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  وثائق مفاوضات السالم
  

  البروتوكول اخلاص
  بإعادة االنتشار يف اخلليل

  *.1997يناير /كانون الثاين 17
  

  
لالتفاق املرحلي، اتفق الفريقان  1من امللحق  7وفقاً لنصوص االتفاق املرحلي، وخصوصاً البند 

  . اخلليلعلى هذا البروتوكول اخلاص بتنفيذ إعادة االنتشار يف] حكومة إسرائيلو. ف.ت.م[
    

  بإعادة االنتشار يف اخلليل الترتيبات األمنية املتعلقة
  

 إعادة االنتشار يف اخلليل - 1
ذ وفقاً لالتفاق املرحلي ووفقاً لهذا إن إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية يف اخلليل ستنفَّ 

وسيبذل . اً من توقيع هذا البروتوكولوسيتم إجناز إعادة االنتشار يف مهلة ال تتعدى عشرة أيام بدء. البروتوكول
. الطرفان، خالل هذه األيام العشرة، كل جهد ممكن ملنع االحتكاك، واحلؤول دون أي عمل يمنع إعادة االنتشار

وستشكل إعادة االنتشار هذه تطبيقاً كامالً ملواد االتفاق املرحلي املتعلقة بمدينة اخلليل، وذلك باستثناء ما نصّت 
  .لالتفاق املرحلي 1من امللحق  7عليه املادة 

  
  السلطات واملسؤوليات األمنية - 2

   )أ 
بمسؤوليات مماثلة للمسؤوليات التي تولتها يف مدن  1 –تنهض الشرطة الفلسطينية يف املنطقة خ  - 1

 خرى من الضفة الغربية؛أُ
ملنطقة حتتفظ إسرائيل بجميع الصالحيات واملسؤوليات املتعلقة باألمن الداخلي والنظام العام يف ا - 2

 . وذلك إضافة إىل استمرار إسرائيل يف تويلّ مسؤوليات أمن اإلسرائيليين العام. 2خ ـ 
اجلانبان تأكيد التزامهما احترام املواد املتعلقة باألمن ذات الصلة يف االتفاق ويف هذا اإلطار، يعيد   )ب 

؛ منع )من االتفاق املرحلي 12 املادة(ترتيبات األمن والنظام العام : بـاملرحلي، بما فيها املواد اخلاصة 
من  2املادة (؛ السياسة األمنية ملنع اإلرهاب والعنف )من االتفاق املرحلي 15املادة (األعمال العدائية 

؛ قواعد )لالتفاق املرحلي 1من امللحق  7املادة (؛ خطوط توجيهية للخليل )لالتفاق املرحلي 1امللحق 
 ).لالتفاق املرحلي 1من امللحق  11ملادة ا(التصرف يف األمور األمنية املشتركة 

  
 
 الترتيبات األمنية املتفق عليها - 3

بهدف التوصل إىل ضمان األمن واالستقرار املشتركين يف مدينة اخلليل، تطبق ترتيبات أمنية خاصة   )أ 
ز بين حواج ]التي تقع[ 1بالقرب من املناطق التي تقع ضمن املسؤولية األمنية إلسرائيل، يف املنطقة خ ـ 

بـ سيشار إليها تالياً ( 1قة بهذا البروتوكول كمرفق رقم الشرطة الفلسطينية احملددة يف اخلريطة املرف
 .واملناطق الواقعة يف نطاق املسؤولية األمنية إلسرائيل") اخلريطة املرفقة"

                                                 
 .مترجم عن النص الذي نشرته وزارة الخارجية اإلسرائيلية باللغة اإلنكليزية عبر اإلنترنت *
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لالتفاق تهدف احلواجز املشار إليها أعاله إىل تمكين الشرطة الفلسطينية من ممارسة مسؤوليتها وفقاً   )ب 
املرحلي، ومنع أشخاص مسلحين ومتظاهرين أو أشخاص يهددون األمن والنظام العام من دخول 

 .املنطقة املذكورة أعاله
 

 التدابير األمنية املشتركة - 4
 .إليهيف مدينة اخلليل، وذلك وفقاً ملا تشير اخلريطة املرفقة  فرعياً ينشئ مكتب التنسيق اللوائي مكتباً  )أ 
ل حركة فصَّ توس. ملعاجلة احلوادث التي تتعلق بالفلسطينيين فقط 2يف املنطقة خ ـ  تعمل وحدات مشتركة  )ب 

