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  مبادىء خطة السالم التي اقترحها
   "جملس السالم على مراحل"

  
  

  خصوصية اخلطة وفرادتها
  

   اخلطة املشكالت احلقيقية للصراع يف منطقتنا، بصورة واضحة وعميقة وجريئة تواجه.  
   ال تتناول اخلطة املشكالت اإلجرائية، التي تشكل مصدراً جلداالت عقيمة وتديم الصراع.  
   يتم، يف املرحلة األوىل التي تستمر خمسة أعوام، وقف أعمال . طة من مراحلتتألف اخل

وسيؤدي . اإلرهاب، ويسود الهدوء داخل إسرائيل قبل أن تكون إسرائيل تنازلت عن شبر من أرضها
  .هذا الواقع إىل إيجاد املناخ املطلوب لتسويات سلمية دائمة

   ة حلاجات إسرائيل األمنية كلهايف التسويات السلمية الدائمة، تستجيب اخلط.  
   هناك فرص طيبة ألن يقبل اجلانب العربي اخلطة، ألنها تستجيب لطموحاته الوطنية .

اإليجابية التي حظيت اخلطة بها حتى اآلن من جانب القيادة  يعزز هذا االفتراض رداُت الفعل
  .الفلسطينية وأطراف عربية

يعون فرصة إقامة دولة لهم، وستتعزز مكانة وإذا رفض الفلسطينيون اخلطة فإنهم سيض  
  .إسرائيل وسط األسرة الدولية

  
  افتراضات أساسية

  
  .ـ إن اجلمود السياسي ينطوي على خطر كبير على إسرائيل  
، ]ودمن اجلم[ـ إن اتفاقاً سلمياً من دون مسار من بناء الثقة املتبادلة ليس أقل خطراً   

  .ملتبادلة قبل توقيع االتفاقات السلميةالثقة اولذلك ينبغي إيجاد مناخ من 
ـ يجب أن يضمن اتفاق السالم إلسرائيل ترتيبات أمنية طويلة املدى، مع إمكان إعادة   

  .الوضع إىل ما كان عليه يف حال عدم احترام االتفاقات
ـ يجب أن يبرم االتفاق مع الدول العربية ومع الفلسطينيين سواء بسواء، ألن ال جمال   

  .ن االثنينللفصل بي
  

  مبادىء اخلطة
  

من أجل إيجاد الثقة املتبادلة، تلتزم احلكومة اإلسرائيلية من جانبها أن تنسحب، يف   
موعد حمدد، بعد خمسة أعوام من اإلعالن، من أراضي الضفة والقطاع، مع إدخال تعديالت طفيفة 

                                                 
  شخصية، معظمها ضباط  200، ووقعه نحو 7/6/1991، "رتسهآ" صدر هذا البيان بشكل إعالن يف صحيفة

يونيو / فقد تشكل يف حزيران" جملس السالم على مراحل"أما . عربياً تقريباً 15احتياط وأساتذة جامعات، وبينها 
 .ضابط احتياط برتبة عقيد فما فوق 82املاضي، ويضم يف صفوفه 
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لة فلسطينية يف املناطق على احلدود، وأن ال تعارض إقامة كونفدرالية أردنية ـ فلسطينية أو دو
ويتم التصديق قانونياً على هذا االلتزام يف الكنيست، وال يصبح ساري املفعول . التي تنسحب منها

  :إالّ إذا استجاب العرب من جانبهم للشروط التالية كلها خالل خمسة أعوام متواصلة
ذلك إلغاء املقاطعة ـ تعلن الدول العربية إنهاء حالة احلرب بينها وبين إسرائيل، بما يف   

  .ووقف دعم اإلرهاب، إلخ
ـ تعلن القيادة الفلسطينية داخل املناطق وخارجها وقف االنتفاضة واإلرهاب ضد   

  .اإلسرائيليين واليهود يف إسرائيل وخارجها، وتعمل على وقفهما فعالً
طالبة ـ تعلن القيادة الفلسطينية داخل املناطق وخارجها اعترافها بإسرائيل وإلغاء امل  

  .بحق العودة إىل داخل دولة إسرائيل
ال ينفذ االنسحاب اإلسرائيلي من املناطق إال يف نهاية األعوام اخلمسة التي يستجاب فيها   

  .للشروط املذكورة أعاله، وبعد توقيع االتفاقات السلمية مع كل من الدول العربية
  :الشروط اآلتية ،تتضمن اتفاقات السالم، فيما تتضمن  

  
  اتفاقات السالم مع الدول العربية

  
ـ يتضمن اتفاق السالم الذي سيوقع مع كل من الدول العربية، فيما يتضمن، ترتيبات أيضًا   

حتى يف حال . (يف موضوعات املياه، ونقاط احلدود، والسياحة، والتجارة، والصناعة، وما إىل ذلك
ومع ذلك، . ن جانب إسرائيل قائماً رفضت سوريا االستجابة للشروط أعاله، يظل عرض التسوية م

  ).يف شأن هضبة اجلوالن إىل أن تلتزم سوريا تلك الشروط الواردة يف االتفاق يؤجل النقاش
  

  اتفاق السالم مع الدولة الفلسطينية
    
  .ـ ال يكون حل مشكلة الالجئين إالّ خارج حدود دولة إسرائيل  
  .األول من قيامهاـ ال تبني الدولة الفلسطينية جيشاً خالل العقد   
ـ يكون إلسرائيل احلق يف إدخال جيشها إىل داخل الدولة الفلسطينية خالل العقد األول من   

  .قيامها، إذا حاول جيش غريب دخولها، برضاها أو بغير رضاها
ـ توضع ترتيبات دفاعية مشتركة ملنع قيام عناصر معادية ممكنة يف الدولة الفلسطينية   

  .يلباالعتداء على إسرائ
ـ تنشر قوة ردع حمدودة من اجليش اإلسرائيلي يف عدد من النقاط على امتداد نهر األردن   

  .يف األعوام اخلمسة األوىل من قيام الدولة الفلسطينية
ـ يسمح لطائرات سالح اجلو اإلسرائيلي بالقيام بطلعات ردعية يف اجملال اجلوي للدولة   

  .من قيامها الفلسطينية خالل األعوام اخلمسة األوىل
  .ـ يقرر املستوطنون وضعهم ومستقبلهم يف ضوء الواقع السياسي اجلديد الذي سينشأ  
ـ تتضمن التعديالت احلدودية الطفيفة، بين أمور أخرى، كل الضواحي التي أقيمت حول   

  .القدس
  .ـ جترى انتخابات بلدية منفصلة، لكل من غربي املدينة وشرقيها  
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من قِبل ممثلي كل من األديان الثالثة، كلّ فيما يتعلق بأماكنه  ـ تدار األماكن املقدسة  
  .املقدسة

  
  ضمانات لتنفيذ االتفاق

  
بعد أن يقيم عالقات دبلوماسية مع (ـ تكون الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي   
دوث كما يقومان بدور احملّكم يف حال ح. ضامنين لتنفيذ االتفاق من جانب كال الفريقين) إسرائيل

  .خالفات يف الرأي بين الطرفين
  .ـ يطلب إىل الواليات املتحدة توقيع اتفاقية دفاعية عسكرية مع إسرائيل  
  [.......]  

  



 

 
 

  

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
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