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 من مؤتمر كامب ديفيد إلى محادثات واشنطن

 يوميات مؤتمر كامب ديفيد في ثالث مجالت أسبوعية 

مجلـة أكتـوبر    : فيما يلي يوميات مؤتمر كامب ديفيد، كما نشرت لها ثالثة مصادر مختلفـة              
 2 والنيوزويـك عـدد      1978 أكتوبر   2 ، ومجلة التايم عدد      1978 أكتوبر   8عدد  : المصرية
 .األمريكيتين  1978أكتوبر 

وبالرغم من الحصار الشديد الذي ضرب حول اجتماعات القمة والسرية التامة التي أحيطـت              
بها المحادثات، والرقابة المشددة التي فرضت على أنباء المؤتمر وأعماله، فقد استطاعت هـذه    

ن أن تصور أحداث المؤتمر يوما بيوم، خالل هذين األسبوعين المثيرين م          … المجالت الثالث 
وذلك عن طريق تجميع خيوط األحداث بعضها إلـى بعـض،           . المواجهة بين الزعماء الثالثة   

وضم فقرات من التصريحات والتعليقات التي أدلى بها المسئولون أثناء المؤتمر وبعده، بحيث             
أصبح لدى كل مصدر من هذه المصادر الثالثة، بناء متكامل ألحداث هذه األيام الثالث عشرة               

  .التاريخية

 1978 سبتمبر 5 الثالثاء –أكتوبر اليوم األول 

وكان فـي   . نزلت طائرة الرئيس السادات إلى القاعدة العسكرية بسانت الدروز        :مجلة أكتوبر   
أننا يجب أن نقبل هذا     : وأعلن الرئيس السادات    . استقباله نائب رئيس الجمهورية السيد مونديل     
 . ي تناول مشاكلنا الحيوية من أجل السالمالتحدي، وأن نتخلص من المفهومات القديمة  ف

وفي مطار كامب ديفيد كان الرئيس كارتر وزوجتـه         . ونقلته طائرة هليكوبتر إلى كامب ديفيد     
وبدأ الكالم بسرعة عن آمال الرجلين في أن يتحقـق   . وتعانق الرئيسان . روزالين في استقباله    

لذي ينزل به الرئيس في مواجهة كـابين        ثم ساروا على أقدامهم إلى الكابين الخشبي ا       . السالم
 . …الرئيس كارتر

 سم على سطح    40وفي المرة السابقة عندما جاء الرئيس السادات إلى كامب ديفيد كان الجليد             
 . وكانت رياضة المشي مستحيلة. األرض، والجو بارد والخضرة كلها قد تغطت بلون أبيض

، يتلفت حوله ينظر إلى األشجار الخضراء       ولذلك كان الرئيس السادات وهو يتمشى إلى مسكنه       
 .…الشامخة، فكامب ديفيد غابة على قمة جبل
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 كان يوما دافئا من أيام نهاية الصيف، عندما هبط السادات بيجين بالطـائرة              :مجلة النيوزويك 
الهليكوبتر إلى كامب دافيدن كل على حدة وكانت أشجار الجبل في هذه المنطقة المعزولة، قـد          

عانق السادات كارتر طويال، ثـم صـافحه        . لوان بداية الخريف األحمر واألصفر    اصطبغت بأ 
باليد، وقبل روزالين كارتر وبيجين عناقا أقصر، ولكن بيجين تفوق على السادات بأن قبل يدي               

 . روزالير

عقد كارتر أول اجتماع منفرد مع بيجين ذلك المساء، وكان المصريون فـي هـذه األثنـاء،                 
األخيرة على ورقة هامة، قال عنها أحد أفرادا الوفد اإلسرائيلي فيما بعد أنها             يضعون اللمسات   

ورقة متطرفة، تضمنت جميع المطالب الصارمة التي طالب بها العرب ابتداء من عودة الجئي              
 . والتعويضات عن الحروب1948

 يستيقظ جيمي كارتر مبكرا، وكـان قـد وصـل         . يوم االفتتاح مشمس ومشرق   : مجلة التايم 
يستقبل كارتر وزوجته أنور السادات الذي وصـل بعـد          . باألمس، ويلعب التنس مع روزالين    

يعقد مناحم بيجين الذي اتسع وقتـه       . الظهر، ويبدو عليه اإلرهاق أثر رحلته قادما من باريس        
للراحة خالل اليومين الذين قضاهما في نيويورك، أول اجتماع لـه مـع كـارتر فـي مقـر                   

   .)أسبن لودج(الرئاسة

 . بيجين قلق بشأن أحداث العنف الجديدة في لبنان يتناقش االثنان في كيفية سير المؤتمر

منتهى الهدوء والجمال والعلو وكان سعيد بأن يرى أشعة الشمس تتخلل األشجار واألغصـان              
بألوان جميلة صريحة تماما كالصور التي رآها في أفالم رعاة البقر وهي من األفـالم التـي                 

 … وإنما تطلق سراحه وتريحه بعد ذلك.. ألنها ال ترهق العقل. …دتهايحب مشاه

والخشب ناعم من الخارج، أمـا      .. أما الكشك الذي نزل به الرئيس السادات فهو من الخشب           
وفـي  … تظهر فيه العروق والتعرجات في غايـة البسـاطة          .. في الداخل فهو على طبيعته      

 … الكشك كل وسائل الراحة التي ينشدها

لم يطل الكالم بين الرئيسين، فقد كان على الرئيس كارتر أن يعود إلى مطار كامـب ديفيـد                  و
ليستقبل السيد بيجين قادما من نيويورك فقد سبق الرئيس السادات بيومين ، ولذلك اتسع وقتـه                

 . للراحة واالنسجام

 الكفايـة وغـدا     سوف ألتقى الليلة بالسير بيجين، فهو قد استراح بما فيه         : وقال الرئيس كارتر  
 . صباحا نلتقي
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  : 1978 سبتمبر 6 – األربعاء –اليوم الثاني 

وقـام  . وفي الساعة الثانية صباحا نهض الرئيس السادات مـن نـوم هـادئ              : مجلة أكتوبر   
برياضته اليومية وهي المشي أربعة كيلو مترات أي ما يعادل ساعة تقريبا من المشي النشـيط    

 .وهذه هي نصيحة األطباء

ا الرئيس كارتر فهو ما يزال يعيش كما كان ضابطا في البحرية يبدأ يومـه فـي الخامسـة              أم
 سواء كـان فـي      -صباحا ويتناول إفطاره ويعمل، ثم يحدد مواعيد مقابالته في الثامنة صباحا          

 .  كامب ديفيد أو في البيت األبيض

 به، والكشك الـذي     وذهب الرئيس السادات إلى لقاء الرئيس كارتر في الكشك الخشبي الخاص          
يقيم فيه الرئيس كارتر به مكتب وبه أكثر من غرفة نوم، وأمامه حوض سباحة وكل شـيىء                 

 . …والهدوء… والصفاء . …والهواء. …ولون السماء… في غاية الجمال األشجار

أما حب الرئيس السادات للهواء الطلق واألماكن المفتوحة فهو ألنه ريفي نشأ في القرية وفـي                
ويقول الرئيس  ..  وإذا عاش في المدن بعض الوقت، فإنه بسرعة يستجيب لنداء الحقل           الحقول،
لي سببا أخر يدفعني لذلك هو أنني سجنت بما فيه الكفاية وأصبحت أضيق باألماكن              : السادات

 !المغلقة والهواء المخنوق

 : ودار الحديث بينهما 

فيد كان هناك رأي يتردد في الشـرق        قبل أن أجىء إلى كامب دي     : ابتدأ الرئيس السادات بقوله   
أو " أنني جئت إلى هنا لكي أناقش االتفاق على المبادئ          … وفي بعض عواصم العالم   . األوسط

وأعلنت أنا في مجلس األمن القـومي المصـري أننـا           … من أجل أعالن مبادئ الحل الشامل     
ع، ثم نجلس لنتناقش    تخطينا هذه المرحلة، وليس من المعقول أن تلتقي على هذا المستوى الرفي           

أن هذا الموضوع كان موضـوع      . في إعالن المبادئ، وبعد ذلك يعود كل واحد منا إلى بلده            
وهـذا  … وكان ذلك في يناير الماضـي     … خالف بيننا عندما التقت اللجنة السياسية في القدس       

" ال بد أن ندخل في إطـار      … ولذلك البد أن ندخل في صلب التسوية      … الموقف قد تجاوزناه    
 . التسوية الشاملة

 وهل أعددت إطارا للتسوية؟ : فسأله الرئيس كارتر 
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وقد تسـاءل   .  والتقسيم الجديد للقدس   1967العربية اإلسرائيلية إلى االنسحاب التام إلى حدود        
. أم أنه يعمل على تحطيم مؤتمر القمـة         . هل يدعم السادات موقفه التفاوضي      : اإلسرائيليون  

 . لعرب المتشددينليستعيد مركزه بين ا

ومكثا معا ساعتين في    . اجتمع كارتر بالسادات تحت شمس الصباح المشرق      : مجلة النيوزويك 
ثم اتصل كـارتر ببيجـين  لتحـذير الـزعيم           ) أسبن لودج (الفناء الخلفي لمقر الرئيس كارتر      

لن يروق لـك    : وقال الرئيس   . اإلسرائيلي من أن السادات ينوي تقديم مشروع محدد وشامل        
وبعد الغذاء دعا كارتر إلى أول اجتماع ظن أنه سيكون فاتحة الجتماعات            : ولن تستطيع قبوله  

لحكم الزعيم المصري وضع نظارته على عينيه وشـرع فـي           . أخرى بين السادات وبيجيين   
 . في حين جلس بيجين في صمت األحجار. قراءة جادة للمشروع المصري

ل كارتر بيجين، عما إذا كان يستطيع القيام بحركـة          وعند التقاء العيون الست ألول مرة ، سأ       
أجاب . عظيمة تتساوى مع الزيارة التاريخية التي قام بها السادات إلى القدس منذ عشرة أشهر             

بيجين أنه باستقباله الحار للسادات وترحيب إسرائيل به، قد قام هو وشعبه بمثل هذه الحركة ثم                
 بالقيام بمناورات الخريف الروتينيـة، ثـم تعمـد          لقد كنا نرحب بالرجل الذي تظاهر     " أضاف

لقد كـان   " فقال السادات   " . الهجوم علينا في اللحظة التي يعلم فيها تماما أننا جميعا في المعابد           
 ". إن الخداع هو الخداع" ورد بيجين بحده" ذلك خداعا استراتيجيا

