
 اإلسرائيلي  -وثيقة:ورقة موراتينوس: مقترحات الحل النهائي للصراع الفلسطيني 
 

في بداية محادثات كمب ديفيد، لكنها ال   اإلسرائيليون هذه الخريطة انعكاس لخريطة اقترحها 
  إنهاثالثة كانتونات، كما  إلىالتي تقسم الضفة الغربية  اإلسرائيلية األمنية تظهر بدقة النطاقات 

في الدولة الفلسطينية المقترحة. يقول المسؤولون الفلسطينيون اآلن   اإلسرائيليةمستوطنات تضم ال
  األول اإلسرائيليهذه الخريطة هي االقتراح النهائي الذي رفضوه في كمب ديفيد )دعا االقتراح  إن
ة  من الضفة الغربية. تصّور هذه الخريطة الدول ةالمائفي  87دولة فلسطينية على  إقامة إلى

الضفة الغربية(. )التوصيف الفلسطيني لالقتراح   أراضيفقط من  ةالمائفي  83الفلسطينية على 
 النهائي في كمب ديفيد( 

خريطة في الجوالت النهائية في كمب ديفيد، ُتظهر هذه الخريطة  آيفي حين انه لم يتم عرض 
في المئة   91طينيين على المعايير التي اقترحها الرئيس كلينتون ورفضها عرفات: سيطرة الفلس

في المئة من الحدود مع  15في  إسرائيليالضفة الغربية المتحاذية، ووجود امني  أراضيمن 
. في الواقع، ال تصور هذه الخريطة في شكل واف االقتراح النهائي في كمب ديفيد ألنها  األردن

  األراضيون في التي سيحصل عليها الفلسطيني اإلضافيةال ُتظهر نسبة الواحد في المئة 
 . )خريطة االقتراح الفعلي في كمب ديفيد( األراضيتبادل  إطارفي  اإلسرائيلية

 : مفاوضات طابا.  2001خريطة كانون الثاني)يناير(  
أعّد الورقة األوروبية غير الرسمية مبعوث االتحاد األوروبي الخاص إلى عملية السالم في الشرق 

راتينوس )وزير الخارجية االسباني حاليًا(، وفريقه بعد مشاورات األوسط، السفير )ميغيل انخل( مو 
. وعلى الرغم 2001مع الجانَبين اإلسرائيلي والفلسطيني الحاضَرين في طابا في كانون الثاني 

من أنه ليست للورقة أي صفة رسمية، أقّر الطرفان بأنها توصيف أمين نسبيًا لنتيجة المفاوضات 
في طابا. وهي تلفت االنتباه إلى العمل الواسع النطاق الذي أجري    حول مسائل الوضع النهائي

حول كل مسائل الوضع النهائي مثل األراضي والقدس والالجئين واألمن في سبيل التوّصل إلى 
مواقف مشتركة. وُتظِهر في الوقت نفسه أّن هناك ثغرات وخالفات عميقة بين الجانَبين يجب  

لية. انطالقًا من وجهة النظر هذه، تكشف الورقة المهمة الصعبة  تجاوزها في المفاوضات المستقب
التي تنتظر الطرفين في موضوع تحديد السياسات والعمل القانوني، لكنها ُتظهر أيضًا أنهما قطعا  

 شوطًا طوياًل لتفّهم وجهات نظر الطرف اآلخر، وأن الحلول ممكنة.
 . األراضي 1

أساس   1967حزيران   4، سيكون خط  242مجلس األمن  اتفق الجانبان على أنه بموجب قرار 
 الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطين. 

 



 الضفة الغربية  1.1
ألول مرة قّدم كل من الجانَبين خرائطه حول الضفة الغربية. وقد اسُتعِملت الخرائط أساسًا للنقاش 

لجانب الفلسطيني  حول األراضي والمستوطنات. قّدم الجانب اإلسرائيلي خريطَتين، وتفاوض ا
على هذا األساس. وعرض الجانب الفلسطيني بعض الخرائط التوضيحية التي تفّصل رؤيته  

 للمصالح اإلسرائيلية في الضفة الغربية. 
تطّرقت المفاوضات إلى النواحي المختلفة لمسألة األراضي والتي قد تشمل بعض المستوطنات  

ايير كلينتون بمثابة أساس مرن للنقاش، لكن وكيفية تلبية حاجات كل من الطرَفين. وكانت مع
ظهرت اختالفات في تفسير نطاق المعايير ومعناها. وقد أعلن الجانب الفلسطيني عن موافقته  

 على مقترحات كلينتون إنما مع تحّفظات.
أعلن الجانب اإلسرائيلي أّن مقترحات كلينتون تنّص على ضم الكتل االستيطانية. لم يوافق 

سطيني على أن المعايير تشمل الكتل االستيطانية، كما لم يوافق على المقترحات الجانب الفل
بضم الكتل. أعلن الجانب الفلسطيني أّنه من شأن الكتل االستيطانية أن تلحق ضررًا كبيرًا 

بالمصالح والحقوق الفلسطينية، وال سّيما حقوق الفلسطينيين المقيمين في مناطق تسعى إسرائيل 
 إلى ضّمها.

