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   وثائق مفاوضات السالم
  

  "وثيقة موراتينوس"
  *2001يناير /عن مفاوضات طابا، كانون الثاين

  
  

 ]عكيفا إلداربقلم  تقديم[
  

ل التبادل اليومي إلطالق النار بين اجلنود اإلسرائيليين واملقاتلين الفلسطينيين، وغـارات طـائرات ف ـ حوّ
تيـــاالت، املفاوضـــات بشـــأن التوصـــل إىل اتفـــاق علـــى الوضـــع ، وإطـــالق الصـــواريخ، والهجمـــات اإلرهابيـــة، واالغ16

، التــي أعــدها مبعــوث االحتــاد فكــل مــن يقــرأ روايــة االحتــاد األوروبــي عــن مفاوضــات طابــا. النهــائي إىل ذكــرى بعيــدة
شـهراً  13قبـل  ،نشر هنا أول مرة، يجد أن من الصـعب تصـديق أن إسـرائيل والفلسـطينيين كـانواموراتينوس وتُ ميغيل

إن هـذه الوثيقـة، التـي أقـر املفاوضـون يف طابـا بـأن النقـاط الرئيسـية . ، قريبين جداً من التوصل إىل اتفاق سالمفقط
لقـي مزيـداً مـن الشـك علـى االفتـراض أن رئـيس احلكومـة السـابق، إيهـود الواردة فيها تقدم وصفاً دقيقـاً للمباحثـات، تُ

صحيح أن ثمة فجـوات واسـعة بقيـت ." طة الوطنية الفلسطينيةكشف الوجه احلقيقي لياسر عرفات، رئيس السل"براك، 
يف معظم املسائل التي تم البحث فيهـا يف ذلـك األسـبوع الشـتوي مـن املفاوضـات، غيـر أن كـل سـطر تقريبـاً يـدل علـى 

يتبــادر إىل الــذهن أنــه لــو  ومــن الصــعب أالّ. اجلهــد املبــذول للتوصــل إىل تســوية يمكــن أن تكــون مقبولــة مــن الطــرفين
وربمـا لـو . يفيد قبل ستة أشـهر، باجلديـة نفسـها ملـا انـدلعت االنتفاضـة قـطت املفاوضات، التي تمت يف كامب دجريأُ

مل ينتظر براك حتى األسـابيع األخيـرة قبـل االنتخابـات، وأرسـل بـدالً مـن ذلـك ممثليـه الكبـار إىل الفنـدق اجلنـوبي، ملـا 
  .تفجر العنف البتة

ماها املفاوضون يف طابـا، ملخـص للمراحـل االفتتاحيـة للمفاوضـات التـي ، كما س"وثيقة موراتينوس"إن 
وضـها رواالختالف الرئيسي بين طابا وكامب ديفيد هـو أن إسـرائيل قـدمت يف الواليـات املتحـدة ع. جرت بحسن نية

.  طابـاغير أن الوفد الفلسطيني قدم مقترحاته أيضـاً يف املنتجـع املصـري يف. واستجاب الفلسطينيون بالنقد فحسب
يفيد وطابا، كان من اً إىل التقدم املتحقق يف كامب دواستناد. وجرى تبادل األفكار، بل حتى تقديم اخلطط واخلرائط

  .املمكن أن ينتهي اللقاء التايل بين ممثلي براك وعرفات، أو اللقاء الذي يليه، إىل اتفاق سالم
الم، ميغيـل موراتينـوس، ومسـاعدوه أغرابـاً يف لقد كان املبعوث اخلـاص لالحتـاد األوروبـي إىل عمليـة السـ

وخــالل األشــهر . وكــان موراتينــوس يقابــل املفاوضــين بعــد كــل جلســة جملموعــة عمــل ويــدوّن تقــاريرهم. فنــدق طابــا
والنسـخة املنشـورة هنـا هـي . التي تلت مفاوضات طابا، أرسل وثائقـه إىل اجلـانبين للحصـول علـى تعليقاتهمـا الستة

  .تي قبلها الطرفان يف الصيف املاضيالنسخة األخيرة ال
  2001يناير /طابا، كانون الثاين

  
  
  

  املقدمة
، األوســطالشــرق  ســالم عمليــةإىل  األوروبــيمــن قبــل املمثــل اخلــاص لالحتــاد  األوروبيــةهــذه الورقــة  عــدتأُ

يف كـــانون  والفلســطيني املوجـــودين يف طابــا اإلســـرائيليقــه بعـــد مشــاورات مـــن اجلــانبين يالســفير موراتينـــوس، وفر
ان بأنهــا تمثــل، نســبياً، وصــفاً منصــفاً الورقــة ليســت ذات صــفة رســمية، فقــد أقــر اجلانبــ أنومــع . 2001ينــاير /الثــاين

