
 

 في الخليل بروتوكول اعادة االنتشار

 ١٩٩٧يناير (كانون الثاني)  ١٥

 

 الترتيبات االمنية المتعلقة باعادة االنتشار في الخليل

 اعادة االنتشار في الخليل   .١

سيتم اعادة انتشار القوات العسكرية االس�رائيلية ف�ي الخلي�ل اس�تنادًا إل�ى االتف�اق االنتق�الي وه�ذا البروتوك�ول.          

اعادة االنتشار هذه في مدة ال تتجاوز عشرة أيام من توقيع هذا البروتوك�ول، وخ�الل العش�رة أي�ام      وستستكمل

سيبدل الطرفان كل جه�د ممك�ن لمن�ع االحتك�اك أو أي عم�ل م�ن ش�أنه تعطي�ل اع�ادة االنتش�ار وس�تمثل اع�ادة             

يل، اال إذا كان منصوصًا خالف�ًا  االنتشار تطبيق كامل لمواد االتفاق االنتقالي الخاصة باعادة االنتشار في الخل

 ) من االتفاق االنتقالي.  ١) من الملحق رقم (٧لذلك في المادة (

 المسؤوليات والصالحيات االمنية .٢

  -أ      

"، ش��بيهًا لم��ا ت��م ف��ي م��دن الض��فة الغربي��ة   ١س��يتولى الب��وليس الفلس��طيني مس��ؤولياته ف��ي منطق��ة "ه��ـ    -

 األخرى. 

" ٢يات والص�الحيات للنظ�ام الع�ام واألم�ن ال�داخلي ف�ي منطق�ة "ه�ـ         ستحتفظ اسرائيل بجمي�ع المس�ؤول   -

 وباالضافة ستستمر في تحمل مسؤولية األمن العام لالسرائيليين. 

في ه�ذا الس�ياق يؤك�د الطرف�ان التزامهم�ا ب�احترام م�واد االتف�اق االنتق�الي األمني�ة ذات العالق�ة وبض�مها              - ب

" م��ن ٢" (من��ع األعم��ال العدائي��ة) والم��ادة "١٥الم��ادة " " (ترتيب��ات األم��ن والنظ��ام الع��ام)،١٢الم��واد "

" (مب��ادئ ٧الملح��ق األول م��ن االتف��اق االنتق��الي (السياس��ة األمني��ة لمن��ع االره��اب والعن��ف) والم��ادة "      

 " (قواعد العمل للقضايا األمنية المشتركة).  ١١للخليل) والمادة "

 نية المتفق عليهاالترتيبات األم .٣

ستقرار المتبادلين في مدينة الخليل، فإن ترتيب�ات أمني�ة خاص�ة س�يتم تطبيقه�ا ف�ي       للحفاظ على األمن واال - أ

" المحاذية للمنطقة الخاضعة للسيطرة األمني�ة االس�رائيلية، وف�ي المنطق�ة ب�ين نق�اط تفت�يش        ١مناطق "هـ 

 رائيلية. وبين المنطقة الخاضعة للسيطرة األمنية االس -محددة على الخارطة المرفقة -البوليس الفلسطيني

هدف نقاط التفتيش س�يكون لتمك�ين الب�وليس الفلس�طيني م�ن ممارس�ة مس�ؤولياته وفق�ًا لالتف�اق االنتق�الي،            - ب

لمنع دخول اشخاص مسلحين أو متظ�اهرين أو أي اش�خاص يه�ددون النظ�ام الع�ام إل�ى المنطق�ة المح�ددة         

 اعاله. 
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  ءات أمنية مشتركةاجرا .٤

مكتبًا فرعيًا في مدينة الخليل محدد على الخارط�ة المرفق�ة له�ذا     D.C.O سينشئ مكتب التنسيق االقليمي -أ 

 البروتوكول.

