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يق�دّ م الكاتب�ان غران�ت روملي )
الباحث املتخصص يف الش�أن الفلس�طيني
يف معه�د الدف�اع ع�ن الديمقراطي�ات يف
واش�نطن) ،وأمري تيبون (مراس�ل صحيفة
هآرت�ز اإلرسائيلية يف واش�نطن) يف كتاهبام
ال�ذي جاء يف نح�و مئتني ومخس وس�بعني
صفحة من القطع املتوس�ط سير ًة سياس�ية
للرئيس الفلس�طيني حممود عباس .يعرض
الكاتبان وفق تسلسلٍ زمني الدور واملوقف السياسيني
للرئيس الفلس�طيني منذ بدايات حركة التحرر الوطني
الفلس�طيني ...وي�رى الكاتب�ان أن الرئي�س عباس قد
يكون الرئيس الفلس�طيني األخري الذي عايش بش�كلٍ
ش�خيص تاري�خ ش�عبه ،ب�د ًءا م�ن النكب�ة واللج�وء،
وم�رورا بحرك�ة التحرر الوطن�ي التي عايش�ها مراف ًقا
ً
للراح�ل عرف�ات (ص .)22كام يدّ عي�ان عجز عباس
ال�ذي أصبح ّج�ل مهّه البقاء يف الس�لطة وفق رأهيام-
ع�ن التوص�ل إىل تس�وية م�ع اجلان�ب اإلرسائييل عىل
الرغم من رغبته يف ذلك.
املكون من اثني
ويشير الباحثان يف مقدمة كتاهبما ّ
عشر فصًل�اً إىل أن منهجي�ة الكت�اب اعتم�دت على
مقابالت رس�مية وغري رسمية ،إضافة إىل االعتامد عىل
املص�ادر املفتوح�ة؛ م�ن ترصحي�ات رس�مية ومقاالت
إخباري�ة وكت�ب تتعلق باملوض�وع ،حيث ق�ارب عدد
املقابالت التي ُأج ِريت عىل املئة ،وهو ما أعطى الكتاب
وغنى يف التفصيالت .وذكر املؤ ّلفان أهنام حاوال
غزار ًة
ً

ش�خصيا من
لق�اء الرئي�س حمم�ود عباس
ًّ
خلال مستش�اريه ،لك�ن املستش�ارين
اشترطوا االطلاع على فص�ول الكت�اب
لرتتي�ب اللق�اء ،وح�ال رف�ض الكاتبين
الرشط دون إجراء املقابلة.

يف الفص�ل األول التقديم�ي (صع�ود
حممود عباس) يقدم الكاتبان ً
رسيعا
عرضا
ً
وخمترصا لصعود حممود عباس يف السياس�ة
ً
الفلس�طينية ،ويبدأ الفصل باإلشارة إىل مشاركة عباس
يف جن�ازة الرئي�س اإلرسائيلي الراحل بريي�ز ،والدور
ال�ذي أ ّداه اتص�ال ابن�ة بريي�ز بالرئيس الفلس�طيني يف
قراره باملش�اركة ،وينته�ي الفصل بإش�ارة الكاتبني إىل
حت�ول الرئيس حممود عب�اس الذي ينادي بالسلام إىل
ّ
ٍ
قائ�د اس�تبدادي ،مهّ�ه األول البق�اء يف الس�لطة ،ومنع
اس�تيالء مح�اس عليه�ا يف الضفة الغربي�ة كام حصل يف
غزة (ص.)19

