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  القسم المنھجي للدراسة
  

  :مقدمة الدراسة 
الع-قات الدبلوماسية بين الدول ليست ثابتة دائما فليس ھناك عدو دائم و� صديق دائم  إن

عامين مقطوعة منذ الفلسطينية  مع منظمة التحرير ، كانت الع-قة ا!مريكيةقبل اتفاقية أوسلوف. 
وكان الرئيس عرفات ممنوعاً من دخول الو�يات المتحدة . ١عقب حادثة الباخرة أكيلي �ورو

لھذا السبب كان وصوله إلى البيت  و.ا!مريكية، بما في ذلك مبنى ا!مم المتحدة في نيويورك
اب عديد من ا!بوالفتح  نھا ستساھم في رمزية وإنجاز ھام بالنسبة إليه خاصة أا!بيض يشكل 

  ٢.المغلقة في وجھه، بما في ذلك العربية منھا والتي أوصدت بعد حرب الخليج الثانية

ة للرئيس كلينتون كان اتفاق أوسلو نصراً سياسياً تّم قطافه بدون جھد ُيذكر، حيث بالنسب
يعاني من  تّمت المفاوضات السرّية في النرويج أما المكسب فللرئيس ا!مريكي، والذي كان

ولقد عّول الرئيس . خفاقات أمريكية خارجية في البوسنة والصومالمشاكل داخلية كبيرة، وإ
قبل انقضاء و�يته الثانية ليقدم لحزبه ا!مريكي كثيراً على الوصول بھذا ا�تفاق إلى خواتيمه 

  .نجاحاً يستغله في ا�نتخابات الرئاسية التالية

  .كامب ديفيد أن تتكلل بالنجاحولكن لم يقّدر للمفاوضات في  

ظھر العديد من الكتب، !عضاء في اHدارة ا!مريكية، والذين كانوا في  ٢٠٠١بعد عام 
مثال مارتن انديك، ودينيس روس، وكلھا كانت لية المباشرة عن ھذه المفاوضات، أموقع المسؤو

  .ير دبلوماسيغولكن بأسلوب  ّمل الرئيس عرفات المسؤولية عن فشل محادثات الس-متح

الرئيس كلينتون أيضاً تحدث بمرارة عن فشل المباحثات عندما شكره الرئيس عرفات على 
ومن خ-ل  ٣."أنا فاشل وأنت جعلتني كذلك:" جھوده المبذولة واصفاً إياه بالرجل العظيم فأجابه

ر بأنه ھذه اHجابة نلحظ مدى أھمية ھذه المفاوضات بالنسبة للرئيس كلينتون والذي ربما شع
  .وقع بين مطرقة مونيكا لوينسكي وسندان الختيار

كر أن الرئيس كلينتون اتصل بكولن باول، وزير الخارجية المسّمى، وتمنى له كما ذ
على الرئيس عرفات وحّذره منه ونبھه بأ� يدع بمھامه الجديدة وبدأ بشن ھجوم �ذع  النجاح

  ٤.فرصة لخداعه كما ُخدع ھو به لهعرفات يكذب عليه كما فعل معه وعليه أ� يترك 

                                                           
 ٢٨٤ص،  ١٩٩٣مفاوضات أوسلو ، قريع  ١
  ٢٨٤، صمرجع سابق  ٢
 كلينتون، حياتي، ص ٣
 ٢٦انديك، أبرياء في الخارج، ص ٤



 

 

  

  :مشكلة الدراسة 
الشديد من قبل صّناع القرار ا!مريكيين في عھد الرئيس كلينتون ما ھو مبرر الغضب 

في ا!دبّيات السياسية ا!مريكية  أوسلوكيف تحّول بطل : تجاه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
  إلى كابوس أحبط أح-م الرئيس ا!مريكي بعملية الس-م ؟

  :أھداف الدراسة 
كيف تحّول الرئيس عرفات بنظر اHدارة ا!مريكية من كونه جزءاً تھدف الدراسة لمعرفة 
يس عرفات الرئتأثير شخصية وما ھو . مشكلة على عملية الس-ممن الحل إلى أنه جزءاً من ال

  .على السياسة الخارجية وخاصة مع اHدارة ا!مريكية

  :تساؤ.ت الدراسة 
ھل كان الرئيس كلينتون يحمل بذھنه صورة نمطية عن الرئيس عرفات كإرھابي و�  – ١

  يمكن التعامل معه كرئيس دولة ؟

  ھل كانت اHشكالية بسبب مواقف الرئيس عرفات السياسية أم بسبب شخصيته ؟ – ٢

  على الو�يات المتحدة ا!مريكية ؟ اHسرائيليضغط اللوبي المشكلة بسبب  ھل -٣

لماذا أعجب الرئيس كلينتون وأعضاء إدارته بالرئيس حافظ ا!سد رغم ممانعته للسياسة  -٤
  ا!مريكية ؟

  ھل أثر موقف الرئيس عرفات من غزو الكويت على صورته كمناضل ضد ا�حت-ل ؟ -٥

  لينتون إلى أن الرئيس عرفات غير جدير بالثقة ؟كھل خلص الرئيس  -٦

  :منھج الدراسة 
يعتمد البحث المنھج التاريخي في الدراسات السياسية وذلك من خ-ل المقارنة مع نموذج 
أو أكثر في ظروف ومعطيات مشابھة للحالة التي نحن بصدد دراستھا وتحليل للمواقف 

  .قد تؤثر في اتخاذه للقرار والھواجس الشخصية لدى رئيس الدولة والتي 

  :التعريفات ا1جرائية المرتبطة بالدراسة 
ھي العملية الدبلوماسية التي تتبناھا الدولة بما يتناسب مع مصالحھا :السياسة الخارجية 

  .القومية آخذة با�عتبار الظروف الدولية واHقليمية 

ل حدث لم يجربه الصورة النمطية حسب والتر ليبمان ھي شعور يحمله أي شخص حو
نابع من تصّوره الذھني وأن ما يقوم به � يعتمد على معرفة معّينة أو مباشرة بل على صورة 

   .صنعھا أو أعطيت له 

  



 

 

  القسم النظري للدراسة
  

  :المنھج التاريخي في الدراسات السياسية 
ي أھمية يعد المنھج التاريخي من أكثر المناھج استخداماً في الع-قات الدولية ، ويول"

كبرى على دراسة التاريخ الدبلوماسي ، ذلك !ن الع-قات الدولية المعاصرة لھا جذور 
وامتدادات تاريخية سابقة ينبغي اHحاطة بھا من الجوانب كافة ،وعلى ھذا ا!ساس إن الروابط 

ّكم في والصراعات وا!فعال التاريخية تعد عند دعاة ھذا المنھج من بين القوى الرئيسية التي تتح
   ٥."ا�تجاھات السياسية الخارجية للدول 

