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  رسالة التحفظات الفلسطينية جتاه مقترحات
  الرئيس بيل كلينتون

1/1/2001.*  
  

  
دمت دون نود يف هذه الرسالة أن نوضح كيف أن املقترحات األميركية األخيرة، بمجملها كما قُ

  : بشكلها احلايل، فإن املقترحات األميركية من شأنها. توضيحات، ال تلبي الشروط املطلوبة لتحقيق سالم دائم
ها طرق للعرب فقط أو لليهود لنتونات منفصلة تصل بينها وتفصاتقسيم الدولة الفلسطينية إىل ثالثة كـ 1

  .مر الذي سيهدد حيوية هذه الدولةفقط، األ
 .لة ببعضها البعض أو ببقية فلسطينإىل عدد من اجلزر غير املتص الفلسطينيةتقسيم القدس ـ 2
 .ن حق العودة لالجئين الفلسطينيينالفلسطينيين على التنازل ع إجبارـ 3

 األمور، وال تتناول عدداً من وإسرائيلهذه املقترحات ال تقدم ترتيبات أمنية فاعلة بين فلسطين  أنكما 
اإلسرائيلية بينما يتجاوب للمطالب  وكأنهيبدو  األميركيالعرض  إن .للشعب الفلسطيني األهميةخرى ذات األُ

  .ساسية، وبالتحديد دولة قابلة للبقاءيتجاهل احلاجة الفلسطينية األ
. لقد تمت صياغة املقترح األميركي بعبارات عامة تفتقد يف بعض احلاالت إىل الوضوح والتفصيل

ولكنه بل أحرى . وبدورنا، فإننا نرى أن اتفاق الوضع الدائم هو ليس جمرد وثيقة تعلن مبادئ سياسية عامة
ولكي يكون  .جلداول الزمنية إلنهاء الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلياتفاق شامل يوضح التفاصيل واآلليات وا

ونحن نعتقد أن اتفاقاً عاماً . هكذا اتفاق ذا فاعلية، فال بد من إسناده بضمانات تنفيذ دولية واضحة وفعالة
ة جتربتنا إن هذه القناعة نتيج. آثار سلبيةة من العملية السلمية سيؤدي إىل وغامضاً يف هذه املرحلة املتقدم

إن . السابقة مع االتفاقات املبهمة ومن تاريخ إسرائيل املتمثل بعدم احترام االتفاقيات املوقعة بين الطرفين
  .اتفاق الوضع الدائم يجب أن يكون اتفاقاً نهائياً بمعنى الكلمة وليس اتفاقاً على استمرار التفاوض

  .األرض، والقدس، والالجئين، واألمن :لقد قدم اجلانب األميركي عروضاً حول األمور األربعة
  

   :أراضي الدولة الفلسطينية
من أراضي الضفة الغربية، % 6-4حول موضوع األرض، اقترحت الواليات املتحدة أن تقوم إسرائيل بضم 

. رض مؤجرة، وأن يقوم الطرفان بالنظر يف تبادل أ%3- 1بنسبة " بتبادل أرض"الضم وأن يتم التعويض عن هذا 
% 80ترحت الواليات املتحدة أن يتم رسم اخلريطة األميركية بحيث تشمل املناطق التي ستضم إىل إسرائيل كما اق

التي من املستوطنين ضمن كتل استيطانية، ويف ذات الوقت تشجيع التواصل اجلغرايف، وتقليل كل من األراضي 
  .مسيتم ضمها إىل إسرائيل وعدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون من هذا الض

ن جممل وحيث إ. املقترح ال يقترن بخرائط نات تضم عدداً من اإلشكاليات حيث إإن هذه املقترح
املساحة التي سيتم احتساب النسب منها غير واضحة، فإنه من الصعب التوفيق بين النسب املقترحة وبين 

 يزال يصر، كما أن اجلانب ومما يزيد من قلقنا أن اجلانب اإلسرائيلي ال. ضمان التواصل اجلغرايف الفلسطيني
األميركي مل يخالف هذه الرؤية اإلسرائيلية، بأن جممل املساحة التي سيتم احتساب النسب منها ال تضم 

بتبادل أراض "أمّا حول االقتراح األميركي . القدس كما تعرفها إسرائيل، وال األرض احلرام، وال البحر امليت
                                                 

  :نترنتللسلطة الفلسطينية في اإل موقع: المصدر *

 http/www.pna.net/arabic/peace/q-notes.html 

  ."األيام"نقًال عن صحيفة  
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صالح الفلسطينية التي سيخدمها هكذا تبادل، حيث ال توجد للجانب ، فإنه من غير الواضح ماهية امل"مؤجرة
الفلسطيني احتياجات يف األراضي اإلسرائيلية، باستثناء املمر الذي سيصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