الوحدات ق مكتب التنسيق اللوائي حركة وسينسِّ. هذه الوحدات املتحركة املشتركة يف اخلريطة املرفقة
 .املتحركة املشتركة ونشاطها

عة يف نطاق املسؤولية األمنية إلسرائيل، احملاذية للمناطق الواقكجزء من الترتيبات األمنية يف املنطقة   )ج 
كما هي حمددة أعاله، ستعمل وحدات متحركة مشتركة يف هذه املنطقة، مع تركيز خاص على األماكن 

 :التالية
 .أبو سنينة - 1
 .حارة الشيخ - 2
 .الشهباء - 3
 .35األرض املرتفعة املطلة على الطريق اجلديدة رقم  - 4

 :1تعمل دوريتان مشتركتان يف املنطقة خ ـ  )د 
من راس اجلورة إىل شمال تقاطع دورا عبر طريق السالم، كما  ]املمتدة[عمل دورية مشتركة على الطريق ت - 1

 هو موضح يف اخلريطة املرفقة؛
، كما هو موضح 35، بما يف ذلك اجلزء الشرقي من الطريق رقم 35تعمل دورية مشتركة على الطريق رقم  - 2

 .يف اخلريطة املرفقة
ة اخلليل بأنواع متوازية ينواإلسرائيلي يف الوحدات املتحركة املشتركة يف مد ح الطرفان الفلسطينييسلَّ  )ه 

 ).قصيرة للجانب اإلسرائيلي 16رشيشات إنغرام للجانب الفلسطيني، وبنادق أم (من األسلحة 
بهدف التعامل مع الوضع األمني اخلاص يف مدينة اخلليل يُنشأ مركز تنسيق مشترك برئاسة ضباط   )و 

ويكون الهدف من مركز التنسيق . جبل منواح/ن يف مكتب التنسيق اللوائي يف هار منواحكبار من الطرفي
ويسترشد مركز التنسيق املشترك بجميع . املشترك تنسيق اإلجراءات األمنية املشتركة يف مدينة اخلليل

طار، فإن ويف هذا اإل. وهذا البروتوكول 1املواد ذات الصلة يف االتفاق املرحلي، بما يف ذلك امللحق 
لمان مركز التنسيق املشترك بالتظاهرات واألعمال املرتبطة بهذه التظاهرات، الطرفين كليهما سيُعْ

وكذلك بأي نشاط أمني بالقرب من املناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولية الطرف اآلخر، بما فيها 
بهذه األنشطة بما يتوافق  وسيحاط مركز التنسيق املشترك علماً. أعاله) أ( 3املنطقة احملددة يف املادة 

 .من هذا البروتوكول) 3) (د( 5مع نص املادة 
 

 الشرطة الفلسطينية - 5
شرطي  400ن ـعدد ال يزيد عافر أو مراكز للشرطة الفلسطينية، يخدم فيها ـخم 1ي املنطقة خ ـ ـتُنشأ ف  )أ 

 .بندقية حلماية خمافر الشرطة 100مسدس و 200عربة و 20 بـمزودين 
، بحيث يكون هناك فريق واحد يف كل خمفر 1ق للرد السريع وتتمركز يف املنطقة خ ـ ف أربع فرتؤلَّ  )ب 

وتتمثل املهمة الرئيسية لفرق الرد السريع يف التعامل مع . للشرطة، كما هو حمدد يف اخلريطة املرفقة
 .عنصراً 16ويتألف كل فريق من هذه الفرق من عدد ال يزيد عن . احلاالت األمنية اخلاصة

الرد السريع يف تعاملها مع احلاالت  قص البنادق املذكورة أعاله لالستخدام احلصري من قِبل فرتخصَّ  )ج 
 .اخلاصة

    )د 
 .1تعمل الشرطة الفلسطينية بحرية يف املنطقة خ ـ - 1
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إن أنشطة فرق الرد السريع املزودة ببنادق يف املناطق احملاذية املتفق عليها، كما هي حمددة يف  - 2
 .فقة مركز التنسيق املشترك، حتتاج إىل موا2املرفق 

