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  وضع حد للعنف
على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تعيدا تأكيد التزاماتهما االتفاقات والتعهدات القائمة، ) 1(

  .وأن تطبقا على الفور وقفاً غير مشروط ألعمال العنف
ن القصور عن بذل جهد كامل لوضع حد ألعمال العنف سوف يجعل هذا اجلهد غير فاعل، ومن احملتمل إ

  .أن يفسره اجلانب اآلخر بأنه برهان على نية عدائية
)1 ( إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تستأنفا فوراً التعاون األمني بينهما حكومة يجب على.  

ويقلقنا جداً . إىل منع أعمال العنف سيشجع على استئناف املفاوضات إن التعاون الثنائي الفاعل الهادف
أنه يف غياب التعاون األمني الشفاف والفاعل، ستستمر أعمال اإلرهاب وغيرها من أعمال العنف، وقد يُنظر إليها 

توسيع نطاق يجب أن ينظر الطرفان يف  .ظر عما إذا كان ذلك صحيحاً أم العلى أنها مسموح بها رسمياً، بغض الن
  .التعاون األمني بينهما بحيث يعكس أولويات شعبيهما، وأن يسعيا لكسب قبول شعبيهما لهذه اجلهود

األمني أمر بالغ الصعوبة سياسياً  يف غياب الفلسطينية القائل بأن التعاون  إننا نسلّم بموقف السلطة
ائيلية املتشددة واقتران ذلك بمفاوضات حمتوى سياسي مناسب، أي، يف غياب تخفيف اإلجراءات األمنية اإلسر

التعاون األمني قد ال تكون حكومة  ونسلّم أيضاً بخشية السلطة الفلسطينية من أنه لدى حتقيق. مثمرة مستمرة
نعتقد أن . إسرائيل مستعدة ألن تعمل بصورة صريحة مباشرة يف معاجلة االهتمامات السياسية الفلسطينية

إذا اعتُبرت اإلجراءات  وأيستمر إذا تأجل إجراء مفاوضات ذات معنى لفترة غير معقولة،  ال يمكن أن التعاون األمني
  .أنها عدائية، وإذا تم اتخاذ خطوات تُعتبر استفزازية أو مضرة بنتيجة املفاوضات" على األرض"األمنية 

  
  
  

                                                 

 المصدر : http://www.usinfo.state.gov/arabic/mena/0521mitchel.htm   

 
 هكذا في المصدر.  



  180، ص )2001 فيرخ( 48، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةتينيت ةطخو لشتيم ةنجل ريرقت

 

2 
 

  إعادة بناء الثقة
ذات معنى، " فترة تبريد"يجاد يجب أن تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل سوية من أجل إ □

والتي طرحت  2000واتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة التي تم اقتراح بعضها يف بيان قمة شرم الشيخ عام 
  .خالل اجتماع القاهرة 2001] كانون الثاين[يناير  7الواليات املتحدة بعضها يف 

شف، وشجب التحريض بكافة أشكاله، على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل استئناف جهودهما لك □
  .والثني عنه
على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين واإلسرائيليين معاً بوسائل ملموسة أن اإلرهاب أمر  □

يستحق الشجب وغير مقبول، وأن السلطة الفلسطينية سوف تبذل جهداً بنسبة مئة يف املئة للحؤول دون العمليات 
 يجب أن يشمل هذا اجلهد اتخاذ خطوات فورية إللقاء القبض على، وسجن،. تكبيهااإلرهابية وملعاقبة مر

  .اخلاضعة لصالحيات السلطة الفلسطينية اإلرهابيين العاملين يف املناطق
" النمو الطبيعي"يجب على حكومة إسرائيل أن جتمد كافة نشاطات االستيطان، بما يف ذلك  □

تعاون األمني الذي تريده حكومة إسرائيل أن يتعايش طويالً مع النشاط ال يمكن لنوع ال. للمستوطنات القائمة
، والذي وصفته الواليات املتحدة "قلقاً عظيماً"االستيطاين، الذي وصفه االحتاد األوروبي مؤخراً بأنه يسبب  

  .األميركية بأنه استفزازي
املستوطنات، التي تشكل نقاط  بعناية ما إذا كان عليها أن تعتبر يجب على حكومة إسرائيل أن تدرس □

