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ترجمات الزيتونة

للدرا�شات واال�شت�شارات.  الزيتونة  التي ت�شدر دورياً عن مركز  الرتجمات  هي �شل�شلة من 

مراكز  عن  ال�شادرة  والدرا�شات  املقاالت  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الرتجمات  هذه  تهدف 

الدرا�شات االإ�رسائيلية والغربية، التي لها تاأثري مبا�رس على عملية �شناعة القرار يف “اإ�رسائيل” ويف 

الغرب، وخ�شو�شاً الواليات املتحدة االأمريكية. ويحر�ص مركز الزيتونة على اختيار الدرا�شات 

واملقاالت املهمة التي مت�ص ب�شكل مبا�رس ق�شايا العاملني العربي واالإ�شالمي ب�شكل عام، وال�شاأن 

العلمي وتقدم  البحث  الباحثني واملهتمني مادة ترثي  الفل�شطيني ب�شكل خا�ص؛ وا�شعاً بني يدي 

�شورة وا�شحة عن اجتاهات التفكري يف مراكز �شناعة القرار. ومتتاز ترجمات الزيتونة بجدتها 

وتوخيها الدقة واملهنية العالية يف الرتجمة.
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مقدمة املرتجم

التو�شل  مّت  �شامالً ميكن تطبيقه يف حال  اأمنياً  الدرا�شة مقرتحاً  تقدم هذه 

اإىل حّل الدولتني يف ال�رساع الفل�شطيني الإ�رسائيلي، وتعالج التحديات الأمنية 

الدرا�شة تدغدغ م�شاعر  اأن  الرغم من  الداخلية واحلدودية والإقليمية. وعلى 

اأن يخرج  اإل  القارئ ل ميكنه  اأن  اإل  ال�شيادة وال�شتقالل،  الفل�شطينيني بحلم 

عبارة  هي  الدرا�شة،  مفهوم  بح�شب  الفل�شطينية،  ال�شيادة  اأن  مفادها  بقناعة 

باأي  تعلو  ل  ال�شيادة  هذه  واأن  “اإ�رسائيل”،  اأمن  ل�شمان  متقدمة  خطوط  عن 

�شكل من الأ�شكال على متطلبات “اإ�رسائيل” الأمنية، مع ما قد يعنيه ذلك من 

اإعادة دخول اجلي�س الإ�رسائيلي لـ“املناطق الفل�شطينية” ب�شكل اأحادي وبدعم 

اأن  اأمنية. ناهيك عن  الديبلوما�شية الأمريكية عندما يرى يف ذلك �رسورة  من 

الأمنية  القوى  بقاء  �رسوط  تناق�شه  الدرا�شة  يف  الفل�شطينية  ال�شيادة  مفهوم 

الفل�شطينية حتت الإ�رساف والتدريب واملراقبة الأمريكيني. 

تكمن اأهمية هذه الدرا�شة اأي�شاً يف كونها �شادرة عن مركز الأمن الأمريكي 

اجلديد والذي له دور مهم يف ملف ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية. اأما الباحث، 

فبالإ�شافة لكونه رئي�س برنامج اأمن ال�رسق الأو�شط يف مركز الأمن الأمريكي 

اجلديد، لقد �شغل عدة منا�شب حكومية اأمريكية ذات ال�شلة، والتي كان اآخرها 

الإ�رسائيلية  للمفاو�شات  اخلا�س  باملبعوث  امللحقني  املوظفني  فريق  رئا�شة 

الفل�شطينية يف وزارة اخلارجية الأمريكية. ونظراً لكرب حجم الدرا�شة والذي 

 8,780 نحو  لت�شبح  لتلخي�شها  الرتجمة  ق�شم  ا�شطر  كلمة،  األف   30 جتاوز 

كلمة، وذلك بالرتكيز على اأهم املعلومات يف املقرتح الأمني، مع املحافظة على 

امل�شطلحات املوجودة لالأمانة العلمية. اإن بع�س هذه امل�شطلحات قد تعار�س 

م�شطلح  ومنها  التن�شي�س،  عالمات  �شمن  و�شعت  لذلك  املركز،  �شيا�شة 

الدولة  اإليه  �شت�شل  التي  النهائي  ال�شكل  الباحث  به  ق�شد  الذي  “فل�شطني” 
الفل�شطينية املوعودة بعد انتهاء املفاو�شات.
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نظرة عامة

1. ال�صياق ال�صيا�صي والأمني للدرا�صة: 

الفل�شطيني  الإ�رسائيلي  لل�رساع  حّل  اإىل  الو�شول  اإمكانية  يف  الثقة  تبدو 

ي�شعر  اأو�شلو،  اتفاقية  على  عاماً  ع�رسين  من  اأكرث  فبعد  م�شتوياتها.  اأدنى  يف 

الطرفان بخيبة اأمل وغياب تام للثقة املتبادلة. فمن جهة، مل يعد الفل�شطينيون 

ي�شدقون برغبة “اإ�رسائيل” يف الن�شحاب من ال�شفة الغربية لكي ت�شمح لهم 

الظروف  مع  �شيا�شي  حّل  بوجود  الأمل  غياب  ت�شافر  وقد  دولتهم.  باإقامة 

ومتكررة  متعددة  جولت  ليولد  ال�شعبة  اليومية  والجتماعية  القت�شادية 

من العنف. على املقلب الآخر؛ فاإنه منذ النتفا�شة الثانية يقابل الإ�رسائيليون 

ال�شيا�شيون  فحتى  الأمل.  وخيبة  الإحباط  من  مبزيد  جديدة  عنف  جولة  كل 

فكرة  عن  تخلوا  ال�شلمية،  للعملية  القوي  بتاأييدهم  املعروفون  الي�شاريون 

لفك  الأحادية  اخلطوات  على  يركزون  وبداأوا  القريب  امل�شتقبل  يف  التفاو�س 

الرتباط مع الفل�شطينيني. 

ال�شنوات الأخرية وما نتج  التي �شهدتها  الثورات  اأخرى، فاإن  ومن ناحية 

عنها من حتديات يف كل من �شورية والعراق واليمن، بالإ�شافة اإىل ال�شطرابات 

يف �شيناء و�شعود تنظيم الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام، كل ذلك زاد من 

اإحجام “اإ�رسائيل” عن اتخاذ اأّي قرار ا�شرتاتيجي يف هذا الوقت خ�شو�شاً مع 

تعاظم �شكوكها باأن حّل الدولتني يلبي متطلباتها الأمنية. 

كل  من  الإ�رسائيلي  الن�شحاب  تداعيات  مع  جميعاً  الأمور  هذه  وتت�شافر 

من قطاع غزة وجنوب لبنان، وما اأدى اإليه من �شيطرة حما�س وحزب اهلل على 

املنطقتني وا�شتخدامهما قواعد لإطالق �شواريخ �شّد “اإ�رسائيل”. وبالتوازي 

مع ذلك، فاإن الوليات املتحدة التي لعبت تقليدياً دور الو�شيط يف النزاع، ت�شعر 

بانزعاج عميق؛ حيث اإنها قامت با�شتثمار جهدها ووقتها وراأ�شمالها ال�شيا�شي 
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الإدارة  التي تواجهها  التحديات  اأّي عائد يذكر. ومع كل  اأن يكون هناك  دون 

الأمريكية يف ال�رسق الأو�شط، مل ي�شبق اأن كان امللف الإ�رسائيلي الفل�شطيني يف 

مرتبة متاأخرة على الأجندة الأمريكية كما هو احلال اليوم. 

اأنه على الرغم من كل ما �شبق، فاإن هناك بع�س النقاط امل�شيئة التي  غري 

يجب اإعادة النظر فيها. فقد �شهدت ال�شنوات القليلة ال�شابقة حت�شناً نوعياً يف 

تعزيز مهنية الأجهزة الأمنية الفل�شطينية. فعلى الرغم من التوتر الجتماعي 

مهنيتها  على  حتافظ  اأن  الأجهزة  هذه  ا�شتطاعت  عليها،  والعرتا�س  الكبري 

ودعمها،  تدريبها  يف  ال�شتمرار  ومع  الأمنية.  مهامها  اأداء  يف  وا�شتمراريتها 

ويف ظّل انعدام اأّي بارقة اأمل يف الو�شول اإىل حّل عن طريق املفاو�شات، يتوقع 

الدولة  اأمن  �شمان  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  تلعب  اأن  الفل�شطينية  الأمنية  لالأجهزة 

الفل�شطينية امل�شتقبلية واأن ت�شهم اأي�شاً يف �شمان اأمن “اإ�رسائيل”. 

التح�شن  العتبار،  بعني  اأخذها  يجب  التي  املهمة  الأخرى  التطورات  ومن 

العربية، وقد  الدول  “اإ�رسائيل” والعديد من  الأمنية بني  العالقات  امللحوظ يف 

حدث هذا التحول ب�شكل اأ�شا�شي نظراً لوجود م�شالح م�شرتكة بني الأطراف يف 

مواجهة اإيران ومعاجلة املوجة اجلديدة من عدم ال�شتقرار التي تدمر املنطقة. 

هذه امل�شالح امل�شرتكة من �شاأنها اأن تعطي دفعاً ملبادرة ال�شالم العربية التي 

على التفاق  مقابل  العربية  والدول  “اإ�رسائيل”  بني  العالقات  تطبيع   تعر�س 

هذه  حتويل  كيفية  يف  البحث  املجال  هذا  يف  مبكان  الأهمية  ومن  نهائي.  حّل 

“اإ�رسائيل”  بني  العالقات  حت�شن  من  وال�شتفادة  عملية  خطوات  اإىل  الفر�شة 

وجريانها العرب يف حت�شني البيئة التفاو�شية بني الفل�شطينيني والإ�رسائيليني 

انطالقاً من الزاوية الأمنية. 

زيادة  الأخرية،  ال�شنوات  يف  “اإ�رسائيل”،  ا�شتطاعت  اأخرى،  ناحية  ومن 

 Iron احلديدية  القبة  منظومة  تطوير  خالل  من  وذلك  الدفاعية  قدرتها 

نظامي تطوير  من  النتهاء  على  اأ�رسفت  كما  الدفاعية،  ال�شاروخية   Dome 
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�شهم 3 اأو Arrow 3، ومقالع داوود David’s Sling؛ حيث اأ�شهمت منظومة 

القبة احلديدية ب�شكل ملحوظ بالتقليل من �شاأن التهديدات على اأمنها. وتقوم 

“اإ�رسائيل” بال�شتثمار يف تكنولوجيا مكافحة حفر الأنفاق، وقد اأ�شارت موؤخراً 
اإىل اأن الوليات املتحدة ا�شتثمرت 120 مليون دولر اأمريكي يف هذا املجال. 

2. املخاطر امل�صرتكة التي تواجه اأّي نظام اأمني:

فهم  املهم  من  التو�شيات،  وتقدمي  اأمني  نظام  اأّي  هند�شة  يف  ال�رسوع  قبل 

بالن�شبة  اأنه  الدرا�شة  هذه  وترى  يعاجلها.  اأن  يجب  التي  الأ�شا�شية  املخاطر 

خماطر  املخاطر:  من  اأنواع  ثالثة  هناك  الإ�رسائيلي،  الفل�شطيني  للمو�شوع 

وخماطر  حدودية،  وخماطر  الوليدة،  الفل�شطينية  الدولة  داخل  من  داخلية 

اإقليمية. 

. التحديات الداخلية: اأ

بح�شب الدرا�شة، فاإن اأي نظام اأمني يجب اأن يكون قادراً على منع الإطاحة 

يتكرر  اأن  يجب  ل  اإذ  بالقوة.  امل�شتقبلية  الفل�شطينية  ال�رسعية  باحلكومة 

ال�شيناريو الذي ح�شل يف غزة. ومن ناحية اأخرى، يجب اأن يكون النظام الأمني 

التفاق،  معار�شو  بها  يقوم  اإرهابية”  “اعتداءات  اأّي  مع  التعامل  على  قادراً 

والتي غالباً ما �شتكون موجهة �شّد “اإ�رسائيل”، لكن ل ي�شتبعد اأن ت�شتهدف 

الفل�شطينيني اأي�شاً، �شواء كانت ق�شفاً، اأم اإطالق �شورايخ، اأم عمليات ت�شلل 

عرب الأنفاق. 

ب. التحديات احلدودية:

ال�شكل  هو  بفل�شطني  ]املق�شود  و“فل�شطني”  الأردن  بني  احلدود  وت�شمل 

النهائي التي �شت�شل اإليه الدولة الفل�شطينية املوعودة بعد انتهاء املفاو�شات[، 

اأو  والأ�شلحة  “الإرهابني”  تهريب  عمليات  وتت�شمن  و“فل�شطني”،  وم�رس 

“فل�شطني”  على  لعتداءات  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي  التهريب  من  اآخر  نوع  اأّي 
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عمليات  يف  الزوارق  اأو  الطائرات  ا�شتخدام  اأي�شاً  ت�شمل  كما  “اإ�رسائيل”.  اأو 

التهريب والعتداء. 

ج. التحديات الإقليمية:

اإن اأهم تهديد اإقليمي ممكن اأن يحدث هو اأن يحاول تنظيم الدولة اأو غريه 

من “التنظيمات الإرهابية” الت�شلل اإىل الأردن وحماولة زعزعة الأمن من داخل 

الفل�شطينية  “اإ�رسائيل” والدولة  اأي�شاً  اململكة. فهذا لن يهدد الأردن فقط، بل 

غري  الأردن،  باحتالل  العراق  يقوم  اأن  هو  املحتمل  الآخر  التهديد  امل�شتقبلية. 

اأن هذا الحتمال اأ�شبح �شعيفاً بعد �شقوط �شدام ح�شني، لكن يجب اأن يظل 

الإ�رسائيليني  من  كل  حلماية  وذلك  اأمني،  نظام  اأّي  يف  العتبار  بعني  ماأخوذاً 

والفل�شطينيني على حّد �شواء. 

