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  ١٠٣، ص )١٩٩٣خريف ( ١٦، العدد ٤جلد الم ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  حديث لرئيس هيئة األركان اإلسرائيلي
  اجلوانب األمنيةيف شأن 

 ]مقتطفات[ "أريحا –اتفاق غزة "لـ
  
  [.......]  

من تعليقات خمتلفة تكوّن االنطباع بأنك ترى يف االتفاق خماطر أكثر  –س 
  .من الفرص
فسبب كوين أرتدي البزة العسكرية، يُحظر عليّ . هذا انطباع مغلوط فيه –ج 

  [....]تماماً التطرق إىل اجلانب السياسي 
هو أن قوة اجليش اإلسرائيلي  –وعلناً أيضاً  –ملخص ما قلته أمام احلكومة 

ستكون مطلوبة للدولة حتى يف الفترة التي تُسمع أجراس السالم فيها، ألن هذه القوة 
هي التي أدت بالقيادات العربية إىل إجراء مفاوضات مباشرة مع دولة إسرائيل، وهي 

وإىل ذلك، فإن تفصيالت االتفاق . ها من موقع قوةالتي تمكّن دولة إسرائيل من إجرائ
املذكورة ستضع حتدياً قاسياً ومعقداً أمام الذين يديرون املفاوضات من جانبنا يف 

شأن تطبيق الترتيبات األمنية، وهي قد تؤدي إىل واقع أمني معقد سيكون على اجليش 
ختبار ستحدد أيضاً وطريقة اجتيازنا هذا اال. وسيتصدى –اإلسرائيلي أن يتصدى له 

  .طابع االتفاقات اجلديدة، إذا حتققت
[.......]  

  وماذا سيحدث عندما نخرج من غزة؟ –س 
إنه يتضمن انتشاراً جديداً داخل . هذا االتفاق ال يتضمن خروجاً من غزة –ج 

الدفاع عن احلدود يف وجه تهديدات خارجية، : قطاع غزة للقيام بعدد من املهمات
لضمان أمن املستوطنات، ولضمان أمن النشاط اإلسرائيلي واحلركة اإلسرائيلية يف 

  .أو سيتنقلون فيهأي مكان سيرغب اإلسرائيليون يف التنقل فيه 

                                                            

  إيهود براك. 
  "سنيان ليفي، ودانيال بلوخ، ودافيد باأو: أجرى احلديث. ١٥/٩/١٩٩٣، "دافار. 
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وهذا األمر يستوجب انتشاراً خارج مراكز املدن، من أجل تقليص االحتكاك 
ولها دور مهم للغاية؛ فاالتفاق يقوم . وتمكين الشرطة الفلسطينية من القيام بدورها

على أساس افتراض قوي جداً بأن الشرطة الفلسطينية ستكون فاعلة وستعمل من أجل 
  . يكن ثمة تعاون فعلي على األرضوحدة الهدف، حتى إذا مل

اجليش اإلسرائيلي القوي، الذي يستطيع الدفاع عن إسرائيل يف أوقات  –س 
  احلرب، هل سيصعب عليه الدفاع عنها يف أوقات السلم؟

إن اجليش اإلسرائيلي يضمن أمن دولة إسرائيل يف وجه أي عدو خارجي  –ج 
. هذا يف رأيي بدهي، أمر واضح. تهويف وجه أي تهديد داخلي توكل إليه مهمة معاجل

إن الوضع اجلديد، يف إثر االتفاق، يختلف عن . نعرف كيف سنفعل ذلك وسنفعله
مثالً، . الوضع احلايل املتمثل يف احلرب على االنتفاضة، والذي نواجهه منذ أعوام

إن الوسيلة التي نؤمن حماور احلركة بها اليوم من . مسألة تأمين احلركة على الطرق
خالل نضال حمتّم ال هوادة فيه ضد املطلوبين وضد العناصر اإلرهابية بمستوى 

