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* * *  
 حتت عنوان بناء دولة فلسطينية ناجحة، سبقتها أربع ٢٠٠٥ب أصدرته مؤسسة راند عام هذه الدراسة جزء من كتا

شكل رمسي للدولة الفلسطينية، مساعدة : بناء دولة فلسطينية ناجحة، القوس: دراسات صدرت سابقاً بعناوين
    .نتائج البحث األساسية، وتقوية النظام الصحي الفلسطيين: الدولة الفلسطينية على النجاح

  

  امللخص التنفيذي

فعلى مر تاريخ املفاوضات العربية . تتناول هذه الدراسة القضايا األمنية األساسية املتعلّقة ببناء دولة فلسطينية
 بالنسبة إىل الفلسطينيني، واإلسرائيليني، - واألكثر حتدياً –اإلسرائيلية، مثّل األمن القضية األكثر أمهية 

ومن الواضح أن لألمن اخلارجي أبعاداً متعددة . اسة األمن اخلارجي هلذه الدولةتعاجل هذه الدر. وجريام
إسرائيل : ويتطلّب دراسة شاملة للمواقف، والتحليالت، واألفكار، واحلاجات لدى كل من الطرفني

  :كما توفر هذه الدراسة العديد من االستنتاجات العامة. وفلسطني

من على سائر املواضيع األخرى، فبدونه، من غري املرجح أن ينجح يتفوق موضوع األ: أولوية موضوع األمن
وهلذا السبب، يتعني أن حتتل االعتبارات األمنية املقام . أي شيء آخر يف العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية

  .األول

 

 من إسرائيل  ال ميكن الفصل بني جمموعيت القضايا األمنية الداخلية واخلارجية يف كل:استحالة جتزئة األمن
 .وفلسطني، ويتعني دراستهما، وتنظيمهما، وتطبيقهما معاً

 ٢



 ينبغي أن تكون احلدود اإلسرائيلية الفلسطينية منفذة، مع نقاط تفتيش وفحص ختضع إلدارة :احلدود املُنِفذة
  .مشتركة من ِقبل الطرفني

 

سرائيل وفلسطني، ينبغي نشر قوة  بعد التوصل إىل تسوية سلمية والتوقيع عليها من جانب إ:القوة الدولية
 مبا يف ذلك احلدود –سالم دولية بقيادة الواليات املتحدة على امتداد احلدود مع مصر، واألردن، وإسرائيل 

وينبغي أن تتضمن أهدافها اإلشراف على انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي . احملتملة يف القدس
دود وتسيري دوريات عند املعابر احلدودية، واإلشراف على املزيد من الفلسطينية، واملساعدة يف مراقبة احل

 .إجراءات خفض التوتر، واملشاركة يف مهام أخرى مبوافقة مجيع األطراف

ينبغي على فلسطني املوافقة على عدم بناء قوات عسكرية نظامية، يف املرحلة األوىل على األقل، برغم أنه 
  .حلدود، وشرطة، وقوات أمنية حملّية أخرىينبغي أن يكون لديها قوات حرس ا

 

 بغرض تعزيز األمن، ينبغي االنسحاب من املستوطنات اإلسرائيلية اليت تقع يف :املستوطنات اإلسرائيلية
  .األراضي الفلسطينية باستثناء تلك ااورة لألراضي اإلسرائيلية

  

  : املقدمة .١

كانت جمموعة القضايا اليت تنضوي مجيعاً حتت مسمى كل مفاوضات أو خطة سالم بني إسرائيل وجرياا  يف
األمن هي الطاغية على غريها، وفعلياً، فإن طيف القضايا من االقتصاد إىل التعليم إىل احلكم السياسي كلها 
تتراجع أمام االهتمامات األمنية يف إطار جهود إجياد سالم عادل ودائم، فاألمن يطغى على كل ما سواه، 

ساسي مل يتم حتقيق جناحات أساسية رغم انتهاج مقاربات أثبتت جناعتها يف حل الرتاعات وهلذا السبب األ
وسوف تستمر القضايا األمنية يف انتزاع األمهية واألولوية يف إطار . وإحالل السالم يف أجزاء أخرى من العامل

جه بناء الدولة فسوف يكون لزاماً أن أما باقي أو. اجلهود املبذولة لوضع معايري بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة
  . ترتبط ذه القضايا وطريقة التعامل معها مع وجود بعض االستثناءات

أوالً، يتعني على . وسوف تلعب القضايا األمنية دوراً أساسياً يف إنشاء دولة فلسطينية عرب أربع طرق متداخلة
آخرين، على ضمان األمن داخل حدودها مبا الدولة الفلسطينية أن تكون قادرة لوحدها أو بالتعاون مع 

ثانياً، يتعني على الدولة الفلسطينية اختاذ اخلطوات الالزمة للدخول يف . ينسجم واملتطلبات األمنية اإلسرائيلية
ثالثاً، يتعني محاية أراضي كل من إسرائيل وفلسطني من . اتفاقيات من شأا أن تساعد يف ضمان أمن إسرائيل

رابعاً، يتعني أن ينظر إىل تأسيس الدولة الفلسطينية على أنه مسامهة . ر القادمة من اخلارجتسلالت العناص
  .إجيابية يف األمن اإلقليمي
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بنفسها ومبساعدة اآلخرين ويف –إن هندسة دولة فلسطينية ميكنها أن تليب هذه املتطلبات األساسية األربعة 
 أمر ال ميكن حتقيقه ألسباب متعددة نشرحها -ول ااورةإطار وجوده وعالقتها مع إسرائيل وغريها من الد

التحدي احلقيقي اآلن يكمن يف حتليل واستطالع كل عنصر من هذه العناصر وعالقتها بعضها ببعض . الحقاً
وال ميكن حبال الفصل . وعالقتها باألوجه واألساسية األخرى لبناء دولة فلسطينية ميكن أن يكتب هلا النجاح

 األمن الداخلية واخلارجية يف الدولة الفلسطينية، فتتداخل على سبيل املثال فعالية عمل الشرطة بني تدابري
الفلسطينية مع طبيعة ومدى الترتيبات األمنية على طول احلدود الفلسطينية اإلسرائيلية، ومع فعالية جهود 

 هذه الدراسة تتداخل فيه مجيع حماربة اإلرهاب، ووظائف االستخبارات الفلسطينية، وبالتايل فإن النقاش يف
  . هذه القضايا وتتشابك

  

  :نظرة تارخيية

 واالتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أرحيا يف العام ١٩٩٣شكّلت اتفاقيات أوسلو اليت مت التوقيع عليها يف العام 
، احتفظت أوالً.  اخلطوات األوىل حنو السيادة الفلسطينية وتضمنت العديد من العناصر األمنية اهلامة١٩٩٤

