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  وثائق إسرائيلية
  

  احلكومة اإلسرائيليةشروط 
  لتنفيذ املرحلة الثانية من إعادة االنتشار 

  ]مقتطفات[ *.14/1/1998
  
  

  [.......]  
 مادة يف  33مادة، من جمموع  26يُطلب من الفلسطينيين أن يغيروا أو يلغوا  :امليثاق الفلسطيني

ن تنشر اللجنة القانونية يف اجمللس الوطني الفلسطيني بياناً ويجب أ. امليثاق الفلسطيني، تدعو إىل إبادة إسرائيل
 .يفصل البنود امللغاة، وأن يصادق اجمللس من ثم على البيان

  يُدعى الفلسطينيون إىل االمتناع من التحريض والدعاية  :اإلرهاب وعدم منع العنفعدم مكافحة
 .العدائية

لين يف السلطة وتقديمهم للمحاكمة، بينهم وعّاظ يف إقالة عام ]الفلسطينية[تطلب إسرائيل من السلطة   
تصريحاً على ألسنة  80وتشتمل هذه الوثيقة على أكثر من  .املساجد، يحرضون على العنف ضد إسرائيل

مسؤولين فلسطينيين كبار ويف وسائل اإلعالم الفلسطينية، تشكل حتريضاً على العنف ودعاية عدائية ضد 
  .إسرائيل

 اإلرهابتثقيفية ـ جماهيرية واسعة، تدعو إىل نبذ  إعالميةيل بأن تطلق السلطة حملة كما تطالب إسرائ  
  .ىل التطبيع مع إسرائيلإووالعنف 
 ينبغي للسلطة الفلسطينية االستجابة للطلبات الرسمية التي  :تسليم متّهمين بالقيام بأعمال إرهابية

قائد الشرطة الفلسطينية غازي اجلبايل، : بية، بينهممتّهماً بالقيام بأعمال إرها 34بتسليم  قدمتها إسرائيل
املطلوب بتهمة اإليعاز إىل رجال شرطة فلسطينيين يف أن ينصبوا كميناً إلسرائيليين ويطلقوا النار عليهم؛ قتلة 

  .خرىراء هجمات انتحارية وهجمات أُعاماً؛ خمربون يقفون و 12وعمره  إيطا تسور وابنها إفرايم
 ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تصادر، بصورة منهجية، جميع األسلحة  :األسلحة غير القانونية مصادر

وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً منع تهريب األسلحة إىل . قانونية، وأن تعاقب من يحمل أسلحة غير غير القانونية
لسطينية، متورطين يف تهريب ويجب إقالة مسؤولين يف السلطة الف. املناطق اخلاضعة للسيطرة الفلسطينية

م إىل إسرائيل األسلحة واملتفجرات املوجودة يف حيازة السلطة الفلسطينية أو يف األسلحة، من مناصبهم وأن تُسلَّ
 .مناطق خاضعة لسيطرتها، والتي تخرق شروط االتفاق

 فقد . لهاعلى السلطة الفلسطينية أن تقلّص حجم قوات الشرطة التابعة  :حجم الشرطة الفلسطينية
شرطي يف املناطق اخلاضعة لسيطرتها، وهي بذلك جتاوزت العدد املسموح به  36.000نشرت السلطة ما يقارب 

 .شخص 12.000بأكثر من 
 تنشط السلطة الفلسطينية  :حصر النشاط احلكومي للسلطة الفلسطينية يف املناطق اخلاضعة لسيطرتها

 .م والصحة وصوالً إىل الشؤون الدينية، وهي بذلك تنتهك االتفاقيف جماالت متعددة يف القدس، بدءاً من التعلي
نشاط موظفيها الكبار، مثل وزير على السلطة أن توقف جميع أنشطتها يف القدس، يما يف ذلك   

وعلى السلطة الفلسطينية أن . وب، ومفتي السلطة عكرمة صبريهباألوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حسن ط
ل احلسيني، وأن توقف نشاط قوات األمن الفلسطينية يف ص، برئاسة في"بيت الشرق"لقدس يف تغلق مكتب شؤون ا

 .القدس
  

                                                 
 .15/1/1998، "يديعوت أحرونوت" *



 

 
 

  

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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