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  خطة لوقف إطالق النار واألمن 

  مقترحة بواسطة جورج تينيت رئيس المخابرات المرآزية األمريكية 

  ٢٠٠١ يونيو ١٣

  

ي وضعت في شرم                       ة الت ات األمني ا باالتفاق سطينية التزامه سلطة الفل ة إسرائيل ولل ة لحكوم زة األمني تؤآد األجه

، والمبادئ األمنية في وثيقة     ٢٠٠١ )يناير (قاهرة في آانون الثاني    وفي ال  ٢٠٠٠ )أآتوبر (الشيخ في تشرين األول   

  .٢٠٠١ )أبريل(ميتشل في نيسان

ذي                     ل، وال ادل والكام ار المتب ان بوقف الن ذه هي أن الطرفين ملتزم أن الفرضية األساسية الميدانية لخطة العمل ه

شترآة،      .  عن ذلك  وفضال. ينطبق على آل أعمال العنف، وفقا للتصريحات العلنية للزعيمين         ة الم فان اللجنة األمني

ق   ياق التطبي ي س رز ف أنها ان تب ن ش ي م سائل الت سوي الم ذه، ست ل ه ة العم ا خط رق إليه ي تتط   .الت

ة،       ة الحقيقي ة الملموس وات األمني اذ الخط ى اتخ سطينية عل سلطة الفل رائيل وال ة إس ة لحكوم زة األمني ق األجه تتف

  . أيلول الماضي٢٨إعادة التعاون األمني والوضع على األرض مثلما آان قبل والواقعية التالية بشكل فوري بغية 

  

  .تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل فوري التعاون األمني بينهما .١

وري       شكل ف ريكيين ب سطينيين واألم رائيليين والفل ن اإلس ال األم ع لرج ستوى رفي ى م سة عل د جل تنعق

  .ويكون حضور آبار المندوبين واجبا.  على األقلوتنعقد مجددا مرة في األسبوع

ومي        ). دي سي أو  ( الفلسطينية اللوائية    -يجري إنعاش قيادات التنسيق اإلسرائيلية       شاطها الي ذ ن وهي تنف

ي،  . ٢٠٠٠ أيلول ٢٨بالقدر األقصى، حسب المعايير التي آانت سائدة قبل     وعندما يتحسن الوضع األمن

ة الحواج         ى إزال شط          فانه يصار إل ي الن اون األمن ام التع ين الجانب             -ز أم ة أسوار ب  والتي تتضمن إقام

  . الفلسطينية المشترآة-اإلسرائيلي والجانب الفلسطيني، وتستأنف الدوريات اإلسرائيلية 

رائيليين        ار إس سؤولين آب ؤتمر لم ات م د محادث ديو لعق صوير بالفي دات الت دة مع ات المتح زود الوالي ت

  .ار المتواتر والتعاون األمنيوفلسطينيين، لحث الحو

ه                  .٢ ا عن ذي أعلن ار ال اخ    . يتخذ الطرفان خطوات فورية للفرض السريع والكامل لوقف الن تقرار المن والس

  .األمني

وات األمن                         ة لرجال ق ة آمن ضمان حرآ ة محددة ل تعمل لجنة أمنية على مستوى رفيع على وضع أنظم

و ن يتحرآ سطينية، مم سلطة الفل رائيل وال ة إس سيطرون لحكوم ي ال ي اطق الت ي المن ين ف ا عل ا، وفق ه

  .لالتفاقات المعقودة

ن،                             زة األم وات أجه سطينية أو ق سلطة الفل يس ال شآت رئ وع من الهجمات ضد من ال تنفذ إسرائيل أي ن

  .االستخبارات، الشرطة الفلسطينية، او السجون في الضفة الغربية وفي غزة

ة    " إرهابيين"عتقال والتحقيق والسجن ل تعمل السلطة الفلسطينية بشكل فوري على اال       ضفة الغربي في ال

ي        شاطات الت ن الن يل ع ذا تفاص الهم وآ ور اعتق ين، ف ماء المعتقل ة أس ة األمني ع للجن زة، وترف ي غ وف

  .اتخذتها
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ات                     ا بالعملي ة له ي ال عالق ة الت تطلق إسرائيل سراح آل الفلسطينيين الذين اعتقلوا في التمشيطات األمني

  .اإلرهابية

ن            و وات األم ال ق ل رج ع آ ا تمن د، فأنه رف واح ن ط ار م ف الن سطينية وق سلطة الفل الن ال ا إلع فق

ا                   ا فيه الفلسطينيين من التحريض والمساعدة او تقديم العون او إجراء هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بم

  .المستوطنون

ن ت      رائيلية ل وات اإلس ان الق د، ف رف واح ن ط ار م ف الن رائيل وق الن إس ا إلع ة  وفق ال أمني وم بأعم ق

  .بمبادرتها في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، أو الهجمات ضد أهداف مدنية بريئة

ضفة        ي ال رائيلي ف يش اإلس ال الج ة أعم سطينيين نتيج وت فل ي م ق ف رائيل التحقي ة إس ستأنف حكوم ت

  . بهذا التحقيقوتقوم الشرطة العسكرية". اإلرهاب"الغربية وغزة، في حوادث غير مرتبطة ب

ذا         .٣ ر وآ رف اآلخ زودوا الط ي ي ة آ ة األمني رائيليون اللجن سطينيون واإلس ن الفل دوبو األم ستخدم من ي