                                                 

 http://www.haaretz.co.il: في اإلنترنت ) 15/2/2002" (هآرتس"مترجم عن اإلنكليزية من موقع صحيفة : المصدر *

  .14/2/2002نشرته بالعبرية في عددها المؤرخ " هآرتس"وآانت     
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رع فيـه فيمـا وهي تلفت االنتباه إىل العمـل الكبيـر الـذي شُـ. حلصيلة املفاوضات بشأن قضايا الوضع الدائم يف طابا
طـرق للتوصـل إىل مواقـف  إيجـادجـل ، مـن أواألمـنوالقـدس والالجئـين  األرضيتعلق بكل مسائل الوضع الدائم، مثـل 

 وات خطرة بين اجلانبين يجب التغلب عليها يف املفاوضـاتجثمة خالفات وف أنويف الوقت نفسه، أظهرت . مشتركة
والعمـل  وتكشف الورقة، من وجهة النظـر هـذه، املهمـة الصـعبة التـي تنتظـر اجلـانبين لناحيـة حتديـد السياسـة. املقبلة

ن احللــول باتــت لالســتجابة آلراء اجلانــب اآلخــر، وأأن كــال اجلــانبين قطــع شــوطاً بعيــداً  أيضــاً ظهــرالقــانوين، لكنهــا تُ
  .ممكنة

 
 األرض - 1

بــين إســرائيل ودولــة  هــي أســاس احلــدود 1967يونيــو /الرابــع مــن حزيــران اتفــق اجلانبــان علــى أن خطــوط
  .242مم املتحدة رقم لقرار جملس األمن التابع لأل فلسطين، طبقاً

  
 الضفة الغربية 1 - 1

. اخلــرائط أساســاً للبحــث يف األرض واملســتوطناتوتقــدم . قــدم اجلانبــان أول مــرة خرائطهمــا للضــفة الغربيــة  
قدم اجلانب اإلسـرائيلي خـريطتين، ورد اجلانـب الفلسـطيني علـى هـذا األسـاس فقـدّم بعـض اخلـرائط التوضـيحية التـي 

  .ائيلية يف الضفة الغربيةتفصّل فهمه للمصالح اإلسر
وكيــف يمكــن  تضــم بعــض املســتوطنات، أنالتــي يمكــن  لــألرضتعاملــت املفاوضــات مــع النــواحي املتعــددة   

الــــواردة يف مقترحــــات كلينتــــون أساســــاً مرنــــاً ) parameters(واعتمــــدت الثوابــــت . االســــتجابة حلاجــــات كــــل فريــــق
وقــال اجلانــب الفلســطيني إن قبولــه مقترحــات كلينتــون . ابــتلكــن اختالفــاً بــرز يف تفســير مــدلوالت الثو. للمباحثــات

  .اقترن بتحفظات معينة
 الفلسـطيني ومل يقبل اجلانـب. مقترحات كلينتون تدعو إىل ضم كتل املستوطنات نإ اإلسرائيليقال اجلانب   

طانية تلحـق أذى الكتـل االسـتي نإوقـال . تتضـمن الكتـل، ومل يوافـق علـى اقتراحـات ضـمها ]كلينتـون[ثوابـت  نإالقول 
الـــذين يقيمـــون بمنـــاطق تســـعى إســـرائيل  الفلســـطينيين إىلكبيــراً باملصـــالح واحلقـــوق الفلســـطينية، والســـيما بالنســـبة 

  .لضمها
بـــين املســـتوطنات، وبينهـــا وبـــين  ]جغـــرايف[بتواصـــل ] يف املطالبـــة[ورأى اجلانـــب اإلســـرائيلي أن لـــه احلـــق   

وضـمت اخلـرائط اإلسـرائيلية . األولويـة علـى املسـتوطناتية ت الفلسـطينلحاجاوقال اجلانب الفلسطيني إن ل. ائيلإسر
ومل يوافـــق اجلانـــب الفلســـطيني علـــى مبـــدأ . خططـــاً للتطـــور املســـتقبلي للمســـتوطنات اإلســـرائيلية يف الضـــفة الغربيـــة

  .ورأى أن أي تطور يجب أن يحدث داخل إسرائيل. السماح بمزيد من التطوير للمستوطنات يف الضفة الغربية
فـإن املسـؤولية عـن اقتـراح  ئيل حاجـات يف األراضـي الفلسـطينية،وقال اجلانب الفلسطيني إنه بمـا أن إلسـرا  

يـؤثر  وكـرر اجلانـب الفلسـطيني أن مثـل هـذه االقتراحـات يجـب أالّ. التعديالت الضرورية على احلدود تقع على عاتقها
  .سلباً يف حاجات الفلسطينيين ومصاحلهم

رائيلي أنه ليس بحاجـة إىل إبقـاء مسـتوطنات يف وادي األردن ألغـراض دفاعيـة، وعكسـت وقال اجلانب اإلس  
  .خرائطه هذا املوقف