في منطقة "هـ"، للتعامل م�ع أح�داث تتعل�ق بالفلس�طينيين فق�ط،       J.M.U ستعمل دورية مشتركة متحركة -ب 

 . .J.M.U ستحدد حركة الـ

ألمني��ة االس��رائيلية، وكج�زء م��ن الترتيب��ات األمني��ة ف��ي المن��اطق المحاذي�ة للمن��اطق الخاض��عة للس��يطرة ا   -ج 

وكما هو محدد اعاله، فإن دوريات مشتركة متحركة ستعمل في هذه المنطق�ة م�ع التركي�ز عل�ى األم�اكن      

 ٣٥المن��اطق المرتفع��ة المطل��ة عل��ى طري��ق   ٤-٤الش��عبة.  -٣ح��ارة الش��يخ.  -٢اب��و اس��نينة.  -١التالي��ة: 

 .الجديد

 ".  ١ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة "هـ   -د 

مشتركة ستعمل عل�ى الطري�ق الم�ؤدي م�ن رأس الج�ورة ال�ى ش�مال مفت�رق دورا عب�ر طري�ق            دورية -

 السالم، كما هو محدد على الخارطة المرفقة. 

، بما ف�ي ذل�ك الج�زء الش�رقي م�ن ه�ذا الطري�ق كم�ا ه�و          ٣٥ستعمل دورية مشتركة على الطريق رقم  -

 محدد على الخارطة المرفقة.  

كة المتحركة سيتسلحان بأسلحة متكافئة (الجان�ب الفلس�طيني رش�اش مين�ي     الطرفان في الدوريات المشتر -ه 

 )١٦انجرام والجانب االسرائيلي ميني م 

برئاس�ة   J.C.C للتعام�ل م�ع الوض�ع األمن�ي الخ�اص ف�ي مدين�ة الخلي�ل سينش�أ مرك�ز للتنس�يق المش�ترك             -و 

تعام�ل م�ع النش�اطات    س�يتمثل بال  J.C.C في جبل مانوح، هدف ال�ـ  D.C.O ضباط كبار من الجانبين في

وفقًا للبنود ذات العالقة من االتف�اق االنتق�الي، بم�ا     J.C.C األمنية المشتركة في مدينة الخليل وسيعمل الـ

 J.C.C " وه��ذا البروتوك��ول، وض��من ذل��ك ف��إن ك��ال الط��رفين س��يبلغان ال��ـ  ١ف��ي ذل��ك الملح��ق رق��م " 

النش��اطات االمني��ة لك��ل منهم��ا ف��ي    بالمظ��اهرات واألعم��ال الت��ي تم��ت بش��أن ه��ذه المظ��اهرات، وايض��اً   

 J.C.C /أ وس�يعلم ال�ـ  ٣المناطق الخاضعة لسيطرتها األمنية المحاذية، بما في ذلك المنطقة المح�ددة ف�ي   

 بتلك النشاطات.  

 البوليس الفلسطيني .٥

مجه�زين بعش�رين    ٤٠٠" وسيكون عددهم ١ستنشأ محطات البوليس الفلسطيني والمواقع في منطقة "هـ  -أ 

 بندقية لحماية هذه المحطات.  ١٠٠مسدس، و  ٢٠٠كون مسلحة بـ مركبة، وست

"، كم�ا ه�و مح�دد    ١سيتم انشاء اربع فرق رد سريع، وسيتم توزيعه�ا واح�دة لك�ل مرك�ز ب�وليس ف�ي "ه�ـ         -ب 

على الخارطة المرفقة، وستكون مهامها الرئيس�ية التعام�ل م�ع الح�االت األمني�ة الخاص�ة، وس�يكون ع�دد         

 . عضو ١٦كل وحدة مؤلف من 



 

البن��ادق الم��ذكورة اع��اله ستخص��ص الس��تخدام ف��رق ال��رد الس��ريع فق��ط، للتعام��ل م��ع الح��االت االمني��ة         -ج 

 الخاصة. 

