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ة عن هذا السؤال، منها ما يقوم على أساس مبدئي ومنها ما يقوم على أساس تحليلي متفحص لما هناك إجابات عد 

من الناحية المبدئية هناك من يرفض االتفاق من منطلق شرعي إذ أنه من المحرم . يقمه االتفاق للفلسطينيين وما يحرمهم منه

مي، وإنه لمن المحرم شرعا إقامة صلح مع عدو يسلب التنازل عن األرض المقدسة، فلسطين، والتي تعتبر أرض وقف إسال

ومن ناحية أخرى، هناك من يرفض االتفاق ألنه ال يجوز ألي شخص أي كان أن يتنازل عن الوطن، حتى . أرض المسلمين

اجزا عن الشعب الفلسطيني نفسه ال يملك هذا الحق لن الوطن ملك األجيال السابقة والحاضرة والالحقة، وإذا كان هذا الجيل ع

التحرير فإنه ال يحق له أن يفترض العجز في األجيال القادمة فيقيدها بمواثيق وعهود مع األعداء، فالعجز ليس مبررا للتنازل عن 

المستسلم يفقد ذاته وتطويه صفحات المجد لصالح . الوطن، والهزيمة في ظل عدم االستسالم أفضل من الهزيمة مع االستسالم

 . وغير المستسلم يبقى واقفا محاوال أن يسترد شيئا من كرامته وحقوقهصفحات الذل والعار، 

أنا شخصيا مع هذين الموقفين القائمين على مبادئ وقناعات واضحة بينة ال لبس فيها، لكنني ال أريد مناقشة االتفاق                    

 . من زاويتيهما وإنما سأناقشه من داخله لنرى ماذا يعطى للفلسطينيين وماذا ال يعطى

خالل هذا النقاش سأحاول رسم الصورة التي من المتوقع أن يقدمها االتفاق، وللقارئ بعد ذلك أن يواصل طريقـه                   من   

 . للفحص والتمحيص ليقرر في النهاية موقفه

حتى تكون الصورة واضحة، وتكون الحقائق بين يدي القارئ رأيت أن أضمن مقالتي هذه نص اتفاق إعالن المبـادئ                    

 .  ورسالتي عرفات ورابين المتبادلتين338، 242 األمن ونصوص قراري مجلس

ففي هذا ما يسهل على القارئ عملية الرجوع إلى الوثائق ليتأكد من صحة ما يكتب أو يتم تحليله، نشر نص قراري مجلس األمن                     

ان ال يأتيان على ذكـر      القرار. يأتي هنا فقط لتضح للجمهور أن الترويجات حول دولة فلسطينية كامنة في القرارين غير صحيحة              

 عن الالجئين ال يقول الالجئين الفلسطينيين وذلـك لتـرك      242الفلسطينيين ال كشعب وال كأصحاب حق، حتى عندما يتحدث قرار           

 .المجال مفتوحا للتأويل على اعتبار أن إسرائيل تقول أن اليهود خارج فلسطين هم الجئون أيضا

 

 242قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 1967رين الثاني  تش22
 

 إن مجلس األمن، 
إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق األوسط ويؤكد عـدم القبـول باالسـتيالء علـى أراض                      

 . بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن

 من الميثاق) 2(دول األعضاء بقبولها ميثاق األمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة         وإذ يؤكد أن جميع ال

 : يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ويستوجب تطبيق كال المبدأين التاليين -1

I-  سحب القوات اإلسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع األخيرة 

II- ء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واسـتقاللها                 إنها

 . السياسي وحقها بالعيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديدات أو أعمال القوة

 : يؤكد أيضا الحاجة إلى -2

I- منطقة ضمان حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في ال 

II- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين 

III-                  ضمان المناعة اإلقليمية واالستقالل السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجـراءات بينهـا منـاطق

 . مجردة من السالح

يطلب األمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق األوسط كي يقيم ويجري اتصاالت مع الدول المعنية بغيـة إيجـاد                      -3

 .اتفاق، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لنصوص ولمبادئ هذا القرار

 . يطلب من األمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس األمن حول تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن -4
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 383قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 1973 تشرين األول 22
 

 إن مجلس األمن، 
 عو جميع األطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطالق النار بصورة كاملة وإنهاءيد: أوال

  ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع 12     جميع األعمال العسكرية فورا في مدة ال تتجاوز 

 .      التي تحتلها اآلن

  242د وقف إطالق النار بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم يدعو جميع األطراف المعنية إلى البدء فورا بع: ثانيا

  جميع أجزائه1967     لعام 

 يقرر أن تبدأ فور إطالق النار وخالله مفاوضات بين األطراف المعنية تحت اإلشراف المالئم بهدف : ثالثا

 .      إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

 

 

 

 

 1993في التاسع من أيلول رسالة ياسر عرفات إلى اسحق رابين 
 السيد رئيس الوزراء، 

إن توقيع إعالن المبادئ يعتبر بداية لعصر جديد في تاريخ الشرق األوسط ومن منطلق إيماني بذلك، أود أن      

 أؤكد االلتزامات التالية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 من منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود بسالم وأ 

 338، 242منظمة التحرير الفلسطينية تقبل قراري مجلس األمن الدولي  

منظمة التحرير الفلسطينية تلتزم بالعملية السلمية في الشرق األوسط وبحل سلمي للنزاع بـين الجـانبين                 

 .وتعلن أن جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع الدائم سيتم تقريرها عبر المفاوضات

رير الفلسطينية تعتبر أن توقيع إعالن المبادئ يمثل حدثا تاريخيا ويبدأ عصرا جديدا من منظمة التح 

وعليه، فإن المنظمة تشجب استخدام . التعايش السلمي، خال من العنف وجميع األعمال التي تهدد السالم واالستقرار

موظفيها لضمان امتثالهم ومنع اإلرهاب وأعمال العنف األخرى وستتولى المسؤولية على جميع عناصر المنظمة و

 .خرقهم هذا التعهد ومعاقبة خارقيه

وعلى ضوء الوعد ببدء عصر جديد وتوقيع إعالن المبادئ على القيول الفلسطيني لقراري مجلـس األمـن         

، فإن المنظمة تؤكد أن البنود الواردة في الميثاق الفلسطيني والتي تنكر حق إسـرائيل بـالوجود                 338،  242الدولي  

فقرات التي تتمشى مع االلتزامات الواردة في هذه الرسالة أصبحت غير فعالة ولم تعد قائمة، وعليه تتعهد منظمة                  وال

 .التحرير على موافقة المجلس الوطني الفلسطيني إلدخال التعديالت الضرورية بهذا الخصوص في الميثاق الفلسطيني

 ات                   المخلص ياسر عرف                 

                                                    رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
 

 1993رسالة اسحق رابين إلى ياسر عرفات في التاسع من أيلول 
 السيد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، 
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التزامـات منظمـة     أود أن أؤكد لك أنه في ضـوء          1993ردا على رسالتك المؤرخة في التاسع من أيلول          

التحرير الفلسطينية الواردة في رسالتك قررت حكومة إسرائيل االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشـعب               

 . الفلسطيني وبدء مفاوضات مع المنظمة ضمن العملية السلمية في الشرق األوسط

                                                         اسحق رابين 

                                                    رئيس وزراء إسرائيل  
 

 1993رسالة ياسر عرفات إلى هولست في التاسع من أيلول 
 السيد الوزير هولست ، 

 : أود أن أؤكد لك أنه لدى توقيع إعالن المبادئ سأضمن المواقف التالية في بياني العلني