اول أعضاء الوفود الثالثـة     وتن. وبعد ذلك قام السادات بنزهة في ضواحي الميرالند لكي يهدأ         
عشاءهم هذا المساء معا في الفناء تحت ضوء القمر، وتبادلوا الدعابات حول المشروبات، أما              
كارتر وبيجين والسادات فقد تناول كل  منهم عشاءه على انفراد ، وأخذوا يفكرون في الفشـل                 

 .الذي حاق بالتجربة األولى للقاء الثالثي

يجلس االثنان في الشرفة المطلة على حمام       .  بزيارة كارتر في مقره    السادات يقوم :مجلة التايم 
السادات لديه مشروع تفصيلي يقع في عشر صـفحات         : السباحة المفاجأة األولى في المؤتمر      
: بعض النقاط قديمـة وسـبق أن رفضـتها إسـرائيل            . يتناول مشاكل غزة والضفة الغربية    

ولكن السادات  . فرفة األعالم العربية في القدس    االنسحاب من جميع األراضي المحتلة وحتى ر      
 . يرى األمريكيون بعض األمل. يقدم أيضا احتياطات أمنية إلسرائيل

 . كارتر يخبر بيجين أن السادات لديه مشروع، يجتمع الثالثة للمرة األولى
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ت يضع السادات نظارته ذا   " يا صديقي العزيز  " يستمر السادات وبيجين ينادي كل منهما اآلخر      
يرفع بيجين يديه إلى أعلـى      . اإلطار األسود على عينيه، ويقرأ مشروعه لمدة  ساعة ونصف         

. يطلب كارتر من بيجين أن يرد فـورا       . عدة مرات في امتعاض، ويظهر تذمره وعدم موافقته       
يدعو بيجين اإلسـرائيليين إلـى      . ويرفض بيجين ويطلب بعض الوقت لدراسة الورقة برمتها       

يتصور بعض مستشاري بيجين أن السـادات       . ئيليين من مشروع السادات   مسكنه يفزع اإلسرا  
ويرى البعض اآلخر أنها بداية صـعبة ال        . يريد أن ينسف المؤتمر ويلقي باللوم على إسرائيل       

 . تبشر بالخير

 فأجاب الرئيس السادات نعم 

أن ٌأقـوم   ولكني لم أجهز شيئا، وكما وعدتك، فأنا مصر تماما على           : وكان رد الرئيس كارتر   
بدور الشريك الكامل، وعندما يحتاج الموقف إلى تدخل أمريكي بين الطرفين، فسـوف أضـع      

 . وأتقدم به

 . أما مشروعي فجاهز تماما: فقال الرئيس السادات

 … موافق: وقال الرئيس السادات

وهذا اإلطار المصري يعني بالقضية الفلسطينية وبالضفة الغربية وقطاع غزة ويضع سـيناء             
ويضـع  . …والجوالن في مرتبة واحدة أي ما يسري على سيناء ينطبق على الجوالن تمامـا             

 . الضفة الغربية وقطاع غزة في مرتبة واحدة ايضا

كما أنه ال يمكن    … وإنما االتفاق يجيء بعد ذلك      . ليس اتفاقا نهائيا  " المصري  " اإلطار" وهذا  
ألن هناك أطرافـا أخـرى، وألن هنـاك         . ةأن يناقش الزعماء الثالثة التسوية الشاملة للقضي      

 . تفاصيل كثيرة

ثم أن الرئيس السادات ليس مفوضا إال من الشعب المصري فقط، ولـذلك فعلـى األطـراف                 
 . األخرى أن تناقش القضية، وأن تأخذ وتعطي وتقبل وترفض كما تشاء

يارة القدس، لكان   ولو كان الرئيس حافظ األسد قد استجاب للرئيس السادات يوم التقى به قبل ز             
… موقف الرئيس السادات في كامب ديفيد من احتالل الجوالن مثل موقفه من احتالل سـيناء              

ولكن الرئيس السادات لم يكن مفوضا في أن يدخل في تفصيالت الجوالن والضـفة الغربيـة،      
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ولهذا البد أن يجيء الرئيس األسـد والملـك حسـين           … كما يفعل بالنسبة لسيناء وقطاع غزة     
 .. …لفلسطينيين وأبناء الضفة الغربية والقطاع ليشاركوا في الحلوا

 … ولذلك فاإلطار المصري هو المدخل الصحيح لحل المشكلة كلها

… السادات وكارتر وبيجين في مكتب الرئيس كـارتر       : وكانت أول جلسة ثالثية بين الزعماء     
ن متقـابلين، وشـرح     وجلس الرئيس السادات والسيد بيجين في مقعدي      … جلس هو إلى مكتبه   

الرئيس السادات وجهة نظره التي كان قد أعلنها للرئيس كارتر قبل ذلك، لكي يكون ذلك على                
وأكد الرئيس السادات، ما سبق أن أعلنه قبل ذلك مـن           .. مسمع من السيد بيجين وفي مواجهته     

 لكـل   وإنما جاء مـن أجـل التسـوية الشـاملة         . أنه ال ينشد الحل الجزئي وال الحل المنفرد       
والبد من وضع إطـار محـدد       .. …وأننا تخطينا مرحلة مناقشة إعالن المبادئ     . …األطراف

ويصبح كامب ديفيد معركة تلفزيونية، كما حدث       … للتسوية، حتى ال يضل الناس وتتوه العقول      
في مؤتمر جينف فقد كانت كل األطراف تتنافس على الشاشة الصغيرة كأنهم مطربون هواةن              

 !وا لعلهم يصبحوا محترفين بعد ذلكيريدون أن ينجح

وأعطى واحـدة للـرئيس كـارتر       " اإلطار المصري " وأخذ الرئيس السادات ثالث نسخ من       
 . والثانية للسيد بيجين

 هل أقرأ التصور المصري إلطار الحل الشامل؟ : وسأل الرئيس السادات 

 . من وجهة نظر مصر" إطار الحل الشامل: " وقرأ الرئيس السادات

في حضور الرئيس كارتر ال أتوقع منك ردا        : ألتفت الرئيس السادات إلى السيد بيجين قائال      ثم  
 . …فوريا، فأنا أعرف أن معك وفدا من الوزراء والمستشارين، والبد أن ترجع إليهم

أنني متفق معك في أننا تجاوزنا مرحلة مناقشة إعالن المبادئ، والبد من            : وصل السيد بيجين  
 .ل، وكل ما أرجوه من سيادتك هو أال تستعجلنيبحث الحل الشام

 :1978 سبتمبر 7 الخميس –اليوم الثالث 

وفي مكتب الرئيس كارتر، التقى الرئيس السادات والسيد بيجين وكـان السـيد             : مجلة أكتوبر   
 . المصري مع الوفد المرافق له" اإلطار"بيجين قد درس 

 . االقتراح المصريورفض السيد بيجين أغلب البنود والتي جاءت في 
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وطالت هذه الجلسة، وأبديت فيها مالحظات، وكان الرئيس كارتر يدون باستمرار كل ما يدور              
 . وانصرفوا على أن يلتقوا مرة أخرى في المساء

كما يتباعد اثنان   . وفي اجتماع المساء أصبح واضحا أن الخالف بين مصر وإسرائيل قد اتسع             
 . واصبح ما بينهما مسافة طويلة أو هوة عميقة. آلخرحتى لم يعد يرى الواحد منهما ا

حتى . لدرجة أفزعت الرئيس كارتر   . وأحتدمت المناقشات بين الرئيس السادات والسيد بيجين        
 : وصفها بقوله

وكل منهما يدافع عن وجهة     . ألول مرة في حياتي أرى رجلين يقتتالن كأنهما وحشان ضاريان         
 !.ع النبرةنظره في موضوعية تامة رغم ارتفا

ولم يخرج أحدهما عن أصول المناقشة الموضوعية أو الحوار السياسـي بـين اثنـين مـن                 
وبعد هذه المناقشة الحادة، قرر الرئيس كارتر أن يقدم مشروعا أمريكيا يلتقي فيه             . …الزعماء

ولكن … مشروعات أمريكيا يلتقي فيه بوجهات النظر المتطرفة بين الجانبيين        . بوجهات النظر 
ا هاما قد أعلنه الرئيس السادات في هذا االجتماع، وهو أنه نقل الرئيس كارتر في حضور                شيئ

 . السيد بيجين ما سبق أن أعلنه للرئيس الفرنسي جيسكار ديستان

أوال يجب على إسرائيل أن توقف تدخلها       .. وقال الرئيس السادات وهو يشير إلى السيد بيجين       
 . ومساعدتها لمن يسميان حداد شمعون

والسيد بيجـين يصـغي     .. والرئيس كارتر يدون كل كلمة      : الثانية والثالثة … وحكى النقطتين 
 . أنا معترف أننا أعطينا دبابات وذخائر لليمنيين ونحن لم ننكر ذلك: وقال بيجين. باهتمام شديد

 0ودعوة لزعماء لبنان  . ووافق الرئيس األمريكي على أن يقوم بجهد كبير مع فرنسا والسعودية          
 …   لوضع الميثاق الذي اقترحه الرئيس السادات-مسلمين ومسيحيى

جاء بيجين إلى االجتماع الثالثي وهو مستعد ألنقاذ كل كلمة، وهـو يعتبـر              : مجلة النيوزويك 
 . أستاذا في هذا المجال

وقـد قـال بيجـين      . وقد كان هذا اللقاء أكثر فعالية من سابقه، ولكنه اتسم أيضا باألنفعـال              
هل لي أن أذكـرك يـا سـيدي         .  إنك تتحدث إلينا في وثائق كما لو كنا أمة مهزومة          :للسادات
أننا أمة هزمت العدوان دفاعا عن النفس إنك تطالبنا بدفع تعويضات ربما كان يجـب            . الرئيس
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أنـا لسـت    " أستاء السادات، ونفخ غاضـبا    . أن أحضر لك قائمة بالخسائر التي ألحقتها بشعبنا       
 ". ما أنا أيضا أب ألمتيرئيسا لمصر فقط، وإن

وفي المناسبات القليلة التي كـان      . ولم تكن العالقات بين الرؤساء الثالثة على أحسن ما يرام           
كان بيجين رئيس الوزراء، يتنحـى جانبـا ليفسـح          . السادات وبيجين يلتقيان فيها لقاء عابرا     
ويقف األمـر   . ني أصر   أن… بعدك يا سيادة الرئيس   : الطريق أمام السادات رئيس الدولة قائال     

