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  مقترحات كلينتون إلنهاء النزاع 
  الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  
  *النص الكامل ملقترحات الرئيس بيل كلينتون

  ]23/12/2000اللقاء مع الرئيس كلينتون، البيت األبيض، [ 
  
  

وقد حضر اللقاء بجانب كلينتون وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومستشاره لألمن القومي ساندي 
نيس روس وأرون ميلر وروب مايل باإلضافة جلون باديستا كبير موظفي البيت يالسالم د بيرغر وأعضاء فريق

  .األبيض وبروس رايدل نائب بيرغر باإلضافة للمترجم جمال هالل
الدكتور صائب عريقات والعقيد حممد دحالن، والدكتور سميح العبد وغيث : وضم الوفد الفلسطيني

  .والقانونيين العمري من طاقم اخلبراء واملستشارين
شلومو بن ـ عامي وغلعاد شير وشلومو يناي  رئيس هيئة التخطيط يف اجليش : اإلسرائيليوضم الوفد 

  .اإلسرائيلي وبني ميدان من مكتب إيهود براك وغيدي غريشتاين مساعد شير
فدان احملاضر التي سجلها الو سرائيلية فإن أفكار كلينتون كما وردت يفووفقاً ملصادر فلسطينية وإ

جتيء على النحو التايل على لسان  ين دقيقة رفض بعدها إجراء أي نقاشا على مدى عشرخالل تالوة كلينتون له
  :الرئيس األميركي

  
  :األرض

يف  96و 94أواسط التسعينات يف املئة، بين استناداً إىل ما سمعته، أعتقد أن احلل ينبغي أن يكون بحدود 
  .الدولة الفلسطينية املئة من أراضي الضفة الغربية يف
يف املئة،  3إىل  1ل إسرائيل ينبغي التعويض عنها بتبادل لألراضي من بَاألراضي التي تُضم من قِ 

  .باإلضافة إىل ترتيبات متعلقة باألراضي مثل ممر آمن دائم
قة وتوجد وسائل خالّ. كما ينبغي للطرفين أن يدرسا تبادل أراض مستأجرة لتلبية احتياجات كل منهما

  .واإلسرائيليينللقيام بذلك ينبغي أن تعالج احتياجات وخماوف الفلسطينيين 
  :ويتوجب على الطرفين أن يطورا خريطة تنسجم مع املعايير التالية

 .يف املئة من املستوطنين يف كتل 80ـ 
 .التواصل اجلغرايفـ 
 .تقليص املناطق التي يتم ضمها إىل احلد األدنىـ 
 .تأثرين بذلك إىل احلد األدنىتقليص الفلسطينيين املـ 

  
  :األمن

كما سيتوىل هذا الوجود مراقبة . بموافقة متبادلة ال يمكن سحبه إالّيكمن املبدأ الرئيسي يف وجود دويل 
  .تطبيق االتفاق بين الطرفين

                                                 
  :موقع للسلطة الفلسطينية في اإلنترنت: المصدر *

http://www.pna.net/arabic/events/klinton‐plan.html       

 .29/12/2000، النص في )لندن" (الحياة"وقد نشرت ". األيام"نقًال عن صحيفة   
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شهراً مع بدء حلول تدريجي  36وحسب اجتهادي فإن االنسحاب اإلسرائيلي سيتم تنفيذه على مدى 
يف نهاية هذه الفترة فإن وجوداً إسرائيليا صغيراً سيبقى يف مواقع ثابتة يف غور . دولية يف املنطقةللقوات ال

ويمكن خفض هذه املدة يف حال حدوث تطورات . شهراً إضافية 36األردن خاضعاً لسلطة القوة الدولية ملدة 
  .مؤاتية حتد من اخملاطر التي تهدد إسرائيل إقليمية

حتتفظ بثالث منشآت يف الضفة الغربية مع وجود  أن إلسرائيلاملبكر ينبغي  نذاراإلبالنسبة حملطات 
سنوات،  10النظر بعد  إلعادةهذه احملطات ستكون عرضة . واالتصال االرتباطفلسطيني يف هذه املنشآت لغرض 

  .يتفق عليه الطرفان أنوأي تغيير يف وضعها يجب 
ة الطوارئ، أعتقد أنه ال يزال يتعين عليكم أن تطوروا خريطة يف حال اإلسرائيلياالنتشار  إلعادةبالنسبة 

