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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

 Glenn جرينولد  جلني  �مل�سهور  لل�سحفي  مقالني  �لرتجمة  هذه  تت�سمن 

Greenwald، وثالث وثائق مر�فقة؛ هي عبارة عن �تفاقات ر�سمية بني وكالتي 

��ستخبار�ت  وتبادل  �لتعاون  جمال  يف  و�الإ�رس�ئيلية  �الأمريكية  �ال�ستخبار�ت 

�الإ�سار�ت �أو �لـ “�سيجينت”. وقد ُعرف عن جرينولد تعاونه �لوثيق مع �ملتعاقد 

يف   ،Edward Snowden �سنودن  �إدو�رد  �لقومي  �الأمن  وكالة  مع  �ل�سابق 

ك�سف �لكثري من �لوثائق �الأ�سلية �لتي مل يتم نفي �سحتها لغاية �الآن من ِقبَل 

�أي جهة ر�سمية. 

ُتعّد هذه �لرتجمة مهمة جد�ً لالأكادمييني و�ملتخ�س�سني �لذين يريدون فهم 

طبيعة �لعالقات �الأمريكية �الإ�رس�ئيلية �خلا�سة بالـ “�سيجينت”... ملا لذلك من 

�نعكا�سات على م�سار�ت �الأحد�ث يف �ملنطقة ب�سكل عام، ويف �ل�ساحة �لفل�سطينية 

ب�سكل خا�س. ونظر�ً لكون بع�س تفا�سيل هذه �لن�سو�س ح�سا�سة، فقد �أرفقنا 

مع هذه �لرتجمة �سور ق�سا�سات لبع�س �التفاقيات. 
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ت: الواليات املتحدة طرف اأ�سا�سي  مال و�سالح وتن�سّ

يف كل عدوان اإ�سرائيلي

Glenn Greenwald جلني جرينوالد

موقع ذا اإنرت�صبت، 2014/8/4

طويل،  زمن  ومنذ  “�إ�رس�ئيل”،  على  �ملتحدة  �لواليات  حكومة  �أغدقت  لقد 

وتقنيات  و�الأ�سلحة  �الأمو�ل  فيها  مبا  �مل�ساعد�ت،  من  حمدودة  غري  كميات 

بها  تقوم  �لتي  �لهجمات  يف  حا�سماً  دور�ً  تلعب  و�لتي  و�لتن�ست،  �لتج�س�س 

�سنودن  �إدو�رد  �رّسبها  �لتي  �ل�رسية  �لوثاق  تلقي  جري�نها.  على  “�إ�رس�ئيل” 

 National Security ملتعاقد �ل�سابق مع وكالة �أن �أ�س �أي� ،Edward Snowden

و�رسكائها  �ملتحدة  �لواليات  قيام  كيفية  على  ومهماً  جديد�ً  �سوء�ً   ،Agency

�لعدو�ن  —ومن �سمنها  �الإ�رس�ئيلية  �لع�سكرية  �ملبا�رس لالعتد�ء�ت  بالتمكني 

�الأخري على غزة.

قامت �لـ �أن �أ�س �أي، على مدى �لعقد �لفائت، وب�سكل كبري، بزيادة �مل�ساعدة 

�الإ�رس�ئيلية  �لوطنية  �لوحدة  �الإ�رس�ئيلية،  لنظريتها  تقدمها  �لتي  �ملر�قبة  يف 

 Israeli SIGINT “�إ�سنو”  ورمزها   
“�سيجينت”1 �الإ�سار�ت  ال�ستخبار�ت 

ي�سمل  ما   ،)8400 وحدة  با�سم  �أي�ساً  )و�ملعروفة   National Unit )ISNU(

وتتعاون  �لفل�سطينيني.  و��ستهد�ف  لر�سد  �مل�ستخدمة  �لبيانات  �أي�ساً 

�لـ �أن �أ�س �أي و�إ�سنو، يف كثري من �حلاالت، مع وكاالت �ال�ستخبار�ت �لربيطانية 

كيو(  �أت�س  �سي  )جي  �لربيطاين  �حلكومية  �الت�ساالت  مكتب  و�لكندية، 

وموؤ�س�سة   ،Government Communications Headquarters  )GCHQ(

 Communications Security �سي(  �إي  �أ�س  )�سي  �لكندية  �الت�ساالت  �أمن 

.Establishment Canada )CSEC(

ت�ستعملها  و�أنظمة  �إلكرتونية  �إ�سار�ت  من  عليها  �حل�سول  يتم  ��ستخبار�تية  معلومات  هي  �سيجينت   1
�الأهد�ف �الأجنبية �لتي ير�د �لتج�س�س عليها، كاأنظمة �الت�ساالت، و�لر�د�ر�ت، و�أنظمة �الأ�سلحة.
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مبلغ  حتويل  على  �الأقل،  على  و�حدة  منا�سبة  يف  �لعالقة،  هذه  �نطوت  لقد 

كبري من �الأمو�ل �ل�رسية �ىل عمالء �إ�رس�ئيليني. وباالإ�سافة �إىل بر�مج �لتج�س�س 

�الأنظمة  على  و�لربيطانية  �الأمريكية  �لتج�س�س  وكاالت  تعتمد  بها،  �خلا�سة 

�الأردنية وحتى قو�ت  �مللكية  فيها  �ملتحدة، مبا  �لواليات  تدعمها  �لتي  �لعربية 

�الأمن �لتابعة لل�سلطة �لفل�سطينية، لتقدمي خدمات جت�س�س حيوية على �أهد�ف 

فل�سطينية. 

�لواليات  حلكومة  و�حليوية  �ملبا�رسة  �مل�ساركة  �جلديدة  �لوثائق  توؤكد 

هذ�  �إن  جري�نها،  على  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو�ن  يف  �لرئي�سيني  وحلفائها  �ملتحدة 

 Barak Obama لدعم �ل�رسي يتناق�س مع موقف �مل�سوؤولني يف �إد�رة �أوباما�

وموؤيديهم، �لذي يّدعي ل�سان حالهم �لعجز عن �لتدخل و�لتاأثري.

�أنه   [2014/8/1[ �جلمعة  يوم  �سحفي  موؤمتر  يف  �أوباما  �لرئي�س  �أعلن 

�ملدنيني  �أ�سابيع من قتل  �ىل  �إ�سارة  �أن نرى ما يحدث هناك”، يف  �ملحزن  “من 

�لربوف�سور   Brooklyn College بروكلني  كلية  يف  �الأ�ستاذ  —فعلق  غزة  يف 

كوري روبن Corey Robin “كما لو �أنه �أحد �ملاّرة �لعابرين ي�ساهد ما يحدث 

)من ُبعد(”. و�أ�ساف روبن: “�أوباما يتحدث عن غزة كما لو �أنها كارثة طبيعية، 

�أو حادث بيولوجي ال ميكن �ل�سيطرة عليه”. 

�ملدنيني  “�إ�رس�ئيل” غزة وترتكب �ملجازر بحق �سكانها  يف كل مرة تهاجم 

�ملحا�رسين —يف نهاية �سنة 2008، يف خريف �سنة 2012، و�الآن مرة �أخرى، 

على مدى �ل�سهر �ملا�سي— فاإن �لعملية نف�سها تتكرر يف كل و�سائل �الإعالم 

�الأمريكية و�لدو�ئر �حلكومية: تقوم حكومة �لواليات �ملتحدة مبّد “�إ�رس�ئيل” 

ومن  علناً  عدو�نها،  عن  بعناد  بالدفاع  تقوم  ثم  ت�ستخدمها،  �لتي  باالأ�سلحة 

قر�ر�ً  وباالإجماع  �الأمريكي  �لكوجنر�س  ي�سن  كما  �ملتحدة؛  �الأمم  منابر  على 

�الأمريكيون  �الإعالميون  يقوم  وبعدها،  “�إ�رس�ئيل”؛  ومتكني  لدعم  قر�ر،  بعد 

�أّي عالقة ببالدهم، و�أنه ولالأ�سف،  باالدعاء باأن �لهجوم �الإ�رس�ئيلي لي�س له 
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�مل�ستع�سية على �حلل، و�لتي تقع يف بالد بعيدة  هو جمرد نوع من �حلروب 

بني طرفني مت�ساويني بتعنتهما، و�إز�ء ذلك يقوم �الأمريكيون �ل�رسيفون برفع 

�أيديهم، بال حول وال قوة، كما لو �أنهم ال يتحملون �أّي م�سوؤولية.

جونز  ماذر  موقع  يف   Kevin Drum در�م  كيفن  �لليرب�يل  �ملعلق  كتب 

�ملتحدة  �لواليات  حاولت  “لقد  �ملا�سي  �لثالثاء  يوم   ،Mother Jones

�لع�رسين  �ل�سنو�ت  مدى  على  �الأو�سط  �ل�رسق  يف  �ل�سالم  عملية  يف  �لتو�سط 

 The Cable  )CNN( �أن(  �أن  )�سي  �سبكة  ذكرت  �لتايل،  �ليوم  ويف  �ملا�سية”، 

News Network �أن �إد�رة �أوباما “و�فقت على طلب �إ�رس�ئيل باإعادة �إمد�دها 

�لتي مّت �رس�وؤها قذ�ئف هاون  �ملو�د  �لذخائر... وكان من بني  �أنو�ع من  بعدة 

عيار 120 مم، وذخرية بعيار 40 مم لقاذفات �لقنابل”. 

لكن وثائق �سنودن �جلديدة تو�سح حقيقة حا�سمة: �إن �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي 

�سيكون م�ستحيالً من دون �لدعم �مل�ستمر و�ل�سخي، و�حلماية من قبل حكومة 

ي�سعى  حمايد�ً  و�سيطاً  كونها  عن  تكون  ما  �أبعد  هي  �لتي  �ملتحدة،  �لواليات 

من  و�رسكائها  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  بني  �لعالقة  �إن  �لهجمات.  هذه  �سياق  يف  لل�سالم 

جهة، ووكالة �لتج�س�س �الإ�رس�ئيلية من جهة �أخرى، هي يف �سميم هذ� �لدعم. 

يف �أيلول/ �سبتمرب �ملا�سي، ك�سفت �سحيفة �جلارديان The Guardian �أن 

مع  �خلام  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  روتيني  ب�سكل  “ت�سارك  �أي  �أ�س  �أن  �لـ 

وقامت  �الأمريكيني”.  �ملو�طنني  حول  �ملعلومات  الإز�لة  غربلة  دون  �إ�رس�ئيل، 

بني  للغاية  �رّسي  �مل�سنّفة  �لتفاهم  ملذكرة  �لكامل  �لن�ّس  بن�رس  �ل�سحيفة 

�لوكالتني ]وثيقة رقم )1(] و�لتي تنظم تبادل �ملعلومات �ال�ستخبارية بينهما. 

ولكن �لعالقة بني �لـ �أن �أ�س �أي و�إ�سنو متتد �إىل �أبعد من ذلك بكثري. ]�لرتجمة 

�لكاملة للمقال موجود يف �سفحة 17...]

تك�سف وثيقة �رسية م�رّسبة موؤخر�ً من �لـ �أن �أ�س �أي ]وثيقة رقم )2(]، �ملوؤرخة 

 ،The Intercept يف 2013/4/13، و�لتي ن�رست �ليوم من قبل موقع ذ� �إنرت�سبت
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باأن �لـ �أن �أ�س �أي تقيم “عالقة تقنية وحتليلية بعيدة �ملدى مع �لوحدة �لوطنية 

حيث  من  �ملعلومات  تبادل  خالل  من  وذلك  )�إ�سنو(؛  ل�سيجينت  �الإ�رس�ئيلية 

�لو�سول �إليها، و�عرت��سها، و��ستهد�فها، ولغتها، وحتليلها، و�إعد�د �لتقارير 

عنها”. 

��ستخبار�ت  على  �لقائمة  �لعالقة  “هذه  �لوثيقة،  تكمل  �لتحديد،  وجه  على 

بني  �أو�سع  ��ستخبار�تية  لعالقة  حافز�ً  متز�يد،  نحو  وعلى  باتت،  �الإ�سار�ت 

نطاق  �أي  �أ�س  �أن  “و�ّسعت  ذلك،  على  وعالوة  و�إ�رس�ئيل”.  �ملتحدة  �لواليات 

دي  �أو  �أ�س  لت�سمل  �إ�سنو،  من  الأبعد  و�الإنرتنت  �لكمبيوتر  جمال  يف  �رس�كتها 

ال�ستخبار�ت  �لتابعني  و�ملو�ساد،   Special Operation Division )SOD(

�لدفاع �الإ�رس�ئيلي”. 

بالعمل  و�الإ�رس�ئيليون  �الأمريكيون  يقوم  �ملو�سع،  �لتعاون  هذ�  ومبوجب 

]وت�سمل]  �لطرفني  بني  عليها  �ملتفق  �جلغر�فية  “�الأهد�ف  �إىل  للو�سول  معاً 

�آ�سيا،  وجنوب  �لفار�سي،  و�خلليج  �الأو�سط،  و�ل�رسق  �إفريقيا،  �سمال  دول 

و�جلمهوريات �الإ�سالمية يف �الحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابق”. كما �أنه ي�سمل �أي�ساً 

“خّط �ت�ساالت خا�س بني �أن �أ�س �أي و�إ�سنو يدعم تبادل �ملو�د ]�ال�ستخبار�تية] 

�خلام، ف�سالً عن �ملر��سالت �لتحليلية و�لتقنية �ليومية”. 

�ال�ستخبار�ت  جمايَل  يف  و��سعاً  دعماً  لـ“�إ�رس�ئيل”  �لعالقة  هذه  وفرت  وقد 

له  يتيح  مو�سع  جغر�يف  جمال  من  ينتفع  �الإ�رس�ئيلي  �جلانب  “�إن  و�ملر�قبة: 

�حل�سول على خربة هند�سية فائقة �جلودة �ملوجودة لدى �لـ �أن �أ�س �أي، �سو�ء 

جمال  يف  �أم  و�مل�سفرة،  �خلفية  �جلو�نب  لدر��سة  �ملعلومات  �أنظمة  حتليل  يف 

�أي�ساً من حّق �حل�سول �ملقيّد على �لتكنولوجيا و�ملعد�ت  �ل�سيجينت. وينتفع 

ومن  �أجنبية”.  ع�سكرية  و�أخرى  منا�سبة  مبيعات  عرب  �ملتطورة  �الأمريكية 

“�الإرهاب  �أي  �أ�س  �أن  �لــــ  ت�سميه  ما  �لتعاون  هذ�  يف  “�إ�رس�ئيل”  �أولويات  بني 

�لفل�سطيني”. 
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�ل�رسي  �التفاق  ويروي  عقود.  منذ  و�إ�سنو  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  بني  �لتعاون  بد�أ 

بني �لوكالتني ]وثيقة رقم )3(] �لذي يعود �إىل متوز/ يوليو 1999، باأن �التفاق 

�لر�سمي �الأول لتبادل �ملعلومات �ال�ستخبار�تية بني �لبلدين كان قد عقد يف �سنة 

1968، بني �لرئي�س �الأمريكي ليندون جون�سون Lyndon Johnson ورئي�س 

�لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي يف حينه ليفي �أ�سكول Levi Eshkol، و�أنه بد�أ ب�سكل غري 

ر�سمي يف �خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي. ولكن �لعالقة منت ب�رسعة يف �لعقد 

�ملا�سي. 