فقـام  . وقد شعر كارتر أن شيئا مشابها لذلك الموقف يحدث فـي المفاوضـات            . عند هذا الحد  
أي أن يقوم هو ومسـاعدوه بمهمـة   . بوضع الصيغة التي استمرت حتى يوم االنتصار األخير   

ن ولكن ذلك لم يكن يعني قطيعة فقد كـا        . االتصال بالوفدين المصري واإلسرائيلي، على حدة     
السادات وبيجين  يتبادالن الحديث، بطريقة ودية خالل الحفل الذي أعقب مهرجـان القـوات               

وقد اجتمع كارتر والسادات وامتد االجتماع إلى منتصـف         . البحرية األمريكية في هذا المساء    
كما اجتمع في هذه الليلة بعض أعضاء الوفد اإلسرائيلي مع بعض أعضاء اإلسرائيليين             . الليل

من جانبنا قد اقتنعنا بأن المصريين جادين بشأن المؤتمر، وال يهدف وجودهم إلى مجرد              إننا  " 
 ". تدميره

 .يجتمع األمريكيون في أسبن في الساعة السابعة والنصف: مجلة التايم

وهو يمشـي بخطـى واسـعة،    . يلتقون بالسادات الذي يعاني مثل بيجين من مشاكل في القلب   
ه فانس وبرجنسكي يلومون بيجين ومساعديه ديان ووزيرمان        ممسكا بعصاه، كارتر ومساعدو   

 .على رد فلعلهم إزاء مشروع السادات اإلسرئيلييون ينتقدون كل شىء

يجتمع الزعماء الثالثة على انفراد بيجين يفند مقترحات السادات نقطة نقطة، ويشـبع الورقـة               
يتعمـد الهجـوم علـى      بيجين يهتم السـادات بأنـه       . التي أمامه وخزا بإصبعه دون توقف       

ويؤخذ السادات ويقول إن هذا الهجوم كان       . 1973اإلسرائيليين وهم يتعبدون في عيد الغفران       
ويستمر السادات وبيجين في مقاطعـة      " فيجيبه بيجين بحدة إنه يظل خداعا     " استراتيجيا" خداعا  

 إحدى جوالت   يناشد كارتر السادات خالل   . أحدهما اآلخر مقاطعة تصل أحيانا إلى حد الصياح       
وتخمد االنفعاالت بعد أكثر من ثالث      " لو سمحت يا سيدي الرئيس دعه يكمل حديثه         " المجادلة
. ويحذر  أحد اإلسرائيليين فيما بعد من لقاء بيجين والسادات مرة أخـرى ولفتـرة              . ساعات  

 تقبلن  إن بيجين يشعر أن مقترحات السادات ال يمكن أن        . ينتاب االغتباط التي تبدو على بيجين     
لدرجة أن العالم لن يلوم إسرائيل إن بيجين يشعر أن مقترحات السادات ال يمكـن أن تقـبلن                  

 . لدرجة أن العالم لن يلوم إسرائيل إذا فشل المؤتمر
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   ).1978، سبتمبر 8، 9، 10(عطلة األسبوع األولى 

ف بالغابـات   طلب الرئيس السادات سيارة واستقلها وراح يطو      : مجلة أكتوبر في يوم الجمعة      
ولم يكن لها أي سبب     . واجتهد الصحفيين واإلذاعة والتليفزيون في تفسير هذه النزهة       . والجبال

 .إال مجرد انتهاز فرصة هذه العطلة للترويح عن النفس والتفكير الهادئ

وتصور ما سـوف    . …ثم التقى الرئيس بمعاونيه ودارت المناقشات وإعادة النظر في الموقف         
 . يحدث بعد ذلك

وإن كان بقية أعضاء الوفد     .. هو إجازة السيد بيجين التي تحتم عليه الصيام الصلوات        : السبت
 .اإلسرائيلي يتدارسون ويتناقشون

يوم األحد ذهب الرئيس كارتر إلى الكنيسة وأدى الصالة وفي نفس الوقـت فـإن مستشـاريه        
 . يعملون

ينم سـاعة واحـدة منـذ ألتقـى         على أن السيد فانس لم      … وكان الرئيس كارتر أنشط الجميع    
 . ولديه حضور ذهني خارق للعادة. وكان الرجل طاقة هائلة… الزعماء الثالثة

وبعد أن خرج الرئيس كارتر من الكنيسة ذهب للقاء الرئيس السادات وكانت بينهمـا جلسـة                
 .قصيرة، وفي هذه الجلسة دارت مناقشات حول االقتراح المصري

ن الرئيس كارتر ومعاونيه مثل السيد فانس والسـيد برزونسـكي   وتأكد لدى الرئيس السادات أ    
مستشار األمن القومي، لم يتوقفوا لحظة واحدة عن دراسة المشروع المصري، وعن محاولـة              
تقريب وجهات النظر حتى نائب الرئيس كارتر السيد مونديل كان يحضر بطائرته كـل يـوم                

وأن كـان   . ض ليباشر أعمال الرئيس كـارتر     ثم يعود إلى البيت األبي    . ليتابع تطورات الحوار  
بل للـرئيس أينمـا كـان       . الدستور األمريكي ال يعطي صالحيات رئيس الجمهورية ألي أحد        

نفسه، في طيارة أو سيارة أو غواصة، فمع الرئيس األمريكي كل وسائل االتصـال بـوزارة                
 . الدفاع

رة خط مباشر له شفرة وتردد      وفي مصر رأينا ذلك عندما جاء الرئيس نيكسون كان معه الطائ          
بل إن السيارة التي ركبها الرئيس نيكسون في شوارع القاهرة قد طلبهـا             . سري ال يعوقه أحد   

األمريكان قبل حضور الرئيس نيكسون بيومين ليكون على صلة بأي مسئول في أمريكا وفـي              
 !.غرق إال ثانيةألنه لو نشبت حرب ذرية فإن القرار بالرد ال يست… العالم كله في أية لحظة
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مع حلول يوم الجمعة رابع أيام المؤتمر، فرضت الشعائر الدينية األبطاء في            : مجلة النيوزويك 
حركة المفاوضات، وقد أصبحت المواقف المصرية واإلسرائيلية بشـأن القضـايا الرئيسـية،             
واضحة تمام الوضوح، كما بات واضحا أيضا، أن فرص النجاح أمام المؤتمر تعتمـد علـى                

 . وقد علق أحد المسئولين في البيت األبيض على هذه الفترة  قائال. األمريكيين

لقد بدا أن الجانبيين سيرحبان بتقديم مشروع أمريكي لكسر الجمود والتفاوض بشأنه، وبـدأ              " 
األمريكيون في وضع أول مشروع بديل من سلسلة مشاريع االتفاقات األمريكية، التـي بلـغ               

 . مشروعاعددها ثالثة وعشرين 

وقد أختار الرؤساء الثالثة، كنوع من الترويح عن النفس من جراء ضغوط عملية السـالم، أن      
يقوموا بزيارة جيستبرج، التي كانت مسرحا ألبشع المعارك وأشدها مرارة في تاريخ الواليات             

موزين المتحدة األمريكية وقد ركب بيجين والسادات معا في المقعد الخلفي من سيارة كارتر اللي         
. ويمر أسبوع قبل أن يلتقي الرجالن مرة أخرى       . في ربوع الريف  . الفارهة طوال هذه النزهة   

 . ولكن اإلقامة قد طابت لإلسرائيليين في كامب ديفيد

وقد داعب وزيـر الـدفاع      " جنة اهللا في األرض   " وأبدى بيجين إعجابه بالمكان، ووصفه بأنه       
 . ي أرض العجائب، وذلك بإضافة حرف إلى اسمهاأليزا ف:" اإلسرائيلي زوجة بيجين قائال

ولكن مسودة المشروع األمريكي األول لالتفاق البديل، الذي قدم إلى أطراف الشرق األوسـط              
يوم األحد بعد الظهر، قد صدم اإلسرائيليين صدمة شديدة، ونقال عـن أحـد أعضـاء الوفـد                  

مكتوب بطريقة رديئـة ، ولـيس إال         قد وجدوا أن هذا المشروع       ناإلسرائيلي، فإن اإلسرائيليي  
واألسوأ من كل هذا، أن ورقة العمل قد نصت ثالث مرات           . ترديدا وتكرار للمواقف المصرية   

على عدم جواز االستيالء على األراضي عن طريق الحرب، وهي جملة منقولة عن دييلجـة               
 .قرار الواليات المتحدة

تكتيك ويتحاشون االجتماعات الثالثية لفتـرة      يقرر األمريكيون تغيير ال   :  الجمعة : مجلة التايم 
السادات يخبر كارتر أنه قد     !! وبالسادات في المساء  ورطة    . كارتر يجتمع ببيجيين بعد الظهر      

 . حان الوقت لكي تتحرك الواليات المتحدة إذا كانت لديها مقترحات خاصة

مـن الموقـف   كارتر ومساعدوه يشرعون في استعراض القضايا الرئيسية، ويضـعون كـال      
وعند حلول المسـاء يحتفـل      . المصري واإلسرائيلي على حدة، ثم يضيفون للبدائل األمريكية       

يحضر كارتر وروزالين العشاء، ويمضون ساعتين يحتسون نبيذ        " السبت" اإلسرائيليون بعشاء   
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" الكارميل، وينشدن األناشيد، ومن ضمنها النشيد الذي يحبه كارتر، والذي تتكرر فيه كلمـة                
 . كثيرا" هاليلويا

 . في الوقت الذي يالزم فيه بيجين غرفته يوم السبت، يعلب آخرون البنج بونج والبلياردو

ويظل بمعزل عن الجميع حتى أعضاء      . يستيقظ السادات مبكرا مرة أخرى، ويتنزه في الغابات       
ق، الوفد المصري، يقدم مساعد فانس هارولد سوندرز ألول مرة بعد ليلة مـن العمـل الشـا                

المسودة األولى للمقترحات األمريكية، يمضي األمريكيون طوال اليـوم فـي وضـع ثـالث               
 )   23سيبلغ عددها في النهاية . (مسودات أخرى

يوم األحد يقوم السادات وبيجين، بقيادة كارتر، بجولة يتفقدون خاللها موقـع معركـة              : األحد
 ماراتون خالل اجتمـاع اسـتغرق       يشرح األمريكيون مقترحاتهم لإلسرائيليين في    . جيستبرج