  .أو أدوات استفزاز يمكن أن حتول دون بدء حمادثات مثمرة ،احتكاك، أدوات مقايضة يف مفاوضات مستقبلية
قد ترغب حكومة إسرائيل يف أن تُبيّن بوضوح للسلطة الفلسطينية أن السالم يف املستقبل لن يشكل أي  □

  .فلسطينية تقام يف الضفة الغربية وقطاع غزةتهديد للترابط واالمتداد اإلقليمي لدولة 
 28على قوات الدفاع اإلسرائيلية أن تدرس مسألة االنسحاب إىل املواقع التي كانت متواجدة فيها قبل  □

  .، األمر الذي يقلل من عدد نقاط االحتكاك واحتماالت حدوث مواجهات عنيفة2000سبتمبر / أيلول
قوات الدفاع اإلسرائيلية، وتنفيذها، لسياسات وإجراءات تشجع  يجب أن تضمن حكومة إسرائيل تبني □

الردود غير املميتة لدى مواجهة متظاهرين غير مسلحين، وذلك بغية التقليل إىل أدنى حد ممكن من اإلصابات 
  :وعلى قوات الدفاع اإلسرائيلية أن. واالحتكاك بين الشعبين

سكرية يف حاالت قتل الفلسطينيين الناجتة عن عمليات تعود إىل القيام بتحقيقات جتريها الشرطة الع •
يجب أن تتخلى قوات الدفاع . قوات الدفاع اإلسرائيلية يف املناطق الفلسطينية خالل حوادث ال عالقة لها باإلرهاب

 ألن هذا الوصف ال يميّز" نزاع مسلح ال يصل إىل حد احلرب"لالنتفاضة احلالية على أنها اإلسرائيلية عن وصفها 
  .بين اإلرهاب واالحتجاج

تتبنى أساليب لضبط اجلماهير تقلل من احتماالت وقوع القتلى واجلرحى، بما يف ذلك سحب  •
  .الرصاصات املطاطية ذات القلب املعدين من االستعمال

يف كافة األوقات عند نقاط احتكاك ) العسكرية(تضمن وجود جمندين مدربين وناضجين يف اخلدمة  •
  .معروفة

ن أن القيم املعلنة، واإلجراءات العملياتية املعمول بها، لقوات الدفاع اإلسرائيلية، توجب على تضم •
اجلنود العناية بالفلسطينيين املقيمين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كما باإلسرائيليين املقيمين هناك، وفقاً 

  .للقواعد األخالقية التي تعتمدها قوات الدفاع اإلسرائيلية
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أن ترفع إجراءات اإلغالق، وأن حتول إىل السلطة الفلسطينية كافة الواردات  يجب على حكومة إسرائيل □
كما يجب . الضريبية العائدة إليها، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون يف إسرائيل بالعودة إىل أعمالهم

والطرق وإتالف األشجار، وغير ذلك من  عليها أن تضمن امتناع قوى األمن واملستوطنين من تدمير املنازل
ونأخذ علماً بموقف حكومة إسرائيل بأن أعماالً من هذا . املمتلكات الزراعية املوجودة يف املناطق الفلسطينية

  .رغم هذا، فإن آثارها االقتصادية ستستمر لسنوات عديدة. النوع قد نُفّذت ألسباب أمنية
اون مع دوائر األمن اإلسرائيلية بحيث تضمن إىل أقصى حد يجب أن جتدد السلطة الفلسطينية التع □

ممكن التدقيق الكامل بهويات العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، وعدم ارتباطهم بمنظمات وأفراد 
  .ضالعين يف اإلرهاب

على  يجب أن تمنع السلطة الفلسطينية املسلحين من استعمال مناطق فلسطينية مأهولة إلطالق النار □
إن هذا األسلوب يعرّض املدنيين من اجلانبين خلطر ال . مناطق إسرائيلية مأهولة وعلى قوات الدفاع اإلسرائيلية

  .لزوم له
يجب أن تتبنى وتنفذ حكومة إسرائيل وقوات الدفاع اإلسرائيلية سياسات وإجراءات تهدف إىل ضمان  □

لسطينية املأهولة اخلطر على حياة وأمالك املدنيين أن يقلل الرد على أي مصدر إطالق نار من املناطق الف
الفلسطينيين إىل أدنى حد، مع األخذ بعين االعتبار احتمال أن يكون هدف مطلقي النار إحداث ردود فعل مفرطة من 