 .للقيام بمهماتها املذكورة أعاله 1تستخدم فرق الرد السريع البنادق يف بقية أنحاء املنطقة خ ـ  - 3
ستضمن الشرطة الفلسطينية جناح جميع أفراد الشرطة، قبل تمركزهم يف مدينة اخلليل، يف اختبار أمني   )ه 

 .سية املنطقةللتأكد من مالءمتهم للخدمة، أخذاً يف احلسبان حسا
  

 األماكن املقدسة - 6
لالتفاق املرحلي تنطبقان على األماكن املقدسة  3للملحق  1من املرفق  32من املادة ) أ( 3و 2الفقرتان   )أ 

 : 1التالية يف املنطقة خ ـ 
 اخلليل؛/كهف أوثنييل بن كناز - 1
 حرم الرحمة؛/إيلوين مامري - 2
 بالطة ابراهيم؛/إيشيل أفراهام - 3
 .عين ساره/معيان ساره - 4

ومن دون . ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن حماية األماكن اليهودية املقدسة املذكورة أعاله  )ب 
االنتقاص من مسؤولية الشرطة الفلسطينية، سيرافق الزيارات التي سيقوم بها املصلون أو غيرهم من 

ق من وغير املعوَّالزوار لألماكن املقدسة املذكورة أعاله وحدة متحركة مشتركة تضمن الوصول احلر واآل
 .إىل األماكن املقدسة، كما ستضمن استخدامها بسالم

 
 تطبيع احلياة يف املدينة القديمة - 7

يعيد كال الطرفين تأكيد التزامه احلفاظ على احلياة الطبيعية يف كل أرجاء مدينة اخلليل، ومنع أي   )أ 
 .استفزاز أو احتكاك من شأنه أن يؤثر يف احلياة الطبيعية يف املدينة

يف هذا اإلطار، يلتزم الطرفان اتخاذ جميع اخلطوات والتدابير الضرورية لتطبيع احلياة يف اخلليل، بما   )ب 
 :يف ذلك

فتح سوق البيع باجلملة ـ احلسبة ـ سوقاً للبيع باملفرق، تباع فيها السلع للمستهلكين مباشرة من  - 1
 .املتاجر املوجودة

ل أربعة أشهر إىل الوضع الذي كانت عليه قبل تعود حركة السير يف شارع الشهداء بالتدريج خال - 2
 .1994فبراير /شباط

 
 العمارة - 8

تعاد العمارة إىل اجلانب الفلسطيني لدى إتمام إعادة االنتشار، وتصبح مقر قيادة الشرطة الفلسطينية يف 
  .مدينة اخلليل

  
 مدينة اخلليل - 9

إدراكه أن تقسيم املسؤولية األمنية لن يعيد كال اجلانبين تأكيد التزامه وحدة مدينة اخلليل، كما يؤكد   
ويف هذا اإلطار، ومن دون االنتقاص من املسؤوليات والصالحيات األمنية ألي من الطرفين، يتشاطر . يقسم املدينة

ليها حركة إحركة األشخاص والسلع واملركبات داخل املدينة ومنها و تكون الطرفان الهدف املشترك املتمثل يف أن
  .ومن دون عوائق أو حواجزسلسة وطبيعية، 

  
  الترتيبات املدنية املتعلقة بإعادة االنتشار يف اخلليل

  
 نقل السلطات واملسؤوليات املدنية - 10
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 12(انب الفلسطيني يف مدينة اخلليل ـات واملسؤوليات املدنية التي مل تُنقل بعد إىل اجلـستُنقل السلط  )أ 
ي، بالتزامن مع بداية إعادة انتشار القوات العسكرية لالتفاق املرحل 1من امللحق  7وفقاً للمادة ) جماالً

 .اإلسرائيلية يف اخلليل
، ستنقل السلطات واملسؤوليات املدنية إىل اجلانب الفلسطيني، ما عدا تلك التي تتعلق 2يف املنطقة خ ـ   )ب 

  .باإلسرائيليين وممتلكاتهم، والتي سيستمر احلكم العسكري اإلسرائيلي يف ممارستها
  

 التقسيم إىل مناطق والبناءالتخطيط و - 11
يلتزم كال الطرفين بصورة متساوية احلفاظ على الطابع التاريخي للمدينة وحمايته بطريقة ال تضر أو ال   )أ 