  :أداة التحليل المقارن في المنھج التاريخي 
ستنتاج في مراحل البحث المختلفة، تستخدم أداة التحليل المقارن أسلوب الم-حظة وا�" 

ذلك خ-ل وضع الفرضية أو عند التأكد من المصادر والقواعد من أجل الوصول إلى و
ن ھذا المنھج عليه يمكننا القول في ھذا المجال أالنظريات الناتجة عن البحث ، والتعميمات أو 

  ٦."يعد ا!ساس العلمي الذي يقدم التفسير في العلوم ا�جتماعية 

  

   

                                                           
 ٨٨النعيمي، السياسة الخارجية، ص  ٥
 ١٢٢المرجع السابق، ص ٦



 

 

  القسم التطبيقي للدراسة

  المبحث ا;ول

  :شخصية الرئيس عرفات  
ھا من ماضيه تتكون شخصية اHنسان من تراكم المعارف والتجارب التي يحصل علي

فقد اختار الشخصية التي أراد أن  ،لكن الرئيس عرفات سلك الطريق بشكل معاكس. ونشأته
  ٧.معھايقدمھا للناس وحاول أن يرسم ماضيه ونشأته بما يتناسب 

كان تيمناً بأحد المناضلين الفلسطينيين الذين استشھدوا أثناء ات اسم ياسر ولقب عرف
  .ا�نتداب البريطاني لفلسطين 

أثير الكثير من اللغط حول مكان و�دته وأحياناً حول أصله وھذا أمر غريب بالنسبة 
يحيط نفسه بالغموض عندما ُيسأل وكان الرئيس عرفات يحب أن . سدة الحكم  إلى Hنسان وصل

  .عن أصله فيجيب أنا عربي من فلسطين

عم فيه أنه الجنرال يسكن عالماً خرافياً من نسج خياله يز نه كانوحسب وصف انديك له فإ
العربي الوحيد الذي لم يھزم ، والمھندس الذي بنى موانئ الكويت ، والمرجع الديني الذي صلى 

  ٨.مع اليھود عند حائط المبكى 

أما من حيث الشكل فقد تمسك الرئيس عرفات بصورة المناضل فالتزم باللباس العسكري 
تلقينا صفعتين صغيرتين في :" كلينتون قائ-ً وقد ذكر ھذا الرئيس . والكوفية وبحمل المسدس 

الصباح الباكر ،عندما أخبرت أن عرفات ينوي الظھور بزيه المميز ، الكوفية والبذلة العسكرية 
ذات اللون ا!خضر الزيتوني وأنه ربما يريد أن يزينه بالمسدس الذي غالباً ما كان يضعه على 

رتن انديك رد فعل الرئيس كلينتون على وقد ذكر السيد ما ٩."خصره وقد تصديت لذلك 
ففي المناسبات العامة ،يحمل عرفات .بقي ھناك مسألة المسدس :"موضوع المسدس بتھّكم قائ-ً 

حدث غضباً وقد أ.لدائماً مسدساً في قراب على خصره ،وھو رمز الكفاح المسلح ضد إسرائي
أول خطاب له أمام الجمعية  على حمله في ا!مم المتحدة عند ألقاء بإصراره ١٩٧٤ في سنة

أحد أعضاء الحاشية الفلسطينية أن عرفات ينوي تقديم  التوقيع، أخبرناعندما اقترب حفل 
وعندما أبلغت الرئيس .العنفالمسدس إلى الرئيس في الحفل بمثابة إيماءة رمزية إلى نبذ 

ث ذلك ،أطلعت وحرصاً على أ� يحد. إذا سلمني المسدس فسأطلق النار عليه:ضحك وقال ذلك،
وسائل اHع-م العالمية بأن جھاز ا!من الرئاسي � يسمح بالمسدسات في البيت ا!بيض مھما 

  ١٠."كانت الظروف 

ھذه النقطة بالذات تدعونا للتفكير بأنه لو كان الرئيس كلينتون قد حكم على الرئيس 
و� يمكن التعامل معه ) حسب التعريف الغربي (مسبق ونمطي بأنه إرھابي  بشكلعرفات 

                                                           
  .القدوة وبحسب الحاج أمين الحسيني أن ياسر عرفات � ينتمي \ل الحسيني الرءوفھو محمد عبد : مقابلة مع السيد أحمد جبريل ٧
 ٣٤٧انديك ، أبرياء في الخارج، ص  ٨
 ٥٥٢حياتي، صكلينتون،   ٩

           ٨٨انديك، أبرياء في الخارج، ص ١٠



 

 

عرفات قد ساھم جّدياً بترسيخ ھذه الصورة عنه من خ-ل فربما نجد بأن الرئيس . دولةكرئيس 
  .تمسكه بھذا المظھر 

كان عرفات مشھوراً بالتقبيل في المناسبات العامة ، وعندما يجتمع بالزعماء العرب ، " 
ّدد وإذا كان لديه سبب مح.يؤدي مشھد التقبيل ويطبع بشفتيه الغليظتين القب-ت على الخدين كان 

ة وقد أسمينا ذلك الرزم. ه يختتم الطقس بتقبيل جبھة نظيرهفإنHظھار تأثره أمام الكاميرا، 
كيف يمكننا أن نمنعه من تقبيل الرئيس و رابين ؟ عھدت بتلك  ، total package)(الكاملة 

  .ھمة إلى وزارة الخارجية الم

كنت قد أبلغت السفير السعودي ، ا!مير بندر عن قاعدة عدم التقبيل ووافق بندر على أن 
يشرح لعرفات أن الزعماء في الو�يات المتحدة ، خ-فاً للعالم العربي ، يصافح أحدھم ا\خر 

رجية لشؤون الشرق لكن كان على إدوارد دجيرجيان ،بصفته مساعد وزير الخا. بدل التقبيل 
ا!دنى أن يكون أول مسؤول أميركي يستقبل عرفات عندما تحط طائرته في قاعدة أندروز 

ولكي � تسّجل سابقة ، كان علينا الحرص على أ� يسمح إدوارد لعرفات بتقبيله قبل . الجوية 
حة تعيق وقد ابتكر إدوارد ومساعدوه طريقة مصاف ١١" ح الفرصة لبندر بإيصال الرسالةأن تتا

ويذكر انديك أن .عرفات عن المعانقة والتقبيل وقد نجحت فقام طوني ليك بتدريب الرئيس عليھا 
عرفات كان يدرك ھذه الحركة !نه كان يضحك عندما كان يضع يده على عضده ويقول 

/ كانون الثاني  ١٥باح في الساعة الثانية من ص.وتمكن أخيراً من تقبيلي عندما كنت غاف-ً :"
  ١٢." ١٩٩٧اير ين

