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  وثائق مفاوضات السالم
  

  :انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا
  التصور الفلسطيني لألمن

  .1993أكتوبر / تشرين األول 21
  
  

  نظرة عامة: أوالً 
اجللسات املتفق عليها، يقوم التصور الفلسطيني لألمن يف اداً إىل إعالن املبادىء وحماضر استن  

  :ى املبادىء العامة التاليةمفاوضات قطاع غزة ومنطقة أريحا عل
  

اطق ـاب القوات العسكرية اإلسرائيلية من املنـا إىل حتقيق انسحـاع غزة ومنطقة أريحـاوضات قطـتهدف مف أ ـ
 إخالء دائماً هو أنه سيكون" االنسحاب"واملفهوم الفلسطيني لعبارة . 1994أبريل / نيسان 13 املذكورة قبل

  :لحوظة الحتفاظ إسرائيل باملسؤولية عنللمناطق املذكورة مع األحكام امل
  األمن اخلارجي؛) أ(  
  .األمن الداخلي والنظام العام بالنسبة إىل املستوطنات واملستوطنين اإلسرائيليين) ب(  

  
خارج املراكز السكانية  وتهدف هذه املفاوضات أيضاً إىل حتقيق اتفاق على إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية ب ـ

 13ويفترض يف هذا االنسحاب أن يتم قبل . وخارج مناطق أُخرى من باقي أراضي الضفة الغربيةالفلسطينية 
  .يف مواقع أمنية حمددة" انتشارها"وتعيد القوات اإلسرائيلية . 1994يوليو / تموز

  
صوص ى على أساس من التعايش السلمي، واالحترام املتبادل كما هو منإن احلاجات األمنية للطرفين ستلبَّ ج ـ

واجلانب الفلسطيني يعتقد أن املساواة واملعاملة باملثل تشكالن املقومات األساسية ألمن . عليه يف مقدمة اإلعالن
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين على السواء، وأن ال جمال لتقديم احلاجات األمنية ألحد اجلانبين على حساب اآلخر

  
قة أريحا إنشاء وانتشار قوة شرطة فلسطينية تقوم بمسؤوليات تتضمن الترتيبات األمنية لقطاع غزة ومنط د ـ

وينطوي املفهوم . احلفاظ على األمن الداخلي والنظام العام بالنسبة إىل الفلسطينيين، وتتألف من فلسطينيين
 الشأنأو األمنية اإلسرائيلية املستمر يف هذا /الفلسطيني على كون هذه املسؤولية تستبعد تدخل القوات العسكرية و

  .داخل املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية
  

على أكثر من جمرد إنشاء قوة شرطة قادرة، فاجلانب الفلسطيني ) للفلسطينيين(الفلسطيني لألمن  يقوم التصور هـ ـ
يعي بحدة ضرورة التوصل إىل مقاربة واسعة وشاملة حلاجته إىل األمن الداخلي والنظام العام، بما يف ذلك 

بعيدة املدى لتحسين األوضاع االجتماعية االقتصادية وبرنامج إلعادة التأهيل االجتماعي والتربوي، إجراءات 
  .وسوى ذلك من اإلجراءات الرامية إىل توطيد االستقرار وبناء اإلجماع داخل املناطق التي ستخليها إسرائيل

  
 

                                                 
 مصدر خاص. 
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  األمن اخلارجي واألمن الداخلي: ثانياً 
أن مسؤولية إسرائيل عن األمن اخلارجي تتعلق باخملاطر اخلارجية ـ يعتبر اجلانب الفلسطيني 1  

االستراتيجية، كخطر احلرب الشاملة، أو سوى ذلك من اخملاطر العسكرية الكبرى الصادرة من خارج قطاع غزة 
تقع  ويجب أن يميَّز ذلك عن اخملاطر الطفيفة األثر كتلك التي تنشأ عن التسلل عبر احلدود والتي. ومنطقة أريحا

لذلك  .ضمن نطاق مسؤوليات األمن الداخلي املنوطة باجلانبين املشرفين على مهمات األمن على احلدود الفاصلة
  :يعتقد اجلانب الفلسطيني

ينبغي أن ) بما يف ذلك اجلسور واملعابر، إلخ(أ ـ أن العبور من وإىل األراضي اخلاضعة للسلطة الفلسطينية   
نفسهم باعتباره جزءاً ال يتجزأ من املسؤولية الفلسطينية عن األمن الداخلي، ويخضع يحدّد من قِبل الفلسطينيين أ

  .للتنسيق بين اجلانبين، على ما نص االتفاق
ب ـ أنه ال بد من اتخاذ بعض اإلجراءات املالئمة من أجل ضمان املرور بين منطقتي غزة وأريحا، بما يف   

