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  املواقف الفلسطينية واإلسرائيلية واألميركية من خطة 
  وكالة االستخبارات املركزية األميركية، رمدي

 .جورج تينيت، لوقف إطالق النار

  :مواقف الطرفين وصيغة تينيت على النحو التايل" هآرتس"خلصت صحيفة 
  ـ املطالب األمنية1

حب القوات اإلسرائيلية إىل اخلطوط التي كانت فيها إزالة كل األطواق واحلصار وس :املوقف الفلسطيني □
وترفض . والسلطة ملتزمة فقط بتقرير ميتشل وستعمل على هذا األساس ملنع العمليات والعنف. 28/9/2000يوم 

  .واجلهاد اإلسالمي "حماس"اعتقال نشطاء 
بما يف ذلك رشق  الوقف املطلق، الفوري وغير املشروط جلميع أنواع العنف،: املوقف اإلسرائيلي □

. وتنفيذ أعمال وقائية ملنع عمليات إرهابية ."أ"ووقف العنف يف كل املناطق وليس فقط يف املنطقة . احلجارة
  .واعتقال جميع اخملربين ونشطاء اإلرهاب

إزالة األطواق واحلصار وعودة اجليش اإلسرائيلي إىل اخلطوط واملواقع التي كان : املوقف األميركي □
وعلى السلطة الفلسطينية . ووقف العنف مع سريان وقف إطالق النار على جميع املناطق. 28/9/2000فيها يوم 

  ".القنابل املوقوتة"اعتقال 
  

  ـ املطالب السياسية2
والتوصل إىل تسوية . ر اآلمن كخطوات بناء ثقةإطالق سراح األسرى وفتح املم: املوقف الفلسطيني □

  . وحل قضية الالجئين 338و 242نهائية خالل عام على أساس قراري 
التمسك بتوصيات تقرير ميتشل وحسب الهيكل الذي حدده أعضاؤها من دون أي : املوقف اإلسرائيلي □

  .تعديل
  .غير واضح :املوقف األميركي □

  
  ـ فترة التهدئة3

  .تقصير فترة التهدئة إىل أربعة أسابيع: لسطينياملوقف الف □
  .القبول باملوقف األميركي: املوقف اإلسرائيلي □
ويقترح تينيت ستة . حتديد طول فترة التهدئة إىل حين البدء بإجراءات بناء الثقة: املوقف األميركي □

  .أسابيع
  

  ـ املستوطنات4
  ".النمو الطبيعي"يف ذلك التجميد املطلق والكامل، بما : املوقف الفلسطيني □
البحث يف وقف البناء يف املستوطنات واملناطق عند بدء مرحلة إجراءات بناء : املوقف اإلسرائيلي □

  .الثقة
  .غير واضح: املوقف األميركي □

                                                 
 "13/6/2001، )بيروت" (السفير.  



 

 
 

  

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
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