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  لفلسطينيةالمبادرات السياسية والتسويات المقترحة المتعلقة بالقضية ا

  2005 -  2000في الفترة 

===== 

  

   2000ديسمبر /  كانون األول30مبادرة كلينتون 

 -بشأن قضايا الحل النهائي للصراع العربـي        " بيل كلينتون "النص الكامل ألفكار الرئيس األمريكي      

   30/12/2000 -اإلسرائيلي واشنطن 

للتوصل إلى حل   " بيل كلينتون "ريكي  ال يوجد نص رسمي مكتوب لألفكار التي طرحها الرئيس األم         

أفكاره عبر تالوتها على مسامع الوفْـديِن       " كلينتون" اإلسرائيلي؛ فقد طرح     –نهائي للنزاع الفلسطيني    

  )30/12/2000(الفلسطيني واإلسرائيلي في البيت األبيض يوم السبت 

مستشاره لألمـن القـومي     ، و "مادلين أولبرايت "، وزيرة خارجيته    "كلينتون"وقد حضر اللقاء بجانب     

، باإلضـافة   "روب مـالي  "، و "أرون ميلر "، و "دنيس روس : "، وأعضاء فريق السالم   "ساندي بيرغر "

جمال "نائب بيغر؛ باإلضافة للمترجم     " بروس رايدل "كبير موظفي البيت األبيض، و    " جون باديستا "لـ

  ".هالل

، "سميح العبـد  "، والدكتور   "د دحالن محم"، والعقيد   "صائب عريقات "الدكتور  : وضم الوفد الفلسطيني  

  .، من طاقم الخبراء والمستشارين والقانونيين"غيث العمري"و

رئيس هيئة التخطيط في    " شلومو يناي "، و "جلعاد شير "، و "شلومو بن عامي  : "وضم الوفد االسرائيلي  

  .مساعد شير" غيدي غريشتاين"من مكتب إيهود باراك، و" بني ميدان"الجيش اإلسرائيلي، و

 كما وردت في المحاضر التـي سـجلها         -" كلينتون"ووفقًا لمصادر فلسطينية وإسرائيلية فإن أفكار       

 تجـيء   -لها على مدى عشرين دقيقةً، رفض بعدها إجراء أي نقاش           " كلينتون"الوفدان خالل تالوة    

  :على النحو التالي على لسان الرئيس األمريكي

  :األرض

 94( الحل ينبغي أن يكون بحدود أواسط التسعينيات في المائة، بين            استنادا إلى ما سمعتُه؛ أعتقد أن     

  .من أراضي الضفة الغربية في الدولة الفلسطينية%) 96و

، %)3 - 1(األراضي التي تُضم من ِقبل إسرائيل ينبغي التعويض عنها بتبـادل لألراضـي مـن                

  .باإلضافة إلى ترتيبات متعلقة باألراضي مثل ممر آمن دائم
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نبغي للطرفَيِن أن يدرسا تبادل أراٍض مستَْأجرة لتلبية احتياجات كل منهما، وتوجد وسائل خالَّقة              كما ي 

  .للقيام بذلك ينبغي أن تعالج احتياجات ومخاوف الفلسطينيين واإلسرائيليين

  :ويتوجب على الطرفين أن يطورا خريطةً تنسجم مع المعايير التالية

  . كتلمن المستوطنين في%) 80 (-

  . التواصل الجغرافي-

  . تقليص المناطق التي يتم ضمها إلى الحد األدنى-

  . تقليص الفلسطينيين المتأثرين بذلك إلى الحد األدنى-

  

  :األمن

كما سيتولى هـذا الوجـود      . يكمن المبدأ الرئيسي في وجود دولي ال يمكن سحبه إال بموافقة متبادلة           

  .نمراقبة تطبيق االتفاق بين الطرفي

شـهرا، مـع بـدء حلـول        ) 36(وحسب اجتهادي فإن االنسحاب اإلسرائيلي سيتم تنفيذه على مدى          

في نهاية هذه الفترة فإن وجودا إسرائيليا صغيرا سـيبقى فـي            . تدريجي للقوات الدولية في المنطقة    

ويمكن خفض هذه   . شهرا إضافيا ) 36(مواقع ثابتة في غور األردن خاضعا لسلطة القوة الدولية لمدة           

  .المدة في حالة حدوث تطورات إقليمية مواتية تحد من المخاطر التي تهدد إسرائيل

بالنسبة لمحطات اإلنذار المبكر ينبغي إلسرائيل أن تحتفظ بثالث منشآت في الضفة الغربيـة، مـع                

ـ     . وجود فلسطيني في هذه المنشآت لغرض االرتباط واالتصال        ادة هذه المحطات ستكون عرضةً إلع

  .سنوات، وأي تغيير في وضعها يجب أن يتفق عليه الطرفان) 10(النظر بعد 

بالنسبة إلعادة االنتشار اإلسرائيلي في حالة الطوارئ، أعتقد أنه ال يزال يتعين علـيكم أن تطـوروا     

: لكن في تحديد ما يعتَبر حالة طوارئ، أقترح التعريف التالي         . خريطةً للمناطق والطرق ذات الصلة    

خطر وشيك وممكن إثباته ألمن إسرائيل القومي تكون طبيعته عسكرية ويـستدعي إعـالن حالـة                

  .طوارئ عامة

وفيما يتعلق  . وبالطبع، ستحتاج القوات الدولية إلى إشعارها عند التوصل إلى أي قرار من هذا النوع             

ينبغي على الطرفين   بالمجال الجوي؛ أقترح أن يكون لدولة فلسطين السيادة على مجالها الجوي؛ لكن             

  .أن يتوصال إلى ترتيبات خاصة لحاجات إسرائيل في مجالي التدريب و العمليات
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دولـةً منزوعـةَ    "وحسب فهمي فإن الموقف اإلسرائيلي هو أنه ينبغي تعريف فلسطين باعتبارهـا             

ـ "و كحل وسط أقترح     " دولةً ذاتَ تسلُّح محدود   "بينما يقترح الجانب الفلسطيني     " السالِح ةً غيـر   دول

  ".مسلحة

سيكون هذا منسجما مع حقيقة أنه باإلضافة إلى امتالك فلسطين قوات أمن فلسطينية قوية؛ فـستكون                

  .هناك قوات دولية ألمن الحدود، وأغراض الردع
  

  :القدس و الالجئون

  .لديَّ إحساس أن الفجوات المتبقية تتعلق بصياغات أكثر مما تتعلق بحقائق عملية
  

  :القدس

وسـينطبق  .  العام هو أن المناطق العربية تكون فلسطينيَّةً، والمناطق اليهودية تكون إسرائيليَّةً           المبدأ

وأحث الطرفين على أن يطورا خرائط لخلـق الحـد األقـصى مـن              . هذا على البلدة القديمة أيضا    

  .التواصل الجغرافي لكال الطرفين
  

ات ال تتعلق باإلدارة العمليـة؛ بـل بالقـضايا          أعتقد أن الفجو  ") جبل الهيكل / "الحرم(فيما يتعلق بـ    

  .الرمزية للسيادة، و بإيجاد وسيلة إلظهار االحترام للمعتَقَدات الدينية لكال الطرفين

أعرف أنكم ناقشتم بعض الصياغات، ويمكن أن تتفقوا على واحدة منها، وأضيف إليهـا صـياغَتَيِن                

وفيما يتعلق  . يين على الحرم، وفيما تُحتَرم معتقَدات اليهود      ُأخرييِن تضمنان السيطرة الفعلية للفلسطين    

  .بكل من هاتَيِن الصياغَتَيِن ستكون هناك مراقبة دولية لتوفير ثقة متبادلَة

الحائط الغربي والمـساحة المقدَّسـة لـدى        ( سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على         -1

). الحائط الغربي، وقدس األقداس الذي يعتَبر جـزءا منـه         (،  )زءا منها الديانة اليهودية الذي يعتبر ج    

  .سيكون هناك التزام صارم من كال الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل الحرم، أو وراء الحائط

 سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي، وسيادة عملية مشتَركة على              -2

  .حفريات أسفل الحرم ووراء الحائط؛ إذ ستطلب موافقة متبادلَة قبل أن تجري أية عملية حفرقضية ال
  

  :الالجئون

  .أشعر بأن الخالفات تتعلق بدرجة أكبر بالصياغات، و بدرجة أقل بما يجري على مستوى عملي
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 لها الشعب الفلسطيني    أعتقد بأن إسرائيل مستعدة لالعتراف بالمعاناة المعنوية، والمادية؛ التي تعرَّض         

  .، وبالحاجة إلى تقديم المساعدة للمجتمع الدولي في معالجة المشكلة)1948(نتيجة لحرب 

  .الخ... التعويض، إعادة التأهيل: ينبغي إنشاء لجنة دولية لتنفيذ كل الجوانب التي تنجم عن اتفاقكم

  .الجئينإن الواليات المتحدة مستعدة ألن تقود جهدا دوليا لمساعدة ال

  .الفجوة األساسية تدور حول كيفية التعامل مع مفهوم حق العودة

أعرف تاريخ القضية، وكم سيكون صعبا بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية أن يبدو أنها تتخلى عن هـذا                 

  !. المبدأ؟

جرة لم يكن باستطاعة الجانب اإلسرائيلي أن يقبل بأية إشارة إلى حق في العودة ينطوي على حق لله                

إلى إسرائيل، من غير اعتبار لسياسات إسرائيل المستقلة فيما يتعلق بدخول أراضيها، أو موافقتهـا،               

  .أو بطريقة من شأنها تهديد الطابع اليهودي للدولة

  .إن أي حل يجب أن يعالج احتياجات كال الطرفين

الهما كوسيلة إلنهـاء النـزاع   الحل يجب أن يكون منسِجما مع مقاربة الدولَتَيِن التي قبلها الطرفان ك   

دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، ودولة إسـرائيل كـوطن للـشعب            : الفلسطيني اإلسرائيلي 

  .اليهودي

وبموجب الحل على أساس الدولَتَيِن؛ ينبغي أن يكون المبدأ المرشد هو أن الدولة الفلسطينية سـتكون                

ودوا إلى المنطقة من دون استبعاد أن تقبل إسرائيل         نقطةَ االرتكاز للفلسطينيين الذين يختارون أن يع      

  .بعض هؤالء الالجئين

أعتقد بأننا نحتاج إلى تبني صياغة بشأن حق العودة توضح أن ليس هناك حق محدَّد في العودة إلى                  

  .إسرائيل نفسها، ولكنها ال تلغي تطلع الشعب الفلسطيني للعودة إلى المنطقة

  :في ضوء ما تقدم أقترح بديلين

   يعترف الجانبان كالهما بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين التاريخية أو،-1

  . يعترف الجانبان كالهما بحق الالجئين في العودة إلى وطنهم-2

وسـيعدد  . سيحدد االتفاق تنفيذ هذا الحق العام بطريقة تتوافق مع الحل القائم على أسـاس دولَتَـينِ               

  .المحتَملَة لالجئينالمواطن الخمسة 

  . دولة فلسطين-1

  . مناطق في إسرائيل ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل األراضي-2
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  . إعادة تأهيل في الدولة المضيفة-3

  . إعادة توطين في دولة ثالثة-4

  . اإلدخال إلى اسرائيل-5

اع غزة، والمناطق   سيوضح االتفاق في سياق إيراد هذه الخيارات أن العودة إلى الضفة الغربية، وقط            

  .التي تتم حيازتها ضمن تبادل األراضي ستكون حقا لجميع الالجئين الفلسطينيين

  هذا بينما سيعتمد التأهيل في البلدان المضيفة، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة،

  .واالستيعاب داخل إسرائيل على سياسات تلك البلدان

ها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبهـا اسـتيعاب بعـض           تستطيع إسرائيل أن تشير في االتفاق إلى أن       

  .الالجئين في إسرائيل بما يتفق مع قرار إسرائيل السيادي

  .أعتقد أن األولوية يجب أن تُعطَى لالجئين في لبنان

  ).194(يوافق الجانبان على أن هذا هو تنفيذ للقرار 
  

  :إنهاء النزاع

اء النزاع، وأن يضع تنفيذه حدا لكل المطَالَبات، وأنـه          إنني أقترح أن يعني هذا االتفاق وبوضوح إنه       

قـد تـم تنفيـذهما،      ) 338و242(يمكن أن ينَفَّذَ بقرار من مجلس األمن الدولي، يالحظ أن قراري            

  .وباإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

قدرة علـى تقريـر     ال: أعتقد بأن هذا هو مجمل االتفاق العادل و الدائم، إنَّه يعطي الشعب الفلسطيني            

مستقبله على أرضه، دولة سيدة قابلة للحياة، ومعتَرف بها من المجتمع الدولي، عاصمتها القدس مع               

  .السيادة على الحرم، وحياة جديدة لالجئين

إنه يعطي شعب إسرائيل نهايةً حقيقيةً للصراع، وأمنًا حقيقيا، مع الحفـاظ علـى الـروابط الدينيـة              

يهوديـة فـي التـاريخ      " قدس"في المائة من المستوطنين إلى إسرائيل، وأكبر        ) 80(المقدَّسة، وضم   

  .يعترف بها الجميع عاصمةً لها

هذا هو أفضل ما أستطيع عمله، أطلعوا زعيمكما، و أبلغوني إن كانا مـستِعدَّيِن للمجـيء إلجـراء                  

ألسبوع المقبل كُال على حدة، و إن       مناقشات على أساس هذه األفكار، إذا كانا مستِعدَّيِن؛ فسأقابلهما ا         

  .لم يكونا مستِعدَّيِن؛ فسأكون قد مضيتُ في األمر إلى أبعد ما أستطيع
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هذه هي أفكاري، إذا لم تُقْبل؛ فإنها لن تظل على الطاولة فحسب، و إنما تذهب معي أيـضا عنـدما                    

  .أترك منصبي

  

  

  2001أبريل / يسانن 30): تقرير جورج ميتشل (تقرير لجنة تقصي الحقائق

رفعت لجنة تقصي الحقائق في األراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً بخالصة عملها إلى 

. كما سلمت نسخة منه، إلى كل من الحكومة اإلسرائيلية، والسلطة الفلسطينية. الرئيس جورج بوش

ربيان ياغالند، وشددت اللجنة، التي ضمت كالً من سليمان ديمريل، الرئيس التركي السابق، وتو

، العضو السابق ورئيس الغالبية في مجلس الشيوخ )رئيساً(وزير خارجية النرويج، وجورج ميتشل 

األمريكي، ووارن رودمان، العضو السابق في مجلس الشيوخ األمريكي، وخافيير سوالنا، الممثل 

رة أن تعمل الحكومة األعلى لسياسة األمن والتعاون في االتحاد األوروبي، في توصياتها، على ضرو

اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية،عبر إجراءات اقترحتها، على وقف العنف فوراً، ومعاودة التفاوض 

  .لتأكيد التزام االتفاقات الموقعة، والتفاهمات المشتركة

  :نص التقرير

  لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق

  2001 أبريل 30

  السيد جورج بوش المحترم

  لمتحدة األمريكيةرئيس الواليات ا

  البيت األبيض

  20500واشنطن دـ سي 

  :عزيزنا السيد الرئيس

  :نرفق طيه تقرير لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق

لقد طلبنا، وتلقينا المعلومات والمشورة، من قطاع واسع من األفراد، والمؤسسات، والحكومات، 

  .وعلى رغم ذلك فإن النتائج والتوصيات صادرة عنا فقط

  .شكرنا للدعم، الذي قدمته للجنة أنت وإدارتكنقدم 
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  باحترام

  سليمان ديميريل

  توربيان ياغالند

  وارن رودمان

  خافيير سوالنا

  )رئيس اللجنة(جورج ميتشل 

  

  :خالصة التوصيات

وأن . على الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أن تتصرفا بسرعة وحزم؛ لوقف العنف

  .يهما، في ما بعد، هي بناء الثقة واستئناف المفاوضاتتكون األهداف الفورية لكل

ونثمن الدعم، . في أثناء مهمتنا، كان هدفنا هو إنجاز التفويض، الذي اتُفق عليه في شرم الشيخ

إن توصيتنا . الذي حظي به عملنا من األطراف المشاركة في المؤتمر، ونقدر الفرقاء على تعاونهم

بروح شرم الشيخ، وتنفيذ القرارات، التي اتخذت هناك في العامين التزام الفرقاء : األساسية هي

، وإننا نؤمن أن المشاركين في المؤتمر سيدعمون الجهود الشّجاعة للفرقاء، من أجل 2000 و1999

  :وعليه، فإننا نوصي باتخاذ إجراءات من أجل. تحقيق هذه األهداف

  إيقاف العنف

لسطينية، إعادة تأكيد التزامهما باالتفاقات القائمة، وما على الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الف· 

  . يترتب عليها، والتنفيذ الفوري لوقف إطالق النّار غير المشروط

  .على الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية االستئناف الفوري للتعاون األمني· 

