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_______  
  بن كسبيت

  
  
  كل احلقيقة عن اتفاقات طابا،

  وإىل أي مدى كان السالم قريباً 
  
  

مرّ على اجتماع إسرائيليين وفلسطينيين يف طابا للتباحث يف شأن السالم نحو تسعة 
يعتقد يوسي بيلين أن  . ماذا جرى هناك حقيقة أشهر، وال يزال من غير الواضح، على اإلطالق،

شاحاك، أن ما تم  –ويعتقد آخرون، من أمثال أمنون ليبكين . قاب قوسين أو أدنى االتفاق كان
لقد جرت احملادثات عشية االنتخابات، ويف ظل أعمال عنف، . إجنازه كان قليًال جداً ومتأخراً جداً 

ماذا : لكن السؤال الذي يظل قائماً هو. ومل يكن هناك إمكان حقيقي للتوصل إىل إجناز ملموس
  ؟]من االتفاق[اك فعالً؟ عمّ حتدثوا؟ وإىل أي مدى اقتربوا حدث هن

يحافظون، يف معظمهم، على ) ومل يكن عددهم قليالً(إن األشخاص الذين كانوا يف طابا 
بعضهم نشر مقاالت، والبعض اآلخر نشر أو سينشر . السرية فيما يتعلق بالتفصيالت األساسية

مشتركة، معترف بها، واضحة وجدية توثق نقاط التقدم  املهم يف األمر أنه ال توجد وثيقة .كتباً
، لنقاط )أو حتى شبه رسمي(ال يوجد ملخص موضوعي، رسمي . التي تم التوصل إليها يف طابا

  .االتفاق
أم لعل هناك شيئاً من هذا القبيل؟ يتضح اآلن أن االحتاد األوروبي عاكف منذ عدة أشهر 

ملبعوث األوروبي ميغل مورتينوس بوضع صيغة الوثيقة، ويقوم معاونوا ا. على توثيق مسار طابا
إنهم يمألون الفراغ الذي نشأ منذ أن قررت الواليات . من خالل عمل مشترك ووثيق مع األطراف

الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهم يعتقدون أنه  املتحدة أخذ استراحة من دور احلكم املضني بين
بعد أن يدفنا (يعود فيه الطرفان  –أشهر أو سنين أو عقود  بعد ثالثة أسابيع أو بعد –سيأتي يوم 

                                                            

   صحايف إسرائيلي.  
  21/8/2001، "معاريف" :املصدر.  
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من  إىل الطاولة ويكونان راغبين يف استعادة صورة ما جرى يف طابا، واستكمال املسار) موتاهما
  .حيث توقف

يف البداية، بعد حمادثات طويلة مع املفاوضين، وضع األوروبيون املسودة األوىل 
 –سلموها إىل بيلين وبن . ملعنيين للدراسة وإبداء املالحظاتللوثيقة، وسلموها إىل الطرفين ا

. عامي وشير وزمالئهم من جهة، وإىل شعث وعريقات وأبو مازن ومساعديهم من جهة ُأخرى
ومنذ ذلك احلين يعمل األوروبيون، . وأبدى كل طرف مالحظاته، ووضع حتفظاته، وسلم ردًا منسقاً

  .وهذا ليس سهالً . فبسرية مطلقة، على حماولة ربط املواق
فلسطينية تتضمن نقاط االتفاق،  –كانت النية األصلية متجهة إىل وضع ورقة إسرائيلية 

وأن يثبت إىل أي مدى كان اتفاق السالم  وكان من شأن مثل هذه الورقة أن يحدث هزة إقليمية،
وم أن تأتي إىل عريقات لكن تبّين أن هذا األمر غير ممكن، إذ من غير املمكن الي. بين الطرفين قريباً

أو أبو عالء وتطلب منه توقيع ورقة تتضمن موافقة فاترة وضمنية وغير رسمية كان أعطاها على 
  . عامي يف الساعة الثالثة فجراً يف ردهة فندق يف طابا –فكرة نظرية طرحها بيلين أو بن 