  .قبل جيش الدفاع اإلسرائيلي
  .املستوطنين يجب أن تتخذ حكومة إسرائيل كافة اخلطوات الضرورية ملنع ارتكاب أعمال عنف من قبل □
  .التي تمنع استعمال أسلحة غير شرعية" واي ريفر"يجب أن يلتزم الطرفان أحكام اتفاقية  □
دي واضح وال اعتراض يجب أن تتخذ السلطة الفلسطينية كافة اخلطوات الضرورية إلنشاء تسلسل قيا □

  .املسلحة العاملة حتت سلطتهاعليه للقوات 
مقاييس فعالة للسلوك واحملاسبة داخل صفوف قواتها  وتطبق يجب أن ترسي السلطة الفلسطينية □

  .املسلحة وبين رجال الشرطة والقيادات السياسية املدنية التابعة لها
يجب على السلطة الفلسطينية، كما على حكومة إسرائيل، النظر يف أن تتعهدا سوية باحملافظة على  □

إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساعد يف عكس مسار . يينوحماية األماكن املقدسة للمسلمين واليهود واملسيح
  .االستخدام املتزايد لألفكار الدينية لتشجيع وتبرير أعمال العنف: اجتاه مقلق، هو
يجب على حكومة إسرائيل، كما على السلطة الفلسطينية، أن تؤيد وتدعم عمل املنظمات الفلسطينية  □

من املهم أن حتصل . بتنفيذ مبادرات تطال كل اجلاليات للربط بين الشعبينواإلسرائيلية غير احلكومية املهتمة 
قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية،  إلنسانية إىل القرى الفلسطينية منهذه النشاطات، ومنها تأمين املساعدة ا

  .على الدعم الكامل من الطرفين
  

  استئناف املفاوضات
 

ئة لوقف أعمال العنف، واالستئناف الفوري للتعاون األمني، نكرر اعتقادنا بأن جهداً بنسبة مئة بامل
مع ذلك، ال يمكن استمرار أي خطوة من هذه . مهمة الستئناف املفاوضاتادل تدابير بناء الثقة، هي أمور وتب

  .اخلطوات لفترة طويلة إذا مل تتم العودة إىل املفاوضات
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إطار ولكن، من أجل توفير . عمال املفاوضاتليس من ضمن مهماتنا حتديد مكان، أو أساس، أو جدول أ
بين الطرفين، يجب عدم تأجيل املفاوضات ملدة غير معقولة؛ وحسب رأينا، يجب أن سياسي فعال للتعاون العملي 

  .تعبر هذه املفاوضات عن روح التسوية، واملصاحلة، والشراكة، رغم أحداث األشهر السبعة املاضية
، نوصي باجتماع 2000وعام  1999اهمات قمتي شرم الشيخ يف عام إىل روح اتفاقات وتف استناداً

عادة التأكيد على التزامهما االتفاقات املوقعة والتفاهمات املتبادلة، واتخاذ اإلجراءات املترتبة على إلالطرفين 
  .يجب أن يكون هذا أساس استئناف مفاوضات كاملة وذات معنى. ذلك

يعودا إىل طاولة املفاوضات فإنهما سيواجهان احتمال االستمرار يف إذا مل . إن الطرفين على مفترق طرق
د من أفراد شعبيهما إىل مغادرة البالد للعيش يف ديار بعيدة لتربية يالقتال لسنوات عديدة، مع اضطرار العد

سرائيليين على اإل. وهذا يعني وقف أعمال العنف اآلن. نضرع إىل الله أن يختار الطرفان اخليار الصحيح. أوالدهما
هذا الواقع ال . اًلقد قدر التاريخ واجلغرافيا لهم أن يكونوا جيران. والفلسطينيين أن يعيشوا ويعملوا ويزدهروا سوية

وعندما تسترشد أعمالهم بهذا اإلدراك فقط، سوف يتمكنون من تطوير رؤيتهم وحتقيقها بالنسبة . يمكن تغييره
  .للسالم واالزدهار املشترك

  ريل، الرئيس التاسع للجمهورية التركيةسليمان ديمي
  توربيورن جاكالند، وزير خارجية النرويج

  جورج جيه ميتشل، عضو سابق ورئيس األغلبية يف جملس الشيوخ األميركي
  رادمان، عضو سابق يف جملس الشيوخ األميركي . وارن بي

  االحتاد األوروبي خافيير سوالنا، املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية املشتركة يف
  

  



 

 
 

  

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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