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  "خريطة الطريق"وثائق 

  
 خريطة طريق إىل حل الدولتين الدائم للنزاع 

  اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ترتكز على األداء
  .30/4/2003، واشنطن

 

  بيان صحفي
  مكتب الناطق الرسمي 

  واشنطن العاصمة
  2003أبريل /نيسان 30

  ترتكز إىل األداء خريطة طريق إىل حل الدولتين الدائم للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني  
ما يلي هو خريطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة إىل األداء، ذات مراحل واضحة وجداول زمنية   

ومواعيد حمددة كأهداف، ومعامل على الطريق تهدف إىل حتقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين يف 
، وجمال بناء املؤسسات، برعاية اجملموعة الرباعية اجملاالت السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية

  ).الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة وروسيا(
، كما طُرحت يف 2005إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني بحلول عام   

ب بها االحتاد األوروبي وروسيا واألمم املتحدة يونيو، ورح/ خطاب الرئيس بوش يف الرابع والعشرين من حزيران
  .سبتمبر/ يوليو والسابع عشر من أيلول/ يف بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية يف السادس عشر من تموز

لن يتم حتقيق احلل القائم على أساس دولتين للنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني إالّ من خالل إنهاء العنف   
بح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد اإلرهاب وراغبة يف وقادرة على بناء واإلرهاب، وعندما يص

ديمقراطية فاعلة ترتكز إىل التسامح واحلرية، ومن خالل استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري إلقامة دولة 
  .نحو املنصوص أدناهفلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح ال لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على ال

، بما يف ذلك مباحثات مباشرة 1باملساعدة يف وتيسير تطبيق اخلطة، بدءاً باملرحلة  وستقوم الرباعية  
لكن، ولكونها خطة ترتكز إىل األداء، . وتضع اخلطة جدوالً زمنياً واقعياً للتنفيذ. بين الطرفين كما يتطلب األمر

. ن املبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من االلتزامات املذكورة أدناهسيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفي
بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة واالنتقال من مرحلة إىل التالية قد يتم  وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما
  .أمّا عدم االمتثال بااللتزامات فسيعيق التقدم. بصورة أسرع مما هو مذكور يف اخلطة

ؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إىل انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة وست  
وسوف حتل التسوية النزاع . على البقاء، تعيش جنباً إىل جنب بسالم وأمن مع إسرائيل وجيرانها اآلخرين

األسس املرجعية ملؤتمر قمة سالم ، بناء على 1967اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، وتنهي االحتالل الذي بدأ يف عام 
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، واالتفاقات التي تم التوصل إليها 1397و 338و 242األرض مقابل السالم، وقرارات األمم املتحدة  مدريد، ومبدأ
سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ويل العهد السعودي األمير عبد الله، التي تبنتها قمة اجلامعة العربية يف بيروت، 

إن هذه املبادرة عنصر جوهري يف . إسرائيل كجار يعيش بسالم وأمن، ضمن تسوية شاملةالداعية إىل قبول 
السوري ـ اإلسرائيلي واللبناين  يع املسارات، بما يف ذلك املساراناجلهود الدولية للتشجيع على سالم شامل على جم

  .ـ اإلسرائيلي
. الطرفين يف ما يتعلق بتطبيق اخلطةوستعقد الرباعية اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء 

  .ويتوقع من الطرفين أن يقوما، يف كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إالّ إذا حُدد األمر على غير ذلك
  

  اإلرهاب والعنف، إنهاء : 1 املرحلة
  تطبيع احلياة الفلسطينية، وبناء املؤسسات الفلسطينية،

 2003مايو / من الوقت احلاضر حتى أيار

 

الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب اخلطوات املذكورة أدناه؛  ، يتعهد1يف املرحلة  
ويستأنف الفلسطينيون واإلسرائيليون التعاون . وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل

من خالل أجهزة أمنية فلسطينية فعالة األمني على أساس خطة عمل تينيت إلنهاء العنف واإلرهاب والتحريض، 
ويباشر الفلسطينيون إصالحاً سياسياً شامالً إعداداً للدولة، بما يف ذلك وضع مسودة دستور . أعيد تنظيمها

وتقوم إسرائيل بجميع اخلطوات . فلسطيني، وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك اإلجراءات
/ أيلول 28ياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من املناطق التي تم احتاللها منذ الضرورية للمساعدة يف تطبيع ح

كما جتُمد إسرائيل . ويُعيد الطرفان الوضع إىل ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم األداء األمني والتعاون 2000سبتمبر 
  .جميع النشاط االستيطاين انسجاماً مع تقرير جلنة ميتشل