أما الفصل الثاين من الكتاب( :املفاوض-1935 :
 )1993فيتن�اول توج�ه الرئي�س حمم�ود عب�اس نحو
التف�اوض واحل�وار مع الط�رف اإلرسائييل ً
بعي�دا عن
املقاوم�ة املس�لحة ،حي�ث اس�تعرض الكاتب�ان نش�أة
عب�اس يف مدين�ة صف�د ،ثم نزوحه إىل دمش�ق بش�كلٍ
رسي�ع ،وا ّدعي�ا أن عب�اس كان ق�د ُر ِف�ض يف الكلي�ة
العس�كرية السورية ،حيث توجه بعدها إىل قطر للعمل
مدرس�ا ،وتن�اوال كذل�ك صع�ود فتح وس�يطرهتا عىل
ً
مرت هب�ا بني األردن
التي
واملراحل
التحري�ر،
منظم�ة
ّ
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فلبن�ان وس�وريا بش�كلٍ م�وا ٍز لصعود حمم�ود عباس،
والذي يراه الباحثان أنه بقي دو ًما ش�خصية مغمورة يف
املراتب اخللفية ،فلم يش�ارك يف العمل املس�لح ،كام أنه
مس�تقرا
مل يك�ن موجو ًدا يف حصار بريوت (حيث كان
ًّ
يف دمش�ق وقتها) ،وقد وص�ف الكاتبان دور عباس يف
فت�ح يف تل�ك الفرتة بقوهلما :إن فتح كان�ت بحاجة إىل
دبلوم�ايس متف�رغ ،وعب�اس كان جاهزً ا هل�ذه الوظيفة
ِ
ويري�ان أن مرحل�ة م�ا بعد بيروت أعطت
(ص.)30
فرص�ة لعب�اس الذي ب�دأ بتزعم (معس�كر التس�وية)،
خاص� ًة مع تغيي�ب قادة فتح واملنظم�ة من قبيل صالح
خلف وخليل الوزير.

يف الفص�ل الثال�ث م�ن كتاهبما( :م�ن أوس�لو إىل
كام�ب ديفي�د )2000-1993 :يتن�اول الباحث�ان
عمليات التفاوض التي جرت بني الطرف الفلس�طيني
ِ
آخذين ش�خصية الرئيس
واإلرسائيلي يف تلك الفرتة،
حمم�ود عب�اس ش�خصية حموري�ة يف تقيي�م ج�والت
ِ
يري�ان أن دور عب�اس
التف�اوض واس�تعراضها؛ إذ
كان مه اًًّّم� يف القن�وات الرسي�ة الت�ي ُفتِح�ت من�ذ هناية
ع�ام  ،1992وأثمرت بداية يف أوس�لو ،كما أ ّدت قناة
أخ�رى إىل التوص�ل إىل تفامه�ات عباس-بيلني .وعىل
الرغم م�ن صعود اليمني ممثًل�اً يف نتنياهو يف انتخابات
أيار/مايو  ،1996يشير الكاتب�ان إىل انفتاح عباس يف
التواصل مع املس�ؤولني اإلرسائيليني بمن فيهم رئيس
األركان وقته�ا آمن�ون ليبكني-ش�اهاك ،بل وحتى مع
ش�ارون .ينتقل بعدها الكاتبان إىل احلديث عن مالمح
املنافس�ة التي بدأت تظهر بني أيب مازن من جهة وحممد
دحلان من جه�ة أخرى .ويذهب�ان إىل أبعد من ذلك،
وه�و أن حتال ًفا بني أيب مازن وأيب عالء (قريع) ّ
تش�كل
يف مواجهة صعود الثنائي حممد دحالن وحممد رش�يد،
ويض�ع الباحث�ان ه�ذا التناف�س يف إط�ار التنافس بني
اجلي�ل القديم م�ن املنظمة الق�ادم من تون�س ،والقادة
ِ
ويري�ان يف
اجل�دد الصاعدي�ن م�ن الضف�ة والقط�اع.
خت�ام هذا الفصل أن ه�ذا التنافس انعكس عىل موقف
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أيب م�ازن م�ن مفاوضات كامب ديفي�د ،حيث وصف
الكاتب�ان أب�ا مازن بأن�ه كان غري متع�اون وغري مرن يف
املفاوض�ات ،خاص�ة بع�د أن رأى االهتمام األمريكي
بمحمد دحالن.

