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  ٢٠٠١كانون األول  ا،محادثات طاب
  

ت المتحدة وٕاسرائیل معًا في إلقاء اللوم على راك في كامب دیفید حظي بمباركة أمریكیة غیر عادیة، ونجاح الوالیاابأیهود على الرغم من أن موقف 
وبعد أن فقد األغلبیة في الكنیست ورفض من . عرفات بسبب فشل المفاوضات، ظل رئیس الوزراء متحمسًا لتحقیق اختراق في اللحظة األخیرةیاسر 

، فقد أناط )في السر والعلن(المحادثات الثنائیة  ومع استمرار ١.راك في كل مكان عن الدعماقبل أغلبیة متزایدة من الجمهور اإلسرائیلي، بحث ب
في تموز، على أمل أن یستقطب األحزاب الیساریة، في حین أعلن بعد أیام عن خطته إلقامة ائتالف مع حزب اللیكود " ثورة علمانیة"اللثام عن 

شارون على أرئیل ناتنیاهو منافس بنیامین حقیق مع مع ذلك، لم یكتب ألي من هذه الخطط أن ترى النور، وعندما جرى الت. شارون أرئیل بزعامة
راك والكنیست إلى صراع على قیادة اللیكود، یقوم الفائز ابأیهود خلفیة تهم بالفساد في شهر أیلول، تحول الصراع السیاسي الرئیسي من مواجهة بین 

  .فیه بإقصاء رئیس الوزراء العمالي بعد عطلة الكنیست الصیفیة
  

إلى الحرم القدسي الشریف، في حركة تحدي واستفزاز واستعراض قوة زیارة  في ناتنیاهو لوضعه السیاسيبنیامین  ن على استعادةشارو  أقدم أرئیل
وناشدت األوقاف اإلسالمیة والسلطة  ٢ .ه كزعیم لألغلبیة اإلسرائیلیة المعارضة للحقوق الفلسطینیة في القدس الشرقیة وحولهاعتهدف إلى تعزیز موق

شارون  أرئیل اقتحمأیلول،  ٢٨وفي . راك على منع هذا االستفزاز السیاسي، لكن دون جدوىابأیهود نیة الوالیات المتحدة للتدخل وحثت الفلسطی
بقوة مفرطة، مما أدى إلى  تقمع حیثاندلعت تظاهرات فلسطینیة عارمة و . شرطي وجندي ١.٠٠٠بحراسة حوالي القدس في الحرم الشریف  ساحة

وفي الیوم التالي، وبعد صالة الجمعة، اقتحمت القوات اإلسرائیلیة الحرم القدسي . بكافة األراضي الفلسطینیة المحتلة احتجاج وغضب اندالع أعمال
 قتل ما یزید علىللحرم القدسي الشریف،  شارون اقتحامعقبت أوفي األیام الثالث التي . آخرین ٢٢٠الشریف، حیت قتلت أربع مصلین وجرحت 

  .٣ "األقصى"انتفاضة كانت بدایة اندالع و  اً طینیفلس ثالثین
  

على عسكري للرد وتصعید ) عملیات قتل مستهدفة واغتیاالت(براك أوامره إلى الجیش للشروع في هجمات ضد القادة الفلسطینیین أیهود أصدر 
شبكة "ان هذا جزء من الصفقة حیث منحه معارضوه ك. تشرین األول، قبل یوم واحد من عودة الكنیست لالنعقاد ٢٠وذلك في الفلسطینیة التظاهرات 

أدى قلق الوالیات المتحدة  ٤.لشهر واحد، مع وعد بعدم حل الكنیست، وتلى ذلك مباشرة أول هجوم جوي على أهداف للسلطة الفلسطینیة" أمان
تشرین األول، لكن االجتماع لم یسفر سوى عن  األمریكیة، ودول المنطقة واالتحاد األوروبي إلى جمع الطرفین في شرم الشیخ في منتصف شهر

تشرین الثاني، مع  ٢١، ولكن في االضطراباتالتي أوكل إلیها تقصى أسباب  )لجنة میتشیل(فترة تهدئة للعنف المتصاعد، باإلضافة إلى تشكیل 
وعندما  ٥".بأن التوقیت غیر مناسب"تعاون مع اللجنة، زاعمًا راك الاب أّجل، "باالستخدام المفرط للقوة"قیام الوالیات المتحدة األمریكیة باتهام إسرائیل 