  
  :1يف بداية املرحلة 

تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً ال لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل يف الوجود بسالم وأمن  •  
ويدعو إىل وقف إطالق نار فوري غير مشروط إلنهاء النشاط املسلح وجميع أعمال العنف ضد اإلسرائيليين يف أي 

  .وتُنهي جميع املؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل. مكان
دولة ) املتضمنة(صدر القيادة اإلسرائيلية بياناً جلياً ال لبس فيه يؤكد التزامها برؤيا الدولتين ت •  

فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسالم وأمن إىل جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس 
ي جميع املؤسسات اإلسرائيلية التحريض وتنه. ويدعو إىل وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين يف كل مكان بوش،

  .ضد الفلسطينيين
  

  :األمن
يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة ال لبس فيها للعنف واإلرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على األرض  •  

وتعطيل، وتقييد نشاط األشخاص واجملموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد  ،العتقال
  .يف أي مكاناإلسرائيليين 
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تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة،  •  
ويشمل هذا . تهدف إىل مواجهة كل الذين يتعاطون اإلرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية اإلرهابية وفعالة

  .منية خالية من أي عالقة باإلرهاب والفسادالشروع يف مصادرة األسلحة غير املشروعة وتعزيز سلطة أ
ال تتخذ احلكومة اإلسرائيلية أي إجراءات تقوض الثقة، بما يف ذلك الترحيل والهجمات ضد املدنيين؛  •  

البناء اإلسرائيلي؛ تدمير ) نشاطات(أو هدم منازل وأمالك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل / ومصادرة و
  .ية الفلسطينية؛ وغيرها من اإلجراءات التي حددتها خطة تينيتاملؤسسات والبنية التحت

يبدأ ممثلون عن الرباعية، معتمدين على آليات موجودة وموارد على األرض، مراقبة غير رسمية  •  
  .ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها

واليات املتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون تطبيق، كما تمت املوافقة سابقاً، خطة قيام ال •  
دعم الرباعية جلهود حتقيق وقف ). الواليات املتحدة ومصر واألردن(األمني بالعمل مع جملس إشراف من اخلارج 

  .إطالق نار دائم وشامل
يتمتع  يتم دمج جميع منظمات األمن الفلسطينية يف ثالثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية •  

  .بالصالحيات والسلطة
تدريبها ونظراؤها يف اجليش اإلسرائيلي تدريجًا  /تستأنف قوات األمن الفلسطينية التي أعيد تنظيمها •  

على مستوى عال  التعاون األمني وغيره من املشاريع تطبيقاً خلطة تينيت، بما يف ذلك االجتماعات املنتظمة
  .نبمشاركة من مسؤولين أميركيين عن األم

تقطع الدول العربية التمويل احلكومي واخلاص وكل أنواع الدعم األُخرى عن اجلماعات التي تدعم  •  
  .العنف واإلرهاب وتقوم بهما

تلك األموال عن طريق حساب  دعماً مالياً للفلسطينيين بتسليم يقوم جميع املانحين الذين يقدمون •  
  .ينيةحيد التابع لوزارة املالية الفلسطاخلزينة الو
مع تقدم األداء األمني الشامل قدماً، يقوم اجليش اإلسرائيلي باالنسحاب تدريجاً من املناطق احملتلة  •  

ويعاد . 2000سبتمبر / أيلول 28، ويعيد اجلانبان الوضع إىل ما كان قائماً قبل 2000سبتمبر / أيلول 28منذ 
  .ات اإلسرائيليةنشر قوات األمن الفلسطينية يف املناطق التي تخليها القو

  
  :بناء املؤسسات الفلسطينية

توزع اللجنة الدستورية، . إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية •  
ديمقراطية برملانية قوية وحكومة برئيس  إقامة بأسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقول على أساس

وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها . التعليق عليها علناً/ مناقشتها وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم
  .بعد االنتخابات للحصول على موافقة املؤسسات الفلسطينية املالئمة عليها

  .هيئة اتخاذ القرارات تتمتع بالسلطات/ تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية •  
جلسات اجمللس التشريعي  بشكل تام سفر املسؤولين الفلسطينيين حلضور تسهل حكومة إسرائيل •  

دولياً، والنشاطات االنتخابية وغيرها من نشاطات  يب األمني الذي يتم اإلشراف عليهواحلكومة، وإعادة التدر
  .اإلصالح، وغيرها من اإلجراءات الداعمة ذات العالقة بجهود اإلصالح
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إنها اخلطوات األُخرى . مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين املتمتعين بسلطة تويل إصالح أساسي •  
  .لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما يف ذلك أي إصالحات قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض

يح قانون يقوم اجمللس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتنق. تشكيل جلنة انتخابية فلسطينية مستقلة •  
  .االنتخاب
األداء الفلسطيني حسب معايير املعامل القانونية واإلدارية واالقتصادية التي وضعها فريق العمل  •  

  .الدويل اخلاص باإلصالح الفلسطيني
يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس اإلجراءات  •  

حملة انتخابية ترتكز إىل عملية حرة متعدد / ر مفتوح واختيار شفاف للمرشحينالسالفة الذكر ويف سياق حوا
  .األحزاب

تسهل احلكومة اإلسرائيلية قيام فريق العمل اخلاص باملساعدة وتسجيل الناخبين وحترك املرشحين  •  
  .ةدعم املنظمات غير احلكومية املشتركة يف العملية االنتخابي. واملسؤولين عن عملية االقتراع

تعيد احلكومة اإلسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من املؤسسات الفلسطينية املغلقة  •  
  .يف القدس الشرقية بناء على التزام بأن هذه املؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً لالتفاقيات السابقة بين الطرفين

  
  :االستجابة اإلنسانية

تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات . لوضع اإلنساينتتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين ا •  
تقرير برتيني لتحسين األوضاع اإلنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود املفروضة على حترك األشخاص 

  .والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معاق للموظفين الدوليين واإلنسانيين
قتة بمراجعة الوضع اإلنساين وإمكانيات النمو االقتصادي يف الضفة الغربية املؤ تقوم جلنة االرتباط •  

  .للجهد اإلصالحي) مساعدات(وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسي للحصول على مساعدات من املانحين، بما يف ذلك 
يها تواصل احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصفية احلسابات وحتويل األموال، بما ف •  

  .املتأخرات، وفقاً آللية رصد شفافة تم االتفاق عليها
  

  :اجملتمع املدين
دعم مستمر من املانحين، بما فيه زيادة التمويل من خالل املنظمات غير احلكومية، ملشاريع مباشرة،  •  

  .شعبية ـ شعبية، وتنمية القطاع اخلاص، ومبادرات اجملتمع املدين
  

  :املستوطنات
  .2001مارس / على الفور املواقع االستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار تفكك إسرائيل •  
مع توصيات تقرير جلنة ميتشل، جتمد احلكومة اإلسرائيلية جميع النشاطات االستيطانية  انسجاماً •  

  ).بما يف ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات(
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  االنتقال: 2املرحلة 
 2003بر ديسم/ ـ كانون األول 2003يونيو / حزيران

 

دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وخاصيات  ار إقامةـتنصب اجلهود يف املرحلة الثانية على خي 
، على أساس الدستور [with provisional borders and attributes of sovereignty]] املوقتة[السيادة 

وأشير، يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح وكما سبق . اجلديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوين
ممارستها للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد اإلرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم 

ومع توفر مثل هذه القيادة، واملؤسسات املدنية والهيكليات األمنية التي تم . قائمة على أساس التسامح واحلرية
لسطينيون على دعم نشط من الرباعية واجملتمع الدويل األوسع إلقامة دولة مستقلة قادرة إصالحها، سيحصل الف

  .على البقاء
وسيتم التقدم يف املرحلة الثانية على أساس قرار إجماعي من الرباعية حول ما إذا كانت الظروف مواتية   

لتي تعزز وتدعم اجلهود لتطبيع حياة وتبدأ املرحلة الثانية، ا. للتقدم، مع أخذ أداء الطرفين بعين االعتبار
وتنتهي باإلقامة احملتملة لدولة فلسطينية  ينية، بعد االنتخابات الفلسطينيةالفلسطينيين وبناء املؤسسات الفلسط

وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيع . 2003ذات حدود مؤقتة يف عام 
، وقرار 1اء املؤسسات، ومواصلة البناء على وتعزيز األهداف املعلنة يف املرحلة ـة وبنمستمر للحياة الفلسطيني

دستور فلسطيني ديمقراطي، واستحداث منصب رئيس الوزراء بصورة رسمية، وتعزيز اإلصالح السياسي، وإقامة 
  .دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

فوراً يف أعقاب انتهاء انتخابات فلسطينية ناجحة،  بالتشاور مع الطرفين، تعقده الرباعية: مؤتمر دويل •  
  .لدعم التعايف االقتصادي الفلسطيني وإطالق عملية تؤدي إىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة

بما يف ذلك بين إسرائيل (سيكون مثل هذا االجتماع شامالً، مرتكزاً إىل هدف سالم شرق أوسطي شامل  •  
  .، وإىل املبادىء التي تم ذكرها يف مقدمة هذه الوثيقة)ولبنان وسورية، وإسرائيل

  ).املكاتب التجارية، إلخ(تعيد الدول العربية العالقات التي كانت قائمة مع إسرائيل قبل االنتفاضة  •  
إعادة إحياء التعاطي املتعدد األطراف يف قضايا تشمل موارد املنطقة املائية والبيئة والنمو  •  

  .والالجئين وضبط التسلح االقتصادي
يصاغ الدستور اجلديد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة بشكله النهائي وتتم املوافقة عليه من قبل  •  

وينبغي أن تتلو االنتخابات اإلضافية، إن تطلبها األمر، املوافقة على الدستور . املؤسسات الفلسطينية املالئمة
  .اجلديد

ع بالسلطات وفيها منصب رئيس وزراء رسمياً، انسجاماً مع مسودة تشكيل حكومة إصالح تتمت •  
  .الدستور

استمرار األداء األمني الشامل، بما يف ذلك التعاون األمني الفعال على األساس املنصوص عليه يف  •  
  .1املرحلة 

قها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة عبر عملية تفاوض إسرائيلي ـ فلسطيني، يطل •  
وكجزء من هذه العملية، تطبيق االتفاقات السابقة، لتعزيز أقصى حد من التواصل اجلغرايف، بما يف . املؤتمر الدويل

  .ذلك إجراءات إضافية بشأن املستوطنات تتزامن مع إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة
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  .الرباعيةدور دويل معزز يف مراقبة االنتقال، مع دعم نشط ومستديم وعملي من  •  
يشجع أعضاء الرباعية على االعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يف ذلك عضوية حمتملة يف األمم  •  

 .املتحدة

 

  اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع: 3ملرحلة ا
 2005ـ 2004 ،اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

 

جماعي، مع األخذ بعين االعتبار التقدم نحو املرحلة الثالثة، استناداً إىل حكم اجملموعة الرباعية اإل  
أهداف املرحلة الثالثة هي تعزيز اإلصالح واستقرار املؤسسات . الرباعية تصرفات الفريقين ومراقبة اجملموعة

الفلسطينية، واألداء األمني الفلسطيني املتواصل، والفعال، واملفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية التي تهدف إىل 
  .2005ضع الدائم يف العام التوصل إىل اتفاق الو

للمصادقة  2004تعقده اجملموعة الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، مطلع عام  :املؤتمر الدويل الثاين •  
على اتفاق يتم التوصل إليه حول الدولة الفلسطينية املستقلة ذات احلدود املؤقتة واإلطالق الرسمي لعملية حتظى 

بل اجملموعة الرباعية، تؤدي إىل حل دائم لقضايا الوضع النهائي يف عام بدعم فعال، متواصل، وعملياتي من ق
، بما يف ذلك احلدود، والقدس، والالجئون، واملستوطنات؛ ودعم التقدم نحو تسوية شرق أوسطية شاملة بين 2005

  .إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية، تتم بأسرع وقت ممكن
األجندة اإلصالحية التي وضعها فريق العمل استعداداً التفاق الشامل الفعال حول  استمرار التقدم •  

  .الوضع النهائي
املتواصل والفعال على األساس الذي وضع  األمني استمرار األداء األمني املتواصل والفعال، والتعاون •  

  .يف املرحلة األوىل
لفلسطيني، استعداداً التفاق جهود دولية لتسهيل اإلصالح واستقرار املؤسسات الفلسطينية واالقتصاد ا •  

  .الوضع النهائي
، عن 2005يتوصل الفريقان إىل اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني عام  •  

، التي تنهي 1397و 338، 242طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين األفرقاء على أساس قرارات جملس األمن 
وتتضمن حالً متفقاً عليه، عادالً، ومنصفاً، وواقعياً لقضية الالجئين، وحالً  ،1967االحتالل الذي بدأ عام 

القدس يأخذ بعين االعتبار االهتمامات السياسية والدينية للجانبين، ويصون املصالح الدينية  تفاوضياً لوضع
ات سيادة، مستقلة، واملسلمين على صعيد العامل، ويحقق رؤيا دولتين، إسرائيل، ودولة ذ ،لليهود، واملسيحيين

  .ديمقراطية وقابلة للحياة هي فلسطين، تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمن
قبول الدول العربية إقامة عالقات طبيعية كاملة مع إسرائيل وأمن جلميع دول املنطقة يف إطار سالم  •  

  .عربي ـ إسرائيلي شامل

  



 

 
 

  

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  
 