املسمى( :سنوات
وتناول الباحثان يف الفصل الرابع َّ
اإلرهاب )2003-2000 :موقف أيب مازن املعارض
لسياس�ة عرف�ات يف دع�م االنتفاض�ة (الت�ي صوراها
ّ
عمًل�اً
منظماً من قبل عرفات ،كام أهنام مل يشيرا إىل دور
زيارة ش�ارون يف اندالعه�ا) ،ولوجهة نظ�ره برضورة
لكن املؤ ّلف ِ
ني يشيران ً
أيض�ا إىل أن موقف أيب
إيقافه�اّ ،
م�ازن مل يفل�ح يف ثني عرفات ع�ن موقف�ه ،ويريان أن
عرف�ات ال�ذي مل يكن موثو ًق�ا من قبل كلنت�ون أصبح
يف عين الرئيس األمريكي اجلديد ج�ورج بوش االبن
اً
وداعًم� لإلره�اب ،خاصة يف ج�و احلرب عىل
إرهابي�ا
ًّ
اإلرهاب الذي س�اد بعد  11س�بتمرب ،وحادثة س�فينة
األسلحة (كارين أ) .ويشري الباحثان إىل أن أبا مازن يف
تل�ك الفرتة ابتعد عن املش�هد ،وكان يقيض وقتًا طويلاً
يف اخللي�ج ،وحتديدً ا يف قطر ،حيث كان ابنه مازن يقيم،
والذي ت�ويف يف يونيو/حزي�ران  2006بذبح�ة قلبية،
ً
تاركا
أس�ى عمي ًق�ا يف قلب أيب م�ازن .وينهي الباحثان
ً
الفص�ل باإلش�ارة إىل أن أبا مازن حت�ول ليصبح ً
نقيضا
داخلي�ا ،فيما اكتس�ب لقب رج�ل املبادئ يف
لعرف�ات
ًّ
واشنطن وإرسائيل (ص.)87
(ر ُجلن�ا يف رام اهلل)2013 :
يف الفص�ل اخلام�س َ
يتن�اول الباحث�ان تعيين حمم�ود عب�اس أول رئي�س
للوزراء الفلس�طيني واس�تقالته بعد حوايل س�تة أشهر
م�ن املنصب ،وإذ ي�رى الكاتبان أن تعيين عباس جاء
يف إط�ار اس�تحقاق خارط�ة الطريق الت�ي أعلنت عنها
اإلدارة األمريكي�ة آن�ذاك ،حي�ث يؤك�دان أن منصب
فصل هبدف تعيني عباس بشخصه-
رئاس�ة الوزراء مل ُي َّ
إال أهنام يشيران ً
أيضا إىل أن دعم عباس جاء يف س�ياق
إضعاف وهتميش الرئيس الراحل عرفات ،حيث يرى
الكاتب�ان أن ش�ارون كان يرى يف عب�اس أكثر من جمرد

رشيك سالم حمتمل ،بل ً
أيضا حلي ًفا حمتملاً يف مواجهة
ع�دوه لعق�ود طويل�ة (ص ،)90وبح�ث
عرف�ات،
ّ
الكاتب�ان هنا حماوالت عباس توس�يع س�لطاته ،وقيام
عرفات من جهته بتحجيم دوره ،ويشيران إىل خطاب
أيب م�ازن يف قم�ة العقب�ة يف آذار  ،2003ال�ذي مل يرش
حم�ارصا يف املقاطعة ،وهو ما
في�ه إىل عرفات الذي كان
ً
دف�ع أبا عامر لوصفه بـ(اخلائ�ن) عند عودته إىل رام اهلل
(ص.)96

ويستمر الكاتبان يف الفصل التايل( :الرئيس عباس:
 )2005-2004تأكيدمه�ا أن الرئيس األمريكي بوش
ورئيس ال�وزراء الربيطاين بلري أعجب�ا برغبة عباس يف
مواجه�ة عرف�ات يف جم�ال اإلره�اب واإلصالح�ات
الداخلي�ة ،رغ�م أن ذل�ك مل ي�ؤ ّد إىل نتائ�ج حقيقي�ة.
رئيسا ملنظمة التحرير
ويعلق الكاتبان عىل تعيني عباس ً
ُب َعي�د وفاة عرف�ات بأن األمريكيني كانوا س�عداء ،وأن
اإلرسائيليين كانوا راضني (ص .)107وكان الطرفان
أكثر سعادة بفوز أيب مازن بانتخابات الرئاسة يف يناير/
كان�ون الثاين ( 2005ص .)114وخيلص الكاتبان إىل
أن أهداف الرئيس عب�اس متثلت يف إيقاف االنتفاضة،
وإصلاح الس�لطة الفلس�طينية ،والدف�ع نح�و جتدي�د
عملية السلام(ص ،)113لذلك كان بحاجة إىل إبعاد
املوالين لعرف�ات ،وكذل�ك تنظيف فتح م�ن العنارص
املس�لحة .إن م�ا احتاجه الرئيس عب�اس وفق الكاتبني
ه�و إع�ادة توجيه الس�لطة الفلس�طينية م�ن موقعها يف
حماربة إرسائيل إىل التح�ول نحو احلوكمة وبناء الدولة
(ص.)114