بدأ بتوقيع إعالن المبادئ تحث منظمة التحرير الفلسطينية وتـدعو الشـعب            في ضوء العصر الجديد الذي      

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ورفض العنف واإلرهـاب                 

 . عاون االقتصاديوالمساهمة في السالم واالستقرار والمشاركة بشكل فعال في وضع أسس إعادة البناء والتطوير والت

                                   
                   المخلص ياسر عرفات                  

                                                    رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

 

  اإلسرائيلي-النص الكامل إلعالن المبادئ الفلسطيني

13/9/1993 

 ادئإعالن مب

 حول ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية
 

في الوفد األردني الفلسطيني إلى مؤتمر السالم في الشرق (إن حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني 

ممثال للشعب الفلسطيني، يتفقان على أن الوقت قد حان إنهاء عقود من المواجهة ) الوفد الفلسطيني) (األوسط

تعايش سلمي وبكرامة " ظل " هما المشروعة والسياسية المتبادلة، والسعي للعيش في والنزاع، واالعتراف بحقوق

وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سليمة عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية السياسية المتفق 

 . عليها
 : وعليه فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية

 

 : اتهدف المفاوض) 1(المادة 

 الفلسطينية  ضمن عملية السالم الحالية في الشرق األوسط هو من بين -إن هدف المفاوضات اإلسرائيلية 

للشعب الفلسطيني في … "المجلس المنتخب، المجلس . أمور أخرى إقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية فلسطينية

ت، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوا

 . 338، 242قراري مجلس األمن 

من المفهوم أن الترتيبات االنتقالية هي جزء ال يتجزأ من عملية السالم بمجماها وأن المفاوضات حول  

 . 338، 242الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس األمن 
 

 :إطار الفترة االنتقالية) 2(المادة 
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 . ن اإلطار المتفق عليه للفترة االنتقالية مبين في إعالن المبادئ هذاإ 
 

 : االنتخابات) 3(المادة 

من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديموقراطية،  -1

راقبة دولية، بينما تقوم ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف متفق عليه وم

 . الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام

 بهدف إجراء -1–سيتم عقد اتفاق حول الصيغة النهائية لالنتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق كملحق  -2

 . االنتخابات في مدة ال تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ

 ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومتطلباته هذه االنتخابات -3

 . العادلة
 

 : الوالية) 4(المادة 

سوف تغطي والية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها  

غربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة، يجب المحافظة على في مفاوضات الوضع الدائم، يعتبر الطرفان الضفة ال

 . وحدتها وسالمتها خالل الفترة االنتقالية
 : الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم) 5(المادة 

 . تبدأ فترة السنوات الخمس االنتقالية فور االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا -1

كومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في إقرب وقت ممكن، ولكن سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين ح -2

 . بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية

من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي بقية القضايا المتبقية، بما فيها القدس، والالجئين والمستوطنات،  -3

 . تعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات االهتمام المشتركوالترتيبات األمنية، والحدود، والعالقات وال

 .يتفق الطرفان على أن ال تجحف أو تحل اتفاقيات المرحلة االنتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم -4
 

 : النقل التمهيدي للصالحيات والمسؤوليات) 6(المادة 

من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل السلطة االنسحاب ) فور(فور دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ و  -1

من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة، كما هو مفصل هنا 

 .سيكون هذا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس

نسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا وبقصد النهوض مباشرة بعد دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ واال -2

التعليم : بالتنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجاالت التالية

والثقافة والصحة، والشؤون االجتماعية، والضرائب المباشرة، سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة 

 كما هو متفق، وإلى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل لصالحيات الفلسطينية،

 . ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه
 

 : االتفاق االنتقالي) 7(المادة 

 ". االتفاق االنتقالي"سوف يتفاوض الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة االنتقالية  -1

تفاق االنتقالي، من بين أشياء أخرى هيكلية المجلس، وعدد أعضائه ونقل الصالحيات  سوف يحدد اال -2

والمسؤوليات من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وسوف يحدد االتفاق االنتقالي 
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زة القضائية الفلسطينية  المذكورة أدناه واألجه9أيضا سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقا للمادة 

 . المستقلة

 لتمكينه من االضطالع بكل -سوف يتضمن االتفاق االنتقالي ترتيبات سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس -3

 .  المذكورة أعاله6الصالحيات والمسؤوليات التي تم نقلها إليه مسبقا وفقا للمادة 

 المجلس فور تنصيبه، إضافة إلى أمور أخرى، من أجل تمكين المجلس من النهوض بالنمو االقتصادي، سيقوم -4

بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحري، بنك فلسطيني للتنمية، مجلس فلسطيني لتشجيع 

الصادرات، وسلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية لألراضي وسلطة فلسطينية إلدارة المياه وأية سلطات 

 . قا لالتفاق االنتقالي الذي سيحدد صالحياتها ومسؤولياتهاأخرى يتم االتفاق عليها وف

 . بعد تنصيب المجلس سيتم حل اإلدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية اإلسرائيلية -5
 

 : النظام العام واألمن) 8(المادة 

المجلس من أجل ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ  

قوة شرطة قوية، بينما ستستمر إسرائيل في االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية 

 . األمن اإلجمالي لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام
 

 : القوانين واألوامر العسكرية) 9(المادة 

 . االنتقالي في مجال جميع السلطات المنقولة إليهسيخول المجلس سلطة التشريع وفقا لالتفاق -1

 .سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين واألوامر العسكرية السارية المفعول في المجاالت المتبقية -2
 

 :  الفلسطينية–لجنة االرتباطات المشتركة اإلسرائيلية ) 10(المادة 

اقيات الحقة تتعلق بالفترة االنتقالية ستشكل فور من أجل تأمين تطبيق هادئ إلعالن المبادئ هذا وألية اتف 

 فلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب -دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ، لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية

 . التنسيق وقضايا أخرى ذات االهتمام المشترك والمنازعات
 

 : لمجاالت االقتصادية الفلسطيني في ا-التعاون اإلسرائيلي) 11(المادة 

إقرارا بالمنفعة المتبادلة من أجل النهوض بتطور الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، سيتم إنشاء لجنة  

 وملحق 3 فلسطينية من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكوالت المرفقة كملحق -اقتصادية إسرائيلية

 .ن المبادئ هذا حيز التنفيذ بأسلوب تعاوني، وذلك فور دخول إعال4
 

 : االرتباط والتعاون مع األردن ومصر) 12(المادة 

سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي األردن ومصر للمشاركة في إقامة في إقامة المزيد من ترتيبات االرتباط  

، للنهوض والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وحكومتي األردن ومصر من جهة أخرى

بالتعاون بينهم، وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر باالتفاق األشكال للسماح لألشخاص المرحليين 

، بالتوافق مع اإلجراءات الضرورية لمنع الفوضى واإلخالل بالنظام، 1967من الضفة الغربية وقطاع غزة في 

 .  المشتركوستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات االهتمام
 

 : إعادة تموضع القوات اإلسرائيلية) 13(المادة 
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بعد دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ، وفي وقت ال يتجاوز عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة تموضع  -1

 القوات العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى انسحاب القوات اإلسرائيلية الذي تم

 . 14تنفيذه وفقا للمادة 

عند إعادة موضعة قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضع قواتها العسكرية خارج  -2

