرع ف ــي حـ ـض ــور ك ـل ـي ـن ـتــون و/
او اول ـبــرايــت ،االول فــي كــانــون االول
 1999في قصر الضيافة بلير هاوس،
والـثــانــي خــارج واشنطن فــي منتجع
شبردزتاون في والية وست فرجينيا
في كانون الثاني  .2000كان كلينتون
يفتتح االجتماعات فــي حضورهما،
ويترك ادارتها الولبرايت ،وهي دارت
حول نقطتني اساسيتني:
ً
اوال  -تــرسـيــم ال ـح ــدود بــن الـبـلــديــن.
بـيـنـمــا اصـ ــرت س ــوري ــا عـلــى «ودي ـعــة
راب ـ ـ ــن» ال ـت ــي ت ــؤك ــد ق ـب ــول اس ــرائ ـي ــل
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـك ــام ــل ال ـ ــى ح ـ ــدود 4
حـ ــزيـ ــران  ،1967اراد بـ ـ ـ ــاراك ت ـن ــازل
سوريا عن بضعة امتار على بحيرة
طـبــريــا امتلكتها مـنــذ  1926بــاتـفــاق
فرنسي  -بريطاني.
ثــانـيــا  -مـحـطــة إنـ ــذار ارض ـي ــة .بينما
اص ــرت اســرائ ـيــل عـلــى وج ــود محطة
إن ـ ــذار ع ـلــى الـ ـج ــوالن ،ارت ـ ــأت ســوريــا
انه ال حاجة الى محطة كهذه بوجود
ت ـق ـن ـي ــات ح ــديـ ـث ــة ي ـم ـك ـن ـه ــا م ــراق ـب ــة
الـ ـ ـج ـ ــوالن م ـ ــن ال ـ ـج ـ ــو .بـ ـع ــد اص ـ ـ ــرار
ك ـل ـي ـن ـتــون ع ـل ــى اي ـ ـجـ ــاد ح ـ ــل ،اق ـت ــرح
ال ـشــرع نـقـطــة مـشـتــركــة عـلــى ال ـحــدود
السورية  -اللبنانية  -االسرائيلية لم
ترتح اليها الدولة العبرية.
ُبحث التطبيع وس ــواه مــن املواضيع
كتحسني الـعــاقــات .اقـتــرح كلينتون
اك ـثــر مــن م ــرة عـلــى ال ـشــرع مصافحة
بــاراك ،بيد انه كان يرفض ،واعدًا بها
ّ
التوصل الــى اتفاق .كــان لكل من
بعد
الوفدين في بلير هاوس وشبردزتاون
ج ـ ـنـ ــاح خ ـ ـ ـ ــاص .ي ـل ـت ـق ـي ــان فـ ـق ــط فــي
االج ـت ـم ــاع ــات ،ع ـكــس م ــا ك ــان يـحــدث
ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات م ــع الفلسطينيني
وامل ـ ـص ـ ــري ـ ــن فـ ـ ــي امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات مــن
مـشــاركــة حقيقية ال ــى مــوائــد الطعام
وم ـشــاهــدة اف ــام سينمائية وفـتــرات
استراحة مشتركة.

األسد
وكلينتون:
لقاءات ثالثة
(أ ف ب)

ب ـح ـس ــب ت ـق ـي ـي ــم الـ ـ ـش ـ ــرع ف ـ ــي ك ـتــابــه
«ال ـ ــرواي ـ ــة املـ ـفـ ـق ــودة» ،ك ــان ــت مــواقــف
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،امل ـع ـن ـيــن
مباشرة باملفاوضات ،مختلفة .بينما
ً
ب ـ ــدا دنـ ـي ــس روس م ـ ـيـ ــاال ومـتـيـقـظــا
وحارسًا للموقف االسرائيلي ،حاولت
اول ـبــرايــت ان تـلـعــب دور الـ َـحـكــم غير
املـنـحــاز .ب ــدوره كلينتون عمل دائمًا
ع ـل ــى اقـ ـن ــاع االسـ ـ ــد وال ـ ـشـ ــرع بـتـفـ ّـهــم
م ــوق ــف بـ ـ ـ ــاراك ،م ــع انـ ــه كـ ــان مـقـتـنـعــا
بوجهة النظر السورية.