% 80غرايف لكتل املستوطنات، التي ستضم وبصورة أساسية إىل املفهوم الديم اإلسرائيليةاستندت اخلرائط   
، وهــو احلــد ]ن أراضـي الضــفة الغربيــةمــ% [6خريطــة تعــرض ضــم  اإلسـرائيليورســم اجلانــب . تقريبـاً مــن املســتوطنين

يف ســياق مقايضـة األراضــي % 3.1الفلســطينية ضـم  اإليضـاحيةوعرضـت اخلريطــة . يف مقترحـات كلينتــون األقصـى
  ].بأراض تقع داخل إسرائيل إليهاالتي ستضمها إسرائيل [

ل اجلانبـــان وقبـــ. وافـــق كـــال اجلـــانبين علـــى مبـــدأ املقايضـــة، لكـــن نســـبة املقايضـــة بقيـــت خاضـــعة للنقـــاش  
ورغـب اجلانـب . والفلسـطينية تواصـل جغـرايف يتمتـع بالسـيادة اإلسرائيليةبضرورة أن يتوفر لكال املناطق السيادية 

بـين [ه إسـرائيل حتـالـذي اقتر" املمـر اآلمـن"مثـل  ،]منح للكيـان الفلسـطينيالتي سـتُ[يف أن تعدّ االمتيازات  اإلسرائيلي
االقتـــراح ال يعطـــي الفلســـطينيين  أن، علـــى الـــرغم مـــن األراضـــيمـــن مقايضـــات ، جـــزءاً ]ةالضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزّ

  .السيادة على هذه االمتيازات
أهمية عـدم ضـم أي قريـة فلسـطينية،  على وعكست اخلرائط الفلسطينية نقطة مرجعية مفهومية مماثلة تشدد  

الفلســطينية بــأراض  األراضــي مقايضــة وقــد اســتندت إىل مبــدأ. وعلــى تواصــل جغــرايف بــين الضــفة الغربيــة والقــدس



  182، ص )2002 عيبر( 50، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مالسلا تاضوافموثائق 

 

3 
 

التـــي  األراضـــيمســـاوية يف املســـاحة والقيمـــة، وتقـــع يف منـــاطق جمـــاورة للحـــدود مـــع فلســـطين، وعلـــى مقربـــة مـــن 
الـذي " املمـر اآلمـن"التـي ال تخضـع للسـيادة الفلسـطينية، مثـل  األرض أنورأى اجلانب الفلسطيني . ستضمها إسرائيل

  .تكون مشمولة يف حسابات املقايضة لقة باملصالح االقتصادية، يجب أالّاالمتيازات املتعوه إسرائيل، تاقترح
ومل يوافـــق . هـــي جـــزء مـــن الضـــفة الغربيـــة) منطقـــة اللطـــرون" (احلـــرام األرض"ورأى اجلانـــب الفلســـطيني أن   

  .على ذلك اإلسرائيليون
االســتئجار، ورد تكــون خاضــعة لترتيــب  أنعلــى  األرضإضــافية مــن % 2مــا نســبته  اإلســرائيليطلـب اجلانــب   

إىل السـيادة  األرضل الدولة الفلسطينية وحتوُّ إقامةبعد  ينيون أن موضوع االستئجار ال يمكن البحث فيه إالّلفلسطا
  .الفلسطينية

  
 قطاع غزة 2 - 1

وكــان مــن املفهــوم ضــمناً أن قطــاع غــزة ســيكون خاضــعاً بأكملــه . مل يقــدم أي مــن اجلــانبين خــرائط لقطــاع غــزة  
وادعـــــى اجلانـــــب . ويجـــــب إخـــــالء املســـــتوطنات كافـــــة. ينية، لكـــــن يجـــــب تســـــوية بعـــــض التفصـــــيالتللســـــيادة الفلســـــط

 .الفلسطيني أن ذلك يمكن تدبره خالل ستة أشهر، وهو جدول زمني مل يقبل به اإلسرائيليون
   

 املمر اآلمن من غزة إىل الضفة الغربية 3 - 1
زة بيت حـانون إىل قضـاء اخلليـل، وعلـى يمتد من شمال قطاع غ[وافق اجلانبان على وجوب وجود ممر آمن   

ومل يتم التوافق علـى طبيعـة النظـام الـذي يحكـم االرتبـاط . وجوب االرتباط اجلغرايف بين الضفة الغربية وقطاع غزة
  .اجلغرايف والسيادة عليه

  
  

 
 القدس - 2

  
 السيادة 1 - 2

العربيـــــة، والســـــيادة  وافــــق كـــــال اجلـــــانبين علـــــى مبـــــدأ اقتـــــراح كلينتـــــون الســـــيادة الفلســـــطينية علـــــى املنـــــاطق  
وأكــد اجلانــب الفلســطيني أنــه مســتعد للبحــث يف املطلــب اإلســرائيلي بالســيادة . اإلســرائيلية علــى املنــاطق اإلســرائيلية