ثانياً، حظر على السلطة الفلسطينية . إسرائيل بسيادا على املستوطنات اإلسرائيلية، واملنشآت العسكرية
ثالثاً، أوجدت هذه . ممارسة صالحيات وظيفية يف النواحي املتعلّقة بالعالقات مع اخلارج واألمن اخلارجي

 األطراف تضمنت السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، واألردن، االتفاقيات سلسلة من االتفاقيات الثنائية واملتعددة
  .ومصر، والواليات املتحدة

استمرت املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني حىت أواخر التسعينات واألعوام القليلة اليت تلت العام 
 قمة كامب وعقب فشل. ، يف عدد من األماكن مثل واي ريڤر، وشرم الشيخ، وكامب داڤيد، وطابا٢٠٠٠

وعقب وفاة ياسر عرفات، سلّم اجليش . داڤيد الثانية، تدهور الوضع األمين بسرعة واندلعت االنتفاضة الثانية
. اإلسرائيلي عدداً من البلدات يف الضفة الغربية، وعلى وجه اخلصوص أرحيا وطولكرم، إىل السلطة الفلسطينية

وبالرغم من إحراز بعض . دى الفلسطينيني واإلسرائيلينيوبوجه عام، كان األمن، وسيبقى، اهلم الرئيسي ل
التقدم يف التسعينات، فقد خدمت انتفاضة األقصى كمناسبة للتذكري مبدى هشاشة السالم وأبرزت احلاجة إىل 

  .اتفاقيات أمنية قابلة للنجاح تعقب إنشاء الدولة الفلسطينية
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  :االتفاقيات احلدودية. ٢

طيين واإلسرائيلي واإلقليمي التوصل إىل اتفاقيات حدودية قابلة للتنفيذ ومتفق عليها يتطلب ضمان األمن الفلس
وتشكل احلدود قضيةً مركزية يف العديد من النواحي، مثل ما إذا . من قبل الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي

 إسرائيل عن الضفة كنت املستوطنات اإلسرائيلية ستبقى يف اجلانب اإلسرائيلي من اخلط األخضر الذي يفصل
الغربية، وما هي احلدود اليت سترسم خالل املفاوضات هندسة وطبيعة احلدود بني إسرائيل وغزة بعد حصول 
بعض االنسحابات اإلسرائيلية منها، وما إذا كانت هناك وضعية خاصة للقدس، وما إذا كانت هناك أراض 

، وكيفية الربط بني الضفة الغربية وغزة )راٍض مثالًهل سيكون هناك تبادل أ(متجاورة بني إسرائيل وفلسطني 
وكيفية حل مثل . بشكل حسي أو افتراضي، أي من خالل توفري أرض حمايدة غري مسكونة بني املساحتني
وكاقتراح عام، كلما . هذه القضايا يعتمد على العديد من العوامل اليت يشكل األمن عامالً واحداً منها فقط

 وذات حدود واضحة ال خالف عليها، وكلما كانت املستوطنات اإلسرائيلية يف كانت األراضي متصلة
الضفة الغربية حمدودة، وكلما كان بإمكان اإلسرائيليني والفلسطينيني االتفاق على ترتيبات لعبور الفلسطينيني 

. للقضايا األمنيةبني الضفة الغربية وغزة وغريها من مناطق االتصال والعبور، كلما كان من األسهل إجياد حل 
ومن أهم األبعاد اليت جتب مراعاا يف إطار الترتيبات احلدودية موضوع نفاذ احلدود، إال أن هذه املسألة  ال 

ونعين بالنفاذ سهولة انتقال األشخاص والبضائع عرب احلدود . تعتمد بالضرورة على حل املسائل املتقدمة
ومفهوم .  مبا يف ذلك التنقل بني الضفة الغربية وغزة–األردن املشتركة بني فلسطني وكل من إسرائيل ومصر و

نفاذ احلدود ميكن أن يتضمن بعض التشدد يف اإلجراءات على عدد من املعابر ونقاط التفتيش بني إسرائيل 
وهناك على ". ال قيود عليها"أو " مفتوحة"وفلسطني، يف حني أن عبارة نفاذ احلدود ضد عبارات مثل حدود 

حدود مغلقة بني األراضي الفلسطينية واإلسرائيلية، حدود نافذة، دون : الثة احتماالت يف هذا اإلطاراألقل ث
  . وجود قوات دولية، أو حدود نافذة حتت الرقابة والرصد، مبساعدة قوات دولية

  احلدود املغلقة

 عرب احلدود الفلسطينية  البضائع واألشخاص-  إذا مل يكن كافة –من شأن احلدود املغلقة أن متنع مرور معظم 
واجلدار األمين الذي تعمل إسرائيل . اإلسرائيلية، باستثناء املسؤولني احلكوميني وغريهم من األفراد احملددين

  . على بنائه حالياً يثري أسئلة على صلة وثيقة ذه القضية

 تأثري اجلدار العازل على مستقبل  تدخل األنشطة اإلسرائيلية لبناء اجلدار العازل، وال ردود الفعل عليها، والال
املفاوضات يف النطاق الرمسي هلذه الدراسة املخصص لتحليل متطلبات األمن اخلارجي من أجل تعزيز سالم 

فنقاشنا حول اجلدار األمين العازل سوف يتمحور حول ما إذا ميكن . دائم وقيام دولة فلسطينية ناجحة
 من قبل إسرائيل يف الظروف اليت ميكن أن تطرأ يف مرحلة ما بعد التفاوض حوله أو القيام به من طرف واحد

انتهاء الصراع، علماً أن الدول ذات السيادة لديها احلق يف حتديد طبيعة السيطرة األمنية اليت على حدودها مع 
ية؛ الدول ااورة، غري أن ما سوف حيدث من اآلن وحىت توقيع اتفاقية سالم حمتملة سيكون يف غاية األمه
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خاصة وأنه ثبت تارخيياً، منذ بداية الصراع العريب اإلسرائيلي، أن أي أمر واقع يفرض على األرض يصعب 
مع وجود بعض االستثناءات مثل انسحاب إسرائيل من سيناء بعد توقيع اتفاقية السالم مع مصر، (تغيريه، 

ديد من أوجه قيام وتطور دولة وميكن للجدار األمين أن يؤثر على الع). ٢٠٠٥وانسحاا من غزة عام 
  .  فلسطينية طبيعة وطريقة إدارة عالقاا مع الطرف اإلسرائيلي يف خمتلف ااالت

  

  : حجج املدافعني عنه–احلاجز األمين 

جيادل املدافعون عن احلاجز األمين الذي يفصل إسرائيل عن األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة بأن 
 من مستوى التحكم بإمكانية دخول الفلسطينيني، واالنتحاريني منهم بوجه - بل قد زاد –احلاجز سيزيد 

ويقولون بأن احلاجز ميكن أن يساعد يف زيادة األمن بني الدولة الفلسطينية وإسرائيل . خاص، إىل إسرائيل
  .لعدة أسباب