خطر وشيك وممكن : لكن يف حتديد ما يعتبر حالة طوارئ، أقترح التعريف التايل. للمناطق والطرق ذات الصلة
  .ويستدعي إعالن حالة طوارئ عامة إثباته ألمن إسرائيل القومي تكون طبيعته عسكرية

ويف ما يتعلق . التوصل إىل أي قرار من هذا النوعولية إىل إشعارها عند وبالطبع ستحتاج القوات الد
ن يتوصال ا اجلوي، لكن ينبغي على الطرفين أباجملال اجلوي، أقترح أن يكون لدولة فلسطين السيادة على جماله

  .إىل ترتيبات خاصة حلاجات إسرائيل يف جمايل التدريب والعمليات
" دولة منزوعة السالح"لي هو أنه ينبغي تعريف فلسطين باعتبارها وحسب فهمي فإن املوقف اإلسرائي

  ".دولة غير مسلحة"وكحل وسط أقترح " دولة ذات تسلح حمدود"بينما يقترح اجلانب الفلسطيني 
سيكون هذا منسجماً مع حقيقة أنه باإلضافة إىل امتالك فلسطين قوات أمن فلسطينية قوية، فستكون 

  .دود وأغراض الردعهناك قوات دولية ألمن احل
  

  :القدس والالجئون
  .لديّ إحساس أن الفجوات املتبقية تتعلق بصياغات أكثر مما تتعلق بحقائق عملية

  
  :القدس

وسينطبق هذا . املبدأ العام هو أن املناطق العربية تكون فلسطينية واملناطق اليهودية تكون إسرائيلية
يطورا خرائط خللق احلد األقصى من التواصل اجلغرايف لكال  أن وأحث الطرفين على. على البلدة القديمة أيضاً

  .الطرفين
أعتقد أن الفجوات ال تتعلق باإلدارة العملية بل بالقضايا الرمزية " جبل الهيكل/"يف ما يتعلق باحلرم

  .معتقدات الدينية لكال الطرفينلللسيادة وبإيجاد وسيلة إلظهار االحترام ل
خريين وأضيف إليها صياغتين أُ . ياغات، ويمكن أن تتفقوا على واحدة منهاأعرف أنكم ناقشتم بعض الص

ويف ما يتعلق بكل من هاتين . ما حتترم معتقدات اليهودهتضمنان السيطرة الفعلية للفلسطينيين على احلرم وفي
  .الصياغتين ستكون هناك مراقبة دولية لتوفير ثقة متبادلة

احلائط الغربي واملساحة املقدسة لدى الديانة (إسرائيلية على  سيادة فلسطينية على احلرم، وسيادةـ 1
سيكون هناك التزام صارم  ).احلائط الغربي وقدس األقداس الذي يعتبر جزءاً منه(، )اليهودية الذي يعتبر جزءاً منها

 .من كال الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل احلرم أو وراء احلائط
سيادة فلسطينية على احلرم وسيادة إسرائيلية على احلائط الغربي وسيادة عملية مشتركة على قضية ـ 2

  .احلفريات أسفل احلرم ووراء احلائط، إذ ستطلب موافقة متبادلة قبل أن جتري أية عملية حفر
  

  :الالجئون  
  .ستوى عمليأشعر بأن اخلالفات تتعلق بدرجة أكبر بالصياغات وبدرجة أقل بما يجري على م

عتراف باملعاناة املعنوية واملادية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الأعتقد بأن إسرائيل مستعدة ل
  .وباحلاجة إىل تقديم املساعدة للمجتمع الدويل يف معاجلة املشكلة 1948نتيجة حلرب 

  .إلخ... التأهيل دةإعاالتعويض، : جلنة دولية لتنفيذ كل اجلوانب التي تنجم عن اتفاقكم إنشاءينبغي 
   .الواليات املتحدة مستعدة ألن تقود جهداً دولياً ملساعدة الالجئين إن

  .حول كيفية التعامل مع مفهوم حق العودةتدور  األساسيةالفجوة 
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أعرف تاريخ القضية وكم سيكون صعباً بالنسبة إىل القيادة الفلسطينية أن يبدو أنها تتخلى عن هذا 
  .املبدأ

طاعة اجلانب اإلسرائيلي أن يقبل بأية إشارة إىل حق يف العودة ينطوي على حق للهجرة إىل مل يكن باست
إسرائيل من غير اعتبار لسياسات إسرائيل املستقلة يف ما يتعلق بدخول أراضيها أو موافقتها أو بطريقة من شأنها 