  :إعادة بناء الثقة

ذات معنى، " فترة تهدئة"ة، أن تعمال معاً لبناء على السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلي· 

، في مذكرة 2000وتنفيذ إجراءات إضافية لبناء الثقة، تلك اإلجراءات، التي تم تفصيلها في أكتوبر 

لمزيد من ( في القاهرة، 2001شرم الشيخ، والتي تم تقديم بعضها من قبل الواليات المتحدة في يناير 

  ). التوصياتراجع الجزء الخاص ب: التفصيل

على السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، استئناف جهودهما لتحديد، وشجب، وعدم · 

  . تشجيع التحريض بكل أشكاله
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على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين واإلسرائيليين، على السواء، من خالل إجراء · 

، وأن السلطة الفلسطينية ستبذل جهداً ملموس، أن اإلرهاب غير مقبول، وال يمكن الموافقة عليه

هذا الجهد يتضمن خطوات . للحيلولة دون القيام بعمليات إرهابية، ومعاقبة مرتكبيها% 100بنسبة 

  . فورية العتقال وسجن اإلرهابيين، الذين يعملون من مناطق ضمن سيطرة السلطة الفلسطينية

تيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي على الحكومة اإلسرائيلية تجميد كل النشاطات االس· 

  . للمستوطنات القائمة

على الحكومة اإلسرائيلية ضمان أن جيش الدفاع اإلسرائيلي، يتبنى ويعزز سياسات · 

وإجراءات تشجع استجابات ال عنفية، ضد التظاهرات غير المسلحة، وبما يقلص اإلصابات 

  ). ياإلسرائيلي، الفلسطين(واالحتكاكات بين المجتمعين 

على السلطة الفلسطينية منع المسلحين، من استخدام المناطق المأهولة بالفلسطينيين إلطالق · 

إن ذلك األسلوب يعرض . النار على مناطق مأهولة باإلسرائيليين، ومواقع جيش الدفاع اإلسرائيلي

  . المدنيين، في كال الجانبين، لمخاطر غير ضرورية

ترفع اإلغالقات، وأن تحول للسلطة الفلسطينية عائدات على الحكومة اإلسرائيلية أن · 

. الضرائب المستحقة، وأن تسمح للفلسطينيين، الذين كانوا يعملون في إسرائيل، بالعودة إلى أعمالهم

كما على الحكومة اإلسرائيلية أن تضمن، عدم قيام قوات األمن والمستوطنين بتدمير البيوت 

إننا ندرك أن موقف . لكات الزراعية، في األراضي الفلسطينيةوالشوارع، وكذلك األشجار والممت

الحكومة اإلسرائيلية وإجراءاتها، بهذا الشأن، اتخذت ألسباب أمنية، ومع ذلك، فإن التأثيرات 

  . االقتصادية لتلك اإلجراءات، ستستمر لسنوات عديدة

يلية لتضمن، وإلى أقصى على السلطة الفلسطينية، تجديد التعاون مع الجهات األمنية اإلسرائ· 

حد ممكن، أن العمال الفلسطينيين المستخدمين في إسرائيل، قد تم فحصهم بدقة وليس لهم ارتباطات، 

  . مع منظمات أو أفراد متورطين في اإلرهاب

على السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، النظر في المسؤولية المشتركة للمحافظة على · 

  . حمايتها، في تقاليد اليهود والمسلمين والمسيحييناألماكن المقدسة و

على الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أن تصادقا على، وتدعما بشكل مشترك، · 

  .المنظمات الفلسطينية واإلسرائيلية غير الحكومية، العاملة في مجال مبادرات التقارب بين الشعبين
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  :استئناف المفاوضات

، فإننا نوصي أن يلتقي الفرقاء؛ لتوكيد 2000 و1999رم الشيخ وتفاهمي بروح اتفاقات ش

ويجب أن يكون هذا هو . االلتزام باالتفاقات الموقعة، والتفاهمات المشتركة، واتخاذ إجراءات رديفة

  .أساس مفاوضات كاملة، وذات مضمون

 

  مقدمة

ألوسط للسالم في شرم ، وفي اختتام أعمال مؤتمر الشرق ا2000في السابع عشر من أكتوبر 

حكومة إسرائيل، والسلطة (الشيخ في مصر، تحدث رئيس الواليات المتحدة، نيابة عن المشاركين 

، ومن )الفلسطينية، وحكومة مصر، واألردن، والواليات المتحدة، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي

  :بين أشياء أخرى، قال الرئيس

مع اإلسرائيليين والفلسطينيين، وبالتشاور مع األمين العام إن الواليات المتحدة سوف تطور "

إن تقرير . لألمم المتحدة، لجنة لتقصي الحقائق، حول أحداث األسابيع الماضية، وكيفية منع تكرارها

. اللجنة سيكون ملكاً لرئيس الواليات المتحدة، واألمين العام لألمم المتحدة، والفرقاء، قبل نشره

  ".ير نهائي للنشر، تحت رعاية رئيس الواليات المتحدةوسيتم تقديم تقر

، وبعد التشاور مع باقي المشاركين، طلب منا الرئيس أن نعمل، 2000وفي السابع من نوفمبر 

وفي رسالة موجهة إلينا في ". لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق"في ما أصبح يعرف، الحقاً، بـ

  :، قال الرئيس2000السادس من ديسمبر 

 هدف اللقاء واالتفاق الناتج عنه، هو إنهاء العنف، ومنع تكراره، وإيجاد طريق العودة إلى إن"

وعلى اللجنة أن تسترشد بهذه األهداف الملزمة، وعلى . مسيرة السالم، في إجراءاتها وطريقة عملها

ثيف اللوم ، محاولة قيادة األمور، بعيداً عن أي خطوة، من شأنها تك)وأي عضو من أعضائها(اللجنة 

وكما أوضحت في رسالتي السابقة، ال ينبغي أن . المشترك، أو اإلشارة بأصبع االتهام بين الفرقاء

تصبح اللجنة مصدر خالف، أو نقطة تركيز للوم أو االتهام، بل عليها أن تخدم ككابحة للعنف 

ديد جرم، أو براءة وهي ال يجوز لها أن تكون محكمة، هدفها تح. والمواجهة، وتقديم العبر للمستقبل

أفراد، أو فرقاء، عوضاً عن ذلك، عليها أن تكون لجنة تقصي حقائق، هدفها تحديد ما حدث، وكيفية 

  ".منع تكراره في المستقبل

أما اجتماعاتنا . بعد اجتماعنا األول، الذي عقد قبل زيارتنا للمنطقة، طلبنا وقف كل أنواع العنف

وبغض . متعاقبة للمنطقة، فقد زادت من قناعاتنا بهذا الخصوصومالحظاتنا، في أثناء الزيارات ال

إن الموت . النظر عن المصدر، فإن العنف لن يحل مشاكل المنطقة، ولكنه، فقط، سيزيدها سوءاً
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ثمة طريق واحد . والدمار لن يأتيا بالسالم، بل سيعمقان الكراهية، ويصلّبان العزيمة لدى الجانبين

فعلى الرغم من التاريخ الطويل .  في الشرق األوسط، أال وهو المفاوضاتللسالم، وللعدل، واألمن،

والجوار، يبدو أن بعض اإلسرائيليين والفلسطينيين، ال يتفهمون، بشكل كامل، مشاكل وهموم الطرف 

اآلخر، يبدو واضحاً، أن بعض اإلسرائيليين ال يستوعبون اإلذالل واإلحباط، الذي يتحمله 

ومي، نتيجة اضطرارهم للعيش مع نتائج االحتالل، المدعوم بوجود قوات الفلسطينيون، بشكل ي

عسكرية إسرائيلية، ومستوطنات مغروسة في وسطهم، وال يفهمون إصرار الفلسطينيين على 

ويبدو، واضحاً، أن بعض الفلسطينيين ال يتفهمون . الحصول على االستقالل، وتقرير مصير حقيقي

وساط الشعب اإلسرائيلي، مما يضعف إيمانهم بإمكانية التعايش، أو مدى الخوف، الذي يخلقونه في أ

  .إصرار الحكومة اإلسرائيلية على عمل كل ما هو ضروري، لحماية شعبها

إن الخطر األعظم هو . إن الخوف، والكراهية، والغضب، واإلحباط، قد تصاعد لدى الطرفين

ق، والتي تحطمت، وبدالً منها، هناك إحساس على ثقافة السالم، التي تمت تغذيتها عبر العقد الساب

  .متعاظم من عدم الجدوى واليأس، ولجوء متزايد نحو العنف

إن على القادة، في كال الطرفين، التصرف، والكالم بحزم، لكبح هذه التوجيهات الخطرة؛ عليهم 

عمله، ألن إن ذلك سيكون صعباً، لكنه ممكن، ويجب . أن يعيدوا إضاءة الرغبة والدوافع للسالم

  .البديل غير مقبول، وال يجوز أن يكون محل تفكير

وقد أدت ادعاءاتهما وخالفاتهما الدينية، . إنهما شعبان لهما كبرياء، يقتسمان األرض والمصير

بإمكانهما أن يستمرا في . إلى صراع مستعر، أضعف الروح المعنوية، وضرب الفهم بقيمة اإلنسان

  .د طريق للعيش، جنباً إلى جنب بسالمالصراع، أو أن يتفاوضا إليجا

، عقد أول مؤتمر للسالم بين اإلسرائيليين 1991ثمة سجل من اإلنجازات، ففي العام 

 242والفلسطينيين في مدريد، من أجل إنجاز سالم قائم على أساس قراراي مجلس األمن الدولي، 

ئيل في أوسلو، في مفاوضات ، التقت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرا1993وفي العام . 338و

وقعته األطراف في "وأدى ذلك إلى اعتراف مشترك، وإلى إعالن المبادئ، . وجهاً وللمرة األولى

، وكان ذلك بمثابة خريطة طريق للوصول، إلى نهاية "1993 سبتمبر 13واشنطن دي سي يوم 

 القاهرة وواشنطن، منذ ذلك الوقت، اتُخذت خطوات ضرورية في. المطاف المتفق عليه في مدريد

  .وفي السنة الماضية اقترب الفرقاء كثيراً، من إنجاز حل نهائي. وأماكن أخرى

وإذا نجح الفرقاء في إكمال الرحلة إلى هدفهم النهائي، . كل ذلك ُأنجز، لكن الكثير من خطر

. حقوق اإلنسانفإن االلتزامات المتفق عليها يجب أن تُنفّذ، وأن يتم احترام القانون الدولي، وحماية 
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إنها الطريق الوحيد إلى السالم . إننا نشجعهم على العودة إلى المفاوضات، مهما كانت الصعوبات

  ".والعدالة واألمن

  النقاش

يفهم من أقوال المشاركين في لقاء أكتوبر الماضي، تعبيرهم عن األمل بأن انفجار العنف، الذي 

إن رسائل رئيس الواليات المتحدة لنا، والتي . كان قد مضى عليه أقل من شهر، سيزول سريعاً

  .تطلب منا وضع توصيات حول كيفية منع استئناف العنف، توضح النية بإزالة العنف

ومع ذلك، فإن العنف لم يتوقف، وازدادت األمور سوءاً، وعليه فإن الهمَّ األساسي، بالنسبة إلى 

هذا ما . دة إلى عملية هيكلة السالم المنشودالذين تحدثنا معهم في المنطقة، هو إنهاء العنف، والعو

وكانت تلك أيضاً . أخبرنا به، وما طُلب منا أن نعالجه، مع كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين

الرسالة، التي فهمناها من الرئيس المصري، حسني مبارك، والملك عبداهللا، عاهل األردن، واألمين 

  .العام لألمم المتحدة، كوفي أنان

نا، فلو كُتب لتقريرنا أي تأثير، فإنه يجب أن يتعامل مع الوضع القائم، الذي إن همهم هو هم

وفي هذا التقرير سنحاول اإلجابة، عما كلَفنا . يختلف عن الوضع الذي تصوره المشاركون في اللقاء

  ماذا حدث؟ ولماذا حدث ما حدث؟: به لقاء شرم الشيخ

كيف يمكن منع حدوث : الجزء الثالث من مهمتنافي ضوء الوضع الحالي، علينا أن نشرح 

  العنف؟

إن أهمية عملنا وتأثيره، في نهاية المطاف، سيقاسان من خالل التوصيات، التي نقدمها في ما 

  :يتعلق باألمور اآلتية

  ـ إنهاء العنف

  ـ إعادة بناء الثقة

  ـ استئناف المفاوضات
  

  ماذا حدث؟

ولم تكن .  منا بأن ال نحدد جرم أو براءة أفراد أو جهاتلقد التزمنا ما طُلب. نحن لسنا محكمة

وجاء معظم المعلومات، التي تلقيناها من . لدينا قوة إجبار أحد على الشهادة، أو تزويدنا الوثائق

  .ومفهوم، أنها تميل إلى دعم وجهات نظرهم. الفرقاء
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، وما تبعها، 2000بر في هذا الجزء من تقريرنا، ال نحاول أن نضع األحداث، منذ أواخر سبتم

عوضاً عن ذلك، فإننا نناقش تلك األحداث، التي تلقي الضوء على األسباب المؤدية . بشكل متسلسل

  .للعنف

، تلقى اإلسرائيليون والفلسطينيون، ومسؤولون آخرون، تقارير مفادها 2000في أواخر سبتمبر 

شارون، يخطط لزيارة الحرم ، أرييل )الذي يشغل اآلن منصب رئيس الوزراء(أن عضو الكنيست 

وحثّ المسؤولون الفلسطينيون واألمريكيون رئيس الوزراء آنذاك، . الشريف، جبل الهيكل في القدس

  .تلك الزيارة) منع(إيهود باراك، على 

 سبتمبر، يرافقه ما يزيد عن ألف من قوات الشرطة 28قام السيد شارون بزيارته تلك يوم 

يليين صوروا الزيارة ضمن سياق السياسة الداخلية، فقد رآها ومع أن اإلسرائ. اإلسرائيلية

وفي اليوم التالي، وفي المكان نفسه، حدثت مواجهة بين عدد كبير من . الفلسطينيون استفزازية

وحسب تقرير . الفلسطينيين المتظاهرين، غير المسلحين، وعدد كبير من قوات الشرطة اإلسرائيلية

م الفلسطينيون بتظاهرات ضخمة، وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة في قا: "من الخارجية األمريكية

منطقة الحائط الغربي، واستخدم الجيش الرصاص المطاطي، والذخيرة الحية، لتفريق المتظاهرين، 

ووفقاً لمصادر الحكومة . مما أدى إلى قتل أربعة أشخاص، وإصابة حوالي مائتي شخص بجروح

. وحدثت تظاهرات عدة، خالل األيام الالحقة.  عشر شرطياً إسرائيلياًاإلسرائيلية، فقد تم جرح أربعة

جبل / األقصى هو مسجد في الحرم الشريف" (بانتفاضة األقصى"هكذا بدأ ما عرف فيما بعد 

  ).الهيكل

 25، يوم "كامب ديفيد"الحكومة اإلسرائيلية تؤكد، أن الدافع الفوري للعنف كان انهيار محادثات 

التقدير المتزايد في المجتمع الدولي لمسؤولية الفلسطينيين، عن الطريق المسدود "، و2000يوليه 

وحسب وجهة النظر هذه، فإن العنف الفلسطيني كان مخططاً له، من قيادة السلطة )". كامب ديفيد(

  ".الفلسطينية، وكان هدفه استفزاز وإيقاع ضحايا فلسطينيين، كطريقة الستعادة المبادرة الدبلوماسية

وهي تدعي، . قد أنكرت منظمة التحرير الفلسطينية االتهامات، بأن االنتفاضة كان مخططاً لهال

ال تمثل أكثر من محاولة، من قبل إسرائيل، لمد نفوذها، الذي " كامب ديفيد"على كل حال، أن 

، أن فشل القمة ومحاوالت إلصاق التهم بالجانب الفلسطيني"تمارسه على األرض، إلى المفاوضات، و

  ".أضاف إلى االحتقان على األرض

من خالل وجهة نظر منظمة التحرير، استجابت إسرائيل ألحداث الشغب بعنف زائد، واستخدام 

وهو تصرف، من وجهة نظر منظمة التحرير، عكس . غير قانوني لألسلحة الفتاكة، ضد المتظاهرين

، فإن المشاهد، التي نشرت بكثافة وبالنسبة للفلسطينيين. احتقار إسرائيل لحياة وأمن الفلسطينيين
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 سبتمبر، والذي قُتل وهو يحتمي بوالده، 30، في غزة يوم )محمد الدرة(لمقتل ابن الثانية عشرة 

  .يعزز ذلك التصور

ومن منظور الحكومة اإلسرائيلية، فإن التظاهرات كانت تنظم وتوجه من القيادة الفلسطينية، 

م، من خالل استفزاز قوات األمن اإلسرائيلية، إلطالق لخلق حال من التعاطف الدولي مع قضيته

وبالنسبة لإلسرائيليين، فإن تنفيذ حكم الموت . النار على المتظاهرين، خاصة الصبية الصغار