قد يكون ھذا ا!سلوب في التودد مقبو�ً في الثقافة الشعبية العربية وھو ما يستخدمه 
  .أما في الغرب فا!مر مختلف . الفلسطينيين الرئيس عرفات حيث نجده يقبل أيدي ا!طفال

ومن المواقف الغريبة للرئيس عرفات والتي � نعرف إن كان من الممكن إدراجھا في 
تودد ھي عندما قال له رابين بأن اليھود لم يعرف عنھم القدرات الرياضية إ� عندما خانة ال

يخّيل إلّي حضرة السيد الرئيس :" يتعلق ا!مر بالخطابة وقال متوجھاً بالك-م للرئيس عرفات 
ضحك الحشد وارتسمت ابتسامة على شفتي عرفات ! أنك قد تكون يھودياً بعض الشيء 

كيف حسب عرفات بالضبط أنه ذو  !خالتي م راحيل نعم ، نع: دة وھو يقول المبرطمتين في العا
لكن . صلة با!م التوراتية أمر يكتنفه الغموض ، ككثير من ا!مور المتعلقة بھذا الرجل الغريب 

قيام شخص يفخر بأنه زعيم عالمي مسلم با�دعاء علناً بنسب يھودي شّكل رمزاَ لھذه المناسبة 
".١٣  

ومن غرائب شخصية الرئيس عرفات والتي قد تفيد في الدراسات السيكولوجية  عنه ما 
ذكر عن وجود مجموعة من أشرطة الفيديو لديه والتي كان يشاھدھا دائماً وھي أف-م ا!طفال 

وبكونه ضعيفاً ولكنه ميكي ماوس أو توم وجيري والملفت أن بطلھا فأر والذي يتميز بالمراوغة 
ون-حظ أن الرئيس كلينتون وأعضاء إدارته قد أطلقوا على الرئيس  .-م البطولةيعيش على أح

  .عرفات ھذه الصفة عدة مرات 
                                                           

 ٨٧أبرياء في الخارج،  ص انديك،   ١١
 ٨٨ص   المرجع السابق، ١٢
 ١٣ص  المرجع السابق، ١٣



 

 

أتيحت لياسر "كان يسيطر على الرئيس عرفات ھاجس ا�عتراف الدولي كرئيس دولة إذ 
ورآھم في يوم من ا!يام ينتصرون  –عرباُ و غير عرب  –عرفات فرصة أن يرى ثواراً مثله 

وتصبح لكل منھم دولة لھا رئاسة ورئاسة لھا مقر ومقر تحف به مراسم ومراسم تعطي تأثير 
  ١٤."الھيبة و الج-ل وقد انتظر دوره مثلھم لكن الموعد � يجيء 

كان عرفات يتوق إلى ا�عتراف الدولي فقد حافظ على القضية الفلسطينية  طوال ھذه " 
ه في البيت ا!بيض مع زعماء إسرائيل و رجال الدولة واستضافت. السنين بالبقاء تحت ا!ضواء 

العالميين ا\خرين ، بعد أن عاملته الو�يات المتحدة معاملة المنبوذ على مدى عدة عقود سيكون 
  ١٥."انجازاً عظيماً له وللقضية الفلسطينية 

أنه وقد بدا ك- وأبلغ دليل على ھذا حماسته الشديدة عندما وصل إلى قاعدة أندروز الجوية
أندروز يا بندر ، : وكان في استقباله ا!مير بندر فھتف عرفات قائ-ً  -أليس في ب-د العجائب 

  ١٦."أخيراً أصبحنا شرعيين  ،إنه دجيرجيان:"كما قال .إننا في أندروز 

وقد شكلت ھذه الرغبة لدى الرئيس عرفات نقطة ضعف خ-ل مفاوضاته مع الجانب 
م المعرفة بھذه الرغبة الملحة لدى عرفات حتى أنه عندما ھدد اHسرائيلي الذي كان يعرف تما

إن عرفات لن يجازف بإفشال ا�تفاق بعد :"مّرة با�نسحاب من المفاوضات قال بيريز لرابين 
عرفات قضى طوال عمره السياسي يسعى ليدخل من أي باب إلى . أن قاده إلى واشنطن 

بتضييع ھذه الفرصة وھو واقف أمام البيت ا!بيض  الو�يات المتحدة ا!مريكية ولن يسمح لنفسه
  ١٧."نفسه

  المبحث الثاني

  : ١٩٧٤العHقة بين الرئيس عرفات والغرب منذ عام 
لم يكن عرفات على صلة بالدول الغربية أو بالمجتمع الدولي ولكن كانت  ١٩٧٤قبل عام 

تحّملھا الكثير من الدول الع-قة وإن التي منظمة لل ائيسرق كونه معرفتھم فيه محصورة في نطا
لم تكن المباشرة عن عدة عمليات تعتبر بنظرھم إرھابية وربما أھمھا عملية قتل الرياضيين 

عن  مسئولةرغم أن منظمة أيلول ا!سود ھي من كانت  ١٩٧٢اHسرائيليين في ميونيخ عام 
رير الفلسطينية رغم أنھا نأت العملية لكن الكثيرين يعتبرون ھذه المنظمة جزء من منظمة التح

  .بنفسھا عن تبني عمليات عسكرية قد تحول دون حصولھا على ا�عتراف الدولي 

وفي تلك الفترة استفاد عرفات من الحرب الباردة فوّطد ع-قة المنظمة مع ا�تحاد 
  .السوفييتي وبعض دول أوروبا الشرقية 
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  :١٩٧٤ة بالع-قة مع الغرب منذ عام وفيما يلي نورد بعض ا!حداث التاريخية المرتبط

اعترفت القمة العربية في الرباط بمنظمة  ١٩٧٤شرين ا!ول في التاسع والعشرين من ت -
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وعلى أثر ذلك منحت المنظمة 

  .المتحدةمكانة عضو مراقب بالجمعية العامة ل`مم 

كانت اHط-لة ا!ولى من على منبر الجمعية  ١٩٧٤تشرين الثاني عام  في الثالث عشر من -
العامة ل`مم المتحدة وطبعاً ضمن طقوسه المعتادة من حيث اللباس العسكري والكوفية 

  ) .يقال أنه قراب مسدس فارغ (والمسدس 

ختم وخطاب مطّول عن القضية الفلسطينية والممارسات الصھيونية  عرفات ألقى الرئيس
ف- تسقطوا الغصن ا!خضر من  .ة الثائرإنني جئتكم بغصن الزيتون مع بندقي :بالقول-مه ك

  .الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين  .يدي

بدأت الحرب ا!ھلية اللبنانية وقد انغمست الفصائل الفلسطينية فيھا مما أبعدھا عن  ١٩٧٥عام  -
  .اء لھا ولع-قاتھا حتى مع سورياقضيتھا المحورية وأدخلھا في صدام أس

