
∗)شارونخطة (الفصل المصادق عليها من جانب الحكومة اإلسرائيلية خطة 

٦/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ١٩٩٦قرار الحكومة رقم 

   تتمة النقاش–خطة الحكومة المعدلة : موضوع القرار

  :  القرار

ة          .١ ى خطة فصل معدل ة عل ه           –تصادق الحكوم ا يترتب علي ذه الخطة م يس في ه ا ل اه؛ إنم  الملحق أ أدن

 .وطناتإخالء مست

 .تصادق الحكومة على تنفيذ األعمال التحضيرية المفصلة في الملحق ج أدناه .٢

بعد إنهاء األعمال تحضيرية تعود الحكومة لالجتماع من أجل إجراء نقاش مفصل وإتخاذ قرار بشأن ما                 .٣

 .م ال، أي مستوطنات وبأية وتيرة، في ضوء األوضاع في ذلك الوقتأإذا آان سيتم إخالء مستوطنات 

د                 .٤ ا في البن ة، والتي صودق عليه ات       ١سبق خطة الفصل المعدل يس الوالي ين رئ ادل رسائل ب  أعاله، تب

اريخ                ل شارون، بت ة أريئي يس الحكوم د جرى عرض      . ١٤/٤/٢٠٠٤المتحدة جورج بوش، وبين رئ وق

 .رسالة رئيس الواليات المتحدة في الجلسة

  ٢٠٠٤) حزيران( يونيو ٦

  

   مبادئ أساسية -لة  خطة الفصل المعد–الملحق أ 

   :خلفية أهمية سياسية وأمنية .١

حل متفق عليه على أساس رؤية رئيس الواليات المتحدة        ل إلى ودولة إسرائيل ملتزمة بعملية السالم وتطمح للوص      

  .مريكية جورج بوشألا

ة إسرائيل       . إن دولة إسرائيل تؤمن بأنه عليها العمل من أجل تحسين الواقع الحالي              د توصلت دول تنتاج     وق ى اس  إل

ضوء هذا تمت   بأنه ال يوجد اليوم شريك فلسيطني أمامها، باإلمكان التقدم معه بعملية السالم ثنائية الجانب، وعلى         

  : ، والمرتكزة على االعتبارات التالية )الفصل المعدلةخطة ( بلورة خطة فك االرتباط المدرجة

ة إسرائيل           الجمود الحاصل في الوضع الحالي مضر، ومن أجل الخروج            -أ  ى دول ود عل ذا الجم من ه

 .أن تبادر لعملية ليست متعلقة بتعاون فلسطيني

 .أهداف الخطة الوصول إلى وضعية أمنية وسياسية واقتصادية وديمغرافية أفضل  -ب 

ل ، فمن الواضح               -ج  في آل حل دائم مستقبلي، لن يكون استيطان إسرائيل في قطاع غزة ، وفي المقاب

سام        نأ ودا وال ة يه ة   ( رة  ه في منطق ضفة الغربي رجم  -ال ة            )  المت شكل جزءا من دول اطق ت تبقى من س

اآن    ة وام اطق أمني دني ومن تيطان م ودي اس تيطان اليه ة لالس ل مرآزي ا آت ي داخله رائيل ، وف إس

 .أخرى إلسرائيل فيها مصالح أخرى

سكان     -د  اعي لل صادي واالجتم سين الوضع االقت اء مؤسسات وتح ة اإلصالحات وبن ع عملي د دف تؤي

ا         الفل ام بواجباته ى القي ادرة عل سطينيين ، من أجل قيام قيادة فلسطينية جديدة، تثبت نفسها على أنها ق

 .حسب خطة خارطة الطريق

                                                 
  .ي آانت وزعت قبل الجلسةالمقاطع المكتوبة بالحرف المائل هي التي أضافها الوزراء المتحفظون من الخطة األصلية الت ∗
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ة    ( الخروج من قطاع غزة ومن منطقة شمال منطقة السامرة             -ه  ضفة الغربي رجم -شمال ال يقلل  ) المت س

 .من االحتكاك مع الجمهور الفلسطيني

اط  -و  ك االرتب ة ف تكمال عملي ةاس ة(  المدرج ة ضد  )الفصل المعدل اءات الموجه ى اإلدع ستقضي عل