بإسرائيليين من قوات االحتياط، هم المالزم األول فاديم نوفيتش، والعريف األول يوسف أفراهايمي، 

  .، عكس كراهية متأصلة عميقة إلسرائيل واليهود2000 أكتوبر 12في رام اهللا، يوم 

وما بدأ كسلسلة من المواجهات، بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات األمن اإلسرائيلية، والذي 

كانت نتيجته أن فرضت الحكومة اإلسرائيلية قيوداً على حركة الناس، والبضاعة في الضفة الغربية 

. ك الحين، إلى مجموعة من األعمال العنفية وردود الفعل، تطور، منذ ذل)اإلغالقات(وقطاع غزة 

كان هناك تبادل إلطالق النار في مناطق مكتظة، وحاالت قنص، وصدامات بين المستوطنين 

صنفتها (وكانت هناك أيضاً حوادث إرهابية، وردود فعل إسرائيلية . اإلسرائيليين والفلسطينيين

، بما في ذلك عمليات قتل وتدمير لألمالك، وإجراءات )ابالحكومة اإلسرائيلية على أنها كبح لإلره

  .اقتصادية

وأخيراً، كانت هناك هجمات بقذائف المورتر على مواقع إسرائيلية، تلتها غارات لجيش الدفاع 

  .اإلسرائيلي، على المناطق الفلسطينية

صراع : "ومن وجهة النظر الفلسطينية، فإن قرار إسرائيل توصيف األزمة الراهنة على أنها

لتبرير سياسة االغتيال، وسياسة العقوبة الجماعية، "، يعتبر ببساطة وسيلة "مسلح يقترب من الحرب

إن القيادة الفلسطينية حرضت ونظمت "ومن وجهة النظر اإلسرائيلية، ". واستخدام األسلحة الفتاكة

  ".ات إستراتيجيةلقد استخدمت، وتستمر في استخدام، اإلرهاب واالستنزاف كأدو. ووجهت العنف

وفي العروض والوثائق، التي قدموها، تبادل كل من الفرقاء االتهامات حول الدوافع ودرجة 

على أي حال، لم نزود أدلة مقنعة بأن زيارة شارون كانت . الضبط، التي يمارسها الطرف اآلخر

ية خططت أكثر من عمل سياسي داخلي، كذلك لم نزود أدلة مقنعة على أن السلطة الفلسطين

  .لالنتفاضة

بناء عليه، ال يوجد لدينا أساس لالستنتاج، أنه كان هناك خطة معتمدة من السلطة الفلسطينية 

للبدء في حملة عنف، واستغالل أول فرصة مواتية لذلك، أو لالستنتاج بأنه كانت هناك خطة متعمدة 

  .للحكومة اإلسرائيلية، للرد بأسلحة فتّاكة
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وجد أدلة لالستنتاج بأن السلطة الفلسطينية، قامت بجهد متواصل للسيطرة مهما يكن األمر، ال ت

على التظاهرات، وعلى العنف، لحظة حدوثه؛ أو أن الحكومة اإلسرائيلية، قامت بجهد متواصل 

ووسط . الستخدام وسائل غير فتاكة للسيطرة على التظاهرات، وعلى الفلسطينيين غير المسلحين

 وعدم الثقة، افترضت كل جهة ما هو أسوأ عن األخرى، وتصرفت بناء الغضب المتزايد، والخوف

  .على ذلك

وكان باإلمكان . ، لكن توقيتها لم يكن موفقاً"انتفاضة األقصى"إن زيارة شارون لم تكن سبب 

واألمر . وحقاً، تنبأ بنتائجها أولئك الذين طلبوا منع الزيارة. التنبؤ بما يمكن أن تسببه من استفزاز

 سبتمبر باستخدام وسائل 29قرار الشرطة اإلسرائيلية يوم : ر أهمية، هو األحداث التي تلتاألكث

فتاكة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وما ترتب على ذلك من فشل، كما أشرنا سابقاً، لدى الطرفين 

  .في ممارسة الضبط
  

  لماذا حدث ما حدث؟

لقد . مؤتمر ال يحل األمور من جذورهاوأي قمة أو . إن جذور العنف الحالي تمتد أكثر عمقاً

عمل كال الجانبين، بوضوح، على خلق وهم عميق في ما يتعلق بتصرف اآلخر، وفشله في إرضاء 

. 1993، ثم في أوسلو سنة 1991التوقعات المنبثقة عن مسيرة السالم، التي بدأت في مدريد سنة 

وح التزامه لحل الخالفات السياسية واتهم كل طرف اآلخر بانتهاك تعهدات محددة، وبالنيل من ر

  .بطرق سلمية

 

  توقعات متباينة

إن . لقد صدمتنا التوقعات المتباينة، التي عبر عنها الفرقاء في ما يتعلق بتطبيق مسيرة أوسلو

وخالل . النتائج، التي أنجزت من خالل تلك المسيرة، لم يكن يتخيلها أحد قبل أقل من عشر سنوات

  .ن المفاوضات، كان الفرقاء أكثر قرباً، من أي وقت مضى، من حل نهائيالجولة األخيرة م

مع ذلك، فإن كالً من الفلسطينيين واإلسرائيليين أبلغونا أن األساس، الذي بنيت عليه مسيرة 

أوسلو ـ الوضع الصعب للحل النهائي يؤجل إلى نهاية المسيرة ـ قد وقع بالتدريج تحت ضغط 

، التي تم االتفاق عليها من قبل األطراف، بنيت على )طوة ـ الخطوةالخ(إن مسيرة الـ. خطير

ومن أجل إنجاز ذلك، كان . االفتراض بأن كل خطوة في مسيرة التفاوض، ستؤدي إلى تعزيز الثقة

على كل فريق أن يطبق االلتزامات المتفق عليها، وعدم اتخاذ ما قد يراه اآلخر محاوالت إساءة 

وإذا لم تتم مراعاة هذا المطلب، فإن خارطة .  المسبق لشكل الحل النهائيللمسيرة من أجل التحديد
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واليوم، يلوم كل فريق اآلخر ألنه يتجاهل هذه . طريق أوسلو لن تؤدي بنجاح إلى مآلها المتفق عليه

السمة الجوهرية، مما تسبب في أزمة في الثقة، وهذه المشكلة أصبحت أكثر إلحاحاً، مع افتتاح 

  .ضع النهائيمحادثات الو

لقد أعطت الحكومة اإلسرائيلية أولوية للتحرك، نحو اتفاق للوضع النهائي، ضمن مناخ من عدم 

حتى لو سارت األمور أبطأ مما "العنف، يتمشى مع االلتزامات المدرجة، في االتفاقات بين الفرقاء، 

، تقدم متواصل 1991نة فقد كان هناك، منذ بداية مسيرة السالم في مدريد س. تم تصوره في البداية

نحو اتفاق الوضع النهائي، من دون اللجوء إلى العنف المتصاعد، الذي وسم األسابيع القليلة 

  ".الماضية

. وترى منظمة التحرير أن إعاقة العملية، نجم عن محاوالت إسرائيل إطالة االحتالل وتعزيزه

حتالل اإلسرائيلي، في غضون خمس اتفاق أوسلو، سيؤدي إلى نهاية اال"واعتقد الفلسطينيون أن 

وحسب وجهة . ، وهي المدة الزمنية، التي حددت كمرحلة انتقالية في وثيقة إعالن المبادئ"سنوات

النظر الفلسطينية، بدالً من ذلك، وصلت اإلعاقات اإلسرائيلية المتكررة إلى ذروتها، في قمة كامب 

باستثناء ( من أراضي الضفة الغربية ،%11.2عرض اإلسرائيليون ضم ما يقارب "ديفيد، حيث 

وفي . "كما عرض اإلسرائيليون عرضاً غير مقبول، بشأن القدس واألمن والالجئين). القدس

المجمل، فإن العروض اإلسرائيلية، في كامب ديفيد، تضمنت، باإلضافة إلى ضم أفضل المناطق 

 الشرقية، واستمرار الوجود العسكري الفلسطينية إلى إسرائيل، السيادة الدائمة إلسرائيل على القدس

اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية، والسيطرة اإلسرائيلية على المصادر الطبيعية الفلسطينية، 

  .من الالجئين، إلى موطنهم% 1واألجواء والحدود الفلسطينية، وأخيراً عودة أقل من 

 إليها، منذ بدء العملية السلمية، لقد ارتأى الطرفان أن عدم التزام االتفاقات، التي تم التوصل

وأدت هذه النتيجة إلى انعدام الثقة تماماً، حتى قبل مرحلة المفاوضات . يعود إلى ضعف اإليمان بها

  .النهائية
  

  منظورات متباينة

لقد تحولت وجهات النظر هذه، خالل األشهر السبعة الماضية، إلى حقائق متباينة؛ إذ ينظر كل 

تحول تفاؤل أوسلو إلى معاناة وأحزان على الضحايا، . نه تصرف بسوء نيةطرف إلى اآلخر، وكأ

وجسد كل طرف، سواء بالتصريحات أو األفعال، منظوراً عجز عن إدراك أي حقيقة، في وجهة 

  .نظر اآلخر
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  )2001ونيو ي/ حزيران 9 ( :نص وثيقة تينيت

قات األمنية، التي تم صوغها فـي شـرم         تؤكد أجهزة األمن اإلسرائيلية والفلسطينية، التزامها االتفا      

، والبنود األمنية في وثيقـة ميتـشل، فـي         2001، وفي القاهرة، في يناير      2000الشيخ، في أكتوبر    

  . 2001أبريل 

يتعهد الطرفان، بوقف متبادل وشامل للنار، ووضع حد ألعمال العنف كافة، بما ينسجم وتصريحات              

  . الزعيمين العلنية

  . ألمنية المشتركة، تسوية المشاكل، التي قد تنشأ خالل تطبيق خطة العمليعهد، إلى اللجنة ا

على أجهزة األمن التابعة لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية، اتخاذ اإلجراءات األمنيـة العينيـة،              

والحقيقية، والواقعية، والفورية، إلعادة التعاون األمني واألوضاع الميدانية، إلى ما كانت عليه قبـل              

  .  سبتمبر28

  . تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون األمني فوراً

تعقد جلسة فورية، على مستوي رفيع، بمشاركة رجال األمن اإلسرائيليين والفلسطينيين واألميركيين،            

) لهـذه األجهـزة   (ويكون حضور الممثلين الكبـار      . على أن تعقد جلسة مماثلة، أسبوعياً على األقل       

  . مياًإلزا

، وتعيـد نـشاطاتها   )إيـه . سـي . دي( الفلسطينية، في المناطق     -تنشّط قيادات التنسيق اإلسرائيلية     

وعندما يسمح الوضع األمنـي، فـإن       . 2000 سبتمبر   28اليومية، وفق المعايير، التي وضعت قبل       

 الفلسطينية  -لية  الحواجز، التي تحول دون التعاون الفعلي، تتم إزالتها، وتُستأنف الدوريات اإلسرائي          

  . المشتركة

اإلسـرائيليين  ) المسؤولين األمنيـين (تقدم الواليات المتحدة أجهزة فيديو، إلجراء محادثات بين كبار  

  . والفلسطينيين، لدفع الحوار المتواصل والتعاون األمني

يتخذ الطرفان خطوات فورية، لفرض صارم وشامل لوقف النار، الذي أعلنـاه؛ ولتثبيـت المنـاخ                

  . األمني

تطور اللجنة األمنية العليا إجراءات عينية، لتأمين حركة قوات األمن اإلسرائيلية والفلسطينية، الذين             

  . يتحركون في مناطق، ليست خاضعة لسيطرتهم، ووفق االتفاقات القائمة

تمتنع إسرائيل، عن شن أي هجوم ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية، ومقرات األجهزة األمنيـة               

  . ستخباراتية، والشرطة الفلسطينية، أو السجون، في الضفة الغربية وغزةاال
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تبدأ السلطة الفلسطينية، فوراً، عمليات التحقيق واعتقال اإلرهابيين في الضفة الغربية وغزة، وتزود             

  . اللجنة األمنية بأسماء المعتقلين، فور اعتقالهم، وتفاصيل اإلجراءات، التي اتخذت

  . اح الفلسطينيين، الذين اعتقلوا في عمليات تمشيط أمنية، وال عالقة لهم باإلرهابتطلق إسرائيل سر

بموجب إعالنها وقف النار، تمنع السلطة الفلسطينية جميع أفراد قوات األمـن مـن التحـريض، أو             

  . المساعدة، أو إعداد هجمات، على أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنات

ضاً، تمتنع القوات اإلسرائيلية عن تنفيذ عمليات أمنيـة، فـي المنـاطق       بموجب إعالن وقف النار أي    

  . الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو شن هجوم على أهداف مدنية، ال جريرة لها

تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في مقتل فلسطينيين، نتيجة عمليات الجيش اإلسرائيلي، في الـضفة              

  . ويعهد التحقيق إلى الشرطة العسكرية. ها باإلرهابالغربية وغزة، في صدامات ال عالقة ل

يلجأ ممثلو األمن، الفلسطينيون واإلسرائيليون، إلى اللجنة األمنية، ليزود كل طرف اآلخر، وممثلـي              

الواليات المتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابية، بما فيها معلومات عن إرهابيين، أو من يشتبه في               

  .  مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاني، أو يقتربون من هذه المناطقأنهم إرهابيون، ينشطون في

على السلطة الفلسطينية، اتخاذ إجراءات رادعة، ضد اإلرهابيين وأماكن اختبائهم، ومخازن األسلحة،            

  . ومصانع إنتاج قذائف الهاون، وتقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا، إلى اللجنة األمنية

رائيلية إجراءات، ضد مواطنين إسرائيليين يحرضون، أو ينفذون، أو يخططون،          تتخذ السلطات اإلس  

  . لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقدم تقارير عن هذه اإلجراءات، إلى اللجنة األمنية

تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة، لمنع أفراد، أو مجموعات، من استعمال مناطق             

ويتخذ الطرفان إجـراءات تـضمن أن ال تُـستغل المنـاطق            . فيذ أعمال عنف  تحت سيطرتهما، لتن  

  . الخاضعة لسيطرتهما، لشن هجوم على الطرف الثاني، أو لتكون مالذاً بعد تنفيذ عمليات هجومية

تعين اللجنة األمنية نقاط احتكاك مركزية، ويقدم كل طرف إلـى اآلخـر، أسـماء رجـال األمـن                   

  . تكاكالمسؤولين، عن كل نقطة اح

هذه اإلجراءات تـنظم كيفيـة معالجـة        . تتم بلورة أوامر ثابتة لطبيعة النشاط، في كل نقطة احتكاك         

  . كما تنظم آلية إجراء االتصال، في حال الطوارئ. الطرفين لصدامات أمنية، وردهما عليها

منـاطق  يتفق رجال األمن، الفلسطينيون واإلسرائيليون، على الخطوات العملية الالزمـة، لفـرض             

ويـستخدم  . يحظر فيها التظاهر، و مناطق عازلة، حول نقاط االحتكاك، لتقليل إمكانيـة المواجهـة             

الطرفان جميع الوسائل الضرورية، لمنع أعمال الشغب، ولمراقبة التظاهرات، خصوصاً في مناطق            

  . نقاط االحتكاك
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لبحث عن أسلحة غير قانونيـة      يبذل رجال األمن، اإلسرائيليون والفلسطينيون، جهوداً مشتركة، في ا        

وتبذل . ومصادرتها، بما فيها القذائف والصواريخ والمواد المتفجرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها          

  . جهود قصوى، لمنع تهريب وإنتاج غير قانوني لألسلحة

 على الجيش اإلسرائيلي، استخدام وسائل ليست فتاكة، لمعالجة تجمهر الفلسطينيين، أو المتظـاهرين،   

  . لتقليل الخطر على حياة وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، خالل الرد على العنف

ترعى حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اللجنة األمنية، ويتفق خالل أسبوع من بـدء جلـساتها،               

على بلورة جدول زمني؛ لتنفيذ إعادة انتشار قوات الجيش اإلسرائيلي، في المواقع، التي كان فيهـا                

  . 2000 سبتمبر28قبل 

ـ        األولى، من األسبوع المذكور أعاله، وتتواصل       48تنفذ إعادة االنتشار الميداني، خالل الساعات ال

  . خالل بلورة الجدول الزمني

 أسابيع من بدء جلسات اللجنة األمنية، واستئناف التعاون األمني، يتم وضع جـدول زمنـي                6خالل  

ة فتح الشوارع الداخلية، وجسر اللنبي، ومطار غـزة، ومينـاء           محدد، لرفع الحصار الداخلي، وإعاد    

ويتم تقليص نقاط التفتيش األمني، حسب المستجدات األمنية، بعد التـشاور         . غزة، والمعابر الحدودية  

  . بين الطرفين

ـ          األولي من األسبوع المذكور     48تنفذ اإلجراءات الملموسة ميدانياً لرفع الحصار، خالل الساعات ال