 .، لكـن لـيس جبـل أبـو غنـيم وراس العمـود1967على املستوطنات اليهودية يف القدس الشرقية التـي أقيمـت بعـد سـنة 
على املستوطنات يف منطقة القدس الكبرى، والسيما معاليه أدومـيم  سرائيليةورفض اجلانب الفلسطيني السيادة اإل

  .وغفعات زئيف
فهــم اجلانــب الفلســطيني أن إســرائيل مســتعدة للقبــول بالســيادة الفلســطينية علــى األحيــاء العربيــة يف القــدس   

لفلســطينيين مســتعدون لقبــول وفهــم اجلانــب اإلســرائيلي أن ا. الشــرقية، بمــا فيهــا جــزء مــن البلــدة القديمــة يف القــدس
  .اليهودي يف البلدة القديمة، وعلى قسم من احلي األرمني يالسيادة اإلسرائيلية على احل

وفهـــم اجلانـــب الفلســـطيني أن اجلانـــب اإلســـرائيلي قبـــل البحـــث يف ادعـــاءات امللكيـــة الفلســـطينية يف القـــدس   
  .الغربية

  
 املدينة املفتوحة 2 - 2

مدينــة مفتوحــة يشــمل جمالهــا  إنشــاء اإلســرائيليواقتــرح اجلانــب . دينــة املفتوحــةوافــق اجلانبــان علــى فكــرة امل  
احلــــوض "أو  ،]األمــــاكن املقدســــة[" احلــــوض املقــــدّس"اجلغــــرايف البلــــدة القديمــــة يف القــــدس، ومنطقــــة تعــــرف باســــم 

  ".التاريخي
 continuityتجـاورواصل والـاحملافظـة علـى التـ شـريطة ةاملدينـة املفتوحـ ]فكـرة[وأيـد اجلانـب الفلسـطيني   

and contiguity)  .( ،ورفــض الفلســطينيون االقتــراح اإلســرائيلي املتعلــق باجملــال اجلغــرايف للمدينــة املفتوحــة
إذا شــمل جمالهــا اجلغــرايف احلــدود البلديــة الكاملــة للقــدس الشــرقية  دوا أن املدينــة املفتوحــة لــن تكــون مقبولــة إالّوأكّــ

  .والقدس الغربية
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فيما (رحت عدة نماذج للتنسيق والتعاون البلدي سرائيلي فكرة إنشاء آلية للتنسيق اليومي، واقتُأثار اجلانب اإل  
ويمكن صوغ مثل هذه الترتيبات يف اتفـاق ). يتعلق بالبنية التحتية والطرق والكهرباء واجملاري ورفع القمامة، إلخ

ــ. مفصـل يف املســتقبل  ]العربيــة[داخــل القــدس بــين القــدس  (soft borders regime)" نظــام حــدود مرنــة"رح واقتُ
كمــا اقتــرح اجلانــب اإلســرائيلي عــدداً مــن الترتيبــات ". احلــدود املرنــة"امتيــازات  ]تطبيــق[يكفــل  ]اليهوديــة[وأورشــليم 

يكـون لترتيـب املدينـة املفتوحـة تـأثير  اخلاصة للمقيمـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين باملدينـة املفتوحـة لضـمان أالّ
  .ض للخطر سيادة كل جانب على قسمه من املدينة املفتوحةيعرّ ياتهم اليومية، وأالّمعاكس يف ح

  
 عاصمة لدولتين 3 - 2

أورشــليم عاصــمة إســرائيل، والقــدس : وافــق اجلانــب اإلســرائيلي علــى أن تكــون مدينــة القــدس عاصــمة للــدولتين  
ــ. عاصــمة دولــة فلســطين القــدس الشــرقية هــي عاصــمة دولــة  ر اجلانــب الفلســطيني علــى اهتمامــه الوحيــد، وهــو أنوعبّ

  .فلسطين
  

 التاريخي والبلدة القديمة/ساحلوض املقدّ 4 - 2
بــديل يتعلــق بالبلــدة القديمــة وحميطهــا، وقــدم اجلانــب اإلســرائيلي عــدة نمــاذج  ملتطــوير مفهــوجــرت حماولــة   

حث يف فكرة نظام قوة شرطة وتم الب. ةبديلة للبحث فيها، مثل إقامة آلية للتنسيق والتعاون الوثيق يف البلدة القديم
  .فقة عليهاخاصة، لكن مل تتم املو