عمل باراك على احراج الشرع بسؤاله
عن امكان اجــراء اسرائيل مفاوضات
مع لبنان متزامنة مع املفاوضات مع
ســوريــا ،فــأجــابــه كلينتون ف ــورًا« :لــن
نتمكن من توقيع اتفاق مع لبنان ما
لم ّتوافق عليه سوريا».
عـ ــقـ ــب ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـس ـ ــوري ب ـح ـم ــاس ــة:
«يتشجع الـلـبـنــانـيــون فــي االنـضـمــام
الــى املـحــادثــات عندما ي ــرون املوافقة
على االنسحاب من كل الجوالن».
ّ
كن االسد لكلينتون مودة خاصة منذ
لقائهما الطويل عام  1994في جنيف،
وم ـحــادث ـت ـه ـمــا ال ـق ـص ـي ــرة ف ــي ع ـمــان
فــي اثـنــاء جـنــازة املـلــك حـســن .عندما
اتصل به الرئيس االميركي في  7آذار
 2000واقـ ـت ــرح عـلـيــه االج ـت ـم ــاع بعد
يومني ،رحب بعدما لفته الى انه  -منذ
اتصاله االخير به ( 18كانون الثاني)

 ه ــو عـلــى ات ـص ــال مــع بـ ــاراك لتلبيةّ
«التحدث
حاجات سوريا ،وال يسعه
فــي ه ــذا امل ــوض ــوع عـلــى ال ـهــاتــف ،ألن
لــديــه مـعـلــومــات م ـح ـ ّـددة يــريــد نقلها
شخصيًا اليه وبالتفصيل لئال ينشأ
اي سوء فهم».
مل ـ ــا كـ ـ ــان االسـ ـ ـ ــد ف ـ ــي خـ ـض ــم تـشـكـيــل
حكومة جديدة لـبــاده ،اتفقا على ان
يجتمعا بعد زي ــارة كلينتون جنوب
آسيا في  26آذار في جنيف.
ف ــي امل ـكــاملــة الـهــاتـفـيــة ف ــي  18كــانــون
الـ ـث ــان ــي ،قـ ــال ل ــاس ــد ان اج ـت ـمــاعــات
ش ـي ـبــردزتــاون كــانــت مـخـ ّـيـبــة لــآمــال
ألن االسرائيليني لــم يظهروا مرونة.
ث ــم ن ـق ــل الـ ـي ــه ط ـل ـبــا م ــن ب ـ ـ ــاراك ب ـبــدء
املـ ـح ــادث ــات م ــع ل ـب ـن ــان ،فـ ـك ـ ّـرر االس ــد
مــا قــالــه الـشــرع لــه عــن هــذا املــوضــوع،
واضــاف« :تجارب لبنان مع اسرائيل
لم ُت َ
نس بعد».
موعد االجتماع في جنيف العاشرة
ص ـب ــاح ــا .ل ـك ـنــه ت ــأخ ــر ال ـ ــى م ــا بـعــد
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر بـسـبــب انـتـظــار
ال ــرئ ـي ــس االمـ ـي ــرك ــي مـ ـج ــيء دن ـيــس
روس من اسرائيل ملعرفة ما يحمله
م ــن رئ ـيــس وزرائـ ـه ــا .ك ــان كلينتون
ينتظر من بــاراك ،من الليلة السابقة
او في الصباح الباكر ليوم االجتماع،
اقتراحًا .اال ان روس اتى به ظهر ذلك
اليوم.

قضى االتـفــاق بــأن يحضر االجتماع
م ـ ــع ال ــرئـ ـيـ ـس ــن وزي ـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وامل ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــان .عـ ـن ــدم ــا دخـ ـ ــل االسـ ــد
وكلينتون قاعة االجتماعات معًا ،كان
روس ال يــزال هـنــاك .استفسر االســد،
فــأجــابــه كلينتون ان ــه يحمل خــارطــة
ل ـل ـج ــوالن وس ـي ـخ ــرج ب ـع ــد شــرح ـهــا.