عتبر الجانب اإلسرائيلي أّنه يملك الحق في تجاور األراضي بين المستوطنات وضمنها. أعلن  ا 
الجانب الفلسطيني أن الحاجات الفلسطينية تأتي قبل المستوطنات. تضّمنت الخرائط اإلسرائيلية  

خططًا لتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في المستقبل. لم يوافق الجانب 
سطيني على مبدأ السماح بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرًا أن أي توّسع يجب الفل

 أن يحصل داخل إسرائيل. 
اعتبر الجانب الفلسطيني أّنه نظرًا إلى أّن إسرائيل تملك حاجات في األراضي الفلسطينية، فهي  

سطيني التأكيد على وجوب مسؤولة عن اقتراح التعديالت الحدودية الضرورية. وجّدد الجانب الفل
 أاّل تؤّثر هذه المقترحات سلبًا على الحاجات والمصالح الفلسطينية. 

أعلن الجانب اإلسرائيلي أّنه ليس بحاجة إلى اإلبقاء على مستوطنات في غور األردن ألهداف 
 أمنية. وقد عكست خرائطه المقترحة هذا الموقف.

إلى مفهوم ديموغرافي للكتل االستيطانية من شأنه  استندت الخرائط اإلسرائيلية في شكل أساسي 
في   6في المئة من المستوطنين. أعّد الجانب اإلسرائيلي خريطة ُتظهر ضم  80 حواليأن يشمل 

المئة من األراضي، أي الحدود القصوى القتراح كلينتون. أما الخريطة التوضيحية الفلسطينية  
 تبادل األراضي.  في المئة من األراضي في سياق 3.1فصّورت ضم 

وافق الجانبان على مبدأ تبادل األراضي لكن نسب األراضي التي سيتم تبادلها ظّلت موضع  
نقاش. وافق الجانبان على مبدأ تجاور األراضي في كل من المناطق اإلسرائيلية والفلسطينية  



ممّر اآلمن" اإلسرائيلي  المتمّتعة بالسيادة. تمّنى الجانب اإلسرائيلي اعتبار "األصول" مثل اقتراح "ال
جزءًا من تبادل األراضي حتى ولو لم يكن االقتراح يمنح فلسطين سيادة على هذه "األصول". 
التزم الجانب اإلسرائيلي بتبادل ثالثة في المئة من األراضي كحد أقصى، كما ورد في اقتراح  

 كلينتون. 
ة مع التشديد على أهمية عدم ضم  انطلقت الخرائط الفلسطينية من نقاط استدالل مفهومية مشابه

أي قرية فلسطينية، وتجاور األراضي في الضفة الغربية والقدس. وقد أّكد الفلسطينيون على  
وجوب التقّيد بمبدأ تبادل األراضي على أساس منصف في الحجم والقيمة، وأن تكون المناطق  

ى إسرائيل. كما اعتبر  محاذية للحدود مع فلسطين، وقريبة بقدر قرب المنطقة التي ستضم إل
الجانب الفلسطيني أن األراضي غير الخاضعة للسيادة الفلسطينية مثل االقتراح اإلسرائيلي  
المتعّلق ب"الممّر اآلمن" وكذلك المصالح االقتصادية يجب أال تكون مضّمنة في حساب 

 األراضي التي يتّم تبادلها.
ة اللطرون( هي جزء من الضفة الغربية. لم  اعتبر الجانب الفلسطيني أن "األرض الحرام" )منطق 

 يوافق اإلسرائيليون.
طلب الجانب اإلسرائيلي نسبة اثنين في المئة إضافية من األراضي بموجب اتفاق استئجار 

أراٍض، فرّد الفلسطينيون أّنه ال يمكن مناقشة موضوع التأجير إال بعد إنشاء دولة فلسطينية ونقل  
 ينية.  األراضي إلى السيادة الفلسط 

 قطاع غزة  2.1
لم يقّدم أي من الجانبين خرائط عن قطاع غّزة. ُفِهم ضمنًا أّن قطاع غزة سيخضع للسيادة 

الفلسطينية الكاملة، لكن ما زال يجب العمل على التفاصيل. سيتم إجالء كل المستوطنات. اعتبر  
أشهر، غير أّن الجانب   الجانب الفلسطيني أّنه يمكن االنتهاء من هذه الترتيبات في غضون سّتة

 اإلسرائيلي لم يوافق على هذا الجدول الزمني. 
 الممر اآلمن من غزة إلى الضفة الغربية  3.1

وافق الجانبان على أن يكون هناك ممر آمن من شمال غزة )بيت حانون( إلى منطقة الخليل، 
على طبيعة النظام في    وعلى وجوب الربط جغرافيًا بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لم يتم االتفاق