وتضـم املقبـرة (وعبر اجلانب اإلسرائيلي عن اهتمامه وقلقه بشأن املنطقـة املسـماة نظريـاً احلـوض املقـدس   
وأكــــد اجلانــــب الفلســــطيني أنــــه راغــــب يف أخــــذ املصــــالح ). اليهوديــــة يف جبــــل الزيتــــون ومدينــــة داود ووادي كفــــرون

  .ف اإلسرائيلية يف احلسبان شريطة أن تبقى هذه املناطق حتت السيادة الفلسطينيةواخملاو
وثمــة خيــار آخــر للحــوض املقــدس، اقترحــه اجلانــب اإلســرائيلي بصــورة غيــر رســمية، يقضــي بإنشــاء نظــام   

ومل يوافــق . خــاص أو اقتــراح شــكل مــن أشــكال تــدويل املنطقــة بأكملهــا، أو نظــام خــاص مــع تعــاون وتنســيق خاصــين
  .لنقاشاجلانب الفلسطيني على متابعة أي من هذه األفكار، على الرغم من إمكان مواصلة ا

  
 احلائط الغربي وحائط املبكى: املواقع املقدسة 5 - 2

الســـــيطرة الدينيـــــة (وافـــــق كـــــال اجلـــــانبين علـــــى مبـــــدأ ســـــيطرة كـــــل منهمـــــا علـــــى املواقـــــع املقدســـــة اخلاصـــــة بـــــه   
علـى احلـائط الغربـي، علـى الـرغم مـن اسـتمرار اخلـالف فيمـا  اإلسـرائيليةعترف بالسيادة ووفقاً لهذا املبدأ، يُ).واإلدارة

  أفكار كلينتون  إليهاخصوصاً الصلة التي تشير ربي، وـديد املنطقة التي يغطيها احلائط الغـلق بتحـعيت
  ."جزءاً منها ]احلائط الغربي[لدى الديانة اليهودية التي يعتبر  ةاملقدساملساحة " ب

صـــر علـــى أن أقـــر اجلانـــب الفلســـطيني بـــأن إســـرائيل طلبـــت ضـــم األجـــزاء املقدســـة مـــن احلـــائط الغربـــي، لكنـــه أ  
بكـى وشدد على أهميـة التمييـز بـين احلـائط الغربـي وقسـم حـائط امل .أو احلائط الغربي مل حتل/مسألة حائط املبكى و

  .سم الذي يسمى حائط البراق عند املسلمينمنه، وهو الق
  

 جبل هيكل/احلرم الشريف 6 - 2
غيـــر أن كـــال . مل حتـــل )Temple Mount(جبـــل الهيكـــل /اتفـــق اجلانبـــان علـــى أن مســـألة احلـــرم الشـــريف  

اجلانبين اقترب من قبـول أفكـار كلينتـون بشـأن السـيادة الفلسـطينية علـى احلـرم الشـريف، علـى الـرغم مـن التحفظـات 
  .الفلسطينية واإلسرائيلية

املتعلقـة بـاإلخالءات والبنـاء والنظـام العـام يف أشار كال اجلانبين إىل التقدم على صعيد الترتيبـات العمليـة   
جبـل الهيكـل للسـيادة الدوليـة لألعضـاء /رح اقتراح غير رسمي بأن يخضـع احلـرم الشـريفوطُ. رم الشريفمنطقة احل

لفتــرة متفــق عليهــا، مثــل ثالثــة أعــوام، ) أو أي دولــة إســالمية(اخلمســة الــدائمين يف جملــس األمــن، إضــافة إىل املغــرب 
، ]ترتيـب جديـد[ا أن يتفـق اجلانبـان علـى فتـرة، إمّـويف نهايـة تلـك ال". األوصياء/مينالقيّ"يكون خاللها الفلسطينيون 

ومل يـرفض أي . وعند عدم التوصل إىل اتفاق، يعود اجلانبان إىل تنفيذ صيغة كلينتون. دا الترتيب القائما أن يمدّوإمّ
  .من اجلانبين هذا االقتراح، أو يوافق عليه
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 الالجئون - 3
وذكـر كـال اجلـانبين أن مسـألة الالجئـين . لمحادثـاتبـرت أساسـاً صـاحلاً لجرى تبـادل أوراق غيـر رسـمية اعتُ  

الفلســطينيين تشــغل حيــزاً مركزيــاً يف العالقــات اإلســرائيلية ـ الفلســطينية، وأن احلــل الشــامل والعــادل لهــا ضــروري 
ل تبنــي ووافــق كــال اجلــانبين علــى تبنــي املبــادئ واملرجعيــات التــي يمكــن أن تســهّ. لقيــاًإلقامــة ســالم دائــم ودقيــق خُ

 .ق مااتفا
اقترح كال اجلانبين، كأسـاس، أن توافـق األطـراف علـى أن احلـل العـادل ملشـكلة الالجئـين طبقـاً لقـرار جملـس   

  .الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 194يجب أن يؤدي إىل تنفيذ القرار  242األمن 
  