يني إىل إسرائيل كما سيقلّل من أوالً، أي حاجز أمين يقلّل من تدفق األسلحة، أو املتمردين، أو اإلرهاب
ثانياً، سيخفض احلاجز من تكاليف مراقبة املعابر احلدودية ألنه يلزم توفر نقاط . التحديات احملتملة ألمنها

ثالثاً، سيقلل احلاجز من فرص شن عمليات .  مقارنة باحلدود املفتوحة نسبياً-تفتيش ومناطق خلفية أقل 
 مثل هجمات تقوم ا جمموعات فدائية انطالقاً من فلسطني -د إسرائيل عسكرية من ِقبل وحدات منظمة ض

سيكون فقط ملدة ) أو بعض أجزائه(باإلضافة إىل ذلك فإن اجلدار األمين العازل، . أو من اخلارج عرب فلسطني
ذكرناه، رابعاً، وباملنطق الذي .  خاضعاً لنتائج املزيد من أنشطة إرساء السالم- قد تستمر سنوات –حمددة 

سيساعد احلاجز يف دعم إجراءات بناء الثقة عرب توفري إحساس أكرب بالثقة باحلدود واحلد من قدرة الفرقاء 
  .املعارضني للسالم على زعزعتها

  

  : حجج املعارضني له–احلاجز األمين 

ديد مدى قدرة احلاجز أوالً، يلزم إجراء حتليل دقيق لتح. يشري املعارضون إىل التأثري الضار للحاجز على األمن
. األمين الدائم على زيادة أمن إسرائيل، وخصوصاً إذا مل يكن للفلسطينيني دور يف حتديد طوله ودرجة نفاذيته
. كما أن فعالية احلاجز قد ال تكون بالدرجة نفسها على امتداد احلدود الطويلة بني إسرائيل والضفة الغربية

لف أوجه إقامة الدولة الفلسطينية وتطويرها، مبا يف ذلك طبيعة العالقات ثانياً، ميكن أن يؤثر احلاجز على خمت
فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون احلاجز مهماً حلماية األمن . السياسية واالقتصادية وغريها مع إسرائيل

ملدى اإلسرائيلي، ولكنه سوف يؤثر من ناحية أخرى على حيوية اقتصاد الدولة الفلسطينية على األقل على ا
ولذلك، ال ميكن النظر إىل االعتبارات األمنية يف الفراغ، بل ينبغي قياسها وفقاً لعالقتها بالعوامل . القريب
  .األخرى
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 ثالثاً، إذا ما أضعف احلاجز األمين من قدرة الفلسطينيني على التواصل مع العامل اخلارجي، فإن ذلك ميكن أن 
ي للفلسطينيني، وسوف يضعف إىل حد معين على األقل معايري يكون له انعكاسات سلبية على الوضع النفس
ورابعاً، العملية السلمية مبنية على افتراض أساسي مفاده أن . بناء الثقة بني الطرفني الفلسطينية واإلسرائيلي

 أي يف" (يف األذهان"إاء الصراع ليس كافياً يف حد ذاته، بل ينبغي يئة الظروف من أجل تطوير السالم 
ولذلك يناقش ). عرب اتفاقيات مادية" (على األرض"مقابل تعزيزه ) نفسية كل من اإلسرائيليني والفلسطينيني

بعض املراقبني بأن اجلدار العازل ال يتناسب مع حل حقيقي للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي قائم على إنشاء 
م بوضوح بأن اجلدار العازل هو إجراء مؤقت ولكن هذا التأثري السليب ميكن التخفيف منه إذا ما فه. دولتني

ولكن حىت لو . يعتمد بقاؤه على تطور العالقات بني الطرفني، وإجراءات بناء الثقة بني إسرائيل وفلسطني
رضخ الفلسطينيون هلذا الواقع، أو وافقوا  على أي جدار أمين ختتار إسرائيل أن تبنيه على طول احلدود مهما 

نه من الضروري أن يكون هذا اجلدار األمين نافذاً مبا فيه الكفاية ملرور الناس والبضائع كان مداه أو نوعه، فإ
  . واآلليات من أجل احملافظة على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة من الناحية االقتصادية

  

  :حدود نافذة بدون مساعدة دولية

ذلك بإنشاء حدود نافذة ختضع ملراقبة وهناك خيار آخر وهو إجياد حدود نافذة دون مساعدة خارجية، و
حكومة الطرفني دون تدخل إضايف خارجي، وهو إجراء كان متبعاً طوال فترة التسعينات قبل انتفاضة 
األقصى؛ حيث كان على املسافرين عرب احلدود الفلسطينية اإلسرائيلية أن ميروا على نقاط تفتيش فلسطينية 

ولكن هذا اخليار فيه العديد من املشكالت . يام وتفتيشهموأخرى إسرائيلية من أجل التأكد من هو
على األقل يف املرحلة اليت تلي تأسيس الدولة الفلسطينية، اليت لن يكون فيها وضوح حول مدى . األساسية

تعزز الثقة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني اليت تساعد على التوصل إىل اتفاقيات حدودية قابلة للتنفيذ بدون 
وهذا ما سيفرض على الفلسطينيني متطلبات جوهرية تتعلّق بتجنيد حرس احلدود والقوى . ركة خارجيةمشا

األمنية وتدريبها وجتهيزها، مبا يتخطى إىل حد بعيد حجم القوى املتوفرة حالياً؛ ومن ناحية أخرى فإن 
لثقة بأن هذه اإلجراءات الطرفان سوف يتنافسان على آليات وإجراءات وقوانني االرتباط من أجل تعزيز ا

  . سوف تكون فاعلة مبا فيه الكفاية

 

  :القوة الدولية. ٣

يعترب نشر قوة دولية على امتداد احلدود الفلسطينية مع إسرائيل واألردن ومصر كجزء من تسوية سلمية أفضل 
ما أن هناك سوابق ك. وقد نوقش هذا اخليار يف مفاوضات السالم. وسيلة عملية لتعزيز األمن والثقة املتبادلة

  .١٩٨٢ملثل هذا احلل، مثل املراقبني والقوات متعددة اجلنسيات املنتشرة يف سيناء منذ العام 
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 ولكن الظروف اليت أحاطت توقيع اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل ختتلف اختالفاً جذرياً عن تلك اليت قد 
 اجلنسيات يف حالة سيناء، منتشرة يف الصحراء، حيث فالقوات املتعددة. حتيط بأي اتفاقية إسرائيلية فلسطينية

. تفصل مساحات واسعة بينها وبني املناطق ذات الطابع االستراتيجي والعسكري، إسرائيلية كانت أو مصرية
؛ ومن ناحية أخرى فإن )وليس بينهم إسرائيليون(كما أن عدد املدنيني الذين يعيشون يف املنطقة حمدود جداً 

