
 الفلسطينية  اإلسرائيلية وثيقة التفاهمات 
 شرم الشيخ

 
الفلسطينية التي تم االتفاق حولها، وجاء في  –فيما يلي نص الوثيقة السرية للتفاهمات اإلسرائيلية  

هذذ ا الوثيقذذة ائسذذرائيف سذذتوأن طافذذة عنكذذطتها ال سذذلرية يذذ  طذذف الفلسذذطينيي  وفذذي طذذف  لذذا ،  مذذا 
 ي  سيلونو  جزءًا    ترتيبات  ويحة عدناا، ووأذن االتتيذاالت، فيهم المطلوبي ، والمب  ي ، ال

واالعتقذذذاالت، واإل  ذذذاد، وهذذذ ، المنذذذاتئ، وسذذذيتم اسذذذت نان التنسذذذيم ال نذذذي  ذذذي  الطذذذرفي  لم ال ذذذة 
 الت اتا.

و حوئ االنسحاب اإلسرائيلي    الم   الفلسطينية ورد نصًا فذي الوثيقذة سئسذرائيف ستسذلم السذلطة 
لمسؤوليات ال نية على خمس  ذ   فلسذطينية و حيطهذا وهذيا را، ل، ألقيليذة،عريحا، الفلسطينية ا

 يذذذح لحذذذم، و"ولير،ا،ويكذذذمف للذذذز رفذذذ  الحذذذواجز ونقذذذال التفتيت،وسذذذيتم نقذذذف المسذذذؤوليات ال نيذذذة 
 للسلطة  كلف ت ري ي(.

ة فذي الل نذة ال نيذة ع ا فيما يت لم  بقية الم   الفلسطينية فسيتم  ناأكة تسليم المسؤوليات ال ني
 المكترطة.

 وبكأ  الترتيبات الخاصة  المطاردي  لقوات ال يت اإلسرائيلي جاء في الوثيقة:
اسذذتقو، ئسذذرائيف  تزويذذ  السذذلطة  قائمذذة المطلذذوبي ، وسذذيتم تكذذليف ل نذذة للمطذذاردي  للموافقذذة علذذى 

 تاريخ تطبيم الترتيبات التالية:
مطذذذاردي  وعسذذذلحتهم تحذذذح  سذذذ ولية السذذذلطة الفلسذذذطينية، . فذذذي التذذذاريخ المحذذذ د سذذذيتم ويذذذ  ال1

 وسيت ه  المطاردي   وأن عي نكال عنيف.
. المطاردي  ال ي  يعيكو  في  نا"م تحح السيطرة ال نية للسذلطة الفلسذطينية سذيتم  تذا  تهم 2

واإلشذذران علذذيهم  ذذ  أبذذف السذذلطة، فذذي حذذ ود المنطقذذة، والمطذذاردي  الذذ ي  سذذيبقو  فذذي  نذذا"م لذذم 
تسلم     للسيطرة ال نية الفلسطينية سيتم اإلشران عليهم  الطريقذة التذي سذيتم االتفذاق عليهذا  ذ  

 أبف الل نة المكترطة للمطاردي .
. حتى تاريخ التنفي  تت هذ  ئسذرائيف   ذ ، المذس  هذؤالء المطذاردي ،  ظذ  النشذر عذ  نكذا"اتهم 3

يف   ذذ ، المذس  ذذالمطلوبي  والمب ذذ ي  "المذذا تذذم السذا قة، وبحلذذوئ تذذاريخ التنفيذذ  عيعذًا، تت هذذ  ئسذذرائ
 االلتزا،  الترتيبات الخاصة  هما.