كــان الرئيس الـســوري معجبًا بروس
عندما التقى به على انفراد عام 1993
كــي ي ـشــرح لــه ودي ـعــة رابـ ــن .لـكــن مع
الوقت خسر روس ثقته.
اسـتـهــل كـلـيـنـتــون ال ـك ــام مـشـيـرًا الــى
انه «كــان للتو على اتصال مع ايهود
ب ـ ـ ــاراك الـ ـ ــذي ابـ ـ ــدى م ــرون ــة وت ـف ـهـ ّـمــا
ملـطــالـبـكــم .هــو عـلــى اس ـت ـعــداد الع ــادة
ك ــل الـ ـج ــوالن ال ــى س ــوري ــا بــاسـتـثـنــاء
شريط يبعد عن بحيرة طبريا حوالى
 500متر وربما  400حسبما تتفقون
عليه» .خسر وقتذاك كلينتون انتباه
االس ـ ــد ال ـ ــذي م ــا ل ـبــث ان اقـ ـت ــرح تــرك
بحث التفاصيل الى وزراء الخارجية
وخرج من االجتماع.
اع ـت ـقــد ال ـش ــرع ان ت ـص ـ ّـرف كـلـيـنـتــون
وب ـ ــاراك رب ـمــا انـطـلــق م ــن معرفتهما
ب ــال ــوض ــع ال ـص ـحــي املـ ـت ــردي لــاســد،
كـمــا لــو ان ــه يــريــد ان ـهــاء املـشـكـلــة قبل
مغادرته الحياة .ربما كان ذلك سبب
ً
تأخير االجـتـمــاع كــونــه يشكل عامال
مهمًا وفــي ظنهما ان الرجل قد يقبل

ب ـمــا رف ـض ــه ســاب ـقــا ومـ ـ ــرات .ل ـكــن بــدا
ان الشخصية امل ـتــرددة ل ـبــاراك كانت
ال ـعــامــل االه ـ ــم .ال ي ـعــرف مـ ــاذا يــريــد،
والــواثــق ج ـدًا بنفسه العـتـقــاده ان ما
يـقـ ّـدمــه سيقنع م ـح ــاوره ،كـمــا وصفه
ارون م ـي ـل ـل ــر .ب ـ ــدا ك ـ ــأن ت ــأخ ـي ــر ب ــدء
اجتماع الرئيسني في جنيف سببه ان
كلينتون لم يكن يعرف ماذا سيقترحه
رئيس حكومة اسرائيل عليه عندما
طـلــب مـنــه االجـتـمــاع بــاالســد وعــرض
اقتراحه.
وص ــل اق ـت ــراح بـ ــاراك م ــع روس ال ــذي
ّ
ح ــط ف ــي جـنـيــف م ـت ــأخ ـرًا .جـ ــراء ذلــك
وجـ ـ ــب ت ــأخـ ـي ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع اكـ ـث ــر مــن
خ ـمــس س ــاع ــات .ك ــان ع ـلــى كلينتون
ان يـنـقــل االق ـت ــراح كـمــا ه ــو ،ويـحــاول
تسويقه لدى الرئيس السوري .االهم
َمن ذلك ،ال يسعه انتقاد باراك بعدما
قب َل بدوره هو ك ّ
ـ«ميسر» لالقتراحات
ِ
االســرائ ـي ـل ـيــة ،وخ ـصــوصــا تـلــك الـتــي
صــدرت عــن رابــن وبيريز وب ــاراك .لم
َ َ
َ
الحكم
يسع ايضًا الى االضطالع بدور
او الوسيط النزيه كما كانت الحال من
َنيكسون الى بوش االب.