 الرواية 1 - 3
وبحــث اجلانــب الفلســطيني يف . الفلســطينيينقــدم اجلانــب اإلســرائيلي روايــة مشــتركة مقترحــة ملأســاة الالجئــين   

ز تقــدم كبيــر علــى الــرغم مــن عــدم التوصــل إىل اتفــاق يف مســعى تطــوير روايــة تاريخيـــة يف حــرِالروايــة املقترحــة، وأُ
  .النص العام

  
 العودة والتعويضات وإعادة اإلسكان والتأهيل 2 - 3

انـــب الفلســـطيني القـــول إن لالجئـــين وكـــرر اجل. بحـــث اجلانبـــان يف النـــواحي العمليـــة حلـــل مســـألة الالجئـــين  
وعبـر . الصادر عن اجلمعيـة العامـة لـألمم املتحـدة 194الفلسطينيين احلق يف العودة إىل ديارهم طبقاً لتفسير القرار 

الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لــألمم  194اجلانــب اإلســرائيلي عــن تفهمــه لتنفيــذ الرغبــة يف العــودة وفقــاً لــنص القــرار 
 :طار واحد من البرامج التاليةاملتحدة، ضمن إ

 العودة والتعويضأ ـ 
 .إسرائيلإىل ـ 1
 .إىل املنطقة املقايضة من إسرائيلـ 2
  .إىل دولة فلسطينـ 3

 إعادة اإلسكانالتأهيل وب ـ 
  .التأهيل يف الدولة املضيفةـ 1
 .إعادة اإلسكان يف بلد ثالثـ 2

وقد شدد اجلانب الفلسطيني على . الفلسطينيين يف لبنان منح األفضلية يف كل هذه البرامج إىل الالجئينوتُ  
يتضـرر حقهـم يف بيـوتهم طبقـاً لتفسـيراته  أن ما ورد أعاله يجب أن يخضع للخيـار الفـردي احلـر لالجئـين، ويجـب أالّ

  .الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 194للقرار 
املســار . عامــاً 15ســتيعاب ثالثــي املســارات، مدتــه ر رســمية برنــامج ااقتــرح اجلانــب اإلســرائيلي بصــورة غيــو  

يف  25.000مل يتم االتفاق على أرقام، لكـن ثمـة ورقـة غيـر رسـمية تشـير إىل . األول يشير إىل االستيعاب يف إسرائيل
مـــن هـــذا البرنـــامج يف األعـــوام اخلمســـة األوىل يف  40.000 مل يظهـــر رقـــم(األعـــوام الثالثـــة األوىل مـــن هـــذا البرنـــامج 

الفلســـطينيين يف األراضــــي  ويشــــير املســـار الثـــاين إىل اســـتيعاب الالجئـــين). رقـــة غيـــر الرســـمية، لكـــن أثيـــر شـــفهياًالو
 يف ســياق خمطــط ملّ اإلســرائيلية التــي ســتنقل إىل الســيادة الفلســطينية، ويشــير املســار الثالــث إىل اســتيعاب الالجئــين

   .شمل العائالت
ذكــر أنــه ال يمكــن الشــروع يف املفاوضــات مــن دون موقــف إســرائيلي  مل يقــدم اجلانــب الفلســطيني رقمــاً، لكنــه  

شــمل  امج القائمــة حاليــاً يف إســرائيل، مثــل ملّيضــر بــالبر ورأى أن قبــول إســرائيل بعــودة الالجئــين يجــب أالّ. مبــدئي
  .العائالت

  
 التعويض 3 - 3

. بجوانبهـــا كافـــةت جلنـــة دوليـــة وصـــندوق دويل كآليـــة للتعامـــل مـــع التعويضـــا إنشـــاءوافـــق اجلانبـــان علـــى   
، وتخضــــع املطالبــــات "املســــار الســــريع" كتعــــويض لالجئــــين يف إجــــراء" مبلــــغ صــــغير"ووافــــق اجلانبــــان علــــى دفــــع 

  ".املسار السريع"بالتعويض عن فقد امللكية دون مبلغ حمدد، إلجراءات 
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ة، بمــا يف وجــرى تقــدم أيضــاً بشــأن التعــويض اإلســرائيلي عــن اخلســائر املاديــة واألرض واألصــول املصــادر  
ويســتند حســاب هــذه . يف الصــندوق الــدويل فــق عليــه ويصــبّتّذلــك االتفــاق علــى الــدفع مــن مبلــغ إجمــايل إســرائيلي يُ

غيـر . جـل التوصـل إىل قيمـة عادلـةاقتصـادي شـامل لتقـويم األصـول مـن أ الدفعة، وفقاً للجانب اإلسـرائيلي، إىل مسـح
حســــب وفقــــاً لســــجالت جلنــــة التوفيــــق التابعــــة لــــألمم املتحــــدة يُأن اجلانــــب الفلســــطيني قــــال إن هــــذا املبلــــغ يجــــب أن 