أصدرت السوق ا!وروبية المشتركة إع-ن البندقية الذي يطالب بمشاركة منظمة  ١٩٨٠عام  -
  .التحرير الفلسطينية في أي مفاوضات Hح-ل الس-م 

ا�جتياح اHسرائيلي للبنان والخروج الفلسطيني منھا وقد غادر عرفات إلى تونس  ١٩٨٢عام  -
  .المغادرةإصبعيه بإشارة النصر قبل بعد رفع 

  .عرفات يلتقي بابا الفاتيكان وإسرائيل تحتج على ھذا اللقاء  ١٩٨٢عام -

خ-ل اجتماع المجموعة ا�شتراكية للبرلمان ا!وروبي أعلن عرفات عن  ١٩٨٨تشرين أول  -
أساس قرارات موافقته على حضور اجتماع دولي برعاية ا!مم المتحدة في الشرق ا!وسط على 

  .ا!مم المتحدة 

أكدت الجمعية العامة ل`مم المتحدة على الحاجة إلى تمكين الشعب  ١٩٨٨تشرين أول  -
  . ١٩٦٧الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ عام 

اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني قراراً بقيام دولة فلسطين على التراب  ١٩٨٨تشرين الثاني  -
وقد اعترفت بھا مئة  .مؤقتةيني وعاصمتھا القدس وأعلن في الجزائر عن تشكيل حكومة الفلسط

  .و خمسون دولة وتّم تعيين سبعين سفير لھا 

حضور الرئيس عرفات اجتماع الجمعية العامة ل`مم المتحدة ولكن نظراً  ١٩٨٨أول  كانون -
فقد تّم نقل ا�جتماع إلى مقر ا!مم لعدم منحه تأشيرة دخول من قبل الو�يات المتحدة ا!مريكية 

المتحدة في جنيف حيث ألقى خطاباً أعلن فيه اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل 
في الوجود وأدان اHرھاب بكافة أشكاله وأعلن عن مبادرة س-م فلسطينية تدعو إلى حق دول 

  .يش بس-م الشرق ا!وسط بما فيھا فلسطين وإسرائيل وجيرانھا في الع

  .بعد ھذا اHع-ن توالت اعترافات العديد من دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة 



 

 

تقرر أن يستعمل اسم فلسطين في منظومة ا!مم المتحدة بد�ً من اسم  ١٩٨٨كانون أول  -  
دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفھا .طينية منظمة التحرير الفلس

  .١٨المتحدةفي منظومة ا!مم 

ظمة طين من قبل المجلس المركزي لمنانتخب عرفات كأول رئيس لدولة فلس ١٩٨٩نيسان  -
  .التحرير الفلسطينية في تونس 

ر آب من العام نفسه وفي شھ ١٩.سرية مع القادة اHسرائيليينبدأت ا�تصا�ت ال ١٩٩٠عام  -
ً قام العراق بغزو الكويت واتخذ الرئيس عرفات موقف للعراق وقد أدى ھذا الموقف إلى  اً مؤيد ا

خسارة الدعم اللوجستي والمادي الخليجي ناھيك عن نظرة المجتمع الدولي عن التناقض في 
  .الموقف لمن يرفض ا�حت-ل لبلده ويقبل به لبلد أخرى 

أجبر "ر مدريد للس-م وكان الوفد الفلسطيني ضمن الوفد ا!ردني وقد عقد مؤتم ١٩٩١عام  -
ولم يعد قادراً على  ١٩٩١عرفات على قبول دور غير مريح في مؤتمر مدريد للس-م في سنة 

 طالما اعتمد عرفات. دفع تكاليف بعثاته الدبلوماسية الواسعة بسبب خلّو خزانة منظمة التحرير 
تباعه فإذا لم يعد قادراَ على أن يدفع لھم ،فإنه يخشى أن ! اظ بالو�ءعلى نظام الرعاية ل-حتف

  ٢٠"يفقد السيطرة عليھم 

تّم التوقيع على اتفاق أوسلو والذي تمخض عن وجود كيان فلسطيني على  ١٩٩٣عام  -
ا!راضي الفلسطينية سّمي بالسلطة الوطنية الفلسطينية وكانت مفاوضاته قد بدأت بشكل سّري 

أوسلو مما أغضب أغلب الدول حتى الحليفة منھا والدول الراعية للس-م بسبب عدم في 
  .إط-عھم على ھذه المفاوضات السرية 

ورغم أن العديدين في إدارة الرئيس كلينتون كانوا � يرغبون باستقبال عرفات في البيت 
تحقيق انبعاث تمكن عرفات من "بنظرھم رئيس منظمة إرھابية مع ذلك فقد  ، وكونها!بيض

استثنائي فقد كان قبل أيام ممنوعاً من دخول الو�يات المتحدة !ن منظمة التحرير الفلسطينية 
ولم يكن مرّحباً به لدى معظم .التي يرأسھا موضوعة على قائمة وزارة الخارجية لbرھاب 

الكويت  شعبه من ، وطردة فارغخزانته  المناسبة، وكانتا!نظمة العربية الممثلة في ھذه 
    ٢١" .وبلدان خليجية ،وموقفه السياسي في أدنى حا�ته

وّقع الرئيس عرفات مع رابين اتفاق القاھرة لتنفيذ الحكم الذاتي في غزة وأريحا  ١٩٩٤عام  -
  .وفي تموز من العام نفسه عاد إلى غزة رئيساً للسلطة الفلسطينية 

  . إسحاق رابين و شمعون بيريز وفي نفس العام حاز على جائزة نوبل للس-م مناصفة مع

  .تّم توقيع اتفاق طابا لتوسيع سلطة الحكم الذاتي  ١٩٩٥عام  -
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وبعد ذلك تّم تغيير الميثاق  .الذاتيانتخب الرئيس عرفات رئيساً لسلطة الحكم  ١٩٩٦عام  -
  .الوطني في تصويت المجلس الوطني الفلسطيني وبحضور الرئيس كلينتون 

عرفات والرئيس كلينتون ولكنھا امب ديفيد الثانية بين باراك و الرئيس احثات كمب ٢٠٠٠عام  -
  .فشلت 

  ٢٢.الرئيس عرفات يرفض مقترحات الرئيس كلينتون ٢٠٠١عام  -

  

  :العHقة بين الرئيس عرفات والدول العربية 
  :الع-قة مع ا!ردن 

دولة داخل  وبعد أن أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية في ا!ردن عبارة عن ١٩٧٠عام 
دولة وقع صدام دموي بينھا وبين الجيش ا!ردني سّمي بأيلول ا!سود ورغم أن الرئيس ا!سد 

