الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

الحق ومركز امليزان واملركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) ،والهيئة املستقلة لحقوق
اإلنسان ،عىل ما قدموا من معلومات وما أبدوه من تعاون.

وثيقة رقم :84

مبادرة إرسائيلية حول عملية التسوية السلمية والحدود بالجوالن ،أطلقتها
شخصيات عسكرية وأمنية إرسائيلية ومنهم قائد الجيش اإلرسائييل أمنون
شاحاك والجرنال عمرام متسناع( 84نص مرتجم عن األصل)
 6نيسان /أبريل 2011

مبادرة السالم اإلرسائيلية ( – )IPIرداً عىل مقرتح مبادرة السالم العربية ( 31 – )APIآذار 2011
دولة إرسائيل،
• التأكيد من جديد أن الهدف االسرتاتيجي إلرسائيل هو التوصل إىل تسوية تاريخية تشمل اتفاقيات
الوضع النهايئ التي تحدد مصري جميع املطالب وتضع حداً للرصاع العريب اإلرسائييل من أجل
تحقيق سالم دائم ،وضامن األمن ،والوصول إىل االزدهار االقتصادي اإلقليمي والعالقات الطبيعية
مع جميع الدول العربية واإلسالمية،
• االعرتاف مبعاناة الالجئني الفلسطينيني منذ حرب عام  ،1948فض ًال عن الالجئني اليهود من الدول
العربية ،وإدراك الحاجة إىل حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني من خالل حلول واقعية متفق عليها
بني الطرفني،
• إدراك أن التعاون االقتصادي الواسع ومتعدد األطراف هو أمر أسايس لضامن االزدهار ،واالستدامة
البيئية ،ومستقبل الشعوب يف الرشق األوسط،
• اإلقرار مببادرة السالم العربية التي اقرتحت يف آذار  )API( 2002عىل أنها جهد تاريخي قامت به
الدول العربية لتحقيق نجاح وتقدم ملموس عىل أساس إقليمي ،ومشاركة بيان املبادرة “بأن الحل
العسكري للنزاع لن يحقق السالم أو يوفر األمن للطرفني”،
بالتايل ،تقبل إرسائيل باملبادرة العربية كإطار ملفاوضات السالم يف املنطقة ،وتقدم املبادرة
اإلرسائيلية عىل أنها استجابة متكاملة للمبادرة العربية ورؤية مستقبلية لالتفاقات اإلقليمية املتعلقة
بالوضع النهايئ ،والتي سيتم التفاوض عليها وتوقيعها بني الدول العربية والفلسطينيني من جهة
وإرسائيل من جهة أخرى ،عىل أساس املبادئ املقرتحة التالية:
 )1مبادئ حل النزاع
ينبغي أن يقوم املبدأ األسايس يف جميع اتفاقات السالم اإلقليمية عىل االنسحابات اإلرسائيلية (من
املستوطنات) ،وضامن األمن ،والعالقات الطبيعية ،وإنهاء جميع الرصاعات ،مع األخذ بعني االعتبار
االحتياجات األمنية لجميع األطراف ،وتحديات املوارد املائية ،والوقائع الدميوغرافية عىل األرض،
ومصالح واحتياجات أتباع الديانات الساموية الثالث؛ عالوة عىل ذلك ،ينبغي حل الرصاع الفلسطيني
ا
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اإلرسائييل عىل أساس مبدأ قيام دولتني لشعبني بحيث :تكون فلسطني دولة قومية للفلسطينيني
وإرسائيل دولة قومية لليهود (يكون فيها لألقلية العربية حقوق مدنية كاملة ومتساوية كام ورد يف
إعالن استقالل إرسائيل) .وعىل هذا األساس ،تم اقرتاح املعايري التالية:
 )1أ) معايري حل النزاعات اإلرسائيلية – الفلسطينية:
 .1بناء الدولة واألمن – يتم تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة يف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وذلك عىل األرايض التي انسحبت منها إرسائيل .وينبغي أن تكون الدولة منزوعة السالح ،ولها
مامرسة السلطة الكاملة عىل قوات األمن الداخيل الخاصة بها .ويتعني عىل املجتمع الدويل لعب
دور فعال يف توفري األمن عىل الحدود والحد من التهديدات اإلرهابية.
 .2الحدود – يجب أن تقوم الحدود عىل أساس خطوط  4حزيران  ،1967بعد اعتامد تعديالت
توافقية تكون خاضعة للمبادئ التالية :خلق تواصل جغرايف بني األرايض الفلسطينية؛ تبادل األرايض
(بحيث ال تتجاوز  %7من مساحة الضفة الغربية) عىل أساس نسبة  ،1:1مبا يف ذلك توفري ممر آمن
بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،يكون تحت السيطرة الفلسطينية بحكم األمر الواقع.
 .3القدس – يجب أن تتضمن منطقة القدس الكربى عاصمتي الدولتني ،بحيث تكون الحدود
مرسومة كام ييل :تكون األحياء اليهودية تحت السيادة اإلرسائيلية؛ واألحياء العربية تحت السيادة
الفلسطينية؛ ويتم تنفيذ إجراءات خاصة يف البلدة القدمية ،بحيث يكون الحي اليهودي وحائط
املبىك تحت السيادة اإلرسائيلية؛ أما الحرم القديس الرشيف فيبقى استثناءً يف ظل نظام عدم سيادة