هذا الشكل من . دقيق، عبر التعاون مع الشاباك واملستعربين والوحدات اخلاصة
النشاط، الذي يُدخل املطلوبين يف مأزق ويقلص فاعليتهم، سيكون من الصعب القيام 

  .به يف أوضاع احلكم الذاتي
فأنا أفترض أن جزءاً من . نه لن يكون ثمة من يحاول القيام بذلكهذا ال يعني أ

لكننا نعرف الزمن املطلوب من أجل . ستحاول الشرطة الفلسطينية تنفيذه هذه األمور
التوصل إىل فاعلية يف هذه األمور، ونعرف املستوى املطلوب من االستعداد واإلرادة 

داخل اجملتمع الفلسطيني، بين  كما ستحدث مواجهة قاسية جداً. الصلبة والتصميم
التيار املركزي واملتطرفين املسلمين، وسيتعين استثمار جزء من الطاقات يف هذا 

  .األمر
ومع ذلك، وكما قلتُ سباقاً لن نخرج من قطاع غزة، وسنكون يف أي مكان 

 وأنا ال –إن التنفيذ فقط . نعتقد أن من الضروري أن نكون فيه من أجل القيام بمهماتنا
قد يكون صعباً ومعقداً هذه هي  –أتوقع حتمية ذلك، وإنما أشير إىل إمكان فحسب 

  .احلقيقة وينبغي قولها
[.......]  
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هل . فريقاً يشتغل يف هذا املوضوع ١٤أقمتم يف اجليش اإلسرائيلي  –س 
  يمكنك أن تفصل قليالً؟

ناك جلنة ه. الفِرَق تشتغل يف جميع املوضوعات ذات العالقة على أنواعها –ج 
توجيه عليا، ينسق رئيس شعبة التخطيط عملها، وهناك جلان لدرس مغازي االتفاق، 

ولبلورة مفهوم تنفيذي، ولبلورة سياسة إعالمية، وخلطط تنفيذية، ولدرس إطار 
استخباري للعمل يف ظل االنتشار اجلديد، إلعادة الوحدات، ولتحديث خطط عمل 

التغيرات، ولوضع خطة لوجستية انطالقاً من  تنفيذية وخطط عمل تنظيمية بسبب هذه
وهلم [....]  ةالتغيرات ومن االنتشار اجلديد، ولبلورة مفهوم يتعلق بسجناء االنتفاض

  .واحلبل على اجلرار، ويمكن أن تؤلف جلان أُخرى. جرّا
[.......]  

هل تعتقد أن يف إمكان اجليش . هو الشرطة الفلسطينية[....] ك يالشر –س 
  اإلسرائيلي أن يتعاون مع هذه الشرطة؟

هل يكون . أنا متأكد من أنه سيكون ثمة حاجة إىل نوع ما من التعاون –ج 
تعاوناً فقط مع تفاهم بوحدة الهدف، وكل واحد يعمل يف جماله، أم يكون تعاوناً 

إن هذا األمر . الزمن سيحدد –يتجسد أيضاً يف دوريات مشتركة على طرق معينة 
  .فصيالت املفاوضات وبفاعلية اجلهاز الذي سيبنونهيتعلق بت

عندما تخرج القوات اإلسرائيلية يف معظمها من القطاع، هل سيكون  –س 
ممكناً تخصيص قوة أكبر كثيراً لضمان أمن املستوطنات يف قطاع غزة أو يف منطقة 

  أريحا؟
يف يف كل ما يتعلق باحلياة . ما زال القول يف ذلك مبكراً. ال أعلم –ج 

يمكن يف املستقبل أن يكون الوجود . املستوطنات نفسها، فإنها يف رأيي آمنة منذ اآلن
يف احلقول ويف املزارع أكبر، وسيعزل جزء من الوسائل املستعملة املستوطنات عن 

إن . وعلى طول حماور احلركة، ستكون مشكلة غير بسيطة. احمليط بصورة أفضل
هذه املرحلة من التسوية االنتقالية ثمة مزايا ومع ذلك، يف . املطلوب ليس تقنياً

