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ليبرمان ال يخفي شيئًا . .وزلزال اوباما سيحرك الخط األخضر «وفق الحاجة»

دولة جنيف الفلسطينية  . .قضية للتاريخ ووطن على جواز سفر
الفرق بني ليبرمان ونتانياهو
أو غيره أنه ال يكترث بتغليف أفكاره
العنصرية ضد الفلسطنيني

ح��ن ت �ح��دث وزي ��ر خ��ارج�ي��ة اس��رائ �ي��ل اليميني امل�ت�ط��رف اف�ي�غ��دور
ليبرمان ع��ن شطب القضية الفلسطينية م��ن ق��ام��وس وزارت��ه فانه
لم يكن يهزل ولكنه كان يعلن عن خبر تكتمه كثيرون في حن أنه
يترجم على األرض يوما بعد يوم .وليس كل األش��رار كذابن دائما
م�ن�ه��م م��ن ي�ت�م�ت��ع ب��درج��ة م��ن ال�ص�ف��اق��ة وال �ج �م��وح ت�ج�ع�ل��ه ي�ص��رح
بما ال ينبغي التصريح ب��ه م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ف��ال�ف��رق ب��ن ليبرمان
ورئيس ال ��وزراء االسرائيلي بنيامن نتانياهو أوغ�ي��ره من القادة
االسرائيلين ان األول ال يكترث بتغليف أفكاره أو تزيينها في حن
ان اآلخرين يجيدون الكذب واللعب باأللفاظ وصياغة األفكار ذاتها
بعبارات فضفاضة تخدع املتلقي وتجعله يبلعها دون ألم .هذا ما
بدأه تقرير نشره املوقع االلكتروني لقناة « الجزيرة».
وي ��رى ال�ت�ق��ري��ر ان�ه��ا م�ص��ادف��ة ان ي�ص��رح ل�ي�ب��رم��ان ب�ك��ام��ه ه��ذا في
حوار نشرته له صحيفة «يديعوت أحرونوت» بعد أسبوع من نشر
م��وق��ع ال�ج��ري��دة ذات �ه��ا م�ق��اال ل�ك��ات��ب م�ه��م ه��و رون ب��ن ي�ش��اي تحت
عنوان :استعدوا لهزة (سبتمبر) تحدث فيه عن هزة كبيرة ستقع
ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط خ��ال ه��ذا الشهر سيتم خالها خلط األوراق
من جديد بحيث تجلس الجهات الفاعلة في املنطقة على الطاولة
لبحث ك��ل امللفات العالقة (م��ن وج�ه��ة النظر االسرائيلية بطبيعة
ال�ح��ال) م��ن اط��اق س��راح الجندي األس�ي��ر غلعاد شاليط ال��ى امللف
النووي االيراني .وتحدث عن ان اطاق سراح شاليط سيفتح الباب
لرفع الحصار عن غزة وان خطة اوباما لحل النزاع ستكون بمثابة
خ��ري�ط��ة ط��ري��ق ج��دي��دة وس�ت��رت�ك��ز ع�ل��ى م�ح��وري��ن أح��ده�م��ا تجميد
االستيطان مقابل بدء تطبيع العاقات مع الدول العربية «املعتدلة»
وال�ث��ان��ي ب��دء امل �ف��اوض��ات ب��ن ال�ط��رف��ن الفلسطيني واالس��رائ�ي�ل��ي
وهي العملية التي يفترض ان يتم تدشينها احتفاليا في لقاء قمة
يعقد على هامش الجمعية العمومية لألمم املتحدة يحضره اوباما
ونتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

«يديعوت أحرونوت» تحدثت
عن زلزال سياسي سيضرب
الشرق األوسط خالل شهر سبتمبر
إسرائيل تتحرك حثيثًا باتجاه
تصفية القضية غير مبالية بما يقال
عن ضغوط ومشاريع مطروحة
الجدل حول االستيطان صرف االنتباه
عن أخطر سرقة إسرائيلية مللكية
أراضي الفلسطينيني