وقة الليلية، املباحثات الرسمية، وثرثرة األر: لقد جرت حمادثات يف مستويين أساسيين
الذين كانوا حاضرين، جتميد ما جرى يف  ومن الصعب جداً، كما يقول  أحد األشخاص. غير امللزمة

طُرحت اقتراحات، . لقد كنا نتحدث بشكل غير رسمي. هذه اللحظة أو تلك، واستعادة صورته بدقة
ومرةً ملّحنا إىل  وجرت حماوالت جس نبض، ومرةً قالوا إنه ربما يمكنهم العيش مع هذا االقتراح،

وهاتِ من يستطيع أن يستخلص من كل هذا ورقة . أنه ربما يكون يف إمكاننا القبول بذلك االقتراح
  متفقاً عليها؟

ومن املمكن أن . الصيغة النهائية للوثيقة ال تزال غير موجودة. ومع ذلك، فالعمل مستمر
النظر اإلسرائيلية والفلسطينية، كل على يقرر األوروبيون، يف نهاية األمر، تقديم املادة من وجهتي 
ويمكن لهذه الورقة أن تكون األساس . حدة، مع حماولة تقليص الفجوات بينهما إىل احلد األدنى

  .للمفاوضات املستقبلية، إذا حدث ذات يوم ما ال يبدو معقوالً اآلن، واستؤنفت املفاوضات
يف املوضوع اجلغرايف، تم . ما الذي جرى يف طابا إذاً؟ يتضح أن ما جرى ليس قليالً

من املساحة % 96وافقت إسرائيل على تسليم الفلسطينيين . التوصل إىل أمور نهائية تقريباً
إضافية عن % 2، وعلى أن يحصلوا أيضاً على %)94تتحدث رواية أُخرى عن (اإلجمالية للمنطقة 

فقط، وتعويض % 2إلجمالية طريق تبادل األراضي، األمر الذي يترك منطقة للضم تبلغ مساحتها ا
وهكذا يكون . بين غزة ويهودا والسامرة" ممر آمن"الفلسطينيين عنها بحقوق التنقل والسيطرة على 

تقريباً، ويف إمكان براك % 100يف استطاعة عرفات، يف احملصلة، عرض الصفقة على أنها 
  .ضم الكتل االستيطانية األساسية) إيهود، هل تتذكرونه؟(
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باستثناء رمال حلوتساه، : يتعلق بتبادل األراضي، طرحت يف طابا فكرة إضافيةوفيما 
 5حدود إسرائيل ما قبل " [اخلط األخضر"ذُكرت مساحات معينة يف املنطقة الواقعة داخل حدود 

من خالل  ،، مناطق زراعية أساساً، باعتبارها مرشحة لتبادل األراضي]1967يونيو / حزيران
  .يف مناطق ال توجد فيها مشكالت أمنية وال مستوطنات" تعديل خط احلدود"

وقد أُخذ املبدأ العام من اقتراح . وفيما يتعلق بالقدس تم إحراز تقدم ال يُستهان به
على  (sovereignty)السيادة ). ما هو عربي للفلسطينيين، وما هو يهودي لإلسرائيليين(كلينتون 

ة إسالمية دولية تُنشأ لهذا الغرض وتشمل دوًال تُسلّم إىل هيئ[ امسجد األقصى[جبل الهيكل 
وحتتفظ هذه الهيئة بالسيادة على جبل الهيكل، . كالسعودية، واملغرب، واألردن، ومصر، وغيرها

وبذلك يفي . الفعلية إىل السلطة الفلسطينية (jurisdiction)باسم اإلسالم، بينما تسلّم السلطة 
وقع وثيقة تنقل السيادة على جبل الهيكل إىل السلطة لن أ("براك بوعده للجمهور اإلسرائيلي 

  ").الفلسطينية
فقد دار ] املنطقة املقدسة عند اليهود" [احلوض املقدس"أمّا فيما يتعلق بحائط املبكى و