. بني الطرفني ليس قضية مهمة يف هذه حالة سيناء) باستثناء الترانزيت بني مصر وإسرائيل(ادي التفاعل االقتص
كما أن القوات املتعددة اجلنسيات ليست مضطرة إىل التعامل اليومي مع املسؤولني املصريني أو اإلسرائيليني يف 

باإلضافة . ما عدم ثقة متبادلةظروف صعبة، وليست مضطرة أيضاً حلل قضايا معقدة بني جمتمعني يسود بينه
ونادراً . إىل ذلك فإن إسرائيل دأبت على التعبري عن حتفظها الشديد على وضع أمنها يف أيدي جهات خارجية

 وحىت –وحدها الواليات املتحدة حتظى بثقة إسرائيل . ما كانت جتارا مع غالبية البلدان األوروبية مشجعة
  .رائح اتمع اإلسرائيليهذه النظرة ال جيمع عليها كافة ش

  

  خصائص القوة الدولية الداعمة للسالم

  :الشروط املسبقة

والشروط . ينبغي نشر قوة دولية خارجية فقط بعد التوصل إىل السالم وفقط يف حال طلبت الدول املعنية ذلك
لية لتنسيق القوة املسبقة األخرى تتضمن توفري إطار عمل قانوين وقواعد تدخل مقبولة لدى كافة األطراف، وآ

  .الدولية مع األطراف األخرى

  

  :القيادة

. ال غىن عن الدور القيادي للواليات املتحدة يف أية قوة خارجية لتدعيم السالم وذلك جلملة من األسباب
أوالً، من غري املتصور عملياً قبول إسرائيل بتوكيل أمنها، جزئياً أو كلّياً، لدولة أو مؤسسة خارجية ما مل تكن 
الواليات املتحدة مشاركة فيها بقوة وسوف يوفر قرار من األمم املتحدة أداة لتوفري الشرعية الدولية ألي مهمة 
خارجية مبا يف ذلك مهمة تلعب فيها الواليات املتحدة دوراً ريادياً أو حصرياً، فمثل هذا القرار ال ميكن 

 أي قوة حفظ سالم دولية، مبا يف ذلك أي قوة االستغناء عنه يف أي مشاركة للتحالف األمريكي األورويب يف
ثانياً، على الرغم أنه من املرجح أن يكون الفلسطينيون أكثر استعداداً لقبول قوة مكلفة . قد تتبلور عن الناتو

من األمم املتحدة أو بقيادة األمم املتحدة، أكثر من استعداد اإلسرائيليني؛ إال أنه جيب على الفلسطينيني أن 
.  أيضاً بقوة تقودها الواليات املتحدة ملا هلا من تأثري على أية إجراءات إسرائيلية أحادية داخل فلسطنييرحبوا

ثالثاً، ألن الواليات املتحدة األمريكية قد ادعت لنفسها املسؤولية املبدئية عن تطوير نظام أمين جديد للشرق 
  . األوسط كله، واالهتمام بتطوير فعاليته
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 أصبحت مصاحل الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة مرتبطة بشكل ٢٠٠٣العراق يف عام وبعد احلرب على 
ال ميكن الفكاك منه بتحقيق هذا اهلدف مهما استغرق حتقيقه من وقت، سواء حتركت الواليات املتحدة 

. ألوروبيةبشكل موسع أو بائتالف حمدود مع حلفائها الذين هلم مصاحل حيوية يف املنطقة، خاصة الدول ا
واألسباب الكامنة وراء جتدد اهتمام الواليات املتحدة أن الواليات املتحدة ال ميكنها أن تستكمل مهماا 
ومسؤولياا األخرى يف املنطقة أو تؤمن أهدافها االستراتيجية مادام هناك صراع بني إسرائيل وأي من جرياا، 

ودائمة يف الشرق األوسط من قبل حكومات املنطقة، وقبل أن وطاملا مل يتم االعتراف بإسرائيل كدولة شرعية 
حيصل الفلسطينيون على دولتهم املستقلة ذات السيادة، وقبل أن يتم إاء الصراع العريب اإلسرائيلي الذي يعترب 

  . أحد العوامل املساعدة على جتنيد اإلرهابيني

  

  :األهداف العملياتية

  :ا يليينبغي على القوة الدولية أن تقوم مب

ميكن لقوة حفظ سالم دولية أن تتمركز على املعابر أو نقاط التفتيش على احلدود طول احلدود لتساعد  -
حرس احلدود الفلسطينيني واإلسرائيليني واملصريني على تفتيش اآلليات واألشخاص والبضائع اليت تنتقل 

ن مواقع إستراتيجية، مثل مراقبة املعابر عرب احلدود، وميكن لقوة املراقبة الدولية أن تراقب هذه املناطق م
احلدودية، ونقاط التفتيش، واملرافئ، وااري املائية، واال اجلوي، ورمبا املمرات اليت تربط بني الضفة 

ولكن هذه النقطة جيب أن تدرس بتأنّ والتفاوض بدقة من أجل التأكيد على أن القوة . الغربية وغزة
مهمتها بفعالية، وتفادي قدر اإلمكان حتوهلا نقطة معارضة من أي من األطراف، الدولية سيتاح هلا أداء 

باإلضافة إىل ذلك، . على األقل يف الفترة األوىل اليت تلي توقيع اتفاقية سالم) غري احملرضني من اخلارج(
ر أدوات مراقبة ميكن للقوة الدولية أن توفر الدعم املادي والتقين للفلسطينيني واإلسرائيليني من أجل تطوي

 .  إلكترونية جديدة أو حمسنة، ليتم استخدامها على احلدود

وهذه املهمة قد تشمل اإلشراف على عودة الالجئني الفلسطينيني إذا : التأكد من االلتزام باتفاقية السالم -
ما متت املوافقة على هذا البند يف اتفاقية السالم، ورصد تطبيق أوجه حمددة من االتفاقية، خصوصاً، التزام 

 .األطراف باختاذ إجراءات ضد اإلرهابيني ومنظمام

 إجراءات بناء الثقة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني مثل إطالق األسرى واحملتجزين، ومراقبة املشاركة يف -
عملية تبادل السجناء واألسرى، ووضع حجر األساس االت تعاون حمددة، وخلق أجواء ثقة متبادلة بني 

  . املسؤولني العسكريني واملدنيني اإلسرائيليني ونظرائهم
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ألنه سيكون من املستحيل حتقيق أي : ط بني القوات األمنية اإلسرائيلية والفلسطينيةتسهيل ترتيبات االرتبا -
أهداف دون وجود تعاون وتبادل معلومات، فإن القوة الدولية جيب أن تتصرف على أساس أا عامل 

 .ارتباط بني القوات العسكرية، الشرطة، االستخبارات يف الدولتني

اإلسرائيليني والقوات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية وتوفري األمن اإلشراف على انتقال املستوطنني  -
، أعاد اجليش اإلسرائيلي ٢٠٠٠سبتمرب / بعد اندالع انتفاضة األقصى يف أيلول: خالل عملية االنسحاب

