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واجه اجملتمع الفلسطيين وصانع القرار ووضع حلول هلا، وعقد املؤمترات واحملاضرات واملـوجزات املتعلقـة بشـؤون    لدراسة قضايا ومشاكل ت 
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 املشاركون

يف جامعة لندن، وكان مستشاراً استراتيجياً      " كلية كينغر "سط يف   أستاذ دراسات الشرق األو    : يزيد صايغ. د
، وما زال مستشاراً حول قضـايا املفاوضـات         )١٩٩٤-١٩٩١(ومفاوضاً فلسطينياً سابقاً    

 تقرير فريـق العمـل     ")خليل الشقاقي .مع د (وقد ألف   . واإلصالح يف السلطة الفلسطينية   
، وألـف   )١٩٩٩نيويورك ونابلس،    (" الفلسطينية السلطةمؤسسات  املستقل حول تقوية    

" ١٩٩٣-١٩٤٩احلركة الوطنية الفلسـطينية،     : الكفاح املسلح والبحث عن الدولة    "كتاب  
 ).٢٠٠٥بريوت ورام اهللا، (

مبـادرة التقـديرات    "الـيت أسسـتها      "يةمساعدة االنتقال لللمجموعة الدولية ل  "املدير العام   : جارت شوبرا . د
لضفة الغربية وقطاع غزة خـالل عمليـات فـك االرتبـاط            االستراتيجية واليت عملت يف ا    

 مهمة للتدخل الدويل، كما لديه خـربة واسـعة          ١٢ وقد سبق له أن شارك يف        .اإلسرائيلية
وهو أيضـاً   . اإلسرائيلي-كمساهم يف العديد من مفاوضات السالم يف إطار الرتاع الفلسطيين         

عمل مستشاراً رئيسياً لشـؤون التـدخل       . أستاذ القانون الدويل يف جامعة براون األمريكية      
 .الدويل يف وحدة مساندة املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية

ـ     . أستاذ يف القانون يف جامعة باسيفيك يف كاليفورنيا         :عمر دجاين  يف الواليـات    لخترج من جامعـة يي
ث األمـم املتحـدة      مستشاراً سياسياً ملبعو   ٢٠٠٣-٢٠٠١املتحدة وعمل يف الفترة ما بني       

 مستشاراً قانونياً   ٢٠٠١-١٩٩٩وعمل قبل ذلك يف الفترة ما بني        . اخلاص بالشرق األوسط  
 .يف وحدة مساندة املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية

 - ومقرها الواليات املتحدة األمريكية ، وهي غـري        -،"مبادرة التقييمات االستراتيجية  "رئيس    :أجمد عطا اهللا
 حبية  و مكرسة لتقدمي االستشارة القانونية و السياسية ألجـل الصـاحل العـام لألطـراف               ر

، قام بتقدمي االستشارة ملكتب رئيس الوزراء الفلسـطيين حممـود           ٢٠٠٣يف عام   . املتفاوضة
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠عباس فيما يتعلق بالتدخل األمين والدويل، كما قام يف الفترة ما بني عـامي               

لفريق املفاوضات الفلسطيين يف مفاوضات السالم الدويل مع التركيز علـى           بتقدمي االستشارة   
 .  القضايا ذات الصلة بأمن احلدود الدولية، و احلماية الدولية، وتطوير الدستور

وعمل سابقاً مستشـاراً لـدى وحـدة        " مبادرة التقييمات االستراتيجية  " أمين لدى    مستشار   :ياسر الدجاين
 امللف األمين اخلاص    منظمة التحرير الفلسطينية يف رام اهللا حيث ترأس         مساندة املفاوضات يف    

و قد قام يف السابق بتقدمي      . مبفاوضات الوضع الدائم بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل       
االستشارة للمسئولني الفلسطينيني أثناء مفاوضات كامب ديفيد و طابا حـول الترتيبـات             

 . يني واإلسرائيلينياالستراتيجية بني الفلسطين



 

 لـدى مؤسسـة التعـاون االقتصـادي     ع و عضو يف فريق التخطيط السياسي   مديرة مشرو   :أوريت جال
)ECF.(        العالقات االقتصـادية   جماالت تركيزها الرئيسية هي قضايا الالجئني الفلسطينيني، و

 .لسطيينالرتاع اإلسرائيلي الفدور الطرف الثالث يف فض و الفلسطينية،–اإلسرائيلية 
، حيـث يـدرس     سياسة يف جامعة بن غوريون يف النقـب       حماضر كبري يف قسم احلكومة وال       :جويل بيترز

كما أنه مدير مركز دراسة السياسة واجملتمع       . مساقات يف العالقات الدولية ويف حل الرتاعات      
لشرق األورويب، وهو عضو يف اللجنة األكادميية ملركز تشيم هريزوج للدراسات والسياسات ا           

تغطى اهتماماته ومنشوراته البحثية السياسة اخلارجية اإلسرائيلية ، وعملية السـالم           . أوسطية
العربية اإلسرائيلية، و التعاون اإلقليمي ، و بناء السالم باإلشارة حتديدا للشـرق األوسـط               

 . والبحر املتوسط
 الشهادة اجلامعيـة مـن أكادمييـة         عقيد متقاعد يف اجليش األمريكي، حاصل على       :وولش. الكولونيل مارك ر  

. الواليات املتحدة العسكرية، و على درجة املاجستري من جامعة إلينوي و جامعة بوسـطن             
خريج الكلية الصناعية للقوات املسلحة، و كلية قيادة اجليش األمريكي واألركـان العامـة،              

 اجلـيش األمريكـي     وكلية أركان القوات املسلحة، والكلية احلربية األمريكية، و تقاعد من         
عمليات األمم املتحدة    شارك يف    بعيد تقاعده،   . يف قسم الكلية احلربية األمريكية    كعضو دائم   

  . ويف هايييت وأنغوال والبوسنة وتيمور الشرقية وأفغانستانالثانية يف الصومال
بني يف الفترة ما عمل  .)ECF (ؤّسسة الّتعاون االقتصادّيملعاّم المدير للكنائب عمل : جيدي جرينشتاين

 مفاوضات الوضع  يف اإلسرائيلّياتفريق املفاوضل كسكرتري ،٢٠٠١ ويناير ١٩٩٩نوفمرب 
 املفاوضات مجيع جوالتشارك يف . باراك رئيس الوزراءإيهود مكتب مث عمل يف  ،الّدائم

  حصل.٢٠٠١-١٩٩٩بني يف الفترة ما الوضع الّدائم اليت تتعلق باإلسرائيلّية -الفلسطينّية
يف البكالوريوس  ودرجة البكالوريوس يف احلقوق و، هارفاردعلى درجة املاجستري من جامعة

 . بيبأ-لاالقتصاد من جامعة ت
قام  .   عقيد سابق يف اجليش األمريكي         .   وهو عضو يف معهد اجليش األمريكي حلفظ السالم                  :جيم ماكاللوم

ا             حول  تدريب  مساق  مع        و   ملفاوضات   بتدريس  واسع  نطاق  على  اجليش       عمل  وحدات 
 . األمريكي عند التحضري لالنتشار يف البوسنة وكوسوفو

 
إن وجهات النظر الواردة يف هذه التقارير هي للمشاركني وحدهم وال تعكس بالضرورة السياسة أو وجهات نظر املؤسسات اليت يعملون هبا                                                     ( 

 ).واملسحيةأو اليت قامت برعاية ورشات العمل أو املركز الفلسطيين للبحوث السياسية 



 

 

 تـمـهـيـد
 

يتضمن هذا اجمللد جمموعة تقارير صادرة عن ورشات عمل انعقدت يف مدينة كامربدج الربيطانية                                  
 الصراع   وهي نتاج مشروع غرضه اإلعداد للدور الدويل يف           . ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف عامي  وامستردام اهلولندية

 :اإلسرائيلي، وذلك من خالل حتقيق هدفني اثنني-الفلسطيين
طرف  ( " تأسيس ملتقى متعدد اجلنسيات ملناقشة األدوار اليت ميكن جلهات دولية                         اهلدف األول هو         

وقد مجع امللتقى مسؤولني من          .   اإلسرائيلي    -أن تقوم هبا يف جمال حفظ السالم يف اإلطار الفلسطيين                   " )   ثالث  
ظمات ة والدفاع التابعة للدول اليت ميكن أن تساهم بعمليات حفظ سالم، وممثلني عن من                           يوزارات اخلارج          

 : وسعى امللتقى لتطوير. دولية، إضافة إىل فلسطينيني وإسرائيليني

ومصطلحات                               • لدويل،  ا لدور  وبا لسالم  ا حبفظ  ملتعلقة  ا يا  للقضا مشتركني  وفهم  تعريف 
 . مشتركة تتصل جبوانب السياسة والتخطيط والعمليات

نية للجانبني   الوعي لدى ممثلي احلكومات واملنظمات الدولية حول اهلموم السياسية واألم                               •
 .على التخطيط لسياسات وعمليات حفظ السالمالفلسطيين واإلسرائيلي، وحول أثرها 

 .الوعي لدى اجلمهور العام حول قضايا واحتياجات حفظ السالم ودور الطرف الثالث •

ملعضالت                                   ا قشة  ملنا حلقل  ا ا  هذ يف  ملني  للعا الً  جما مللتقى  ا م  قّد فقد  ين،  لثا ا للهدف  لنسبة  با ما  أ
ياجات العملياتية اليت تنشأ عن األوضاع والتطورات امليدانية اجلارية، ولصياغة خطط عملية وقابلة                                     واالحت    

وقد مجعت ورشات العمل اخلاصة بذلك مسؤولني وخرباء                    .   للتنفيذ للدور الدويل وللمبادرات اجلديدة                   
حمور النقاش هو       و سي وكان املوضوع الرئي         .   تابعني للجهات الرئيسية اليت لديها حضور ودور ميداين فعلي                     

 . اخلطة اإلسرائيلية لالنسحاب أحادي اجلانب من قطاع غزة ومشايل الضفة الغربية
استفاد املشاركون يف ورشات العمل، عند مناقشة خمتلف هذه القضايا، من خربات وجتارب عمليات            

ما قاموا أيضاً بتطوير معرفتهم خبصوصيات الوضع يف              ، في  ١٩٩٠التدخل وحفظ السالم الدولية منذ عام                
أو شكل املهمات،      "   هندسة " وقد ناقشوا مسائل متعددة، منها صالحيات و               .   الضفة الغربية وقطاع غزة          

، ) أو اجملاورة، وحتديداً مصر واألردن                    ( األهداف القصرية والطويلة األجل، التنسيق مع الدول املضيفة                           
 .وة على جوانب عمل الشرطة املدنية والنشاط اإلنساين واالقتصاديواالحتياجات القانونية، عال



 

بل تركّز اجلهد على       .   جيدر التشديد على أن املشروع مل يسَع للتوصل إىل اتفاق رمسي بني املشاركني                       
 حول كيفية تنفيذ دور الطرف          وتبادل األفكار        مساعدة مسؤويل اجلهات الدولية على تطوير واختيار                      

لسالم، وذلك من خالل التعرُّف املباشر على اهلموم السياسية واألمنية للجانبني الفلسطيين                     الثالث يف حفظ ا
لنقدية لعاملني غري حكوميني أو عاملني سابقني يف عمليات حفظ                                     لتعرف على اآلراء ا ئيلي وا واإلسرا

الً يف تقبوكان الغرض النهائي لكل ذلك هو التأكد من صالحية وفاعلية أي دور دويل يتم مس                                .   السالم   
لفلسطيين       لتفاوض                              -اإلطار ا لتوصل حلل ناجح للرتاع من خالل ا ئيلي، مما يزيد من احتماالت ا اإلسرا

 . والتوصل إىل سالم الحق مستقر وثابت بني اجلانبني
ت شوبرا، اللذان يودان تقدمي الشكر لكل من وزارة اخلارجية                            ترأس املشروع يزيد صايغ وجاري              

وزارة اخلارجية السويدية على متويل ورشات                   و ،  ) أوتاوا، كندا        (  لبحوث التنمية     اهلولندية، واملركز الدويل             
 .وإنتاج التقارير باللغتني العربية واإلنكليزية ∗العمل

                                                 
 . يشري كل تقرير يف هذا اجمللد إىل زمان ومكان انعقاد ورشات العمل ∗



 

]٩[ 

 
 لتخطيط لتدخل دويلا اعتبارات
 سرائيلياإل –  الفلسطيينيف الصراع

 
 التقرير األول

 )٢٠٠٣يناير  /ثاينكانون  ٧-٥(
 
 إعداد

 ت شوبرا و جيم ماكاللوميجار
 مع

 أجمد عطا اهللا و جيدي جرينستني
 

دوليون    إسرائيليون و     ولون فلسطينيون و      ؤس، قام م    ٢٠٠٣كانون الثاين       – يناير   ٧-٥يف الفترة ما بني       
 مت ، الفلسطيين اإلسرائيلي      -الرتاع     لتدخل طرف ثالث يف        العملياتية    اجلوانب     ملناقشة    باالجتماع للمرة األوىل          

تنظيمه  جرى    و ، " Foundation de Burght  مؤسسة دي بريت     " هولندا من قبل      يف    ميلو استضافة اللقاء يف إير        
 Foundation forم يف الشرق األوسط         مؤسسة السال   " رعايته من قبل       و "  Mercy Corpsالرمحة   هيئة  "   مع 

Middle East Peace    " أود بوك     "   مؤسسة و  Foundation de Oude Beuk . "          كان اهلدف من النقاش 
 ومت يف  .    الراهنة    السياسية  ظل الظروف االجتماعية و          ، يف    من الناحية العملياتية       استعراض املمكن والالممكن         

طاع ق  يف الضفة الغربية و        على شكل التواجد الدويل         ؤثرة  امل  والقضايا     ت  ا استكشاف عدد من اخليار        اللقاء    
كانت هلم جتارهبم       اف و   معرفتهم مبواقف األطر        اإلقليمية إىل جانب        شاركون اخلربة احمللية و         وقد مجع امل     ، غزة

 يفهذا التنوع      قد أتاح      و ، وسياسية عسكرية   اليت تشتمل على عناصر إنسانية و         و   السالم املعقدة،         يف عمليات   
 عند التفكري يف اعتبارات التخطيط            ضرورية    لبلورة عرب ومعلومات ودروس                اجملال   اركني  خربات املش     



  اإلسرائيلي-اعتبارات التخطيط لتدخل دويل يف الصراع الفلسطيين                                                          ]     ١٠[
 

 

 من األفكار اليت        يشمل العديد     و ، مت نقاشها  ذا التقرير القضايا اليت          يعكس ه  و   .   الشاملة للتدخل الدويل         
 .  م وحدهني يعترب مضمون هذا التقرير مسؤولية املؤلف و،هم هبا املشاركونأس

ن       لرقابة والتحقق و        من  تتدرج    ، و  خل الدويل     لتد من ا  واع   هناك عدة أ  الفرض   ظ السالم، إىل      فح ا
 ، فعاال   التواجد الدويل        الذي جيعل     الالزم     التدخل   من    دوماً حد أدىن       هناك   و   . املدنية   "   الوصاية   " العسكري و    

ها بعني   اليت جيب أخذ     و لظروف السائدة       نتيجة ل    حاليا  قائمة   ال  طبيعة االحتياجات      يتطرق هذا التقرير إىل          و 
 . لدور طرف ثالثالعمليايتالتخطيط ب  البدءاالعتبار عند

 
  الظروف على األرضيةإحلاح. ١

لتزايد التهديد الذي           ف ثالث نتيجة     احلاجة امللحة لتدخل طر        برزت   :   حل الدولتني     الذي يواجه       التهديد    
 ية القتصاد   ظروف ا   ل ا هديد عن    هذا الت    جنم  و ، الفلسطيين  – اإلسرائيلي    الرتاع    ل الدولتني يف      ح   يتعرض له  

الوقائع     ، باإلضافة إىل        الثقة املتبادلة      وانعدام     األمنية اخلاصة بكال الطرفني،           ة و الظروف الدميوغرافي          ، و  ةالبائس   
 . منفصلتنيدولتني قيام  تقلص من إمكانية السياسي بطريقة تغيري املشهد يف تتسببال تزال واليت  ةاجلديد
تقف  شفافة،   فعالة و   إدارة      وجود      ، ونظرا لعدم       الفلسطينية   جند أن السلطة     ، في اجلانب الفلسطيين     ف 

فقدت منظمة    فقد  عالوة على ذلك،        .    قدرهتا على احلكم بشكل كبري         تصفية مت قد   و على شفا االهنيار     
 يف بناء املستوطنات       الواسع    النشاط    تسبب  وقد   ،  املتطرفة   صاحل اجملموعات     التحرير الفلسطينية شعبيتها ل      

ئيلية   اإلسر   لع  طوال   ا ا و     ملاضي  ا لية        خالل  قد  حلا ا ألزمة  ا األراضي       يف   ئة  جتز بشكل     لفلسطينية  مل  ا كا  ، 
  يفمال  اآل  على تقليص      وتعمل بذلك    ،  التوصل التفاق سالم       ترغب يف  ال إسرائيلأنبالفلسطينيون واثقون و

تحرير  مصداقية منظمة ال       فقد تضاءلت     اإلسرائيلي،      اجلانب    أما يف   .    التأييد لعملية السالم       وختفيض  املستقبل   
 والتوصل حلل دائم        صنع السالم    الستراتيجيات      الدعم   وتراجع    بشكل كبري،    السلطة الفلسطينية نية والفلسطي

 . يف املستقبلؤدي إىل قيام دولة فلسطينيةيميكن أن 
إىل ذلك        فة  اجملت    ، ين  باإلضا لفلسطيين       معسب كل من  وا ئيلي  ا اإلسر أسو    ني  فع     أ  وجود  لدوا ا لد    ى 
أن   كما  ، ن غري واثقني من إمكانية تنفيذ االتفاقات                مما جيعل الطرفا       البعض،   م القيادات السياسية لبعضه        

لدى   إضعافه ملعسكرات السالم         بسبب  الدولتني     تقويض حل   يتسبب يف   األحداث يف الوقت الراهن                مسار  
 بشكل أساسي يف التوسع اإلستيطاين من قبل     اليت تتمثل و،من الصعب تغيريهاواقعة  وخلقه حلقائق الطرفني

 . الفلسطيينرائيل وتفتيت بنية احلكم إس
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ئيليو          :   دائرة العنف       ووفقا لبعض       ترية العنف،     نتيجة لتصاعد و     مثن باهظا    ن يدفع الفلسطينيون واإلسرا
يف    حالة وفاة بني الفلسطينيني        ٨٠-٦٠  يتراوح بني        ما  أن  وجد    دوليون،    ال  وظفون   امل  التقديرات اليت قام هبا           

لواحد        ئيلية       لعمليات   سببها ا الشهر ا لعسكرية اإلسرا ملنازل         ة ، عالو   ا اجلانب     أما يف    ،  على هدم مئات ا
لعمليات           ئيلي، فإن ا لفلسطينية تواصل هتديدها لألمن الشخصي                  اإلسرا املواطنني     ولرفاهية      االنتحارية ا

 على أي أمل      اليت ستقضي  االنتقام     رحى   بني   املضرب    مثل كرة    كال الطرفني      حالة  ن يبدو أ   و .   اإلسرائيليني    
 . اء العنفهنيف إ

 إىل  قد تدهورت     يف اجلانب الفلسطيين       االقتصادية        –يظهر أن الظروف االجتماعية             :  اقتصادية    وقائع   
ل   على  اً  وبناء   ،  مل يسبق له مثيل   ى مستو  ل    بيانات  ا من  %   ٦٣ا يقارب     فإن م   الدويل،        عن البنك   ة در  اصا

لفلسطينيني      ا لسكان  ره              ا مقدا بدخل  لفقر  ا خط  حتت  يعيشون  ا  $   ٢  ا     يف  لو ا ويعاين   . حد ليوم  لوضع     ا  
 الدولية لتصبح      ضاعفة املساعدات      ممتت يث أنه لو  ح، أزمة شديدةمناالقتصادي الفلسطيين  - االجتماعي

% ٩  تهنسب ا  مب معدل الفقر     على تقليص   سيعمل اآلن فإن ذلك        مليار كما هو احلال       $   ١  بدالً من   يار  مل $   ٢
 حال لظروف السكان الفلسطينيني          كلتش  أن املساعدات اإلنسانية لن             لذا يظهر     . % ٥٤فقط، ليصبح    

حركة   اإلسرائيلي من خالل سوق العمل و            الفلسطيين على االقتصاد        االقتصاد    ذلك، يعتمد     ل إضافة  .   القاسية  
لبضائع بشكل أساسي      على   من الدمار      اً مزيد   الفلسطينيني   حركة     القيود املفروضة على       توقع   وبذلك    ، ا

 . القتصاد الفلسطيينا
فمنذ تسجيل سنة الرخاء        ،  ومتواصلة   قاسية   فإن إسرائيل متر بأزمة اقتصاديةئيلي،اجلانب اإلسرا أما يف

وازداد      الفردي        الدخل   واخنفض معدل     اإلسرائيلي جدا         االقتصاد    ضعف ،٢٠٠٠االقتصادية القياسية يف عام 
ائيلي   اإلسر   االقتصاد     و سيبقى األمل يف من     تغيري كبري يف الواقع السياسي         دث  حي  وما مل    ،  التضخم املايل     ضغط

 .   كبريةقروضلو قدمت له ضعيفا جدا، حىت 
الفلسطينيني   يف بعض التقديرات، فإن الفجوة بني عدد اليهود و                     وفقا ملا ورد       " : سكانية " حقائق دميوغرافية        

 هنر األردن والبحر األبيض املتوسط،               النتداب الربيطاين، أي املنطقة الواقعة بني                  ا منطقة  يعيشون يف    الذين    
آخذة يف     املستوطنات اإلسرائيلية         ال تزال    و   .  شخص٢٠٠,٠٠٠لتقلص حبيث ال تتجاوز اآلن           ا آخذة يف    

عامال   اجلغرافية      الدميوغرافية و        ويعترب هذا املزيج من السمات           ، هتا ا أو يف مساح     ها د ا عد ، سواء يف أ     التوسع  
ني أمرا صعبا     دولت   حل إقامة     من   سيجعل األمر الذي      إسرائيل،    مع  الغربية    -  الوظيفي للضفة      الدمج     عزز ي 

 . جدا
عن بعضها    منفصلة   أجزاء    ١٠  ة وقطاع غزة إىل ما يقارب           لقد مت تقسيم الضفة الغربي        :   القيادة الفلسطينية      

 أمرا    فرض سيطرة مركزية      البعض حتتفظ كل واحدة منها بصفات اقتصادية وسياسية شبه مستقلة مما جيعل                   
ممكنا   حتديا    وميثل    . غري  ذلك  و    ت   خلية    أساسية  ل     دا ا جه  و      توا عرفات  ياسر  لفلسطينية    رئيس  ا لسلطة  . ا

وسيستغرق حصول قيادة فلسطينية ذات مصداقية وشرعية على السلطة ردحا من الزمن، يقوم البعض أنه                                  
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هذا باإلضافة إىل عدم وجود أي ضمانات تتعلق بنوع القيادة اليت ستربز                          .    سنوات  ٣-٢قد يصل إىل فترة       
سيأتون    حمليني،  كيك السلطة الفلسطينية سيتم ملؤه من قبل قادة            إن الفراغ احلاصل نتيجة لتف          .   يف النهاية    

 اجليش اإلسرائيلي      إضافة إىل قيام         ، جمزئة  يئة  سيخلق ب ، مما  أصحاب النفوذ  بشكل أساسي من العشائر احمللية و
 . جتاه السكان الفلسطينيني مدنية على مضض مبمارسة مهاميا وتدرجي

 حيث تبلغ ميزانية إعادة         ،  إضعاف جهود إعادة البناء           يف  العنف    دائرة    تتسبب   : العنف يضعف إعادة البناء          
لبناء     لفلسطينية                    هي جممدة    مليار و   $   ١ا ملناطق ا ملاحنة يف دخول ا لدول ا لتحتية     صالح إل   لتردد ا لبنية ا  ا
 الذي   الرتاع    ما جيعل األمر أكثر تعقيداً هو طبيعة        و، سبب آخر هلذا التجميدن غياب األمن كما أ ،املتضررة
 . إىل إعادة تدمري ما يتم إصالحهاألحيان يف كثري من يؤدي

ن  ففي اجلانب اإلسرائيلي، كا          ، اجتماعيا    واقتصاديا و      سياسيا،  واقعة   حقيقة  الفاصل     اجلدار    أصبح  :   اجلدار    
يأمل اإلسرائيليون بأن          و ، ليي األمن اإلسرائ       يمه بغرض تعزيز    صمت    مت قد  و ، السياج استجابة للضغط الشعيب        

 اقتصادي    اجملال لتدفق      مما يتيح   التفتيش،    أثر إجيايب على تقنني وتنظيم نقاط            الحقة،   لة  يف مرح   ، لهيكون   
احلياة اليومية        على  للجدار   هناك آثار سلبية     ف أما يف اجلانب الفلسطيين،          .   إسرائيل    الغربية و    أكرب بني الضفة     

لفلسطينية   ملتامخة   املناطق    على  يبشكل أساس   و ا ءا على    و ،  رم وقلقيلية   لسياج مثل طولك     ل  ا مل    بنا ؤشرات  ا
اخلط    و اجلدار     بني   يف املنطقة الواقعة        فلسطيين يعيشون   سبعني إىل مائة ألف        سيكون هناك ما بني      الية،  احل  

الواقعني خلف اجلدار         السكان    "   نقلب   "  إسرائيل    قيام   لدى الفلسطينيني     خماوف    يف خلق   األخضر، مما يسهم      
  .شرقي اجلدار  مقيمنيني اإلسرائيليني معظم املستوطنسيبقىكما  ه،إىل مناطق أخرى داخل

يؤدي إىل     فرمبا   ،  وترية التسارع       راهنة يف التدهور بنفس          إذا استمرت الظروف ال           : األسوأ      حنو شبح التدهور    
 من  تدخل فعال      ودون      مفاوض،     ففي غياب اعتراف إسرائيلي بشريك فلسطيين              أ،  سوأ تطورات       حدوث   

يف حال    البعض أنه إذا        ييدع  و   . الصراع    وترية العنف وتعميق         فإن من احملتمل تصاعد        قبل اجملتمع الدويل،        
 الفلسطينية،   السلطة   القضاء على    إذا مت     و   ، االنتحارية      العمليات     عدد  ارتفاع    من املتوقع     فإن     عرفات،    إزاحة     

 االنسحاب اإلسرائيلي        ، مما سيجعل   تماعي والسياسي سيتسارع بشكل ال ميكن جتنبه           النظام االج      فإن اهنيار     
ى االحتالل الكامل وستصبح إسرائيل غري قادرة عل                 حتت   املناطق الفلسطينية      تقع اآلن معظم     .   ةأكثر صعوب   

ل  متأل  ظروف فوضوية      ترك    لناجم عن انسحاهبا       فراغ  ا ليوم شبه    تعترب جنني    .  ا  العاملني    مغلقة أمام      منذ ا
 الدوليني     عروف للعاملني    امل   الفلسطيين   التأييد    وقد بدأ     ،  النار من كال اجلانبني        يف مرمى   الدوليني املوجودين          

ل  بصرف   ا لقومية       ن  ا أصوهلم  عن  لتالشي   يأخذ  ظر  ا ملعنية       عطلتكما ت    ،  يف  ا لقانون    بسيادة      املؤسسات  ا
أن يوفر إلسرائيل        ميكن للتدخل الدويل        لذا،      ، وأصبحت غري قادرة على االستجابة لألفراد على نطاق واسع           

 .غبت بذلكإذا ما راألوضاع الفوضوية هذه النفصال عن لإمكانية 
ود تفاق مؤقت بني األطراف، بوج             التوصل ال     إذا مت     بأنه   اإلسرائيليني     يؤمن بعض    أخرى،    من ناحية    
 اإلسرائيليني والفلسطينيني مما قد           حياة   يف  األوضاع    تحسنل  بداية    فإن ذلك قد يشكل      ،  دونه   تدخل دويل أو        
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 الرتيف    وبقاء   ضع على ما هو عليه     الو  استمرار     أن   ذلك هو   عن  إن البديل      .   دائم   توصل التفاق    ال   إىل   يؤدي   
   .دون توقف

اإلحساس     :    باليأس   شعور  ليأس     ينتشر  لفلسطينيني   با لسابقة لعملية اجلدار               ،  بني ا لقليلة ا  ففي األسابيع ا
على نقاط التفتيش،     ف   " . عيش أ   أنا  ،  أموت   أنا     " : باللغة اإلجنليزية      ، كان هناك راية يف بيت حلم كتبت             الفاصل  

حتدي    ا يتم  منهم ي و   لفلسطينيني   رفع   طلب  قبل   مالبسهم    من  ل    ئ    قوات  ا ا إلسر ا وجود       من  للتحقق  يلية 
 إلطالق   ن م قد يتعرضو   بأهن  رغم معرفتهم      بذلك    األحيان يرفض الفلسطينيون القيام            يف بعض   املتفجرات و     

وبإميان    فلسطيين عن االستقالل     ال  املثالية الثورية يف حبث          بالقدرية عن      قد مت االستعاضة    ل   .  ذلك  بسبب النار    
 .لصراع احلايلديل عن اعدم وجود بب

 ال يوجد حل عسكري للصراع         بني القناعة بأنه     ف   ، اليأس  إحساس مماثل ب        اإلسرائيليني    يوجد لدى     
ع، ال يرى اإلسرائيليون أمالً             إهناء الصرا      أو قادرة على        بأن القيادة الفلسطينية غري مستعدة            االعتقاد السائد        و 

ال و   ، عد ا و   ستقبل مل رؤيا مقبولة     ملؤمل الستمرار العمليات االنتحارية              يوفر التأثري ا      ، كما ال    يف حل مستقبلي   
 يبدو تأثري على جمريات الصراع و          لل ات هجومية    ضرب  من   ما يف جعبته    قد استنفذ  اجليش اإلسرائيلي      يبدو أن     

 منغمسة يف أفعال    ائيل نفسها    ر، جتد إس    نفسه يف الوقت     و .  فقط  الوضع الراهن      احلفاظ على      أنه يركز على     
 . للنقد األخالقي أحيانا كثريةها تعرض

 توفري أساس   إىل   ية سالم جديدة أو حىت        عملأمل ب   ما يشري إىل     األفق     ال يظهر يف    :  للقرار   آلية  ال يوجد     
  بظالله  يلقي الواقع      و ، ضحة لكسر دائرة العنف القاسية          وا  آليات    هناك   يبدو أن      ال و   ، الستئناف املفاوضات      

 . دمت إىل وقتنا هذاعلى كافة املقترحات اليت قاحملبطة 
عدد من العاملني يف منظمات         هناك   ، و  طرد ضلفلسطيين يف تزايد م      ا -ليإن تدويل الصراع اإلسرائي             :   التدويل    
 من  ، حىت ولو ضئيل،     ستوى مل   أن هناك حاجة      ينظر كثريون إىل       و   حاليا يف املنطقة،      خمتلفة يعملون    دولية    

 ال فعاال،    يكون التدخل الدويل          وحىت  الوقت،     نفس  يف  و   ،  أي تقدم    إلحراز      همن التدخل الدويل كأمر ال بد            
 أداة   التدخل الدويل        يشكل  .    احلدوث     وهو أمر متوقع      األزمة    عند تصاعد    بد من زيادة االلتزامات املطلوبة                

  من األزمة     خروج   وقد يوفر إلسرائيل استراتيجية             األزمة؛     لوقف   ذات العالقة       الدول     و    األطراف     ؤثر على  ت 
 اجملتمع الدويل لن يكون قادرا             أن  هذه املرحلة        يبدوا واضحاً يف      إال أنه       ، ولتني   الفرص أمام حل الد         ويعزز   
حتتاج إىل حل      ن املشكلة هي مشكلة سياسية و      حيث أ    ،  بزيادة اإلنفاق فقط          من األزمة     اخلروج    على  

و دائم ه   احلل ال      يبدو  لذا،      ، والفلسطينيني    يف النهاية على شكل اتفاقية بني إسرائيل              احلل  سياسي، وسيكون   
 نقل املسار احلايل لألحداث وإنعاش آمال السالم على أساس من االعتراف املتبادل حبق                                    الوحيد القادر على        

 .قادرتني على احلياةظل دولتني يف تقرير املصري لكال الطرفني و 
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 التقارب حول التدخل الدويل .٢
.  فيما يتعلق بالتدخل الدويل         ا خمتلف اموروث       والفلسطيين   لدى كل من اجلانبني اإلسرائيلي           :   املوروث التارخيي         

مع الفلسطينيني    رتاع    ال  وإىل     عام،   لتدخل الدويل بشكل       ل التقليدية    العسكرية    ن النظرة اإلسرائيلية السياسية و  إ
 إسرائيل لصاحل     سيعمل ضد أي تدخل دويل        أن   إسرائيل تعتقد     وال تزال      ، هي نظرة شك،     بشكل خاص   

لفلسطيين      ل     وهناك شع   و ، اجلانب ا لفلس         ر بأن ا لثالث لن يدعم ا  بل سيحد من قدرة      فقط،  طينينيطرف ا
 تأثريا، فإن موروث          أقوى    وبشكل   ، لعمليات العسكرية    ل   ائيل يف الدفاع عن نفسها من خالل جلوئها              إسر 

دة  مرورا بتجربة انسحاب قوات األمم املتح                 ، غري مشجع  موروث     األمم املتحدة       مع  العالقات اإلسرائيلية         
 جتربة قوات األمم املتحدة            وحىت  ١٩٦٧ بني مصر و إسرائيل يف عام          دودي   الطارئ من على اخلط احل          

 .  خبيبات األمل املتبادلةمشوه يف لبنان، حيث أن هذا املوروث ةاملؤقت
يعوض  أن      آملة  ،  إجيابياً   دويل  ال  تدخل  ال     فإهنا ترى    ، التقليدية   نية أما بالنسبة للنظرة السياسية الفلسطي          

لتدخل      ا ا  عن  هذ لعسك       ا ة  مليز ية ا لدبلوماسية      ر ا و هبا       تتمتع  ليت  ئيل   ا ا و إسر ي     على  أن  تقد عمل  تق    ييم مي 
ملقاومة االحتالل اإلسرائيلي، أصبح                 وبعد حماولتني     أنه   إال   ، الفلسطينية  و لألفعال اإلسرائيلية          " موضوعي  " 

من هنا   و   ، ة  أو عاجز    ة غري شرعي  ايعتربوهن   اليت   ني بشدة ألي شكل من أشكال السلطة          عارض الفلسطينيون م    
تعزيز األهداف الفلسطينية باالستقالل بنفس              هي     أن غايته    على بوضوح    و  الدويل     التدخل   يؤكد  ب أن   جي 

 . توفري األمنتعزيز األهداف اإلسرائيلية يف لفيه  الوقت الذي يسعى
تابعة لألمم     سالم  ال  فظ تقليدية حل   عمليات   جمرد   من كوهنا     العقد املاضي     خالل  تغريت عمليات السالم 

 احلرب الباردة، حدث حتول جذري يف نوع ونطاق                      فمنذ هناية   ،   جتربة معها   ألطراف   كان ل   ليت  ا  و ، املتحدة   
 .ينبغي االطالع عليها من اخليارات اليت  تشكيلة جديدةالتدخل الدويل إىل

 
لعام املاضي تناميا يف قبول كال الطرفني لفكرة التدخل                      : التقارب      الظروف    أن  حيث    ،  الدويل     شهد ا

 العنف الفلسطيين ضد     تواصل  و الغربية،     كامل للضفة   ال  شبه إعادة احتالل إسرائيل           ت عن  اجلديدة اليت جنم       
دويل من عدم     القلق ال     الضفة الغربية، و       يف ين اإلسرائيلي      التوسع يف البناء االستيطا         و اإلسرائيليني،     املدنيني    

التقارب يف الرأي           خلق هذا   ، عملت على    جمددا   عن بعضهم     االنفصال    الفلسطينيني على    قدرة اإلسرائيليني و        
جمرد   من  أكثر  التقارب غري كامل، ورمبا ال يعد                 ال يزال هذا      ذلك،    ورغم    ،  التدخل الدويل      ب   فيما يتعلق  

املدنيني الفلسطينيني      عدد من املسؤولني و         و سرائيليان   الرئيسيان اإل      زبان   احل    أخذ  لقد  .   عريضة فقط   عناوين    
  لكنهم ، مون يف بعض األحيان مصطلحات متشاهبة             يستخد أخذوا    بقبول مفاهيم متعددة للتدخل الدويل، و               

سريهم للتفاصيل اليت حتدد       وتف  ، الغرض منه     و التدخل    حيملون توقعات خمتلفة إىل حد بعيد ملعاين             مع ذلك   
 .  من مهامهأي مهمة
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 هناك  ذلك،    ومع   ،  من اإلرهاب       هلم التدخل الدويل أمنا شخصيا          يتوقع اإلسرائيليون بأن يوفر             : التوقعات    
 للفلسطينيني،  أما بالنسبة     . املختلفة  حول عناصر هذا التدخل         أنفسهم    واضحة بني اإلسرائيليني        اختالفات    

 يكون  رمبا   ويعتقدون أنه       رائيلي   من االحتالل اإلس       فهم يتوقعون أن يؤدي هذا التدخل الدويل إىل حتررهم                       
ل  دولة   وة على طريق االستقالل الكامل لل           خط   ،قطاع غزة    ربية و   من الضفة الغ     تضم كال  اليت     ةنيفلسطيا

صاحل ل   يعمل ، أن أي تدخل دويل           غدا واضحا    .    كال اهلدفني شرعيني     اليوم على اعتبار       اجملتمع الدويل         جيمع و 
 . عدمي اجلدوى، بل ورمبا مدمراًطرف دون اآلخر سيكون

 دون مساعدة      الرتاع       هذا  إهناء   بأنه ال ميكن       يف احملصلة   كال الطرفني      يتنامى إدراك       ،  وبرغم ذلك      
 راغبة يف     الفلسطيين واإلسرائيلي       قد أشارت استطالعات الرأي إىل أن غالبية كال اجملتمعني                     و ، الث طرف ث   

خل دويل بشكل      دختلفة لت جيب تقييم اجلوانب امل        ، و  ا دولتني تعيشان جنبا إىل جنب          لرؤي   فقا و الرتاع     إهناء    
 . هذا التقاربيادة درجةلزر إذا كان هناك إمكانية  لتقريتكتيكي بشكل منهجي، وعمليايت، واستراتيجي

د احل  جتنيد   القدرة على       مدى  خاوف اليت تتعلق بأي تدخل دويل هي             أحد امل       إن  : خماوف تتعلق بالتدخل       
يف املاضي، كان اجملتمع الدويل كثريا ما يلجأ إىل استخدام املنهج                        .   فعاال  الزم كي يكون التدخل         ال  دىن   األ  
  الواقعية،    بدالً من    على األمل     الكبري  بسبب اعتمادها      ،  ع ما   يف نزا   يلزم  استخدام موارد أقل مما           ي، و  جي تدر ال  

 مثاال اهلرسك   البوسنة و   ألمم املتحدة يف       ا  محاية   اعتبار قوة     ميكن  ، و   أكرب بكثري فيما بعد      تدخالً  ىستدع مما ا  
 .العواقب الوخيمة ملثل هذه املنهجية على

تجنب ل لقادة السياسيني      ال أمام ا      اجمل   إىل توفري    فعال الشامل وال      تدخل  ال     أن يؤدي      من هناك ختوف ثانٍ      
جتميد الوضع      وقد يؤدي ذلك إىل           ، األسئلة الصعبة اليت تعترب أسئلة جوهرية لفض أي نزاع                 مواجهة أي من       

مهما كان نوع    ، ف  حدة   أكثر   ت اضطرابا     بظهور    املخاطرة    مما قد يزيد       ، مد  األ  ة طويل  ة مؤقت  لفترة  القائم    
يقصد بذلك، أنه ال بد أن يصاحب التدخل                 و الرتاع،     اء  ، البد أن يكون ضمن سياق خطة إلهن           التدخل   
 . هنائيالم على شكل مفاوضات وضع عملية س

ذلك   يؤدي    قد  و   ، الرتاع     فشل التدخل يف إهناء         احتمالية   هو  و   ،  ألي تدخل    ثالث  رئيسي   قلق  مصدر   
د يعمل  ل ق هذا الفش      ن مثل  إ .    من ذي قبل    أكثر صعوبة   أمرا    الوضع النهائي      اتفاقية    إىل جعل التوصل إىل        

وقد يقلص من فرص حدوث التدخل الدويل اهلادف لصياغة                          اإلسرائيلي غري احملدود         التدخل    على زيادة      
 .تسوية دائمة، وقد يشجع الفلسطينيني على اللجوء للعنف

ستراتيجي احلايل يف       اال  تغيري املشهد   على    التخوف من غياب قدرة الدولة             هو ف أما مصدر القلق الرابع           
 اقتصادية،     و سياسية، تغيريات    إحداث     من أجل    ،  ) من حيث اجلدوى والفعالية            ( قطاع غزة     و الضفة الغربية     

دون وجود      إلسرائيلي    حتت االحتالل ا        الصعبة  الراهنة     روف   استمرار الظ        إىل  قد يؤدي     مما  فورية،    اجتماعية    و 
 .لسكان الفلسطينينيميع ارئيسي جلالقلق المصدر األمر يعترب هذا  و، املطافهناية يف خمرج
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مراكز القوة يف الضفة          هو أن يغفل التدخل الدويل عن الديناميكيات احمللية و                    ومصدر القلق اخلامس         
وكالمها طرف رئيسي يف عمل الطرف الثالث                  ، الفلسطيين  قطاع غزة، عالوة على القطاع األمين                الغربية و    

  .البدء بالقيام بالواجبات العملياتية عند خاصةو
 ، على احلياة    قادرة     قيام دولة فلسطينية       ص فر  و ضد اإلرهاب      احلرب    لىع   القلق السادس      مصدر   ركز  تي 
 حيث  ، واستخدامها      بفعالية،     ب اإلرها      حماربة     يتساءل اإلسرائيليون عن قدرة القوات الدولية على                     ما  وعادة     
 كما يتساءل اإلسرائيليون حول           ، إسرائيل   لوسائل الالزمة ملنع اهلجمات اإلرهابية ضد               ل ضروريا،     يكون   
 القانون والنظام        فرض  درة على ضمان      ا ق فعالة   قاعدة حكم فلسطينية      لتدخل الدويل على تشكيل         ا قدرة   
 .للرتاعأثناء البحث عن حل األمن و

األمريكية     أو الواليات املتحدة           /  إسرائيل و    يف أن تكون     اآلن      حىت ضعيفا  قد يكون االحتمال        : إلتزام    مسألة   
أن الواليات املتحدة          يرى البعض       ذلك،      عالوة على    يا، حال  دويل    من التدخل ال       فعال  ى مستو مستعدة لدعم     

إدارة     على    فإهنا قد تعمل    من هنا   و ،  الرتاع     جدية األطراف يف رغبتها يف إهناء               عن تتساءل    قد  األمريكية     
 بني  من االتفاق      معني  وجود مستوى     دون      يرى أصحاب هذا الرأي أنه             و   ، وليس حله    فقط    الصراع    

يف   األمريكية    آخرون أن السياسية          ويرى    ، تدخل  أي    وجود    لبحث يف  ا جدا   سيكون من املبكر     ف   األطراف،      
ستكون بشريا للتدخل حيث ال يتوقع أحد              حنو استقالل فلسطيين وأمن إسرائيلي،           "   خلارطة الطريق        " دعمها  

 ا دولي   اهناك ضغط  قد أشار البعض إىل أنه لن يكون             و .   رطة الطريق من قبل األطراف وحدها               اأن تنفذ خ    
  بني أكثر قساوة     انية  أزمة إنس       مثل  مأساوي،    ول تدخل فعال ما مل يكن هناك حدث             على األطراف لقب       

 وأ   إسرائيل،    ضد   " ا مدوي   ا إرهابي    اهجوم  " أو     الفلسطينية،   لحكومة  قصاءا ل    إ تتضمن  رمبا   اليت   الفلسطينيني، و    
 .  احلرب احملتملة مع العراقرابات النامجة عنطاتساع دائرة االض

لرغم من ه       على :   ممكنة فرص      من جانب مجيع    ، استعداد، حىت ولو كان ضئيال         هناك  ف ذه املخاوف،       ا
 لعاملني ل   فعلي   أمين  اقتصادي، و       و سياسي، هناك تدخل     و   ،  التدخل املطلوب      للبحث يف مسألة    طراف     األ  

 األطراف املعنية إىل أن هناك              كافة   من قبل  هذا االستعداد      يشري  ، و  يف الضفة الغربية وقطاع غزة           الدوليني     
 الصعب من العمل      جيب أن ينجز اجلزء       مستواه،      بغض النظر عن     دويل،    تدخل   مام حصول     فرصة ساحنة أ   

زء من   ويشمل هذا اجل      ،   عند بزوغها    ةقتناص هذه الفرص      التخطيط حبيث ميكن ا      و الصياغة التحليل، ويف اآلن 
لربط            ا لنقاط  حتديدا  لعمل  قطاعات و       ا لدولية      جوانب    بني  ا ملهمة  لتبع    حىت يصبح     ا ا لسلبية  ات  حتديد   ا

العمل التخطيطي الشامل الذي          جوهر   ويعترب القيام هبذه األمور       ممكنا، االستعداد للحاالت الطارئة املتنوعةو
 . فعاال  التدخل الدويلكون يشكل مدخالً لنشر قوات دولية لضمان
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 العوامل و االعتبارات التشغيلية. 3
  و الترابط االنسجام) أ

، يف األراض        وظيفيا  ستقلةامل  و  احمللية والدولية املتداخلة،             ن عناصر العمل   جمموعة م   حاليا   يوجد   :    احلالية   البىن  
عديد  ل ممارسة ا     لقدرة على   ل  السلطة الفلسطينية قائمة إىل اآلن على الرغم من إفتقارها                      وال تزال بنية      ، احملتلة  

 تعزيز   إىل  ألخرية     ا  جهود اإلصالح فقد أدت ،البنيويةأما من الناحية . يف الوقت الراهنمن مهامها األساسية 
نظرية   أصبحت   الكلية    السلطة  ة رسيط رغم أن     ، املالية    مثل وزارة       ،  بعض املؤسسات الفلسطينية       أداء    حتسني و 

 . أكثر منها عملية
 أطلق   الرئيسية،     البنك الدويل، بنية مستقلة تتألف من الدول املاحنة                    يف ذلك    مبا  املاحنة،    لدول    ا   وضعت 

 تاملساعدا    ن  ع مسؤولة   يف السابق     اليت كانت       ، ) AHLC( للدول املاحنة         ط االرتبا    و تنسيق ال  عليها اسم جلنة    
 .  ذلك أمكنتوفري الدعم اإلنساين مىتمسؤولة عن اآلن لكنها  والتنموية
االحتاد     و املتحدة،     واألمم     املتحدة،    تتألف من الواليات          اليت   الرباعية،        اللجنة الدولية      تشكيل عمل  و 

 الوقت لإلشراف على اإلصالح          نفس  لكن متداخلة يف      ،  منفصلة  هيكلية خلق على  ،  وروسيا     األورويب،       
 . فعلياموجودين  عاملني دولينيمن خالل الفلسطيين 

منفصلة و  "   جلنة أمن   " تشكيل ب ،  األردن     بدعم من مصر و       ، األمريكية    الواليات املتحدة         قامت   قد  و 
  .الفلسطينية األجهزة األمنية امل مع إصالح قطاع األمن داخلمستقلة للتع
 يزيد   بعدد من العاملني        واألمنية،     اجملاالت املدنية          دويل كبري نسبيا يف كافة    ناك وجود  ه أنالواضحمن 

 وأ مهماته الرمسية      تنفيذ أي من     احلقيقية على    قدرة   ال ب    الوجود    يتمتع هذا    ال  ذلك  مع  و ،  عامل    ١،٠٠٠عن  
ل  غري   حمددة بشكل     عالقات    أو   م  ود تنسيق وانسجا      للتحقق من وج    مهيمنة ال يوجد هناك آلية         و ، رمسية ا
 . واضح

بتحديد عالقته مع البىن العديدة القائمة، سواء كانت                    وبشكل مسبق،     م  ياق ال   على أي تدخل دويل        إن  
للتواجد    اح له أفضل أشكال اإلدارة             حىت يت  ة القبول املمكن     احلصول على أقصى درجات          و   دولية،    حملية أم    
حتديد     االعتبار   ب أخذ  ي  أن   تواجد دويل       الضروري ألي         قد يكون من    ،  السائد   العام   يف ظل اجلو      و ، الدويل    

  .للبىن القائمةأي منها ميكن تفويضها  بشكل كامل والقيام هباحتاج إىل املهام اليت سي
عادة ما       وهي    ، هي التدرجية     العاملني الدوليني        أحد أكرب املخاوف اليت تواجه              إن   :   التدرجية والتماسك       