وء يف ضإن املقترح األميركي، إذا ما تم النظر إليه  .والذي اقترح اجلانب األميركي بأن يشمله تبادل األراضي
: أنظر اخلريطة أعاله[اإلسرائيلي يف اجلولة األخيرة من املفاوضات يف واشنطن  اخلريطة التي قدمها اجلانب

سيمنح إسرائيل السيطرة على مساحات واسعة من األرض، مما سيجعل الدولة الفلسطينية غير  ]75امللف، ص 
  .قابلة للبقاء ودون اتصال مع احلدود الدولية

ح األميركي بخريطة توضح األمور املبهمة التي تمت اإلشارة إليها، فال يوجد يف هذا ودون إرفاق املقتر
من الضفة الغربية إىل % 10تعود إسرائيل إىل ما اقترحته يف كامب ديفيد من ضم  املقترح ما يضمن لنا أالّ

وجتدر . بهمةم أمنيةبموجب ترتيبات  اإلسرائيليةحتت السيطرة  خرىأُ% 10ووضع  اإلسرائيليةالسيادة 
فقط من مساحة الضفة % 2كافة املستوطنات يف الضفة الغربية حتتل حالياً ما يقارب  أنهنا إىل  اإلشارة
  .الغربية

كمبدأ تفاوضي كما " الكتل االستيطانية"ويف هذا السياق، فإن اجلانب الفلسطيني يرفض استخدام 
املصالح الفلسطينية املتمثلة يف التواصل اجلغرايف إن استخدام هذا املبدأ سيخضع . اقترحت الواليات املتحدة

املتمثلة يف التواصل  اإلسرائيليةإىل املصالح  الفلسطينيةللدولة الفلسطينية والسيطرة على املوارد الطبيعية 
، "الكتل االستيطانية"هذا املبدأ، أي  أنكما . اجلغرايف للمستوطنات التي يقر اجملتمع الدويل بعدم شرعيتها

رض مع املعايير التي وضعها املقترح األميركي ذاته واملتمثلة بتقليل املساحة التي سيتم ضمها وتقليل يتعا
  .عدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون من هذا الضم

غير  اإلسرائيليةنقبل بمقترح يعاقب الفلسطينيين ويكافئ السياسات  أنيف احملصلة، من املستحيل 
سيؤدي حتماً إىل %) 10ناهيك عن (من األرض % 6- 4إن مقترحاً يحوي ضم  .الشرعية املتمثلة باالستيطان

ضم عدد من القرى الفلسطينية إىل إسرائيل،  بمصالح فلسطينية أساسية، فضمن هكذا تصور سيتم اإلضرار
  .مما سيضيف إىل العدد الكبير من املشردين الفلسطينيين

وبموجب املقترح األميركي، ] 75امللف، ص : ظر أعالهأن..] [.[.، وكما توضح اخلريطة إىل ذلك وباإلضافة
، مما فإن كمية كبيرة من األراضي غير املأهولة يف مناطق حيوية مثل القدس وبيت حلم سيتم ضمها إىل إسرائيل

إن هذا لن يؤدي فقط إىل التضييق من حرية حركة الفلسطينيين يف . سيدمر التواصل اجلغرايف للدولة الفلسطينية
ولكنه أيضاً سيقود إىل تبعات خطيرة على تنمية الدولة الفلسطينية، كما أن ضماً واسع النطاق كهذا  دولتهم،

  .سيجحف حتماً باحلقوق املائية الفلسطينية
وفيما يخص تبادل األراضي، فإن املقترح األميركي ال يحدد األراضي اإلسرائيلية التي ستعوض عن 

بالقيمة واملساحة، ونحن ال نرى أي منطق يف غير ذلك وعلى الرغم من  األراضي التي سيتم ضمها بأراض مساوية
ذلك، فإن املقترح األميركي يرفض صراحة مبدأ أن تكون األراضي التي سيتم التعويض بها مساوية يف املساحة، 

ية السابقة لقد أشارت كافة املقترحات األميركية واإلسرائيل. بينما ال يتطرق ملوضوع قيمة أو موقع هذه األراضي
إن املناطق . املتعلقة بتبادل األراضي إىل أراض قرب قطاع غزة مقابل أراض عالية القيمة يف الضفة الغربية