 . المناطق المأهولة بالسكان

وسيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة التموضع في مواقع محددة بالتناسب مع تولي المسؤولية عن النظام العام  -3

 .  أعاله8اخلي من قبل قوات الشرطة الفلسطينية وفقا للمادة واألمن الد
 

 : االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا) 14(المادة 

 . -2–ستنسجب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في الملحق 
 

 : تسوية النزاعات) 15(المادة 

ت الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعالن المبادئ هذا أو أية اتفاقيات الحقة بالفترة االنتقالية، ستتم تسوية المنازعا -1

 .  أعاله10بالتفاوض من خالل لجنة االرتباط المشتركة التي ستشكل وفقا للمادة 

 .  األطرافان المنازعات التي ال يمكن تسويتها يمكن أن تتم تسويتها من خالل آلية توفيق يتم االتفاق عليها بين -2

لألطرف أن تتفق على عرض المنازعات المتعلقة بالفترة االنتقالية، والتي ال يمكن تسويتها من خالل التوفيق،  -3

 . على التحكيم، ومن أجل هذا الغرض، وبناء على اتفاق الطرفين، ستنشئ األطراف لجنة تحكيم
 

 : ج اإلقليميةالتعاون اإلسرائيلي الفلسطيني فيما يتعلق بالبرام) 16(المادة 

وببرامج إقليمية " بخطة مارشال" يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المتعددة أداة مالئمة للنهوض  

وبرامج أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق في 

 .-4-الملحق
 

 : بنود أخرى) 17(المادة 

 ادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعهيدخل إعالن المب -1

جميع البرتوكوالت الملحقة بإعالن المبادئ هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزءا ال يتجزأ  -2

 ).االتفاق(من هذا 
 

 13/9/1993أبرم في واشنطن يوم 

 

   عن الوفد الفلسطيني عن حكومة إسرائيل                                             

 شيمون بيريز                                                      محمود عباس

 الشاهدان 

 الواليات المتحدة                                                      الفدرالية الروسية

 

 

 

 الملحق األول 

 برتوكول حول صيغة االنتخابات وشروطها
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 . و القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في العملية االنتخابية وفقا التفاق بين بين الطرفينفلسطيني -1

 : وباإلضافة يجب أن تغطي االتفاقية حول االنتخابات القضايا التالية من بين أمور أخرى -2

 النظام االنتخابي - أ

 ا الفرديةصيغة اإلشراف والمراقبة الدولية المتفق عليها وتركيبته - ب

األحكام والنظم المتعلقة بالحملة االنتخابية، بما فيها ترتيبات متفق عليها لتنظيم اإلعالم، وإمكانية الترخيص  - ت

 . لمحطات بث إذاعي وتلفزي

 1967/ حزيران /4والذين كانوا مسجلين في يوم ) النازحين(لن يتم اإلجحاف بالوضعية المستقبلية للفلسطينيين المرحلين  -3

 .دم تمكنهم من المشاركة في العملية االنتخابية ألسباب عمليةبسبب ع

 

 الملحق الثاني 

 برتوكول حول انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا
سيعقد الطرفان اتفاقا ويوقعان عليه خالل  شهرين من تاريخ دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ حول انسـحاب القـوات                   -1

سرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيتضمن هذا االتفاق ترتيبات شاملة تسري في قطاع غزة ومنطقـة                 العسكرية اإل 

 . أريحا إثر االنسحاب اإلسرائيلي

ستنفذ إسرائيل انسحابا مجدوال وبسرعة متصاعدة لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، يبدأ فورا مـع التوقيـع         -2

 . اع غزة ومنطقة أريحا خالل فترة ال تتعدى األربعة أشهر بعد التوقيع على هذا االتفاقعلى االتفاق حول قط

 : سيتضمن االتفاق المذكور أعاله، من جملة أمور أخرى -3

ترتيبات لنقل هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسـكرية اإلسـرائيلية وإدارتهـا المدنيـة إلـى الممثلـين                    - أ

 .الفلسطينيين

األمن الخـارجي، والمسـتوطنات،     : وليات السلطة الفلسطينية في هذه المجاالت فيما عدا       بنية وصالحيات ومسؤ   - ب

 . واإلسرائيليين، والعالقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك

ترتيبات لتولي األمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل مـن ضـباط الشـرطة                    - ت

إن الذين  ). حاملي جوازات السفر األردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة من مصر        (ليا ومن الخارج    المجندين مح 

 . سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشرطة وضباط شرطة

 .حضور دولي أو أجنبي مؤقت، وفقا لما يتفق عليه - ث

  إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن المتبادل-ينيةإقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسط - ج

وسيقوم الطرفان بالتعـاون والتنسـيق بشـكل        . برنامج للتنمية واالستقرار األجنبي والدعم المالي واالقتصادي       - ح

 . مشترك وبشكل منفرد مع األطراف اإلقليمية والدولية لدعم هذه األهداف

 . منطقة أريحاترتيبات لممر آمن لألفراد وللنقل بين قطاع غزة و - خ

 : االتفاق أعاله سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بمعابر -4

  مصر-غزة - أ

  األردن-أريحا - ب

 من إعالن   6 والمادة   2المكاتب المسؤولة عن االضطالع بصالحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية حسب هذا الملحق رقم              -5

 . قة أريحا بانتظار تنصيب المجلسالمبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة ومنط

باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع غزة ومنطقة أريحا كجزء ال يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولـن                     -6

 . يتغير خالل الفترة االنتقالية
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 الملحق الثالث 

 التنموية الفلسطيني في البرامج االقتصادية و-برتوكول حول التعاون اإلسرائيلي
 

 فلسطينية للتعاون االقتصادي، تركز من بين أمور أخـرى، علـى            -يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية       

 : التالي

التعاون في مجال المياه، بما في ذلك مشروع تطوير المياه، يقوم بإعداده خبراء من الجانبين والذي سـيحدد كـذلك شـكل             -1

اه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط حول حقوق المياه لكل              التعاون في إدارة موارد المي    

 . طرف، وكذلك حول االستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيذ خالل المرحلة االنتقالية وما بعدها

لذي سيحدد كذلك التعـاون إلنتـاج وصـيانة         التعاون في مجال الكهرباء، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية، وا            -2

 . وشراء وبيع الموارد الكهربائية

التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة، يأخذ باالعتبار استغالل النفط والغاز ألغراض صناعة خاصـة                    -3

 وسيأخذ هذا البرنامج باالعتبار كذلك في قطاع غزة والنقب، وسيشجع المزيد من االستغالل المشترك لموارد الطاقة األخرى،      

 . بناء مركب صناعي بتروكيماوي في قطاع غزة وكذلك تمديد أنابيب لنقل الغاز

التعاون في مجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع االستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غـزة                     -4

 . نيوفي إسرائيل، وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطي

التعاون في مجال النقل واالتصاالت، بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة إلنشاء منطقة ميناء بحري في غـزة، يأخـذ                      -5

باالعتبار إنشاء خطوط نقل واتصاالت من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وإلى بلدان أخرى، باإلضافة، سـيأخذ                  

 …لطرقات الالزمة، وسكك الحديد وخطوط االتصاالت الخهذا البرنامج باالعتبار تنفيذ بناء ا

التعاون في مجال التجارة، بما في ذلك الدراسات وبرامج النهوض بالتجارة، بما يشجع التجارة الداخلية واإلقليمية وما بين                   -6

إلـى هـذه   إقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية الوصـول المتبـادل                 