 ". ١سيعمل البوليس الفلسطيني بحرية في منطقة "هـ  -

نشاطات فرق ال�رد الس�ريع وه�ي مس�لحة بالبن�ادق ف�ي المنطق�ة الماذي�ة المتف�ق عليه�ا والمح�ددة ف�ي              -

  – . J.C.C تتطلب اتفاق الـ ٢الملحق 

 " لتنفيذ المهام المحددة اعاله. ١ستستخدم فرق الرد السريع البنادق في باقي منطقة "هـ  -

سيتأكد البوليس الفلسطيني، بأن جميع افراد البوليس الذين سينتشرون في الخليل سيجتازون فحصًا يؤكد  -د 

 صالحيتهم للخدمة، أخدين بعين االعتبار حساسية المنطقة. 

 ةيماكن الديناأل .٦

" م��ن االتف��اق االنتق��الي   ٣م��ن الملح��ق األول ف��ي الملح��ق رق��م "    " ٣٢/أ م��ن الم��ادة " ٣و ٢الفقرت��ان  -أ 

 ".١ستطبقان فيما يتعلق باألماكن الدينية اآلتية في منطقة "هـ 

 كهف اوثينال بن كانس/ الخليل.  -١

 حرم الرحمة / الوني مامير.  -٢

 ايثال افرهام/ بلوطة ابراهيم. -٣

  مايان سارة/ عين سارة. -٤

س��يكون الب��وليس الفلس��طيني مس��ؤوًال ع��ن حماي��ة ه��ذه األم��اكن اليهودي��ة، ودون االنتق��اص م��ن ه��ذه         -ب 

المسؤولية للبوليس الفلسطيني، فإن الزيارات لهذه األماكن الدينية من المص�لين وغي�رهم م�ن ال�زوار،     

كن والت��ي س��تتأكد م�ن حري��ة الوص��ول له��ذه األم��ا  J.U.M س�تتم بموافق��ة دوري��ات مش��تركة متحرك�ة  

 وكذلك استخدامها السلمي. 

 اعادة الحياة الى طبيعتها في البلدة القديمة .٧

يؤكد الطرفان التزامهما للحفاظ على حياة طبيعية ف�ي جمي�ع ارج�اء مدين�ة الخلي�ل ويمن�ع اي اس�تفزاز او         -أ 

 احتكاك من شأنه التأثير على الحياة الطبيعية في المدينة. 

ضمن ذلك يؤكد الطرفان التزاماتهم�ا باتخ�اذ ك�ل الخط�وات واالج�راءات الض�رورية الع�ادة الحي�اة ال�ى           -ب 

 طبيعتها في الخليل بما في ذلك: 

ف��تح الحس��بة كس��وق ب��المفرق، حي��ث س��تباع البض��ائع بش��كل مباش��ر للمس��تهلكين م��ن خ��الل المت��اجر   -

 الحالية.

جي خ�الل اربع�ة اش�هر ال�ى م�ا كان�ت علي�ه        حركة السيارات على شارع الشهداء ستعود بشكل تدري -

 .  ١٩٩٤ )شباطفبراير (قبل 

 



 

 العمارة .٨

 ستسلم العمارة للطرف الفلسطيني بعد استكمال اعادة االنتشار وستصبح مقر البوليس الفلسطيني .

 مدينة الخليل   .٩

لى تقس�يم المدين�ة ض�من    يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، ولفهمهما بأن الصالحيات األمنية لن تؤدي ا

ذلك، ودون االنتقاص من الصالحيات والمسؤوليات األمنية للجانبين، يؤكد الطرفان بأن حركة الن�اس والس�يارات   

 والبضائع داخل المدينة، أو منها أو اليها ستكون طبيعية وعادية ودون حواجز أو عقبات.  

