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  ثقوب أمنية يف االتفاق

  زئيف شيف

  

رئيس األركان، اللواء أمنون شاحاك، يف جلسة جلنة اخلارجية  نائب قال  
واألمن التابعة للكنيست، إنه مل يطلب من اجليش إعداد خطة مشتركة تتعلق 

أما رئيس األركان، اجلنرال إيهود . باالنسحاب السريع من قطاع غزة ومنطقة أريحا
ش وجهاز األمن العام براك، فتحدث عن الصعوبات املتوقعة التي سيواجهها اجلي

هذه األقوال هي جمرد رأس اجلبل . يف احلفاظ على األمن بعد االنسحاب") الشاباك("
فرئيس الوفد اإلسرائيلي املفاوض . اجلليدي، مقارنة باألفكار السائدة يف جهاز األمن

إلياكيم روبنشتاين يمكنه القول إن األسلوب الذي تم جتاوزه به يشكل إهانة له، 
اجلهاز األمني يتذمرون أساساً ألن أحداً مل يكلف نفسه عناء استشارة أي ورؤساء 

وهذا هو الوضع على امتداد هذه . منهم، حتى يف اللحظة األخيرة قبل قبول االتفاق
اجلبهة، بدءاً بالسكرتير العسكري لرئيس احلكومة، وانتهاء برئيس األركان وباقي 

  .قادة األجهزة األمنية
لقول، إنه عندما يتعلق األمر باتفاقات تقوم على مصاحلة ظاهرياً، يمكن ا  

ال ) احللم(هو الرؤية املستقبلية ] املفاوضين[تاريخية، فإن ما يجب أن يوجه 
وهذا صحيح يف حاالت كثيرة، وعند البحث يف اجلانب األوسع . التفصيالت الصغيرة

ة بمكان، احلرص على لكن إذا كان املراد هو جناح االتفاق، فإن من األهمي. لالتفاق
فاخلطر الكبير الذي . عدم وجود ألغام يف االتفاق؛ فهي قد تكون عامالً يف إخفاقه

، ةيهدد االتفاق املرحلي ليس مصدره عدواً خارجياً، بل خطر تدهور األوضاع األمني
واالختبار سيكون، قبل أي شيء آخر، يف املوضوعات املتعلقة . واألعمال اإلرهابية

  .اخلي، ولذا ال يمكن جتاهل تفصيالت خمتلفةباألمن الد
ويتضح من التمعن يف االتفاق ويف شروح وزارة اخلارجية أن طاقم   

وكانت . يف شؤون األمن املفاوضات، الذي قام بعمل صعب، كان يفتقر إىل مستشارين
وال يمكن . إشكاالت قاخلطرة يف االتفاق واملرشحة خلل" الثقوب"النتيجة عدداً من 
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إلعالن مبادئ أن يغطي كل شيء، لكن املقدمة أيضاً كانت تفتقر إىل نقاط مهمة؛ 
فعلى سبيل املثال، ليس هناك أي ذكر لواجب منظمة التحرير الفلسطينية يف وقف 

فال يعقل أن توقع إسرائيل اتفاقًا مع الفلسطينيين، . الكفاح املسلح ضد إسرائيل
يعاً من قطاعين مهمين من دون أن يتضمن ذلك االتفاق يف يتضمن انسحاباً سر

ومعنى ذلك أيضاً وقف االنتفاضة، . املقابل التزاماً فلسطينياً بوقف الكفاح املسلح
والهجمات التي تشنها املنظمات املنضوية حتت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، على 

يف االتفاق كلمة بشأن واجب  يضاف إىل ذلك أن ليس. إسرائيل من األراضي اللبنانية
  .الكفاح املشترك ضد اإلرهاب

وليس هناك كلمة وال إشارة، إىل ما يمكن أن يحدث إذا جرى خرق بالغ الداللة   
لالتفاق من جانب الفلسطينيين، أو إذا انهار االتفاق ألن منظمة التحرير الفلسطينية مل 

روقات الكبيرة، فإن وجود ويف حال تكرار اخل. تتمكن من فرض إرادتها على األرض
ما الذي يمكن أن يحدث يف حالة كهذه؟ فهل . جلنة حتكيم ومراقبين أجانب ال يكفي

ستسير املرحلة االنتقالية قدماً نحو املرحلة املقبلة والدائمة كأن شيئاً مل يكن؟ 
الفلسطينيون يريدون وجود قوات تابعة لألمم املتحدة أو قوات دولية حتسباً إلمكان 

وتبرير هذا املطلب هو أن هذا الوجود هو الطريق املثلى ملكافحة حركة . لهمفش
لكن ذلك يشكل أيضاً مدخالً للعودة إىل النظام القديم، نظام جلان الهدنة ". حماس"

  .والتدخل األجنبي
وإذا كان هناك حرص على التفصيالت، بالنسبة إىل املوضوعات االقتصادية   

فهذا التوزيع يف الشأن . كذلك بالنسبة إىل الشؤون األمنيةوالقانونية، فاألمر ليس 
األمني، إىل داخلي وخارجي، يف املرحلة االنتقالية، حيث يضطلع الفلسطينيون 

ومثل هذا . باملسؤولية عن األمن الداخلي، جارف جداً، ويحمل يف ثناياه ألغاماً
ذا املوضوع حمور جدل وكان ه. التوزيع يطرح الكثير من عالمات االستفهام واألسئلة

