
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  165، ص )2004 عيبر( 58، العدد 15المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  وثائق خطة فك االرتباط اإلسرائيلية

  
  اطـك االرتبـلف خطة رئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون،

  القدس

  
  

  عامـ 1
: تلتزم إسرائيل بعملية السالم وتطمح للوصول إىل تسوية متفق عليها، على أساس مبدأ دولتين لشعبين

  .الفلسطيني، وذلك كجزء من حتقيق رؤيا الرئيس بوش دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي ودولة فلسطينية للشعب
وقد استنتجت إسرائيل أنه ال يوجد هناك . تؤمن إسرائيل بأن عليها العمل على حتسين الواقع احلايل  

األحادية " نفصالاال خطة" وعلى ضوء ذلك، بلورت خطة. شريك فلسطيني يمكن التقدم معه يف عملية سالم متبادلة
  :د إىل االعتبارات التاليةناجلانب والتي تست

ومن أجل اخلروج من هذا اجلمود، على إسرائيل أن . اجلمود السياسي املتجسد بالوضع احلايل مُضرّ أ ـ  
  .تبادر إىل خطوة غير مشروطة بتعاون من قبل اجلانب الفلسطيني

    .اخلطة ستؤدي إىل واقع أمني أفضل، على األقل على املدى البعيد ب ـ  
باملقابل، من . تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي يف قطاع غزةيف كل  ج ـ  

ضمنها مستوطنات مدنية، ن بمثابة جزء من دولة إسرائيل، وبالواضح أنه ستبقى يف الضفة الغربية مناطق ستكو
  .مناطق أمنية وأماكن سيكون إلسرائيل فيها مصالح أُخرى

سيقلل من  )أربع مستوطنات وقواعد عسكرية( من شمال الضفة الغربيةاالنسحاب من قطاع غزة و د ـ  
السكان الفلسطينيين ويف االنسحاب ما يمكن أن يساعد على  حتسين نسيج احلياة  مستوى االحتكاك مع

  . للفلسطينيين واقتصادهم
من دائرة من أجل اخلروج " خطة االنفصال"تأمل إسرائيل بأن يحسن الفلسطينيون استغالل خطة  هـ ـ  

  .العنف واالندماج من جديد يف عملية احلوار
ستلغي صحة االدعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين يف " خطة االنفصال" و ـ  
  .قطاع غزة
وسيتم مواصلة . ال تنتقص من قيمة االتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين" االنفصال"عملية  ز ـ  

وعندما تظهر يف اجلانب الفلسطيني دالئل تؤكد استعداده ومقدرته على . ت القائمة وذات الصلةالعمل بالتسويا
، سيكون باإلمكان العودة إىل طريق املفاوضات "خارطة الطريق"حسب خطة  حماربة اإلرهاب وتنفيذ إصالحات

  . واحلوار
  

                                                 
 يف اإلنترنت )17/4/2004(" يديعوت أحرونوت"موقع صحيفة : املصدر :  

http://www.arabynet.com 
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  بنود اخلطة  ـ2
  :قطاع غزة     

ذلك املستوطنات اإلسرائيلية املوجودة فيه اليوم، وستعيد بما يف بإخالء قطاع غزة،  ستقوم إسرائيل ـ1  
حمور (يف منطقة احلدود بين قطاع غزة ومصر  انتشار عسكريانتشارها من جديد خارج القطاع، عدا عن 

 .حسبما سيتم تفصيله الحقاً )فيالدلفي

قطاع غزة أي حضور  مع استكمال اخلطوة، لن يبقى يف املناطق البرية التي سيتم إخالؤها يف ـ2 
  .ثابت لقوات األمن وملواطنين إسرائيليين إسرائيلي

  .نتيجة لذلك، لن يكون هناك أي أساس لالدعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة حمتلة ـ3  
  

  :الضفة الغربية
وكل املنشآت  )"سانور"، و "حومش"، "كديم"، "غنيم"(ستخلي إسرائيل منطقة شمال الضفة الغربية  ـ1  

  .ية الثابتة يف هذه املنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج املنطقة التي سيتم إخالؤهاالعسكر
مع استكمال هذه اخلطوة، لن يتبقى يف شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات األمن وملواطنين  ـ2  

  .إسرائيليين
  .يةستتيح هذه اخلطوة التواصل اجلغرايف الفلسطيني يف شمال الضفة الغرب ـ3  
ستعمل إسرائيل على حتسين البنى التحتية للمواصالت يف الضفة الغربية بهدف ضمان االستمرارية  ـ4  

  .يف خطوط املواصالت للفلسطينيين يف الضفة الغربية
  .هذه اخلطوة ستسهل النشاطات االقتصادية  والتجارية للفلسطينيين يف الضفة الغربية ـ5  