 وكما جاء يف اتفاقية أوسلو فإن إسرائيل مسؤولة حالياً. احتالل معظم املدن الرئيسية يف الضفة الغربية
عن أمن املستوطنات يف املناطق الفلسطينية، وبالتايل فإن أي تسوية سلمية تؤدي إىل قيام دولة فلسطينية 
سوف تعين أن معظم أو كل القوات اإلسرائيلية جيب أن تنسحب من املناطق الفلسطينية وتعيد انتشارها 

 تعين تقليص عدد ومبا أن أي اتفاقية سالم سوف. يف أماكن أخرى كما فعلت إسرائيل يف غزة
املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، هذا إذا مل يكن هناك انسحاب كامل من األراضي اليت ال 
تدخل ضمن دولة إسرائيل، فإنه فسوف يكون ِلزاماً إعادة إسكان املستوطنني اإلسرائيليني خارج 

إعادة انتشار وحدات جيش الدفاع األراضي الفلسطينية، وبالتايل فإن القوة الدولية ميكن تشرف على 
 .اإلسرائيلي باإلضافة اإلشراف على عملية نقل وإعادة إسكان املستوطنني

 

  :القوات العسكرية الفلسطينية. ٤

ونعين . من القضايا اهلامة املتعلّقة بإنشاء دولة فلسطينية حتديد ما إن كان سيسمح هلا بامتالك قوات عسكرية
لقدرة على درء األخطار اخلارجية احملتملة والتحديات األخرى، كتمييز هلا عن بذلك القوات اليت لديها ا

  . حرس احلدود والشرطة وأجهزة املخابرات وغريها

التحدي اخلارجي الرئيسي ألمن فلسطني هو اإلرهاب الذي ترعاه يف اخلارج عناصر ال توافق على اتفاقية 
وعلى . و التدخل احملتمل لدول اجلوار يف شؤوا الداخليةوالتحدي اخلارجي الثاين ه. السالم مع إسرائيل

سبيل املثال، وفّرت سوريا وإيران الدعم السياسي والعسكري واملايل ملنظمات مثل محاس واجلهاد اإلسالمي 
واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وحزب اهللا، ومل تكن تدعمان دائماً مبادرات السالم اليت تقوم ا السلطة 

كما أن أية اتفاقية سالم حتلّ مشكلة الضفة الغربية مبعزل عن مرتفعات اجلوالن ميكن أن تزيد من . ينيةالفلسط
  .احتماالت التدخل السوري

ومن أجل محاية فلسطني من هذه األخطار، يبدو وجود قوة عسكرية فلسطينية منطقياً يف الظاهر جلملة من 
غري أن فكرة بناء قوات عسكرية فلسطينية تفرض .  النفسية فيهااألسباب، مثل سيادة الدولة، وهيبتها واحلالة

فالتحدي سيكون يف بناء جيش فلسطيين يلبي االحتياجات الفعلية لفلسطني مثل مواجهة . مشكالت كبرية
فمن وجهة النظر اإلسرائيلية، . اإلرهاب اخلارجي من غري أن يؤدي ذلك إىل زيادة اهلواجس األمنية اإلسرائيلية
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عني أالّ تعين التسوية السلمية جمرد ختلّي الفلسطينيني عن فكرة تدمري الدولة اليهودية وحسب، بل وسيطرة يت
 الدولة الفلسطينية على كافة النشاطات داخل فلسطني واليت ميكن تدفع إسرائيل إىل القيام بعمل عسكري ضد

  .فلسطني

  :قوات األمن احمللّية

إىل الدولة الفلسطينية امتالكها حرس احلدود، والشرطة، وغريها من األجهزة اخليار األكثر منطقية بالنسبة 
وينبغي أن تكون .  مبعىن أنه ال ميكن أن تكون هناك قوات عسكرية نظامية–االستخباراتية واألمنية 

  .التجهيزات اخلفيفة كافية لكي تتعامل الدولة الفلسطينية مع هذه األخطار والتحديات

  : الفلسطينيةالقوات العسكرية

اخليار البديل، والذي نعتقد بأنه لن يكون مفيداً يف تعزيز السالم واألمن، هو السماح ببناء قوات عسكرية 
ميكن أن تتضمن هذه القوات بعض الوحدات الربية، والبحرية واجلوية . فلسطينية كباقي الدول ذات السيادة

  :د على هذه القوات مثلكما يلزم فرض قيو. شريطة أالّ تكون وحدات كبرية

 .قيود على عدد ورمبا نوع األسلحة، وحجم القوات، ومواقعها وسرعة انتشارها -
 .وجود ارتباطات مع اجليش اإلسرائيلي، على الصعيد االستخبارايت وتوفري الدعم لتدريب القوات -
 .عالقة شفافة بني القوات العسكرية وقوات األمن، وحرس احلدود، والشرطة -
 .ة واضحة وشفافة على اجليشسيطرة مدني -
 قيود على التعبئة والتدريبات -
دعم خارجي من دول مثل الواليات املتحدة ومصر واألردن واإلحتاد األورويب على صعيد توفري التدريب  -

 .واملعدات
  
 
  :املستوطنات اإلسرائيلية. ٥

 مستوطنة ١٥٠ ما يزيد عن يوجد. الناحية األخرى ذات الصلة باألمن اخلارجي هي املستوطنات اإلسرائيلية
ومن .  مستوطن٤٠٠,٠٠٠يف الضفة الغربية وحتظى باعتراف وزارة الداخلية اإلسرائيلية ويعيش فيها حوايل 

وهناك ثالثة خيارات عامة للتعامل مع قضية . املرجح أن يبقى بعضها يف ما يعرف اليوم باألراضي الفلسطينية
 بأنه بناء على اعتبارات أمنية، ينبغي التقليل من هذه املستوطنات أو املستوطنات تقود مجيعها إىل االستنتاج

  :حىت إزالتها بالكامل عقب إنشاء دولة فلسطينية، باستثناء تلك الواقعة يف األراضي اليت ستدمج مع إسرائيل

ات ينبغي أن حتتفظ إسرائيل إما بالسلطة الكاملة أو املشتركة مع احلكومة الفلسطينية على املستوطن .١
  . الدولة الفلسطينيةاإلسرائيلية املتبقية داخل حدود
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  .ضي الفلسطينية للسلطة الفلسطينيةينبغي أن ختضع أية مستوطنات تظل يف األرا .٢
تتولّى قوة دعم السالم الدولية املسؤولية عن محاية هذه املستوطنات إما بشكل مستقل أو بالتعاون  .٣

 .مع الشرطة الفلسطينية
  

  :املراقبة، والتطبيق، وشروط فض النـزاعاالستخبارات، و. ٦

هناك القليل من األمكنة األخرى يف العامل اليت حيتل فيها مفهوم االتفاقات والتسويات السياسية كتطور 
وهذا أحد األسباب الرئيسية إلطالق تسمية . عضوي هذا القدر من األمهية بالنسبة إىل مفاهيم السالم واألمن