  . ه، وتتواصل خالل وضع الجدول الزمنيأعال

  . يلتزم الطرفان مواصلة التعاون األمني، عبر اللجنة المشتركة، حتى لو وقعت أحداث سلبية

  

  

  )2002مارس  /قمة بيروت آذار( ) السعودية(بنود مبادرة السالم العربية 

لس من إسرائيل إعـادة     وفي إطار تبني المجلس للمبادرة السعودية كمبادرة سالم عربية يطلب المج          

  . النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السالم العادل هو خيارها اإلستراتيجي أيضا

  : كما يطالبها القيام بما يلي -

لكامل من األراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجوالن السوري وحتى خط الرابع              االنسحاب ا  -أ  

  . ، واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان1967حزيران /من يونيو
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א א א  א

 التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم               -ب

  . 194المتحدة رقم 

ل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابـع مـن                 قبو -ج

  .  في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية1967حزيران /يونيو

  :  عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي -

ية سالم بينها وبين إسرائيل مع تحقيق        اعتبار النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاق        -أ  

  . األمن لجميع دول المنطقة

ضمان رفـض كـل أشـكال       .  إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السالم الشامل          -ب

  . التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة

ميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعـاله حمايـة           يدعو المجلس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين ج      -

لفرص السالم وحقناً للدماء بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سالم جنباً إلـى جنـب                  

  . ويوفر لألجيال القادمة مستقبال آمناً يسوده الرخاء واالستقرار

  . ه المبادرة يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذ-

 يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول األعضاء المعنية واألمين العـام      -

إلجراء االتصاالت الالزمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافـة المـستويات وفـي                

ول اإلسالمية واالتحاد   مقدمتها األمم المتحدة ومجلس األمن والواليات المتحدة واالتحاد الروسي والد         

  . األوروبي

  

  

  )2003أبريل /  نيسان3 (مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية

ستعمل مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية مع حكومات وشعوب العالم العربي لزيادة الفرص              •

 . االقتصادية والسياسية والتعليمية للجميع

 دوالر من المساعدات التي تقدمها الحكومة األمريكية للـدول  ستتضمن المبادرة أكثر من ألف مليون      •

 مليون دوالر كتمويل مخـصص      29كما أن الواليات المتحدة تقوم حاليا بتخصيص        . العربية سنويا 

  . لبرامج المبادرة لدعم اإلصالح وكل مجال من المجاالت التي سبق ذكرها
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א א א  א

لعـالم العربـي والمـانحين اآلخـرين        إن المبادرة شراكة، وسنعمل بصورة وثيقة مع حكومـات ا          •

  . والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية

 بمراجعة برامج المساعدة األمريكية الحالية في المنطقة لـضمان          -كجزء من هذه المبادرة   -سنقوم   •

اص على  كون مساعداتنا تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس في جميع أنحاء المنطقة، مع تأكيد خ               

  . كما أننا نريد ضمان كوننا نقدم أكثر اإلعانات الممكنة تأثيرا وفعالية. النساء واألطفال

سنستخدم التسعة والعشرين مليون دوالر إلقامة برامج رائدة جديدة في كل من مجاالت المبادرة التي             •

ألولويـة  وعالوة على ذلك سنطور في كل مجال من المجاالت التـي تحظـى با             . تحظى باألولوية 

  . مشاريع تهدف بشكل محدد إلى تمكين النساء، وزيادة الفرص المتاحة للشباب

وسيدير المبـادرة مكتـب     . منصب منسق المبادرة  " رتشارد آرميتيج "سيشغل نائب وزير الخارجية      •

  . شؤون الشرق األدنى التابع لوزارة الخارجية

 :  في المستقبل ما يليمن األمثلة على البرامج التي سنمولها ونتوقع أن نمولها •

  

  : التعليم

لتشاطر المعرفة مع جميع شرائح المجتمع في الشرق األوسط عن          " شراكات في سبيل العلم   "برنامج   •

طريق برامج مثل ورشة عمل جامعة والية جورجيا لقادة المنظمات غير الحكوميـة مـن المملكـة            

  . دةالعربية السعودية والكويت واليمن واإلمارات العربية المتح

برامج تركز على تحسين حياة البنات والنساء من خالل التدريب على القراءة والكتابة وتقديم المـنح           •

  . للبقاء في المدارس

الجهود التي تزيد من القدرة على الوصول إلى كيانات المعرفة وتعزيز تحصيل العلم النشط، عبـر                 •

وسـنركز بـشكل    . ة ومبادرات نشر الكتـب    التعلم عن طريق اإلنترنت مثالً، وتعليم اللغة اإلنجليزي       

  . خاص على وصل مزيد من المدارس والطلبة باإلنترنت

تطبيق برامج لتدريب المعلمين على مستوى المدارس االبتدائية والثانوية وتوسعة نطـاق الـروابط               •

  . الجامعية للتعليم العالي

معات األمريكية الموجودة في    منح للحصول على شهادة البكالوريوس في الواليات المتحدة وفي الجا          •

المنطقة، مع التركيز على التخصص في حقـول كاالقتـصاد والتربيـة والتعلـيم وإدارة األعمـال             

  . وتكنولوجيا المعلومات والعلوم
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א א א  א

  

  : اإلصالح االقتصادي وتطوير القطاع الخاص

االمتثـال  تقديم مساعدات للدول العربية األعضاء في منظمة التجـارة الدوليـة لمـساعدتها علـى                 •

اللتزاماتها، وتقديم المساعدات التقنية بشأن معايير منظمة التجارة الدولية للبلدان التي تطمـح فـي               

  . االنضمام إلى عضويتها

تمويل مؤسسات األعمال بإدارة من القطاع الخاص لتوفير رأس المال والمـساعدة الفنيـة لرجـال                 •

سنضع برامج جديدة للمشاريع الصغيرة لمـساعدة       كما أننا   . األعمال الواعدين ولمشاريعهم التجارية   

  . المشاريع التجارية والصناعية الصغيرة الجديدة

ِمنَح وزارة التجارة الجديدة الخاصة للتدرب في مؤسسات أعمال أمريكية، وهي المنح التي سـتؤمن                •

 مـن   تدريباً في شركات أمريكية، وستركز أيضاً على إنشاء شبكات وفرص تدريب لسيدات األعمال            

  . الشرق األوسط

  . مساعدة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة على إصالح القطاع المالي  •

  . برامج لمساعدة الجهود الحالية لزيادة الشفافية ومحاربة الفساد •

  

  : تقوية المجتمع المدني

يل مساعدة المنظمات غير الحكومية واألفراد المنتمين إلى جميع الفئات السياسية العاملين فـي سـب               •

  . اإلصالح السياسي من خالل آليات كصندوق ديمقراطية الشرق األوسط

دعم إنشاء مزيد من المنظمات غير الحكومية وشركات وسائل اإلعالم المستقلة، ومنظمات إجـراء               •

مجموعات تخلق أسسا ديمقراطية نابضة     -االستفتاءات ومؤسسات الفكر والرأي والجمعيات التجارية       

  . بالحياة

  . يد شفافية األنظمة القانونية والتنظيمية، وتحسن إدارة العملية القضائيةبرامج ستز •

  . التدريب للمرشحين لمناصب سياسية وألعضاء البرلمانات وغيرهم من المسئولين المنتَخبين •

 . التدريب والتبادل للصحفيين في الصحف التقليدية والصحافة اإللكترونية •
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א א א  א

  )2003إبريل / نيسان (النص الحرفي المعدل لخارطة الطريق

الوارد أدناه هو عناصر أداء وخارطة طريق بمراحل وأهداف واضحة تهدف للتقدم في المجـاالت               

  .السياسية، األمنية، االقتصادية، اإلنسانية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة الرباعية

 كما جاء في خطاب     2005اإلسرائيلي في العام    -الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني      

، وتم الترحيب به من قبل االتحاد األوروبي،        2002الماضي  ) يونيو( حزيران   24الرئيس بوش في    

  . أيلول17 تموز و16روسيا، واألمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية 

ية مـستقلة   هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين األطراف ستؤدي إلى انبعاث دولـة فلـسطين              

وديمقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسالم مع إسرائيل وجيرانها اآلخرين، هذه               

 علـى   1967الفلسطيني، وستنهي االحتالل الذي بدأ في العـام         -التسوية ستنهي الصراع اإلسرائيلي   

 338 و 242أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم وقـرارات مجلـس األمـن               

 واالتفاقات السابقة المبرمة بين األطراف، وهذه التسوية ستأخذ أيضا باالعتبـار الخـاص              1397و

األهمية المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت، وهـي                

 بما في ذلك المـساران      جزء أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سالم شامل على جميع المسارات          

  . اإلسرائيلي- اإلسرائيلي واللبناني -السوري 

إن حل الدولتين للصراع الفلسطيني، اإلسرائيلي يمكن تحقيقه فقط من خالل إنهاء العنف واإلرهاب،              

  .وقبول واضح ال يقبل الشك من قبل الطرفين بهدف التسوية للتفاوض عليه المنصوص عليه أعاله

ستساعد وتسهل تطبيق الخطة، بدءاً من المرحلة األولى بمـا فـي ذلـك النقاشـات               اللجنة الرباعية   

  .المباشرة بين األطراف كلما استدعى األمر ذلك

لقد أنشأت الخطة جدوالً زمنيا واقعيا للتنفيذ، ولكن التقدم فيها يتطلب ويعتمد على جهـود اإليمـان                 

ت المنصوص عليها أدناه، ففي حـال إذا طبقـت          الجيد لألطراف والتزامهم بكل واحدة من االلتزاما      

األطراف تعهداتها بسرعة فإن التقدم بين وخالل المراحل قد يأتي أسرع مما هو منصوص عليه في                

  .الخطة، والعكس صحيح

اللجنة الرباعية ستجتمع بشكل متواصل على مستويات عالية من أجل تقييم أداء األطراف في تنفيـذ                

  .ع من األطراف أداء التزاماتها بشكل متواٍز ما لم ينص عكس ذلكالخطة في كل مرحلة يتوق

  : إنهاء اإلرهاب والعنف2003) مايو(من اآلن وحتى آيار : المرحلة األولى

إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلـسطينية، فـي المرحلـة األولـى يـشرع                 

نف وفقًـا للخطـوات المحـددة أدنـاه، يـستأنف           الفلسطينيون فورا بتطبيق وقف غير مشروط للع      
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א א א  א

الفلسطينيون واإلسرائيليون التعاون األمني على أساس خطـة تينيـت إلنهـاء العنـف اإلرهـاب                

  .والتحريض من خالل أجهزة أمنية فلسطينية فعَّالة ومعادة الهيكلية

لك صياغة الدسـتور    السلطة الفلسطينية تقوم بعملية إصالح سياسية شاملة، تحضيرا للدولة بما في ذ           

االتحاد األوروبي طلب شطب عبارة     (الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه األسس         

إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلـسطينية           ). المجلس التشريعي الجديد  

  .إلى طبيعتها

، والطرفـان   2000سـبتمبر   /  أيلـول  28إسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد         

إسـرائيل  . يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه األداء والتعاون األمني              

  .أيضا تجمد جميع النشاطات االستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل
  

  :مع انطالق المرحلة األولى

ويل يعيد تأكيد حق إسرائيل بالعيش بسالم وأمـن، ويـدعو           تصدر القيادة الفلسطينية بيانًا ال يقبل التأ      

لوقف فوري وغير مشروط إلطالق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع أشكال العنـف ضـد               

  .اإلسرائيليين في كل مكان، توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل

ويل تؤكد فيه التزامها برؤية الـدولتين، دولـة فلـسطينية           تصدر القيادة اإلسرائيلية بيانًا ال يقبل التأ      

مستقلة، قابلة للحياة، وذات سيادة تعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل، كما عبر عنها الرئيس                

بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان، الحكومة اإلسرائيلية لن تقـوم                

: االتحاد األوروبي واألمم المتحدة يطالبان بإضافة عبارة      (في ذلك اإلبعاد    بأية أعمال تقوض الثقة بما      

والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظـة بالـسكان          ) وقف العمليات العسكرية االستفزازية   

المدنيين، مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلـسطينية، كـإجراء عقـابي أو تـسهيل البنـاء                 

تنهي جميع المؤسـسات الرسـمية      .  المؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينية     اإلسرائيلي، وهدم 

  .اإلسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين
  

  األمن

يعلن الفلسطينيون وقفًا ال يقبل التأويل للعنف واإلرهاب، ويقومون بجهود ملموسة على األراضـي              

ات عنيفة ضد اإلسرائيليين في كـل       العتقال وتوقيف األشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجم       

  .مكان

 24



א א א  א

األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية تبدأ عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى تفكيك القدرات والبنـى               

  .التحتية اإلرهابية

اعتمادا على اآلليات القائمة والمصادر الموجودة على األرض تبـدأ اللجنـة الرباعيـة بالمراقبـة                

  .لتشكيل آلية للرقابة العملية وتطبيقهاوالتشاور مع األطراف 

كما تم االتفاق مسبقًا يبدأ تطبيق الخطة األمريكية إلعادة البناء والتدريب واستئناف خطـة التنـسيق                

االتحـاد  (األمني بالتعاون مع مجلس خارجي لإلشراف يضم الواليات المتحـدة ومـصر واألردن              

  ).رباعية أو بدعم من االتحاد األوروبيوبدعم اللجنة ال: األوروبي يطلب إضافة العبارة

يتم دمج جميع األجهزة األمنية الفلسطينية في ثالثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صـاحب               

  .صالحيات

أجهزة األمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش اإلسـرائيلي يبـدءون               

ي والتزامات أخرى تطبيقًا لخطة تينيت، بما في ذلك اجتماعات عادية           بالتقدم الستئناف التعاون األمن   

  .على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أمريكيين

  .تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف واإلرهاب

ذه األموال من خـالل الـصندوق       جميع المانحين الذين يوفرون دعما للميزانية الفلسطينية يحولون ه        

  .الموحد لوزارة المالية الفلسطينية

 28بينما يتقدم األداء األمني الشامل يقوم الجيش اإلسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد               

، تنتـشر   2000 أيلول   28، وكال الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل          2000) سبتمبر(أيلول  

  .الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش اإلسرائيليالقوات األمنية 
  

  بناء المؤسسات الفلسطينية

عملية مصادقة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، حالما تجهز، توزع لجنة دستورية مسودة الدستور             

الفلسطيني، القائمة على أسس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صالحيات، مـن أجـل               

  .ات العامة والنقاشالمالحظ

اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد االنتخابات من أجل المـصادقة مـن قبـل المؤسـسات                 

  .الفلسطينية المناسبة
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الحكومة اإلسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخـصيات الفلـسطينية لجلـسات المجلـس التـشريعي               

النتخابات وغيرها من نـشاطات اإلصـالح،       والحكومة، التدريبات األمنية التي تتم بإشراف دولي، ا       

  .وغيرها من اإلجراءات الداعمة ذات العالقة بجهود اإلصالح

تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صالحيات للقيام بإصالح جذري، استكمال خطوات إضـافية لتحقيـق            

  .ةفصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أية خطوات إصالح قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاي

  .رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصالحيات سلطة تنفيذية، جسم لصنع القرار

  .إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التشريعي يراجع ويعدل قانون االنتخابات

أداء فلسطيني في القضاء، اإلدارة، االقتصاد، وفقًا لألسس التي وضـعتها اللجنـة الدوليـة حـول                 

  .ياإلصالح الفلسطين

وعلى أساس اإلجراءات المنـصوص     : الواليات المتحدة تطلب إضافة عبارة    (في أقرب وقت ممكن     

: االتحاد األوروبي يطلـب إلغـاء     ) (عليها أعاله يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة وعادلة       

  ).للمجلس التشريعي الفلسطيني

ت، تسجيل الناخبين، مرور المرشـحين،      الحكومة اإلسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية لالنتخابا      

  .ومسؤولي التصويت

الحكومة اإلسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقـة             

في القدس الشرقية، على أساس التزام هذه المؤسسات بالعمل بحزم وفقًا لالتفاقـات الـسابقة بـين                 

  .الطرفين
  

  يةالردود اإلنسان

تقوم الحكومة اإلسرائيلية بخطوات لتحسين األوضاع اإلنسانية، بما في ذلك تطبيق توصيات تقريـر              

بريتيني لتحسين األوضاع اإلنسانية، رفع منع التجوال، وتخفيف القيود المفروضـة علـى حركـة               

  .األشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وأمن للموظفين اإلنسانيين الدوليين

سرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصالن عملية تحصيل العائدات لتحويل األموال وفقًا آللية           الحكومة اإل 

  .رقابة شفافة ومتفق عليها
  

  المجتمع المدني

  .تواصل دعم المانحين لبرامج شعب لشعب ومبادرات المجتمع المدني
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  المستوطنات

مارس لعام  / تمت إقامتها منذ شهر آذار    تفكك الحكومة اإلسرائيلية فورا جميع البؤر االستيطانية التي         

2001.  

بعد وقف شـامل إلطـالق      : روسيا واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي تطلب شطب العبارة التالية        (

بما فـي   (، تجمد الحكومة اإلسرائيلية جميع النشاطات االستيطانية تطبيقًا لتقرير لجنة ميتشيل            )النار

إعطاء األولوية للمشاريع التي تهدد تواصل المناطق الـسكنية         ، مع   )ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات   

  .الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة حول القدس
  

  ):انتقالية (2003) أكتوبر( كانون األول - 2003) يونيو(حزيران : المرحلة الثانية

اس الدستور  تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أس             

الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكـم                

الجماعي للجنة الرباعية فيما إذا كانت الشروط مواتية للتقـدم أخـذًا بعـين االعتبـار أداء جميـع                   

المرحلـة  . ؤسسات الفلسطينية تقدم الجهود إلعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء الم        . األطراف

الثانية تبدأ بعد االنتخابات الفلسطينية مع إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة فـي العـام                 

2003.  

أهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعال متواصل، جهد متواصـل إلعـادة الحيـاة                 

ء اإلضافي على األهداف التي حددت فـي المرحلـة          الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات، البنا     

األولى، إعداد دستور فلسطيني ديمقراطي، استحداث منـصب رئـيس وزراء، تعميـق اإلصـالح               

  .السياسي وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة

  المؤتمر الدولي

ـ            ات الفلـسطينية؛   تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع األطراف، مباشرة بعد االنتهاء الناجح لالنتخاب

  .لدعم إعادة بناء االقتصاد الفلسطيني وإطالق عملية تؤدي إلنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة

بما (هذا االجتماع سيكون مفتوحا وعلى أساس هدف تحقيق السالم الشامل في منطقة الشرق األوسط               

 التي وردت في مقدمـة      ، وعلى أساس المبادئ   )يشمل السالم بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان      

  .هذه الوثيقة

  ).إلخ... المكاتب التجارية(إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل االنتفاضة 
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إعادة إحياء االرتباطات متعددة األطراف حول قضايا بما يشمل مصادر الميـاه اإلقليميـة، البيئـة،                

  .التطوير االقتصادي، الالجئين وقضايا الحد من التسلح

يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية من قبل المؤسـسات الفلـسطينية               

  .ذا تطلب األمر يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديدانتخابات إضافية، إ. المالئمة

  .إنشاء حكومة إصالح ذات صالحيات مع رئيس وزراء

استمرار األداء األمني الشامل، بما في ذلك تعاون أمني فعال على األسس التي وضعت في المرحلة                

  .األولى

ة إسرائيلية يطلقها المـؤتمر     إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خالل عملية تفاوض فلسطيني          

كجزء من هذه العملية، تنفيذ االتفاقات السابقة، تحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافـي،              . الدولي

بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد االستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود               

  .المؤقتة

  .م فعال وتدريبي وعملي من قبل اللجنة الرباعيةتفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دع

أعضاء الرباعية يدفعون باتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكانية العضوية فـي               

  ).الواليات المتحدة ستعود إلى مستشار قانوني(األمم المتحدة 

  

  : اإلسرائيلي-يني اتفاق نهائي وإنهاء للصراع الفلسط2005 - 2004: المرحلة الثالثة

التقدم نحو المرحلة الثالثة على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وأخذًا بعين االعتبار خطـوات        

  .جميع األطراف ومراقبة اللجنة الرباعية

  أهداف المرحلة الثالثة هي استكمال اإلصالح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني

  .2005 إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام -ينية فلسطيني فعال ومفاوضات فلسط

 إلقرار االتفاق   2004تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع األطراف في بداية العام          : مؤتمر دولي ثان  

المبرم بشأن الدولة بحدود مؤقتة وإلطالق عملية بدعم فعال وعملي من قبل اللجنة الرباعية تـؤدي                

 بما يشمل الحدود، القدس، الالجئين، المـستوطنات، ودعـم          2005ووضع دائم العام    إلى حل نهائي    

التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق األوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسوريا يتم التوصل إليها               

  .في أسرع وقت ممكن
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ة العمل الدولية   استمرار التقدم الفعال والشامل في جدول أعمال اإلصالحات المحددة من قبل مجموع           

  .تحضيرا التفاق الوضع الدائم

استمرار األداء األمني الفعال والدائم، والتعاون األمني الفعال والدائم على األسس التي وردت فـي               

  .المرحلة األولى

جهود دولية لتسهيل اإلصالح واستقرار المؤسسات الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني تحضيرا التفاق           

  .الوضع الدائم

  تتوصل األطراف إلى اتفاق الوضع الدائم

 من خالل تسوية متفق عليهـا       2005 اإلسرائيلي في العام     -الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني      

 التي تنهي   1397 و 338 و 242عبر التفاوض بين األطراف قائمة على أساس قرارات مجلس األمن           

شامالً وعـادالً   ) متفق: حاد األوروبي يطلب إضافة   االت( وتشمل حال واقعيا     1967االحتالل الذي بدأ    

لموضوع الالجئين، وقرارا متفاوضا عليه حول وضع القدس يأخذ بعين االعتبار اهتمامـات كـال               

  .الطرفين السياسية والدينية، ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم

 - إسرائيل واألمن لكافة دول المنطقة في إطار سالم عربي           تقبل الدول العربية بتطبيع العالقات مع     

  .إسرائيلي شامل
  

   المالحظات األولية على الخارطة3.1

يتفق معظم المحللين السياسيين أن خارطة الطريق تحمل في طياتها ألف ثغرة وثغرة، ويلف بنودها               

للوصـول إلـى المراحـل      الغموض والتساؤالت حول الضمانات وآلية التنفيذ وطول المدة المحددة          

النهائية، وهو ما يعزز المخاوف من أن المطروح لم يأِت إال لذر الرماد في العيون، وبوضوح أكثر                 

إللهاء العرب والفلسطينيين وتحويل األنظار عن الحرب المرتقبة ضد العراق، ومن بين المالحظات             

 العبرية في جامعة عين شمس علـى        األولية التي سجلها الدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الدراسات       

  ] :1[خارطة الطريق 

، من الخارطة، باعتبارها حدود االنسحاب فـي حالـة          1967 غياب حدود الرابع من حزيران       - 1

  .تسوية الصراع نهائيا

  . غياب القدس وتجنب اإلشارة إليها كعاصمة للدولة الفلسطينية- 2

  .في حل الصراع، وهي مشكلة الالجئين الفلسطينيين تجنب اإلشارة إلى أحد العناصر الرئيسية - 3

  كذلك سجل السفير المصري ظاهر شاش العديد من المالحظات على الخارطة، ومن هذه
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  ]:2[المالحظات 

 تضمن الخارطة الدعوة إلى إقامة حكومة فلسطينية جديدة، واختيار رئيس وزراء، كـل ذلـك                - 1

ي يطالب بتحقيقها، ومع ما يجب أخذه في االعتبار من أية           يتناقض وأحد أسس الدعوة الديمقراطية الت     

  .إصالحات يجب أن تكون نابعة من احتياجات الشعب الفلسطيني دون تدخل خارجي

 لم تضع الخطة في حسبانها ما آلت إليه األوضاع في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، نتيجـة                   - 2

ي وسلطته الوطنية، فهي ترتب التزامات      على الشعب الفلسطين  " شارون"للحرب الشرسة، التي يشنها     

ثقيلة على الشرطة وأجهزة األمن بعد أن قام الجيش اإلسرائيلي بتدميرها، بحيث تتطلب إعادة بنائها               

وقيامها بالدور المطلوب منها وقتًا وجهدا طويلين، وأمواالً طائلة، كمـا يتعـين انـسحاب القـوات                 

  .تتمكن من أداء مهامهااإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية، حتى 

 اشتراط وقف االنتفاضة، وقفاً تاما وتعليق كل األمور عليه، هو من الشروط التعجيزيـة التـي                 - 3

  .تخدم مصلحة شارون وغيره ممن يعملون على عرقلة عملية السالم

  تورد الخارطة الخطوات واإلجراءات المقترح اتخاذها في كل مرحلة دون أن تضع لها ترتيبـا          - 4

واضحا، وأن تجعل منها التزامات تبادلية يقترن تنفيذ كل طرف بأحدها أو بعضها بتنفيـذ الطـرف                 

  .اآلخر وفقًا لتوقيتات محددة

 اإلشارة إلى عقد مؤتمرين دوليين، دون أن تعطى بيانات كافية عـن أطـراف كـل منهمـا،                   - 5

دقة على الخارطة في شكلها     ومرجعيته وأهدافه، وربما كان من المجدي عقد مؤتمر يستهدف المصا         

  .النهائي بما يكسبها صفة إلزامية

 إن الخطة تماشيا مع بيان بوش من شأنها إعادة العملية السلمية إلى المربع األول، حيث تضيف                 - 6

مرحلة انتقالية جديدة، لمدة ثالث سنوات بعد أن كانت المرحلة االنتقالية التي نصت عليها اتفاقـات                

، وتتجاهل بذلك حقيقة أن مفاوضات الوضع       1999قد انتهت منذ عام     ) مس سنوات ومدتها خ " (أسلو"

الدائم كانت قد جرت في كامب ديفيد وطابا، وأحرزت تقدما في األخيرة، فـال تـشير إلـى هـذه                    

المفاوضات، وكان أولى بها أن تبنى على ما أحرزته من تقدم، كما أنها عند إشارتها إلى مفاوضات                 

 ال تذكر بصراحة أن الهدف منها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة            2005ي عام   الوضع النهائي ف  

  .والقابلة للبقاء

  ]:3[، وهي "خارطة الطريق"ويسجل الكاتب الفلسطيني عبد اهللا عواد، الكثير من المالحظات حول 

ولى وكذلك   إن الخارطة تبدأ أوالً من الطرف الضعيف، أي الطرف الفلسطيني في مرحلتها األ             - 1

الثانية، وذلك بخالف منطق األشياء التي يفترض أن تكون البداية من الطرف األقـوى، أي الدولـة                 

العبرية وتضع على الفلسطينيين ما يمكن تسميته اشتراطات تغييـر الوضـع الـسياسي الـداخلي                
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ؤيـة اإلسـرائيلية    الفلسطيني، بما يكون مهيًئا للمرحلة الثانية، الجزء الثاني، وفي ذلك اسـتجابة للر            

تحديد صالحيات  (القائمة على التغيير السياسي الفلسطيني وأساسه كما هو واضح في نص الخريطة             

لصالح استحداث منصب رئيس وزراء يتمتع بصالحيات كاملة وتلقائيـا محاولـة            ) الرئيس عرفات 

رحلـة الثانيـة    تحويل عرفات إلى رئيس فخري، ومعنى ذلك، أن التقدم نحو الجزء الثاني مـن الم              

  .مرتبط بما يتم تحقيقه على الصعيد الداخلي الفلسطيني، على أساس التوالي في تنفيذ الخارطة

 ورغم أن الجانب اإلنساني، يتم استحضاره في النصوص وكذلك الجانبين المـالي، واإلداري،              - 2

الهدف، في إعادة ما    فإن األهم في صياغة الوثيقة هو ما يتعلق بالجانب األمني الذي يشكل المحور و             

يسمى بناء األجهزة األمنية، وبشكل فاعل في التصدي ألية مقاومة لالحتالل، وتتحمل الدول العربية              

، ورغم أن النصوص ال تقتـرب       )تقديم المساعدات للمنظمات اإلرهابية   (جانبا من المسؤولية بوقف     

ما األوروبية التـي وضـعت،      من التسمية، فإن من الواضح في ضوء المواقف األمريكية وإلى حد            

على قائمة منظمات اإلرهاب، أن المقصود الجميع دون اسـتثناء          ) كافة الفصائل والقوى الفلسطينية   (

أي كل قطعة سالح ال تكون معروفة ألجهـزة         ) جمع األسلحة غير القانونية   (ويتضح ذلك من نص     

  .األمن الفلسطينية الجديدة

طينية من أي سالح يمكن أن يستخدم في مقاومة االحتالل،          الساحة الفلس ) تنظيف( إن المطروح    - 3

ويبدو أن الخارطة األمريكية تفترض إعادة صياغة خارطة فلسطينية جديدة، يكون ألجهـزة األمـن      

مستفيد ) أمني عسكري (ودون منازع وما لم تقله النصوص، هو إيجاد جهاز          ) السيطرة المطلقة (فيها  

مته ضبط إيقاع الحالة الفلسطينية على وتر الـسياسة األمريكيـة           يتمتع بوضع مادي مريح جدا، ومه     

  ).ومن يِعش ير ذلك(وما يريده األمريكيون بالضبط، 

 إن االشتراطات على الفلسطينيين تتواصل في المرحلة الثانية وحين االقتراب من المـستحقات              - 4

فاوضـات بـين اإلسـرائيليين      الم(اإلسرائيلية، وبالفهم االنتقالي فإن االشتراطات تبتعـد لـصالح          

) مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين   (إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة، وأيضا      ) إمكانية(حول  ) والفلسطينيين

، أي أن الخارطة في جوهرها، تقوم       )الحدود، القدس، الالجئين، المستوطنات   (نحو حل نهائي يشمل     

شاء من االشـتراطات بمـا يتفـق مـع          على دور أمريكي ودولي، في إلزام الفلسطينيين بتنفيذ ما          

على االستيطان بعيدا عن التفاوض، ومثل ذلك الوقـف،  ) اإلبقاء(المصلحة اإلسرائيلية، وفي أساسها     

غير القانونية، في رسالة غير مباشرة بقانونيـة االسـتيطان          ) البؤر االستيطانية (وباستثناء ما يسمى    

  .يوعدم قانونية آخر رغم أن االستيطان غير قانون

يـشترط  :  صحيح أن الخارطة تحتوي على جدول زمني، ولكن الصحيح أن هذا الجـدول أوالً              - 5

غير ملـزم   ) الجدول(في كل مرحلة من مراحله الثالث، وهذا يعني أن          ) الكامل(االلتزام الفلسطيني   
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א א א  א

ـ            : للدولة العبرية، وثانيا   ودة نحـو   إن تنفيذ ما هو مطلوب إسرائيليا خاضع للتفاوض، بما يعنـي الع

  ).مفاوضات عبثية(المربع األول 

 إن أغلبية النصوص الواردة في الخارطة هي نصوص ظرفية، مؤقتة، خاضعة لما سيكون من               - 6

تطورات ومتغيرات في المنطقة خالل الفترة المقبلة التي قد تنسف كل شيء مـرة واحـدة؛ ليبقـى                  

سـيئة  ) بمثابـة رشـوة   ( الخارطـة    الوضع على ما هو عليه أو يسير نحو األسوأ، ويتضح أن هذه           

  .للفلسطينيين أوالً، وللعرب ثانيا

 وفي المقابل تقدم للدولة العبرية، كل ما تريد وبخاصة استمرار المشروع السياسي االستيطاني،              - 7

  .في الخارطة وهو ما تريده حكومة شارون واليمين المتطرف) بند(بعد أن تم ترحيله آلخر 

 األولية، على الخارطة، بهذه الحساسية، وهي ما زالت حبرا على ورق،            وإن كانت هذه المالحظات   

فكيف سيكون وضعها على األرض؟ إن الخوف كل الخوف، أال يكون مصير خارطة الطريق أحسن               

 انتزاع تنـازالت سياسـية مـن الجانـب          -وباختصار شديد -حاالً من المشاريع السابقة، ما يعني       

وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى المربع األول، من مسألة الصراع مع            الفلسطيني، بدون مقابل سياسي،     

  .الجانب اإلسرائيلي

  

 

   على خارطة الطريق14التحفظات اإلسرائيلية الـ

 موافقتها على المسودة الثالثة لخطة خارطة الطريـق         25/5/2003أعلنت الحكومة اإلسرائيلية يوم     

ورغم هـذه التعـديالت لـم    . ية عشرات التعديالت وذلك بعدما أدخلت على المسودتين األولى والثان      

توافق حكومة شارون على الصيغة النهائية للخطة إال بعدما أخذت تعهدا من الحكومـة األميركيـة                

  . تحفظا إسرائيليا سجلتها على هذا النص14بتبني 

  :وجاء نص موافقة الحكومة اإلسرائيلية على الخطة كالتالي

 والذي تعهدت فيه الواليات المتحـدة       23/5/2003ركية الصادر يوم    على أساس بيان الحكومة األمي    "

وذلك في أثناء ومن خالل     , بالتعامل الجدي والكامل مع تحفظات إسرائيل على كيفية تطبيق الخارطة         

 موافقـة إسـرائيل علـى قبـول         23/5/2003فقد أعلن رئيس الحكومة يوم      . تطبيق هذه الخارطة  

  ".يقالخطوات المحددة في خارطة الطر

إن الحكومة تصادق على بيان رئيس الحكومة وتقرر أن تحفظات          "ومضت الحكومة تقول في النص      