. خمس ساعات ونصف بدأ الجو يصفو قليال، ألن بيجين يبدو متجاوبا مع مقتراحات كـارتر              
يبدو واضـحا أن    . ولكن بيجين مازال ينتقد كثيرا من النقاط بتفصيل شديد        . أكثر من السادات  

عـن البـدائل    بيجين قد أصابه اإلرهاق بعد منتصف الليل، يستمر كارتر في الدفاع بصـبر              
كـان شـيئا ال     " كارتر" يقول وايزمان أن    . ويعمل على استمرار فعالية االجتماع    . األمريكية

ويعلق أحد المسئولين من خـارج      " . يصدق ، فلم يفقد السيطرة على الجلسة ولو دقيقة واحدة         
". ماماإن هذا االجتماع األمريكي اإلسرائيلي الطويل، قد أفقد المصرين أعصابهم ت          " االجتماع  

يحاول بعضهم مشاهدة عرض فيلم في قاعة هيكوري، ولكـن ال يلبـث أن يصـيبهم القلـق                  
أنهم يخشون تكوين جبهـة أمريكيـة إسـرائيلية         . فيتململون في مقاعدهم، ثم يتركون القاعة       

 . السادات في غرفته طوال مناقشة الوفدين التي استمرت حتى الثالثة صباحا. ضدهم

 . …إن المشروع األمريكي يوشك أن ينتهي: رئيس السادتوقال الرئيس كارتر لل

إما إسرائيل فلم يكن لديها تصور جديد سوى مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه السيد بيجين في                
 . االسماعيلية ورفضته مصر

وفي صالة االجتماعات الملحقة بكشك الرئيس كارتر التقى بالسيد بيجين والوفد المرافق لهـا              
ة الكبرى يلتقي مجلس الوزراء األمريكي عندما يكون الرئيس كارتر في كامب            وفي هذه الصال  

 … ديفيد

 . ويلتقي أيضا بأعضاء اللجان لبحث القضايا العاجلة
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واستمر االجتماع حتى الواحـدة     … ثم التقى الرئيس كارتر بالرئيس السادات والوفد المصري       
 … صباحا 

فكامب ديفيـد تـابع لمشـاة       . البحرية للزعماء الثالثة  وكان هذا اللقاء بعد الحفلة التي أقامتها        
فال تزال قوات   . وفي هذه الحفلة شاهد الزعماء الثالثة قمة اللياقة العسكرية        . البحرية األمريكية 

وهي إلى جانب لياقتها الفائقة مـزودة       .  البحرية األمريكية هي أروع القوات المقاتلة في العالم       
 . …يبأحدث ما أبدعه العقل اإلنسان

ولذلك فهو شديد االعتزاز بسالح البحرية وكان سعيدا        . والرئيس كارتر كان مهندس غواصات    
 . مزهوا بمشاهدته للقوات البحرية الرمزية التي جاءت لتحية الزعماء الثالثة

  :1978 سبتمبر 11 االثنين –اليوم السابع 

ور دون أن تكـون هنـاك       وهي مهمة البحث والتشا   . بدأت المهمة الصعبة جدا   : مجلة أكتوبر 
فقد كان الرئيس كارتر حصيفا ولذلك لم يشأ أن يجمع بين الرئيس السـادات والسـيد                . لقاءات

وقد جادل بيجين زمـالؤه      . 242رقم  … بيجين، حتى ال تكون مشادات أعنف من التي أذهلته        
الجواز ال  جداال عنيفا في اجتماع استمر حتى الساعة الثالثة صباحا، مصرين على أن بند عدم               

 .ينطبق على األراضي التي تم االستيالء عليها في حرب دفاعية

وقد افترق الوفدان وشقة الخالف بينهما واسعة، لدرجة أن كارتر طلب إلى وزير الخارجيـة               
. اإلسرائيلي موشيه ديان، أن يضم إليه في شرفة أسبن، في محاولة أخرى إليجاد حل وسـط               

 . لم يسفر عن شىء. تمر لمدة خمس وأربعين دقيقةولكن حتى هذا االجتماع الذي اس

أثناء حركة ورقة العمل األمريكية ذهابا وايابا بين الوفود الثالثـة، تحـدث             : مجلة النيوزويك 
 . …السادات إلى حسين ملك األردن، الذي كان يمضي إجازة في لندن

 كامـب ديفيـد ،       إلى محادثات قمة   موكان السادات بأمل أن يغري الملك حسين على االنضما        
ولم يتناقش االثنان في األمور     . ولكن الملك عبر فقط عن أمله في أن تسير األمور سيزا حسنا           

ولم يجد  . الجوهرية وقد تم ألغاء اجتماع كان مقررا عقده بين الوزراء المصريين واألمريكيين           
 إال فـوز    جديد على مستوى اتصاالت القمة بين األمريكيين واإلسرائيليين فـي هـذا اليـوم،             

برجنسكي مستشار الرئيس األمريكي لألمن القومي، على بيجين في المباريات ثالث التي كانا             
أريدك أن تعلم أنني ألعـب للمـرة        : " وقال بيجين لبرجنسكي  . قد بدأها في العطلة األسبوعية    

 ثم شرح أن رجال المخابرات الروسية، هـم       " األولى ، بعد أن قوطعت أثناء مباراتي األخيرة       
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وقبضوا عليها في بولندا منذ ثمانية وثالثين عاما لقـد كـان            . الذين قطعوا عليه هذه المباراة      
. هناك إحساس قوي بوجود فرصة من أجل التقدم، بالرغم من الكآبة المخيمة على هذا اليـوم               

فقد عاد وايزمان من اجتماع مع السادات، وأخذ يحث الفريق اإلسرائيلى على التركيـز علـى    
 ..…لخالف حول سيناءنقاط ا

يطلب كارتر من اإلسرائيليين، أن يضعوا ردهم على المقترحات األمريكية كتابة،           : مجلة التايم 
اإلسـرائيليون يلهثـون علـى      . حتى يستطيع دراستها قبل لقاء العاشرة والنصف مع السادات        

عتين كارتر يجتمع بالسـادات، لمـدة سـا       . دراجاتهم، لتوصيل الرد صفحة صفحة إلى كارتر      
يعـد السـادات بـالرد    . يعرض عليها الموقف األمريكي، مع إدماج بعض األفكار اإلسرائيلية        

يستشعر الوفد األمريكي ظهور موقف جديد من األخـذ         . النهائي هذه الليلة، دون تحديد الوقت     
 . والعطاء

 :  سبتمبر12اليوم الثامن الثالثاء 

ووزير خارجية أمريكا السيد    … غة مستمرة ما تزال المناقشات دائرة، والصيا    : مجلة أكتوبر 
 . فانس ما يزال حائرا بين جميع األطراف من أجل كلمة أو عبارة

في لقاء صباحي مع كارتر طالب السادات بتعهد أمريكي صريح باالنسحاب           : مجلة النيوزويك 
عيم وانعـزل الـز   . من سيناء، ولما يجب إلى طلبه، فقد أقدم على أول تهديد بإنهاء المحادثات            

ولكن ما لبث أن ظهـرت      . المصري وأصبح ال يغادر غرفته إال للتريض صباحا في الغابات         
وشكل ديان أحدى هذه القوى، فقد أصبح همزة الوصل بين اإلسرائيليين           . قوى جديدة في اللعبة   

وقد علق أحد   . واألمريكيين، واستطاع في مرات عديدة، اقناع بيجين بقبول المقترحات الجديدة         
إن ديان لديه مقدرة خاصة على إيجاد صيغ ال تؤذي         : " كين في المؤتمر على ذلك بقوله     المشتر

 ".ايديولوجية بيجين

تقسيم المفاوضات  . فقد تقرر في هذا اليوم      . وقد كان اليوم الثامن إلى حد ما هو نقطة التحول         
فـي حـين    . وراح كارتر يتنقل بين السادات وبيجين مركزا على مشاكل سيناء           . إلى قسمين   

على الضفة الغربية   . ركز الفريق المنوط به وضع مسودات   المشاريع برئاسة سيروس فانس           
. وغزة، وكانت النقطة األساسية في هذا اليوم، هي االجتماع الذي تم بين كارتر وبيجين مساء                

 . بما فشل فيه. ويبدو أن بيجين قد استطاع أقناع كارتر
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من الورقة األمريكية ووافـق علـى       " عدم الجواز " اد بند   منذ يومين وافق الرئيس على استبع     
كما وافـق   . طلب بيجين بوجود عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية غير محدد بوقت معين           

قضية السيادة في الضفة الغربية في نهايـة        " مناقشة" وليس فقط   " إقرار"بيجين من جانبه على     
 . الفترة االنتقالية المحددة بخمس سنوات

ينكب على دراسـة الخـرائط مـع        . يسعى كارتر إلى إيجاد منفذ لمشكلة سيناء      :  التايم مجلة
أحدهما تتعلق بالسـالم بـين إسـرائيل        : يرى الرئيس إمكانية التوصل إلى اتفاقيتين     . وايزمان

 . ومصر واألخرى تتعلق بإطار السالم الشامل

اق سـيناء علـى ورقـة       ينسحب كارتر لدراسة الموضوع على حدة، يدون سريعا تفاصيل اتف         
يضـع  . صفراء ويضع التواريخ لالنسحاب اإلسرائيلي وحجم مناطق األمن، أرقـام صـعبة             

يستعرضان معا الـرد المصـري علـى جميـع          . المقترحات في جيبه ، ثم يجتمع بالسادات      
يخرج كارتر المقترحات المتعلقة بسيناء من جيبه، السادات يقبلها         . مقترحات السالم األمريكية  

 . دل فقط من حجم بعض مناطق األمن ، وبعض األرقام األخرىويع

فتنتهي بارقة األمل يصر بيجين على أن إسرائيل ال تستطيع قبـول            . يجتمع كارتر مع بيجين   
مبدأ االنسحاب الشامل من غزة والضفة الغربية، ولكن هذا ال يمنع أنه للمرة األولى ، يطـرح       

علق بمبادئ السالم الشامل، واآلخر يتعلق بمعاهـدة        واحد يت : على مائدة المفاوضات مشروعين   
 . مصرية إسرائيلية