�أي للمو�فقة  �أ�س  �أن  �لـ  2003 و2004، �سغط �الإ�رس�ئيليون على  يف �سنتي 

�تفاقية  م�سّمى  حتت  �ال�ستخبار�ت  تبادل  يف  در�ماتيكي  تو�سيع  على 

تدفع  �أن  �لعملية،  من  كجزء  “�إ�رس�ئيل”  �أر�دت  وقد   .Gladiator “�مل�سارع” 

�إ�رس�ئيلية.  ن�ساطات  لتمويل  �لدوالر�ت  من  �ملاليني  مئات  �ملتحدة  �لواليات 

ويبدو �أن هذ� �التفاق كما هو مقرتح مل يقلع، و�أنه قد خرج عن م�ساره ب�سبب 

�ملطالب �الإ�رس�ئيلية يف �أن تقوم �لواليات �ملتحدة بتحمل �لتكلفة �لكاملة. ولكن 

�لوثائق من �أر�سيف �سنودن �ملتعلقة بهذه �ملفاو�سات، حتتوي على ما يبدو �أنه 

�إي�ساالت لدفعة نقدية و�حدة �أو �أكرث، قيمتها 500 �ألف دوالر �أمريكي، ل�سالح 

م�سوؤولني �إ�رس�ئيليني الأغر��س غري حمددة: 
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�ال�ستخبار�ت  م�ساركة  على  �ملبنية  “�إ�رس�ئيل”،  مع  �لعالقة  وتو�سعت 

�أت�س كيو  �لربيطانيني جي �سي  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  لت�سمل نظر�ء  �ملر�قبة،  لعمليات 

و�لكنديني �سي �أ�س �إي �سي، حيث ت�سارك كلتاها بفعالية بتزويد �الإ�رس�ئيليني 

يعود  �لتي  �لوثائق  بع�س  تك�سف  جمعها.  بعد  خمتارة،  �ت�ساالت  ببيانات 

تاريخها �إىل �أو�ئل 2009، �أي يف ذروة �لهجوم �الإ�رس�ئيلي على غزة يف �لعملية 

بع�س  قتيل،  �ألف  من  �أكرث  خلفت  و�لتي  �مل�سبوب”  “�لر�سا�س  �مل�سماة 

�لتفا�سيل عن هذ� �لتعاون. 

لقد ت�سمن �أحد م�ساريع جي �سي �أت�س كيو �ل�رسية �مل�سمى بـ“ليلة �لبارحة ” 

 ،Ruffle ”ل�سنة 2009، ما �ُسمِّي بـ“�لك�سك�س” �أو “ر�فل YESTERNIGHT

�لوثيقة،  �لربيطانية الإ�سنو. بح�سب  �لوكالة  �لذي تعطيه  �ال�سم �حلركي  وهو 

�سمل �مل�رسوع “�تفاق ثالثي لتبادل �الأهد�ف )جي �سي �أت�س كيو، و�لـ �أن �أ�س �أي 

�الت�ساالت  �سو�تل  قدر�ت  �إىل  �لو�سول  يغطي  ما  ر�فل(،  �لثالث  و�لطرف 

�ملحددة”  �ال�ستخبار�ت  “مو��سيع  �أحد  �إن  جهة”.  بكل  �خلا�سة   COMSAT

�لتي يتم م�ساركتها بني �الأطر�ف ت�ستهدف “�لفل�سطينيني”، على �لرغم من �أن 

وثيقة جي �سي �أت�س كيو تن�س على �أنه “نظر�ً للح�سا�سيات” �ملتعلقة بالتورط 

�ملبا�رس  �ال�ستهد�ف  ي�سمل  ال  خا�سة  ب�سفة  �لربنامج  هذ�  فاإن  �الإ�رس�ئيلي، 

يف  كيو  �أت�س  �سي  جي  لـ  �أخرى  وثيقة  �أنف�سهم.  و�الإ�رس�ئيليني  للفل�سطينيني 

�سباط/ فرب�ير 2009، ت�سف ]�نعقاد] “�جتماع رباعي بني ر�فل، و�أن �أ�س �أي، 

و�سي �أ�س �إي �سي، وجي �سي �أت�س كيو”.

�أنها كانت تتج�س�س على   2009 �أو�ئل �سنة  �لوكالة �لربيطانية يف  و�أ�سارت 

�إ�سنو،  قبل  من  حتديد�ً  �ملطلوبة  �لهو�تف  و�أرقام  �الإلكرتوين  �لربيد  ر�سائل 

“و�لتي قامت ب�سكرنا على هذ� عدة مر�ت”. 

حول  ��ستخبار�تية  معلومات  كيو  �أت�س  �سي  جي  و�لـ  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  تتلقى 

�لفل�سطينيني من عدة م�سادر. ولقد و�سلت هذه �لوكاالت �إىل حّد �أنها جنحت 
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�لواليات  تدعمها  �لتي  �لفل�سطينية،  لل�سلطة  �لتابعة  �الأمنية  �الأجهزة  حمل  يف 

�ملتحدة، على تزويدها مبعلومات �ملر�قبة و�ال�ستخبار�ت �ملتعلقة باملجموعات 

يوليو  متوز/  كيو،  �أت�س  �سي  جي  وثائق  �إحدى  �ملنطقة.  يف  �الأخرى  �لعربية 

2008، تن�س على ما يلي:

]ترجمة �لوثيقة �أعاله:]

حلما�س،  �لتابعة  �ملنظمات  �سعبية  مركز  هو  غزة  قطاع  �أن  مبا 

��ستباكات متكررة بني موؤيدي حما�س وموؤيدي  تندلع  و�ملكان حيث 

فتح، كما بني �لقو�ت �الإ�رس�ئيلية و�مل�سلحني �لفل�سطينيني، و��ستباكات 

�إن  فائقة.  �أهمية  �ملعلومات هو ذو  فاإن جمع هذه  �الأمنية،  �لقوى  بني 

�الأجهزة �الأمنية �لتابعة لل�سلطة �لفل�سطينية بحد ذ�تها ال ت�سكل تهديد�ً 

�ملجموعات  ولكن  حلفائها.  �أو  �ملتحدة  للواليات  ع�سكرياً  �أو  �إرهابياً 

عدة  تت�سمن  عنها  �لتقارير  بتقدمي  �الأجهزة  هذه  عنا�رس  يقوم  �لتي 

�الأمريكية.  �حلكومة  قبل  من  �إرهابية  �أنها  على  م�سنّفة  جمموعات 

�الأمنية  �الأجهزة  فاإن  غزة،  من  �الإ�رس�ئيلي  �الن�سحاب  وبعد  و�الآن، 

�لتابعة لل�سلطة �لفل�سطينية غالباً ما توؤّمن لنا �أف�سل نظرة على �لعنف 

يف �ملنطقة ]�أف�سل �ملعلومات]. 

كما يقوم �الأردن بتغذية بيانات �ملر�قبة عن �لفل�سطينيني ل�سالح �لـ �أن �أ�س �أي. 

“�ل�رس�كة  �أن  كيف   ،2013 ل�سنة  تعود  �رسية  �أي،  �أ�س  �أن  وثيقة  ت�سف 
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دي  دبليو  �إي  �لـ  �الأردنية]  �الإلكرتونية  �حلرب  و]مديرية  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  بني 

عالقة  هي   Jordanian Electronic Warfare Directorate [EWD[

ر��سخة، طويلة �الأمد وموثوق بها، ويعود تاريخها �إىل �أو�ئل �سنة 1980”. على 

“بالتعاون على �أهد�ف �سيجينت ذ�ت �الأولوية  وجه �لتحديد، تقوم �لوكالتان 

�لعالية و�الهتمام �مل�سرتك” مت�سمنة قوى �الأمن �لفل�سطينية. 

ن �إي دبليو دي جمموعة ]معلومات] ذ�ت م�سلحة  وتو��سل �لوثيقة: “توؤمِّ

عليا وفريدة، عن �الأهد�ف ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك، مثل قو�ت �الأمن �لفل�سطينية. 

�إن �لـ �إي دبليو دي هي �مل�ساهم �لوحيد يف ]تاأمني] جمموعة كبرية من �لتقارير 

�لتي تعدُّها �لـ �أن �أ�س �أي عن هذ� �لهدف”. 



14

ترجمات الزيتونة 78

ه �لـ �أن �أ�س �أي و�رسكاءها  ولكن على �لرغم من �أن �ل�سلطات �ل�سيا�سية توجِّ

�لوكاالت ت�سنِّف  �أن هذه  �إال  �ملر�قبة وتقنياتها،  ببيانات  �الإ�رس�ئيليني  لتزويد 

بلد  بكل  �خلا�س  �لقومي  لالأمن  —�سو�ء  تهديد  �أنها  د�ئم  ب�سكل  “�إ�رس�ئيل” 

�لت�رسيحات  مع  �سارخ  تناق�س  ويف  عام.  ب�سكل  �الإقليمي  لل�سالم  �أم  معني 

“�إ�رس�ئيل” �لتي يديل بها م�سوؤولون �أمريكيون وبريطانيون، فاإن  �لعلنية عن 

�أر�سيف �سنودن مليء باملقاربات عن �الإ�رس�ئيليني على كونهم تهديد�ً بدالً من 

كونهم حلفاء. 

“�أحد  �أن  فيها  جاء  �أي،  �أ�س  �أن  للـ  تعود  وثائق  �جلارديان  �سحيفة  ن�رست 

�أكرب �لتهديد�ت �لتي تو�جهها �لـ �أن �أ�س �أي ياأتي من �ملخابر�ت �ل�سديقة، مثل 

بو�سع  قامت  �لوطنية  �ال�ستخبار�ت  تقدير�ت  �أن  �أي�ساً  تذكر  كما  �إ�رس�ئيل”. 

“�إ�رس�ئيل” يف �ملرتبة �لثالثة على الئحة �أجهزة “�ملخابر�ت �الأكرث عدو�نية �سّد 

�لواليات �ملتحدة”. ]�لرتجمة �لكاملة للمقال موجود يف �سفحة 17...]

فهم  �الإ�رس�ئيليني،  عن  مماثلة  نظر  وجهة  �لربيطانيني  �مل�سوؤولني  ولدى   

�رسية  وثيقة  تذكر  �الإقليمي”.  لال�ستقر�ر  حقيقي  “تهديد  باأنهم  ي�سفونهم 

للغاية للـ جي �سي �أت�س كيو، تعود ل�سنة 2008، �أنه “ي�ستمر �سانعو �ل�سيا�سات 

بال�سعور بالقلق �لبالغ �إز�ء �لتهديد �ملحتمل �لذي ت�سكله �إ�رس�ئيل للحّل �ل�سلمي 

�إز�ء بع�س �الأن�سطة �الإ�رس�ئيلية غري  �لبالغ  �لقلق  �إىل  �إير�ن، باالإ�سافة  مل�سكلة 

�ملرغوب بها يف �ملنطقة”. وعالوة على ذلك، “ميكن لطريقة �لتفكري يف �إ�رس�ئيل 

يتعلق  فيما  وذلك   ،2009 يف  �الإقليمي  لال�ستقر�ر  حقيقياً  تهديد�ً  ت�سكل  �أن 

�خلارجية  �ل�سيا�سة  ال�سرت�تيجية  �إير�ن،  متثله  �لذي  �الأجل  �لطويل  بالتهديد 

�الإ�رس�ئيلية �ملبنية على �لردع �مل�سلح”. 
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تقوم الئحة �لـ �أن �أ�س �أي للمهام �ال�سرت�تيجية يف �سنة 2007، و�لتي حتدد 

باأنها و�حدة  “�إ�رس�ئيل” مر�ر�ً  �أهد�ف عمليات �ملر�قبة، بتعريف  �الأولويات يف 

�لناجت  �لتهديد  “مكافحة  ذلك:  يف  مبا  متنوعة،  جماالت  يف  �لتهديد�ت  �أهم  من 

عن تطوير �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل”، و“طرق �لتو�سيل )خ�سو�ساً �ل�سو�ريخ 

�إن  �لنووية(”.  �لقدرة  ذ�ت   cruise كروز  و�سو�ريخ   ،ballistic �لبالي�ستية 

“منطقة �لرتكيز” لهذ� �لقلق هو “�نت�سار �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل و�ل�سو�ريخ”، 

كما �أن �إحدى �لتهديد�ت �الأهم �لتي ُذكرت هي “)�سو�ريخ كروز( �الإ�رس�ئيلية”.

يف  �لوثيقة،  تلك  يف  �ملذكورة  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  يف  �لد�خلية  �ملناق�سات  وت�سمل 

خ�سو�س “�ل�سيادة على �لف�ساء �الفرت��سي ومنع هجوم على �لواليات �ملتحدة 

 Mastering Cyberspace and Preventing an عرب نظم �ملعلومات �حلرجة

عن  فرعي  عنو�ن   ،”Attack on U.S. Critical Information Systems

�لدول  �مل�رسيف]”.  �ملايل/  ]�لنظام  �ملالية  �ملعلومات  بنظام  �ملتعلقة  “�لتهديد�ت 

�لتي ت�سكل �أكرب تهديد يف هذ� �ملجال مّت حتديدها على �أنها ت�سمل �لهند، وكوريا 

قائمة  على  هي  “�إ�رس�ئيل”  �أن  يبدو  وباملثل،  و“�إ�رس�ئيل”.  وكوبا،  �ل�سمالية، 

�لبلد�ن �لتي تعتقد �لـ �أن �أ�س �أي �أنها “من )�ملنتجني/ �لنا�رسين( لو�سائل �حلرب 

�الإلكرتونية”. 

مّت عنونة ق�سم �آخر من وثيقة تقييم �لتهديد�ت بـ“�ال�ستخبار�ت �خلارجية، 

�ال�ستخبار�ت  تهديد�ت  �الإنكار و�خلد�ع: مو�جهة  �أن�سطة  �لتج�س�س:  مكافحة 

جمع  “�لتج�س�س/عمليات  �أنه  على  �سبق  ما  تعريف  ومّت  �خلارجية”. 
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�ال�ستخبار�ت وعمليات �لتالعب و�لتاأثري �لتي تقوم بها �أجهزة �ال�ستخبار�ت 

وجمتمع  و�لتكنولوجيا،  و�لعلوم  و�جلي�س،  �حلكومة  �سّد  �ملوجهة  �الأجنبية 

�ال�ستخبار�ت يف �لواليات �ملتحدة”. �لدول �لتي ت�سكل �أكرب تهديد هي: “�ل�سني، 

ورو�سيا، وكوبا، و�إ�رس�ئيل، و�إير�ن، وباك�ستان، وكوريا �ل�سمالية، وفرن�سا، 

وفنزويال، وكوريا �جلنوبية”. 

متحدث  قال  “�إ�رس�ئيل”،  مع  �لتعاونية  �لعالقة  حول  �سوؤ�ل  على  ورد�ً 

�أن�سطة وعالقات  “نحن لن نعلق على  �إنرت�سبت:  �أي ملوقع ذ�  �أ�س  �أن  �لـ  با�سم 

قانونية  بطريقة  �أحياناً  �ملخابر�ت  �أجهزة  تعاون  �إن  حمددة.  ��ستخبار�تية 

ومنا�سبة يقوي �أمن �لبلدين ب�سكل متبادل. عندما تقوم �لـ �أن �أ�س �أي مب�ساركة 

�ملعمول  و�لقو�عد  �لقو�نني  جلميع  منتثل  نحن  �لتكنولوجيا،  �أو  �ال�ستخبار�ت 

بها”. بدوره رف�س م�سوؤول يف �لـ جي �سي �أت�س كيو �لتعليق مبا يتجاوز �لكالم 

�لنمطي للوكالة، مدعياً �أن �أن�سطتها هي قانونية وتخ�سع لـ“رقابة �سارمة”. 