3. املتطلبات الأمنية الإ�رشائيلية:

الراأي  لدى  مقبولً  يكون  اأن  الدولتني  حلل  اأمني  نظام  اأّي  هند�شة  تتطلب 

على  قادراً  واأن يكون  �شواء،  الإ�رسائيلية على حّد  والقيادة  الإ�رسائيلي  العام 

الأخرية.   15 الـ  ال�شنوات  يف  �شعوبة  ازدادت  اأ�شا�شية  حتديات  على  التغلب 

فباحلد الأدنى يجب على اأّي اقرتاح اأمني اأن يقنع الإ�رسائيليني امل�شككني اأن اأّي 

خطوة لن تكون تكراراً ل�شيناريو الن�شحاب من غزة الذي ينظر اإليه على اأنه 

خطاأ ا�شرتاتيجي، بحيث ل ت�شبح ال�شفة الغربية هي الأخرى مالذاً لإطالق 

ال�شواريخ على “اإ�رسائيل”. 

اإ�رسار  يعالج مو�شوع  اأن  اأمني يجب  اقرتاح  اأّي  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

“اإ�رسائيل” على الدفاع عن نف�شها بنف�شها. فمع التاريخ الطويل من ال�رساع 
من  كالً  فاإن  جريانها،  مع  احلروب  يف  “اإ�رسائيل”  و�شجل  “الإرهاب”،  مع 

ب�شدة  متم�شكون  �شواء  حّد  على  الإ�رسائيليني  وعامة  الإ�رسائيلي  اجلي�س 

الأمنية  امل�شوؤوليات  من  اأّي  ت�شليم  اأن  يعني  وهذا  الذاتي.  الدفاع  مبو�شوع 
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اإ�رسائيل”.  “دولة  مبادئ  من  اأ�شا�شي  مبداأ  مع  يتعار�س  خارجي  لطرف 

وبالتايل، فاإن الإ�رسائيليني لن يكونوا م�شتعدين اأبداً اأن ي�شعوا ثقتهم الكاملة 

فيما يتعلق بعنا�رس اأ�شا�شية يف اأمنهم بجريانهم العرب. كما اأنهم �شريف�شون 

اأّي جهود تقوم بها الوليات املتحدة اأو اأوروبا اأو حتى حلف �شمال الأطل�شي 

الأمن  لتوفري   North Atlantic Treaty Organization (NATO) (الناتو) 

لـ“اإ�رسائيل” نظراً لتجربتهم ال�شلبية مع القوات الدولية. 

يتعلق  عندما  �شعيفة  تكون  بالفل�شطينيني  الإ�رسائيليني  ثقة  فاإن  واأخرياً، 

الأمر باملو�شوع الأمني. فعلى الرغم من التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية 

بنوايا  ت�شكيكهم  عن  دائم  ب�شكل  يعربون  الإ�رسائيليني  فاإن  الفل�شطينية، 

الأمنية  الأجهزة  قدرات  تطوير  مّت  لو  حتى  باأنه  ويجادلون  الفل�شطينيني، 

فاإن  انت�شاره؛  يعيد  اأن  الإ�رسائيلي  للجي�س  معها  ميكن  درجة  اإىل  الفل�شطينية 

املتطرفني  الفل�شطينية يف مالحقة وتوقيف  ال�شيا�شية  الرغبة  يف  هناك �شكوكاً 

بالعائالت  وثيقة  عالقات  تربطهم  الذين  اأولئك  خ�شو�شاً  اخلطريين، 

الفل�شطينية الكبرية وذات النفوذ. وعليه، فاإن الإ�رسائيليني يرون اأن الأجهزة 

املدى،  طويل  والتزام  فعالة،  اإدارة  اإىل  دائم  ب�شكل  حتتاج  الفل�شطينية  الأمنية 

ووجود دائم للمدربني واملراقبني وامل�رسفني الأمريكان. 

4. املتطلبات الفل�صطينية فيما يتعلق بالأمن والكرامة وال�صيادة:

فيما  اأ�شا�شية  هواج�س  لديهم  الفل�شطينيني  فاإن  الآخر،  املقلب  وعلى 

اأّي  الفل�شطينيون  يقبل  لن  فاأولً،  ومقبول.  فعال  اأمني  نظام  بهند�شة  يتعلق 

الفل�شطينية”، “الأرا�شي  داخل  اإ�رسائيلياً  ع�شكرياً  ظهوراً  يت�شمن   حّل 

التي  بالأمور  القيام  اأو  الفل�شطينيني  حتركات  من  احلد  يف  ال�شتمرار  اأو 

الدولة  كل  على  الأمر  هذا  وينطبق  الفل�شطينية.  الدولة  �شيادة  تقت�شيها 

من  كل  مع  واملعابر  احلدود  على  خا�شة  اأهمية  يكت�شب  ولكنه  الفل�شطينية، 

م�رس والأردن. بالإ�شافة اإىل ذلك، ي�رس الفل�شطينيون على اأن ل تاأخذ مراحل 
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اأّي اتفاق وقتاً طويالً، واأن ت�شمل اإعادة النت�شار الإ�رسائيلي كل املناطق التي 

مع  مبا�رس  ب�شكل  يتعار�س  ما  وهو  امل�شتقبلية،  الفل�شطينية  الدولة  �شت�شكل 

فاإن  الن�شحاب من غزة. وبالتايل،  التي تولدت عقب  الإ�رسائيلية  حالة احلذر 

احلاجة اإىل تق�شيم اأي اتفاق م�شتقبلي اإىل مراحل يجب اأن تتزامن مع تاأكيدات 

كافية وخطوات مهمة للتغلب على ال�شكوك الفل�شطينية حول نوايا “اإ�رسائيل” 

يف اإمتام العملية. كما اأن الفل�شطينيني ل يثقون باأن “اإ�رسائيل” �شتفر�س قيوداً 

على حتركات قواتها يف حال قررت اتخاذ خطوات اأحادية اجلانب، وهو ما لن 

اأي�شاً مع  الدولتني. وهذا ما يتعار�س  اإطار حّل  الفل�شطينيون يف  يتهاون معه 

رغبة “اإ�رسائيل” يف اأن تكون قادرة على الت�رسف ب�شكل م�شتقل والدفاع عن 

نف�شها ب�شكل اأحادي اجلانب عند ال�رسورة. 

باأمنهم.  اأي�شاً  مهتمون  الفل�شطينيني  فاإن  ال�شيادة،  م�شاألة  اإىل  وبالإ�شافة 

وبناء على ذلك، فاإن اأّي اإطار اأمني يجب اأن ي�شتجيب لحتياجات الفل�شطينيني 

ال�رسورية لتحقيق الزدهار القت�شادي وال�شتقرار الجتماعي. لذلك، يرى 

الفل�شطينيون اأن اأّي اتفاقية اأمنية يجب اأن ت�شمن حرية حركة الأجهزة الأمنية 

الفل�شطينيني  اأن  كما  املذكورة.  امل�شاكل  معاجلة  على  وقدرتها  الفل�شطينية 

ي�شعرون بال�شتياء لأن اأجهزتهم الأمنية ممنوعة من الو�شول اإىل مناطق عدة 

بحكم القيود التي تفر�شها التفاقيات ال�شابقة، مبا يف ذلك اأجزاء من مناطق اأ 

وب وج يف ال�شفة الغربية، مما جعلها مالذاً للخارجني عن القانون مبن فيهم 

منفذي عمليات الطعن التي حدثت موؤخراً. 

وبالإ�شافة اإىل كل ما ذكر، فاإن امل�شوؤولني الفل�شطينيني يرون لأنف�شهم دوراً 

يف هند�شة الأمن الإقليمي، حيث اإن عالقتهم الوثيقة مع الإ�رسائيليني يف اإطار 

حّل الدولتني �شت�شمح لهم باأن يلعبوا دوراً يف التقريب بني “اإ�رسائيل” والعديد 

من الدول العربية والقوى الأمنية اخلارجية. كما اأنهم ي�شاطرون “اإ�رسائيل” 
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وغريها من الالعبني يف املنطقة الرغبة يف حماربة اجلماعات اجلهادية املتطرفة. 

وعلى الرغم من اأن اأّي دور للفل�شطينيني يف هذا املجال �شيكون �شغرياً، اإل اأنهم 

يظلون متحم�شني لالإدلء بدلوهم على هذا ال�شعيد. 

5. النقاط الأ�صعب يف هند�صة التفاق:

و�شع جدول زمني لإعادة النت�شار الإ�رسائيلي. 	•
الوجود الإ�رسائيلي يف وادي الأردن. 	•

حتديد من له الكلمة الأخرية يف اإعادة النت�شار الإ�رسائيلي. 	•
اأّي  ح�شول  عند  الفل�شطينية”  “املناطق  دخول  اإعادة  يف  “اإ�رسائيل”  حّق  	•

طارئ. 
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املبادئ املنظمة للنظام الأمني

1. فر�صيات الدرا�صة:

تفرت�س الدرا�شة اأن اإمتام معظم مكونات النظام الأمني ذي ال�شلة �شوف 

اتفاقية.  على  والتوقيع  املفاو�شات  عرب  نهائي  حّل  اإىل  التو�شل  بعد  يكون 

التعاون  من  نوع  اإىل  �رساحة  تدعو  املقرتحة  الأمنية  التدابري  من  فالعديد 

قبل  حتى  اأنه  غري  اتفاق.  اإطار  يف  اإل  ممكناً  يكون  لن  الذي  الأمني  والتن�شيق 

الو�شول اإىل مثل هذا التفاق ميكن للجانبني اأن يقوما بتنفيذ نقاط معينة �شيتم 

التطرق اإليها بالتف�شيل لحقاً. 

“اإ�رسائيل”  �شتقدم  النهائي،  التفاق  اإطار  يف  اأنه  اأي�شاً  الدرا�شة  وتفرت�س 

الفل�شطينية  الدولة  تنازلت للفل�شطينيني فيما يتعلق بالأرا�شي بحيث تكون 

ويف  الطرفني.  بني  لالأرا�شي  تبادل  مع   1967 �شنة  حدود  على  قائمة  النهائية 

ال�شتجابة  يف  مرونة  اأكرث  �شيكونون  الفل�شطينيني  املفاو�شني  فاإن  املقابل، 

للمتطلبات الأمنية الإ�رسائيلية الأ�شا�شية، طاملا ل يتم انتهاك خطوطهم احلمراء 

و�شيادتهم.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، تفرت�س الدرا�شة اأي�شاً اأنه مع النتهاء من هند�شة هذا 

النظام الأمني يف اتفاقية الو�شع النهائي، فاإن كل اأمور عمليات تبادل الأرا�شي 

�شتكون قد انتهت وكذلك تعديل جدار الف�شل احلايل وفق احلدود اجلديدة، كما 

�شيكون بناء ما تبقى من جدار فا�شل بني الدولتني قد انتهى اأي�شاً. 

ومن ناحية اأخرى تفرت�س الدرا�شة اأن ما �شيتم التو�شل اإليه من اتفاق على 

الو�شع النهائي، لن يتم تطبيقه يف غزة اإل حني يتم توحيد النظام الفل�شطيني 

حتت اإمرة حكومة فل�شطينية مركزية واحدة ت�شتجيب لل�رسوط الثالثة التي 

العنف  بـ“اإ�رسائيل”، ونبذ  اأي العرتاف   ،Quartet الدولية  الرباعية  و�شعتها 

الندماج مع  اإعادة  اتفاقيات. وكجزء من  اإليه من  التو�شل  مّت  والعرتاف مبا 



12

ترجمات الزيتونة 80

اأن توافق على التخلي عن �شناعتها الع�شكرية  ال�شفة، على احلكومة يف غزة 

ونظامها ال�شاروخي وقدراتها الع�شكرية الهجومية. 

“اإ�رسائيل” �شوف حتتفظ بقدراتها احلالية على  اأن  الدرا�شة  كما تفرت�س 

الدفاع عن نف�شها اأو حتى تعمل على تعزيزها وزيادتها، الأمر الذي �شيعطي 

التام لالتفاق  ال�شيناريوهات، كالنهيار  اأ�شواأ  اأنه يف  على  تاأكيداً  الإ�رسائيليني 

بني الطرفني، �شتكون “اإ�رسائيل” قادرة على الدفاع عن نف�شها بنف�شها. 

وتركز الدرا�شة على خطوات لتح�شني الأجهزة الأمنية الفل�شطينية احلالية 

الدولة  الدويل �شوف ي�شتمر يف م�شاعدة  املجتمع  اأن  اإىل  ال�شمنية  الإ�شارة  مع 

الفل�شطينية على حت�شني قدرتها على اإدارة الأمور مع الزمن. وعلى الرغم من 

الإحباط الذي ت�شعر به اجلهات املانحة نظراً لن�شداد الأفق ال�شيا�شي حالياً، 

اإل اأنه يف حال ا�شتطاع الطرفان التو�شل اإىل اتفاق على احلل النهائي فاإن ذلك 

�شينعك�س انتعا�شاً ملحوظاً على امل�شتثمرين واجلهات املانحة. 

ويف الوقت الذي تفرت�س فيه الدرا�شة اأنه يف اإطار اتفاق احلل النهائي �شوف 

ت�شتمر الإدارة الفل�شطينية بالتح�شن البطيء، اإل اأنها تاأخذ بعني العتبار اآليات 

متوقعة غري  كبرية  �شلبية  تطورات  حدوث  حال  يف  الأمور  يف  النظر   لإعادة 

حالياً. 

واأخرياً ت�شع الدرا�شة بع�س الفرتا�شات حول الإطار الإقليمي ب�شكل عام. 

لن يف�شي  النهائي  اتفاق على احلل  اأّي  اأن  الدرا�شة ترى  اأن  الرغم من  وعلى 

اإىل حّل م�شاكل مثل التطرف الإ�شالمي وانعدام ال�شتقرار الإقليمي، غري اأنها 

بالتاأكيد  له  الإ�رسائيلي �شوف يكون  الفل�شطيني  لل�رساع  اأن و�شع حّد  ترى 

تاأثريات اإيجابية على الو�شع يف ال�رسق الأو�شط. وبالتايل، فاإن الدرا�شة تقدم 

حت�شني  يف  ت�شهم  بحيث  التفاقية  فعالية  رفع  كيفية  حول  القرتاحات  بع�س 

اأمن الإ�رسائيليني والفل�شطينيني. كما تفرد الدرا�شة  اإىل جانب  الأمن الإقليمي 
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العنا�رس يف حال  النظر يف بع�س  اإعادة  اأو  اآليات مراجعة  م�شاحة للحديث عن 

حدوث تغريات دراماتيكية �شلبية ناجتة عن عدم ال�شتقرار يف املنطقة. 