  سبتمبر 13اليوم التاسع األربعاء 

 ساعة من الثامنة صباحا     14فقد عمل في هذا اليوم      .. هذا اليوم كان للسيد أنس      : مجلة أكتوبر 
 يتحرك من كشك رئيس كارتر إلى حيث يقيم أعضاء وفود، ومع السيد فـانس كـل خبـراء                 

 مرة يلتقي  … الصياغة

ويعود ليلتقي بالوفد اإلسرائيلي ثـم يتجـه إلـى       … ثم يعود للرئيس كارتر   .. بالوفد المصري   
 . الرئيس كارتر

كانت النتيجة اإليجابية الجتماع الليلة الماضية بين بيجين وكـارتر، حـافزا            : مجلة النيوزويك 
كن هـذا الشـعور تالشـى خـالل         ول. لشعور المرح والنشاط الذي ساد طوال اليوم تقريبا         

 خـالل   ناالجتماعات التي عقدها كارتر وفانس مع الخبراء القانونيين المصريين واإلسرائيليي         
وقد جادل المصريون مرة أخرى مـن أجـل تمضـين           . عشر ساعات بسبب كثر التفاصيل      
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جين إلـى   وهذا ما دفع بي    . 242الوثيقة، نص عدم الجواز الوارد في قرار األمم المتحدة  رقم            
 : الصياح

وقد حلت المشـكلة عـن طريـق        " لتنسى يدي اليمني فعاليتها، قبل أن أوقع مثل هذه الوثيقة         " 
في النص النهائي لالتفاقـات دون أن ينقـل مباشـرة         " بكل أجزائه  . 242اإلشارة إلى القرار    
 النقطـة   إن هـذه  : وقد علق أحد األمريكيين على ذلك بقوله      " عدم الجواز " النص الحرفي لبند    

 . تبدو غبية ولكن هذا ما يحدث

 . مساء فاألمر يتعلق بالتفسير

يتخذ كارتر أسلوبا جديدا ، يتجاهل البروتوكول، ويتعامل ال مع الزعماء، ولكـن             : مجلة التايم 
يستغرق اجتماع كارتر وفانس وبيجين علـى       … مع مساعديهم من أجل وضع التفاصيل الفنية      

 الشاي والشطائر والساندويتشات بيجين يتنزه في الغابات مـع          التوالي، يرسل خاللها في طلب    
ويقول أحد المسئولين األمريكيين  معلقا على       .. …والسادات يتجول مرة أخرى   . زوجته ليزا   

فلـم  " .. أن باراك هو البطل المجهول للمؤتمر     " أهارون باراك النائب العام اٌإلسرائيلي السابق     
 ".  بدونه، فقد رفض مبدأ أن مشكلة بعينها غير قابلة للحليكن من الممكن التوصل إلى اتفاق

في هذه الليلة، يكتشف كارتر وفانس تصلب بيجين ضد المقترحات األمريكية حـول سـيناء،               
ينظر ككـارتر إلـى     . ويبدأ بيجين في التحدث بالعبرية مع كوايزمان        . …التي عدلها السادات  

قاربت منتصف الليل، وأن الجميـع مـرهقين،        فانس في فزع وينبه كارتر إلى أن الساعة قد          
 . ويجب أن يأووا إلى فراشهم، كي يوافق بيجين

  سبتمبر 14اليوم العاشر الخميس 

ورفعـت  . تبلور أخيرا شكل االقتراح األمريكي وأدخلت عليه تعديالت كثيـرة         : مجلة أكتوبر 
 . ثم حذفت عبارات أثبتت عبارات جديدة … كلمات ووضعت كلمات أخرى

 .  الصياغة األولى للمشروع األمريكي ، فقد رفضتها مصر وإسرائيل في وقت واحدأما

وهذه صدقة عاديةن   . وفي هذا اليوم خرج الرئيس السادات كعادته يتمشى فالتقى بالسيد بيجين          
 … فأكشاك الجميع متفقا … والتقى الرجالن وحيا كل منهما اآلخر

ادات والسيد بيجين على مسافات متساوية كل       وأكشاك الرئيس كارتر والرئيس الس    … ربة جدا 
واحد منها على رأس مثلث متساوي األضالع وحاولت الصحف أن تفسر بالضبط ما الذي دار               
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.  كما وصفها الـرئيس كـارتر      –" الوحدية" بين الرئيس السادات والسيد بيجين بعد المناقشات        
 واحد يدير ما في رأسه من       والحقيقة انه لم يحدث شىء غير عادي، سالم وكالم وانصرف كل          

 . …أفكار ومن تصورات متصلة بما عساه أن يحدث بعد ذلك

ثم .. وتوقف الحديث مع الرئيس السادات      " بسكلتة" والتقى الرئيس السادات بالسيد فاين تسمان       
 . أن السيد فايتسمان كان دائم التردد على الرئيس السادات طوال األيام الماضية

وخرج … الرئيس السادات أن يلتقي بالسيد موشي ديان وجاءه السيد ديان         وفي هذا اليوم طلب     
الرئيس السادات من الحديث معه بمعنى واحد هو ال توجد أية إمكانية من أي نـوع للتفـاهم،                  

 ! فوجهات النظر متباعدة أو مستبعدة تماما

 . وكانت هذه هي النتيجة التي توصل إليها الرئيس السادات بعد جلسة طويلة

. أصر نمر األمريكية في التحرك، على الرغم من اإلرهاق الذي ألم بهـم   : جلة النيوزويـك  م
كارتر يقابل السادات كارتر يقابـل وايزمـان وديـان ،           .. وتدل طريقة تحركاتهم  على ذلك       

كارتر يعود إلى السادات بعد الغذاء، وديان يلتقي بالسادات، وأخيرا فانس يجتمع ببيجين، وقد              
سرائيليون عن طلبهم بشأن السيطرة على أربعة مطارات مصرية بعد أن وعـدهم             تغاضى اإل 

كارتر ببناء اثنين جديدين في النقب، ولكن عموما كان سير األحداث بطيئا وكان بييجين بيجين               
قد شارف على استنفاذ  قائمة التنازالت الممكنة وكاد السادات أن ينفذ صـبره مـع رئـيس                  

لم يعد كل منهمـا يطيـق رؤيـة      . صرح أحد المسئوليين األمريكين     وقد  . الوزراء التملودي   
وقد عبر عن قلقه بصوت مرتفع أثناء فترة        . …حتى آمال جيمي كارتر بدأ تتضاءل     .. األخر  

إذا لم نستطع إنجاح هذا المؤتمر، فإن الحضور مرة أخرى          " … الراحة بين جوالته الرياضية   
 ".  مطلقاإلى كامب ديفيد لم يكون على نفس الصورة

قال أنور السادات أنه ينوي العودة إلى بلده، وكان مـن           : ثم جاءت أكثر ليالي المؤتمر وعورة     
المحتمل أنه ال يناور وأمر فانس الفريق األمريكي في محاولة يائسة أخيرة ألنجـاح المـؤتمر        

ة والدوافع  وتغلبت الروح القوي  . أن ينقصوا المقترحات األمريكية بشأن جميع المشاكل المعلقة         .
التي أحضرتن الوفود إلى كامب ديفيد فقد هب وايزمان واقفا خالل عـرض فـيلم سـينمائي                 

أن هذا يجعلني أشعر باإلعياء إننا ال نستطيع أن نواجـه           : " وخرج خالل مشهد مثير صائحا،      
 ".حربا أخرى البد أن نحصل على السالم
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. عة والنصف صباحا، يستيقظ كارتر أيضا     روز الين قلقة تستيقظ في الساعة الراب      : مجلة التايم 
 . ويقرر أن يبدأ في العمل

يتحدث إلى برجنكسي تليفونيا ويطلب من مستشاره لألمن القومي أن يحضر له بعض األوراق              
وهو يشاهد العرض الليلي    . يغلب النعاس على بيجين عدة مرات     . إن هذا السباق يرهق الجميع    

 ويبدي وايزمان ملحوظة معبرة خـالل أحـد العـروض           "أمراه غير متزوجة  : " ألحد األفالم 
يوشـك المـؤتمر أن     " . إذا أنهار هذا الشىء فإن من سنحصل عليه هو حرب أخرى          : " أيضا

 . ينهار فعال في هذا اليوم

وبالرغم من تأكيد كارتر أن الواليات      … ينتقل كارتر ذهابا وأيابا بين اإلسرائيليين والكسادات      
من المواقف اإلسرائيلية إال أن السادات يبلـغ مسـاعديه، أن يحزمـوا             المتحدة ال تؤيد كثرا     

 . أمتعتهم استعدادا للرحيل

 :  سبتمبر15اليوم الحادي عشر الجمعة 

بعد أن فزع الرئيس السادات من رياضته الصباحية ، التقى بالوفـد المصـري              : مجلة أكتوبر 
في هذا اليـوم اسـتقال وزيـر        .…وكما هي العادة، دارت المناقشات حول حصيلة كل ما قيل         

وهو صديق للرئيس السادات وكان زميله في السجن وفي         . الخارجية السيد محمد إبراهيم كامل    
 .الكفاح السري

. والحظ الرئيس السادات أن السيد محمد إبراهيم كامل عصبي المزاج، وهو عصبي بتكوينـه             
يساعدوه في وزن الموقف وزنا     ويبدو أن المناقشات الحادة واإلرهاق ثم أن بعض معاونيه لم           

 .صحيحا كل ذلك قد ضاعف من اضطرابه

وكان الجو العام متوترا، والرئيس األمريكي في حيرة وال يعرف كيف يوفق بـين وجهـات                
 . ..النظر المتنافرة

 . ويبدو أن السيد محمد ابراهيم كامل لم يتحمل الموقف بأكمله

سادات والسيد ديان، استدعى السيد سيروس فأنس       فبعد الحديث الطويل الذي دار بين الرئيس ال       
أشرف غربـال سـفيرنا فـي       . وقد حضر هذه المقابلة وزير الخارجية المصري ود       . صباحا
 .أمريكا 
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أحب أن أقول لكم أننا حددنا موقفنا وأن كانـت هنـاك            : واستهل الرئيس السادات حديثه بقوله    
ى لم أوافق عليها وكل ما أخشـاه أن         وقد وافقت عليها ومواقف أخر    . بعض المواقف ألمريكا  

ولكنني أريد أن أسجل أن هذه الموافقة قد        . إذا فشلت مفاوضات كامب ديفيد       -مفاوضات مقبلة 
ولكنها لن تكون أساسا ألية مفاوضات مقبلـة مـع          . قررتها تيسيرا لمهمة الرئيس كارتر فقط     