نحن بالتأكيد ال نستطيع . املقترحة، باإلضافة إىل كونها أراضي صحراوية، تُستخدم حالياً لطرح النفايات السامة
  .ة عالية بمكبات نفايات سامةالقبول بمبادلة أراض ذات قيمة زراعية وتنموي

  
  القدس

املناطق العربية ستكون لفلسطين واملناطق "يف موضوع القدس، اقترح الرئيس كلينتون املبدأ العام بأن 
، ولكنه ناشد الطرفين العمل على خرائط توجد احلد األقصى من التواصل اجلغرايف "ستؤول إىل إسرائيل ةاليهودي
حمتملتين فيما يتعلق بسيادة وحقوق كل من اجلانبين على احلرم الشريف واجلدار  وتم تقديم صياغتين. لكليهما
على احلائط  اإلسرائيليةالشريف والسيادة  على احلرموتتكلم كل من الصياغتين حول السيادة الفلسطينية . الغربي

  .الغربي، مع احلد من صالحيات اجلانبين باحلفر والتنقيب حتت احلرم أو وراء احلائط
أوالً، يبدو أن املقترح األميركي  .اإلشكالياتالصياغتين األميركيتين حول احلرم تطرحان عدداً من  نإ

وهي ذات (احلق باحلفر خلف احلائط  إلسرائيلحتت احلرم حيث يلمح أن  اإلسرائيليةيعترف ضمناً بالسيادة 
يمتد إىل " احلائط الغربي"مصطلح  أنكما . ، ولكنها تتخلى طواعية عن هذا احلق)املنطقة التي تقع حتت احلرم
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والذي أدى  1996نتنياهو عام  األسبقمنطقة تتعدى احلائط الغربي وتضم النفق الذي فتحه رئيس وزراء إسرائيل 
  .إىل مواجهات واسعة النطاق

ويتطلب  اإلشكالياتحول القدس يطرح عدداً من  األميركييف املقترح  باألرضاجلانب املتعلق  أنكما 
، فإنه وكنتيجة للسياسة االستيطانية ]75امللف، ص : أنظر أعاله[....] [كما توضح اخلريطة . من التوضيح مزيداً

يف القدس الشرقية احملتلة، تلك السياسة التي حازت على شجب عاملي، فإن املقترح األميركي بأن  اإلسرائيلية
 األقصىمبدأ احلد "إسرائيل ال يمكن توفيقه مع اليهودية ستؤول إىل  واملناطق العربية ستكون لفلسطين املناطق

إىل جزر ، والذي طرح يف ذات املقترح ألن هذه الصيغة ستؤدي يف نهاية املطاف "من التواصل اجلغرايف للجانبين
وعليه فإن املقترح . فلسطينية متقطعة داخل املدينة بينما ستتمكن إسرائيل من احملافظة على تواصلها اجلغرايف

سيترجم يف الواقع إىل احلد األقصى من التواصل اجلغرايف " احلد األقصى من التواصل اجلغرايف للجانبين"
  .إلسرائيل

غير احملددة جغرافيًا يف القدس، " املواقع الدينية"ى عدد من استمرار إسرائيل باملطالبة بالسيادة عل إن
ورفضها املستمر تقديم خرائط توضح مطالبها يف القدس إنما يعززان من اخملاوف الفلسطينية، إن أي حل مقبول 

اجلغرايف بين املناطق الفلسطينية يف القدس من جهة، وبين القدس وبقية يضمن التواصل  أنفلسطينياً يجب 
  .خرىراضي الفلسطينية من جهة أُاأل

مع ضمان " كمدينة مفتوحة"إن أحد العناصر األساسية للموقف الفلسطيني حول القدس يتعلق بمكانتها 
إن هذه املكانة أساسية ليس فقط لضمان حرية الوصول إىل والعبادة يف كافة . حرية اجلميع يف الوصول إليها

نها أيضاً يف غاية األهمية لضمان التواصل وحرية احلركة ضمن ة، ولكناألماكن املقدسة لكل مؤمن بقداسة املدي
  .األميركي ال يشير إىل هذا املبدأ األساسي لألسف، فإن العرض. الدولة الفلسطينية

  
  نالالجئون الفلسطينيو

فقد اقترحت  ،فيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم نتيجة إلنشاء دولة إسرائيل
أضافت أو إىل وطنهم، ولكنها " فلسطين التاريخية"لواليات املتحدة أن يعترف الطرفان بحق الالجئين بالعودة إىل ا

. نه ال يوجد حق حمدد لالجئين بالعودة إىل املناطق التي تقع اآلن ضمن إسرائيلأن االتفاقية يجب أن توضح أ
مناطق يف إسرائيل يتم ) 2دولة فلسطين، ) 1وهي  ية لالجئينواطن نهائعوضاً عن ذلك، اقترح العرض خمسة مَ