�لنطاق و�ملتعدد �مل�ستويات  �لو��سع  �لتعاون  �أم ال، فاإن  �أكان قانونياً  �سو�ء 

بني �لـ �أن �أ�س �أي ووكاالت �ال�ستخبار�ت �الإ�رس�ئيلية و�جلي�س �الإ�رس�ئيلي، هو 

جزء من �ل�سيا�سة �الأمريكية �الأو�سع نطاقاً، و�لتي تدعم �لعدو�ن �الإ�رس�ئيلي 

و�لع�سكرة يف “�إ�رس�ئيل” بفعالية ومتّكنهما. �إن كل عمل �إ�رس�ئيلي يف غزة عليه 

ب�سمات �لواليات �ملتحدة، وقد يتمنى �لعديد من �الأمريكيني يف �أن يكون �لهجوم 

�الإ�رس�ئيلي على غزة م�ساألة ال عالقة لهم به، �أو ال ي�سكل م�سدر قلق بالن�سبة 

لهم، ولكن يبقى �أن حكومتهم هي �لتي متكِّن هذ� �لعنف ب�سكل جوهري. 

قام �أندرو في�سمان Andrew Fishman باإعد�د مو�د �إ�سافية لهذ� �ملقال.
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وكالة االأمن القومي االأمريكية تقا�سم املعلومات 

اال�ستخباراتية اخلام مع “اإ�سرائيل” مبا فيها بيانات عن 

مواطنني اأمريكيني

 Laura بويرتا�س  ولورا   ،Glenn Greenwald جرينوالد  جلني 

Ewen MacAskill ويوين ماكا�صكيل ،Poitras

�صحيفة اجلارديان، 2013/9/11 

�ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  بتقا�سم  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  �لقومي  �الأمن  تقوم وكالة 

�خلام مع “�إ�رس�ئيل” ب�سكل روتيني، دون غربلة �ملعلومات �خلا�سة مبو�طني 

�سحيفة  �إىل  ت�رسيبها  مّت  �رسية  وثيقة  ُتظهر  كما  و�إز�لتها،  �ملتحدة  �لواليات 

�جلارديان من قبل �ملتعاقد �ل�سابق بالوكالة �إدو�رد �سنودن.

بني  تفاهم  مذكرة  يف  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  تقا�سم  تفا�سيل  ترد 

�أي ونظريتها �الإ�رس�ئيلية ]وثيقة رقم )1(]، و�لتي تبنّي كيف قامت  �أ�س  �أن  �لـ 

حكومة �لواليات �ملتحدة بت�سليم بيانات �الت�ساالت �لتي مّت �عرت��سها، و�لتي 

�إلكرتوين تخ�س  �أو ر�سائل بريد  �أن حتتوي على مكاملات هاتفية  من �ملحتمل 

��ستخد�م  على  قانونياً  ملزم  قيد  �أّي  �التفاق  ي�سع  ال  �أمريكيني.  مو�طنني 

�لبيانات من قبل �الإ�رس�ئيليني. 

ويتناق�س ما ك�سف عن قبول �لـ �أن �أ�س �أي بتقدمي �ملعلومات �ال�ستخبار�تية 

�خلام �إىل دولة �أجنبية مع تاأكيد�ت �إد�رة �أوباما على وجود �سمانات �سارمة 

�لذين  ]�أي  �مل�سيدة  �لتقطتهم  �لذين  �الأمريكيني  �ملو�طنني  خ�سو�سية  حلماية 

مّت ر�سدهم من قبل �لـ �أن �أ�س �أي]. ي�سّمي �ملجتمع �ال�ستخبار�تي هذه �لعملية 

تو�ّسح  �أعاله]،  ]�ملذكورة  �لتفاهم  مذكرة  لكن   ،”minimization بـ“�لتقليل 

ما قبل هذ�  �الإ�رس�ئيليني تكون يف حالة  يتم م�ساركتها مع  �لتي  �ملعلومات  �أن 

�لتقليل.
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مّت �لتو�سل �إىل �التفاق من حيث �ملبد�أ يف �آذ�ر/ مار�س 2009، وفقاً للمذكرة 

غري �ملوؤرخة ]وثيقة رقم )1(]، و�لتي حتدد �لقو�عد �الأ�سا�سية لتبادل �ملعلومات 

�ال�ستخبار�تية. 

تاأكد �ملذكرة �لتي تقع يف خم�س �سفحات، �مل�سّماة �تفاق بني �لواليات �ملتحدة 

ووكاالت �ال�ستخبار�ت �الإ�رس�ئيلية “�ملتعلق بحماية �الأ�سخا�س �الأمريكيني”، 

مر�ر�ً وتكر�ر�ً، على �حلقوق �لد�ستورية لالأمريكيني يف �خل�سو�سية، ووجوب 

�أن يقوم موظفو �ملخابر�ت �الإ�رس�ئيلية باحرت�م هذه �حلقوق. 

لكن يتناق�س مع هذه �لتاأكيد�ت ما مّت ك�سفه، من �أنه يتم �ل�سماح لـ“�إ�رس�ئيل” 

تقول:  �ملذكرة  �الإ�سار�ت.  �خلام”—��ستخبار�ت  “�سيجينت  على  باحل�سول 

و�جلوهر،  �لن�سو�س،  �حل�رس،  ال  �ملثال  �سبيل  على  ت�سمل  �خلام  “�سيجينت 

و�لفاك�سات، و�لتلك�س، و�ل�سوتيات، وو��سفات �لبيانات وحمتوى ��ستخبار�ت 

�ل�سبكة �لرقمية، وهي كلها غري مقيَّمة وغري مقلّلة. 

وفقاً لالتفاق، ال يغربل م�سبقاً حمللو �لـ �أن �أ�س �أي �ال�ستخبار�ت �لتي تتم 

“تر�سل  �ملذكرة:  تقول  باالأمريكيني.  �خلا�سة  �الت�ساالت  الإز�لة  م�ساركتها، 

�لـ �أن �أ�س �أي ب�سكل دوري �إىل �إ�سنو جمموعة ]معلومات] خام مقلّلة وغري مقلّلة”.

�ملو�د  مع  �لتعامل  يجب  �أنه  يف  و��سحة  هي  �ملذكرة  �أن  من  �لرغم  على 

�ال�ستخبار�تية وفقاً للقانون �الأمريكي، و�أن �الإ�رس�ئيليني قد و�فقو� على عدم 

�ال�ستهد�ف �ملتعمد لالأمريكيني �لذين يتم �إير�د معلومات عنهم يف �لبيانات، فاإن 

هذه �لقو�عد مل يتم تدعيمها من خالل مو�د ملزمة قانونياً. 

قابلة  حقوقاً  تن�سئ  �أن  �التفاقية  هذه  من  �ملق�سود  “لي�س  �لوثيقة:  تقول 

للتنفيذ من �لناحية �لقانونية، ويجب �أال ُتعدُّ �تفاقية دولية �أو �أد�ة ملزمة قانونياً، 

تبعاً للقانون �لدويل”. 
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�أي،  �أ�س  �أن  �لـ  با�سم  �ملتحدث  ينِف  مل  �جلارديان،  ل�سحيفة  ت�رسيح  يف 

�ملعلومات  يف  م�سمولة  بالفعل  هي  �أمريكيني  �ىل  تعود  �سخ�سية  بيانات  �أن 

ت�رس  �لوكالة  لكن  �الإ�رس�ئيليني.  مع  تقا�سمها  يتم  �لتي  �خلام  �ال�ستخبار�تية 

حتكم  �لتي  �لقو�عد  جلميع  متتثل  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  هذه  �أن  على 

�خل�سو�سية. 

و�أ�ساف �ملتحدث با�سم �لـ �أن �أ�س �أي: “يتم �لتعامل مع �أّي معلومات جتمع 

عن �أّي �سخ�س �أمريكي نتيجة الأن�سطة �ملر�قبة �لتابعة للـ �أن �أ�س �أي، مبوجب 

�الإجر�ء�ت �لتي تهدف �إىل حماية حقوق �خل�سو�سية”.

ورف�ست �لـ �أن �أ�س �أي �الإجابة على �أ�سئلة حمددة حول �التفاق، مبا يف ذلك 

)في�سا(  �خلارجية  �ال�ستخبار�ت  مر�قبة  حمكمة  من  �إذن  ُطلب  قد  كان  �إذ�  ما 

Foreign Intelligence Surveillance (Fisa) لت�سليم تلك �ملو�د. 

ت�سمح  بالكامل،  بن�رسها  �جلارديان  تقوم  �لتي  �لتفاهم،  مذكرة  �إن 

لـ“�إ�رس�ئيل” باالحتفاظ “باأي ملفات حتتوي على هويات الأ�سخا�س �أمريكيني” 

با�ست�سارة  فقط  يقومو�  الأن  �الإ�رس�ئيليني  �التفاق  يدعو  عام.  �إىل  ت�سل  ملدة 

هذه  مثل  على  �لعثور  يتم  عندما  �أي  �أ�س  �أن  بالـ  �خلا�س  �الرتباط  م�ست�سار 

�لبيانات. 

و�جلدير بالذكر هنا، هو �أنه كان قد مّت حتديد قاعدة �أكرث �رس�مة الت�ساالت 

�حلكومة �الأمريكية �لتي ت�سملها �ملعلومات �ال�ستخبار�تية �خلام. فاملطلوب من 

�أو من م�سوؤول  �إىل  �أنه موجه  َفوَر معرفة  �ت�سال...  �أّي  “�إتالف  �الإ�رس�ئيليني 

تتعلق  �لتي  تلك  �الت�ساالت  هذه  مثل  وتت�سمن  �الأمريكية”.  �حلكومة  يف 

�الأبي�س، ودو�ئر جمل�س  �لبيت  �لتنفيذية )مبا يف ذلك  �ل�سلطة  بـ“�مل�سوؤولني يف 

�لوزر�ء و�لهيئات �مل�ستقلة(؛ جمل�س �لنو�ب �الأمريكي وجمل�س �ل�سيوخ )�أع�ساء 

وموظفني(؛ ونظام �ملحكمة �الحتادية يف �لواليات �ملتحدة )على �سبيل �ملثال ال 

�حل�رس، �ملحكمة �لعليا(”.
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قد  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  تقدمها  �لتي  �خلام  �لبيانات  كانت  �إن  �لو��سح  من  ولي�س 

�ملحاكم  �أو  �الأمريكي  �لكوجنر�س  من  �أع�ساء  �ىل  تعود  �ت�ساالت  �أّي  �سملت 

�الحتادية، كما �أنه لي�س من �لو��سح كيف �أو ملاذ� قد تكون مثل هذه �الت�ساالت 

تاميز  �لنيويورك  قامت �سحيفة   ،2009 �سنة  لكن يف  �أي.  �أ�س  �أن  �لـ  يف حيازة 

على  �لتن�ست  �لوكالة  “حماولة  عن  تقرير  بن�رس   The New York Times

ع�سو يف �لكوجنر�س، يف رحلة ]له] خارج �لبالد، دون مو�فقة �ملحكمة”.

يتوجب على �لـ �أن �أ�س �أي، مبوجب �لقانون، فقط ��ستهد�ف �الأ�سخا�س غري 

�الأمريكيني، دون �إذن من �ملحكمة لكل حالة، بينما ي�سمح لها، دون �إذن �أي�ساً، 

و�لبيانات  باالأمريكيني،  �خلا�س  �الإلكرتوين  �لربيد  ر�سائل  حمتوى  بجمع 

�لو�سفية �لو�ردة فيها، ومكاملاتهم، عندما تكون �ت�ساالتهم مع هدف �أجنبي. 

باملر�قبة  �ملتعلقة  �لت�رسيعات  قبل  من  �الأمريكيني  �الأ�سخا�س  تعريف  يتم 

�ملتحدة،  �لواليات  يف  �لد�ئمني  و�ملقيمني  �ملتحدة،  �لواليات  مو�طني  �أنهم  على 

و�أّي �سخ�س متو�جد على �الأر��سي �الأمريكية يف وقت �عرت��س �الت�ساالت، 

�إال �إذ� ثبت ب�سكل قاطع �أنهم لي�سو� مو�طنني �أو مقيمني د�ئمني. 

وعالوة على ذلك، ومبا �أن �لكثري من حركة �ملرور على �الإنرتنت يف �لعامل 

متر عرب �سبكات �لواليات �ملتحدة، يتم �أي�ساً ح�سد كمية كبرية من �الت�ساالت 

�ملحلية بامل�سادفة من قبل بر�مج مر�قبة �لوكالة.

وتورد �لوثيقة حالة معاينة و�حدة فقط تقوم بها �لـ �أن �أ�س �أي �إز�ء �ملعلومات 

�ال�ستخبار�تية �خلام يف هذ� �الإطار، فتذكر �أن �لوكالة “�سرت�جع بانتظام عينة 

من �مللفات �ملنقولة �إىل �إ�سنو، للتحقق من عدم وجود هويات تعود �إىل �أ�سخا�س 

للمعلومات  �لو�سول  عملية  يحدو�  �أن  �الإ�رس�ئيليني  من  وتطلب  �أمريكيني”. 

باملوظفني �لذين لديهم “حاجة ثابتة للمعرفة”. 

�الأجنبية  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  “بن�رس  �الإ�رس�ئيلية  للمخابر�ت  ي�سمح 

�خلا�س  �خلام  �لـ�سيجينت  من  �مل�ستمدة  �الأمريكيني  باالأ�سخا�س  �ملتعلقة 
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�الأ�سخا�س  هوية  تك�سف  ال  “بطريقة  ذلك  يتم  �أن  ب�رسط  �أي”،  �أ�س  �أن  بالـ 

�الأ�سخا�س  هويات  بك�سف  لـ“�إ�رس�ئيل”  �التفاق  ي�سمح  كما  �الأمريكيني”. 

�الأمريكيني �إىل “�أطر�ف خارجية، مبا يف ذلك جميع �ملتعاملني مع �إ�سنو”، باإذن 

خطي من �لـ �أن �أ�س �أي.

لي�ست  �أنها  �إال  �أمريكا،  �أقرب حلفاء  “�إ�رس�ئيل” هي من  �أن  �لرغم من  على 

�ملعلومات  تقا�سم  عملية  يف  �مل�ساركة  للبلد�ن  �الأ�سا�سية  �ملجموعة  �سمن  من 

وكند�،  و�أ�سرت�ليا،  بريطانيا  —�أي  �ملتحدة  �لواليات  مع  �ال�ستخبار�تية 

 .Five Eyes ”ونيوزيلند�. تعرف هذه �ملجموعة بـ“��سم �خلم�سة عيون

لقد توترت �لعالقات بني �لواليات �ملتحدة و“�إ�رس�ئيل” يف بع�س �الأحيان، 

طلبات  ففي  �ال�ستخبار�تية.  �لعالقات  م�ستوى  على  �أم  دبلوما�سياً  �سو�ء 

�لك�سف  مّت  �لتي   ،2013 �سنة  �ال�ستخبار�ت  الأجهزة  للغاية  �ل�رسية  �مليز�نية 

عن بع�سها من قبل �سحيفة �لو��سنطن بو�ست The Washington Post، مّت 

ذكر “�إ�رس�ئيل” �إىل جانب �إير�ن و�ل�سني كاأهد�ف لهجمات �إلكرتونية تقوم بها 

�لواليات �ملتحدة. 

�أن �لعالقة مفيدة للطرفني  �أ�س �أي بت�سويق فكرة  �أن  وثائق �لـ  وفيما تقوم 

�إطار تبادل �لـ�سيجينت، يذكر تقرير �آخر، م�سنف �رسي للغاية وموؤرخ يف  يف 

�أيلول/ �سبتمرب 2007، �أنه على �لرغم من �أن هذه �لعالقة حمورية ال�سرت�تيجية 

هو  و�حد  جلانب  فقط  مفيدة  كبرية،  بطريقة  �أ�سبحت  فقد  �ملتحدة،  �لواليات 

“�إ�رس�ئيل”. 