ن مصـر ال تلتـزم بمـا    الطرف اآلخر وأرجو أن يكون واضحا أنه إذا لم يحدث أي اتفاق فإ    
 ! وهذا ما ال أستطيع_ وإال كان ذلك أضرارا بمصالح مصر! وافقت عليه أمريكا بصفة خاصة

أن هذا األمر البد أن أعرضه على الرئيس كارتر مباشرة وخرج السيد            : وكان رد السيد فانس   
 " . فانس

سيادة الرئيس  : ولم تمض سوى خمس دقائق حتى كان الرئيس كارتر يتحدث في التليفون قائال            
 . السادات أريد أن ألقاك اآلن

 . وأعاد الرئيس السادات ما سبق أن أعلنه للسيد فانس. وجاء الرئيس كارتر

نحن اآلن قد أمضينا عشرة أيام ويبدو أن الطرف اآلخر لم يوافق علـى              : قال الرئيس السادات  
 . …شىء وأن المسافة تباعدت بيننا

فقك تماما، وإذا قدر لهذه المفاوضات أن تفشل فسوف أعلن موقف           أنا أوا : " قال الرئيس كارتر  
 وال شىء يلزمـك مـا دامـت         –وموقف أمريكا كذلك    . مصر كامال، وموقف إسرائيل كامال    

 . إسرائيل لم تتفق معك

 . وكل شيىء كما تريد تماما. تنتهي غدا. ولكني أرى أنها سوف : قال السيد فايتسمان

 . .خير… قال الرئيس السادات

 .     بعد أن تغير الجو تماما -وجلس االثنان يتكلمان في موضوعات مختلفة

وكـان  ! " غير أن كل شـىء ينهـار      " -:قال السادات لوأيزمان في الصبح    : مجلة النيوزويك 
كارتر قد رتب لهذا االجتماع، راجيا أن يستطيع ديان ووايزمان أقناع الرئيس المصـري، أن               

مكنا ولكن كان على ديان أيضا أن يشرح ضرورة موافقة الكنيست           التوصل إلى اتفاق مازال م    
على أي اتفاق إلزالة المستوطنات اإلسرائيلية في سيناء، وقد بلغ من شحوب وجـه فـانس،                
عندما جاء يبلغ كارتر بحالة الرئيس السادات، أن كارتر قد ظن للوهلة األولى، أن الحرب قد                

يعمال على أال يستقبل الرئيس السادات أية طـائرة         أعلنت، وأمر كارتر فانس وبرجنسكي أن       
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واتجه كارتر إلى   . وكان الوقت ظهرا  . إال إذا  أعطى هو شخصيا أمرا كتابيا بذلك        " هليكوبتر  
مقر السادات سائرا على قدميه وقد استغرق منه ذلك ما أطلق عليه فيما بعد أسوأ خمس عشرة                 

 ." دقيقة في حياتي

وإنما سيؤدي أيضا إلـى     " يعني فقط تحطيم عالقة صداقة حميمة       وحذر السادات أن سفره لن      
تدمير العالقات المصرية األمريكية وأكد أن مصر ستصبح فريسـة سـهلة بـدون المسـاندة                

لقد وجدت الرئيس كارتر    " وقال فيما بعد للصحفيين،     . كف السادات عن المقاومة     . األمريكية  
. ن في قلبي مكانا خاصا لكارتر اإلنسـان       أ… يزورني في كشك دوجود حيث حددت إقامتي        

لقد كان محقا وكنت مخطئا، ألن األمور قد تغيـرت     … وكارتر الصديق ثم كارتر رجل الدولة     
 ".خالل األربع وعشرين ساعة التالية

وعقب هذه المقابلة المثيرة بين كارتر والسادات اتصل نائب الرئيس والتر مونديل بـالزعيمين              
لة  خطية من الرئيس كارتر تنص على أن يكون يوم األحد هو آخر أيام               األجنبيين وسلمها رسا  

وقد قام بيجين بدعوة كارتر والسادات لحضور حفل الفرقة السيمفونية اإلسـرائيلية            . المؤتمر  
ولم يرد السادات وقدم إبراهيم كامل استقالته في هذا         . في واشنطن في اليوم التالي وقبل كارتر      

 . تفاوض بشأن االتفاقياتاليوم احتجاجا على ال

 :مجلة التايم

يزور كارتر السادات صباحا، في محاولة يائسة الستمرار المؤتمر، ويجعل مـن الموضـوع              
قضية شخصية، فيقول أنه إلى جانب المخاطر التي سيتعرض لها الشرق األوسط فإن انهيـار               

قول السادات فيما بعـد     المؤتمر، سيلحق ضررا بالغا بمركزه السياسي في الواليات المتحدة وي         
أن الرئيس كارتر يتمتع بمنزلة خاصة في قلي ولكن سيفعل ما في وسـعه ويصـرح أحـد                  :

لقد أكد السادات لنا أنه لم يحدث أن أهـتم أحـد الرؤسـاء األمـريكيين                :" مساعدي السادات   
 .بمشاكلنا مثل هذا االهتمام

 ". وال يمكن أن نتوقع الحصول على رئيس أخر مثله

لسادات على البقاء في كامب ديفيد يقترح كارتر تحديد يـوم األحـد الختتـام أعمـال      يوافق ا 
 .المؤتمر، راجيا أن يكون في هذا الضغط، عنصرا مساعدا له 

لقد أراد كارتر للمؤتمر أن ينتهي بسرعة علـى أن يلفـظ أنفاسـه              : " ويعلق أحد األمريكيين    
 ". ببطء
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ولكنـه  . لموافقة على سحب مستوطناته من سيناء     أن النقطة الحرجة اآلن ، هي رفض بيجن ا        
سيترك هذا الموضوع للكنيست ليبت فيه يوافق السادات على مضض عندما يبلـغ             : قدم بديال   

 . بذلك

 :  سبتمبر 16اليوم الثاني عشر السبت 

 . تلقى الرئيس السادات معلومات تؤكد له أن األمور تمشي إلى األحسن: مجلة أكتوبر

فقد بدأ السيد بيجين يوافق على مـا        . ت الصيغة قريبة ومقبولة من الطرفين       وفي الليل أصبح  
 .. …وافقت  مصر عليه

 . واليزال وزير خارجية أمريكا السيد سيروس فانس دائخا بين كل المتخصصين في الصياغة

 . واستحق السيد فانس عظيم االحترام ألخالصه وتفانيه في عمله

جميع، وكان أكثرهم حيوية، وأكثرهم حرصـا علـى قـراءة           أما الرئيس كارتر فكان أنشط ال     
 . الكلمات والحروف أوال بأول

وافق المشتركون يوم السبت، على فصل القضايا مثار الخالف بما في ذلك :  مجلة النيوزويك
المستوطنات اليهودية في األراضي المحتلة ووضع القدس وأن تتم معالجة هذه المشاكل في             

 ".خطابات متبادلة

تكون هناك في النهاية ثالثة خطابات منفصلة حول القدس، وكادت الخالفات بين الواليـات              س
 . المتحدة وإسرائيل حول المذكرة األمريكية أن تتسبب في إنهيار المؤتمر

فقد أحترم كارتر التشـدد     . وفي هذه األثناء لم يكن جيمي كارتر ومناحم بيجين على اتم وفاق           
فاوضات، ولكن بيجين قد أثاره إلى درجة أنه انفجر فـي ذات مـرة              اإلسرائيلي على مائدة الم   

! إذا اتخذت هذا الموقف المتجمد فلم يكن هناك داع على اإلطالق لعقد المؤتمر              :" قائال لبيجين 
كما أن بيجين قد افقد الرئيس صبره، باستطراده في الحديث عن التاريخ الطويل لعذاب اليهود               

أن كل ما يفعله بيجين هو التحـدث        : " سئولين األمريكيين متذمرا  وقد علق على ذلك أحد الم     . 
 ". ولكنك بعد فترة تمل االستماع إليه. أنك يجب أن تحترمه بسبب ما عاناه. عن الماضي 
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وفي لحظة  . وحدث أن استفز بيجين كارتر بمقاطعته المستمرة خالل أحد االجتماعات الثالثية          
ين، فأقترح عليه رئيس الوزراء أن يسمح له بإتمـام          حاول كارتر أن يتدخل خالل حديث بيج      

 .وحدث

وقد كان األمريكيون واإلسـرائيليون  .. فأجاب كارتر سأراعي ذلك فعال، كما راعيته أنت معنا    
وذلك خالل االجتمـاع الـذي دام أربـع         . في نهاية األمر هم الذين أنقذوا المؤتمر من الفشل          

ر سهال فقد ثار بيجين ثورة عارمة على الكلمات         ولم يكن األم  . ساعات ونصف مساء السبت     
أن بيجين يعتبر القدس عاصمة إسـرائيل الموحـدة وقـد    . التي وصفت المدنية كأرض محتلة 

 . أسرع كارتر وبيجين بإنهاء اجتماع هذه الليلة

وهو طالب في كولورادو، وأخبره أنـه كانـت هنـاك           " بنى" وتحدث بيجين تلفونيا إلى ابنه      
 !!ولكننا قومناها وسنغادر كامبد ديفيد دون أن نصل إلى اتفاقضغوط قوية، 

ولكن عندما استخدمت الواليات المتحدة، فيما بعد لغة جديدة أكثر مرونة أصبح االتفاق بشـأن               
 وأضـاف أن  نقضايا كثيرة أمرا ممكنا وقبل بيجين صياغة أمريكية جديدة تتناول الفلسـطينيي        

ت جديدة في الضفة الغربية خالل المفاوضات وهذا التنازل         إسرائيل ستمتنع عن إقامة مستوطنا    
 . بالرغم من عدم وضوحه، قد مهد الطريق أمام خالفات مريرة بعد المؤتمر

خطـاب  : وانكب المساعدون في البيت األبيض طوال يوم السبت، على إعداد ما أطلقوا عليه            
ساعة الثانية عشرة والنصـف     األنباء السيئة، أي تقرير كارتر حول فشل المؤتمر ولكن في ال          

 "!!أظن أننا سنصل إلى اتفاق:" مساء، ألتفت فانس إلى أحد المساعدين، وقال

 : مجلة التايم

يرغب في الذهاب إلى واشنطن لسماع ليونارد برنستاين يقود األوركسترا السـيمفوني            بيجيين  
 ديفيد معسكر اعتقال    أن كامب : " بيجيين يعلق مازحا  . …كارتر ال يريده أن يذهب    . اإلسرائيلي