2. املبادئ الأ�صا�صية للنظام الأمني: 

الأمنية، وحتتفظ  “اإ�رسائيل”  ي�شتجيب ملخاوف  الطبقات  بناء نظم متعدد   . اأ

نف�شها  عن  الدفاع  على  قدرتها  اإىل  بالإ�شافة  النف�س  عن  الدفاع  بحق  فيه 

بنف�شها، مع �شمان اأن ل ي�شتخدم حّق الدفاع هذا اإل يف احلالت الق�شوى. 

وهذه الطبقات اخلم�س هي على التوايل: 

اأولً، جهود ا�شتخباراتية م�شرتكة ملحاربة “الإرهاب” والتهريب مع الدول 

العربية “املعتدلة”، ول يقت�رس الأمر على الأردن وم�رس، بل ميتد لي�شمل 

التعاون  جمل�س  دول  من  وغريها  وال�شعودية،  املتحدة،  العربية  الإمارات 

اخلليجي التي متتلك اأنظمة ا�شتخباراتية قوية ولديها م�شالح م�شرتكة مع 

“اإ�رسائيل”، يف مواجهة اإيران والق�شاء على “الإرهاب”. 

ثانياً، تو�شيع التعاون الأمني الوثيق مع م�رس والأردن. 

ثالثاً، بناء نظام اأمني �شامل للحدود ل يقت�رس على ال�شياج احلدودي فقط، 

اإىل  اإ�شافية، وجم�شات لر�شد احلركة، بالإ�شافة  اأي�شاً حواجز  بل ي�شمل 

جم�شات بعيدة املدى حممولة باملناطيد، ونظام لك�شف الأنفاق. 

طول  على  العدد  �شغرية  اأمريكية  قوات  تت�شمن  دوريات  ت�شيري  رابعاً، 

الدوريات  هذه  تركيبة  تتغري  اأن  على  والأردن؛  “فل�شطني”  بني  احلدود 

خالل املراحل النتقالية. 

الدولة  امتداد م�شاحة  اأمنية مدربة ب�شكل فعال على  اأجهزة  خام�شاً، ن�رس 

الفل�شطينية ل�شمان الأمن الداخلي الفل�شطيني. 
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الفل�شطينيني،  املدنيني  اأمام  الإ�رسائيلي  الع�شكري  الظهور  من  ب. التقليل 

اإ�شارة  تعطي  اأن  �شاأنها  من  املجال  هذا  يف  مبكرة  كبرية  بخطوات  والقيام 

للفل�شطينيني بوجود تغيريات على اأر�س الواقع. 

على  مبنية  تكون  املناطق،  من  تدريجية  انت�شار  اإعادة  لعملية  التخطيط  ج. 

الأمور  ملعاجلة  واآليات  الأهداف  لتحقيق  زمني  جدول  وعلى  الظروف 

امل�شتجدة. 

املثال  �شبيل  على  (ت�شمل  الأطراف  متعددة  م�شرتكة  عمليات  مراكز  بناء  د. 

اإىل  بالإ�شافة  والأردنيني)،  والأمريكان،  والفل�شطينيني،  الإ�رسائيليني، 

درجة  على  الإ�رسائيليون  يكون  بحيث  املعلومات  لتبادل  اآليات  و�شع 

لل�شيادة  انتهاك  اأو  تدخل  اأدنى  مع  الأمور  مبجريات  الإحاطة  من  عالية 

الفل�شطينية. 

الفل�شطينية،  الأمنية  القوات  وجتهيز  بتدريب  تقوم  اأمريكية  قوات  تكليف  هـ. 

بالإ�شافة اإىل املراقبة والقيام بعمليات حمدودة جداً. 
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معاجلة اأ�صعب النقاط العالقة

1. و�صع جدول زمني لإعادة النت�صار:

لعامة  ميكن  طريقة  اأو�شح  النت�شار  لإعادة  زمني  جدول  و�شع  ي�شكل 

التفاق  يف  الأمنية  العنا�رس  فهم  خاللها  من  والإ�رسائيليني  الفل�شطينيني 

لو  حتى  جمدولة  اأهداف  على  التفاق  الطرفني  على  �شيكون  عليه.  واحلكم 

عنى ذلك ت�شليم �شلطات كل منطقة على حدة واإعادة انت�شار مبنية على قراءة 

الظروف على اأر�س الواقع. وتقدم الدرا�شة اقرتاحني، اأحدهما اأن تكون هناك 

ثالث خطط خم�شية متتد على مدى 15 عاماً، بحيث تت�شمن اخلطة اخلم�شية 

اإخالء امل�شتعمرات التي لن تدخل �شمن خطة تبادل الأرا�شي، واإنهاء  الأوىل 

الفل�شطينية  الأمنية  الأجهزة  تبداأ  �شوف  الفرتة  هذه  ويف  الأمني.  اجلدار  بناء 

با�شتالم م�شوؤوليات اأمنية اأو�شع مما هي عليه الآن على اأن يتوقف ذلك على 

اكت�شابها معايري تدريبية حمددة. غري اأن امل�شوؤولية الأمنية ب�شكل عام �شوف 

“خطة  ت�شمى  ف�شوف  الثانية  اخلم�شية  اخلطة  اأما  الإ�رسائيليني.  بيد  تظل 

الغربية من  ال�شلطات الأمنية يف معظم مناطق ال�شفة  التثبيت” حيث يتم نقل 

اجلي�س  يبقى  حني  يف  الفل�شطينية،  الأمنية  الأجهزة  اإىل  الإ�رسائيلي  اجلي�س 

اجلي�س  �شيخرج  الأخرية،  اخلم�شية  اخلطة  يف  الأردن.  وادي  يف  الإ�رسائيلي 

الإ�رسائيلي من وادي الأردن، وكخطوة نهائية من �شفاف نهر الأردن. 

�شيت�شمن  الذي  للمراحل  تكرار  من  الكثري  هناك  �شيكون  الإطار  هذا  ويف 

دائم  ب�شكل  اأو  موؤقتاً  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فيها  تتوىل  انتقالية  مراحل 

م�شوؤوليات حمددة، مثل ت�شيري الدوريات على �شفاف نهر الأردن. 

اأما القرتاح الثاين فيقت�شي اأن تكون هناك فرتة زمنية مدتها ع�رسة اأعوام، 

الأعوام  تلك  وخالل  املعنية.  الأطراف  بني  التعاون  لأغرا�س  تزيد،  اأن  ميكن 

تكون غالبية القوات الإ�رسائيلية قد ان�شحبت وما تبقى منها يكون ظهوره اأمام 
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متديد  مبكان  ال�شهولة  من  يكون  وحينها  جداً.  حمدوداً  الفل�شطينيني  املدنيني 

الأعوام الع�رس يف اإطار طلب تقني من اجلانب الإ�رسائيلي. وكجزء من التفاق 

َيِعد الفل�شطينيون الوليات املتحدة اأنهم �شيوافقون على التمديد لعدد حمدود 

من الأعوام؛ وحينها ميكن للوليات املتحدة اأن تقدم التزاماً لـ“اإ�رسائيل” يف هذا 

اخل�شو�س. 

2. القوات الإ�رشائيلية على �صفاف نهر الأردن:

اأنه  اإل  احلدودي؛  الأمن  لنظام  �شيحدث  الذي  التطوير  كل  من  الرغم  على 

على  اإ�رسائيلية  قوة  وجود  ب�رسورة  قوي  �شعور  الإ�رسائيليني  لدى  �شيظل 

يف  واملعقدة  ال�شعبة  الإقليمية  التطورات  مع  خ�شو�شاً  الأردن،  نهر  �شفاف 

اأيامنا هذه، واإ�رسارهم على الدفاع عن اأنف�شهم باأنف�شهم. كما اأنهم �شيظلون 

قلقني من اأن كفاءة القوات الفل�شطينية لن تكون كافية لوقف اأي تهديد تقليدي، 

ناهيك عن وقف عمليات الت�شلل والتهريب عرب احلدود. ومن ناحيتهم، �شيقبل 

الفل�شطينيون بوجود قوة ثالثة. ومع ح�رس وجود اأّي قوة ثالثة باملمر ال�شيق 

يف الطريق 90، فاإن ذلك �شوف يعالج خماوف الفل�شطينيني من اأن تكون هذه 

املطالبة  باملقابل �شي�رسون على  لكنهم  الفل�شطينيني؛  للمدنيني  القوى ظاهرة 

عدة  الدرا�شة  وتقرتح  ال�شيادة.  م�شاألة  اأجل  من  نهائي  اإ�رسائيلي  بان�شحاب 

حلول، منها اأن يكون هناك وجود ع�شكري اأمريكي دائم على اجلهة الفل�شطينية 

من احلدود، على اأن ل يتعدى عديد القوة الأمريكية مئات العنا�رس. وقد تكون 

هذه القوة على �شكل دوريات م�شرتكة ت�شم الفل�شطينيني والأمريكان، ولكن 

الأمنية لالأمريكان ب�شكل عام، مما يعطي  امل�شوؤولية  اأن تكون  الأهم من ذلك 

تطمينات كبرية لالإ�رسائيليني خ�شو�شاً اإذا ما نظرنا اإىل التحالف التاريخي بني 

الطرفني. 

وهناك خيار اآخر، اأن تكون هناك قوة اإ�رسائيلية �شغرية العدد حم�شورة 

�رسق الطريق 90 وغري ظاهرة للمدنيني الفل�شطينيني. ومن املتوقع اأن يطالب 
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الفل�شطينيون بثمن مقابل هذا التنازل، كاأن ي�شمح لهم با�شتخدام اأحد املرافئ 

الإ�رسائيلية املطلة على البحر املتو�شط، مع كل ما يعود عليهم بفائدة اقت�شادية 

كبرية. 

وهناك خيار ثالث، وهو اأن تكون هناك قوات م�شرتكة اإ�رسائيلية فل�شطينية 

تقوم بدوريات على طول �شفاف نهر الأردن، وهذا يتنا�شب اأكرث مع متطلبات 

الطرفني.  بني  والتعاون  املعلومات  تبادل  على  وي�شجع  الفل�شطينية  ال�شيادة 

الأمريكان  مثل  امل�شرتكة  القوات  لهذه  اآخرين  لعبني  اإ�شافة  اأي�شاً  وميكن 

والأردنيني اأو اأّي قوة دولية. 

اأمريكية على اجلهة الأردنية من  وهناك خيار اأ�شايف باأن تكون هناك قوة 

نهر الأردن يف حني يتوىل الفل�شطينيون م�شوؤولية جهتهم، وهذا ما قد يطمئن 

باأي  القيام  لن يعرت�شوا طريقهم يف حال قرروا  الأمريكان  باأن  الإ�رسائيليني 

خطوة اأحادية اجلانب. 

بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن للوليات املتحدة اأن تقود حتالفاً دولياً اأو قوة من 

�شمن حلف الناتو تقوم بالنت�شار واإدارة الأمور يف منطقة نهر الأردن، وهذا 

ما ميكن ت�شويقه �شيا�شياً داخل الوليات املتحدة ب�شكل اأ�شهل بكثري من فكرة 

اأن تتوىل الوليات املتحدة منفردة اأّي م�شوؤولية يف تلك املنطقة. 

واخليار الأخري اأن يكون هناك مقاربة هجينة، بحيث تبداأ بوجود اإ�رسائيلي 

بفرتة  ذلك  بعد  ثم  الإ�رسائيليني،  ت�شم  م�شرتكة  قوات  اأو  اأمريكي  وجود  اأو 

طويلة تت�شلم القوات الفل�شطينية زمام الأمور. 

3. القرار النهائي بخ�صو�ص اإعادة النت�صار:

نظراً للقناعة الإ�رسائيلية الرا�شخة ب�رسورة الدفاع عن اأنف�شهم باأنف�شهم، 

اأن يحظى  الن�شحاب يجب  اتفاق نهائي على  اأّي  باأن  العديد منهم يرون  فاإن 

الفل�شطيني  املفاو�س  �شريف�شه  ما  وهذا  بالإجماع،  الأطراف  جميع  مبوافقة 
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جتربة  ومع  قرار.  اأّي  على  الفيتو  حّق  الإ�رسائيلي  الطرف  اإعطاء  يعني  لأنه 

يرف�س  اأن  املتوقع  من  فاإنه  اأو�شلو،  اتفاق  جتميد  منذ  املريرة  الفل�شطينيني 

النت�شار،  باإعادة  الأخري  القرار  يكون  اأن  قاطعاً  رف�شاً  الفل�شطينيون 

التطبيق  التحقق من  اأن تقوم جمموعة  الدرا�شة  لالإ�رسائيليني. ولذلك، تقرتح 

 Security Implementation Verification Group جي  يف  اآي  اأ�س  الأمني 

SIVG بحل هذه امل�شكلة من خالل اإخ�شاع القوات الفل�شطينية لعملية تقييم 

م�شتمرة من خالل برنامج يتم التفاق عليه بني اجلهات الثالث، الفل�شطينية 

القوات  اأن  التاأكد  ميكن  الربنامج  هذا  خالل  ومن  والأمريكية،  والإ�رسائيلية 

الفل�شطينية قد حققت املعايري الالزمة التي ت�شمح لالإ�رسائيليني تطبيق اخلطوة 

التالية من عملية اإعادة النت�شار. ويف حال كان هناك تعنت من اأحد الأطراف داخل 

املجموعة اأو خالف يف وجهات النظر، فحينها يرفع الأمر اإىل اجلهات ال�شيا�شية 

اجلهات  كل  واأن  خ�شو�شاً  القرار،  وتاأخذ  اجلمود  تك�رس  اأن  �شاأنها  من  التي 

�شتكون مهتمة بنجاح التفاق. وميكن اأي�شاً حّل اخلالف حول اإعادة النت�شار 

باإعادة النظر ببع�س الإجراءات الأمنية على اأر�س الواقع كبناء حواجز جديدة 

النت�شار  الإ�رسائيليني لإعادة  اأو حتويل م�شار طريق...اإلخ. ويف حال رف�س 

يف  داخلية  تغريات  من  اأو  املنطقة  يف  حتدث  التي  التحولت  من  اخلوف  بحجة 

على  التفاق  و“اإ�رسائيل”  املتحدة  الوليات  فباإمكان  الفل�شطينية؛  ال�شيا�شة 

اآليات خا�شة ميكنها مراجعة هذه العوامل وتاأثريها على عملية النتقال ب�شكل 

اأن يقرتحوا  عام. ومن خالل احلوار الإ�رسائيلي الأمريكي، ميكن لالأمريكان 

حت�شينات اأمنية جديدة يف حماولة للتغلب على التحديات الأمنية امل�شتجدة، اأو 

يف اأحلك الظروف ميكن للوليات املتحدة اأن ترجع للفل�شطينيني وتبحث كيفية 

تعديل تطبيق التفاق بطريقة تعالج هذه املخاوف اجلديدة. 
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4. اإعادة دخول “اإ�رشائيل” “املناطق الفل�صطينية”:

اإن الهدف من النظام الأمني املتعدد الطبقات وم�شاركة املعلومات والعمليات 

بالإ�شافة اإىل وجود القوة الأمريكية، هو احلد من احلاجة اإىل تدخل اإ�رسائيلي 

مبا�رس. غري اأنه من املتوقع اأن ي�رس الإ�رسائيليون اأنه عند ال�رسورة يجب اأن 

يكونوا قادرين على الت�رسف بطريقة اأحادية للدفاع عن اأنف�شهم. ومن املتوقع 

لديهم  تكون  واأن  ل�شيادتهم  انتهاك  اأي  على  ب�شدة  الفل�شطينيون  يعرت�س  اأن 

خماوف من اأن يكرر اجلانب الإ�رسائيلي التدخل ب�شكل م�شتمر. يف هذا الإطار، 

كبري  تقليدي  تهديد  فهناك  التهديدات.  من  خمتلفني  نوعني  بني  التفريق  يجب 

ومبا�رس كقيام قوة تقليدية باجتياح الأردن وتهديد حدود “فل�شطني”، وحينها 

يف  مل�شاعدتها  الإ�رسائيلي  بالتدخل  الفل�شطينية  ال�شلطة  ترغب  اأن  املتوقع  من 

حماية نف�شها من الطرف املهاجم. 

