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  وثائق إسرائيلية
  

  للترتيبات  مبادىء إسرائيلية
  ]مقتطفات[ .األمنية مع سورية

  

  
هدف اجملموعة العسكرية هو مناقشة الترتيبات األمنية التي يضمن تطبيقها على األرض يف إطار السالم "ـ 1البند 

  ."باتوأمن دائمين، والتوصل إىل اتفاق بشأن هذه الترتي أن تستطيع الدولتان العيش بسالم
[.......]  

. هدفنا هو إيجاد واقع يكون للطرفين فيه هوامش أمنية متساوية، مع استثمار أقل يف املوارد العسكرية"ـ 5البند 
  ."بين الدولتين] من احلدود[وهذا األمر صحيح إجماالً، وهو كذلك بالتأكيد يف املناطق القريبة 

[.......]  
  :ي على الوسائل التاليةينبغي أن يشتمل الترتيب األمنـ 7البند 

وينسحب اجليش اإلسرائيلي ويتنازل عن خط الدفاع . منطقة عازلة منزوعة السالح بين اجليشين"ـ ) أ( 7
  ."املمتاز الذي يمنحه ردوداً كافية على حاجات إسرائيل الدفاعية

سياسي يف أساسه،  هدف الوجود األجنبي الذي سينتشر يف هذه املنطقة هو إقامة عائق إضايف،" ـ) ب( 7
  ."يف وجه قرار بإدخال قوات عسكرية إىل هضبة اجلوالن

سيوفّر عمقُ القطاعات مؤشراً للطرفين إىل التزام االتفاق ويؤمن فترة اإلنذار املطلوبة من أجل " ـ4) ج( 7
  ."االنتشار الدفاعي يف حال خرق أحد الطرفين االتفاق

  ."من مبدأ املساواة شامالً بناء عليه، يجب أن يكون موقفنا" ـ5) ج( 7
[.......]  
وموقفنا هو أنه يجب أن يستمر اجليش ... يف هذا السياق، من املهم التذكير بأهمية جبل الشيخ"ـ 9البند 

سنضطر إىل (اإلسرائيلي يف تلقي املعلومات التي ال يمكن احلصول عليها إالّ من خالل االنتشار يف جبل الشيخ 
  )."لتحقيق هذه القدرة مناقشة خمتلف اإلمكانات

  

  

                                                 
 "بندًا آشف النقاب عنها زعيم الليكود بنيامين  17البنود المذآورة أعاله جزء من وثيقة سرية مكونة من . 29/6/1995، "هآرتس

 .28/6/1995عقدت بتاريخ نتنياهو في جلسة الكنيست التي 



 

 
 

  

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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