حجر األساس
ف��ي ه ��ذه األج � ��واء ت�س�ل��ط األض � ��واء ب �ق��وة ع �ل��ى م �س��أل��ة االس�ت�ي�ط��ان
ال �ت��ي أص�ب�ح��ت ح�ج��ر األس� ��اس ف��ي م �ش��روع ال�ت�س��وي��ة اذ ب�ع��د ج��دل
ومساومات حول املدة التي سيتم خالها وقف أو تعليق االستيطان
تحدث الرجان عن مدة تسعة أشهر علما بان الكام يشدد على أنه
وقف مؤقت .وما ان ذاع الخبر حتى تنصلت اسرائيل منه اذ تبن
أنها تنوي االستمرار في بناء  5970وحدة سكنية جديدة في القدس
والضفة الغربية بينها  700وح��دة تم اق��راره��ا خ��ال األي��ام القليلة
املقبلة قبل ان يتقرر التجميد رسميا أم��ا بقية ال��وح��دات السكنية
فقد ت��ذرع��ت اس��رائ�ي��ل ب��ان بعضها ( 2500وح ��دة) ب��دأ ال�ب�ن��اء فيها
قبل شهور عدة وان هناك اتفاقات مع املقاولن بهذا الصدد اليمكن
التنصل منها وما تبقى بعد ذلك من أبنية ستتم اقامتها في القدس
التي تعتبرها حكومة اسرائيل موضوعا خ��ارج املناقشة .وأثناء
الزيارة الخاطفة التي قام بها خالد مشعل رئيس املكتب السياسي
لحركة «حماس» الى القاهرة على رأس وفد من أعضاء املكتب قال ان
الجميع ينتظرون مشروع اوباما الذي يفترض ان تعلن محتوياته
بعد أسبوعن تستثنى من ذلك اسرائيل التي تواصل ابتاع األرض
وسط الجدل الدائر حول تعليق االستيطان أو وقفه وهي واثقة من
قدرتها على االحتيال وااللتفاف.

خطة فياض تستبدل التحرير
والحدود والسيادة بـ «مجلس بلدي»
تحاصر إسرائيل الدولة في حدوده
رام إيمانويل كبير موظفي البيت األبيض
يعتبر «مبادرة جنيف» أساس
التسوية الدائمة