  .تهديد الطابع اليهودي للدولة
  .ينيعالج احتياجات كال الطرف أنأي حل يجب  إن

النزاع  إلنهاءيكون منسجماً مع مقاربة الدولتين التي قبلها الطرفان كالهما كوسيلة  أناحلل يجب 
  .دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي :اإلسرائيليالفلسطيني 

الفلسطينية ستكون نقطة  ن الدولةأ ن يكون املبدأ املرشد هواحلل على أساس الدولتين، ينبغي أ وبموجب
ن تقبل إسرائيل بعض هؤالء دوا إىل املنطقة من دون استبعاد أاالرتكاز للفلسطينيين الذين يختارون أن يعو

  .الالجئين
ن ليس هناك حق حمدد يف العودة إىل تبني صياغة بشأن حق العودة توضح أأعتقد بأننا نحتاج إىل 

  .ب الفلسطيني للعودة إىل املنطقةعشإسرائيل نفسها ولكنها ال تلغي تطلع ال
  :يف ضوء ما تقدم أقترح بديلين

  فلسطين التاريخية، أويعترف اجلانبان كالهما بحق الالجئين الفلسطينيين يف العودة إىل ـ 1
  .يعترف اجلانبان كالهما بحق الالجئين يف العودة إىل وطنهمـ 2

ن واطِوسيعدد املَ. دولتين أساساحلل القائم على  سيحدد االتفاق تنفيذ هذا احلق العام بطريقة تتوافق مع
  .اخلمسة احملتملة لالجئين

 .دولة فلسطينـ 1
  .مناطق يف إسرائيل ستنتقل إىل فلسطين ضمن تبادل األراضيـ 2
  .ـ إعادة تأهيل يف الدولة املضيفة3
 .ـ إعادة توطين يف دولة ثالثة4
 .اإلدخال إىل إسرائيلـ 5

يراد هذه اخليارات أن العودة إىل الضفة الغربية، وقطاع غزة، واملناطق التي سيوضح االتفاق يف سياق إ
  .تتم حيازتها ضمن تبادل األراضي ستكون حقاً جلميع الالجئين الفلسطينيين

هذا بينما سيعتمد التأهيل يف البلدان املضيفة، وإعادة التوطين يف بلدان ثالثة واالستيعاب داخل 
  .لبلدانإسرائيل على سياسات تلك ا

تستطيع إسرائيل أن تشير يف االتفاق إىل أنها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبها استيعاب بعض 
  .الالجئين يف إسرائيل بما يتفق مع قرار إسرائيل السيادي

  .أعتقد أن األولوية يجب أن تعطى لالجئين يف لبنان
  .194يوافق اجلانبان على أن هذا هو تنفيذ للقرار 

  
  :إنهاء النزاع

اً لكل املطالبات، أنه يمكن أن ح إنهاء النزاع وأن يضع تنفيذه حدإنني أقترح أن يعني هذا االتفاق وبوضو
قد تم تنفيذهما، وباإلفراج عن املعتقلين  338و 242ينفذ بقرار من جملس األمن الدويل يالحظ أن قراري 

  .الفلسطينيين
ه يعطي الشعب الفلسطيني القدرة على تقرير مستقبله نالعادل والدائم، إ أعتقد بأن هذا هو جممل االتفاق

على أرضه، دولة سيدة قابلة للحياة ومعترف بها من اجملتمع الدويل، عاصمتها القدس مع السيادة على احلرم، 
  .وحياة جديدة لالجئين

املقدسة، نه يعطي شعب إسرائيل نهاية حقيقية للصراع، وأمناً حقيقياً، مع احلفاظ على الروابط الدينية إ
  .يف املئة من املستوطنين إىل إسرائيل، وأكبر قدس يهودية يف التاريخ يعترف بها اجلميع عاصمة لها 80وضم 
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مناقشات  إلجراءكم وأبلغوين إن كانا مستعدين للمجيء يهذا هو أفضل ما أستطيع عمله، أطلعوا زعيم
املقبل كالً على حدة، وإن مل يكونا مستعدين،  األسبوعكانا مستعدين، فسأقابلهما  إذا، األفكارهذه  أساس على

  .يف األمر إىل أبعد ما أستطيعفسأكون قد مضيت 
هذه هي أفكاري، إذا مل تُقبل، فإنها لن تزال عن الطاولة فحسب، وإنما تذهب معي أيضاً عندما أترك 

  .منصبي

  



 

 
 

  

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  
 


