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  .خريطة الطريقالتحفظات اإلسرائيلية جتاه 
 

 

يفكك الفلسطينيون . يف بداية العملية، وخاللها، وكشرط الستمرارها، يجب أن تتم احملافظة على الهدوءـ 1 
املنظمات األمنية القائمة، ويطبقون إصالحات أمنية يجري خاللها إنشاء منظمات جديدة تعمل على مكافحة 

  ).التحريض يجب أن يتوقف فوراً وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تدرِّب على السالم(ريض اإلرهاب والعنف والتح
يتعيّن على هذه املنظمات أن تعمل بصدق ملنع اإلرهاب والعنف من خالل اعتقاالت، واستجوابات،   

حلة األوىل يف املر. وخطوات وقائية، ووضع األساس القانوين للتحقيقات واحملاكمات والعقوبات موضع التنفيذ
 ،"حماس"(تفكيك املنظمات اإلرهابية : من اخلطة، وكشرط للتقدم إىل املرحلة الثانية، ينجز الفلسطينيون ما يلي

وبناها التحتية؛ ) واجلهاد اإلسالمي، واجلبهة الشعبية، واجلبهة الديمقراطية، وكتائب األقصى، واألجهزة األُخرى
طرف ثالث من أجل إزالتها من املنطقة وتدميرها؛ إيقاف تهريب األسلحة جمع كل األسلحة غير الشرعية وتسليمها ل

  .كلياً، وإيقاف التحريض] اإلرهاب[السلطة الفلسطينية؛ تنشيط جهاز منع ] قمناط[وصناعتها داخل 
لن يكون هناك تقدم إىل املرحلة الثانية من دون إجناز الشروط كلها املذكورة أعاله، واملتعلقة باحلرب   

كما هو احلال يف األُطر ذات االلتزامات . [أمّا اخلطط التي يجب تطبيقها فهي خطتا تينيت وزيني. إلرهابعلى ا
  ].املتبادلة األُخرى، لن يُذكر يف خريطة الطريق أن على إسرائيل أن توقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين

الشرط األول للتقدم . لتقدم ضمن املراحلـ اإلجناز الكامل سيكون شرطاً للتقدم من مرحلة إىل أُخرى، ول2  
ولن يحدث التقدم من مرحلة إىل أُخرى إالّ بعد التنفيذ . سيكون التوقف الكامل لإلرهاب، والعنف، والتحريض

اخلطوط (االهتمام لن ينصب على اخلطوط الزمنية، وإنما على العالمات املميزة لإلجناز . الكامل للمرحلة السابقة
  .)فقط كنقاط مرجعية الزمنية ستستخدم

جديدة  إن تشكيل قيادة. احلكومي ـ بروز قيادة جديدة وخمتلفة يف السلطة الفلسطينية يف إطار اإلصالح3  
ويف هذا اإلطار، ستجري انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني . هو شرط للتقدم إىل املرحلة الثانية من اخلطة

   .بالتنسيق مع إسرائيل
من تطبيق [وسيركز النشاط الرئيسي الهادف إىل التحقق . رقابة إلدارة أميركيةـ ستخضع آلية ال4  
وسيتم إجناز . على إيجاد كيان فلسطيني آخر، وعلى التقدم يف عملية اإلصالح يف السلطة الفلسطينية] االلتزامات

من دون أن يكون  )اقتصادية، قانونية، مالية(التحقق على أساس احترايف حصراً، ويتناول كل قضية على حدة 
  .أمّا القرارات اجلوهرية فتبقى بيد الطرفين. هناك آلية مركبة أو موحدة

. ـ طابع القضية الفلسطينية املوقتة سيتقرر من خالل املفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل5  
الح ومن دون قوات وسيكون للدولة املوقتة حدود موقتة ومظاهر سيادية معينة، وستكون جمردة تماماً من الس