لم أكن في حياتي كلھا مؤيداً للفوضى :" وقف إلى جانب المنظمة حرصاً على المقاومة لكنه قال 
كنت أود لو .فالفوضى � تؤدي إ� إلى ا\�م و� تحصد أية نتائج  ، على اHط-ق ولن أكون

  ٢٣."تبقى المقاومة الفلسطينية نقّية ومتحررة من التورط في الشؤون الداخلية ل`قطار العربية

  :الع-قة مع لبنان 

في أعقاب الصدام العنيف بين ." ١٩٧٥تورطت المنظمة في الحرب ا!ھلية اللبنانية عام  
 فدائيين إلى لبنان،لجأ كثير من ال ١٩٧١و ١٩٧٠منظمة التحرير والملك حسين في عامي 

في جنوب شرقي الب-د ،إلى تي أھملتھا الحكومة إلى حد كبير، فحولوا منطقة العرقوب الت-لية ال
كان يتجاوز المخيمات ومنطقة العرقوب  بالوجود الفلسطيني، اHحساسمعقل لھم غير أن 

أن يحيط بھا صارخة وأكثر من وسرعان ما أصبحت انتھاكاتھم للسيادة اللبنانية ."٢٤النائية
 ،انوا ملتزمين بالقضية الفلسطينيةفالمسلمون الذين كانوا يشاطرونھم المشاعر القومية ك .الحصر

وكلما أصبح الفلسطينيون مزعجين أكثر .غير أن المسيحيين على وجه العموم لم يكونوا كذلك 
  ٢٥."المسيحي - اHس-ميازداد اتساع ا�نقسام 

  :الع-قة مع سوريا 

  ٢٦."اك ع-قة أكثر مرارة من الع-قة بين الرئيس ا!سد وعرفاتلم تكن ھن" 

كان يعتبره شخصاً غير جدير بالثقة ولكم تباھى بأنه . المقت يمقت عرفات أشدكان  وقد" 
ألقى بعرفات في السجن وشرح في أسى أنه تعرض لضغوطات كثيرة كي يطلق سراحه فأفرج 

وقد ازدادت الھّوة بينھما عندما قرر عرفات التوقيع على اتفاق منفصل مع إسرائيل  ٢٧."عنه
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وكما أشار ."ل السفير وليد المعلم لحضور الحفلورغم ذلك فقد وافق الرئيس ا!سد على إرسا
 و بعد  ."كاھلكمرفع عرفات ا\ن عن كاھلنا ووضع على  التوقيع، لقددبلوماسي سوري في حفل 

لقد اھتممت بمصالحك ونحن ا\ن أحرار ":لهيس ا!سد لعرفات عن ا�تفاق قال استجواب الرئ
   ٢٨".بمصالحنافي ا�ھتمام 

  :الع-قة مع دول الخليج العربي

، إضافة إلى ا!كبر مادياً للقضية الفلسطينيةبالرغم من أن الدول الخليجية كانت الداعم 
د جازف الرئيس عرفات ووقف موقفاً مؤيداً وجود عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين فيھا ، فق

للرئيس صدام حسين حين غزا الكويت وبذلك أساء لع-قته مع الدول الخليجية و سبب ضرراً 
  .فادحاً لكثير من الفلسطينيين 

  :العHقة مع بعض القادة الفلسطينيين
كانوا  لن نتطرق ھنا إلى القادة الذين عارضوا الرئيس عرفات، ولكن سنورد نماذج ممن

  .على وفاق معه أو با!حرى ممن ساھموا فعلياً باتفاق أوسلو

مث-ً أحمد قريع أبو ع-ء كان أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في المفاوضات السرية في 
النرويج، ويذكر أنه مع تسّرب أنباء ا�تفاق خاصة في الصحف اHسرائيلية وھي تتحدث عن 

واعتبر ذلك كإبراز !بو مازن وتلميع لصورته وصار  أبو مازن وبيريز انزعج الرئيس عرفات
  ٢٩.يبدي حساسية وقلق على مكانته في المنظمة

ويذكر أن الرئيس عرفات دعا اللجنة المركزية لفتح وذكر لھم أن ھناك اتفاقاً من المقرر 
وفي المساء دعا إلى اجتماع . ٢٤٢أن توقعه المنظمة مع إسرائيل مستند إلى قرار مجلس ا!من 

ك احتمال أن اللجنة التنفيذية ولكن بدل أن يتحدث عن أوسلو تحدث عن ورقة مصرية وأن ھن
راح . ثم تحدث عن تعثر مفاوضات واشنطن. توافق عليھا كل من الو�يات المتحدة وإسرائيل

المعارضون يھاجمون الدور المصري ويطالبون بالتوقف عن المفاوضات وا�نسحاب من  
  ٣٠.عرف أحد منھم أن ا�تفاق كان قد وقcع با!حرف ا!ولىولم ي. عملية الس-م

والذي كان  وا!عمارمن المجلس ا�قتصادي للتنمية قريع  بإبعاد أحمدقام الرئيس عرفات 
  ٣١.ا!خير قد أسسه وعين نفسه رئيساً لھذا المجلس

قريع فإن الرئيس عرفات أخذ يماطل بعد أوسلو فيما ھو مطلوب من  وبحسب أحمد
و ، أوا!عمارالمفاوضات وعلى مجلس التنمية ب الفلسطيني ليحكم سيطرته المباشرة على الجان

أنه يريد ا�تفاق ولكنه � يريد من ساھموا بصنعه وربما لحرق المراحل للقفز من ا�تفاق 
  ٣٢.ا�نتقالي إلى المرحلة النھائية
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نطن بأنه يضم ويقال بأن الرئيس عرفات كان يصف الوفد الفلسطيني المفاوض في واش
وسيكون سعيداً عندما يبلغھم باستغنائه عن . أطفا�ً صغاراً يتظاھرون بأنھم زعماء كبار

لعبة تتسلى بھا الدبلوماسية ا!مريكية لشق الداخل كان يرى أن فيصل الحسيني ..خدماتھم
� مدمنة ظھور، لت الى أما حنان عشراوي فيجد أنھا تحوّ . الفلسطيني عن الخارج الفلسطيني

يمكنھا أن تعيش بعيداً عن الميكروفونات والعدسات وعليھا أن تجرب الحياة بعيداً عن 
  ٣٣.ا!ضواء

  المبحث الثالث

  :وسلو أزمة الثقة بعد اتفاقية أ
  بنى الثقة ؟ تُ قبل الخوض في أزمة الثقة � بد أن نتساءل كيف 

الكذب وھو � يعتبر ذلك  الصدق وقد عرف عن الرئيس عرفات أنه كان يلجأ كثيراً إلى :أو�ً 
وقد ذكر مارتن انديك ھذا . كنقيصة بل تكتيك أو للضرورة وربما كما يقال الكذب ملح الرجال 