ونتيجة لذلك، يتعني أن يكون األمن مؤلفاً من عدة . لسالم العربية اإلسرائيليةعلى مفاوضات ا" عملية"
عوامل، القليل منها مرتبط باحلدود والقوات وغريها من االتفاقيات الرمسية اليت تبين الثقة يف النواحي 

بارزة يف عدد  أمهية - وطرف ثالث رمبا–ولذلك، سيحتل التعاون والشفافية بني إسرائيل وفلسطني . العسكرية
  :وهناك مقاربتان أساسيتان على األقل ملثل هذا التعاون األمين. من النواحي

ومن األمثلة على .  إسرائيلية مبشاركة حمدودة من طرف ثالث أو بدوا-اتفاقيات مشتركة فلسطينية  -
 .لثقةذلك التعاون االستخبارايت واتفاقيات االرتباط، وآليات فض الرتاعات، وإجراءات بناء ا

بالنظر إىل الصعوبات اليت تكتنفها عملية بناء الثقة املتبادلة منذ البداية، ميكن أن : املشاركة الدولية -
تكون مشاركة فريق ثالث مفيدة بل قد تكون شرطاً ضرورياً من أجل تعاون طويل املدى بني 

ا البلد األقوى الذي وميكن أن تلعب الواليات املتحدة على وجه اخلصوص دوراً بارزاً أل. اجلانبني
 .لديه حضور يف املنطقة وحيظى بثقة الطرفني

  :هناك أربع نواٍح عامة ميكن أن تكون مشاركة الواليات املتحدة أو أي طرف دويل آخر فيها مفيدة

إنشاء جلان استخباراتية مشتركة لتعزيز التعاون االستخبارايت بني احلكومتني اإلسرائيلية والفلسطينية  .١
علّق بقضايا مثل القضاء على اخلاليا اإلرهابية، ومنع النشاطات اإلجرامية، وتوفري تطمينات فيما يت

 .بشأن النشاطات والنوايا العسكرية، والسياسية، وحىت االقتصادية لكل طرف
تأسيس جلان ارتباط لتعزيز التعاون يف النواحي اليت يوجد للطرفني فيها مصاحل مشتركة مثل القضايا  .٢

 .لناشئة عن انتقال الالجئنياألمنية ا
وهي ضرورية من أجل التعاون املباشر والصريح . آليات لفض النـزاعات وإجراءات بناء الثقة .٣

وعلى سبيل . واملنتظم والسريع مع الصعوبات، وأوجه اخلالف يف التفسري، وتغير الظروف احملتوم
ي الفلسطينية يف حال اإلعالن عن حالة املثال، إذا طالبت إسرائيل حبق إعادة نشر قواا يف األراض

الطوارئ، ستكون آلية فض الرتاع مبنتهى األمهية من أجل إجراء مناقشات بني الفلسطينيني، 
 .واإلسرائيليني، والقوة الدولية، واألطراف اخلارجية

 ١٢



جل إنشاء دولة وينبغي املوازنة بني هذه املسألة واالحتياجات املالية األخرى من أ. توفري املصادر املالية .٤
 . فلسطينية قابلة للبقاء

 
  :القضايا األمنية اخلاصة املتعلّقة بالقدس. ٧

فالقدس حتتلّ مكانة . منذ اندالع الصراع العريب اإلسرائيلي ومستقبل القدس ميثل نقطة رئيسية يف هذا الرتاع
 أرض حمصورة مساحتها كيلومتر هامة بالنسبة إىل األديان التوحيدية الثالثة اليت هلا أماكن مقدسة فيها ضمن

وبالنظر إىل تواجد مواطنني ينتمون لديانات، وقوميات، وإثنيات خمتلفة، إضافة . مربع واحد يف املدينة القدمية
يتفق عليه اجلميع " شامالً"إىل املزاعم املتضاربة حبق السيادة على املراكز الدينية، من الصعب أن نتخيل حالً 

وال يزال جانب من املوقف اإلسرائيلي منذ . سة يف املدينة حتت سيطرة فريق واحد فقطويترك األقسام احلسا
ومما زاد يف تعقيد املسألة .  مبين على أنه ينبغي أن تظل القدس مدينة واحدة وغري مقسمة١٩٦٧حرب العام 

لعت يف املدينة القدمية وأحداث الشغب اليت اند. يف السنني األخرية وجود مستوطنات إسرائيلية جماورة للمدينة
 أظهرت اجلو املشحون يف ٢٠٠٠سبتمرب / جبل اهليكل يف أيلول/ عقب زيارة أرييل شارون للحرم الشريف

  .املدينة

  :املسؤوليات األمنية الفلسطينية يف بعض أقسام القدس الشرقية

ثل احلي اإلسالمي واحلي سيكون للدولة الفلسطينية سيطرة أمنية على كامل القدس الشرقية أو أجزاء منها، م
  :ويف ما يتعلّق باملسائل األمنية سيكون من الضروري. املسيحي يف املدينة القدمية

 ترسيم احلدود -
 عقد اتفاقيات ارتباط بني إسرائيل وفلسطني -
  .نزع حمتمل للسالح يف املدينة، باستثناء سالح القوات األمنية -
فة إىل آليات لفض الرتاعات من خالل سلطة بلدية ميكن تنظيم أو وضع مقاييس لبناء الثقة، باإلضا -

 . موحدة أو كونفدرالية
 

  :املسؤولية األمنية اإلسرائيلية يف القدس بأكملها

واالختالف احملتمل هو يف إنشاء جلنة دولية متنح . سيكون هذا اخليار مبثابة استمرار للوضع احلايل للمدينة
رم الشريف، مع السماح إلسرائيل ببسط سيطرا األمنية الكاملة الدولة الفلسطينية حق رعاية أماكن مثل احل

) جبل اهليكل(كما ميكن وضع املصاحل اإلسالمية واليهودية، واحلرم الشريف . على باقي املناطق يف القدس
اليت كانت موضع " السيادة املتبقية"هذه، هي ضد ما " سيادة الوصاية"و. حتت الوصاية املشتركة للدولتني

وهناك خيار آخر، وهو إعطاء إسرائيل السيادة والسيطرة على . ٢٠٠٠يف قمة كامب ديفيد عام جدل 
  .القدس وجعل أبو ديس عاصمة بديلة للفلسطينيني
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 ومن الناحية األمنية ستكون شروط هذا اخليار هي األبسط من الناحية القدرة األمنية مما سيخول إسرائيل 
فضته القيادة الفلسطينية يف املاضي، وليس هناك ما ينبئ بأنه سيكون ممارسة سلطتها، ولكن هذا اخليار ر

  . مقبوالً يف املستقبل

  