  دولية   يف بعثات   بعدد حمدود من العاملني          لتحقيق هدفها    ما  دولة    ال أمام      تتيح اجمل    فعالة   سياسيةتكون وسيلة   
املزيد من املوارد         يتم نشر املزيد و      ،  بدء املهمة يف الفشل        الوضع و    تدهور   ولكن عند     ،  يف البداية     حمدودة جدا      
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 يشكل .   اع   حىت هتدئة الرت      الالزم إلدارة أو            احلد األدىن من التدخل          للوصول إىل    بطريقة تدرجيية يف حماولة          
 على خلق املزيد من التداخل مما             يعمل  وقد  ،  الدوليني املوجودين         العاملني    على  اً  كبري اً  خطر هذا األسلوب     

 .  نتيجة الرتفاع درجة التدخلالتناقض يف العملي يف النهاية إىل ديؤ
لتدخل الدويل املوجودة                   لياً نتاجاً للعمل التدرجيي املنفصل            تعترب مناذج ا ئيلي    يف الرتاع اإل       حا سرا

عض اآلخر على املستوى       الب  و   ، املستوى اإلستراتيجي          على بعض أشكال التدخل الدويل          عمل ت و   ، الفلسطيين  
 بني  ت اخال  د العديد من الت      وجود   م من  ا عن بعضها بنيويا، على الرغ         هتنفصل مجيع  و .   التكتيكي  و التشغيلي   

ثال، منفصلة عن جهود      على سبيل امل     األمنية،    فاللجنة     ، ما االستشارات املكثفة حول موضوع            يف   و ، العاملني   
كما أن تدخل        ،  منفصلة عن أي تدخل آخر        كما أهنا   تعزيز سيادة القانون أو القضاء املستقل               اإلصالح ل    

لتفصيلية للمشاكل األمنية يف                               مل     بعض االحتاد األورويب يف إدارة الشؤون ا  منفصل عن حماوالت      ناطق ا
ن اإلشراف على      ع بالكامل    ول   ؤجد مؤسسة أو فرد مس       ال يو   و ، صالح قطاع األمن      إل الواليات املتحدة         

تهدئة  ب  بفض الرتاع أو حىت         هدف سياسي متصل     أو    موحد  تفويض      يوجد  ، كما ال   بأكمله   املوضوع    
 . ل أساسيالوضع بشك

 وهناك   ، غري متصلة   و مومسية   إهنا   ، القمة للقاعدة      أو من    القاعدة للقمة     إن هذه التدرجية ليست من           
ى ضوء املتطلبات املتداخلة         متماسكة عل    واحدة     يف بنية   القائمة حاليا     بط األبنية     رل  داخل الرباعية        نقاش  

ومع ذلك، وضعت خارطة الطريق أهدافا شبه مستحيلة إلعادة إنعاش اجملتمع                           ،  " خلارطة الطريق      " عة وسامل  و 
حلماية أال    سرائيل ا   تقوية قطاع األمن الذي ميكن أن يوفر إل                جتديد و   إعادة      حكومة دميقراطية و       خلقاملدين، و

 ،ات القطاع     ه هنيار هذ   أدت إىل ا      يت  الظروف ال       حتسينات على   املطالبة بإجراء         أهنا جتنبت يف نفس الوقت        
لبىن املختلفة املوجودة              ذلك،   عالوة على     و  تنفيذ  على  تعزيز اإلصالح وليس        جهود    على  فعليا تستند ا

 .  بالضرورة هذه احلقيقةيغري لن ددةفقية بني اآلليات املتعاألعمودية والطوط اخل  حتديدإن. اتالتغيري
" الوصاية   "  إىل   يارات التدخل املتعددة اليت قد تؤدي                هناك فجوة كبرية جدا بني التدرجية احلالية وخ                  

وقد تبلغ التطورات امليدانية حدا                ، ) منية األ   و قتصادية،    اال  و   دنية،  امل  سؤوليات    امل  تتوىل     انتقالية   إدارة حكم       ( 
إن التدخل      .   من الطرف الثالث، مثال يف أعقاب وقوع حادث مأساوي                      يدفع باجتاه تدخل حاسم وقوى            
  .فعال غري إال أصبح  وسابقة، نتيجة لتدرجية ال يكونأ من جديد، وعند هذه النقطة ال بد أن ينظم

 

 معامل املهمة الدولية) ب
لتدخل           : عناصر رئيسية    ا لنظر عن نوع  ا لتحقق             – بغض  بة وا لرقا ا على شكل  ء كان  ملر      سوا ا قبة   ، أو  ا

هناك بعض العناصر الرئيسية           -املدنية   "   الوصاية   " لعسكري و    ا الفرض   حىت    و أ حفظ السالم،      التقليدية و    
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عمليات التدخل كما       أشكال    من  شكلستؤدي املراجعة الدقيقة لكل           و   ،  يف مجيع أنواع التدخل         املتشاهبة   
لراهنة إىل                 لعناصر األساسية      ميكن رؤيتها يف الظروف ا لبدء   ططون  يستطيع املخ    و ،  حتديد ا  يف التحضري    ا

 على أن العناصر املدنية         ،  اليوم   حىت متفقون   اجلميع     ما زال     فعلى سبيل املثال،      ،  وفقا هلذه الثوابت        للتدخل  
 . ن يف بنية متكاملةان حيويتشكالن عنصراالعسكرية و

 لالستفادة   سابقة ال  دولية   ال  همات  امل   الدروس املستفادة من           موائمة   فيه  ن  يف الوقت الذي ميك        : املهنة  تفرد   
املهمات   تلك  يف  اليت مت استخدامها       اخلطط     يل الستخدام    جيب مقاومة امل      إال أنه      ، مل جديدة   بيئة ع  منها يف   

 . تطورات الواقع مع جيب القيام مبوائمة مفهوم كل مهمةبل كما هي 
 الفلسطيين غرض    –اإلسرائيلي     الرتاع     ي تدخل دويل يف سياق         أل ب أن يكون     جي :   الغرض من التدخل       

سيؤدي حتديد الغرض         ، قابل يف امل   و   ،  إعاقة املهام التشغيلية        إىل    ؤدي   االفتقار إىل الدقة سي         ن أ   ، حيث  اضح و 
تنفيذ   كما سيعمل على تسهيل    ،  األطراف     على املهمة الدولية وإىل تسهيل التعامل مع                الشرعية    إىل إضفاء    
 يادة شرعيتهايؤدي إىل زل فعال مما  بشكاملهمة

من     لتزا األ     ت :   ا مجيع  بدرجات        درك  وتة   طراف  وجوب     متفا مع     ،  مل  لتعا من   ا جلبهات    كل  ألمنية،    ا ا
 للمهمة تفويض  ال   جزءا من     ةجيب أن تكون هذه املنهجية الشامل             و ،  والسياسية بشكل متزامن       واالقتصادية،       

ستويات  مل على ضوء التوقعات الدولية           و  كما ميكن تنظيم التدخل على أساس املراحل التشغيلية                ، الدولية    
 . واتفاق الوضع الدائمخالل السنوات القادمة االستقالل الفلسطيين  يف مسريةختلفة التقدم امل

النسحاب   ا   هدفه تسهيل    ما إذا كان       لتحديد  لدويل    يحتاج التدخل ا     سيف سياق هذا الرتاع،          :   نطاق العمل    
لفلسطيين  تعزيز االستقالل ا      سيعمل على  وهل     ؟  بدوهنا   فلسطينية يف ظل اتفاقية أو       رائيلي من األرض ال         ساإل  

للدفع    لتوفري وسائل وآلية        فقط لتهدئة الوضع و استقراره أم            موجود    و هل ه     أو بدوهنا؟      اتفاقية   يف ظل   أيضا   
 مهاما لتطبيع احلياة      التدخل الدويل       توىل  هل سي   ،  التهدئة   مرحلة  يف  الطرفني؟  و     لوضع الدائم بني      ل  اتفاقية    حنو 
تنفيذ  السياسية هبدف     عملية ال  ز ي تعز ية، و  ىن السياسية الفلسطين     واملساعدة يف إعادة بناء الب             الفلسطينية،ليومية ا

ما هو الدور الذي سيلعبه التدخل الدويل يف جتميد نشاطات االستيطان اإلسرائيلية بل حىت                               و سياسية؟  رؤيا    
الوضع   ما بعد    اتفاقية    عداد ملرحلة     اإل    التدخل يف    دور الذي سيلعبه      ال  يف االنسحاب من املستوطنات؟ ما هو              

التموضع    و  البدء يف اإلعداد         قوات دولية؟ هل يستطيع التدخل الدويل                 وجود    الذي قد يتطلب      ائم و   الد  
 التفاقية الوضع الدائم الكاملة؟  القيام هبا حىت بشكل مسبق منهاملسبق ملهام قد يطلب 

مراقبة مناطق االنسحاب؛          :   يشمل ذلك    و الدويل،       التدخل   من   الكثري بأشكال حمدودة         إجناز   ميكن  
 قد تكون هذه جمرد ذلك،مع و،  وتدريب أجهزة األمن الفلسطينيةاإلنساين،الدعم  والفلسطيين؛صالح اإلو

 . الظروف القائمةأنواع  كافةة جلعناصر جزئية يف سياق احلد األدىن من التدخل الالزم ملعا
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هم للتدخل   يتبلور يف ظل ف      ألن   ريب  على املدى الق      لتدخل الدويل      ا حيتاج تفويض     :   األمد   التفويض طويل      
يف بقاء   الرتاع     أطراف     ترغب   أن   األغلب      على  و ، التوصل التفاقية الوضع الدائم            بعد  األمد    طويل   الدويل    
هام معينة أو رمبا للقيام        تفاقية الوضع الدائم ملواصلة القيام مب              ال    التوصل  بعد حىن   الدولية     من املهمة   عناصر  

مع   و ، الوضع   حال استقرار       حتما الدويل    ام   االهتم   سيقلو   ، كقوة ردع     مبهام أخرى جديدة، مثل العمل             
تبقي اجلهد    ظل غياب إجنازات ملموسة           سيؤدي الركود يف املهمة إىل تزايد التحديات أمامها يف                        ذلك،   
 التفويض، مثل      سبق عند بشكل م   األهداف السياسية اليت حددت              االستمرارية يف التقدم باجتاهتعززو مركزا

 .  جنبا إىل جنب مع دولة إسرائيلبية وقطاع غزة تعيش الضفة الغرقيام دولة فلسطينية يف
دويل  ال  تدخل  نطاق املسؤوليات اخلاص بال            التفويض و    هناك حاجة ماسة لتوضيح اهلدف و     :اإلعالميةاحلملة 

 .  الدوليةولتشجيع التعاون مع البعثةلشعوب الطرفني وذلك لتجنب خلق توقعات غري واقعية 
 ،أو عسكري رئيسي      / قيادة تدخل مدين و        ل من الدول القدرة على           د لدى عدد قلي     يوج  :   بعثةقيادة ال     

،  لدى إسرائيل     القبول  ب   ) حللف الناتو    كقائد   و   ، كرئيس للتحالف    ( واليات املتحدة األمريكية           ال  ستحظى و 
را  اد  اإلدارة املدنية إذا كان ق               يف جمال   صدارة    ال   قد يكون االحتاد األورويب قادرا على لعب دور                       ذلك،   مع  و 

 . إلعداد الكادر الالزم من األفرادعلى تطوير القدرات املؤسساتية 
ولتحقيق     ، البداية     للمهمة بأكملها منذ      جدا اختيار القائد الدويل السليم              من الضروري      :   القائد السياسي     

 لدولية يف كل     الوكاالت ا       املدنيني يف املنظمات و        فة ملدين مسؤوال عن كا        جيب أن يكون القائد ا         ، االنسجام    
هبذه   لاللتزام     ا جيب أن يكون القائد مستعد         و   ، قطاع غزة، إىل جانب القوات العسكرية                من الضفة الغربية و       

خارطة    " احلالية و    "   بوش  الرئيس األمريكي        رؤية    "  تدعو   املثال،     فعلى سبيل  ،  لعدة سنوات    املهمة املكلفة    
ئيل    ائم بني الفلسطينيني و      لوضع الد   ا   تفاقية  ال إىل التوصل       " الطريق     حزيران    –يني يف غضون يونيو      اإلسرا
 جيب أن يتمتع القائد        ، واألهم      ، صلبة و معنية،   و ملتزمة،    و ، هذه القيادة مثابرة         جيب أن تكون      ،  لذا  .   ٢٠٠٥
هذا   و ، أطراف الرتاع، واألعضاء املشاركني                   و الرباعية،     دعم أطراف        درجة من االستقاللية السياسية و          بأعلى

 .سياجملال السيامرحيا يف يتطلب شخصا قويا و
جيب أن يتم االختيار         و ،  البداية    ذاملناسب من   فريق القيادة       أن خيتار العاملون الدوليون              جيب  :   الفريق املناسب     

 البالد ستكون    اليت ستحضر إىل    موعة األوىل      على األغلب أن اجمل         و ،  الفردي    وليس الوالء      بناءا على الكفاءة         
 .  الالحقلنمط العمل الدويلمؤشرا  
 مدنية كانت أو      الضرورية،        املوارد      فقط توفري     سوى جمموعة صغرية من الدول         ستطيع لن ت  : ةالتركيب   

 أو  –وجود قوات شرطية        على  طلب كبري  هناك     على الرغم من أن        و ، ة المتام املهمة املطلوب        عسكرية،   
دودة، إال أن        احمل  أو   كثفة سواء امل    قدرات    ال  يوش ذات     اجل   إىل جانب     -ة عسكري  خلفية   وحدات سيطرة ذات        

  .لطرف الثالث لذلك ضئيلةاستجابة ا
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 البنية التحتية اإلدارية           إعمار     على إعادة     ، مل تظهر أي دولة أو منظمة دولية القدرة                   ويف اجلانب املدين        
على الرغم من حماولة األمم املتحدة القيام بذلك يف عدد                      و   التدخل،    املدنية، إذا مت اختيار هذا املستوى من                  

حتاد األورويب التسهيالت السياسية واإلدارية ملباشرة                      الناتو أو اال       مل يكن لدى أي من حلف          و ، األماكن    من  
يوجد لدى     و ، هذا   إىل وقتنا     هذا الرتاع      سياق   أن يطلب إليها القيام هبا يف           لمهمة مدنية رئيسية من احملتم        

ل  األمم املتحدة البىن         لية األه      لديها  فيما إذا كان      لكنه من غري الواضح         ، الزمة ملباشرة مثل هذه املهمة          ا
كما حدث مع     و   . دولة  ال  إعادة بناء السلطات الوطنية واحمللية و بناء                   ضرورة    بال  لتدخل يف مهمة تتطلب     ل 

األمريكية حول األسلحة           –ةعاهدة السوفييتي     امل  الوكالة اخلاصة اليت مت انشاؤها إلدارة نظام التفتيش يف                         
حقق من البنود العسكرية التفاقية السالم             الت  نسيات اليت مت تعيينها ملراقبة و         ، أو القوة متعددة اجل           النووية    
 .  هناك حاجة جلهد مماثل إذا قامت دولة أو منظمة إقليمية واحدة بقيادة هذا اجملهود،  اإلسرائيلية–املصرية 

 ألن التفويض الذي منح هلا كان إلجناز املهمة                  كانت جهود السالم فيما مضى غري جمدية             : اجلدول الزمين       
ومن   طرفني   كال ال   األداء من      على أساس    الزمنية     اجلداول      وجوب قيام      ورغم    ، اقعية  وفق حدود زمنية غري و         

التأييد       واستمرار    اجليد  يشجع على األداء         املنشودة بشكل      خالتواري      حتديد    ال بد من   فإنه  ،  البعثة الدولية      
ون تك رئيسية حمددة      بوضع خطط للوصول إلجنازات          ب أن يتم حتديد اجلدول الزمين             جي و   ، الشعيب أيضا    

  .جزءا من خطة شاملة
املثرية للجدل يف التدخل الدويل هي مصدر صالحيات                   القضايا اهلامة و       إن أول     :   السيادة    مصدر السلطة و     

أن املصدر يأيت من الشعب الفلسطيين والذي سيمنح                 البعض   يرى   و   ، التدخل ملمارسة سلطاته ومسؤولياته           
لس األمن يف األمم        جم يأيت من    السلطة   مصدر   أن   خر   اآل  البعض  يرى   بينما    ، بشكل مؤقت للتدخل الدويل         

منظمة  اتفاقية بني إسرائيل و        خالل   يأيت من    جيب أن    السلطة   هذه    نظر ثالثة أن مصدر        ترى وجهة    و ة،   املتحد  
تفتت   مع استمرار     ت إال أن اآلمال بوجود مثل هذا النوع من االتفاقية قد تناقص                          . الفلسطينية  التحرير    

أما     ،  منه احلصول على املوافقة        هناك طرف واضح يتم التخاطب معه و              ب الفلسطيين حبيث مل يعد     اجلان   
الفلسطينية أثناء أي مرحلة انتقالية قبل              "   السيادة      " أين ستكون   :   القضية الثانية فتدور حول التساؤل التايل                 

 التوصل إىل اتفاقية الوضع الدائم؟ 
   
 النطاق اجلغرايف) ج

ة عظمى من   ي هناك غالب    الدائم،     بل التوصل التفاقية الوضع        يف الوضع الراهن، أي ق           :   التداخل اجلغرايف        
يف سياق جهود احلد من          ، أبعد من ذلك     حىت  و "   ب " و  "   أ " لالنسحاب من مناطق       اإلسرائيليني املؤيدين         

من  اإلسرائيلي،       فهو االنسحاب      القريب    على املدى   أما احلد األدىن من توقعات الفلسطينيني،وترية التصعيد
 ،غزة  يتوقع الفلسطينيون انتشارا دوليا عرب كامل الضفة الغربية وقطاع                          و ، " ب " فة إىل    باإلضا  "   أ " مناطق   
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 فعلى  ، االنتشار    سية املتنوعة يف نطاق االنسحاب و           وجيب أن يأخذ التخطيط بعني االعتبار التغريات األسا                   
 يف ؤوليات خمتلفة     مس قد يكون لديه     غزة،    قطاع    عرب الضفة الغربية و       التواجد الدويل           إذا انتشر     املثال،    سبيل 

قد يكون لديه مسؤوليات أمنية كاملة              و   ،  منها  تنسحب أخرى مل    مناطق انسحبت منها إسرائيل ويف مناطق             
 .  القوات اإلسرائيلية فيهايف مناطق بقيتوالتحقق  الرقابة نسحبت منها إسرائيل وتتوىل مهاميف مناطق ا

 البعض منذ قيام دولة         اهمجغرافياً عن بعض     صلتني قطاع غزة منف     إن الضفة الغربية و        :   الالمركزية     / املركزية    
قد  و ،   يف كل منهما   خمتلفة سياسية سبب يف خلق اجتاهات ثقافية واقتصادية و              ، مما ت   ١٩٤٨إسرائيل يف عام       

 حيث غزة من قبل مصر،       احتالل    ل الضفة الغربية من قبل األردن و                احتال  بسبب تفاقم هذا االختالف         
ئيل لكال املنطقتني      وقد عمل احتالل إسرا        ، األراضي    هذه   اخلاصة يف حكم     أنظمتها   طبقت كالمها قوانينها و       

وعلى   بني هاتني املنطقتني        ني املناطق الفلسطينية، وخاصة أن السفر             القليل إلحالل التوازن ب           ١٩٦٧يف عام    
 وقد   . مستحيال أمرا    كان يف أغلب األوقات           بل  ،  أمام الفلسطينيني       جدا    ا  بقي مقيد  املاضية  مر األعوام القليلة         

بالتحول حنو أعمال       ،  املنطقتني    بني هاتني   اليت بدأت مع اتفاق أوسلو              انتهت عملية إعادة البناء الوطين             
وقام اجليش اإلسرائيلي            ة عن بعضها  جتمعات سكانية يف الضفة الغربي أكرب مثاينمت فصلكما  ،العنف احلالية

 األخذ بعني االعتبار املصادر            خل دويل إىل      ي تد  أ سيحتاج  و   ،  أقاليم منفصلة    ةتقسيم قطاع غزة إىل ثالث        ب 
 بني هذه املناطق احملررة من            ذات قوانني وعالقات طبيعية            إدارة وطنية فاعلة          خللق القدرات الالزمة          و 

 .االحتالل اإلسرائيلي
 احلكومة اإلسرائيلية        يتدع  و   ، قضية من قضايا الوضع الدائم          الرمسي    يعترب وضع القدس      :   القدس الشرقية      

 ١٩٦٧ الفلسطينيون أن النصف الشرقي احملتل منذ عام                يدعي  بينما  ،   عاصمتها القدس بكاملها     ن  احلالية بأ    
القومي    الثقايف، و     ، و  قتصادي   ركز النسق اال      م ية يف  كما أن عملية إعادة دمج القدس الشرق                ، هو عاصمتهم  
 احلني  منذ ذلك    رائيل    فقد قامت إس    ، احلايل   الرتاع     قيام    مع  ناء عملية أوسلو قد وصل إىل هنايته          الفلسطيين أث    

العديد من املهام اإلدارية             ب   شرقي من املدينة واليت كانت تقوم            بإغالق املؤسسات الفلسطينية يف اجلزء ال              
  الوضع الدائم      اإلجحاف مبفاوضات        وجيب على أي تدخل دويل أن يبحث عن طرق خالقة لعدم                     ، املدنية   

 . هاحملتمل نطاق مسؤولياته وذلك على ضوءأثناء الفترة االنتقالية 
التجزئة    ار املستمرة و      ، قلقتان من حالة عدم االستقر        مصر واألردناجملاورتني،إن الدولتني : الوضع اإلقليمي

 ها اليت وقع    احلفاظ على معاهدة السالم         ب    معين ، ، بالتحديد    األردن     ف ، سبب حدوثها    الوضع الراهن       اليت كان    
ئيل      ته      لوقت  ا  يف  ويتفهم  مع إسرا لدعم الذي يقدمه        ذا لذين يش    ( كانه   سا لفلسطينيون       ا ا كل الالجئون 

رمبا املشاركة يف بعض أجزاء            م كال الدولتني بتقدمي دعم مهم و            من املتوقع أن تقو       و   ، للفلسطينيني )   تهميغالب  
ستتطلب  و ، مصر  عرب كل من األردن و         إضايف   دعم   لتقدمي   الذي سيتيح اجملال أمام البعثة     األمرالدولية،البعثة 

 . الفلسطينيني مع كل من اإلسرائيليني والتعاوناون مع هذه البالد عالوة على  التعالعامةالسياسة 
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 املدنيةالسلطة واإلدارة ) د

 ، السلطة الفلسطينية    مؤسسات  حتاج إىل إعادة بناء           الدويل سي    التدخل     من املفترض أن      :   السلطة الفلسطينية    
يهدف إىل إعادة بناء السلطة            سدويل    يف الرأي حول ما إذا كان التدخل ال                  اً جوهري   اًهناك اختالف     لكن  و 

لفلسطينية    قد تعترض إسرائيل على        و   ،  استبداهلا بقيادة جديدة كليا          كما كانت سابقاً أو سيعمل على       ا
الفلسطينيون ضد عمل التدخل الدويل على تشكيل قيادة                يقف  بينما    ،  يقوم بإجناز الغاية الثانية           تدخل لن   
قد يتم االحتفاظ      كله   عن هذا    كبديل    و ، ضايا الوضع الدائم       قد تقوم فيما بعد بالتفاوض على ق           جديدة    

 . يتم فيه اختيار أفراد جدد عرب انتخابات شعبيةس، يف الوقت الذي حاليابالبىن املوجودة 
 املناطق الفلسطينية      يتعلق بالكيفية اليت سيتم فيها حكم         هنا السؤال الذي جيب التطرق له           :   اإلدارة االنتقالية   
رجات   د هناك ترتيبات و      و   ،  التوصل التفاقية الوضع الدائم           إىل أن يتم  االنسحاب اإلسرائيلي  يف الفترة ما بني

 وسيكون  ، اإلدراتني الدولية والفلسطينية يف مسؤوليات خمتلفة املعايري                       يث تشترك   حب متنوعة من التدخل       
لكن التركيز       ، ئية الوطنية    القضا  للتركيز على اهليئات التنفيذية والتشريعية و              هناك ميل بني املتدخلني الدوليني            

إذا كانت         شرعيتها لبناء  تحتاج املؤسسات احلاكمة        س، حيث   جيب أن ينصب أيضاً على املستوى احمللي            
 . أي فرصة للنجاحب ستحظى

إقحام التدخل       درجة      داد   ز، ست  السلطة الفلسطينية    تفتت   هتزايد في   يف الوقت الذي ي        :   التدخل   التجزئة و    
لسلطة  ا ارسة  مم   درجات متسلسلة تصاعديا من التدخل الدويل يف                  ك أربع     هنا ، و  فعاالً  ون   يك كي الدويل     

الشراكة مع حركة ؛ و)كما هو احلال اآلن يف أفغانستان(تقدمي الدعم للسلطات احمللية : تتضمنسياسية، وال
ل   السيطرة على اجلماعات املنقسمة           ؛ و  ) كما يف ناميبيا    ( ل املنسحب   تماسكة أو مع احملت     امل  وطنية  ال  تحرر  ا
كما هو احلال يف      ( ؛ و أخريا احلكم الكلي ولكن املؤقت لألراضي و سكاهنا                     ) كما حدث يف كمبوديا       ( 

اليت متارس      نقل السلطات     توقيت  قياس  ل   استخدامه    الذي سيتم     ويتوقف املعيار      ، ) كوسوفو وتيمور الشرقية        
 . لقدراتمن بناء ا كافقدر حنو واإلدارة الفاعلة من مستوى فلسطينية على دوليا إىل سلطة 

هبدف التحقق من وجود         إعادة بناء السلطة احمللية،            كبرية تتعلق بعملية    ناك معضلة   ه :   قواعد القوة احمللية        
ل  بلدية أو    ال  نتخابات    اال    تم معاجلته بشكل كاف من خالل        ت مشاركة شعبية حقيقية، وهو أمر ال            وطنية  ا

حىت يتمكن من القيام بدرجة          وذلك    ،  واجه التدخل الدويل مراكز السلطة اليت برزت                    يسهل ف   ، واحدة   ال  
، القوة هذه      سيعتمد التدخل على مراكز        أم  ؟   املؤسسات احلاكمة       عند إنشاء    ةاالجتماعي      اهلندسة   من  واسعة  

 قد   تتمتع بدرجة من الشرعية احمللية، كأساس إلعادة البناء؟                     ، إال أهنا     قد تكون سلطوية أو غري ممثلة        اليت   و 
ة دون وضع نظام       الشعبي  تم إتاحة اجملال للمشاركة         ت يث  حب ويلة األمد    ط جلواب يف مرحلة انتقالية          ا يكمن  

 . يصبح منفصال بأكمله عن الناسيفتقر إىل الشرعية وقد ، جديد بالكامل
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 الذي تقوم به        احلصول على الشرعية السياسية احمللية من خالل الدور                   باإلمكان    ، يبدو أنه      فمثال 
ومن خالل قدرة هذه اجلهات على مقاومة                 عم للمجتمع    تقدمي خدمات الد       من   فلسطينية خمتلفة    جهات  

ير الفلسطينية،     االنتماء إىل منظمة التحر         التعبري عن ذلك يتم من خالل         ، كان     ولفترة زمنية طويلة       ، االحتالل    
 يةسالرئا   و التشريعية    نتخابات    ال بعد عقد ا    و ، " والوحيد للشعب الفلسطيين       املمثل الشرعي      " واليت اعتربت       

 على بعض الشرعية من خالل عملية           ألول مرة     ، حصل كادر فلسطيين جديد        ١٩٩٦ام  يف ع  الفلسطينية   
 خارج منظمة التحرير        بوجود منظمتني رئيسيتني من       اً بكثري، و     إال أن الوضع اليوم أكثر تعقيد            ، دميقراطية    

جانب    تلعب دورا بارزا يف توفري اخلدمات إىل                   اليت  ،  اجلهاد اإلسالمي      حركة   محاس و   حركة     مها الفلسطينية   
ل ناجح   ومن هنا جيب على أي تدخ         .   تعزيز ودعم اهلجمات على املدنيني واألهداف العسكرية اإلسرائيلية                         

من قبل الشعب     "   شرعية "   اليت تعترب     من املؤسسات     ا جزاء   ، أو أ     يف منهجية عمله املؤسسات       أن يدمج    
 . اجملتمع الدويلوالفلسطيين 

جيب أن يقوم     ، و  دويل  ال  لتدخل  ل   التخطيط مني قبل القيام ب      جيب إعداد تقييمني ها       : حتديد دور احلكم احمللي         
، البىن االجتماعية اليت كانت موجودة على مر التاريخ                     أو احمللية و     "   التقليدية   " القوة      األول بتحديد ماهية        

اليت   و ما هي الديناميكيات لتوزيع القوة              ، و  للرتاع   نتيجة  كيف حتولت     إىل وقتنا احلاضر، و        كيف تطورت    و 
اليت تتعلق مبن     ت احمللية السائدة و         أما الثاين فيجب أن يعمل على حتديد التصورا                ، ت الراهن     يف الوق    ت برز  

ام املخططني     إن مثل هذا الفهم للمفاهيم السياسية احمللية سيتيح اجملال أم                  ؟ يفترض أن يتسلم السلطة وملاذا           
يف أجهزة    قيقية ن احل   السكا  بىن حكومية حتظى بالقبول الشعيب إىل جانب مشاركة                 لتحديد تصميم فعال و      

، السائدة    احمللية   واملؤسسات     سيكون من املهم جدا عند تصميم بنية احلكم احمللي، اإلقرار باملفاهيم                   و،الدولة
بشكل تدرجيي بناءا على اإلحساس باملسؤولية املدنية                    توفري اجملال أمامها للتحول           فيه  يف الوقت الذي سيتم        
 . تصبح ذات مغزى  أن"املواطنة"ميكن لفكرة فقط لية لعممن خالل هذه او ،يف ظل جمتمع دولة
الوطنيني أو     قادة   منح الشرعية لل     لذي يدفع الناس حنو          السبب ا   فهم الل  ميكن من خ   :   فض الرتاع احمللي       

 الرتاعات الفلسطينية الداخلية            ، أن يفهم املخططون الدافع وراء               ليني أو غريهم من القادة احمل           الفصائليني   
 احمللية سيتيح اجملال أمام املتدخلني لإلعداد لألمن                  ت ا فإن تقييم وإدارة الديناميكيا              ومن هن   ، بشكل أفضل   

 أمنية   مؤسسات  ساعد يف بناء     ي كما أنه س   ، مصادر العنف      من  العديد   حل  تضمن منع و  ي   والذي    ،  الداخلي    
 . املؤسسات القضائيةااللتزام الشعيب بمن خالل  سيادة القانون يف تعزيزسهم يموحدة و
 
 ألبعاد األمنية ا) هـ

 وال  ، األمن    و أجهزة املخابرات        لعديد من     تتألف أجهزة األمن الفلسطينية من ا            : الفلسطيين  قطاع األمن      
 مما أدى إىل      عامة،    بصورة    ة حمدد   داخل السلطة الفلسطينية غري         ةقعها التنظيمي   ا هتا ومو   اغاي  كل من   زال   ي 
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لتداخالت                ا و ر  ا لتكر ا من  لكثري  ئفها   يف  ا مل   ، وظا ا فعلى سبيل  متارس         مل  ل،  ة     بعض  ثا ألجهز من   ا  أي 
لصال   ،       ا لوظيفية ا متعارضة،     أخرى   لدى   يوجد   بينما  حيات  م  مها و   مستقل         بشكل  منها  لعديد  ا   ،يعمل 

لسلطة  مسلحة ال ختضع ل    ميليشيات    وجود    باإلضافة إىل      ، بشكل مباشر     عرفات   ياسر   تتبع  تقريبا   ومجيعها  
 . الفلسطينية

ز ا فقد قام جه    ، درجة من املصداقية والفعالية             األمنية    األجهزة    عض ب أثبتت   قبيل االنتفاضة الفلسطينية،        
، بتبادل     االستخبارات األمريكية املركزية             كالة  و   ، ومبساعدة     يف الضفة الغربية و قطاع غزة           "   ئي األمن الوقا      " 

 وعملت   اإلسرائيلية،     املعلومات املخابراتية وحافظت على عالقات تعاونية قوية مع وكاالت االستخبارات                                
 . العامعلى احلفاظ على مستوى معني من النظام واألمن " وات الشرطةق"

األجهزة     على دمج مجيع     – مع اخلطط الدولية        توافق  ب   –تعمل خطة اإلصالح الفلسطينية احلالية           و 
لسلطة  قوات الشرطة والدفاع املدين                وسيخضع كل من األمن الوقائي و           ،  يف ثالث هيئات رئيسية       األمنية   

  ياسر إىل  بشكل مباشر     استمر كل من املخابرات العامة واألمن العام برفع تقاريره                       تبينما س ،  وزارة الداخلية         
مركزية    على األجهزة األمنية            السيطرة   جعل من اإلصالح على      يصب اهلدف     يف الوقت احلاضر،         و . عرفات   

طة إىل ختفيض    ، تدعو اخل      باإلضافة إىل ذلك       . األصعدة    القطاع األمين على مجيع         ح يف  صالاإل  تطبيق ب القيام    و 
، وإنشاء جملس األمن          املساعدة الفنية      ، والتدريب و       ظ، وإىل فصل السلطات         عدد القوات بشكل ملحو        

 . سلطات مالية وموازنةب تتمتعوضع ميزانيات حقيقية وجلان مراقبة  والقومي
احملدودة            اإلصالح  بنية و            كان تنفيذ      :   نتائج  تنظيم  دة  اإلصالح إلعا األمني          خطط  األجهزة  ة تركيبة 

 تستمر و   .  عدمي اجلدوى      كان يف بعض األحيان         و ، دلة مع القيادة السياسية بطيئا          عالقتها املتبا    ا و وهيكليته  
 يعبد الطريق     قد   ، األمر الذي        سريعة جدا   ىخبط  يف التفكك    قطاع غزة    نية يف الضفة الغربية و       األجهزة األم       

يف الظروف الراهنة          ، و  للخطر ين ميكن أن تعرض األمن الفلسطي          بروز منظمات عسكرية        اهنيار كلي، و      أمام    
تعترب السيطرة يف       ، بينما  ارسة السيطرة يف الضفة الغربية          ال تتمتع قوات الشرطة الفلسطينية بالقدرة على مم                

 بالضرورة الكثري من التقدير للمهنية             نيال يوجد لدى الفلسطيني       و .   مل يتم اختبارها      قطاع غزة حمدودة جدا و           
جيب أخذ هذا األمر باحلسبان عند             و ،  ية والفلسطينية   من اإلسرائيل    وات األواألنظمة السلوكية لدى كل من ق

خيدم مصاحل الشعب        للدولة الفلسطينية و      قوي وفعال وذي والء           كامل وملتزم و     إعادة إحياء قطاع أمن مت            
 .الفلسطيين

، لرتاع  ل حلالية   في ظل الظروف ا      ف   ،  إصالح قطاع األمن       يد عملية قت اليت     العقبات    هناك العديد من       : عقبات  
 يف أي نوع من       املشاركة    تنفيذ أو    يف    صعوبة   ولني الدوليني      ؤ األمن الفلسطينيني واملس        رجال   جيد كل من    

ناطق  امل  الوصول إىل      متاما من     القوات الفلسطينية       ت إسرائيل   د منع ق  و ،  يف قطاع األمن      احلقيقي  اإلصالح    
كنتيجة لذلك،     و ، حلصول على التدريب       ا بإصالح قطاع األمن و        املتعلقة   هام  امل ب للقيام   همة امل  فلسطينية ال  

هذا باإلضافة      .    على النظام    أو احلفاظ     غدت قوات الشرطة الفلسطينية غري قادرة على تعزيز فرض القانون                         
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لبنية التحتية األمنية الفلسطينية            إىل    لتحتية كل من    لبنية ا   وقد طال تدمري ا       العامني املاضيني،        يلةط تدمري ا
هذه  أدت    قد  و ،  املعدات    د بيانات املعلومات و        املراكز احلكومية وقواع           القواعد والسجون و         ، و  الثكنات   

 من التدهور يف      ا تسبب مزيد    وما زالت      الفلسطينية،   معنويات قوات األمن           إضعاف مصداقية و      األعمال إىل      
لنهاي    ، و   األمنية   ة يف الوضع العام لألجهز        التسلسل القيادي و        ة على إعاقة اجلهود الفلسطينية          ستعمل يف ا

 .املستقبلية إلنشاء قطاع أمن فعالية الدولو
غياب جلان    و  التمويل     حمدودية    ، حيث تسبب   املوارد املالية املتاحة            إىل   ر االفتقا     هيف   ة الثاني   عقبة ال  أما  

نية التحتية الالزمني لإلصالح        الب  لسطينية على إعادة بناء القوات و            الرقابة ملراقبة النفقات تقليص القدرة الف                 
 للتبعات رمبا نتيجة    عملية و  ألسباب     ،  الدول املاحنة       تتردد   و   ، النظام    والقانون و      داخلي  للحفاظ على األمن ال        و 

لسياسية   لدعم املايل           ، ا لفلسطينية يف غياب ضمان      ، ل  امتواضع   متويال  و إن كان      حىت    يف توفري ا لسلطة ا
 على  صلوا  الذين ح    خابرات    األمن وامل      ق اجلديدة أو سجن واغتيال موظفي             إسرائيلي بعدم تدمري املراف           

يؤدي إىل نتائج        قد   طريق   معنية بالسري يف     غري  الدول املاحنة         إن ف ببساطة   و   ،  من التدريب     متقدمة  درجات     
 . حةونم املمساعداتل سياسيا أو هدر لسلبية

 املسلحة املتطرفة      الفصائل   جهة  ا  يف مو  مدى رغبتها     سلوك القيادة الفلسطينية و        ة فهي  الثالث   أما العقبة    
ة ي، واليت من احملتمل أن تؤدي يف النهاية إىل تعريض احملاوالت املستقبل                           ية وقطاع غزة     علة يف الضفة الغرب       الفا  

من   قطاع األمن      لن يتمكن  ،   يف هذا املوقف      تغيري إحداث      وبدون     ، لإلصالح الفعال يف قطاع األمن للخطر            
 .  املنظور األسرائيليحسبطلوب إلحداث التغيري املحتقيق 

فقد    ، ح قطاع األمن على كل اجلبهات            فيما يتعلق بإصال   نسجام  اال  عالوة على ذلك، هناك نقص يف            
 وعلى الرغم من أن        ،  اجملاالت اليت حتتاج إىل إصالح            تعاجل   جلان عمل    سبععملت الرباعية على تشكيل        

عمل اللجنة الدولية الرباعية إال أن ذلك يتم                    جزءا من قاعدة        شكل يف الوقت احلايل       إصالح قطاع األمن ي        
 ، أشهر يف تشكيله لعدة     الرباعية     وقد تأخرت      ،  خاصة به     عمل آلية  لديه بنية و    صل  منف ملمن خالل فريق ع      

 سببالتخطيط والتنفيذ، مما          يف بني جمموعات العمل السبعة         مل يتح هذا الفصل اجملال للكثري من التنسيق              و 
 . املزيد من اإلعاقة جلهود اإلصالح

 سيتوقع   ، فمثال،   ا من العناصر    حلسبان عدد    جيب أن يأخذ تدخل أي طرف ثالث يف ا                :   متعددة   عناصر  
ودة حاليا حيت يصبح من املمكن           املوج   حتسني البىن    تعزيز األداء و        يف   التواجد الدويل          سهمي أن    ن الفلسطينيو  

 التدريب على      ال يعين املزيد من      ولكن هذا       ، انبني  كال اجل   يليب احتياجات     متني   و إنشاء قطاع أمن قوي         
 االتواجد الدويل أداء            يقدم   ن  جيب أ  بل    ،  فقط ع املعلومات االستخباراتية         مج و النشاطات املرتبطة باألمن           

املسلحة   الفصائل الفلسطينية      أقل من دمج      سريفضون أي شيء      اإلسرائيليون      ، حيث أن     أفضل مما يقدم اآلن        
  . املسلحة األخرىالفصائلحل و ،ة وسيطرة القيادة الفلسطينيةحتت إمرالفلسطيين وجملتمع ايف 
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 ملدين  لتنشيط اجملتمع ا     اهلادفة     االعتبار اجلوانب املدنية           التدخل الدويل بعني        جيب أن يأخذ      :   ملدنية  اجلوانب ا     
ع ميزانيات حقيقية لقطاع        كما أن هناك حاجة قوية لوض          ،يف القطاع األمينعلى االخنراط وتشجيع املدنيني 

ت اآللية اليت سيتم وضعها للتعاون          كان   وأياً   ، املصداقية    جلان املراقبة ألغراض الشفافية و                األمن وضبط عمل     
لتغريات    ا التكيف مع   على  قادرة     ال بد أن تكون      ف   وقوات األمن الفلسطينية         والتنسيق بني القوات الدولية             

  .على األرض يف اجملاالت السياسية واألمنيةاليت حتدث 
 

 القوات العسكرية ) و
 ومن املهم جدا      ، ن عناصر توفري األمن       م على األغلب واحدة        القوات العسكرية        ستكون  :   اإلمرة والثقة       

جيب    ، كما   هذه القوات ضمن سياق عملية أكرب تتيح الفرصة أمام اجملاالت األخرى للتطور         مهمةالنظر إىل
تواجد    طوال       هذه العملية الواسعة        ظل رية إىل بناء الثقة مع السكان احملليني يف               العمليات العسك     أن هتدف    

 تشكيل   النظام وسيتم    القوات العسكرية        م ع دستو   ، أفق سياسي مريح    لق خ  من  تتمكن حىت  القوات الدولية         
وإمداداهتم،         العاملني الدوليني        أن يتعرض له       املتوقع    اخلطر  درجة    بناءا على درجة القبول، و            هاحجم قواهتا و    

 ، كما  خطر اهلجمات على الفلسطينيني، باإلضافة إىل درجة سيادة القانون                      ، و  وخطر التسلل إىل إسرائيل         
 .  يف التدخل الدويلاالنسجامسياسية لتسهيل السلطة ال القوات العسكرية تقاريرها إىل أن ترفعجيب 

 
زعني على مثانية جتمعات       مو يف الضفة الغربية        مليون فلسطيين    ١,٨هناك ما يقارب       :    فريدة   انتشار   عوامل    

 مليون فلسطيين    ١,٢، ما يقارب       ويف قطاع غزة      ، رات القرى الريفية        ، وحييط كل واحد منها عش         مدنية  
وأكثرها     كثافة   العامل    ، مما جيعل املنطقة من أكثر مناطق            كيلو مترا مربعا     ٣٦٠يسكنون يف مساحة تبلغ       

 مستوطن إسرائيلي يستخدمون ما يقارب ثلث قطاع غزة                 ٧٠٠٠يل  ا ، هناك حو     باإلضافة إىل ذلك       ، بؤسا 
وطنة تقريبا يف الضفة       ت مس ١٤٠يف  موزعني     إسرائيلي    ٢٠٠,٠٠٠ وهنالك ما يفوق       ، بشكل حصري   

يلي يف مناطق من      إسرائ   ٢٠٠,٠٠٠ عالوة على ذلك، هناك ما يزيد عن              ، قطاع غزة جمتمعني     الغربية و    
لغربية      ا لضفة  ئيليون      أحلق  ا اإلسرا عام     بالقدس    ها  ق            ، ١٩٦٧بعد  األرقام  هذه  يش اجل  ات   و وال تشمل 

 .  يف املناطق الفلسطينية احملتلةاإلسرائيلي املنتشرة
يف وسط املراكز السكانية الفلسطينية أو جماورا هلا،                    يكون موقع املستوطنات اإلسرائيلية                ما غالباً  

 القوات الدولية أمرا مستحيال دون أن يكون هناك              التواصل اإلقليمي النتشارمن ع اجلغرايف هذا الواقجيعل و
ملستوطنات أو            ا ئية على  ملناطق    تعترب و   ها،  م إخالء   دون أن يت      سلطة قضا يعي    ا ملستوطنون     اليت  فيها ا ش 

  يضع  التوزيع احلايل للمستوطنات           إن  . حساسية األكثر    اإلسرائيليون والفلسطينيون جبوار بعضهم املناطق                 
 . البعض منهاوإخالء  اتفاقية سياسية لتجميد بناء املستوطنات يف مأزق ما مل يكن هناكالقوات الدولية 
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األطراف ذات        اليت ينبغي    و بعمل قوات التدخل الدويل            املتعلقة   هناك عدد من األسئلة الصعبة            : صعبةأسئلة  
كما ينبغي أن يستند التخطيط للسيناريوهات األكثر سوءاً يف كل                     .   اإلجابة عليها بشكل واضح        العالقة    
 االشتباك للقوات      أنظمة   على هذه األسئلة طبيعة التفويض، ونوع، وأعداد، و                     ابات   وستحدد األج     ، األحوال     

 . العسكرية واألمنية
خمتلفة أحياناً، كما أهنا قد تكون           املقدمة    املؤكد أن تكون اإلجابات الفلسطينية واإلسرائيلية                     من  

  أحد األطراف على تويل         يصر  ويف بعض احلاالت، قد          ، خمتلفة لدى الدول املشاركة يف القوات الدولية                     
 مهمة من قبل     وبالتايل فإن قبول أو رفض أي              ، القوات الدولية مهمة ما بينما قد يرفض ذلك طرف آخر                    

 . األطراف أو املشاركني سيؤثر على تصميم بنية القوة الداخلية
 

 :  ما يليتتضمن هذه األسئلة ، على سبيل املثال
أو بني املناطق اخلاضعة للسيطرة /إسرائيل و على مداخلتفتيش نقاط  القوات الدولية ستقيمهل  •

 اليت انسحبت منها إسرائيل؟تلك اإلسرائيلية و
يهود التطرفون امل  يشنهاقداليت جمات اهليني من ع القوات الدولية عن املدنيني الفلسطين هل ستداف •

 عليهم؟ 
تطرفون امل يشنها قداليت جمات اهل اإلسرائيلية من هل ستدافع القوات الدولية عن املستوطنات •

 فلسطينيون؟ال
 توطنني اليهود؟ املسسالح ؟ وكذلك دولية على نزع سالح الفلسطينينيل ستعمل القوات ال ه •
 ني املسلحني؟ يهل سيكون للقوات الدولية الصالحية العتقال اإلسرائيليني املسلحني؟ والفلسطين •
موظفي املنظمات غري ، و التابعني لألمم املتحدةالعاملنيأمن وىل القوات الدولية مسؤولية هل ستت •

  ؟عمل القوات الدولية وغريهم من الطاقم العامل يف منطقة احلكومية،
دولية بالرقابة والتنسيق مع قوات الدفاع اإلسرائيلية؟ ومع أجهزة األمن هل ستقوم القوات ال •

 الفلسطينية؟ 
 تدريب أجهزة األمن الفلسطينية؟ بتجهيز وهل ستقوم القوات الدولية  •
  املستوطنات واحليلولة دون بناء مستوطنات جديدة؟ إخالءهل ستعمل القوات الدولية على  •
، وحركة  ضد البىن التنظيمية لكل من محاسباختاذ إجراءات مباشرةقوات الدولية هل ستقوم ال •

اليت تعمل على  وجمموعات املستوطنني اليهود املسلحة، و اجملموعات األخرى اإلسالمي،اجلهاد 
 تشجيع العنف؟

 ها؟القيام مبشاريع هندسية عسكرية أو أمنية الزمة إلجناح مهمت هل ستشارك القوات الدولية يف  •
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القوات الدولية باختاذ إجراءات ضد اجليش اإلسرائيلي أو ضد أجهزة األمن  ستقوم هل •
 الفلسطينية؟

أن تعمل القوات الدولية على             لفلسطينيون    ا سيتوقع ،   هذه األسئلة    نعند اإلجابة ع      :    و التماثل    يةالتبادل    
لتبادلية          مما  أكثر  ن قبل اإلسرائيليني      للهجوم م   هم  الكثري من   تعرض  ويشري الفلسطينيون إىل          ، أساس مبدأ ا
 جيب أن تكون احملاوالت الدولية حلماية اإلسرائيليني                     بالتايل   و ن على يد الفلسطينيني      ويتعرض له اإلسرائيلي      

، متيحة   " موضوعية  " ة الدولية أن تكون         سيتوقع الفلسطينيون من البعث        و ، ت محاية الفلسطينيني     موازية حملاوال       
حنو تعزيز احلل القائم على دولتني مستقلتني تعيشان جنباً إىل                  يف كال اجملتمعني     سياسية ال  تغريات   ال  اجملال أمام  

 مؤسسات حكم متتاز     إنشاء   سيطالبون قوات التدخل الدويل بالعمل على                ف  أما اإلسرائيليني فإهنم         ،  جنب 
ي أ  قوات موحدة وخاضعة للسيطرة ولديها القدرة على مقاومة                       ، وإنشاء     بالشفافية واملساءلة والقدرة             