اأكرث من ال�شيناريو  اأما ال�شكل الآخر من التهديدات، والذي يرجح حدوثه 

مواجهة  كيفية  حول  والفل�شطينيني  الإ�رسائيليني  بني  الختالف  فهو  الأول، 

دوراً  تلعب  اأن  املتحدة  للوليات  ميكن  احلالة  هذه  ويف  ما”.  اإرهابية  “عملية 
التحقق من  العملياتي من خالل جمموعة  امل�شتوى  الطرفني على  بني  و�شيطاً 

الإ�شكالية،  هذه  ملواجهة  املطروحة  الأخرى  اخليارات  ومن  الأمني.  التطبيق 

التي تقدم الوليات املتحدة  العامة  اتفاقية جانبية حول الظروف  اإىل  التو�شل 

الدولة  داخل  الإ�رسائيلي  الع�شكري  للتدخل  ديبلوما�شياً  دعماً  مبوجبها 

بالظروف  دراية  على  الفل�شطينيون  يكون  اأن  على  امل�شتقبلية،  الفل�شطينية 

اأّي زعيم  اأن يوقع  التدخل حتى ل يعرت�شوا عليه. ول ي�شرتط  بهذا  املحيطة 

فل�شطيني على مثل هذه التفاقية، بل يكفي اأن حتظى مبوافقة �شمنية. 

. الأمن الداخلي: اأ

النظام  هذا  يف  والإ�رسائيلي  الفل�شطيني  الأمن  طبقات  من  الأوىل  الطبقة 

هذا  يكون  و�شوف  الفل�شطينية.  الدولة  داخل  الأمنية  القوى  �شتكون  املقرتح 
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الأمر �رسورياً وحيوياً للفل�شطينيني والإ�رسائيليني على حّد �شواء؛ اإذ يحتاج 

اإليه  الثاين  الطرف  ويحتاج  والنظام،  القانون  لإر�شاء  اآلية  اإىل  الأول  الطرف 

الكفاءات  الدرا�شة  وحتدد  “الإرهاب”.  مبكافحة  يتعلق  فيما  خماوفه  لتبديد 

الالزمة للقوى الأمنية الفل�شطينية والتح�شينات التي يجب القيام بها ملعاجلة 

اأن  للطرفني  خاللها  من  ميكن  التي  والآليات  “الإرهاب”،  مكافحة  حتديات 

يتعاونا معاً ملواجهة مثل هذه التهديدات. 

ب. القوى الأمنية الفل�صطينية:

�شتكون الدولة الفل�شطينية دولة من دون جي�س بحيث ل تفر�س تهديداً اأمنياً 

على “اإ�رسائيل”. وبالتايل، فاإن القوى الأمنية الفل�شطينية �شتكون قوى اأمنية 

 .gendarmerie غري ع�شكرية، تتمتع بقدرات اأمنية فائقة لت�شبه منوذج الدرك

القانون،  وفر�س  العام،  الأمن  حفظ  الأمنية  القوى  هذه  مهمة  تكون  و�شوف 

الر�شمية،  ال�شخ�شيات  اأمن احلدود، وحماية  “الإرهاب”، و�شمان  وحماربة 

ومواجهة التهديدات اخلارجية والكوارث. وتتكون الأجهزة الأمنية الفل�شطينية 

احلالية من: قوات الأمن الوطني، واحلر�س الرئا�شي، والأمن الوقائي، و�رسطة 

اأمر  اأن تعدد الأذرع الأمنية  الع�شكرية. وعلى الرغم من  احلدود، واملخابرات 

اأن التناف�س فيما بينها وتداخل ال�شالحيات  اإل  ماألوف لدى العديد من الدول 

قد يعود بنتائج �شلبية. وبناء على ذلك، �شوف يتعني على جمموعة التحقق من 

التطبيق الأمني اأ�س اآي يف جي اأن تقوم بعملية تقييم ر�شمية لتحديد ما اإذا كانت 

كما  الأمنية.  للمتطلبات  ت�شتجيب  الفل�شطينية  الأمنية  لالأجهزة  احلالية  البنية 

يجب اأن ت�شمل الأجهزة الأمنية الفل�شطينية وحدة ملكافحة “الإرهاب”، تكون 

باأ�شلحة خا�شة  �شغرية ولكن تتمتع بكفاءة عالية، ويتم تدريبها وجتهيزها 

مدن  يف  تعمل  التي  الأمنية  القوى  كفاءة  م�شتوى  اإىل  ت�شل  بحيث  وتكتيكات، 

 . New York اأو نيويورك Los Angeles كبرية مثل لو�س اأجنل�س
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القوة لدى جهاز غري ع�شكري مثلما هو  اأجل احلفاظ على متطلبات  ومن 

بالأ�شلحة  لئحة  و�شع  يجب  فاإنه  الفل�شطينية،  الأمنية  القوى  لدى  احلال 

واملعدات التي حتظى مبوافقة اجلهات املعنية، وبالتحديد “اإ�رسائيل”. وكقاعدة 

اأو  طائرات  اأو  ثقيلة  اأ�شلحة  اأي  بها  امل�شموح  الالئحة  ت�شم  ل  اأن  يجب  عامة، 

بداية  نقطة  الالئحة  هذه  وت�شكل  �شامل.  دمار  اأ�شلحة  اأو  ع�شكرية  قوارب 

الق�شوى  امل�شتقبلية  القدرات  حول  املعنية  الأطراف  بني  تف�شيلية  ملفاو�شات 

امل�شموح بها لالأجهزة الأمنية الفل�شطينية. واإذا ما طالبت اجلهات الفل�شطينية 

قبل  من  عليه  ويوافق  يدر�س  اأن  يجب  طلبها  فاإن  اإ�شافية،  بقدرات  م�شتقبالً 

وتعزيز  مبراقبة  اأي�شاً  �شتقوم  والتي  الأمنية،  التطبيق  من  التحقق  جمموعة 

النهائي،  اتفاقية احلل  العنا�رس الأ�شا�شية يف  هذا العن�رس من التفاقية. ومن 

اأن يكون هناك اتفاق على �شقف اأعلى لقدرات القوى الأمنية الفل�شطينية، مع 

العلم اأن القوى الأمنية الفل�شطينية �شتتوىل م�شوؤولية ال�شفة كلها ولي�س فقط 

من  التحقق  جمموعة  على  �شيتوجب  الأعلى،  ال�شقف  حتديد  ومع  اأ.  املنطقة 

التطبيق الأمني اأن جتري تقومياً ر�شمياً �شامالً لالأجهزة الأمنية الفل�شطينية 

لتحديد قدراتها احلالية. والفرق بني القدرات احلالية والقدرات امل�شتقبلية التي 

�شيتم التفاق عليها �شي�شكل الأر�شية لربنامج بناء القدرات الذي �شتقوم به 

املجموعة املذكورة.

ج. حماربة “الإرهاب”:

“اإ�رسائيل”  على  املتطرفون  ي�شكلها  التي  الداخلية  التهديدات  �شتكون 

القوى  �شتواجه  التي  التحديات  اأ�شعب  اأحد  امل�شتقبلية  الفل�شطينية  والدولة 

الأمنية الفل�شطينية؛ فهنا يكمن حتديان بارزان. التحدي الأول هو اأن تكت�شب 

املتهمني.  على  والقب�س  املخططات  لك�شف  كافية  قدرات  الفل�شطينية  القوات 

التحدي الثاين والأكرب هو تطوير نظام ق�شائي فل�شطيني قادر على حماكمة 

م�شاعدة  وجود  مع  فحتى  اآمن.  واأ�شلوب  حمدد  وقت  يف  املتهمني  و�شجن 
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خارجية كبرية، �شوف يتطلب الأمر �شنوات طويلة لكي يكون النظام الق�شائي 

قادراً على اأداء هذه املهمة. وبالتايل، يف الوقت الذي يركز فيه الفل�شطينيون على 

تطوير  على  الق�شري  املدى  يف  الرتكيز  يجب  املدى،  الطويلة  الدولة  بناء  جهود 

نظام موؤقت وذاتي الحتواء وتزويده بالأذرع الق�شائية والأمنية ال�رسورية 

ملكافحة “الإرهاب” بطريقة فعالة. ومن العنا�رس الأخرى املهمة لهذا النظام، 

مع  املحتملة  “الإرهابية”  التهديدات  حول  ال�شتخباراتية  املعلومات  تبادل 

املعنية،  الأطراف  بني  الدورية  الجتماعات  خالل  من  وذلك  والأردن،  م�رس 

اآلية تبادل �رسيع للمعلومات وال�شتجابة امل�شرتكة يف حال  اإيجاد  ومن خالل 

ر�شد اأحد الأجهزة الأمنية يف هذه البلدان تهديداً مركزاً وحمدداً. 

مراكز  هناك  يكون  اأن  “الإرهاب”  حماربة  يف  الأخرى  العنا�رس  ومن 

اأن  للطرفني  ميكن  حيث  والفل�شطينيني  الإ�رسائيليني  بني  م�شرتكة  عمليات 

يعمال معاً ويتبادل املعلومات ال�شتخباراتية ويحددا الأهداف املحتملة وينفذا 

ت�شهيل  يف  مهم  دور  املتحدة  للوليات  �شيكون  اأخرى،  ناحية  ومن  العمليات. 

اأدى  ملا  التدخل ب�شكل مبا�رس نظراً  اأن حتر�س على عدم  الأمور، ولكن يجب 

اإىل  والإ�رسائيليني  الفل�شطينيني  بني  التن�شيق  يف  ال�شابق  الأمريكي  الدور  اإليه 

اأي خالف. وبدل ذلك ميكن  التو�شط حلل  الأمريكان يف  الطرفني على  اعتماد 

اأمريكي يف املقر الرئي�شي ملجموعة التحقق من  اأن يكون هناك �شابط ارتباط 

التطبيق الأمني ولكن لي�س يف مركز العمليات امل�شرتكة، ويتاح له اأن يطلع على 

املعلومات نف�شها، ويجتمع بزمالئه الإ�رسائيليني والفل�شطينيني ب�شكل دائم، 

ويراجع املعلومات ال�شتخباراتية والعمليات. 

تخوف  هناك  يكون  اأن  املمكن  فمن  التحديات.  من  يخلو  لن  الأمر  اأن  غري 

من  ذلك  ي�شببه  اأن  ميكن  ملا  الفل�شطينيني  مع  املعلومات  تبادل  من  اإ�رسائيلي 

دور  تلعب  اأن  املتحدة  للوليات  ميكن  اأي�شاً  وهنا  ح�شا�شة،  معلومات  ك�شف 

ويقدم  ويحللها  املعلومات  على  الرتباط  �شابط  يح�شل  بحيث  الو�شيط، 
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املتوفرة  املعلومات  كانت  اإذا  ما  حول  الفل�شطينية  الأمنية  للقوى  تو�شياته 

تتطلب القيام بعملية اأمنية. 

قادرين  غري  اأو  راغبني  غري  الفل�شطينيون  يكون  اأن  الأكرب  التحدي  ولعل 

تكون  حينها  �رسورية.  اأنها  الإ�رسائيلي  الطرف  يرى  بعملية  القيام  على 

التطبيق الأمني  التحقق من  اإىل قيادة جمموعة  اللجوء  اخلطوة الأوىل باأن يتم 

�شيا�شي  مل�شتوى  رفعها  ميكن  م�شتع�شية  امل�شكلة  كانت  واإذا  امل�شكلة،  حلل 

لالإ�رسائيليني  ال�شاملة، ميكن  التفاقية  املواقف، وكجزء من  اأعلى. وملثل هذه 

املتحدة  الوليات  مبوجبها  تقدم  جانبية  اتفاقية  اإىل  يتو�شلوا  اأن  والأمريكان 

ما  اإذا  لـ“اإ�رسائيل”  ديبلوما�شياً  دعماً  الداهم  اخلطر  مواقف  يف  الأمريكية 

اختارت اأن تت�رسف ب�شكل اأحادي.
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اأمن احلدود

1. احلدود الأردنية وامل�رشية: 

هند�شة  وعند  الفل�شطينية.  لل�شيادة  بالن�شبة  مهمة  ق�شية  املعابر  ت�شكل 

والقوات  الفل�شطينية  الأمنية  القوى  تتوىل  �شوف  املقرتح  الأمني  النظام 

رقابة  حتت  �شيظل  الأمر  اأن  غري  جهتها.  على  كل  املعابر  م�شوؤولية  الأردنية 

اأتاحت  ما  واإذا  النا�س.  اأعني  عن  بعيداً  تتمركز  الإ�رسائيلي  اجلي�س  من  قوات 

اإىل  الأمر  نهاية  يف  �شتتحول  الإ�رسائيلية  الرقابة  فاإن  الفر�شة،  التكنولوجيا 

البيومرتية  البيانات  اعتماد  �رسورة  على  الدرا�شة  وت�شدد  بعد.  عن  رقابة 

اأمن  اإدارة  بنظام  �شبيهة  نظم  اعتماد  اإىل  تدعو  كما  العابرين.  هوية  من  للتاأكد 

 U.S Transportation Security Administration الأمريكية  املوا�شالت 

واجلمارك  احلدود  حلماية  املعتمدة   Global Pass العاملية  الت�شاريح  نظم  اأو 

اأي �شجل  والتاأكد من عدم وجود  الأفراد  التحقق من خلفية  الأمريكية. ويتم 

التي ت�شمح لهم  الت�شاريح  اإعطائهم مثل هذه  الأمنية لديهم قبل  امل�شاكل  من 

هذه  يحققون  ل  الذين  على  يتوجب  حني  يف  م�شبق.  اإخطار  دون  من  بالتنقل 

احلال  هو  كما  مرورهم  قبل  امل�شبق  الإخطار  نظام  يف  ي�شتمروا  اأن  املعايري 

اأن تكون مطابقة لتلك  التحقق من الأمتعة وال�شحن فيجب  اإجراءات  اأما  الآن. 