عندما رأى عرفات أن الرئيس منزعج لجأ عرفات إلى أحد تكتيكاته عندما يجد نفسه " بالقول 
  .،زئبقي ومراوغ كما أنھم وصفوه أحياناً بأنه مخادع ٣٤. "الكذب: محصوراً في الزاوية 

كما ذكر دينيس روس أنه في أثناء التفاوض طلب منه الرئيس عرفات ستة بنود ليطلبھا 
أنه حقق شيئاً بھذا الخصوص أنكر الرئيس عرفات أنه قد  عاد روس ليبلغهمن نتنياھو ،وعندما 

صرخ وعاد لي"أو تقول عني كذاًب :" طلب ھذه البنود وعندما واجھه بذلك بدأ يصرخ قائ-ً 
ويتابع روس ما جرى بعد أن قال له أنه � يستطيع العمل معه . ويكرر ھذا السؤال دون تفكير

ھنا أجابني أنت دائماً على صواب وأنا :" بھذه الطريقة فقد عمل طوال الليل على ھذا الموضوع 
عاد يسأل أو تقول عني .المّرةقلت أنا لم أقل ذلك إنما أنا على صواب ھذه . دائماً على خطأ 

ا�نز�قيين ، فتحتھما  وسرت نحو البابينكذاباً أجبته إذا كان ذلك يناسبكم ثم نھضت واقفاً 
،وأمام ذھول أعضاء الفريقين طّوحت بملفي ا!سود مسافة خمسة عشر قدماً نحو الطاولة بعنف

وقد علم ٣٥. "وتب فريالتي اعتدنا أن نأكل عليھا ، حيث ارتطم بإبريق مليء بعصير الكر
وقد توسط . روس بعدھا أن تراجع الرئيس عرفات كان بناء على نصيحة مصرية كونھا زھيدة 

ھذه الحادثة � تتناسب مع مكانة . اعتذار الرئيس وليعود للجلوس معهأبو مازن مع روس ليقبل 
  .صراحتهلكنه أوقع نفسه بھذا الموقف لعدم  له رئيس وتنم عن عدم ا�حترام

فمث-ً بعد تشكيل .ا�لتزام با�تفاقات وإن شعر أنھا مجحفة فمن ا!فضل عدم القبول بھا :ثانياً 
عرفات لم يفعل شيئاً " لجنة ميتشل في قمة شرم الشيخ تم التعھد بوقف العنف وحسب انديك 

بعث برسالة في �حقا أن عرفات جّدياً لوقف القتل بل إن أحد الدبلوماسيين العرب الكبار أبلغني 
   ٣٦." ثناء القمة إلى تنظيم شّبان فتح يحّثھم فيھا على مواصلة ما يجب عليھم عمله أ
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ن-حظ أن ا!زمة بين اHدارة ا!مريكية والرئيس عرفات لم تكن بسبب مواقفه السياسية إذ أنھا 
لم تكن ترى في اعتراضاته على أي من ا!مور كمواقف ولكنھا كانت تعتبرھا غالباً على أنھا 

ة بارعة لتغطية العيوب أمام الرأي العام أو لكسب شعبية دون ا�ھتمام بالمكاسب السياسية تمثيلي
عند التوقيع وّقع الرئيس . فمث-ً قبل اتفاق غزة أريحا لم يتم ا�تفاق على الخرائط النھائية 

عرفات على كل ا!وراق عدا الخرائط وعندما �حظ رابين ذلك غضب وتحدث مع الرئيس 
وبعد أخذ ورد وبالطبع جرى لغط على المنصة .لذي بالتالي تحدث مع الرئيس عرفات مبارك وا

شاھد المتفرجون على " اقترح دينيس روس أخذ استراحة للتباحث ليعودوا بعدھا للتوقيع وقد 
التلفزيونات للتّو أداء غير عادي ، فقد أحرج عرفات المضيف المصري ، أھم راٍع للفلسطينيين 

ولعله لم يثر القضية معه قبل . راء إسرائيل ، شريكه المفترض في الس-م وأغضب رئيس وز
توجھه إلى المسرح !نه يريد أن يظھر لشعبه أنه يناضل للحصول على أفضل اتفاق ممكن في 

وربما كان يحاول . وجه الضغوط الكاسحة التي تمارسھا إسرائيل ومصر والو�يات المتحدة 
اق التي أبقت المستوطنات اHسرائيلية في قلب غزة وأنكرت على صرف ا�نتباه عن عيوب ا�تف

أياً يكن ا!مر فقد أمتع عرفات جمھوره بعرض . ا!ردن  على الحدود معالفلسطينيين السيطرة 
. القدرة على الرفض وإجبار ال-عبين ا!قوياء على التعامل مع النتائج  –تقليدي لقوة الضعيف 

ومع ذلك ماھر  ومخادع،وزئبقي  متقلب –خصية عرفات وخ-ل ھذه العملية اتضحت ش
   ٣٧".وداھية

� يتخذ القرارات إ� عندما يشعر بأنه لم " كان ھناك شعور لدى ا!مريكيين أن عرفات 
   ٣٨. "يعد أمامه أي خيار وعندما يرى أن القطار سيغادر بدونه

مطالب له دون سبب ومما أثار استغراب الوسيط ا!مريكي ،تراجع الرئيس عرفات عن 
واضح فبعد مذبحة الخليل والتي ارتكبھا المستوطن غولدشتاين زاره انديك وروس وآخرين في 

تعرضنا !داء عرفات المسرحي المعھود ، قسم تآمري :" تونس ووصف ما جرى بالتالي 
،وقسم ارتيابي وقسم يؤدي فيه دور الضحية وقسم خرافي تماماً وكل ذلك في خدمة الحصول 

وقد طالب الرئيس عرفات بحضور ٣٩."ى أقصى فائدة من الظروف المأساوية في الخليل عل
  .دولي في الخليل ونشر قوة فلسطينية وإخ-ء خمسة وأربعين مستوطناً من تل الرميدة 

عندما عاد انديك وروس في المرة الثانية لحل الموضوع تزامنت زيارتھما مع وصول 
أدى خطابه .وجدنا عرفات رج-ً مختلفاً :" اك فيقول انديك فريق إسرائيلي بقيادة أمنون شاح

رغم أن رابين كان ٤٠."المسرحي أمام شاحاك لكنه أسقط مطلب إخ-ء المستوطنين من الخليل 
وفي حين كان مساعدو عرفات ."قد منح شاحاك ص-حية إخ-ء المستوطنين من تل الرميدة 

نين من الخليل ، فقد قرر التخلي عن أھم مطلب يصّرون أمامنا على الحاجة إلى إبعاد المستوط
وقد كان ھاجس ٤١."فلسطيني دون قتال عندما أدرك أن السوريين ليسوا على استعداد �نتظاره 