" ويتذكر صديقه الذي استطاع الهرب من معسكر بريطاني بعد ستة محاوالت، ويقـول           ! فاخر
 ".إذا لم ننته سريعا، فسأدعو صديقي ليبدأ العمل فورا

ولكن هناك أزمة أخرى في الطريق حول الضفة الغربية أن بيجين يص على أال يتضـمن أي                 
 التي تدين االستيالء على األراضي عن طريـق         242 القرار   اتفاق يتم في كامب ديفيد مقدمة     

يطيش بالصواب ألنه ينصب علـى      . ويقول أحد المشتركين أن الجدل في هذه النقطة         . الغزو
. حرفية النص بطريقة غير معقولة وتمر ثالث ساعات في مناقشة عدم إدراج هـذه الجملـة                 
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طلق، ويفكرون في طريقة لتمرير الضـفة       يتناول األمريكيون المتوترون غذاءهم في الهواء ال      
الغربية يبتكرون حال عبقريا ذا اتجاهين لنـدع مصـر وإسـرائيل واألردن والفلسـطينيون               
يتفاوضون حول الوضع النهائي للضفة الغربية من ناحية وأن تسعى إسـرائيل واألردن إلـى               

رى يطلـع بـاراك      من ناحية أخ   نباالشتراك مع الفلسطينيي  . عقد معاهدة صلح في نفس الوقت     
هذا أفضل بكثير، أعتقد أننا سنصل إلى شىء        :" اإلسرائيلي على هذا االقتراح األمريكي فيقول     

 "  ما 

 حق اختيار شكل حكـومتهم      نولكن السادات يخبر كارتر أنه مازال يريد أن يكون للفلسطينيي         
ت بعـد انتهـاء     وأنه البد من عمل شىء بالنسبة للقدس يجتمع كارتر وبيجيين لمدة أربع ساعا            

يستمر االجتماع إلى ما بعد منتصف الليل وينتزع كارتر من بيجـين الموافقـة    . شعائر السبت 
ألول مرة  :"  األمريكيين   نويقول أحد المسئوليتي  . على طرح قضية المستوطنات أمام الكنيست       

 .."   بدأنا نفكر أنه من الممكن أن يسفر هذا المؤتمر عن شىء

 : سبتمبر17حد اليوم الثالث عشر األ

أو اللمسـات   " الرتـوش " وأصبح معروفا أن االتفاق وشيك ، وأن هناك بعض          : مجلة أكتوبر 
 .  األخيرة في الصياغة

اليوم سوف توقع االتفاقيات في     : وعند الظهيرة، مر الرئيس كارتر بالرئيس السادات وقال له          
 . وسوف نلتقي يوم االثنين.. القاعة الشرقية بالبيت األبيض

إن الرئيس كارتر قـد وافقنـي علـى وجهـة           : وجمع الرئيس السادات الوفد المصري وقال     
 ! وقد وافقت على ذلك… وقد طلب مني مهلة يومين فقط… نظري

كما هي العـادة    .. وذهب الرئيس السادات في رفقة الرئيس األمريكي حتى أوصله إلى مسكنه          
 … فكل منهما يرافق اآلخر إلى مسكنه

يبا كانت حالة وزير الخارجية المصري سيئة تماما، ولم يطق صبرا على هذا             وبعد الظهر تقر  
أريد أن أستأذنك في    : سيادة الرئيس   : الجو المتوتر المشحون، فذهب إلى الرئيس السادات قائال       

 .إعفائى من العمل وزيرا للخارجية، ألنني ال أستطيع

 . …لتك ولكن حاول أن تهدأوأنا يا سيدي قبلت استقا.. قال الرئيس السادات معك حق 
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فقد اشـتركنا فـي الكفـاح      … أنني أعتبر محمد كامل مثل ابني تماما        : وقال الرئيس السادات  
وأنا أعذره ألنه ال يقدر على تحمل هذه الضغوط الهائلـة علـى             . ودخلنا السجن معا  . السري  
 . أعصابه

 كارتر، كان قد قـرر      ئيسالرثم أمر الرئيس السادات بتأجيل رحلته إلى واشنطن فقبل مجىء           
ألنه بعد هذه األيـام     . ويعود هو والوفد المرافق له     .. ديفيدالرئيس السادات أن يترك كامب      

وأحس الرئيس السادات أنـه     .  عن موافقة السابقة المعلنة      بيجينالعشرة لم يتزحزح السيد     
ات من جديد توقعا    لمجلس األمن القومي، أنه البد أن تعاد الحساب        أعلنكان يتوقع ذلك عندما     

 . لألسوأ

 كامـل موضـوع     إبـراهيم  الموضوعات التي ناقشها الوفد المصري مع السيد محمـد           ومن
.  في إطار التسـوية    عليهاالمستوطنات فقد رأي السيد محمد إبراهيم كامل، أنه البد من النص            

 . وبذلك يثبت حق مصر قانونا

أو اإلثبات والقرار فيها    .  لألخذ والرد  ةمطروح ليست   ولذلك" مبدئية"  المستوطنات مسألة  ولكن
 يعيشون فيها، أو ال اتفاق مطلقا بـين مصـر           منسياسي، فأما فك المستوطنات وخروج كل       

 له أنه ال يمكن النص لعيها، ألن السيد بيجـين           قيلبل أن الرئيس السادات عندما      .. وإسرائيل
ئيلي أعلن الرئيس السادات أن      على الكنيست اإلسرا   عرضهاليس مفوضا بمناقشتها إذ البد من       

فإذا رفض الكنيست االنسـحاب مـن       .  أو عدم موافقته   الكنيستكل شىء متوقف على موافقة      
 . سقطت كل اتفاقية السالم.  المحتلةأرضناالمستوطنات المقامة على 

 . سياسي وليس نصافيهاوالقرار .. قضية سياسية ...  المستوطنات قضية مبدأفقضية

 عرض كارتر على السادات التقدم الذي تم إحـرازه بـاألمس            الكنيست صالة   بعد: النيوزويك
 األمريكي الذي انقسم إلى فرق من أجل ترتيب االحتفاالت في الحجرة            الوفدوعم االبتهاج بين    

 زعماء العالم وإعادة كتابة التقارير، وتحويل تشاؤم يوم السبت إلى انتصـار             وإبالغالشرقية،  
 .  األحديوم

 وقت الظهيرة عندما أعلـن  ظهرت هناك أزمة واحدة تقف في سبيل نجاح المؤتمر،      كان ولكن
 في الخطاب األمريكي حـول القـدس        وردتبيجين للمرة الثانية، أنه سيغادر كامب ديفيد، إذا         

وقـد أوفـد    .  أرضا إسرائيلية شرعية   وليس" محتل" إشارة إلى أن الجزء العربي من المدينة        
 الخارجية فانس ونائب الرئيس مونديل، لشرح كيـف         وزيرعديه إلى   بيجين اثنين من أهم مسا    
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ولكن المشكلة حلت   .  مرارا عدم إدراكهم لجوهر الخالف       اثبتواأن المفاوضين األمريكيين قد     
 . أخيرا على مستوى القمة

وتحـدث  .  انتهاء المـؤتمر   قبل كارتر قد اقترح قبل ذلك، أن يجتمع بيجين مرة أخرى            وكان
 هو أن يقوم بزيارة بيجين وظهـر        أصر كارتر   ولكن" سأتي إليك : ارتر وقال له    بيجين إلى ك  

.  منه ومن السادات هدية ألحفاد بيجـين       عليهاأمام باب بيجين حامال رزمة من الصور الموقع         
 عن عائلتيهما لمدة أربع دقائق، اندفع       الزعيمانوقد تأثر رئيس الوزراء بشكل واضح، وتحدث        

 المـؤتمر فشـال     فشل"  في خطاب القدس قد تسبب في        المهينة الجملة   إن :"بيجين بعدها قائال  
إذن سنعيد صـياغة    . إذا كان شعورك بهذه القوة    :  في االستسالم فقال   كارتر دور   وجاء" ذريعا

 ". التي ترضيكبالعباراتالخطاب 

 اجتماعه مـع كـارتر الـذي        طوال ذلك لم ينته األمر عند هذا الحد فقد استمر السادات            ومع
 وصيغة الفقـرة التـي      الرسائلاستغرق ساعة وخمسين دقيقة في إظهار تحفظاته بشأن تبادل          

 .تتناول حقوق الفلسطينيين في الفترة االنتقالية

 كل  إن" وحرك شفتيه بكلمات  . الخارج أعطى كارتر إشارة الموافقة لمساعديه المنتظرين في         ثم
فطلب .  المطالب في الدقائق األخيرة     ببعض يطالب حاول السادات أن     وقد" شىء على ما يرام   

 .وعندما نقل برجنسكي هذا الطلب إلى بيجين. بالقدسأن يرفرف علم عربي في مكان ما 

 ديفيد في يومه األخير الحاسم يسـلم المسـئول األمريكـي            كامب تجتاح   عاصفة:  التايم مجلة
.  بشـأن القـدس     الرسالة التي توضح وجهات النظر األمريكية      وهيرسالة كارتر إلى بيجين     

 ، واعتبارهـا    1967 الشرقية التي استولت عليها في عام        القدسوترفض طلب إسرائيل بضم     
 قطـع ذراعـه     يفضل" ينفجر بيجين، يعيد الخطاب معلنا أنه       . اإلسرائيليةجزءا من األراضي    

إن النتيجـة   .  كارتر تأجيل مسألة القدس إلى وقت الحق       يقرر"  أن يوقع على هذا    علىاليمنى،  
وفـي السـاعة    . يلتقي كارتر بالسادات للمرة األخيرة في مفاوضات نهائية       .  رهن بمصر  آلنا

 والنصف بعد الظهر، ينظر هاميلتون جوردان إلى أعلى فيرى كارتر يعطـي إشـارة               الرابعة
 .  عبر النافذة لقد وافق السادات على النصوص األخيرة للوثيقتين التاريخيتينالموافقة

 وبيجين الرائع وهما يتعانقـان      الساداتعد احتفاالت البيت األبيض، ومنظر       هذه الليلة، وب   وفي
 كـان هـذا هـو       لقد:"  بلينز ويقول لها     فيعلى شاشة التليفزيون، يتحدث كارتر إلى والدته        