فكتلة قطيف مركّزة للغاية ولها خمرج . معينة، نابعة من بنية املستوطنات وانتشارها
واملستوطنات يف الشمال مرتبطة بتواصل جغرايف مع . منفصل إىل داخل إسرائيل
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وم، اللتان نتساريم وكفار دار] مستوطنتا[األراضي اإلسرائيلية، ويف الوسط توجد 
وما عدا ذلك، سنضطر إىل . سنضطر إىل استثمار وسائل أكثر لتأمين حتركاتهما

من يذهب ليشتري أو ليبيع، أو . مساعدة أي إسرائيلي يف التنقل على امتداد قطاع غزة
  .سنضطر إىل املساعدة يف تأمينه –ليفعل شيئاً ما، ونكون على علم بذلك 

هل تقدر أنه سيظل يف وسع اإلسرائيليين السفر من بيسان إىل القدس عبر  –س 
  أريحا على طريق الغور؟

وإن أراد سيمكنه . ال شك يف ذلك، من يرغب يسافر ويمر داخل أريحا –ج 
الصعود أوًال إىل طريق آلون، ويمكنه من ثم السفر يف الطريق التجاوزي الذي افترض 

حتى ال يضطر من ال يريد املرور من أريحا إىل أن يفعل أنه سيُشَق من شرق أريحا، 
  .ذلك

[.......]  
واليوم صافح رئيس . أمس قُتل أربعة إسرائيليين يف اعتداءين منفصلين –س 

  أي نوع من السالم هذا؟: اجلمهور يسأل .تاحلكومة ياسر عرفا
حاولوا يف . للتسوية التي ترتسم ثمة أعداء كثيرون داخل معسكر اخلصم –ج 

سنظل نهتم . املاضي، بل وجنحوا من حين إىل آخر، وقد حاولوا اآلن، وألسفنا جنحوا
بأن تكون هذه النجاحات حمدودة قدر اإلمكان، وأن نعتقل يف وقت مبكر منفذي هذا 

  .االعتداء، الذين نعتقد أننا نعرف من هم
هل أنتم مستعدون يف املقابل الحتمال أن يحاول من خاب رجاؤه يف  –س 

  الشمال أيضاً ألنهم جتاوزوه يف هذه املرحلة أن ينفذ نشاطاً ما؟
نحن ال نعتقد أن حزب الله سيخفف نشاطه نتيجة هذا االتفاق، وهو ربما  –ج 

لى قيام عرضى من يرعونه والواقفين وراءه  بمعنى معين سيزيده تعبيراً عن عدم
كنت أتوقع أن توقف املنظمات اخلاضعة لسيطرة عرفات نشاطها بصورة . االتفاق

أن حتاول تنفيذ  –حبش وحواتمه وجبريل  –مطلقة، لكن من شأن منظمات الرفض 
  .ات، ونحن سنواصل ضربها يف كل مناسبة ويف أي مكان نراه صحيحاًاعتداء

[.......]  
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ود يف استطاعتنا إبعاد أشخاص احلكم الذاتي لن يع معندما يقو –س 
  .لن يعود هذا السالح يف أيدينا. هموجودين داخل

وكلما تطور هذا . كل تغير يف الوضع يوجد أوضاعاً جديدة. صحيح –ج 
وفقاً للتطلعات إىل هذا احلد أو ذاك، يتوجب  –إذا تم توقيعه وعندما يوقع  –االتفاق 

هة بنفسه بواسطة القوة التي ستكون على اجملتمع الفلسطيني أن يتوىل هذه املواج
  .وأنا أتمنى له جناحاً كامالً. لديه

[.......]  
ونوكل ] يف جنوب لبنان[أليس من األصح أن نخرج من املنطقة األمنية  –س 

  نحن نفرض النظام بعد خروجكم؟: إىل سوريا حتقيق ما تقوله هي
ال يمكن ألي تغيير يف الوضع أن يقوم إال على إثبات القدرة على حتقيق  –ج 