 منطقة الربط والسيادة عليها. 
 . القدس2

 السيادة 1.2
وافق الجانبان في المبدأ على اقتراح كلينتون بأن تكون هناك سيادة فلسطينية على األحياء  

العربية وسيادة إسرائيلية على األحياء اليهودية. أّكد الجانب الفلسطيني أّنه جاهز لمناقشة الطلب  
يلي الحصول على السيادة على المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية التي بنيت بعد اإلسرائ 



، لكن من دون جبل أبو غنيم وراس العمود. رفض الجانب الفلسطيني السيادة اإلسرائيلية  1967
 على المستوطنات في القدس الكبرى وال سّيما معاليه أدوميم وجعفات زئيف. 

إسرائيل جاهزة لقبول السيادة الفلسطينية على األحياء العربية في  سّجل الجانب الفلسطيني أّن 
القدس الشرقية، بما في ذلك جزء من مدينة القدس القديمة. وفهم الجانب اإلسرائيلي أّن 

الفلسطينيين جاهزون لقبول السيادة اإلسرائيلية على المرّبع اليهودي في المدينة القديمة وجزء من  
 المرّبع األميركي. 

ل الجانب الفلسطيني أّن الجانب اإلسرائيلي وافق على مناقشة موضوع األمالك التي يطالب  سجّ 
 بها الفلسطينيون في الضفة الغربية. 

 المدينة المفتوحة  2.2
أّيد الجانبان فكرة إنشاء مدينة مفتوحة. اقترح الجانب اإلسرائيلي إنشاء مدينة مفتوحة يشمل 

يمة باإلضافة إلى منطقة ُتعَرف بـ"الحوض المقّدس" أو  نطاقها الجغرافي مدينة القدس القد 
 "الحوض التاريخي".

أّيد الجانب الفلسطيني إنشاء مدينة مفتوحة شرط الحفاظ على استمرارية األراضي وتجاورها.  
رفض الفلسطينيون االقتراح اإلسرائيلي حول النطاق الجغرافي للمدينة المفتوحة، وأّكدوا أنهم ال  

لمدينة المفتوحة إاّل إذا تضّمن نطاقها الجغرافي الحدود البلدية الكاملة للقدس يوافقون على ا
 الشرقية والغربية.

طرح الجانب اإلسرائيلي فكرة إنشاء آلية للتنسيق اليومي، وقد جرى اقتراح نماذج عّدة للتنسيق  
ظام الصرف والتعاون على صعيد البلديات )في مجاالت البنى التحتية والطرقات والكهرباء ون

ل في المستقبل.   الصحي والتخلص من النفايات إلخ.(. يمكن صوغ هذه الترتيبات في اّتفاق مفصًّ
واقترح الجانب اإلسرائيلي "نظاما حدوديا مرنًا" داخل القدس بين القدس الشرقية )القدس( والقدس  

ا اقترح عددا من الغربية )أورشليم( من شأنه أن يمنح إسرائيل امتيازات "الحدود المرنة". كم
الترتيبات الخاصة للفلسطينيين واإلسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية كي ال تؤثر الترتيبات 

المطّبقة في هذه المدينة سلبًا على حياتهم اليومية أو تقّوض سيادة كل طرف على الجزء الخاص 
 به في المدينة المفتوحة. 

 عاصمة لدولتين   3.2
لي على أن تكون مدينة القدس عاصمة الدولتين: أورشليم )القدس الغربية(  وافق الجانب اإلسرائي

عاصمة إسرائيل والقدس )القدس الشرقية( عاصمة الدولة الفلسطينية. عّبر الجانب الفلسطيني  
 عن همه الوحيد أي أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. 

 مة الحوض المقدس/التاريخي والمدينة القدي 4.2



كانت هناك محاولة لتطوير مفهوم بديل يتعلق بالمدينة القديمة ومحيطها، وقد عرض الجانب 
اإلسرائيلي نماذج بديلة عدة للنقاش مثل وضع آلية للتنسيق والتعاون الوثيق في المدينة القديمة.  

 وجرت مناقشة فكرة إنشاء شرطة خاصة مشتركة لكن لم يتم االتفاق عليها. 
سرائيلي عن اهتمامه وقلقه في شأن المنطقة المعروفة بالحوض المقّدس )تشمل عّبر الجانب اإل

المقابر اليهودية في جبل الزيتون ومدينة داود ووادي كيدرون(. أّكد الجانب الفلسطيني استعداده 
ألخذ المصالح والمخاوف اإلسرائيلية في االعتبار شرط أن تبقى هذه األماكن خاضعة للسيادة 

وكان الخيار اآلخر في شأن الحوض المقدس، والذي اقترحه الجانب اإلسرائيلي   الفلسطينية.
بصورة غير رسمية، يقضي بإنشاء نظام خاص أو شكل من أشكال التدويل في المنطقة بكاملها، 

أو نظام مشترك مع تنسيق وتعاون خاص. لم يوافق الجانب الفلسطيني على أّي من هذه 
 لالستمرار.األفكار، مع أن النقاش قابل 

 األماكن المقّدسة: الحائط الغربي وحائط المبكى  5.2
وافق الجانبان على مبدأ سيطرة كل منهما على األماكن المقّدسة التابعة له )سيطرة وإدارة دينية(. 