ف للوصــول إىل القيمــة خــرى ذات الصــلة، مــع مضــاعِواخلاصــة بفلســطين، والقــيّم علــى أمــالك الغــائبين، والبيانــات األُ
  .العادلة

  
 نروااألو 4 - 3

مسـة أعـوام كفتـرة وافق اجلانبان على إنهاء أعمال األونروا بالتدريج وفقاً جلـدول زمنـي متفـق عليـه مـن خ
وأضـــاف اجلانـــب الفلســـطيني إمكـــان تعـــديل تلـــك الفتـــرة للتحقـــق مـــن أن ذلـــك ســـيكون خاضـــعاً لتنفيـــذ كـــل . مســـتهدفة

  .خرى املتعلقة بالالجئين، وإنهاء حالة الالجئين الفلسطينيين يف خمتلف املواقعجوانب االتفاق األُ
 

 الالجئون اليهود السابقون 5 - 3
قـرار بمسـألة التعـويض علـى الالجئـين اليهـود السـابقين مـن الـدول العربيـة، مـع طلب اجلانب اإلسـرائيلي اإل

وأصـــر اجلانـــب الفلســـطيني علـــى أنهـــا ليســـت موضـــوعاً . القبـــول بأنهـــا ليســـت مســـؤولية فلســـطينية أو مســـألة ثنائيـــة
  .واإلسرائيليين نلالتفاق الثنائي بين الفلسطينيي

 
 رد احلق إىل أصحابه 6 - 3

  .ني مسألة رد أمالك الالجئين إليهم، ورفض اجلانب اإلسرائيلي ذلكأثار اجلانب الفلسطي  
  

 إنهاء املطالب 7 - 3
الصادر  194ل تنفيذ االتفاق تنفيذاً تاماً ونهائياً للقرار رح أن يشكِّتم البحث يف مسألة إنهاء املطالب، واقتُ  

  .عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وبالتايل إنهاء املطالب كافة
  

  األمن - 4
 حمطات اإلنذار املبكر 1 - 4

وكـــان اجلانـــب . طلـــب اجلانـــب اإلســـرائيلي أن يكـــون لـــه ثـــالث حمطـــات إنـــذار مبكـــر علـــى األرض الفلســـطينية  
لــذا ال بــد مــن التوصــل إىل . عمــل حمطــات اإلنــذار املبكــر، لكــن حتــت شــروط حمــددة اســتمرار الفلســطيني مســتعداً لقبــول

  .يف مفاوضات الحقة ةتفصيالت اآللية الدقيق
 
 القدرة العسكرية لدولة فلسطين 2 - 4

وكـــان . ملقترحـــات كلينتـــون وفقـــاً أصـــر اجلانـــب اإلســـرائيلي علـــى أن تكـــون دولـــة فلســـطين جمـــردة مـــن الســـالح  
. ف دولــة فلســطين كدولــة حمــدودة التســلحاجلانــب الفلســطيني مســتعداً للقبــول باحلــد مــن حيازتــه لألســلحة، وبــأن تعــرَّ

 ووافــق اجلانبــان علــى أن. حــدود األســلحة، لكنهمــا بــدآ عــرض خمتلــف اخليــارات ومل يتوصــل اجلانبــان بعــد إىل نطــاق
  .املسألة مل تنجز بعد هذه

  
 السيطرة على اجملال اجلوي 3 - 4

ووافــق اجلانــب اإلســرائيلي علــى قبــول . أقــر اجلانبــان بــأن يكــون لدولــة فلســطين الســيادة علــى جمالهــا اجلــوي  
احترامهـا وفقـاً لألنظمـة الدوليـة، لكنـه سـعى لنظـام سـيطرة جـوي موحـد حقوق املالحـة اجلويـة املدنيـة الفلسـطينية و
وإضـــــافة إىل ذلـــــك، طلبـــــت إســـــرائيل حـــــق الوصـــــول إىل اجملـــــال اجلـــــوي . خاضـــــع لســـــيطرة إســـــرائيل يف املقـــــام األول
  .الفلسطيني للعمليات والتدريبات العسكرية

لواســــع يف جمــــال املالحــــة اجلويــــة أبـــدى اجلانــــب الفلســــطيني اهتمامــــاً بعــــرض نمــــاذج للتعــــاون والتنســــيق ا  
ــــ. املدنيــــة، لكنــــه عــــارض التنــــازل عــــن الســــيطرة املطلقــــة ملصــــلحة إســــرائيل ا بالنســــبة إىل العمليــــات والتــــدريبات أمّ
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بــاره يتعــارض يف اجملــال اجلــوي الفلســطيني، فقــد رفــض اجلانــب الفلســطيني هــذا املطلــب باعت اإلســرائيلية العســكرية
  .منح إسرائيل هذه االمتيازات بينما يمنعها عن جيرانه العربه ال يستطيع ، وقال أنمع حياد دولة فلسطين