  .بسببهسوريا عبارة عن وھم يسيطر على تفكيره ويجعله يتنازل عن الكثير 
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بالوقائع، وكأنه لم  وقد رأى كلينتون أن الرئيس عرفات بدا مشوشاً وكأنه � يتحكم جيداً 
يعد قادراً على إدارة اللعبة السياسية من جديد، بعد أن أضناه الخوف من طلقات المأجورين، 
وأتعبه السفر والضغوط النفسية، لكل ھذا ربما لم يستطع أن يقدم على الخطوة النھائية التي 

  ٤٢.تحّوله من ثائر إلى رجل دولة

  المبحث الرابع

  :ا;سدمقارنة مع الرئيس حافظ 
تركيز على المسار السوري ،فأوضح لكريستوفر أن استخلص رابين أن على إسرائيل ال" 

ا!سد زعيم يستطيع اتخاذ القرارات وأن الس-م مع سورية سيكون انجازاً استراتيجياً Hسرائيل 
".٤٣  

لكن كما رأى ھنري .لم يكن أحد يتوقع أن يكون الرئيس ا!سد رج-ً سھ-ً " رغم أنه 
كيسنجر � يمكنك أن تشن حرباً في الشرق ا!وسط من دون مصر و� يمكنك أن تحقق الس-م 

يمكن أن يساوم على  وقد كان الطرف اHسرائيلي يعلم أن الرئيس ا!سد � ٤٤."من دون سورية 
ھل تعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق س-م مع سورية :" ل كلينتون رابين ثوابته فقد سا

  ٤٥."سحاب إسرائيلي كامل من مرتفعات الجو�ن ؟ فرّد رابين بإجابة غير معقدة � دون ان

ونظراً �خت-ف النظرة تجاه الرئيس ا!سد عن الرئيس عرفات فقد اختلف التعامل أيضاً 
لم يكن كلينتون مستعداً لقبول اHجابة ب- من عرفات ، خ-فاً لما حدث في اجتماعه " فنجد أنه 

   ٤٦."جنيف مع ا!سد في 

بالذات منشأ  ھنااھباستطاعة المرء أن يرى " ون-حظ ا�خت-ف الكبير في المواقف إذ إنه 
فقد أدرك ا�تجاه . قرار ا!سد في ا�نضمام إلى التحالف الخليجي ضد صدام حسين والعراق 

ا�تحاد السوفييتي في ھبوط ، والو�يات المتحدة في : الجيوبوليتيكي الحاكم على ما يبدو 
م ، ل ،ت الشارععرفات الذي دأبه التركيز على ضغوطات اللحظة ،وسياسا" أما  ٤٧."صعود

وخ-فاً ل`سد ، محض صدام تأييده بعدما رأى ما له . يلحظ ا�تجاھات الجيوبوليتيكية الكبرى 
من شعبية لدى الجمھور العربي من جّراء تحديه للغرب إنما كان �ختياره ھذا عواقب مدّمرة 

، في أما اختيار ا!سد فقد أحلّه في مركز الدبلوماسية ما بعد حرب الخليج . على الفلسطينيين 
لم يكن عرفات يركب حصاناً  حال،على كل . حين عمل اختيار عرفات على إزاحته جانباً 

   ٤٨".لحربارابحاً حتى ما قبل 
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  :مقارنة مع الرئيس أنور السادات 
استطاع  ي مواقف الرئيس السادات ولكنه بنظر اHدارة ا!مريكية بغض النظر عن رأينا ف

بعد أن كان اHسرائيليين يرتابون فيه وكانوا بحالة خوف أن يلتزم بتعھداته وأن يكسب الثقة 
  .عندما كانوا في استقباله خوفاً من خروج مسلحين يقومون بقتل الحكومة اHسرائيلية 

كان على عرفات بدوره أن يمتلك الشجاعة التي أظھرھا " وكان ا!مريكيين يروا أنه 
المتكررة إلى الخوف من ا�غتيال كيف أن وتبّين إشاراته . السادات ، ودفع حياته ثمناً لھا 

مزيج  وھكذا فإن. ، بد�ً من فكرة إنھاء الصراع  قضية البقاء تحتل مكاناً مركزياً في حساباته
اHطار ا�ستراتيجي المعيب وا�فتقار إلى القيادة كان يمكن في التحليل النھائي أن يحكم على أي 

  ٤٩."نھج بديل بالفشل 

  :الخاتمة 
 ولكن. الوحيد لنجاحنا في الدفاع عنھا القضية التي نؤمن بھا ليست المعيار إن عدالة

رغم أنه . المطلوبةوالغاية  إلىل وشخصيته قد يكونا العاملين ا!كثر تأثيراً للوص المدافع أسلوب
 إلى العدو السحر لتحول� يمكن القول إن الع-قة الشخصية أو شخصية المفاوض لھا فعل 

  .عدوا!قل أنھا قادرة على أ� تحّول الصديق أو الوسيط إلى صديق ولكن على 

تقاد سياسته،و� تدرس أو ان ،ليست ھذه الدراسة بصدد الحكم على نوايا الرئيس عرفات
لكن البحث في أسباب سوء ع-قته بإدارة الرئيس كلينتون وتحليل العوامل اتفاق أوسلو، و 

نكث !نه  مسؤولية فشل العملية السلمية لرئيس عرفات وقد حّمل الرئيس كلينتون ا. المؤدية لھا 
بن عامي قد تجاوز أن شلومو وقد اّدعى اHسرائيليين  وعده ولم يوافق على ما اتفق عليه

   ٥٠.لسيطرة على جبل الھيكل في القدسالفلسطينيين اص-حياته ووافق على منح 

يتعلم اHنسان من فشله أو من تجاربه حتى الفاشلة منھا ھذا القول صحيح على المستوى  
اHنساني ولكنه مكلف جداً عندما يتعلق ا!مر بصانع القرار فالفشل ھنا يكون باھظاً بالنسبة 

  .للشعوب 

 ولكن العكس .وتاريخهمن الممكن أن يتحول القائد إلى رمز فيبقى خالداً في ذاكرة شعبه 
ليس بنفس اHمكانية أو السھولة إذ إن للقائد أو لرجل الدولة مواصفات قد � تتوفر في الرمز 
الذي عندما يشعر أنه غير قادر على القيادة فمن ا!جدى له المحافظة على رمزيته من خ-ل 

  .عليھاتسليم القيادة لمن يقدر 
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  نتائج الدراسة التحليلية

  
  :اHجابة عن التساؤل ا!ول 

ابي بما ن-حظ أن الرئيس بيل كلينتون كان يحمل صورة ذھنية عن الرئيس عرفات كإرھر
وعندما فعل  أوسلوأنه لم يكن يرغب باستقباله قبل اتفاق بدليل أو على ا!قل لم يعتبره رئيس 