 .إسرائيل بشأن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة

اط   -ز  ك االرتب ة ف ة(إن عملي صل المعدل رائيل    )الف ة إس ين دول ة ب ات القائم ن االتفاقي زع م ال تن

 .يين، والترتيبات القائمة والفعالة ستستمرنوالفلسطي

ة   (لي لعملية فك االرتباط المدرجة       إن التأييد الدو    -ح  د ضروري          )الفصل المعدل ذا التأيي م ه واسع ومه

ذ       من أجل جعل الفلسطينيين ينفذون فعليا ما هو        ة االرهاب وتنفي ملقى على عاتقهم في مجال محاري

 . سيكون بإمكان الجانبين العودة إلى المسار التفاوضي اإلصالحات حسب خارطة الطريق وحينها

 

   :ة أسس الخط .٢

  العملية : أوًال
ة     .١ ة للخط ضيرية المطلوب ال التح ذ األعم ايير،      ( تنف د المع وم بتحدي ي تق ة الت ال الهيئ ك أعم ي ذل ا ف بم

 .)قوانين المطلوبةلوالتعريفات، والتقديرات، وتحضير التشريعات وا

شأن إخالء الم        .٢ رار ب اذ ق ستوطنات، فور انتهاء األعمال التحضيرية يجرى نقاش في الحكومة من أجل إتخ
  هل ستخلى مستوطنات أم ال، وأية مستوطنات؟–وقت لمع األخذ في االعتبار األوضاع السائدة في ذلك ا

  : التاليعلى النحو تقسم المستوطنات إلى أربع مجموعات س
  ). قطاع غزة(  موراغ ونيتسريم وآفاردروم -مجموعة أ .١
  . شانور وحومشجنيم وآديم و) الضفة(  مستوطنات شمال السامرة -مجموعة ب .٢
  ) . جنوب قطاع غزة(  متسوطنات غوش قطيف -ج  مجموعة .٣
 . ايلي سيناي ودوغيت ونيسانيت - مستوطنات في شمال قطاع غزة-مجموعة د .٤

شأن             رار ب اذ ق رة وأخرى التخ ين فت ة ب ومن الواضح أنه بعد انتهاء التحضيرات المبنية أعاله، ستجتمع الحكوم
  .تعلق بكل مجموعة على حدةاإلخالء أو عدم اإلخالء فيما ي

ا جاء                .٣ ة بحسب م تتخذها الحكوم رارات س مواصلة العملية، وفقًا لما ورد أعاله وما سيرد أدناه، خاضعة لق
 . أعاله، ويجري التنفيذ وفقًا لمضمون القرارات٢في البند 

  

   : قطاع غزة-أ     

ع المستوطنات اإلسرا                 .١ ك جمي ا في ذل شر من         ستخلى دولة إسرائيل قطاع غزة، بم وم، وتنت ة الي ئيلية القائم

زة     اع غ ين قط دودي ب ة الخط الح ي منطق سكري ف شار الع تثناء االنت ذا باس زة، وه اع غ ارج قط د خ جدي

  . آما سيتم تفصيله الحقا) ممر فيالدلفيا(ومصر 

يتم إخ                 .٢ ا  مع استكمال العملية لن يبقى تواجد إسرائيلي ثابت لقوات األمن اإلسرائيلية في المناطق التي س الئه

  . في قطاع غزة

 . ونتيجة لهذا فلن يكون أساس لإلدعاء القائل بأن قطاع غزة أرض محتلة .٣

  



   ). المترجم-الضفة الغربية وقطاع غزة(  منطقة يهودا والسامرة -ب    

ع مستوطنات   )  المترجم-منطقة نابلس وجنين شمال الضفة( ستخلي دولة إسرائيل في شمال السامرة      .١ أرب

د            وهي جنيم وآديم   شر من جدي  وشانور وحوميش، وآل المرافق العسكرية الثابتة في هذه المنطقة ، وتنت

  . خارج المنطقة التي سيتم إخالءها

  . مع استكمال العملية لن يبقي في هذه المنطقة تواجد إسرائيل ثابت لقوات االمن اإلسرائيلية .٢

  . رةستسمح هذه العملية بتواصل جغرافي فلسطيني في منطقة شمال السام .٣

ودا     .٤ ي يه ة للمواصالت ف ة التحتي سين البني ي تح ة ، ف رة الدولي ع األس وية م ساعد، س رائيل ست ة إس دول