إسرائيل أن     ستتوقع   كما  ،  ورمبا ترى إسرائيل يف ذلك شرطاً مسبقاًَ لقبول أي تدخل دويل                    ،مجاعات منشقة
يكون هناك حدود لنطاق السيطرة الدولية على املواطنني اإلسرائيليني أو على األقل داخل املناطق اليت ال                                         

 .تزال القوات اإلسرائيلية منتشرة فيها

 
 سيادة القانون) ز

جيب أن يأخذ التدخل الدويل يف الضفة الغربية وقطاع غزة بعني االعتبار                             :    سيادة القانون      فرض  إعادة     
 ئية، سلطة القضا  ال  الفلسطينيون مؤخرا قانون استقالل            سن قد ، ف   لسيادة القانون       والفهم الفلسطيين   التوقعات 

لقانون      ل أسس  تواجد    األمر الذي يعكس تقدما كبريا يف                إجنازات     جتاهل   سيكون من اخلطأ    و .   سيادة ا
عدد من احملامني الفلسطينيني         يف الضفة الغربية وقطاع غزة            يوجد   و  ،جديدمن  البدءو اآلنالفلسطينيني حىت 

ل    يف النظام    هؤالء املهنيني القانونيني         ، وينبغي دمج      التعليم   و  من الكفاءة     متفاوتة   درجات    ذين يتمتعون ب    ا
 ردع    وجيب  ،  يف خمتلف اجملاالت      لتصبح أكثر انسجاماً        دعم ة لل حتتاج البنية القانونية الفلسطيني    ا، كمالقانوين

 .وحزم والعمل على عقاهبانشاطات خارجة عن القانون بشدة أية  أي حماوالت ملمارسة
 األراضي الفلسطينية       تطبيق معاهدة جنيف الرابعة يف         ب   يف السابق    مل تقبل إسرائيل      :   ل الساري املفعو      القانون     

 و ميكن   ، عليه تنص  وما    املعاهدة     هذه  على   مستنداً يف عمله      يكون أي تدخل دويل         ال بد أن    ف   ، لذا   و ، احملتلة  
 تصنيفهم يف  نظراً لطبيعة   ،  سرائيليون   اإل  ستوطنون   امل  فيها  سيبقى طق اليت    اهلذا األمر أن خيلق تعقيدات يف املن              

 القوانني اليت       نسعلى  تشجيع اهليئات التشريعية الفلسطينية         ل    الدولية    تحتاج البعثة   س  كما   ، املعاهدة    هذه   
ملعاهدة و          ا لبعثة     ، و   ميكن تطبيقها    اليت  تتوافق مع  للعبة      سيكون على ا مام        وضع قوانني ا بشكل واضح أ

 .نطاق سلطتها يف املتواجدينسرائيليني الفلسطينيني واإل
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 إعادة بناء االقتصاد ) ح

قد  و   ، و أثناء عملية أوسلو      شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة حجما هائال من االستثمار والنم               : تأثري سريع
  دولية   ن دعم كال الطرفني ألي بعثة          وسيكو   ، الراهن    للرتاع     بالكامل نتيجة     هذا النموذج أو دمر          اختفى   
النمو االقتصادي السريع واملتواصل أحد املؤشرات                    سيكون  كما    ، دى سرعتها يف حتسني حياهتما      مب   مرهون   

ل  قتصادي     التضخم اال    احلسبان  ب خذ  ؤ جيب أن ي    الرئيسية لذلك، و         عدد كبري من     تدفق  عن  حتما    جم انا
لعاملني    لدوليني    ا ا ل  تقدمي  ل   ماسة  حاجة   كما ستنشأ   ،   ل  قتصادي    اال  عون  ا ملساعدات     بدالً من   ( فوري   ا ا  
 أصبحوا أقل تعليما بسبب إغالق         الذين    السكان الفلسطينيني الذين يعانون من الفقر و               ألغلبية  )   اإلنسانية    

 . طويلةمراكز التعليم الفلسطينية لفترة 

 
  املشتركةاجلوانب الثقافية) ط

السياسية املتعددة يف       حبساسية مع االجتاهات الثقافية و           تعامل  ال  جيب على البعثة الدولية         :   التوجهات الرئيسية       
إلضافة    مدنية وعلمانية واسعة، با         ت جمتمعا  هناك    مثال،  الفلسطيين  ففي اجلانب       ، الضفة الغربية وقطاع غزة          

هناك جمتمعات علمانية      ف أما يف اجلانب اإلسرائيلي،            .   ، خاصة يف قطاع غزة       دية واحملافظة     التقلي  إىل اجملتمعات      
 ونفقات    أفضل  الغربية حبثا عن حياة        من املستوطنني الذين قدموا إىل الضفة               رئيسي  ومدنية تتألف بشكل       

ستجد    لذا  ، جتمعات أيديولوجية ودينية وحكومية             كما أن هناك        ، احلكومة   وهو ما قدمته هلم       ،  أقل  معيشة  
لفلسطينيني و                      ا لعلمانيني  ا ملشتركة بني  ا األمور  لكثري من  ا لبعثة  ئيليني و        ا لعلمانيني اإلسرا لتقليديني     ا ا بني 

لفلسطين   و ا لتقليديني   يني  ئيليني     ا ا اإلسر لتني       حلا ا كال  أن       و ،  يف  لبعثة  ا على  لدينية        حتترم  جيب  ا ملعتقدات  ا  
 . تنفيذها لتفويضهاإعاقة ب هلم حنطاق سلطتها دون السماوالتقليدية لدى اجلميع حتت 

نثروبولوجيني عند       األ  مستشارين   لل لبعثة الدولية للجوء         ا خمططو سيحتاج  :   املستشارون األنثروبولوجيون             
ل     اخلطط  حتديد    مساع  طلب وضع  ئمة       دهتم يف  لقا ا ئع  لوقا ا البتعاد         وا للجوء    ،  ا إىل   عن  ملقولبة          ا األمناط 

 منهجية شرعية    آلية  تطوير  عند    ةملحا خاص    أمرا   وجية  ل سيكون توظيف اخلربات األنثروبو            و   ، التبسيطية  
  .احملليفعالة لتشييد بىن احلكم على املستوى و

 رسالة واضحة بااللتزام الدويل بالترتيبات                 إيصال   قادرة على      عالمية   إ محلة  جيب تطوير    :   ا  رموز   ختلق أفعال    
ويضه وأنه خيدم مصاحل        ا بإمتام تف     هو أن التواجد الدويل ملتزم متام                االنطباع الذي جيب نقله          و   ، النهائية   

تمعني الفلسطيين واإلسرائيلي تطغى         حيث أن كال اجمل      و   ، ة إسرائيل آمنة وفلسطني مستقل        الطرفني ألجل     
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كبري        بشكل  لسياسية  ا لصبغة  ا وكما   عليهما  األخرى          ،  لشعوب  ا مجيع  يف  قد    لالنفصال         ،  فريسة  ا  يقعو
لعاطفي يف أوقات األزمات               لبعث      لذا     ، ا معايري جديدة لكل من الفلسطينيني          ة على خلق   جيب أن تعمل ا

، لتحل حمل    وضرورة عدم االعتداء على املدنيني               ياة البشرية      قدسية احل   تشجع على احترام      اإلسرائيليني     و 
  .اإلعالمية ومن خالل محالهتاأمثلتها خالل أفعاهلا ومن وذلك  اجملتمعني،نتقام السائدة يف كال  االرغبات
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 اعتبارات التخطيط لتدخل دويل

 سرائيلي اإل– يف الصراع الفلسطيين
 
 ثانيلالتقرير ا

 )٢٠٠٣  شباط/ فرباير١٣-١١(
 
 عدادإ

 عمر الدجاين
 

، األكادمييني     ، و   والدوليني، واحملللني السياسيني            يلينيئ  عدد من املسئولني الفلسطينيني واإلسرا             قام  
للمشاركة يف      ، ٢٠٠٣   شباط /  فرباير   ١٣-١١   الفترة ما بني      يف ، اململكة املتحدة،       كمربدج   باالجتماع يف      

برنامج    استضاف     . اإلسرائيلي    - ثالث يف الصراع الفلسطيين         تدخل طرف   ل   التخطيط  حول   "   منتدى اخلرباء      " 
، يزيد صايغ    ترأسه بالشراكة كل من          يف جامعة كمربدج هذا اللقاء الذي               اجملتمع الدويل       يف ألمن ل دج   كمرب 

 تدخل طرف  ب    املتعلقة  اخليارات     تدى بتقييم التطلعات و      املن    ، وشرع   لدجاين   مر ا كوف، وع    عي نعومي بار    و 
على الفرص    يف هذه اجللسة،       ركز املنتدى      .   الراهن    يف الوقت     القتصادي     ا الوضع السياسي و  على ضوءثالث 

 للسلطة  املمكن  الهنيار    ا و   رائيلي أحادي اجلانب من قطاع غزة              سٍب إ  اليت ستربز نتيجة النسحا      التحديات     و 
 . ةالفلسطيني

ن عن عدد من احلكومات         و يف منتدى اخلرباء ممثل         املشاركني     يف اجللسات السابقة، كان من بني           وكما
 بأمور  صلة ال  لية ذات     دو ال  لية و احمل  ربات   اخل  تجارب و   ال   من  كثري دولية، واليت أسهمت يف         املنظمات ال     املعنية و   

لسيا     لت  ا رغم  و .   معقدة  يف عمليات سالم        وسياسية نسانية  عسكرية وإ     ية اجلديدة يف الشرق        سطورات ا
بشكل أقل     بالتركيز    قامت   هذه اجللسة     ، إال أن     ) النسحاب من غزة      أمهها املقترح اإلسرائيلي با          و ( األوسط    

ية  التركيز على االعتبارات السياس            لصاحل  ،  ثالث  طرف  احملتمل ل   لتدخل  ل   التشغيلية  على األبعاد الوظيفية و         
سيكون وكما هو مبني فيما يلي،        .   لتخطيط من قبل األطراف املعنية          املتداخلة واليت جيب أن تكون جوهر ا               



 ]٣٣             [                                                                       )٢٠٠٣شباط /  فرباير١٣-١١(التقرير الثاين 
 

 

 مفصل  بفحص القيام    نتدى إىل جانب       امل  الذي ييسره      والنقاش السياسي        أن يتم استكمال التحليل       املهم  من  
 . ى املدى القريبل عيف تعاطيها مع سيناريوهات خمتلفة متوقعةة ملختلف األطراف ارات املتاحللخي

لسؤال  تدى اخلرباء الثالث واليت تتطرق ل              قاشها يف من  جعة التطورات اليت مت ن          رير مبرا   يقوم هذا التق      
 الرئيسية اليت      ضالت املع  د القضايا و    ي حتد  اإلسرائيلي، و      - تدخل طرف ثالث يف الصراع الفلسطيين             حول  

ية يات حول الكيف      كما أنه يستخلص التوص      .  احملتمل من قطاع غزة       اإلسرائيلي    ستربز كنتيجة لالنسحاب      
كل كبري على العمل الذي مت        التقرير بش    هذا    ويعتمد   . ألمام بشكل بناء     يسري بعمله ل    اليت ميكن للمنتدى أن        

 مسؤولية حمتوى هذا التقرير تقع على عاتق املؤلف                  إن  .   دج  كمرب خالل اجللسات السابقة يف إرميلو و               إجنازه    
 . وحده

 هنالوضع الرا .١
 خالل األشهر الستة       ة واألمنية واالقتصادية كما كانت             بقيت التوجهات احملددة لألوضاع السياسي              

لمية ستسوية ال   بقدر ضئيل من التعزيز لل        اجلهود الدولية ضمن إطار خارطة الطريق                 أسهمت فقد  :   املاضية  
كما أن قدرات       .   اإلسرائيليني    طينيني و  أرواح الفلس       حصد  مجاح العنف املستمر يف        أو كبح   بني األطراف       

وعلى الرغم من تكريس اجملتمع الدويل ملوارد                    . يتها السياسية مستمرة يف التراجع         السلطة الفلسطينية وشرع      
وقد     .  يف التصاعد    مستمرة    قطاع غزة    نية يف الضفة الغربية و        األزمة اإلنسا         فإن    كبرية،   إنسانية واقتصادية         

اإلجراءات       تنامي تأييد اإلسرائيليني لصاحل            بني الفلسطينيني و    التفتت   اليأس و    خلق عمل تدين الوضع على       
 .أحادية اجلانب

 
 : رغم أهنا قد ال تكون واقعيةالنظر إىل خارطة الطريق على أهنا مفيدة

عادة   ومن غري احملتمل إ      "   يف سبات عميق     "    بأن خارطة الطريق        اإلسرائيليني     و طينينييؤمن غالبية الفلس      
ليت يستمر    للخطة، وا    ةاإلسرائيلي    احلكومة     كل من السلطة الفلسطينية و       قبول  وعلى الرغم من       .   إنعاشها  

.  بتنفيذها أصال    مل يبدأ    جيادل البعض بأنه        بل . أعضاء الرباعية يف الدفاع عنها، إال أن تنفيذها قد تداعى                         
  :منجزة غري  املرحلة األوىل الرئيسية منوتبقى االلتزامات

 من فيذ عدد بتن وقيامها باستحداث منصب رئيس وزراءيةفعلى الرغم من قيام السلطة الفلسطين •
عالوة على أن ، قوهتاال أن حركة اإلصالح قد فقدت القانونية األخرى، إاإلصالحات السياسية و
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صالحات اإلبيف مرحلة مبكرة قد مت التراجع عنه، حتديدا فيما يتعلق من بعض التقدم  مت إحرازهما 
 .األمنالقضائي وقطاع التنفيذي واجلانب يف 

 
ث أضحت اهلدنة أو وقف إطالق يحالنار بني األطراف، لوقف إطالق  اجلهود الرامية مل تنجح •

النار من اجلانب الفلسطيين غري جمدية يف ظل عدم التزام اجلانب اإلسرائيلي وعدم وجود إدارة 
 القيام يف إلسرائيليةاتستمر القوات حيث   من قبل اجملتمع الدويل إلجناح اهلدنة أو التهدئةفعالة
جمات هب القيام، ويستمر الفلسطينيون يف فلسطينية يف املناطق التواالغتياالالعمليات العسكرية ب

 . االنتحارية حنو إسرائيل
ولد صاد الفلسطيين وت االقت تقويضيفاألشخاص  اإلسرائيلية على حركة البضائع والقيود تتسبب •

ل ي تسهومة اإلسرائيلية خبطوات من شأهناوعلى الرغم من قيام احلك. متزايدةنسانية احتياجات إ
وقد . ألمنا املتصلة بالشروطبسبب ، إال أهنا ال تزال مقيدة دةاجملتمع الدويل للمساع تقدميعملية 

لفلسطينية ألراضي اط األخضر إىل املزيد من مصادرة ا اخلي شرق الفصلأدى بناء إسرائيل جلدار
اطق املن  تشمل، واليتيف مناطق التماس البضائع على حركة األشخاص وزيد من القيودإىل املو

 . القدسب احمليطة
/ مارس اليت مت إنشاؤها منذ  غري الشرعيةإزالة املستوطنات  شأهنا من خطوةئيل بأيمل تقم إسرا •

 .  يف مستوطنات أخرى جتميد البناء تعمل على أو٢٠٠١آذار 
 

ساسية بتكارات األ      ن اال  اليت اعتربت م      قابة الواردة يف خارطة الطريق، و            الرآليات قيام وعلى الرغم من
نموذج الذي مت تطويره          ال  ن إ .   مل فعال  إال أهنا مل تترمجها إىل ع            ، كثرية  ، بتسهيل مجع معلومات       يف اخلطة   
 الذي تتم إدارته من       غري املمنهج قد ركز على أسلوب التنسيق أحادي اجلانباستشارات الرباعيةمبكرا يف 
 سية، واألمنية      السيا  عامل مع النشاطات      ليت تت  ا  املوجودة حاليا و        سيق بني البىن    التن   عن أسلوب   ا مبتعد   واشنطن  

 عمل  مل يتم   . تديرها الرباعية       متعددة األطراف          و عمل متكاملة   ضع آلية   و ، و  ، وبناء املؤسسات       واإلنسانية     
إىل استمرارية اخلالف حول            بالكامل، مما أدى         اللتزاماهتا     تطبيقها  ومدى      تقييم ختامي حول أداء األطراف              

اليت   و )   اليت ترأسها السفري وولف         (   ية قد كانت البعثة األمريك         و .   طة الطريق    توقيت التزامات خار         نطاق و   
لبعثة لفترة طويلة،               لقيادة   عينت   ا عن منطقة  ئبة  لعملية غا ا من  أمما أبط     لتقدم     للعودة              ا األطراف  ودفع 

الذي   فلسطيين يف قطاع األمن، و         ال  لإلصالح   أما بالنسبة     . لالهتامات املتبادلة حول عدم تنفيذ االلتزامات                   
مت فصله عن عمل فريق        ، فقد    لنقل الصالحيات جمددا للسلطة         ااسيأس ا  حمرك  أن يشكل     من املفترض    كان   

مبهم من قبل أعضاء اجملتمع          و  بشكل متقطع  هدعم  مت  و العمل متعدد األطراف إلصالح السلطة الفلسطينية                
 . الدويل
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 على األقل     - خارطة الطريق حية       إلبقاء    دعماً مستمراً     إال أن هناك      ،  يات  على الرغم من هذه التحد         و 

أشار املدافعون عن خارطة الطريق إىل أهنا اخلطة الوحيدة املقبولة                             .   املستقبلية  ار عمل موسع للجهود      كإط  
هو  وهذا      -قيام الدولة الفلسطينية إىل جانب إسرائيل آمنة                 هو    هدفها النهائي      بأن   ويرون    ،  الطرفني   لدى   

 أن حل الدولتني هو         أضاف بعض اإلسرائيليني       و .    سلمي الوحيد لفض الرتاع بشكل         األساس الشرعي      
قيام إسرائيل      يف حال    اليت ميكن أن تضعف        و  إسرائيل   اطية  دميوقر   لة الوحيدة للحفاط على يهودية و           الوسي  

العملية السلمية، دون القيام جبهود              اآلخرون عما إذا كان اإلبقاء على                 ويتساءل    .   خريطة الطريق     برفض   
 بني   السالم   وفرص    نوايا،     زيادة التشاؤم حول          ة يف  بساط  كل ب  أم سيخدم و    ، ي ، أمر جمد    إلجناحها     جدية  
 . الطرفني

ارطة الطريق، إال أن          خل    أمر حاسم يف إعادة احلياة           والقيادة األمريكية ه            تدخل   بأن  إمجاع واسع     هناك   
تمل خالل   الواليات املتحدة يف عملية السالم يف الشرق األوسط أمر حم                       اخنراط     بأن   القليلني فقط مؤمنون      

خطوات صغرية، وملموسة        " رلندية لالحتاد األورويب تنفيذ        ت الرئاسة اآليقد شجع. ام االنتخابات الرئاسيةع
قبني                  "   مرئية  و  ملرا األطراف؛ إال أن، ا فية لوقف               يشكون يف كون      من قبل   هذه اخلطوات الصغرية كا

 لدى من التدخل الدويل يف الصراع               هذا الشك التأييد ملزيد          خلق وقد   .   التوجهات السلبية على أرض الواقع              
 . بعض الدوائر

تواجه السلطة الفلسطينية الضعيفة إمكانية االهنيار يف الوقت الذي يزداد فيه الدعم للمعارضة                                   
 : اإلسالمية

، إال أن شرعيتها       على قيد احلياة        أوسلو   عملية  املؤسسات الفلسطينية اليت أعدهتا          على الرغم من بقاء       
ل   لنامجة عن تقييد حركة الفلسطينيني إىل                       .   شكل كبري  ب شعبية قد تضررت    ا فقد أدت التجزئة اجلغرافية ا

 املعارضة الفلسطينية      تأييد فصائل    تفاقم التجزئة السياسية، فقد أشارت استطالعات الرأي األخرية إىل أن                            
ينظر    ) .  ال تنتمي ألي حزب سياسي      % ) ٤٠( الرغم من أن نسبة عالية          على  (  حلركة فتح    التأييد   قد جتاوز     

يزيد من      مما   للسلطة الفلسطينية، وبالتايل السياسي لفتح بسبب هذا االخنفاض يف التأييدبعض املراقبون بقلق 
 . رضيز التغيريات اإلجيابية على األ إىل أسفل كمحرك لتعزعلى الضغط من أعلى صعوبة االعتماد الدويل

مت تقييد قدرهتا على       حيث    ،  كبري بشكل أيضا   هذا وقد تدنت قدرات السلطة الفلسطينية الوظيفية                  
 يتوقع أن يصل إىل      الذي    ، و  العجز يف امليزانية       جة للقيود املفروضة على احلركة و          إيصال اخلدمات للسكان نتي
 مثل الصحة والتعليم؛ وبينما          اسيةساأل    دمات  اخل   توقف متويل     ، وقد   ٢٠٠٤نصف بليون دوالر يف عام           

 ، فقط  مدين   موظف  ١٢٠,٠٠٠ايل لدفع رواتب ما يقارب            يكفي دخل السلطة الفلسطينية يف الوقت احل             
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تقدمي دعم إضايف كبري       م اجلهات املاحنة ب        ما مل تق   ممكنا يف األشهر القليلة القادمة           ال يكون    فإن ذلك قد     
على ضوء حقيقة أن كل راتب من رواتب السلطة الفلسطينية يدعم ما بني                        و .   بأقصى سرعة   للموازنة و     

 . اًء فإن االهنيار املايل قد يزيد الوضع اإلنساين سومخسة إىل عشرة فلسطينيني،
أدى   .    السائدة    الظروف الراهنة       ب   مقيد ينية على ممارسة وظائف أخرى          كما أن قدرة السلطة الفلسط          

 ضمن سيطرة السلطة    العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف املناطق اليت تقع                  ، و  الداخلي    الضعف السياسي     
 تقليص  إىل    ،  من أن األداء األمين سيؤدي إىل مكاسب سياسية                 الفلسطينيني  فقدان الثقة بني      الفلسطينية، و    

فقدان    و ن التفتت السياسي الفلسطيين       باملثل، فإ    و .   طة الفلسطينية لتطبيق القانون       القدرة لدى السل        احلوافز و     
د أثار الشكوك      ق )   على األقل طاملا أن ياسر عرفات باق يف الرئاسة                  ( ينية لثقة يف القيادة الفلسط        ا اإلسرائيليني     

وعلى الرغم      .    عنوان سياسي ساري املفعول        ا إىل السلطة الفلسطينية على أهن         ا سينظر فيه اليت    الفترة   حول   
خل   استعادة القيادة الفلسطينية لشرعيتها يف الدا                تساعد االنتخابات على        من وجود بعض األمل يف أن            

 .جرائها يف املستقبل القريب من إمكانية إ ال زالوا متشائمنياملراقبنياخلارج، إال أن و
ي واملايل    دعمهم السياس    يل غري مستعدين لوقف       اجملتمع الدو     و  ممثل زال   ال  ،  ذلك  وعلى الرغم من       

القلق   قد أعربوا عن       لطة الفلسطينية متاما و     يدرك املاحنون الدوليون الوضع اهلش للس                 و .   للسلطة الفلسطينية   
تبدي  ويرى البعض بأن إسرائيل قد              ( السيئ  الراهن     من أن هذا الدعم قد يؤدي إىل احلفاظ على الوضع                     

) . ن السكان الفلسطينيني     ع مبسؤولياهتا املالية        جمددا      فيما لو التزمت      حنو إزالة قيود احلركة           استعداداً أكرب      
 ومنع  ل قناة متوفرة لتقدمي املساعدة            لسلطة الفلسطينية على أهنا أفض       ينظر املاحنون ل      ،   ذلك   من رغم  ال  على و 

 . قطاع غزةاالقتصادية يف الضفة الغربية ولتدهور يف الظروف السياسية ومن ااملزيد 
 ، الفلسطينية  قد جاء نتيجة لضعف السلطة       )   خاصة يف قطاع غزة        ( إن ازدياد التأييد حلركة محاس              
 :  فإن"اجملموعة الدولية لألزمات "ت وكما الحظ.وساهم بالتايل يف تعزيز ذلك الضعف

 وتشمل الفكر الواضح، وجدول أعمال بسيط، وتنمية القاعدة                         متنوعة،   ] محاس  [ أسباب قوة     "  
أن مرتلتها بني       كما  . الشعبية، وشبكة رفاه اجتماعي فعالة، ومصداقية إسالمية، وقدرة على إيذاء إسرائيل                                

 يف محاية الصاحل العام للناس           ، يف طور البناء      كدولة    الفلسطينية،     أيضا من فشل السلطة       الفلسطينيني مستمدة    
طوال عملية أوسلو، راهنت محاس على عدم قدرة السلطة الفلسطينية على                         و .   ملصري  ا  تقرير   حنو والدفع    

 كانت مرنة على املستوى        كما أهنا   .   إىل وقتنا هذا يبدو أن محاس قد راهنت بنجاح                   و اإليفاء بوعودها،         
فإن محاس    ية،  م علمانية كانت أو إسال         ، اجملموعات الفلسطينية املتطرفة         وعلى العكس من معظم       .   التكتيكي  
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رف بطرق  تتالءم معها بشكل         التص   و توجهات الرأي العام          بارعة يف قراءة         ، و  جتاه رأي الشعب       حساسة  
  ١. معهاو على األقل أال تكون متناقضةأ–أساسي

تتعلق بعالقتها املستقبلية مع احلركة الوطنية             أمام اجملتمع الدويل          أسئلة صعبة     محاس املتزايد      نفوذ  يثري  
 على قائمة    ، وإدراجها       بقطع اتصاالهتا مع محاس         عدد من احلكومات الغربية           ت فمن ناحية، قام      . الفلسطينية  

 منح الشرعية الستخدامها        على  أنه   املنظمة   هذه   ارتباطهم مع      يفسر   أن   خشية   ،  احملظورة    املنظمات اإلرهابية        
لرد العسكري اخلالص         ، هناك إدراك متنامي بأن ا             من ناحية أخرى      و .   جندهتا السياسية املرفوضة       أل للعنف و  

 للقيام   اإلرادة      لسلطة الفلسطينية بالقدرة و        إن متتعت ا    نجح يف ظل الظروف الراهنة، حىت و             على محاس لن ي     
يرى البعض أن أفضل طريقة هي احتواء محاس واملعارضة اإلسالمية جبعلها شريكاً ومنحها دوراً                                 .   بذلك  

 .يعها على ترك العمل املسلحسياسياً رمسياً يف احلكومة الفلسطينية وبذلك يتم تشج
هناك اعتراف يف بعض الدوائر باحلاجة إىل                  ف من املنظور اإلسرائيلي،         ميثل الوضع الراهن اختياراً قهرياً              

واليت قد يكون هلا تبعات         ( إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية للحد من التفتت يف احلركة الوطنية الفلسطينية                        
فس الوقت، هناك غياب للثقة بالقيادة الفلسطينية، وحتديداً يف ياسر                        ويف ن   . مثل سيطرة محاس    )   غري متوقعة   

إن غياب الرغبة يف التحدث مع السلطة الفلسطينية أو معارضيها يؤدي إىل تصاعد يف تأييد                                 .   عرفات   
دار يف الضفة الغربية واالنسحاب من قطاع                اجل  اخلطوات اإلسرائيلية أحادية اجلانب، وذلك على شكل بناء                  

 .غزة
لك تواجد دويل كبري، إال أنه يفتقر إىل إطار عمل سياسي ينظم الرد الدويل على تفاقم الوضع                       هنا

  :على األرض
 - الصراع الفلسطيين      البشري واملايل الكبري ملعاجلة           ه بتقدمي دعم      التزامه    إن اجملتمع الدويل مستمر يف           

 كان ذلك    ، و  ٢٠٠٠دعم منذ عام      ال   من   $  بليون  ٣ حنو   قدمت الدول املاحنة للفلسطينيني          فقد .   اإلسرائيلي    
قامت حكومات طرف       فقد  على ذلك،     عالوة     و .  بشكل رئيسي   لفلسطينية ا السلطة    دعم ميزانية      من خالل   

عرب    ( املؤسسات الفلسطينية     - إنسانية ال ميكن حصرها لصاحل دعم بناء             جهود    ببذل  منظمات دولية      ثالث و   
البىن املتصلة     االرتباط، و       عرب جلنة تنسيق    ( م اإلنساين     فري الدع    تو و ،  ) يين لإلصالح الفلسط    الدويل     العمل   فريق  

بعثات متعددة األطراف          عرب جهود دولية فردية و          ( ، واألمنية      ، واالقتصادية       مراقبة التطورات السياسية          و )   هبا 
 ). د الدويل يف اخلليلجوافريق التمثل 

                                                 
 . ٢٠٠٤ ، ٢٦ كانون الثاين –، يناير "التعامل مع محاس " دولية  جمموعة األزمة ال 1
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لة نوعية على     إحداث نق      فشلت هذه اجلهود يف       فقد   ، سابقاً كما أشرنا     من ذلك، و     غم وعلى الر    
يصاحب     ، وما    الرتاعات يف خمتلف القطاعات           لفض  لتنسيق اجلهود و     متكامل  إطار عمل     غياب   إن     . األرض    

 يضمن استمرار فشل      للحرمان االقتصادي والصراع السياسي،                 معاجلة األسباب اجلذرية          فشل يف    من ذلك  
 .  وضروري تلبية ما هو الزميفاجلهود الدولية 

 

 حاب اإلسرائيلي من قطاع غزة االنس: ضرورة جديدة .٢
القوات اإلسرائيلية من          حول تأييده النسحاب املستوطنني و            ميثل تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي                

ونقوم يف    .    اإلسرائيلي    – لتحديد مناذج لتدخل دويل فاعل يف الصراع الفلسطيين                    ة  جديد  حاجة  قطاع غزة     
الدولية اليت تتعلق بالدور الدويل الوارد فيما بعد                       طينية و  اإلسرائيلية والفلس       وجهات النظر     هذا اجلزء مبراجعة         

املعض            االنسحاب      على  الضوء  فيه                  ت المن غزة ويسلط  لذي تسعى  ا لوقت  ا لتعرض هلا يف  ا  اليت جيب 
 . األمر ملثل هذا تخطيطال يف بالشروعاألطراف املعنية 

 
 وجهة النظر اإلسرائيلية

عن ثقتهم بأن االنسحاب من غزة سيحدث فعالً يف عام                عّبر إسرائيليون من توجهات سياسية خمتلفة           
ما مل يكن    (  بإعداد خطط إلخالء معظم          القومي   جملس األمن      و اجليش اإلسرائيلي      تكليف  قد مت    و . ٢٠٠٤

حزب  ومن املتوقع أن ميارس             . نسحاب القوات اإلسرائيلية          طنات اإلسرائيلية يف قطاع غزة وإل             املستو  )   مجيع 
 على حكومة شارون لضمان أن          اًضغط)   من خارجه    ( حزب العمل     و )   من اإلئتالف احلكومي        ( شينوي  

 .  واقعااالنسحابتصبح خطط 
 ، االنسحاب    عند حدوث      ثالث  ف  طر املناسب ل   الدور    تأرجحاً يف املواقف جتاه           اإلسرائيليون      أظهر   

 املوظفني الدوليني يف        تواجد   تعارض    رائيلية   سفقد صرح وزير اخلارجية سيلفان شالوم بأن احلكومة اإلٍ                    
نية م ترتيبات أ   ب   القيام     دون  ب  إسرائيل يف غزة       حرية حركة وعمل       ذلك سيحد من    على اعتبار أن      قطاع غزة،      

ا  خطر اأعرب آخرون عن خماوفهم من أن خيلق االنسحاب اإلسرائيلي من غزة فراغ                             و. ميكن االعتماد عليها
يؤدي   غزة قد    قطاع    يف   بأن تفشي الفوضى      أيضا  رأوا    ولية؛ وقد       مل يتم نشر قوات د       يف السلطة يف غزة ما       

من   وقد ختلق حوافز لعدم االنسحاب              يف املستقبل   إىل مزيد من التوغالت اإلسرائيلية العسكرية يف القطاع                    
 . أرض الضفة الغربية
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ول  ح وجهات نظر متعددة       يوجد لدى اإلسرائيليني           ، حىت بني املدافعني عن التدخل الدويل                إال أنه    
على شكل  (  سيطرة دولية كاملة        قيام   العمل ألجل    مصلحة يف   البعض   ويرى     ، نطاق التدخل احملبذ       طبيعة و  
والذي يقوم      ،  " املرشد  "  عن درجة أقل من التدخل كنموذج               البعض  يدافع   و خالل فترة انتقالية؛         )   وصاية  

 األطراف     ومراقبة نشاطات       الفين للحكومة الفلسطينية       دي و   بتقدمي الدعم االقتصا        من خالله    اجملتمع الدويل       
يسهم بشكل مفيد من     اجملتمع الدويل أن           أيضا أنه بإمكان          اإلسرائيليني    قد اقترح بعض      و ، على األرض     

إجال                      لذين سيتم  ا ئيليني  ا اإلسر ملستوطنني  ا تعويضات  متويل  و          خالل   ، غزة قطاع  من  ية   توفري   ءهم  محا
وتشكيل قوة    ها للفلسطينيني،    انتظار تسليم    غزة يف   قطاع    يف مستوطنات      اليت ستبقى   اإلسرائيلية    للمتلكات  
 .  ميكن نشرها بني مواقع الطرفنيفاصلة

 يفيلية حول نطاق التدخل الدويل            رمبا يكمن العامل الرئيسي يف جتسيد اختالفات الرأي اإلسرائ                        
 "ية الوصا  " مييل املدافعون عن         و ،  اإلصالح   تتعلق بقدرة السلطة الفلسطينية على         ختالف وجهات النظر اليت          ا 

يرون بأن التدخل         عد ظهور قيادة فلسطينية جديدة، و            ب إال   ميكن إحراز تقدم سياسي         ال  بأنه  االعتقاد    إىل   
  أهنم أكثر ثقة بأن تتمكن القيادة           فيبدو  ن لتدخل أقل      أما املؤيدو      .   الغاية   حة ملثل هذه     وسيلة مل  الفعال   الدويل     

ى الرغم من وجود اتفاق عام على املخاطر                 وعل      . سالم مع إسرائيل     لعب دور شريك      الفلسطينية جمددا من       
  .تقرر بعد من هم شركاؤها يف هذا التنسيق إال أن إسرائيل مل الواردة يف حالة الغياب الكامل للتنسيق،

 
 :وجهات النظر الفلسطينية

غزة  " بعض أن يكون     خيشى ال   .   يا االنسحاب املقترح من غزة            على مزا    فيما بينهم  خيتلف الفلسطينيون    
 لتحويل االنتباه      خمطط  فهم ينظرون إىل مقترحات االنسحاب من غزة على أهنا                     ، " غزة أخرياً       " هو "   أوال   

لغربية؛ و            الدويل بعيدا عن االحتالل اإلسر               ملتواصل للضفة ا ئيلي ا لتنسيق             ا هم مصرون على أن يكون ا
تئناف عملية    واس  سطيين مع السلطات اإلسرائيلية مشروطا بانسحابات متوازية من أرض الضفة الغربية                            لالف  

جيب  و  إسرائيلي على أنه تطور إجيايب            ضرورة النظر إىل أي انسحاب            ويرى آخرون        .   ذات مصداقية      سالم  
 مدخالً لبدء   ن االنسحاب من غزة سيكون          هم يعربون عن أملهم بأ        و .   ربطه بشروط مسبقة       يتم  أن ال   

 . سلميةيؤدي إىل إحياء العملية السالتعاون األمين بني األطراف يف عهد جديد مما 
د ح أل   افوفق  .   سرائيلي  اإل  نسحاب   ال احملتملة ل   النتائج   وجهات نظر متباينة حول         أيضا   لدى الفلسطينيني     

لتصورات      فإن    ا و االستيطان   ،  ية        لعسكر ا لعمليات  ئيلية    ا ا اإلسر غ       يف  لية  حلا ا تضعف    ييد   زة  لتأ ا لسلطة ل    
 تقدمي فرصة    على   الصورة     من  ياإلسرائيل    وسيعمل اخلروج      .   عمل على زيادة التأييد حلماس          ت و   الفلسطينية  
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سيعتمد  جناح املعتدلني الفلسطينيني        يرى هؤالء أن       و   ، شرعيتها فلسطينية إلعادة بناء مقدرهتا و   هامة للقيادة ال
 ."جتربة غزة" على جناح

،  وسيتنافس     يف السلطة   اًسيخلق فراغ   من قطاع غزة      يلي ، فإن االنسحاب اإلسرائ           ووفقا لتصور آخر       
، ويف هذه الظروف        .   لى الدعم الشعيب     ما تبقى من السلطة الفلسطينية ع         احملليني، و    القادة     محاس، و    كل من  

 من خالل   طرف أن يقدم إجنازاً أكثر من اآلخرين لكي حيصد املزيد من الشرعية وذلك                               سيحاول كل    
 سيكونذه، فإن املنتصر       ووفقا لوجهة النظر ه        .   بية صراع مسلح ضد القوات اإلسرائيلية يف الضفة الغر                 

ملعبأ سياسيا و      حلزب  ا ، ألهنا    محاس   لوحيد ا ا لة      ،  شرعية شعبية حمدودة     ذو  ، أو قائد حملي       تنظيميا   يف حا
ئيلية         لوطن         حتت ظل أي من هذين السيناريوهني               . حصوله على رعاية إسرا لفلسطينية   ، فإن احلركة ا ية ا

 . سالمالفرص استئناف جهود  تقليل يف سيسهماً وتطرفاً، مما ستصبح أكثر تفتت
 بناءاً  و .   ل الدويل كوسيلة لتقييد إستخدام إسرائيل للقوة              ، مييل الفلسطينيون إىل تأييد التدخ            امبشكل ع

بة االنسحاب اإلسرائيلي من غزة           مراق    للمساعدة يف إدارة و           دويل   تواجد   على ذلك، يدعو البعض إىل نشر            
لفلسطينية م            و  ليا وفنيا   لإلسهام يف بناء املؤسسات ا يي        إال أهنم     .   ا د نقل املسؤولية األمنية         مترددون يف تأ

) . ائيليني   إىل سلطة موازية على اإلسر          القوات الدولية تفتقر إذا كانتعلى األقل  (الفلسطينية للطرف الدويل
يتساءل   .    بآخر دويل      االحتالل العسكري اإلسرائيلي           ل ، وكما يقولون، سيستبد       إن ممارسة هذه السلطة        

اجملتمع الدويل      طينيون و  لفلس ت الفلسطينية اليت استثمر ا       سا املؤس  ينيون عن احلكمة من وراء استبدال            الفلسط  
ثه إذا ما انسحبت        األمر الذي يعتقد البعض بإمكانية حدو              ( ،  اهنيار السلطة الفلسطينية   قد يغري . هاالكثري لبنائ

يعتقد البعض بأن اهنيار السلطة             .  التصورات الفلسطينية حول نطاق التدخل الدويل                   ، ) إسرائيل من غزة      
اإلدارة      يف   سلطة القانون و     سيتطلب بالضرورة تواجداً دولياً قادراً على لعب دور يف فرض                         نية الفلسطي  
 . املدنية

 
 :وجهات النظر الدولية

 سواء كان يف     تلة، احمل  ناطق  امل  دوليون انسحاب املستوطنني والقوات اإلسرائيلية من                    ال  مثلون  امل  يؤيد   
ع أن يتم تنسيق االنسحاب م         )   ١:   ( ن ضمانات ألجل    يبحثون ع   إال أهنم     .    مكان آخر     أي  يف   قطاع غزة أو      

إن النجاح     .   االنسحاب ملتزما بإطار عمل سياسي، كخارطة الطريق                 أن يكون      )   ٢( ،  السلطة الفلسطينية    
واألفراد       املوارد       من لتقدمي املزيد      على درجة استعداد اجملتمع الدويل               سيؤثر  تلبية مثل هذه الضمانات        يف 

  .ملنطقةلدعم التواجد الدويل يف ا
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منظمة التحرير     أو   (  إىل السلطة الفلسطينية       مع الدويل ال تزال تنظر         ، فإن غالبية اجملت       سابقاً وكما ورد      
كعنوان رئيسي      قطاع غزة و     ين يف الضفة الغربية و       على أهنا املمثل السياسي للشعب الفلسطي          )   الفلسطينية  

لفلسطيين        لتع   من تضاعف   ولني الدوليني عن قلقهم        على الرغم من إعراب املسئ            و .   زيز تنمية االقتصاد ا
 عن السلطة    أفضل  بديل  ل   توضع جانباً نظراً لالفتقار         هذه املخاوف       إال أن      ، الفلسطينية  طة قدرات السل      
ولون   ؤوعالوة على ذلك، أشار املس            .   حال اهنيار السلطة       االضطرابات        والتخوف من ازدياد          الفلسطينية   

مت على أساس من       قد قا  - يف الشرق األوسط بشكل عام     معملية السال و–أن خارطة الطريقإىل الدوليون 
ب، فهم مصرون على أن         وهلذه األسبا     .   وليس على أساس أحادية اجلانب              –الشراكة الثنائية لألطراف            

 . عنه أن يكون بديال التعاون ثنائي، لأساس على توفري  االنسحاب اإلسرائيلي يعمل
 اب اإلسرائيلي من غزة بأفق سياسي          ربط االنسح     كما أن ممثلي اجملتمع الدويل مقتنعون بضرورة                  

فهم   أوسع   من    ،  نية   قلقون  مكا الش    إ لفلسطينية       إضعاف  ا للسلطة  لسياسية  أكرب،    ، رعية ا لتايل      بشكل   وبا
إذا ما نظر الشعب الفلسطيين لالنسحاب من غزة على                   ، قانون والنظام      ال  ف قدرهتا على احلفاظ على          إضعا 

 يف حتديد تصور سياسي       يف السابق    قد أشاروا إىل أن فشل األطراف و. المعملية السل) ليس بدايةو (أنه هناية
اإلسرائيليني     باب األوىل لفقدان الفلسطينيني و           مشترك للمستقبل أثناء عملية أوسلو كان واحدا من بني األس                   

نجح ج يف التنفيذ، إال أهنم يرون أهنا ست              ر وعلى الرغم من إدراكهم للحاجة لوجود بعض من التد                    .   الثقة هبا   
 . ن سياق أهداف سياسية حمددة بشكل واضحم كانت ضيف حال

على الرغم     و .   التدخل الدويل       يف   من احملتمل أن تسهم        اليت  مواقف األطرف       ف على   هذه املخاو     تؤثر   
  إمكانية    إال أهنم أبدوا شكوكا حول           أولية،    -ةإسرائيلي     ات مقترح  لرد على    املسئولني الدوليني يف ا            تردد   من 

فراده     جملتمع الدويل بوضع       يف ا  قيام أي عضو        من   معينة  ضمانات  صل على طر ما مل حي   موارده يف خ        و أ
  :تتضمن هذه الضمانات ما يليو. الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي

 للخروج من  استراتيجية حمددةتقدم(جزءا من عملية سالم شاملة االلتزام بأن يكون االنسحاب  •
  ).املأزق الراهن

 العاملونحبيث ال يصبح ( بطبيعة ونطاق األدوار الدولية  فيما يتعلقاالتفاق ما بني األطراف •
  .)العنف من كال الطرفنيالدوليون أهدافا لالستياء و

  تدمريعدممن بني عدة طرق لضمان كوسيلة (  ألدوار األطراف ذاهتا  وحمددتعريف واضح •
  .) املمولة دوليا جمددااملشاريع

مبا يف ذلك إجراء الشرعية الشعبية، الشفافية املالية، وسطيين لضمان استمرار اإلصالح الفل •
  .االنتخابات

 



 اإلسرائيلي-اعتبارات التخطيط لتدخل دويل يف الصراع الفلسطيين                             ]                                   ٤٢[
 

 

اجملتمع الدويل لألخذ بعني االعتبار عددا من األدوار املوسعة يف السياق                                وعلى الرغم من استعداد         
 بتواجد    م قبل التزامه      وتقليص املخاطر     فرص النجاح     زيادة      على  أهنم سيعملون    اإلسرائيلي، إال        –الفلسطيين   

 . على األرضوسعأ
ووفقاً لذلك، وبينما يؤيد اجملتمع الدويل العمل على تسهيل تطبيق خارطة الطريق، إال أنه ال يؤيد                                     

 .تشكيل منطقة فاصلة بني الطرفني
 

 معضالت
إلمكانية اخلروج اإلسرائيلي من قطاع غزة                املعنية على التخطيط       فيه األطراف       تعمل يف الوقت الذي        

لتسهيل ذلك اخلروج واملسامهة فيه، فإن على هذه األطراف العمل على مواجهة                               وعلى بلورة دور دويل            
  :املشاكل التالية

ي من  االنسحاب اإلسرائيل         دعم كبري إلحياء خارطة الطريق و              على الرغم من وجود        : أفق سياسي  
يما يتعلق  اجملتمع الدويل، إال أن هناك القليل من الوضوح ف                     قطاع غزة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني و              

 االنسحاب يف إطار عمل خارطة الطريق على إعادة                     دمج    ، قد يعمل    فمن ناحية   . بالعالقة بني االثنني       
ومن   .    الالحقة   قاعدة جلهود السالم        دف النهائي وميكن أن يقدم           التأكيد على أن حل الدولتني يبقى اهل              

قة قد   نود خارطة الطريق بد        ، فإن الفشل يف حتديد كيفية ارتباط االنسحاب مع غريه من ب                       ناحية أخرى     
ومن هذا    .    سوى إطار فارغ من احملتوى وليست أهالً للثقة                تليس  اخلطة   باألطراف لالستنتاج بأن         دي   ؤي 

من خارطة     خطوات املرحلة األوىل           )   ١(  حتديد كيفية ارتباط االنسحاب مع             املهم  ، سيكون من    املنطلق  
جتميد  ، و  ت األمنية     املسؤوليا    وإعادة نقل      فلسطيين  التوصل إىل وقف إلطالق النار، واإلصالح ال                   مثل الطريق    

) ٣  ( مؤقتة   حدود    ذات   قيام دولة فلسطينية       لة الثانية مثل عقد مؤمتر دويل و           خطوات املرح ) ٢( املستوطنات؛
 . ويف تسهيل القيام باخلطوتنيالدور الدويل يف املراقبة 

يا              كما أشرنا يف السابق، فإن إسرائيل ال ت                : دور السلطة الفلسطينية        زال مترددة يف تقييمها ملزا
، ويرى البعض يف نقل مسؤوليات مؤقتة لقوة دولية كحل                     ةاستئناف عالقة تعاونية مع السلطة الفلسطيني            

إال أن اجملتمع الدويل متردد يف القبول بأي دور جديد يف الضفة الغربية وقطاع غزة                                    .   يةللمعضلة اإلسرائيل     
 اخلوف على تعريض العاملني الدوليني للخطر بسبب االعتقاد بأن                     بدون موافقة الفلسطينيني، انطالقاً من             

 ومن غري    .  وانطالقاً من االهتمام حبق تقرير املصري للفلسطينيني               ، التواجد الدويل ما هو إال احتالل جديد                 
 يف أعطاء اجملتمع الدويل           واضح  املتوقع أن تتمكن صيغة ال تعّرف األدوار والعالقة بني األطرف بشكل                          

 . يف املنطقةأكرب له دور ريدها قبل املوافقة علىيات اليت الضمان
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 أصبح من غري الواضح إىل أي          الفلسطينية،   قدرات السلطة       إىل تناقص شرعية و       بالنظر   : دور محاس     
  على لديها القدرة      وإىل أي مدى        قطاع غزة     ين يف الضفة الغربية و        الشعب الفلسطي    ليمتث   مدى قدرهتا على       

 دوجه   ةشراك محاس يف أي       إ روف حتتم     بأن هذه الظ      ني بعض املراقب     يرى  .     بيها وشركائها   ناخ ل تنفيذ التزاماهتا       
نطاق وطبيعة التدخل       ب   فيما يتعلق    لوضع ترتيبات جديدة حلكم قطاع غزة وإشراكها يف القرار الفلسطيين                       

بشكل  .   حلركة  جتاه ا   املوقف     بإعادة تقييم      القيام   تمع الدويل نتيجة لذلك        قد يكون لزاما على اجمل         و .   الدويل    
هناك حاجة للقيام مبراجعة دقيقة لشرعية البىن واملؤسسات                   ارير السابقة للمنتدى،         كما أشارت التق      ، و  عام  

 .واألطراف الفلسطينية احمللية والقومية وذلك عند القيام بالتخطيط ألي تدخل دويل
صحوب امل  غري     من قطاع غزة     ي  يثري االنسحاب اإلسرائيل         : االحتماالت اخلاصة بالضفة الغربية            

لفلسطينية   السلطة ا   قامت  إذا    .   والعملية الصعبة      من األسئلة السياسية      اً غربية عدد   خبطوات موازية يف الضفة ال            
 على قطاع غزة، فما هي املهام اليت ستمارسها يف الضفة الغربية؟                      هسلطال     بفرض  أو كيان فلسطيين آخر       