 سيتم تطبيقها خالل تطبيق خارطة      -كما أشارت إليها الحكومة األميركية في بيانها      -إسرائيل جميعا   
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א א א  א

فقـة  الطريق حيث صيغة التحفظات التي طرحتها إسرائيل على الحكومة األميركيـة للدراسـة مر             

  ".بالقرار

  . سيتم الحفاظ على الهدوء,  في بداية المسيرة وخاللها وكشرط للتواصل واالستمرار فيها-1

وإجراء إصـالح أمنـي     , وذلك يعنى أنه يتعين على الفلسطينيين نزع أسلحة منظمات األمن القائمة          

لمنظمـات  وعلـى هـذه ا    . سيتم خالله تشكيل منظمات جديدة ستكافح اإلرهاب والعنف والتحريض        

وتمهيـد  , واإلحبـاط , وإجـراء التحقيـق   , ممارسة إحباط حقيقي لإلرهاب والعنف جراء االعتقال      

  .والمحاكمة وفرض العقوبات, المتطلبات القضائية ألغراض التحقيق

في المرحلة األولى للخطة وكشرط لالنتقال إلى المرحلة الثانية على الفلسطينيين إنهاء كل ما يـأتي                

  : أدناه

بما فيها حماس والجهاد اإلسـالمي والجبهـة الـشعبية والجبهـة            (لحة المنظمات اإلرهابية    نزع أس 

وجمع األسلحة غير القانونية وتسليمها     , والبنى التحتية الخاصة بها   ) الديمقراطية والمنظمات األخرى  

ووقف تهريب األسـلحة وإنتاجهـا فـي        , إلى طرف ثالث من أجل إخراجها من المنطقة وتدميرها        

  . وممارسة اإلحباط بصورة منظمة ووقف التحريض, ي السلطة الفلسطينيةأراض

  . ال يتم االنتقال إلى المرحلة الثانية بال إنهاء اإلرهاب

 يكون األداء الكامل شرطا للمضي قدما من مرحلة إلى مرحلة كما يكون شرطا إلحـراز تقـدم                  -2

  . داخل المراحل

سيتم االنتقال من   . م لظواهر اإلرهاب والعنف والتحريض    إن الشرط األول إلحراز التقدم هو وقف تا       

  . مرحلة إلى مرحلة فقط لدى التطبيق الشامل والتام للمرحلة ما قبل المرحلة المقبلة

تكون جداول األزمنة بمثابـة مـساطر       (ال يشكل الجدول الزمني معيارا لذلك وإنما جدول التنفيذات          

  ). قياس

  .السلطة الفلسطينية في إطار دعم اإلصالحات الحكومية تشكيل قيادة جديدة وأخرى في -3

في هـذا اإلطـار سـتجري    . إن تشكيل قيادة جديدة يشكل شرطا لالنتقال إلى المرحلة الثانية للخطة      

  . انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني وذلك في أعقاب المفاوضات مع إسرائيل وبالتنسيق معها

يتمحور عمل الرقابة حول تشكيل كيـان فلـسطيني         . رة األميركية ستتم تحت اإلدا  :  آلية المراقبة  -4

  . آخر وفحص مدى التقدم في عملية اإلصالحات المدنية في السلطة الفلسطينية
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א א א  א

بـدون آليـة عامـة      ) مـالي , قـضائي , اقتصادي(ستتم الرقابة على أساس مهني وموضوعي فقط        

  . ومشتركة

سـتكون  . فاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسـرائيل      سيتم تحديد طابع الدولة الفلسطينية في الم       -5

منعزلة السالح تماما حيث لن تملك قـوات        , ذات سيادة محددة  , الدولة المؤقتة ذات حدود غير دائمة     

  .عسكرية وإنما قوات شرطة وأمن داخلي ذات عدد وأسلحة على نطاق محدود

حيث ستـستمر الرقابـة     , مل العسكري كذلك ستنعدم القدرة على توقيع اتفاقيات دفاعية أو تلك للتعا         

اإلسرائيلية على دخول وخروج شتى األشخاص والحموالت بجانب الرقابة على المجـالين الجـوي              

  . والكهرومغناطيسي

 سيتم التأكيد على حق إسرائيل في البقاء بصفتها دولة يهوديـة حيـث لـن يـسمح لالجئـين                    -6

ك سيصدر إعالن فلسطيني حول التنازل عن حـق  الفلسطينيين لدى عودتهم الدخول إليها، وضمن ذل  

  .العودة

  . سيؤدي إنهاء العملية إلى وضع حد للدعاوى وإنهاء النزاع-7

 سيتم إيجاد التسوية المستقبلية من خالل الموافقة والمفاوضات المباشرة بين الطرفين حسب رؤية              -8

  . 24/6/2002الرئيس بوش كما جاءت في خطابه يوم 

رق إلى القضايا المتعلقة بالتسوية الدائمة بما فيها العملية االستيطانية في منطقة يهودا              لن يتم التط   -9

ومكانة السلطة الفلـسطينية   , )ما عدا تجميد المستوطنات والنقاط االستيطانية غير القانونية       (والسامرة  

تـسوية  في القدس، أو أي قضية أخرى تحتوي في أساسها على مسألة سيتم التعامل معها ضـمن ال                

  .الدائمة

 والمبادرة السعودية والمبـادرة     1397كقرار  ( إلغاء أي إشارة إلى القرارات الدولية أو سواها          -10

  ). العربية التي تم قبولها في بيروت

إن التسوية التي سيتم إرساؤها جراء الموافقة على خارطة الطريق تسوية مستقلة تستوحي قوتها من               

  .نفسها

سيتم تحديد دستور فلسطيني مؤقـت، ويـتم        . الحات في السلطة الفلسطينية    تعزيز عملية اإلص   -11

أمـا  . تشكيل بنية تحتية قضائية فلسطينية حيث يبدأ من جديد التعاون مع إسرائيل في هذا المجـال               

وفي المجال المـالي    . المجال االقتصادي فيستمر بذل الجهود الدولية بغية تأهيل االقتصاد الفلسطيني         

الفلسطينية كشرط للمضي قدما فـي تحويـل        -اإلسرائيلية-امل وتام للتسوية األميركية   سيتم تطبيق ك  

  . أموال الضريبة
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א א א  א

 سيكون خاضعا لمـا هـو   2002أيلول / إن انتشار قوات الجيش اإلسرائيلي على حدود سبتمبر      -12

حيث سيجري مع التعديالت الناجمة عن طـابع الظـروف   ) هدوء تام) (1(منصوص عليه في فقرة   

وسيتم التأكد من إعادة الصالحيات والمسؤولية المدنيـة        . ديد واللوازم الجديدة المترتبة على ذلك     الج

  . وليس حسب وضع القوات كما كان حينئذ2002أيلول /إلى ما كانت عليه في سبتمبر

  مع المراعاة للوازم األمنية ستعمل إسرائيل على إعادة الحياة الفلسطينية إلى مجاريها الطبيعية             -13

وتشجيع ومساعدة نشاطات الهيئـات     , وتعزيز العالقات التجارية  , دعم الوضع االقتصادي  : فيما يلي 

كوثيقـة  " برتينـي "حيث في إطار القضية اإلنسانية لن تتم اإلشارة إلى تقريـر            , اإلنسانية المعروفة 

  .أساسية ملزمة

رهابية، ولن يتم الربط بـين       ستساهم الدول العربية في العملية من خالل استنكار العمليات اإل          -14

  ).السوري واللبناني(المسار الفلسطينية والمسارات األخرى 

  

  

 مبادرة جنيف لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

  ) هـ1424 شعبان 17الموافق  2003 أكتوبر/ تشرين الثاني13 سويسرا - جنيف (

  

الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم الشعب " ممثلو"، ومنظمة التحرير الفلسطينية، و)إسرائيل(دولة 

على وضع حد ألجيال من المواجهات؛ التعايش السلمي، واالحترام المتبادل واألمن القائم على 

 السالم العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية؛ 

أ الدولتين والحل الدائم الوحيد هو مبد.. يؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السالم يتطلب الحل الوسط

 ؛ 338 و 242الذي يقوم على أساس قراري األمم المتحدة 

يؤكدون أن هذا االتفاق يسجل االعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني 

 بدولة؛ 

يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام األمان، يحتاج الشعبان للدخول إلى 

 األمن واالستقرار؛ عصر من السالم و

حرة من التهديدات أو .. يعترفون بالحق المتبادل للعيش اآلمن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة

 األعمال العدائية؛ 
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א א א  א

مصممون على إقامة عالقات على أساس التعاون وااللتزام بالعيش جنبا إلى جنب في جيرة طيبة 

 بين؛  الزدهار الشع-كل على حدة ومعا-بهدف المساهمة 

، ويشق الطريق نحو "اإلسرائيليين"يعلنون أن هذا االتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين و

 ؛ )إسرائيل(المصالحة بين العالم العربي و

مصممون على تحقيق سالم إقليمي شامل، والمساهمة بذلك في االستقرار واألمن والتطور 

 واالزدهار للمنطقة بأسرها؛   

  

 ائم   التفاق الدا

 : هدف االتفاق الدائم 

ان على الشروط التالية فق : وعليه فإن الطرفين يت

 

االتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على أساس السالم .  1 

 . والتعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين

رفين النابعة من أحداث وقعت قبل تطبيق االتفاق سيؤدي في النهاية إلى تلبية كل مطالب الط.  2 

وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أي من الطرفين مطالب تعود إلى عصر ما قبل . التوقيع على االتفاق

 .   التوقيع

 

 العالقات بين الطرفين   

 ). إسرائيل(دولة فلسطين تعترف فورا بدولة . تعترف بدولة فلسطين فور قيامها) إسرائيل( دولة -

وفلسطين تقيمان فورا عالقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادالن السفراء الدائمين ) إسرائيل (-

 . في غضون شهر من االعتراف المتبادل

وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما ) إسرائيل( لتحسين العالقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون -

: محلية، وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيعفي ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات ال

 . الثقافة، اإلعالم، الشبيبة، العلوم، التعليم، البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة

 مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون -معا وكل على حدة-وفلسطين تعمالن ) إسرائيل (-

 . اإلقليمي
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א א א  א

 مجموعة تطبيق 

وتضم . تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق االتفاق، وحلها" طبيقمجموعة ت "-  

المجموعة الواليات المتحدة ، روسيا، االتحاد األوروبي، األمم المتحدة، وكذا ممثلين آخرين من 

ن وتكون القوة متعددة الجنسيات التي ستقام جزءا ال يتجزأ م. المنطقة أو من العالم، يقررهم الطرفان

 .   مجموعة التطبيق

 

 األراضي اإلقليمية 

 : وفلسطين) إسرائيل(الحدود الدائمة بين دولتي 

على أساس ) إسرائيل(، تقوم الحدود بين دولة فلسطين و338 و 242 وفقا لقراري األمم المتحدة -

 كما تقرر في الخريطة 1:1، مع تعديالت متبادلة على أساس 1967خطوط الرابع من حزيران 

 . رفقة لالتفاقالم

 .  الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخارطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما-

 

 السيادة   

 الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية واالستقالل السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف اآلخر، -

 . بما في ذلك المجال الجوي والمياه اإلقليمية

 

 لحدود ترسيم ا

وفي . تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود" لجنة حدود مشتركة "-

ترسيم الحدود ينتهي في موعد ال ". مجموعة التطبيق"حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة إلى 

 . يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ دخول االتفاق حيز التنفيذ

 

 المستوطنات 

تكون مسئولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في األرض الفلسطينية ) إسرائيل( حكومة -  

 . ، وتنتهي إعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه)إسرائيل(السيادية في 

 لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل األراضي وكل المباني والمنشآت، وغيرها من -

 .  في المستوطناتاألمالك التي تتبقى

 37



א א א  א

 ")   ممر آمن("رواق 

وهذا الرواق . تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة) إسرائيل( دولة فلسطين ودولة -

 . ، مفتوحا دائما، بإدارة فلسطينية)إسرائيلية(بسيادة : يكون

أمور أخرى وضمن .  الرواق يتيح بناء البنى التحتية الالزمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة-

 . أنابيب، كوابل كهرباء، واتصاالت، وغيرها من المعدات: يدور الحديث عن

عبرها، ) إسرائيل(الفلسطينيون ال يدخلون إلى .  حواجز دفاعية تقام على طول الرواق-

 . واإلسرائيليون ال يدخلون إلى فلسطين

 

 األمن 

واضيع المتعلقة باألمن تشكل جزءا هاما  يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في الم-  

التعاون، : تقيمان العالقات األمنية بينهما على أساس من) إسرائيل(فلسطين و. من العالقات المتبادلة

 . الثقة المتبادلة، عالقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما

 

 : تلتزمان بـ) إسرائيل(كل من فلسطين و

ـ واحترام حقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسالم داخل حدود آمنة ومعترف  االعتراف ب-

 . بها، دون تهديد أو أعمال حربية، أو إرهاب وعنف

 االمتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة اإلقليمية أو االستقالل السياسي للطرفين وتسوية -

 . كل الخالفات بينهما بالوسائل السلمية

تناع عن االنضمام، المساعدة، التطوير أو التعامل مع كل ائتالف، منظمة أو حلف ذي طابع  االم-

 . عسكري أهدافها تتضمن العنف

إلقامة قوات شاذة أو عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ..  االمتناع عن االنتظام، التشجيع-

كل قوة شاذة موجودة أو . تهاومحافل قتالية داخل أراضي كل واحد من الطرفين واالمتناع عن إقام

 . عصابات مسلحة تفكك

 .  التعاون األمني المستقبلي الذي تقام في إطاره لجان أمنية مشتركة تلتقي مرة كل شهر على األقل-
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א א א  א

 األمن اإلقليمي 

وفلسطين تعمالن بالتعاون مع جيرانهما واألسرة الدولية إلقامة شرق أوسط آمن ) إسرائيل (-

 . أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية أم غير التقليديةومستقر، حر من 

  

 : خصائص أمن الدولة الفلسطينية

 .  ال ترابط في فلسطين أي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة-

القيود على السالح الذي يمكن شراؤه .  فلسطين تكون دولة مجردة من السالح، مع قوة أمن قوية-

 . وة األمن الفلسطينية أو إنتاجه في فلسطين يفصل في ملحق باالتفاقأو استخدامه من ق

 ال يمكن ألي جهة شخصية أو منظمة في فلسطين باستثناء قوة األمن الفلسطينية أن تشتري، أو -

 . تحمل أو تستخدم السالح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون

 

 اإلرهاب 

ويمتنع الطرفان عن أعمال وسياسات من . ف بكل أشكاله يرد الطرفان وينددان باإلرهاب والعن-  

 . شأنها أن تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة لإلرهاب في كل واحد من الطرفين

وتتضمن هذه الجهود منع أعمال .  يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف واإلرهاب-

 . كهذه ومطاردة منفذيها

 .  وتبادل المعلومات بين المحافل األمنية يحافظ الطرفان على التعاون-

 .  لجنة ثالثية األطراف تتشكل من الطرفين والواليات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند-

 

 التحريض 

 دون مس بحرية التعبير وحقوق اإلنسان وغيرها من حقوق اإلنسان المعترف بها في األسرة -  

ين لمنع التحريض على العنصرية، اإلرهاب والعنف وفلسطين قوان) إسرائيل(الدولية، تسن 

 . وتفرضها دون هوادة
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א א א  א

 قوة متعددة الجنسيات 

 تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة -

 . على تطبيق تعليمات االتفاق

 . ة الجنسيات في دولة فلسطين لتنفيذ الوظائف المفصلة في االتفاق، تنتشر القوة متعدد-

 .  القوة متعددة الجنسيات تنسحب أو تغير تفويضها بموافقة الطرفين-

 

 اإلخالء   

تخرج قواتها العسكرية واألمنية وكذا أيضا المعدات بما فيها األلغام، من أراضي دولة ) إسرائيل (-

 . فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خالف ذلك

 : ل فوري مع دخول االتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين االنسحاب يبدأ بشك-

 

المرحلة األولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة وتستكمل في غضون تسعة .  1  

 . أشهر

المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي األراضي اإلقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون .  2  

 . لة األولى شهرا من نهاية المرح21

تحافظ على وجود عسكري مقلص في غور األردن تحت صالحية القوة متعددة ) إسرائيل (-

هذه الفترة الزمنية .  شهرا أخرى36الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 

يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات إقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديالت بموافقة 

 . ينالطرف

 

  محطات إنذار مبكر   

تحتفظ بمحطتين لإلنذار المبكر في شمال ووسط الضفة الغربية في األماكن المفصلة ) إسرائيل (-

 . في الملحق لالتفاق

وتنتشر على حد أدنى الزم " اإلسرائيلية" يشغّل محطتي اإلنذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية -

 . ي ملحق االتفاقلنشاطها على األرض كما يتقرر ف
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א א א  א

 الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة إلعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث -

 .          تجري تعديالت بموافقة متبادلة

 

 المجال الجوي 

ويشكل الطرفان .  يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا التفاقات الطيران متعددة الجنسيات-  

للتخطيط لمنظومة اإلدارة األكثر نجاعة " مجموعة التطبيق"ة تتشكل من الطرفين و لجنة ثالثي

 . للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية

 سالح الجو اإلسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف -

لى استخدام سالح الجو اإلسرائيلي في المجال التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق ع

 ). إسرائيل(الجوي لـ

 االتفاقات في هذا البند تخضع إلعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل أو التوقف بموافقة -

 . الطرفين

 

 معابر الحدود الدولية 

 وقوة أمن متعددة  كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة األمن الفلسطينية-

 . الجنسيات

 .  هذه الطواقم تمنع دخول السالح والمواد أو المعدات التي تخرق هذا االتفاق إلى فلسطين-

 مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة األمن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صالحية -

 . منع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين

أن تحتفظ على مدى ثالثين شهرا بحضور ) إسرائيل(ن واألمتعة، يمكن لـ في قاعات المسافري-

، )إسرائيليون(غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات و

 . باستخدام التكنولوجيا المالئمة
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א א א  א

 القــــدس 

  

 : األهمية الدينية والثقافية 

ة التاريخية، والدينية، والروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها  يعترف الطرفان باألهمي-أ

وانطالقا من هذا االعتراف فإن الطرفين يعيدان التأكيد على . لليهودية، والمسيحية واإلسالم

التزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، واحترام التقصير القائم في الوظائف اإلدارية في 

 . ؛ واألنظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفةالمدينة

 يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي األديان الثالثة تشير إلى الطرفين في -ب

 . المواضيع المتعلقة باألهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين األديان

  

 عاصمة الدولتين 

كل طرف يعترف . لتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدسعاصمة كل واحدة من الدو

 . بعاصمة الطرف اآلخر

 

 السيادة 

 .  السيادة في أراضي المدينة تتقرر وفقا للخارطة المرفقة باالتفاق

 

 نظام الحدود 

، وفي ظل األخذ بالحسبان االحتياجات 11نظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 

 ). حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود(اصة في المدينة الخ

 

 نطاق الحرم 

مجموعة " مجموعة دولية تتشكل لإلشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي -

 . ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بما فيهم المؤتمر اإلسالمي" التطبيق

 . سيات في النطاق نفسه المجموعة الدولية تقيم وجودا متعدد الجن-
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א א א  א

 في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، ال تجري أي -

 . أشغال حفر أو بناء في النطاق إال إذا صادق عليه الطرفان

 دولة فلسطين تكون مسئولة عن الحفاظ عن أمن النطاق وتحرص على عدم وجود أي استخدام -

 ). إسرائيلية( ضد أهداف معاٍد فيه

 في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا لالضطرارات األمنية والرغبة في -

 . عدم عرقلة الصالة والحجيج في المكان، كما تقررها األوقاف

 

 الحائط الغربي 

 ). إسرائيلية(الحائط الغربي يكون تحت سيادة 

  

 البلدة القديمة 

ويعمل الطرفان وفقا لألنظمة . ن في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص يرى الطرفا-

 . العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة

 الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين واألنظمة في المواقع الدينية -

 . المختلفة

 نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد تحت سيادتها، -

 ". مجموعة التطبيق"بحضور وحدة حفظ النظام لـ 

 سكان كل واحد من الطرفين والسياح ال يمكنهم أن يخرجوا من البلدة القديمة إلى مناطق الطرف -

 . ت مناسبة تسمح لهم بعمل ذلكاآلخر إال إذا كانوا يحتفظون بتأشيرا

 ال يسمح ألي شخص بحمل أو حيازة السالح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام -

 . المنصوص عليها في هذا االتفاق

 

 مقبرة جبل الزيتون 

 ). إسرائيلية( المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة -

 . ل غير مقيدة إلى المنطقة يكون هناك طريق يوفر حرية وصو-
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א א א  א

 : ترتيبات خاصة للمقبرة

تقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي األلماني، لضمان حقوق الزيارة 

 .القائمة، بما فيها إمكانيات حرية الوصول

 

 نفق الحائط الغربي 

غير مقيدة ) إسرائيلية(وصول حرية : ، بما فيها)إسرائيلية(نفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة 

 ). اإلسرائيلي(وحق إقامة احتفاالت دينية، مسئولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام 

 

 تنسيق بلديات 

 تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير لإلشراف على التعاون والتنسيق -

 . بينهما

 

مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصالت،  تقام لجان فرعية لمواضيع -

 . جودة البيئة، االقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطوارئ والخدمات البلدية في البلدة القديمة

  

 : لفلسطينيين مقدسيين) إسرائيلي(حق مواطنة 

هذه المكانة، حين تنتقل يفقدون ) إسرائيليين( فلسطينيون مقدسيون يعتبرون اآلن كمواطنين -

 . األراضي التي يسكنون فيها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية

 

 ترتيبات خاصة 

اإلسرائيليين :  على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن-

 . بالنسبة للعبور، حرية الحركة واألمن، كما يتقرر في الملحق لالتفاق
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א א א  א

 ن الالجئــو

  

 أهمية مشكلة الالجئين .  1

، اللتين تعيشان الواحدة إلى )إسرائيل( يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين و-

جانب األخرى بسالم، فإن حال متفقا عليه لمشكلة الالجئين ضروري لتحقيق سالم عادل، شامل 

 . ودائم

 

 ومبادرة السالم 242، وقرار مجلس األمن 194قم قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة ر. 2

 . العربية

 ومبادرة السالم 242، وقرار مجلس األمن 194قرار الجمعية العمومية : يعترف الطرفان بأن

العربية المتعلقة بحقوق الالجئين الفلسطينيين، هما األساس لحل موضوع الالجئين، ويتفقان على أن 

 .  من هذا االتفاق7 هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة

  

 التعويضات 

وهذا األمر ال يمس .  الالجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كالجئين وعلى فقدانهم لألمالك-1

 . بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم لالجئ

 .  الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت الالجئين الفلسطينيين بالتعويض-2

 

 . كن دائماختيار مكان س. 3

 حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب الالجئ يتم وفقا للخيارات واألنظمة -

خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خاللها أن يختار الالجئ ستكون . المقررة في هذا االتفاق

 : على النحو التالي

 . أدناه" أ" دولة فلسطين وفقا للبند -1

تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل األراضي، بعد أن تعلن فيها ) إسرائيل( في  مناطق-2

 . أدناه" أ"سيادة فلسطينية، وفقا لبند 

 .  دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه-3
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 . ، وفقا للبند ج أدناه)إسرائيل( دولة -4

 .  الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه-5

  

 . نان حقا لكل الالجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين سيكو2 و 1  خيارا -أ 

 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا ألعداد كل دولة 3 خيار -ب

هذه األعداد تشكل إجمالي الالجئين الفلسطينيين الذين . تنقلها إلى اللجنة الدولية" طرف ثالث"

 . ستستوعبهم دولة الطرف الثالث

ويتناسب والعدد الذي ستنقله ) إسرائيل( سيكون خاضعا للتفكر السيادي لـ4 خيار -ج

وهذا العدد سيشكل إجمالي كل الالجئين الفلسطينيين الذين . إلى اللجنة الدولية) إسرائيل(

تأخذ بالحسبان متوسط األعداد التي ستنقلها ) إسرائيل(وكأساس، ). إسرائيل(ستستوعبهم 

 . ث إلى اللجنة الدوليةدول الطرف الثال

حيثما يطبق هذا الخيار، األمر .  سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة اآلن5 خيار -د

 . سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات الالجئين

 

 . أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان الالجئين في لبنان

  

  اختيار حر وواع. 5

المسيرة التي في إطارها يصرح الالجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس 

الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، للسماح لالجئين باالختيار . قرار حر وواع

 األمر لن وهذا. الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية االختيار

 . يمس باالعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين

 

 نهاية مكانة الالجئ . 6

مكانة الفلسطيني كالجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة 

 . الدولة
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 نهاية المطالب . 7

ال يتم طرح مطالب أخرى غير تلك . لسطينيينهذا االتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة الالجئين الف

 . المتعلقة بتطبيق هذا االتفاق

 

 دور األسرة الدولية . 8

يدعو الطرفان األسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة الالجئين وفقا لهذا 

 . االتفاق، بواسطة، ضمن أمور أخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي

 

 ويض عن األمالك التع. 9

 .  الالجئون يحظون بتعويضات على فقدان األمالك في أعقاب اقتالعهم-1

 :  المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي-2

الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة األمالك الفلسطينية . أ

 . عند االقتالع

 

ها استنادا إلى وثائق األمم المتحدة، وثائق المسئول عن مجموعة الخبراء تقيم تقدير. ب

 . الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة. أمالك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة

 . يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها. ج

 . في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين. د

 يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى .هـ

 . قيمة حديثة نزيهة لألمالك

 

) إسرائيل(الذي تساهم به " المبلغ الشامل" المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون -3

لفلسطينيين أن ال يمكن ألي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة الالجئين ا. في الصندوق الدولي

 ). إسرائيل(يطرح ضد 

 

 . تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا االتفاق) إسرائيل( مساهمة -4
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التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل إلى ) إسرائيل( قيمة األمالك الدائمة لـ-5

 من قبل تقدير هذه القيمة يتم. في الصندوق الدولي) إسرائيل(فلسطين، تخصم من مساهمة 

 .  الصندوق الدولي، في ظل األخذ بالحسبان األضرار التي ألحقتها المستوطنات

 

 التعويض على حالة الالجئ . 10

الصندوق، الذي تكون . كاعتراف في حالة كل الجئ والجئ" صندوق حالة الجئ" يقام -1

 . أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية) إسرائيل(

 

زع على مجتمعات الالجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث،   األموال تو-2

تقام أجهزة من . توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كالجئين

 . اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات الالجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته

  

 

 اللجنة الدولية . 11

 التشكيل  التفويض و-1

 تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا االتفاق المتعلقة -أ

 . بالالجئين

 إضافة إليهم يدعو الطرفان بذلك األمم المتحدة، الواليات المتحدة، وكالة الغوث، الدول -ب

ان، البنك الدولي، روسيا العربية المضيفة، االتحاد األوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، الياب

 . وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة

 

 : لجان محددة

 .  اللجنة تقيم لجانا فنية مختلفة-

والطالبون يجب أن .  لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من الالجئين بشأن مكان السكن الدائم-

دم في موعد ال يتجاوز السنتين بعد الطلبات يجب أن تق.  7. 4يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند 

والالجئون الذين ال يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم . بدء عمل اللجنة الدولية
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وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل االعتبار للتفضيالت الشخصية . كالجئين

ون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم أما المتوجهون الذين ال يوافق. وجمع شمل العائالت

مكان السكن الدائم لالجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة . كالجئين

 . اللجنة الدولية

 

 وكالة الغوث 

وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند إلى نهاية حالة . 1 

 . ولةالالجئ في تلك الد

اللجنة تعرض جدوال . على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. 2 

 . زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة

 

 التعاون 

اللجنة تكون .  فلسطينية فور دخول االتفاق حيز التنفيذ-) إسرائيلية(يقيم الطرفان لجنة تعاون .  1

 . ى مستوى وزاريعل

تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجاالت االهتمام المشتركة، بما في ذلك .  2

احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق 

ة والشبيبة، العلوم، الزراعة الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياض

 . والثقافة

 

 طرق ذات هدف خاص 

 الترتيبات التالية للمواطنين اإلسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما -

 - من موديعين إلى القدس، طريق القدس 443طريق (سيشار إليها في الخارطة المرفقة باالتفاق 

 ).  عين جدي-يق القدس طبريا عبر غور األردن وطر

وتجري القوات مع دولتي .  في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات-

 ). إسرائيليين(وفلسطين تعاونا في حاالت الطوارئ إلخالء ) إسرائيل(
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يكون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، ) إسرائيليون( في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون -

وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من ) اإلسرائيلية(التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية و

 . للمساعدة في هذا الشأن" لجنة التحقيق"ويمكن للطرفين أن يدعوا . التعاون القانوني بين الدولتين

 

 المواقع الدينية 

 

لى مواقع متفق عليها ذات أهمية دينية، كما  يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول إ-

وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم اإلبراهيمي في الخليل، . سيفصل في ملحق االتفاق

 . قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل

 .  حرية الوصول من وإلى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة إلى المواقع-

يوافق الطرفان على المطالب واإلجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح  -

 . بهم

 .  شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون موجودين في المناطق-

 .  يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز اإلداري الديني في المواقع المذكورة-

والتي ال ( على موقع أخرى ذات أهمية دينية تفصل في ملحق االتفاق  يحمي الطرفان ويحافظان-

 . ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق االتفاق) تنطبق عليها الترتيبات المذكورة

 

 نظام الحدود 

بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف . 1

 .  التي ستفصل في ملحق االتفاقوللشروط

 . اجتياز الحدود ال يتم إال عبر نقاط حدود مرتبة. 2

الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على أساس العالقات التجارية القوية بما في ذلك . 3

 . العبور الحر بين الطرفين

 يتمكن أي شخص أو كل طرف يتخذ فيه نطاقه اإلقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان أال. 4

 . سيارة أو بضائع من دخول إلى الدولة األخرى بشكل غير قانوني
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 السجناء والمعتقلون 

وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات األمن ) إسرائيل(في سياق هذا االتفاق الدائم بين 

المعتقلين في إطار النزاع المتشددة المقررة في هذا االتفاق، فإن كل السجناء الفلسطينيين والعرب 

، يفرج عنهم وفقا 2003 الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا االتفاق، في العام -) إسرائيلي(الـ

 . للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق باالتفاق

لين ، المعتق1994 أيار 4كل األشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعالن المبادئ في : الصنف أ. أ

اإلداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا االتفاق حيز 

 . التنفيذ

، وقبل التوقيع على هذا االتفاق يفرج 1994 أيار 4كل األشخاص الذين سجنوا بعد : الصف ب. ب

 باستثناء أولئك المشار  شهرا بعد موعد دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ،18عنهم في موعد ال يتجاوز 

 . إليهم في الصنف ج

 أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق االتفاق، يفرج عنهم في -حاالت استثنائية : الصنف ج. ج

 . غضون ثالثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب اإلقليمية من هذا االتفاق

 

 تسوية الخالفات 

ق يسوى بمفاوضات في إطار ثنائي، تعقدها لجنة الخالف بشأن تفسير أو تطبيق هذا االتفا.  1

 . التوجيه العليا

إذا لم يسوَّ أي خالف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فإن كل طرف يحق له أن يرفع .  2

 ". مجموعة التطبيق"الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل 

يسوى من خالل جهاز " مجموعة التطبيق"الخالف الذي ال يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو .  3

 . حل وسط يتفق عليه بين الطرفين

في حالة خالف ال يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فإن كل طرف يمكنه أن يرفعه إلى طاقم .  4

والطرفان يختاران محكما . وكل طرف يعين مندوبا واحدا من بين ثالثة أعضاء طاقم التحكيم. تحكيم

 . متفق عليها تفصل في ملحق االتفاق، باإلجماع، أو في حالة عدم االتفاق بالتناوبثالث من قائمة 
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 :مالحظـــة

 التي تعنى بمواضيع المياه والعالقات االقتصادية 14 و 13، 12االتفاق لم ينته بعد، حيث إن البنود 

 . والجهاز القضائي وكذا عشرات المالحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد

 .    ترجمة لالتفاق عن العبرية التي ترجمت بدورها عن اإلنجليزية التي تلزم الطرفينوهذه

 
 

  :الموقعين على االتفاقعدد من قائمة بأسماء 

 :فلسطينية شخصيات

  .، وزير اإلعالم والثقافة السابقياسر عبد ربه .1

 .هشام عبد الرازق، وزير شؤون األسرى .2

  .، وزير السياحة السابقنبيل قسيس .3

 .ائد العمري، المستشار السياسي لمحمود عباسر .4

  ).مقرب من مروان البرغوثي(قدورة فارس، عضو عن فتح في المجلس التشريعي  .5

 ).مقرب من مروان البرغوثي(محمد حوراني، عضو عن فتح في المجلس التشريعي  .6

 .زهير مناصرة، حاكم جنين السابق ورئيس جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية .7

 .ي الجعبةنظم .8

 .جمال زقوت، مثّل قيادة جيل االنتفاضة األولى .9

  

  :يليةإسرائ شخصيات

 .يوسي بيلين، وزير العدل السابق .1

 .لرئيس األسبق لهيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيليا ،أمنون ليبكين شاحاك .2

