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  لوثيقة الفلسطينية التي سلمتا
  إىل وزير اخلارجية األميركي

  .رداً على الوثيقة األميركية
  
  

 .من جديد التزامهما عملية السالم التي أُطلقت يف مدريد إن اجلانبين اإلسرائيلي والفلسطيني يؤكدان  
ل يسمح للفلسطينيين ل إىل مستقبل من السالم والعدووصسوية خالفاتهما عبر املفاوضات للتلويسعيان 

  .واإلسرائيليين بالعيش جنباً إىل جنب بسالم لألجيال املقبلة
اخلاصة بالترتيبات االنتقالية للحكم  ولهذه الغاية سيعد الطرفان إعالن مبادىء لتوجيه املفاوضات  

ء شرط االتفاق على خرى قد تظهر، يمكن إضافتها إىل إعالن املبادىأو نقاط اتفاق أُ/واملبادىء التالية و. الذاتي
  .اإلعالن بكامله

  
  هدف املفاوضات

  
يتفق الطرفان على أن هدف عملية السالم هو التوصل إىل تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة عبر   

ري املفاوضات  بين الطرفين اإلسرائيلي جت. 338و 242 قراري جملس األمن الدويل مفاوضات مباشرة تستند إىل
املرحلة األوىل تهدف إىل التوصل إىل اتفاق على : الدعوة إىل مؤتمر مدريد على مرحلتين والفلسطيني وفق رسالة

ترتيبات مرحلة احلكم الذاتي الفلسطيني االنتقايل خلمس سنوات، والثانية التي تبدأ من السنة الثالثة لتطبيق 
  .تفاق على الوضع النهائيالترتيبات اخلاصة باملرحلة االنتقالية للحكم الذاتي، تهدف إىل التوصل إىل ا

يستند إىل تطبيق القرارين  يتفق اجلانبان على أن االتفاق الذي سيتوصالن إليه حيال الوضع النهائي  
  .بكل أوجههما 338و 242

ويتفقان، من جهة ثانية، على . يتفق اجلانبان على أن عملية التفاوض واحدة وأن مرحلتيها متكاملتان  
التي يتم التوصل إليها يف شأن املرحلة االنتقالية وأي مبادرة خالل هذه املرحلة لن أن املفاوضات واالتفاقات 

  .تعتبر حقاً مكتسباً أو حكماً مسبقاً على نتيجة املفاوضات اخلاصة بالوضع النهائي
وعالوة على ذلك فإن اجلانبين سيعمالن ما يف وسعهما ليتجنبا خالل املرحلة االنتقالية القيام بما من   

ويتفق اجلانبان على أن جميع اخليارات حيال الوضع النهائي املتوافق مع . ه اإلساءة إىل مناخ املفاوضاتشأن
عندما تبدأ املفاوضات . ـ ستبقى مفتوحة 338و 242األساس املتفق عليه للمفاوضات ـ قرارا جملس األمن 

  .قشتها بما فيها مسألة القدساخلاصة بالوضع النهائي يستطيع كل طرف أن يثير القضايا التي يريد منا
  

  طبيعة السلطة
  الفلسطينية املنتخبة 

  
ستتوىل األمور عبر ) يتم االتفاق على اسمها(على أن سلطة انتقالية فلسطينية منتخبة  يتفق الطرفان  

إن هذه االنتخابات ستجري حتت إشراف متفق عليه وبوجود مراقبين دوليين . انتخابات نزيهة حرة ومباشرة
وعندما يحدد الطرفان هذه اآلليات يشارك فلسطينيو . وتقرر آليات ورزنامة االنتخابات عبر مفاوضات. ينومدقق

  .القدس الشرقية يف عمليات االقتراع
تمنح السلطة الفلسطينية املنتخبة الصالحيات والسلطات الالزمة ملمارسة السلطات التي ستنقل إليها   

ية وتخول سلطات تشريعية يف جمال املسؤوليات التي ستنقل إليها كما تمارس سلطات تنفيذ. بموجب اتفاق

                                                 
  وارن آريستوفر. 
  "10/8/1993، )لندن" (الحياة. 
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وستتم مراجعة التشريع . كذلك أجهزة قضائية مستقلة وسيكون لها. بموجب االتفاق الذي يتم التفاوض يف شأنه
  .الساري بالطريقة املالئمة

وستنقل . إىل الفلسطينيين يتفق الطرفان على أن من بين األهداف الرئيسية للفترة االنتقالية نقل السلطة  
. السلطات واملسؤوليات التي تتوالها اإلدارة املدنية اإلسرائيلية إىل الفلسطينيين طبقاً ملا يتم االتفاق عليه

  .وستؤدي هذه العملية إىل تغيير جذري يف الوضع ميدانياً ويف العالقات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
املرحلة إسناد سلطات إىل الفلسطينيين عبر إقامة ترتيبات حكم ذاتي  وسيكون من النتائج املهمة لهذه  

ويفترض أن يضع هذا . موقت، األمر الذي سيعطيهم سيطرة حقيقية على القرارات التي تمسّ حياتهم ومصيرهم
املتبادل  األمر حدّاً للمواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن يتيح قيام عالقة جديدة بينهما تقوم على االحترام