 . المناطق والتعاون في مجاالت أخرى تتعلق بالتجارة

التعاون في مجال الصناعة، بما في ذلك برامج التطوير الصناعي، الـذي سـيوفر مراكـز البحـث والتطـوير الصـناعي                       -7

امـة  ويضـع الخطـوط الع  .  الفلسطيني المشترك، والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية اإلسـرائيلية       -اإلسرائيلي

للتعاون في صناعات النسيج، والمنتجات الغذائية واألدوية، واإللكترونيات والماس، والصناعات القائمـة علـى الكمبيـوتر                

 . والعلوم

 .برنامج للتعاون وتنظيم عالقات العمل والتعاون في مسائل الخدمات االجتماعية -8

 فلسطينية مشتركة، من إقامة     -ش عمل وندوات إسرائيلية   خطة لتنمية الموارد البشرية والتعاون حولها، تأخذ باالعتبار ور         -9

 .مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معلومات مشتركة

 .أو منسقة في هذا المجال/خطة لحماية البيئة تأخذ باالعتبار إجراءات مشتركة و -10

 .برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجاالت االتصاالت ووسائل اإلعالم -11

 . ى ذات مصلحة مشتركةأية برامج أخر -12

 الملحق الرابع 

  الفلسطيني حول برنامج التنمية اإلقليمية-برتوكول حول التعاون اإلسرائيلي
سوف يتعاون الجانبان في سياق مسعى السالم المتعدد األطراف للنهوض ببرنامج تنمية للمنطقة، بما فيها الضفة الغربيـة                   -1

ستطلب األطراف من السبعة الكبار السعي إلشراك دول أخرى مهتمة في هـذا             . وقطاع غزة تبادر إليها الدول السبع الكبار      

 . البرنامج مثل أعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول ومؤسسات عربية وإقليمية، وكذلك أعضاء القطاع الخاص

 : سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين -2

 ع غزة برنامج التنمية االقتصادية للضفة وقطا: أوال

 .برنامج التنمية االقتصادية اإلقليمي: ثانيا

 : برنامج التنمية االقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة سيتشكل من العناصر التالية - أ



 x

 برنامج إلعادة التأهيل االجتماعي، بما في ذلك برنامج لإلسكان والبناء .1

 خطة لتنمية المشاريع االقتصادية الصغرى والمتوسطة .2

 )…المياه، الكهرباء، النقل، االتصاالت، الخ( البنية التحتية برنامج لتنمية .3

 خطة للموارد الشرية .4

 برامج أخرى .5

 : ويمكن أن يتشكل برنامج التنمية االقتصادية من العناصر التالية - ب

 إقامة صندوق للشرق األوسط كخطوة أولى وبنك تنمية للشرق األوسط كخطوة ثانية -1

 دنية مشتركة لتنسيق استغالل منطقة البحر الميت أر- فلسطينية-تطوير خطة إسرائيلية -2

 . البحر الميت-)غزة(قناة البحر المتوسط  -3

 تحلية المياه اإلقليمية ومشاريع تطوير أخرى للمياه -4

 خطة إقليمية للتنمية الزراعية، وتتضمن مسعى إقليمي للوقاية من التصحر -5

 ربط الشبكات الكهربائية فيما بينها -6

 ل نقل الغاز وانفط وموارد الطاقة األخرى وتوزيعه واستغالله صناعياالتعاون اإلقليمي من أج -7

 خطة تنمية إقليمية للسياحة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية -8

 .التعاون اإلقليمي في مجاالت أخرى -9

 النشاطات كما سيشجع الطرفان. سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة األطراف، وسينسقان بهدف إنجاحها      -3

وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهيدية لها، ضمن مجموعـات العمـل           ) مجموعات العمل (الواقعة ما بين اجتماعات     

 . المتعددة األطراف المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 المحضر المتفق عليه إلعالن المبادئ

  حول ترتيبات حكم الذات االنتقالية
 

 :   تفاهمات واتفاقات عامة
ومسؤوليات يتم نقلها إلى الفلسطينيين وفقا إلعالن المبادئ قبل تنصيب المجلس ستخضع لنفس المبادئ أية صالحيات  

 . المتعلقة بالمادة الرابعة كما هو مبين في المحضر المتفق عليه أدناه

 

  من المفهوم أن :المادة الرابعة

لمسائل التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات والية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء تلك ا -1

 .القدس، المستوطنات، المواقع العسكرية، واإلسرائيليين: الوضع الدائم وهي

 . ستسري والية المجلس فيما يخص الصالحيات والمسؤوليات والمجاالت والسلطات المنقولة إليه المتفق عليها -2

 

 : قل السلطة كما يليمن المتفق عليه أن يكون ن : )2(المادة السادسة 

يقوم الجانب الفلسطيني بإبالغ الجانب اإلسرائيلي بأسماء الفلسطينيين المفوضين الذين سيتولون الصـالحيات والسـلطات                -1

التعليم، الثقافة، الصـحة، الشـؤون      : والمسؤوليات التي ستنتقل إلى الفلسطينيين وفقا إلعالن المبادئ في المجاالت التالية          

 . رائب المباشرة، السياحة، وأية سلطات أخرىاالجتماعية، الض
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 من المفهوم أن حقوق والتزامات هذه المناصب لن تتأثر -2

ستستمر كل المجاالت الموصوفة أعاله في التمتع بالتخصصات الموجودة في الميزانية وفقا لترتيبات يتم االتفاق عليها مـن       -3

ورية المطلوبة من أجل تضمين الضرائب التي تـتم جبايتهـا مـن    الطرفين وستأخذ هذه الترتيبات باالعتبار التعديالت الضر   

 مكتب الضرائب مباشرة

فور تنفيذ إعالن المبادئ سيباشر الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني على الفور مفاوضات حول خطة مفصلة لنقل السلطة على                  -4

 .المناصب السابقة وفقا للتفاهمات المذكورة أعاله

 

 )2(المادة السابعة 

 سيتضمن االتفاق االنتقالي ترتيبات للتنسيق والتعاونكما  

 

 )5(المادة السابعة 

 .انسحاب الحكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل للصالحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس 

 

 

 

 المادة الثامنة

الطرفين في هذا الخصوص، كما أنـه مـن         من المفهوم أن االتفاق االنتقالي سيتضمن ترتيبات للتعاون والتنسيق بين            

المتفق أن يتم إنجاز نقل الصالحيات والمسؤوليات إلى الشرطة الفلسطينية بطريقة ممرحلة، كما هو متفق عليـه فـي االتفـاق                     

 . االنتقالي

 

 : المادة العاشرة

سطيني بتبادل أسـماء األفـراد      من المتفق أنه فور دخول إعالن المبادئ حيز التنفيذ، سيقوم الوفدان اإلسرائيلي والفل             

 . الفلسطينية المشتركة-المعينين من الطرفين كأعضاء في لجنة االرتباط اإلسرائيلية

كما أنه من المتفق أن يكون لكل طرف عدد متساو من األعضاء في اللجنة المشـتركة وسـتتخذ اللجنـة قراراتهـا                       

آخرين حسب الضرورة، وستقرر الجنة المشتركة وتيـرة ومكـان أو           ويمكن للجنة المشتركة أن تضيف تقنيين وخبراء        . باالتفاق

 . أماكن عقد اجتماعاتها

 

 الملحق الثاني 
 

من المفهوم أنه الحقا لالنسحاب اإلسرائيلي، ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن األمن الخارجي وعن األمن الداخلي           