ويف الفصل الس�ابع من الكتاب (خسارة فلسطني:
 )2007-2006يتن�اول الكاتب�ان تراج�ع س�لطة
الرئي�س أيب م�ازن بخس�ارته االنتخاب�ات وخس�ارة
غ�زة .ويذهب�ان إىل أن تقدي�رات الرئيس الفلس�طيني
وكذل�ك االس�تخبارات اإلرسائيلي�ة كان�ت تتج�ه
تق�دم فت�ح م�ع حص�ول مح�اس على
يف معظمه�ا إىل ّ
 40%-30م�ن األص�وات .ويع�رض الكاتب�ان بن�و ٍع

م�ن التفصي�ل موق�ف اإلدارة األمريكية من مش�اركة
مح�اس يف االنتخابات واختلاف الرؤى داخل اإلدارة
األمريكية حوهلا ،ويدّ عيان أن أحد مسؤويل فتح الكبار
طل�ب من اإلرسائيليني العمل على عرقلة االنتخابات
هب�دف إلغائه�ا يف اللحظات األخرية ،كما نقل دحالن
إىل اجلان�ب اإلرسائيلي أن "نتائ�ج االنتخاب�ات ق�د
تؤج�ل" ،ويزعمان ً
أيض�ا أن إدارة
تك�ون كارثي�ة إذا مل َّ
بوش رفضت مقرتح تأجي�ل االنتخابات (ص.)124
ويص�ف الكاتب�ان موق�ف الرئي�س عب�اس ُب َعي�د فوز
هم
مح�اس يف االنتخابات بالـ(الذعر) ،حيث يريان أن ّ
عب�اس األول كان نق�ل صالحيات رئاس�ة الوزراء إىل
الرئاسة (ص .)129و ُي ِ
ربر الكاتبان هنا موقف اإلدارة
األمريكية الذي وصفاه ّ
بأن "األمل كان يف خنق محاس
وإضع�اف قبضتها عىل الس�لطة" بكون مح�اس منظمة
(إرهابي�ة) (ص .)129كام يشير الكاتبان إىل خس�ارة
عب�اس لغ�زة (الذي حدث بش�كل أرسع م�ن املتوقع)
عرب الرصاع الفلس�طيني الذي انتق�ل من الصناديق إىل
الشارع.
ٌ
(ع�رض مل
وتن�اول الفص�ل الثام�ن م�ن الكتاب:
يمكن�ه رفض�ه )2008-2007 :املفاوض�ات وعالقة
(الصداق�ة) بين الرئي�س أيب م�ازن ورئي�س ال�وزراء
اإلرسائيلي أومل�رت ،حيث بح�ث الفص�ل املحادثات
الت�ي انطلق�ت بينهام م�ع هناي�ة  ،2006وكذلك مؤمتر
أنابولي�س الذي دعا إليه الرئي�س األمريكي يف ترشين
لكن الكاتبني يشريان هنا إىل أن
الثاين/نوفمرب ّ .2007
كلاًّ من أوملرت وعباس كانا أضعف من أن يتوصال إىل
ٍ
تسوية حقيقية (ص .)146ويشريان هنا إىل وجود قناة
ثاني�ة خلفية للتواصل كانت تعقد يف إس�بانيا ،مثّل فيها
الطرف الفلسطيني كل من حسني اآلغا وأمحد اخلالدي
اللذي�ن رافق�ا أبا م�ازن يف مفاوضاته من�ذ  ،1990من
م�رورا بمفاوض�ات عباس-بيلين،
س�نوات أوس�لو
ً
وكذلك مفاوض�ات كامب ديفي�د (ص .)146وخيتم
الباحث�ان الفص�ل باإلش�ارة إىل ضع�ف موقف عباس
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السيايس بقوهلام" :يكاد يكون من املستحيل عىل الرجل
الذي خرس غزة أن يقدّ م تس�وية تارخيية حول القدس"
(ص.)154

