
 وثيقة خطة شارون لفك االرتباط
 

 نص الوثيقة: 
تسوية متفق عليها على أساا  ؤيياا  إلىالوصول  إلىملتزمة بمسيرة السالم وتتطلع   إسرائيلدولة  

، جوؤج بوش، وتؤمن بان عليها العمل على تحساين الواعاع الارا نق وعاص توصال  األمريكيالرئيس  
فلسطيني يمكن التقصم معه في مسيرة سلمية ثنائياةق   استنتاج بان ال يوجص اليوم شريك  إلى  إسرائيل

 االعتباؤات التالية:  أسا وفي ضوء ذلك تم  بلوؤة خطة فك اؤتباط متصؤجة، تقوم على 
 إسااارائيلأق الجماااود اللامااال فاااي الوضاااع الااارا ن ضااااؤق مااان أجااال ال اااروج مااان  ااا ا الجماااود علاااى 

 بتعاون فلسطينيق هخطوة ال تلون منوط إلىالمبادؤة 
 ق أفضل صف ال طة  و السير نحو واعع امني، سياسي، اعتصادي وديمغرافي بق 

ي فاي عطااغ ةازةق ومالمقابال واضاا  إسارائيلجق فاي لال تساوية دائماة مساتقللية لان يكااون اساتيطان 
بما فيها لتل مرلزية لالستيطان  - إسرائيلأنه في يهودا والسامرة ستبقى مناطق ستلون جزء من 

 اليهوديق  
لحاام مسااايرة  -الصوليااة  األساارةجاناا   إلااىالعاملااة  -تؤيااص مساااعي الواليااات المتحااصة  إساارائيلدق 

بالتزاماتها  اإليفاء… من أجل ان تقوم قيادة فلسطينية جصيصة تثل  نفسها لقادؤة على اإلصالحات 
 وفقا ل ريطة الطريقق

ن هق ال اااروج مااان عطااااغ ةااازة ومااان منطقاااة فاااي شااامالي الساااامرة سااايقل  االحتلاااا  ماااع الساااكا
 الفلسطينيينق

فاي شا ن مساؤولياتها  إسارائيلوق استلمال ال طة المتصؤجة ستنزغ الصالحية من االدعاءات بحق 
 عن الفلسطينيين في عطاغ ةزةق 

والفلساااطينيينق  إساارائيلزق خطااوة فااك االؤتبااااط المتصؤجااة ال تتضااااؤب مااع االتفاعاااات القائمااة باااين 
 ولق التسوية القائمة ذات الصلة تبقى ساؤية المفع

حق الاصع  الااصولي ل طااوة فااك االؤتبااط المتااصؤج واسااع و ااامق و ا ا الااصع  حيااوي لحماال الفلسااطينيين 
وفقاا  اإلصاالحيات وتنفيا   اإلؤ ااب على ان يحققوا بالفعل الملقاى علاى عااتقه  فاي مجاال مكافحاة 

 مساؤ المفاوضاتق  إلىالعودة  األطرافل ريطة الطريقق عنص ا يكون بوسع 
 طةمبادىء الخ

 أق عطاغ ةزة:
ي القااائ  اليااومق وتعيااص ساارائيلت لااي عطاااغ ةاازة، بمااا فااي ذلااك لاال االسااتيطان اإل إساارائيلدولااة  -ا

القطاغق وذلك باستثناء انتشاؤ عسكري في منطقة خا  الحاصود باين عطااغ   أؤاضياالنتشاؤ خاؤج  
 ةزة ومصر )محوؤ فيالدلفيا(، لما سيفصل في السياقق 



ن يتبقى في المناطق التي ست لى فاي المجاال اللاري لقطااغ ةازة وجاود مع استلمال ال طوة ل  -2
 يةق إسرائيلي دائ  لقوات أمن إسرائيل

 لتحصيل حاصل ل لك لن يكون اسا  لالدعاء بان عطاغ ةزة  و أؤض محتلةق -3
 بق منطقة يهودا السامرة:

ناااوؤ -صي ، ساااات لاااي منطقاااة فاااي شااامالي الساااامرة )أؤماااع مساااتوطنات: ةناااي ، لااا إسااارائيلدولاااة  -1
 وحومش( ولل المنشآت العسكرية الصائمة في   ه المنطقة وتعيص االنتشاؤ خاؤج المنطقة الم ليةق

 يةقإسرائيلي دائ  لقوات امن إسرائيلمع استلمال ال طوة لن يتبقى في   ه المنطقة وجود  -2
 فلسطينيا في منطقة شمالي السامرةق إعليمياال طوة ستتي  تواصال  -3
الصوليااة فااي تحسااين اللنيااة التحتيااة للمواصااالت فااي  األساارةجاناا   إلااىستساااعص  إساارائيل دولااة -4

 يهودا والسامرةق
 جق المسيرة

ق والمسااتوطنات ستصاان  فااي أؤمااع 2005مساايرة االخااالء المطروحااة تسااتلمل حتااى نهايااة العااام 
 مجموعات على النحو التالي:

 موؤغ، نتساؤي  ولفاؤ دؤومق -المجموعة أ  -1
 نوؤ وحومش(ق-مستوطنات شمالي السامرة )ةني ، لصي ، سا -جموعة ب الم -2
 مستوطنات ةوش عطيفق -المجموعة ج  -3
 مستوطنات شمالي عطاغ ةزة )ايلي سيناي، دوةي  ونيساني (ق -المجموعة د  -4

سااايجري العمااال التحضااايري الاااالزم لتطلياااق خطاااة فاااك االؤتبااااط المتصؤجاااة )بماااا فاااي ذلاااك الصؤاساااة 
تحصيااص المعااايير، التعريفااات، االسااتعصادات والتحضاايرات للتشااريعات الالزمااة(ق الحكومااة والت طااي  ل

 لل واحصة من المجموعات آنفة ال لر على انفرادق إخالءتبحم وتقرؤ في موضوغ 
 : األمنيدق الجصاؤ 

 بموج  عراؤات الحكومة ذات الصلةق األمنيتواصل بناء الجصاؤ  إسرائيل
 األمني الواقع 

 غزة: أ. قطاع
تحافظ على الغالف ال اؤجي في اللر، تسيطر بشاكل متفارد فاي المجاال الجاوي لغازة   إسرائيل  -1

 نشاط عسكري في المجال البحري للقطاغق إجراءوتواصل 
 عطاغ ةزة سيكون مجردا من السالح ال ي ال يتطابق وجوده مع االتفاعات القائمةق -2
 إجاراءات ي للاصفاغ عان الانفس، بماا فاي ذلاك ات ااذ تحتفظ لنفسها بالحق االساسا  إسرائيلدولة    -3

 وعائية وؤدود فعل في ظل است صام القوة ضص التهصيصات التي تنش  من عطاغ ةزةق
 بق يهودا والسامرة:



 مع اخالء المستوطنات في شمالي السامرة لن يتبقى وجود عسكري دائ  في   ه المنطقةق -1
لصفاغ عن النفس، بما في ذلك ات اذ اجاراءات وعائياة تحتفظ لنفسها بالحق االساسي ل  إسرائيل  -2

 وؤدود فعل في ظل است صام القوة ضص التهصيصات التي تنش  من   ه المنطقةق
فااي لاال باااعي مناااطق يهااودا والسااامرة يسااتمر النشاااط االمنااي فااي صاايغته القائمااةق ومااع ذلااك،  -3

 صن الفلسطينيةقفي امكانية تقلي  نشاطها في الم إسرائيلوفقا للظروف، ستنظر 
 ستعمل على تقلي  عصد نقاط الرعابة في اجمالي منطقة يهودا والسامرةق إسرائيل -4

 المساعدة االمنية للفلسطينيين
 -علااى انااه بالتنساايق معهااا سااتمن  مشااوؤة، مساااعصة واؤشاااد لقااوات اماان فلسااطينية  إساارائيلتوافااق 