  :)أو يف أقسام منها(املسؤولية األمنية الدولية يف القدس 

اخليار الثالث هو إعطاء األمم املتحدة أو أي جسم دويل آخر حق السيطرة األمنية على املدينة القدمية 
رات سيكون منح قوة دولية مقبولة لدى الطرفني السيطرة على كافة املواقع املقدسة يف وأحد اخليا. ضواحيها

جبل اهليكل لفترة / وسوف تتم مناقشة موضوع السيطرة األمنية على احلرم الشريف. القدس الشرقية والغربية
تخذة، وسوف يكون معينة، تقرر بعدها األطراف املعنية إما التوافق على حل جديد أو توسيع الترتيبات امل
  . املدخل إىل ذلك حتديد طبيعة العالقات األمنية بشكل عام بني إسرائيل والدولة الفلسطينية

  

  اخلالصة. ٨

رمبا كان األمن العامل الوحيد يف حتديد ما إذا كان سيتم التوصل إىل سالم بني إسرائيل والدولة   
يف نفس الوقت، يتعني على اجلميع االعتراف بأن و. الفلسطينية العتيدة وما إذا كانت هذه الدولة ستنجح

األمن اخلارجي للحيز اإلسرائيلي الفلسطيين سيعتمد على مجلة من العوامل، ناقشنا بعضها هنا، والبعض اآلخر 
  .سيخضع للمفاوضات يف عملية التوصل إىل السالم

  

  

  

  

  

  

  

 ١٤



  مـالحـق

  

  ٢٠٠٣-١٩٤٨بعثات حفظ السالم يف الشرق األوسط، : ١ملحق 

  األهداف  البعثة
احلجم األقصى 

للقوة 
  العسكرية

املنظمة مراقبة اهلدنة الدولية 
)١٩٤٨-(  

مراقبة وقف إطالق النار، اإلشراف على اتفاقيات اهلدنة 
واملناطق مرتوعة السالح بني مصر ولبنان وسوريا من جهة 

  وبني إسرائيل
٥٧٢  

 Iقوات الطوارئ الدولية 
)١٩٦٧-١٩٥٦(  

طق العازلة، اإلشراف على انسحاب القوات االنتشار يف املنا
  من مصر

٦٠٧٣  

 IIقوات الطوارئ الدولية 
)١٩٧٩-١٩٧٣(  

إجياد منطقة عازلة بني القوات املصرية واإلسرائيلية، اإلشراف 
  على التدابري اإلضافية للتخفيف من حدة التوتر

٦٩٧٣  

قوات مراقبة فك االرتباط 
  )-١٩٧٤(الدولية 

رتباط، تسيري دوريات يف منطقة عازلة اإلشراف على فك اال
 كلم بني القوات اإلسرائيلية والسورية يف مرتفعات ١٠عمقها 
  اجلوالن

١٣٣١  

القوات الدولية املؤقتة يف لبنان 
)١٩٧٨-(  

االنتشار يف املنطقة العازلة، اإلشراف على انسحاب اجليش 
اإلسرائيلي من جنوب لبنان، ومساعدة احلكومة اللبنانية يف 

  سط سيادا على املنطقة ب
٦٩٧٥  

املراقبون والقوة متعددة 
  )-١٩٨٢(اجلنسيات 

  تطبيق الترتيبات األمنية عقب االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء
٢٥٠٠  

 Iالقوة متعددة اجلنسيات 
)١٩٨٢-(  

  اإلشراف على انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بريوت
١٢٨٥  

 IIالقوة متعددة اجلنسيات 
)١٩٨٤-١٩٨٢(  

  توفري قوات فصل يف بريوت
٥٥٠٠  

الوجود الدويل املؤقت يف اخلليل 
)١٩٩٤-(  

  تعزيز استقرار وأمن الفلسطينيني الذين يعيشون يف اخلليل
١٦٠  

  

  ٢٠٠٣-١٩٦٧القضايا األمنية وعملية السالم العربية اإلسرائيلية، : ٢امللحق 

/ االتفاق
  االقتراح

  القضايا األمنية الدولية  التاريخ
القضايا األمنية 
 الفلسطينية احمللّية

قرار جملس األمن 
  ٢٤٢رقم 

 تشرين ٢٢
/ الثاين

نوفمرب 
١٩٦٧  

انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية من 
  ١٩٦٧األراضي اليت احتلّت يف حرب العام 

  

 تشرين ٢٢ ٣٣٨القرار رقم 
/ األول

أكتوبر 
١٩٧٣  

وقف القتال وكافة العمليات العسكرية على 
  ٢٤٢؛ تنفيذ القرار الفور

  

 ١٥



/  آذار١٩ ٤٢٥القرار رقم 
 ١٩٧٨مارس 

وقف العمليات العسكرية اإلسرائيلية اليت دد 
السيادة اللبنانية وانسحاب القوات من 

األراضي اللبنانية؛ تأسيس قوة دولية مؤقتة يف 
  جنوب لبنان

  

اتفاقية كامب 
  داڤيد

/  أيلول١٧
سبتمرب 
١٩٧٨  

ة للسيادة املصرية السماح باملمارسة الكامل
وصوالً إىل احلدود املعترف ا بني مصر 

وفلسطني أيام االنتداب، انسحاب القوات 
اإلسرائيلية من سيناء، ترسيخ حق عبور السفن 

يف خليج السويس وقناة السويس، تضمني 
مشاركة القوات اإلسرائيلية واألردنية يف 

دوريات مشتركة، نشر قوات األمم املتحدة 
منطقة شرم الشيخ لضمان ) ب(ناء وسي) أ(يف 

  حرية املرور عرب مضائق تريان 

بناء قوة شرطة 
حملّية قوية يف 
الضفة الغربية 

وغزة، ميكن أن 
تتضمن مواطنني 
أردنيني، حتتفظ 

الشرطة بقناة 
اتصال يف املسائل 

األمنية الداخلية مع 
ضباط إسرائيليني 

وأردنيني 
  .ومصريني

معاهدة السالم 
يل بني إسرائ
  ومصر

/  آذار٢٦
 ١٩٧٩مارس 

إاء حالة احلرب بني إسرائيل ومصر، 
انسحاب القوات املسلحة واملدنيني 

اإلسرائيليني من سيناء، نشر قوات تابعة لألمم 
املتحدة للمساعدة يف اإلشراف على نقاط 
التفتيش وتسيري دوريات استطالع وإنشاء 
مراكز حراسة على امتداد املنطقة العازلة 

تة، استمرار طلعات االستطالع اجلوية املؤق
اإلسرائيلية إىل حني اكتمال االنسحاب 

  اإلسرائيلي

  

مذكّرة تفاهم 
بني الواليات 

املتحدة 
  وإسرائيل

 تشرين ٣٠
/ الثاين

نوڤمرب 
١٩٨١  

االتفاق على تعزيز التعاون اإلستراتيجي لدرء 
كافة األخطار اليت مصدرها االحتاد السوڤيايت 