 .اإلسرائيلي" العمل" الرئيس السابق لحزب ،عضو الكنيست، عمرام متسناع .3

 .، ورئيس الكنيست سابقاًراهام بورغبأعضو الكنيست،  .4
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، المدير السابق لشعبة األفراد في الجيش اإلسرائيلي، ونائب شيفرجدعون ) حتياطا(للواء ا .5

 .مدير مجلس األمن القومي

 .، وزيرة استيعاب المهاجرين سابقاً)حزب العمل(عضوة الكنيست، يولي تمير  .6

  .)حزب شينوي(عضوة الكنيست، إيتي ليفني  .7

  .)حزب شينوي(لكنيست، إيالن ليبوفيتش عضو ا .8

  ).حزب الليكود (، نحاما رونينعضوة الكنيست سابقاً .9

  .، وزير التعليم سابقاً)حزب ميرتس(عضو الكنيست يوسي ساريد  .10

 .غيورا عنبار) حتياطا(العميد  .11

 .الدكتور رون بونداك .12

  .بروفيسور مناحين كالينال .13

  

  

  )2004بريل إ/  نيسان14( مذكرة الضمانات األميركية إلسرائيل

  البيت األبيض واشنطن

  15/4/2004) نيسان( ابريل 14

  ارييل شارون) إسرائيل(فخامة رئيس وزراء 

  :عزيزي رئيس الوزراء

  .أشكركم على مذكرتكم التي حددتم فيها خطتكم لفك االرتباط

جاه تسوية للنزاع ال يزال يحدو الواليات المتحدة األمل والعزم للعثور على طريق للسير قدما بات

، 2002) حزيران( يونيو 24وال أزال ملتزما برؤيتي التي أعلنتها في . الفلسطيني) اإلسرائيلي(

بشأن دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن، كمفتاح إلى السالم كما إنني ال أزل ملتزما 

  .بخطة خريطة الطريق كسبيل للوصول إلى ذلك

بموجبها بسحب منشآت عسكرية ) إسرائيل(ي أعددتموها وستقوم نرحب بخطة فك االرتباط الت

محددة من قطاع غزة إلى جانب جميع المستوطنات ومنشآت عسكرية محددة من الضفة الغربية 

  . ومستوطنات من الضفة الغربية
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، حول 2002) حزيران( يونيو 24ستشكل هذه الخطوات تقدما حقيقيا باتجاه تحقيق رؤيتي في 

ونحن أيضا نتفهم . وستساهم مساهمة حقيقية نحو السالم. ان جنبا إلى جنب بسالم وأماندولتين تعيش

  .تعتقد أن من األهمية خلق فرص جديدة في النقب والجليل) إسرائيل(في هذا اإلطار، أن 

ونحن كلنا أمل أن تذكر الخطوات التي سنواصلها من أجل تحقيق هذه الخطة المنسجمة مع رؤيتي، 

  .ألطراف بالتزاماتها بموجب خريطة الطريقكل الدول وا

إن الواليات المتحدة تقدر كل التقدير المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا التعهد، لذلك أود التأكيد 

  :على بعض النقاط

. إن الواليات المتحدة ال تزال ملتزمة برؤيتي وتطبيقها، وفق ما جاء في خريطة الطريق: أوال

. دة كل ما بوسعها لمنع أي محاولة من أي طرف لفرض أي خطة أخرىوستبذل الواليات المتح

وبموجب خريطة الطريق، فان على الفلسطينيين أن يتعهدوا بوقف فوري للنشاطات المسلحة وجميع 

وعلى المؤسسات الفلسطينية الرسمية أن توقف جميع . في أي مكان) إسرائيل(أشكال العنف ضد 

  ).إسرائيل(أشكال التحريض ضد 

بالقيام بعمليات فعالة ومحددة لوقف ) اإلرهاب(جب أن تتحرك القيادة الفلسطينية بحزم ضد ي

  ).اإلرهاب(وتفكيك البنى التحتية لمنظمات ) اإلرهاب(

وعلى الفلسطينيين أن يتعهدوا بإجراء إصالحات سياسية جوهرية وشاملة بما في ذلك السماح 

  .أكبر لرئيس الوزراءبديمقراطية برلمانية فعالة وإعطاء صالحيات 

  

  

  خطة فك االرتباط المعدلة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي اريئيل شارون

  )2005 يونيو/  شهر حزيران6صادقت عليها الحكومة االسرائيلية في (

دولة إسرائيل ملتزمة بمسيرة السالم وتتطلع الى الوصول الى تسوية متفق عليها على أساس رؤيا 

وقد توصلت . وش، وتؤمن بان عليها العمل على تحسين الواقع الراهنالرئيس االمريكي، جورج ب

. اسرائيل الى استنتاج بان ال يوجد اليوم شريك فلسطيني يمكن التقدم معه في مسيرة سلمية ثنائية

  : وفي ضوء ذلك تمت بلورة خطة فك ارتباط متدرجة، تقوم على اساس االعتبارات التالية

من أجل الخروج من هذا الجمود على اسرائيل المبادرة . الراهن ضارالجمود الكامل في الوضع . أ

  .الى خطوة ال تكون منوطة بتعاون فلسطيني
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  . هدف الخطة هو السير نحو واقع امني، سياسي، اقتصادي وديمغرافي افضل. ب

وبالمقابل واضح أنه . في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون استيطان اسرائيلي في قطاع غزة. ج

 بما فيها كتل مركزية لالستيطان - مناطق ستكون جزء من اسرائيل  في يهودا والسامرة ستبقى

  . اليهودي

 لحث مسيرة - العاملة الى جانب االسرة الدولية -إسرائيل تؤيد مساعي الواليات المتحدة . د

بالتزاماتها من أجل ان تقوم قيادة فلسطينية جديدة تثبت نفسها كقادرة على االيفاء … االصالحات

  .وفقا لخريطة الطريق

الخروج من قطاع غزة ومن منطقة في شمالي السامرة سيقلص االحتكاك مع السكان . ه 

  .الفلسطينيين

استكمال الخطة المتدرجة ستنزع الصالحية من االدعاءات بحق اسرائيل في شأن مسؤولياتها . و 

           . عن الفلسطينيين في قطاع غزة

. الرتباط المتدرجة ال تتضارب مع االتفاقات القائمة بين اسرائيل والفلسطينيينخطوة فك ا. ز 

  . التسوية القائمة ذات الصلة تبقى سارية المفعول
   

  مبادئ الخطة

  :قطاع غزة . أ

.  دولة اسرائيل تخلي قطاع غزة، بما في ذلك كل االستيطان االسرائيلي القائم اليوم- ا         

وذلك باستثناء انتشار عسكري في منطقة خط الحدود بين . رج اراضي القطاعوتعيد االنتشار خا

  . ، كما سيفصل في السياق)محور فيالدلفيا(قطاع غزة ومصر 

 مع استكمال الخطوة لن يتبقى في المناطق التي ستخلى في المجال البري لقطاع غزة -2          

  . وجود اسرائيلي دائم لقوات أمن اسرائيلية

  . كتحصيل حاصل لذلك لن يكون اساس لالدعاء بان قطاع غزة هو أرض محتلة-3          
   

  :منطقة يهودا السامرة .ب

نور -غنيم، كديم، سا: أربع مستوطنات( دولة اسرائيل تخلي منطقة في شمالي السامرة -1          

  .ج المنطقة المخليةوكل المنشآت العسكرية الدائمة في هذه المنطقة وتعيد االنتشار خار) وحومش
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 مع استكمال الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة وجود اسرائيلي دائم لقوات امن -2          

  .اسرائيلية

  . الخطوة ستتيح تواصال اقليميا فلسطينيا في منطقة شمالي السامرة-3          

بنية التحتية للمواصالت  دولة اسرائيل ستساعد الى جانب االسرة الدولية في تحسين ال-4          

  .في يهودا والسامرة
   

  المسيرة .ج

والمستوطنات ستصنف في . 2005 مسيرة االخالء المطروحة تستكمل حتى نهاية العام          

  :أربع مجموعات على النحو التالي

  . مورغ، نتساريم وكفار دروم- المجموعة أ -1          

  ).نور وحومش-غنيم، كديم، سا(شمالي السامرة  مستوطنات - المجموعة ب -2          

  . مستوطنات غوش قطيف- المجموعة ج -3          

  ).ايلي سيناي، دوغيت ونيسانيت( مستوطنات شمالي قطاع غزة - المجموعة د -4          
   

بما في ذلك الدراسة (سيجري العمل التحضيري الالزم لتطبيق خطة فك االرتباط المتدرجة 

الحكومة ). ط لتحديد المعايير، التعريفات، االستعدادات والتحضيرات للتشريعات الالزمةوالتخطي

  .تبحث وتقرر في موضوع اخالء كل واحدة من المجموعات آنفة الذكر على انفراد
   

  : الجدار االمني .د

  . اسرائيل تواصل بناء الجدار االمني بموجب قرارات الحكومة ذات الصلة         
   

   االمنيالواقع

  :قطاع غزة .أ

 اسرائيل تحافظ على الغالف الخارجي في البر، تسيطر بشكل متفرد في المجال الجوي لغزة -1

  .وتواصل اجراء نشاط عسكري في المجال البحري للقطاع

  . قطاع غزة سيكون مجردا من السالح الذي ال يتطابق وجوده مع االتفاقات القائمة-2
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ها بالحق االساسي للدفاع عن النفس، بما في ذلك اتخاذ اجراءات  دولة اسرائيل تحتفظ لنفس-3

  .وقائية وردود فعل في ظل استخدام القوة ضد التهديدات التي تنشأ من قطاع غزة
   

  :يهودا والسامرة . ب

  . مع اخالء المستوطنات في شمالي السامرة لن يتبقى وجود عسكري دائم في هذه المنطقة-1

ها بالحق االساسي للدفاع عن النفس، بما في ذلك اتخاذ اجراءات وقائية  اسرائيل تحتفظ لنفس-2

  .وردود فعل في ظل استخدام القوة ضد التهديدات التي تنشأ من هذه المنطقة

ومع ذلك، وفقا .  في كل باقي مناطق يهودا والسامرة يستمر النشاط االمني في صيغته القائمة-3

  .قليص نشاطها في المدن الفلسطينيةللظروف، ستنظر اسرائيل في امكانية ت

  . اسرائيل ستعمل على تقليص عدد نقاط الرقابة في اجمالي منطقة يهودا والسامرة-4
  

   

  المساعدة االمنية للفلسطينيين

 -توافق اسرائيل على انه بالتنسيق معها ستمنح مشورة، مساعدة وارشاد لقوات امن فلسطينية 

 من جهات امريكية، بريطانية، مصرية، - النظام العام لغرض مكافحة االرهاب والحفاظ على

اسرائيل تصر على اال يكون وجود امني اجنبي في . اردنية او غيرها، كما يتفق مع هذه الجهات

  . او يهودا والسامرة دون التنسيق معها وبموافقتها/القطاع و
   

  محور فيالدلفيا

في .  الحدود بين قطاع غزة ومصراسرائيل تواصل االبقاء على وجود عسكري على طول خط

بعض االماكن يحتمل ان تكون مطالبة بتوسيع مادي للمنطقة التي يجري فيها النشاط العسكري اذا 

ما وعندما تنشأ الظروف الخالء هذه المنطقة، تكون اسرائيل مستعدة لفحص امكانية اقامة ميناء 

  . ومطار في قطاع غزة
   

  األمالك غير المنقولة

اسرائيل ستتطلع الى . ن تترك منازل المستوطنين والمباني الحساسة، وعلى رأسها الكنسكقاعدة، ل

 الى جهة دولية ثالثة، تستخدمها - بما في ذلك صناعية، تجارية وزراعية -ان تنقل منشآت اخرى 

المنطقة الصناعية ايرز ستنقل الى . في صالح السكان الفلسطينيين غير المتورطين في االرهاب
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اسرائيل تفحص، الى جانب مصر، امكانية اقامة . ية جهة فلسطينية او دولية متفق عليهامسؤول

  . منطقة صناعية مشتركة في حدود القطاع، مصر واسرائيل
   

  بنى تحتية وترتيبات مدنية

اسرائيل تواصل، مقابل الدفع الكامل، . البنى التحتية للمياه، الكهرباء والمجاري واالتصاالت ستترك

وكقاعدة، فان التسويات . الكهرباء، الماء الغاز والوقود للفلسطينيين بموجب التسويات القائمةتزويد 

… على المدى البعيد. االسرائيلية العاملة اليوم بين اسرائيل والفلسطينيين تبقى سارية المفعول

  .  دولة اسرائيلاسرائيل تتطلع الى التقليص حتى التوقف التام لعدد العمال الفلسطينيين الوافدين الى
  

  

  المعابر الدولية

اسرائيل معنية بنقل . التسويات القائمة اليوم في المعبر تواصل البقاء: بين قطاع غزة ومصر. أ

نقطة المعبر في ايرز . ، جنوب موقعه الحالي بالتنسيق مع مصر"مثلث الحدود"المعبر الى نقطة 

  .ى انفرادتنقل الى نطاق دولة اسرائيل في جدول زمني يتقرر عل

  . التسويات القائمة اليوم في المعابر تواصل البقاء: بين يهودا والسامرة واالردن. ب
   

  :العمل التحضيري

على . مسيرة االخالء تنطوي على آثار شخصية هامة عديدة على المستوطنين الذين يتم اخالؤهم. 1

 والتسهيل عليهم، قدر -طنين حكومة اسرائيل واجب االهتمام في تنفيذ الخطة باثارها على المستو

  . االمكان، على مدى المسيرة

حكومة اسرائيل ترى أهمية كبيرة في الحوار مع السكان المرشحين لالخالء في المواضيع . 2

المختلفة المتعلقة بتطبيق الخطة، وعلى رأسها المتعلقة باالخالء والتعويض، وستعمل على اجراء هذا 

  .الحوار

  .هدفه معالجة كل المواضيع المرتبطة بتنفيذ فك االرتباط المتدرجيقام اطار تنظيمي . 3

  . تقام بذلك لجنة وزارية، ترافق وتوجه الخطة، بما في ذلك حث بناء الجدار االمني. 4

. تقام بذلك لجنة توجيه تكون مسؤولة عن تنسيق المواضيع المتعلقة بفك االرتباط المتدرج. 5

رئيس مجلس االمن القومي رئيسا، مندوب وزارة الدفاع : التاليوتتشكل لجنة التوجيه على النحو 

 58



א א א  א

والجيش االسرائيلي، المدراء العامين لوزارة المالية، العدل، الخارجية، الصناعة والتجارة، الزراعة، 

  . البنى التحتية، الداخلية، البناء واالسكان

هذه اللجنة تكون الجهة الوحيدة . تقام بذلك لجنة لشؤون االخالء، التعويض، واالستيطان البديل. 6

اعضاء اللجنة يكونوا . المخولة باجراء الحوار مع السكان المرشحين لالخالء حتى استكمال التشريع

مدير عام وزارة العدل رئيسا، مندوبي وزارات المالية، الصناعة والتجارة، : على النحو التالي

  .الزراعة ومندوب عن ديوان رئيس الوزراء

كالة اليهودية ستكون تنفيذ النشاطات الالزمة لالستيطان البديل للسكان الذين تم اخالؤهم مهمة الو. 7

  .ويرغبون في ذلك

تقام بذلك ادارة تنفيذ في ديوان رئيس الوزراء، تخول بمنح المستحقين للتعويض سلفة على . 8

  . حساب التعويضات التي يستحقونها

  التشريع

قت ممكن، مشروع قانون يتضمن اوامر لشؤون االخالء رئيس الوزراء يطرح، في اقرب و. أ

  . وفي وقت قريب من ذلك تطرح الحكومة على الكنيست مشروع القانون. والتعويض للمستحقين
   

  أوامر انتقالية

الحكومة تعمل على أن يواصل مقدمو الخدمات الحيوية للجمهور تقديم الخدمات للسكان في المناطق 

  : ذ هذا القرارومن يوم اتخا. ذات الصلة

تجمد كل الخطط الحكومية للبناء والتطوير التي لم يتم البدء في تنفيذها في المناطق المرشحة . أ

  .لالخالء بموجب فك االرتباط المتدرج

اللجنة الوزارية مخولة بتجميد الخطط كما ورد أعاله حتى لو بدأ تنفيذها، وكذا مخولة بتجميد . ب

  .العقود واالرتباطات

اجراءات التخطيط المتعلقة بالخطط الهيكلية التي لم تحصل على سريان المفعول بشأن كل . ج

  .المناطق المرشحة لالخالء يتم ايقافها

  .ال يصدر اي ترخيص بناء في المناطق المرشحة لالخالء. د
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  :مبادىء التعويض

  . اليوم المقرر الستحقاق التعويض هو يوم اتخاذ قرار الحكومة هذا. أ

مستحقين التعويض يمنح تعويض نزيه ومناسب، كما يتقرر في القانون الذي يشرع لهذا لل. ب

    .الغرض
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