بحسب هذا المبدأ، يجري االعتراف بسيادة إسرائيل على الحائط الغربي على الرغم من أنه ال  
ترسيم المنطقة التي يشملها الحائط الغربي وال سيما الرابط مع ما يشار  يزال هناك خالف حول 

 إليه في أفكار كلينتون بأنه المساحة المقّدسة لليهودية التي يشّكل الحائط جزءًا منها. 
سّجل الجانب الفلسطيني أّن إسرائيل طلبت ممرًا إلى األجزاء المقّدسة في الحائط الغربي لكّنه  

حائط المبكى و/أو الحائط الغربي لم ُتَحّل بعد. وشّدد على أهمية التمييز بين  اعتبر أّن مسألة 
 الحائط الغربي والجزء المعروف بحائط المبكى والذي ُيطَلق عليه في اإلسالم اسم حائط البراق. 

 الحرم الشريف/جبل الهيكل 6.2
لكن اقترب الجانبان من   وافق الطرفان على أّن مسألة الحرم الشريف/جبل الهيكل لم ُتسوَّ بعد.

الموافقة على أفكار كلينتون بشأن السيادة على الحرم الشريف على الرغم من التحّفظات 
 الفلسطينية واإلسرائيلية. 

نّوه الجانبان بالتقّدم الحاصل في الترتيبات العملية المتعلقة بالحفريات والبناء والتسوية العامة في 
م اقتراح غير رسم ي بأن يوَضع الحرم الشريف/جبل الهيكل تحت السيادة الدولية  المجّمع. وُقدِّ

للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن إلى جانب المغرب )أو كيان إسالمي آخر( 
لفترة يتم االتفاق عليها كفترة ثالث سنوات مثاًل، على أن يكون الفلسطينيون "الحّراس/األوصياء"  

ما يوافق الطرفان على حل جديد أو يتفقان على تمديد االتفاق  خالل هذه الفترة. وفي ختامها، إ
القائم. وفي حال عدم االتفاق، يعود الطرفان إلى تطبيق صياغة كلينتون. لم يوافق أي من 

 الجانبين على االقتراح أو يرفضه.
 الالجئون  -3



إلشارة إلى أّن  جرى تبادل أوراق غير رسمية اعتُِبرت أساسًا جيدًا للمحادثات. بدأ الطرفان با 
الفلسطينية، وأنه من الضروري  -مسألة الالجئين الفلسطينيين أساسية في العالقات اإلسرائيلية

التوصل إلى حل عادل وشامل إلرساء سالم دائم وملتزم بالمعايير األخالقية. وافق الجانبان على  
 اعتماد المبادئ واألصول التي من شأنها أن تسّهل إبرام اتفاق.  

لجانبان، كأساس، أنه يجدر بهما الموافقة على وجوب أن تؤّدي تسوية عادلة لمشكلة اقترح ا
، إلى تطبيق قرار الجمعية العمومية لألمم  242الالجئين بما ينسجم مع قرار مجلس األمن  

 . 194المتحدة 
 الرواية  1.3

جانب الفلسطيني  اقترح الجانب اإلسرائيلي رواية مشتركة لمأساة الالجئين الفلسطينيين. ناقش ال
الرواية المقترحة، وُأحِرز تقّدم كبير على الرغم من عدم التوّصل إلى اتفاق في محاولة إلدراج  

 سرد تاريخي في النص العام.
 العودة والرجوع إلى الوطن والتوطين والتأهيل  2.3

ب انخرط الجانبان في نقاش حول التفاصيل العملية لتسوية مسألة الالجئين. جّدد الجان 
الفلسطيني التأكيد على وجوب حصول الالجئين الفلسطينيين على حق العودة إلى منازلهم بما  

. واعتبر الجانب اإلسرائيلي أن الرغبة في العودة بموجب 194يتماشى مع قرار الجمعية العمومية 
 يجب أن تتم في إطار أحد البرامج اآلتية:  194القرار 

 أ. العودة والرجوع إلى الوطن
 ى إسرائيل،. إل1
 . إلى أراٍض سُتسلَّمها إسرائيل إلى الفلسطينيين في إطار تبادل األراضي، 2
 . إلى الدولة الفلسطينية.3

