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  إسرائيل لألمنتصور 
  .يف قطاع غزة ومنطقة أريحا

  
  

  اعتبارات عامة
الغاية من هذه الورقة هي أن توضح لكم اخلطوط العريضة ملوقفنا من األمن يف قطاع غزة ومنطقة  ـ1

 .ونقطة انطالقنا هي البنود املنصوص عليها يف إعالن املبادىء وحماضر اجللسات املتفق عليها. أريحا
ىل االتفاق العتيد بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا باعتباره نموذجاً إلحالل واقع جديد تنظر إسرائيل إ ـ2

يمكِّن الفلسطينيين واإلسرائيليين من العيش جنباً إىل جنب، متمتعين باألمن والسالم، بينما يدير 
همية يف ويف هذا اإلطار، تعدُّ مسألة األمن يف الدرجة العليا من األ. الفلسطينيون شؤونهم بأنفسهم

ولذلك سيكون لقدرتنا على التوصل إىل ترتيبات ترضي اجلانبين يف شأن األمن تأثير مباشر يف . نظرنا
وستقود هذه الترتيبات إىل توطيد . موقف إسرائيل من معظم القضايا املطروحة على طاولة املفاوضات

 .نمو االقتصاديعالقاتنا السلمية وتنشىء اجلو املؤاتي الجتذاب االستثمارات وتعزيز ال
املتفق عليها املسؤوليات اإلسرائيلية والفلسطينية عن األمن يف  يحدد إعالن املبادىء وحماضر اجللسات ـ3

وستكون إسرائيل مسؤولة عن األمن اخلارجي واألمن والنظام العام . قطاع غزة ومنطقة أريحا
ولين عن األمن الداخلي والنظام وسيكون الفلسطينيون مسؤ. يف هذه املناطق للمستوطنات واإلسرائيليين

 .وسيتم ذلك بإنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية. العام بالنسبة إىل الفلسطينيين يف هذه املناطق
ويف هذا الصدد، يجب على االتفاق املفصَّل يف شأن قطاع غزة ومنطقة أريحا أن يشتمل على مفاهيم  ـ4

نظام العام واألمن الداخلي بطريقة منسقة، وتنشىء، تمكّن اجلانبين من القيام بمسؤولياتهما املتعلقة بال
إن ما نعقده من آمال على . من خالل ذلك، جواً من األمن التام لإلسرائيليين والفلسطينيين على السواء

ولذلك فإن تطوير الثقة املتبادلة والسير قدماً على . ـ لكبيرة املستقبل ـ ومثلها آمالكم، كما أعتقد يقيناً
 .يمهدان الطريق، فيما نرى، من أجل حتقيق هذه اآلمالنحو متدرج س

استناداً إىل بنود إعالن املبادىء وحماضر اجللسات املتفق عليها، ستنسحب القوات العسكرية اإلسرائيلية  ـ5
ومع ذلك فإن قوات األمن اإلسرائيلية تظل موجودة وستحتفظ بالسلطات . من قطاع غزة ومنطقة أريحا

. لصون األمن اخلارجي فضالً عن النظام العام واألمن الداخلي لإلسرائيليين واملسؤوليات الضرورية
وستتمتع الشرطة الفلسطينية بالسلطات املطلوبة للقيام بمسؤولياتها عن النظام العام واألمن الداخلي 

 .للفلسطينيين
  

 األمن اخلارجي
، مثلما ذكر آنفاً، من مسؤولية إن الشؤون املتعلقة باألمن اخلارجي والعالقات اخلارجية كافة ستكون ـ6

 .لزم ذلك استمرار انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية على طول احلدود مع مصر واألردنتوسيس. إسرائيل
  :ولذلك

أ ـ يف حال نشوء خماطر خارجية ال تبدو اليوم ممكنة، وكي تتمكن إسرائيل من القيام بمسؤولياتها، 
ممارسة حقها يف الدفاع عن نفسها ضد خماطر كهذه بقواتها العسكرية، حتى على  ستظل إسرائيل متمتعة بالقدرة
  .يف املناطق التي انسحبت منها