أ ّم�ا الفص�ل التاس�ع (بين ب�اراك وبيب�ي [بنيامني
نتنياهو] )2012-2009 :فقد بدأه الباحثان باإلشارة
إىل احلرب التي شنتها إرسائيل عىل قطاع غزة هناية عام
 ،2008وإىل أهن�ا أضعفت موقف عباس
ش�عبيا حيث
ًّ
بدا كمتعاون مع إرسائيل ،ومل يستطع تقديم يشء سوى
يق�ر الكاتبان أن
الكلمات الفارغ�ة (ص .)155وهن�ا ّ
التنس�يق األمني مع إرسائيل كان كالسيف ذي احلدين
خيارا بني الشعبية والبقاء،
بالنسبة لعباس ،حيث يمثّل ً
وعب�اس كان دو ًم�ا خيت�ار البق�اء (ص .)156ويع ّل�ق
الكاتبان عىل مؤمت�ر فتح الذي عقد يف منتصف 2009
وم�ا ختلل�ه م�ن تالعب ،ب�أن املؤمت�ر كان بداي�ة العهد
االستبدادي لعباس (ص .)164ويكيل الكاتبان املدح
لرئي�س ال�وزراء الفلس�طيني آن�ذاك في�اض ،وينقالن
وص�ف أحد كبار مس�ؤويل إدارة بوش له بكونه" :كان
يتك ّلم ح ًّقا بلغتن�ا" (ص ،)164ويعيد الكاتبان خالفه
م�ع عباس واس�تقالته الح ًق�ا إىل التوجه االس�تبدادي
الذي بدأ يتبناه الرئيس الفلسطيني.
وي�رى الكاتب�ان أن خيب�ات األم�ل املتالحق�ة يف
املفاوضات ،وكذل�ك الفضائح الت�ي واجهها الرئيس
عب�اس نتيج�ة موقف�ه من تقري�ر غولدس�تون ،2009
وترسيب�ات اجلزيرة ح�ول املفاوض�ات الفلس�طينية-
اإلرسائيلي�ة يف منتص�ف  2011-أضعف�ت املوق�ف
الس�يايس للرئيس عب�اس إىل أدنى مس�توياته ،ودفعت
بالرئي�س الفلس�طيني لتغيير سياس�ته ،والتوج�ه نحو
الس�احة الدولية م�ن خالل محلة (فلس�طني  .)194إذ
س�عى الرئيس عب�اس إىل التوجه نح�و املجتمع الدويل
س�اع ًيا النت�زاع اعتراف بالدولة الفلس�طينية ،وبذلك
خل�ق رواية كف�اح ضد إرسائيل ،وذلك هبدف كس�ب
الدعم الس�يايس والرشعية الداخلية ،وتش�كيل ذريعة
لبقائه عىل رأس السلطة ،بحسب رأهيام .ويق ّلل الكاتبان
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يف ٍ
فص�ل آخ� ٍر من الكتاب من املس�اعي الت�ي يقوم هبا
الرئيس الفلس�طيني على الصعيد ال�دويل بالقول :إهنا
"ليست إسرتاتيجية للتحرر الوطني كام يصفها مساعدو
عباس ،بل إسرتاتيجية للبقاء السيايس" (ص .)209