أحد (“سيادة الله”) ،مع وضع ترتيبات خاصة توافقية تضمن تويل إدارة األماكن اإلسالمية املقدسة
من قبل األوقاف اإلسالمية ،أما املواقع واملصالح اليهودية املقدسة فيجب أن تدار من قبل إرسائيل.
ويتم اإلرشاف عىل تنفيذ هذه اإلجراءات من قبل لجنة إرسائيلية دولية.
 .4الالجئون – يجب أن يتم االتفاق عىل حل لقضية الالجئني الفلسطينيني بني إرسائيل والفلسطينيني،
وكافة األطراف اإلقليمية وفقاً للمبادئ التالية :يتم تقديم تعويضات مالية لالجئني والبلدان املضيفة
من قبل املجتمع الدويل وإرسائيل؛ أما بالنسبة لالجئني الفلسطينيني الراغبني يف العودة (فكام ُذكر
يف قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  )194ميكنهم العودة فقط إىل الدولة الفلسطينية ،مع
وجود حاالت استثنائية رمزية متفق عليها بني الطرفني ميكنها العودة إىل إرسائيل.
 31آذار  2011املقرتح رقم  2ملبادرة السالم اإلرسائيلية
 )1ب) معايري حل النزاع بني إرسائيل وسوريا:
 .1الحدود – ينبغي عىل إرسائيل أن تنسحب من الجوالن إىل خط حدود يتم رسمه عىل أساس وضع
 4حزيران  ،1967مع إجراء تعديالت طفيفة توافقية وتبادل أراضٍ عىل أساس نسبة  ،1:1بشكل
يعكس الحدود الدولية لعام  .1923ويجب أن ين َّفذ االتفاق املتبادل عىل مراحل ،استناداً إىل منوذج
سيناء ،خالل مدة ال تتجاوز الـ  5سنوات.
 .2الرتتيبات األمنية – يتم عقد اتفاق متبادل ينص عىل حزمة أمنية شاملة ،يحدد ،من جملة أمور،
نطاق املناطق منزوعة السالح عىل جانبي الحدود ونرش قوات حفظ السالم الدولية.
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 .1ج) معايري حل النزاع بني إرسائيل ولبنان:
 .1الحدود – يقوم كل من إرسائيل ولبنان بإقامة سالم دائم عىل أساس قرار مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة رقم  ،1701ويخضع ملا وافقت عليه إرسائيل بشأن انسحابها إىل الحدود الدولية.
 .2السيادة اللبنانية – باإلضافة إىل التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم  ،1701يبسط لبنان السيادة
الكاملة عىل أراضيه من خالل الجيش اللبناين.
 )1د) حالة السالم:
يف كل من اتفاقيات السالم اإلرسائيلية – الفلسطينية ،واإلرسائيلية – السورية ،واإلرسائيلية –
اللبنانية تقر األطراف املعنية عىل أن تطبق فيام بينها أحكام ميثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون
الدويل التي تحكم العالقات بني الدول يف وقت السلم؛ تسوية كل النزاعات بينها بالوسائل السلمية؛
تطوير عالقات حسن الجوار والتعاون بينها لضامن األمن الدائم؛ االمتناع عن التهديدات أو استعامل
القوة ضد بعضها ،واالمتناع عن تشكيل أي تحالف ،أو منظمة ،أو حلف مع طرف ثالث ،تكون
أهدافه أو أنشطته تتضمن شن هجامت أو اعتداءات ضد الطرف اآلخر.
 )2مبادئ األمن اإلقليمي
توجد جميع األطراف آليات لألمن اإلقليمي ملعالجة التهديدات املشرتكة ،واملخاطر الصادرة عن
ِ .1
دول ،ومنظامت إرهابية ،وجامعات القرصنة البحرية ،ومنظامت حرب العصابات ،وذلك لضامن
سالمة وأمن شعوب املنطقة.
 .2تعمل األطراف عىل بناء أطر إقليمية مشرتكة ملكافحة الجرمية والتهديدات البيئية.
 )3مبادئ التنمية االقتصادية
بناءً عىل الدعم االقتصادي الكبري من قبل املجتمع الدويل ،يجب عىل األطراف أن تنفذ مشاريع
تعاون إقليمي واسعة النطاق من أجل ضامن االستقرار والنمو واالزدهار يف املنطقة ،وأن تحقق
االستخدام األمثل ملوارد الطاقة واملياه لصالح جميع األطراف .فمثل هذه املشاريع تحسن البنية
التحتية للنقل ،والزراعة ،والصناعة ،والسياحة اإلقليمية ،وبالتايل تعالج الخطر املتنامي للبطالة يف
املنطقة .ومستقبالً ،يجب عىل األطراف إنشاء “تكتل التنمية االقتصادية للرشق األوسط” (بدعوة
جميع دول الرشق األوسط لالنضامم إليه) ،بهدف الوصول إىل مكانة خاصة يف االتحاد األورويب،
والواليات املتحدة ،واملجتمع الدويل.
 )4مبادئ للخطوات الالزمة نحو تطبيع العالقات
تلتزم كل من إرسائيل ،والدول العربية ،والدول اإلسالمية بتنفيذ الخطوات التدريجية نحو تطبيع
العالقات فيام بينها ،انطالقاً من روح مبادرة السالم العربية ،والتي تبدأ مع انطالق مفاوضات السالم
وترقى تدريجياً إىل عالقات طبيعية كاملة (مبا يف ذلك العالقات الدبلوماسية وفتح الحدود والعالقات
االقتصادية) وذلك بعد التوقيع عىل اتفاقيات الوضع الدائم وطوال فرتة تنفيذها.
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