وإىل منطقة أريحا، (ب ـ ستتحكم إسرائيل باحلركة من مصر واألردن إىل قطاع غزة والضفة الغربية 
  .ين يف شأن املرورولكن توضع ترتيبات تتعلق بالتنسيق بين اجلانب. وباملمرات احلدودية) تالياً

                                                 
 مصدر خاص. 
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ج ـ ومن مستلزمات األمن احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على اجملال الكهرومغناطيسي، والبحر وبعض 
وهذا ال يمنع، طبعاً، األنشطة واالستعماالت الفلسطينية يف هذا . الوجود العسكري على الساحل، بحسب ما هو مالئم

  .الشأن، وذلك بمقتضى إعالن املبادىء
  .ال اجلوي حتت سيطرة إسرائيلد ـ يبقى اجمل

  
  الوجود األجنبي

وكما قد . على أنفسهم يف الشؤون املتعلقة بأمنهم والفلسطينيين أالَّ يعتمدوا إالّ يجب على اإلسرائيليين ـ7
. لقوات األمم املتحدة أو ملراقبيها يف قطاع غزة ومنطقة أريحا بيَّنا من قبل، فإن إسرائيل ال تلحظ أي دور

يتخذ صفة قوات الفصل وال أن  نه يجب على الوجود الدويل أو الوجود األجنبي املؤقت أالّويف رأينا أ
بل يجب أن ينحصر هذا الوجود يف . يتدخل يف املسائل املتعلقة بالعالقات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية

 .معاونة الفلسطينيين على ممارسة سلطتهم داخلياً
  

  قوة الشرطة الفلسطينية
إعالن املبادىء وحماضر اجللسات املتفق عليها، فإن السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة استناداً إىل  ـ8

ومنطقة أريحا ستقوم بمسؤولياتها عن النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين، من خالل إقامة قوة 
سطينيين يحملون وسيُختار أفراد هذه القوة من الفلسطينيين احملليين ومن فل. شرطة فلسطينية قوية

إىل اتفاق يتيح إنشاء قوة شرطة  وتطمح إسرائيل. جوازات أردنية أو وثائق مصرية ويأتون من اخلارج
وحتقيقاً لهذه الغاية ينبغي أن يشتمل االتفاق، يف . فلسطينية قادرة على القيام بمهماتها بصورة فعالة

اسة جتهيزها بالسالح والرجال جملة ما يشتمل، على بنود تتعلق بحجم قوة الشرطة هذه، وسي
 .وانتشارها ونشاطها

يسمح إعالن املبادىء وحماضر اجللسات املتفق عليها للفلسطينيين بالشروع يف إنشاء قوة الشرطة  ـ9
ولذلك بات لزاماً علينا أن نويل األولوية األوىل ملناقشة األنشطة املتعلقة بهذا  .عليه بحسب ما اتفقفوراً، 

ستعدة، من جهتها، ملدِّ يد املساعدة لقوة الشرطة الفلسطينية عند االقتضاء وكما هو وإسرائيل م. املسعى
 .مطلوب

  
 تصور إسرائيل لألمن الداخلي

ومنطقة أريحا تستلزم منا اتخاذ جميع  إن مسؤوليتنا عن توفير األمن لإلسرائيليين يف قطاع غزة  ـ10
من وجودنا ونشاطنا  ،احلدِّ، قدر اإلمكان ومع ذلك فنحن راغبون يف. اخلطوات الضرورية يف هذا الشأن

ونحن نتوقع أن تتخذ السلطة الفلسطينية . العسكريين يف املواضع الكثيفة السكان يف تلك املناطق
إجراءات فعالة للحؤول دون األعمال اإلرهابية ال ضد الفلسطينيين فحسب بل ضد إسرائيل واإلسرائيليين 