 دويل   توىل طرف    إذا ما     ث يف الضفة الغربية؟ و          حتد يت األعمال ال       من وإىل أي مدى ستكون مسئولة عن أي             
تم إدارة العمليات        تهل س يف الضفة الغربية؟ و          ي دور     أ سيتوىل ، فهل    قطاع غزة    يف جة معينة من السلطة      در  

  القيادية؟ قطاع غزة بذات البنية الغربية والدولية يف الضفة
 من  ، فإنه   املعلقني اإلسرائيليني       و فقا لبعض املسئولني      و :  هبا رغوب  امل  الردود على السيناريوهات غري              

فها املسئولون الدوليون على أهنا شروط                الوارد موافقة احلكومة اإلسرائيلية على بعض اخلطوات اليت عرّ                        غري 
أال  )   ١  (  يف ظل شروط مثل      االنسحاب اإلسرائيلي        فإذا ما حدث      .   ألي توسيع للتواجد الدويل سبقة ملحة م

) ٣( أو  /السلطة الفلسطينية، ودون تنسيق مع بو) ٢(طة الطريق،  إطار عمل سياسي كخار يفامندجميكون 
لتزام على األقل خبطوات                 لغربي      هامة  دون ا مام مهمة      فإن اجملتمع الدويل         ،  ة يف الضفة ا صعبة سيكون أ

لنتائج      بطريقة غري    عاملني دوليني     نشر  لالختيار بني       هتدد خطرة    ظروف    تبلور  احتمالية     وبني   مضمونة ا
إسرائيل    إذا أبدت       ) .   ات سياسية و إنسانية     وما يرافقها من تبع       ( يف قطاع غزة      عارمة   ال  حبدوث الفوضى      

 سيؤدي ، فهل   طرف دويل فيه       فقط يف حالة وجود         ولكن   لاللتزام بعدم التدخل يف قطاع غزة              استعداداً    
 اجعة  القيام مبر      املأزق يفرض على األطراف الدولية                 هذا   إمكانية حصول     ؟ إن    املوقف الدويل          تغيري إىل  ذلك   

 . للتدخلملتطلباهتم الدنيا 
 ملصر، اليت قد تواجه         اب اإلسرائيلي من قطاع غزة حتديا فريدا               ميثل االنسح    :   دور الدول اجملاورة            

، ستسعى   كان  ف يف ظل أي ظر     فوضى، و      أي  هذا االنسحاب        نتج عن  ما  ضغوطا سياسية وإنسانية إذا         
جيب تنسيق الدور املصري         .   قطاع غزة     حدودها مع      مستقرة لضمان السيطرة على         إجراءات       وضعل مصر  

باملثل، فإنه سيكون لألردن          و .   (  بدقة  املمثلني الدوليني       و مبا يف ذلك عالقة مصر مع إسرائيل والفلسطينيني              
 ).  يف أي تطورات موازية يف الضفة الغربيةمصلحةودور 
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 توصيات . ٣

لفرصة ل               ا لضروري توفري  ا من  طرق حمددة لتد        و لفحص لمخططني إن  ل طرف ثالث يف     خ تقييم 
هذا   مراجعتها يف     تاليت مت   السيناريوهات السياسية الواسعة و             يف ظل سياق    اإلسرائيلي    -الصراع الفلسطيين      

، مساعدة السلطة       لمث ( مناذج التدخل املكنة         عدد من    مفصلة حسب   قترحات   مب   التقدم   ميكن  .   االجتماع    
  أن تعاجل   ينبغي ) .   اإلسرائيلي أحادي اجلانب            االنسحاب     الة  يف ح  سلطة انتقالية     أو القيام بتشكيل      الفلسطينية   

 :  تتضمناليت، و السابقةملنتدىاتقارير  يف اإلشارة إليهاعناصر رئيسية مت  املقترحات هذه
 التفويض •
 النطاق اجلغرايف •
 فض الرتاع •
 ) مرحلي/ تزامين( التوقيت  •
 القيادة  •
  التواجد الدويل ةتركيب •
 مصدر السلطة •

 
 
   
 
 



 

]٤٥[ 

 
 

 اعتبارات التخطيط لتدخل دويل
 سرائيلي اإل– يف الصراع الفلسطيين

 
 ثالثلالتقرير ا

 )٢٠٠٣ نيسان/  أبريل٢٦-٢٥(
 
 عدادإ
 ت شوبرا، ياسر الدجاين،يأجمد عطا اهللا، جار

 إورييت غال، جيم ماكاللوم ، جويل بيترز
 

مي تقد ديدة و   اجل  سطينية فلال  كومة  احل  ية تشكيل  عش ،  ٢٠٠٣نيسان  /    أبريل   ٢٦-٢٥يف الفترة ما بني       
رطة    "  لطريق   خا عية      " ا با لر ملعنية      ا ا لألطراف  و             قامت   –  لدوليني،  ا ملسئولني  ا من  ئيليني     جمموعة  ا إلسر ا
.  طرف ثالث يف الصراع الراهن             العملية لتدخل    اجلوانب    ب    ملناقشة قضايا تتعلق     الفلسطينيني باالجتماع      و 

 ، من قبل   هذا يف كمربدج، إجنلترا            " اخلرباء    منتدى   "  استضافة   تت شوبرا مت   ي جار  و   صايغ   يزيد  وبدعوة من      
 رعايته من قبل وزارة          ت، ومت   كمربدج   التابع ملركز الدراسات الدولية يف جامعة                  " أمن اجملتمع الدويل        " برنامج    

غري    و أ االعتبار ما ميكن أن يكون جمديا               بعني النقاش األخذ      كان اهلدف من       و .   هولندا   الشؤون اخلارجية يف          
القضايا    عدد من اخليارات و         يف  اللقاء    حبث   و . السياسية  و ية جتماع   اال   الوقائع     يف سياق  ية، عمل   ناحية   من  جمدٍٍٍٍ 

ثالث                  لطرف دويل  لتدخل  ا على تصميم شكل  ملؤثرة  لغربية و       ا ا لضفة  ا غزة     يف  من    و .   قطاع  بني  كان 
عرفة  امل   و ة، الدولي    الدولية الذين مجعوا بني اخلربات احمللية و                 ن عن عدد من الدول واملنظمات              وممثل   املشاركني    

عملت  .   وسياسية   وإنسانية    عسكرية    املتضمنة لعناصر    املعقدة،    اخلربة يف عمليات السالم          اقف األطراف و        ومب 
دروس   ال  املتخصصة و   هذه اجملموعة على بلورة جمموعة من اعتبارات التخطيط الشاملة املبنية على املعلومات                 

 العديد    جيمع و ،  القضايا اليت مت نقاشها       التقرير    هذا     يوضح   . املواقف الرمسية        و التجارب السابقة       املستفادة من      
 . ولية املؤلفني وحدهمؤيعترب حمتوى هذا التقرير مسو.  املشاركونهبافكار اليت أسهم من األ
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 -اليت عقدت يف هولندا يف ينـاير       السابقةالذي بدأته االجتماعات    العمل   "منتدى اخلرباء "استكمل  
على موقع اإلنترنـت     "اعتبارات التخطيط "لتقرير األول   تائج األولية ل   الن توفرت. ٢٠٠٣كانون الثاين عام    

. (http://www.carlisle.army.mil/usacsl/publications/PCII.pdf) للكلية احلربية للواليات املتحدة األمريكية    
اف بـني األطـر  و واسع،طاق نعلى دوائر التخطيط الدويل و األولية على  ة الوثيق توزيع هذه نشر و قد مت   و

على التقرير األول احتواء على الرغم من  و.املهتمني اخلرباء واملراقبني    كبري من عدد  ة على    عالو وجمتمعاهتم،
  التقرير  هذا أن إال   لفلسطيين،ا –اق اإلسرائيلي ي الس ومتواصل يف الالزمة للعمل بشكل فعال      املبادئ   بعض

 التـدخل   عراق؛ وحيدد مزيدا من متطلبات    على األرض وآثار احلرب يف ال     اإلقليمية  آخر التطورات   يوضح  
خارطـة   "طريقة املراقبة احلالية الواردة يف     النظر يف    كما يعيد تها األطراف ووقائع الوضع الراهن؛      لبط اليت

 .  بشكل عام حال تدخل طرف ثالث اجملتمع الدويل اليت ستتوفرالتزامتقييم درجات يف و ؛"الطريق
 من تدخل الطرف      األدىن    احلد   فون هي أن هناك فجوة واضحة بني             النتيجة اليت توصل إليها املؤل          إن  
بني طريقة املراقبة احلالية           و   ، هي عمل الطرف الثالث بفعالية          منه   إذا كانت الغاية         ، وما يتطلبه الواقع       الثالث    

تدخل طرف     الدويل لعدد من الدول حال              م االلتزا     كما أن درجة       ، " الطريق   خارطة    " املنصوص عليها يف      و 
 يف االحتياجات نتيجة         نقص ال هناك    ز ما    إال أنه    .   " رطة الطريق     خا   " األدىن الوارد يف           من احلد    ثالث أكرب    

 يتصف باملرونة       املستوى من االلتزام         هذا   أن     و ، يبد  ذلك  وعلى الرغم من         الرتاع،       املتزايد لظروف         تدهور  لل 
فعال  و  مشروع    ٍل تدخ   أي   أمام   يا حتد وات املتعددة        هذه الفج     جسر مسألة  شكل تسو   ، ينقص   و قد يزيد أ    و 

 . يف املستقبل
 
 التطورات على األرض التطورات اإلقليمية و.١

وهي إذ تشري إىل توفر            ،  جدا   كبرية  ٢٠٠٣ كانون الثاين       -نذ يناير  إن التطورات على األرض م             
 هناك  ، بشكل عام     . خطرة     وجود معوقات       احتماالت    فإهنا تشري أيضاً إىل         ، حراز تقدم جديد       إل   الفرص   

بعض  وقد مت فعال تنفيذ وإمتام            ، اجلديدة قد انبثقت لصاحل تدخل دويل أكثر فعالية                  لفرص    ا أن  إمجاع على     
 . "خارطة الطريق"  املرحلة األوىل يفاألجزاء من

لقليلة ا     أظهرت   :   دائرة العنف       ئيلي،            ملاضية  األشهر ا اإلسرا ملنظور  ا يف   درجة معينة من االخنفاض         من 
إىل جناح عمليات      ينسب ذلك      ، ويف نظر الشعب اإلسرائيلي           ، هجمات العنف ضد املدنيني اإلسرائيليني           

ل  نظور  امل  أما من    .   ملقاتلني املتطرفني     ا   ةاإلسرائيلي يف حمارب        اجليش    هذه    اخنفاض   فلسطيين، فإهنم يعزون       ا
ليس كنتيجة لعمليات    و   عام،    بشكل  يف البيئة النفسية للفلسطينيني      تحول  ال  سرائيليني إىل     اإل  جمات ضد  اهل  
، إال أن     يف الظاهر    معدل العنف بدا متناقصا         على الرغم من أن         و ، " السياج اآلمن      "   و أ ئيلية  قوات اإلسرا     ل ا 

 .  لدى كال الطرفنينيني، ال يزال مرتفعا من املدمعظمهاوعدد الوفيات، 
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، وصل التدهور يف        فيه رحى الصراع دائرة           ل ال تزا   يف الوقت الذي        :   االجتماعي    -الواقع االقتصادي         
يف فهناك مؤشرات        ، اإلسرائيليني إىل نقطة اخلطر         االقتصادية لكل من الفلسطينيني و            -الظروف االجتماعية        

 يف املناطق الفقرية       سوء املعاملة داخل العائلة           حيث أن درجات        ،  وحدة اجملتمع     لتفكك اجملتمع الفلسطيين     
 ،بنيتها و اهنيار يف سلطة العائلة        حدوث    تظهر بعض املؤشرات       و   ، طرد ضم يف خميمات الالجئني يف ارتفاع            و 
لبطالة      ارتفاع     نسب ذلك إىل استمرار        ي و  قد مت توجيه معظم مساعدات املاحنني لالقتصاد                و .   معدالت ا

 عن تعزيز التنمية       احليلولة دون االهنيار الكامل عوضا               باجتاه   -سنويا مليار     $   ١ ما يقارب     –الفلسطيين   
وجد مؤشرات    ت ال  يف التدهور و      االجتماعي داخل إسرائيل           و قتصادي    استمر الوضع اال     ، كما   االقتصادية     

ممارسة املزيد من الضغط         قع أن يقود االضطراب االجتماعي واالقتصادي إىل                       ومن املتو    ، حالية ألي حتسن     
  من األزمة     أن يؤدي غياب إستراتيجية للخروج             أيضا   من املتوقع     ، كما أنه     على احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة         

 . الجتماعية على كال الطرفنياآلثار ا مزيد من املعاناة النفسية وإىل
لبنية التحتية    إلغاء واستبدال       مؤخرا    لقد مت   :   نظام اإلدارة التابع للجيش اإلسرائيلي                  مكاتب    يف مجيع    ا

قد عملت هذه املكاتب يف السابق على تنظيم التعاون                 و يف الضفة الغربية بنظام جديد،              االرتباط     التنسيق و   
لفلسطينية و        و  لتنسيق بني السلطة ا ئيلي      اجليش    قوات   ا يا   يف    اإلسرا ثل الدوريات      م ( باألمن    مرتبطة   قضا

 سحب املوارد و      بوقف    املاضية  يف األشهر القليلة        قامت القوات اإلسرائيلية             فقد ) " ب " املشتركة يف املنطقة       
يذ نظام جديد لإلدارة املدنية،             تنف  اآلن يف     واالرتباط وتستخدمهم         التنسيق    العاملني يف مكاتب       املوظفني   

تابعة    على أهنا عوامل صغرية منفصلة         الشرقية،    القدس    رحيا و    باستثناء أ   الغربية،     مدينة يف الضفة      تعامل كل   و 
عالقات العمل ما بني جمتمع          فيه  الذي تطورت       الوقت    ويف  .   تل أبيب   و   من القدس     كل  ة يف ي ملراكز قياد     

ال املناطق الفلسطينية       تقطيع أوص   مثل  ( اإلسرائيلية     جراءات      اإل  ستقف   ، اجليش اإلسرائيلي      و املاحنني الدويل        
لفلسطينية                        ) على شكل كانتونات      لنشاطات االقتصادية ا ومن غري    ،   يف وجه أي حماولة حقيقية لتعزيز ا

لواضح    ذا      فيما   ا لنظام سيتيح اجملال           كان  إ لتعاون      املستقبل إلعادة      يف    مثل هذا ا لتنسيق بني    و  مأسسة ا ا
لطرفني،     لساعية خل      ود أن يعمل على تعقيد اجله        من احملتمل    حني يف    ا تعاون   لق آلية تنسيق و     املستقبلية ا
 . متماسكة

 يف الضفة    الفاصل  دار   اجل   من  احلالية   األوىل        يف بناء املرحلة       إسرائيل لالستمرار      تزال خطط     ال  : جدار األمن      
مترا من السياج      و كيل ١٤، فقد مت تشييد     احلالية    ووفقا للمؤشرات       ، ها ريتغي م تي الغربية على ما هي عليه ومل          

ليس فقط بسبب عدم       الفاصل  دار   اجل     بناء  خماوف الفلسطينيني من      و .   د من املواقع يف الضفة الغربية            يف عد  
على  ي  ترسيم خط حدود    ل بداية     وما يعنيه ذلك من       ، ط األخضر   فوق اخل      اجلدار     املرحلة األوىل من         بناء  

ل كافة املدن      امتداده حو       بل أيضا بسبب خماوفهم من         الفلسطينية،    املناطق    داخل   شكل فرض واقع جديد        
مبصادرة      ة قد قامت   اإلسرائيلي    القوات       ة على ذلك يعتقد الفلسطينيون بأن          عالو  و .   الفلسطينية يف املستقبل     

 تضمن ذلك   و من أراضي الضفة الغربية،           %   ١٠ا يقارب    م اليت تعادل      و من من األراضي،        و  د ١٦٠,٠٠٠
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ن األراضي الزراعية، عالوة             من م  و  د ١٠,٠٠٠ا يقارب    مب   اإلضرار     إىل    مما أدى    ،  شجرة ٨٣,٠٠٠اقتالع    
 . ط األخضراخلو  الفاصلاجلدار فلسطيين بني ١٣,٠٠٠ حجز ما يقارب على

ل    ةمن وجه    صل الضفة الغربية عن إسرائيل          ف   وه   الفاصل  دار   اجل  سرائيلية، فإن الغرض من          اإل  نظر ا
 يقال  ذلك،   الوة على     ع ، البلدات اإلسرائيلية        و  املقاتلني الفلسطينيني من الدخول إىل املدن                منع   هبدف    ، فقط 

اليسار، آملني بأن        و   مؤيدي الوسط     خاصة من قبل    و   الشعيب،    كان نتيجة للضغط     اجلدار    بأن طلب وجود       
 داخل    اجلدار     قضية  ال تزال    و .   سرائيلية  لقوات اإل    ل ل النسحاب سريع       اجملا  من وأن يتيح     يوفر مزيدا من األ        
 الداخلي معارضة        النقاش   مت عرب  قد  و ،   حمدد  ه غري ل خالف وال يزال مستقب        مثار جدل و     اجملتمع اإلسرائيلي       

 بني  أمر واقع     حدود    فرض   يعمل على  س  اجلدار     أن   الذي رأى        اليمني املتطرف     من قبل   فعليا    اجلدار    فكرة   
لغربية و       ئيليون      ويشك   .   إسرائيل   الضفة ا  بسبب الضغط السياسي      ، احتمالية بناء املرحلة األوىل           ب اإلسرا

 إنفاق     تقليص ألجل   فيه الضغوط      يف الوقت الذي متارس          الباهظة   ه لفتكاليمني إىل جانب ت       قبل   من  املتواصل   
 . احلكومة

 تنسيق  مبأسسة آلية     قام اجليش اإلسرائيلي          ، ٢٠٠٣كانون الثاين،        –منذ يناير   :   اجليش اإلسرائيلي      مبادرات      
 بتنسيق  احالي     ويقوم اجملتمع الدويل         ، جديدة لتسهيل إيصال اإلمدادات اإلنسانية للضفة الغربية وقطاع عزة                           

عالوة على ذلك،       .   الضروري     غري  حد من التأخري      كبداية لل    مباشر،  هذا املكتب اخلاص بشكل           جهوده عرب    
، حيث ميكن للفلسطينيني أن      الشكاوى    ساعة الستقبال      ٢٤على مدار     ساخن   بتوفري خط     اجليش  قام  فقد  

على  يف النهاية      مباشر  هلذا تأثري   ن قد يكوو ،غريها من سوء املعاملةربه انتهاكات احلقوق اإلنسانية وينقلوا ع
 .باطضللجيش اإلسرائيلي الذي يراه الفلسطينيون فاقداً لالنحتسني النظام السلوكي 

 من ائتالف    لليكود  كلت بعد النصر الساحق       اليت تش     اإلسرائيلية    إن احلكومة      :   االنتخابات اإلسرائيلية         
مما   شينوي،   ، اعتداال    أكثر األحزاب        من    اً  تضم أيضاً واحد      ،  املتطرف   أقصى اليمني      دخلت فيه عناصر من     

ضه ملبادرات سياسية       أكرب عند عر    احلصول على نفوذ       اجملال لرئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون                      يتيح 
الصعوبات    و   "  الطريق   خارطة     " خطة  إىل جانب     اإلسرائيليني    ت ضد  عمل تناقص اهلجما    قد ي  و .   جديدة   

 االقتصادي، على توفري حمفزات ملزيد من املرونة من جانب                        -ماعي االجت     نياإلسرائيلية الداخلية يف اجملال            
 إال أن البعض يعتقد        الليكود،     نوايا    من على الرغم من تشكك الفلسطينيني بشكل عام            و .   القيادة اإلسرائيلية        

 وعلى اجملتمع الدويل       .   ديدة  اجل  فلسطينية ال  كومة  احل  بأن احلكومة اإلسرائيلية احلالية مستعدة لعقد صفقة مع                 
د خمرج    إىل جانب احلكومة الفلسطينية اجلديدة، إلجيا                إسرائيل،     يف  ن يعمل مع حكومة الليكود احلاكمة           أ 

 . سالم حقيقي و العنف احلالية ولتعبيد الطريق حنمن دائرة
سر عرفات بتعيني     قام الرئيس الفلسطيين يا        فقد    الفلسطينية،    اإلصالح    مع جهود    متاشيا  : الفلسطينية  القيادة     
اجمللس التشريعي على إجراء التغيريات يف               وافق    قد   و ، ) مازن     وأب  ( ، حممود عباس      ديد اجل  زراء     وال  رئيس   

الذي خيدم كدستور فلسطيين مؤقت حىت االستقالل، إلقرار التغيريات اليت اقترحها                              و القانون األساسي،        
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شريعي الفلسطيين إىل      جملس وزراء جديد مت تقدميه إىل اجمللس الت                  وقام رئيس الوزراء بدوره بتعيني                . الرئيس   
 .  متضمنا تأييده لوضع هناية للعنفلإلصالحجانب برنامج احلكومة 

دستور لتقوم بصياغة مسودة        لل بتعيني جلنة   أيضا    قامت منظمة التحرير الفلسطينية         : الفلسطيين  الدستور    
سودة بقيام    مل هذه ا   تنادي    .   عند قيام الدولة الفلسطينية           و للعرض على املؤسسات ذات العالقة وذلك قبل أ                 

 .نظام مساءلة ورقابة وفصل للسلطات ومحاية للحقوق املدنية والسياسية للفرد
رات إصالح قطاع األمن           كما دعا برنامج احلكومة إىل تنفيذ فوري لقرا                 :   إصالح قطاع األمن الفلسطيين         

الدفاع    و   لشرطة،   ا وقوات       األمن الوقائي،        :    اآلن   تقع األجهزة الثالثة املكلفة باألمن الداخلي                  و ، السابقة   
 من  ا واضح  تسلسال خلق سياإلشراف العام لرئيس الوزراء، مما                   القضائية و    السلطة   سيطرة     حتت -املدين   

ختضع بذلك     األمنية الفلسطينية      ة األجهز    فإن   للدولة،    بتعيني وزير للشؤون الداخلية             و ، السيطرة    و القيادة    
األمن يف الضفة        القانون والنظام و         تعزيز    إىل  ؤدية   م دة بناء قوات األمن الفلسطينية             إعا  لعملية تعزيز السلطة و      

جمموعة   " يف  لواليات املتحدة        مدى املشاركة الفعالة ل          يعتمد تنفيذ هذه اخلطة على       و .   قطاع غزة    و الغربية    
 . دعم العمليةىل جانب مشاركة إسرائيل الفعالة يف إ "ية األمنالرقابة

اململكة   و سكرية لكل من الواليات املتحدة األمريكية                إن يف الوجود املستمر للقوات الع              :   احلرب يف العراق        
لعراق،     املتحدة الربيطانية يف           الصراع    إلهناء    تطور اجلهود      معروفة على     تبعات غري    اآلن،     اعتبارا من      ا

  مرارا   توين بلري   الربيطاين     رئيس الوزراء         جورج بوش و      األمريكي      فقد أشار الرئيس       ، يلياٍإلسرائ    –الفلسطيين  
رؤية الرئيس بوش        اإلسرائيلي على أساس        -الفلسطيين    إيالء مسألة حل الرتاع          يتهم  ن إىل  بشكل واضح    و 

 إدخال العناصر       خيفف د وق  .    يف العراق      للتدخل  نفس األولوية اليت أعطيت            لدولتني تعيشان جنبا إىل جنب         
تعيد    .سطينيةالفل مماثلة يف األراضي القيام بعملياتمن  القلق التقليديحدة من املدنية يف العراق العسكرية و

 اعتقاد عام بني       هناك  ، و  إسرائيل اآلن النظر يف سياستها الدفاعية االستراتيجية على ضوء الوقائع اجلديدة                            
-ينأمام تدخل كامل يف الصراع الفلسطي               األوروبية بأن الوضع يف العراق يتيح اجملال                     الدول العربية و        

 .  يف الوقت احلاضراإلسرائيلي
 

 لتدخلامتطلبات . ٢
لثقة  ة فقدان   معاجل   لعناصر حيلولة دون                         :    ا ا أكثر  األطراف  لثقة بني  عنصر فقدان ا لصراع     يعترب  ا حل 

 أكثر    وتعترب  ، بدعم عملية بناء الثقة بني األطراف             يبدأ   على أي طرف ثالث أن          ، و   الفلسطيين  –اإلسرائيلي     
من    اقلق ف   يكون كل طر    يثحب يف االنتشار،         عند البدء      ورف ثالث ويف أي تدخل ه          األوقات حرجا لط        

ستعداد  األمهية القصوى ال       اإلسرائيليون على       و يشدد الفلسطينيون      و   ، م التزاماهت     إمتام   رغبة اآلخرين       مدى   
  .أثناء املراحل املبكرة من تواجدهقدراته كفاية وثالث الطرف ال
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 نيحسلت صغرية  ال  عملية ال    اخلطوات    بعض ب   ميكن القيام    :    للحياة اليومية     النسيب  ضرورة إعادة االستقرار            
ليومية         التحلي  اإلسرائيليني إىل        من السكان الفلسطينيني و       حيتاج كل   و   ،  بشكل كبري  للفلسطينيني احلياة ا

احملاوالت السابقة لتنفيذ             يف الوقت الذي فشلت فيه كافة           ، األفضل   و إمكانية تغيري الظروف حن        ب   التفاؤل   ب 
ج الطرف    حيتا و .   ة طويلة املدى     منافع استراتيجي       خلطوات تكتيكية بسيطة أن حتقق        ميكن  و   ، خطط السالم    

 . ق مثل هذه األهدافيحتقاليت بإمكاهنا ألعمال للثالث ملنح األولوية ا
لثالث      على   :   بناء الشراكة       تعترب  و   ، كشركاء   الفلسطيين واإلسرائيلي        الطرفني    مع كال    العمل    الطرف ا

ـ           ،  بالغ األمهية     التدخل أمرا        موائمة مصطلحات       ،األطراف       " مساعدة     "  حيث أن اجملتمع الدويل سيقوم ب
 بني  بناء شراكة مباشرة        وشراكة ه   ال    هذه  عالوة على ذلك، فإن الغرض من              .   وليس فرض احللول عليهم        

صالحيات  وال يعين هذا بأن اجملتمع الدويل لن حيصل على                 .   اإلسرائيليني على املدى البعيد          و نيني الفلسطي  
 . وموافقة من الطرفني مللء الفراغ الناجم عن غياب الثقة

على أي طرف ثالث أن يقوم            و ، عن أمنها      فإن إسرائيل مسؤولة        ، كدولة ذات سيادة          : ة اإلسرائيلية     السياد   
 . املخاوف اإلسرائيلية األمنيةأمناط للتدخل ختفف من مع إسرائيل لوضع بالتعاون

مساعدة اجملتمع      احلصول على       إىل   يسعى الفلسطينيون     مماثل،   بشكل   و :   مساعدة احلكومة الفلسطينية        
دولة      ويف طريقها حن      وهي متضي   احلكومية    دة تقوم ببناء قدراهتا األمنية و              اجلدي   م حيث أن حكومته     ، الدويل    

 . ذات سيادةناجحة و
 ،ال يكفي     وحده    لكنه ، اإلسرائيليني    و  الفلسطينيني   لكل من  أمر مهم    إن احلاجة إىل األمن           :   التدخل الشامل      

 ففي اجلهود السابقة مل يتم ربط            ، اإلسرائيليني طبيعية     و ينيني حيث أن األمن جمرد أداة جلعل حياة الفلسط                 
 بناء  عملية  و االقتصادية،      و   اإلنسانية،     ن القطاعات      إ .    فشلها أسهم يف    من باجملاالت الوظيفية األخرى مما             األ  

هنالك حاجة     و   ،  البيئة الالزمة لالستقرار طويل املدى              من االهتمام وذلك خللق           و قدر متسا   الدولة حتتاج إىل         
 إن .   بشكل منطقي    والتمثيل الدويل        الدولية     املؤسسات     كامل يظهر احلاجة هلذا العدد الكبري من             لنهج مت  

 أن تتغري    الزمن وجيب     لقد تغري   .    كثافة يف العامل       األكثر    يعترب قطاع غزة    و الغربية      التدخل الدويل يف الضفة          
قد تعمل على    ضرة و  سيكون هناك خماطرة جدية يف أن تصبح اجلهود الفردية م                     و   ،  أيضا  املؤسسات   هذه   

إن هذا املزيج من         .    دون تنسيق بني جهود اجملتمع الدويل املختلفة               لدولة الفلسطينية     تأخر بناء مقدرات ا         
 وجود   من الضروري       األمنية جيعل    رمبا العناصر     و ،  بناء الدولة      و ،  ادية واإلنسانية        واالقتص    السياسية،   العناصر   

 . كون أكثر فاعليةقيادة موحدة للتدخل الدويل كي يوبنية متماسكة 
 شفافية أعمال   وضوح و    الثقة بني األطراف جيعل من           غيابإن : وضوح وشفافية آلية عمل الطرف الثالث

أخريا   و   ،  السياسية  العملية ب من مث   و ،   أوال   الطرف الثالث      ذا  هب  بناء الثقة     عادة   إل  أمراً أساسياً     الطرف الثالث      
الرأي      والقيام حبمالت إعالمية موجهة حن           ثالث  ال  طرف  ال  من املهم أن يتضمن ختطيط       ف   ، ولذا   .   األطراف    ب 
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لعام للطرفني      لثالث      وجود      أن يكون    جيب  و   ، ا ولني   ؤ املس  جانب  إىل    واضحاً ومرئياً كشريك        الطرف ا
 .  عند معاجلتهم لالنتهاكات وذلكالفلسطينينيواإلسرائيليني 

من القاعدة       " : األول      ، لثالث  جني لتدخل الطرف ا       انهم ميكن حتديد    :   من القمة للقاعدة ومن القاعدة للقمة             
هام مب   على األرض عند القيام         ائدة   القيود الس       االحتياجات وجتاوز           ، لتلبية   وهي طريقة متدرجة       ، " للقمة 

يتم  ل فوري ومن مث البناء على ما            تسعى هذه الطريقة للعمل بشك        و   ، أدوار جديدة حال تطور الوضع              و 
العالقة    ذات    عند بعض األطراف         هذا النهج     تسويق   وميكن   ، وضع بذلك   يسمح ال    من جناح طاملا     إحرازه     

ال تؤدي األعمال الصغرية يف األسفل إىل أعمال من                     ن   بأ ا إال أن هناك خماوف    ،عند التنفيذرعة كثر ساأل وهو
منط من التدخل الشامل ذي          إىل     وفهي تدع     ، " القمة للقاعدة     من    " الثانية،    قة ي أما الطر    .   شأهنا فض الصراع      

ل  هداف    األ   لتزامات كاملة ومسبقة               طويلة   و واضحة  ا  ويف الوقت الذي تظهر فيه هذه            ، للتنفيذ املدى وا
  من كافة األطراف       تطلبإدراك أهدافها النهائية، إال أهنا ت               والطريقة بناءة أكثر لصاحل جممل العملية السياسية 

 .الضرورية      كامل االلتزامات         للتفاوض بنجاح على تفاصيلها وتلبية         من السابق     بكثري  التزامات سياسية أكرب        
 . الفلسطيين- اإلسرائيليالرتاعيف حىت اآلن  جناحاً حمدوداً "من القاعدة للقمة"شهد هنج وقد 

 خيص  من التفويض فيما      خمتلفة  أنواعاً     أن يكون لدى الطرف الثالث  املمكنمن : أنواع خمتلفة من التفويض
الستقصاء  ا  تفويضا باملراقبة و       الطرف الثالث       فعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون لدى             ، ه كل طرف على حد     

الوضوح     وه هنا  املفتاح    و   ، مع أحد األطراف بينما يكون لديه تفويضا ببناء املقدرات مع الطرف اآلخر                              
حد األطراف بأن التدخل الدويل موجود هناك للقيام بأمر معني                           يقع اخلطأ ويتبادر لذهن أ          املتبادل حبيث ال      

سيكون كال التفويضني      و   ، أنه موجود هناك للقيام بأمر آخر             ب يف الوقت الذي يعتقد فيه الطرف اآلخر                
 .  على األرض القائم ظل سياق الوضعيف البعضهممكملني 

أن يتم مطابقة      مهام حمددة و      و  الطرف الثالث تفويض واضح   تدخلل جيب أن يكون : فويضاالتواجد ليس ت
خبطوات   القيام    من خالل    سريع  م  زخ  خلق وقد تكون هناك رغبة يف          ،  ذلك مع املوارد الضرورية املناسبة               

 إن تواجد       . م يف املاضي     إال أن هذا كان سببا يف فشل عمليات السال              ، العملية   يتم البدء يف      حبيث   ملموسة 
 يف حالة    كما هو احلال      يف استقرار الوضع، لكنه لن يكون كافيا               على األرض قد يساهم        ثالث ال  طرف  ال  
 . تفويضال

 ةوير مستوى استخباراته التكتيكي          الرغم من حاجة الطرف الثالث لتط             على :   يةات  مجع املعلومات االستخبار        
 االستفادة من وجود        تتمكن أية مهمة من     من املفترض أن       .   ( ا سيستغرق وقتا من الزمن        ، إال أن هذ      ةالعملي  و 

لتوفري      اتفاقيات واضحة      كل من إسرائيل وفلسطني عقد        حكومة    على  إال أنه      ) . استخبارات استراتيجية       
لن  ، وهذا     أي انتشار    ب البدء      ثالث عند  ال  طرف  ال   والتشغيلية مع     االستخباراتية التكتيكية       ومات   علتبادل امل     و 

ون مهمة جدا ألمن الطرف الثالث             ستك  لكنها قد تعززت     لن تكون الثقة        يف هذه املرحلة      ألنه ،يكون سهال
اخلاصة املستقلة عن      علوماته واستخباراته        مل كما أن الطرف الثالث سيكون حباجة ملصادر                .   لنجاح جهوده     و 
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ما  ك  لاللتزامات      احملتملة  اخلروقات     طرق لعالج     ويعترب هذا األمر مهما بشكل خاص عند الت              ، األطراف     
 .  األطرافا عليهتاتفق

 آلية   من وجود     ال بد   :   األوضاع عند الوصول لطريق مسدود             قدرة الطرف الثالث على التعامل مع               
االنتهاكات       و أ /   يتمكن الطرف الثالث من فض اخلالفات و              فعالة لفض الرتاع وتطبيقها بشكل فوري حىت               

 التواجد يف أي      القدرة على      و الصالحية    :    وتشمل عناصر اآللية الفعالة ما يلي           ،  عليه األطراف      تا اتفق  مل 
حية  الصال  و   ؛ امستوياهت    أدىن    يف  هتدف إىل فض القضايا         متدرجة   بنية  و ه الطرف الثالث؛        في يرغب   مكان   

لقرارات           لقيود    وجمموعة من     امللفات؛    حتفظ يف   تقارير    إعداد     جمرد   وليس   الختاذ ا اليت ميكن    وافز   احل   و ا
 . اللزوم عند استخدامها

، يات  ستوامل  كل    على تفويض بالسلطة     و ،  ةقوي    ية سياسقيادة   يعين هذا أن الطرف الثالث حباجة إىل                
لرتاع  جيب أن ختتلف        كما أن آلية فض ا       .   وحيتاج املسؤول احمللي للطرف الثالث إىل ثقة وتأييد حكومته                      

بالضرورة     جيب أن تكون      بل    طبيعة تدخلية فظة،     عن آلية التنسيق، ولكن بدون أن تكون بالضرورة ذات                        
 . فعالة مبا فيه الكفاية إلمتام تفويضها
مطلب    وإن قيادة الواليات املتحدة األمريكية لتدخل الطرف الثالث ه                          :   ةقيادة الواليات املتحدة األمريكي               

 .  األطراف األخرىحيوي جلميع أمر يعتربوإسرائيلي 
يرى اإلسرائيليون بأن هناك معضلة عند              :   االنسحاب اإلسرائيلي        بني القدرات الفلسطينية و           الفجوة   سد 

 قدرة احلكومة       بناء وتطوير      حيث ال بد من     ، ختطيطهم النسحاب قواهتم من أجزاء من الضفة الغربية                   
 إثبات  االنسحاب على      يتوقف   فهل    ، نيستغرق فترة من الزم           قد مما طينية على إدارة مهامها األمنية            الفلس  

 بناء  اإلسرائيلية قبل      القوات    احلكم؟ وإذا ما انسحبت             و ومن ه   ؟ ما هي املعايري     و ؟  نينيلدى الفلسطي    قدرة   ال  
 قدرة الفلسطينيني على القيام          يف الفجوة   ول عن سد    طينيني بشكل كامل، من سيكون املسؤ        قدرة الفلس     
 منية؟ هبذه املهام األ

اإلسرائيليني إىل      حيتاج كل من الفلسطينيني و       :    احلصول عليه    ما تستطيع   بني ما تريده األطراف و           الفجوة   
كما حتتاج الدول       .    واضحة  بعبارات     الطرف الثالث        تدخل   وما يريدونه من       ا ما يريدونه من بعضهم       حتديد  
اإلسرائيليني بعبارات        و  الفلسطينيني   ه من  حتديد ما تريد     ثالث إىل    الطرف ال تدخل املنظمات اليت ستسهم يفو

 والفلسطينيني مقابل     ني املصاحل املتضاربة إلسرائيل           التسوية ما ب       وه بعد ذلك     وما تبقى لينجز      أيضا،   واضحة  
 . ثالث أمرا فعاالالطرف القة جتعل من تدخل يبطرما يستطيعون توقعه فعليا من اجملتمع الدويل 
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 "خارطة الطريق" مراقبة .3
 ز اإلخفاقات السابقة جتاو) أ

الستقرار ومن مث فض       ل الالزمة     و يف الوقت الذي ركز فيه النقاش حول العامل على اآلليات الضرورية                             
لرتاع     لفلسطيين   ا ا ئيلي،       –  ملتح            اإلسرا لواليات ا االحتاد    و   روسيا،   و   األمريكية،     ة  د اشتركت كل من ا

حبيث تقود إىل اتفاق الوضع النهائي                " خارطة الطريق      "  يف تطوير    -الرباعية      و أ   –األمم املتحدة       األورويب، و        
  وقد حاولت الرباعية         ، قيام دولتني تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وازدهار                   و اإلسرائيليني     و بني الفلسطينيني 

  :ات السالم السابقةة يف مبادر إخفاقات رئيسية جتاوز ثالثمن خالل خارطة الطريق
ل     أوال،      : للقضايا  شامل    نطاق   قتصادية،     -تتضمن خطوات أمنية، واجتماعية             و شاملة،  طريق   خارطة ا ا

منية  األ  سؤوليات    وحتديد امل     تهدئة الوضع الراهن        خطوات ل    تضمن ت و ،  باحلكم  خطوات تتعلق     و سياسية و 
تعمل اخلطوات     و   ، بناء االقتصاد الفلسطيين        إعادة     و سياسة االستيطان اإلسرائيلية،            وإهناء    الطرفني،    لكال  

على     لسياسية  ب  ضمان  ا ء إ على     قا لتركيز  ا لرتاع    فض    ملطاف      ا ا ية  هنا يف  يضا   تتضمن  و .     ل  أ يف بدء  لخطة 
 للحصول على    التحول الدميقراطي الفلسطيين          مفاوضات الوضع الدائم بني األطراف باإلضافة إىل مزيد من                        

 . دولة فلسطينية كاملة الفعالية
ه األهداف مبا يتماشى مع          بتسلسل زمين إلمتام هذ       " خارطة الطريق      " ثانيا، توصي     :   تسلسل زمين واضح     

 . ٢٠٠٥ حزيران –و يف غضون يونيالدائم حول الوضع احملادثاتبوش إلهناء األمريكي الرئيس  "رؤية"
بشكل واضح إىل مراقبة         و   وتدع    " قي خارطة الطر     "  فإن   التقرير،     أمهية لغرض هذا       األكثر   و ثالثا،    :   املراقبة    

 : هاتنفيذ كافة نصوصو
الرباعية     و يبدأ ممثل   ] سوف [  على األرض،        املتاحة    املوارد     وإىل     حاليا  وجودة     اآلليات امل      إىل  ستنادا   ] ا [ " 

 ".تنفيذهاو مراقبة رمسية لوضع آلية األطراف  واستشارة،مبراقبة غري رمسية
 "رمسية ال   غري املراقبة     " املعىن الدقيق ملفهوم         حول   إمجاع    يظهر أن الرباعية تفتقر إىل           املرحلة،    يف هذه    

 .بالنظر يف آلية للمراقبة الرمسيةكما أهنا مل تقم بعد 
 
 رمسيةالغري املراقبة ) ب

أن الرباعية ستبدأ مبفهوم يقوم             و ويبد  " .   رمسية ال  غري  املراقبة     "  يف الرأي حول طبيعة         هناك اختالفات      
على تنسيق     عمل ببساطة  فيه                                  لذي ستقوم  ا لوقت  ا يف  األرض  على  فعليا  ملوجودين  ا لدوليني  ا ملمثلني  ا
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خارطة    " آليات إضافية تتماشى مع بنود           مع األطراف حول         للتشاور    من املرحلة األوىل         باستخدام ما تبقى     
 . البارزة "الطريق

 الدولية وجهود      غاثة   اإل    بتنظيم جهود   مع الدويل يف الوقت الراهن              اجملت  يقوم  :    العمل املوجودة حاليا         فرق  
ل   ل  دعم  ا لفلسطيين       ا ا لإلصالح  منفصلة     دويل  عمل  ن  جلا عرب سبع  ه      ،   هذ ون        تعمل  لتعا با ن  للجا مع    ا

تعزيز احلد األدىن        تعجيل اإلصالح الفلسطيين و        بالطرق اليت من شأهنا        وتوصي  اإلسرائيليني     الفلسطينيني و   
وتقوم     ، اإلسرائيلي    يف ظل االحتالل       و للفلسطينيني يف غياب اقتصاد فاعل          املقدمة    من املساعدات اإلنسانية           

 ن بدورهم برفع التقارير إىل قادة               الذين يقومو     لرباعية و     ا ملبعوثي  جلان العمل برفع تقاريرها بشكل دوري                
 ووزير     سوالنا،   ممثل االحتاد األورويب خافري               و عنان،    كويف    لألمم املتحدة     فيهم األمني العام        مبن  الرباعية،     

 .  إيغور إيفانوفالروسيوزير اخلارجية يف االحتاد الفيدرايل واخلارجية األمريكي كولن باول، 
قدرات   ال  االستفادة من      رمسية على   ال  غري  آلية املراقبة       ستعمل و   ،  اإلمجاع    بدأ مب   ةالرباعي      تعمل :   أداة تنسيق     

مواز مع جلان العمل         و تم تناول موضوع األمن بشكل منفصل           يسو   ، على أرض الواقع        القائمة اليوم         رقابية  ال  
لفلسطيين؛   اإلصالح املؤسسايت         :  جمموعات منفصلة    ة ثالث  يف اليت ستشترك    و املوجودة بالفعل        األخرى      ا

مبا فيها   ما تبقى من مهام خارطة الطريق            و الدعم اإلنساين؛         اليت تضم        االقتصادية،        - االجتماعية    القضايا   و 
املسؤوليات اليت ستحكم         يف قائمة    ةوسوف تدرج املسؤوليات اإلسرائيلي              ،  جتميد وتفكيك املستوطنات       

د االستشارة مع األطراف، بوضع              بع ية، الرباع    ستقوم  ا كم .   " خارطة الطريق      "  يف ظل   الرباعية على أدائها         
حيث    ، بشكل غري رمسي    ي  وقد يكون هناك منسق أمريك          ، " الطريق   خارطة    "  الفردية يف      معايري للمتطلبات    
 .  الرباعيةثيوملبعمتريرها لألعلى ر وسيقوم جبمع التقاري

وسيلة لتوفري     ليست   إال أهنا    ،  قدرة مستقلة    متاحة ذات       ما هي إال أدين آلية         " رمسية  ال  غري  املراقبة     " إن   
  .قائملتدخل دويل  "التنسيقية" وأ "املبادئ التنظيمية"جمموعة من 

 
 الدويل نقاش ال) ج
 املنتقدون -١

رمسية  ال  غري  ا كانت هذه اآللية         إذ  ما  يدور الكثري من النقاش يف اجملتمع الدويل حول                   :   اجتياز اخلطوة األوىل          
نيني على حد السواء،       سطيالفل   و اإلسرائيليني    يشملون   و دين،   املنتق   إن   ، ذات جدوى يف تنفيذ خارطة الطريق              

 ة قاعدة ألي     سيشكل حيث أن جناحها      ، هي األكثر أمهية        " خارطة الطريق      " رحلة األوىل من        امل  قلقون من أن     
 وجيادل    ، الشراكة    أقصى حد من التشجيع و        من اجملتمع الدويل        ، تتطلب  لق ومن هذا املنط      ، األمام      وطوة حن  خ 
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لثقة يف العالقة بني                     لن تكون كافية       " مبادئ التنسيق     "  من  ئمة قا  أن   املنتقدون     لتجاوز موروث فقدان ا
 . الطرفني

ليس   بتقدمي مدخالت فقط للرباعية و           التنسيق  دئ  مبا تكتفي  هناك قلق من أن       :   دون خمرجات      مدخالت    
 .  تنفيذ أمر ماعند عدم ملا سيحدثارير ال تتطرق  التقمتطلباتن حيث أ ،خمرجات لألطراف

لتأثري السياسي للفاصل الزمين الكبري بني طرح                      :  املراقبة     بدء  لفاصل الزمين قبل     ا  هناك سؤال يتعلق با
 . تنفيذهابالبدء و "خارطة الطريق"

وىل  للمرحلة األ      " مبادئ التنسيق     "  تصميم   أيضاً   مت  قد من الواضح أنه      :   النوايا    ة حول جدية     ئط رسالة خا   
اليت تطالب      و الثانية،     للمرحلة   ،  من األشكال    بأي شكل   و ، عدمل يتم التطرق ب       و من خارطة الطريق،        فقط  

 إمتام  إىل استئناف و       واليت تدع    و   الثالثة،    املرحلة    و أ   املؤقتة،    ولة الفلسطينية ذات احلدود            باعتراف دويل بالد         
 وخاصة من     ، ء للمرحلة األوىل من قبل األطراف               البطي  اإلعداد        وقد يتم تفسري    . النهائي   مفاوضات الوضع      

 نقص  كما وقد يتم تفسري     " .   خارطة الطريق      "   فيذلتزام اجملتمع الدويل بتن           على أنه نقص يف ا      م، شعوهب قبل  
نتقال إىل ما بعد املرحلة           افتقار اجملتمع الدويل للجدية يف اال              الثالثة على أنه     وحلتني الثانية االستعدادات يف املر
 .بأكملها "خارطة الطريق"لـقويض  تاألوىل، ويف هذا
ميكن  و   ،  آلية لفض الرتاع واجتيازه            عدم وجود     كما خيشى الكثريون من        :   الرتاعات     لى فض  عدم املقدرة ع       

وقد كان هذا مفقودا يف          ،  فعليا   " خارطة الطريق      " ا تتطلبه  األطراف مل       فهم  ن خالهلا جتاوز حتمية اختالف         م 
منذ بدء   خطط الطرف الثالث اليت قدمت لألطراف                يف    وكذلك   ،  سرائيلية  اإل  -فلسطينيةاالتفاقيات ال       كل  

 . أوسلو/ عملية مدريد
تنسيق ال  تحسني ل طة  جيادل البعض أنه حىت ضمن املقاييس البسي             ذلك،   لى عالوة ع    :   االفتقار إىل التنسيق        

 عمودية   خطوط   ة بني جلان العمل وليس جمرد          بد من وجود عالقة أفقي           الف لتدخل الدويل املوجود أصال،            ل 
هناك ممثلني دوليني خمتلفني        ، سيكون   يف ظل آلية املراقبة املقترحة           و   ، مثالف .    التقارير إىل الرباعية  منفصلة لرفع

بناء قدراهتم األمنية وحتسني وضع القضاء والقضايا اليت تتعلق                        يف مساعدة الفلسطينيني إلعادة           سيشتركون  و 
 "خارطة الطريق      "   مطالبة    وآخر، وه     ويف مثال     .    بشكل معقد   األمر الذي سيكون مترابطا          القانون،     بسيادة    

 قضية خاصة   ر االنتشا   أن مواقع        ، جند  ٢٠٠٠/   أيلول    –سبتمرب /   ٢٨   ما قبل  إىل  النسحاب اإلسرائيلي        با 
األمين،         لعمل  ا لطريق      " لب ط بينما يقع   بلجنة  ا ئيليني     " خارطة  اإلسرا لعمل    من  األوضاع      با حتسني  على 