 .  على وجنتيهالدموعوتسيل ! أصعب شىء قمت بعمله يا أماه
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على النحو الذي أعلنه الرئيس كارتر       القرار السياسي المبني     بين المسافة   وكانت:  أكتوبر مجلة
 ....  المشترك في الكونجرس، وبين النص على ذلك قانونااالجتماعبمنتهى الوضوح في 

 .,., النص على ذلكبضرورة معاوني السيد محمد ابراهيم كامل أفزعوه وأرهقوه ولكن

لسـادات وهـو    رأيتم الـرئيس ا   لو:  اجتماع الكنيست اإلسرائيلي أعلن السيد مناحم بجين       وفي
 )إطالقايزمجر في وجهي، أنه ال يريد أن أناقشه هذه القضية 

أن :  على التليفزيون قيل لـه     يتفرجبينما كان الرئيس السادات     .....  الساعة العاشرة مساء   وفي
 .  يلقاكالصالونالسيد فايتسمان وزير الدفاع اإلسرائيلي في 

  عيزر؟ر يا خي.  فايتسمان فبادره الرئيس السادات بقولهالسيد

 نهايتهـا علـى النحـو الـذي         قاربتسيادة الرئيس أنني أرى األمور قد       :  السيد فايتسمان  قال
 .يرضيك 

 ... لقد جاء ديان أمس:  الرئيس السادات قال

 .  واضحا تماما أنه ال أمل في أي شىءوكان

يث قبل ظهر    بيانات أو أحاد   أية بعث الرئيس السادات والسيد مناحم بيجين يرجو أال تصدر           ثم
 .... يوم االثنين

 ....مقابلته الرئيس السادات أن السيد مناحم بيجين يريد وتلقي

 بيجـين فـي سـيارة       وجـاء ...  األمطار غزيرة وكان ذلك تغييرا مفاجئا في الطقس        وكانت
 العاديـة فتفسـد الجـو       كالسـيارات فال يخرج منها عادم     ... أي تمشي بالبطارية    ... كهربية

 .الضوضاءباالحتراق أو ب

 . الوقت الرئيس السادات والسيد مناحم بيجين يتحدثان بعض وجلس

 . سوف أرد لك هذه الزيارة:  له الرئيس الساداتوقال

.  الحـديث مـن جديـد        وأسـتأنف .  إليه الرئيس السادات في الكشك الذي يقيم فيـه           وذهب
ساء انتقلوا ثالثتهم    م السابعةوفي الساعة   . واستغرقت الصياغة للنصوص كل الوقت بعد الظهر      

 ..... في طائرة هليكوبتر متجهين إلى البيت األبيض
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 الرجل فقد اتصـل بـالرئيس       اخالقيات كانت لفتة من الرئيس األمريكي كارتر، تدل على          ثم
ومعي في الطـائرة اآلن الـرئيس       . أنتأكملت الطريق الذي بدأته     : وقال له ... السابق فورد 

 . السادات والسيد مناحم بجين

 .  أليه الرئيس الساداتوتحدث

 ...  معه أيضا السيد بيجينوتحدث

 ....  من أجل السالمالعظيم الرئيس فورد الزعماء الثالثة على هذا التوفيق وهنأ

 : نيوزويك

 المقدسـات  برجنسـكي فـوق      فأجاب"  يريد العرب هذا العلم؟    أين " اإلسرائيلي الزعيم     سأل
 قدسـية فـي     األمـاكن ن شرح أن معبد الجبل، هو أكثر         بيجي ولكن" العربية في معبد الجبل     

"  المؤسسات فـي القـدس     بعض استبعدنا معبد الجبل أال توجد       إذا: " فقال برجنسكي   . القدس
ما رأيك  :  وسأل ساخرا  الحديث في     ديان موشى   وتدخل"  أن ترفع عليها علما عربيا؟       تستطيع

 السـالم  الحوار، معلقا أنه إذا استتب        ووضع بيجين حدا لهذا التحول الغريب في       الكنيست؟في  
 عربية علما عربيا ترفرف في القدس، فوق كل سفارة          22في الشرق األوسط، فسيكون هناك      

 ... تعترف بإسرائيل

 الغربية وغزة قبل اآلخـر      بالضفة السادات إلى طلبه، بأن توقيع إطار االتفاق المتعلق          وأجيب
 . فوافق اإلسرائيليون .  وإسرائيلمصرالمنفرد بين المتعلق بسيناء الذي يعطي مظهر االتفاق 

 لتجديـد صـداقتهما،     مفاجئةتحدث بيجين إلى السادات في رغبة       .  تم إعداد كل شىء    وعندما
 ضاحكا عندما قـدم لـه       الساداتواعترض  . ورفعت كؤوس النبيذ ليشرب الجميع نخبا عبريا      

 كأسا مـن عصـير البرتقـال        ضرواوأح" مثلك مسلم ولست كافرا     إنني:" وايزمان النبيذ وقال  
وكان جيمي كارتر يجلس منهمكـا إلـى        . والنصفودقت الساعة الخامسة    . للرئيس المصري 

 ولكن أحد المساعدين، قال فيما بعد أنه        اإلرهاقمائدة عشائه، وظهره للنافذة، منحنيا من فرط        
 . والهدوءكان يستمع بإحساس غامر من الرضا 

  1978 ديسمبر 24 –توبر  محادثات واشنطن أكيوميات13

 . الوفد المصري للقاهرة ووصوله إلى باريسمغادرة
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 وعشاء فـي وزارة     الفرنسي رئيس الوفد الفريق كمال حسن على لوزير الدفاع          مقابلة -
 . الدفاع الفرنسي

 الدولة للشئون الخارجية الدكتور بطرس غالي لمسيو فرانسـوا بونسـيه            وزير مقابلة -
 .رنسا خارجية فوزيروعشاء مع 

  أكتوبر 11 -

  والوصول إلى واشنطنباريس مغادرة -

فـي  . ( بين الرئيس كارتر ورئيس الوفد ووزير الدولة للشئون الخارجيـة          مقابلة أول -
 ).األبيضالبيت 

  أكتوبر13 -

فـي  .( بين الرئيس كارتر ورئيس الوفد ووزير الدولة للشئون الخارجية         الثانية المقابلة -
 )األبيضالبيت 

  لمحادثات واشنطن بحضور الرئيس كارتر في البيت األبيض الرسمي االفتتاح -

 محادثات ثنائية للوفد المصري واألمريكي في بلير هاوس بحضور مسـتر            جلسة أول -
 . فانس

 .  للوفد المصري منفردا في بلير هاوسأجتماع أول -

 . غذاء عمل ألعضاء الوفدين المصري واألمريكيخالل اجتماع -

 . ي منفردا في بلير هاوس للوفد المصرمستأنف اجتماع -

  الدولة للشئون الخارجية مع وزير خارجية إسرائيل وزير اجتماع -

  أكتوبر 13 -

 ثنائية بين الوفدين المصري واألمريكي في بلير هاوس بحضور مستر           محادثات جلسة -
 .  مصر وزير الدولة للشئون الخارجية وأعضاء وفد مصروفدفانس ورئيس 
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االجتمـاع  . دين المصري واألمريكي في بليـر هـاوس        غذاء عمل للوف   خالل اجتماع -
 . مع بلير هاوسالمصريالثاني للوفد 

 محادثات ثالثية للوفد المصري والوفد األمريكي والوفد اإلسرائيلي في بلير           جلسة أول -
 . هاوس

 بين الوفدين المصري واإلسرائيلي حضره مـن الجانـب اإلسـرائيلي       محدود اجتماع -
 . من الجانب المصري رئيس الوفد وعدد من األعضاء وومعاونوهوزير الدفاع 

  أكتوبر 15 -

 .  الدولة للشئون الخارجية المصري ووزير خارجية إسرائيلوزير اجتماع -

 .  وفد مصر ووزير الدفاع اإلسرائيليرئيس اجتماع -

  أكتوبر 16 -

 .  العسكرية بفندق ماديسونللجنة اجتماع -

 . نفردا الستعراض الموقف وتقييمه لوفد مصر في بلير هاوس مالثالث االجتماع -

 . الدولة للشئون الخارجية ووزير خارجية إسرائيل خالل عشاء عملوزير اجتماع -

  أكتوبر 17 -

حول موضوع حقول البتـرول     ( المصري واألمريكي في بلير هاوس       للوفدين اجتماع -
 ). مصر وإسرائيلبينوملحق العالقات 

ره السـيد وزيـر الدولـة للشـئون          غذاء عمل إقامة بريزنسكي وحض     خالل اجتماع -
 . الخارجية

 .  للرئيس كارتر رئيس وفد مصر وزير الدولة للشئون الخارجيةالثالثة المقابلة -

 حضره من الجانب المصـري رئـيس        واألمريكي اجتماع بين الوفدين المصري      18 -
 . الوفد ووزير الدولة للشئون الخارجية

 .  بلير هاوس للوفود الثالثةفي اجتماع -



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 كتوبر  أ19 -

 وزير الدفاع اإلسـرائيلي حضـره مـن الجانـب المصـري األعضـاء         مع اجتماع -
 . العسكريون

 . بلير هاوس للوفود الثالثة بحضور المستر اثرتونفي اجتماع -

 للوفود الثالثة حضره الرئيس كارتر في بلير هاوس وحضره من الجانـب             عمل غذاء -
ارجية وعدد من أعضاء الوفـد       الوفد ووزير الدولة للشئون الخ     رئيسالمصري السيد   

  ووزير الخارجية والدفاع وعدد من أعضاء اإلسرائيليومن الجانب 

 عشاء عمل بالسفارة المصرية مع الوفد األمريكي في محادثات حضره بريزنسكي  -

 : أكتوبر20 -

 .اجتماع مصري مع خبراء البترول وأعضاء الوفد -

 .ألمريكيزيارة للبنتاجون ومباحثات في مكتب وزير الدفاع ا -

 كارتر والوفد المصري حضرها رئـيس الوفـد ووزيـر           المقابلة الرابعة بين الرئيس    -
 .الدولة للشئون الخارجية

  أكتوبر 21 -

المقابلة الخامسة للرئيس كارتر مع الوفد المصري حضرها من الجانـب المصـري              -
 .وزير الدولة للشئون الخارجية والمستشار القانوني للوفد

دام االجتمـاع  (دولة للشئون الخارجية ووزير خارجيـة إسـرائيل     اجتماع بين وزير ال    -
 ).خمس ساعات

 . اجتماع داخلي للوفد المصري مع خبراء البترول المصريين -

-  
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