 .Ben Gurion Airport الإجراءات واملعايري املتخذة يف مطار بن جوريون

ويف حال حدوث خالف بني الفل�شطينيني والإ�رسائيليني حول مرور �شخ�س 

ما اأو اأمتعة ما، يتم اللجوء اإىل طرف ثالث، غالباً ما �شيكون موظفني اأمريكيني، 

احلدود،  على  الإ�رساف  مركز  يف  احلدود  طريف  على  متواجدين  �شيكونون 

و�شوف يقومون باإعادة التفتي�س وحّل اخلالف بني الطرفني. ويف حال ا�شتمر 

اخلالف ومل يتم التو�شل اإىل حّل ي�شعد الأمر اإىل جهة اأعلى كمجموعة التحقق 

من التطبيق الأمني من اأجل اتخاذ قرار نهائي. واإىل جانب القوات الإ�رسائيلية 
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والفل�شطينية والأردنية التي �شتدير الأمور ب�شكل يومي على املعابر، يجب اأن 

اأجل  القريبة من  تكون هناك قوة تدخل �رسيع متواجدة مع دوريات احلدود 

التعامل مع احلالت الطارئة. 

اأمني  نظام  خالل  من  توؤمن  اأن  يجب  احلدود  كل  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

متعدد الطبقات ولي�س فقط �شياج حدودي. تتكون الطبقة الأوىل من هذا النظام 

معلومات  تبادل  ترتيبات  تدعمها  الأطراف،  ثالثيتي  عالقات  جمموعتي  من 

الدول  من  وغريها  وامل�رسيني  والإ�رسائيليني  الفل�شطينيني  بني  ا�شتخباراتية 

العربية، كما �شن�رسح لحقاً يف الدرا�شة. 

اأما الطبقة الثانية فتت�شكل من نظام دفاعي يت�شمن اأنظمة جم�شات اأر�شية 

وجم�شات حممولة يف مناطيد، وهذه الأنظمة �شممت اأ�شا�شاً لت�شّغل يف مناطق 

النزاع يف العراق واأفغان�شتان، غري اأنه مّت تطبيقها بفاعلية وجناح على احلدود 

الأمريكية املك�شيكية. يف حني اأن الطبقة الثالثة تتكون من جمموعة من احلواجز 

يبلغ  جدار  هناك  �شيكون  الطبقة  هذه  قلب  ويف  الإ�شافية،  واملج�شات  الثابتة 

الطبقة  اأما  الفيديو.  اإلكرتونياً وعرب كامريات  يتم مراقبته  اأمتار  �شتة  ارتفاعه 

الرابعة ف�شوف ت�شكلها الدوريات التي �شت�شري على طول احلدود. يف حني اأن 

العايل  التدريب  ذات  الفل�شطينية  الأمنية  القوات  من  �شتتكون  الأخرية  الطبقة 

والتي �شتعمل يف كل اأنحاء الدولة الفل�شطينية امل�شتقبلية. 

والأمتعة  العابرين  حول  جمعها  يتم  التي  املعلومات  تكون  و�شوف 

مراكز  متناول  يف  واملج�شات  الكامريات  ت�شجله  ما  وكل  امل�شحونة  والب�شائع 

الإ�رساف على احلدود التي تديرها القوات الإ�رسائيلية والفل�شطينية والأردنية 

على  لالإ�رساف  م�شرتك  مركز  اإيجاد  اإىل  بالإ�شافة  هذا  حدة،  على  بلده  يف  كل 

احلدود ي�شم ممثلني من كل الأطراف ذات ال�شلة. 

اإدارة امللف  اأن تتم  وفيما يخ�س احلدود بني غزة وم�رس، تقرتح الدرا�شة 

بالطريقة نف�شها التي �شتدار بها احلدود بني ال�شفة الغربية واحلدود الأردنية 
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لالأمن  ال�رسوري  التطوير  اإيجاد  من  ذلك  ي�شمله  ما  مع  اأعاله،  ذكرناها  التي 

ثالثاً  طرفاً  ت�شكل  اأمريكية  قوة  ووجود  العمليات،  ومراكز  التقنية  واملعدات 

ي�شاعد يف تطبيق ما �شيتم التفاق عليه. وعلى الرغم من وجود حتديات تقنية 

على احلدود بني غزة وم�رس حتتاج اإىل معاجلة خمتلفة عما هو الو�شع عليه 

هي  �شتبقى  الأمني  للنظام  الأ�شا�شية  املبادئ  اأن  اإل  الأردن،  مع  احلدود  على 

نف�شها. 

2. احلدود الإ�رشائيلية الفل�صطينية:

على  و“فل�شطني”  “اإ�رسائيل”  بني  باحلدود  خا�شة  اإجراءات  اأي  �شتعتمد 

الفل�شطينية، وهو خارج جمال  الدولة  اأرا�شي  النهائي حول م�شتقبل  التفاق 

املبادئ  من  العديد  يت�شمن  �شوف  احلدود  اأمن  نظام  اأن  غري  الدرا�شة.  هذه 

بتبادل  يتعلق  فيما  وبالأخ�س  اآنفاً،  �رسحناها  التي  نف�شها  واملفاهيم  نف�شها 

املعلومات. 

بع�س  �شتحتاج  والفل�شطينيني،  الإ�رسائيليني  اأمن  �شمان  اأجل  ومن 

املناطق يف ال�شفة الغربية، وخ�شو�شاً حول احلدود بني الدولتني الفل�شطينية 

الإ�رسائيلية، ملعاملة خا�شة. فعلى �شبيل املثال، يتم اإعالن املناطق املحاذية ملطار 

بن جوريون “مناطق ذات طبيعة اأمنية ا�شتثنائية”. و�شوف حتد القيود الأمنية 

يف تلك املناطق من ارتفاع الأبنية حتى ل يتمكن “الإرهابيون” من ا�شتخدامها 

على  قيود  تفر�س  اأن  ميكن  كما  نف�شه.  املطار  اأو  الطائرات  على  النار  لإطالق 

ارتفاع معني حتى  املحا�شيل �شمن  تبقى  اأن  املناطق ل�شمان  تلك  الزراعة يف 

من  الإ�رسائيلي  التخوف  وملعاجلة  كغطاء.  املحتملون  املعتدون  ي�شتخدمها  ل 

م�شاألة التهريب والعتداءات “الإرهابية” عرب الأنفاق، ميكن اأن تكون املنطقة 

ال�شتثنائية جزءاً من النظام الأمني املتعدد الطبقات اخلا�س باحلدود، حيث يتم 

احلد من بع�س اأعمال البناء ب�شكل ي�شبح معه بناء الأنفاق اأمراً بالغ ال�شعوبة. 

ومن ناحية اأخرى هناك �رسورة لإيجاد مناطق اأمنية ا�شتثنائية يحد فيها من 
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املتاخمة للحدود ب�شكل مبا�رس. و�شوف  الزراعية  الأبنية واملحا�شيل  ارتفاع 

ت�شرّي يف هذه املناطق الأمنية ال�شتثنائية دوريات مكثفة حلفظ الأمن وك�شف 

اأي اأعمال عدائية والتعامل معها. و�شوف يتفق الطرفان على املواقع والأبعاد 

التف�شيلية اخلا�شة بكل منطقة اأمنية ا�شتثنائية، وهذا التحديد من �شاأنه اأن يحد 

من القتحامات الإ�رسائيلية لـ“الأرا�شي الفل�شطينية” والتعدي على �شيادتها 

اأو عرقلة الن�شاط القت�شادي الفل�شطيني، ولكنه يف الوقت نف�شه ي�شمن وجود 

اإجراءات اأمنية معقولة. 

3. مواقع للإنذار املبكر:

�شوف تقوم “اإ�رسائيل” باإدارة عدد قليل من املواقع على الأرا�شي املرتفعة 

يف ال�شفة الغربية من اأجل توفري اإنذار مبكر عند وجود اأّي خطر يتهددها من 

لالأمن  بالغة  اأهمية  املواقع  بهذه  املرتبطة  والتقنيات  الأنظمة  وت�شكل  ال�رسق. 

الإ�رسائيلي؛ غري اأن وجود العنا�رس التي �شتديرها �شيعد انتهاكاً مرئياً وا�شحاً 

لل�شيادة الفل�شطينية، وخ�شو�شاً قرب املناطق املكتظة �شكانياً. وبالتايل، فاإنه 

خالل الأعوام الأوىل �شيقوم اجلي�س الإ�رسائيلي باإدارة هذه املواقع، ولكن مع 

تكون  مدين،  بلبا�س  عنا�رس  عرب  الإ�رسائيلي  التواجد  �شيكون  الوقت  مرور 

�شمن القوات الأمريكية العاملة يف اإطار جمموعة التحقق من التطبيق الأمني. 

وعلى املدى الطويل، �شوف حِتل التكنولوجيا حمل التواجد الب�رسي يف عملية 

اإدارة مواقع الإنذار املبكر. ولكن يف حال تعذر التو�شل اإىل هذه املرحلة، تظل 

هذه املواقع حتت اإدارة اأمريكية وم�شاركة اإ�رسائيلية عرب عنا�رس من اجلي�س 

الإ�رسائيلي بلبا�س مدين. 
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اأمن املجالت غري الأر�صية

1. اأمن املجال اجلوي:

اأي  حتت  املنال  �شعب  اأمراً  الأوىل  للوهلة  اجلوي  الأمن  حتقيق  يبدو  قد 

قريبة  الأ�شا�شية  التحتية  البنى  اأن  خ�شو�شاً  امل�شرتكة  الرتتيبات  من  نوع 

ما  مع  والإ�رسائيلي  الفل�شطيني  ال�شكاين  التوزيع  وكذلك  بع�شها،  من  جداً 

يحكم العالقات بني الطرفني من تنافر. غري اأن بنية املجال اجلوي ال�شحيحة 

والإجراءات والقواعد املطبقة بطريقة �شحيحة ميكنها جعل هذه امل�شكلة قابلة 

الطرفني:  لكال  الأمن  ت�شمن  اأن  ميكنها  اأ�شا�شية  مكونات  اأربع  وهناك  للحل. 

وا�شحة  جوية  مالحة  اإجراءات  جيداً،  تدريباً  ومدرب  متخ�ش�س  عمل  طاقم 

�شواء يف الأو�شاع العادية اأم الطارئة، بالإ�شافة اإىل مرافق حديثة ذات معدات 

متطورة وبنية حتتية، واإجراءات اأمنية للمطار. 

اأ. املجال اجلوي الفل�صطيني واملطار:

ميكن حتقيق حاجة الدولة الفل�شطينية اإىل ال�شيادة على جمالها اجلوي من 

اإىل م�شافة  اإن�شاء جمال جوي فوق الدولة الفل�شطينية امل�شتقبلية ي�شل  خالل 

 ع�رسة اآلف قدم (3.05 كم) فوق �شطح الأر�س، وبقطر يبلغ ع�رسة اأميال عقدية

تقريباً (قرابة 18.52 كم)، وعرب بناء مطار يف وادي الأردن اأو غزة، بالإ�شافة 

اإىل منطقة مالحة مرتبطة باملجال اجلوي الفل�شطيني. و�شيوؤخذ بعني العتبار 

اأي�شاً وجود ممر للمالحة اجلوية بني غزة وال�شفة الغربية، ومن املنطقي اأن 

يكون هذا املمر اجلوي فوق املمر الربي الذي يربط الثنني. و�شتقت�رس املالحة 

اجلوية الفل�شطينية على الطائرات املروحية التي تقل ال�شخ�شيات الفل�شطينية 

“الإرهاب” والإخالء الطبي بالإ�شافة  املهمة، وعلى رحالت وحدات مكافحة 

اخلا�شة  املدنية  املالحة  �شتظل  حني  يف  املرخ�شة،  التجارية  احلامالت  اإىل 

اأي  الفل�شطيني  اأن ل ي�شكل املجال اجلوي  اأي�شاً �شمان  حمظورة. ومن املهم 
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خطر على القوات اجلوية الإ�رسائيلية. وتقرتح الدرا�شة موقعني لإن�شاء املطار 

الفل�شطيني، الأول يف وادي الأردن، والثاين جنوب �رسق قطاع غزة يف املوقع 

نف�شه حيث مطار غزة الدويل املقفل حالياً. 