  
 اجلدول الزمني لالنسحاب من الضفة الغربية ووادي األردن 4 - 4

مـن الضـفة الغربيـة خـالل فتـرة تمتـد إىل  علـى االنسـحاب اإلسـرائيلياستناداً إىل اقتراح كلينتـون، وافـق اجلانـب   
بــالترافق مــع وجــود قــوة دوليــة، ورأى وجــوب التمييــز  األردنلالنســحاب مــن وادي  إضــافيةشــهراً  36شــهراً، مــع  36

 .خرىوبين االنسحاب يف مناطق أُ األردنبين االنسحاب يف وادي 
ـــ 36وقـــد رفـــض اجلانـــب الفلســـطيني عمليـــة االنســـحاب مـــن الضـــفة الغربيـــة خـــالل    ر عـــن قلقـــه مـــن أن شـــهراً، وعبّ

شــــهراً  18واقتــــرح انســــحاباً يف غضــــون . واإلســــرائيليينبــــين الفلســــطينيين  العمليــــة الطويلــــة قــــد تزيــــد يف التــــوترات
ــ. بإشــراف قــوات دوليــة القــوات  ا بالنســبة إىل وادي األردن فقــد كــان اجلانــب الفلســطيني مســتعداً للنظــر يف انســحابأمّ

قــوات دوليــة يف  للنظــر يف وجــود أن اجلانــب الفلســطيني كــان مســتعداً ُ ومــع. أشــهر إضــافية 10اإلســرائيلية خــالل مــدة 
  .نه رفض قبول استمرار وجود قوات إسرائيليةإ الضفة الغربية ملدة أطول، إالّ

  
 )أو مواقع الطوارئ(االنتشار الطارئ  5 - 4

) يف وادي األردن(طلـــــب اجلانـــــب اإلســـــرائيلي االحتفـــــاظ بخمســـــة مواقـــــع طـــــوارئ علـــــى األرض الفلســـــطينية   
طــوارئ علــى األكثــر، شــريطة أن يــتم تفكيكهمــا ضــمن مهلــة زمنيــة وكــان الــرد الفلســطيني الســماح بمــوقعي .وتشــغيلها

وباإلضافة إىل ذلك، اعتبر اجلانـب الفلسـطيني أن هـذين املـوقعين الطـارئين يجـب أن يـديرهما وجـود دويل ال . معينة
هــا يــوفر في أن وعبــر اجلانــب اإلســرائيلي، بصــورة غيــر رســمية، عــن اســتعداده لعــرض الطــرق التــي يمكــن. اإلســرائيليون

  .الوجود متعدد اجلنسيات إطاراً للتعامل مع خماوف كل منهما
ورفـــض اجلانـــب الفلســـطيني املوافقـــة علـــى نشـــر قـــوات مســـلحة إســـرائيلية علـــى األرض الفلســـطينية يف أثنـــاء   

األوضــاع الطارئــة، لكنــه أبــدى اســـتعداداً للنظــر يف طــرق اســتخدام قــوات دوليـــة بتلــك الصــفة، والســيما ضــمن ســـياق 
  .عاون األمني اإلقليميجهود الت

  
  التعاون األمني وحماربة اإلرهاب 6  - 4

  .كان اجلانبان مستعدين اللتزام تدعيم التعاون األمني وحماربة اإلرهاب  
  

 احلدود واملعابر الدولية 7 - 4
. ر يف االتفـاققَكان اجلانب الفلسطيني واثقاً بأن السيادة الفلسطينية على احلدود ونقاط العبـور الدوليـة سـتُ  

ت من الهوية عند احلدود الدولية بما يف ذلك مسألة املراقبة والتثب ذه القضية،ر أن اجلانبين مل يتوصال إىل حل هيغ
  ).وجود إسرائيلي أم وجود دويل( لفلسطين

  
 اجملال الكهرمغنطيسي 8 - 4

تقييـــد بســـيادة دولـــة فلســـطين علـــى اجملـــال الكهرمغنطيســـي، وأقـــر بأنـــه لـــن يســـعى ل اإلســـرائيلياعتـــرف اجلانـــب   
  .ةينألمألغراض الاالستعمال الفلسطيني التجاري للمجال، لكنه طالب بالسيطرة عليه 

طالـــب اجلانـــب الفلســـطيني بـــاحلقوق الســـيادية الكاملـــة علـــى اجملـــال الكهرمغنطيســـي، لكنـــه أبـــدى اســـتعداداً   
  .دوليةالستيعاب احلاجات اإلسرائيلية املعقولة ضمن إطار تعاوين وفقاً للقوانين واألنظمة ال
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