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  الصيغة الكاملة لوثيقة مدير وكالة 
  االستخبارات املركزية األميركية، جورج تينيت، 
 .لوقف إطالق النار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  
  

تؤكد أجهزة األمن اإلسرائيلية والفلسطينية التزامها االتفاقات األمنية التي تم صوغها يف شرم الشيخ  •
، والبنود األمنية يف وثيقة ميتشل 2001) يناير(ويف القاهرة يف كانون الثاين  ،2000) أكتوبر(يف تشرين األول 

  .2001) أبريل(يف نيسان 
يتعهد الطرفان بوقف متبادل وشامل للنار ووضع حد ألعمال العنف كافة، بما ينسجم وتصريحات  •

  .الزعيمين العلنية
  .د تنشأ خالل تطبيق خطة العمليعهد إىل اللجنة األمنية املشتركة تسوية املشاكل التي ق •
أجهزة األمن التابعة حلكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية اتخاذ اإلجراءات األمنية العينية على  •

أيلول  28واحلقيقية والواقعية والفورية إلعادة التعاون األمني واألوضاع امليدانية إىل ما كانت عليه قبل 
  ).سبتمبر(

  .لسلطة الفلسطينية التعاون األمني فوراًتستأنف حكومة إسرائيل وا •
تعقد جلسة فورية على مستوى رفيع بمشاركة رجال األمن اإلسرائيليين والفلسطينيين واألميركيين،  •

  .إلزامي) لهذه األجهزة(حضور املمثلين الكبار  .جلسة مماثلة أسبوعياً، على األقلعلى أن تعقد 
وتعيد نشاطاتها اليومية .) إيه. سي. دي(الفلسطينية يف املناطق تنشّط قيادات التنسيق اإلسرائيلية ـ  •

الوضع األمني فإن احلواجز التي حتول وعندما يتيح . 2000] سبتمبر[أيلول  28وفق املعايير التي وضعت قبل 
  .دون التعاون الفعلي تتم إزالتها وتُستأنف الدوريات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية املشتركة

اإلسرائيليين ) املسؤولين األمنيين(ت املتحدة أجهزة فيديو إلجراء حمادثات بين كبار تقدم الواليا •
  .والفلسطينيين لدفع احلوار املتواصل والتعاون األمني

  .يتخذ الطرفان خطوات فورية لفرض صارم وشامل لوقف النار الذي أعلناه ولتثبيت املناخ األمني •
عينية لتأمين حركة قوات األمن اإلسرائيلية والفلسطينية الذين  تطور اللجنة األمنية العليا إجراءات •

  .يتحركون يف مناطق ليست خاضعة لسيطرتهم ووفق االتفاقات القائمة
األجهزة األمنية،  آت رئيس السلطة الفلسطينية ومقراتتمتنع إسرائيل عن شن أي هجوم ضد منش •

  .فة الغربية وغزةاالستخباراتية والشرطة الفلسطينية أو السجون يف الض
تبدأ السلطة الفلسطينية فوراً عمليات التحقيق واعتقال اإلرهابيين يف الضفة الغربية وغزة وتزود  •

  .اللجنة األمنية بأسماء املعتقلين فور اعتقالهم وتفاصيل اإلجراءات التي اتخذت
  .ال عالقة لهم باإلرهابتطلق إسرائيل سراح الفلسطينيين الذين اعتُقلوا يف عمليات تمشيط أمنية، و •
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بموجب إعالنها وقف النار تمنع السلطة الفلسطينية جميع أفراد قوات األمن من التحريض أو املساعدة  •
  .املستوطنات اأو إعداد هجمات على أهداف إسرائيلية، بما فيه

ناطق اخلاضعة اإلسرائيلية عن تنفيذ عمليات أمنية يف املن وقف النار أيضاً تمتنع القوات بموجب إعال •
  .للسلطة الفلسطينية أو شن هجوم على أهداف مدنية ال جريرة لها

تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق يف مقتل فلسطينيين نتيجة عمليات اجليش اإلسرائيلي يف الضفة  •
  .ويعهد التحقيق إىل الشرطة العسكرية. الغربية وغزة يف صدامات ال عالقة لها باإلرهاب

