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  موفاز،  حديث لرئيس هيئة األركان اإلسرائيلية، شاؤول
  ينتقد فيه  أمام جلنة اخلارجية واألمن يف الكنيست
  *مقترحات الرئيس بيل كلينتون

  

  
، تم توجيه االنتقاد إىل مقترحات كلينتون التي، بحسب أقوال رئيس هيئة "وثيقة موفاز" إطاريف 

، نظراً إىل وجود إلسرائيل ستراتيجيةاالمن والدفاع عن اجلبهة الداخلية األركان، تلحق الضرر بالقدرة على منح األ
املناطق التي سيتم نقلها إىل أيدي الفلسطينيين، وخصوصاً يف  داخلمن كان الستمرار التهديد ضد إسرائيل إم

  .للدولة" اخلواصر الضيقة"منطقة 
  : وبحسب توصيات اجليش اإلسرائيلي، يجب تنفيذ البنود التالية

مناطق عازلة يُمنع فيها حترك جنود  وإيجادين الفلسطيني قل إىلنتغيير نطاق املنطقة التي ستُـ 1
 .مسلحينفلسطينيين 

وسائل قتالية إىل داخل الدولة الفلسطينية  إدخالعلى املعابر بهدف مراقبة  إلسرائيلسيطرة كاملة ـ 2
 .وفرض مسألة نزع السالح

وإذا مل يكن األمر ممكناً . اإلسرائيليةبكامل مساحته حتت السيادة ) األردن غور(من املالئم أن يظل الغور ـ 3
 .أقله يف مناطق رئيسية يف الغور إسرائيليةالعتبارات سياسية، ستُطلب سيطرة 

السيطرة على اجملال اجلوي فوق املناطق ن تكون يف أيدينا باراتية ألهناك أهمية عمالنية واستخـ 4
 ].الفلسطينية[

ومن املالئم تثبيت هذا املوضوع يف . ال يظهر بتاتاً يف مقترحات كلينتون اإلرهابموضوع حماربة  إنـ 5
 .وإحباطه اإلرهاباالتفاق، كي يتوفر أساس اللتزامات السلطة الفلسطينية حماربة 

يكون  فيذ االتفاق، وأنفترة تن إطالةومن املالئم أن يصار إىل . يجب حتديد التدرج يف اجلدول الزمنيـ 6
 . األمني واإلقليميالتطبيق مشروطاً بالوضع 

د دور القوة يف موضوع نزع يجب أن يُمنح األميركيون دوراً قيادياً يف القوة املتعددة اجلنسية، وأن يحدَّـ 7
 .السالح

بدء االنتفاضة، مثل عدم إحباط السلطة سبان كل الدروس املستخلصة منذ يجب أن نأخذ يف احلـ 8
 .إلخ ،لهجمات، وغياب التعاون األمنيالفلسطينية ل
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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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