وافق الفلسطينيون على سيادة إسرائيلية على احلائط، لكنهم طلبوا تقليصها : جدال مثير لالهتمام
وطلب الفلسطينيون أيضاً تقليص . دث اإلسرائيليون عن حائط املبكى كلهمترًا، بينما حت 150إىل 

، بينما طلب اإلسرائيليون أن تشتمل على جبل الزيتون، وعين داود، "احلوص املقدس"مساحة 
  .واملقبرة اليهودية، ومواقع ُأخرى

هذا وقد تباحث يف . لالجئين الفلسطينيين" حق العودة"اللغم احلقيقي يكمن فيما يسمى 
وجرت أيضًا . املوضوع يف طابا يوسي بيلين ونبيل شعث، وكانا قريبين من التوصل إىل اتفاق

وكانت النية متجهة إىل التعامل مع . نفسها مباحثات أُخرى، قبل طابا وبعدها، تعلقت باملبادىء
يف إمكان كل الجىء فلسطيني اختيار  –حق العودة على أنه حق فردي وليس حقاً جماعياً 

يف فلسطين، أو بلد اإلقامة احلايل، أو (، وفقاً لقائمة حمددة سلفاً "النتقال إىل مكان إقامة جديدا"
غير أن الشروط والظروف املقترنة بذلك كان من شأنها أن جتعل من  ،)يف بلد ثالث، أو يف إسرائيل

  .اختيار إسرائيل أمراً شبه مستحيل
ىء أن يختار ما يريده خالل فترة حمددة على الالجكان سيتعيّن : ونضرب أمثلة يف ذلك

وفقاً لشروط : "وُوضع قيد على اختيار إسرائيل. ، وإالّ فقد حقوقه)بين سنة، وسنة ونصف سنة(
عدد معين من الالجئين  بوكانت إسرائيل ستوافق، بموجب االتفاق لو ُأجنز، على استيعا". إسرائيل

ألفًا سنوياً، وانخفض الرقم إىل عشرة  30عن حتدث الفلسطينيون (سنويًا، على مدى عشر سنوات 
ستجرى سنوياً الختيار من يعود يف " قرعة"، وكان سيتعين على الالجىء أن يشترك يف )آالف

  .وفقاً العتباراتها] على األفراد[وكان إلسرائيل أيضاً حق الفيتو . السنة املعنية
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يأمل بأن يؤاتيه احلظ يف بناء على ذلك، كان على من سيختار إسرائيل أن ينتظر، وأن 
لكنه يف هذه األثناء، . القرعة، من دون أن يعمل ما إذا كان سيفوز يوماً ما بإعادة التأهيل، ومتى

ويف نهاية العملية كان من . خالل سنة، كان سيفقد حقوقه وإمكانات االستيعاب يف أماكن ُأخرى
إن االستيعاب يف إسرائيل ال يخضع عالوة على ذلك، ف. املمكن أن يخرج خاسراً على جميع الصعد

وهو غير مقترن بمكافأة . لشروط إسرائيل فحسب، بل أيضاً العتباراتها فيما يتعلق بتحديد املكان
  .اقتصادية، وال يوجد التزام من جانب إسرائيل بتوفير عمل أو تعويض أو منزل

. بعدة مكافآتيف املقابل، فإن االستيعاب يف فلسطين، مثالً، تلقائي وفوري ومقترن 
فالالجئون الذين كانوا سيختارون االستيعاب يف فلسطين يحصلون فوراً على منزل ومبلغ مهم 

أُدرجت يف " (دولة ثالثة"وما ورد أعاله ينطبق أيضاً على اختيارهم . من املال يف حساب مصريف
تاح للذين ، إذ كان سي)القائمة أسماء عدة دول يف أوروبا وأميركا اجلنوبية وأماكن ُأخرى

. يختارونها احلصول على جنسية، وإذن عمل، ومبلغ كبير من املال لتمويل السكن وإعادة التأهيل
ولكن، يف نهاية األمر، كان يوجد يف مثل هذا احلل، كما اعتقد املتباحثون يف طابا، إمكان ال 

  ■. يوجد حق عودة، ال توجد عودة: يستهان به إلمساك العصا من طرفيها
  

  
  

  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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