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  الفلسطينية،تقرير ألمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

  ما جرى يف قمة كامب ديفيدبشأن ، )أبو مازن(حممود عباس 
  ]مقتطفات[ .غزة

  
  

  [.......]  
يف كامب ديفيد توزعنا على جلان أربع، إحداها لألمن، واألُخرى للحدود، والثالثة لالجئين والرابعة  [....]  

  .[....]للقدس 
  [.......]  
  :وهذا موجز مبسّط ملا طرح يف اللجان األربع  
 قدّم اإلسرائيليون رؤيتهم حلل مشكلة القدس من خالل األميركيين على أساس أن يُعطى : القدس

الفلسطينيون السيادة على بعض القرى احمليطة بمدينة القدس، على أن تبقى أحياء القدس خارج السور حتت 
ة وتتمتع بنوع من احلكم الذاتي، أمّا األحياء داخل السور فتنقسم إىل أقسام فيسلخ احلي األرمني السيادة اإلسرائيلي

وتبدلت هذه الصيغة أكثر من مرة لكنها مل تختلف . واحلي اليهودي ويكون لباقي األحياء نوع من النظام اخلاص
. طينية مقر له سيادة داخل أسوار القدسيعطى للرئاسة الفلس ومن جملة هذه التغييرات أن. عن جوهر العرض األول

  .أي سفارة مثالً
 مل يقدّم اإلسرائيليون موقفاً واضحاً حلل مشكلة الالجئين، وإنما اكتفوا باملواقف : الالجئون

االعتراضية يف حماولة لتشتيت املسألة املطروحة على الطاولة، فقد رفضوا االعتراف بمسؤوليتهم األخالقية 
وذلك بطريقة ملتوية وغير  194أساة الالجئين، كما حتدثوا مرة واحدة عن إمكان القبول بالقرار والقانونية عن م

قانونية عندما قالوا إن ما نتفق عليه معهم يمكن أن يكون تطبيقاً لهذا القرار، مع اإلشارة إىل أن القبول بعودة 
لها صندوق دويل على أن يحصلوا على أمّا التعويضات فيمكن أن ينشأ . بضع مئات كل سنة على أسس إنسانية

أمّا صندوق إدارة أموال الغائبين الذي أنشأته إسرائيل إلدارة . حصة لتعويض اليهود الذين قدموا من البالد العربية
  .أموال العرب الغائبين فقد بُدّدت أمواله بالكامل بقانون إسرائيلي

 مصر واألردن(دود الفلسطينية مع الدول العربية بدأت املطالب اإلسرائيلية بالسيطرة على احل: احلدود( ،
يف املئة من نهر األردن، والسيطرة على قطاع من وادي األردن  20ـ  15ثم تقلصت لتصل إىل طلب السيادة على 

مع العلم أن كل . يف املئة من احلدود الغربية لتستوعب كل املستوطنات التي تقع يف هذه املنطقة 10.5وضم 
  .يف املئة من األراضي الفلسطينية 1.8 الضفة الغربية ال تشغل أكثر من املستوطنات يف

 انطالق  مراقبة، وكذلك قواعد وهي قواعد 5ـ  3تطالب إسرائيل بعدد من القواعد يتراوح بين : األمن
ذلك عرض ك. إضافة إىل سيطرتها على األجواء بكل أشكالها. تكون جاهزة الستقبال القوات اإلسرائيلية عند احلاجة

أمّا الدولة الفلسطينية فقد . اإلسرائيليون وجودهم يف املنافذ الدولية ملراقبة الدخول لألفراد والبضائع واألسلحة
  .طالبوا بأن تكون منزوعة السالح

                                                 
 "وقد ألقى أبو مازن التقرير أمام المجلس المرآزي الفلسطيني. 11/9/2000، )لندن" (الحياة. 
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[.......]  
  :وإذا أردنا أن نُلخّص مواقف الطرفين من كل قضية من القضايا،  فإننا نلخصها على الوجه اآلتي  

  
  ألمنا: أوالً 

  :أ ـ املوقف اإلسرائيلي
وذلك لإلبقاء على املستوطنات (سنة  12ـ السيطرة على أجزاء من وادي األردن ملدة ال تزيد على 1  

  ).والقواعد املوجودة هناك
  .ـ املطالبة بست قواعد عسكرية يف الضفة الغربية2  
  ).إسرائيلية(ـ املطالبة بثالث مناطق للرقابة العسكرية 3  
  ).ملراقبة القدوم والذهاب(سرائيلي على املعابر الدولية ـ وجود إ4  
  .يتعلق بالطيران، وكذلك على اجملال الكهرومغناطيسيـ السيطرة على األجواء يف ما 5  

  
  :ب ـ املوقف الفلسطيني

  .دويل أو متعدد اجلنسية على احلدود ـ القبول بوجود1  
  .ـ رفض أي وجود إسرائيلي يف األراضي الفلسطينية2  

  
  احلدود: ثانياً 

  :أ ـ املوقف اإلسرائيلي
  .يف املئة من حدود نهر األردن والبحر امليت 20ـ  15ـ اقتطاع 1  
  .يف املئة من أراضي الضفة الغربية 10.5ـ ضم 2  
    

  :ب ـ املوقف الفلسطيني
  .ـ رفض االقتطاع نهائيا1ً  
  .يف املئة 2ال يتعدى ـ تعديالت على احلدود طفيفة ومتبادلة بالقيمة واملثل وذلك بما 2  