  .ذلك احلركة البرية واجلوية
د أو انتشار للقوات العسكرية أو األمنية اإلسرائيلية يف قطاع غزة ومنطقة أريحا ألغراض ج ـ أن أي وجو  

  .الدفاع االستراتيجي اخلارجي ال مسوِّغ له يف إطار السالم والعالقات السلمية الناشئة مع الدول اجملاورة
  

  املستوطنات: ثالثاً 
ار وجود املستوطنات اإلسرائيلية واملستوطنين اإلسرائيليين داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا ـ إن استمر1

يعدُّ خطراً جدياً كامناً على بقاء واستقرار أية ترتيبات أمنية متفق عليها، ومصدراً للتوتر الدائم واالحتكاك بين 
  .اجلانبين

ت واملستوطنين ومثلها حرية استعمال الطرق ـ إن املسؤولية اإلسرائيلية عن األمن الداخلي للمستوطنا2
من قبل القوات اإلسرائيلية واملدنيين اإلسرائيليين يف منطقتي غزة وأريحا، ال يمكن أن تفسَّرا باعتبارهما تفويضاً 

وإن من شأن . مطلقاً للوجود العسكري اإلسرائيلي الواسع الرقعة يف املناطق التي تم إخالؤها بحكم االتفاق
  :ذاتفويض كه

  .من أي معنى حقيقي، وأن يناقض بذلك روح االتفاق ونصه" االنسحاب"أ ـ أن يجرد لفظ 
ب ـ أن يعرقل نشاط السلطة الفلسطينية التي تسعى إسرائيل جلعلها مسؤولة عن صون األمن الداخلي 

  .والنظام العام داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا
ي ـارسات االحتالل التـومن جانب واحد، االحتالل ومم اح إلسرائيل بأن تفرض، من دون عوائقـج ـ السم

  .سبتمبر وبداية عصر جديد من العالقات بين الشعبين/ أيلول 13أبطلها اتفاق 
ـ يشكل املستوطنون اإلسرائيليون واملستوطنات اإلسرائيلية قضية ناشئة عن قرار إسرائيلي خمالف 3

، يقع عبء إيجاد حل مالئم لهذه املسألة على عاتق إسرائيل ولذلك. إلرادة الشعب الفلسطيني واجملتمع الدويل
وال يجوز أن يفرض على الفلسطينيين أن يتحملوا . حصراً، ويتعلق باإلرادة السياسية اإلسرائيلية يف الدرجة األوىل

نين ولذلك يأملون من احلكومة اإلسرائيلية بأن تعمل للحؤول دون قيام املستوط. عواقب وضع اختلقته إسرائيل
  .بأية أنشطة عدائية أو استفزازية ضد الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية

  
  األجنبي/الوجود الدويل: رابعاً 

. أجنبي موقت باعتباره عنصراً حيوياً لألمن/ينظر اجلانب الفلسطيني إىل االتفاق على وجود دويل ـ1
لعالقات السلمية التامة، فإن من شأن هذا ونظراً إىل عدم تكافؤ القوى بين اجلانبين، وبانتظار اكتمال تطور ا

  :الوجود أن يعمل على تأمين
  .املالئمة ملراقبة االتفاقات والتحقق من تطبيقها (mechanism)أ ـ اآللية 

  .ب ـ اآللية املالئمة لتدريب قوات الشرطة الفلسطينية وتدعيمها
  .قيام أي من الفريقين بأعمال متطرفةج ـ إجراء تطميني للجانبين كليهما لكونه رادعاً حمتمالً يف وجه 

د ـ اآللية املالئمة ملشاركة قوات الشرطة الفلسطينية يف مهمات ضمان أمن املمرات واملعابر يف قطاع 
  .غزة ومنطقة أريحا
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  خاتمة: خامساً 

ينطلق التصور الفلسطيني لألمن من أن تطبيق االتفاق على قطاع غزة ومنطقة أريحا سيشكل اخلطوة   
والغاية الفلسطينية القصوى هي بسط السلطة الفلسطينية على كامل .  على طريق إلغاء االحتالل بالتدريجاألوىل

، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة للعيش عيش احلرية واملساواة يف 1967األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة 
ن متبادالً بالضرورة ـ بما يف ذلك احلاجة إىل ويف حين أن الفلسطينيين يقبلون بكون األم. سالم دائم مع إسرائيل

التنسيق والتعاون مع إسرائيل يف هذا اجملال كما يف غيره من اجملاالت ـ فإن التصور الفلسطيني لألمن يقوم على 
فإن مل تتم مراعاة . أساس الفصل بين املسؤوليات األمنية، وقيام كل جانب بإدارة شؤونه األمنية اخلاصة بمفرده

  .لفصل فلن تتعزَّز فرص االستقرار وال فرص التعايش السلميهذا ا



 

 
 

  

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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