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  وثائق إسرائيلية

  
  رؤية وزير اخلارجية اإلسرائيلي، شمعون بيرس، 

 .للطريق العملية للحل السلمي

  
  

  مبادىء وأسس املبادرة : الوثيقة 
  "2002] مايو[طريق عملية للحل ـ شمعون بيرس أيار "  
ائيل عبر يؤمن حزب العمل أن الطريق الذي يمكن من خالله درء اخلطر الذي يتهدد وجود دولة إسر ـ1  

، منزوعة السالح إىل جانب ةحتويلها إىل دولة ثنائية القومية بدون أكثرية يهودية، يكمن يف إقامة دولة فلسطيني
  .دولة إسرائيل

 ، استنتاجاً أخالقياً للتاريخ اليهودي،يعتبر حزب العمل إنهاء السيطرة على الشعب الفلسطيني ـ2  
  .ةوملصلحة دولة إسرائيل، السياسية واألمني

  .يمكن حتقيق هذه األمور فقط من خالل االتفاق على الفصل بين الشعبين برضا تام ـ3  
وقف حقيقي إلطالق النار كمقدمة لسالم ياسي مشترك من شأنه أن يؤدي إىل املوافقة على أفق س ـ4 

  .دائم
شك يف قلوب عندما رفض اجلانب الفلسطيني اقتراحات الرئيس كلينتون يف كامب ديفيد، فقد زرع ال ـ5  

ويبدو أن هناك حاجة يف أعقاب حالة عدم الثقة والتي ظهرت . الكثيرين حول وجود شريك فلسطيني ملسيرة السالم
وعملياً هناك . بسبب الرفض الفلسطيني إىل شريك إضايف يوفر املصداقية للمفاوضات والثقة بنتائج املفاوضات

الواليات املتحدة، االحتاد األوروبي، روسيا، واألمم (مدريد شريك كهذا، الهيئة الرباعية التي قامت يف مؤتمر 
إن األخطار اآلخذة باالزدياد يف الشرق األوسط ـ التهديدات البالستية التي تتجاوز املدى اجلغرايف حلدود  ).املتحدة

ل سريعاً، والعمل بالتدخ" الهيئة الرباعية"الشرق األوسط، واإلرهاب العابر للحدود، والسالح غير التقليدي ـ يلزم 
  .املوحد من أجل خلق انطالقة جمددة لعملية السالم

يجب على خطة السالم اقتراح خطوات تالقي استعداداً إسرائيلياً لقبولها، وعدم الرفض من قبل العامل  ـ6  
تفاهمات (هذا األمر أصبح ممكناً بعد طرح خطة السالم السعودية، والتوصل إىل تفاهمات مع الفلسطينيين . العربي

  ).بيرس وأبو العالء
برئاسة رئيس البرملان (التفاهمات التي تم التوصل إليها بيننا وبين املمثلين الفلسطينيين  ـ7  

، مل يتم املصادقة عليها أو رفضها بصورة رسمية، وهذه التفاهمات قائمة بقوة املنطق الذي يقرب بين )الفلسطيني
  .سر بين الفجوات السياسية القائمة بيننا، وبين جيراننااملسافات األيديولوجية يف إسرائيل، ويج

  :تقسم هذه التفاهمات إىل أربعة مراحل ـ8  
                                                 

 يف اإلنترنت) 19/5/2002" (يديعوت أحرونوت"موقع : املصدر:  
    http://www.arabynet.com    



  217، ص )2002 فيرخ( 52، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيليئارسإوثائق 

 

2 
 

إقامة قوة فلسطينية واحدة تنهي تعدد اجلهات املسلحة، الذي : املرحلة األول وهي مرحلة مشروطة بـ ـ أ  
س بعملية السالم، وتهديد احلكم الذاتي الفلسطيني، وحتتم عمليات دفاعية من يوفر للمنظمات املتطرفة إمكانية امل

  . وجود قيادة موحدة تسيطر على األسلحة تمسك بالزناد سيؤدي إىل وقف إطالق النار بشكل حقيقي. قبل إسرائيل
كم الذاتي إسرائيل تعترف باحل): عدة أسابيع(االعتراف املتبادل خالل وقت قصير : املرحلة الثانية ـ ب  

 338و  242ستقرر حدودها النهائية خالل املفاوضات على أساس قراري األمم املتحدة الفلسطيني كدولة 
  .واعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية

: الشروع يف مفاوضات تستمر نحو عام تقريباً، من أجل حل املواضيع اخملتلف عليها: املرحلة الثالثة ـ ج  
  .س، واملستوطنات والترتيبات األمنيةاحلدود، والقد

  .تنفيذ االتفاقيات التي يتم التوصل إليها، خالل سنة إضافية أُخرى: املرحلة الرابعة ـد  
، والتي تمثل "الرباعية"هذه االتفاقيات واالتفاقيات التي سيتم التوصل إليها الحقاً، ستُدعم من قِبل  ـ9  

ذا الدعم صاحب وزن حقيقي، ألن خرق االتفاق سيؤدي إىل نزع الشرعية وسيكون ه. إىل حد ما املوافقة العاملية
  .الدولية وإىل وقف املساعدات فعلياً

ال يستطيع اجليش تنفيذ مهامه إالّ يف . ال حاجة لتدخل عسكري خارجي للتوصل إىل سالم أو حتقيقه ـ10  
ال يستطيع اجليش أن يحل مكان . طرافساحات املعارك، أو يف اإلشراف على الوضع الناجت عن االتفاق بين األ

  .السالم يتحقق فقط من خالل تسوية وليس من خالل إطالق النار. االتفاق، وال يستطيع التحرك يف غياب اتفاق
جتريد املنظمات الفلسطينية من السالح، قيام : مسبقاً" الهيئة الرباعية"ليس من الصعب توقع موقف  ـ11  

وقف اإلرهاب، وقف التحريض، جتميد املستوطنات، إعادة انتشار اجليش اإلسرائيلي قيادة واحدة حلاملي السالح، 
خارج املناطق الفلسطينية، شفافية يف املوضوع املايل وحترير األموال، إزالة احلواجز، فتح احلدود، إقامة مناطق 

ينية، تطوير اقتصاد صناعية مشتركة، أسواق عمل مشتركة، إعادة إعمار وتأهيل االقتصاد يف السلطة الفلسط
بي، قواعد األورو عصري لكل الشعوب ـ يستند إىل قواعد االقتصاد العاملي، ولوائح وتنظيمات العمل يف االحتاد

  .لواليات املتحدة، اقتصاد منفتح، تنافس، شفافية ونمو اقتصاديمناطق التجارة احلرة ل
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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