رؤية قاتمة
وأضاف ان قارئ التاريخ الفلسطيني يذكر جيدا أنه أثناء مفاوضات
لوزان التي جرت لتطبيق القرار  194الخاص بعودة الاجئن (بن
عامي  49و )1950ف��ان ب��ن غ��وري��ون أفشل امل�ف��اوض��ات رغ��م الضغط
األميركي وفي هذه األثناء دمر  400قرية عربية واستقدم  800ألف
يهودي من الباد العربية .ويقول فهمي هويدي في تقرير ان رؤية
مشعل للمشهد الفلسطيني الراهن يمكن قراءتها من زوايا عدة:
> اسرائيل تتحرك حثيثا باتجاه تصفية القضية غير مبالية بما
يقال عن ضغوط ومشاريع مطروحة وسوف تتعامل مع الضغوط
المتصاصها ،مطمئنة الى أنها مع واشنطن بوجه أخص لن تصل
الى نقطة التقاطع أو التصادم ،وما حدث مؤخرا في شأن تسريع
عملية االس�ت�ي�ط��ان ،ي��ؤك��د ذل ��ك .ف�ق��د أع��رب��ت واش�ن�ط��ن ع��ن «قلقها»
و«عتبها» ازاء موقف حكومة نتانياهو ثم نقلت االذاعة العبرية عن
مسؤول مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي قوله ان التعقيب األميركي
لم يكن شديد اللهجة وانما كان منضبطا واتسم بلهجة ايجابية
وذك��رت «يديعوت أح��رون��وت» ان اسرائيل لم تفاجئ واشنطن بما
أقدمت عليه ،الن االدارة األميركية كانت على علم مسبق بخطوات
حكومة نتانياهو ،ما يعني ان كل شيء يتم بشفافية وتنسيق.
> االدارة األميركية تعد اآلن أفكارها الط��اق املفاوضات وتحقيق
التسوية السلمية ورغ��م ان ه��ذه األف�ك��ار ل��م تعلن رسميا بعد فان
القدر الذي عرف منها حتى اآلن ال يبعث على التفاؤل أو االطمئنان
واذا م��ا وض�ع�ن��ا ف��ي االع �ت �ب��ار ان ال�س�ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ت��رس��م في
الكونغرس ال��ذي تملك اسرائيل ن�ف��وذا قويا فيه وليس ف��ي البيت
األبيض فاننا نعتبر االتجاه الى مقايضة تجميد االستيطان املؤقت
بالتطبيع يمثل انقابا حتى على امل�ب��ادرة العربية التي أعلنتها
قمة بيروت ( )2002وهي التي تحدثت عن االنسحاب الكامل مقابل
التطبيع ،واذا تذكرنا ان عدم التطبيع هو خط الدفاع األخير الذي
تملكه الحكومات العربية في دفاعها عن القضية الفلسطينية ،فان
انهيار ذلك الخط يعد أحد قرائن تصفية القضية وشطبها.
> ال ��دول العربية ل��م ت�ح��دد موقفا رسميا حتى اآلن وم��ن ال��واض��ح
أنها تتعامل بحذر مع األفكار األميركية التي يجري الحديث عنها.
ومعلوماتنا ان مصر تحفظت أثناء زيارة الرئيس مبارك لواشنطن
على فكرة مقايضة تجميد االستيطان بالتطبيع واعتبرت ان ذلك
لن يحقق أي تقدم في التسوية السلمية كما ان السعودية رفضت
ان تدخل في الصفقة التي أريد بها اشراكها في اج��راءات التطبيع
عن طريق السماح للطيران االسرائيلي بعبور مجالها الجوي أثناء
الرحات املتجهة الى آسيا.
> في الشق املتعلق بالسلطة الفلسطينية هناك شواهد ت��دل على
ان الرئيس عباس وفريقه لم يعودا راغبن في املصالحة مع حركة
«حماس» وان هناك اتجاها البقاء الوضع كما هو حتى نهاية العام
بحيث يحن موعد االنتخابات الرئاسة والتشريعية في شهر يناير
املقبل في ظل استمرار الخصام وفي هذه الحالة تجري االنتخابات
في الضفة الغربية دون غزة بحيث تصبح الضفة هي قاعدة الدولة
الفلسطينية واملمثلة ملشروعها م��ا ي��ؤدي ال��ى اخ��راج غ��زة وحركة
«ح �م��اس» م��ن ال �ص��ورة ت�م��ام��ا .وف��ي ظ��ل ان�ت�خ��اب مجلس تشريعي
ج��دي��د تهيمن ع�ل�ي��ه ق �ي��ادة «ف �ت��ح» ي�م�ك��ن االن �ط��اق ب�ع��د ذل��ك نحو
التسوية التي تستجيب للشروط واملواصفات االسرائيلية
ويتابع التقرير ال��ذي تحت السطح أخطر وأف��دح بكثير مما فوق
ال�س�ط��ح ف��ي ال �س��اح��ة الفلسطينية ذل ��ك أن ��ه ف��ي ح��ن ي�ش�غ��ل ال ��رأي
ال �ع��ام ووس��ائ��ل االع� ��ام ب��ال�ض�ج�ي��ج امل �ث��ار ح ��ول م�ل��ف االس�ت�ي�ط��ان
ف��ان الحكومة االسرائيلية م��ازال��ت ماضية على نهج ب��ن غ��وري��ون
ال��ذي سبقت االش��ارة اليه املتمثل في االق��دام على هدم مئات القرى

القدس القديمة حاضرة في بنود
امللحق األمني كـ «منطقة مشتركة»
تحرسها قوات دولية
السلطة تملك «حق» طلب قذائف
«آر بي جي» من القوة الدولية
لـ«محاربة إرهاب حماس»