 .تغير هذا الطابع يف أي جزء من املدينة
بلّغ الطرف الفلسطيني الطرف اإلسرائيلي أنه يتعهد، يف إطار ممارسته لصالحياته ومسؤولياته وآخذاً يف   )ب 

 :حلسبان النظم البلدية السارية، تنفيذ األحكام التاليةا
متراً من احلدود اخلارجية للمواقع  50ضمن ) أمتار 6(أي اقتراح بإنشاء مبان تعلو أكثر من طبقتين  - 1

") القائمة املرفقة" بـسيشار إليها الحقاً ( 3احملددة يف القائمة املرفقة بهذا البروتوكول بصفة املرفق 
 .يف شأنه عبر مكتب االرتباط املدين اللوائي سيتم التنسيق

متر من احلدود  100متراً و 50بين ) أمتار 9(أي اقتراح بإنشاء مبان تعلو أكثر من ثالث طبقات  - 2
 .يف شأنه عبر مكتب االرتباط املدين اللوائيالتنسيق اخلارجية للمواقع احملددة يف القائمة املرفقة سيتم 

متر من احلدود اخلارجية للمواقع  100سكنية وغير جتارية ضمن غير  نأي اقتراح بإنشاء مبا - 3
أو ) مثل املعامل الصناعية(مة الستخدامات قد تؤثر سلباً يف البيئة احملددة يف القائمة املرفقة واملصمَّ

يف األبنية واملؤسسات التي يتوقع أن يجتمع فيها أكثر من خمسين شخصاً، سيتم التنسيق يف شأنه عبر 
 .رتباط املدين اللوائيمكتب اال

متراً من جانبي الطريق احملددة يف  50ضمن ) أمتار 6(أي اقتراح بإنشاء مبان تعلو أكثر من طبقتين  - 4
 .القائمة املرفقة، سيتم التنسيق يف شأنه عبر مكتب االرتباط املدين اللوائي

 .سيتم اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل تنفيذ األحكام السابقة على األرض - 5
ال تنطبق هذه املادة على األبنية القائمة أو على األبنية التي هي يف قيد البناء أو الترميم، والتي  - 6

  .1997يناير /كانون الثاين 15حصلت على أذونات بموافقة كاملة من البلدية قبل 
 

 البنية التحتية - 12
 48املدين اللوائي ـ قبل ـ بواسطة مكتب االرتباط  اإلسرائيلييقوم اجلانب الفلسطيني بإبالغ اجلانب   )أ 

عمل يتعلق بالبنية التحتية ومن شأنه أن يعوق انتظام حركة السير على الطرق املمتدة يف  ساعة، أيَّ
كاملياه والصرف الصحي ( 2، أو أن يؤثر يف البنية التحتية التي تؤمن اخلدمات للمنطقة خ ـ 2املنطقة خ ـ 

 ).والكهرباء واالتصاالت
أن يطلب من اجلانب الفلسطيني ـ بواسطة مكتب االرتباط املدين اللوائي ـ أن تقوم  اإلسرائيليللجانب   )ب 

يف املنطقة  اإلسرائيليينخرى تتطلبها رفاهة البنية التحتية األُ] مرافق[البلدية بأشغال يف الطرق أو يف 
ضمان سطيني فإن على اجلانب الفل ،أن يغطي تكاليف هذه األشغال اإلسرائيليوإذا عرض اجلانب . 2خ ـ 

 .أن تُمنح هذه األشغال األولوية القصوى يف التنفيذ
إن ما ورد أعاله ال يخل بأحكام االتفاق املرحلي املتعلقة بحرية الوصول إىل البنية التحتية واإلنشاءات   )ج 

 .والتجهيزات املوجودة يف مدينة اخلليل، كشبكة الكهرباء
  
  املواصالت - 13

د مواقع حمطات حافالت الركاب وإشارات املرور والترتيبات يملك اجلانب الفلسطيني صالحية حتدي  
إشارات السير وترتيبات السير ومواقع حمطات حافالت الركاب يف ] أمّا[. اخلاصة باملرور يف مدينة اخلليل

وأي تغيير الحق يف هذه الترتيبات . ، فتبقى على ما تكون عليه يف تاريخ إعادة االنتشار يف اخلليل2املنطقة خ ـ 
  .سيتم بالتعاون بين اجلانبين يف اللجنة الفرعية للمواصالت 2يف املنطقة خ ـ 
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 املفتشون البلديون - 14