حماية اإلسرائيليين الذين قد يتعرضون للخطر أينما كانوا يف تلك  إن إسرائيل ستحتفظ بحق إالّ. أيضاً
ويف حال تضارب املسؤوليات فستكون العتبارات األمن اإلسرائيلية األفضلية على أية  .املناطق

 .اعتبارات أُخرى
خدام استناداً إىل إعالن املبادىء وحماضر اجللسات املتفق عليها، يحق لإلسرائيليين أن يستمروا يف است  ـ11

أن تكفل سالمة  يّة داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا، ولذلك سيُطلب من قوات األمن اإلسرائيليةالطرق بحرّ
 .املرور من وإىل املستوطنات اإلسرائيلية واملواقع العسكرية ،هؤالء اإلسرائيليين وأن تصون، طبعاً

راكز األمنية الدائمة أو وهذه احلاجة تفرض على إسرائيل أن حترس بعض الطرق بالدوريات، وبامل  ـ12
كما أن حماية املستوطنات ستستلزم، يف جملة ما تستلزم، حتديد خطوط . املتغيرة، وبوسائل أُخرى

خارجية دفاعية ضرورية حلماية املستوطنات، بما يف ذلك بناها التحتية ومناطقها الزراعية 
 .والصناعية والطرق التي تصل فيما بينها

ـ اللذين قد ينطلقان من قطاع غزة ومنطقة أريحا ـ من بلوغ إسرائيل لعنصر  إن منع اإلرهاب والعنف  ـ13
وكي تقوم إسرائيل بهذه املهمة فستحتفظ بحقها يف إقامة منشآت أمنية . حيوي يف تصور إسرائيل لألمن

ين يف أراضي غزة املتاخمة إلسرائيل، كما أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على حركة الفلسطينيين ب
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وهي يف ممارستها هذه السلطة ستفي بالتزامها السماح بمرور الفلسطينيين . زة وأريحا وإسرائيلقطاع غ
 .اآلمن

  
 آلية التنسيق األمني

إن وجود طرق يشترك اإلسرائيليون والفلسطينيون يف استخدامها، ومثله احلاجة املشتركة للحؤول دون   ـ14
اً، يستلزمان التنسيق الوثيق بين قوة الشرطة األعمال اإلرهابية ضد اإلسرائيليين والفلسطينيين مع

وقد تدعو احلاجة أيضاً إىل أنشطة مشتركة، كالدوريات واحلواجز . الفلسطينية وقوات األمن اإلسرائيلية
 .على الطرق التي يستعملها اإلسرائيليون والفلسطينيون

للشؤون األمنية املشتركة يف إعالن املبادىء وحماضر اجللسات املتفق عليها إقامة جلنة مشتركة  يلحظ  ـ15
وتنظر إسرائيل إىل هذه اللجنة نظرتها إىل أداة قيمة ملعاجلة الهموم األمنية  .قطاع غزة ومنطقة أريحا

لذلك كان ال بد لبنية هذه اللجنة وأساليب عملها من أن . لدى اجلانبين ولتنمية الثقة املتبادلة بينهما
 .ادث على األرضتلحظ سبالً سريعة وفعالة ملعاجلة احلو

  
 خاتمة

إن التصور اإلسرائيلي لألمن مبني على الرغبة يف ضمان أمن اإلسرائيليين والفلسطينيين، ويف احلد من   ـ16
ويف . التدخل اإلسرائيلي داخل املناطق الكثيفة السكان يف قطاع غزة ومنطقة أريحا إىل أدنى حد ممكن

تقال السلطة برفق من إسرائيل إىل السلطة الفلسطينية ل انرأينا أن حتقيق هذا التصور يف الواقع سيسهِّ
الذاتية يف هاتين املنطقتين، ويشجِّع قيام عالقة ثابتة بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويوجِد 

  .سابقة إيجابية من أجل استمرار عملية السالم
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