ب. الطيارون وامل�رشفون على امللحة اجلوية:

وم�رسفون  طيارون  واملطار  الفل�شطيني  اجلوي  املجال  بت�شغيل  �شيقوم 

املوظفني  ملوثوقية  برنامج  حتت  يظلون  ثم  مكثفة  لختبارات  اإخ�شاعهم  يتم 

personnel reliability program يتم ت�شميمه على غرار الربنامج املعتمد يف 

وزارة الدفاع الأمريكية. و�شوف تت�شمن مرحلة الختبارات ح�شول املر�شح 

اأو  اأجنبية  بدولة  مرتبط  غري  اأنه  املحققون  يثبت  اأن  بعد  اأمني  ت�رسيح  على 

منظمات “اإرهابية”، واأنه لي�س عنده ا�شتعداد لتقا�شي ر�شاوى يف حال تعر�شه 

مل�شاكل مالية اأو اجتماعية اأو زوجية اأو غريها. و�شوف يتم تدريب الطيارين 

 International Civil وامل�رسفني وفق معايري املنظمة الدولية للطريان املدين

اأّي دولة تعتمد معايري هذه املنظمة.  يف   Aviation Organization (ICAO)

كما �شيتلقى الطيارون وامل�رسفون الفل�شطينيون تدريبات خا�شة ومكثفة على 

�شوف  التدريبات  هذه  وخالل  والإ�رسائيلية،  الفل�شطينية  املالحية  الإجراءات 

يوقع القبطان املر�شح اإقراراً خطياً بعلمه اأن اأّي جتاوز لالإجراءات املتفق عليها، 

النار  باإطالق  الطوارئ، �شوف يقابل  اأم يف حالت  الطبيعية  �شواء يف احلالت 

على الطائرة واإ�شقاطها. 

د. الإجراءات والرتتيبات امللحية واإدارة املرافق واملعدات:

اأما بخ�شو�س الإجراءات والرتتيبات املالحية، فاإنه خالل العمليات العادية 

املطار  فوق  اجلوية  املالحة  باإدارة  الفل�شطينيون  امل�رسفون  يقوم  �شوف 

اآلف قدم (3.05 كم) على  الفل�شطيني على ارتفاع يتم التفاق عليه؛ كع�رسة 

�شبط  مركز  املالحة  على  ي�رسف  �شوف  الرتفاع  ذلك  وفوق  املثال،  �شبيل 

�شوف  احلالة  هذه  ويف  اأو�شع،  جغرافية  م�شاحات  تغطية  ميكنه  للم�شاحات 
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 Tel Aviv Flight Information الطريان  ملعلومات  اأبيب  تل  منطقة  تكون 

Region هي امل�شوؤولة عن املو�شوع. اأما بالن�شبة للطائرات الإ�رسائيلية، فاإنه 

يجب اأن حتلق فوق ارتفاع ع�رسة اآلف قدم ولن يكون م�شموحاً لها اأن تخرتق 

املجال اجلوي فوق ال�شفة الغربية. 

الع�شكريون  امل�رسفون  يقوم  جوي  اأمني  دفاعي/  طارئ  حدوث  حال  ويف 

املالحة  املجال اجلوي وحركة  امل�شوؤولية كاملة عن  بتويل  الإ�رسائيليون فوراً 

فوق “فل�شطني” و“اإ�رسائيل” على حّد �شواء، على اأن تعود الأمور اإىل طبيعتها 

بعد انتهاء حالة الطوارئ. 

و�شوف يحظى امل�رسفون الفل�شطينيون مبرافق حديثة وجمهزة ومنف�شلة 

مرتبطة  تظل  لكنها  الإ�رسائيليون،  امل�رسفون  فيها  يتواجد  التي  املرافق  عن 

اخلطوات  واتخاذ  التوا�شل  ي�شهل  مما،  الإلكرتونية  التقنيات  عرب  ببع�شها 

املنا�شبة يف حال ح�شول اأي طارئ. 

2. الأمن البحري:

الأمن  مع  باملقارنة  ن�شبياً  �شهل  البحري  الأمن  حتقيق  اإن  القول  ميكن 

ويكمن  اجلوية.  املالحة  من  اأبطاأ  البحرية  املالحة  حركة  لكون  نظراً  اجلوي 

التحدي بالن�شبة لالأمن البحري يف م�شاألة حجم املواد، �شواء فيما يتعلق بحجم 

الب�شائع التي حتملها ال�شفن اأم بعدد الأفراد الذين تقلهم. وتزداد املخاطر على 

والأمن  الأر�شي  الأمن  نظرييه  اأمن  تهدد  عنا�رس  وجود  عند  البحري  الأمن 

اجلوي يف املناطق املت�شلة باملناطق البحرية وباملرفاأ البحري الفل�شطيني. 

يديرون  �شوف  الفل�شطينيني  فاإن  اجلوي،  املجال  مع  احلال  هو  وكما 

بالإ�رساف  لالإ�رسائيليني  ت�شمح  خا�شة  قيود  مع  غزة  يف  الإقليمية  مياههم 

 United البحار  لقانون  املتحدة  الأمم  لتفاقية  ووفقاً  عام.  ب�شكل  الأمن  على 

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)، فاإنه يحق 

للبحرية الإ�رسائيلية اأن تعرت�س ال�شفن التي تدخل مياهها الإقليمية التي متتد 
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�شتعّد  الدولية  التفاقية  وهذه  وتفت�شها.  كم)   22.22) بحرياً  ميالً   12 مل�شافة 

ا�شتثناء  تكون  ف�شوف  الثانية  الطبقة  اأما  البحري.  الأمن  من  الأوىل  الطبقة 

وحتى ال�شاطئ  من  الفل�شطينية  الإقليمية  املياه  �شتمتد  حيث  الدويل،   للقانون 

�شتة اأميال بحرية (11.11 كم) وبني الأميال ال�شتة والثني ع�رس �شتكون هناك 

ال�رسورة  عند  وتقوم  دوريات  الإ�رسائيلية  البحرية  فيها  ت�شريِّ  اأمنية  منطقة 

حر�س  �شيكون  ال�شتة،  الأميال  منطقة  وداخل  وتفتي�شها.  ال�شفن  بتوقيف 

ومع  البحري،  الأمن  من  الثالثة  الطبقة  عن  م�شوؤولً  الفل�شطيني  ال�شواحل 

م�شافة  طول  على  الفل�شطيني  ال�شواحل  حر�س  �شلطة  �شتمتد  الزمن  مرور 

كما  كم)   37.04) ميالً  ع�رسين  اإىل  بعد  فيما  لت�شل  كم)   22.22) ميالً   12 الـ 

الطبقة  اأما   .1995 �شنة  يف  املرحلية  الفل�شطينية  الإ�رسائيلية  التفاقية  حددتها 

يف  باملرفاأ.  املتعلقة  الأمنية  الإجراءات  جمموعة  من  تتكون  ف�شوف  الرابعة 

حني �شتتكون الطبقة اخلام�شة من مناطق اأمنية بحرية �شمال �رسق وجنوب 

يف   M واأم   K كي  امل�شماة  املناطق  وهي  الفل�شطينية  الإقليمية  املياه  غرب 

 التفاقية املرحلية ومتتد من �شاطئ غزة بعر�س 1.5 كم وعمق 20 ميالً بحرياً

البحرية.  املالحة  فيها  حتظر  ع�شكرية  مناطق  هذه  و�شتكون  كم).   37.04)

بت�شيري  الفل�شطيني  ال�شواحل  وحر�س  الإ�رسائيلية  البحرية  تقوم  و�شوف 

وامل�رسي  الفل�شطيني  ال�شواحل  حر�س  يقوم  فيما  كي؛  املنطقة  يف  دوريات 

الأمني  النظام  من  ال�شاد�شة  الطبقة  وتت�شكل  اأم.  املنطقة  يف  دوريات  بت�شيري 

يراقب  والإ�رسائيليني،  الفل�شطينيني  بني  م�شرتكة  عمليات  مركز  من  البحري 

حركة املالحة قرب اأو داخل املياه الإقليمية الفل�شطينية. 

املنفذ البحري الفل�صطيني:

هناك ثالثة خيارات بخ�شو�س املنفذ البحري الفل�شطيني: 

اأو  اأ�شدود  يف  الإ�رسائيلية  املرافئ  اإىل  ال�شفن  حتويل  يتم  اأن  الأول  اخليار 

اإيالت، حيث �شيتم تفريغ حمولة ال�شفن وتفتي�شها ثم �شحنها برياً اإىل غزة من 
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الناحية  من  للحياة  قابلية  الأكرث  اخليار  هذا  ويعد  العبور.  ممرات  اأحد  خالل 

غري  لـ“اإ�رسائيل”،  بالن�شبة  الأف�شل  الأمني  اخليار  يعد  اأنه  كما  القت�شادية، 

كما  الفل�شطينية،  ال�شيادة  يعك�س  ل  لأنه  الفل�شطينيني  بر�شا  يحظى  لن  اأنه 

مرور  حركة  “اإ�رسائيل”  توؤخر  اأن  من  متخوفني  �شيكونون  الفل�شطينيني  اأن 

الب�شائع اإىل غزة. 

اأما اخليار الثاين فهو بناء ميناء يف مياه غزة. وعلى الرغم من التحدي التقني 

لهذا اخليار واملتمثل باملياه ال�شحلة على �شاحل غزة، اإل اأنه يظل احتمالً قائماً 

خ�شو�شاً اإذا كان ي�شكل اأهمية �شيا�شية بالن�شبة للفل�شطينيني. وملا كان التحدي 

فاإنه  لل�شفن،  الكبرية  احلمولت  هو  لالإ�رسائيليني  بالن�شبة  الأ�شا�شي  الأمني 

ميكن معاجلة هذا التحدي ببناء مرافق ت�شمح بالتفتي�س الدقيق على اأن يقوم 

به الفل�شطينيون وي�شارك به الإ�رسائيليون بعيداً عن اأعني عامة الفل�شطينيني 

وذلك من خالل كامريات مراقبة عن بعد اأو غرف مراقبة ل يرى اجلال�س فيها. 

وميكن اأي�شاً اأن يتم حتديد عدد ال�شفن والتي تدخل يومياً وحجم حمولتها. 

اأّي خالفات بني امل�شوؤولني  اأن تناط م�شوؤولية حّل  ومن ناحية اأخرى، يقرتح 

الفل�شطينيني والإ�رسائيليني يف املرفاأ، كحل اخلالف حول اإدخال حمولة �شفينة 

ما اأو منعها، اإىل طرف ثالث، اأو اإىل جمموعة التحقق من التطبيق الأمني. 

اإعادة النظر يف جزيرة غزة ال�شناعية والتي �شتقام  الثالث فهو  اأما اخليار 

�شتة  من  م�شاحتها  و�شتكون  غزة،  من  كيلومرتات  خم�شة  اإىل  ثالثة  بعد  على 

املرفاأ  يقام  اأن  وميكن  بغزة.  ي�شلها  ج�رس  لها  ويكون  كيلومرتات  ع�رسة  اإىل 

موافاتها  �شتتم  القادمة  ال�شفن  فاإن  خيار،  اأو  ظرف  اأي  وحتت  فيها.  البحري 

التي  الأمنية،  البحرية  ال�شفن  الإقليمية من قبل  على احلدود اخلارجية للمياه 

اأي  تفريغ  عدم  ل�شمان  املرفاأ  اإىل  الطريق  طول  على  ال�شفن  مبرافقة  �شتقوم 

حمولت غري قانونية قبل الو�شول اإىل املرفاأ. 
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وهناك خيار اآخر لتح�شني الأمن البحري يتمثل باإن�شاء �شياج بحري ميتد 

الإقليمية  املياه  بني  البحرية  احلدود  طول  على  املتو�شط  الأبي�س  البحر  اإىل 

الفل�شطينية والإ�رسائيلية. وهذا ال�شياج من �شاأنه اأن مينع الزوارق امل�شتخدمة 

اأنه  “اإ�رسائيل”، كما  النطالق من �شاطئ غزة لرت�شو يف  اأعمال عدائية من  يف 

�شيمنع عمليات التهريب البحري. 

3. اأمن الطيف الكهرومغناطي�صي:

تعد اإدارة املجال الكهرومغناطي�شي ق�شية اأمنية ذات اأهمية كربى. فالطيف 

�شواء  الكثريون  ا�شتخدامه  على  يتناف�س  حمدود  مورد  الكهرومغناطي�شي 

م�شتخدمي الهواتف اخللوية املدنية اأم م�شغلي الرادارات الع�شكرية. واإن عدم 

التن�شيق بني الأطراف يف ا�شتخدامه قد يوؤدي اإىل تداخل و/ اأو تدهور يف عمل 

اأنظمته الأ�شا�شية. 

وميكن ال�شتناد اإىل ما ورد يف التفاق املرحلي الفل�شطيني الإ�رسائيلي �شنة 

1995 يف بناء نظام اأمني للمجال الكهرومغناطي�شي. فقد عاجلت التفاقية حتت 

بند العالقات املدنية واملادة 36 املتعلقة بالت�شالت، الطيف الكهرومغناطي�شي 

ونظم الت�شالت، وو�شعت مبادئ عامة لهما وقدمت جداول ولوائح بقرارات 

الرتددات التي ي�شمح با�شتخدامها. �شحيح اأن املعلومات الواردة يف التفاقية 

اأ�شبحت قدمية نظراً للتطور التكنولوجي املطرد الذي �شهده العقدان املا�شيان، 

لكن مع ذلك تظل التفاقية اأر�شية �شاحلة ونقطة انطالق للتعاون الفل�شطيني 

الإ�رسائيلي يف هذا املجال. 

الأمن الإقليمي:

يحمل دمج “اإ�رسائيل” يف املنطقة فر�شاً بتح�شني اأمنها �شواء ب�شكل داخلي 

الإقليمي  الإطار  يف  اأم  الفل�شطينيني،  مع  اتفاق  اإىل  التو�شل  خالل  من  مبا�رس 

اأمني  نظام  يف  “اإ�رسائيل”  اإدماج  ي�شكل  الإقليمي،  امل�شتوى  فعلى  الأو�شع. 

اإقليمي وحت�شني عالقاتها الثنائية مع العديد من الدول العربية �رسورة ملعاجلة 
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التحديات الإقليمية امل�شرتكة، وبالأخ�س “الإرهاب”. فهذه التحديات ل ميكن 

مواجهتها ب�شكل فعال يف غياب تعاون م�شرتك على امل�شتويني ال�شتخباراتي 

بالأمن  املتعلقة  امل�شاكل  بحل  الإطار  هذا  مثل  ي�شمح  و�شوف  والعملياتي. 