وقد أفرد الكاتب�ان الفصل العارش( :ال مفاوضات
بعد  )2014-2012لقراءة سلوك الرئيس الفلسطيني
عب�اس وحتليل�ه م�ا خلا املفاوض�ات الت�ي أرشف
عليه�ا وزير اخلارجي�ة األمريكي كيري ،الذي وصفه
الكاتب�ان بأن�ه كان مهتماًّ بش�كلٍ
ش�خيص باملفاوضات
ّ
الفلس�طينية-اإلرسائيلية .وبح�ث الكاتب�ان تفاصي�ل
العرض األمريكي الس�تئناف املفاوضات ووجهة نظر
رئيس الوزراء اإلرسائيلي نتنياهو ،إال أهنام ألقيا باللوم
بش�كلٍ
ضمن�ي على الرئيس أيب م�ازن يف ع�دم قبوله
ّ
االستمرار يف املفاوضات.
يف الفص�ل احل�ادي عشر (التمس�ك بالس�لطة:
 )2016-2014يتن�اول الباحث�ان س�عي رئي�س
الس�لطة الفلس�طينية حمم�ود عب�اس إىل زي�ادة قبضت�ه
على الس�لطة يف الضف�ة الغربي�ة ،ويقارنان بين ال ِ
رتكة
السياس�ية للرئي�س الراحل أيب عماّ ر ال�ذي ترك الضفة
الغربي�ة وغ�زة موحدتين ملرش�ح م�ن حزب�ه (فت�ح)
وبين الرئيس أيب م�ازن الذي يبدو أنه س�يرتك الوضع
اً
منقسًم� بين الضف�ة وغ�زة ،وحرك�ة فتح
الفلس�طيني
قارصة بينام حركة محاس أكثر جرأة ،وفق رأي الكاتبني
(ص .)199وعرضا الس�لوك السيايس للرئيس عباس
ال�ذي حت�ول إىل مس�تبد بش�كلٍ متس�ارع ُب َعي�د توقف
املفاوضات يف ( 2014ص ،)200وبخاصة يف مهامجة
ِ
ضاربين املث�ال بمحم�د دحالن
منافس�يه السياس�يني
ورئيس وزرائه الس�ابق سلام فياض ،بل وحتى يارس
عبد رب�ه وغريهم ،أو من خالل التضييق عىل املفكرين
والصحفيين ،ب�ل واملجتم�ع امل�دين الفلس�طيني ،هذا
إضافة إىل مهامجة مح�اس ومنارصهيا يف الضفة الغربية،
ورضب خالياه�ا م�ن خالل تنس�يق وثي�ق مع اجليش
اإلرسائييل (ص.)207

خيتم روميل وتيبون كتاهبام يف الفصل األخري( :عهد
حممود عباس) بقوهلام :إن الرئيس عباس حتول بش�كلٍ
ٍ
مس�تبد آخر من مس�تبدي املنطقة ،يقيض
تراجي�دي إىل
أغل�ب أيامه يف اخلارج [خارج فلس�طني] ،فيام ال يكاد
ُي َرى يف ش�وارع الضفة الغربية .وخي ُلصان إىل أن عباس
كان�ت لدي�ه الق�درة والرغب�ة يف التوص�ل إىل اتفاقي�ة
سلام لفرتة قصرية يف ع�ام  ،2005لكن بعد خس�ارة
انتخابات  2006وخس�ارة غ�زة يف  2007فقد القدرة
على قيادة الضفة الغربية وغ�زة موحدتني ،وحتول جل
ٍ
هدف واحد هو :البقاء.
تركيزه نحو

ختا ًم�ا عىل الرغم م�ن ميل الكت�اب إىل تبني رواية
والس�يام فيام يتعلق
هي أق�رب إىل الرواية اإلرسائيلية،
ّ
باملفاوضات التي مثّلت حمور النشاط السيايس للرئيس
مهمة إىل
الفلس�طيني (املفاوض) -إال أنه يمثّل إضاف ًة ّ
املكتبة املعنية بالدراس�ات الفلس�طينية ،كام أن�ه قد ُي َعدّ
الكت�اب األول الذي تناول السيرة السياس�ية للرئيس
الفلسطيني حممود عباس ...وتكمن أمهية الكتاب ً
أيضا
يف أن�ه حياول أن يلق�ي بعض اإلضاءات عىل مس�تقبل
الس�لطة الفلس�طينية واحلركة الوطنية الفلس�طينية (ما
بعد عباس).
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