  
  :اجلدار الفاصل

كما سيأخذ مسار اجلدار . بناء اجلدار األمني، بناء على قرارات احلكومة ذات الصلة إسرائيل ستواصل  
  .االعتبارات اإلنسانية باحلسبان

  
  :الواقع األمني بعد اإلخالء ـ3

  :قطاع غزة ـ أ          
ستشرف وترابط على احلدود اخلارجية للقطاع من البر، وستسيطر بشكل مطلق على اجملال  إسرائيل ـ1  

  .وي للقطاع، وستواصل القيام بعمليات عسكرية يف اجملال املائي لقطاع غزةاجل
  .يكون قطاع غزة منطقة منزوعة من األسلحة التي ال تتفق مع االتفاقيات املوقعة بين اجلانبين ـ2  
، ةباحلق األساسي بالدفاع عن النفس، بما يف ذلك القيام بخطوات وقائي حتتفظ إسرائيل لنفسها ـ3  

  .ستنشأ يف املنطقةبالرد، من خالل استخدام القوة ضد التهديدات التي  وكذلك
  

  :الضفة الغربية ـ ب  
لن حتتفظ إسرائيل  )"سانور"، و "حومش"، "كديم"، "غنيم"(مع إخالء مستوطنات شمال الضفة الغربية  ـ1  

  .بتواجد عسكري دائم يف تلك املنطقة
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لدفاع عن النفس، بما يف ذلك القيام بخطوات وقائية، حتتفظ إسرائيل لنفسها باحلق األساسي با ـ2  
  .وكذلك بالرد، من خالل استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ يف املنطقة

وفقاً للظروف،  ستدرس إسرائيل، مع ذلك، .ستتواصل النشاطات األمنية يف بقية مناطق الضفة الغربية ـ3  
  .ينيةتقليص نشاطاتها العسكرية داخل املدن الفلسط

  .يف الضفة الغربية )احلواجز(ستعمل إسرائيل على تقليص عدد نقاط التفتيش  ـ4  
  

  :اعد العسكرية يف قطاع غزة ومنطقة شمال الضفة الغربيةوقاملنشآت وال ـ4
مبدئياً، سيتم تفكيكها وإخالؤها، باستثناء تلك التي ستقرر إسرائيل اإلبقاء عليها وتسليمها إىل اجلهة   

  . حتديدهاالتي سيتم 
  

  : شكل املساعدات األمنية للفلسطينيين ـ5
نية أو خبراء أرد ،مصرية بالتنسيق معها، قيام جهات أميركية، بريطانية، ،على أن يتم توافق إسرائيل  

آخرين، توافق عليهم إسرائيل، بتقديم املشورة واملساعدة والتدريب لقوات األمن الفلسطينية كي تقوم بمحاربة 
  . اإلرهاب واحلفاظ على األمن العام

أو يف الضفة الغربية، دون التنسيق /تصر إسرائيل على منع تواجد قوات أمنية غريبة يف قطاع غزة و  
  .هامعها وبغير موافقت

  
  :)مسار فيالدلفي(املنطقة احلدودية بين القطاع ومصر  ـ6

إسرائيل، يف املرحلة األوىل، احلفاظ على تواجد عسكري على طول اخلط احلدودي الفاصل بين  تواصل  
األمر، يف مناطق معينة، يحتمل أن يتطلب . هذا التواجد يعتبر حاجة أمنية. )مسار فيالدلفي(قطاع غزة ومصر 

  .وسيع املنطقة التي ستتم فيها النشاطات العسكريةالقيام بت
الواقع األمني ومدى : ويناط ذلك بشروط من بينها. يتم الحقاً التفكير يف إمكانية إخالء هذه املنطقة  

إذا نشأت الظروف املالئمة إلخالء هذه املنطقة، تكون إسرائيل . تعاون مصر يف سبيل التوصل إىل اتفاق موثوق
كانية إقامة ميناء بحري ومطار يف قطاع غزة، بشكل يتفق مع الترتيبات التي سيتم حتديدها مستعدة لفحص إم

  .مع إسرائيل
  

  :املستوطنات اإلسرائيلية. 7
مالحظة ـ شريطة وجود (تطمح إسرائيل إىل اإلبقاء على األمالك غير املنقولة يف املستوطنات اإلسرائيلية   

االقتصادي اإلسرائيلي حتت تصرف الفلسطينيين يحمل يف طياته  وضع النشاط. )جهة دولية تتوىل تسلمها
  .إمكانية توسيع النشاط االقتصادي الفلسطيني

تكون مقبولة من الواليات املتحدة وإسرائيل،  )”AHLC“على غرار (تقترح إسرائيل تشكيل جهة دولية   
  .األمالك كي تتسلم من إسرائيل املستوطنات التي سيتم اإلبقاء عليها وتقدير قيمة

املطالبة يف إجراء حساب للقيمة االقتصادية لألمالك التي ستبقيها يف  حتتفظ إسرائيل لنفسها بحق  
  .املنطقة التي سيتم إخالؤها
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  :بنى حتتية وترتيبات مدنية ـ8