لتجول    من خالل رفع حظر       ( نية للفلسطينيني   اإلنسا    ملفروضة على حر         و ا لقيود ا ألشخاص  كة ا  تسهيل ا
لبضائع     لعمل    إشراف     حتت  اإلنسانيني    لموظفني الدوليني و      ل   ه وآمن   حلركة حرة     اجملال    وإتاحة      ) وا جلنة ا

  .واسع على الرغم من حقيقة تداخل األمرين بشكل االقتصادية،–االجتماعية 
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 على شكل تدخل دويل كان        وجود فعليا على األرض        امل  تقييم عام بأن      أساسا  هناك   :    اجلهود   عدم توازن      
 ويف  ،  مما هي عليه   أ  أسو إنسانية   مأساة   إىل   ظروف األراضي الفلسطينية احملتلة    حتول   للحيلولة دونكافيا فقط

،  اإلسرائيلي    االحتالل      يف ظل    الفلسطيين،    باإلصالح    املتعلقة   عمل عظيم يف القضايا   إجنازالوقت الذي مت فيه 
 .على العنفتغيري الظروف الرئيسية املشجعة يف وأحتسني معيشة الفلسطينيني  يف فإن ذلك ال يساهم كثرياً

لفلسطينيني                      :   ألمنية  ا  بناء القدرات        معضلة  ليه بشكل خاص كل من ا لتحدي الكبري، كما أشار إ إن ا
القدرة    بني  تبدأ إسرائيل انسحاهبا يف ظلها و          اليت س   الظروف األمنية        ود فجوة بني هتيئة     وج    و ه اإلسرائيليني،     و 

املعضلة املترتبة على       إن   .   اطق الفلسطينية    فيه احتالل املن       الذي يتواصل     ق هذه الظروف يف الوقت          على خل  
إلعادة بناء قدرهتم            حباجة   نيعلى أن الفلسطيني       ذلك تتمثل يف أن الطرفني، اإلسرائيلي والفلسطيين متفقان                   

احة  ال يؤدي إت      ن  بأ ات تكفل   ضمان ل   حباجة   إسرائيل    لكن ،   على مدار العامني املاضيني         دمرت   اليت   األمنية    
 . حوادث العنف ضد اإلسرائيلينيارتفاع يف معدل إىل  هذا  األميندة البناءاعالالزم إل "اجملال"

 رمسي تابع     غري   فريق أمين    وجود    إىل    ملزيد من التدخل      ن املؤيدو      يشري :    فعليا أعظم  اجلهود احلالية هي        
. االستجابة لالتفاقيات احلالية          مدى   قد اشترك يف مراقبة        و   ، قطاع غزة    و لالحتاد األورويب يف الضفة الغربية                

مبهام حمددة     قيام هذا الدور         اإلسرائيليني و     و قبل الفلسطينيني     من  شرطي دويل    على وجود        املصادقة    متت كما  
 ". رمسيةالغري  املراقبة"يف  وارد وأكرب مما ه نشاطات الطرف الثالث هذه وتعد. يف أرحيا

املادي    حجم اجملال وكمية الوقت والدعم              اف حول      هناك خالف بني األطر        : مستقلة   آلية  االفتقار إىل       
لثالث       حيتاجها  قد    الذي    الطرف ا لوقت             ل   األمنية يف ا لقدرة  ء ا فيه       بنا لذي يقوم  ا ء     ئيليني     بإعطا  اإلسرا

ل  و  الضرورية           فلسطينيني ا لضمانات  لعنف ضد أي منهم     بأن  ا ، ال      .    سيتوقف ا ا مبادئ   "    توفر  ومع هذا
 الطرف    من املطلوب     مدع ال  الوقت و    اجملال، و     حتديد   اء تقييم يهدف إىل        مستقلةً إلجر     آلية  احلالية      " قالتنسي  
 . حتديدهابعدهذه االحتياجات  لتلبية استعداد  أيإىل كما أهنا ال تشري ،الثالث

 
 ناملؤيدو -٢

آلية مراقبة رمسية           إمكانية قيام     بقى هناك  ا جمرد بداية وت        بأهن  ، " ملبادئ التنسيق     "  املؤيدون      جييب :   البدء ببطء     
 . ميع، هذه املخاوفجلما مل يكن لبعض، ،  املستقبل تكون قادرة على االستجابةيف

ل  فض غري رمسية ل     آلية   وجود    أيضا إىل     يشري املؤيدون      :   رمسي ال  غري  فض الرتاع       ملبادئ     " رتاع مالزمة     ا
لتنسيق   لعمل بوضع مع    ستقوم جلان    حيث  ، " ا ا ارطة   خل " ستشكل تفسرياً     ،  بشكل غري رمسي    تقدم لل يري  ا 

عرب جلان العمل، سيحاول          ال ميكن حلها   على التنفيذ      و  أ  التفسري  يف تالفات   خ ا   ظهرت    ويف حال      ، " قالطري   
 .  يف الرباعية الوساطة يف الرتاع بشكل غري رمسينويالرئيساألعضاء 



 ]٥٧[                                                                                 )٢٠٠٣نيسان /  أبريل٢٦-٢٥ (التقرير الثالث
 

 

 ه حمدودية اإلدار         ؤيدون أيضا بأن جهود الرباعية احلالية تعكس                  امل  يرى  :    السياسية  ه اإلدار     االعتماد على      
أيضا إىل أن جناح          يشريون   كما  .   سرائيلية  اإل    -فلسطينيةال  سالم  ال  عملية  جتاه    بعض األطراف        لدى  السياسية  

ليس إىل   ضاء الرباعية، و       ع ، مبن فيهم أ     كافة   لألطراف    القبول السياسي     سيكون مستندا إىل      " خارطة الطريق      " 
  .حمددةأي آلية مراقبة 

 
 درجات االلتزام الدويل. 4

اليت قد تؤثر على       احلسبان و   ب هات اليت جيب أخذها         عدد من السيناريو       هناك   :   سيناريوهات للتوضيح     
.  الطريق   الواردة يف خارطة          أبعد من املستوى احلايل من املراقبة                 وا ه مل لتدخل  ل   االستعداد الدويل املمكن          

 قد  االطريق، مم     خارطة      " تفشل "  ثانيا، قد     ، " خارطة الطريق      " ظل   قد يتم توسيع دور الطرف الثالث يف     أوال،
 ظروف   يف   قوات دولية      ثالثا، قد يتم نشر       .    الطرف الثالث      آخر من تدخل     د إىل مبادرة بديلة مع نوع             يقو 

 إىل  باإلضافة    ، يف وسط الطريق     لتزامات      أكرب من اال     اًيتطلب حجم  هار، مما قد      ومن مث تن    مواتية     و قد تبد  
حاالت   جيب أن يتم توضيح       لذا   ، التواجد الدويل نفسه يف مواجهة سيناريوهات غري متوقعة                    د قد جي    ذلك،   

 . لمسامهة هبذا التواجد الدويلل  املختلفةالدولاستيضاح مدى استعداد  حىت ميكن الطوارىء املمكنة
 استعداد ممكن لتقدمي      وهناك    ، الفلسطيين  اإلصالح   وب  راقبة   هود امل    التزام جب     حالياً   يوجد   :  متصاعدة   لتزامات    إ 

 ، رغم أن القرار        " الطريق   ارطة   خب "  السالم املرتبطة       ةملي إذا مت طلبها من خالل ع         اإلسهامات    زيد من   امل  
أما بالنسبة آلخرين فهناك استعداد            .    وجود طلب ملموس أوالًَ         يستلزم  بعمل ذلك قد     لحكومات   السياسي ل   

   ".خارطة الطريق " الرقابة الواردة يفنصت عليه اكرب مما الرتاع تقائم اآلن للتجاوب مع احتياجا

إبداء    املشاركون الدوليون أسئلة صعبة حباجة إىل إجابة قبل                      يوجد لدى    :   املشاركة    أسئلة صعبة تؤثر على     
يتطلب األمر تواجداً للطرف          ملاذا    .   ثالث ال  طرف  ال   الختاذ القرار حول ما سيسهمون به يف تدخل                االستعداد    

يه؟ إن   حلون ف   الوضع النهائي حبيث يعرفون الوقت الذي سري                 وه   ؟ ما  التفويض؟ من سيقود        و ما ه  الثالث؟    
ل  لتقدمي   الدول غري مستعدة         يشاركوا يف ترتيبات قد تصبح الحقاً مشاهبة                لن  تزام مفتوح ال هناية له، و         ا

وسيطرة يف مواقع خمتارة حصل           ارسون صالحيات     مي و  أكرب،    ا إشرافي   ا  دور    هل سيأخذون    . للحال يف قربص     
؟ هل    املختلفة   املسؤوليات األمنية         من اً  عدد  يستلمون    و أ ؟  التحريض   على  مراقبة    ميارسون      و  أ ؟ فيها فشل أمين    

 إهنم  ؟  بالنشاطات التدريبية          القيام   و   تزويد اخلدمات الطبية         و   التقليدية،     مبهام حفظ السالم       مقيدين    ن سيكونو 
 .، واليت ميكن إجنازها، بعد توضيحها وتفصيلهاالعسكريةو املدنيةلهيئات ل متكامالًجهدا يتوقعون 

 واجباهتا   ب  األطراف      قيام   مبجرد   وتقدمي االلتزامات         ويل املضي قدما       فضل اجملتمع الد    ي :   ولية األطراف       ؤمس 
يشريون إىل أنه كلما كان           نيالفلسطيني  و  ائيليني   اإلسر  لكن .   ( احتياجاهتم على اجملتمع الدويل           ومن مث طرح      

 ). تواجد طرف ثالثو تدخل احلاجة إىل، فإن ذلك يقلل من التوصل إىل تفاهم مسبق بأنفسهم ممكناً
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 حاجة ملحة   هناك    سيكون  عسكرية،   إذا ما مت طلب وجود قوات             :   ي مسبق قبل التدخل      شرط عسكر  
من األمور الضرورية ملثل هذا القرار حتديد ما ستقوم به القوة وما                            و ،  لتفويض  مع ا    يتناسب حجم القوة     ألن   

 ،ألمور   يف حال ساءت ا      عمل  لل واستعداها     قوة أكرب     لتوفر  ن حباجة    إن نشر قوة صغرية قد يكو        .   لن تقوم به    
  .املفضل وعلى الرغم من أن هذا النموذج ليس ه

 أن   يف التواجد الدويل         إسهامها   الدول احملتمل        بعض  ترى  : الدويل    يتعلق بتشكيلة التواجد       شرط مسبق   
 ، اهلامة   القضايا     أحد   حجم التدخل     ويعترب    ،  يعترب عائقا   هلذا التواجد      ملتحدة   ا الواليات       تدخل وقيادة       اشتراط   

ن املشاركة      إ .   نفس األمهية   واملوظفني املدنيني قضية أخرى ب             القوات      منه كان الذي قدمت       امل  وكذلك يعترب    
إشراك األطراف العربية            و قد يعمل التدخل العريب على توفري الشرعية               و   للجهود،   األوروبية قد توفر احلياد             
، عالوة على       األمن   ول العربية التدريب ألجهزة            كما ميكن أن توفر الد        .    بالعملية  املعنية سيجعلهم ملتزمني    

من  ميكن أن يتم احلد        و ، ة لكال الطرفني    صديق وهنا   بعض الدول العربية ميزة خاصة ك            ى يوجد لد   و ،  الرقابة    
 . إقليمية أخرى واالستغناء عن إسهام بعض الدول نتيجة العتبارات تارخيية أ وأ

 يف التواجد الدويل        بدعوة أي طرف ثالث للمسامهة          جيب أن خيضع أي قرار: شرط سياسي مسبق للتدخل
لفلسطينية     ما بني إسرائيل واحلكومة         لنوع من االتفاق       ليون   حيتاج املسامهون الدو         و   ، ق سياسي لسيا   ،ا

بني احلكومة     و   الدويل،     اجملتمع    بني إسرائيل و      وجود اتفاق      نه ال يكفي   فإ بالنسبة ملعظم األطراف الدولية             و 
 اتفاق أقل      أي  عترب هل ي  ؟  " التفاقية   " ىن احملدد    املع    وما ه    : املطروح    يبقى السؤال      و .   اجملتمع الدويل      و الفلسطينية   

 كافيا؟أمرا احلكومة الفلسطينية وبني إسرائيل  "تفاهم"أي هل يعترب و من اتفاق احلل الدائم مقبوالً؟
 كما  ، ويل   الذي يطلبه اجملتمع الد        جوانب اإلمجاع         الطرفني أحد      تعترب موافقة كال      : االمجاع كشرط مسبق       

لعام عند الطرفني              اإلمجاع       عام من     ووجود ج    ب اًأن هناك مطلب      لثالث          لدى الرأي ا  حيث أن الطرف ا
أيضا املوافقة       القبول    يعين  و   ،   من الدعم من قبلهم      حباجة لدرجة معقولة         وه  احملليني و   سيختلط مع السكان    

 . ةعلى تركيبة الطرف الثالث املشترك
 الو   ، مسؤولية  لواضحة ل   للمهمة وحدود       أن يكون هناك وضوح تام           جيب :    للتدخل  ة مسبق بنيوية  ط  و شر

اآلخرين       ميكن   قبة              من ا     مهمة يف أي     مشاركة  ملرا ا لبعيدة عن نطاق   وخاصة عندما يتعلق األمر        ملهام ا
كما أنه جيب     .   طرف واحد     عاتق      على ملقاة  جيب أن تكون املسؤولية الكاملة             حبيث    منية؛  األ  سؤوليات    بامل  

وسيعمل هذا التخطيط املفصل على تطوير           ،  تفويض طرف ثالث     القيام بتخطيط مفصل مبجرد اختاذ القرار ب               
 ،لعكس ا ليس  و ،  وارد الالزمة       نوعية امل    و  حيدد التفويض حجم       . التفويض     إجناز   الطرق اليت سيتم من خالهلا         

 نقطة االنطالق     القائمة اليوم      أن تكون اجلهود الدولية            و جيب أن يكون هناك شفافية مطلقة عند التخطيط             و 
 .غين عن القول أن الوضع الراهن يكتنفه الغموض واالضطرابو  التخطيط،هلذا
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بني ما   يف الوقت الذي جيب أن تقوم فيه األطراف بالتوفيق           :  املتواصلةاحلاجة للمضي قدما رغم اخلالفات
ريده  ي  على ما   احلصول   لتدخل قبل     با ، قد يواجه اجملتمع الدويل طلبا            يستطيع اجملتمع الدويل تقدميه         ه وما    تريد  

ل     فهل  ، املضي قدما على الرغم منها           ا يضمن  جيب القيام مب      لذا  ، اخلالفات     هذه   يلن ختتف  و   ، طرفني من ا
 طريق التسوية الدائمة؟  إرجاع األطراف علىويستطيع دخول طرف ثالث تغيري املعادلة السياسية 

 حول كيفية     تزايد تقارب الرأي السياسي بني الدول الغربية                    املاضي،   مدار العام         على :   التقارب السياسي      
 ، بشكل أساسي   الرباعية    ملا قامت به     وذلك نتيجة     واإلسرائيليني،      التوصل إىل اتفاقية سالم بني الفلسطينيني            

 استعدادها     ٢٠٠٢  ) مارس     (  مجيع الدول العربية يف قرار جامعة الدول العربية لشهر آذار                         أبدتباملثل، فقد و
 على  ا من األراضي العربية احملتلة واستعدادها للتوقيع                 انسحاهب    عالقات طبيعية مع إسرائيل حال            بناء  للبدء يف   

يف الوقت الذي يوجد فيه اتفاق عام على املبادئ، ال تزال اآلليات                              و   أنه،   إال   .   معاهدة سالم مع جرياهنا        
 . ناقصةهذه سالم الاملادية لتنفيذ رؤيا بلوماسية والد

 استعدادها     أبدت   هلذا   التقدم بطيء جدا و          ما يتم إحرازه من        بعض الدول بأن        تشعر  :   ثنائي يقابله رباعي        
الطموحة      " خارطة الطريق      " داف   الطرفني الستيعاب الفجوات بني أه               مع كال  يثنائ  وضع ترتيبات بشكل     ل 
 هذا االستعداد     أن     و يبد و   ، الزمين   اإلطار     ظل هذا    بني اجلهود املتواضعة لتنفيذ األهداف يف               و دول الزمين      اجل  و 
دعم تنفيذ املرحلة األوىل من           ل املدنيني       إىل جانب املوظفني       من،  أ   رجال   و  شرطة  إرسال رجال      تضمن ي 
 جمددا إذا     أن جهود التنسيق ستصبح صعبة       من  هذه السياسة قلقهم        و  وقد أبدى منتقد      " . الطريق   خارطة    " 

 أما املؤيدون فقد أشاروا إىل أهنم يفضلون العمل من خالل                        ، الثنائية   قامت الدول باللجوء لالتفاقيات              
، فلن يكون لديهم اخليار يف          مستحيال  يف الرباعية العمل الفعال أمرا              ل مطلب اإلمجاع     جع  إذا    ن لك الرباعية،     

 . العمل املباشر مع األطراف
تعترب هذه الفترة      و ظى بقبول من كال الطرفني قليل،          إن عدد الدول اليت حت           :    أكثر من الالزم       دويل   توسع  

على           للحصول  فترة صعبة  م  عا باملسامهة       بشكل  د  دويل       استعدا تواجد  من          يف  لكبري  ا لعدد  ا على ضوء   
 بالتحضري   ذلك تقوم   كما أهنا باإلضافة إىل لدول مثقلة فعليا  إن هذه ا،حول العاملاللتزامات الدولية احلالية ا

مليا على أن حل الرتاع        ومع ذلك، وافقت مجيع الدول ع              .    يف املستقبل يف العراق        ملزيد من التدخل احملتمل        
 . الراهنة األوىل للمجتمع الدويل يف الوقت ولوياأليلي يشكل  اإلسرائ–الفلسطيين

 
 اخلالصة . 5

نطاق  و بني األطراف فيما يتعلق بطبيعة          و  داخل اجملتمع الدويل           واضحة  هناك خالفات     :   ة املتصارع    اخلالفات    
دمة  مق و ، هناك عملية سياسية موجودة حاليا           فمن جهة    . الفلسطيين    -التدخل الدويل يف الصراع اإلسرائيلي                

ل  من قبل     ال يزال    ذلك،    ومع   ،  التدخل الدويل       ا يتطلبه تطرح إطار عمل مل       و " خارطة الطريق      و   " رباعية  ا
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لقيام باخلطوات      يف رغبة اجملتمع الدويل السياسية با              نيتشككامل  بعض الدول      و الفلسطينيون    و   اإلسرائيليون     
زيادة األزمة         سيؤدي إىل       " ريق خارطة الط     "  فشل  اجلميع بأن    يعتقد   و ". الطريقخارطة " لضمان جناح الالزمة
 أن  بوجوب   لبعض   جيادل ا    وهكذا،      ، رمبا إىل إلغاء الفرص اإلجيابية اليت ظهرت مؤخرا                     بشكل كبري و   و سوءا   

 . حال فشل خارطة الطريق الدويل مستوى أعمق من التدخل بعني االعتباريأخذ التخطيط 
هناك   : أوال   أنت    لد                 خالف    ا جملتمع  ا لدى  م  لعا ا لتوجه  ا يعكس  آخر  ئم         ويل     لقا ا لتوجه  ا لدى  لتقليد 

قبل أن يكون اآلخر مستعدا للقيام            أوال    خبطوات    لطلب من بعضهم القيام       ني يف ا  الفلسطيني   و اإلسرائيليني    
اجملتمع الدويل لكسر        و أ / دخل الواليات املتحدة األمريكية و              اجة لت  حب   وتقول األطراف أهنا             مقابلة،   طوات  خب 
 إىل  لزيادة الضمانات         يسعى اجملتمع الدويل بشكل عام           أخرى،    حية   ومن نا   .  عن غياب الثقة     جم النا  مود  اجل  

 هذه اإلجراءات الوقائية             تكون     احلالة،    يف هذه    ،  لتدخل االستعداد ل       لضمان النجاح قبل إبداء          أقصى درجاهتا       
تفاقية أوال       لتوصل إىل    على شكل الطلب من األطراف ا           ومن مث حتميل كامل         " خارطة الطريق      " مثل  ا

 فإن مثل هذه الطريقة اليت تتمثل             اإلسرائيلي،     -ويف السياق الفلسطيين       .   ألطراف نفسها    ل   ا تنفيذه  مسؤولية   
 .  جدا حمدودة جناح قدرة مهمة ستكون ذاتار الطرف اآلخر قبل القيام بأي خطوات انتظيف

، حمتمل جيب جسرها قبل إحراز أي تقدم             اليت   و  الوضع الراهن        يف فجوات  ال     اخلالفات    هذه   تربز    : الفجوات    
إلسرائيلي    ا استمرار التهديد األمين      واألمنية املفجعة يف األراضي الفلسطينية احملتلة نسانية و الظروف اإلتشريو

  كحد أدىن   ثالث ال  طرف  ال  تدخل      احلاجة جلعل    إىل جانب تفاقم سوء األوضاع االقتصادية يف إسرائيل إىل                      
 ما   هناك فجوة كبرية      إال أن    .   حلالية  ا و لتدخل السابقة      مقارنة مع مستويات ا        وذلك      ، ةمعقول    شامال بدرجة    

 فجوة بني ما يظهر      باإلضافة إىل وجود   ".الطريقخارطة " الواردة يف "مبادئ التنسيق"و احلد األدىن  هذابني
 بني و يف خارطة الطريق،           " مبادئ التنسيق     " أكرب بكثري مما تقترحه         وه و ،   اجملتمع الدويل مستعد للقيام به          أن  

 : ير هذا بيانيا كما يف الشكل التايلووميكن تص.  من حد أدىن للتدخلما تتطلبه الظروف الراهنة
 

 من التدخل الدويل ) س (طلب مستوى تت الظروف احلالية على األرض

 
 

 )مطلوب ولكن أقل مما ه"قالتنسيمبادئ " يفأكرب مما ورد  (رغبة اجملتمع الدويل يف التدخل 

 
 
   الطريقةخارط ملتطلبات " التنسيقمبادىء"



 ]٦١[                                                                                 )٢٠٠٣نيسان /  أبريل٢٦-٢٥ (التقرير الثالث
 

 

 
جيب أن   و   ، تكمن أشكال عدة من التدخل         " خطوط الفجوات      " على طول كل خط من       :   تعقب الفجوات     

ملستقبلية على         اجلهود ا  بل ما   اخلطوط،    ل هذه   كامن على ك      و ما ه   على  فقط ريف ال يقتصر    تع تركز 
فشلت طريقة التدرج احلالية، كما فشلت يف العديد من الصراعات                        من جهود إضافية إذا         أيضا     يتطلب 

ل    احلاالت    أ  للتعامل مع أسو    دوما    جيب تصميم االستعدادات         العادة،     ا يشري املخططون يف      مك و   ، دولية  ا
 ، األفضل   الوصول إىل     هو  ه رغوب ب   امل  مما ال شك فيه أن         الفلسطيين فإن    -ويف السياق اإلسرائيلي          .   الطارئة    

 لعالج  عددة من التدخل الالزم           مت ألنواع    التحضريات       لذا جيب إعداد       ،   واقعياا أمريصبحإال أن هذا نادرا ما 
  الالزمة    ه أنه ال ميتلك اإلدار          اجملتمع الدويل       يف حالة وجد       لظروف املستقبلية احملتملة      الية ول   الظروف احل      

  ".الطريقخارطة " األطراف على تنفيذ التزاماهتا يف لتشجيع
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 لتخطيط لتدخل دويلا اعتبارات

 االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينيةيف 
 

 الرابعالتقرير 
 )٢٠٠٤ مايو /أيار ٧-٦(

 
 عدادإ
 الدجاين . ت شوبرا، ياسر ميأجمد  عطاهللا، جار

 أورت جال، جويل بيترز، مارك وولش
 

 مشال الضفة الغربية       من  يف أعقاب رفض الليكود خلطة شارون لالنفصال عن قطاع غزة واجزاء                            
 واخلرباء     ني واملسؤول     ني والفلسطيني   ني جمموعة من اإلسرائيلي       ت اجتمع  ، ٢٠٠٤  أيار   /  مايو  ٧ و ٦  بتاريخ   
ت ي ترأس االجتماع جار         .    لنقاش اجلوانب العملياتيه لتدخل طرف ثالث يف عملية االنسحاب                      نيالدولي    

يف مدينة نوردويك آن زي، ومتت                ندية  اهلول   استضافته وزارة الشؤون اخلارجية                 و شوبرا ومارك وولش،          
جرى  جامعة كامربدج، و        يف  ركز الدراسات الدولية           التابع مل      " من اجملتمع الدويل       أ برنامج    " رعايته من قبل      

دراسة املّجدي وغري املّجدي           إىل   النقاش     هدف   . " التقييمات االستراتيجية       مبادرة     " مع   باالشتراك     همينظت 
 . والسياسي االجتماعي سياق الواقععملياً، يف

 أثناء   أي طرف ثالث        الذي سيقوم به     دور  ال    املؤثرة يف تصميم      تناول االجتماع سلسلة من القضايا             
قليمية،  مجع املشاركون ما بني اخلربات احمللية واإل                 وقد    الفلسطينية،    يضفترة االنسحاب اإلسرائيلي من األرا        

نسانية،   اإل     ويف جماالهتا      السالم املعقدة،       ليات عم يف  باإلضافة إىل خربهتم        وضع األطراف      ب واملعرفة املباشرة        
اجملال أمام بلورة فهم متخصص للمنطقة             تاح هذا املزيج من اخلربات              وقد أ   نتقالية،   اال  سياسة العسكرية، والو

لدولية متعددة األ                  واستخالص الدروس         منتجاً جمموعة شاملة من اعتبارات            ، بعاد   املستفادة من املهام ا
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ويعكس       لتخطيط،  لتقر  ا ا    ير  ا لتايل  هبا                          ا أسهم  ليت  ا ر  ألفكا ا من  كثرياً  ويدرج   ، نقاشها مت  ليت  ا يا  لقضا
 . مسؤولية املؤلفني وحدهمالتقرير  ذا هويعترب مضموناملشاركون، 

إن نتائج هذا االجتماع هي استكمال للتقارير السابقة املتعلقة باعتبارات التخطيط، وقد أوضحت                                   
 الفلسطيين، وقد      – اإلسرائيلي     سياق الفعال والقابل لالستمرار يف ال             التقارير السابقة بعض مبادىء التدخل                

، باإلضافة إىل جمموعة         ا وجمتمعاهت    املعنية  نشرت على نطاق واسع يف دوائر التخطيط الدويل وبني األطراف                         
ي يف حيدد التقرير التايل اجلوانب االستراتيجية لالنسحاب اإلسرائيل                          . كبرية من اخلرباء واملراقبني املهتمني              

 ،يف نظام احلدود       احملتمل   موضحاً لطبيعة التدخل الدويل          و   ؛  واصفاً بيئة العمل للطرف الثالث          ؛ الوقت احلايل      
 عوامل واعتبارات التخطيط            نتهي باستخالص   وي  ؛  ويف نقل املمتلكات يف قطاع غزة           ، ويف احلكم الفلسطيين      

 . العامة
 كان  حاسم وحتمي إذا      ث هو مطلب    ان مشاركة طرف ثال         ين ه  واملؤلف     توصل إليه   إن خالصة ما     

 .اهلدف من االنسحاب هو خدمة مصلحة كافة األطراف املعنية
 
 اجلوانب االستراتيجية لالنسحاب. ١
ل   ئيلي يف               أعلن  :   احلايل   سياق  ا لوزراء اإلسرا  نية حكومته    ٢٠٠٣)   ديسمرب  (  كانون أول       ١٨ رئيس ا

صادق  و .   ٢٠٠٥ربية مع هناية عام       قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغ              عن  "   طرف واحد     " االنفصال من      
شهر من النقاش، كما صادق        أ ، بعد   ٢٠٠٤)   إبريل   (  نيسان   ١٤الرئيس األمريكي على خطة شارون يف              

لرئيس األمريكي بوش           ئيلية لقضي          أ ا لصياغة اإلسرا لدائم         تنييضا على ا يا الوضع ا قضية  :    وهي   من قضا
مريكية فيما خيص     السياسة األ    بتغيري    قام  لية، كما   الالجئني الفلسطينيني وحدود الدولة الفلسطينية املستقب                 

 فوق اخلط     بنائه    عوضا عن   استمرارية بنائه حول الضفة الغربية              مؤيداً   الذي تبنيه إسرائيل،         "   اجلدار الفاصل      " 
 .خضراأل

لي قطاع  خإسرائيل ست   " ن  خلطة شارون أ     تبني النسخة األصلية واملعلنة         :   ة اجلانب   أحادي    خطة االنفصال      
 ضر أ تعيد انتشارها خارج        وأهنا س     ، حاليا  هناك    املستوطنات اإلسرائيلية املوجودة               ذلك كافة    مبا يف  غزة،    

نشآت عسكرية دائمة يف       م ربع مستوطنات و      إخالء أ      إسرائيل   تشري اخلطة أيضا إىل نية         كما و  " .   القطاع   
لضفة الغربية      يف مشال ا    " تواصل إقليمي    " ن خيطط لـ    أ جزاء الشمالية من الضفة الغربية، ومن املتوقع                    األ  
، وتشري إىل     " االتفاقيات احلالية        " يبطل  ن االنفصال لن       أ  عربها، وتؤكد اخلطة         تواصل شبكة املواصالت     ول  

لن    "  االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة              أنه بعد   ، وتنص هذه اخلطة       "  احلالية   ات الترتيب  ب " استمرار العمل      
 ".ساس لالدعاء بأن قطاع غزة أرض حمتلةأيكون هناك 
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ال يوجد      " نه تدعي إسرائيل بأنه سيتم تنفيذ هذه اخلطة من طرف واحد أل                   :   " فصال أحادي اجلانب        االن   " 

االنفصال إىل احلفاظ على           مبادئ    تدعو   ، و  " اتفاقية ثنائية     عرب شريك فلسطيين من املمكن إحراز تقدم معه             
ر                  ا باستمر تقر  هنا  ومن   ، لية حلا ا تيبات  لتر ملستوى   ا ا ا         من  ثيق  لو ل         ا د ملتبا ا ية  د لفلسطينيني    العتما ا بني  ة 

اجليش اإلسرائيلي،       كل من    وبني   ةواإلسرائيليني، وهناك العديد من العالقات بني أطراف العمل الفلسطيني                          
 هذه االتصاالت قدرا معيناً من التنسيق               وتستوجب   احلكومة اإلسرائيلية،         و  اخلدمات،      موردي    والشركات و      

 .وضات الثنائيةوالتفاهم، مما يعين احلاجة إىل وسائط بديلة عن املفا
 

  اجلانبأحاديالردود على الفصل ) أ
، يورويب، واالحتاد الفيدرايل الروس                   األمم املتحدة، واالحتاد األ              ( الرباعية     أعضاء    صادق   :   الرد الدويل       

، على خطة شارون لالنسحاب من غزة واصفينها كخطوة                ٢٠٠٤أيار    - مايو  ٤يف  )   والواليات املتحدة         
 واليت قبلتها كل من احلكومة          اليت سبقتها بعام،      متطلبات خارطة الطريق         إجيابية باجتاه حتقيق جزء من          

ساس طارىء     أ على  عمل،  ست"  الرباعية أهنا       أعلنت    ، وقد   والسلطة الفلسطينية     )    حتفظ ١٤مع  ( اإلسرائيلية     
 وجلنة   ، باالشتراك مع البنك الدويل ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص بعملية السالم يف الشرق األوسط                                  

عدها البنك الدويل ومكتب           أ  اليت   لعاجلة   الدراسة التقييمية ا        باالستناد إىل     نسيق اخلاصة بالدول املاحنة،          تال  
 وتطوير البنية التحتية        إحياء   نسانية الفلسطينية، و       تلبية االحتياجات اإل        ، على ضمان   منسق األمم املتحدة       

 ." النشاط االقتصاديإنعاشالفلسطينية، و
مريكي   عالن إسرائيل للخطة والتأييد األ            إ  كل من   امتعاضاً جتاه    سلطة الفلسطينية    ال  أبدت   :   الرد الفلسطيين     

ن حيدث يف سياق مفاوضات ثنائية كما            أ ي انسحاب جيب      أ  السلطة الفلسطينية يف اجلدال بأن             وتستمرهلا،
هنا   لداخلي يف األ         على ضمان األ    قدرهتا    شددت على    أ ئيل   راضي اليت ستخليها     من ا  يف حال كان     إسرا
 ما ُسِمح للرئيس عرفات حبرية احلركة            إذا   ملية تفاوضية، و     عرب ع  نسحاب من قطاع غزة كامالً، وجاء             اال  

 .الكاملة
ما    إل        أ ا رضة  ملعا ا محاس،     حركة  ية ضد              فقد  سالمية  لعسكر ا لعمليات  ا مجيع  هنا ستوقف  أ علنت  أ

نسحاب كامل من غزة                 على ا ًء  ئيليني بنا من     ،  اإلسرا رها     لكنها حذرت  استمرا جمات ضد   اهل  شنيف   
لغربية، وباملثل فقد أعربت                     لعديد من     اإلسرائيليني يف الضفة ا  عن  غري املوحدة     خاليا فتح واملنظمات        ا

 .لوقف كامل للعمليات يف قطاع غزة يف ظروف مماثلة استعدادها
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- مايو  ٢أخضع شارون خطة الفصل أحادية اجلانب لتصويت أعضاء حزب الليكود يف                           :   الرد اإلسرائيلي       
يار     نه     ، ٢٠٠٤أ ل  ملة احل  و   شداحل  بعد    مت رفض اخلطة      إال أ ملكثفتني  شعبية ا  ات حرك  اليت قامت هبما       ا

خطة  أكد شارون عزمه مواصلة اإلعداد لالنفصال أحادي اجلانب، ولتقدمي                               ، نتيجة لذلك  وك  ،  نياملستوطن   
 تأييد غالبية    د  أشارت استطالعات الرأي العام إىل أنه وجو                   قد  و   منقحة جمللس الوزراء اإلسرائيلي إلقرارها،                  

ئتالف                                 ا علن حزب شينوي شريك  أ كما  لليكود،  ا ناخيب  لبية  غا وكذلك  للخطة،  ئيلي  ا اإلسر لشعب  ا
حلكومة، واملصادقة عليها وتنفيذها، كما               ترقب عرضها على ا     خلطة و  تأييد ا     ه يف  الليكود البارز، استمرار           

 .لكنيستعرضت على اأكد حزب العمل تصويته لصاحل خطة االنسحاب إذا 
 

  االنفصالخماوفاحتياجات و) ب
النفصال هي احلد من نقاط         الرئيسية من ا       اإلسرائيلية    هداف    األ  إن   :    اإلسرائيلية    ملخاوف   االحتياجات وا       

االحتكاك بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، وتسهيل إدارهتا عن طريق إعادة االنتشار على طول اخلطوط                                       
 أن تساهم هذه اخلطوة يف احلد من تأييد الشعب                  ، والبعيد   على املدى املتوسط       ،  تأمل إسرائيل     و األمنية،     

أما   .   ما تعتربه شريكاً مسؤوالً يف مفاوضات السالم الثنائية                 وجود    عزز  تالفلسطيين للمقاتلني املتطرفني، وس         
إعادة    وقف أي منع األنشطة اإلرهابية، و(مصدرا لقلق إسرائيل األساسي البعد األمين  يبقىفبعد االنفصال، 

من قوة احلركات         الفوضى  ، فقد تزيد     ) لبنية التحتية لإلرهاب أو إطالق الصواريخ باجتاه إسرائيل                        بناء ا   
 فاالستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي قد يشكل مصلحة إلسرائيل، وكذلك حيقق املزيد                                ، املتطرفة   
ل، فتفضل إسرائيل اجلهود         يف قطاع غزة، أما فيما يتعلق بالتدخل الدويل إلعادة البناء والتأهي                             نميةمن الت   

 . األمريكية الواليات املتحدةاليت تقودها
إعادة    أن    إال   ، للمستوطنات لتحسني مرتلتها الدولية          إجالئها    كما ترغب إسرائيل بتوظيف انفصاهلا و             

 وقد    هزمية،   لالعتقاد الشعيب أن االنسحاب            خماطر سياسية داخلية، نتيجة        على   نطوي توطني املستوطنني ت      
من املتوقع     و   تم إجالءها،     املستوطنات اليت ي         ن أو دمروا       ون الفلسطيني   و املقاتل   استوىل  إذا ما     ذا األمر     يتفاقم ه   

 الشعب اإلسرائيلي لالنسحاب التايل من الضفة الغربية،                   تأييد   على  بصورة سلبية   أن تؤثر هذه األحداث            
 لألطراف اليت تستطيع دعم عملية           وعليه، فإن إسرائيل معنية بضمان النقل املنظم جلميع املمتلكات املتبقية                     

 . بشكل أفضلالسالم
إهناء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة املستقلة هو االهتمام األول                              :   االحتياجات واملخاوف الفلسطينية            

 من قيام إسرائيل بإخالء قطاع غزة فقط، وتعزيز سيطرهتا على الضفة                       ن فلسطينيني، وخيشى الفلسطينيو     لل 
اجلدار    " احلدود و     تأييده لقرار إسرائيل اخلاص ب              تصريح بوش     بعد  هبذا الشأن      قلقهم داد    از  ، وقد    الغربية   
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 مفاوضات الوضع النهائي         حنو األمام جتاه       خطوة   ك  االنسحاب    توظيف  حيتاج الفلسطينيون إىل         و ، " العازل    
 . وحل الصراع
لفلسطينية األخرى من طرف آلخر،                امل  ختتلف    الشريك    أصبحت السلطة الفلسطينية     فقد  خاوف ا

ختشى  إال أهنا     املفاوض الفعلي مع إسرائيل ومع الواليات املتحدة على الرغم من افتقارها للتفويض الشعيب،                                   
أما     ،  االحتالل    إلهناء   لفلسطينيني إذا كانت غري قادرة على حتقيق وعدها بالتفاوض                     ا   لدى    فقدان مصداقيتها      

لعب دور مستقبلي     ل  نصر سياسي جتريه لنفسها      بترمجة انسحاب القوات اإلسرائيلية على أنه                ، فترغبمحاس
اخل                        نظرها  وجهات  على  ملساومة  ا دون  غزة  قطاع  حكم  ل  اصةيف  با ئي،     و  لنها ا من    سعى ي و ضع  عدد 

  .لنداء الدميقراطية واحلكم الصاحل يف قطاع غزةخللق سلطة قادرة على االستجابة الفلسطينيني 
 قد  مما    األمريكية    ممارسات الواليات املتحدة           ف و   أهدا   عدم الثقة يف     كما تتضمن املخاوف الفلسطينية         

 .قوات الطرف الثالثالفلسطيين ملشاركة معينة يف قبول الؤثر على ي
على   الفلسطيين   – عملية السالم اإلسرائيلي        يف  املصاحل الدولية        تربز  :   االحتياجات واملخاوف الدولية               
 التدخل    ، قد ينطوي    طنية الو  نظور القيادة       فمن م  ،  والبريوقراطية الدولية           مستوى كل من احلكومات الوطنية           

ن هذا التدخل يستلزم خماطرة           أ  إال   ا، ودولي    حمليا  الناجح يف حل الرتاع على حتقيق مكاسب سياسية كبرية               
كما  كن التخفيف من وطأهتا بتقدمي الفلسطينيني واإلسرائيليني لبعض الضمانات،                      مي   هائلة  سياسية شخصية 

 يف مناطق صراع أخرى وقد ال يتم تصنيف الوضع                موزعة بشكل واسع      أن موارد العديد من هذه الدول                 
 . اإلسرائيلي الفلسطيين على أنه األولوية األكثر أمهية

البريوقراطي، فقد أنشأ اجملتمع الدويل عددا من املؤسسات، واملنظمات، والعالقات                                  املستوى    ما على   أ 
ئيل،              ا إسر ومع  لفلسطينية  ا لسلطة  ا ملنظمات        مع  ا هذه  ل  جلنة  مثالً  وتشمل  ملاحنة           ا ا للدول  بعة  لتا ا تنسيق 

 )AHLC (                   وجلنة تنسيق الدعم احمللي         ؛  واليت تتألف من صناع القرار على مستوى عال )LACC ( ،  حيث 
، واليت تقوم بتسهيل وصول الدعم، باإلضافة                 " جمموعة العمل لتنفيذ املشاريع         "  و ؛ تشارك مجيع الدول املاحنة           

واليت سنقوم مبراقبة األزمة اإلنسانية وتقدمي                  "   قضايا اإلنسانية والطارئة          جمموعة سياسات ال     "  و ؛  ألمور أخرى      
 اليت تشارك يف تعزيز         " جمموعة العمل اخلاصة باإلصالح الفلسطيين           " و ساليب السياساتيه،      مقترحات باأل     

 وبرامج البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ووكالة غوث الالجئني،                                 ؛ جهود اإلصالح املؤسسايت        
لجنة ال  نسيق األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للتطوير، وبرنامج الغذاء العاملي ومسؤوليات                                     ومكتب ت   
 باإلضافة إىل املنظمات الدولية غري احلكومية واملشاريع اليت تقوم دول خمتلفة                                ؛ لصليب األمحر   الدولية ل     

 ظروف جديدة      ند تبلور  ع سيكون من الصعب إجراء تغيريات على عمل هذه األجهزة                    ، و  بتمويلها مباشرة    
 .عدم قدرة هذه املؤسسات على التأقلملوذلك 
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تشمل أكثر من      و  البنية التحتية التنظيمية الالزمة لتدخل طرف ثالث قائمة بالفعل                    ن بعض جوانب     إ 
لسلطة ل ، إال أن هذا التدخل يهدف إىل تقدمي الدعم                      األحداث      مسرح  على ألف موظف دويل ناشط         

توفري   وحده      يستطيع  من املستبعد أن      رة مناطق حمدودة ومن غري الواضح ورمبا                  لتتمكن من إدا     الفلسطينية  
 .نسحابالزمة لالمظلة واقية إلحداث نقلة نوعية يف العمل الدويل ويف إدارة الرتاع والقرارات ال

 
 االنفصال كفرصة) ج

انب تعكس فشل    أن خطة االنفصال أحادية اجل               يقر كل من الفلسطينيني واإلسرائيليني          :   توقعات وخماوف       
مع ذلك، فإن انسحابا          ،  توصل التفاق إلهناء الرتاع          لالطرفني يف التفاوض بنجاح ل           عند  املؤسسات السياسية      

ديناميكيات   رفدها ب    كامالً من قطاع غزة ومناطق أخرى يف مشال الضفة الغربية يوفر فرصة لتغيري الواقع و                              
 .جديدة وبناءة

 ، حيث تكمن    ذا أمهية رمزية كبرية من املنظور اإلسرائيلي                  اإلخالء الكبري األول للمستوطنات             يعترب 
 حكومة يرأسها اجلناح اليميين         هي  ن من تقدم باقتراح اإلخالء             إن األبعاد السياسية الكبرية هلذا العمل يف أ                 

 .رغم تداعياهتا السياسية
النسحاب                     ا من  وخوف  مل  أ ك  فهنا للفلسطينيني،  لنسبة  با ما  من           ،  أ لكربى  ا لبية  لغا ا ن  أ  حيث 

ناك ، إال أن ه       إخالؤها، يتطلعون إىل إزالة املستوطنات واجلنود                      املتوقع   وخاصة يف املناطق       ،  الفلسطينيني  
 . الوطين الفلسطيين بدولة مستقلةطموحختوفاً كبرياً من التبعات السياسية وخطر حتطيم ال

كال  على  (  العالقة     كافة األطراف ذات          بالرغم من أن اخلطة ذاهتا أحادية اجلانب، إال أنه يترتب على                           
حبيث تكون   حتمل عبء مضاعفة استعداداهتا إىل أقصى حد وتوظيفها لبناء الثقة                       )   الصعيدين احمللي والدويل          

ميكن أن يلعب اجملتمع الدويل          و  على دفع كل من اإلسرائيليني والفلسطينيني جمددا حنو عملية السالم،                      ة قادر   
 . املمكنةصاحل حتقيق املوضمانت الطرفني دورا اجيابيا وذلك من خالل التأثري على توقعا

ئيلي    صرار   اإل  إن   :   تدخل طرف ثالث       لثنائية           ي   أحادية االنسحاب         على  اإلسرا يا ا ترك الكثري من القضا
 تعزيز السالم واألمن واحلرية لكافة املعنيني، إن                    أن يعمل على     كان لالنفصال      إذا   املشتركة حباجة للحل،        

رة تربز احلاجة إىل طرف ثالث لتسهيل التفاهم املشترك والقيام ببعض املهام                           غياب االتفاقيات الثنائية املباش            
لفلسطينيني، كذلك تؤكد خطة                                     احملددة واليت ميكن أن ختدم املصاحل املشتركة لكل من اإلسرائيليني وا

لت    الفصل وبشكل علين للمرة األوىل منذ              ، على رغبة     ١٩٩٤جد الدويل املؤقت يف اخلليل عام               ا وبدء ا
 على قيام   إسرائيل توافق      "  النظر يف دور طرف ثالث يف العديد من اجملاالت، وتصرح اخلطة بأن                             يف ئيل إسرا  

عون، واملشورة       ال  خرباء أمريكيون وبريطانيون ومصريون وأردنيون وغريهم ممن ستوافق عليهم إسرائيل                                  
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شرط أن يتم التنسيق معها        اربة اإلرهاب واحلفاظ على النظام العام                   والتوجيه لقوات األمن الفلسطينية حمل             
وافقة عليهم من     وامل   معهم   وجود خرباء أمن أجانب يتم التنسيق               يةإىل احتمال     أيضا   لذلك، كما تشري اخلطة        

 ."املستوطنات يف إىل وجود هيئة دولية تقبل باستالم املمتلكات املوجودة"أيضا تدعو ، و إسرائيلقبل
 
 ظروف العمل يف قطاع غزة. ٢

 كيلومتر، وحياذي البحر          ٣٠ كيلومترا ويبلغ طوله       ١١بلغ عرض قطاع غزة حوايل          ي :   األرض والسكان        
من  %   ٥,٨األبيض املتوسط واحلدود املصرية يف الزاوية اجلنوبية الغربية إلسرائيل، ويؤلف القطاع ما نسبته                    

لسطيين  مليون ف   ١,٢عترب قطاع غزة موطنا ملا يقارب           وي  جمموع أراضي الضفة الغربية والقطاع جمتمعني،                 
من األراضي املتاحة،         %   ٧٠-٦٠  مساحة تتراوح بني       يعيشون على    )   تقريبا من الالجئني      %   ٨٠منهم  ( 
تؤلف املستوطنات مع بعضها         حيث   مستوطنة   ٢٣ مستوطنا إسرائيليا يقيمون يف         ٧٥٠٠هناك ما يقارب       و 

 . قطاع غزةمن مساحة% ٤٠-٣٠ تهالبعض إىل جانب املنشآت واملواقع العسكرية ما نسب
ئيلية لتقد         تنتشر  :   السيطرة والعبور         الدعم املباشر للمستوطنات وللسيطرة على طرق               مي القوات اإلسرا

 حتتفظ  ، املستوطنني القادمة من إسرائيل مباشرة واليت تقسم قطاع غزة إىل ثالثة أجزاء، باإلضافة إىل ذلك                                     
الذي يفصل إسرائيل عن قطاع          إسرائيل بسلسلة متطورة من آليات املراقبة االلكترونية على طول السياج                           

 .، وكامريات الفيديو، وآالت التصوير احلراري وأدوات التنصتطائرات بدون طيارضم تغزة 
اجملاالن اجلوي والبحري احمليطان بقطاع غزة حتت السيطرة اإلسرائيلية احلصرية منذ بداية                                   وال يزال      

ال و   ، ت بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل          ، عندما توقف التعاون يف هذه اجملاال               ٢٠٠٠االنتفاضة يف عام       
القريب من     "   غزة  " أما مطار     بنائه،   ل قطاع غزة أي ميناء حبري، على الرغم من وجود خمططات                      ل يوجد   

 . أشهر حىت يعود للعمل من جديد٦حيتاج إىل حنو احلدود املصرية فال يعمل و
ه منطقة مترابطة مما جيعل إدارته أكثر              يعترب قطاع غزة بيئة أسهل للعمل بسبب كون           :   التقسيمات اجلغرافية       

 لكن، وبسبب طبيعة العنف الدائر على مدار األعوام الثالث األخرية فقد                            ،سهولة، مقارنة مع الضفة الغربية
قامت القوات اإلسرائيلية بإغالقات داخلية وخارجية مشددة أدت إىل تشكيل عدد من اجليوب اجلغرافية                                          

 ، شرعية السلطة الفلسطينية     مقلصة  و ة، الفلسطيني  اجملموعات     السياسية بني       مفاقمة االنقسامات       –املنفصلة   
، ومن املتوقع       بشكل واضح يف منطقة خان يونس وسط قطاع غزة ويف رفح جنوبه                    و  هذه الظاهرة       وتربز   