ق ـ ِـب ــل االسـ ــد دعـ ــوة ن ـظ ـيــره االم ـيــركــي
العـ ـتـ ـق ــاده ان ـ ــه ي ـح ـم ــل م ـع ــه م ــواف ـق ــة
اسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط الـ ـت ــي
وض ـع ـهــا م ـنــذ الـ ـب ــدء ،وش ـ ــدد عليها
ف ــي ك ــل االج ـت ـمــاعــات م ــن م ــدري ــد الــى

ش ـي ـب ــردزت ــاون .ل ــذل ــك ،رغ ــم مـكــابــدتــه
ال ـص ـح ـي ــة ،ت ـ ّ
ـوج ــه الـ ــى ج ـن ـيــف وه ــو
يـن ـتـظــر اق ـت ــراح ــا ي ـع ـيــد الـ ـح ــدود مــع
اس ــرائ ـي ــل ال ــى م ــا كــانــت عـلـيــه عشية
حرب حزيران  .1967كان االسرائيليون
ي ـعــرفــون ب ـتــدهــور ص ـح ـتــه ،م ــا حمل
باراك  -ربما  -على عدم تغيير موقفه.
رفض الرئيس السوري اقتراح رئيس
الحكومة االسرائيلية تبعًا ملــا ّ
تقدم
بــه الرئيس االمـيــركــي ،مــن ثــم توقفت
تنقض
امل ـفــاوضــات بــن الـبـلــديــن .لــم
ِ
اش ـه ــر قـلـيـلــة ت ــوف ــي ف ــي  10ح ــزي ــران
.2000
انـتـخــب خـلــف لـحــافــظ االس ــد فــي 10
ت ـم ــوز بــاس ـت ـف ـتــاء ش ـع ـبــي ومــراق ـبــة
دول ـيــة ،ونـجــح نجله الــدكـتــور بشار
االسد بأكثرية شعبية كبيرة .انتهت
والي ـ ــة كـلـيـنـتــون ب ـعــد ح ــوال ــى ستة
اش ـهــر م ــن تـسـلــم االسـ ــد االبـ ــن زم ــام
الرئاسة السورية ،وكانت االتصاالت
بني الدولتني في شأن مسيرة السالم
ان ـق ـط ـعــت م ـنــذ اج ـت ـم ــاع ج ـن ـيــف .لم
تجر اتصاالت جديدة بني كلينتون
ِ
وب ـش ــار االس ـ ــد ،اذ ان ـش ـغــل الــرئـيــس
االميركي بمفاوضات باراك وعرفات.
ك ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون االمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون،
واالوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـح ـت ــرم ــون
حافظ االسدّ ،
وعبر عن ذلك كلينتون
اذ ص ــرح ف ــي وف ــات ــه« :ك ــان ــت لــديـنــا
خالفاتنا ،لكنني كنت دائمًا احترمه
ألنـ ـن ــي شـ ـع ــرت ب ــأن ــه ك ـ ــان صــري ـحــا
ومباشرا» .اضاف الرئيس االميركي
الـ ــذي ال ـت ـقــى ن ـظ ـيــره ال ـس ــوري ثــاث
مـ ــرات« :ان ـنــي آس ــف عـلــى ان الـســام
لــم يتحقق فــي حـيــاتــه ،وآم ــل فــي انه
ال يـ ــزال م ــن امل ـم ـكــن تـحـقـيـقــه بسبب
االلتزام الذي قطعه على نفسه».
حمل فشل التوصل الى اتفاق سالم
مــع ســوريــا رئيس حكومة اسرائيل
ع ـلــى االن ـس ـح ــاب م ــن ل ـب ـنــان ف ــي 25
ايار ،من دون تنسيق حتى مع حليفه
«جـيــش لبنان الـجـنــوبــي» .بعد ذلك
ع ــاد بـ ــاراك ال ــى الـتــركـيــز عـلــى اتـفــاق
مع السلطة الفلسطينية ،وطلب من
كلينتون الدعوة الى عقد قمة ثالثية
فــي املنتجع الــرئــاســي االمـيــركــي في
ّ
تضمه
كامب دايفيد في تموز ،2000
وص ــاح ــب ال ــدع ــوة ورئ ـي ــس السلطة
الفلسطينية ياسر عرفات.