موقفنا معروف، وهو أن ليس لنا مطالبة . شيء ما قريب مما تمنحه املنطقة األمنية
ألنه يجري  طواملنطقة األمنية موجودة فق. بسنتيمتر مربع واحد من األراضي اللبنانية

وأنا أفترض لو أن . سطينية املعادية األُخرىوراءها نشاط حزب الله واملنظمات الفل
احلكومة اللبنانية تولت األمور بنفسها وعملت ما كانت تعمله يف مناطق أُخرى من 

 –وهي حكومة فاعلة مل يكن مثلها يف لبنان يف األعوام األحد عشر األخيرة  –بلدها 
اسي وتقييد يكفي دعم سي –إذ بدعم سوري، ولو غير مادي . لكان لهذا السؤال سبب

تستطيع احلكومة اللبنانية تفكيك حزب الله والتوصل إىل  –حركة اإلمدادات يف البقاع 
حينها كان ثمة جمال للمجيء ومناقشة إطار تسوية شاملة مع . هدوء لعدة أشهر

وذلك طبعاً مشروط بضمان عدم تضرر . لبنان، وحتى اخلروج من املنطقة األمنية
ط وجزءاً من هذا الكانتون، ومشر ناك ألنهم كانواجميع املواطنين القاطنين ه

بالسماح ملن يرغب من جنود جيش لبنان اجلنوبي باالنضمام إىل قوات األمن 
  .اللبنانية

[.......]  
ما هو أكبر إجناز حققه اجليش . نحن يف نهاية عام وبداية عام آخر -س

  اإلسرائيلي يف العام املاضي؟
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أعتقد أن اإلجنازات األبرز هي، يف املقام األول، . ليس من إجناز واحد كبير –ج 
يف النضال ضد املطلوبين خالل العام ونصف عام املاضيين، أوالً يف يهودا والسامرة 

وبعد ذلك بفترة زمنية أطول قليالً يف غزة أيضاً، حقق إجنازات استثنائية على 
للشاباك، ووحدات املستعربين والوحدات  املستويين املهني والتنفيذي، وخصوصاً

، ٢٠مطلوباً، وقتل أكثر من  ٢٣٠فمنذ اإلغالق فقط، قُبض على أكثر من . اخلاصة
  .وهرب آخرون أو سلّموا أنفسهم، وهذا إجناز ناجح للغاية

واألمر الثاين هو النجاح يف إيجاد استقرار يف املنطقة األمنية يف جنوب 
لبنان يطرح على املنطقة األمنية خماطر من أنماط مل  فالوضع املتغير يف. لبنان

تعرف يف املاضي، أكانت تقنية أو تكتية، أم تخريب يسهل تنفيذه على خلفية استقرار 
ويف مركز هذا النضال كانت عملية تصفية احلساب، التي شكلت يف . النظام يف الدولة

  .رأيي استعماالً للقوة حمسوباً، ويف نهاية األمر صحيحاً
وكأمر ثالث أرى أهمية كبرى لإلجناز الذي حققناه يف تقليص اخلسائر يف 

  [....]األرواح خالل احلوادث من خمتلف األنواع 
  .إنه أيضاً إجناز مهم. واألمر األخير املهم هو اإلغالق

[.......]  
  ما هي األهداف األساسية للعام املقبل؟ –س 
لواقع الذي سينجم عن التسوية سيكون علينا يف العام املقبل مواجهة ا –ج 

  .االنتقالية يف قطاع غزة ويف أريحا، وربما عن اتفاقات أُخرى أيضاً
  ربما مع األردن أيضاً؟ –س 
هناك إمكان كبير جداً للتقدم يف تسويات مع األردن يف املدى القصير،  -ج 

اق وأفترض أننا سنعرف أيضاً خالل أشهر قليلة ما إذا كنا يف طريقنا إىل اختر
لكننا مستعدون إلعطاء أفضل الردود . [....] سياسي يف املوضوع السوري اللبناين

  .املمكنة على أي واقع سينشأ عن قرارات حكومة إسرائيل
[.......] 
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