) 5 إعادة التوطين يف دول ثالثة،) 4 إعادة التأهيل يف الدول املضيفة،) 3إىل فلسطين ضمن تبادل األراضي،  نقلها
إىل دولة فلسطين، ولكن إعادة التأهيل يف الدول " بالعودة"سيكون لكل الالجئين احلق . الدخول إىل إسرائيل

  .وإعادة التوطين يف دول ثالثة والدخول إىل إسرائيل ستعتمد على السياسات اخلاصة بكل من هذه الدول املضيفة
يعكس املقترح األميركي تبنياً كامالً للموقف اإلسرائيلي القاضي بأن تطبيق حق العودة سيكون مرهوناً 

، والذي يعد أساس التسوية العادلة ملشكلة 194من املهم هنا أن نستذكر أن القرار . كلية للسلطة التقديرية إلسرائيل
وطنهم أو إىل "حيثما كانت وليس العودة إىل " بيوتهم"الالجئين، ينص على عودة الالجئين الفلسطينيين إىل 

  ."فلسطين التاريخية
يعطى الفلسطينيون حق اختيار مكان سكناهم، بما يف  أنيجب : جوهر حق العودة هو حرية االختيار إن

فال توجد أية سابقة تاريخية لتخلي شعب عن حقه األساسي بالعودة إىل . دة إىل دورهم التي طردوا منهاذلك العو
 إن. ولن يكون الشعب الفلسطيني أول من يثبت هكذا سابقة. بيوته، سواء أكان قد طرد منها أو هرب منها خوفاً

  .الصراع إلنهاءسابقاً  الالجئين يشكالن متطلباً ماخليار أما وإتاحةاالعتراف بحق العودة 
ففي العديد من . ق واملرن حول آليات تطبيق حق العودةالفلسطينيين على استعداد للتفكير اخلالّ إن

آليات لتطبيق حق العودة بشكل يضمن نهاية حالة اللجوء  إليجادالنقاشات مع إسرائيل، تم بحث عدة طرق ممكنة 
مل يشر إىل أي من هذه التطورات، وأعادنا إىل املواقف  ألميركيالكن املقترح . اإلسرائيليةويستوعب اخملاوف 

  .التفاوضية اإلسرائيلية القديمة
وباإلضافة إىل كل هذا فإن املقترح األميركي مل يقدم أية ضمانات بأن حق الالجئين بالتعويض 

  .واستعادة أمالكهم سيطبق
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  األمن
ياً لضمان تنفيذ االتفاق، واالنسحاب اإلسرائيلي يف موضوع األمن، اقترح اجلانب األميركي تواجداً دول

خالل ثالث سنوات حتل خاللها القوات الدولية حمل اإلسرائيلية تدريجياً،ويف نهاية الفترة سيتم السماح ببقاء 
  .عسكري إسرائيلي يف وادي األردن لثالث سنوات إضافية حتت إمرة القوات الدولية

إلسرائيل باإلبقاء على ثالث حمطات إنذار مبكر ملدة عشر سنوات  كما اقترحت الواليات املتحدة السماح
إىل ذلك  وباإلضافة". حالة طوارئ قومية"الفلسطينية خالل  األراضيباإلضافة إىل إعطائها حق نشر قواتها يف 

نية على ويف حين أن املقترح يقر بالسيادة الفلسطي". دولة غير مسلحة"تكون فلسطين  أناقترحت الواليات املتحدة 
  .يةتجمالها اجلوي، فإنه يدعو الطرفين إىل تطوير ترتيبات خاصة حول حاجات إسرائيل التدريبية والعمليا

مع أن املقترح األميركي أقل إثقاالً على السيادة الفلسطينية مما سبقه من مقترحات إسرائيلية، ولكنه مع 
. الث سنوات لالنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزةفال يوجد سبب ملنح إسرائيل ث. ذلك يثير عدداً من األسئلة

ففي ضوء أن إسرائيل تمكنت من استيعاب أكثر من مليون مهاجر من االحتاد السوفياتي السابق خالل سنوات 
كما أنه من غير الواضح أصالً . مستوطن 60.000قليلة، فإن سنة واحدة ستعطي ما يكفي من الوقت ويزيد إلخالء 

رة االنسحاب املقترحة تتعلق بكل من اجلنود واملستوطنين، والذي يعتبر كليهما جزءاً من قوات ما إذا كانت فت
التفاق وستخلق مصدراً ل طويلة يمكن أن تهدد التنفيذ السلمي إن فترة انسحاب. االحتالل يف األراضي الفلسطينية