تستلزم معاملة خاصة،       كما   يف تشكيل حتد للوحدة الفلسطينية،         حتت أي سيناريو      هذه املناطق و      استمرار   
 .نطقتان بشدة من الفقر املدقع وانتشار واسع للبطالة وضعف القانون والنظاموتعاين امل
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 بتسهيل استمرار الدعم        ، بالرغم من الرتاع فقد قامت إسرائيل من خالل إدارهتا املدنية                         :   خطوط اإلمداد       
لفلسطيين، و          ل       هدف ذلك إىل      اإلنساين للشعب ا األمنية               إجياد ا سبل لتجاوز معضلة تلبية االحتياجات 

على الوضع االقتصادي واإلنساين الفلسطيين،                تأثريها    من  جيب فيه العمل للحد      إلسرائيلية يف الوقت الذي           ا 
ومل تستخدم    للفلسطينيني  )   املياه، الطاقة، الغاز، وغريها               (  استمرت إسرائيل يف تزويد اخلدمات              ، وكذلك   

 قطاع غزة     يف قاط العبور    الفلسطينيني يف ن    مع    هذه اخلدمات كسالح ضدهم، وهناك نقاط احتكاك أخرى                     
 . اهلجرة واألمن وبكل ما فيها من مهمات مثل اجلمارك

 
 ة الترتيبات احلدودية يف قطاع غز.٣
 حرية احلركةعتبارات املتعارضة حول اال) أ

،  والسلع   ، كيفية إتاحة عبور الناس         يؤثر اعتباران جوهريان لكنهما متعارضني على                 :   احلركة األرضية      
طاع غزة،  بالنسبة للفلسطينيني، فإن العبور إىل إسرائيل والضفة الغربية ومصر وباقي                               ق من وإىل    واخلدمات      

 يف قطاع غزة،      ية  االقتصاد    التنمية  قدرهتم على التجارة، يعترب عنصراً هاماً لالستقرار و                 م   خاصة أرجاء العامل،         
دود لتجنب اهلجمات      يف أي حماولة للموازنة بني حرية احلركة وتدفق املوارد وبني فرض قيود على احل                                  و 

املمكنة، فإن إسرائيل ستقرر لصاحل األمر الثاين، أما بالنسبة للفلسطينيني، فإن سيطرة إسرائيل احلصرية يف                                  
وقد يكون هناك إمكانية          ظل الترتيبات األمنية احلالية لن تتيح اجملال لفرصة حقيقية لفتح منطقة قطاع غزة،                          

  وجود طرف ثالث يف البداية،            يف ضع آليات ختفف من خماوفهما         سر اهلوة بني الطرفني واملساعدة يف و              جل 
، تتوقف طبيعة أي نظام حدودي يف قطاع غزة على املدى البعيد على تعزيز املؤسسات واملهام                                  وكذلك   

 .احلكومية الفلسطينية وعلى التطبيق الفعال لإلصالحات األمنية على نطاق واسع النطاق
ئيلي         ا إلسر ا ملنظور  ئيل      :   ا ا إسر بسبب                    لدى  مة  و للمسا ألمنية  ا لبها  مطا تعريض  عدم  ن  لضما جة  حا

وهي ترغب يف ضمان مراقبة تدفق السلع والناس من وإىل قطاع غزة بعناية، وأن يتم حجز                                   ،  االنسحاب    
للزوم، كما يوجد لدى إسرائيل جمموعتان متشابكتنت من املخاوف،                          عند  السلع واعتقال األشخاص           ا

من  لسيطرة التامة على حدودها ونقاط العبور مع قطاع غزة حىت تتمكن                         األوىل إلسرائيل هي ا         فاألولوية     
وقف الفلسطينيني العازمني على مهامجة مواطنيها، وتأمل إسرائيل أيضا بتوفري الوسائل الالزمة ملنع هتريب                                    
األسلحة واملتفجرات عرب احلدود باجتاه إسرائيل والضفة الغربية، وتقع هذه املهمة ضمن حقوق السيادة                                      

 .اإلسرائيلية وال تؤثر بشكل مباشر على احلقوق الفلسطينية
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أما جمموعة املخاوف األخرى فتتعلق بتدفق الناس والسلع واملوارد إىل قطاع غزة، وتأمل إسرائيل مبنع         
 البنية التحتية لإلرهاب وشراء أنظمة أسلحة               لتأسيس   اخلربة   و القدرة     الفلسطينيني يف قطاع غزة من تطوير           

الضروري حلفظ القانون والنظام احمللي، أو احلصول على موارد لتمويل هذه األنشطة، باإلضافة                                       تفوق احلد     
ترى إسرائيل ضرورة حلفاظ على بعض أشكال السيطرة                 و للحد من دخول األفراد اخلرباء يف هذه األمور،                       

اع غزة   على نقاط العبور بني قطاع غزة ومصر، وعلى طول مناطق احلدود املصرية، وعلى مداخل قط                                    
 .البحرية واجلوية، وتؤثر هذه املهمة مباشرة على احلقوق الفلسطينية

ملعقدة                              :   املنظور الفلسطيين      ا لعديد من اجلوانب  إدارة ا للفلسطينيني،  لنسبة  املستطاع با من املهم قدر 
ام هبذا    االقتصادية واإلنسانية، وميكن القي               –للترتيبات احلدودية للحد من تأثريها على الظروف االجتماعية                      

األمر بشكل أفضل مبساعدة اجملتمع الدويل وحكومة إسرائيل، وخيشى الفلسطينيون بأنه لن ينجم عن                                   
، ويف الوقت الذي ستزيد فيه احلركة داخل القطاع،                      " للسجن " االنسحاب من قطاع غزة سوى توسيع            

عة لسياسة إغالق    ستكون حركة األفراد والنقل التجاري عرب نقاط العبور األرضية حمدودة جداً وخاض                                 
متشددة، ولذا جيب احلفاظ على الروابط اإلقليمية بني قطاع غزة والضفة الغربية، وإسرائيل، وباقي العامل،                                            
من أجل إعادة إنعاش الوضع االقتصادي؛ ولتسهيل تدفق التجارة والعمال واألشخاص واخلدمات من وإىل                                           

السيطرة الفلسطينية على       ستؤدي   .   واطئ القطاع     الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ولتسهيل أنشطة الصيد على ش                  
اجلوي                                    ملطار  لبحري وا ا ء  ملينا ا ء  عادة بنا مع مصر وإ لدولية  ا لعبور  ا لنجاح         إىل  نقاط  اآلمال با تعزيز   

 .االقتصادي
تعتمد قدرة الفلسطينيني على االستفادة من االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة كثريا على البيئة                                

لعامل اخلارجي        ا، وخصوصا على مدى فتح القطاع          اليت سيعملون من خالهل       وحتتاج بيئة العمل       .    على ا
ملرور وسط ظروف األمن واالستقرار، وسيعيق أي صراع                      على ا  املنشودة إىل احلد األقصى من القدرة                  

عسكري بني اإلسرائيليني والفلسطينيني بعد االنسحاب هتيئة هذه الظروف وسيمنع تدخل اجملتمع الدويل                                
 .ألهداف بعيدة املدىلتحقيق ا

إن قيام السلطة الفلسطينية مبنع اهلجمات وإطالق الصواريخ املوجهة ضد إسرائيل مسألة هامة جدا،                                  
 تكون السلطة الفلسطينية قادرة على تأمني احلدود مع إسرائيل ومصر، مبا فيها الشريط الساحلي                                 وال بد أن     

ة غري القانونية األخرى، ويتطلب هذا نشراً                 لقطاع غزة، العتراض عمليات التسلل والتهريب واألنشط                      
 مصر، واستئناف الدوريات           – إسرائيل وقطاع غزة –للقوات الفلسطينية على طول احلدود بني قطاع غزة 

 .البحرية، ويعترب التدريب والتسليح أمرين أساسيني يف إعادة بناء قدرات األمن البحري الفلسطيين
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لدويل لعب عدد من األدوار البناءة، وستكون للمهمة ذات جانبان؛                            ميكن للمجتمع ا   :   دور الطرف الثالث         
ميكن أن يقوم العاملون الدوليون مباشرة بتسهيل وتنسيق إدارة القضايا املتعلقة باحلدود، مثل                                      :   األول    

 ستلزم املساعدة الدولية عند إنشاء املؤسسات الفلسطينية اجلديدة إلدارة                          :   وثانياً   .   املشاكل البيئية والصحية        
نظام احلدود ونقاط العبور، وفيما يتعلق بتبادل املعلومات، قد ترغب إسرائيل والفلسطينيون املوجودون                                         

وقف األنشطة اإلجرامية مثالً، وميكن آلليات ثالثية األطراف                        يف قطاع غزة بالتعاون ل          على نقاط العبور       
 احلكومية الفلسطينية، كما        يئات اهلمن العديد طرف الثالث يف تدخل التسهيل هذه العملية، خاصة يف حالة 

و                       لرمسي  ا لرتاع  ا فض  ليات  آ بعض  وجود  يضا  أ اخلالفات                    / يلزم  بروز  حملتمل  ا ومن  لرمسي،  ا غري  و  أ
إىل السطح، كما من        )   نقل البضائع، واألشخاص، واملوارد                ( الفلسطينية حول قضايا احلدود           -اإلسرائيلية    

 . نقاط العبور يف قطاع غزةاملمكن دعوة التواجد الدويل لالنتشار يف بعض أو كل
 
 عمليات نقاط العبور) ب

أوال، معرب      :   يتشكل نظام احلدود احلايل يف قطاع غزة من أربع نقاط عبور موزعة كالتايل                              :   نقاط العبور     
ويعترب نقطة العبور الرئيسية للعاملني يف املنظمات الدولية واجملتمع الدبلوماسي إىل                            )   أو بيت حانون      ( إيرز    

مني من إسرائيل، وخيرج العمال الفلسطينيون الباحثون عن العمل يف إسرائيل من قطاع غزة                               قطاع غزة قاد      
لنقطة، واليت توظف ما يقارب                                     لنقطة، كما توجد منطقة إيرز الصناعية يف نفس موقع هذه ا من هذه ا

رين  ثانياً، تعترب نقطة التفتيش يف كا         .    فلسطيين آخر   ٤٠،٠٠٠ فلسطيين، والذين تدعم أجورهم             ٤،٠٠٠
حمطة رئيسية للمواد االستهالكية احملفوظة وغري احملفوظة الواردة والصادرة كما يوجد فيه هذه النقطة                                        

رجال   كما يستخدم      ، ) Back-to-Back( ظهر  -إىل  -ظهر ممرات متعددة، ونظام التحميل املعروف باسم                   
خيدم معرب صوفا كنقطة      :   ثاًثال    . األعمال الفلسطينيون هذه النقطة للسفر من وإىل إسرائيل والضفة الغربية                         
 .عبور رئيسية للمواد الصناعية ومواد البناء إىل جانب بعض العمالة الفلسطينية

نقطة العبور الرابعة املوجودة يف رفح وتشكل مدخالً دولياً جلمهورية مصر العربية                               هي  و :   نقطة عبور رفح     
 مركز عبور مصري، وتعترب اجلمارك،              من خالل احملطة الفلسطينية، وختضع لسيطرة إسرائيلية، وهي أيضاً                    

واهلجرة، والتواجد العسكري الفلسطيين حاليا يف أدىن حدوده بعد تدمري معظم املرافق، كما أهنا ال تكفي                                        
 .الستيعاب تدفق املارة، ولذا، حتتاج احملطة الفلسطينية إلعادة البناء والتطوير

 كيلو متراً إىل     ٢يلية بنقل هذه النقطة حنو       للرغبة اإلسرائ      )   للفصل أحادي اجلانب        ( تشري خطة شارون      
من املنظور الفلسطيين، يصبح         .   جنوب موقعها احلايل، باجتاه مثلث احلدود بني مصر و قطاع غزة وإسرائيل                           

نقل معرب رفح شأن فلسطيين داخلي، يف حال انسحبت القوات اإلسرائيلية من املنطقة، ومتثل نقطة عبور                                 
نسبياً ملخططي نظام احلدود يف قطاع غزة، فقد يتطلب موقعها وأمهيتها اجلغرافية                          رفح حتدياً فريداً ومعقداً           



  اإلسرائيلي-اعتبارات التخطيط لتدخل دويل يف الصراع الفلسطيين                                                              ]٧٢[
 

 

كمركز اقتصادي اعتبارات خاصة، هلذا، فإن السياسات واخلطط وعمليات التشغيل املتعلقة هبذه النقطة قد               
 .حتتاج ملعاجلة منفصلة عن الترتيبات احلدودية بشكلها الواسع

ل           تتمتع الفاعلية التشغيلية للمعابر على احلدود              :   تشغيلية على احلدود     التحقق من فاعلية العمليات ا
ئيلية بعد االنسحاب، وتشمل وسائل مساعدة                                  لفلسطينية واإلسرا األهداف ا بتأثري مباشر وعميق على 

سيساعد يف التوصل ملفهوم عملي ويف         مما   من هذه الفاعلية تطوير بنية نظام احلدود                للتحقق الطرف الثالث       
ظام سيطرة على احلدود مما سيمكن فيما بعد من تصميم املعايري التقنية التكميلية، يليها آلية لفض                         ابتكار ن    

 .الرتاع وبرنامج قوي لالتصال والتنسيق وربط النظام بني اجلانبني
وميكن توجيه دعم الطرف الثالث يف مجيع النقاط احلدودية حنو تنسيق اجلدول الزمين،  والنقل املنظم                                      

 وتطوير البنية التحتية؛ وتبادل املعلومات؛ وتأسيس سلطة امليناء؛ وتطوير الفاعلية التشغيلية؛                                 للمتلكات؛   
واإلدارة الفعالة والتدريب، والتنسيق؛ واالرتباط مع النقاط احلدودية األخرى مثل رفح، ونقل الشحنات                                                 

 .من وإىل املواينء اإلسرائيلية البحرية واجلوية
 
 ترتيبات حدودية مؤقتة) ج

 أحادي اجلانب وجود نظام حدود جديد لقطاع غزة                     اإلسرائيلي    حيتم الفصل    :   نظام السيطرة على احلدود          
قد حتتاج عملية بنائه وتعديله لفترة طويلة، ويف تلك األثناء، جيب القيام بترتيبات انتقالية يف البنية التحتية                                        

لث لقيام لدعم طرف ثالث لتقدمي املساعدة               واإلجراءات، باملقابل، تتيح الفترة االنتقالية فرصة للطرف الثا                          
لثالث بفحص املمرات احلدودية ووضع معايري                                       ملؤقتة للحد من تعطيل اخلدمات، فقد يقوم الطرف ا ا
لتحديد أكثر نقاط العبور فعالية حلمايتها ومراقبتها حىت تتحقق أقصى املنافع االقتصادية لسكان قطاع                                   

 .غزة
رصا عديدة للطرف الثالث لتقدمي االستشارة واملساعدة والدعم،                        يوفر نظام السيطرة على احلدود ف             

وتشمل هذه املسامهة تدخال معقوال يف ختطيط وتصميم وتنفيذ بنية النظام؛ واملساندة يف اكتساب املفاهيم                                   
ووضع املعايري الفنية لألمن؛ وحتديد وتطبيق إجراءات املتابعة والضبط؛  وإنشاء آلية مناسبة لفض الرتاع                                         

يت ميكن من خالهلا حل جمموعة من مشاكل احلدود، واليت تتراوح بني أشكال العبور املختلفة إىل إغالق         وال
املمرات، وهناك برنامج تنسيق فعال ملحق هبذه اآللية يكمل ويعزز العالقة بني سلطات السيطرة على                                    

 .احلدود اإلسرائيلية والفلسطينية
جة معينة من املخاوف املختلفة اليت يشترك فيها الطرفان فيما                    هناك در    :   تصنيف املخاوف املتعلقة باحلدود           

في حالة انتقال الفلسطينيني من قطاع غزة            ف يتعلق بنظام احلدود يف قطاع غزة وبتشغيل بعض نقاط العبور،     
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ئيل،                                        إىل إسرائيل، فإن كل نطاق احلركة لألشخاص، والبضائع، واخلدمات، يشكل قلقاً كبرياً إلسرا
كة األشخاص والبضائع واخلدمات يف االجتاه املعاكس، أي من إسرائيل إىل قطاع غزة،                                   وكذلك، فإن حر       

لبضائع وحركة                                    ت  ا خيص نقل  فيما  قل  ئيل خماوف أ إسرا لدى  فإن   ، قل، ولذا أ قلقا  ئيليني  ا شكل لإلسر
 األشخاص من قطاع غزة إىل مصر، واليت تعترب أساسا مسألة من شأن السلطات الفلسطينية واملصرية اليت                                

 .تدير وتسيطر على تدفق احلركة
ا يتعلق  عندم  يعترب دخول األشخاص والبضائع واخلدمات من مصر إىل رفح من أكثر القضايا تعقيداً                               

بنقاط العبور على احلدود، وتعترب نقطة العبور هذه مثاالً للربط بني االحتياجات األمنية اإلسرائيلية                                      األمر    
كما تتطلب السيطرة على احلدود اجلديدة              .    والفلسطينيني يف قطاع غزة        والعالقة الثنائية املستقبلية بني مصر           

يف هذا املوقع إجراءات فعالة ملنع هتريب األسلحة وكافة أنواع السلع واحليلولة دون تسلل األفراد ذوي                                             
 .النوايا العدوانية

فراد إىل داخل         إن إتاحة اجملال إلسرائيل لإلشراف واملراقبة على حركة مرور البضائع واملوارد واأل                                      
لن ترغب يف نقل مسؤولية العبور إىل قطاع غزة بأكملها للفلسطينيني،                      و قطاع غزة مصلحة أمنية عليا،          

وإنشاء حمطة      "   مثلث احلدود     " ولذلك، فقد اقترحت إسرائيل أن تكون حركة معابر احلدود من رفح إىل                              
وميكن إشراك طرف ثالث          ونظام حدوديني جديدين، يشمالن إجراءات اجلمارك واألمن واهلجرة                                   

 .للمساعدة يف تصميمها ونقل وظائفها يف حال قبول الفلسطينيني لذلك
طراف ميكن     ميكن لوجود طرف ثالث املساعدة يف وضع نظام ثالثي األ                    :   تدقيق املهام التشغيلية الدولية           

فيه                                    يستجيب  لذي  ا لوقت  ا نفس  يف  ة  غز ع  قطا ىل  إ لسلع  ا و ألشخاص  ا دخول  تسهيل  له  خال من 
مناسب  "   تدقيق عملي   " حتياجات واملخاوف اإلسرائيلية والفلسطينية، لكن القيام بذلك يستلزم وضع                           لال 

لتدقيق املصاحل واملخاوف                                         ا هذا  احلدودية، وسيأخذ  لعبور  ا من نقاط  ئمة يف كل نقطة  لقا ا للترتيبات 
ع مستوى الفاعلية      اإلسرائيلية والفلسطينية بعني االعتبار ويستكشف حجم اخليارات واحللول املتاحة لرف                              

واألمن إىل حده األقصى، وسيتمكن الشكل اجلديد من تقليص االحتكاك بني الفلسطينيني واإلسرائيليني                                  
إىل حدوده الدنيا، كما ميكن إدارة التدقيق يف ظل دعم اجملتمع الدويل واإلسهام اإلسرائيلي والفلسطيين،                                           

 .ليتدخل الطرف الثالث الفعلح نطاق العمل يوضتكما ميكن 
 

 اجلو، والبحر، واألرض، وغريها من الترتيبات) د
تتيح إعادة فتح املطار وبناء امليناء يف قطاع غزة للفلسطينيني امتالك مرفقني رئيسيني،                             :   إدارة املطار وامليناء            

وميكن من خالهلما تقليل       .   مصدران أساسيان لفرص العمل          و ميكن أن يكونا حمركان للتنمية االقتصادية               
الفلسطيين على النقل عرب إسرائيل، وبالرغم من ضيق املمرات اجلوية يف املنطقة، إال أنه من                                  االعتماد     
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وميكن أن يكون للطرف الثالث            .   ة الفعالة للمجال اجلوي يف قطاع غزة             ي الضروري حتديد اإلجراءات اإلدار     
وية لكال الطرفني،      ، واإلمدادات، والتمويل، والروابط اجل                       ل السياسات، واألعما        بني  ق يتوف ال  هم يف  م دور    

 .ولذا، ميثل امليناء واملطار أقصى حٍد لتواصل الشعب الفلسطيين مع العامل
تدعو االتفاقيات احلالية املتعلقة بالترتيبات األمنية يف املطار بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية                                    

ءات اجلمارك واهلجرة، ومنح السلطة            السيطرة اإلسرائيلية على اجملال اجلوي، والسيطرة العليا على إجرا: إىل
 يف نيوظفي األمن اإلسرائيلي        مل   ا متركز  مما يتطلب   الفلسطينية سيطرة حمدودة يف إدارة وتشغيل املطار نفسه،                     

لنقل هذه     ولن تكون إسرائيل على استعداد           .   حياء هذه الترتيبات عند إعادة فتح املطار يف قطاع غزة                      إ حالة   
ميكن لوجود طرف ثالث، إتاحة اجملال لتطوير الترتيبات األمنية واجلمركية              وني،املسؤولية مبفردها للفلسطيني

د، من ضرورة التواجد اإلسرائيلي يف املطار على أن تتم بالتنسيق مع                        احل رمبااليت ميكن من خالهلا تقليص، و
املرتبطة به مما      إن تشييد امليناء يف قطاع غزة سيخلق جمموعة من املخاوف األمنية                       .   السلطات اإلسرائيلية       

تطلب ترتيبات جديدة، ولذا جيب دراسة إمكانية ترتيل السلع املتجهة إىل قطاع غزة يف ميناء أشدود أو                                      ي 
 . ميناء حيفا أوال، مث  ونقلها الحقاً إىل قطاع غزة إما عن طريق القوارب أو القطار

ورداً طبيعياً هاماً للفلسطينيني وتوفر فرص            متثل املياه اإلقليمية يف قطاع غزة م             :   الدوريات يف املياه اإلقليمية             
 فرد يف صناعة صيد السمك خارج الشريط الساحلي، ومتر هذه الصناعة بتغريات                           ٥٠٠٠عمل حلوايل     

، واليت تعمل قوارب الصيد الفلسطينية خالهلا بعيداً يف عمق                     " اخلطر األمين األدىن         " مستمرة بني فترات       
 من الشاطيء أو حىت         ة، عندما جترب قوارب الصيد على البقاء قريب                " اخلطر األمين األعلى        " البحر، وفترات        
 .البقاء يف امليناء

يف الوقت الذي يعترب فيه الصيد مصدراً مهماً للدخل احمللي، تشكل القوارب وسيلة لتهريب السلع،                                
هذه  واألشخاص، واملتفجرات أيضا إىل قطاع غزة، وترى إسرائيل حاجة ماسة لتسيري دوريات فعالة يف                                       

. يف قطاع غزة خرقا للسيادة الفلسطينية            املتواصل    لسفن اإلسرائيلية       ا املياه بينما يرى الفلسطينيون يف وجود             
إن ضمان األمن البحري يف قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي منه هو أمر أساسي لنجاح الفلسطينيني                                 

، ميلك اجملتمع الدويل        عارضة املت  يف حكم القطاع، وميكن لطرف ثالث املساعدة يف جسر هذه املخاوف                          
خربة قيمة يف مكافحة املخدرات والسيطرة على عمليات الصيد مما قد يساعد على استكمال أو ختفيف                                

ئيلية للسيطرة على الشريط الساحلي،                    لعمليات البحرية على وضع              ويرتكز    احلاجة اإلسرا تطوير هذه ا
الة، واإلجراءات اللوجستية املناسبة، ومشولية التدريب                        اخلطط املفصلة، ومفاهيم العمل، وبىن التنظيم الفع                 

 . واملوارد املتاحة
ميثل طريق فيالدلفي نقطة خالف قوية بني املخاوف األمنية اإلسرائيلية                         :   السيطرة على طريق فيالدلفي         
السياسية ويكمن السؤال هنا عمن سيكون مسؤوال عن إدارة ومحاية                         -واملصاحل الفلسطينية االقتصادية           

 على طول احلدود للحد من          عسكري دود بني قطاع غزة ومصر، لذا، ستبقي إسرائيل على وجودها ال                       احل  
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املخاطر، وقد بينت إسرائيل عزمها احلفاظ على سيطرهتا على طول طريق فيالدلفي لفترة غري حمددة من                                  
طول احلدود      الوقت، أما بالنسبة للفلسطينيني، فإن استمرار أي وجود إسرائيلي عسكري أو مدين على                                

حتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة،  وعلى الرغم من ذلك، تلتقي مصاحل كال الطرفني يف                             لال ميثل استمرارية      
 . إزالة القوات اإلسرائيلية من املنطقة

لتوفيق بني املصاحل                                      لثالث على طول طريق فيالدلفي إىل ا يهدف الدور الرئيسي لتواجد الطرف ا
لنظام            احلدودي اجلديد والذي يأخذ االحتياجات السياسية واألمنية لكافة                              املتعارضة وتسهيل تطوير ا
إن مشاركة مصر يف ختطيط وتنفيذ أي من الترتيبات هو أمر ضروري                       .   األطراف ذات العالقة باحلسبان              

وحيوي، وميكن من خالل التقييم األويل تقدير املخاوف األمنية اإلسرائيلية، واملتطلبات التقنية وااللكترونية                      
أما الحقاً، فيمكن تصميم مناذج يتيح التواجد                .   نية القوات الالزمة لتجاوزها على طول هذه احلدود                      وب  

الدويل من خالهلا تقليص تواجد القوات اإلسرائيلية على طول طريق فيالدلفي إىل حده األدىن، وقد                                          
ك على طول خط      تتضمن هذه الترتيبات من املنظور اإلسرائيلي دوريات وتواجد إسرائيلي ودويل مشتر                                 

 فإن أي شيء أقل من السيطرة الفلسطينية التامة على تلك                   ، أما من املنظور الفلسطيين        .   احلدود مع مصر      
ميكن أن يقبل الفلسطينيون       .   املنطقة ال يشكل استمرارية لالحتالل فقط، بل ميثل نقطة خالف رئيسية أيضا           

 . احلدودبتواجد فلسطيين دويل مشترك يف الفترة االنتقالية على طول
 على نقاط العبور احلدودية            نيل عمل الفلسطيني    اكماست ل و يسهأيضا بت   طرف الثالث     أن يقوم ال      ميكن  

 الدولية، فقد       بعثة العمل وحتديد قيادة ال          قواعد    إرساء    ويف حال    ويف ادارة اخلدمات والبنية التحتية للحدود،                     
أن نشر هذه     إال   بني مصر و قطاع غزة،          انتشار دويل على طول احلدود              قبول تكون إسرائيل على استعداد ل

كما  همة،  االسهام مبثل هذه امل        ترغب يف    القوة قد يستلزم تكاليف مرتفعة وخماطرة سياسية ألية دولة قد                     
االتصال      تتطلب دعما كامال من مجيع األطراف لتأمني الشرعية احمللية، ولذا، سنحتاج لتطوير آليات                                

 ومصر، والطرف الثالث، وأجهزة األمن الفلسطينية،                     ،  من إسرائيل    والتنسيق وفض الرتاع املناسبة بني كل             
 أي ترتيب على طول احلدود بتقسيم واضح لألدوار، واملسؤوليات وقنوات االتصال                                    وجيب أن يقوم      

 .لقوة الدولية واملراقبني املتمركزين يف سيناءاالنظر يف إمكانية توسيع تفويض األمر لزم ست وقد ية،الفعال
 هتريب األسلحة والبضائع عرب األنفاق على طول احلدود بني                      يسبب     :  وقطاع غزة     –ق مصر   مراقبة أنفا     

 اإلجراءات      جموعة من   القيام مب    ب ي حليلولة دون التهر       ا لذا، تستوجب      .   مصر وقطاع غزة قلقا آخر إلسرائيل            
ريق فيالدلفي     دويل على طول ط      التواجد ال      أو   / ال ميكن للتواجد اإلسرائيلي و          و .   التكتيكية إلغالق األنفاق         

 أن نقاط الدخول واخلروج هلذه األنفاق تقع خارج                       طاملا   يف أي نظام حدودي جديد،             وضوع عالج هذا امل      
طرف بال    مرتبط    نصر، لذا، فإن ملصر دور حموري تلعبه يف تصميم وتنفيذ أي ع                     متاما  منطقة احلدود املتامخة         

لثالث                  لثالث، وميكن أن يسهل الطرف ا لتنسيق واالتصال ل            رصد األنفاق وتط       عملية  ا لية ا  تبادل وير آ
ميكن أن يساعد الطرف الثالث كال اجلانبني يف                .   املعلومات االستخبارية للحد من قدرات األنشطة التهريبية
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 املناسبة اليت ختضع إلجراءات التحقيق الدويل حيث أن مكافحة التهريب والتسلل تشكل                              جراءات      اإل  وضع 
 . فلسطينياً مشتركاً-هدفا مصرياً

تؤثر السيطرة الشاملة على حدود قطاع غزة تأثريا مشتركا، باإلضافة                             : عاجلة القضايا الثنائية األخرى           م 
فعال كل من     نظام حدود      عند تصميم   قل أمهية    األ  عتبارات     اال    وتشمل  للجوانب املتعلقة بالبحر واجلو،            

ت متعددة مع جريان        االتصاالت، والبيئة، والصحة، والزراعة، وهناك حاجة لصياغة وتطبيق بروتوكوال                                    
نظام احلدود بالتساوي، وميكن أن تتضمن                ل هذه القضايا احليوية          إدارة      قطاع غزة ومع اجملتمع الدويل هبدف              

 للربوتوكوالت الدولية ذات العالقة، وتنسيقاً                    ا مساعدة الطرف الثالث حتليال لالعتبارات القانونية وحتديد                      
فاً بواجبات ومسؤوليات املؤسسات والسلطة الفلسطينية يف                  للخطط والسياسات مع األطراف املعنية، وتعري             

 .قطاع غزة
احمللي       اجملتمع  تنمية  بعد                           : تسهيل  لفلسطينية  ا تيجية  ا االستر لألهداف  ركيزة  دية  القتصا ا لتنمية  ا تعترب 

حد املكونات األساسية ملستقبل قطاع غزة االقتصادي يف                  أ االنفصال اإلسرائيلي عن قطاع غزة، ويشكل                 
 مثل تقييم االقتصاديات احمللية،           –جراءات الطرف الثالث            من خالل إ    ميكن  و مية اجملتمع احمللي،      جمال تن   

 تعزيز   –ومتويل املشروعات سريعة التأثري، والربامج التدريبية واملهنية لتزويد املهارات على الصعيد احمللي                                        
صادر خارجية مستمرة هلذه         وحتسني فرص تطوير اجملتمع، لذا ينبغي على اجلهود الدولية ضمان وجود م                          

 .املشروعات
 
 احلكم الفلسطيين يف قطاع غزة. ٤
  تقارب املصاحل) أ

يعترب الفلسطينيون أن طبيعة نظام احلكم مسألة داخلية، إال أنه ونظراً للضرورة فهم                               : املصاحل الفلسطينية     
ئيل واجملتمع الدويل، فقد                               مت حتديد بنية السلطة       على استعداد لنقاش وتنسيق عدد من القضايا مع إسرا

للتعامل مع خماوف                                     ئيل، ومنذ ذلك احلني، جرت عدة حماوالت  ملفاوضات مع إسرا ا عرب  لفلسطينية  ا
كن حول طبيعة، ترتيبات احلكم، ويوفر االنسحاب                 ي الفلسطينيني واألطراف األخرى حول نوعية، إن مل                     

ر أسلوب ومقياس جديدين للحكم          من قطاع غزة فرصة للفلسطينيني، مبساعدة اجملتمع الدويل، لتطوي                     
 .يتماشيان مع املصاحل الفلسطينية كوحدة وطنية واحدة
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 كامال  خاصة إذا كان انسحابا          ،  يتيح االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع للفلسطينيني وللمرة األوىل                     
خلق وتضمن نقالً لسلطات السيادة، ممارسة املهام احلكومية بقيود حمدودة كأي جمتمع عادي، كما أنه سي                                  

س من التعاون بني كافة الفصائل املوجودة حالياً،                     افرصاً فريدة للفلسطينيني لوضع قانون ونظام على أس              
يف قطاع غزة مبجرد إمتام االنسحاب              للنار   وقف إطالق شامل      ب   لتقيد ل ا عن استعداده     ها أعربت مجيع    واليت   

 .اإلسرائيلي منه
 يتمكن  قد  و  سياساهتم االقتصادية اخلاصة،         ضعأكرب لو   ويتيح االنسحاب للفلسطينيني كذلك مرونة             

ميكن من خالله احلد من عائدات التهريب واقتصاديات السوق                        حدودي      نظام   ابتكار   من  الفلسطينيون    
تستخدم األنفاق لغايات           ، على قضايا األمن والقانون والنظام، فمثال                 بدوره     يؤثر جناح ذلك      ، وس  السوداء     
تهريب السجائر     نتيجة ل    كنها يف نفس الوقت نفسه جتين أرباحاً           ، ل   الذخرية من مصر إىل قطاع غزة            هتريب  

مع ف ،  )  شيكل١٧-١٣ شيكل مقابل   ٧-٥(  يبلغ سعرها نصف سعر السجائر املستوردة من إسرائيل                ىتال  و 
 استرياد منتجاهتم حبرية         ميكن للفلسطينيني  ، وجود نظام حدودي فعال بني إسرائيل ومصر وقطاع غزة                       

 . أي ميزة للتهريبصتقلي يؤدي إىل مماأكرب، 
 وذلك ألن احلكم        سرائيل  كم الفلسطيين الفعال يف قطاع غزة مصلحة إل            يشكل احل     : املصاحل اإلسرائيلية       

تلبية االحتياجات األمنية اإلسرائيلية، فمثال تطالب إسرائيل السلطة                         الفلسطيين الفعال قد يكون أقدر على            
 يف القيام هبذا األمر         منها  وستطلب صالح قطاع األمن وأدائه،             إل الفلسطينية باستمرار ببذل جهود كبرية            

 .تجنب أي مربر لتوغل إسرائيلي جديد يف القطاعلقطاع غزة أيضا 
كما ستستفيد إسرائيل من تطبيع االقتصاد الفلسطيين وتأمني اخلدمات احلكومية الكاملة واألساسية                              

االجنذاب حنو منظمات مسلحة مثل حركة               رص ألجزاء اجملتمع الفلسطيين كافة، طاملا يقلص ذلك من ف                   
 .محاس

تتراوح إمكانيات املشاركة الدولية يف احلكم الفلسطيين بني املسامهة يف البناء املؤسسي     :تدخل طرف ثالث
اجملال الوارد يف خطة شارون بشكل               يف  ومنح الشرعية، والتطوير االقتصادي، وبناء القدرات وخاصة                            

رشاد األجهزة األمنية الفلسطينية، ويظهر أن كال الطرفني راغبان أكثر من                            دعم وإ   وال   النصح،    :   خاص مثل   
 .والتحققراقبة قيام اجملتمع الدويل بدور امل يف أي وقت مضى،

مبا يف ذلك إعادة        يف احلكم،     ساسية تطوير الوظائف املؤسساتية األ           ضروري ألجل       الدويل     إن التدخل      
طار  إ امة، وحيتاج اخلرباء الدوليون والفلسطينيون إىل تقييم                       بناء القدرات الشرطية وتزويد اخلدمات الع                     

العمل التنظيمي واحلكومي املوجود يف قطاع غزة، وحدود القدرات اإلدارية وما يلزم من موارد مالية،                                              
 .ومعدات، وبرامج تدريبية إلتاحة هذا التطوير، باإلضافة إىل مراجعة القضايا االقتصادية والقانونية املختلفة
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لنظر يف حاجتهم                            سيك لتدخل الذي سيقبلون به عند ا لفلسطينيني حتديد طبيعة ودرجة ا ون على ا
لتدخل طرف ثالث، وسيكون على اإلسرائيليني كذلك النظر يف طبيعة ودرجة التدخل اليت سيدعموهنا،                                 

سرائيلية   كما سيكون على اجملتمع الدويل النظر يف طبيعة ودرجة ما سيتولونه، وقد تكون وجهات النظر اإل                                
، هذا باإلضافة إىل أن على            متأثرة أساسا بطبيعة القيود األمنية اليت قد تطرأ وفقا للسيناريوهات املختلفة                          

اجملتمع الدويل تعزيز درجة االنسجام يف عمله، فكلما زادت درجة التدخل الدويل كلما ازدادت احلاجة                                              
 .إىل وضوح ووحدة القرار الالزم اختاذه بشأنه

 الدويل حاليا يف احلكم الفلسطيين يف تقدمي الدعم للسلطات الضعيفة، والذي يعترب من                             ينحصر الدور     
أدىن مستويات التدخل الدويل املمكن عند العمل على إعادة بناء أي سلطة سياسية يف مرحلة اخلروج من                                    

لفلسطينية اهل                                    لثالث كشريك للسلطة ا لواسع أن يتدخل الطرف ا لتدخل ا  شة،الرتاع وميكن يف حالة ا
ومفتتة كما هو احلال يف        منقسمة  بيئه سياسية  ظل   أكرب يف    تدخل    ممارسة  إىل      اجملتمع الدويل      حتاج سيو 

 إدارة دولية انتقالية قد حتكم أجزاءا                  تتمثل يف  لتدخل الدويل       أعلى درجة يف ا        وأخريا، فإن        .   قطاع غزة اآلن       
 . بالكامل األراضي الفلسطينيةمجيعأو حىت  من

 
  يف احلكم الفلسطيين درجات التدخل) ب

يف ظل أي سيناريو لالنسحاب، سيكون من املتوقع استمرار الدعم الدويل للدوائر احلكومية                                  :   املساعدة    
ما كجزء من مهمة واحدة         إ ملمثلني الدوليني،       ا يستلزم هذا النوع من التدخل من تدخل               ، و  املوجودة حاليا       

الحتياجات    ل تقدمي الدعم     يتضمن  ل، والذي      ، وتؤيد إسرائيل هذا النوع من التدخ                 و كجهود منفصلة    أ 
 وكاالت الغوث الدولية بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية                           هاقدم اليت ت     عمار  إعادة اإل      جهود    و ةنساني  اإل  

على  واملنظمات غري احلكومية احمللية، وتعمل جلنة التنسيق التابعة للدول املاحنة واللجنة احمللية للدول املاحنة                                     
 .والتوجيه لتعزيز البىن احلكومية الضعيفةتقدمي االستشارة 
األدىن            ،  بوجه عام     هذا احلد  ل   فإن  م  من ا لدوليني         تأصل يف تدخل  ا ملمثلني  ا عمل   تشمل و (  طبيعة 

 وأهداف     فوقية متماسكة،    - إىل بنية   ، واليت تفتقر     ) املنظمات احلكومية وغري احلكومية، واملاحنون هلذه الدولة                       
وارد، كما أنه فإن من املتوقع تقليص التواجد الدويل احلايل يف                            للم منظم   وصرف    مشتركة،   استراتيجية    

 . متاما، إذا جنم عن االنسحاب اإلسرائيلي حالة من الفوضىتم إزالتهمل ي قطاع غزة، ما
 آلية عمل جلنة التنسيق وغريها من اآلليات املتاحة حاليا من بني أفضل الوسائل للتعامل                             وقد ال تكون     

ئيل        ا مع  ي الكامل خاصة يف حالة احتمال حدوث تطورات خمتلفة، وحىت لو مت اعتبار                            النفصال اإلسرا
االنسحاب جمرد إعادة انتشار، فإن على اجملتمع الدويل إعادة تقييم نطاق مساعدته وتصميم قواعده                                          

 .وشروط تفويضه
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قد حتتم طبيعة تشرذم احلكم يف قطاع غزة درجة كبرية من تدخل طرف ثالث، ويف هذا                                :   الشراكة    
لسيناريو، سترسم املهمة الدولية السياسية يف ظل عالقة تكاملية مع الفلسطينيني لتزويد احلكومة ببعض                              ا 

 فقد يتخذ املسؤولون الدوليون            ، ) مثال، يف ناميبيا     ،  كما حدث   (  من مستشار    أكرب  الترابط ولتصبح شريكا        
مؤسسات الدولية اإلنسانية          بعض القرارات املتعلقة مباشرة بتطوير املؤسسات احلاكمة، أما بالنسبة لل                           

كوكالة الغوث فمن املتوقع أن تعمل باالشتراك مع البعثة الدولية الستكمال إجناز العديد من اخلدمات                                       
تقوم حركة محاس بتزويد بعض اخلدمات االجتماعية اهلامة واليت                          و األساسية بالتعاون مع الفلسطينيني،           

نظام جديد للحكم، إال        أي     نجزءاً م    هذه اخلدمات       دو  تسهم يف حتسني أوضاع الناس، ومن املتوقع أن تغ                  
 .  هذه املنظمة على القائمة السوداءأدرج خيلق معضلة للمجتمع الدويل الذي قد ،أن ذلك

 ينطوي على مساوىء       حيث من املمكن أن      تعلق بنموذج الشراكة        ت لدى اإلسرائيليني خماوف          يوجد   
هذا   فقد ال يكفي    ، وكذلك،      اإلسرائيلية    التصرف    حرية   كل النماذج املمكنة ألنه قد يؤدي إىل احلد من                   

 . احلاجات األمنية اإلسرائيليةاليت تتطلبهاإلحداث التغيري يف الظروف النموذج 
 وهكذا، فقد ال تتوفر الرغبة لدى اجملتمع الدويل لزيادة مستوى مشاركته، ملا يف ذلك خماطرة ما مل                                      

 .راف املختلفةيتمتع مبزيد من النفوذ ملمارسته على األط
يعزز                     منوذج شراكة  فقد تفضل  لفلسطينية،  ا للسلطة  لنسبة  با ما  اخلدمات           من  أ توفري  على  قدرهتا 

 . األمنية، دون التخلي عن موقعها يف السيطرة على األرضطاقاهتاز يعزحىت على تاالجتماعية، بل 
 يف املؤسسات الفلسطينية        القوة والضعف       مواطن    يستلزم التخطيط ملثل هذا اخليار رصداً أوليا لقياس                 

يم العمل وحتديد املهام احلكومية اليت              سلتق أمام القيادة الفلسطينية          لتوصل إىل خيارات تضعها         ل –احلالية    
 .ميكن ان يتوالها الطرف الثالث

 من قبل العديد من ممثلي الطرف          دخل ناقش العديد من ممثلي الطرف الثالث هذا املستوى من الت                     :   السيطرة   
الوحدات العسكرية الشرطية من             على  في هذا السيناريو،        ف   ، )  هي املثال لذلك      كمبوديا   انت  ك و ( الثالث    

 قوات الشرطة الفلسطينية،         تأسيس الطرف الثالث توفري الكثري من األمن، كما ستكون مسؤولة عن إعادة                          
يع األطراف،      ، إال أهنا ستتفاوض مع مج         انتقائي    السياسية الدولية مبمارسة السيطرة بشكل             بعثةستقوم ال   و 

على الطرف الثالث        و كالسلطة الفلسطينية، وكحماس، وجمموعات فتح احمللية فيما يتعلق مبعظم القضايا،                        
 باملرافق األساسية، مما يعين إمكانية خوض يف مفاوضات مباشرة مع إسرائيل                         تعلقةتويل بعض املسؤوليات امل          

 . يف قطاع غزة والكهرباء واملياه للفلسطينينيالغازاليت متثل مصدر  و–
تتوقع إسرائيل أن ينجم عن هذا املستوى من التدخل مسؤولية دولية كبرية يف جمال األمن يف املناطق                                     

والتابعة     ستحتاج أجهزة األمن اإلسرائيلية والقوات املسلحة والشرطة املتواجدة                             و اليت ستنسحب منها،     
 . باستراتيجية اخلروجاملتعلقة تضماناشاملة لللطرف الثالث إىل االتفاق على آليات تنسيق واسعة، ول
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سيؤيد الفلسطينيون واجملتمع الدويل هذا النموذج على األغلب إذا كان يف سياق حل سياسي هنائي                                
فقط، وكما ورد يف خطة خارطة الطريق، وليس من الواضح كيفية رد املعارضة الفلسطينية على هذا                                   

 .الوضع النهائي الذي سيلي التدخلاملستوى من التدخل الدويل طاملا مل تعرف طبيعة 
 ا اهنيار الدولة، وما قد ينجم عنه             حاالت   يف  إال   عادة ال يؤخذ هذا النوع من التدخل يف احلسبان                    :   احلكم  

لإلرهاب أحيانا، أو عند انسحاب القوة                    مالذا   مما خيلق   من فوضى وضياع دون وجود حكومة فاعلة،                
 الرئيسي للممارسة الدولية للسلطات التنفيذية، والتشريعية                    اهلدف    ويكمن    فراغ يف السلطة،       بروز   احملتلة و   

كومة حملية ذاتية تقوم بكامل الوظائف مع أعلى مستوى من املشاركة الشعبية،                           حل   التهيئة    يف والقضائية     
اً تأييد  ، يبدو أن هناك        شائع على نقيض ما هو     و ،  ) كوسوفو وتيمور الشرقية        ( األمثلة هلذا التدخل         وتشمل   

 .بعني االعتبار على األقلهذا املستوى من التدخل ألخذ  ،الشعبني اإلسرائيلي والفلسطيينملحوظاً بني 
اإلسرائيلية، كما ستمنح       جمات  بالنسبة للفلسطينيني، فمن احملتمل أن حتميهم اإلدارة االنتقالية من اهل                       

لفرصة لتثبيت سلطتها جمدداً يف بيئة خ                           ملعتدلة ا نية وا لعلما لفلسطينية وا لتهديد، أما         األطراف ا لية من ا ا
بالنسبة لإلسرائيليني، فإن هذه املهمة قد تكون وسيلة الستبدال النظام الفلسطيين احلايل الذي ال تثق به                                   

 .بإدارة مؤقتة موثوقة حىت يتم خلق قيادة فلسطينية جديدة
 
 االنتخابات واحلكم الفلسطيين) ج

 أمر متوقع احلدوث يف أي درجة من درجات                    إن فتح اجملال لتطوير اجملتمع املدين              :   نقص يف الشرعية     
، خولت االتفاقيات اليت عقدت بني              ١٩٩٦  ففي عام   التدخل الدويل، بشكل خاص إجراء االنتخابات،                      

، وألسباب خمتلفة مل يتم        لكن دارة االنتخابات الرئاسية والربملانية، و                   بإ منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل،            
أي من املستويني احمللي أو التشريعي، إن الفشل يف تنظيم انتخابات                          إجراء أي انتخابات الحقة على               

منتظمة كان سبباً لتراجع الشرعية، ليس فقط بني اجملتمع الدويل والسلطة الفلسطينية بل أيضا بني السلطة                               
 . والشعب الفلسطيين

ات يف القوانني        أعد اجملتمع الدويل اقتراحات إلصالحات انتخابية تتضمن تغيري                      :   التخطيط لالنتخابات      
للجنة احمللية                                   لتنسيق وا االنتخابية وقد كانت هذه اجلهود ضمن عمليات اإلصالح اليت قامت هبا جلنة ا

يف ظل االنسحاب، ستنشأ حاجة إلعداد تقييم لتحديد مدى إمكانية تطبيق اإلصالحات                          و .   للدول املاحنة      
فقد ختتلف   ،  راضي الفلسطينية، جزءا حمررا           إذا مت اعتبار قطاع غزة أو أي جزء من األ                    ، و  يف الوضع اجلديد      

للتحقق من                                 لتايل ستنشأ حاجة البتكار منهجية  لنوعية، وبا ا االنتخابات اليت ستجرى هناك من حيث 
هل جيب عقد االنتخابات يف كليهما؟، وهل جيب عقدها                 ف ة قدر اإلمكان،        ررالتوازن بني املناطق احملتلة واحمل

ف ستختلف القواعد االنتخابية يف كل منهما؟، وألي غرض سيتم إجراء                      م على التوايل؟ كي        أ يف آن واحد       
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لعناصر املدنية يف املنظمات اليت حظرهتا الواليات املتحدة                                      االنتخابات؟ هل سيعمل اجملتمع الدويل مع ا
محاس                                          ا كسبت حركة  ذ إ ئيلي  ا اإلسر لفعل  ا األورويب رمسيا؟ وكيف سيكون رد  األمريكية واالحتاد 

 االنتخابات؟ 
العملية   "   حرية ونزاهة      " سيدعم الطرف الثالث ويراقب ويرفع التقارير عن مدى                      :   املهام االنتخابية الدولية           

اليت تديرها جلنة االنتخابات الفلسطينية استناداً إىل درجة تدخله أو سيقوم بتنظيم وإدارة كافة جوانب                                          
 املخطط ألخذ كافة األنشطة االنتخابية              االقتراع من خالل جلنة انتخابات دولية، ويف كلتا احلالتني، حيتاج                          

شن محلة معلومات عامة حول اجلداول             :   واملعروفة جيداً من قبل اجملتمع الدويل بعني االعتبار، متضمنة                       
الزمنية، واحلقوق واملسؤوليات، وسرية التصويت، واإلجراءات، وصياغة القوانني لتشكيل األحزاب،                                             