لالتفاق املرحلي، سيعمل مفتشون بلديون غير مسلحين  1من امللحق  7ـ ج من املادة  4وفقاً للفقرة   )أ 
 .مفتشاً 50ولن يزيد عدد هؤالء املفتشين عن . 2ويرتدون مالبس مدنية يف املنطقة خ ـ 

 .يحمل املفتشون بطاقات هوية رسمية صادرة عن البلدية، وحتمل صوراً  )ب 
أن يطلب ـ بواسطة مكتب االرتباط املدين اللوائي يف اخلليل ـ االستعانة بالشرطة يمكن للجانب الفلسطيني   )ج 

 .2اإلسرائيلية ليتمكن من القيام بأعمال التنفيذ يف املنطقة خ ـ 
 

  ينيسطاجمللس الفل مواقع مكاتب - 15
تفزاز على اجلانب الفلسطيني، لدى افتتاحه مكاتب جديدة، أن يأخذ يف احلسبان احلاجة إىل تفادي االس 

وعندما يكون من احملتمل أن تؤدي إقامة مثل هذه املكاتب إىل التأثير يف النظام العام أو يف األمن، . واالحتكاك
  .ئمالفإن الطرفين سيتعاونان إليجاد احلل امل

  
  اخلدمات البلدية - 16

منتظمة لالتفاق املرحلي، تُؤمن اخلدمات البلدية بصورة  1من امللحق  7من املادة  5وفقاً للفقرة  
والتكلفة يحددها اجلانب الفلسطيني بالنظر إىل . ومتواصلة لكل أجزاء مدينة اخلليل بالتكلفة والنوعية نفسيهما

  .العمل املنجز واملواد املستهلكة، ومن دون تمييز
  

  متفرقات
  

  الوجود الدويل املوقت - 17
يف ذلك عدد عناصره  وسيتفق اجلانبان على صيغته، بما. سيكون هناك وجود دويل موقت يف اخلليل 

  .ومنطقة عمله
  

 1امللحق  - 18
 1ال شيء يف هذا البروتوكول سينتقص من السلطات واملسؤوليات األمنية ألي من اجلانبين وفقاً للملحق  

  .لالتفاق املرحلي
  

  املرفقات - 19
  .ستشكل املرفقات بهذا البروتوكول جزءاً ال يتجزأ منه 
  .1997يناير /لثاينأُبرم يف القدس يف السابع عشر من كانون ا 

  
  عريقات. ص      شومرون. د    
  ـــــــ      ـــــــ  
  عن منظمة                حكومةعن   
  التحرير الفلسطينية      دولة إسرائيل  

  
   1املرفق 

  )KB 469(خريطة إعادة االنتشار يف اخلليل 
  

  2املرفق 
  )5املادة (
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  املناطق احملاذية املتفق عليها
  :تفق عليها ما يليتشمل املناطق احملاذية امل 
، ويمضي على 100منطقة حمددة بخط يبدأ من النقطة املرجعية للمناطق احملاذية املتفق عليها رقم  - 1

، ويمضي من ثم بخط مستقيم إىل 101حتى يصل إىل النقطة املرجعية رقم  35الطريق القديمة رقم 
 .103جعية رقم ، ومن هناك يتصل بخط مستقيم بالنقطة املر102النقطة املرجعية رقم 

، ويتبع خطاً مستقيماً إىل النقطة املرجعية رقم 104منطقة يحددها خط يبدأ من النقطة املرجعية رقم  - 2
، ويتصل 13و 12و 11و 10و 8و 6و 5و 4، ويتّبع من هناك خطاً إىل الغرب مباشرة من احلواجز 105

 .106من هناك بواسطة خط مستقيم بالنقطة املرجعية رقم 
، ويمر إىل الشمال 108بالنقطة املرجعية رقم  107ا خط يصل النقطة املرجعية رقم منطقة يحدده - 3

 .15مباشرة من احلاجز رقم 
  

  3املرفق 
  )12املادة (
  

  قائمة املواقع 
 ت اجليش والشرطة يف حميطهآبما يف ذلك منش(باء ضريح اآل/ منطقة احلرم اإلبراهيمي.( 
 أبراهام أفينو/احلسبة. 
 بما يف ذلك املوقع العسكري يف حميطها(ومانو بيت ر/مةامدرسة أس.( 
 بيت هداسا/الدبويا. 
 تل الرميدة/جبلة الرحمة. 
 ضريح روث ويشاي/دير األربعين. 
 ةطقبما فيه خمفر الشرطة يف املن(حي غفعات أفوت /تل اجلعابرة.( 
 ضريح اآلباء بكريات أربع/الطريق التي تصل احلرم اإلبراهيمي. 