وبعد . تشرین الثاني، خسر في خمسة اقتراحات لحجب الثقة ودعا لعقد انتخابات ٢٨راك في اانتهت مهلة الشهر التي منحتها الكنیست إلى ایهود ب
لى منصب رئیس الوزراء مع ارئیل شارون إذ لم یحل الكنیست وبذلك كانون األول، استقال بصفته رئیسًا للوزراء، وحصر المنافسة ع ١٠ذلك، وفي 

   ٦.من المنافسة) للترشیح قانونیاً  غیر مؤهل(حرم نتانیاهو غیر العضو في كنیست 
  

رح علیهم في أواخر شهر كانون األول، دعا الرئیس األمریكي بیل كینتون المفاوضین الفلسطینیین واإلسرائیلیین إلى الوالیات المتحدة، حیث ط
كانت هذه المقترحات تستند إلى الموقف اإلسرائیلي في كامب دیفید، إال أنها قلصت نسبة األراضي التي سیتم . التفاق الوضع الدائم" مقترحاته"

فض لقبول عودة االر  اإلسرائیليالموقف وتبنت هذه المقترحات  ،، بینما ظل الغموض یكتنف وضع القدس%٦-٤إلى % ١٣-١٠ضمها من 
 قدمباحثات هذه ال للتفاوض، لكن ٢٠٠١كانون الثاني  ٢٧-٢١قبل كال الفریقین البنود كأساس للمحادثات والتقى الطرفان في طابا من . الجئینال

ن أ إلىمعلقًا، باإلضافة  أصبحقد أعلن عن انتخابات وبالتالي فإن مستقبله السیاسي رئیس وزراء في التوصل الى تسویة ألسباب منها أن . فشلت
، فقد كان لصیغة اتفاقوحتى لو نجح الطرفان في التوصل  .السلطة الفلسطینیة تتوقع وصول حكومة عسكریة للحكم لتواصل عملیات االستیطان

إسرائیلي جدید " أفضل عرض"ل بشكل جوهري، تمث. لقبول االتفاقبراك قد خسر مجلس الوزراء، والكنیست والدعم الجماهیري الذي یحتاجه أیهود 
مع إسقاط مطلبها في كامب دیفید بخصوص سیطرة مرحلیة على غور األردن وممرات ". مقترحات كلینتون"الواردة ضمن %) ٦(حد أقصى ك بضم

مع ذلك، سوف تبقى معظم . مستوطنة ٩٠في الخلیل، وتقلیص حجم الكتل التي سیتم ضمها، قدمت إسرائیل خریطة تقضي بإخالء حوالي 
" مقایضة األراضي"یذكر أن فكرة . ن الصیغ الجدیدة، سوف یجري ضم وتوسیع القدس الشرقیة لتشطر الدولة الفلسطینیةالمستوطنات، وعلى الرغم م

التي تم طرحها في كامب دیفید قد جرى تطویرها، حیث عرضت إسرائیل مناطق غیر مأهولة في النقب بمحاذاة قطاع غزة وجنوب الضفة الغربیة 
   ٧.التي سوف تقوم بضمها) كبراأل(مقابل المناطق " كتعویض"
  

شباط  ٦وفي . را عن رغبتهما في تطویر أفكار طابا بعد االنتخابات اإلسرائیلیةأي اتفاق فوري، وتحدث الطرفان عن تحقیق تقدم وعبّ دون أمل في  انتهت المباحثات
فة الغربیة، تمكن أرئیل شارون بسهولة من هزیمة براك، الذي من الض% ٤٣-٤٢، وبعد أن أعلن عن رؤیته بإقامة دولة فلسطینیة على ما ال یزید عن ٢٠٠١

یة، إال أن إسراع هرول إلى إلغاء استقالته وعرض خدماته على رئیس الوزراء الجدید، وتم التخلص منه بانضمام العمالي شمعون بیرس إلى شارون كوزیر للخارج
ولئك الذین رأوا بأن إنجازات طابا المستندة إلى كامب دیفید كانت مدفوعة فقط باعتبارات سیاسیة براك في االنضمام إلى التیار المتشدد المنتصر أكد على شكوك أ

  ٨.داخلیة، وعلى هذا النحو فإنها لم تصل إلى حد العرض المقدم بحسن نیة