جمال  يف  �الإ�رس�ئيلية   - �الأمريكية  �لعالقة  “تاريخ  �ملعنون  �لتقرير  ين�س 

مت�ساو،ِ  ب�سكل  �ل�سيجينت  تبادل  يف  “�ملو�زنة  باأن   ”1992 بعد  ما  �لـ�سيجينت 

بني حاجات �لواليات �ملتحدة و�حلاجات �الإ�رس�ئيلية ي�سكٍّل حتدياً م�ستمر�ً”. 

وي�سيف �لتقرير: “يف �لعقد �ملا�سي، ميكن �لقول �أن �لكّفة مالت ب�سدة ل�سالح 

�لعالقة  فيما  وذهبت،  �أتت   11/9 ]هجمات]  �الإ�رس�ئيلية.  �الأمنية  �مل�سالح 
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�الإرهاب] هي  ]يف مكافحة  ثالث  �أي مع طرف  �أ�س  �أن  �لـ  تقيمها  �لتي  �لوحيدة 

حمكومة تقريباً كلياً باحتياجات �ل�رسيك”. 

]ترجمة �لوثيقة �أعاله:] 

بني  بالت�ساوي  �ل�سيجينت  تبادل  يف  �ملو�زنة  حماولة  �سّكلت  لقد 

م�ستمر�ً.  حتدياً  �الإ�رس�ئيلية  و�حلاجات  �ملتحدة  �لواليات  حاجات 

ل�سالح  ب�سدة  مالت  �لكّفة  �أن  �لقول  ميكن  فاإنه  �ملا�سي،  �لعقد  يف 

فيما  وذهبت،  �أتت   11/9 ]هجمات]   �الإ�رس�ئيلية.  �الأمنية  �مل�سالح 

�لعالقة �لوحيدة �لتي تقيمها �لـ �أن �أ�س �أي مع طرف ثالث ]يف مكافحة 

�الإرهاب] هي حمكومة تقريباً كلياً باحتياجات �ل�رسيك. مع ذلك، فان 

يف  �ملتحدة  �لواليات  ل�سيا�سة  �أ�سا�سي  هدف  هو  �إ�رس�ئيل  دولة  بقاء 

�ل�رسق �الأو�سط. ومن دون �سّك، فاإن �لعالقة فيما يتعلق بال�سيجينت 

�لثقة و�الأهد�ف  �أ�سا�س متني من  �أي و�إ�سنو مبنية على  �أ�س  �أن  �لـ  بني 

�مل�سرتكة.

يف وثيقة �رسية �أخرى �طلعت عليها �سحيفة �جلارديان موؤرخة يف 2008، 

“�إ�رس�ئيل” تتج�س�س ب�سكل قوي  �أن  �إىل  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  ي�سري م�سوؤول كبري يف 
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وكبري على �لواليات �ملتحدة. ويقول: “من ناحية، فاإن �الإ�رس�ئيليني هم �رسكاء 

�أخرى،  ناحية  من  ولكن  بال�سيجينت،  يتعلق  فيما  لنا  بالن�سبة  للغاية  جيدون 

“يقوم  �الأو�سط”...  �ل�رسق  ب�ساأن م�ساكل  فاإنهم ي�ستهدفوننا ملعرفة مو�قفنا 

]تقدير �ملخابر�ت �لقومي] بو�سع �إ�رس�ئيل يف �ملرتبة �لثالثة الأجهزة �ملخابر�ت 

�الأكرث عدو�نية �سّد �لواليات �ملتحدة”.

�لتهديد�ت  �أكرب  “�أحد  قوله:  �مل�سوؤول  عن  ُينقل  �لوثيقة،  يف  �آخر  مكان  من 

�لتي تو�جهها �لـ �أن �أ�س �أي ياأتي من �ملخابر�ت �ل�سديقة، مثل �إ�رس�ئيل. وهناك 

معايري تتحكم مبا تقوم �لـ �أن �أ�س �أي بت�ساركه معهم، ولكن �لتبادل عميق جد�ً 

لدرجة �أننا ن�سارك يف بع�س �الأحيان ما هو �أكرث من �ملق�سود”. 

]ترجمة �لوثيقة �أعاله:] 

 هناك �أنو�ع �أخرى من �لتهديد�ت �ملتعلقة مبكافحة �لتج�س�س و�لتي 

�أكرب �لتهديد�ت �لتي تو�جهها  �أحد  هي موجودة بني ظهر�نينا. مثالً 

�لـ �أن �أ�س �أي ياأتي من �ملخابر�ت �ل�سديقة، مثل �إ�رس�ئيل. وهناك معايري 

تتحكم مبا تقوم �لـ �أن �أ�س �أي بت�ساركه معهم، ولكن �لتبادل عميق جد�ً 

لدرجة �أننا ن�سارك يف بع�س �الأحيان ما هو �أكرث من �ملق�سود.

كما حتتوي مذكرة �لتفاهم �أي�ساً على تلميحات �أن هناك توتر�ت يف عالقة 

وخالل  للوثيقة،  فوفقاً  “�إ�رس�ئيل”.  مع  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  تبادل 
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�جتماع يف �آذ�ر/ مار�س 2009 بني �لوكالتني، مّت �التفاق على �أن تبادل �لبيانات 

�خلام تتطلب �إطار�ً جديد�ً ومزيد�ً من �لتدريب للموظفني �الإ�رس�ئيليني، حلماية 

�ملعلومات �لتي تعود �إىل �الأ�سخا�س �الأمريكيني. 

�إىل  م�ساكل،  وجود  هو  ذلك  ور�ء  �ل�سبب  كان  �إذ�  ما  �لو��سح  من  ولي�س 

بيانات  على  حتتوي  �أنها  تبنّي  �لتي  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  يف  �للحظة،  هذه 

الأمريكيني. 

مبناق�سة  تقوم  و�لتي  �سنودن،  عليها  ح�سل  �أمريكية  وثيقة  تذكر  ولكن، 

�إحدى  باأن  �لع�سكرية، ب�سكل �رسيح،  �إطار برنامج �ال�ستخبار�ت  �لتعاون يف 

�ل�سلبيات هي “م�ساكل يف �لثقة ب�سبب عمليات �إ�رس�ئيلية �سابقة”.

]ترجمة �لوثيقة �أعاله:]

توجد هناك �أي�ساً ب�سع مفاجاآت... ت�ستهدف فرن�سا وز�رة �لدفاع 

�أي�ساً  �إ�رس�ئيل  تقوم  كما  �لتقنية،  �ال�ستخبار�ت  جمع  عرب  �الأمريكية 

للغاية  جيدون  �رسكاء  هم  �الإ�رس�ئيليني  فاإن  ناحية،  من  با�ستهد�فنا. 

فاإنهم  �أخرى،  ناحية  من  ولكن  بال�سيجينت،  يتعلق  فيما  لنا  بالن�سبة 

يقوم  �الأو�سط.  �ل�رسق  م�ساكل  ب�ساأن  مو�قفنا  ملعرفة  ي�ستهدفوننا 

�إ�رس�ئيل يف �ملرتبة �لثالثة الأجهزة  ]تقدير �ملخابر�ت �لقومي] بو�سع 

�ملخابر�ت �الأكرث عدو�نية �سّد �لواليات �ملتحدة.
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فيها  مّت  �لتي  �ملر�ت  عدد  عن  �أوباما  �إد�رة  �جلارديان  �سحيفة  �ساألت  ولقد 

�لعثور على بيانات تخ�س �لواليات �ملتحدة يف �ملعلومات �ال�ستخبار�تية �خلام، 

من  عينة  مبر�جعة  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  قامت  عندما  �أم  �الإ�رس�ئيليني  قبل  من  �سو�ء 

�مللفات، ولكن م�سوؤويل �الإد�رة رف�سو� توفري هذه �ملعلومات. كما �أنهم رف�سو� 

حتديد عدد �لدول �الأخرى �لتي تقوم �لـ �أن �أ�س �أي مب�ساركة �لبيانات �خلام معها، 

�أو ما �إذ� قامت حمكمة مر�قبة �ال�ستخبار�ت �الأجنبية، �لتي �ُسممت لالإ�رس�ف 

على بر�مج �ملر�قبة �لتابعة للـ �أن �أ�س �أي و�إجر�ء�ت �لتعامل مع �ملعلومات �لتي 

تخ�س �لواليات �ملتحدة، بامل�سادقة على �التفاق مع “�إ�رس�ئيل”. 

وقالت �لـ �أن �أ�س �أي يف بيانها: “�إننا لن نعلق على �أّي ترتيبات حمددة تتعلق 

هذ�  من  معلومات  �أّي  جمع  مبوجبها  يتم  �لتي  �ل�سلطة  �أو  �ملعلومات،  بتقا�سم 

�لقبيل. تعمل �أجهزة �ال�ستخبار�ت معاً مبوجب �رسوط حمددة ومنظمة، وهذ� 

�لو�قع يعزز ب�سكل متبادل �أمن �لدولتني على حّد �سو�ء. 

�أي ��ستخد�م هذه �لعالقات للتحايل على �لقيود  �أ�س  �أن  “ولكن ال ميكن للـ 

�لقانونية �الأمريكية. عندما نقوم بتبادل �ملعلومات �ال�ستخبار�تية، نحن منتثل 

معلومات  بحماية  �خلا�سة  �لقو�عد  فيها  مبا  بها،  �ملعمول  �لقو�نني  جلميع 

�الأ�سخا�س �الأمريكيني.
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وثيقة رقم )1(

�س غ ]�رسي للغاية]// م ح ]معلومات ح�سا�سة]// �أ ع ]معلومات �أفرج عنها]

مذكرة تفاهم

بني

وكالة �الأمن �لقومي / د�ئرة �الأمن �ملركزي )�أن �أ�س �أي/ �سي �أ�س �أ�س(

و

مع �لوحدة �لوطنية �الإ�رس�ئيلية ل�سيجينت )�إ�سنو(

متعلقة بحماية �الأ�سخا�س �الأمريكيني

I. )غ �س [معلومات غري �رسية]( الغاية

و�مل�سوؤوليات  �الإجر�ء�ت  �التفاقية  هذه  حتدد  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س  �أ. 

بني �لـ �أن �أ�س �أي و�إ�سنو و�لتي ت�سمن �أن معاجلة �إ�سنو للمو�د �ملقّدمة من قبل 

�لـ �أن �أ�س �أي —مبا فيها، على �سبيل �ملثال ال �حل�رس، تكنولوجيا ��ستخبار�ت 

�الإ�سار�ت )�سيجينت( ومعد�تها وبياناتها �خلام )�أي �ملعلومات �ال�ستخبار�تية 

�مل�ستقاة من �الإ�سار�ت �الإلكرتونية �لتي مل تتم مر�جعتها الأغر��س �ال�ستخبار�ت 

عاتق  على  �مللقاة  �ملتطلبات  مع  تتو�فق  تخفي�سها(—  يتم  مل  �أو  �الأجنبية 

هو  ]�لذي  �لتنفيذي  و�الأمر  �الأمريكي  �لقانون  و�سعها  و�لتي  �أي،  �أ�س  �أن  �لـ 

�أّي فرع تنفيذي يف �حلكومة،  �إىل  �الأمريكي  �لرئي�س  �أو قر�ر ي�سدره  �أّي حكم 

�الأ�سخا�س  حقوق  حتمي  �سمانات  لو�سع  �لقانون]،  �سلطة  له  في�سبح 

�الأمريكيني مبوجب �لتعديل �لر�بع لد�ستور �لواليات �ملتحدة.

�أو  خام  حركة  �أّي  على  �ستطبق  �التفاقية  هذه  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س  ب. 

تكنولوجيا �أو متكني ل�سيجينت توفره �أن �أ�س �أي لـ �إ�سنو. تنطبق هذه �التفاقية 

فقط على �ملو�د �لتي تقدمها �لـ �أن �أ�س �أي وال يجوز �ال�ستنتاج �أنها تنطبق على 

�ملو�د �لتي مّت جمعها ب�سكل م�ستقل من قبل �إ�سنو.
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�تفاقيات  لديها  �أي  �أ�س  �أن  �لـ  �أن  �أي�ساً  �إ�سنو  تدرك  �أ ع(  )�س غ// م ح//  ج. 

حماية  منها  تقت�سي  �لتي  �ملتحدة،  و�ململكة  ونيوزيالند�  وكند�  �أ�سرت�ليا  مع 

و�أ�سخا�س  �أ�سرت�ليني،  و�أ�سخا�س  بريطانيني،  باأ�سخا�س  �ملرتبطة  �ملعلومات 

�إجر�ء�ت و�سمانات مماثلة  بتطبيق  نيوزيالنديني، وذلك  و�أ�سخا�س  كنديني، 

�إ�سنو تو�فق على  فاإن  لذ�،  �الأمريكيني.  بالن�سبة لالأ�سخا�س  بها  �ملعمول  لتلك 

�لبلد�ن، يف كل  �أ�سخا�س هذه  �لو�ردة يف هذه �التفاقية على  �الإجر�ء�ت  تطبيق 

��ستخد�مات �ملو�د �خلام �لتي توفرها �لـ �أن �أ�س �أي. 

للتنفيذ  قابلة  �أن تن�سئ حقوقاً  �ملق�سود من هذه �التفاقية  د. )غ �س( لي�س 

من �لناحية �لقانونية، ويجب �أال ُتعدُّ �تفاقية دولية �أو �أد�ة ملزمة قانونياً، تبعاً 

للقانون �لدويل.

II. )غ �س( تعريفات

مّت  �صيجينت اخلام هي �سيجينت  �أ ع(  ]�رسي وخا�س]// م ح//  �أ. )�س خ 

�أو بعمليات جتميع موجهة، �سّد  �لبحث و�لتطوير  �إما نتيجة  �حل�سول عليها 

هدف معني يف �ال�ستخبار�ت �الأجنبية، قبل �أن يتم تقييم �ملعلومات وتخفي�سها. 

و�جلوهر،  �لن�سو�س،  �حل�رس،  ال  �ملثال  �سبيل  على  ت�سمل  �خلام  �سيجينت 

و�لفاك�سات، و�لتلك�س، و�ل�سوتيات، وو��سفات �لبيانات وحمتوى ��ستخبار�ت 

�ل�سبكة �لرقمية، وهي كلها غري مقيَّمة وغري مقلّلة.

ب. )غ �س// �إ ر ف ]لال�ستعمال �لر�سمي فقط]( التقليل هو �الإجر�ء �مل�ستخدم 

وتخ�س  �خلام  �ل�سيجينت  يف  ُوجدت  �لتي  �ملعلومات  كانت  �إذ�  ما  لتحديد 

�أهمية معلومات �ال�ستخبار�ت  �أو فهم  �أمريكياً، هي �رسورية لتقييم  �سخ�ساً 

�أي  �أ�س  �أن  �الأجنبية. يجب ��ست�سارة م�ست�سار �الت�سال �خلا�س �الأمريكي للـ 

�أمريكياً يف  مع �إ�رس�ئيل، يف كل مرة يتم �لعثور على معلومات تخ�س �سخ�ساً 

بيانات �ل�سيجينت �خلام �لتي تقدمها �لــ �أن �أ�س �أي. 
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ج. )غ �س( ال�صخ�س الأمريكي هو:

1( )غ �س( مو�طن من �لواليات �ملتحدة.

