
 وثيقة جنيف تهدد أمن األردن
 الدكتور عبد الستار قاسم

 
تحتوي وثيقة جنيف على العديد من النقاط األمنية التي تحرص في جوهرها على ضمان األمـن                

إذا توفر لإلسرائيليين األمن الـذي      . اإلسرائيلي وتعتبر األمن الفلسطيني محصلة لألمن اإلسرائيلي      
لكن الوثيقة ال تقف عند تطويـع الفلسـطينيين         . أمن الخراف يريدون فإن الفلسطينيين سينعمون ب    

ألهداف األمن اإلسرائيلي وإنما تعرض أيضا أمن العرب للخطر وخاصة األردن وذلك من خالل              
 .عدد من البنود التي تحتاج إلى مداوالت طويلة

تنص الوثيقة على أن إسرائيل ستحتفظ بوجود عسكري مصغر في غور األردن تحـت سـيطرة                
ويأتي الـنص   .... قوة متعددة الجنسيات ويخضع لالتفاقية التي تحدد الوضع القانوني لهذه القوة            ال

هناك قوة متعددة الجنسيات لها صالحيات أمنيـة        .   غير المنشور حتى اآلن     Xعلى ذكر الملحق    
واسعة ومن ضمنها الدفاع عن الكيان الفلسطيني الحارس على األمن اإلسرائيلي، وتكـون لهـذه               

 .قوة صالحيات الرقابة والتصديال
الترتيب هذا والنص ساذجين ألن القوة المتعددة الجنسية ال معنى لها أمـام قـوة نوويـة وهـي                   

هذه القوة لن تمتلك قوة الردع الكافية إال إذا تسلحت باألسلحة النووية والتي أعتقد جازما               . إسرائيل
والذين صاغوا الوثيقة كانوا دقيقـين      . لى ذلك أن األمم المتحدة أو الدول التي ستشكلها لن توافق ع         

في التعبير عندما أناطوا المهمة بقوة متعددة الجنسيات وذلك من أجل إخراج األمم المتحـدة مـن                 
هذا على شاكلة قرار األمم المتحـدة       . اإلشراف المباشر أو المساهمة في صياغة الترتيبات األمنية       

ي المالئم من أجل أن تبقى إمكانية إبعاد األمم المتحدة           الذي تمسك بعبارة اإلشراف الدول     338رقم  
إسرائيل ال تريد األمم المتحدة ال عبا أساسيا في حل الصراع الدائر، وتفضل             . عن الصورة قائمة  

هي والواليات المتحدة اإلبقاء على الدائرة السياسية الفاعلة مغلقة أمام المجتمع الدولي على مختلف              
 .هيئاته

ستطيع قوة متعددة الجنسيات مسلحة بأسلحة تقليديـة أن تواجـه قـوة إسـرائيل        من الصعب أن ت   
التقليدية بسبب التقدم التقني الهائل الذي تتميز به طائراتها الحربية والسمتية ودباباتها ومـدافعها،              
فكيف من الممكن ذلك عندما تضاف القوة النووية؟ لو كان األمر جادا الحتاجت المنطقة إلى قـوة                 

هذا ترتيب سخيف وال يقصد منه إال بقاء القـوات  . ة الجنسيات ضخمة العدد ونووية التسليح   متعدد
اإلسرائيلية في غور األردن لردع أي تطورات عسكرية أو أمنية في الدول المجاورة وبالتحديـد               

تريد إسرائيل أن تبقى قادرة على التدخل بقوات برية في األردن وعبره فـي أي لحظـة                 . األردن
 .لك ضروريا ألمنها ومصالحها بصورة عامةترى ذ

وتنص االتفاقية أيضا على أن المجال الجوي الفلسطيني مفتوح أمام الطيران الحربي اإلسـرائيلي              
هذا التدريب الحربي موجه ضد من؟ أليس ضد البالد العربية؟ ومـن            . وخاصة الطلعات التدريبية  

سية أو حربية؟ وهل لدى الفلسطينيين أو القوة        الذي سيحدد فيما إذا كانت الطلعات تدريبية أو تجس        
 المتعددة الجنسيات األدوات والوسائل التي تمكنها من التحقق ومن ثم الردع إذا حصلت تجاوزات؟

االتفاقية ال تنص على تسليح الفلسطينيين وإنما تؤكد على أن فلسطين مجردة من السالح الحربـي                
 تشرح عن األسلحة والمعدات التي ستتزود بهـا القـوة           وال تحتفظ إال بأسلحة الردع المدني، وال      

والمعنى أن المجال الجوي الفلسطيني سيكون مسرحا هاما لمراقبـة األجـواء          . المتعددة الجنسيات 
 .العربية بخاصة األردنية والسورية ولالستعمال الحربي في حالة نشوب قتال



ستحتفظ إسرائيل بمحطتـي    .  الغربية وال تغفل المبادرة عن إبقاء محطات إلنذار مبكر في الضفة         
من المتوقع  . إنذار مبكر في شمال ووسط الضفة الغربية دون تحديد الموقعين في الجزء المنشور            
يرتفع األول  . أن تقوم المحطتان على جبلي عيبال في نابلس وتل العاصور إلى الشرق من رام اهللا              

من على هذين الجبلين، باإلمكان     . را مت 1016 مترا عن سطح البحر، ويرتفع الثاني        960حوالي  
رصد التحركات العسكرية في كل من شرقي األردن وجنوب سوريا، ومن المحتمل الذهاب إلى ما               

تدير إسرائيل هاتين المحطتين، لكن القوة المتعددة الجنسيات تتأكد مـن أن اسـتعمالهما              . هو أبعد 
 .يبقى ضمن ما هو محدد في االتفاقية غير المعلنة

لترتيب، على الرغم من سذاجته في وصف دور القوة المتعددة الجنسيات يحتاج إلى التشاور              هذا ا 
أي ترتيب أمني على الضفة الغربية للنهر       . مع األردن وسوريا وذلك من أجل ضمان أمن الدولتين        

إذا كانت إسرائيل ستحتفظ بقدرة تقنية على مراقبة        . يجب أن يترافق مع ترتيب أمني شرقي النهر       
. تحركات العسكرية العربية فإن للعرب الحق أيضا في مراقبة التحركات العسكرية اإلسـرائيلية            ال

هذا إن كان المعنيون بالمبادرة يبحثون فعال عن سالم وليس عن هيمنة عسكرية إسرائيلية علـى                
قـيم  إذا بقيت نقطة المراقبة اإلليكترونية قائمة على جبل عيبال فإن من حق األردن أن ي              . المنطقة

ويبقى من المهم أنه ليس     . محطة إنذار مبكر على جبل مقابل، وكذلك األمر بالنسبة للنقطة األخرى          
ضـرب المفـاوض    . من حق الفلسطينيين التصرف بقضايا أمنية تهم اآلخـرين بمعـزل عـنهم            

الفلسطيني األمن العربي بعرض الحائط ووضع ترتيبات تشرع بوضـوح لشـرعية االنتهاكـات              
 .رائيليةاألمنية اإلس

الجانب الفلسطيني من مبادرة جنيف لم يفرط فقط باألمن الفلسطيني وإنما فـرط أيضـا بـاألمن                 
قد يقول قائل أن النظام األردني قد وقع اتفاقية سالم مع إسرائيل ولم يصر على الترتيبات                . العربي

. طن العربي والمـواطنين   المسألة ليست متعلقة بهذا النظام أو ذاك وإنما بأمن الو         . األمنية المتبادلة 
ومثلما ينظر غيرنا إلى    . األنظمة ليست باقية إلى األبد وال الحكام، أما األرض باقية وكذلك الشعب           
 .مستقبل األجيال فإن علينا أال نغفل عن تحصين أبنائنا من سطوة األعداء

ن االستسـالم   إسرائيل قوية وقادرة ولها قوات رادعة، لكن هناك فرق بين عدم الرضوخ للقوة وبي             
إذا كنت ال أقبل الهيمنة العسكرية القائمة حاليا فإن الباب يبقى مفتوحا أمامي ألطور قدراتي،               . لها

 . أما أن أرفع يدي مستسلما فلن أجد أمامي بابا غير باب الذل مفتوحا
  