ح ـ ـ ـ ـ ــاول كـ ـلـ ـيـ ـنـ ـت ــون اقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ب ـ ـ ـ ــاراك
بــال ـت ـح ـض ـيــر امل ـش ـت ــرك ق ـب ــل ان ـع ـقــاد
القمة الثالثية ،خصوصًا ان عرفات
ّ
متحمسًا للذهاب الى
لم يكن ايضًا
كــامــب داي ـف ـيــد ،بـعــد تـجــاهــل رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء االس ــرائ ـي ـل ــي لـ ــه ،وتــرك ـيــزه
عـلــى س ــوري ــا .لـكــن بـ ــاراك اص ــر على
االجـ ـتـ ـم ــاع ،زاعـ ـم ــا ان ل ــدي ــه افـ ـك ــارًا
ج ــدي ــدة لـلـتـ ّ
ـوصــل ال ــى ح ــل دائـ ــم مع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن .رض ـ ـ ــخ ك ـل ـي ـن ـتــون
إللحاحه وأقنع الزعيم الفلسطيني
بالحضور.
ك ـ ــان ع ــرف ــات يـ ـع ــرف ان بـ ـ ـ ــاراك ،بـعــد
فشله مع سوريا ،في حاجة الى اتفاق
سالم معه لتبرير بقاء حكومته .ذهب
ّ
مصممًا على عدم
الــى كــامــب دايـفـيــد

التساهل حـيــال رســم ال ـحــدود .كانت
حدود اسرائيل مع مصر قد عادت الى
مــا كــانــت عـلـيــه عـشـيــة ح ــرب حــزيــران
 ،1967وأخفقت املفاوضات مع سوريا
ج ــراء اص ــرار االس ــد على ال ـعــودة بها
ايضًا الى حدود ذلك الوقت .اذذاك لم
يعد يسع عرفات القبول بما هو دون
ذلك ،رغم العرض الذي ّ
قدمه له باراك،
وك ــان االف ـضــل مـنــذ ب ــدء امل ـفــاوضــات.
اال ان الـظــروف تـغـ ّـيــرت ،خصوصًا ان
رئيس الوزراء االسرائيلي كان عرض
على االسد اعادة  %99من الجوالن من
دون تطبيع كامل للعالقات ،في وقت
كانت سوريا تدعم حزب الله ملحاربة
العبرية في جنوب لبنان.
الدولة ّ
بسبب تعنت تبادله الفريقان ،أخفقت
ق ـم ــة ك ــام ــب دايـ ـفـ ـي ــد .رف ـ ــض ع ــرف ــات
الـتـخـلــي عــن «ح ــق ال ـع ــودة» لالجئني
الفلسطينيني ال ــى قــراهــم وبـلــداتـهــم،
وتـشـ ّـبــث ب ــاراك بضم  %9مــن اراضــي
الـضـفــة الـغــربـيــة املـتــاخـمــة الســرائـيــل.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،انـ ـ ـط ـ ــوى مـ ـ ـش ـ ــروع رئ ـي ــس
الـحـكــومــة االســرائـيـلـيــة عـلــى عناصر
ايجابية منها:
• عـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة الـ ــى
الـفـلـسـطـيـنـيــن ك ــي ت ـص ـبــح عــاصـمــة
دولتهم العتيدة.

• عـ ـ ــودة فـلـسـطـيـنـيــي الـ ـشـ ـت ــات ال ــى
الضفة وغزة.
• ازالـ ـ ـ ــة م ـس ـت ــوط ـن ــات غ ـ ــزة وم ـع ـظــم
مستوطنات الضفة.
• رعاية السلطة الفلسطينية املسجد
االقصى.
تـ ـش ـ ّـوق ب ـ ـ ــاراك التـ ـف ــاق ف ـي ـمــا ع ــرف ــات
متردد .لم تكن لدى كلينتون خطة او
اجندة للمساهمة في انجاح املؤتمر،
كما فعل فــي واي ريـفــر .رفــض بــاراك
مفاوضات ثنائية مباشرة مع عرفات،
او ثالثية في حضور كلينتون ،فعمل
االخير مع معاونيه ّ
ميسرًا االقتراحات
االسرائيلية .مقارنة باجتماع كامب
دايـفـيــد ع ــام  ،1978لــم يتمثل عــرفــات
ب ــأن ــور الـ ـ ـس ـ ــادات ،وال ايـ ـه ــود بـ ــاراك
بمناحيم بيغن ،ولم تكن بني يدي بيل
كلينتون مـســودة مـشــروع اتـفــاق وال
استراتيجيا مسبقة النجاح املؤتمر
كما فعل جيمي كارتر.