 . والنظام العام للمستوطنات واإلسرائيليين

العسكرية اإلسرائيلية والمدنيين اإلسرائيليين أن يستمروا في استخدام الطرقات ِبحرية داخل قطاع غزة             ويمكن للقوات   

 .ومنطقة أريحا

 

 13/9/1993: أبرم في واشنطن العاصمة بتاريخ

 

 عن حكومة إسرائيل                                               عن الوفد الفلسطيني 

                                               محمود عباسشيمون بيريز        

 الشاهدان 

 الواليات المتحدة                                                      الفدرالية الروسية

           وارين كريستوفر                                                         أندريه كوزريف
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 : مالحظات أولية
إنه عبارة عن مبـادئ عامـة أو خطـوط    .  االتفاق عبارة عن إعالن مبادئ وليس اتفاقا حول صيغة نهائية أو مرحلية لحل          :أوال

لكن بأي حال من األحوال ال تخرج       . عريضة يتم من خاللها التفاوض حول تفصيالت يتفق عليها الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي           

 . صا وال روحا عن المبادئ الواردة وال المالحق التابعة لها والمنشورة جنبا إلى جنب مع االتفاقالتفاصيل ال ن

سبق أن طرح ألون، وزير     . هذا الطرح ليس جديدا أو حديثا     .  إعالن المبادئ هذا ينص على إقامة حكم ذاتي وال يتعدى ذلك           :ثانيا

لألردن مع اقتطاعات فـي منطقتـي الغـور         ) الضفة الغربية ( الشرقي   -خارجية إسرائيل األسبق والمتوفى، إعادة منطقة الوسط      

علـى  ، رئيسـة وزراء إسـرائيل السـابقة،          وطرحت جولـدا مئيـر    . والقدس، لكن شريطة أن يكون لألردن إدارة بدون سيادة        

، وهكـذا أتـت   1977وكذلك فعل مناحيم بيغن رئيس الوزراء اإلسرائيلي الليكودي عـام       . 1973 الحكم الذاتي عام     الفلسطينيين

 أن يقـيم إدارة     1981عـام   قي الضفة الغربية    دارة المدنية   إلوحاول ميلسون، رئيس ا   . 1979اتفايتا كامب ديفيد مع مصر عام       

على اعتبـار أن     كل الطروحات    وا رفض  الفلسطينيين  شارون، لكن  لييذاتية فلسطينية وبدعم من وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك أر        

 في مقاومة اإلدارة الذاتيـة      1982  و 1981 العديد من الشهداء عامي      واوقدمة وتنازل عن الثوابت الفلسطينية،      القبول بها خيان  

وأبعد حينه بعض رؤسـاء  .  التي كان من المفروض أن تقود الحكم الذاتي المطروح     وما رافقها من محاوالت تشكيل روابط القرى      

 .  والت اغتيال رؤساء آخرينوجرت محاالذين وقفوا ضد الحكم الذاتي البلديات 

 و  242 هناك اعتراف واضح بإسرائيل وقبول واضح لقراري مجلس األمن        .  رسالة عرفات لرابين واضحة المعالم والخطوط      :ثالثا

الذين ال يمتثلون لهذا االلتزام، وإلغاء شخصي لبعض        التحريرشجب اإلرهاب، ووعد صريح بمعاقبة عناصر منظمة        بوالتزام   338

 . ميثاق الوطني الفلسطينيبنود ال

؟ أم حدود   48ما هي إسرائيل التي أعترف بها؟ هل هي حدود          .  بإسرائيل غير محدد بأرض    رئيس منظمة التحرير  اعتراف  : رابعا

أما شجبه لإلرهاب وما رافقه من وعد بمالحقة من         . ؟ أم حدود مجهولة؟ بالتأكيد عرفات اعترف بحدود مجهولة غير واضحة          67

من عناصر المنظمة لم يرافقه أي دعوة أو نص يطالب بوقف اإلرهاب اإلسرائيلي والذي يمارس ليـل نهـار داخـل                     ال يمتثلون   

 . فلسطين وخارجها

ذكر رابين أن   .  اعتراف رابين بمنظمة التحرير الفلسطينية هش وغير واضح ويمكن أن يكون هناك شريك في هذا التمثيل                :خامسا

لشعب الفلسطيني دون أن يقطع قوله بالوحيد أو الشرعي أو ما شابه ذلك مـن كلمـات تزيـل                   إسرائيل تعترف بالمنظمة كممثل ل    

 . الغموض

هو البدء بمفاوضات مع المنظمة ضمن العملية السـلمية فـي الشـرق             التحرير   الوعد الوحيد الذي قدمه رابين لمنظمة        :سادسا

 .ودة الالجئين، الخال قدم وعدا بدولة وال بوقف اإلرهاب اإلسرائيلي أو بع. األوسط

وذلك من خالل دعوته     1987التي ابتدأت عام     في رسالته إلى هولست، من الواضح أن عرفات يدعو إلى إنهاء االنتفاضة              :سابعا

 . للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع للمشاركة في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ورفض العنف واإلرهاب

التكافؤ الذي تتطلبه عمليـة     . ئل هو أن منظمة التحرير صاحبة اليد السفلى وإسرائيل صاحبة اليد العليا            المجمل العام للرسا   :ثامنا

 واحـد هـو     ءالسالم غير موجود، والرسائل تعطي االنطباع بأن الفلسطينيين لم يكن بمقدورهم إال تقديم تنازالت عديدة لقاء شي                

 .االعتراف اإلسرائيلي بالمنظمة

 . رسالته بالمخلص ياسر عرفات، أما رابين فوقعها بإسحاق رابين وقع عرفات :تاسعا
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 االتفاق

 :ديباجة االتفاق
والذي لم يفقد صفته التعريفية والموضوع بين قوسين في         (تنص ديباجة االتفاق على أن الفريق الفلسطيني المفاوض          

هذا الـنص يختلـف   . ممثل للشعب الفلسطيني ) فلسطينيالوفد ال ) (الوفد األردني الفلسطيني إلى مؤتمر السالم في الشرق األوسط        

عما جاء في رسالة رابين من اعتراف بالمنظمة من حيث إن إسرائيل، من الناحية الرسمية والقانونية، رفضت أن يكون الفريـق                

إال أن اعترافـا    على الرغم من أن منظمة التحرير هي التي كانت تفاوض من الناحية العمليـة               . المفاوض ممثال لمنظمة التحرير   

إسرائيليا بذلك لم يصدر، والنص الحالي في إعالن المبادئ يشكل مخرجا قانونيا إلسرائيل للتنصل من مشـاركة المنظمـة فـي                     

 .المفاوضات

هـذا تطـور    )). واالعتراف بحقوقها المشروعة والسياسية المتبادلة    … (( أتت الديباجة بشيئ جديد خاصة في النص         

كان الموقف اإلسرائيلي تقليديا    . سرائيلي الذي أصبح يعترف بحقوق مشروعة وسياسية للشعب الفلسطيني        جديد على الموقف اإل   

وهذا عبـارة عـن     . يحرص على الحقوق المدنية والدينية واإلنسانية للفلسطينيين، وانتقل اآلن ليصرح كتابة بالحقوق السياسية            

لكن الديباجة لـم    . قوق السياسية لمن أسماهم السكان غير اليهود       والذي تجاهل الح   1917تطور عن تصريح بلفور الصادر عام       

 . تعط أي إشارة حول مفهوم هذه الحقوق المشروعة والسياسية أو المواضيع التي يمكن أن يشملها في نهاية األمر

 