  
  الالجئون: ثالثاً 

  :أ ـ املوقف اإلسرائيلي
  .ـ تعويض الالجئين1  
  .ـ إنشاء صندوق دويل لهذا الغرض تشارك فيه إسرائيل كأي دولة أُخرى2  
  .ـ املطالبة بتعويض اليهود الذين قدموا من البالد العربية من هذا الصندوق3  
  ".جمع شمل العائالت، أو ألسباب إنسانية"ـ السماح بعودة مئات األفراد من الالجئين حتت عنوان 4  

  
  :ب ـ املوقف الفلسطيني

  .مسؤولية أدبية وقانونية عن مأساة الالجئين ـ تتحمل إسرائيل1  
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  .رائيلإىل إس... والعودة تعني) 194القرار (ـ ال بد من ضمان حق العودة لكل من يرغب يف ذلك 2  
ـ تعويض من يرغب يف العودة بسبب استعمال أو استهالك أمواله، وتعويض من ال يرغب قيمة أمالكه 3  

  .وأمواله ومعاناته
الذي أُنشىء إلدارة أموال " صندوق أموال الغائبين اإلسرائيلي"هو  تـ املسؤول عن دفع هذه التعويضا4  

  .1949الفلسطينيين الالجئين عام 
مدارس، مستشفيات، جمعيات، أماكن عبادة، (ات عن األمالك العامة الفلسطينية ـ دفع التعويض5  

  ).مؤسسات عامة
  .ـ دفع تعويضات للدول املضيفة لالجئين بسبب األعباء التي حتملتها أكثر من نصف قرن6  
  .ـ يمكن إنشاء صندوق دويل يتحمل جزءًا من التعويضات7  
باعتبار أن . طينيين واملهاجرين اليهود من البالد العربيةـ رفض اخللط بين مشكلة الالجئين الفلس8  

قضية املهاجرين اليهود، إذا وجدت لها أية ذيول أو نتائج فإنها قضية ثانية بين إسرائيل وكل دولة عربية على 
  .حدة

  
  

  القدس :رابعاً 
لقدسي الشريف تتألف من قسمين داخل السور بما فيه احلرم ا 1967القدس الشرقية التي احتلت عام   

وكنيسة القيامة وأحياء إسالمية ومسيحية وأرمنية، وقسم خارج السور ويتألف من جمموعة أحياء مثل الشيخ 
  .جراح، املصرارة، باب العمود، شارع صالح الدين وغيرها

  
  :أـ املوقف اإلسرائيلي

  .خمتلفةإىل أقسام عدة وأعطوا لكل قسم صفة قانونية " القدس"هذه  قسّم اإلسرائيليون  
  :ـ القدس داخل السور1  
 السيادة إلسرائيل وللفلسطينيين الرعاية عليه فقط: احلرم الشريف.  
 سيادة إسرائيلية: األحياء اإلسالمية واملسيحية واألرمني.  
  الفلسطينيةجممع للرئاسة داخل احلي اإلسالمي يتمتع بالسيادة.  

  .بلدية تمارسها بلدية أبو ديس على هذه األحياء سيادة إسرائيلية مع صالحيات: ـ املدينة خارج السور2  
  عليها سيادة فلسطينية ما عدا اثنتين منها) معظمها منطقة ب اآلن(قرى حميطة بالقدس.  
 لإلسرائيليين طريق يربط املناطق التي لهم سيادة عليها عبر قرى القدس.  
 إىل احلرم فقط ويأتي من اخلارج للفلسطينيين طريق يصل.  

  
  الفلسطيني ب ـ املوقف

 القدس الشرقية تعود جميعها إىل السيادة الفلسطينية.  
 احلي اليهودي وحائط املبكى سلطة إسرائيلية وليس سيادة.  
 مدينة مفتوحة وتعاون على مستوى اخلدمات البلدية.  
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هذا هو إجمالنا لنتائج مفاوضات قمة كامب ديفيد، إالّ إن لإلسرائيليين إجماالً آخر جاء نتيجة 
عريقات، حيث قدم األول النتائج التالية التي تعتبر وجهة  ات حملية جرت بين غلعاد شير والدكتورملفاوض

  .نظر إسرائيل وموقفها
  يف املئة وال تقبل إسرائيل فكرة التبادل 10.5املطلوب من احلدود الغربية.  
  مع ثالث طرق مطلوب خمسة مواقع مراقبة وقطاعات طوارىء إلنزال القوات العسكرية اإلسرائيلية

  . موصلة إليها
 ثالث حمطات إنذار مبكرة بإدارة إسرائيليين وبوجود ضابط ارتباط فلسطيني.  
  سنة 15ـ  12يف املئة من مناطق الغور ملدة بين  8سيطرة إسرائيلية على.  
 15  يف املئة من البحر امليت أيضاً 15يف املئة من نهر األردن للسيادة اإلسرائيلية و.  
 ما فيها حتت سيادة فلسطينية وسيطرة إسرائيلية تامة وبنظام حتكم تديره إسرائيل األجواء بكل.  
  آالف ملدة  10(ال ملمارسة حق العودة لالجئين إىل أرض إسرائيل، ويمكن القبول بجمع شمل العائالت

  ).سنة 15
 مطلوب إنهاء الصراع.  
 منزوعة السالح الدولة الفلسطينية. 

 قدمت يف كامب ديفيد الطروحات نفسها التي: القدس. 

[.......] 

  
  



 

 
 

  

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  
 