اجلوي بني الأطراف ب�شكل �شلمي. ومن ناحية اأخرى �شوف ميّكن “اإ�رسائيل” 

على  ي�شاعد  مما  والأردن،  م�رس  من  لكل  وا�شعاً  �شيا�شياً  غطاء  تقدم  اأن  من 

لإنهاء  الأخرى،  العربية  والدول  ال�شعب  من  احلكومتني  عن  ال�شغط  تخفيف 

الفل�شطينيني  بني  “العنف”  اندلع  حال  يف  “اإ�رسائيل”  مع  الأمني  التعاون 

العربية  الدول  مع  العالقات  حت�شني  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن  والإ�رسائيليني. 

اأو اإقامة عالقات جديدة �شوف ي�شهم يف التو�شل اإىل اتفاقية مع الفل�شطينيني 

على  “اإ�رسائيل”  ي�شجع  �شوف  فاإنه  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  بنجاح.  وتطبيقها 

الفل�شطينيني.  مع  ال�شالم  عملية  يف  اجلدد  العرب  ل�رسكائها  اأكرب  دور  اإعطاء 

ويف هذا املجال، قد يكون الغطاء ال�شيا�شي املو�شع الذي يقدمه ال�رسكاء العرب 

التي  ال�شعبة  القرارات  اتخاذ بع�س  الفل�شطينيني من  ال�شا�شة  مهماً يف متكني 

اإىل ذلك، فاإن ال�شتثمارات العربية يف  اإىل اتفاقية. بالإ�شافة  يتطلبها الو�شول 

القت�شاد الفل�شطيني وموؤ�ش�شات الدولة الوليدة �شتكون �رسورية واأ�شا�شية 

ل�شتمرارية احلكومة الفل�شطينية وموؤ�ش�شاتها الأمنية خالل املفاو�شات وبعد 

التو�شل اإىل اتفاقية. 

التقدير امل�صرتك للتهديدات: 

حني يبحث اخلرباء الأمنيون الإ�رسائيليني والإقليميون مو�شوع التهديدات 

اأن يكون هناك اختالف يف الأولويات  امل�شرتكة و�شبل مواجهتها، من املتوقع 

الأطراف  جميع  يذكر  اأن  اأي�شاً  املتوقع  من  اأنه  غري  ال�شلة.  ذات  الدول  بني 

اأجل مواجهتها  التهديدات نف�شها، واأن يتفقوا على بذل اجلهود امل�شرتكة من 

ت�شم  التهديدات  لئحة  اإن  القول  وميكن  الإقليمي.  التعاون  خالل  من  وذلك 

كتلتني منف�شلتني، الأوىل هي القلق املبا�رس من الق�شايا الأمنية ال�شعبة، حيث 
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وامتالكها  لـ“الإرهاب”  ودعمها  الأخرى  الدول  �شوؤون  يف  اإيران  تدخل  يظل 

�شورايخ بالي�شتية Ballistic Missiles وطموحها النووي اأحد م�شادر القلق 

الأ�شا�شية. كما اأن “اإ�رسائيل” وجريانها العرب لديهم قلق وخماوف م�شرتكة 

ومثيالتها،  والقاعدة  الدول  تنظيم  مثل  الراديكالية  الإ�شالمية  احلركات  من 

خ�شو�شاً مع ما ت�شكلها �شبكاتها العابرة للحدود من تهديد ل�شتقرار املنطقة 

عموماً ولكل نظام على حدة. بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن العديد من الدول العربية، 

كما  اإقليمياً.  تهديداً  اهلل  حزب  يف  ترى  متزايد،  ب�شكل  اأخذت  “اإ�رسائيل”،  كما 

م�شادر  الإ�شالمي  واجلهاد  حما�س  حركتي  يف  ترى  العربية  الدول  بع�س  اأن 

عرب  الأ�شلحة  تهريب  مو�شوع  يظل  الإطار،  هذا  ويف  اأي�شاً.  حمتمل  خطر 

متاماً  امل�شرتكة؛  الإقليمية  املخاوف  اأحد  جواً  اأم  بحراً  اأم  براً  �شواء  احلدود 

كما هي العتداءات با�شتخدام �شبكات الإنرتنت. ويف كل هذه املجالت، غالباً 

بني  للتعاون  فر�شة  وجود  فاإن  وبالتايل،  كافية.  غري  الفردية  اجلهود  تعد  ما 

“اإ�رسائيل” وجريانها العرب يف اإطار جهد ثنائي اأو متعدد الأطراف من �شاأنه 
اأن يح�شن من اأمنهم الداخلي وامل�شرتك على حّد �شواء. 

اأما النوع الثاين من التهديدات، فهو تهديد غري مبا�رس اإىل حّد ما، غري اأن له 

اآثاراً م�شرتكة على “اإ�رسائيل” والعديد من جريانها العرب. هذا التهديد يتمثل 

وما  واليمن  وليبيا  والعراق  �شورية  يف  خ�شو�شاً  املنطقة،  يف  الدول  انهيار  يف 

لهذا  الأ�شا�شية  التداعيات  ومن  برمتها.  املنطقة  يف  لال�شتقرار  غياب  من  تبعه 

اإن�شانية  حتديات  من  يحمله  ما  مع  احلدود  على  الالجئني  تدفق  املو�شوع، 

ما  اإىل  وبالإ�شافة  الأمنية.  املخاطر  اإىل  بالإ�شافة  واجتماعية،  واقت�شادية 

الطبيعية  الكوارث  وكذلك  للحدود  العابرة  الإجرامية  الأن�شطة  فاإن  ذكرناه، 

وغريها من الأزمات الإن�شانية ت�شكل هي الأخرى م�شادر قلق م�شرتك للدول 

املعنية. 
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نظام اأمني اإقليمي

1. الأهداف:

اإن اأي اإطار لنظام اأمني اإقليمي يجب اأن يخدم عدداً من الأهداف امل�شرتكة. 

التعاون  تعزيز  من  ت�شتفيد  اأن  لـ“اإ�رسائيل”  ميكن  الثنائي،  امل�شتوى  فعلى 

امل�شرتك للت�شدي للمخاطر امل�شرتكة اأو حتى القيام بعمليات من�شقة مع الطرف 

الآخر. ومن ناحية اأخرى، فاإن النقا�شات الثنائية مع دول مل يكن بينها وبني 

اأو كانت هناك عالقات حمدودة جداً، ميكنه اأن يعزز  “اإ�رسائيل” اأي عالقات، 
فر�س حّل النزاعات بني الطرفني بطريقة �شلمية. واإذا ما ا�شتطاعت املنطقة اأن 

التي �شيتيحها  الفر�شة  الثنائي، وت�شتغل  التعاون  اأبعد من  اإىل ما هو  مت�شي 

الأطراف،  متعددة  ترتيبات  اإىل  التو�شل  يف  الإ�رسائيلي  الفل�شطيني  التفاق 

حينها ميكن تو�شيع اأهداف النظام الأمني الإقليمي. فيمكن للرتتيبات املتعددة 

الأطراف اأن ت�شمح بت�شافر اجلهود واملوارد من اأجل اإيجاد ردع اأكرث فعالية 

للتهديدات امل�شرتكة. ويف بع�س احلالت ميكن اأن ي�شكل هذا الأمر اأي�شاً فر�شة 

التهديدات، مبا يف  الأطراف يف مواجهة  امل�شوؤوليات والتن�شيق ما بني  لتوزيع 

مثل  اأن  كما  بذلك.  القيام  التهديد  ا�شتدعى  اإذا  القتالية  العمليات  تن�شيق  ذلك 

اأن يدعم الدول الأع�شاء عندما تطلب امل�شاعدة، وميكنه  النظام من �شاأنه  هذا 

اأي�شاً اأن ي�شكل مرجعية حلل النزاعات بني الأع�شاء ب�شكل �شلمي. كما ميكنه 

اأن ي�شهل التعاون بني املدنيني يف املنطقة ويعزز فر�شاً ذات طبيعة غري اأمنية. 

اأن  الأمني  النظام  لهذا  اأي�شاً  ميكن  اأعاله،  املذكورة  الأهداف  اإىل  وبالإ�شافة 

ي�شهم يف حّل النزاع الفل�شطيني الإ�رسائيلي ويدعم تطبيق التفاقية التي �شيتم 

التو�شل اإليها. 
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2. بنية النظام الأمني الإقليمي وع�صويته:

اأن تكون ع�شوية النظام الأمني الإقليمي املقرتح مفتوحة لكل دول  يجب 

الدولة  التزام  ت�شمل  ال�رسوط  وهذه  الن�شمام.  ب�رسوط  تقبل  التي  املنطقة 

الدولتني.  حلل  ودعمها  العربية،  للمبادرة  ودعمها  املنطقة،  با�شتقرار  املعنية 

وحني يتم التو�شل اإىل اتفاق حول حّل الدولتني، يجب اأن تكون الدولة املعنية 

الإ�رسائيلي. وحتى لو  الكيان  م�شتعدة لإقامة عالقات ديبلوما�شية كاملة مع 

كان تطوير بنية متعددة الأطراف لهذا النظام الأمني �شياأخذ وقتاً طويالً، فاإن 

يف  للدخول  م�شتعدة  املنطقة  يف  اأخرى  دول  على  تنطبق  اأن  ميكن  املبادئ  هذه 

هذه  حتققها  التي  الإيجابية  التطورات  اإطار  يف  “اإ�رسائيل”  مع  ثنائية  عالقات 

الأخرية مع الفل�شطينيني. 

ومن ناحية اأخرى، فاإن الدول التي توؤمن بهذه الأهداف من خارج املنطقة 

املنظمات  اأو  ورو�شيا،  املتحدة  الوليات  مثل  حتقيقها،  يف  ت�شهم  اأن  وميكنها 

الدولية مثل الحتاد الأوروبي وحلف الناتو واجلامعة العربية، يجب اأن تدعى 

لت�شهم يف اأن�شطة هذا الإطار الأمني، ولكن لي�س يف عملية اأخذ القرار. 

و�شي�شتمل هذا الإطار الأمني الإقليمي على طبقتني من الأع�شاء: 

الغالف الداخلي ويتكون من كتلتني ت�شمن كل واحدة منها ثالثة “�رسكاء  	•

موؤ�ش�شني”، اأحدهم مرتبط بال�شفة الغربية وي�شم “اإ�رسائيل” و“فل�شطني” 

والأردن؛ والثاين مرتبط بغزة وي�شم “اإ�رسائيل” و“فل�شطني” وم�رس. 

اأي�شاً للملكة العربية ال�شعودية  الغالف اخلارجي، و�شوف يكون مفتوحاً  	•

ودول جمل�س التعاون اخلليجي، وهناك اإمكانية ل�شم دول اأخرى من �شمال 

اإفريقيا اأو اأي مكان اآخر. 
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العملية النتقالية وجمموعة التحقق من التطبيق الأمني: 

�شوف حتدث عملية نقل امل�شوؤولية من القوات الإ�رسائيلية اإىل القوى الأمنية 

زمني  وجدول  م�شبقاً  عليه  متفق  ن�شق  وفق  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 

يعتمد على اأداء القوى الأمنية الفل�شطينية واكتمال اإجناز ال�رسوط العملية على 

اأر�س الواقع، مثل اكتمال بناء اجلدار الأمني على احلدود مع الأردن. وخالل 

ت�شميم ن�شق كلي وجدول زمني، �شوف يتم الرتكيز على التقليل من ظهور 

وقت  باأ�رسع  الفل�شطينية  القوى  وظهور  انت�شار  وزيادة  الإ�رسائيلية  القوات 

ممكن. و�شوف تتكون العملية النتقالية من خم�س مراحل: 

و�شوف  �شنة،  اإىل  اأ�شهر  �شتة  من  تاأخذ  اأن  املرجح  من  الأوىل؛  املرحلة 

لتوؤكد  التفاقية  توقيع  بعد  الأوىل  الأ�شهر  يف  املبا�رسة  التغيريات  على  تركز 

للفل�شطينيني التزام “اإ�رسائيل” بتطبيق ما مّت التفاق عليه ولتزيل اإىل حّد كبري 

�شعور الفل�شطينيني بالحتالل. 

الأمني  النظام  تطوير  على  العمل  اأغلبية  �شيتم  وفيها  الثانية؛  املرحلة 

ال�رسوري قبل مرحلة نقل امل�شوؤوليات. و�شوف حتدث بالتوازي مع املرحلة 

اإخالء  بت�شهيل  الزمن  مرور  مع  “اإ�رسائيل”  خاللها  تقوم  �شوف  التي  الثالثة 

مناطق  يرتك  لن  الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأن  علماً  اإ�شكانهم،  واإعادة  امل�شتوطنني 

امل�شتوطنون معر�شني للخطر دون حماية  التي �شيكون فيها  الغربية  ال�شفة 

�شبعة  اإىل  بني اخلم�شة  ما  والثالثة  الثانية  املرحلتان  تاأخذ  و�شوف  اإ�رسائيلية. 

اأعوام. 

اإىل  الإ�رسائيليني  من  امل�شوؤوليات  نقل  مرحلة  فهي  الرابعة؛  املرحلة  اأما 

كل  على  الفل�شطينيني  �شيطرة  متام  حتى  الأخرى  تلو  منطقة  الفل�شطينيني 

القوات  اأي  الثالث،  الطرف  �شيطرة  حتت  �شتكون  التي  تلك  عدا  ما  املناطق 

اأعوام  �شبعة  اإىل  خم�شة  من  اأي�شاً  املرحلة  هذه  تاأخذ  و�شوف  الأمريكية، 
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�شيكون  الأربع  للمراحل  الكلي  الزمني  الإطار  اأن  يعني  مما  العام؛  ون�شف 

من 10 اإىل 15 عاماً. 

اأما املرحلة اخلام�شة والأخرية ف�شوف تاأخذ فيها الدولة الفل�شطينية �شكلها 

النهائي كما اأ�شارت اإليه الدرا�شة اآنفاً. 