 ب. التوطين والتأهيل 
 . التأهيل في البلد المضيف،1
 . التوطين في بلد ثالث.2

يجب إعطاء األفضلية في كل هذه البرامج لالجئين الفلسطينيين في لبنان. شدد الجانب 
الفلسطيني على وجوب أن تخضع هذه البرامج لحرية االختيار الفردي لالجئين، وأال تلحق األذى  

 . 194بحقهم بالعودة إلى منازلهم، بحسب ما يتناسب مع تفسير الطرف الفلسطيني للقرار  
  16اإلسرائيلي بصورة غير رسمية برنامج استيعاب من ثالثة مسارات ممتدًا على اقترح الجانب 

سنة، وقد تمت مناقشته لكن من دون االتفاق عليه. يتعلق المسار األول باالستيعاب في إسرائيل.  
ألفًا في األعوام   25لم يتم االتفاق على أعداد، لكن ُرِفعت ورقة غير رسمية تشير إلى استيعاب  

ألفًا في األعوام الخمسة  40األولى من هذا البرنامج )لم تأِت الورقة على ذكر استيعاب   الثالثة



األولى من البرنامج لكن الموضوع أثير شفويًا(. ويتعلق المسار الثاني باستيعاب الالجئين  
الفلسطينيين في األراضي اإلسرائيلية التي ستُنَقل إلى السيادة الفلسطينية، والمسار الثالث 

 ستيعاب الالجئين في سياق مخطط لم شمل العائالت.با
لم يقّدم الجانب الفلسطيني أرقامًا لكّنه أعلن أنه ال يمكن الشروع في المفاوضات من دون موقف 

إسرائيلي أّولي. وشّدد على وجوب أال يلحق قبول إسرائيل بعودة الالجئين الضرر بالبرامج 
 مل العائالت. المطّبقة حاليًا داخل إسرائيل مثل لم ش

 التعويض  3.3
وافق الطرفان على تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي كآلية إلدارة التعويضات في مختلف  

جوانبها. ووافق الطرفان على دفع تعويضات عبارة عن "مبالغ زهيدة" لالجئين في إطار اإلجراء  
ت عن الخسائر في  المسرَّع، وعلى تطبيق اإلجراءات المسرَّعة في حالة المطالبات بتعويضا

 األمالك التي ال تتجاوز مبلغًا معّينًا. 
وُأحِرز تقّدم أيضًا في موضوع التعويضات اإلسرائيلية عن الخسائر المادية ومصادرة األراضي  
واألصول، بما في ذلك االتفاق على دفع مبلغ إجمالي من جانب إسرائيل، أو مبلغ مناسب يتم  

ل إلى الصندو  ق الدولي. بحسب الجانب اإلسرائيلي، يجب أن يستند حساب  االتفاق عليه وُيحوَّ
هذا المبلغ إلى دراسة ماكرو اقتصادية لتقويم األصول بهدف التوّصل إلى قيمة عادلة. أما 
الجانب الفلسطيني فاعتبر أّنه يجب حساب المبلغ انطالقًا من إحصاءات "لجنة المصالحة  

صّية على أمالك الغائبين، وبيانات أخرى ذات التابعة لألمم المتحدة في قضية فلسطين" الو 
 صلة، مع مضاعفة هذه األرقام لبلوغ قيمة عادلة.

 األونروا 4.3
وافق الجانبان على وجوب أن تنهي "وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحدة" 
)األونروا( أعمالها بحسب جدول زمني متفق عليه يمتد لخمس سنوات. وأضاف الجانب 

الفلسطيني تعدياًل يسمح بتمديد هذه الفترة بحيث تخضع لتطبيق الجوانب األخرى في االتفاق  
 المتعلقة بالالجئين، وإلنهاء المسائل المرتبطة بوضع الالجئين الفلسطينيين في األماكن المختلفة. 

 الالجئون اليهود السابقون  5.3
وِّض البلدان العربية على الالجئين  طلب الجانب اإلسرائيلي أن يجري االعتراف بوجوب أن تع

اليهود السابقين، مع اإلقرار بأنها ليست مسؤولية فلسطينية وال مسألة ثنائية. شّدد الجانب 
 إسرائيلي ثنائي.-الفلسطيني على أّن المسألة ال تخضع التفاق فلسطيني 

 إعادة الممتلكات  6.3
 ن. فرفض الجانب اإلسرائيلي ذلك.أثار الجانب الفلسطيني مسألة إعادة ممتلكات الالجئي

 



 وقف المطالب  7.3
جرت مناقشة مسألة وقف المطالب، واقُتِرح أن يكون تطبيق االتفاق بمثابة تطبيق كامل ونهائي  

 ، فيضع حدًا لكل المطالب.194لقرار الجمعية العمومية  
 . األمن 4

 محطات اإلنذار المبكر  1.4
الث محطات لإلنذار المبكر على األراضي الفلسطينية.  طلب الجانب اإلسرائيلي أن تكون لديه ث

وأبدى الجانب الفلسطيني استعداده للموافقة على العمليات المستمرة لمحطات اإلنذار المبكر لكن  
 بشروط معّينة. وبناء عليه، يجب أن ُتناَقش اآللية الدقيقة بالتفصيل في مفاوضات الحقة. 

