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  وثائق فلسطينية ـ إسرائيلية
  

  مبادرة سري نسيبة وعامي أيالون حلل الصراع 
  ")إعالن مبادىء("الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 

  .19/6/2002أثينا، 
  

  
يعلن الشعبان أن فلسطين هي دولة الشعب الفلسطيني الوحيدة، وأن إسرائيل هي دولة  :دولتان لشعبين ـ1

  .الشعب اليهودي الوحيدة
، وعلى 67] يونيو[يتفق على حدود دائمة بين الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران  :احلدود ـ2

  ).السعوديةاملعروفة باملبادرة (أساس مقررات األمم املتحدة واملبادرة العربية 
، بما يتالءم مع احتياجات اجلانبين، بما يف 1:1يتم تعديل احلدود على أساس مبادلة األراضي بنسبة 

  .ذلك االحتياجات األمنية، التواصل اإلقليمي واالعتبارات الديموغرافية
  .حتوز الدولة الفلسطينية على اتصال بين شقيها اجلغرافيين، الضفة الغربية وقطاع غزة

  .امة احلدود املتفق عليها، ال تبقى مستوطنات داخل الدولة الفلسطينيةبعد إق
ستكون القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين، تضمن حرية الديانات وحرية الوصول إىل  :القدس ـ3

  .األماكن املقدسة
السيادة تخضع األحياء العربية يف القدس إىل السيادة الفلسطينية فيما تخضع األحياء اليهودية إىل 

  .اإلسرائيلية
  .ال يمارس أي طرف سيادته على األماكن املقدسة

وتكون إسرائيل حامية حلائط . تعيَّن الدولة الفلسطينية كحام للحرم الشريف لصالح الشعوب اإلسالمية
  .املبكى لصالح الشعب اليهودي

  .ال يتم القيام بأية حفريات حتت األماكن املقدسة

                                                 
 موقع اإلنترنت بالعربية: المصدر:  

  http://www.arabs48.com/print.x?id=2091  

وبحسب المصدر، صيغ اإلعالن باللغة اإلنكليزية، بعد أن تم التوصل إليه برعاية أوروبية بين وفدين غير رسميين، برئاسة آل من 

  .سابقًا) الشاباك(مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وعامي أيالون، رئيس جهاز األمن العام سري نسيبة، 

  .في موقعها في اإلنترنت ما اعتبرته المسودة النهائية) 3/9/2002" (هآرتس"ونشرت صحيفة 
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لليهود من كافة أنحاء العامل، وتفتح الدولة الفلسطينية أبوابها للشتات  تفتح إسرائيل أبوابهاـ 4
  .الفلسطيني ولالجئين

يبادر اجملتمع الدويل وإسرائيل وفلسطين إىل املساهمة يف إقامة صندوق دويل لتعويض الالجئين 
  .الفلسطينيين

لثة ـ أو تعتمد الكلمات التالية ـ املعنيين بالهجرة إىل دولة ثا(يقترح اجملتمع الدويل استيعاب الالجئين 
  ).الذين يفضلون عدم االنضمام للدولة الفلسطينية

  .تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح ويضمن اجملتمع الدويل كونها قابلة للوجودـ 5
بناء على تنفيذ هذه املبادىء تسقط كافة املطالب واالدعاءات من قبل الطرفين وينتهي  :نهاية الصراع

  .راع الفلسطيني ـ اإلسرائيليالص
  
   

  



 

 
 

  

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  
 


