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 .خطة دانماركية للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 

  
  :ـ املرحلة األوىل1

  ما قبل االنتخابات الفلسطينية
وذلك (...) إبرام اتفاق أمني ـ إسرائيلي فلسطيني يشمل وقف العنف واإلرهاب والتحريض على العنف   •

  .يني التي أعيد احتاللهامن أراضي احلكم الذاتي الفلسط تدريجياً سيتيح إلسرائيل االنسحاب
وإجراءات حاسمة (...) إعالن عام بالعربية تصدره القيادة الفلسطينية يؤكد جمدداً حق إسرائيل بالوجود   •

  .لوضع حد لالستفزازات ضد إسرائيل
مؤسساتية ( 2002) نوفمبر(مواصلة التقدم الذي أُحرز يف اإلصالحات الفلسطينية حتى تشرين الثاين   •

ويجب النظر يف انتقال للسلطات بما يشمل توفير : حتت إشراف اللجنة الرباعية) قتصادية وماليةوقضائية وا
  .منصب رئيس للوزراء يف إطار اإلصالح الدستوري

وقف بناء مستوطنات جديدة (...) تخفيف فوري وملموس للقيود املفروضة على الشعب الفلسطيني   •
لسماح بدخول العمال الفلسطينيين إىل إسرائيل ورفع احلواجز ومنح حرية إعادة ا(...) وتوسيع املستوطنات القائمة 

  .التنقل إلفساح اجملال أمام التحضير لالنتخابات
  .يف إطار التحضير لالنتخابات، يجب نشر مراقبين يف أقرب وقت ممكن  •
ي جلمع أموال من أجل اإلصالحات والنهوض االقتصاد 2002ة يف خريف اجتماع للدول املانح  •

  .لألراضي الفلسطينية
  .الدعوة يف أقرب وقت ممكن إىل مؤتمر سالم دويل  •
  :ـ املرحلة الثانية2

  بعد االنتخابات الفلسطينية
وتنتهي مع إبرام اتفاق حول إقامة دولة  2003) يناير(تطلق بعد االنتخابات الفلسطينية يف كانون الثاين 

  .2003 )أغسطس(فلسطينية مع حدود موقتة يف آب 
السلطة  شكيل سلطة فلسطينية جديدة حتظى بشرعية، يف موازاة تطبيق إصالحات، ما يجعلت"  •

  .الفلسطينية شريكاً يحظى بمصداقية من أجل السالم
  . وضع دستور فلسطيني  •     
اللجنة الرباعية والدول العربية الثالث  مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية تملك حدوداً موقتة مع  •     

  .لتسهيل هذا احلوار) مصر واألردن والسعودية(املعتدلة 
  .اتفاق حول االنتقال احلر واآلمن بين األراضي الفلسطينية على الضفة الغربية لغور األردن وغزة  •     
  .ين دوليينمواصلة تطبيق برنامج اإلصالحات الفلسطينية ونشر مستشارين ومراقب  •     
  ".مكافحة مستمرة للعنف واإلرهاب  •     

  :ـ املرحلة الثالثة3
  بعد إقامة دولة فلسطينية موقتة

                                                 
 "وقد ذكرت الصحيفة أنها تدرج أبرز نقاط اخلطة. 31/8/2002، )لندن" (احلياة. 
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تبدأ املرحلة الثالثة مع إعالن دولة فلسطينية  2003) أغسطس(ب يف آ(...) بعد انتهاء املفاوضات   
  .2005) يونيو(زيران دولة فلسطينية نهائية يف ح وهذه املرحلة تنتهي مع إقامة. قتةبحدود مو
إن الهدف . وستشمل حتويل السلطة الفلسطينية إىل حكومة انتقالية ومفاوضات حول الوضع النهائي  

  :سيكون التوصل إىل اتفاق حسب اخلطوط التالية
تبادل متناسب لألراضي ووصل بين الضفة الغربية (مع تعديالت يف األراضي  1967العودة إىل حدود   •

  ).وقطاع غزة
  .لقدس، عاصمة لدولتينا  •
  .دولة فلسطينية بتسلّح حمدود  •
  .حل ملشكلة الالجئين يكون عادالً وقابالً لالستمرار وتدريجياً  •

وسيلي ذلك مفاوضات إسرائيلية حول معاهدة سالم مع سورية ولبنان، على أن ترحب اجلامعة العربية 
أفق تطبيع كامل للعالقات مع إسرائيل بعد االنتهاء مع (...) وتعترف بانتهاء النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني 

  .معاهدتي السالم مع سورية ولبنان من
  .الدعوة إىل مؤتمر للمانحين لدعم إعادة اإلعمار والتنمية لألراضي الفلسطينية  

  
  
  
  

  
 

  



 

 
 

  

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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