 القدرة العسكرية لدولة فلسطين  2.4
ّدد الجانب اإلسرائيلي على أن تكون دولة فلسطين دولة منزوعة السالح كما جاء في مقترحات  ش 

كلينتون. أبدى الجانب الفلسطيني استعداده للموافقة على فرض حدود على حيازته لألسلحة وتعريفه  
ح،  بأنه دولة محدودة السالح. لم يوافق الطرفان بعد على نطاق الحدود التي سُتفَرض على السال 

 لكّنهما باشرا في استكشاف الخيارات المختلفة. يّتفق الطرفان على أّن هذه المسألة لم ُتحَسم بعد. 
 السيطرة على المجال الجوي  3.4

أقّر الطرفان بأنه ستكون للدولة الفلسطينية السيادة على مجالها الجوي. وافق الجانب اإلسرائيلي  
واحترامها بموجب التنظيمات الدولية، لكّنه سعى إلى   على قبول حقوق الطيران المدني الفلسطيني

تطبيق نظام موّحد للسيطرة الجوية يكون خاضعًا للسيطرة اإلسرائيلية في شكل عام. كما طلبت 
 إسرائيل السماح لها باستخدام المجال الجوي الفلسطيني للقيام بعمليات وتدريبات عسكرية.

نماذج للتعاون والتنسيق األوسع نطاقًا في مجال    أبدى الجانب الفلسطيني اهتمامه باستكشاف
الطيران المدني، لكنه لم يرغب في منح إسرائيل السيطرة العامة على المجال الجوي. أما في ما 

يتعلق بالعمليات والتدريبات العسكرية اإلسرائيلية في المجال الجوي الفلسطيني، فقد رفض الجانب 
 يتناسب مع حيادية الدولة الفلسطينية، وقال إنه ال يمكنه  الفلسطيني هذا الطلب باعتبار أنه ال

 منح إسرائيل هذه االمتيازات بينما ينكرها على جيرانه العرب.
 جدول زمني لالنسحاب من الضفة الغربية وغور األردن 4.4

باالستناد إلى اقتراح كلينتون، وافق الجانب اإلسرائيلي على االنسحاب من الضفة الغربية في  
شهرًا إضافية بالتزامن مع انتشار قوة دولية،   36شهرًا ومن غور األردن في غضون  36ن  غضو 

 مع التشديد على وجوب التمييز بين االنسحاب من غور األردن واالنسحاب من أماكن أخرى. 
شهرًا مبديًا خشيته من أن   36رفض الجانب الفلسطيني انسحابًا من الضفة الغربية يمتد لفترة 

اإلسرائيلي. اقترح الجانب الفلسطيني  -لية الطويلة إلى زيادة حّدة التوّتر الفلسطينيتؤّدي العم
شهرًا تحت إشراف قوات دولية. أما بالنسبة إلى غور األردن، فقد أبدى  18انسحابًا يمتّد لفترة  



اب  الجانب الفلسطيني استعداده لمنح القّوات المسلحة اإلسرائيلية فترة عشرة أشهر إضافية لالنسح
منه. وعلى الرغم من أّن الجانب الفلسطيني كان جاهزًا للنظر في وجود قوات دولية في الضفة  

ل للقوات اإلسرائيلية.   الغربية لفترة أطول، رفض الموافقة على وجود مطوَّ
 االنتشار الطارئ )أو نطاقات أمنية(  5.4

ي الفلسطينية )في غور  طلب الجانب اإلسرائيلي الحفاظ على خمسة نطاقات أمنية في األراض 
األردن( وتشغيلها، فرّد الفلسطينيون بأنهم يسمحون بنطاَقين أمنيين كحد أقصى مع اشتراط مهلة  
زمنية محّددة لتفكيكهما. عالوًة على ذلك، طلب الجانب الفلسطيني أن تدير قوات دولية وليس  

صورة غير رسمية عن استعداده  اإلسرائيليين هذين النطاقين األمنيين. وعّبر الجانب اإلسرائيلي ب 
 الستكشاف سبل تؤّدي إلى إنشاء كيان متعّدد الجنسية يكون بمثابة آلية لمعالجة مشاغل الطرفين. 