  .والتسامح والسالم واملصاحلة ويتخلى فيها الطرفان عن العنف
  

  األمن
  

يتفق اإلسرائيليون والفلسطينيون على أن عملية التفاوض ينبغي أن تضمن احترام أمن اجلانبين وأن   
ثل هذه الترتيبات األمنية خالل الفترة االنتقالية يف تلبية االحتياجات املتبادلة وخلق ظروف سالم وتتم. تعززه

   .حقيقي
اتفاقية الهاي (ومع األخذ بالعلم بأن إسرائيل مسؤولة عن مواطنيها وعن األمن الشامل لألراضي   

املرحلة االنتقالية بموجب االتفاقات وبأن سلطة احلكم الذاتي املوقتة مسؤولة حيال الفلسطينيين خالل ) 1907
التي سيتم التفاوض يف شأنها، سيتم اتخاذ ترتيبات وإجراءات مرتبطة خاصة باألمن ـ مثل مهام الشرطة ـ تعزز 

  .األمن املتبادل وتستجيب الحتياجات الطرفين
  

  الوالية اجلغرافية
    
املرحلة االنتقالية ترتكز على مبدأ أن يتفق الطرفان على أن مناقشة الوالية اجلغرافية يف ما يختص ب  

  .املسائل املتعلقة بالوضع النهائي ال تدخل يف إطار املفاوضات اخلاص باملرحلة االنتقالية
ن شملت املرحلة االنتقالية أو مل تشمل بعض السلطات احملددة أو املناطق اجلغرافية أو فئات وبالتايل إ  

ن ذلك لن يشكل قاعدة للمطالبة أو الدعم أو نفي إذ إ. الب أي من الطرفينمن الناس فإن ذلك لن يمسّ بمواقف أو مط
ولن يتم التوصل إىل . مطالب طرف ما بخصوص الوالية اجلغرافية خالل املفاوضات اخلاصة بالوضع النهائي

  .بالوضع النهائي ةاتفاق يف شأن الوالية اجلغرافية إال خالل املفاوضات اخلاص
حلة االنتقالية فإن سلطة احلكم الذاتي ستمارس بشكل مناسب سلطاتها أي أما يف ما يختص باملر  

الوالية على األراضي يف إطار احلدود الالزمة ملمارسة مهامها، وكما يتم االتفاق عليه بين الطرفين اإلسرائيلي 
  .والفلسطيني

  
  األرض

  
رفان على أن املسائل املتعلقة ويتفق الط. على اعتبار األراضي كياناً جغرافياً واحداً يتفق الطرفان  

بالسيادة سيتم بحثها خالل املفاوضات اخلاصة بالوضع النهائي، وأنه سيتم إجراء مفاوضات يف شأن مسألة 
هذا يعني أنه سيتم اعتبار األراضي كياناً . األرض خالل املرحلة االنتقالية من دون أن يمس ذلك سيادة األراضي

ن مشاكل معقدة كامللكية ومسح األراضي والتنظيم املدين وفرز املناطق واحداً حتى عندما يناقش الطرفا
  .واستعمال األراضي واستغاللها
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  التعاون والتنسيق
  

. يعقد الطرفان اتفاقات ويضعان ترتيبات للتعاون والتنسيق يف امليادين ذات االهتمام املشترك احملددة  
ويشكل الطرفان أيضاً جلنة خمتلطة . ت املتبادلة للطرفينتأخذ ميادين التعاون والتنسيق يف االعتبار احلاجا

  .ملعاجلة املواضيع التي تهم الطرفين وإليجاد حلول للمشاكل التي قد تبرز بينهما
  

  تطبيق اإلجراءات
  

يعمل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي على التوصل إىل إعالن مبادىء يف أسرع ما يمكن، وعلى التوصل   
يناقش الطرفان لهذه الغاية . لى احلكم الذاتي يف املرحلة االنتقالية ونقل السلطات يف أسرع وقتإىل اتفاق شامل ع

اإلجراءات الضرورية لالنتخابات يف األراضي احملتلة ويناقشان أيضاً تسريع عملية نقل السلطات بحيث يمارس 
ويمكن أن . بين اإلسرائيليين والفلسطينيينالفلسطينيون السلطة ـ يؤدي إىل تعديل الوضع ميدانياً وتبديل العالقات 

تطول عملية نقل السلطات ميادين التنمية االقتصادية وتدريب قوات الشرطة احمللية والصحة والتربية والشؤون 
  .االجتماعية والسياحة واأليدي العاملة ومسؤوليات املوازنات اخملصصة لهذه امليادين

  
  غزة وأريحا أوالً 

  
فكّ االشتباك من شأنه أن يشكل اختراقاً فعلياً يف  أريحا أوالً كشكل من أشكالاالنسحاب من غزة و  

ومن شأن هذه اخلطوة األوىل أن تشكل تعبيراً ملموساً وصاحلاً عن انتقال فعلي لكامل . املفاوضات وعلى األرض
احملتلة التي تبقى  إىل الفلسطينيين مع قاعدة ملموسة من األرض مرتبطة يف شكل كامل ببقية األراضي تالسلطا

  .كياناً واحداً
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