ألمن الفلسطينيون واإلسرائيليون إىل اللجنة األمنية ليزود كل طرف اآلخر، وممثلي يلجأ ممثلو ا •
 أو من يشتبه يف أنهم إرهابيون الواليات املتحدة، معلومات عن نشاطات إرهابية بما فيها معلومات عن إرهابيين

  .ينشطون يف مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الثاين أو يقتربون من هذه املناطق
هم وخمازن األسلحة ادعة ضد اإلرهابيين وأماكن اختبائعلى السلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات ر •

  .ومصانع إنتاج قذائف الهاون، وتقدم تباعاً، تقارير عن نشاطها هذا إىل اللجنة األمنية
نفيذ تتخذ السلطات اإلسرائيلية إجراءات ضد مواطنين إسرائيليين يحرضون أو ينفذون أو يخططون لت •

  .أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقدم تقارير عن هذه اإلجراءات إىل اللجنة األمنية
تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بصرامة ملنع أفراد أو جمموعات من استعمال مناطق حتت  •

تهما لشن تستغل املناطق اخلاضعة لسيطرتخذ الطرفان إجراءات تضمن أن ال وي. سيطرتهما لتنفيذ أعمال عنف
  .هجوم على الطرف الثاين أو لتكون مالذاً بعد تنفيذ عمليات هجومية

تعين اللجنة األمنية نقاط احتكاك مركزية ويقدم كل طرف إىل اآلخر أسماء رجال األمن املسؤولين عن  •
  . كل نقطة احتكاك

كيفية معاجلة الطرفين  مهذه اإلجراءات تنظ. احتكاكثابتة لطبيعة النشاط يف كل نقطة  تتم بلورة أوامر
  .كما تنظم آلية إجراء االتصال يف حال الطوارىء. أمنية وردهما عليهالصدامات 

مناطق يحظر فيها "يتفق رجال األمن الفلسطينيون واإلسرائيليون على اخلطوات العملية الالزمة لفرض 
ستخدم الطرفان جميع الوسائل وي. االحتكاك لتقليل إمكان املواجهة، حول نقاط "مناطق عازلة"و " اهرالتظ

  .الضرورية ملنع أعمال الشغب وملراقبة التظاهرات، خصوصاً يف مناطق نقاط االحتكاك
يبذل رجال األمن اإلسرائيليون والفلسطينيون جهوداً مشتركة يف البحث عن أسلحة غير قانونية  •

وتبذل جهود قصوى . ق اخلاضعة لسيطرتهمومصادرتها بما فيها القذائف والصواريخ واملواد املتفجرة، يف املناط
  .لألسلحة ملنع تهريب وإنتاج غير قانوين

على اجليش اإلسرائيلي استخدام وسائل ليست فتاكة، ملعاجلة جتمهر الفلسطينيين أو املتظاهرين  •
  .لتقليل اخلطر على حياة وممتلكات مواطنين فلسطينيين خالل الرد على العنف

لسلطة الفلسطينية اللجنة األمنية، ويتفق خالل أسبوع من بدء جلساتها على ترعى حكومة إسرائيل وا •
) سبتمبر(أيلول  28بلورة جدول زمني لتنفيذ إعادة انتشار قوات اجليش اإلسرائيلي يف املواقع التي كان فيها قبل 

2000.  
أعاله وتتواصل خالل  األوىل من األسبوع املذكور 48تنفذ إعادة االنتشار امليداين خالل الساعات الـ  •

  .بلورة اجلدول الزمني
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  خالل أسبوع من بدء جلسات اللجنة األمنية واستئناف التعاون األمني يتم وضع جدول زمني حمدد
ويتم واملعابر احلدودية  وميناء غزة بي ومطار غزةلرفع احلصار الداخلي وإعادة فتح الشوارع الداخلية وجسر أللن

  .ني حسب املستجدات األمنية بعد التشاور بين الطرفينتقليص نقاط التفتيش األم
األوىل من األسبوع املذكور أعاله  48تنفذ اإلجراءات امللموسة ميدانياً لرفع احلصار خالل الساعات الـ  •

  .وتتواصل خالل وضع اجلدول الزمني
  .اث سلبيةيلتزم الطرفان مواصلة التعاون األمني عبر اللجنة املشتركة، حتى إذا وقعت أحد •

  



 

 
 

  

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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