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_______  
  ديبورا سونتاغ

  
  

  "متأخرة جدا"طابا جاءت 
  والبعض ما زال يتطلع إىل سالم آتٍ 

  
أعرب الطرفان، يف مقابالت أجريت معهما مؤخراً، عن استغرابهما، وبصوت عال، عدم 

ويف أواخر  .قيام السيد كلينتون بتقديم اقتراحه السلمي يف قمة كامب ديفيد أو بعدها مباشرة
يتعين على السيد  كان. اً، كان الوقت ضيقاً للغايةديسمبر، عندما فعل ذلك أخير/ ولكانون األ

 6يناير، وكان السيد براك يواجه انتخابات يف / كانون الثاين 20كلينتون ترك الرئاسة يف 
  .فبراير/ شباط

عَرَض كلينتون يف اقتراحه على الفلسطينيين أكثر مما كان مطروحاً على الطاولة يف 
. كان املشروع غامضاً جدًا، بحسب قولهم. ديفيد، لكنهم يف البداية ردوا عليه بارتياب كامب

وألنهم كانوا، مرة أُخرى، يف خضم عالقة متسمة بالعنف مع إسرائيل، قالوا أنهم ليسوا مهيّئين 
  .نفسياً اللتزام جداول زمنية خاصة باآلخرين ولالندفاع نحو صفقة مبهمة

األوروبيين إن الفلسطينيين مل يفهموا أن شارون على وشك  الفوز،  أحد الدبلوماسيين قال
وقال آخر إنهم مل يريدوا إضاعة وقتهم مع السيد براك، الذي كان فشله . ومل يدركوا دالالت فوزه

  .متوقعاً
/ مع ذلك، قام السيد عرفات بزيارة السيد كلينتو يف البيت األبيض يف بداية كانون الثاين

ابلة أجريت معه الحقًا، قال أنه اقترح على الرئيس أن يدعو املفاوضين اإلسرائيليين ويف مق. يناير
وقال عرفات أنه بلّغ السيد كلينتون . والفلسطينيين إىل إجراء حمادثات ماراثونية على الفور

  .يوماً 14اعتقاده أن من املمكن التوصل إىل صفقة خالل 

                                                            

   ة أميركيةصحافي.  
  املصدر:   Deborah Sontag, “Quest for Mideast Peace: How and Why it Failed,” The 

New York Times, July 26, 2001.        
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حق من ذلك الشهر، من دون األميركيين، ومن بدالً من ذلك، التقى املفاوضون يف وقت ال
وباستثناء السيد شير، الذي قال إن ما . دون قادتهم، يف فندق هيلتون طابا على البحر األحمر

، بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فإن الذين شاركوا "ترطيب اجلو"جرى يف طابا مل يتجاوز كثيراً 
  .نت جولة ناجحة جداًيف احملادثات شعروا، يف معظمهم، بأنها كا

يف طابا أحرزنا : "وقال أبو عالء." يف طابا بدا السالم ممكناً جداً: "عامي –قال السيد بن 
  ."خطوات حقيقية ملموسة نحو اتفاق نهائي

قال الفلسطينيون إن اإلسرائيليين قبلوا يف طابا، ألول مرة، املبدأ الفلسطيني القاضي 
، شرط ]إىل إسرائيل[كتل استيطانية ] ضم[فق الفلسطينيون على ولهذا وا. 1967بالعودة إىل حدود 

وقال السيد شعث إنهم كانوا سيحصلون يف النهاية على . أن يكون هناك تبادل متسار لألراضي
  %.10أراض تزيد مساحتها على ما عرض عليه يف كامب ديفيد بنسبة 

لسطينيين سيادة كاملة على ووافق اإلسرائيليون ألول مرة، كما قال الطرفان، على منح الف
وكان . جميع األحياء العربية يف القدس، وعلى منح الفلسطينيين حقوقاً جوية فوق أراضيهم

الطرفان ال يزاالن يتعاركان بشأن الشروط احملددة التي بموجبها ستتمكن إسرائيل من االحتفاظ 
  .ألردن، على األقل بصفة انتقاليةبقواعد عسكرية صغيرة ومواقع رادار يف غور ا

يعتقد الكثير من اإلسرائيليين أن الفلسطينيين كانوا، طوال فترة حمادثات الوضع النهائي، 
بمنح جميع الالجئين حق العودة إىل منازلهم السابقة، األمر الذي يثير يف  متشددين يف مطالبتهم

رائيلي الذي أدار املفاوضات فيما يتعلق لكن السيد بيلين، اإلس. إسرائيل خماوف متعلقة بالوجود
من شأنها " رواية متفق عليها"بالالجئين يف طابا، قال إن الطرفين كانا يستكشفان إمكان وضع 

فلسطيني  200,000وأشار اإلسرائيليون إىل أن نحو . نزع الفتيل من الطابع املتفجر لهذه املسألة
وابتكروا آلية تمنح الالجئين  وغرايف اإلسرائيلي،من املقيمين بالقدس سيُسَقطون من السجل الديم

  .مزيداً من احلوافز املالية لالستقرار خارج إسرائيل
عندما يحدث تقدم يف مسائل ُأخرى، سيحدث أيضاً تقدم يف هذه : "وقال السيد أبو عالء

  ."إنها ليست مسألة يمكن أن تعطل صفقة. املسألة
واستؤنفت . قتل إسرائيليَّين يف الضفة الغربيةقطع السيد براك مفاوضات طابا يف إثر م

  .لكن ذلك مل يحدث. احملادثات ثم توقفت ثانية، باتفاق على متابعتها بعد االنتخابات
إذا كان ما أُجنز يف كامب ديفيد قليالً، فما ُأجنز يف طابا كان : "وبحسب قول السيد شعث

  ."متأخراً
نه يعتقد أنه كان من املمكن بلورة صفقة وقال السيد الرسن، مبعوث األمم املتحدة، أ

  .سياسية نهائية لو بقي كل من السيد براك والسيد كلينتون يف منصبيهما
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 –مثالً، أن وضع األماكن املقدسة يف القدس  فقط الحظ السيد شير،. كبيرة" لو"لكن هذه الـ 
  .بابالكاد تم تناوله يف جوالت طا –وهو موضوع يستطيع دائماً أن يعطل صفقة 

ويف أية حال، فقد صرح السيد براك لدى تركه منصبه أن خلفه لن يكون ملزماً 
  .باملفاوضات التي بدأت يف ستوكلهومل وانتهت يف طابا

وعلى غراره قال السيد كلينتون إن مشروعه السلمي لن يبقى ساري املفعول عندما يترك 
  .منصبه

ق على األرض إىل هذه الدرجة من لكن بعد مضي عام على كامب ديفيد، ومع تغير احلقائ
جراء سفك الدماء، ما زال الذين شاركوا يف املفاوضات، أو راقبوها عن كثب، يعتقدون يف معظمهم 

  .أن التوصل إىل تسوية سياسية دائمة أم ممكن
ومع أنهم يعترفون بأن هناك احتماالً ضعيفاً إلجراء حمادثات بشأن الوضع النهائي يف 

ن، إالّ إنهم ما زالوا يؤمنون بحتمية التوصل إىل اتفاق مستقبلي يكون قريباً ظل حكم السيد شارو
  ■ .جداً مما جرى التوصل إليه يف طابا

  
 



 

 
 

  

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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