  . والسامرة بهدف تحسين تواصل مواصالتي فلسطيني في يهودا والسامرة

. هذه العملية ستسهل على وجود حياة الفلسطينيين والنشاط االقتصادي والتجاري لهم في يهودا والسامرة           .٥
 

  .٢٠٠٥ حتى نهاية عام المحددةعملية اإلخالء النية هي استكمال  -ج   
  

  الجدار األمني: ثانيًا
ي وفق      دار األمن اء الج رائيل بن ل إس ارات      ًا ستواص ساره االعتب يراعي م صلة، وس ة ذات ال رارات الحكوم  لق

  .اإلنسانية
  

   :الوضعية األمنية بعد اإلخالء. ٣ 

    قطاع غزة-أ

ى أجواء قطاع         .١ رادي عل شكل انف سيطر ب دولة إسرائيل ستراقب وتحافظ على غالف أرضي خارجي وت

  . غزة وتواصل نشاطاتها العسكرية في المنطقة البحرية المقابل لقطاع غزة

  . قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة من السالح الذي ال تنص عليه االتفاقيات القائمة بين الجانبين .٢

ة                        تحافظ دولة إسرائي   .٣ اذ إجراءات وقائي ك اتخ ا في ذل سها بم دفاع عن نف ل لنفسها على الحق األساسي لل

  .مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من قطاع غزة

   ) المترجم-الضفة الغربية(  يهودا والسامرة -ب

  . مع إخالء المستوطنات في شمال السامرة لن يبقى تواجد عسكري ثابت في هذه المنطقة .٤

ة                  تحا .٥ اذ إجراءات وقائي ك اتخ ا في ذل سها، بم فظ دولة إسرائيل لنفسها على الحق األساسي للدفاع عن نف

  . مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من هذه المنطقة

ى جانب                 .٦ في باقي مناطق يهودا والسامرة سيستمر النشاط األمني اإلسرائيلي حسب وضعيته القائمة، وإل

  . فستفحص دولة إسرائيل تقليص نشاطها في المدن الفلسطينيةهذا وحسب الظروف 

 .دولة إسرائيل ستعمل على تقليص عدد نقاط المراقبة في آل يهودا والسامرة .٧

 

 المرافق والبنية التحتية العسكرية في قطاع غزة وشمال السامرة.٤ 

  . جهة يتم تحديدها ه إلىبشكل عام سيتم تفكيكها وإخالءها ، ما عدا الذين تقرر دولة إسرائيل نقل 

  



  

  ل المساعدة األمنية للفلسطينيينشك .٥ 

سطينية من                        توافق دولة إسرائيل على      وات األمن الفل اد لق ساعدة وإرش شارة وم ديم است تم تق ا ي سيق معه أنه بالتن

ة،   أجل محاربة اإلرهاب والحفاظ على النظام العام، من قبل جهات أمريكية وبريطانية ومصرية    راء  وأردني أو خب

  . آخرين حسب ما سيتم االتفاق عليه

سامرة     إن دولة إسرائيل تصر على أنه لن يكون تواجد أمني أجنب    ودا وال سيق    ي في قطاع غزة أو يه من دون التن
  . معها، ومن دون موافقتها

  

   )فيالدلفيا(  بين قطاع غزة ومصر منطقة الحدود. ٦ 

ى          ذا                    ط  ستواصل دولة إسرائيل تواجدها العسكري عل ا وه ين مصر فيالدلفي ا ع غزة وب ين قط ول خط الحدود ب

ا                            شط فيه ي ين ة الت التواجد هو حاجة أمنية ضرورية وفي أماآن معينة من الممكن أن تكون حاجة لتوسيع المنطق

  .الجيش اإلسرائيلي

ة وتع      ضا بوضعية أمني شروط أي ة م الء المنطق ة وإخ ذه المنطق الء ه ة إخ رائيل إمكاني تفحص إس ا س اون والحق

  .مصري وخلق ترتيب موثوق آخر

ة                             ى استعداد لفحص إمكاني ة إسرائيل ستكون عل إن دول ة، ف ذه المنطق إخالء ه اذا ما نشأت الظروف التي تسمح ب

  . إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة ، حسب ترتيبا يتم تحديدها مع دولة إسرائيل

  

  أمالك غير منقولة . ٧ 

ة         بشكل عام لن تبقى بيوت سكنية     ك آنس يهودي ا في ذل ان حساسة بم ادة   ( للمستوطنين ومب وت عب رجم -بي )  المت