رفض الجانب الفلسطيني الموافقة على نشر قوات مسلحة إسرائيلية على األراضي الفلسطينية في  
م قوات دولية لهذه الغاية، وال سّيما  حاالت الطوارئ، لكنه أبدى استعداده للنظر في إمكان استخدا

 في سياق جهود التعاون األمني اإلقليمي. 
 التعاون األمني ومكافحة اإلرهاب  6.4

 أبدى الطرفان استعدادهما لاللتزام بتعزيز التعاون األمني ومكافحة اإلرهاب. 
 الحدود والمعابر الدولية 7.4

ف بالسيادة الفلسطينية على الحدود والمعابر أظهر الجانب الفلسطيني ثقة في أن االتفاق سيعتر 
الدولية. لكن الجانَبين لم يتوصال بعد إلى حل لهذه المسألة بما في ذلك مسألة المراقبة والتحّقق  

 على الحدود الدولية لفلسطين )وجود إسرائيلي أم دولي(.
 الحقل الكهرومغنطيسي  8.4

لسطينية السيادة على الحقل الكهرومغنطيسي، اعترف الجانب اإلسرائيلي بأنه ستكون للدولة الف
وأقّر أنه لن يسعى إلى فرض قيود على االستخدام الفلسطيني التجاري لهذا الحقل، لكنه يريد  

 السيطرة عليه ألسباب أمنية. 
طلب الجانب الفلسطيني السيادة الكاملة على الحقل الكهرومغنطيسي لكنه كان مستعدا ألخذ الحاجات  

 لمعقولة في االعتبار ضمن إطار تعاوني بما ينسجم مع القواعد والتنظيمات الدولية. اإلسرائيلية ا 
 الخالف حول معاليه أدوميم 

)وحّتى في الوقت   1967هي أنه منذ عام   1967حزيران   4أهمية اعتراف إسرائيل بحدود 
ينص على   242الراهن(، كان الموقف الرسمي اإلسرائيلي يعتبر أن قرار مجلس األمن  

النسحاب من "أراٍض" احُتلَّت في حرب األيام الستة. أما الموقف العربي فيعتبر أّن القرار ينّص  ا
هو   1967حزيران   4على االنسحاب من "األراضي". ورفض إسرائيل الرسمي االعتراف بحدود 

  حاليًا عائق أمام الجهود التي يبذلها وزير الخارجية شمعون بيريس للتوّصل إلى اتفاق مع رئيس



المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع )أبو عالء(. وليس هناك تأكيد فلسطيني على زعم  
 . 242بيريس بأن الفلسطينيين وافقوا على أن يستند اتفاق الوضع النهائي على القرار 

أساسًا للحدود بينها وبين فلسطين بعدما    1967حزيران  4وافقت إسرائيل على االعتراف بحدود 
طينيون في المبدأ على مناقشة تبادل األراضي في الضفة الغربية، بحسب اقتراح  وافق الفلس

كلينتون، األمر الذي من شأنه أن يسمح إلسرائيل بأن تضم أجزاء من الضفة الغربية محاذية  
للخط األخضر )إنما ليس أجزاء من غزة(. منحت الخرائط التي قّدمها الفلسطينيون في طابا  

ة من الضفة الغربية. وهذا أقل من الحد األدنى المقترح في خطة كلينتون.  في المئ 3.1إسرائيل  
في المئة من الضفة الغربية(. طالبت  96إلى   94)الذي يحصل الفلسطينيون بموجبه على 

باإلضافة إلى اثنين في المئة في سياق   –الحد األقصى لخطة كلينتون   –إسرائيل بستة في المئة  
فض الفلسطينيون أيضًا المطلب اإلسرائيلي بعدم اعتبار "األرض الحرام"  اتفاق استئجار أراٍض. ور 

 حول اللطرون جزءًا من الضفة الغربية. 
بموجب الوثيقة، تخّلت إسرائيل عن كل المستوطنات في غور األردن، ورّكزت بداًل من ذلك على  

ألراضي بين معاليه  مصالحها األمنية في تلك المنطقة. تمحور الخالف حول الرقعة الواسعة من ا
أدوميم وجعفات زئيف التي تضم عددًا كبيرًا نسبيًا من الفلسطينيين وأهم المحميات البرية في 
القدس الشرقية. وقد تراجع الفلسطينيون عن االستعداد الذي كانوا قد أبدوه في السابق إلدراج  

عدما تبين لهم أن إسرائيل  هاتين المستوطنتين ضمن الكتل االستيطانية التي سُتضم إلى إسرائيل ب
مما يعني أن المواطنين الفلسطينيين    –تصر أيضًا على ضم البقعة الكبيرة التي تربط بينهما  

سيجدون أنفسهم فجأًة في أراٍض خاضعة للسيادة اإلسرائيلية. طلب باراك من كبير المفاوضين  
جية آنذاك شلومو بن  جلعاد شير أن يقول للفلسطينيين إن الخريطة التي عرضها وزير الخار 

جعفات زئيف(  -عامي والتي قّلصت مساحة الكتل االستيطانية )بما في ذلك منطقة معاليه أدوميم 
 إلى خمسة في المئة من الضفة الغربية، غير صالحة. 