ّ
* ي ــوق ــع ال ـس ـف ـيــر ال ـس ــاب ــق ف ــي واش ـن ـطــن
الــدكـتــور عبد الله بوحبيب كتابه «أميركا
ال ِق َيم واملصلحة ،نصف قرن من السياسات
الـخــارجـيــة فــي ال ـشــرق االوسـ ــط» غـ ـدًا ،في
اط ــار املـهــرجــان اللبناني للكتاب فــي مقر
الحركة الثقافية في انطلياس.

البنك الدولي
لم يكن نشوء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع
غزة قرارًا سياسيًا فحسب .انما كانت ثمة جهود مكثفة من املنظمات
الدولية واملؤسسات االنمائية للدول املانحة ملساعدة بنائها وانطالقها.
من هذه املنظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واالمم املتحدة
ومؤسساتها املختلفة واالتحاد االوروبي والوكالة الدولية (االميركية)
للتنمية والنروج وغيرها .جميعها شاركت في دعم السلطة الفلسطينية
الجديدة لبناء مؤسساتها االقتصادية واملالية واالجتماعية .كانت املساعدات
مالية ،وتقنية ،وعينية ،واستشارية لدعم بناء االدارة الفلسطينية وانطالق
العمل االداري واالنمائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كنت َأتلقى من االعالميني في واشنطن ،بعد االعالن عن اتفاق اوسلو
ُ
سيوقع في البيت االبيض صباح  13ايلول ،اتصاالت كثيرة تطلب معلومات
عن التقرير االقتصادي للبنك الدولي ،وكانت سياسة البنك تقضي بعدم
االفصاح عن اي معلومات من تقاريره ،وترك ذلك الى الدولة املعنية .لكن
فلسطني لم تكن دولة في اعتراف االمم املتحدة ،من ثم ال يمكنها االنضمام
الى عضوية البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ،وال يمكنها االستفادة من
خدمات البنك املحصورة بالدول االعضاء.
فكرت كثيرًا في طلبات االعالمينيُ ،
ُ
وبت مقتنعًا بأن من مصلحة
الفلسطينيني اعطاء معلومات عن التقرير الى وسائل االعالم ،وذلك ال يضر
بالبنك الدولي .كنت اعرف ان نائب الرئيس لن يقبل بتجاوز قوانني املؤسسة
وأعرافها إن تقدمت اليه باقتراح كهذا .لذلك ،قررت بعد التشاور مع زميل
فلسطيني ،اعطاء مؤشرات عن التقرير إلعالمي في احدى وكاالت االخبار
االميركية .لم أنم ليلتذاك .صباح اليوم التالي كانت املؤشرات الخبر الرئيسي
واملانشيت في صحيفة «واشنطن بوست» ،فاستدعي نائب الرئيس على
عجل الى مكتب رئيس البنك ،وعاد الى مكتبه بعد نهاية الدوام .كنت
انتظره بحرارة وحذر .قال لي انه امضى النهار يجيب عن اسئلة ويشرح
وكان يعرفه
ويفسر للمعنيني من كل الدول واالعالميني الكبار عن التقريرُ ،
بشموليته .اخبرني ان مكتب الرئيس كان مسرورًا لالهمية التي أعطيت
سرب املعلومات الى «واشنطن بوست» ،فكان ّ
للتقرير ،وانه سئل عمن ّ
رده
انه ليس من مكتبه .ابتسمت ،ثم قلت له بعد تردد ،ردًا على استغرابه ،انني
اعمل بما اقتنع انه ملصلحة البنك والدولة املعنية .كان ذلك في  12ايلول
 ،1993قبل يوم من احتفال البيت االبيض باتفاق اوسلو.
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