ماان جهااات امريكيااة، بريطانيااة، مصاارية،  -لغاارض مكافحااة االؤ اااب والحفااان علااى النظااام العااام 
تصر على اال يكون وجود امناي اجنلاي فاي  إسرائيلاؤدنية او ةير ا، لما يتفق مع   ه الجهاتق 

 السامرة دون التنسيق معها ومموافقتهاق القطاغ و/او يهودا و 
 محور فيالدلفيا

تواصل االبقااء علاى وجاود عساكري علاى طاول خا  الحاصود باين عطااغ ةازة ومصارق فاي   إسرائيل
بعض االماكن يحتمل ان تلون مطالبة بتوسايع ماادي للمنطقاة التاي يجاري فيهاا النشااط العساكري 

مسااتعصة لفحاا  امكانيااة اعامااة  إساارائيلة، تلااون اذا مااا وعنااصما تنشاا  الظااروف الخااالء  اا ه المنطقاا
 ميناء ومطاؤ في عطاغ ةزةق 

 االمال  ةير المنقولة
سااتتطلع  إساارائيلكقاعااصة، لاان تتاار  منااازل المسااتوطنين والمباااني الحساسااة، وعلااى ؤأسااها اللاانسق 

الااى جهااة دوليااة ثالثااة،  -بمااا فااي ذلااك صاانارية، تجاؤيااة وزؤاريااة  -الااى ان تنقاال منشااآت اخاار  
ست صمها في صال  السكان الفلسطينيين ةيار المتاوؤطين فاي االؤ اابق المنطقاة الصانارية ايارز ت

تفحاا ، الااى جاناا  مصاار،  إساارائيلسااتنقل الااى مسااؤولية جهااة فلسااطينية او دوليااة متفااق عليهاااق 
 ق إسرائيلامكانية اعامة منطقة صنارية مشترلة في حصود القطاغ، مصر و 

 بنى تحتية وترتيبات مدنية
تواصااال، مقابااال الاااصفع  إسااارائيلناااى التحتياااة للميااااه، اللهرمااااء والمجااااؤي واالتصااااالت ساااتتر ق الل

اللامل، تزويص اللهرماء، الماء الغاز والوعود للفلسطينيين بموج  التسويات القائمةق ولقاعاصة، فاان 
لااى المااص  والفلسااطينيين تبقااى ساااؤية المفعااولق ع إساارائيلية العاملااة اليااوم بااين ساارائيلالتسااويات اإل
تتطلااع الااى التقلااي  حتااى التوعاا  التااام لعااصد العمااال الفلسااطينيين الوافااصين الااى  إساارائيلالبعيااص… 

 ق إسرائيلدولة 
 
 



 المعابر الدولية
معنياة بنقال  إسارائيلأق بين عطاغ ةزة ومصر: التسويات القائماة الياوم فاي المعلار تواصال البقااءق 

ه الحااالي بالتنساايق مااع مصاارق نقطااة المعلاار فااي المعلاار الااى نقطااة امثلاام الحااصودا، جنااوب موععاا
 في جصول زمني يتقرؤ على انفرادق إسرائيلايرز تنقل الى نطاق دولة 

 بق بين يهودا والسامرة واالؤدن: التسويات القائمة اليوم في المعابر تواصل البقاءق 
 العمل التحضيري:

ساتوطنين الا ين يات  اخالي ا ق ق مسيرة االخالء تنطوي على آثاؤ ش صية  امة عصياصة علاى الم1
والتساااهيل  -واجااا  اال تماااام فاااي تنفيااا  ال طاااة باثاؤ اااا علاااى المساااتوطنين  إسااارائيلعلاااى حكوماااة 

 عليه ، عصؤ االمكان، على مص  المسيرةق 
تاار  أ ميااة للياارة فااي الحااواؤ مااع السااكان المرشااحين لالخااالء فااي المواضاايع  إساارائيلق حكومااة 2