. املاء والكهرباء وتصريف مياه اجملاري واالتصاالت التي تخدم الفلسطينيين سيتم اإلبقاء على شبكات  
ح إسرائيل إىل اإلبقاء على شبكات املاء والكهرباء وتصريف مياه اجملاري واالتصاالت التي تخدم وتطم

مبدئياً، ستتيح إسرائيل مواصلة تزويد الكهرباء، املاء، الغاز والوقود . املستوطنات اإلسرائيلية التي سيتم إخالؤها
مول بها، خاصة يف جمال املياه واجملال اإللكترو ـ ستبقى كل الترتيبات املع. للفلسطينيين حسب الترتيبات القائمة

  .مغناطيسي، سارية املفعول
  

  :نشاط التنظيمات الدولية املدنية ـ9
تنظر إسرائيل باإليجاب إىل استمرار نشاط التنظيمات اإلنسانية الدولية والتنظيمات التي تهتم بالتطوير   

  .التنظيمات الدولية الترتيبات املطلوبة لتسهيل عملها وستنسق إسرائيل مع. املدين والتي تساعد الفلسطينيين
  

  :االتفاقيات االقتصادية ـ10
. ، تبقى االتفاقيات االقتصادية املعمول بها بين إسرائيل والفلسطينيين، اليوم، سارية املفعولمبدئياً  

  :وتشمل هذه االتفاقيات
  .إىل إسرائيل حسب املعايير املعمول بها دخول العمال ـ أ  
  .نقل البضائع بين قطاع غزة، الضفة الغربية، إسرائيل واخلارج ـ ب  
  .النظام املايل ـ ت  
  .ترتيبات الضرائب واجلمارك ـ ث  
  .ترتيبات البريد واالتصاالت ـ ج  
تطمح إسرائيل، على املدى البعيد، وبشكل يتفق مع مصلحتها يف تشجيع استقاللية االقتصاد الفلسطيني   

ستدعم إسرائيل تطوير مصادر تشغيل . ص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إىل إسرائيلبشكل أكبر، إىل تقلي
  .يف قطاع غزة ويف املناطق الفلسطينية يف الضفة الغربية

  
  ):إيرز(املنطقة الصناعية  ـ11

 ويعتبر. فلسطيني 4000قطاع غزة، أماكن عمل لقرابة القائمة داخل " إيرز"توفر املنطقة الصناعية   
 .استمرار تفعيل هذه املنطقة مصلحة فلسطينية، من الدرجة األوىل

  :يف حال توفر شرطين ستدرس إسرائيل اإلبقاء على املنطقة الصناعية بشكلها احلايل، 
  .توفير ترتيبات أمنية مناسبة ـ أ  
الية، ال اعتراف اجملتمع الدويل، بشكل واضح، بأن استمرار قيام املنطقة الصناعية، بصورتها احل ـ ب  

  .يعني استمرار السيطرة اإلسرائيلية يف املنطقة
  . كبديل لذلك، يتم نقل السيطرة على املنطقة الصناعية إىل جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها  
تفحص إسرائيل مع مصر إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على احلدود الفاصلة بين قطاع غزة،   

  .مصر وإسرائيل
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  :بر الدوليةاملعا ـ12
    :املعبر الدويل بين قطاع غزة ومصر ـ أ      

  .الترتيبات القائمة اليوم يتواصل العمل بموجب ـ1  
، الواقعة على بعد قرابة كيلومترين إىل اجلنوب "املثلث احلدودي"إسرائيل معنية بنقل املعبر إىل نقطة  ـ2  

  .على زيادة ساعات العمل يف املعبر وسيساعد ذلك. ذلك بالتنسيق مع مصر يتم .من موقعه احلايل
  

  :املعابر الدولية بين الضفة الغربية واألردن ـ ب       
  .يتواصل العمل فيها بموجب الترتيبات املتبعة اليوم  

  
  :معبر إيرز ـ13

  .فصلحسب جدول زمني يتم حتديده بشكل مإىل داخل حدود إسرائيل، " إيرز"معبر يتم نقل  
  

  :جدول زمني ـ14
سيتم إطالع الواليات . 2005تخطيط، يفترض االنتهاء من عملية اإلخالء حتى نهاية العام حسب ال  

  .املتحدة على مراحل اإلخالء واجلدول الزمني املفصل
  

  :تلخيص ـ15
يعتبر هذا الدعم حيوياً يف سبيل دفع الفلسطينيين . إسرائيل دعماً دولياً واسعاً لعملية االنفصال عتتوق  

هام امللقاة على عاتقهم، بشكل فعلي، يف جماالت حماربة اإلرهاب وتنفيذ اإلصالحات حسب خطة إىل القيام بامل
  .وعندها، يمكن العودة إىل مسار املفاوضات". خارطة الطريق"
  
  
  



 

 
 

  

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  
 