 : مرجعية المفاوضات
ليا هو إقامة سلطة حكوميـة ذاتيـة         الفلسطينية الدائرة حا   -تتحدث المادة األولى عن أن هدف المفاوضات اإلسرائيلية        

أي أن  . 383 و   242فلسطينية لمدة خمس سنوات كحد أقصى وتنتهي إلى  تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس األمن                  

 . مرجعية الوضع النهائي تستند على هذين القرارين

 :  نالحظ ما يلي338و242بنظرة سريعة على قراري مجلس األمن 

 . الالجئين ال يتبعها بالفلسطينيين242حتى عندما يقول . على ذكر الشعب الفلسطيني وحقوقه بتاتاال يأتي القراران  - أ

الفلسـطينيون  . وأن االعتراف فقط شأن الدول وكذلك األمن      .  على أن الحل في الشرق األوسط بين دول        242يؤكد قرار    - ب

 . لدول العربية وإسرائيلالمعنيون هنا هم ا. ليسوا دولة وال يشملهم القرار كأصحاب حق سياسي

ليتـرك  … ، ويختار نص االنسحاب مـن أراض        1967 على االنسحاب من كل األراضي المحتلة عام         242ال ينص قرار     - ت

وفي هذا يناقض القرار المبدأ العام الموضوع في الديباجة والتي تؤكد عدم قبول مجلس              . المسألة خاضعة للتأويل والتفاوض   

  بواسطة الحرباألمن باالستيالء على أراض

وضـمان المناعـة    .  على االعتراف وضمان األمن وحرية المالحة في الممـرات المائيـة           242يصر قرار مجلس األمن      - ث

هذه قضايا كلها لصالح إسرائيل ألنها هي التي تريد االعتراف وهي التي تبحث عن األمـن                . اإلقليمية لكل دولة في المنطقة    

 . مائية بيد العربوالمناعة اإلقليمية وألن الممرات ال

 . 242 يؤكد فقط على قرار 338القرار  - ج

 

فما هي عالقة شعب فلسطين بهذين القرارين، ولماذا يطالب قادة منظمة التحرير وبإصرار على أن يكـون القـراران                   

ارة عن خيانـة  مرجعية التفاوض؟ هذا علما أن التصريحات والبيانات الصادرة عن هؤالء القادة والتي تصف القبول بالقرارين عب             

 قـد رفضـت هـذين       1988هذا فضال عن أن قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية قبل عام           . وخيانة عظمى تمأل كتبا ومجلدات    

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة عـام          181 فقد قبل القرارين جنبا إلى جنب القرار         1988أما مجلس عام    . القرارين

 . الالجئين وتعويض من ال يريد العودة  والذي ينص على عودة؟؟؟؟؟

 

 : االنتخابات
يتحدث االتفاق عن انتخابات لتشكيل مجلس سلطة الحكومة الذاتية االنتقالية في مدة ال تتجاوز تسعة أشهر من دخول                   

 : وعلى هذا وتسجل المالحظات التالية. إعالن المبادئ حيز التنفيذ
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كانـت  ". تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دوليـة      "قبلت بأن تجرى االنتخابات     قدمت إسرائيل تنازال في هذا المجال حيث         - أ

تصر إسرائيل على أن تكون هي المشرفة على االنتخابات ولكن تنازلت اآلن إلى إجراء انتخابات يتم االتفاق علـى مسـألة                     

سرائيل، لكنها علـى أيـة حـال      بالطبع هذه صيغة غير محددة وقابلة لألخذ والرد وقد تنتهي إلى إشراف إ            . اإلشراف عليها 

أما المراقبة الدولية فتبقى شكلية ما دامت تتم بموجب         . صيغة جديدة تعبر عن موقف إسرائيلي مختلف عن الموقف السابق         

 . إشراف قد تم االتفاق عليه

) 1(تم إخراج القدس من دائرة االنتخابات وسمح لسكانها بممارسة حق االنتخاب فقط، وذلـك بموجـب الملحـق رقـم                      - ب

 . لفلسطينيي القدس أن يشاركوا في االنتخابات أن تكون دائرة القدس دائرة انتخابية فلسطينية وذلك تبعا التفاق بين الطرفين

أي أن مسـألة    .  المشاركة في االنتخابات لن تؤثر سلبيا على الوضـع المسـتقبلي لهـم             1967عدم قدرة النازحين لعام      - ت

وهنـا يظهـر    . طنهم أو عدمه غير مرتبط بمشاركتهم في االنتخابـات أو عـدمها           التفاوض حول حق هؤالء بالعودة إلى و      

 .  من دائرة البحث1948بوضوح إخراج الالجئين لعام 

 

 : الوالية الجغرافية
الضفة الغربية وقطاع غـزة     "تتحدث المادة الرابعة من االتفاق على أن والية مجلس سلطة الحكومة االنتقالية ستشمل               

. هذا مبدأ عجيب ال يمكن اإلمساك ال بأوله وال بـآخره          ". يا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم        باستثناء القضا 

 .غير واضح المعالم، غامض المعنى وينطوي على رعب رهيب

ول ما هي الضفة الغربية وما هو قطاع غزة؟ يق       . الضفة الغربية ليست معرفة بحدود أو مناطق جغرافية وال قطاع غزة           

، بينما تقول إسرائيل أن القدس ليست ضفة غربية وكذلك األغوار وربما            1967الفلسطينيون إنها األراضي التي تم احتاللها عام        

وبعض اإلسرائيليين يقولـون أن الضـفة الغربيـة       . 1949طولكرم وقلقيلية وشريط القرى المحاذي لخط وقف إطالق النار لعام           

 . عبارة عن مناطق سكنية فقط

ما هي  . ستثنى النص من الضفة الغربية والقطاع تلك القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم               ا 

علـى أن هـذه القضـايا      ) 5(فمثال ينص البند الثالث من المادة رقم        . هذه القضايا؟ إنها مذكورة في عدد من المواقع من االتفاق         

أما المادة الرابعة من المحضر المتفق عليه فقـد نصـت           ) …رتيبات األمنية والحدود    القدس والالجئين والمستوطنات والت   "تشمل  

والية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء المسائل التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات                 "على أن   

 ". الوضع الدائم في القدس، المستوطنات، المواقع العسكرية واإلسرائيليين

من الواضح أن طرح قضية الوالية الجغرافية ال يترافق مع طرح موضوع السيادة وال حتى يترافق مع إمكانية طـرح                     

هل ستكون الوالية على جزر سـكانية أم علـى وطـن            . إقامة دولة فلسطينية على جدول أعمال المفاوضات بشأن الحل النهائي         

ال . توى السيادة أم ستبقى ضمن تشريعات محلية تنظم الحياة اليوميـة          حقيقي؟ وهل ستكون الوالية ذات صالحيات ترقى إلى مس        

يوجد في الطرح ما يدخل في نفوسنا أي نوع من الطمأنينة، بل يقد االتفاق لنا هواجس وكوابيس تقض مضاجعنا وتجعلنا غيـر                      

ود ونحن مجرد أقلية؟ أم أننا نأمـل        فهل وقعنا على أن تكون فلسطين جميعها وطنا قوميا لليه         . واثقين من خطواتنا وال مستقبلنا    

بأن تكون إسرائيل حسنة النية فتمنحنا جزءا واسعا من األراضي المحتلة نتصرف بها كيفما شاء؟ ال أظن أن االعتماد على حسن                     

 .  النية يشكل أسلوبا جيدا في توقع نتائج مفاوضات

 