  .مستمراً لالحتكاك
تها سواء إىل استمرار تواجد قواتها يف وادي خرى، فإن إسرائيل مل تستطع إقناعنا بحاجومن جهة أُ

يف تلك  األردن أو إىل حق نشر قواتها يف حالة الطوارئ ناهيك عن كليهما، وخاصة إذا ما تواجدت قوات دولية
فة الغربية لتلبية احتياجاتها كما أن إسرائيل ال حتتاج إىل أكثر من حمطة إنذار واحدة يف الض. املناطق

بقاء مثل هذه احملطات يف مواقعها احلالية قرب رام الله ونابلس ويف القدس الشرقية سيحد من إن إ. ستراتيجيةاال
احلق املطلق لتحديد املدة التي  باإلضافة إىل ذلك فإن املقترح األميركي سيعطي إسرائيل. التنمية الفلسطينية

  .تبقى فيها احملطاتس
ات إسرائيل التدريبية والعملياتية يف اجملال حاجاصة حول ترتيبات خ بإيجاداالقتراح األميركي  إن

استخدام  إلسرائيلفمن دون توضيح املقصود من ذلك، يمكن . اجلوي الفلسطيني هو أيضاً اقتراح إشكايل للغاية
هذا البند للقيام بتدريبات عسكرية يف األجواء الفلسطينية، مع كل ما يتبع ذلك من خماطر على السكان املدنيين 

اجلانب الفلسطيني ال يزال ملتزماً  إن. هذه اخملاطر اإلسرائيلي، فيما يتم جتنيب املواطن لسطينيةالفوالبيئة 
ترتيبات بخالف ذلك  أية إن. حول املالحة اجلوية يف نطاق املعايير املقبولة دولياً إقليميةبالتوصل إىل ترتيبات 

  .من السيادة الفلسطينية وتسيء للعالقات مع دول اجلوار ستنتقص
  

  خرىمواضيع أُ 
إن التركيز على . إن املقترح األميركي يخلو من اإلشارة إىل أمور ضرورية خللق سالم شامل ودائم

نه أيضاً يغفل مسائل ضرورية أموراً ضرورية إلنهاء الصراع، ولكاملواضيع األربعة املذكورة أعاله ال يتجاهل فقط 
وبالتحديد، فإن املقترح يغفل اإلشارة . عليهما بالنفع املشتركلضمان أن العالقات املستقبلية بين الشعبين ستعود 

إىل املياه، والتعويض عن األضرار الناجمة عن االحتالل، والبيئة، والعالقات االقتصادية املستقبلية، وغيرها من 
  .الشؤون الثنائية بين الدولتين

  
  نهاية الصراع

سرائيلي، فإننا نؤمن بأن هذا سيتحقق فقط عندما يتم فيما نؤكد التزامنا بإنهاء الصراع الفلسطيني ـ اإل
قق سوى من خالل اتفاق وبدوره، فإن هذا ال يمكن أن يتح. أنشأت وأبقت الصراع، حالً كامالًحل املواضيع التي 

آليات مفصلة حلل املواضيع التي هي لب الصراع، وال بد أن نتذكر أن التسوية التي توصلت إليها شامل يوفر 
  .ن نهاية الصراع تأتي فقط بعد معاهدة سالم نهائية ومفصلةمع كل من مصر واألردن نصت على أل إسرائي

وحتى لو وضعنا جانباً متطلبات القانون الدويل والعدالة، فإن املقترحات األميركية، ما مل يتم 
إذا مل يتم إيجاد . صراعتوضيحها بشكل يأخذ باحلسبان املالحظات الواردة أعاله، ال توفر حتى حالً براغماتياً لل
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حلول حقيقية للمسائل على أرض الواقع، فإن أي نص أو صيغة شكلية حول نهاية الصراع ستبقى مفرغة من أي 
  .معنى

  
  اخلاتمة

 242نود أن نؤكد ثانية على التزامنا بحل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي بناء على قراري جملس األمن 
يف ضوء الكلفة البشرية الباهظة التي تنجم عن أي تأخير يف التوصل إىل حل،  .، وبموجب القانون الدويل338و

فإننا على دراية تامة باحلاجة إىل حل الصراع بالسرعة املمكنة غير أننا ال نستطيع القبول بمقترح ال يضمن 
 .إنشاء دولة فلسطينية قابلة للبقاء وضمان حق الالجئين بالعودة إىل بيوتهم

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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