�لواليات  يف  �لد�ئمة  �الإقامة  بنيّة  �رسعية  بطريقة  دخل  �أجنبي  �س(  )غ   )2

�ملتحدة )وي�سار �إليه ب�سكل غري ر�سمي �أنه حامل “�لبطاقة �خل�رس�ء”(؛

3( )غ �س( جمموعة �أو جمعية مل تاأخذ بعد �سفة �رسكة قانونية، فيما عدد 

كبري من �أع�سائها ينتمون �إىل رقم )1( �أو رقم )2( �أعاله؛ �أو

4( )غ �س( �رسكة م�سجلة قانونياً د�خل �لواليات �ملتحدة، وت�سمل �لطائر�ت 

ت�سمل  ال  ولكن  �ملتحدة،  �لواليات  علم  حتمل  �لتي  �حلكومية  غري  و�ل�سفن 

�لكيانات �لتي تقر حكومة �أو حكومات �أجنبية ب�رس�حة �أنها تديرها وت�سيطر 

عليها. 

حالياً  �أنه  ُيعرف  �لذي  �ل�سخ�س  �سيُعامل  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  �س(  )غ   )5

موجود يف �لواليات �ملتحدة على �أنه “�سخ�س �أمريكي” U.S. person، ما مل يتم 

�لتعريف عنه جيد�ً �أنه �أجنبي مل مُينح حّق �الإقامة �لد�ئمة، �أو �إذ� كانت �ت�ساالت 

�ل�سخ�س، �أو معلومات �أخرى موجودة يف حمتويات �أو يف مالب�سات �ت�ساالت 

�سخ�س  �أّي  �أمريكياً.  �سخ�ساً  لي�س  �ل�سخ�س  هذ�  �أن  �العتقاد  ترجح  مماثلة، 

يقيم خارج �لواليات �ملتحدة �سوف يعامل على �أنه �سخ�س غري �أمريكي، ما مل 

يكن هناك ما يرجح �العتقاد باأن هذ� �ل�سخ�س هو �سخ�س �أمريكي.

III. )غ �س( خلفية

�أ. )�س غ// م ح// �أ ع( تر�سل �لـ �أن �أ�س �أي ب�سكل دوري �إىل �إ�سنو جمموعة 

مكاتب  من  �لقادمة  باملحّدد�ت  مرتبطة  مقلّلة،  وغري  مقلّلة  خام  ]معلومات] 

  2 �أ�س  و�الإنتاج،  �لتحليل  جمال  يف  �لرئي�سي  �الهتمام  ذي  �لهدف  ملكتب  متعددة 

 Target Office Primary Interest )TOPI( offices in Analysis and

Production, S2 كجزء من عالقة تبادل �ل�سيجنيت بني �ملنظمتني. هذ� �لتبادل 
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من  لكل  و�ال�ستخبار�ت  �ملهام  ملتطلبات  مفيد�ً  كان  �لطرفني  بني  عليه  �ملتفق 

�لـ �أن �أ�س �أي و�إ�سنو.

�أن ناق�ستا حماية  �أي و�إ�سنو  �أ�س  �أن  �أ ع( �سبق لكل من  ب. )�س غ// م ح// 

عمليات  مبهام  بالقيام  يتعلق  فيما  �الأمريكي،  بال�سخ�س  �خلا�سة  �ملعلومات 

�جلمع �مل�سرتكة، وو�فقتا من حيث �ملبد�أ على عدم �لقيام مبهام تتعلق بات�ساالت 

�الأ�سخا�س �الأمريكيني. �إن �قرت�ح تقا�سم �ملجموعة �خلام غري �ملخف�سة يتطلب 

وخالل   ،2009 مار�س  �آذ�ر/  يف  �لر�سمية.  �ل�رسوط  لتلبية  �إ�سافية  �إجر�ء�ت 

موؤمتر �ملو�د �خلام، مّت �إعطاء �إ�سنو ملحة عامة موجزة وو�فقت من حيث �ملبد�أ 

�إىل  حاجة  هناك  �أن  تقرر  �أمريكي.  بال�سخ�س  �ملتعلقة  �ملعلومات  حماية  على 

�ملزيد من �لتدريب �لر�سمي. وُيحدد تاريخ هذ� �لتدريب الحقاً.

IV. )غ �س( امل�صوؤوليات

�أ. )غ �س( �ستقوم �لـ �أن �أ�س �أي بـ:

�أ ع( تاأمني مر�جعة �سنوية لهذه �الإجر�ء�ت مع �لتدريب  1) )�س غ// م ح// 

عليها مع �إ�سنو.

2) )�س غ// م ح// �أ ع( مبر�جعة منتظمة لعيِّنة من �مللفات �ملنقولة �إىل �إ�سنو 

للتحقق من عدم وجود هويات الأ�سخا�س �أمريكيني.

ب. )غ �س( �ستقوم �إ�سنو بـ:

يتم  �لتي  �ملعد�ت  �أو  �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  عدم  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س   (1

متعمد  ��ستهد�ف  )�أ(  لـ  �مل�سهلة  بال�رسوط  �لتوريد  عملية  �سمن  من  توريدها 

الت�ساالت موجهة �إىل، �أو من، �أو عن �أ�سخا�س �أمريكيني يف �أّي مكان يف �لعامل، 

�ل�سخ�س  لتعريف  م�ستوفياً  يكون  �سخ�س  الأي  متعمد  ��ستهد�ف  )ب(  لـ  �أو 

�الأمريكي �ملذكور يف �لق�سم II �أعاله.
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تقدمها  �لتي  �ملعلومات  من  ّي  �أ ��ستخد�م  عدم  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س   (2

�الت�ساالت �ملوجهة  �أو غري ذلك، كي تعرت�س عمد�ً  �أي، كمادة خام  �أ�س  �أن 

�إىل، �أو من، �أو عن �سخ�س �أمريكي. “�العرت��س”  Intercept تعني ��ستخد�م كلمات 

عنو�ن،  �أو   ،answerback �إجابة  �إ�سارة  �أو  تلك�س  رقم  ��سم،  مثل  عبار�ت،  �أو 

�مل�سطلحات  هذه  من  مزيج  �أّي  �أو  �إلكرتوين،  بريد  عنو�ن  �أو  هاتف،  رقم  �أو 

�ال�ستحو�ذ  من  كل  على  ينطبق  وذلك  عامة.  غري  �ت�ساالت  على  للح�سول 

�الإلكرتوين و�ليدوي، مبا فيه متابعة ��ستف�سار�ت عن �الت�ساالت �ملخزنة.

�لتي  �لتخزين،  �أنظمة  �ىل  �لو�سول  عملية  ق�رس  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س   (3

حتتوي على �سيجينت �خلام �لذي توفره ح�رسياً �لـ �أن �أ�س �أي، ملوظفي �إ�سنو 

�ال�ستخبار�ت  �أجهزة  الأع�ساء  و�أي�ساً  �الأمنية  �لثقة  على  ر�سمياً  حازو�  �لذين 

�أنهم  �إ�سنو  وجدت  �لذين  �الأمنية،  �لثقة  على  ر�سمياً  حازو�  �لذين  �الإ�رس�ئيلية 

بحاجة ملحة الأن يعلمو]ها]. �سوف يقت�رس �لو�سول �إىل هذه �ملعلومات على 

�لذين مّت تدريبهم على �الإجر�ء�ت �ملذكورة �أعاله.

�أجنبية  ��ستخبار�ت  من  م�ستقاة  معلومات  ن�رس  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س   (4

توفرها  �لتي  �خلام  �ل�سيجينت  من  وم�ستمدة  �أمريكيني،  باأ�سخا�س  تتعلق 

تقارير،  �إ�سنو يف �سكل  للن�رس من خارج  �أّي مادة معدة  —لت�سمل  �أي  �أ�س  �أن 

�أ�سكال  �آخر من  �أّي �سكل  �أو  �أو مذكر�ت،  �أو ن�سو�س خمت�رسة،  �أو حما�رس، 

هوية  تك�سف  ال  بطريقة  ولكن  �ل�سفوية—  �أو  �ملكتوبة  �ملر��سالت  �أو  �لوثائق 

�الأمريكيني  �الأ�سخا�س  هويات  حماية  على  �إ�سنو  تو�فق  �الأمريكي.  �ل�سخ�س 

�سو�ء بالن�سبة لالأ�سماء و�ل�سياق على حّد �سو�ء، مبعنى �أن �ملو�د �لتي تن�رسها 

�ستقدَّم ب�سكل ال ميّكن �ل�سخ�س، �لذي هو �إىل حدٍّ مقبول ُيعدُّ و��سع �الطالع، 

للمادة  �الأخرى  �ملحتويات  خالل  من  �الأمريكي،  �ل�سخ�س  على  �لتعرف  من 

�ملن�سورة. 
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5) )غ �س// �إ ر ف( �لتاأكيد على عدم �الحتفاظ الأكرث من عام بامللفات �لتي 

حتتوي هويات �أ�سخا�س �أمريكيني مل يجِر ن�رسها.

6) )�س غ// م ح// �أ ع( �حلر�س على �أن �أّي طلبات من �أطر�ف خارجية، مبا 

�إىل  فيها  �الأمر  يعود  كهذه،  هويات  عن  لالإفر�ج  �إ�سنو،  عمالء  جميع  فيهم 

�لـ �أن �أ�س �أي، وال يفرج عن هذه �مللفات �إال باإذن خطي منها.

7) )غ �س// �إ ر ف( �إتالف �أّي �ت�سال موجود يف �ل�سيجينت �خلام �لو�رد من 

�لـ �أن �أ�س �أي َفوَر معرفة �أنه موجه �إىل �أو من م�سوؤول يف �حلكومة �الأمريكية. 

�ل�سلطة  يف  �مل�سوؤولني  �الأمريكية”  �حلكومة  يف  “م�سوؤولون  ]عبارة]  ت�سمل 

�لتنفيذية )مبا يف ذلك �لبيت �الأبي�س، ودو�ئر جمل�س �لوزر�ء و�لهيئات �مل�ستقلة(؛ 

جمل�س �لنو�ب �الأمريكي وجمل�س �ل�سيوخ )�أع�ساء وموظفني(؛ ونظام �ملحكمة 

�لعليا(.  �ملحكمة  �حل�رس،  ال  �ملثال  �سبيل  )على  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الحتادية 

و�لع�سكريني،  �ملدنيني  و�ملوظفني  �الأع�ساء  ]عبارة] “م�سوؤولون”  ت�سمل 

�لذين يوؤدون �ملهام �لر�سمية لهذه �لفروع من �حلكومة، دون �الأخذ باالعتبار 

�الأقدمية �أو �ملن�سب.

�خلام  �ل�سيجينت  يف  موجودة  �ت�ساالت  �أّي  معاجلة  ف(  ر  �إ  �س//  )غ   (8

و�آر�ء  و�سيا�سات  �أن�سطة  �إىل  �إ�سار�ت  وحتوي  �أي،  �أ�س  �أن  �لـ  من  �لو�ردة 

�سّد  باال�ستخبار�ت  لها  عالقة  ال  الأغر��س  فقط  وذلك  �أمريكيني،  م�سوؤولني 

�لواليات �ملتحدة.

V. )غ �س( اإجراءات

يف  �أمريكي  �سخ�س  هوية  على  �لعثور  يتم  عندما  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س  �أ. 

�سيجينت �خلام �لو�رد الإ�سنو، على �إ�سنو �إبالغ �أن �أ�س �أي فور �كت�سافها ذلك، 

ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  �إ�رس�ئيل.  مع  �الأمريكي  �خلا�س  �الت�سال  م�ست�سار  عرب 

على �إ�سنو تقدمي تقرير خطي، كل ثالثة �أ�سهر عرب م�ست�سار �الت�سال �خلا�س 
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��ستخبار�ت  CHIPPEWA ]مكتب  �سيبيو�  وعرب  �إ�رس�ئيل  مع  �الأمريكي 

�أمريكي يحمل �ال�سم �لرمزي �سيبيو�] ، يف�ّسل فيه ظروف تلك �حلاالت.

�أ ع( عند �لعثور على �عرت��س غري مق�سود الت�ساالت  ب. )�س غ// م ح// 

�سخ�س �أمريكي، تقوم �إ�سنو باإبالغ �لـ �أن �أ�س �أي فور�ً، عرب م�ست�سار �الت�سال 

ل�سخ�س  يعود  �ملحدد  �أن  يتبني  عندما  وذلك  �إ�رس�ئيل،  مع  �الأمريكي  �خلا�س 

�إ�سنو  تو�فق  كما  �أجنبي.  لهدف  ي�سلح  حمدد  �أنه  ُيعتقد  كان  وقد  �أمريكي  

�أي�ساً على تعطيل هذ� �ملحدِّد وكل �ملحدِّد�ت �الأخرى �ملماثلة، وعلى تدمري �أّي 

�عرت��س قد ُجِمع نتيجة لتلك �ملحدد�ت، �سو�ء كانت معاجَلة �أم ال.

VI. )غ �س( الرقابة 

�إ�سنو على و�سع �ل�سو�بط �الإد�رية �ملنا�سبة  �أ ع( تو�فق  �أ. )�س غ// م ح// 

�إىل  �سنوي  تقرير  تقدمي  وعلى  �أعاله،  �ملذكورة  بال�سيا�سات  �اللتز�م  ل�سمان 

�ملذكورة  لل�سيا�سات  �نتهاك  وكل  �أّي  ويعّدد  �ل�سو�بط  هذه  ي�سف  �أي  �أ�س  �أن 

�أعاله، فيما يتعلق بالو�سول �إليها وجمعها ون�رسها ]�ملعلومات]. و�سيتم رفع 

هذ� �لتقرير �إىل م�ست�سار �الت�سال �خلا�س �الأمريكي مع �إ�رس�ئيل، �لذي �سوف 

�لرقابة  و�إىل  �أي  �أ�س  �أن  للـ  �لرئي�سي  �ملقر  يف  �لعام  �ملفت�س  مكتب  �إىل  ير�سلها 

و�المتثال �لتابع الإ�سنو.

تنفيذ  على  �إ�سنو  م�ساعدة  على  �أي  �أ�س  �أن  تو�فق  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س  ب. 

�ل�سو�بط �الإد�رية �ملنا�سبة. كما �ستعمل �لـ �أن �أ�س �أي �أي�ساً على توفري عر�س 

لهذه �الإجر�ء�ت مع �لتدريب عليها ب�سكل �سنوي.

VII. )غ �س( اإعادة النظر والتعديالت

�سارية  وتظل  تنفيذها  فور  هذه  �لتفاهم  مذكرة  مفعول  ي�رسي  �س(  )غ  �أ. 

�ملفعول �إىل حني تعديلها �أو �إلغائها باتفاق متبادل. ومن �ملمكن �إنهائها من جانب 

و�حد، وذلك باإر�سال �إ�سعار خطي من �أحد �لطرفني �إىل �الآخر.
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ب. )غ �س( تتم �إعادة �لنظر يف �رسوط و�أحكام مذكرة �لتفاهم هذه على �الأقل 

كل �سنتني �أو بناء على طلب �أحد �لطرفني.

ج. )�س غ// م ح// �أ ع( تتم �لتعديالت على مذكرة �لتفاهم هذه خطياً، باتفاق 

�حلكومة  لدى  �ملعتمدين  �ملندوبني  قبل  من  وتنفذ  �لطرفني،  ِقبل  من  متبادل 

�الإ�رس�ئيلية و�الأمريكية. يتم �إحلاق ن�سخة من جميع �لتعديالت بكل ن�سخة من 

هذه �لوثيقة، موؤّرخة ومرقمة ب�سكل متتاٍل.

د. )غ �س( يتم حّل �أّي نز�عات �أو خالفات تتعلق بتف�سري مذكرة �لتفاهم هذه 

من خالل مناق�ستها من قبل جميع �الأطر�ف. يتفق �الأطر�ف على عدم فر�س 

تابعني  �أو  حمليني،  ق�ساء  �أو  حمكمة  خالل  من  هذه  �لتفاهم  مذكرة  �رسوط 

لطرف ثالث، �أو دوليني. 