 االنسحاب
على أن فترة السنوات الخمس االنتقاليـة  ) 5( تقول المادة    .ينص االتفاق على االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا         

تنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحـا،        "على أن   ) 14(وتنص المادة   . تبدأ فور االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا       

ـ  -2-ينص الملحق". -2-كما هو مبين في البروتوكول المرفق في الملحق    دوال وبسـرعة   على أن إسرائيل ستنفذ انسـحابا مج

 . متصاعدة لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا

 يضيف بأن مسؤوليات -2–لكن الملحق رقم . حتى اآلن االتفاق جميل ويوحي بانسحاب حقيقي للقوات اإلسرائيلية 

 والعالقات الخارجية ومسائل األمن الخارجي والمستوطنات، واإلسرائيليين"السلطة الفلسطينية والتي سيتم االتفاق عليها ال يشمل 

فإذا كان األمن الخارجي سيبقى في يد إسرائيل وكذلك مسؤولية أمن المستوطنات ". أخرى متفق عليها بشكل مشترك

واإلسرائيليين الذين يتجولون في البالد، فمن أين ستنسحب القوات اإلسرائيلية؟ وإذا كانت المستوطنات منتشرة في مختلف أنحاء 
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ا كان اإلسرائيليون يتجولون في كل ركن وزاوية، وإذا كانت الحدود مع األردن ومع مصر والبحر واسعة، فماذا بقي البالد، وإذ

فإذا قرر إسرائيلي أن يشتري غرضا من نابلس، فهل ستلحق به . من األرض حتى تنسحب القوات اإلسرائيلية بصورة فعلية

الخليل مستوطنا في كريات أربع، فهل سيقوم جنود إسرائيليون بمالحقته الدورية اإلسرائيلية لحمايته؟ وإذا واجه شخص من 

وعلى أحسن األحوال متروك للشرطة الفلسطينية، وإذا عجزت عن القيام بواجبها . داخل مدينة الخليل؟ مضمون االتفاق يقول نعم

 تنص الفقرة -2- من الملحق3 من البند )ه(وهذا ما تشير إليه الفقرة . ن قوات إسرائيل ستتدخل‘حيال حماية اإلسرائيليين ف

 ".…إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن المتبادل–إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية "على 

تتحدث هذه المادة عن إعادة انتشار أو إعادة تموضـع القـوات            ). 13(واالتفاق ال يترك األمر مبهما وتوضحه المادة         

هذه المادة تفيد بأنه ليس هناك انسحابا حقيقيا من         . انسحابا) 14(ترافقة مع ما أسمته المادة      وإعادة االنتشار هذه م   . اإلسرائيلية

عند إعادة موضعة قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضـع            " منها   2األرض المحتلة وإنما حسب البند      

 .قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان

من أجل ضمان النظـام العـام       "على أنه   ) 8(تنص المادة   . سلطان الشرطة الفلسطينية في ظل هذا الوضع      إذن ما هو     

". قوة شرطة قوية  ) مجلس سلطة الحكومة االنتقالية   (واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ المجلس           

في االضـطالع بمسـؤولية     "يومية للسكان، أما إسرائيل فستستمر      بمعنى أن وظيفتها ستبقى في إطار محلي وبخصوص الحياة ال         

أي أن  ". الدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام              

وقد . ب األمن اإلجمالي والنظام العام ذلك     المسألة األمنية ستبقى بيد إسرائيل، والفلسطينيون سيكونون أدوات بيد إسرائيل إذا تطل           

من المفهوم أنه الحقا لالنسحاب اإلسرائيلي،      "ينص الملحق على أنه     . بانت المسألة جليا في الملحق الثاني للمحضر المتفق عليه        

ويمكـن  . يينستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن األمن الخارجي وعن األمن الداخلي والنظام العام للمسـتوطنات واإلسـرائيل               

 ".للقوات اإلسرائيلية والمدنيين اإلسرائيليين أن يستمروا في استخدام الطرقات بحرية داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا

 

 القدس
أما سكان القدس فقد سمح لهم، كما       . ال ذكر للقدس في االتفاق إال كموضوع سيتم نقاشه في مفاوضات الوضع الدائم             

وكأننا بذلك قد قبلنا بفصل أهل القدس عـن دائـرتهم االنتخابيـة،             . مجلس سلطة الحكومة الذاتية   قلت، بالمشاركة في انتخابات     

 .ووضعناهم على الطريق نحو تبعية لدائرة انتخابية غير دائرتهم

 

 الالجئون
ة إلـى   لكن هناك إشـار   . ال يوجد في االتفاق إطالقا ما يشير إلى حق العودة ألحد سواء من فئة النازحين أو الالجئين                 

من البند الثالث من الملحـق الثـاني أن قـوة الشـرطة     ) ج(تقول الفقرة . قدوم بعض الناس ممن تدربوا على أن يكونوا شرطة     

حاملي جوازات السفر األردنية والوثـائق الفلسـطينية الصـادرة مـن            (ستشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن الخارج         

كون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشـرطة              أن الذين سيشار  "وتضيف المادة   ). مصر

 . وضباط شرطة

وبـات  . لقد بات واضحا أن إسرائيل ستسمح بقدوم بعض رجاالت منظمة التحرير الفلسطينية وذلك لتنفيـذ االتفـاق                 

 تسمح بعودة مئات اآلالف كما يحلـو لـبعض          لكنها لن . واضحا أيضا أنها ستسمح بعودة عدة آالف بناء على أسس تضعها هي           

 :والصورة على األغلب كالتالي. المسؤولين الفلسطينيين أن يصرحوا

 ستسمح إسرائيل بعودة بعض المبعدين - أ

 .ستسمح إسرائيل بعودة بعض من فقدوا حقهم بهوية األرض المحتلة نظرا النتهاء مدة تصاريحهم أو لكبر سنهم - ب

 العائالت وخاصة الحاالت الملحة منهاستسمح إسرائيل بلم شمل بعض  - ت

 ستسمح إسرائيل بعودة بعض قيادات المنظمة - ث

 1948لن تسمح إسرائيل بعودة الالجئين لعام  - ج

لن تسمح بعودة مئات اآلالف ألن ذلك يتناقض مع نظرية األمن اإلسرائيلي ومع نية إسرائيل بتحويل الفلسطينيين           - ح

 .إلى جزر سكانية صغيرة
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 الحياة اليومية
لب االتفاق عبارة عن إعطاء الفلسطينيين صالحية إدارة شؤونهم اليومية كالصحة والتعلـيم واإلسـكان والضـرائب                  

عرضت إسرائيل عبر السنين علينا تسـلم       . وهذا ما حاولت إسرائيل أن تفعله عبر سنوات عديدة        . واألمن الداخلي وما شابه ذلك    

، وأنشأت روابط القرى وحاولت مع العديد من الشخصيات العمالء منهم وغير            إدارة شؤوننا اليومية وضغطت علينا في سبيل ذلك       

نحن فـي هـذا     . لقد رفضنا رفضا قاطعا وقدمنا في سبيل ذلك التضحيات والشهداء         . العمالء أن يتسلموا األمر، لكن دون جدوى      

 أصال هي، وتشعر أنها عبئ عليها يجب        االتفاق نعود إلى حيث بدأت إسرائيل، وهو تسلم اإلشراف على قضايا ومسائل ال تريدها             

 . التخلص منه

 من قبل مناحيم بيغن زعيم الليكود ورئـيس         1977للتدليل على ذلك إقدم نص مشروع سالم إسرائيلي تم طرحه عام             