  
  مذكرة للسجل

  
يف حضور  1997يناير /كانون الثاين 15يف ] ياسر عرفات وبينامين نتنياهو[الزعيمان التقى  

يص ما اتفقا لخوقد طلبا إليه إعداد هذه املذكرة للسجل لت]. دنيس روس[املنسق األميركي اخلاص للشرق األوسط 
  .عليه يف اجتماعهما

  
  التعهدات املتبادلة

   
إن لكل من طريف االتفاق . الم يجب أن تتحرك قدماً كي تنجحاتفق الزعيمان على أن عملية أوسلو للس 

  .التزامهما تطبيق االتفاق املرحلي على قاعدة التبادليةوبالتايل، جدد الزعيمان . املرحلي خماوفه والتزاماته
  :ويف هذا السياق بلّغ كل منهما اآلخر أنه يلتزم التعهدات التالية  

  
  املسؤوليات اإلسرائيلية

  
  :انب اإلسرائيلي تأكيد التزامه التدابير واملبادئ التالية، وفقاً لالتفاق املرحلييعيد اجل  

  مسائل للتنفيذ
 :مراحل إعادة انتشار إضافية - 1

  .مارس/املرحلة األوىل من مراحل إعادة االنتشار اإلضافية ستنفذ خالل األسبوع األول من آذار
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 :مسائل اإلفراج عن السجناء - 2
إلفراج عن السجناء وفقاً ألحكام االتفاق املرحلي وإجراءاته، بما يف ذلك سيتم التعامل مع مسائل ا

  .7امللحق رقم 
  

  مسائل للتفاوض
 :قة من االتفاق املرحليمسائل معلَّ - 3

قة من االتفاق املرحلي، وسيجري التفاوض بشأن هذه ستأنف فوراً املفاوضات بشأن املسائل التالية املعلَّستُ
  :املسائل على نحو متواز

 .ملمر اآلمنا  -أ 
 .مطار غزة  - ب 
 .مرفأ غزة  - ج 
 .املعابر  - د 
 .املسائل االقتصادية واملالية واملدنية واألمنية  -ه 
 .العالقة بين الشعبين  - و 

 :مفاوضات الوضع النهائي - 4
  .ستُستأنف مفاوضات الوضع النهائي يف مدة ال تتجاوز شهرين من تنفيذ بروتوكول اخلليل

  
  املسؤوليات الفلسطينية

  
  :ني تأكيد التزامه التدابير واملبادئ التالية، وفقاً لالتفاق املرحلييعيد اجلانب الفلسطي  

 .استكمال عملية مراجعة امليثاق الوطني الفلسطيني - 1
 .مكافحة اإلرهاب ومنع العنف - 2

 .تعزيز التعاون األمني-أ 
 .تفاق املرحليمن اال 22يض والدعاية املعادية، كما هو حمدد يف املادة حرمنع الت  - ب 
 .رهابية وبناها التحتية بصورة منهجية وفاعلةإلمكافحة املنظمات ا  - ج 
 .رهابيين وحماكمتهم ومعاقبتهمتوقيف اإل  - د 
لالتفاق  4من امللحق ) و) (7( 2اً للمادة يتم التعامل مع طلبات تسليم املشتبه فيهم واملتهمين وفق  -ه 

 .املرحلي
 .مصادرة األسلحة النارية غير الشرعية  - و 

 .قاً لالتفاق املرحليسيتم حتديد حجم الشرطة الفلسطينية وف - 3
د مواقع املكاتب احلكومية الفلسطينية وفقاً ملا هو حمدد س األنشطة احلكومية الفلسطينية وحتدَّستمارَ - 4

  .يف االتفاق املرحلي
  .تنفذ االلتزامات املذكورة أعاله فوراً بصورة متوازية  

  
  خرىمسائل أُ

  
ه ومتعلقة بتنفيذ االتفاق املرحلي وتعهدات د أعالخرى مل حتدَّ يجوز ألي من الفريقين طرح مسائل أُ 