VIII. )غ �س( اللغة 

)غ �س// �إ ر ف( يجري تنفيذ هذه �التفاقية باللغة �الإجنليزية. 

IX. )غ �س( التمويل 

�أ. )غ �س( با�ستثناء ما هو من�سو�س عليه ههنا، فاإن هذه �التفاقية ال جتيز 

نقل �أو تبادل �الأمو�ل �ملعتمدة، �أو �لقوى �لعاملة �ملرّخ�س لها بني �لطرفني.

ب. )غ �س( ال توؤّمن هذه �التفاقية �الأمو�ل �ملعتمدة. �لتمويل يخ�سع لتوّفر 

�لواليات  قانون   21 �لعجز،  مكافحة  لقانون  ميتثل  �أن  ويجب  �العتماد�ت، 

�ملتحدة § 1341 و§ 1517. 

X. )غ �س( نقاط الت�صال

بالن�سبة  �أي  �أ�س  �أن  للـ  �لرئي�سي  �ملقر  �ت�سال  نقطة  ع(  �أ  ح//  م  غ//  )�س  �أ. 

 Country Desk office  )CDO( �لبلد  �لتفاهم هذه هو موظف مكتب  ملذكرة 

الإ�رس�ئيل، يف �إد�رة �ل�سوؤون �خلارجية.
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ب. )�س غ// م ح// �أ ع( ممثل �لـ �أن �أ�س �أي يف �إ�رس�ئيل هو م�ست�سار �الت�سال 

�خلا�س �الأمريكي مع �إ�رس�ئيل.

ج. )غ �س// �إ ر ف( نقطة �ت�سال �إ�سنو هو رئي�س �إ�سنو للعالقات �خلارجية.

XI. )غ �س( التوقيعات

عن الوحدة الوطنية الإ�رسائيلية لـ �صيجينت )اإ�صنو(

�لتوقيع: _______________

�للقب: قائد، �لوحدة �لوطنية �الإ�رس�ئيلية لـ �سيجينت

تاريخ �لتوقيع:_____________

عن حكومة الوليات املتحدة الأمريكية

وكالة الأمن القومي / دائرة الأمن املركزي )اأن اأ�س اأي/ �صي اأ�س اأ�س(

�لتوقيع: _______________________________

�للقب: مدير، وكالة �الأمن �لقومي 

تاريخ �لتوقيع:_______________________
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وثيقة رقم )2(

للرعايا  ]لي�ست  �أ  ر  ل   // ح�سا�سة]  ]معلومات  ح  م  للغاية]//  ]�رسي  غ  �س 

�الأجانب]

 

       وكالة الأمن القومي/ دائرة       19 ني�سان/ �أبريل 2013

Central Security Service الأمن املركزي  

ورقة معلومات

املو�صوع:  واإ�رسائيل(  املتحدة  الوليات  ل�صالح  عنها  يفرج  غ//  )�س 

العالقة املخابراتية بني اأن اأ�س اأي واإ�رسائيل 

)م غ �س( مقدمة 

)�س غ// ل ر �أ( تقيم �أن �أ�س �أي عالقة تقنية وحتليلية بعيدة �ملدى مع �لوحدة 

)�إ�سنو(؛ وذلك من خالل تبادل �ملعلومات من  �لوطنية �الإ�رس�ئيلية ل�سيجينت 

و�إعد�د  وحتليلها  ولغتها،  و��ستهد�فها،  و�عرت��سها،  �إليها،  �لو�سول  حيث 

�لتقارير عنها. هذه �لعالقة �لقائمة على ��ستخبار�ت �الإ�سار�ت باتت، وعلى نحو 

متز�يد، حافز�ً لعالقة ��ستخبار�تية �أو�سع بني �لواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل. �إن 

�لتغري�ت �مللمو�سة يف �لطريقة �لتقليدية ملقاربة �أن �أ�س �أي و�إ�سنو ل�سيجينت قد 

دفعت باجتاه �لتو�سع، لت�سمل �أجهزة ��ستخبار�ت �أخرى �إ�رس�ئيلية و�أمريكية، 

 Central Intelligence �ملركزية]  �ال�ستخبار�ت  ]وكالة  �أي  �آي  �سي  �لـ  مثل 

)Agency )CIA، و�ملو�ساد، وق�سم �لعمليات �خلا�سة �أ�س �أو دي.
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)م غ �س( الق�صايا الأ�صا�صية

�أ( تتعلق �ملعلومات �الأكرث تبادالً بني �أن �أ�س �أي و�إ�سنو  )�س غ// م ح// ل ر 

�أمريكا  مل�سالح  ��سرت�تيجية  تهديد�ت  تعد  �لتي  �الأو�سط  �ل�رسق  يف  باأهد�ف 

و�إ�سنو  �أي  �أ�س  �أن  ��ستطاعت  للتحليالت،  مهم  تبادل  على  وبناء  و�إ�رس�ئيل. 

��ستك�ساف وتنفيذ فر�س فريدة يف �حل�سول على �أهد�ف ذ�ت �أولوية ق�سوى. 

�إفريقيا،  �سمال  دول  �لطرفني  بني  عليها  �ملتفق  �جلغر�فية  �الأهد�ف  وت�سمل 

و�ل�رسق �الأو�سط، و�خلليج �لفار�سي، وجنوب �آ�سيا، و�جلمهوريات �الإ�سالمية 

يف �الحتاد �ل�سوفياتي �ل�سابق. ويف هذه �ملجموعة من �لبلد�ن، ي�سمل �لتعاون 

 ]بني �أن �أ�س �أي و�إ�سنو] ��ستغالل �الت�ساالت �حلكومية �لد�خلية، و�الت�ساالت 

�خلارجي/  �الأمن  �أجهزة  �ىل  باالإ�سافة  و�لدبلوما�سية،  و�ملدنية،  �لع�سكرية، 

و�الإرهاب  �ل�سامل  للدمار  �الإقليمية  �الأ�سلحة  �نت�سار  وي�سكل  �ال�ستخبار�ت. 

�لدويل/ “غري �ملرتبط بدولة حمددة” �ملجموعة �مل�ستهدفة يف �ملعلومات �ملتبادلة 

يدعم  و�إ�سنو  �أي  �أ�س  �أن  بني  خا�س  �ت�ساالت  خّط  هناك  للحدود.  و�لعابرة 

�لتحليلية و�لتقنية  �ملر��سالت  عن  ]�ال�ستخبار�تية] �خلام، ف�سالً  �ملو�د  تبادل 

�ليومية. ولدى كل من �أن �أ�س �أي و�إ�سنو �سباط �ت�سال يقومون باأعمال تتعلق 

بالعالقات �خلارجية، ويعمل كل منهم من د�خل �سفارة بلده.

توفر  ماذ�  و�إ�رس�ئيل(  �ملتحدة  �لواليات  ل�سالح  عنها  يفرج  غ//  )�س 

�أي الإ�سنو �أ�س  �أن 

�إن �جلانب  ل�سالح �لواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل(  )�س غ// م ح// يفرج عنها 

خربة  على  �حل�سول  له  يتيح  مو�سع،  جغر�يف  جمال  من  ينتفع  �الإ�رس�ئيلي 

�أنظمة  حتليل  يف  �سو�ء  �أي،  �أ�س  �أن  �لـ  لدى  �ملوجودة  �جلودة  فائقة  هند�سية 

�ملعلومات لدر��سة �جلو�نب �خلفية و�مل�سفرة، �أو يف جمال �ل�سيجينت. وينتفع 

�ملتطورة  �الأمريكية  �لتكنولوجيا و�ملعد�ت  �ملقيّد على  �أي�ساً من حّق �حل�سول 

عرب مبيعات منا�سبة و�أخرى ع�سكرية �أجنبية.
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توفر  ماذا  واإ�رسائيل(  املتحدة  الوليات  ل�صالح  عنها  يفرج  غ//  )�س 

اإ�صنو لـ اأن اأ�س اأي

)�س غ// م ح// يفرج عنها ل�سالح �لواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل( تنتفع �لواليات 

�سيجينت  �أهد�ف  �ىل  �لو�سول  لها  يتيح  مو�سع،  جغر�يف  جمال  من  �ملتحدة 

فائقة  �الإ�رس�ئيلية  �لهند�سية  �لق�سوى، و�حل�سول على �خلربة  �الأولوية  ذ�ت 

�جلودة �سو�ء يف حتليل �أنظمة �ملعلومات لدر��سة �جلو�نب �خلفية و�مل�سفرة، �أو 

يف جمال �ل�سيجينت، �إىل جانب �حل�سول على خربة جمموعة كبرية من �ملحللني 

�ملوؤهلني تاأهيالً عالياً. 

)م غ �س( ق�ص�س جناح

�إن برنامج  ل�سالح �لواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل(  )�س غ// م ح// يفرج عنها 

�لتطوير �لنووي �الإير�ين هو �الأولوية �لكربى بالن�سبة الإ�سنو، ثم يليه �مل�ساعي 

�لفل�سطيني،  �للبناين، فاالإرهاب  �لنووية �ل�سورية، ثم خطط ونو�يا حزب �هلل 

بني  و�لناجحة  �الأخرية  �مل�سرتكة  �لعمليات  من  عدد�ً  �إن  �لعاملي.  فاجلهاد 

�أن �أ�س �أي و�إ�سنو �أ�سهمت يف تو�سيع قدرة �ملنظمتني على ��ستهد�ف و��ستغالل 

فاإن عالقة قوية وديناميكية يف  �إىل ذلك،  �الإير�نية. باالإ�سافة  �لنووية  �جلهود 

�إير�نية  الأهد�ف  ]معلوماتية]  �خرت�قات  حققت  �ملعلومات  �أنظمة  حتليل  جمال 

ذ�ت �أولوية ق�سوى.

)�س غ// يفرج عنها ل�سالح �لواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل( ت�ستمر �أن �أ�س �أي 

�ل�سورية و�الإير�نية وبر�مج  للقيادة  �مل�سرتك  باملبادرة يف �ال�ستهد�ف  و�إ�سنو 

دي  �أو  و�أ�س  و�إ�سنو،  �أي،  �آي  �سي  مع  باال�سرت�ك  لكليهما،  �لنووي  �لتطوير 

و�ملو�ساد. كان وما يز�ل لهذ� �لتبادل �أهمية خا�سة طاملا ما ز�لت �ال�سطر�بات 

يف �سورية م�ستمرة؛ كما يعمل �لطرفان معاً لتحديد ماهية �لتهديد�ت لال�ستقر�ر 

�الإقليمي. وقد و�ّسعت �أن �أ�س �أي نطاق �رس�كتها يف جمال �لكمبيوتر و�الإنرتنت 
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�لدفاع  ال�ستخبار�ت  �لتابعني  و�ملو�ساد  دي  �أو  �أ�س  لت�سمل  �إ�سنو،  من  الأبعد 

�ملعلومات  �إىل  �لو�سول  يف  م�سبوقة  غري  �خرت�قات  �إىل  �أدى  مما  �الإ�رس�ئيلي، 

وجمعها، مما جعل جميع �الأطر�ف تعرتف باأنه مل يكن ممكناً حتقيق ذلك دون 

م�ساهمة �الآخرين.

مدير  مكتب  �أ�سدر   ،2012 يوليو  متوز/  �سهر  يف  �أ(  ر  ل  ح//  م  غ//  )�س 

�إ�رس�ئيل  حكومة  م�ساركة  يف  بالتو�سع  توجيهاته  �لوطنية  �ال�ستخبار�ت 

مبعلومات تتعلق مب�رس. وقد �سمحت هذه �ملو�فقة لـ �أن �أ�س �أي �أن توكل مهاماً 

“�الإرهابية”  �لعنا�رس  الإ�سنو لها عالقة بق�سايا ��سرت�تيجية خمتارة، حتديد�ً 

يف �سيناء.

)�س غ// ل ر �أ( �أبعد من �لعالقة �لتقليدية يف جمال �ل�سيجنت، فاإن �أن �أ�س �أي و�إ�سنو 

وقعتا مذكرة تفاهم )Memorandum of Understanding[)MOU] يف �أيلول/ 

�سبتمرب 2011 ت�سرتط تاأمني معلومات/ �لتعاون يف �لدفاع عن �سبكات �لكمبيوتر 

 Information Assurance/ Computer  [IA/CND[ �أن دي]  �أي/ �سي  ]�آي 

Network Defense collaboration. ح�رس نائب مدير �أمن �ملعلومات يف �أن 

 ،2012 �أ�س �أي موؤمتر�ً لـ �آي �أي/ �سي �أن دي يف تل �أبيب يف كانون �لثاين/ يناير 

�أن �أ�س �أي  �لـ  �أي و�إ�سنو. تعتزم  �أ�س  �أن  �أهد�ف للعالقة بني  مّت خالله و�سع 

تركيز �لتعاون على �لتهديد�ت يف جمال �لكمبيوتر و�الإنرتنت و�لتي م�سدرها 

�إير�ن وحزب �هلل و�أطر�ف �إقليمية فاعلة �أخرى. وقد يوفر دعماً حمدود�ً ومرّكز�ً 

ب�ساأن تهديد�ت رو�سية و�سينية معيّنة يف �ملجال نف�سه. ولقد عقد موؤمتر�ن يف 

�أيار/ مايو وكانون �الأول/ دي�سمرب 2012 ملتابعة تطوير هذه �ل�رس�كة.

�ملتحدة و�إ�رس�ئيل( لقد كانت  �لواليات  ل�سالح  )�س غ// م ح// يفرج عنها 

�أن �أ�س �أي و�إ�سنو �سبّاقتني يف �لتو��سل �سمن جمتمع �ال�ستخبار�ت �الأمريكي 
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 U.S.-Israeli الإ�رس�ئيلي عرب عقد موؤمتر�ت مرئية عن بعد بو��سطة �الإنرتنت�

مما   ،Intelligence Community Video Teleconferencing–VTC

ي�سمح للطرفني بتو�سيع وت�رسيع وترية �لتعاون يف وجه ��ستعمال �مل�ستهدفني 

لو�سائل �الت�سال �ملتطورة. وت�سمل �ملجموعات �مل�ستهدفة —دون �أن تقت�رس 

عليها— �أن�سطة كل من �إير�ن �لنووية، وحتركات �ملقاتلني �الأجانب يف �سورية، 

وحزب �هلل �للبناين، و�حلر�س �لثوري �الإير�ين. �إن �حلو�ر م�ستمر، ب�ساأن كل 

�ملو�فقة  تنتظر  تكنولوجية  مبادرة  �أو  حمتملة،  جديدة  ��ستخبار�تية  معلومة 

عليها على حدة.

)م غ �س( امل�صاكل/ التحديات

ب�ساأن  �إ�سنو  تقلق  �لتي  �سيوعاً  �الأكرث  �لثالثة  �الأمور  �إن  �أ(  ر  ل  غ//  )�س 

�لتكنولوجيا  م�ساركة  عن  تتمنّع  �الأخرية  هذه  �أن  هي  �أي  �أ�س  �أن  مع  �ل�رس�كة 

درجة  بانخفا�س  �إ�سنو  و�إدر�ك  معني،  بهدف  مبا�رسة  �سلة  لها  لي�ست  �لتي 

�أي لكي  �أ�س  �أن  �لذي ت�ستغرقه  �لطويل  �لوقت  �ملجاالت، ثم  �لتعاون يف بع�س 

�ملجاالت  هذه  يف  �جلهود  معاجلة  متت  �إ�سنو.  مقرتحات  ب�ساأن  قر�ر�ً  تتخذ 

�إ�سنو  �لتعاون مع  �أي �لعمل على زيادة  �أ�س  �أن  �لثالثة مع �ل�رسيك، وتو��سل 

عند �القت�ساء، مع مر�عاة �ل�سيا�سة �الأمريكية ومبد�أ �لعدل.