جمموعة التحقق من التطبيق الأمني: 

التن�شيق  فريق  قلب  من  الأمني  التطبيق  من  التحقق  جمموعة  بناء  ميكن 

حتقيق  من  يتمكن  حتى  كبرية  تو�شعة  اإىل  �شيحتاج  لكنه  الأمريكي،  الأمني 

جمالت  يف  وخ�شو�شاً  دوليني  �رسكاء  املجموعة  ت�شم  و�شوف  كلها.  مهامه 

التدريب؛ كما اأنها �شت�شم موظفني اإ�رسائيليني وفل�شطينيني يف منا�شب معينة 

داخل املجموعة. و�شوف تقوم املجموعة بعمليات حتقق �شعبة وجدية للتاأكد 

من قدرات الأجهزة الأمنية الفل�شطينية قبل نقل امل�شوؤوليات الأمنية اإليها، كما 

�شتقوم ب�شكل دائم بالتحقق من اأدائها بعد نقل امل�شوؤوليات اإليها. وهذا ما �شيتم 

اإجنازه من خالل �شّم متخ�ش�شني اأمنيني رفيعي امل�شتوى يف قيادة املجموعة، 

اآلية فعالة حلل اخلالفات داخل املجموعة. و�شوف يكون  ومن خالل ت�شميم 

من املهم جداً اأن تظل املجموعة خارج العملية ال�شيا�شية. 

بو�شع  فل�شطيني  وثالث  اإ�رسائيلي  واآخر  اأمريكي  �شابط  يقوم  و�شوف 

القوات  كانت  اإذا  ما  وتقرير  التقييم،  على  والإ�رساف  التدريب  ملراقبة  معايري 

اأ�شا�شها لالإ�رسائيليني  التي ميكن على  الفل�شطينية قد حققت املعايري الالزمة 

ً اأي�شا املجموعة  �شت�شم  كما  النت�شار.  اإعادة  من  التالية  باخلطوة   القيام 

والأردنية.  امل�رسية  القوات  من  املنا�شب  التن�شيق  اأجل  من  ارتباط  خلية 

و�شوف يكون للمجموعة فروع اأ�شا�شية ت�شمل: التدريب، والتقييم، واملراقبة، 

والأمور واملوظفني،  والعمليات،  وال�شتخبارات،  التحتية،  البنية   وتاأ�شي�س 

اللوجي�شتية.  
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خطوات ميكن القيام بها قبل التو�صل اإىل اأي اتفاق:

ميّكنها  جداً  جيداً  تدريباً  ومدربة  جمهزة  الفل�شطينية  الأمنية  القوات  اإن 

كفاءتها  م�شتوى  على  احلفاظ  اأن  غري  حالياً.  منها  املطلوبة  باملهام  القيام  من 

يحتاج اإىل عناية وخ�شو�شاً يف جمالت تعزيز القانون، والتعامل مع الكوارث، 

جديدة  مهام  جمموعة  ر�شم  يتم  و�شوف  عليها.  وال�شيطرة  القوات  وقيادة 

النقاط  بع�س  هناك  اأن  غري  الدولتني.  حّل  اإطار  يف  لقدراتها  جديد  و�شقف  لها 

واأنها  “الإرهاب” مر�شحة لأن يبداأ تطبيقها فوراً خ�شو�شاً  يف نظام مكافحة 

تتطلب وقتاً طويالً، والأهم من ذلك اأنها قد ت�شهم ب�شكل كبري يف حت�شني قدرة 

“الإرهاب”.  مواجهة  يف  بع�س  مع  العمل  على  والفل�شطينيني  الإ�رسائيليني 

وي�شم النظام ال�شامل ملكافحة “الإرهاب”: جهاز ا�شتخبارات خا�س، وقوات 

ملكافحة “الإرهاب”، وفرقة حتريات ق�شائية، ونظام ق�شائي ميكنه النظر يف 

الق�شايا، ونظام احتجاز خا�س بـ“الإرهابيني”. 

والنظام  الق�شائية  التحريات  هو  تطوير  اإىل  يحتاج  الذي  الأهم  العن�رس 

بقدرة  الإ�رسائيلية  ال�شكوك  يبدد  �شوف  التطوير  هذا  اإن  حيث  الق�شائي، 

الفل�شطينيني على احتجاز امل�شتبه بهم. وبالتايل، ميكن البدء من اليوم با�شتثمار 

املال واجلهد والبدء بتدريب فرق التحريات الق�شائية. ومن ناحية اأخرى، فاإن 

اإيجاد نظام حماكم م�شتقل و�شارم وحممي �شوف ي�شتغرق الوقت الأطول يف 

اأي نظام ملكافحة “الإرهاب”. وبناء على ذلك، فاإن ال�شتثمار املبكر يف املرافق 

من  املبذول  اجلهد  ي�شتحق  املحكمة  وكتاب  العامني  واملدعني  الق�شاة  واإيجاد 

اأجله. 

و�شوف تكون قوات مكافحة “الإرهاب” وحدة خا�شة نا�شئة من الأجهزة 

الأمنية الفل�شطينية احلالية، يتم تدريبها وجتهيزها مب�شتوى اأعلى من امل�شتوى 

اليوم، حيث �شي�شتغرق  القوات منذ  البدء بتعزيز قدرات هذه  احلايل. وميكن 

الأمر وقتاً اأقل من وقت بناء قدرات النظام الق�شائي. اأما بالن�شبة لبناء مراكز 
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فيه  �شيكون  الأمر  اأن  الدرا�شة  ترى  بـ“الإرهابيني”،  خا�شة  م�شتقلة  احتجاز 

ال�شيا�شية،  الناحية  من  املو�شوع  حل�شا�شية  نظراً  وذلك  للموارد،  ا�شتنزاف 

الفل�شطيني، وبالتايل  للغاية لدى اجلمهور  �شلبياً  انطباعاً  اإنه �شوف يعطي  اإذ 

ي�شتح�شن النتظار اإىل ما بعد توقيع التفاق. 

1. اأمن احلدود:

املعابر  ملرافق  التحتية  البنية  تطوير  على  الفوري  بالعمل  البدء  يجب 

فوري  وب�شكل  اأي�شاً  ت�رسع  اأن  احلدودية  املركز  على  يجب  كما  احلدودية، 

م�شرتكة  بيانات  قاعدة  تت�شمن  �شفر  وجوازات  تاأ�شريات  نظام  بت�شميم 

ومعايري بيومرتية. فهذا ل ي�شهم فقط يف حت�شني الأمن على كافة امل�شتويات، 

بل ي�شهم اأي�شاً بت�رسيع وت�شهيل حركة الفل�شطينيني، ويح�شن احلياة اليومية 

احلدود  هذه  يعربون  الذين  والأردنيني  والإ�رسائيليني  الفل�شطينيني  من  لكل 

بعد  ن�شبياً  مبكر  وقت  يف  �شتنفذ  التي  النقاط  اإحدى  هذه  تكون  وقد  حالياً. 

اأهمية رمزية وا�شحة للفل�شطينيني.  اأنها �شتحمل  اإىل التفاقية، غري  التو�شل 

نظام  اأجل  من  احلدود  على  عازل  جدار  اإن�شاء  ي�شكل  قد  اأخرى،  ناحية  ومن 

ا�شتنزافاً  الدولتني  حّل  على  التفاق  اإىل  التو�شل  قبل  الطبقات  متعدد  اأمني 

بناء  الفل�شطينيون  اإذ قد يفهم  للفل�شطينيني،  انطباعاً خاطئاً  للموارد، ويعطي 

الغربية،  ال�شفة  ل�شم  اإ�رسائيلية  اأنه حماولة  الأمنية على  اجلدران والأ�شيجة 

مما قد يوؤجج الحتجاجات والتوتر. وبالتايل يجب عدم البدء بهذه اخلطوة قبل 

توقيع التفاقية. 

2. اأمن املجال اجلوي:

على الرغم من اأن الرتتيبات املتعلقة باملجال اجلوي لن تكون مرئية بالن�شبة 

من  فنيني  خرباء  بني  اجتماع  عن  عام  اإعالن  اأّي  اأن  اإل  الفل�شطينيني،  لعموم 

احلقيقي  التغيري  باأن  للفل�شطينيني  قوية  اإ�شارة  يعطي  اأن  �شاأنه  من  اجلانبني 

قادم. وباملثل، حتى لو كان البناء املادي ملرافق املطار �شيتاأخر لبع�س الوقت، 
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اأن�شطة التخطيط املطلوبة لهذه اخلطوة مثل درا�شة  ل مانع من القيام ببع�س 

جدوى اأو درا�شة اللتزامات املالية الدولية بهذا اخل�شو�س. وعلى الرغم من 

النهائي  احلل  على  اتفاق  اإىل  الو�شول  على  متوقفة  �شتكون  الأخرية  هذه  اأن 

البدء  اأن  اإىل  اإىل حتقيق تقدم ملمو�س. وجتدر الإ�شارة  اإ�شارة  اأنها �شتكون  اإل 

القت�شاد  اأداة مبكرة لتحفيز  املطار �شوف يكون مبثابة  بناء مرافق  املبكر يف 

الفل�شطيني. 

3. الأمن البحري:

على  الفورية  بالفائدة  تعود  اأن  الأمني  النظام  يف  البحرية  للمكونات  ميكن 

الفل�شطيني.  احلكم  دعائم  توطيد  بعد  اأم  قبل  ذلك  كان  �شواء  الفل�شطينيني، 

فعلى الأقل ميكن لعملية التخطيط اأن تبداأ منذ اليوم وتت�شمن تقييم اجلدوى، 

وبحث اآفاق اللتزامات املالية الدولية يف اإطار اأّي اتفاق يتم التو�شل اإليه. وقد 

على  يخفى  ل  حيث  اجلوانب؛  بع�س  تنفيذ  اإىل  التخطيط  مرحلة  جتاوز  ميكن 

مرافق  ببناء  البدء  ميكن  وبالتايل،  التنموي.  الدعم  اإىل  املا�شة  غزة  حاجة  اأحد 

امليناء �رسط اأن تكون هناك مراقبة دائمة بحيث ل يتم ا�شتخدام مواد البناء من 

قبل “الإرهابيني” للقيام باأعمال عدائية. ومن �شاأن اأّي ن�شاط من هذا القبيل اأن 

القت�شادي �شي�شهد  الو�شع  اأن  الفل�شطيني يف غزة  ال�شعب  اإىل  اإ�شارة  يعطي 

حت�شناً. 

4. اأمن الطيف الكهرومغناطي�صي:

الكهرومغناطي�شي  الطيف  اأمن  اإدارة  اأّي حت�شينات تطراأ على  قد ل تكون 

من  اأكرب  ب�شكل  متكينهم  على  الأمر  انطوى  اإذا  اإل  النا�س،  لعامة  وا�شحة 

الو�شول اإىل اجليل الثالث والرابع من تكنولوجيا الهواتف اخللوية. هذا ميكنه 

اأن يح�شن احلياة اليومية للفل�شطينيني، وبالتايل �شيوؤدي اإىل تخفيف التوترات 

للطيف  العامة  الكفاءة  حت�شني  الأمر  بداية  يف  الأقل  على  وميكن  احلالية. 
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الكهرومغناطي�شي والطريقة التي يتم م�شاركة الفل�شطينيني به. وعلى الرغم 

من اأن التكلفة لن تكون عالية اإل اأن ذلك �شيكون له اأهمية كربى. 

5. الأمن الإقليمي:

على الرغم من اأن مبادرة ال�شالم العربية تهدف يف املقام الأول اإىل ت�شجيع 

التو�شل اإىل حّل تفاو�شي لل�رساع الفل�شطيني الإ�رسائيلي، وتلميح م�شوؤولني 

اأن قبول املبادرة من  اإىل  اأو غري مبا�رسة  عرب مراراً وتكرراً بطريقة مبا�رسة 

اأنه  اإل  الإقليمي،  الأمني  التعاون  يف  لندماجها  املفتاح  “اإ�رسائيل”هو  جانب 

حتى الآن ل يوجد اأي ا�شتجابة ر�شمية اإ�رسائيلية. فب�شكل غري ر�شمي، ت�شكك 

“اإ�رسائيل” ب�شدقية العر�س متاماً كما ت�شكك يف لغة املبادرة. ومع ذلك، فاإن 
اإعادة درا�شة ما تقدمه املبادرة العربية والنظر يف رّد فعل اجلمهور الإ�رسائيلي 

عليها حتى لو مل ي�شمل ذلك كل بنودها، �شيكون خطوة مفيدة لو�شع �رسوط 

اأف�شل للتعاون الأمني الإقليمي. 





تطبيقه  ميكن  �شامالً  اأمنياً  مقرتحاً  الدرا�شة  هذه  تقدم 

الفل�شطيني  ال�رساع  يف  الدولتني  حّل  اإىل  التو�شل  مّت  حال  يف 

واحلدودية  الداخلية  االأمنية  التحديات  وتعالج  االإ�رسائيلي، 

م�شاعر  تدغدغ  الدرا�شة  اأن  من  الرغم  وعلى  واالإقليمية. 

الفل�شطينيني بحلم ال�شيادة واال�شتقالل، اإال اأن القارئ ال ميكنه 

بح�شب  الفل�شطينية،  ال�شيادة  اأن  مفادها  بقناعة  يخرج  اأن  اإال 

اأمن  ل�شمان  متقدمة  خطوط  عن  عبارة  هي  الدرا�شة،  مفهوم 

“اإ�رسائيل”، واأن هذه ال�شيادة ال تعلو باأي �شكل من االأ�شكال 
على متطلبات “اإ�رسائيل” االأمنية، مع ما قد يعنيه ذلك من اإعادة 

ب�شكل  الفل�شطينية”  لـ“املناطق  االإ�رسائيلي  اجلي�ص  دخول 

اأحادي وبدعم من الديبلوما�شية االأمريكية عندما يرى يف ذلك 

يف  الفل�شطينية  ال�شيادة  مفهوم  اأن  عن  ناهيك  اأمنية.  �رسورة 

الدرا�شة تناق�شه �رسوط بقاء القوى االأمنية الفل�شطينية حتت 

االإ�رساف والتدريب واملراقبة االأمريكيني. 

تكمن اأهمية هذه الدرا�شة اأي�شاً يف كونها �شادرة عن مركز 

ال�شيا�شة  له دور مهم يف ملف  االأمريكي اجلديد والذي  االأمن 

رئي�ص  لكونه  فباالإ�شافة  الباحث،  اأما  االأمريكية.  اخلارجية 

برنامج اأمن ال�رسق االأو�شط يف مركز االأمن االأمريكي اجلديد، 

والتي  ال�شلة،  ذات  اأمريكية  حكومية  منا�شب  عدة  �شغل  فقد 

اخلا�ص  باملبعوث  امللحقني  املوظفني  فريق  رئا�شة  اآخرها  كان 

اخلارجية  وزارة  يف  الفل�شطينية  االإ�رسائيلية  للمفاو�شات 

االأمريكية.


