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  املبادرة املصرية ـ األردنية لتهدئة املواجهات 
  *الفلسطينيين واإلسرائيليين بين

  
  

  :العبرية أمس ما أسمته النص احلريف للمبادرة كما يأتي" ونوتريديعوت أح"نشرت صحيفة   
إىل  األوضـاع إعـادةمن خالل تطبيق تفاهمات قمة شرم الشـيخ وبهـدف  األزمة إلنهاءاتخاذ خطوات  - 1

 :2000) سبتمبر(قبل أيلول  يهعلما كانت 

 إلنهــاءمــن تــاريخ االتفــاق علــى هــذه املبــادرة، باتخــاذ خطــوات عينيــة  أســبوعيلتــزم الطرفــان، خــالل   )أ (
 .الهدوء وإعادةاملواجهات 

احلصـــار العســـكري واالقتصـــادي املفـــروض علـــى الضـــفة الغربيـــة والقـــدس وقطـــاع غـــزة ويـــتم  إنهـــاء  )ب (
 .رم اجملتمع الدويل استعمالهاإىل وسائل حربية يح ءاللجوالتطرق إىل 

 . 2000 ]سبتمبر[قعها يف أيلول اتسحب إسرائيل قواتها إىل مو  )ج (

 .املستحقة للسلطة الفلسطينية واألموالحترير فوري وتسديد للديون   )د (

 .اللجنة األمنية ـ السياسية ملراقبة تطبيق بنود االتفاق متلتئ  )ه (

املتبـــادل مـــن خـــالل التطبيـــق احلـــريف  ألمـــنواالثقـــة بينهمـــا  إلعـــادةيتبنـــى الطرفـــان اتخـــاذ خطـــوات  - 2
  :بما يف ذلك اماللتزاماته

 .1999) سبتمبر(أيلول  5استئناف التطبيق الفوري لكافة بنود مذكرة شرم الشيخ التي وقعت يف   )أ (

 .وقف فوري وكامل لالستيطان بما يف ذلك يف القدس الشرقية  )ب (

 .األمنيةتنفيذ من الطرفين لاللتزامات   )ج (

 .العبادة للمسلمين واملسيحيين أماكناحملافظة على   )د (

 .التي اتفق عليها الطرفان خرىاألُتطبيق متبادل جلميع االلتزامات   )ه (

يقرر الطرفان جتديد املفاوضات حول املسائل املطروحة كافة للتوصل إىل حل : املفاوضات إنعاش - 3
 242هدف تطبيـق تـام للقـرارين القدس، والالجئون، واحلدود، واملستوطنات، واألمن، واملياه ب: نهائي وبضمنها

 .املفاوضات خالل ستة أشهر من تاريخ استئنافها إنهاءويتفق الطرفان على  338و

لتـأمين التطبيـق احلـريف للبنـود الـواردة أعـاله نقتـرح أن يقـوم رعـاة العمليـة، : مراقبة العملية السـلمية - 4
  .ق ودفع العمليةوجملس األمن الدويل بمراقبة تطبي األردناالحتاد األوروبي، مصر، 

  
  

                                                 
 .اإلسرائيلية" يديعوت أحرونوت"يفة ؛ نقًال عن صح2/4/2001، )لندن" (الحياة" *



 

 
 

  

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  
 