)م غ �س// لال�ستعمال �لر�سمي فقط( حتديث قام به

موظف مكتب البلد 

مديرية ال�صوؤون اخلارجية
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وثيقة رقم )3(

�رّسي للغاية/ اأت�س يف �صي �صي اأو [لال�صتعمال عرب قنوات ا�صتخبارات 

الت�صال فقط] ]مقتطفات]

ورئي�س  جون�سون  �لرئي�س  �تّفق   1968 �سنة  يف  )�س]�رّسي]):  مقّدمة   .1

�ملتحدة  �لواليات  بني  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  تبادل  على  �أ�سكول  �لوزر�ء 

و�إ�رس�ئيل. �أدى هذ� �التفاق �إىل ترتيب يق�سي بتبادل �ملعلومات �ال�ستخبار�تية 

بني وكالة ��ستخبار�ت �لدفاع �الأمريكية �لـ دي �آي �أي، وز�رة �لدفاع �الأمريكية 

 Directorate )DMI( لـ دي �أو دي، مديرية �ال�ستخبار�ت �لع�سكرية �لـ دي �أم �آي�

 Israeli وجي�س �لدفاع �الإ�رس�ئيلي �لـ �آي دي �أف ،of Military Intelligence

)Defense Forces )IDF و�ملعروفة با�سم �تفاق �سي و�ي �أر CYR. يف �سنة 

�التفاق  و�سمي  وتعزيزها،  وتو�سيعها  �أر  و�ي  �سي  �تفاقية  تعديل  مّت   1988

�التفاق  حتديث  مّت   ،1996 �سنة  يف   .ICE CASTLE �لثلج”  “قلعة  �جلديد 

 .STONE RUBY ”و�إعادة ت�سميته “حجر �لياقوت

على مدى �ل�سنو�ت، تطّورت جماالت تبادل �ملعلومات �ال�ستخبارية �سو�ء 

من حيث �مل�سمون �أم �لعمق، مما �أ�سهم ب�سكل كبري يف )تعزيز( �الأمن �لقومي 

للواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل.

تبادل  على  �لقائمة  �لعالقة  يف  �لتطور�ت  عن  تعرّب  �ملعّدلة  �التفاقية  هذه 

�ملعلومات �ال�ستخبارية �لتي ح�سلت منذ �إن�سائها، وتوؤّمن �لو�سائل و�الإجر�ء�ت 

)�لالزمة( ال�ستمر�ر وتعزيز هذ� �لتبادل �لذي ي�سب يف م�سلحة �لبلدين. 

طريق  عن  كانت  �سو�ء  �لع�سكرية  �ال�ستخبار�ت  تبادل  عمليات  كل  �إن 

�أّي  عرب  �أم  �لغر�س،  لهذ�  خ�سي�ساً  معقودة  لقاء�ت  �أم  موؤمتر،  �أم  �جتماع، 

دي  �أو  دي  �لـ  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  �أي  بني  �الت�سال  و�سائل  من  و�سيلة 

�التفاقية،  هذه  �سمن  من  �ستجرى  فاإنها  �أف،  دي  �آي  للـ  تابعة  موؤ�س�سة  و�أّي 
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مّت  لقد  �لوثيقة.  هذه  يف  �لو�ردة  و�الإجر�ء�ت  بال�سيا�سات  حمكومة  و�ستكون 

�لتابعة  �أو دي وتلك  للـ دي  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات  �لتبادالت بني  تعديل ت�سنيف 

�آي دي �أف �لتي حتتوي فقط على ��ستخبار�ت �الإ�سار�ت �إىل �رّسي للغاية.  للـ 

متثل  دون.  وما  �رّسية  �أنها  على  ت�سنف  �الأخرى  �ملتبادلة  �ال�ستخبار�ت  كل 

�لـ دي �آي �أي و�لـ دي �أم �آي، طريف هذه �التفاقية، �لـ دي �أو دي و�لـ �آي دي �أف، 

على �لتو�يل، يف تنفيذ بنودها.

�آب/   19 يف  �ملعقود  �لياقوت  حجر  �تفاق  مذكرة  حمل  حتل  �التفاقية  هذه 

�أغ�سط�س 1969. 

2. )�س( الغر�س: يف روح �لتعاون �لدفاعي بني حكومتي �إ�رس�ئيل و�لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية، �آخذين يف �العتبار ترتيبات تبادل �ملعلومات �ال�ستخبار�تية 

ذ�ت �ملنفعة �ملتبادلة �لتي حدثت يف �إطار هذ� �لتعاون، و�عرت�فاً بالفو�ئد �لناجمة 

عن تبادل �ملعلومات �ال�ستخبار�تية يف �ملجاالت ذ�ت �مل�سلحة �ملتبادلة، يو�فق 

�أطر�ف �التفاق على مذكرة �تفاق تبادل �ملعلومات �ال�ستخبار�تية �لتالية.

3. )�س( النطاق: مّت حتديد نطاق هذ� �التفاق يف �مللحق 1. 

4. )�س( الهدف: �إن �لهدف من هذ� �التفاق هو و�سع �لو�سائل و�الإجر�ء�ت 

�لتي يتم مبوجبها تبادل �ال�ستخبار�ت بني �لطرفني �سمن نطاق �التفاق. هذ� 

�التفاق ال يعالج �حلاالت �لطارئة للتعاون �ال�ستخبار�تي �مل�سرتك. يتم �لتعامل 

�أ�سا�س كل حالة  �لطارئة على  �لتعاون �ال�ستخبار�تي �مل�سرتك يف �حلاالت  مع 

على حدة من قبل �ل�سلطات �لوطنية �ملعنية. 

5. )�س( امل�صوؤوليات: �ستقوم �أطر�ف �التفاق بـ: 

�لع�سكرية  �ال�ستخبارية  �ملعلومات  لتبادل  موؤمتر�ت  يف  �مل�ساركة  �أ. 

بهذه  �ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  تبيان  مّت  �لغر�س.  لهذ�  �ملخ�س�سة  و�الجتماعات 

�لتبادالت يف �مللحق 2 لهذ� �التفاق. 
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ب. �مل�ساركة يف �ال�ستغالل �مل�سرتك للمو�د �لع�سكرية و�ملو�د �الأخرى �لتي 

لديها قيمة ع�سكرية حمتملة، كما هو مو�سح يف �مللحق 3.

من  ��ستخبار�تية  معلومات  على  للح�سول  �خلطية  �لطلبات  �حرت�م  ج. 

و/ بلد  لكل  �لع�سكريني  �مللحقني  عرب  �جلهتني،  من  �ال�ستخبار�ت  وكاالت 

يف  �ملبينة  و�الإجر�ء�ت  بلد  لكل  �الإف�ساح  ل�سيا�سات  وفقاً  �الرتباط،  �سباط  �أو 

�مللحق 4 لهذه �التفاقية. 

بني  �التفاق،  نطاق  �سمن  لوجه،  وجهاً  ]�ملبا�رسة]  باملد�والت  �ل�سماح  د. 

�مللحقني و�ملحللني، ووفقاً لالإجر�ء�ت يف �مللحق 5 لهذه �التفاقية. 

6. )�رّسي للغاية/ لال�ستعمال عرب قنو�ت ��ستخبار�ت �الت�سال فقط( الأمن: 

لال�ستعمال  للغاية/  )�رّسي  مب�ستوى  ت�سنّف  م�ساألة  �التفاق  هذ�  وجود  �أ. 

�أن حمتوياته هي )�رّسي للغاية/  عرب قنو�ت ��ستخبار�ت �الت�سال فقط(، كما 

عن  بالك�سف  ُي�سمح  ال  فقط(.  �الت�سال  ��ستخبار�ت  قنو�ت  عرب  لال�ستعمال 

وجود و�رسوط هذه �التفاقية �إىل دولة �أخرى دون �إذن من طريف �التفاق. 

ب. جميع �ملعلومات �أو �ملو�د �ل�رسية �لتي يتم تقدميها �أو �إنتاجها مبوجب 

هذ� �التفاق �سيتّم تخزينها، و�لتعامل معها، وبثها، و�حلفاظ عليها وفقاً التفاق 

�سالمة �ملعلومات �لع�سكرية �ملوقع بني �إ�رس�ئيل و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 

يف 10 كانون �الأول/ دي�سمرب 1982، ب�سيغته �ملعدلة، ومبا يف ذلك ملحق �الأمن 

�الإجر�ء�ت  مع  بالتو�فق  و�سيتّم   ،1983 مار�س  �آذ�ر/   3 يف  �ملوؤرخ  �ل�سناعي، 

�لو�ردة يف �مللحق 6 لهذ� �التفاق. 

ج. باالإ�سافة �إىل ذلك، جميع �ملعلومات �أو �ملو�د �ل�رسّية �لتي حتتوي على 

��ستخبار�ت �الإ�سار�ت �لتي يتم تقدميها �أو �إنتاجها عمالً بهذه �التفاقية، �سيتّم 

�لتوجيهية  لـ“�ملبادئ  وفقاً  عليها  و�حلفاظ  وبثها،  معها،  و�لتعامل  تخزينها، 

�الأمريكية  �لوطني  �الأمن  وكالة  بني  �ل�سيجنيت”  جمال  يف  �لتعاون  التفاقية 
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�ملعدلة  1989، ب�سيغتها  �ملوؤرخة �سنة  �الإ�رس�ئيلية  �لوطنية  ووحدة �سيجينت 

يف ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 1992. 

7. )�س خ( التف�صري: �أّي خالف فيما يتعلق بتف�سري �أو تطبيق هذه �التفاقية 

ُيَحّل عن طريق �لت�ساور بني �لطرفني ولن يتم �إحالته �إىل حمكمة دولية �أو طرف 

ثالث للت�سوية. 

مدة التفاقية: تنتهي مدة هذه �التفاقية بعد ع�رسين عاماً من  8. )�س خ( 

�إ�سافية بناء على �تفاق بني �لطرفني.  تاريخ نفاذها، ويجوز متديدها لفرت�ت 

�سوف يقوم �الأطر�ف مبر�جعة بنود �التفاقية كل خم�سة �أعو�م. 

9. )�س خ( اللتزامات املالية: يتحمل كل طرف كل �لتكاليف �لتي يتكبدها 

�مل�ساركني  ووجبات  و�ل�سكن،  �لنقل،  نفقات  ذلك  يف  مبا  �التفاق،  هذ�  تنفيذ  يف 

مالحق  يف  عليها  �ملن�سو�س  �خلا�سة  و�الجتماعات  �ملوؤمتر�ت  يف  �إطارها،  يف 

�ملوؤمتر�ت و�الجتماعات،  �أخرى تتعلق با�ست�سافة  �أّي نفقات  �إن  هذ� �التفاق. 

�لطرف  يتحملها  �سوف  �التفاق،  هذ�  مالحق  يف  عليها  �ملن�سو�س  خ�سو�ساً 

�إن �لتز�مات كل طرف �ستكون رهناً بتوفر �الأمو�ل. على كل طرف  �مل�سيف. 

لتنفيذ  كافية  لي�ست  لها  �ملتاحة  �الأمو�ل  كانت  �إذ�  فور�ً،  �الآخر  �لطرف  �إخطار 

جميع �أحكام �التفاق. 

على  بناء  وقت  �أّي  يف  �التفاق  هذ�  تعديل  يجوز  التعديالت:  خ(  )�س   .10

و�الإجر�ء�ت  بها  �ملعمول  للقو�نني  وفقاً  �لطرفني.  كال  من  �ملتبادل  �التفاق 

�إ�سافية،  ملحقات  �إ�سافة  ميكن  طرف،  كل  ]�سالحيات]  تنظم  �لتي  و�للو�ئح 

يف  تتطور  �أن  ميكن  �لتي  �لتعاون  جماالت  لتغطية  �لطرفني،  من  كل  مبو�فقة 

مديرية  �إىل  �التفاق  هذ�  على  �لتعديالت  �إدخال  طلبات  �إحالة  �سيتم  �مل�ستقبل. 

دعم �ل�سيا�سات يف �لـ دي �آي �أي، و�إد�رة �لعالقات �خلارجية يف �لـ دي �أم �آي.

11. )�س خ( الف�صخ: يجوز ف�سخ �التفاق يف �أّي وقت من ِقبَل �أّي من �لطرفني 

بعد �إ�سعار خطي للطرف �الآخر. 
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تاريخ  �لنفاذ يف  �التفاق حيز  التفاق: يدخل هذ�  تاريخ نفاذ  )�س خ(   .12

�لتوقيع �الأخري.. يحل حمل جميع �التفاقات �أو �لتفاهمات �ل�سفوية و�ملكتوبة 

�أي،  �آي  دي  �لـ  بني  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  تبادل  تغطي  �لتي  �ل�سابقة 

و�لـ دي �أم �آي.

       �لتوقيع               �لتوقيع

         ]توقيع بخط �ليد]     ]توقيع بخط �ليد]

Amos Malka عامو�س مالكا      Patrick M. Hughes باتريك. م. هيوز

لو�ء        فريق، �لواليات �ملتحدة   

         مدير          مدير �ال�ستخبار�ت �لع�سكرية

   وكالة ��ستخبار�ت �لدفاع ]�الأمريكية]             جي�س �لدفاع �ال�رس�ئيلي

�لتاريخ: 15 متوز/ يوليو 1999         �لتاريخ: 15 متوز/ يوليو 1999  
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امللحق 1

نطاق التفاقية

�التفاقية  هذه  نطاق  ي�سمل  طرف،  لكل  �الإف�ساح  �سيا�سات  �سمن  )�س( 

�لتايل: 

�أ. �لتطور�ت �لع�سكرية و�لع�سكرية - �ل�سيا�سية، مبا ي�سمل ترتيب �ملعركة، 

د�خل  �ملذكورة  �لبلد�ن  و�أن�سطة  و�إير�ن،  وليبيا،  و�لعر�ق،  �سورية،  دول  يف 

لبنان، ونو�يا �لبلد�ن �ملذكورة �أعاله ال�ستخد�م �لقوة �لع�سكرية �سّد �إ�رس�ئيل 

�لبعيد  �الإطالق  و�أنظمة  �ل�سامل  �لدمار  �أ�سلحة  وتطوير  �ملتحدة؛  �لواليات  �أو 

�ملدى من قبل �سورية، و�لعر�ق، وليبيا، و�إير�ن. 

ب. �الإرهاب �لدويل، و�لتنظيمات �الإ�سالمية �لر�ديكالية، و�الأن�سطة �ملوجهة 

�سّد �لواليات �ملتحدة �أو �إ�رس�ئيل يف جميع �أنحاء �لعامل، و�الإرهابيني وق�سايا 

من  و�لتحذير�ت  �ملوؤ�رس�ت  �ملو��سيع:  وت�سمل  �الأو�سط.  �ل�رسق  يف  �الإرهاب 

�الإ�رس�ئيلية، ومعلومات  �مل�سالح  �ملتحدة و/�أو  �لواليات  �إرهابية �سّد  عمليات 

عن  وبيانات  لالإرهاب،  �لر�عية  �أو�سطية  �ل�رسق  �لدول  وقدر�ت  �أن�سطة  عن 

�لقدر�ت،  مثالً؛  و�إ�رس�ئيل،  �ملتحدة  �لواليات  م�سالح  تهدد  �لتي  �ملنظمات 

و�ملر�فق، و�أ�ساليب �لعمل، و�ل�سري �لذ�تية �ملتعلقة بهذه �ملنظمات. و�سيتم تبادل 

�ال�ستخبار�ت �ملتعلقة باأن�سطة �ملخدر�ت �لتي تقوم بها �سخ�سيات ومنظمات 

ع�سكرية �أو �سيا�سية - ع�سكرية يف �سورية، وليبيا، ولبنان، و�إير�ن، و�لعر�ق، 

حيث هناك حاجة.