ونجم خالف آخر بقي من دون حل، نتيجة عدم موافقة إسرائيل على الطلب الفلسطيني باعتماد  
قة التي سُتضم إلى إسرائيل في الضفة الغربية واألجزاء اإلسرائيلية التي  بين المنط   1على   1نسبة  

لمصلحتها. عالوة على ذلك،  2على   1ستعطى للفلسطينيين في المقابل. اقترحت إسرائيل نسبة  
رفض الفلسطينيون االقتراح اإلسرائيلي باعتبار حالوتسا في النقب، ومنطقة "العبور اآلمن" بين  

ص لالستعمال الفلسطيني في ميناء أشدود، جزءًا من  الضفة الغربية وغ  زة والجزء الذي سُيخصًّ
عملية تبادل األراضي. أصروا على أن تكون األراضي التي سيحصلون عليها متصلة جغرافيًا  
صت لهم بداعي االستعمال فقط والتي لن   بالضفة الغربية أو غزة، وأال تكون بينها أراٍض ُخصِّ

 ليها )اكيفا إلدار(.تكون لهم أّي سيادة ع
 ما طول الحائط الغربي؟ 



مّهد اقتراح كلينتون الطريق للتوّصل إلى تفاهمات لكّنه سّبب أيضًا الخالف األساسي بين  
 الطرَفين.

تم التوصل إلى اتفاق تكون بموجبه القدس الشرقية التي سُتعَرف ب"القدس"، عاصمة لفلسطين.  
سيم األحياء في القدس الشرقية بحيث تبقى األحياء وجرى التوصل إلى تفاهمات أيضًا حول تق

اليهودية خاضعة للسيادة اإلسرائيلية )ما عدا هار حوما التي باشرت العائالت اليهودية األولى  
للتو االنتقال إليها، وراس العمود(، بينما تُنَقل األحياء العربية إلى السيادة الفلسطينية. عالوة على  

المربع اإلسالمي والمربع  –اء الفلسطينيين أجزاء من المدينة القديمة  ذلك، تم االتفاق على إعط
المسيحي وجزءًا من المربع األرمني. لكن مقترحات كلينتون لم تساعد الطرَفين على رسم حدود 

والمناطق الفلسطينية المحيطة   –التي وافق عليها الجانبان  –متفق عليها بين المدينة المفتوحة 
اطق اإلسرائيلية من جهة أخرى. يستطيع مواطنو البلدين دخول المدينة  بها من جهة والمن

المفتوحة من دون عبور حواجز التفتيش. أراد الفلسطينيون أن تشمل المدينة المفتوحة القدس 
 بكاملها في حين أراد اإلسرائيليون أن تقتصر على المدينة القديمة فقط.

ت في المسألة األكثر حساسية: الحائط الغربي. أشار وأّدت مقترحات كلينتون إلى تعقيد المفاوضا
كلينتون إلى "األجزاء المقّدسة" للجدار، ما أتاح مجااًل أمام الفلسطينيين للقول بإن الجزء الواقع 

فوق األرض فقط )حائط المبكى( ُيعتَبر مقّدسًا لليهود، وتاليًا يجب أن تقتصر السيادة اإلسرائيلية  
عتبر الفلسطينيون أّن أنفاق الحائط الغربي هي جزء من الحرم الشريف على هذا الجزء فقط. وا 

 )جبل الهيكل(.
منذ انتهاء محادثات طابا، ُعقِدت اجتماعات وحلقات عمل كثيرة في محاولة لردم الهوات بين  

 الطرفين، وقد حضرها سياسيون وخبراء من الجانبين ومن بلدان أخرى أيضًا. 
 رموز السيادة
ل على االحتفاظ بالسيادة على "الممر اآلمن" بين غزة والضفة الغربية، مع حصول  أصّرت إسرائي

الفلسطينيين فقط على حقوق استعمال األرض. لكن في ما يتعّلق بالمجال الجوي، اعتمدت 
إسرائيل مقاربة أكثر سخاء في التعاطي مع مسألة السيادة. لكنها طالبت بحقوق استخدام المجال 

 بما في ذلك إلجراء تدريبات لقواتها الجوية.   الجوي الفلسطيني،
تكشف الوثيقة أّن الفلسطينيين أعربوا عن استعدادهم لقبول مبدأ القيود على سالحهم، حتى إنهم  
أخذوا الحاجات األمنية اإلسرائيلية في االعتبار )وافقوا على إنشاء ثالث محطات لإلنذار المبكر 

 أمنية بحسب المطلب اإلسرائيلي(.  ونطاقين أمنيين بداًل من خمسة نطاقات 
لكن في كل المسائل المتعلقة برموز السيادة، اعتمد الفلسطينيون موقفًا أكثر تشددًا. فقد أصّروا  
على أن تتولى قوة دولية بداًل من إسرائيل تشغيل النطاقات األمنية. وبقيت مسألة مراقبة الحدود 

 يشّغل مراكز مراقبة الحدود.الدولية لفلسطين من دون حل للسبب عينه: َمن  