ويف االتفاق احلايل، وافقت . حاد يف مباحثات كامب ديفيد بشأن احلكم الذاتي
. إسرائيل من دون حتفظ على املوقف املصري السابق، يف موضوعات األمن الداخلي

  .ويف حينه، مل يقبل األميركيون أيضاً باملوقف املصري على نحو جارف
املرتبطة بغرض القانون، وال سيما يف ما  ليس هناك أي تطرق إىل القضايا  

فلنفترض أن جهاز األمن العام تلقى غداً معلومات تفيد أن . يتعلق بمكافحة اإلرهاب
فمن . لعملية تخريب خطرة يف القدس ةيف أريحا، تعد العد" حماس"خلية تابعة حلركة 
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طينية هي يعتقل اخللية قبل أن حتقق مكيدتها؟ بموجب االتفاق فإن الشرطة الفلس
املسؤولة عن األمن الداخلي، ولذا فهي، ال شرطة إسرائيل أو جهاز األمن العام، يجب أن 

وبكلمات أُخرى، إن الوضع اجلديد يبقى يف أيدي الشرطة . تعالج هذه املسألة
الفلسطينية يف املستقبل القريب مسؤولية اعتقال املشتبه يف أنهم ارتكبوا أعماالً 

كذلك ليس يف االتفاق كلمة بشأن مصير . عهم وحماكمتهمإرهابية، والتحقيق م
ومن املؤكد أن الفلسطينيين سيعارضون اآلن نقلهم . السجناء الكثيرين يف سجون غزة

  .إىل إسرائيل، وقريباً جداً سيطالبون بإطالقهم
، فور "الساخنة" املطاردة"ويف جمال األمن اجلاري، ليس هناك ذكر حلق   

ل األراضي اإلسرائيلية، وفرار املنفذين إىل قطاع غزة أو إىل حدوث عمل تخريبي داخ
وإنه لغامض جداً القول، إن يف إمكان اإلسرائيليين السفر على الطرقات . أريحا

كاملعتاد وإن الشرطة الفلسطينية ال يمكنها اعتقالهم، على الرغم من أنها املسؤولة عن 
ة إسرائيلية العتداء، ورد سائقها وما الذي سيحدث إذا تعرضت سيار. األمن الداخلي

بإطالق النار؟ فهل ستتوىل الشرطة الفلسطينية معاجلة موضوع املهاجمين، بينما 
يتوىل اجليش اإلسرائيلي معاجلة موضوع اإلسرائيلي املدافع عن نفسه؟ فالقول إن 
اجليش اإلسرائيلي سيكون مسؤوالً عن األمن اخلارجي، وأمن املستوطنات، واألمن 

  .م لإلسرائيليين يف املناطق، ال يكفي إطالقاًالعا
ويف موضوع الشرطة الفلسطينية جرى نسيان حتديد حجم هذه القوة وأنواع   

فهل سيبلغ عدد أفراد هذه الشرطة عشرات اآلالف على سبيل . السالح الذي ستتسلح به
بما وهل ستكون جمهزة بطائرات هليكوبتر خفيفة أيضاً، ور! املثال، أم ألفاً فقط

بمدرعات كي تتمكن من فرض النظام العام؟ ومن سيتوىل جتهيزها بالسالح؟ وهل 
مسموح على سبيل املثال، لقوة الشرطة الفلسطينية، االستيالء على حتصينات ومواقع 

اجليش اإلسرائيلي التي ستخلى؟ لقد سمعت من رجال أمن فلسطينيين أن السبيل إىل 
و دمج جزء من رجالها يف إطار الشرطة ، بحسب رأيهم، ه"حماس"التغلب على 
وما هو رأي رجال األمن . وقال هؤالء إن هذا هو السبيل ملراقبتهم. الفلسطينية

  اإلسرائيليين الذين مل يسألوا عن رأيهم يف هذا املوضوع؟
سيستغرب الكثيرون لدى سماعهم أن االتفاق ال يتضمن بنداً بشأن اإلشراف   

قرب أريحا، أو على ميناء غزة، أو على نقطة العبور بين والرقابة على جسر أللنبي 
الفلسطينيون سيقولون إن على إسرائيل أن تراقب فقط عدم إدخال . القطاع ومصر
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وبحكم كونهم املسؤولين عن األمن الداخلي فالرقابة . أسلحة ثقيلة عبر تلك النقاط
مع [الل التشاور واإلشراف على نقاط العبور تلك يجب أن يبقيا يف أيديهم، من خ

 .طبعاً، بالنسبة إىل اخلارجين من القطاع وأريحا والداخلين إليهما] اإلسرائيليين
األمنية القائمة يف االتفاق، لكن ال يجب بأية حال " الثقوب"هذه نماذج بارزة لـ  

يجب استخالص أن هناك . من األخوال، االستخالص من ذلك وجوب إلغاء االتفاق
فهذا اتفاق مهم . صالحه، بسرعة يف سياق املفاوضات الالحقةحاجة إىل تعديله وإ

وإذا مل نفعل ذلك . والتعديالت مهمة. ينبغي أال يُبقى فيه على ما يعيقه أو يعرقله
 .فرصة عظيمة أمام شعوب املنطقةيفتح فستتعاظم اخملاطر التي تهدد حتقيق اتفاق 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
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