 

 لنية المتعلقة باعادة االنتشار في الخليدالترتيبات الم

 نقل المسؤوليات والصالحيات المدنية   .١٠

مج�ال)   ١٢التي ل�م تنق�ل ال�ى الجان�ب الفلس�طيني ف�ي مدين�ة الخلي�ل (        نقل المسؤوليات والصالحيات المدنية  - أ

" من الملحق األول من االتفاق االنتقالي، يجب أن يتم في نف�س الوق�ت ال�ذي ت�تم في�ه اع�ادة       ٧حسب المادة "

 الخليل.  انتشار القوات االسرائيلية في

"، س��يتم نق��ل المس��ؤوليات والص��الحيات المدني��ة ال��ى الجان��ب الفلس��طيني، باس��تثناء تل��ك   ٢ف��ي منطق��ة "ه��ـ  - ب

 المتعلقة باالسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة االسرائيلية بمسؤولياتها عليها.   

 البناء والتخطيط .١١

ي للمدينة بطريق�ة ل�ن تض�ر أو تغي�ر ط�ابع اي ج�زء       الطرفان تعهدان بالمحافظة على حماية الطابع التاريخ - أ

 من المدينة.

اعل��م الجان��ب الفلس��طيني الجان��ب االس��رائيلي بأن��ه خ��الل مزاول��ة مس��ؤولياته وص��الحياته، وباالخ��ذ بع��ين       - ب

 االعتبار قوانين البلدية، بانها تتعهد بتنفيذ ما يلي: 

ح��دود الخارجي��ة واألم��اكن المح��ددة مت��ر م��ن ال ٥٠أمت��ار) عل��ى بع��د  ٦بن��اء مب��اٍن اكث��ر م��ن ط��ابقين (  -

 " سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق االقليمي.٣بالملحق رقم "

مت�ر م�ن الح�دود الخارجي�ة لألم�اكن المرفق�ة ف�ي         ١٠٠-٥٠أمتار) م�ن   ٩بناء مباٍن من ثالث طوابق ( -

 الملحق الثالث سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق االقليمي. 

مت�ر م�ن الح�دود الخارجي�ة لالم�اكن المح�ددة ف�ي         ١٠٠نية عل�ى بع�د   بناء مباٍن غير تجارية وغي�ر س�ك   -

"، والت��ي س��يؤدي اس��تخدامها ال��ى االض��رار بالبيئ��ة مث��ل المص��انع الص��ناعية، أو مب��اٍن ق��د  ٣الملح��ق "

 شخص ستتم مع مكتب التنسيق االقليمي.  ٥٠يجتمع اكثر من 

" سيتم بالتنس�يق  ٣لمحددة في الملحق "متر من الطريق ا ٥٠أمتار) على بعد  ٦بناء مباٍن من طابقين ( -

 مع مكتب التنسيق االقليمي.

 سيتم اتخاذ اجراءات للتأكد من تطبيق ما أعاله. -



 

ال يطبق هذا البند على م�ا ه�و ق�ائم م�ن مب�اٍن أو أي ابني�ة تح�ت البن�اء منح�ت البيلدي�ة رخ�ص له�ا قب�ل               -

 .  ١٩٩٧كانون الثاني 

 البنية التحتية .١٢

س�اعة م�ن أي    ٤٨الجانب االس�رائيلي م�ن خ�الل مكت�ب التنس�يق االقليم�ي، وقب�ل        سيعلم الجانب الفلسطيني  -أ 

)، ٢اعمال منوى القيام بها على البنية التحتية والتي من شأنها التأثير على حرك�ة الم�رور عل�ى ط�رق (ه�ـ      

نطق�ة  والتي يمكن أن تؤثر على البنية التحتية مث�ل (المي�اه، المج�اري، الكهرب�اء، االتص�االت) الت�ي تخ�دم م       

 ). ٢(هـ 

يحق للجانب االسرائيلي الطلب من الجانب الفلسطيني، من خالل مكتب التنس�يق االقليم�ي ب�أن تق�وم البلدي�ة       -ب 

) ٢بتنفيذ اعمالها على الطرق وأي مجاالت بنى تحتية أخرى المطلوب�ة لحي�اة االس�رائيليين ف�ي منطق�ة (ه�ـ       

مال، فإن الجان�ب الفلس�طيني يتعه�د ب�أن ت�تم ه�ذه       واذا ما عرض الجانب االسرائيلي تغطية تكاليف هذه األع

 األعمال كأولوية. 