  .كال اجلانبين الناجمة عن االتفاق املرحلي
  أعدها السفير دنيس روس بطلب من 
  رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو
  والرئيس ياسر عرفات
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  مذكرة متفق عليها
  )7املادة (

  
وأن تُنجز هذه العملية بصورة  اتفق الزعيمان على أن تبدأ فوراً عملية إعادة افتتاح شارع الشهداء،  

كاملة يف غضون أربعة أشهر، وذلك بناءً على افتراض أن تكون التحضيرات التي اتفق اجلانبان عليها قد استُكملت 
  .وفقاً للخطة األميركية

  
  اخلطة األميركية اخلاصة بشارع الشهداء

  1997يناير /كانون الثاين 7
  

ها املستمر لعملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، أن تعتزم الواليات املتحدة، كجزء من دعم  
. تمول وتشرف على التحضيرات الهادفة إىل حتسين وتيسير االفتتاح الكامل لشارع الشهداء يف مدينة اخلليل

  .ه اجلانبانالذي أبرم" ة االنتشار يف اخلليلالبروتوكول اخلاص بإعاد"وسيتم هذا العمل بالتزامن مع تنفيذ 
  

  مواصفات العمل
تعتزم وكالة اإلنماء الدويل األميركية تمويل وإدارة حتسين نوعية املرافق، التي تشمل أساساً شبكة   

وبالتزامن مع . مياه الشرب وجمارير الصرف الصحي، يف منطقة شارع الشهداء لتسهيل االستفادة من اخلدمات
قة شارع الشهداء لتوفير بيئة آمنة وجذابة لألعمال حتسين املرافق، ستقوم الوكالة بإدارة عملية تأهيل منط

متر، بما يف ذلك  700وسيعاد إنشاء الشارع احلايل بصورة كاملة ملسافة تبلغ نحو . احمللية واملشاة وحركة السير
. متر من الشارع املؤدي إىل بوابة املدينة القديمة 100ارع رحمة، وـمتر من ش 200ساحة غروس، وكذلك 

  :كما هو متصور حالياً، تشملرئيسية لعمل املقترح، والعناصر ال
 إعادة إنشاء الشبكة الرئيسية لتوزيع املياه وجمارير الصرف الصحي وخطوط الكهرباء.  
  إذا كان ذلك مالئماً(إنشاء شبكة جديدة لصرف مياه األمطار.(  
  أمتار 9و 6يراوح عرض الشارع بين (رصف الشارع باألسفلت.(  
 بالط إنشاء أرصفة من ال)bricks ( اخلرساين) مع )أمتار على جانبي الشارع 3و 2بعرض يتراوح بين ،

 .حافات خرسانية مسبقة الصب
 إنشاء حواجز وسطية من القوالب اخلرسانية، مع حافات خرسانية مسبقة التقطيع يف الشارع. 
 تركيب أعمدة اإلنارة. 
 إقامة حواجز أمان يف مواقع خمتارة. 
 جر واألسوار وحيطان الدعمالرملي للوجه اخلارجي من حجارة املتالصقل بواسطة السفع ا. 
 طلي أبواب املتاجر. 
 تركيب أسوار من احلديد الصب على طول احلافات. 
 تركيب مظالت للمتاجر واملساكن املطلة على الشارع. 
 تركيب سالل للمهمالت. 
 إقامة أحواض للزهور. 
 تركيب إشارات سير جديدة. 
 طلي احلافات. 
 ار صغيرة وشجيرات وزهورزرع أشج.  

ويشمل هذا القسم من . هداسا وبيت شنيرسون توتشمل اخلطة أيضاً توسيع شارع الشهداء يف حميط بي  
وسيكون هناك رصيف على . متراً 13توسيع الطريق أمام بيت هداسا وبيت شنيرسون إىل : اخلطة العناصر التالية

الشارع بحائط حجري منخفض ودرابزين حديد، ال يزيد  ل كل رصيف عنكل جانب من جانبي الشارع، وسيُفصَ
متراً؛ وسيكون هناك طريقان متساويتان للسير يف االجتاهين يبلغ  30متر وال يزيد طوله عن  1.25ارتفاعه عن 