 وحوئ الموافقة اإلسرائيلية لتظيير   ايير اإلفراج ع  الس ناء جاء في ه ا الوثيقة:
ايوافذذم طذذط الطذذرفي  علذذى تكذذليف ل نذذة وتاريذذة  كذذترطة للت ا ذذف  ذذ  أعذذية السذذر  لطتفذذاق علذذى 

 ا فيها الم ايير ال  ي ة إل"طق سراح السر  الفلسطينيي ا.ترتيبات ج ي ة  م



وتذذذنص الوثيقذذذة عيعذذذًا علذذذى ت هذذذ  ئسذذذرائيلي  تحسذذذي  الشذذذرون الحياتيذذذة واإلنسذذذانية للفلسذذذطينيي ، 
واتخال طافذة الخطذوات الطت ذة لتسذهيف حيذاة الفلسذطينيي ،  مذا فيهذا حريذة الحرطذة، واتالذة الحذواجز 

 طأات للطرق والم ا ر.ونقال التفتيت، ورف  االت
، والتننم ة ننال 2002لنن  الرريننم لمرننالسال السننبم اللرييننة التننم ة لقننت يننم  مننة  يننروت  ننام ا 

 وزساء الخاسجية اللرب تبنيها:
 ائ    لس جا  ة ال وئ ال ربية على  ستو  القمة المن ق  في دورته ال ادية الرا  ة عكرة:

 ذ  ع  السذط،  1996تيذر ال ذادي فذي القذاهرة فذي يونيذو ئل يؤط   ذا عأذرا  ذؤتمر القمذة ال ربذي   -
ال ادئ والكا ف خيار ئستراتي ي لل وئ ال ربية يتحقم في ظف الكذريية ال وليذة، ويسذتوجل التزا ذا 

  قا ط تؤط ا ئسرائيف في ه ا الص د.
وب ذذ  ع  اسذذتم  ئلذذى طلمذذة صذذاحل السذذمو المليذذي ال يذذر عبذذ  ل  ذذ  عبذذ  ال زيذذز، ولذذي عهذذ   -

المملية ال ربية الس ودية، التي ععلذ   ذ  خطلهذا  بادرتذه داييذا ئلذى انسذحاب ئسذرائيف اليا ذف  ذ  
( واللذذ ي  338و 242، تنفيذذ ا لقذذراري   لذذس ال ذذ  س1967جميذذ  الرايذذي ال ربيذذة المحتلذذة  نذذ  
و بذذ ع الرم  قا ذذف السذذط،، والذذى أبولهذذا  يذذا، دولذذة  1991عزتتهمذذا أذذرارات  ذذؤتمر   ريذذ  عذذا، 

فلسطينية  ستقلة ولات سيادة وعاصذمتها القذ ا الكذر ية. وللذز  قا ذف  يذا، الذ وئ ال ربيذة   نكذاء 
 عطأات "بيعية في ئ"ار سط، شا ف    ئسرائيف.

وانططأذذا  ذذ  اأتنذذال الذذ وئ ال ربيذذة  ذذأ  الحذذف ال سذذلري للنذذزال لذذم يحقذذم السذذط، عو ال ذذ  لي  ذذ  
 ال"ران:

ف ئعذذادة النشذذر فذذي سياسذذاتها، وع  ت ذذنل للسذذلم   لنذذة ع  السذذط، يطلذذل الم لذذس  ذذ  ئسذذرائي - 1
 ال ادئ هو خيارها اإلستراتي ي عيعا.

 طما يطالبها  القيا،  ما يلي: - 2
االنسذذحاب اليا ذذف  ذذ  الرايذذي ال ربيذذة المحتلذذة  مذذا فذذي للذذز ال ذذوال  السذذوري وحتذذى خذذ   -ع 

 الح  حتلة في جنوب لبنا .، والرايي التي  ا ت 1967الرا      يونيو/حزيرا  
التوصف ئلى حف عادئ لمكذللة الطج ذي  الفلسذطينيي  يتفذم عليذه وفقذا لقذرار ال معيذة ال ا ذة   -ب 

 .194لأل م المتح ة رأم 
أبوئ  يا، دولة فلسطينية  ستقلة لات سيادة على الرايي الفلسطينية المحتلة  ن  الرا        -ج

 في العفة الظربية وأطال تزة وتيو  عاصمتها الق ا الكر ية. 1967يونيو/حزيرا  
 عن ئ  تقو، ال وئ ال ربية  ما يلي: -3
اعتبذذار النذذزال ال ربذذي اإلسذذرائيلي  نتهيذذا، والذذ خوئ فذذي اتفا يذذة سذذط،  ينهذذا وبذذي  ئسذذرائيف  ذذ   -ع 

 تحقيم ال   ل مي  دوئ المنطقة.
 



 ة    ئسرائيف في ئ"ار ه ا السط، الكا ف.ئنكاء عطأات "بيعي -ب 
يذذذما  رفذذذ  طذذذف عشذذذلائ التذذذو"ي  الفلسذذذطيني الذذذ ي يتنذذذافى والويذذذ  الخذذذا  فذذذي البلذذذ ا   -4

 ال ربية المعيفة.
ي عو الم لس حلو ة ئسرائيف واإلسرائيليي  جمي ا ئلى أبوئ ه ا المبادرة المبينة ععطا حماية   -5

ملذذ  الذذ وئ ال ربيذذة واسذذرائيف  ذذ  العذذيت فذذي سذذط، جنبذذا ئلذذى لفذذر  السذذط، وحقنذذا للذذ  اء،  مذذا ي
 جنل، ويوفر لألجيائ القاد ة  ستقبط آ نا يسودا الرخاء واالستقرار.

 ي عو الم لس الم تم  ال ولي  لف دوله و نشماته ئلى دعم ه ا المبادرة. -6
م نيذة وال ذي  يطلل الم لس    رئاسته تكليف ل نة خاصة    ع د    ال وئ الععاء ال  -7

ال ذذا، إلجذذراء االتصذذاالت الطت ذذة  هذذ ا المبذذادرة وال مذذف علذذى تأفيذذ  دعمهذذا علذذى طافذذة المسذذتويات 
وفي  ق  تها ال ذم المتحذ ة و  لذس ال ذ  والواليذات المتحذ ة واالتحذاد الروسذي والذ وئ اإلسذط ية 

 واالتحاد الوروبي.

 28/3/2002 – 27نص  بادرة السط، ال ربية 
 بذادرة ولذي ال هذ  السذ ودي  28/3/2002 – 27ؤتمر القمة ال ربي المن ق  في  يذروت فذي عأر  

 ال ير عب ل، وتم ئعتمادها طمبادرة عربية.
، ال يؤطذ   ذا 14ئ    لس جا  ة ال وئ ال ربية على  ستو  القمة، المن ق  في دورتذه ال اديذة الذذ 

،  ذذ  ع  السذذط، ال ذذادئ 1996فذذي يونيذذو عذذا،  عأذذرا  ذذؤتمر القمذذة ال ربذذي تيذذر ال ذذادي فذذي القذذاهرة
والكا ف خيار ئستراتي ي لل وئ ال ربية، يتحقم في ظف الكريية ال ولية، ويستوجل ئلتزا ًا  قذا ًط 
تؤط ا ئسرائيف فذي هذ ا الصذ د. وب ذ  ع  اسذتم  ئلذى طلمذة صذاحل السذمو المليذي ال يذر عبذ  ل 

لسذذ ودية، التذذي ععلذذ   ذذ  خطلهذذا  بادرتذذه، داييذذًا ئلذذى  ذذ  عبذذ  ال زيذذز ولذذي عهذذ  الممليذذة ال ربيذذة ا
، تنفيذذذ ًا لقذذذراري 1967انسذذذحاب ئسذذذرائيف اليا ذذذف  ذذذ  جميذذذ  الرايذذذي ال ربيذذذة المحتلذذذة  نذذذ  عذذذا، 

، و بذذذ ع الرم 1991واللذذذ ي  عزتتهمذذذا أذذذرارات  ذذذؤتمر   ريذذذ  عذذذا،  338و 242  لذذذس ال ذذذ  
تقلة ولات سذذيادة وعاصذذمتها القذذ ا الكذذر ية،  قا ذذف السذذط،، والذذى أبولهذذا  يذذا، دولذذة فلسذذطينية  سذذ

وللذذذز  قا ذذذف  يذذذا، الذذذ وئ ال ربيذذذة   نكذذذاء عطأذذذات "بيعيذذذة فذذذي ئ"ذذذار سذذذط، شذذذا ف  ذذذ  ئسذذذرائيف. 
وانططأذذًا  ذذ  ئأتنذذال الذذ وئ ال ربيذذة  ذذأ  الحذذف ال سذذلري للنذذزال لذذم يحقذذم السذذط، عو ال ذذ  لي  ذذ  

 ال"ران يقرر  ا يلي:
ف ئعذذذادة النشذذذر فذذذي سياسذذذتها وع  ت ذذذنل للسذذذلم،   لنذذذة ع  السذذذط، يطلذذذل الم لذذذس  ذذذ  ئسذذذرائي -1

 ال ادئ هو خيارها اإلستراتي ي عيعًا.
 طما يطالبها  القيا،  ما يلي: -2
 



اإلنسذذحاب اليا ذذف  ذذ  الرايذذي ال ربيذذة المحتلذذة،  مذذا فذذي للذذز ال ذذوال  السذذوري وحتذذى خذذ   -ع
 ة في جنوب لبنا .، والرايي التي  ا تالح  حتل1967الرا      يونيو 

التوصف ئلى حف عادئ لمكذللة الطج ذي  الفلسذطينيي  يتفذم عليذه وفقذًا لقذرار ال معيذة ال ا ذة   -ب 
 .194لأل م المتح ة رأم 

يونيذو  4أبوئ  يا، دولة فلسطينية  ستقلة لات سيادة علذى الرايذي الفلسذطينية المحتلذة  نذ    -ج
 ا الق ا الكر ية.في العفة الظربية وأطال تزة، تيو  عاصمته 67
 عن ئ  تقو، ال وئ ال ربية  ما يلي: -3
اإلسذذرائيلي  نتهيذذًا، والذذ خوئ فذذي ئتفا يذذة سذذط،  ينهذذا وبذذي  ئسذذرائيف  ذذ   -ئعتبذذار النذذزال ال ربذذي -ع

 تحقيم ال   ل مي  دوئ المنطقة.
 ئنكاء عطأات "بيعية    ئسرائيف في ئ"ار ه ا السط، الكا ف. -ب 
عشذلائ التذو"ي  الفلسذطيني، الذ ي يتنذافى والويذ  الخذا  للبلذ ا  ال ربيذة يما  رفذ  طذف    -4

 المعيفة.
ي عو الم لس حلو ة ئسرائيف واإلسرائيليي  جمي ًا ئلى أبوئ ه ا المبادرة المبينة ععطا، حماية -5

لفذذر  السذذط، وحقنذذًا للذذ  اء،  مذذا يملذذ  الذذ وئ ال ربيذذة واسذذرائيف  ذذ  العذذيت فذذي سذذط، جنبذذًا ئلذذى 
 ل، ويوفر لألجيائ القاد ة  ستقبًط آ نًا يسودا الرخاء واإلستقرار.جن
 ي عو الم لس الم تم  ال ولي  لف دوله و نشماته ئلى دعم ه ا المبادرة. -6
يطلل الم لس    رئاسته تكليف ل نة خاصة    ع د    ال وئ الععاء الم نيذة وال ذي    -7

لمبادرة، وال مف على تأفيذ  دعمهذا علذى طافذة المسذتويات، ال ا،، إلجراء االتصاالت الطت ة له ا ا
وفي  ق  تها ال ذم المتحذ ة و  لذس ال ذ  والواليذات المتحذ ة واالتحذاد الروسذي والذ وئ اإلسذط ية 

 واإلتحاد الوروبي.

 
 
 