يل األحزاب واألفراد، والتحقق من األمن العام، ومحاية املقترعني،                              ونظام إدارة احلمالت االنتخابية، وتسج                  
وحرية احلركة والتعبري والتجمع، إىل جانب القيام بكافة املهام الضرورية األخرى لضمان حرية ونزاهة                                             
االنتخابات، كذلك، جيب ضمان سالمة العاملني الدوليني وضمان وصول الناخبني إىل املراكز االنتخابية،                                     

لبيئة األمنية، واليت تعتمد بدورها على الوضع األمين، وحجم الدعم اجلماهريي،                                    والذ    ي يعتمد على ا
 االقتراع     تيسري تنظيم يستوجب األمر اختاذ إسرائيل القرار باستعدادها ل                    و واملضمون السياسي لالنتخابات،            

ين مع التفويض لضمان      على املستوى التكتيكي، فمثال، هل ستسمح إسرائيل بقدر حمدود من التواجد األم                          
 ؟محاية العاملني الدوليني أو حرية حركة الناخبني

إلسرائيل مصلحة عامة يف الرقابة الدولية على التحريض الفلسطيين يف وسائل اإلعالم                             :   مراقبة التحريض      
لدينية                    لنظم ا لتعليم املدين، وا ء                 وقد يفضل     ، اجلماهريي، وا لية لرقابة األجوا لفلسطينيون أي آ لعامة     ا ا

يشكل  وأثناء االنسحاب، قد             ، حىت حيرز ذلك التأثري املطلوب، جيب اإلعالن عن النتائج            واإلسرائيلية أيضا،
مثل حلظة اخلروج اإلسرائيلي ورمبا              مشكلة لكال الطرفني، خاصة يف اللحظات احلرجة،                   هذا التحريض     

 .أثناء االنتخابات أيضاً
 
 األمن واحلكم الفلسطيين) د

تعترب إسرائيل التدخل الدويل يف دعم ومراقبة العمل األمين                         :   لية من الطرف الثالث       التوقعات اإلسرائي        
الفلسطيين، خاصة ضد اخلاليا والبنية التحتية لإلرهاب، عمالً حيويا بصرف النظر عن مكانة املنطقة اليت                                 

فستفضل إسرائيل     ،  انسحبت منها، ونظراً لفقداهنا الثقة يف القدرات األمنية واإلدارة السياسية الفلسطينية                                 
فرض قدرا أكرب من املراقبة والتحقق الدويل املمكن، إال أهنا ستزن هذه املنفعة احملتملة مقابل القيود اليت ستُ                                      

 .على العمليات العسكرية اإلسرائيلية
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لفلسطينيون باملقابل بقاء التدخل اإلسرائيلي يف شؤوهنم                     :   القبول الفلسطيين للطرف الثالث           سيتوقع ا
، ٢٠٠٠-١٩٩٦ الفلسطيين، خاصة يف الفترة         –يف فترة التعاون اإلسرائيلي            عليه   حمدوداً كما كان        األمنية   
 أو أقل من ممثلي الطرف الثالث إذا               اًقد يقبلون تدخالً مشاهب       و ،  يف حالة استمرار احتالل قطاع غزة             وذلك    

 .تغريت مكانة القطاع
سطينيون على حد سواء أن يتم وضع اآلليات             يتوقع اإلسرائيليون والفل          :   صياغة تفاهم ثالثي األطراف          

وميكن التوصل هلذا التفاهم          )   إسرائيلي، دويل، فلسطيين         ( املتعلقة باألمن من خالل تفاهم ثالثي األطراف                  
بعد االنسحاب، حىت لو أصرت إسرائيل أن تتم إدارة االنسحاب نفسه بشكل أحادي، فمثال، ميكن إعادة                                 

 . حىت لو كان عليها التأقلم مع الظروف اجلديدةتفعيل اللجنة األمنية الثالثية،
تدخل العمليايت    ال  إن املشاركة الدولية اإلجيابية يف جمال األمن وهي أقل من                           :   متطلبات الطرف الثالث        

موارد   لل  ستعتمد على ما ميلكه الطرف الثالث من قدرة مستقلة للحصول على املصادر االستخبارية                          الكامل   
ية والنوعية الضرورية لتقدمي الرقابة والتحقق الناجح ومن الشرعية واحترام كال                                  ارات الكم     وامله   البشرية،     

 .املؤسستني األمنيتني اإلسرائيلية والفلسطينية
إما   ادعت إسرائيل خالل السنوات الثالث املاضية بأن السجون الفلسطينية كانت                            :   بناء سجن مركزي     

راكزا لتخطيط النشاطات        هلا بكل بساطة، أو م        مسحت مبرور املقاتلني خال        "   أبواب دوارة         "   عن  عبارة    
 ورد الفلسطينيون بأن اهلجمات االنتقامية اإلسرائيلية على مراكز االعتقال، وما ينجم عنها من                                  . اإلرهابية     

ضرر على قوات الشرطة والسجناء، أدت إىل تقويض دعم أجهزة األمن الفلسطينية بالكامل ومعارضة                                       
 بناءا عليه، فقد اقترح الفلسطينيون على االحتاد األورويب إنشاء سجن                           اعتقال األفراد ألي سبب كان، و              

حيث يتم بناءمها وصيانتهما و محايتهما على يد             ،  واحد يف الضفة الغربية وآخر يف قطاع غزة                 ،  مركزي   
 ومن ميزات هذه الفكرة إسرائيليا، التأكد من                   . ية إىل جانب املشاركة الفلسطينية          قوات الشرطة األوروب            

 أما امليزة الفلسطينية فتكمن يف تطبيق           . ن والتحقق من حجز السجناء الفعلي           ساءة استخدام السجو       عدم إ   
املواطنني من تطبيق املقاييس واإلجراءات األوروبية املرعية وأن السجناء سيكونون مبأمن من اهلجمات                                          

كزي  لنظر يف بناء سجن مر     هبذه الفكرة أبدا وألسباب خمتلفة، وقد يعاد ا                  العمل    ولكن مل يتم     . اإلسرائيلية    
 إال أن مسألة السيطرة الدولية على السجن تعقدت بسبب االدعاءات بسوء معاملة                               . على ضوء االنسحاب      

وجيب االستفادة من جتربة الرقابة األوروبية على                      .   الواليات املتحدة واململكة املتحدة للسجناء العراقيني                     
                                            . وأزمة كنيسة املهد٢٠٠٢) أبريل(يسان سجن أرحيا واليت تلت حصار مقر عر فات يف شهر ن

 
 
 



 ]٨٣                        [                                                                 )٢٠٠٤ مايو/ أيار ٧-٦(التقرير الرابع 
 

 

 نقل املمتلكات يف قطاع غزة. ٥
 مصاحل األطراف يف نقل املمتلكات) أ

ملمتلكات              ا نقل  يف  ئيلية  ا اإلسر هتا               :   املصاحل  ملمتلكا ملنظم  ا لنقل  ا يف  مصلحة  ئيل  ا إسر أ   لدى  يدي  إىل 
، والبنية التحتية العامة،          يةاملنازل، واملرافق اإلنتاج              :   ع غزة والضفة الغربية واليت تشمل             الفلسطينيني يف قطا    

تقوم هذه املصلحة على األساس املبدئي وعلى رغبة إسرائيل يف دمج هذه اخلطوة يف إطار الوضع الدائم،                                       و 
 املتوقع أن يطالبوا        وعندما يبحث اإلسرائيليون يف قضايا االنسحاب من املستوطنات مع الفلسطينيني، من                          

بالتعويض عن املمتلكات اليت سيخلوهنا وراءهم، عالوة على أن إسرائيل ناقشت استخدام املمتلكات                                   
املوجودة يف املستوطنات إلعادة توطني الالجئني الفلسطينيني، يف مفاوضات الوضع الدائم يف املاضي، لكن                                      

لسيطرة على                        ا نية حدوث أعمال سلب وهنب وتدمري، أو  ملمتلكات من قبل مجاعات فلسطينية          إمكا  ا
 .متطرفة، سيكون هلا آثارا سياسية كبرية على اإلسرائيليني، بل على الكثري من املصاحل الفلسطينية أيضا

ملقاومة                                     ئيلية من منازهلا، وقد تستدعي ا لعائالت اإلسرا  وسيحتاج االنسحاب لنقل املئات من ا
وقع أن يكون لصور اإلخالء تأثري سليب ودرامي على الشعب                      تال  الشديدة استخدام بعض القوة، كما ميكن               

 إذا ارتبطت مبشاهد لسيطرة اجلماعات الفلسطينية اليت خاضت                    – هذه األحداث       قد ترسخ  اإلسرائيلي، و      
 مسألة الربط بني االنسحاب واهلزمية، مما قد يعيق الدعم ملزيد من االنسحاب،                             -صراعا مريرا مع إسرائيل         

ل من التطرف بني بعض فئات املستوطنني، الذين قد حياولون العودة إىل منازهلم يف                              وكذلك، ختشى إسرائي        
املستقبل يف املناطق املخالة، ولذا، ستأخذ إسرائيل يف اعتبارها خيار اهلدم الكامل للمباين على يد قواهتا                                        

                                                           . العسكرية قبل الرحيل
لدى منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والعديد من                     :   املصاحل الفلسطينية يف نقل املمتلكات          

الفلسطينيني اآلخرين أيضا مصلحة يف احليازة املنظمة للمتلكات اإلسرائيلية املوجودة يف املستوطنات،                                   
احلصول على منفعة اقتصادية منها،           بسبب مغزاها النفسي يف رفع الروح املعنوية للشعب وبسبب احتمالية                       

لمزيد من نقل املمتلكات يف الضفة الغربية             ل سابقة  وضع  ويكمن اهلدف الرئيسي للسلطة الفلسطينية يف             
 تعزيز   يؤدي إىل      فكرة نقل املمتلكات لدى الشعب اإلسرائيلي يعترب تطورا إجيابيا                      إن كل ما يعزز      مستقبال،   

 مزيد من التشجيع على االنسحاب، كما يسعى الفلسطينيون كذلك                   األهداف الفلسطينية طويلة املدى عرب             
االستخدام    حيث أهنم ال يعتربون        إىل دفع املكاسب االقتصادية إىل أقصى درجة بالسيطرة على املمتلكات،                           

لسكن                      ا أو  عة  لزرا ا ية  لغا ء  لألرض سوا األ         احلايل  م  االستخدا لنظر   عند    كفأ هو  لتنموية      ل ا ا لحاجات 
                                              .الفلسطينية

إن الفلسطينيني قلقون من عدم قدرهتم على مواجهة اجملموعات الفلسطينية اليت قد تسعى للسيطرة                             
ئيلية عند استالمها            ترغب حركة محاس وغريها من حركات املعارضة بتصوير                    .   على املمتلكات اإلسرا
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حتها العسكرية على إسرائيل، ويف احملصلة ستفضل هذه              االنسحاب من هذه املناطق على أنه نصر ألجن                 
سيكون توزيع     .   اجملموعات أي إجراءات للنقل من شأهنا تعزيز هذه النظرة يف عيون الشعب الفلسطيين                              

 واالستفادة منها بعد االنسحاب مثار جدل حمتمل بني الفلسطينيني تعرضوا         ) كانتيف أي حالة(املمتلكات 
ض وامللكية على يد بعض أطراف السلطة الفلسطينية، أو بعض قادة اجلماعات                           يف السابق الختالس األر          
                                                  .وكذلك، سيطالب املالكون احلقيقيون لألرض جمددا بإعادة ملكيتهم هلا. احمللية، أو واضعي اليد

  
  ملمتلكاتتنسيق تسليم ا) ب

اإلسرائيلية، ندرك بأنه ال يوجد أي طريقة لتسليم                   و بالنظر إىل املصاحل الفلسطينية          :   ضرورة التنسيق الدويل         
رغم مساندته الكاملة لنقلها من           ( املمتلكات بفاعلية دون ختطيط وتنسيق مفصل، وال مييل اجملتمع الدويل،                        

 بسبب الصعوبات العملية يف        –نتقالية على املمتلكات       ، الفتراض امتالكه سلطة ا         ) اإلسرائيليني للفلسطينيني     
ضمان إدارة هذه املمتلكات، وانطالقا من خشيتها أن يعتربها الفلسطينيون حمتال جديدا، خاصة إذا مت                                     
فرض قيود على دخول السكان احملليني إىل املستوطنات، لكن إسرائيل ربطت قرارها بتدمري أو نقل                                       

وعليه، يستوجب النقل املنظم هلذه املمتلكات إما ترتيبا                    .   باستالمها منها   األصول بقبول الطرف الثالث            
، أو التنسيق بني إسرائيل والطرف             ) األمر الذي ترفضه إسرائيل حاليا             ( مباشرا بني إسرائيل والفلسطينيني          
  :يةمل التدخل الدويل يف نقل املمتلكات على املهام واألهداف التالتالثالث والفلسطينيني، وجيب أن يش

منقولة وثابتة      "   ممتلكات  " وضع تعريف منهجي واضح وشفاف ملا يعترب           ل ستنشأ حاجة  :   جرد املمتلكات     
قبل عملية االنسحاب، كما سيكون هناك حاجة ملسح شامل لكافة األبنية، والبىن التحتية، واالستخدام                                 

 هذا اجلرد يف إدارة           ستخدام  ميكن ا  احلايل لألراضي ومجع هذه املعلومات يف قاعدة بيانات متاحة للجميع، و                          
عملية تسليم املمتلكات وتقييم أية أضرار قد تنتج عن عملية االنسحاب، كما ميكن استخدامه كقاعدة                              

                                          . بيانات عند إجراء التحسينات على املمتلكات، أثناء املرحلة االنتقالية إذا تطلب األمر
لالستخ    لتخطيط  لية          ا نتقا خالل مرحلة ا ملة                    :   دام  متكا رية  دا دية وإ قتصا ا لصياغة خطة  حاجة  ستنشأ 

 . استنادا إىل نتائج اجلرد، وذلك قبل البدء يف عملية النقل                      ت لالستخدام القصري واملتوسط املدى للممتلكا            
عدل إنتاجية     وقد تتضمن هذه اخلطة صيانة البنية التحتية إلبقائها يف حالة جيدة، واحلفاظ على أو زيادة م                                  

أو إعادة بناء األمالك املتضررة، كما جيب أن توضح اخلطة وسائل محاية املمتلكات                                / األراضي الزراعية و          
يف الوقت الذي تضمن فيه قدرة الفلسطينيني على الوصول إليها بناءا على شروط العمل املطبقة خالل                                  

هداف االستراتيجية طويلة املدى يف التخطيط                املرحلة االنتقالية، ومن املهم، وضع اخلطة االنتقالية ضمن األ                      
وجود درجة من الوضوح يف النوايا الفلسطينية فيما يتعلق                      الفلسطيين للتنمية الوطنية، ولذا، يستلزم األمر                

 بعد القيام حبوار شعيب داخلي وصياغة سياسة             كخبطط استخدام املمتلكات قبل تطوير اخلطة االنتقالية، وذل  
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مل مع املناطق اليت سيتم إخالؤها بطريقة ختتلف عن مناطق قطاع غزة األخرى إىل                           سيؤدي التعا    .   واضحة  
                                                 .مزيد من جتزئة األرض

ذلك أن تنسجم هذه اخلطة االنتقالية مع خطة التنمية الدولية العامة لقطاع غزة يف إطار                                 ك ينبغي  
ق وبرنامج إعادة التأهيل، فمثال، قد يكون من الضروري االستفادة من عوائد                                  إعادة اإلعمار واسع النطا            

 قطاع غزة إىل األمام، وسيحتم املنهاج املتكامل وجود                     د املناطق الزراعية يف الترتيبات التمويلية لدفع اقتصا                    
                                                 .      صلة واضحة بني خطة إدارة املمتلكات واخلطة الشاملة متعددة الوظائف لقطاع غزة ككل

تتضمن عملية النقل املثالية يف أحسن األحوال تسليم قطعة تلو القطعة وبشكل        : االستعداد لنقل املمتلكات
خطوة أو األسلوب       –منظم، وذلك للتحقق من التدرج والفاعلية يف السيطرة، إال أن أسلوب اخلطوة                                

لناحية السياسية، فكلما كان االنسحاب مفاجئا ونتائج االنتقال أكثر                              املرحلي قد ال يكو       ن ممكناً من ا
 تحقيقفورية، كلما زادت احلاجة لالستعداد املسبق الستالم هذه املمتلكات، وهتدف هذه االستعدادات ل                                     

ض كما هو    االستمرارية يف اإلنتاج واحلفاظ على البنية التحتية إىل أن يصبح إعادة تنظيم استخدام األر                                    
عناصر                                      جتمع  لوظائف  ا متكاملة ومتعددة  ا  األمر جهود هذا  إجناز  ، وسيتطلب  ا ممكنا مر أ فيه  مرغوب 
لعناصر باإلضافة ملا يستلزمه األمر كافة يف ظل قيادة موحدة                                            االقتصاد واألمن واإلدارة وغريها من ا

، ) وضع قاعدة قيادية رئيسية           أو    ةويتراوح ما بني التنسيق بني املمثلني الدوليني، إىل تفويض هيئة رئاسي                         ( 
على                                   لسيطرة  ا لفرض  تكون جاهزة  بشكل جيد وسابق لالنتقال حىت  اجلهود  هذه  تنظيم  ، جيب  ولذا
املمتلكات يف اليوم املشهود تبعاً للظروف السياسية، فإن اجلالء النهائي والتخلي اإلسرائيلي عن السيطرة                                     

                     . ات بطريقة مأمونةقد يفتح نافذة ضيقة لعدة ساعات لتسلم املمتلك
سيكون من الضروري اإلعداد حبذر حلملة شعبية للحصول على أكرب قدر من تأييد                          :   محلة التأييد الشعيب      

غالبية الشعب الفلسطيين يف فترة التمهيد لالنسحاب وخالل املرحلة االنتقالية، مبا يف ذلك عملية التوزيع                                    
ف الدعم اجلماهريي من احلاجة لالعتماد على قوات األمن من أي نوع                          النهائي للمتلكات، حيث سيخف       

كانت، وهي قوات لن تكون قادرة حتما على مواجهة أي حتد واسع االنتشار، ولتطوير هذه احلملة،                                        
سيكون هناك حاجة لتقييم املشاعر الشعبية حول عملية االنسحاب ونقل املمتلكات بشكل واقعي، ولن                                

دها قادرة على التعامل مع االدعاءات القانونية املختلفة اليت ستظهر مطالبة باألرض،                                تكون هذه املهمة وح        
مع أي حماوالت مقصودة للسيطرة على املمتلكات، كما ستكون هناك حاجة ماسة إلرسال إشارات                                 

                                                          . واضحة لتعبئة اجلماهري لصاحل عملية منتظمة قدر اإلمكان
سيؤثر قرار إسرائيل بتدمري املمتلكات أو عدم تدمريها ودرجة الضرر الذي سيحدثه                                :     محاية املمتلكات     

ميكن التفرقة بني تدمري إسرائيل للمنازل وما                و االنسحاب على محاية املمتلكات خالل املرحلة االنتقالية،                     
حتمال بأن يقوم املستوطنون باإلضرار باملمتلكات قبل                    يقابلها من تدمري للبنية التحتية، كما أن هناك ا                

االنسحاب، وعلى الرغم من احتياجات محلة التأييد الشعيب الفعالة، سيكون هناك حاجة ماسة لنشر قوات                                   



  اإلسرائيلي-اعتبارات التخطيط لتدخل دويل يف الصراع الفلسطيين                                                              ]٨٦[
 

 

من املستبعد وجود قوة دولية رئيسية مستعدة               و األمن حول املمتلكات حال انسحاب القوات اإلسرائيلية،                        
لس للمتلكات أو للحفاظ على السيطرة طوال الفترة االنتقالية، وسيطلب من                         لضمان حصول انتقال س       

قوات األمن الفلسطينية أن تلعب دورا رئيسيا، إال أهنا قد تفتقر أيضا إىل القدرة الالزمة للقيام باملهام                                           
لثالث، وقد      املطلوبة، أو االستعداد إلطالق النار على الفلسطينيني حلماية املمتلكات يف إطار عمل الطرف ا                                 

ال يكون هناك وقت لبناء قوات أمنها للوصول إىل املستوى الضروري من املقدرة، بصرف النظر عن                                        
لعناصر                                       ا بني  موحدة  منية  أ ترتيبات  يف  للنظر  حاجة  هناك  يكون  قد  لذا  اخلارجية،  ملساعدة  ا مستوى 

ل                           لدولية، كما سيكون هناك حاجة لتطوير أسلوب عمل يربط محلة ا لفلسطينية وا تأييد الشعيب باملهام      ا
                    . األمنية

، إال أن هناك إمكانية لتصميم ترتيبات               " لألحادية    “ على الرغم من تفضيل إسرائيل          :   ترتيبات التنسيق     
تنسيق تالئم مصاحل كال الطرفني باإلضافة إىل اجملتمع الدويل، وقد تستلزم هذه الترتيبات احلد األدىن من                                        

ئيل والطرف الثالث وبني الطرف الثالث والفلسطينيني، سيكون هذا الترتيب املؤقت مغايرا                           العالقة بني إسرا
ألسلوب عمل الطرف الدويل احلايل إال أنه قد يستلزم تنسيق على األقل، مع أنه من املفضل وجود درجة                                       

رة على تدخل      من التكامل بني األطراف الرئيسية املوجودة فعليا، وقد ال تنطلي هذه الترتيبات بالضرو                                   
واسع النطاق، إال أهنا ستتطلب درجة من املرونة جلسر التناقض البارز بني األحادية والتنسيق، وباإلضافة                                          

ي للتمهيد لليوم املشهود ويف        كعلى املستوى التكتي      و   قاعدة  إىل مظلة العمل، سيكون التنسيق مطلوبا يف ال              
و منظمة بدون ترتيبات تنسيق حمددة ومفصلة هلذا                أعقابه، سيكون من غري الواقعي توقع عملية نقل مثلى أ                 

 . الغرض
. إن وجود طرف ثالث وصياً على املمتلكات ال يعين وجوب توليه لكامل السلطات التنفيذية عليها                              

أما بالنسبة للدور الدويل يف احلكم الفلسطيين بشكل عام، فهناك جمموعة من اخليارات تتراوح يف درجات                                       
املساعدة، أو الشراكة، أو السيطرة، أو احلكم، وميكن لعملية                           :   يف طبيعة املهام     التدخل حسب التصنيفات        

على                                 لسلطة  ا من  للمزيد  لفلسطينيني  ا استالم  ظل  يف  اخليارات  هذه  على ضوء  تتم  أن  ملمتلكات  ا نقل 
ة أمرا عمليا طاملا مت يف إطار دعوة وموافق                   "    انتقايل   وصي " املمتلكات، وقد يكون انتقال املمتلكات إىل                 

 مما قد يعين ملكية فلسطينية مبكرة أو فورية إىل جانب إدارة دولية                          –فلسطينية على تدخل طرف ثالث         
مؤقتة، تكون متوافقة مع األحادية اإلسرائيلية، ويف الوقت الذي ميكن فيه أن تكون مفوضة، فإن خطوة                                        

على والدعم، بني إسرائيل           كهذه ستتطلب التوصل التفاق أو قرار جمللس األمن يوفر الغطاء السياسي األ                          
لتداخل بني                                   لعمل درجة ا لفلسطينيني، حبيث يشكل األمران معاً مصدراً للسلطة، وقد تفصل خطة ا وا
اإلسرائيليني والطرف الثالث والفلسطينيني يف كل مرحلة من مراحل االنسحاب واالنتقال، كما أهنا                                       

                                                                 .لفلسطينيني املتناقضةوا اإلسرائيليني ستحدد جدوال زمنيا يليب احتياجات وخماوف
 



 ]٨٧                        [                                                                 )٢٠٠٤ مايو/ أيار ٧-٦(التقرير الرابع 
 

 

  عوامل و اعتبارات التخطيط العامة. ٦
 : االنسجام والتماسك) أ

ة الغربية وقطاع غزة،  وقد            يستمر حاليا تفتت السلطة السياسية واألمنية يف الضف               :   البىن واألطراف احلالية           
قامت إسرائيل بإعادة نشر قواهتا عرب املنطقة بالدخول املنتظم وشن العمليات وسط التجمعات السكانية                                   
الفلسطينية، وال تزال السلطة الفلسطينية تتمتع باملسؤولية اإلدارية الرمسية يف مناطق الضفة الغربية وقطاع                                      

ة، لكنها غري قادرة فعليا على ممارسة املهام احلكومية بالكامل يف ظل                       غزة غري اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلي           
قعة إىل اجلنوب من مدينة غزة وغريها، ويتم تقدمي اخلدمات                                           لوا ملناطق ا الظروف احلالية، خاصة يف ا
االجتماعية غالبا من قبل كل من وكالة الغوث وحركة محاس لنسبة كبرية من السكان، كما تتواجد                                    

احمللية، واملنظمة أساسا من قبل العائالت الكبرية، يف عدة أماكن ومتارس درجات خمتلفة من                                  جمموعات فتح     
 .السيطرة

  إن على أي طرف ثالث أن يقوم بتحديد عالقته مع الكثري من األطراف املوجودة، سواء حملية                                      
 يف سياق  كانت أم دولية، للحصول على أعلى درجة من القبول لتدخله، وقد يكون ذلك أكثر سهولة                                  

االنفصال اإلسرائيلي، حيث أعربت كافة األطراف الرئيسية عن استعدادها لوقف النشاطات العسكرية                                       
 . املنطلقة من قطاع غزة بعد االنتهاء من االنسحاب اإلسرائيلي الكامل

 التدرج املؤسسايت والتنظيمي أحد أكرب نقاط ضعف التدخل الدويل وال                  سياسة عترب ت: والتماسكية التدرج
 السائد يف الضفة الغربية          أنه النموذج      تزال النموذج املهيمن الذي تتخذ من خالله القرارات السياسية، كما                           

وقطاع غزة أيضا، بالرغم من الدور الذي تلعبه الرباعية، اليت فوضت لتوجيه عملية السالم وفقا خلارطة                                         
يراه اجملتمع الدويل، ودور السلطة                  الطريق؛ أو الدور اإلسرائيلي الذي ميثل دور سلطة االحتالل كما                            

الفلسطينية اليت متارس مهاما مدنية وأمنية حمددة ويف مناطق معينة، إال أنه ال توجد مؤسسة أو فرد مسئول                                     
 .عن اإلشراف على جممل العمل املتعلق بإدارة األراضي احملتلة

 يف حالة اختالف مكانة قطاع           الدولية املتداخلة وتفويضها أكثر تعقيدا               بعثةلذا ستكون مشكلة بنية ال       
 . غزة ومناطق مشال الضفة الغربية بعد االنسحاب عن مكانة املناطق املتبقية يف الضفة الغربية

 
 معامل املهمة الدولية) ب

 السابقة والتأقلم مع بيئة العمل اجلديدة،                بعثات مكن االستفادة من دروس ال           من امل   :   تفرد املهمة الدولية        
 الدائمة لوضع خمططات جديدة، وهناك حتديات معينة تواجه املخططني الدوليني عند   على الرغم من احلاجة



  اإلسرائيلي-اعتبارات التخطيط لتدخل دويل يف الصراع الفلسطيين                                                              ]٨٨[
 

 

التعامل مع االنسحاب اإلسرائيلي من جزء من األراضي الفلسطينية إلهناء املقاومة الفلسطينية هناك، يف                                    
ال أنه    وعلى الرغم من االختالفات يف بعض اجلوانب، إ                   .   الوقت الذي يستمر فيه االحتالل ألجزاء أخرى                   

 الدولية بإدارة املنطقة اليت مت نقلها من صربيا                  بعثةميكن االستفادة من جتربة سلوفينيا الشرقية، حيث قامت ال                  
" بوركو   " إىل كرواتيا يف الوقت الذي بقيت فيه النشاطات الدولية مستمرة يف كرواتيا والبوسنة، ومتثل                                      

 .  لة يف سياق مهمة أكربيف منطقة صغرية ومنفصالواسع تدخل للمنوذجا معقدا آخر 
من الواضح أن التدخل الدويل يف االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية له                              :   اهلدف من التدخل       

هدف معقد وبسيط يف آن واحد، فقد أشارت خارطة الطريق وقرارات جملس األمن إىل أن حل الرتاع                                          
رة بني األطراف، ينجم عنها قيام دولتني                الفلسطيين سيكون من خالل مفاوضات ثنائية مباش            -اإلسرائيلي    

تعيشان جنبا إىل جنب يف أمن وسالم، ومن هنا ميكن أن يكون هدف الطرف الثالث هو خلق الظروف                                   
الالزمة لضمان حدوثه، إال أن هتئية مثل هذه الظروف أمر معقد، حيث يشمل اعتبارات جيوبوليتكية،                                      

 . ء الدولةمتاما كما يشمل اعتبارات متعلقة باألمن وبنا
يف السياق السياسي احلايل، لن يسهل التدخل الدويل االنسحاب حبد ذاته فقط، بل سيساعد                             : نطاق العمل

يف تأمني الظروف اليت تضمن أن يكون االنسحاب دائماً ومقدمة التفاق سالم يف املستقبل، عالوة على                                      
 للقرار األحادي اجلانب الذي اختذه                 ذلك، فأنه لن يقوم بذلك كنتيجة التفاق بني األطراف، بل استجابة                        

طرف واحد باالنسحاب مبساعدة من الطرف اآلخر الذي قام بتخفيف حدة العمليات املعادية، بالتايل،                                        
ها اإلرادة السياسية لألطراف، ويعين ذلك احلد                    قفإن نطاق النشاط الدويل سيعتمد على الظروف اليت ختل                   

 واإلسرائيليني، والذي بدونه ستصبح عودة العنف يف املستقبل       األدىن للحفاظ على أمن كل من الفلسطينيني
مؤكدة، وكذلك وإعادة تأهيل احلياة السياسية الفلسطينية، واليت ال ميكن ضمان املفاوضات املستقبلية                                     

 . بدوهنا
ينبغي ربط التفويض بالتدخل الدويل على املدى القريب باستمرار تدخل اجملتمع                             :    املدى   بعيد التفويض    

يف مفاوضات الوضع الدائم           و ويل على املدى البعيد، مبا يف ذلك املرحلة الالحقة للتوصل للحل الدائم،                            الد  
 األطراف أفكارا تتعلق بالطلب من القوات الدولية القيام مبهام معينة، كاملساعدة يف نظام                                   ناقشت  السابقة،     

حاب من قطاع غزة بشكل كامل،          احلدود أو العمل كرادع يضمن وحدة أراضي كال الطرفني إذا مت االنس        
وسيتوىل الفلسطينيون السيطرة على احلدود مع دولة أخرى غري إسرائيل وللمرة األوىل، وتعترب منطقة                                      

 ترى أن الظروف غري مهيأة النسحاهبا من           حيث أهنا املصرية مثار قلق إسرائيلي كبري، –احلدود الفلسطينية 
بتقدمي العون       سواء  قصري املدى يف السيطرة على احلدود،               تلك املنطقة بعد، وقد يوفر دور طرف ثالث                 

ترتيبات الوضع الدائم طويلة املدى، وقد يؤثر كذلك على درجة                         للفلسطينيني أو باحللول حملهم، منوذجاً ل            
 .ونطاق التدخل الدويل يف ذلك احلل
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ة والعسكرية الالزمة         هناك جمموعة صغرية فقط من الدول القادرة على تقدمي املساعدات املدني                            :   التركيبة   
لالستجابة ملتطلبات لالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ومن مشال الضفة الغربية، فقد دار نزاع آخر منذ       

 تطلب التزاماً من عدد من الدول املقتدرة، وهو احلرب يف العراق، ففي هذه األثناء، استمرت                                       ٢٠٠٣عام   
اف للموارد والقدرات الدولية، لكن، وللمرة األوىل،                           احلرب يف أفغانستان، واليت شكلت مزيدا من االسترت                  

يبدي اإلسرائيليون والفلسطينيون اهتماماً باشتراك املصريني يف العديد من املهام، فكالمها مستعد ألخذ                                     
املصرية ويف إصالح قطاع األمن بعني االعتبار، على األقل يف                        -دور مصري يف تأمني احلدود الفلسطينية              

ة حال، جيب على تدخل كهذا أن يأخذ املصاحل الوطنية املصرية واليت تشمل استقرار                              على أي   .   قطاع غزة    
املنطقة، وجتنب الصراع احملتمل مع جرياهنا الفلسطينيني أو مع إسرائيل، واحلفاظ على عالقتها مع الواليات                                     

 . املتحدة، وضمان موقع قيادي هلا باملنطقة باحلسبان
لثالث أن حيصل على أعلى مستوى من القبول املمكن لدى                      من املهم بالنسبة      :   قبول القوات       للطرف ا

وال تزال     .   األطراف الدولية على ضوء التعويض املتاح، وذلك للمساعدة يف ضمان إجنازها ألهدافها                                    
إسرائيل مصرة على القيادة األمريكية ألي قوات دولية، يف الوقت الذي تأخذ فيه الدور املصري املعزز                                             

يؤيد الفلسطينيون تواجداً تقوده الواليات املتحدة ويرحبون بالتواجد املصري حيث                                   بعني االعتبار، و       
 انسحاب القوات اإلسرائيلية، إال أن التطورات األخرية يف املنطقة                              ينظرون لألمر كمساعدة يف تسهيل          

ة قلصت درجة القبول الفلسطيين للتدخل األمريكي، وأي تدخل دويل ينظر إليه كضامن للمصاحل األمني                                   
على                              عنيفة  فعل  ردود  حصول  على  لفلسطينية سيشجع  ا لوطنية  ا لتطلعات  ا حساب  على  ئيلية  ا إلسر ا

إن درجة القبول        .   باملقابل، فلن تدعم إسرائيل أي قوة دولية تفشل يف خدمة مصاحلها األمنية                          و األرجح،      
 الدولية من خالهلا        بعثةل املنخفضة بالتواجد الدويل بدون إجراء محلة شعبية شفافة توضح الكيفية اليت تنوي ا                        

 .  قد تقلص من فرص جناحهطمحنيتلبية كال امل
 دولية يف العادة واقعية، وتنطلق من أهداف                    بعثات ال تكون اجلداول الزمنية املرتبطة ب               :   اجلدول الزمين       

لرد فعل على                                   لباً ما تكون هذه اجلداول حصيلة ختطيط متأخر  لعملية، وغا لوقائع ا سياسية تبتعد عن ا
، وخارطة الطريق مبراحلها املختلفة،              ٢٠٠٥ختلق خطة شارون لالنفصال يف هناية عام              .    قاهرة   ظروف   

فرصة للمخططني الدوليني واإلقليميني إلعداد جدول زمين لتدخل طرف ثالث يتالءم مع التوقعات احمللية                                    
بعية العمل، مرتبطة       ويستند إىل تقييم صادق للوضع وستكون كل املعايري، واملراحل واملعامل اهلامة، وتتا                               

 . بشكل منطقي بقضايا التنسيق
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  اجلوانب القانونية) ج
إن السمة املقلقة ألي تدخل دويل هي مصدر تفويض السلطة وممارستها للصالحيات                           :   مصدر السلطة    

  قبول الدولة ذات السيادة عادة مسة رئيسية هلذه السلطة الدولية، مبا يتوافق مع قرار                                    يعترب واملسؤوليات، و        
لألمم املتحدة، وميكن االستغناء عن الدعوات الرمسية يف حاالت الفرض بالقوة فقط كما ورد يف الفصل                                        

 سواء كانت حكومة، أو         -تعترب موافقة األطراف يف الرتاعات احمللية                   .   السابع من ميثاق األمم املتحدة            
التدخل الدويل،         ضرورة عملية تؤثر على حجم وقوة            –  تعددة  حركات مقاومة موحدة، أومجاعات م                 

وينظر اجملتمع الدويل إىل إسرائيل على أهنا قوة حمتلة متارس سيطرهتا على األرض الفلسطينية يف الوقت الذي               
و                 ، ة حمدد مناطق  لفلسطينية  ا لسلطة  ا فيه  للشعب                   يرى  تدير  تعود  ية  لنها ا يف  ة  د لسيا ا أن  لفلسطينيون  ا  

مرة األوىل منذ مفاوضات الوضع النهائي، أعربت                    الفلسطيين الذي متثله منظمة التحرير الفلسطينية، ولل                
إسرائيل عن رغبتها يف إهناء اعتبار قطاع غزة أرضا حمتلة بعيد انسحاهبا، مما يثري التوقعات بأن منظمة                                     
لشعب                                           باسم ا لسيادة  ا على ممارسة  قادرة  دوليا، قد تكون  هبا  االعتراف  مت  ا  ذ إ لفلسطينية،  ا لتحرير  ا

 الدولية إىل أراضيها، على الرغم من أن هذا األمر قد يتطلب موافقة                             بعثة ال  ة ستطيع دعو  الفلسطيين حىت ت    
 . إسرائيل ومصر من الناحية العملية

أو مشال الضفة الغربية أرضا حمتلة ضمن التعريف الدويل، فإن اتفاقية                          / إذا بقي قطاع غزة و         :   القانون النافذ       
يلي أو فلسطيين،  أما إذا أصبح قطاع غزة أرضا                 جنيف الرابعة ستطبق على أي كيان ميارس السلطة، إسرائ                   

غري حمتلة، من خالل صدور قرار من األمم املتحدة على سبيل املثال، ومت االعتراف بسيادة احلكومة                                        
الفلسطينية عليه، عندها سيطبق القانون الفلسطيين على أي وجود لطرف ثالث، وأخريا، إذا أصبح قطاع                                  

رائيل، ومنح اجملتمع الدويل طرفا ثالثا السيطرة عليه إلدارة انتقالية، عندها،                               غزة حمررا وغري حمتل من قبل إس           
 . سيكون هذا الطرف الثالث ملزما باتفاقية جنيف الرابعة بنفس الدرجة

 باستثناء القدس الشرقية         ، " أرضاً متنازعا عليها      " تعترب إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية               :   مكانة األرض      
، إال أن الفلسطينيني واجملتمع الدويل يعتربون األرض اليت احتلتها                           ١٩٦٧رب عام    واليت مت ضمها بعد ح      

 اخلطة اإلسرائيلة أنه، ويف احلد األدىن، ستتغري مكانة قطاع                      ترى  ، و  " أرضا حمتلة     " ١٩٦٧إسرائيل يف عام       
لفلسطينيون سيقبلون باعتبار جزء منفصل                                    من  غزة بعد االنسحاب، إال أنه من غري الواضح إذا كان ا

أرضهم حمرراً حىت لو كان الفلسطينيون واجملتمع الدويل مستعدين لإلقرار بانتهاء االحتالل، فإن ذلك ال                                       
 .  دولة فلسطينيةبالضرورة قياميعين 

ترى إسرائيل أنه إذا مت االعتراف بسيادة احلكومة الفلسطينية يف قطاع غزة، فيجب عندها              : وضع الالجئني
جئني الذين يعيشون فيه، أما الفلسطينيون فريون بأن ما سيحدد وضع الالجئني هو                          تغيري الوضع القانوين لال        

 . مكاهنم األصلي وليس الدولة اليت ولدوا فيها
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من سيتوىل السيادة على قطاع غزة نتيجة لتطبيق خطة االنفصال اإلسرائيلية؟ يف العقد                            :   موقع السيادة      
املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين، بالتفاوض يف                  املاضي، قامت منظمة التحرير الفلسطينية، كوهنا               

العديد من االتفاقيات مع إسرائيل واجملتمع الدويل، كما اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على                                     
تعيني سلطة فلسطينية إلدارة أجزاء من األراضي احملتلة حىت إمتام مفاوضات الوضع الدائم، وباالتفاق مع                                        

ير الفلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية ال تتمتع صراحة حبق ممارسة السيادة إذا بقي قطاع غزة                             منظمة التحر   
أرضا حمتلة، لذا، فإن من املتوقع أن تستأنف السلطة الفلسطينية توسيع إدارهتا لقطاع غزة، يف الوقت الذي                                       

ن متارس قوة ما السيادة، وتشمل               تستمر فيه إسرائيل بفرض السيطرة عليه، أما إذا انتهى االحتالل، فال بد أ                
قد يشمل عناصر من     ( اخليارات منظمة التحرير الفلسطينية أو جسم منبثق عن منظمة التحرير الفلسطينية                       

 بتعيني حكومة نيابية، دميوقراطية وشفافة؛ أو قد يتم تعيني سلطة                    تقوم  ،  )  حاليا  السلطة الفلسطينية املوجودة         
 . يج من االثنتنيدولية انتقالية حاكمة؛ أو رمبا مز
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 اعتبارات التخطيط لتدخل دويل

 سرائيلي اإل– يف الصراع الفلسطيين
 
 

 خامسلالتقرير ا
 )٢٠٠٤ يوليو /متوز - يونيو / حزيران٣٠(

 
 إعداد

 عمر الدجاين
 

استضاف برنامج كمربدج لألمن يف اجملتمع الدويل منتدى اخلرباء حول التخطيط لتدخل طرف ثالث                                  
 ،) ٢٠٠٤يوليو   ( وحىت هناية متوز       )   يونيو  (  حزيران     ٣٠ يف الفترة ما بني       اإلسرائيلي وذلك         -يب العر  يف الرتاع      

مجع املنتدى مسئولني يف عدد من احلكومات واملنظمات ذات                      .   يزيد صايغ   . د ترأس جلسات املنتدى         و 
كادمييني سياسيني ذوي خربة يف شؤون الشرق األوسط واألبعاد القانونية                            أ العالقة، باإلضافة إىل حمللني و           

مت متويل االجتماع من قبل كل من مركز البحوث للتنمية الدولية                      .   نية والعسكرية لعمليات السالم          واإلنسا    
 .وحكومات هولندا والسويد

أتاحت جلسات املنتدى فرصة لنقاش التطورات األخرية يف الشرق األوسط هبدف تقييم عواقبها                                    
 على الدور الدويل املمكن لتسهيل             بقي النقاش مركزاً       .   املتوقعة على أي تدخل لطرف ثالث يف املنطقة                

ناقش املشاركون القضايا اليت يثريها               و   ، ٢الغربية   من مشال الضفة      انفصال إسرائيل عن قطاع غزة وعن أجزاء  
ليت سيحتاج                           ا لتشغيلية  ا و لعملية  ا يا  لقضا ا إىل  فة  باإلضا ئيلي  ا اإلسر ملقترح  ليها  ا إ ئيليني         ا اإلسر من  كل   

                                                 
  شارون لفك االرتباط متوفر، على موقعأرييلالنسخ األصلية واملنقحة خلطة رئيس الوزراء  2

 http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Disengagement+Plan+General+Outline.htm  
and  http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=432763&contrassID=2 
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لفلسطيني    املرشحة للت        نيوا لدول  يكتب     وا لنجاح   " دخل كي  االنفصال     "   ا عرفته   "   جناح  "  وهو   ، لعملية 
 . اينباألطراف بشكل مت

وجد املشاركون فائدة يف التقرير املعد من قبل اخلرباء الفلسطينيني واإلسرائيليني والدوليني يف هولندا                                      
ئة العمل   ، والذي حدد اجلوانب االستراتيجية لالنسحاب اإلسرائيلي واصفاً بي                          ٢٠٠٤)   مايو  ( يف أيار     

ملعابر ويف إصالح املؤسسات                                      لدويل احملتمل على احلدود وا لتدخل ا لثالث، وموضحاً طبيعة ا للطرف ا
 .الفلسطينية، ويف نقل املمتلكات يف قطاع غزة

يراجع هذا التقرير التطورات احلديثة يف الشرق األوسط وأثارها املمكنة على تدخل طرف ثالث يف                                      
لفلسطيين       ا لصراع  ئيلي    -ا ا لفك                          اإلسر ئيل  إسرا خطة  ئمة يف  لقا ا لرئيسية  ا ملعضالت  وا يا  لقضا ا ، وحيدد 

لتقرير يستند إىل األفكار واملعلومات اليت قدمت أثناء اجللسة الرابعة                                        .   االرتباط      وبالرغم من أن هذا ا
 . للمنتدى، إال أن مسؤولية حمتوى التقرير تقع على عاتق املؤلف وحده

 

 الوضع الراهن: أوالً
ئيليني، بأن تعمل خطة االنفصال                             بالرغم من تف      ملنتدى، وخاصة اإلسرا اؤل بعض املشاركني يف ا

اإلسرائيلية على تقدمي فرصة جديدة للتقدم السياسي واألمين واالقتصادي، إال أن الغالبية كانت متشائمة                                       
 .حول فرص جناحها

ل                               لقيود املفروضة على احلركة يف بعض املناطق، إال أن ا وضع األمين    على الرغم من ختفيف ا
 . يبقيان يف مهب الريحواالقتصادي العامني يف الضفة الغربية وقطاع غزة

لغربية وقطاع غزة                         أن   يتفق املراقبون على         لفلسطيين يف كل من الضفة ا جناعة وسالمة االقتصاد ا
ى ير .   مرتبطة وبشكل معقد بالوضع األمين، إال أهنم يقدمون تقييمات متباينة ملغزى التطورات احلديثة                                  

 اهلجمات القادمة        ن إىل اهلبوط احلاد يف         ي  مشري ، اإلسرائيليون أن حتسناً دراماتيكياً قد طرأ على الوضع األمين                      
أدت هذه التطورات كما            .   الضفة الغربية واعتقال أو قتل عدد كبري من األشخاص املطلوبني                       من مشال    

ل                             والبالغ عددها اآلن حويل            ( غربية  يقولون، إلزالة ثلث احلواجز على الطرق ونقاط التفتيش يف الضفة ا
، وعمل ذلك بدوره على تعزيز النشاط االقتصادي الفلسطيين يف كل من مدن جنني وطولكرم                                  ) ئة اامل  

 مستويات العنف يف قطاع غزة، إال أهنم                بارتفاع    قرار اإلسرائيليني        إ بالرغم من     % .   ٣٥وقلقيلية مبقدار      
وقت الذي تلقت بلدة سديروت اإلسرائيلية القريبة من غزة                    ويف ال    .   يعتربون الوضع مستقراً وقابل لالحتواء              

.  رأى احملللون العسكريون يف ذلك حالة شاذة، وليس كنتيجة لتطور األسلحة                         ، هجوماً صاروخياً فلسطينياً      
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 إىل حتسن الظروف االقتصادية فقط، بل                ي عموماً، فإهنم يرون بأن حتسناً مستمراً يف الوضع األمين لن يؤد                      
: يف احلوار املرتكز يف الوقت احلايل على الوضع األمين؛ فكما قال أحد املشاركني يف املنتدى                                   سيحدث نقله    

 ".ميكن أن يكون هناك أمن بدون اقتصاد، لكن ال ميكن أن يكون هناك اقتصاد بدون أمن"
ضع كأسوأ و   "  واصفني الوضع األمين يف قطاع غزة             ، لون الدوليون تقييماً أقل تفاؤالً بكثري              و قدم املسؤ    

 اشتباك يقع كل يوم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني وأن                 ١٢-٦مشريين إىل أن ما بني         "   منذ سنوات عدة     
لقد كان هلذه     .    يف جنوب غزة     ا  مواطن فلسطيين مشرد      ٢٠٠٠عمليات اجليش اإلسرائيلي األخرية خلفت              

مح ألربعة أو حنوها من بني          دولية، فإنه يس      ال  لمنظمات  ل وفقاً  ف :   جددة آثار اقتصادية حادة            تاالضطرابات امل       
. عشرين حاوية تصل إىل معرب كارين يومياً بالدخول، ويغلق معرب كارين كلياًَ يف أيام التصعيد والتوتر                                      

املعد مؤخراً أن االقتصاد الفلسطيين ككل مستمر يف الضمور                      ٣وجد تقرير البنك الدويل          بشكل عام،      
 مما كان عليه حجم     أكرب يف حجمه     بشكل  ي اإلمجايل      الناتج احملل     ر بسبب اإلغالقات، ويعاين من تدهو             

 وعلى الرغم من إشارة تقرير            ، ٤الكساد العظيم يف الواليات املتحدة ومن االهنيار املايل األخري لألرجنتني                              
 عدم إمكانية     إال أنه حيذر من        ،  ٢٠٠٣  البنك إىل استقرار الوضع االقتصادي الفلسطيين بعض الشيء يف عام       

تسهيالت جذرية لإلغالقات الداخلية يف كافة أحناء الضفة الغربية، وفتح                            " رار يف غياب      تعزيز هذا االستق      
 ٥.احلدود اخلارجية الفلسطينية أمام جتارة السلع، ودعم تدفق العمالة الفلسطينية حنو إسرائيل بشكل معقول

 يةاحتمال   ن م  من هذا الوضع، معربني عن قلقهم           أيضا   كان املراقبون الفلسطينيون متشائمني             ، كذلك  
تشري االستطالعات     ، و  أن يكون التدين يف العنف الذي ساد الضفة الغربية مؤخراً جمرد وضع مؤقت ال غري                             