متر، وال يزيد  0.40ل بين الطريقين بحائط أمان ال يزيد عرضه عن أمتار؛ وسيُفصَ 3.55واحدة منهما  عرض كل
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مرائب للسيارات يف اجلهة الشمالية الشرقية  10متراً؛ وسيكون هناك  30متر، وال يزيد طوله عن  1.5ن ارتفاعه ع
  .من الشارع
وتتوقع وكالة اإلنماء الدويل األميركية أن تبدأ عملية تأهيل شارع الشهداء يف منتصف كانون   

وستكون جميع األعمال خاضعة . الفنية، على أن تستكمل بأقصى سرعة تسمح بها االعتبارات 1997يناير /الثاين
وسيتم التشاور باستمرار ملعاجلة املسائل الفنية التي قد تنشأ خالل تنفيذ . للقوانين واألنظمة املرعية اإلجراء

  .اخلطة
  

  رسالة يقدمها وزير اخلارجية األميركي
  وارن كريستوفر إىل بنيامين نتنياهو

  لدى توقيع بروتوكول اخلليل
  

  رئيس احلكومةعزيزي السيد 
وهو يمثل ". البروتوكول اخلاص بإعادة االنتشار يف اخلليل"أردتُ أن أهنئكم شخصياً بالنجاح يف إبرام   

بين  سيقام خطوة كبيرة إىل األمام يف عملية أوسلو للسالم، ويعيد تأكيد اقتناعي بأن سالماً عادالً ودائماً
  .داًاإلسرائيليين والفلسطينيين يف املستقبل القريب ج

ويف هذا اجملال، يف وسعي أن أؤكد لكم أن سياسة الواليات املتحدة ال تزال تقوم على دعم وتعزيز   
إننا ننوي مواصلة جهودنا للمساعدة يف ضمان تنفيذ كال الفريقين . التنفيذ الكامل لالتفاق املرحلي بكل أجزائه

  .قة بروح من التعاون وعلى أساس التبادليةلاللتزامات املعلَّ
وكجزء من هذه العملية، أكدتُ للرئيس عرفات الضرورة امللحة لبذل السلطة الفلسطينية كل جهد لضمان   

وأكدتُ له أن خوض هذه املسؤولية الرئيسية . النظام العام واألمن الداخلي ضمن الضفة الغربية وقطاع غزة
  . ية السالم ككلسيشكل أساساً حاسماً الستكمال تنفيذ االتفاق املرحلي، إضافة إىل عمل

وأريدكم أن تعلموا، يف هذا اإلطار، أنني أطلعت الرئيس عرفات على وجهات نظر الواليات املتحدة يف   
شأن عملية قيام إسرائيل بإعادة انتشار قواتها، وتعيين مواقع عسكرية حمددة، ونقل صالحيات ومسؤوليات 

قناعتنا بأن املرحلة األوىل من مراحل إعادة االنتشار  وعلى هذا الصعيد، نقلتُ. إضافية إىل السلطة الفلسطينية
وأن جميع املراحل الثالث إلعادة االنتشار اإلضافية ينبغي أن ينبغي أن جتري يف أسرع وقت ممكن،  اإلضافية

تُستكمل يف غضون اثني عشر شهراً من تنفيذ املرحلة األوىل من مراحل إعادة االنتشار اإلضافية، لكن من دون أن 
  .1998عدى ذلك منتصف سنة يت

السيد رئيس احلكومة، يمكن أن تطمئنوا إىل أن التزام الواليات املتحدة أمن إسرائيل هو التزام حازم،   
ولقد كان العنصر الرئيسي يف مقاربتنا للسالم، بما يف ذلك . ويشكل حجر الزاوية األساسي يف عالقتنا اخلاصة

. وشركائها العرب، يتمثل دائماً يف االعتراف باملتطلبات األمنية إلسرائيل التفاوض وتنفيذ االتفاقات بين إسرائيل
التزامنا التعاون معاً للعمل على تلبية إىل ذلك، تبقى إحدى السمات املميزة لسياسة الواليات املتحدة تتمثل يف 

  .احلاجات األمنية التي حتددها إسرائيل
ق يف أن تكون حدودها آمنة وقابلة للدفاع عنها، وهذا ما احل إلسرائيلأخيراً، أود أن أكرر موقفنا بأن   

 .جيرانها بصورة مباشرة واالتفاق عليه مع هيجب التفاوض يف شأن

  



 

 
 

  

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  
 