  تفاق على التعاون العسكريعن املنطقة، اال

  

االعتراف كل 
من إسرائيل 

ومنظمة التحرير 
  باآلخر

/ أيلول
سبتمرب 
١٩٩٣  

اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، قبول 
، نبذ املنظمة ٣٣٨ و٢٤٢املنظمة بالقرارين 

للعمليات اإلرهابية، اعتراف إسرائيل باملنظمة 
  بوصفها ممثل الشعب الفلسطيين

  

 إعالن: Iأوسلو 
مبادئ حول 

اتفاقيات احلكم 
  الذايت املؤقت

/  أيلول١٣
سبتمرب 
١٩٩٣  

إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية يف الضفة 
الغربية وغزة، احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على 

  األمن اخلارجي واملستوطنات

بناء قوة شرطة 
قوية من أجل 

ضمان النظام العام 
واألمن الداخلي، 

جتنيد ضباط شرطة 
اجلوازات من محلة 

األردنية والوثائق 

 ١٦



  املصرية
اتفاقية غزة 

  وأرحيا
 مايو ٤

١٩٩٤  
ال حيق للسلطة الفلسطينية فتح سفارات أو 

  قنصليات
  

اتفاق إسرائيل 
ومنظمة التحرير 

على التحضري 
لنقل السلطات 
  واملسؤوليات

/  آب٢٩
أغسطس، 
١٩٩٤  

    

معاهدة السالم 
اإلسرائيلية 

  األردنية 

 تشرين ٢٦
 /األول

أكتوبر 
١٩٩٤  

استمرار إسرائيل يف تولّي مسؤولية األمن 
  اخلارجي، ومحاية احلدود األردنية واملصرية

  

: IIأوسلو 
االتفاقية املؤقتة 

حول الضفة 
الغريب وقطاع 

  غزة

/  أيلول٢٨
سبتمرب 
١٩٩٥  

استمرار إسرائيل يف تولّي مسؤوليات األمن 
 اخلارجي، وأمن اإلسرائيليني، واحلدود املصرية
  واألردنية، إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية

  

اتفاقية شرم 
  الشيخ

/  آذار١٣
مارس، 
١٩٩٦  

إعالن مصر والواليات املتحدة عن دعمهما 
  لعملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية

  

التفاهم على 
وقف إطالق 

النار بني إسرائيل 
  ولبنان

/  نيسان٢٦
 ١٩٦٦أبريل 

    

االتفاقية املؤقتة 
  ليلحول اخل

مايو /  أيار٩
١٩٩٦  

    تأسيس وجود دويل مؤقت يف اخلليل

  )٢٠٠٠ديسمرب /  كانون األول٢٣(مقترحات كلينتون : ٣امللحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٧



وينبغي التعويض عن األراضي اليت تضمها . من أراضي الضفة الغربية% ٩٦ إىل ٩٤ينبغي إعطاء الدولة الفلسطينية ما بني : األراضي
  .ن األراضي إضافة إىل املمر اآلمنم% ٣-١إسرائيل بـ 

 ٣٦وأنا أعتقد بأن االنسحاب اإلسرائيلي سيستغرق . املفتاح لتحقيق األمن يكمن يف وجود دويل ناتج عن موافقة متبادلة: األمن
 ٣٦الدولية ملدة ويف اية تلك الفترة، سيبقى هناك وجود إسرائيلي حمدود يف مواقع ثابتة يف وادي األردن حتت إشراف القوات . شهراً
  .شهراً

ويف ما يتعلّق باال اجلوي، أقترح أن يكون لدولة فلسطني السيادة على جماهلا اجلوي، لكن على الطرفني أن يتوصلوا إىل ترتيبات 
من على وينبغي أن يكون يف الدولة الفلسطينية قوة دولية من أجل ضبط األ. خاصة بأعمال التدريب اإلسرائيلية واملتطلبات األمنية

  .احلدود وردع اهلجمات احملتملة
ويف . وهذا ينطبق على املدينة القدمية أيضاً. املبدأ العام هو أن األحياء العربية مناطق فلسطينية واألحياء اليهودية مناطق إسرائيلية: القدس

وهناك صيغتان . ضايا الرمزية املتعلقة بالسيادةجبل اهليكل، أعتقد بأن الفجوات ال تتعلق باإلدارة العملية وإمنا بالق/ ما يتعلّق باحلرم
  :لتوفري الثقة املتبادلة

، أو "احلائط الغريب واحليز املقدس لدى اليهود والذي يشكل جزءاً منه"السيادة الفلسطينية على احلرم، والسيادة اإلسرائيلية على 
 ".احلائط الغريب وقدس األقداس الذي يشكل جزءاً منه"

شتركة على احلرم وسيادة إسرائيلية على احلائط الغريب وسيادة عملياتية مشتركة على عمليات احلفر أسفل احلرم سيادة فلسطينية م
 .وخلف احلائط

. ١٩٤٨أعتقد بأن إسرائيل مستعدة لالعتراف باملعاناة املعنوية واملادية اليت حلقت بالشعب الفلسطيين نتيجة حلرب العام : الالجئون
ال ميكن للجانب اإلسرائيلي بكل بساطة أن يقبل بأية إشارة إىل حق .  يف كيفية التعامل مع مفهوم حق العودةوالفجوة الرئيسية هي

العودة الذي يعين حق اهلجرة إىل إسرائيل يف حتد لسياسات السيادة اإلسرائيلية يف ما يتعلّق مبنح اإلذن بالدخول أو ديد الطابع 
  :وعلى ضوء ما تقدم، أقترح خيارين. حلل منسجماً مع مقاربة احلل القائم على وجود دولتنيويتعني أن يكون ا. اليهودي للدولة

 أو،.  اعتراف كل من الطرفني حبق الالجئني الفلسطينيني بالعودة إىل فلسطني التارخيية-
 . اعتراف كل من الطرفني حبق الالجئني الفلسطينيني بالعودة إىل موطنهم-

  :ية حمتملة لالجئنيوهناك مخسة مواطن ائ  
 . دولة فلسطني-
 . تلك األراضي يف إسرائيل واليت سيصار إىل ضمها إىل فلسطني مبوجب مقايضة األراضي-
 . إعادة تأهيلهم يف البلدان اليت تستضيفهم-
 . إعادة توطينهم يف بلد ثالث-
 . عودم إىل إسرائيل-

لغربية وقطاع غزة واملناطق املكتسبة مبوجب مقايضة األراضي ستكون حقاً وينبغي أن توضح االتفاقية بأن العودة إىل الضفة ا  
  .لكافة الالجئني الفلسطينيني

ويف حال مل يتم القبول ا، فلن ختتفي عن الطاولة وحسب، بل وستذهب معي عندما أغادر البيت . هذه هي أفكاري  
 .األبيض
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