ج. �الأن�سطة �لع�سكرية و/�أو �الأن�سطة �ال�ستخبار�تية �لع�سكرية �لتي تقوم 

بها �لبلد�ن �لتالية يف �ملنطقة �جلغر�فية �لو�قعة يف �ل�رسق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا 

�ملتحدة:  و�لواليات  الإ�رس�ئيل  �مل�سرتكة  �الأمنية  �مل�سالح  على  تاأثري  لها  �لتي 

�لبي�ساء، وجورجيا، ومولدوفا، وكاز�خ�ستان،  �أوكر�نيا، ورو�سيا، ورو�سيا 
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و�أذربيجان،  وتركمان�ستان،  و�أوزبك�ستان،  وطاجيك�ستان،  وقريغيز�ستان، 

�ل�سابقة، و�ألبانيا، وبلغاريا، ورومانيا،  و�أرمينيا، و�سلوفاكيا، ويوغو�سالفيا 

�إىل ما �سبق  �ل�سعبية، وفيتنام، وي�سار  �ل�سني  �ل�سمالية، وجمهورية  وكوريا 

 Countries of �آي(  �أو  )�سي  �الهتمام  حمط  بالبلد�ن  ف�ساعد�ً  �الآن  من  ذكره 

�رسق  قو�ت  لدى  مطبقة  وعقيدة  تكتيكات  ت�سمل  كما   .Interest (COI)

�أو�سطية، مدربة من ِقبَل �لـ�سي �أو �آي.

�أو  �إنتاجها،  �أو  تطويرها،  �أو  �إىل  �إدخالها  يتم  �لتي  �الأ�سلحة  خ�سائ�س  د. 

حت�سينها يف �سورية، �أو �لعر�ق، �أو ليبيا، �أو �إير�ن. �أو تلك �لتي تتو�تر �لتقارير 

�ال�ستخبار�تية على �أنه �سيتم �إدخالها من قبل �لـ �سي �أو �آي �إىل �سورية وليبيا 

هذه  مناق�سات  و�ستت�سمن  �ملقبلة.  �الأربعة  �الأعو�م  خالل  و�لعر�ق  و�إير�ن 

�لتحتية  �لبنى  عن  حدة،  على  حالة  كل  �أ�سا�س  على  �ملعلومات،  تبادل  �مل�ساألة 

لالإنتاج �لع�سكري للـ �سي �أو �آي. يف كل حالة يجب �أن يكون هناك عالقة مبا�رسة 

بني �لبنية �لتحتية �لتي �سيتم نقا�سها و�أنظمة �الأ�سلحة �ملحددة، �لتي يتم �التفاق 

�إير�ن. و�سيكون هذ�  �أو  �أو ليبيا،  �أو �لعر�ق،  �إىل �سورية،  �إدخالها  �ملتبادل على 

وفقاً للمبادئ �لتوجيهية لالإف�ساح، �خلا�سة بكل بلد، ب�رسط �أن يتم م�ساركة 

�ال�ستخبار�ت �أو �لبيانات �ملتعلقة باخل�سائ�س، و�لتي يوفرها بلد ثالث فقط يف 

�حلالة �لتي ياأذن فيها هذ� �لبلد �رس�حة باالإفر�ج عن هذه �ملعلومات. 
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امللحق 2

 موؤمترات واجتماعات التبادل الع�صكري

).....(

امللحق 3 

ا�صتخدام املواد ذات املن�صاأ الأجنبي

 ).....(

امللحق 4

الطلبات اخلطية

1. )�س( �لنطاق: من �مل�سلم به �أن تبادل �ملعلومات �ال�ستخبار�تية بني طريف 

�التفاق �سوف يحدث على مدى �لعام وال يقت�رس على �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات 

�ملقررة فقط. �لهدف من هذ� �مللحق هو تو�سيح �الإجر�ء�ت �لتي �سيتم �تباعها 

عند تقدمي طلبات خطية من قبل �أّي طرف �إىل �لطرف �الآخر. تقت�رس �لطلبات 

�خلطية على �لنطاق �ملحدد يف �مللحق 1 لهذ� �التفاق. 

).....(

امللحق 5 

املباحثات بني املحلّلني

�أو  وقت  �أّي  يف  تن�ساأ  قد  �الأزمات  �أن  �التفاق  �أطر�ف  يقر  �لنطاق:  )�س(   .1

على  �ال�ستخبار�تية  �ملعلومات  تقا�سم  تتطلب  �لتي  �ملنا�سبات  تظهر  �سوف 

�خلا�سة  �الإف�ساح  �سيا�سات  �سمن  لوجه،  وجهاً  مبا�رسة،  لقاء�ت  �أ�سا�س 

بكل طرف. هدف هذ� �مللحق هو تو�سيح �الإجر�ء�ت �لتي يتم �تباعها من قبل 
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بالنطاق  حمدودة  �ملناق�سات  تكون  �سوف  �ملناق�سات.  هذه  �إجر�ء  يف  �الأطر�ف 

�ملحدد يف �مللحق 1. 

).....(

امللحق 6 

الأمن

1. )بنود( عمومية:

�أ. �سيتّم نقل �ملعلومات و�ملو�د �ل�رسية من خالل �لقنو�ت �لر�سمية �حلكومية 

فقط، �أو من خالل قنو�ت معتمدة خطياً من قبل �أطر�ف هذ� �التفاق. يجب �أن 

�ل�رسية، و�أن  ]حتديد] م�ستوى ت�سنيف  �ملعلومات و�ملو�د،  حتمل معها، هذه 

تذكر بلد �ملن�ساأ، وظروف �الإ�سد�ر، وعالقة هذه �ملعلومات بهذ� �التفاق. 

ب. يتعني على كل طرف �أن يتخذ جميع �خلطو�ت �لقانونية �ملتاحة له للتاأكد 

من  حممية  �ستكون  �التفاق،  لهذ�  وفقاً  �لناجتة  �أو  �ملقدمة  �ملعلومات  �أن  من 

�أدناه، ما مل يكن �لطرف  �لك�سف، با�ستثناء ما ت�سمح به �لفقرة �لفرعية1. و. 

�الآخر يو�فق على مثل هذ� �لك�سف. وفقاً لذلك، يقوم كل طرف ب�سمان ما يلي: 

)1( ال يجوز للمتلقي �إعطاء �ملعلومات �إىل �أّي حكومة �أو منظمة وطنية �أو �أّي 

كيان �آخر تابع لطرف ثالث دون مو�فقة خطية م�سبقة من �لطرف �الأ�سلي. 

�الأغر��س  لغري  �ل�رسية  �ملعلومات  ��ستخد�م  عدم  �ملتلقي  على  يجب   )2(

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �التفاق. 

�أن يحيط �ملعلومات بدرجة حماية م�ساوية للقدر  )3( على �لطرف �ملتلقي 

�لذي يقدّمه �لطرف �الأ�سلي.

)4( يقدم كل طرف �إي�ساالت بجميع �لوثائق �أو �ملو�د �ل�رسية �لتي تلّقاها.

ج. على �الأطر�ف �لتحقيق يف جميع �حلاالت �لتي ُيعرف �أو يتم �ل�سك فيها 

باأن مو�د �أو معلومات �رسية ُمقدَّمة �أو متولدة وفقاً لهذ� �التفاق قد مّت فقد�نها 
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وب�سكل  فور�ً  طرف  كل  يقوم  �أي�ساً،  لهم.  م�رسح  غري  الأ�سخا�س  ك�سفها  �أو 

كامل باإبالغ �لطرف �الآخر عن تفا�سيل �أّي من هذه �حلو�دث، و�لنتائج �لنهائية 

للتحقيق، و�الإجر�ء�ت �لت�سحيحية �لتي مّت �تخاذها ملنع تكر�رها.

د. ميكن للمقاولني، �أو �ملقاولني �ملحتملني، �أو �ملقاولني �لفرعيني، �لذين يتم 

حتديدهم من قبل �أّي من �لطرفني على �أنهم حتت �لو�ساية �ملالية، �أو �الإد�رية، 

تابعة  كيانات  �أو  جن�سيات  من  هم  و�لذين  �الإد�رية،  �لرقابة  �أو  �ل�سيا�سية،  �أو 

�لو�سول  �لتي تتطلب  �لفرعية  �لعقود  �أو  �لعقود  �أن ي�ساركو� يف  ثالث،  لطرف 

�ملو�فقة  �رسيطة  �التفاق،  هذ�  مبوجب  متولدة  �أو  مقدمة  �رسية  معلومات  �إىل 

�ملكتوبة للطرف �الآخر. 

هـ. يقوم �لطرف �مل�سوؤول، يف �أّي مرفق حيث �ست�ستعمل مو�د �أو معلومات 

مب�سوؤوليات  بفعالية  للقيام  �أ�سخا�س،  �أو  �سخ�س  تعيني  على  باملو�فقة  �رسية 

�ملرفق.  ذلك  يف  و�ملوجودة  �التفاق،  بهذ�  �ملتعلقة  �ملو�د  �أو  �ملعلومات  حفظ 

�سيكون هوؤالء �ملوظفون م�سوؤولني عن تقييد عملية �لو�سول �إىل �ملعلومات �أو 

�ملو�د �ل�رسية، �ملعنية يف هذه �التفاقية، �إىل �أولئك �الأ�سخا�س �لذين متت �ملو�فقة 

لهم ب�سكل �سحيح بالو�سول �إليها، و�لذين لديهم حاجة للمعرفة. 

باأولئك  حم�سور  �ل�رسية  �ملعلومات  �إىل  �لو�سول  �أن  طرف  كل  ي�سمن  و. 

حاجة  لديهم  و�لذين  �ملطلوبة،  �الأمنية  �لت�رسيحات  لديهم  �لذين  �الأ�سخا�س 

للو�سول �إىل تلك �ملعلومات.

ز. ميكن ت�سنيف �ملعلومات �أو �ملو�د �ملقدمة �أو �ملتولدة مبوجب هذ� �التفاق، 

��ستخبار�ت  على  حتتوي  �لتي  للمعلومات  بالن�سبة  للغاية  �رسي  درجة  �إىل 

�الإ�سار�ت، و�رسي بالن�سبة لكل �ملعلومات �ل�رسية �الأخرى.

بزيار�ت دورية،  �لقيام  �الآخر يف  �لطرف  �أمن  ي�سمح كل طرف خلرب�ء  ح. 

�ملعلومات  حماية  �إجر�ء�ت  ومر�قبة  ملناق�سة  للطرفني،  منا�سباً  يكون  وقت  يف 

�ل�رسية �ملقدمة �إليها من قبل �لطرف �الآخر ومر�فقها. 
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 .MONARCH GATE ط. �للقب غري �ل�رسي لهذ� �لربنامج هو بو�بة �ملُلك

�سيتم تغيري هذ� �للقب دورياً حلماية �أمن �لرتتيب. 

بعد  بال�رسيان  هذه  �التفاق  مذكرة  يف  باالأمن  �ملتعلقة  �الأحكام  ت�ستمر  ي. 

�إنهائها ]�أي �ملذكرة]، وكاأنه مل يكن هناك �إنهاء.

2. )�س( �لزيار�ت �إىل �ملوؤ�س�سات: 

�أ. ي�سمح كل طرف بزيار�ت �ملوؤ�س�سات، و�لوكاالت، و�ملخترب�ت، ومر�فق 

�ملقاولني �ل�سناعية �لتابعة حلكومته، وذلك من قبل موظفي �لطرف �الآخر �أو 

قبل  من  بها  م�رّسح  �لزيارة  تكون  �أن  ب�رسط  �الآخر،  �لطرف  مقاويل  موظفي 

�أمنية منا�سبة ولديهم حاجة  كال �لطرفني، و�أن يكون لدى �ملوظفني ت�ساريح 

للمعرفة. 

للطرف  �الأمنية  لالأنظمة  �المتثال  �لز�ئرين  �لعاملني  جميع  على  يتعني  ب. 

�مل�سيف. �أّي معلومات يف�سح عنها �أو تتاح للزو�ر تعامل كما لو �أنها قد زودت 

�إىل �جلهة �لر�عية للموظفني �لز�ئرين، وتخ�سع الأحكام هذه �التفاقية. 

ج. يتم تن�سيق طلبات �لزيار�ت من قبل موظفي �أّي من �الأطر�ف �إىل مرفق 

تابع للطرف �الآخر، عرب �لقنو�ت �لر�سمية، ب�سكل يتطابق مع �الإجر�ء�ت �ملتّبعة 

لدى �لبلد �مل�سيف. 

زيارة  منهم  �ملطلوب  من  �لذين  طرف،  كل  مبوظفي  قو�ئم  تقدمي  يتم  د. 

مر�فق �لطرف �الآخر ب�سكل م�ستمر، عرب �لقنو�ت �لر�سمية مبوجب �إجر�ء�ت 

�لزيار�ت �لدولية �ملتكررة. 

�رّسي للغاية/ اأت�س يف �صي �صي اأو

يفرج عنها ل�سالح �لواليات �ملتحدة و�إ�رس�ئيل





تك�شف لنا هذه الرتجمة عمق التعاون الوثيق بني الوكالتني 

الوطني االأمريكية(  )وكالة االأمن  اأي  اأ�ص  اأن  الـ  اال�شتخباريتني 

والـ اإ�شنو )الوحدة الوطنية االإ�رسائيلية ال�شتخبارات االإ�شارات(، 

ثم تطور وات�شع مع الزمن. هذا التعاون  الذي بداأ �شنة 1968 

املتحدة  الواليات  بني  اال�شتخباراتية  املعلومات  بتبادل  ي�شمح 

والتكنولوجيا،  االإ�شارات  جمال  يف  �شيّما  ال  و“اإ�رسائيل“، 

دول  وكاالت  لي�شمل  الوكالتني  كال  التعاون  هذا  ويتعدى 

وكندا،  كربيطانيا،  املعلومات  معهما  تت�شارك  اأخرى  اأجنبية 

واأ�شرتاليا. وتتجلى خطورة هذا التبادل اإذا ما علمنا اأن وكاالت 

العربية  االأنظمة  على  تعتمد  والربيطانية  االأمريكية  التج�ش�ص 

التابعة  االأمن  قوات  فيها  مبا  املتحدة،  الواليات  تدعمها  التي 

لل�شلطة الفل�شطينية، لتقدمي خدمات جت�ش�ص حيوية على اأهداف 

فل�شطينية.

وكالة  مع  ال�شابق  —املتعاقد  �شنودن  وثائق  لنا  تك�شف 

االأمن الوطني— اخلا�شة بهذا املو�شوع، خطورة هذا التعاون 

خ�شو�شيات  على  حتى  باالطالع  لـ“اإ�رسائيل“  ي�شمح  الذي 

االأ�شخا�ص االأمريكيني، معار�شاً قانون اخل�شو�شية االأمريكي؛ 

املتعلقة ب�شيا�شة وتوجهات  للمعلومات  “اإ�رسائيل“  وا�شتغالل 

الواليات املتحدة اخلارجية. هذا، وتعتقد الـ اأن اأ�ص اأي اأي�شاً اأن 

احلرب  لو�شائل  النا�رسين(  )املنتجني/  “من  هي  “اإ�رسائيل“ 
الطرف  “اإ�رسائيل“  من  جتعل  االأمور  هذه  كّل  االإلكرتونية“. 

االأكرث ا�شتفادة من هذا التعاون، ودولة ُمهدِّدة للكثري من البلدان 

مبا فيها الواليات املتحدة.