 . 1977/كانون أول/29الوزراء حينئذ ونشرته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ومنها جريدة األنباء التابعة لالحتالل في 

 

 نص مشروع مناحيم بيغن
 

 :نصوص مشروع السالم اإلسرائيلي
السيد مناحيم بيغن رئيس الوزراء على الكنيست وألول مرة بصورة عانية نص  ) 28/12/1977أي في   (عرض أمس    

. يةمشروع السالم اإلسرائيلي، كما عرض على الرئيس األمريكي جيمي كارتر والرئيس محمد أنور السادات في لقاء اإلسـماعيل                 

وقطـاع غـزة علـى      ) الضفة الغربية (مع إحالل السالم فإن إسرائيل تقترح حكما ذاتيا إداريا للسكان العرب في يهودا والسامرة               

 : أساس المبادئ التالية

 .إلغاء الحكم العسكري في يهودا والسامرة وقطاع غزة -1

هؤالء السـكان   .  المناطق ومن قبلهم وألجلهم    في يهودا والسامرة وقطاع غزة يقام حكم ذاتي إداري للسكان العرب في هذه             -2

 .  عضوا ويعمل وفقا لألسس المنصوص عليها في هذا المستند11يقومون بانتخاب مجلس إداري مؤلف من 

 عاما وأكثر، دون تمييز في الجنسية أو مع عدم وجود الجنسية يكـون مـن حقـه                  18كل مقيم في هذه المناطق في سن         -3

 . اإلدارياالشتراك في انتخاب المجلس

كل مقيم، في يوم تقديم قائمة المرشحين  لعضوية المجلس اإلداري المتضمنة اسمه، وهو في سن الخامسة والعشـرين أو                     -4

 . أكثر يحق له أن ينتخب عضوا في المجلس اإلداري

 .يجري انتخاب المجلس اإلداري في انتخابات عامة ومباشرة شخصية متساوية وسرية -5

 .ي تكون أربع سنوات من يوم انتخابهفترة عمل المجلس اإلدار -6

 .مقر المجلس اإلداري يكون مدينة بيت لحم -7

 . جميع الشؤون اإلدارية المتعلقة بالسكان العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة تخضع لصالحيات المجلس اإلداري -8

ان والصناعة والتجارة والسـياحة     المجلس اإلداري يقوم بإدارة شؤون التعليم والدين والمال والمواصالت واإلعمار واإلسك           -9

 . والزراعة والصحة والعمل والرفاه االجتماعي وتأهيل الالجئين والقضاء واإلشراف على قوة شرطة محلية

 .المجلس اإلداري يقوم بإصدار األنظمة الخاصة بهذه الشؤون جميعها -10

 .طات اإلسرائيليةاألمن والنظام العام في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة تكون بأيدي السل -11

 .المجلس اإلداري يقوم بانتخاب رئيسه -12

 .  يوم من إذاعة نتائج االنتخابات30تعقد الجلسة األولى للمجلس اإلداري بعد  -13

************** 

أريحا أوال؟ لقد ألقينا نظرة علـى اتفـاق         -مشروع مناحيم بيغن أم اتفاق غزة     : أيهما أفضل بالنسبة للشعب الفلسطيني    

 : ودوري هنا فقط إبراز بعض نقاط المقارنة. وها هو نص مشروع بيغن بين أيدينا أريحا -غزة

 .أريحا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن مشروع بيغن ال يوفر هذا االعتراف-اتفاق غزة .1

شبيه بـروابط  أريحا يفرغ منظمة التحرير الفلسطينية من محتواها النضالي واإلنساني ويحولها إلى مجرد هيكل        -اتفاق غزة  .2

 .بينما ال يتطرق مشروع بيغن إلى هذه المسألة. القرى



 xvii

أريحا يشترط على منظمة التحرير االعتراف بإسرائيل، بينما يسير مشروع بيغن نحو تطبيق الحكم الذاتي بدون                -اتفاق غزة  .3

 .شروط تلزم منظمة التحرير

وغالبا . ما ينص مشروع بيغن على إلغاء الحكم العسكري       أريحا ينص على إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية، بين       -اتفاق غزة  .4

 . يحمل النصان نفس المعنى

 . لكن االتفاق يشير إلى إشراف متفق عليه ومراقبة دولية. ينص االتفاق والمشروع على انتخاب مجلس حكم ذاتي .5

 مركزه بيت لحم، بينما ينحصـر       اقترح بيغن ن يكون الحكم الذاتي شامال لكل ما اعتبره يهودا والسامرة وقطاع غزة ويكون               .6

 .أريحا أوال في غزة وأريحا-اتفاق غزة

 حسب اقتراح بيغن، يقوم الفلسطينيون بإدارة شؤون التعليم والدين والمال والمواصالت واإلعمار واإلسـكان والصـناعة                 .7

إلشراف على قـوة شـرطة      والتجارة والسياحة والزراعة والصحة والعمل والرفاه االجتماعي وتأهيل الالجئين والقضاء وا          

 .أريحا أيضا-هكذا يقول اتفاق غزة. محلية

 .األمن والنظام بيد إسرائيل في كل من االتفاق والمشروع .8

، وحصلت مجـازر ضـد      1982 وعام   1978 دفعنا آالف الشهداء، وتعرضنا لحربين عامي        1977منذ مشروع بيغن عام      .9

ر، وهدمت مئات البيوت وأبعد المئات، ودارت حروب بيننـا فـي            شعبنا، وطردنا من بيروت، ووقع عشرات اآلالف في األس        

 . كل هذا قادنا في النهاية إلى اتفاق خرج جزء من شعبنا يرقص له. لبنان وتعرضنا إلى معانيات كبيرة وضخمة

كان يجنب  مشروع بيغن كان يستند على إمكانية تولي أناس ال يتمتعون بتاريخ نضالي وربما متعاملين ومهادنين لالحتالل و                 .10

الشعب الفلسطيني مهانة التنازالت التي تقدمها القيادة في منظمة التحرير الفلسطينية، ويترك المجال أمام الشعب الفلسطيني                

أريحا فيجر القيادة التاريخية إلى التنكر لمبادئ حركة فـتح          -أما اتفاق غزة  . ليواجه التاريخ والعالم بأنه صامد وغير خائن      

الوطني الفلسطيني والثوابت الفلسطينية، ويجبرها على الدوس على دماء الشهداء واالسـتهتار بـدموع              وإلى بنود الميثاق    

ويجبرها على جر جزء من شعب فلسطين للتنازل عن قناعاته وتغيير جلده واالعتراف بـأن وطنـه                 . الثكالى وأنات اليتامى  

 . ليس وطنه

الثنان ال يناقشان القضايا األسلسـية وهـي حـق تقريـر المصـير              وا. مشروع بيغن ال يقيم دولة فلسطين وكذلك االتفاق        .11

 . 1967والمستوطنات وحق العودة والقدس واالنسحاب اإلسرائيلي الحقيقي من األرض المحتلة عام 

 

א :א
الدولة يقوم الجانب الفلسطيني في بحر تبريره لالتفاق أن ما جرى عبارة عن خطوة أولى ستتلوها خطوات نحو بناء  

 : وبهذا الصدد، أسجل المالحظات التالية. وتحقيق األهداف الفلسطينية

 . ما هو موجود في االتفاق عبارة عن خطوات إلى الوراء.  ال أجد في االتفاق أي خطوة لكي نطلق عليها خطوة أولى:أوال

   

  

 