لفلسطينية مثالً إىل أن         لفلسطينيني يشعرون بعدم األمان                %   ٧٧ا لتأييد        ، من السكان ا  مع بقاء نسب ا
، تبقى الغالبية      ) على التوايل     %   ٧٩، و  % ٧٢  بنسبة ( للمصاحلة مع إسرائيل ووقف العنف املتبادل مرتفعة                  

 . مؤيدة للهجمات االنتحارية داخل إسرائيل ما مل يتم التوصل التفاق لوقف العنف%) ٥٩(
 .االرتفاعبحلماس حلركة وسط الفوضى السياسية املتنامية يف املناطق الفلسطينية، يستمر التأييد 

قب   ه رد  أو  وفقاً ملا     السلطة الفلسطينية وشرعيتها الداخلية           ن، فإن فاعلية       و ودولي    ون ن فلسطيني  و مرا
لتدين،          ا يف  ة  من                            و مستمر لعظمى  ا لبية  لغا ا قبل  من  اً  ييد تأ مل  لشا ا لسياسي  ا اإلصالح  دعوات  تلقى 

. مثالً يف انتخابات فتح الداخلية           كما حدث    ، وقد مت القيام ببعض املبادرات اإلجيابية،             %)٩٢(الفلسطينيني 
 لوقف التفتت السياسي الذي حيدث حىت يف األوساط العليا                     رغم ذلك، مل تكن هذه اخلطوات كافية               و 

                                                 
      )٢٠٠٤ يونيو، ٢٣ ( ، االنفصال، االقتصاد الفلسطيين، واملستوطناتالبنك الدويل 3 
 :  علي املوقع التايليوجد

http://Inweb18.worldbank.org/mna.nsf/Attachments/Disengagement+Paper/$File/Disengagement+paper.pdf. 
 املصدر نفسه  4
 ملصدر نفسها  5
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ل  إن النجاحات األوىل اليت حتققت من خالل                  .   للقيادة الفلسطينية      زئي للسلطة من قبل الرئيس        اجل  نقل ا
 فمجلس األمن القومي الفلسطيين مل يقم فقط             ، الفلسطيين إىل رئيس وجملس الوزراء قد تبددت بسرعة                     

 وقد علق أحد املشاركني يف          ، نية للرئيس، بل أخذ يف مناقشة قضايا غري أمنية               بإعادة املسؤوليات األم             
 بدالً من احلصول على رئيس          ، قد حصلوا على رئيس رمزي للوزراء               " املنتدى بالقول بأن الفلسطينيني           

لقيام بإصالح حقيقي يف أجهزة األمن                                . " سلطة رمزي     يف ظل هذه الظروف يبدو أنه من غري املمكن ا
 . ةالفلسطيني

 حيث بلغ   ١٩٩٥يف هذا السياق، ارتفع التأييد للمنظمات اإلسالمية إىل أعلى مستوى له منذ عام                            
 أشارت استطالعات الرأي إىل أن تأييد احلركة                     ، حيث   وكان حلماس تأثري متنام بشكل خاص            ، % ٣٥

إلسرائيلية    على األقل يف غضون األشهر الستة األخرية، على الرغم من االغتياالت ا                            %   ١٠ارتفع بنسبة     
محاس يف حكم قطاع      حركة   من الشعب الفلسطيين تؤيد مشاركة           %   ٩٠وهناك نسبة تفوق       .   لزعمائها   

محاس بالتايل أن يتم اختاذ القرارات                  حركة   لب  امن احملتمل أن تط      .   غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي منه            
فكانت آراؤهم        فقد  ن  وليأما اإلسرائي      .   الفلسطينية باإلمجاع بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة                     

كما  .    للعنف تأييدا    محاس ال يعين بالضرورة          تأييد حركة    متضاربة بشأن تأثري محاس املتنامي، معترفني بأن                  
 .أن بعض اإلسرائيليني يعتقد بأن محاس قد تكون بديالً أفضل للسلطة الفلسطينية

لسياسي الفلسطيين مبا يف ذلك            خيتلف احملللون حول املدى الذي ستغري فيه االنتخابات املشهد ا                      
 ووفقاً ألحد التصورات، فإن االنتخابات ستنعش املؤسسات السياسية الفلسطينية،                          ، دفع حركة اإلصالح       

من غري احملتمل أن      ووفقاً لتصور آخر،         .    الفلسطينية  وستعمل بالضرورة على تقليص قوة رئيس السلطة               
 .١٩٩٦ الوضع الراهن أكثر من جناحها يف عام يكتب لالنتخابات يف الوقت احلايل النجاح يف تغيري

الضفة الغربية على تغيري الدينامكية على األرض بطرق                  الفصل حول     قد يعمل بناء إسرائيل جلدار           
  .غري متوقعة

على الرغم من أن املشاركني يف اللقاء مل يناقشوا بالتفصيل اآلثار اليت قد تترتب على بناء إسرائيل                                      
 الغربية، إال أن هناك إدراكاً عاماً بأنه سيؤثر يف العام املقبل وإىل حد كبري على كل                                   يف الضفة    الفصل  جلدار   

يؤمن اإلسرائيليون، من خالل مالحظتهم              .   من البيئة السياسية واألمنية واالقتصادية يف األراضي احملتلة                       
يساعد على ازدياد        للنجاح الذي أحرزه وجود اجلدار مؤخراً يف منع اهلجمات يف الظاهر، بأن تشييده قد                                   

ويف هذا الشأن، رأى البعض أن وجود اجلدار عمل أيضاً على تقليص                             .   تأييد الرأي العام لعملية السالم             
على الرغم من أن       ( خماوف اليهود اإلسرائيليني من انتشار التطرف بني املواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل                              

لقيام به                       لبيانات اخلاصة باستطالع الرأي الذي مت ا ليهود اإلسرائيليني قد أظهرت                 ا لتأييد   مؤخراً بني ا  ا
 كما يتوقع اإلسرائيليون بأن تغيري مسار اجلدار                ) .   مما يزيد الشكوك يف صحة هذا الرأي             "   للترحيل  " املتنامي    
على  الفاصل    مبا يتفق مع قرارات حمكمة إسرائيل العليا األخرية سيقلل من التأثريات السلبية للجدار                              الفاصل  
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وقد   .   ني الذي يعيشون داخل وحول املنطقة املتضررة، مما سيعمل على احلد من التوتر يف النهاية                              الفلسطيني  
أبدى مراقبون آخرون قلقهم بشأن بناء اجلدار والذي ينظر إليه الفلسطينيون على أنه ليس جمرد مصدر                                        

ية هنائية يتم التفاوض         تسو ةللمشقة االقتصادية ومصادرة ملمتلكاهتم فقط بل أيضاً كمحاولة للقضاء على أي                         
قطاع  عليها حيث سيعمل على إفساد اجلو العام يف الوقت الذي ستقدم فيه إسرائيل على فك ارتباطها مع                               

 .غزة
 يدعم اجملتمع الدويل اجلهود املصرية يف التوفيق ما بني خطط إسرائيل لفك االرتباط مع خارطة                                   

 .ألمر بفرص جناحهاالطريق، إال أنه يف نفس الوقت متشائم عندما يتعلق ا
مل  هود  اجل  تعترب   يف       ا األخرية  ية  لة    صر و لفلسطيين                  حما ا لتنفيذي  ا ز  جلها ا إصالح  عملية  على  ثري  لتأ ا

واألجهزة األمنية وحماولتها ربط اخلطة اإلسرائيلية لفك االرتباط مع خريطة الطريق جديرة بالتقدير على                                         
لرغم     : وجود نقطيت ضعف يف املقترح املصري            يشري املشككون إىل       و   ، من الشك يف إمكانية جناحها         ا

الرئيس    األوىل، كما يقولون، هي أن هذه اخلطة تتطلب تقدمي تنازالت فلسطينية تتمثل يف تقليص سلطات                              
 ضمانات لقيام    ةعرفات دون أن يكون هناك خطوات من قبل الطرف اإلسرائيلي باملقابل ودون وجود أي                                    

أما نقطة الضعف الثانية،         .   طلوب منهم  امل   الفلسطينيون بإجناز       الطرف اإلسرائيلي ببعض اخلطوات إذا ما قام                  
يعتقد بأن املصريني راغبون يف الظهور على أهنم جادون لكنهم يف حقيقة                         " فتكمن يف أن الرئيس عرفات           

لنتيجة، هو نفسه غري جاد يف ذلك                    يقترح املشككون، أنه على الرغم من رغبة                 " .   األمر غري ذلك؛ با
كما  .    فإن احلوافز غري مشجعة لعمل الكثري           ، لظهور على أهنا تساهم يف إدارة الصراع                 احلكومة املصرية با       

 ما مل توقف إسرائيل        -حىت إلغراض التدريب         -أهنم يشكون يف أن مصر ستقوم بإرسال أفراد لقطاع غزة                    
 .نشاطها العسكري يف املنطقة

، إسرائيل وفلسطني، تعيشان         الدولتني    "   لرؤيا   "على الرغم من الدعم الدويل الذي مل يسبق له مثيل 
جنباً إىل جنب يف سالم وأمان، فإن جدية واشنطن يف حتقيق ذلك ليست كبرية وهي ال تبدو مستعدة                                

 ".لتفصيل مضمون هذه الرؤيا
ول فرص قيام     ح حول حل الدولتني و          النقاش داخل األروقة األمريكية               "   بتطبيع " قامت إدارة بوش          

سة األمريكية خيتلفون جوهرياً أكثر من أي وقت مضى حول الشكل                       إال أن صناع السيا       -" فلسطني " دولة    
يقول بعض املراقبني أن إدارة بوش جتنبت وحبزم املصادقة على                            .   الذي ينبغي أن يأخذه حل الدولتني               

من قبل اجملتمع الدويل حول احلل الدائم، ونقصد هنا ترسيم احلدود النهائية استناداً إىل                                 "   اإلمجاع املفترض       " 
، مع وجود تعديالت طفيفة وجعل القدس املفتوحة واملوحدة عاصمة للدولتني، إىل جانب                                 ١٩٦٧خط  

عالوة على ذلك،    . االعتراف حبق الفلسطينيني يف العودة من حيث املبدأ مع تطبيق ذلك احلق بشكل حمدود
 . فإن الرئيس بوش ال يؤمن بأن األمر جدير باحملاولة خوفاً من الفشل
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 واضح ما بني خطة فك االرتباط           بشكل  إدارة بوش        تربط  إنه من غري احملتمل أن        وبناءاً على ذلك، ف         
ويبقى من املبكر جداً احلكم على ما ستقوم به إدارة كريي يف حالة فوزه                          .   والوضع النهائي      يف قطاع غزة      

 .يف االنتخابات األمريكية
 

 التطورات والتصورات/  خطة فك االرتباط اإلسرائيلية:ثانياً
 صادق جملس الوزراء اإلسرائيلي على خطة فك االرتباط                     ٢٠٠٤)   يونيو  (  من حزيران      يف السادس     

 :املنقحة، ومن بني النقاط الرئيسية اليت وردت هبا ما يلي
معه  ليس هناك شريك يف اجلانب الفلسطيين ميكن            "  تستند اخلطة على أساس أنه         : توجه أحادي اجلانب         

إن اهلدف من فك االرتباط هو حتسني البيئة األمنية                    " .   قت الراهن      يف الو   إحراز التقدم يف عملية سالم ثنائية            
لن تستأنف    " .   تظهر قيادة فلسطينية جديدة قادرة على حماربة اإلرهاب وتطبيق اإلصالح                "والسياسية إىل أن 

 .إسرائيل املفاوضات السياسية مع الفلسطينيني ما مل يتحقق ذلك
على أربعة مراحل، من مجيع املستوطنات يف قطاع غزة                    ختطط إسرائيل لالنسحاب،         : إخالء املستوطنات       

 .جنيم، كادمي، سانور، وحومش: ، هيومن أربع مستوطنات يف مشال الضفة الغربية
 ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة احلصرية على اجملال اجلوي لغزة وبالتواجد                        : السيطرة على الغالف اخلارجي           

 إىل ذلك، فإن إسرائيل تنظر إىل وجودها يف ممر                     باإلضافة   .   العسكري على طول الشريط الساحلي هلا             
يف الوقت احلايل، رغم أهنا ستأخذ بعني االعتبار االنسحاب منه فيما                          "   كمطلب أمين أساسي    " فيالدلفي    

 ". للواقع األمين السائد"بعد، مستندة يف ذلك على تقدير 
ي لن يكون هناك وجود إسرائيلي            ويف أي ترتيب هنائ        " تتوقع اخلطة أنه     : االنسحاب الكلي النهائي من غزة

، فإنه لن يتم إال بعد     )يف كل من غزة والضفة الغربية(أما القرار الفعلي بإخالء املستوطنات ". يف قطاع غزة
 . تقييم الظروف وبعد إمتام التحضريات لذلك

ضد "   ئي وقا  "  القيام بالرد أو اختاذ إجراء                 ها يف حتتفظ إسرائيل حبق     :   االحتفاظ حبق الدفاع عن النفس            
 .حىت بعد انسحاهبا منه" القادمة من قطاع غزة"التهديدات 

احملددة يف اتفاقية         (  ستبقى الترتيبات التعاونية احلالية            : سارية املفعول     "   ذات العالقة      " بقاء االتفاقيات القائمة           
الضرييب    إلدارة نقاط العبور، وإمدادات املياه واملرافق األخرى، والربيد واالتصاالت، والنظام                                                 )   أوسلو  
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لفلسطينيني                     لقيود املفروضة على امتالك ا لنقدي، وا ل  ألسلحة ل وا ومبرور الوقت        .   ثقيلة سارية املفعول     ا
 .ستسعى إسرائيل لتقليص تدفق العمالة الفلسطينية حنو إسرائيل حىت تصبح صفراً

نها ستترك باملقابل     ستقوم إسرائيل بتدمري منازل املستوطنني أو املباين الدينية، لك                      :   هدم منازل املستوطنات         
 . املمتلكات الزراعية والصناعية بدون تدمري

تسهيل بناء املؤسسات      )   ١  ( :  تسعى إسرائيل للحصول على الدعم الدويل يف عدة جماالت                    : ر الدولية     ا األدو    
مساعدة وتدريب        )   ٣  ( . مراقبة اجلهود الفلسطينية الرامية لإلصالح ومكافحة اإلرهاب                      )   ٢( الفلسطينية؛    
حيث ستقبل إسرائيل التدخل األمريكي والربيطاين واألردين واملصري يف هذا                              ( ن الفلسطينية   أجهزة األم      

 .الدعم اإلمنائي للفلسطينيني) ٥(متلكات املوجودة يف املستوطنات؛ مإدارة نقل امللكية لل) ٤(؛ )اجملال
ءا                         : رفع املسؤولية       ئيل، ستنتفي صحة االدعا ت املوجهة ضد      عند إمتام خطة فك االرتباط وفقاً إلسرا

 ".إسرائيل فيما يتعلق مبسؤوليتها جتاه السكان الفلسطينيني يف قطاع غزة
، فإن هناك     ٢٠٠٥الرغم من أن تاريخ إمتام اخلطة هو هناية عام                   ب يشري املسؤولون اإلسرائيليون إىل أنه          
 لعملية الفصل،    ومت بالفعل البدء يف إعداد الترتيبات الالزمة                     .   أمل أن يتم تنفيذها يف وقت سابق لذلك             

إفراز جلنة للتعاون مع مصر فيما يتعلق بالترتيبات اخلاصة بإدارة ممر                         ب وقامت وزارة الدفاع اإلسرائيلية                  
التعويض على شكل     :   باإلضافة لذلك، تعتزم احلكومة اإلسرائيلية عرض خيارين على املستوطنني                        .   فيالدلفي   

لنقدي        ا لدفع  جديد              ( ا بيت  ء  ا من شر ميكنهم  لذي  ا لقدر  و يف                با أ ئيل  ا إسر يف  ء  ا ، سو آخر مكان  يف   
بية          لغر ا لضفة  ا لوم                   ) مستوطنات  بلدة شيفيل شا يف  لنقب  ا يف  توطينهم  دة  عا إ و  أ احلكومة     و   ، ،  ستقوم 

 . ع املستوطنني على االنتقال للنقبيتشجلاإلسرائيلية بعرض حوافز 
ن ي االنفصال، مشري       عدم إغفال الضفة الغربية يف خطة             وجوب  سرائيليون على اإلسؤولون املكما أكد 

إىل أهنم سيخلفون وراءهم يف مشال الضفة منطقة خالية من املستوطنات والوجود العسكري اإلسرائيلي                                     
وقد أشاروا إىل أن إسرائيل تعتزم أيضاً تسهيل احلركة                      .   يفوق ضعف ما سيخلفونه وراءهم يف قطاع غزة              

 متصل، أي بناء طرق جديدة لربط املناطق                  خط مواصالت    وإنشاء    حبرية أكرب يف باقي مناطق الضفة الغربية               
 على الرغم من أنه         غزة،    وقطاع    الغربية   بني الضفة   "   ممر آمن   " لكنه ليس من املطروح حالياً بناء            .   الفلسطينية  

وقد                  ئيل،  ا إسر عرب  ملرور  ا لفلسطينيني  ا لبعض  كثر       ت سيسمح  أ ملموسة  تيبات  تر حال   وضع  " جنح   " يف 
 . االنفصال عن غزة

 
 :سرائيليةالتصورات اإل) أ
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الضغط الشعيب     :   يرى اإلسرائيليون أن خطة شارون لفك االرتباط قد نتجت عن عدد من العوامل                              
الفراغ    " احلاجة مللء      و للمضي قدماً يف جهود السالم، اليت سينتج عنها احنساراً للعنف داخل إسرائيل؛                           

 للصراع؛ واالهتمام بأن           زيادة وعي شارون بالبعد الدميوغرايف                 و ،  " السياسي الذي جنم عن سلبية شارون          
وخيتلف اإلسرائيليون       " .    مشكلة اآلخرين     –غزة بشكل خاص      قطاع    و –يصبح الفلسطينيون بشكل عام        

مت بالفعل احتواء       قد  حول املدى الذي يعترب فيه األمن عامالً مهماً يف اخلطة، حيث يرى البعض بأنه                              
آخر   " يرغب بأن يكون أحد أفراد أسرته               غزة، ويرى آخرون بأنه ال أحد                قطاع   التهديدات القادمة من           

 ".جندي إسرائيلي ميوت يف غزة
 جناح خطة الفصل، إال       إل يرى بعض املخططني اإلسرائيليني يف التدخل الدويل احملدود أمراً أساسياً                           

أهنم يشريون إىل وجود نقاش متواصل داخل إسرائيل حول طبيعة األدوار الدولية املفضلة وال يزال هذا                                           
احلكومة    أن تقبله     ستبعد ي دولية أمر     ال  عسكرية  ال  لقوات    ا  لكن من الواضح اآلن أن انتشاًر              ، توحا النقاش مف    

مييل صانعوا السياسية يف إسرائيل إىل           .   " لضمان محاية العاملني الدوليني           " احلاجة   ها ب اإلسرائيلية، رغم إدراك            
ت األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ومع                عدم الثقة بالقوات الدولية مستذكرين جتارهبم السلبية يف لبنان مع قوا                          
كما أهنم يشريون إىل أن جتربتهم مع              .   قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف مصر أثناء أزمة السويس           

ووفقاً لذلك جيب على اجملتمع          .   اإلشراف األمريكي والربيطاين على السجناء يف أرحيا كانت غري مرضية                          
كما  .    الفلسطينية  ى من التدخل مثل املساعدة يف بناء مؤسسات الدولة                   الدويل أن يركز على مناذج أخر              

ئيليون على          ل  يأخذ اإلسرا ل  عاملني  ا للغوية مثل                 ا لقوات    " دوليني عدم حرصهم يف استخدامهم للتعابري ا ا
 . دولية" فرق عمل"، إال إذا كان املقصود "الدولية

روط على إسرائيل للقيام خبطوات يف            ينصح اإلسرائيليون اجملتمع الدويل بوقف حماوالت فرض الش                       
بل  .    فهم ال يرون خطة االنفصال كجزء من خريطة الطريق                  ، " غري واقعي    " الضفة الغربية معتربين ذلك أمراً             

ئيلية ترفض وبشكل واضح اختاذ خطوات                         لفلسطينيون بإمتام         "   سياسية" إن احلكومة اإلسرا ما مل يقم ا
األمين    خاصة اإلصالح السياسي و       -أكمل وجه     على  ، التزاماهتم الواردة يف املرحلة األوىل من خارطة الطريق              

 .بشكل أساسي
  ذلك يأمل اإلسرائيليون أن يعمل اجملتمع الدويل وبسرعة على تسهيل جناح االنفصال من                              عوضاً عن  

 ،على تلبية االحتياجات الفلسطينية          تشجيع العمل وفق خطة االنفصال املوضوعة حبيث تصبح قادرة                    خالل  
 ،عتمد على مدى جناح االنفصال عن غزة            تويعتقدون بأن احتماالت حصول تقدم يف الضفة الغربية س                     

" . جيب أن ينتهي    "   " انتظر وانظر ماذا سيحدث         " ووفقاً لذلك، فإن املوقف السائد يف العواصم األجنبية                       
ميكن القيام بعمل فوري من خالل التطرق لعدد من القضايا مثل ابتكار سبل تكفل دخول املشاريع                                   و 

مر من احلكومة بعد السماح          واليت كان من املقرر إغالقها نتيجة أل              – اإلسرائيلية إىل منطقة إيريز الصناعية             
 فقبل كل شيء يشدد اإلسرائيليون على أنه يف               ، ها مفتوحة   ء لإلسرائيليني بالدخول إىل غزة هبدف إبقا                
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 بعض املرونة يف حتديد األدوار الدولية يف سياق االنفصال، ال يزال هناك خطني                                 هناك  الوقت الذي ال يزال           
ائيل حبق الفيتو فيما خيص األشخاص أو السلع اليت تدخل                   األول، ستحتفظ إسر      :   أمحرين ال ميكن جتاوزمها         

بالنظر إىل النقطة       .   إىل إسرائيل، ثانياً، تصر إسرائيل على االحتفاظ باملسؤولية الكاملة يف الدفاع عن نفسها                                
غزة أثناء أو بعد فك          قطاع   إذا تعرضت إسرائيل للهجوم من           أنه   األخرية، حيذر املسؤولون اإلسرائيليون من                   

 .وبكل بساطة للقطاع" ستعود"تباط، فإن القوات العسكرية اإلسرائيلية االر
ئيليون بأن                  واقعاً اقتصادياً جديداً تتم اآلن صياغته وتعترب عملية                    " بالنظر إىل املستقبل يرى اإلسرا

مر  وهم يدفعون اجملتمع الدويل حنو إدراك أن حترك األفراد حبرية إىل داخل إسرائيل أ                                      .   االنفصال جزءاً منه        
لنهاية فإهنم        " .   احللول اليت ستدعم استقاللية االقتصاد الفلسطيين               " وحنو حتديد     "   يعارض مصاحلنا      ويف ا

فرص العمل على إسرائيل بل على قطاع غزة ومشال الضفة                     إلجياد    هود  اجل  يوصون بأنه جيب أال ترتكز          
مين قد ال يشجع االستثمار يف        الغربية، بل وأيضاً على الشمال الشرقي لسيناء مع اإلشارة إىل أن الوضع األ                              

وباملثل فإهنم يعربون عن الرغبة يف اختاذ خطوات لتسهيل حركة السلع إىل داخل                              . غزة للفترة القادمةقطاع 
هم يركزون على أن إسرائيل، وبكل               ، و  وخارج غزة، مثل زيادة عدد معدات الفحص يف معرب كارين                         

سرائيلي، وإهنا غري معنية بالتكامل االقتصادي الذي                     معنية بفصل االقتصادين الفلسطيين واإل            ، األحوال     
 .ات أوسلويسعت إليه اتفاق

 

 ة الفلسطينيتصوراتال) ب
على               لفلسطينيني  ا قبل  ئيلية            هناك ردود فعل خمتلفة من  اإلسرا فك االرتباط  ها      .    خطة  لبعض يرا ا

ألرض   احتالل ل    شى أنه سينجم عنها إعادة       البعض خي    الضفة الغربية، و        من ة لتسهيل ضم أراض      كمناور   
 ستطبق اخلطة بالفعل على أرض        ت إذا كان     فيما  الكثريون     كيشك الفلسطينية من قبل األردن ومصر؛ و             

 ني احمللل   بعض أشار  .   من الصعب توقع الكيفية اليت سريد هبا الفلسطينيون على االنفصال                  ف   ، وعليه،    الواقع    
لظهور وكأهنا       عدم رغبة إسرائيل يف ا         على الرغم من     :    أن هنالك احتمالية كبرية للعنف           إىل  الفلسطينيني  

 فك االرتباط       يرون   فهم   ، بالتحديد    الفلسطينيون    املتشددون      أن هذا ما يريده         إال  ،  حتت النار    تنسحب  
نتهاز اللحظة اليت يتم              آخر جلنوب لبنان و       منوذجاً    لفلسطينية      " فيها    يأملون يف ا تصوير   و "   دفن السلطة ا

 فإن األحادية اإلسرائيلية            التحليل،   ا  بناءا على هذ     .    املسلح  كفاح على أنه انتصار لل         اإلسرائيلي    االنسحاب     
 ومها  ،القدرة كل من الشرعية وإىلالسلطة  تفتقر حيث،  بشكل  أكربتسهم يف إضعاف السلطة الفلسطينية

 صارمة ضد    السلطة باختاذ إجراءات           قيام     إذا كان من املتوقع  خاصة– بعد االنفصال أأمران سيصبحان أسو
 السياق،   يف هذا    .    االنسحاب     إجبار إسرائيل على        الشعب على أهنا ساعدت يف        إليها  اليت ينظر    األطراف      

 سيتم بدون   كان  إذا      بشكل أساسي   سيحدد  اإلسرائيلي      حجم االنسحاب     بينت استطالعات الرأي أن           
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 أن هذا    اتضح  استمرار اهلجمات املسلحة من قطاع غزة إذا ما                   % )   ٥٥(  األغلبية بنسبة     ؤيد ت :   عنف 
الن    غري   ا وبنسبة           كامل  سحاب  األغلبية  عارضت  بينما  كان            %   )   ٥٩( ،  لة  حا يف  اهلجمات  هذه  مثل 

 .  تاما من القطاعاالنسحاب
ن ويطين الفلس  يؤيد   كما  ، ال  يف سياق االنفص     واسعاً  تؤيد غالبية كبرية من الفلسطينيني وجودا دوليا                 

يعتقد الشعب    :   " قائال   املشاركني     دح كما الحظ أ      ( القدرة الفلسطينية      الدور الدويل يف بناء            بشكل كبري   و 
إن مل يعتقد ذلك بعض املسئولني يف السلطة               حىت و  للمساعدة،    الفلسطيين بأن السلطة الفلسطينية حتتاج           

 الدوليني يف     العاملني   وبشكل أكثر حتديدا، أظهرت استطالعات الرأي األخرية تأييدا ملشاركة                             .   " الفلسطينية  
 وإعادة بناء األجهزة           ، % ) ٧٠( املساندة يف بناء املؤسسات            و ، ) %   ٧٨( إعادة بناء االقتصاد الفلسطيين             

 كما سيعتمد الفلسطينيون على اجملتمع        % ) . ٦٠( الفلسطينية   – وإدارة احلدود املصرية              ، % ) ٦٤(   األمنية    
 حيذر احملللون     و .   اف العملية السياسية     ل ستؤدي إىل إعادة استئن          افصن الدويل لتقدمي الضمانات بأن عملية اال               

 ،االنتخابات الفلسطينية       ي  ا مل جتر   فعاال ما مل تستأنف املفاوضات وم             لن يكون   ن التواجد الدويل         أ من  
 . ن أساسيتني يف إعادة الشرعية للقيادة الفلسطينيةان اخلطوتاحيث ستكون هات

 

 ة الدوليتصوراتال) ج
ئيلي   االنفصال اإل       خطة  لدعم   يف التدخل الدويل        إسهامها    املتوقع      احلكومات    تصورات    تسم ت   ةسرا

"  على اجملتمع الدويل         الطرف الثالث أن        حكوميون من      مسئولون     يرى  و   ،  اخلطة ذاهتا     مبوافقتها املترددة جتاه          
  استعداد  وأشاروا إىل       ؛  "   غزة على أهنا أخبار سارة حبد ذاهتا              قطاع   ن التعامل مع االنسحاب اإلسرائيلي م             

 اآلخرون،      أما   ، غزة  قطاع   يف   بناء املؤسسات      إعادة    إلصالح و   ا الدعم  جلهود      كوماهتم لتقدمي اخلربات و         ح 
 هناك بعض املخاوف من أن ختدم           و   ، السلمية    احلياة للعملية    يشككون يف قدرهتم على النجاح يف إعادة               ف 

 ال يف مساندة أي مبادرة           غري راغبني       وهم  ، أهداف شارون يف وضع ترتيبات انتقالية طويلة املدى                      اخلطة  
 بإمالء   إسرائيل    تقوم فيها    اليت   احلالية    قلقون بشأن الديناميكية          وهم  األمن،    تصب يف مصلحة السالم و       

 .مبعاجلة أي نتائج سلبية تتبعها اجملتمع الدويل  أن يقومتتوقعبينما الشروط 
قطاع   حتسني الظروف االقتصادية يف            لن يعمل على   إسرائيل ولون الدوليون من أن انفصال ؤحيذر املس

االعتيادية إىل جانب استئناف           والسلع    سطينية أمام حركة األشخاص         لحدود الفل    يتضمن فتحا ل   غزة ما مل     
لفلسطينية باجتاه             فقد تصبح   ،  اإلغالق    حمكم "    اخلارجي    الغالف   " أما إذا كان        .   إسرائيل   تدفق العمالة ا

. مشال الضفة الغربية       قطاع غزة و     احلواجز أمام احلركة يف             بالرغم من إزالة املستوطنات و             أ والظروف أس     
الشرائية     طلب ارتفاعا يف القدرة          يتسالرحبية  من أن تطويرا للعالقات التجارية حيذرونلك، فإهنم باإلضافة لذ

 . ، مما سيستغرق وقتا من الزمناإلنتاجية للفلسطينينيالقدرة و
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عهد بإرسال املزيد من         حكوماهتم يف الت      تردد    يف التدخل الدويل إىل           إسهامها    املتوقع    الدول     و ممثل أشار  
هم يسعون   ، و  أمين متماسك   ل من خالل إطار عمل سياسي و         االنفصا   وارد إىل املنطقة ما مل يتم           امل   و األفراد     
 ،) اد األورويب ملوافقته على خطة االنفصال                 أرفقها االحت      اليت  مثل الشروط السياسية        (  أهداف واضحة       إلجياد   

ن عدم استهداف      ضما، و  مزيد من التدخل الدويل          احلصول على املوافقة باإلمجاع من كال الطرفني على                   و 
، يشدد املسئولون الدوليون            فيما يتعلق بالشرط األخري        و   .  الدولية من قبل كال الطرفني          العاملني واملمتلكات       

 الظروف    لكنهم يطالبوهنا بتحديد      يف الدفاع عن نفسها،         على أهنم ال يطلبون من إسرائيل التنازل عن حقها                 
 . وبشكل أكثر دقةاليت ستمارس فيها هذا احلق

 

 يف قضايا خطة فك االرتباطالتدخل الدويل : اثالث
يف  للتدخل الدويل        ختطيط احليوية الالزمة يف أي          نقاش عدد من القضايا          بتحديد و   ام املشاركون      ق 
سئلة اليت أجيب     على الرغم من أن األسئلة اليت طرحت كانت أكثر من األ                    و .    اإلسرائيلي    االنفصال      سياق 
، بل أيضا بعض التحديات التشغيلية اليت              فقط األبعاد السياسية        ليس  قاش بن وا   أ  بد ني أن املشارك      إال  ،  عليها 
 .قد تربز

 

  املمتلكاتنقل ) أ
نقل ممتلكات   املباين احلساسة و      املنقحة هدم بيوت املستوطنني و           اإلسرائيلية     نفصال   خطة اال   تتضمن 

 على    األطراف الثالثة        امللكية هلذه     سيتم نقل  حيث ( ثالثة   طراف    إل لسطينيني أو   املستوطنني األخرى إما للف          
 فيما  " متماسكة وغري استفزازية       " مستعدة ملناقشة أية مقترحات           احلكومة اإلسرائيلية        تبدو  و   ، ) انتقايل   أساس   

تساؤل جدي عن       هناك   "    أن   إىل   اإلسرائيليون      املسئولون     أشار    فقد حال،     ةعلى أي   ، و  لكيةامل  خيص نقل   
الستطالعات    ووفقا    . " هلذه العملية بأسلوب منظم       وليه  كن الوثوق به يف ت       كيان فلسطيين مي      مدى وجود     
غزة  قطاع    يف  عدد املؤيدين        وإن كان     (  منازل املستوطنني       هدم     يؤيدون    ني فإن غالبية الفلسطيني      ، رأي حديثة     

يؤكد     أن ذلك اهلدم       إىل     ، نياحمللل  كما يعزوه أحد       وقد يكون السبب يف ذلك            ، ) أكرب منه يف الضفة الغربية         
البدء   السلطة الفلسطينية على       حيثون   الفلسطينيني   فإن   وعليه،   .   بشكل حاسم  و ة   من غز  إسرائيل   انسحاب    

سيكون "  حمذرين من أن ذلك         بشفافية،    بذلك   القيام    و اآلن      للتصرف مبمتلكات املستوطنني        خطط بوضع 
 ."اختبارا ملصداقية السلطة الفلسطينية
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  مفيدة متلكات مشريين إىل سوابق       ملل يعرب اجملتمع الدويل عن استعداده لتقدمي املساعدة يف نقل منظم                      
ال يوجد أحد يف اجملتمع           " : قائال  ولني   ؤعلق أحد املس     ، وقد    ) الشرقية    أوروبا      : مثال  ( يف التاريخ األورويب            

 بتقدمي  إن اجلميع مهتم       غزة،   قطاع   اليت ستتركها إسرائيل يف املمتلكات أمر  تويلهمن مسؤولياتيرى الدويل 
 ".جبدارةهتم لتلك املسؤولية املساعدة للفلسطينيني يف إدار

 

 الغالف اخلارجي/ نظام احلدود) ب
إال أن     عن مجيع أجزاء قطاع غزة باستثناء غالفها اخلارجي،                    عن انفصاهلا    بالرغم من إعالن إسرائيل           

 من وإىل   اخلروج      الدخول و     أي    حمليط اخلارجي للقطاع،        ا ة اليت ستدير هبا إسرائيل        لكيفي ا على    ون يتفق  نياحمللل
 ووفقا للنسخة     ، ادية أكثر من أي عامل آخر           االقتص    السياسية و   التطورات      على   حبد ذاته     سيؤثر ، غزة  قطاع   

 السيطرة احلصرية على اجملال          : التالية    على السلطات     للحفاظ   فإن إسرائيل تسعى       احلالية خلطة االنفصال،         
عتراض السفن       مبا يفي ال   للقطاع  التواجد العسكري على طول الشريط الساحلي                 و   غزة؛   اجلوي لقطاع      

لسلع    احململة باألسلحة      ملهربة األخرى و        أو ا ا قية أوسلو؛                عسكري يف ممر        و احملظورة وفقا التفا وجود 
تفق رفح مبا ي      معرب تواجد على    وال   ؛  غزة  قطاع   التهريب من      عمليات التسلل و     قدرة على وقف        ا  ذ فيالدلفي   

 تواجدها يف     إهناء    ستأخذ باحلسبان     إسرائيل   ن  فإ   ، نيسرائيلي  اإل   نيخططامل  واستنادا إىل       ،  مع الترتيبات احلالية        
 عدم ا كانت إسرائيل واثقة من           إذ  بعد االنفصال وحتديدا          ذلك أثناء و      "   قع األمين    ا الو  "  إذا ما تطلب      فيالدلفي   

ائيل بإعادة بناء املطار اجلوي              قد تسمح إسر  ف   اخلطة،   طبقا ملا ورد يف       و   ، هتريب األسلحة الثقيلة عرب احلدود           
ميناء أشدود        يف جناح     استعداداً لتخصيص      إسرائيل   تبدي    ذلك،    يف غضون    . الفلسطينيني    امليناء البحري      و 

 . غزة كوسيلة لتسهيل النشاطات االقتصادية الفلسطينيةقطاع لتجارة 
 األدوار الدولية التالية فيما يتعلق بالغالف                   بالنظر يف    إسرائيل     تقوم  يتوقع احملللون اإلسرائيليون أن            

  ) ٢  ؛ اجلبهة  على هذه    "   مشكلة الثقة   "   رغم توقع استمرار       ( ملصري يف إدارة احلدود             الدعم ا    )   ١  : اخلارجي    
 قيام )   ٣؛  ذه املهام    على ممارسة مصر هل     )   اجلنسيات يف سيناءةقوات املراقبة متعددرمبا من قبل ( مراقبة دولية 
رقابة    )   ٤  البحري؛    امليناء    ويف   ،  املطار   ويف   رفح،      يف معرب  ائيل يف صالة الوصول         إسر بأداء دور       طرف ثالث     

، يف إدارة وقف إطالق النار              مساعدة طرف ثالث        )   ٥  ية ؛ الفلسطيني  إشرافه على قوات األمن           طرف ثالث و     
 رفح أكثر من      يف الثالث على القيام مبهمة الفحص            يف قدرة الطرف        أعرب اإلسرائيليون عن ثقة أكرب              وقد  

، خول املنازل، وردم األنفاق               دعي احلاجة لد     األمر الذي قد يست        (     القدرة والرغبة يف ضمان محاية احلدود                
علق األمر بوقف التسلل        عندما يت   " أن تكون أكثر واقعية            إسرائيل      على بأن    يرون   كما أهنم      ، ) اعتقال الناس      و 

 .احللول املثالية غري الواقعية قد تكون أسوأ من احللول الواقعية اجليدةشريين إىل أن ، م"والتهريب
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يركز املسئولون      ، و   الطرف الثالث يف استكشاف هذه األدوار                 ترغب حكومات     ورغم ذلك كله،         
 ويعربون    ،  لالستقرار   زعزعة    قد يكون عامل      فيالدلفي   الدوليون على أن استمرار الوجود اإلسرائيلي يف ممر                      

ألعمال   ا على   الدوليني     لوم الفلسطينيني للعاملني      عن قلقهم بأن هذا التواجد سيعمل على زيادة احتمالية                   
 فإهنم يطلبون الوضوح من         ذلك،   عالوة على     .   االختطاف    تعرضهم بذلك للهجوم و       اإلسرائيلية و     االنتقامية    

القيود املفروضة على استخدام مجيع األطراف للقوة                   و  الدويل    ويض فالت ب فيما يتعلق   مجيع األطراف املشاركة           
 .املتوقعةكرد على التهديدات 

 

 احلكم الفلسطيين ) ج
 تفتقر  إسرائيل     إىل الفرضية القائلة بأن         ل اإلسرائيلية استنادا         افصن طة اال   مت تقدمي خ    ، سابقاً كما أشرنا    

موثوق     إىل   فلسطيين  به  شريك  من     ،   لرغم  با بني          وجود     أكيدة  اختالفات  لفلسطينيني    ئيليني        ا ا واإلسر
 الستئناف العملية     صالح املؤسسايت الفلسطيين شرطا مسبقا         اإل  إذا كان     حكومات الطرف الثالث عما           و 

 حيوياً  األمنية سيبقى عنصرا       بأن الدعم املقدم لبناء املؤسسات السياسية و                اً عام  اًهناك إدراك          أن   إال  السلمية  
 . الدعم الدويل للشعب الفلسطيين يف

: الصعبة   من األسئلة    ا  فإن خطة الفصل اإلسرائيلية تطرح عدد             املنتدى،    كما الحظ املشاركون يف          و 
التوقيت    ؟ ما هو    شرعية للقيادة الفلسطينية يف غزة         دة ال    هل ستلعب االنتخابات اجلديدة دورا يف إعا                 )   ١

 ما هي املعايري      ) ٢   ملشاركة محاس يف االنتخابات؟            سرائيلي  اإل  نظور  امل  خالل    من  ما هي العواقب      و املناسب؟    
سيقابل  ؟ هل    الفلسطينية  ةتعاونية مع السلط     اليت ستعمل هبا إسرائيل عند اختاذها القرار بشأن إعادة العالقة ال                          

لقطاع  دوار الفلسطينية يف حكمها          يف املؤسسات األمنية الفلسطينية توسع يف األ             فعلي الفعال وال      الح اإلص  
) ٣  ) الدولية يف الغالف اخلارجي؟             اإلسرائيلية و     هل سيتوىل املوظفون الفلسطينيون األدوار                :   مثال    ( ؟ غزة  

إلصالح  كيف ميكن  ربط ا     )   ٤   الضفة الغربية؟       احلكم يف   امل مع األسئلة اليت تتعلق مبسائل         تم التع  يكيف س 
 القانون؟علق باحلكم وسيادة تتطبيق القانون مع األسئلة العريضة اليت تيف جمايل األمن و

 

 الدور املصري ) د
م ذلك، فإهن     رغم   و   ، ل افصن ورا هاما يف سياق اال         د مصر  تلعب  تتوقع معظم األطراف املعنية أن              

 السماح   عدم إمكانية     اإلسرائيليون      يؤكد    و ، اح ات النج   يالسبل لذلك وحول إمكان          خيتلفون حول أفضل       
 إسهام    بإمكانية    أن البعض يعتقد     إال  ،  غزة  قطاع    مسؤوليات أمنية مباشرة يف           جنود مصريني ذوي       بتواجد   

إىل    يشري الكثريون     .   جهزة األمنية الفلسطينية       يف إصالح األ      اخلارجي و     احمليط   بشكل مفيد يف جمال أمن        مصر 
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 القضايا    تعاملت بفاعلية مع     بني إسرائيل كما أهنا    شروط اتفاقية السالم بينها و  ملتزمة حبذافري بقيتأن مصر
 ، أثار   من ناحية أخرى      .    يف منطقة العريش     الفلسطينيني  صريني و  األمنية احمللية مثل الرتاعات بني الصيادين امل                  

رة على ضبط النظام      القد  دى مصر الرغبة و    لكان الشكوك فيما إذا نيالدولي وني اإلسرائيلينيكل من املسئول
احلدودي        على   لتهريب    يف  وقتنا هذا     إىل   عدم جناحها     إىل  ، مشريين    الشريط  ا  كما حيذر    رفح   إىل   منع 

 السالم يف الصومال كان          املشككون بأن اخلربة التدريبية املصرية مل يتم اختبارها و أن مشاركتها يف حفظ                             
 . "لمجتمعل يداجهازا شرطيا ج ليسوا نياملصري" أن إىل، مشريين "كارثة" 
 

 التنسيق) هـ
فإن الشيء الوحيد الذي سيكون بالضرورة أحادي                        "   ، نياإلسرائيلي     نيكما الحظ أحد املشارك         

 على   احلفاظ   على  اخلطة   تعمل ، و  " غزة  قطاع    من  إسرائيل   ل هو شروط انسحاب        افصن اجلانب يف خطة اال       
لتع  آليات    لفلسطين  االحتياجات     اون املوجودة يف مواجهة عدد من                 ا ئيلية      –ية  ا ملتبادلة    اإلسرا  مبا فيها   ،  ا

 ، اجلوي   تنقل حركة ال    سيطرة على  ال  زيارات السجون، و          و املرافق،      و   ، الصحة  و ،  التجارة    و ،  األمن   و جلمارك،     ا 
كن  األدوار اليت مي         على  جيب صب االهتمام      غزة،    التام عن     نيتها االنفصال     عن  إعالن إسرائيل        إىل   بالنظر  و 

واحدة، أم         تنسيق هل ستوحد آليات التنسيق حتت مظلة          .    اجملاالت    دارة هذه      أن تلعبها األطراف الثالثة يف إ             
بالواقع     "   ذات عالقة     " ي سيحدد أي الترتيبات ستكون          سيتم العمل بطرق خمتلفة وغري مترابطة؟ من الذ              

 وإذا    ؟ من قبل األطراف       تم التفاوض على توزيع املسؤوليات              يالنفصال؟ هل س     ديد الذي سينجم عن ا      اجل  
لفلسطيين  ل ستنظر إسرائيل إىل درجة معينة من اإلصالح              ه ،  حدث ذلك     سيلعب ؟ هل    كشرط مسبق    ا

ناقش    مما مسح هلم بلعبه يف ترتيبات أوسلو؟             أكرب   حل اخلالفات حول تلك املسائل           يف  دورا     الطرف الثالث      
رتباط   املشاركون كذلك دور املؤسسات الدولية الراهنة مثل جلنة االرتباط الدولية يف سياق عملية فك اال                                      

 على عمل وعضوية وقيادة هذه املؤسسات حبيث تصبح أكثر                    تغيريات   مبا يف ذلك تناول احلاجة إلجراء               
 .استعداداً للعب الدور املرجو منها

 

 قانونية أسئلة ) و
 ادعاءات       ألي  ا إلغاء    تنفيذ اخلطة    يف جعل   احلكومة اإلسرائيلية        رغبة   املنقحة عن    نفصال  تعرب خطة اال    
فيما     ئيل  ا إسر ن          ضد  لسكا ا ه  جتا ليتها  و مسؤ خيص  ع        قطا يف  لفلسطينيني  ا ة    و . غز أن          من  غم  لر ا على 

 "  تغرياً يف طبيعة مسؤوليتهم أهنم يتوقعونإال ، األمم املتحدةمنال ينتظرون قرارا قانونيا  "نياإلسرائيلي
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الصلة   املسؤوليات القانونية ذات             تعلق باحلقوق و    ولون الدوليون عددا من األسئلة اليت ت                  ؤيثري املس   
يف حال بقاء إسرائيل مسيطرة على            منتهيا   االحتالل اإلسرائيلي لغزة           هل ميكن رؤية       ،  أوال   . باالنفصال    

على ضوء   و باملثل،   خاصة إذا احتفظت هبذه السيطرة دون موافقة من الفلسطينيني؟                       "   اخلارجي      الغالف   " 
وعلى ضوء احلق      "   مية واحدة    وحدة إقيل     "  تشكالن   قطاع غزة     املسبق بأن الضفة الغربية و          إسرائيل   اعتراف     

الوضع القانوين الدويل           كيف سيؤثر استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية على                    املصري،    تقرير   يف 
ل سيتم القيام بأي     ه سلو يف ظل الترتيبات اجلديدة؟ و             ماذا سيكون وضع اتفاقية أو          ثانيا،   ؟  لقطاع غزة    

  املفعول يف سياق االنفصال؟ بقى نافذةستاليت  أي أجزاء االتفاقية  لتحديد رمسيةجهود
 القانونية املعدة لتسهيل أي تدخل             طبيعة الترتيبات      على  لن يؤثر فقط    إن اإلجابة على هذه األسئلة            

لثالثة                   إضايف،   دويل      إضافية، حيث سيكون     للتعهد بتقدمي موارد        بل أيضا على مدى استعداد األطراف ا
 سالمة العاملني واملمتلكات       للتحقق من    أمرا مهما      هذه اإلجابة      ستقدمها عية القانونية اليت        الشر  الوضوح و    
    .الدولية



 

 

 

ة كامربدج الربيطانية وامستردام اهلولندية يف      يتضمن هذا اجمللد جمموعة تقارير صادرة عن ورشات عمل انعقدت يف مدين           
اإلسرائيلي، وذلك مـن    - الفلسطيين الصراعوهي نتاج مشروع غرضه اإلعداد للدور الدويل يف         . ٢٠٠٤-٢٠٠٣عامي  

 :خالل حتقيق هدفني اثنني

أن تقوم هبا يف    ) "طرف ثالث ("اهلدف األول هو تأسيس ملتقى متعدد اجلنسيات ملناقشة األدوار اليت ميكن جلهات دولية              
وقد مجع امللتقى مسؤولني من وزارات اخلارجية والدفاع التابعـة          . اإلسرائيلي-جمال حفظ السالم يف اإلطار الفلسطيين     

 .للدول اليت ميكن أن تساهم بعمليات حفظ سالم، وممثلني عن منظمات دولية، إضافة إىل فلسطينيني وإسرائيليني

ّدم امللتقى جماالً للعاملني يف هذا احلقل ملناقشة املعضالت واالحتياجات العملياتية الـيت             أما بالنسبة للهدف الثاين، فقد ق     
. تنشأ عن األوضاع والتطورات امليدانية اجلارية، ولصياغة خطط عملية وقابلة للتنفيذ للدور الدويل وللمبادرات اجلديدة              

ات الرئيسية اليت لديها حضـور ودور ميـداين         وقد مجعت ورشات العمل اخلاصة بذلك مسؤولني وخرباء تابعني للجه         
حمور النقاش هو اخلطة اإلسرائيلية لالنسحاب أحادي اجلانب من قطاع غـزة ومشـايل     ووكان املوضوع الرئيسي    . فعلي

 .الضفة الغربية
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