 بمعلومات عن أعمال اإلرهاب، بما في ذلك المعلومات عن اإلرهابيين أو عن      مندوبي الواليات المتحدة  

شبوهين ك ابيين"الم ر     " إره رف اآلخ يطرة الط ت س اطق تح ي المن ون ف ذه   . يعمل ن ه ون م أو يقترب

 .المناطق

ة                           ائج للجن ر عن النت ع تقري ات تعقب ورف ا، ويتضمن عملي الرد على معلومة عن اإلرهاب يكون فوري

  .األمنية

وأماآن اختبائهم، ومخازن األسلحة ومصانع    " اإلرهابيين"خذ السلطة الفلسطينية عمليات وقائية ضد   تت

  .وترفع السلطة الفلسطينية تقارير دورية عن هذه النشاطات للجنة األمنية. إنتاج الراجمات

ون لتن    ذون أو يخطط رائيليين يحرضون، ينف دنيين إس راءات ضد م رائيلية إج سلطات اإلس ذ ال ذ تتخ في

  .نف ضد فلسطينيين، وتقارير عن هذه النشاطات ترفع إلى اللجنة األمنيةع .أعمال

اطق                         ت .٤ راد والجماعات من استخدام المن ع األف ى من ة إسرائيل بحزم عل سطينية وحكوم عمل السلطة الفل

ستخدم           . تحت سيطرتها لتنفيذ أعمال عنف     وإضافة إلى ذلك، فان الطرفين يتخذان إجراءات لضمان أال ت

ذه                             ذ ه ر تنفي شكل مالجئ اث ى الطرف اآلخر، فال ت شروع في هجمات عل المناطق تحت سيطرتهما لل

  .الهجمات

ار    . تقوم اللجنة األمنية بتشخيص نقاط االحتكاك المرآزية  ويقدم آل طرف إلى الطرف اآلخر أسماء آب

  .رجال األمن المسؤولين عن آل نقطة احتكاك

ل   ة للعم ر ثابت وير أوام ياس (يجري تط اك) او ب ة احتك ل نقط ذي  . لك شكل ال ب ال ة ترت ذه األنظم وه

ردان            ة وي ان األحداث األمني ي سيعالج فيه الطرف ة الطوارئ،         عل ق االتصال في حال زة لخل ا، واألجه ه

  .وأنظمة لحل الزمات األمنية

رض         ة لف ة الالزم وات العملي ال الخط رائيليون بإجم سطينيون واإلس ن الفل ال األم وم رج اطق " يق من

اهرمحظ ة "و" ورة التظ اطق عازل ات   "من ال المواجه يص احتم اك، لتقل اط االحتك ول نق ى . ، ح ويتبن

اط                 اطق نق الطرفان آل الوسائل الالزمة لمنع االضطرابات ولإلشراف على المظاهرات والسيما في من

  .االحتكاك

ى والمصادرة لأل  ور عل شترآة للعث ودا م سطينيين جه رائيليين والفل ال األمن اإلس ذل رج ر يب لحة غي س

اطق تحت سيطرتهم         واد المتفجرة في المن صواريخ والم ى   . القانونية، بما فيها الراجمات وال وإضافة إل



ة     . ذلك تبذل جهود مضاعفة لمنع التهريب واإلنتاج غير القانوني لألسلحة          ة األمني ويعلم آل طرف اللجن

  .بتقدم ونجاح هذه الجهود

ة      ر قاتل ائل غي رائيلي وس يش اإلس ى الج سطينية     يتبن ة الفل ات الجماهيري ة التجمع رى لمعالج  أخ

رد             والمتظاهرين، ويعمل بشكل عام على تقليص تعريض حياة وأمالك المدنيين الفلسطينيين في وقت ال

  .على العنف للخطر

ي غضون     .٥ ع، ف ستوى رفي ى م ة عل ة األمني ة اللجن سطينية، برعاي سلطة الفل رائيل وال ة إس ضع حكوم ت

ا    -لجنة األمنية واستئناف التعاون األمني أسبوع من بدء جلسات ال    ا متفق ي  جدوال زمني ادة   عل ذ إع ه لتنفي

  .٢٠٠٠ أيلول ٢٨انتشار آاملة لقوات الجيش اإلسرائيلي في مواقعها قبل 

ـ     ي غضون ال ان ف ي تكون ظاهرة للعي ى األرض، والت شار عل ادة االنت ذ إع رة ٤٨تنفي ى من فت  ساعة األول

  .في سياق صياغة الجدول الزمنياألسبوع المذآور، وتستمر 

ي        عليفي غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة األمنية ال         .٦ ا واستئناف التعاون األمني يتقرر جدول زمن

اء غزة                         ة، وجسر اللنبي ومطار غزة ومين محدد لرفع األطواق الداخلية وآذا إعادة فتح الطرق الداخلي

دود  ى الح ور عل اط العب ة األ . ونق اط الرقاب تقلص نق ين    وت شاور ب د الت ة وبع ب األمني ا للمطال ة وفق مني

 .الطرفين

ـ            ى   ٤٨تنفذ أعمال على األرض لرفع األطواق، والتي ستكون ظاهرة للعيان، في غضون ال  ساعة األول

  .من فترة األسبوع المذآور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني

ان  سلبية، ف تؤنفت األحداث ال و اس ى ل ه حت ان بأن زم الطرف ة يلت ة األمني ن خالل اللجن ستمر م ي سي اون األمن  التع

 المشترآة