ستخدمها       ي ثالث ي وتطمح دولة إسرائيل لنقل مبان أخرى، بما في ذلك صناعية وتجارية وزراعية الى طرف دول

  . لمصلحة الجمهور الفلسطيني الذي ال يشارك في االرهاب

  .طينية أو دولية متفق عليهاالمنطقة الصناعية ايرز تنقل لمسؤولية فلس

ى حدود قطاع غزة مع مصر          شترآة عل ستفحص دولة إسرائيل سوية مع مصر، إمكانية إقامة منطقة صناعية م

  . وإسرائيل

  

  بنية تحتية وترتيبا ت مدنية . ٨ 

  .البنية التحتية للمياه والكهرباء والمجاري واالتصاالت ستبقى

ة وحسب      بشكل عام ستواصل دولة إسرائيل تزويد      ان آامل ل اثم سطينيين مقاب الكهرباء والمياه والغاز والوقود للفل

  .الترتيب القائم اليوم

  

  نشاط المنظمات الدولية المدنية . ٩ 

شط         إن دولة إسرائيل تنظر بإيجابية آبيرة إلى مواصلة نشاط المنظمات اإلنسانية الدولية والجهات األخرى التي تن

إن دولة إسرائيل ستنسق مع المنظمات الدولية الترتيبات        . اعد الجمهور الفلسطيني    في مجال التطور المدني ، وتس     

  . التي تسهل عملها هذا



شط               AHLCتقترح دولة إسرائيل إقامة جهاز دولي حسب نموذج            ة وين راه إسرائيل والجهات الدولي ا ت  حسب م

  . لتطوير االقتصاد الفلسطيني

  

  الترتيبات االقتصادية . ١٠ 

ذه                     بشكل عام ،   تبقى سارية المفعول ه سطينيين س ة إسرائيل والفل ين دول وم ب ة الي  فإن الترتيبات االقتصادية القائم

  : الترتيبات تشمل

  .حرآة البضائع بين قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل والخارج  -أ 

  .)النظام المالي( نظام الفائدة البنكية  -ب 

  .ترتيبات ضريبية وجمرآية  -ج 

  .صاالتتريبيات بريدية وات  -د 

  . دخول عمال إلى دولة إسرائيل حسب المقاييس القائمة  -ه 

ة                     إن دول ر، ف ر بكثي سطيني أآب على المدى البعيد وحسب المصلحة اإلسرائيلية لتشجيع وجود استقالل اقتصادي فل

ة إسرا                     ى دول ئيل، إسرائيل تطمح لتقليص ، إلى درجة التوقف النهائي ، لعدد العاملين الفلسطينيين الذين يدخلون إل

سامرة ،                            ودا وال سطينية في يه اطق الفل اآن عمل في قطاع غزة والمن وستدعم دولة إسرائيل تطوير مصادر وأم

  . بواسطة جهات دولية

  

   الدوليةالمعابر . ١١ 

  :  المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر-أ         

  . استمرار الترتيبات القائمة اليوم في المعبر .١

 . هذا المعبر إلى نقطة الحدود الثالثية، جنوب الموقع الحاليدولة إسرائيل معنية بنقل .٢

  . وهذا األمر سيتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وهذا األمر سيسمح بزيادة عمل ساعات المعبر

  : المعبران الدوليات بين يهودا والسامرة واألردن-ب         

  . استمرار الترتيبات القائمة اليوم في هذين المعبرين 

  

  معبر ايرز . ١٢

ده               داخل  نقطة العبور ايرز ستنقل إلى منطقة      تم تحدي ي ي ة إسرائيل حسب جدول زمن ة    دول ل الحكوم ى   من قب عل

  . انفراد

  

  تلخيص . ١٣

اط المدرجة          ة   خطة   (إن تطبيق خطة فك االرتب ى تحسين الوضع و         )الفصل المعدل تقود إل ود  الخروج من     س الجم

ة االرهاب ووقف      الحالي إذا وحين تكون في الجانب ا      ى لمحارب ذ فعل لفلسطيني ما يثبت استعدادا ومقدرة على تنفي

سار التفاوضي         ى الم ودة إل اآن الع ق فباالم ة الطري سب خريط ذ االصالحات ح ف وتنفي اب والعن امل لالره ش

  .والحوار

  