و� بّد من اHشارة ھنا أن . بناء على طلب الرئيسين كارتر وبوش استقبله في غرفة الخرائط 
رفات قد يكون ساھم بتأكيد ھذه الصورة عنه من خ-ل تمسكه ببعض الشكليات في الرئيس ع

  .المظھر 

بھذه الطريقة !نه برأي السيد أحمد جبريل إن الرئيس كلينتون تعامل مع الرئيس عرفات 
ضعف في المعادلة فھو رئيس دولة ب- دولة ولكنه مسئول عن إعطاء ما يملك قبل أخذ ا! الحلقة

  .كما لم ينفي السيد جبريل من أن الرئيس عرفات � يتحلى بالصدق. ما يمكن

  :اHجابة عن التساؤل الثاني 

لم تكن ا!زمة بسبب المواقف السياسية بدليل أن اHدارة ا!مريكية تقبلت مواقف الرئيس 
  .ا!سد الصلبة وحافظت على احترامھا له 

  :اHجابة عن التساؤل الثالث 

ئيلي قوي في الو�يات المتحدة ا!مريكية  ولكن لو كان ھو السبب �شك بوجود لوبي إسرا
لما وجدنا الرئيس كلينتون وقد غضب من نتنياھو لدرجة أنه تحدث عنه بكلمات نابية ووصل 

إضافة إلى أن اللوبي اHسرائيلي . لدرجة القول إن ھذه الحكومة يجب أن تسقط وھذا ما كان 
  .لذي احتفظ باحترام الجميع له يعمل جاھداً ضد سورية ورئيسھا ا

  :اHجابة عن التساؤل الرابع 

العدو قبل  باعتراف استطاع الرئيس ا!سد أن يثبت أنه قائد ورجل دولة من الطراز ا!ول
بعيدة المدى والقدرة على اتخاذ القرار المناسب  اHستراتيجيةكان يملك النظرة  و.الصديق 

  .مع المصلحة القوميةا � يتعارض للمتغيرات الدولية بم

  :اHجابة عن التساؤل الخامس 

لقد كان لموقف الرئيس عرفات من غزو الكويت تأثيراً كبيراً على مصداقيته كمناضل 
ھذه  .أخرىعندما يكون موجھاً لدولة يقبل به  ضد ا�حت-ل الذي يرفضه عندما يتعلق بوطنه و
  .ا�زدواجية في الموقف تعتبر خطأ بكل المقاييس 

  



 

 

  :اHجابة عن التساؤل السادس 

يبدو أن الرئيس كلينتون اقتنع أن الرئيس عرفات لم يتمكن من التحول من رئيس منظمة 
وقد اعتبره غير جدير بالثقة وكان ناقماً عليه لدرجة أنه أراد أن ينقل لbدارة . إلى رجل دولة 

  .الجديدة ما خلص إليه من رأي حول شخصية الرئيس عرفات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  :توصيات ومقترحات 
  

 .الشخصيةيجب أن تكون المصلحة القومية ھي الھدف ا!ساسي وا�بتعاد عن الھواجس  -
يطرة عليه ن-حظ أن الرئيس عرفات كان يھتم كثيراً بنزعته الفردية من خ-ل الرغبة المس

  جدھا أيضاً عندما يتحدث عن المال الفلسطيني حيث يردد دائماً كلمة ون.بالمعاملة كرئيس دولة
وكذلك ماقيل عنه من حيث إن كرامته أھم بالنسبة إليه من المكسب السياسي في " أموالي" 

  .التفاوض 

ا�حتفاظ بأوراق الضغط وعدم التفريط بھا وعدم إظھار نقاط الضعف أو الھواجس كما فعل  -
كان ا!جدى به  المنافسة مع سوريةبدل و ،بة لحلم ا�عتراف الدوليالرئيس عرفات بالنس

تحديد الحد ا!دنى في التفاوض وعدم  و� بد من. سارات يعطي قوةمالتنسيق معھا !ن وحدة ال
  .التنازل عنه 

إذا لم يكن لديك معارضة فعليك صنعھا !ن القادة اHسرائيليين استفادوا كثيراً من التذّرع  -
كما أن ھناك مي-ً طبيعياً لدى الرؤساء " لمعارضة لديھم وبأنھم في دولة ديمقراطية بوجود ا

ا!مريكيين للتعاطف مع الجھود السياسية لنظرائھم اHسرائيليين !نھم يستطيعون بالغريزة تفّھم 
بالمقابل يميل الرؤساء إلى ا�فتراض بأن . مصاعب سياسة ا�ئت-فات في مجتمع ديمقراطي 

ة السلطويين العرب قادرون على العمل بصورة مستقلة عن الرأي العام !نھم ليسوا القاد
  .السياسةبينما نجد أن الرئيس عرفات كان يقول إنه ديكتاتور في ٥١".أمام شعوبھم مسئولين

  

   

     

   

  

  

  

  

  
  

  

                                                           
 ١١٢انديك ، أبرياء في الخارج،  ص  ٥١



 

 

  :المراجع
  

  مقابلة مع السيد أحمد جبريل:الثانوية المراجع

  

  :الثانوية  المراجع
                                                                       ٢٠١٠بيروت  ،دار الكتاب العربي الخارج، فيأبرياء  ،مارتن، انديك

                         ١٩٩٥، عّمان ا!ھلية للنشر والتوزيعبيريز، شمعون، معركة الس-م،الطبعة ا!ولى، 
                            ٢٠٠٩بيروت ،دار الكتاب العربيرصة، دجيرجيان، ادوارد، الخطر والف
  ٢٠٠٥بيروت  ،دار الكتاب العربيروس، دينيس، الس-م المفقود، 

 سيل، باتريك، ا!سد الصراع على الشرق ا!وسط، المؤسسة العامة للنشر والتوزيع                           
  ١٩٩٤، بيروت شركة المطبوعاتعباس، محمود، طريق أوسلو، الطبعة ا!ولى، 

الطبعة ا!ولى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ، ١٩٩٣قريع، أحمد، مفاوضات أوسلو 
  ٢٠٠٥بيروت

  ٢٠٠٤دمشق  ،دار الرأي للنشر كلينتون، بيل، حياتي، الطبعة ا!ولى،

  ٢٠٠٩ا!ولى، دار ا!مام، ناجي، ط-ل، فلسطين ونھج التسوية،الطبعة 

  ١٩٩٦نتنياھو، بنيامين، مكان بين ا!مم، الطبعة الثانية، ا!ھلية للنشر والتوزيع، عمان 

  ٢٠٠٨، عمانالنعيمي، أحمد، السياسة الخارجية، دار زھران للنشر والتوزيع
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