طة، وعلى ؤأسها المتعلقة باالخالء والتعويض، وساتعمل علاى اجاراء الم تلفة المتعلقة بتطليق ال 
   ا الحواؤق

 ق يقام اطاؤ تنظيمي  صفه معالجة لل المواضيع المرتبطة بتنفي  فك االؤتباط المتصؤجق3
 ق تقام ب لك لجنة وزاؤية، ترافق وتوجه ال طة، بما في ذلك حم بناء الجصاؤ االمنيق 4
تلااون مسااؤولة عاان تنساايق المواضاايع المتعلقااة بفااك االؤتباااط المتااصؤجق  ق تقااام باا لك لجنااة توجيااه5

وتتشكل لجنة التوجيه على النحو التالي: ؤئيس مجلاس االمان القاومي ؤئيساا، مناصوب وزاؤة الاصفاغ 
ي، المصؤاء العامين لوزاؤة المالية، العاصل، ال اؤجياة، الصاناعة والتجااؤة، الزؤاعاة، سرائيلوالجيش اإل
 ة، الصاخلية، اللناء واالسكانق اللنى التحتي

ق تقاااام بااا لك لجناااة لشاااؤون االخاااالء، التعاااويض، واالساااتيطان اللاااصيلق  ااا ه اللجناااة تلاااون الجهاااة 6
الوحيااصة الم ولااة باااجراء الحااواؤ مااع السااكان المرشااحين لالخااالء حتااى اسااتلمال التشااريعق اعضاااء 

، مناصومي وزاؤات المالياة، الصاناعة اللجنة يكونوا على النحاو التاالي: ماصير عاام وزاؤة العاصل ؤئيساا
 والتجاؤة، الزؤاعة ومنصوب عن ديوان ؤئيس الوزؤاءق

ق مهمااة الولالااة اليهوديااة سااتلون تنفياا  النشاااطات الالزمااة لالسااتيطان اللااصيل للسااكان الاا ين تاا  7
 اخالي   ويرةلون في ذلكق

قين للتعااويض ساالفة علااى ق تقااام باا لك اداؤة تنفياا  فااي ديااوان ؤئاايس الااوزؤاء، ت ااول بماان  المسااتح8
 حساب التعويضات التي يستحقونهاق 

 التشريع
ؤئاايس الاااوزؤاء يطااارح، فاااي اعااارب وعااا  ممكاان، مشاااروغ عاااانون يتضااامن اوامااار لشاااؤون االخاااالء أق 

 والتعويض للمستحقينق وفي وع  عري  من ذلك تطرح الحكومة على اللنيس  مشروغ القانونق 
 



 أوامر انتقالية
واصاال مقااصمو ال ااصمات الحيويااة للجمهااوؤ تقااصي  ال ااصمات للسااكان فااي الحكومااة تعماال علااى أن ي

 المناطق ذات الصلةق ومن يوم ات اذ   ا القراؤ: 
أق تجمص لل ال ط  الحكومية لللناء والتطوير التي ل  يت  اللصء في تنفي  ا في المنااطق المرشاحة 

 لالخالء بموج  فك االؤتباط المتصؤجق
تجميص ال ط  لما وؤد أعاله حتى لو بصأ تنفي  ا، ول ا م ولة بتجمياص بق اللجنة الوزاؤية م ولة ب

 العقود واالؤتباطاتق
جق لل اجراءات الت طي  المتعلقة باال ط  الهيكلياة التاي لا  تحصال علاى ساريان المفعاول بشا ن 

 المناطق المرشحة لالخالء يت  ايقافهاق
 دق ال يصصؤ اي ترخي  بناء في المناطق المرشحة لالخالءق

 مبادىء التعويض:
 أق اليوم المقرؤ الستحقاق التعويض  و يوم ات اذ عراؤ الحكومة   اق 

بق للمسااتحقين التعااويض يماان  تعااويض نزيااه ومناساا ، لمااا يتقاارؤ فااي القااانون الاا ي يشاارغ لهاا ا 
 الغرضق

 
  
 
 
 
 