عسكرية، باستثناء قوات شرطة وأمن داخلي حمدودة احلجم والتسليح، ولن تكون لها صالحية عقد حتالفات 
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، وعلى وستكون إلسرائيل السيطرة على معابر دخول وخروج األشخاص والبضائع. دفاعية أو تعاون عسكري
  .اجملال اجلوي، وعلى الطيف الكهرومغناطيسي

الوجود  ـ فيما يتعلق بالبيانات التمهيدية والتسوية النهائية يجب أن يشار صراحة إىل حق إسرائيل يف6
  .يهودية، وإىل التخلي عن أي حق لالجئين الفلسطينيين يف العودة إىل دولة إسرائيل كدولة

  .ـ نهاية العملية ستقود إىل نهاية جميع املطالبات، ال نهاية النزاع فقط7
واملفاوضات املباشرة بين الطرفين، وفقاً  سوية املستقبلية من خالل االتفاقالتوصل إىل التـ سيتم 8

  .يونيو/ حزيران 24بتاريخ  للرؤية التي خلصها الرئيس بوش يف خطابه
: بين القضايا التي لن يجري البحث فيها. ـ لن يكون هناك تدخل يف القضايا املتعلقة بالتسوية النهائية9

؛ مكانة السلطة )باستثناء جتميد لالستيطان وللنقاط غير القانونية( يهودا، والسامرة، وقطاع غزة االستيطان يف
  .الفلسطينية ومؤسساتها يف القدس؛ جميع املسائل التي يتعلق مضمونها بالتسوية النهائية

العربية  واملبادرة، واملبادرة السعودية، 1397( 338و 242باستثناء ] للتفاوض[ـ حذف املرجعيات 10
إن التسوية القائمة على أساس خريطة الطريق ستكون تسوية مستقلة ذاتياً، وتستمد شرعيتها ). املتبناة يف بيروت

، وفقط كخط عام إلجراء املفاوضات 338و  242املرجعية الوحيدة املمكنة يجب أن تكون القرارين . من ذاتها
  .املستقبلية يف شأن التسوية الدائمة

سيتم وضع دستور فلسطيني انتقايل، وسيجري إنشاء  :اإلصالح يف السلطة الفلسطينية ليةـ تشجيع عم11
ستستمر اجلهود : ويف اجملال االقتصادي. بنية حتتية قانونية، وسيتجدد التعاون مع إسرائيل يف هذا اجملال

يركية ـ اإلسرائيلية ـ الفلسطينية ستطبق االتفاقية األم: يف اجملال املايل. الدولية إلعادة تأهيل االقتصاد الفلسطيني
  ].للسلطة[تطبيقاً كامالً كشرط الستئناف تسليم العائدات الضريبية 

سيكون خاضعاً ملا ينص عليه  2000سبتمبر / ـ انتشار قوات اجليش اإلسرائيلي وفقاً خلطوط أيلول12
وضاع اجلديدة واحلاجات الناجمة التغييرات التي ستتطلبها طبيعة األ ، وسينفذ مع مراعاة)هدوء مطلق( 4 البند
، 2000سبتمبر / سيوضع التشديد على تقسيم املسؤوليات والسلطة املدنية كما كان عليه احلال يف أيلول. عنها

  .وليس على مكان وجود القوات يف ذلك الوقت
: يعيستعمل إسرائيل على إعادة احلياة الفلسطينية إىل وضعها الطب ،بناء على األحوال األمنيةـ 13

حتسين الوضع االقتصادي؛ تنمية العالقات التجارية؛ تشجيع ومساعدة أنشطة الوكاالت املعترف بها التي تقدم 
  .رتيني كوثيقة مرجعية ملزمة يف إطار املسألة اإلنسانيةلن يكون هناك إشارة إىل تقرير ب .مساعدات إنسانية

لن يكون هناك ارتباط بين . نشاط اإلرهابيـ ستساعد الدول العربية يف العملية من خالل إدانة ال14
  ).السوري ـ اللبناين(املسار الفلسطيني واملسارين اآلخرين 

 

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

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