ماورد أعاله لن يجحف ببنود االتفاق االنتقالي بما فيها الوصول الى البني�ة التحتي�ة والمراف�ق والمواق�ع ف�ي       -ج 

 مدينة الخليل مثل محطة الكهرباء.   

 المواصالت  .١٣

ت، ترتيبات المرور واشارات المرور في مدين�ة الخلي�ل،   سيكون للجانب الفلسطيني الحق في تحديد مواقف الباصا

) ستبقى عل�ى م�ا ه�ي علي�ه ف�ي ي�وم اع�ادة        ٢اشارات المرور، وترتيبات المرور ومواقف الباصات في منطقة (هـ 

 ) ستتم بالتعاون بين الجانبين في اللجنة الفرعية للمواصالت.  ٢االنتشار، أي بذلك في منطقة (هـ 

 مفتشو البلدية .١٤

" من االتفاق االنتقالي سيقوم مفتشون م�ن البلدي�ة   ١" في الملحق رقم "٧.س من المادة "٤ادًا الى الفقر استن -أ 

 ).٥٠)، على أن ال يتجاوز عددهم (٢بلباس عادي ودون اسلحة بالعمل في منطقة (هـ 

 سيحمل هؤالء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية. -ب 

اعدة الب�وليس االس�رائيلي م�ن خ�الل مكت�ب التنس�يق االقليم�ي م�ن         يستطيع الجانب الفلسطيني ان يطل�ب مس�   -ج 

 ).  ٢اجل تطبيق نشاطها في (هـ 

 مواقع المكاتب .١٥

الجان��ب الفلس��طيني عن��دما يح��اول ف��تح مكات��ب جدي��دة ف��ي منطق��ة (ه��ـ) س��يأخذ بع��ين االعتب��ار الحاج��ة ال��ى تجن��ب     

لع�ام أو األم�ن س�يتعاون الط�رفين عل�ى ايج�اد       االحتكاك واالس�تفزاز وعن�دما ي�ؤثر ف�تح ه�ذه المكات�ب عل�ى النظ�ام ا        

 حلول مالئمة. 

 

  



 

 خدمات البلدية .١٦

" من الملحق األول من االتفاق االنتقالي ستقدم الخدمات البلدية بش�كل من�تظم   ٧" من المادة "٥استنادًا الى الفقرة " 

الجان�ب الفلس�طيني للعم�ل     ومستمر لجميع ارجاء مدينة الخليل ب�نفس المس�توى والتكلف�ة، وس�تحدد التكلف�ة م�ن قب�ل       

 الذي انجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة.

 

   متفرقات

 الوجود الدولي المؤقت .١٧

سيكون هناك وجود دولي مؤقت في الخليل، وسيحدد الطرفان طرق عمل هذه الوحدات بما في ذلك العدد ومنطقة 

 العمل.  

 ١ملحق  .١٨

والص�الحيات االمني�ة ألي م�ن الط�رفين اس�تنادًا للملح�ق        لن يجحف أي امر في ه�ذا البروتوك�ول م�ن المس�ؤوليات    

 األول من االتفاق االنتقالي.   

 اتالمرفق  .١٩

 مرفقات هذا البروتوكول تشكل جزء مكمل له . 

  

 ١٩٩٧ (كانون الثاني) يناير ١٧تم في القدس في 

 

 عن حكومة إسرائيل

 د. شومروم

 عن منظمة التحرير الفلسطينية

 ص. عريقات

 

 

   ١مرفق ال

 خريطة إعادة االنتشار في الخليل  

 

   المصدر:


