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، موشيه عميراف، إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية، "حيروت"التقرير الذي قدمه عضو حركة 

يتسحاق شمير، يتضمن اخلطوط العريضة لدفع املفاوضات بين الليكود ومنظمة التحرير 
 ١∗]مقتطفات[يؤكد أن االستيطان يف الضفة الغربية لن يتقلص والفلسطينية، 

  
      ٩/١٩٨٧/؟؟

  
  

، للتوصل إىل تسوية مرحلية يف الضفة .ف.ت.املفاوضات قدماً بين الليكود ومخطوط عريضة لدفع 
الغربية، انطالقاً من الرغبة يف التوصل إىل معاهدة سالم بين الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني يف 

  .أرض إسرائيل
إن حق الشعبين يف األرض غير قابل للتجزئة؛ فهو حق متساٍو، والظلم الذي وقع على -١

األمن : شعبين عبر التاريخ الدموي واملعاناة، يستوجب رفعه من خالل املعادلة التاليةال  
والسالم للشعب اليهودي، وحق تقرير املصير يف جزء من األرض، ورفع الظلم عن الجئي الشعب 

  .الفلسطيني
ن لن فالفلسطينيو. إن احملاولة املستمرة، منذ مائة عام، حلل النزاع بقوة السالح قد فشلت -٢

، ١٩٤٨ولن يلغي اليهود الدولة، التي أقاموها يف حدود . يتركوا األرض، ولن يتنازلوا عن حقهم فيها
  .ولن يوقفوا تعاظمهم لتحقيق األمن

إن حماوالت التسوية، التي ال ترتكز على إشراك الفلسطينيين يف املفاوضات، كشريك  -٣
  .نية مستقلة، هي حماوالت حمكوم عليها بالفشلأساسي، أو التي ال تكون نتيجتها إقامة دولة فلسطي

هي املمثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني يف أية تسوية، وبدونها ال فائدة . ف.ت.إن م -٤
من التوصل إىل أي تسوية؛ ومن ناحية أُخرى ال فائدة من التوصل إىل أي تسوية بدون الليكود، يف 

  .إسرائيل
ومن .  يسمح للمعراخ بالقيام بمبادرة سياسية بدون الليكود، الإن الوضع السياسي، حالياً -٥

ومن ناحية أخرى، بإمكان الليكود القيام بمبادرة مضادة . هنا، فإن املؤتمر الدويل، أيضاً لن يعقد
ولن تواجه مبادرة كهذه رفضاً من جانب . جتاه الفلسطينيين، إذا بدرت من جانبهم استجابة لذلك

وهناك تقدير بأن املعراخ سوف يستقيل من احلكومة، مع انتهاء العطلة .  إسرائيلاملعراخ، أو اليسار، يف
ويف كلتا ). مقعداً ٦١(، وستقوم حكومة ليكود بأغلبية ضئيلة )سبتمبر/ قبل أيلول(الصيفية للكنيست 

يف املعارضة، فثمة املعراخ يف احلكومة، أو باألحرى، عندما يكون احلالتين، سواء عندما يكون 
  .لحة لليكود للقيام بمبادرة سياسيةمص

يف هذه األيام، قُدم إىل عدد من كبار الشخصيات يف الليكود مشروع للتسوية يعتمد على  -٦
، وستقام منطقة )الضفة والقطاع(الفلسطينية الذاتية يف يهودا والسامرة وغزة  إنشاء منطقة اإلدارة

                                             
 .٦٤٥ – ٦٤٢،  )١٩٨٧تشرين األول ( ٤امللف، نيقوسيا، العدد : املصدر ∗
 .٢٨/٩/١٩٨٧، تل أبيب، "عال همشمار"نقالً عن   ١
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لتي تمتد خلمسة آالف كيلومتر مربع تقريباً، وتكون على تلك املساحة، ا" اإلدارة الفلسطينية الذاتية"
  .عاصمة اإلدارة الفلسطينية يف القدس الشرقية

وأن التسوية املرحلية تضمن إلسرائيل األمن وإمكانية احلفاظ على املستوطنات يف يهودا 
  .والسامرة بحجم حمدد دون قابلية للتوسع

يُقترح التقدم، يف إطار هذا املشروع، باجتاه تسوية مرحلية تؤدي، يف غضون عام، إىل  -٧
ومثل هذه التسوية ). اخلطة مرفقة طيه(إنشاء اإلدارة الذاتية الفلسطينية بمستوى صالحيات شبه دولة 

ضع على ما خياراً لوقف املفاوضات وإبقاء الو ،أيضاً ،املرحلية تعطي مزايا واضحة للطرفين، وتترك
  .هو عليه

  :شروط دخول املفاوضات هي -٨
 .االعتراف املتبادل  -  أ

 .وقف العمليات العدائية  - ب
  :ويعني هذا األمر، بالنسبة إلسرائيل، ما يلي

  .يف دولة خاصة –وليس كالجئين  –االعتراف بحق الشعب الفلسطيني كشعب  *
  .ف كممثل للشعب الفلسطيني. ت. بـ م االعتراف *
  .العدائية جتاه فلسطينيين يف املناطق، ووقف كل االستيطان بأسره وقف األعمال *

  :ف، ما يلي.ت.ويعني هذا األمر، بالنسبة لـ م
القرار (، وبحقها يف البقاء فيها يف أمن وسالم ١٩٤٨اعتراف بوجود إسرائيل يف حدود  *

  ).أو إجراء تغيير يف امليثاق الفلسطيني ٢٤٢
  .رهابية يف كل مكانوقف كل األعمال العدائية واإل *
ويف . يف السنة األوىل، حول التسوية املرحلية. جتري املفاوضات على مدى أربع سنوات -٩

وقف "وخالل كل تلك الفترة، يتم اإلعالن عن . والثالثة والرابعة حول التسوية النهائية ةالسنوات الثاني
  .تبع يف القانون الدويلم، حسبما هو "إطالق النار
رفان إىل مصر استضافة ممثلي الطرفين، طوال فترة املفاوضات، حيث يلتقون طلب الط -١٠

  .يف القاهرة لهذه الضرورة
تكون االتصاالت األولية سرية، وجتري بين ممثلين غير مفوضين، حتى يتم التوصل إىل  -١١

  .تفاهم بين الطرفين بشأن هذه الوثيقة
  
  لسطينياالستيطان اليهودي يف منطقة احلكم الذاتي الف •

 .االستيطان اليهودي يف مناطق يهودا والسامرة لن يتضرر ولن يتقلص  - أ 
تعرض احلكومة على الكنيست مشروع قانون خاص، يحدِّد وضع االستيطان اليهودي يف   -ب 

 . تلك املناطق
، بتطبيق النظام "قانون السكان اليهود يف مناطق يهودا والسامرة"يقوم القانون الذي سيسمى 

إسرائيل على السكان اليهود املقيمين، بشكل دائم، يف تلك املناطق، حيث يتم اعتبارهم القضائي لدولة 
 .مواطنين إسرائيليين يف كل شيء ومن جميع النواحي القانونية
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تعرض احلكومة يف إطار مشروع قانون، أيضاً، مشروعاً رئيسياً بعيد املدى، يحدِّد السياسة   - ج 
لعشر القادمة، وذلك كي توضح للسكان العرب يف املنطقة وحجم االستيطان اليهودي يف السنوات ا

وللعامل بأسره، أيضاً، عدم وجود نية لطرد السكان العرب من أماكنهم، وأن حجم االستيطان اليهودي 
ويف إطار القانون، يُشار، أيضاً، إىل الظروف التي سيتم توفيرها للسكان . لن يُضر بوضعهم وحقوقهم

للحيلولة دون ترك املستوطنات من ناحية، ولتشجيع انتقال سكان يهود  اليهود يف تلك املناطق،
  .آخرين إىل هذا االستيطان من ناحية أخرى



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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