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  حزب العمل االسرائيلي
  *.مشروع للسالم واألمن االقليمي

  
 مقدمة  -  أ 

  
يدعو حزب العمل إىل استغالل الفرصة املؤاتية من أجل التقدم نحو السالم بين إسرائيل والدول العربية  - 1

ت على إقامة حتالفا ضإذ ال يجوز ان يستمر النزاع االسرائيلي ـ العربي؛ ذلك بأن استمراره سيحر. والفلسطينيين
  .معادية، بتراكيب سابقة او جديدة

سيؤدي النزاع إىل سباق تسلح جديد ـ سباق يشمل أنواعا متعددة من املدافع املتطورة والرؤوس احلربية     
  .غير التقليدية

وكلما تطورت تكنولوجيا احلرب ازداد خطر ان يُلحق العدو بنا دمارا وخسائر أكثر فداحة، حتى يف حرب     
  .تنتهي بانتصارنا

ومع ان إسرائيل ستنتصر فيها، إال أنها ستدفع ثمنا . ان نزاعا مفتوحا سيهيّئ إلِمكان نشوب حرب جديدة    
  .وسيكون ثمن سباق التسلح املستمر تراجعا وتدهورا يف اقتصاد إسرائيل. باهظا

ضمحل وكلما تأجل البدء بها ا. يجب البدء بعملية السالم يف اقرب وقت، حتى لو تطلبت إدارتها زمنا - 2
تأثير االنتصار يف اخلليج، وتفشى الشعور باإلِحباط العام، املقترن بتطرف ديني وإيديولوجي، يف العامل العربي 

 .حتى يف املناطق اإلسالمية خارج العامل العربي
 .ينبغي إلسرائيل ان تكون الطرف الذي يضع مبادرة السالم أيضا كي تستبق مبادرات معادية السرائيل

يشمل السالم الشرق األوسط بكامله، كي يغطي جمال السالم جمال اخلطر الذي يهدد  من املهم ان - 3
نطقة، ويف سبيل جلب االزدهار االقتصادي إىل دول امل. وستتم عملية السالم بمفاوضات مع كل طرف. إسرائيل

ال يف إطار قومي؛  ان موضوعات، مثل املياه والسياحة، يجب معاجلتها يف إطار إقليمي. يجب بناء اقتصاد إقليمي
 .فمصادر املياه ومراكز السياحة ال تقتصر على احلدود القومية

ان إمكان التوصل إىل سالم . ال يجوز رفض املفاوضات الفلسطينية بسبب املفاوضات مع الدول العربية - 4
 .مع الفلسطينيين مرهون بامكان التوصل إىل تسوية متبادلة معهم

: على أساس التقدم نحو سالم على مرحلتين] احملتلة[ملناطق جترى املفاوضات مع ممثلي سكان ا - 5
 .املرحلة األوىل تسوية مرحلية، واملرحلة الثانية مفاوضات يف شأن حل دائم بمشاركة األردن

ويف حال إجراء مفاوضات مشتركة مع وفد اردين ـ فلسطيني، يتم التباحث يف إمكان حل وسط يف شأن   
  .او يف شأن سلطة أراضٍ، او يف شأن مدة زمنية،

  
 األهداف  -  ب 

  
، واالعتراف 338ورقم  242حتقيق سالم شامل وكامل ودائم على أساس قراري جملس األمن رقم  - 1

باحلقوق الشرعية للشعب الفلسطيني واحلاجات األمنية السرائيل، وعدم سيطرة شعب على آخر؛ سالم يتم إحرازه 
 .على أساس مبادلة األرض بالسالم

 .القدس حتت السيادة االسرائيلية، وكعاصمة إسرائيلاحملافظ على وحدة  - 2
جتريد املناطق التي : ىل ترتيبات امنية تستند إىل ما يليالتوصل إىل حدود امنية ومناطق امنية، وأيضا إ - 3

ستتم إعادتها من السالح؛ نهر األردن كحدود امنية؛ ترتيبات إنذار مالئمة؛ ترتيبات امنية مع الواليات املتحدة؛ 
 .ترتيبات امنية جغرافية واضحة فيما يتعلق بضمان حرية املالحة والطيران

يشمل سكان األردن والضفة الغربية وقطاع غزة، شرط أال تقام دولة ) يلفدرايل او كونفدرا(إقامة إطار  - 4
 .فلسطينية
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 .رسم حدود دائمة - 5
 .حل مشكلة الالجئين خارج منطقة السيادة االسرائيلية - 6
 .ترتيبات اقتصادية يف إطار تعاون إقليمي، وصوال إىل إقامة سوق إقليمية مشتركة - 7
 .حماية البيئة يف املنطقة - 8

  
 السياقات  -  ج 

 
وستنضم اليها الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي، . إلِمكان بدء املفاوضات خالل فترة قصيرةيف ا - 1

 .عندما يقوم بتطبيع العالقات مع إسرائيل
إذا (سيضم الوفد الفلسطيني مندوبين عن الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتم االتفاق على تركيبته مسبقا   

  ).انتخاباتم االتفاق على مل يت
عى األردن إىل االنضمام إىل املفاوضات سواء عن طريق وفد منفصل او عن طريق وفد مشترك مع يُد  

  .الفلسطينيين، يف حال تم االتفاق على ذلك فيما بينهم
لدى افتتاح املفاوضات مع الفلسطينيين، او مع األردنيين والفلسطينيين، تدعى الدول املتاخمة  - 2

إسرائيل، إىل املفاوضات السلمية من دون شروط  معوجودة يف حالة حرب السرائيل، برا او بحرا، ودول اخرى م
 .وترسل مصر مراقبا إىل هذه املفاوضات. مسبقة
 .338ورقم  242تستند عملية السالم إىل قراري جملس األمن رقم  - 3
تمر ويدعى إىل هذا املؤ. توجه الدعوة إىل عقد مؤتمر دويل إلِقامة بنية اقتصادية جديدة للشرق األوسط - 4

مندوبون عن الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي وأوروبا واليابان وكندا، وأيضا مندوبون عن صندوق النقد 
 .إىل املؤتمر اية دولة ترغب يف ان تكون عضوا يف هذه املنظمةوتدعى . الدويل وعن البنك الدويل

ان بأن االقتصاد املزدهر يمكن ان يعالج املؤتمر اجلوانب االقليمية القتصاد املنطقة، انطالقا من إيم - 5
 .يضمن االستقرار السياسي، وتبنّي أساليب تكنولوجية متقدمة يف منطقتنا

 :يقر املؤتمر مبدأ اقتصاديا للمنطقة، وينشئ مؤسسات دائمة او موقتة يف سبيل - 6
 .إقامة منطقة جتارية مشتركة  -  أ 
 .إنشاء بنك لتنمية اخلدمات والصناعة والزراعة  - ب 
ة لتطوير مصادر املياه، املوجودة منها وتلك القابلة للتطوير بواسطة وسائل علمية إعداد خطة خمسي  - ج 

 ).حتلية مياه البحر، والتكرير، وبناء السدود، وأساليب الري احلديثة(وتكنولوجية 
 .إعداد خطة خمسية لتطوير سياحة إقليمية  - د 
 .إقامة نظام لتطوير الصحة والتعليم واخلدمات على مستوى إقليمي  -  ه 
 .جهاز ملكافحة التهديدات اإلِرهابية وتهريب اخملدرات يقام - 7

يقام جهاز القتراح سبل لوقف سباق التسلح، وخفض حجم اجليوش، وخلق ميزان قوى متفق عليه يف  - 8
  .املنطقة

 
  



 

 
 

  

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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