محاولة تربيع ال��دائ��رة من جهة اتاحة املجال للسلطة كي تحتفظ
بقوات ذات فعالية كافية ألداء املهمات األمنية الداخلية الخاصة
بها وم��ن ناحية أخ��رى الحرص على اال تشكل تلك ال�ق��وات تهديدا
عسكريا تقليديا السرائيل عموما نقطة االنطاق بالنسبة لنا كانت
تجنب ان ي�ك��ون وض��ع اس��رائ�ي��ل األم�ن��ي بعد التسوية ال��دائ�م��ة أقل
جودة وهي مسألة ال يمكن تغييرها».
حجم ال�ق��وة الفلسطينية وكمية ال�س��اح الشخصي ال��ذي تمتلكه
ليست م�ح��ددة ف��ي امللحق ب�ص��ورة م�ق�ص��ودة لكنه يفصل بصورة
دق�ي�ق��ة م��ا ال ��ذي يحظر ع�ل��ى الفلسطينين االح�ت�ف��اظ ب��ه :دب��اب��ات،
ص��واري��خ ،س��اح مضاد للطائرات وأدوات ابحار ومدفعية من أي
ن��وع ك��ان وراج �م��ات وأل �غ��ام ورش��اش��ات ت��زي��د ع�ل��ى  62 .7مليمتر،
وساح اشعاعي آخر ومروحيات قتالية وطائرات حربية وطائرات
با طيار وأدوات ابحار مسلحة (باستثناء القوارب الخفيفة حتى
 25طن امل��زودة بساح خفيف) وس��اح االب��ادة الجماعية وستكون
ب��أي��دي ال�ق��وات الفلسطينية أربعمئة ع��رب��ة «آل�ي��ة» خفيفة وتحمل
أن ��واع ال �س��اح امل �ب��اح ف�ق��ط :س��اح خفيف ووس��ائ��ل ب ��اردة لتفريق
املظاهرات.
خ��ال امل�ف��اوض��ات ق��ال الفلسطينيون ان�ه��م يحتاجون ق��اذف��ات «آر
ب��ي ج��ي» ألغ ��راض ال �ص��دام م��ع «ج�ه��ات اره��اب�ي��ة» وك��ذل��ك ال��ى م��واد
ناسفة وقنابل يدوية ما اتفق عليه الجانبان هو ان تكون القنابل
وامل� ��واد ال�ن��اس�ف��ة واألس �ل �ح��ة امل�خ�ت��رق��ة ل�ل�م��درع��ات وال �ت��ي ال تعتبر
ص��واري��خ م�ض��ادة للدبابات بيد ال�ق��وات متعددة الجنسيات كلما
أراد الفلسطينيون تنفيذ قتال هجومي ضد االرهاب فسيتوجهون
لطلب هذا الساح من القوات متعددة الجنسيات.
واستقدام مئات اآلالف من املهاجرين في حن كان الجدل مستمرا في
لوزان حول عودة الاجئن الفلسطينين الذين طردوا من ديارهم.
وال�ج��دل ال��راه��ن ح��ول االستيطان ص��رف االن�ت�ب��اه ع��ن أخطر سرقة
قامت بها اسرائيل لتغيير ملكية أراضي الفلسطينين ،ونقل هذه
امللكية ال��ى اليهود ،الذين يتسابقون ال��ى شرائها اآلن من مختلف
أنحاء العالم .وهو ما يعد خطوة بعيدة املدى باتجاه محو فلسطن
من الوجود ،وليس فقط شطب القضية وكان التقرير االستراتيجي
الفلسطيني عن عام  ،2008ال��ذي صدر قبل أسابيع عدة قد ذكر ان
اسرائيل ص��ادرت نحو  900أل��ف دون��م م��ن أراض��ي الضفة الغربية
استنادا الى قانون صدر سنة ( 1858في العهد العثماني) يقضي
باالستياء على األراضي التي ال تزرع طوال ثاث سنوات.

دولة واقع
أج� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «ت��اي �م��ز» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ح � ��وارا م��ع رئ �ي��س ح�ك��وم��ة
رام ال�ل��ه د .س��ام ف�ي��اض ق��ال فيه ان��ه يسعى ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن الى
تأسيس واق��ع فلسطيني في الضفة يقوم على ثاثة عناصر هي:
انشاء أجهزة أمنية محترفة وق��ادرة ،وتوفير خدمات عامة جيدة
للفلسطينين واقامة اقتصاد مزدهر ولم يشر بكلمة الى التحرير أو
الحدود أو السيادة ،وانما اكتفى فقط بمهام «املجلس البلدي» الذي
تسعى اسرائيل لحصار الدولة الفلسطينية في حدوده.
وي�ب��دو ان االم��ر ليس ج��دي��دا فحسب م�ق��ال كتبه املحلل السياسي
االسرائيلي اليكس فيشمان في «يديعوت أحرنوت» فان «كل شيء
جاهز ول��م يتبق غير التوقيع» .وكشف فيشمان تفاصيل امللحق
األمني ل� «وثيقة جنيف» الشهيرة التي وقعها قبل سنوات ياسر
ع �ب��د رب ��ه وي��وس��ي ب�ي�ل��ن وأث � ��ارت ض �ج��ة ك �ب �ي��رة ف��ي ح�ي�ن��ه بسبب
تنازلها املعلن وال��واض��ح عن حق العودة لاجئن .واآلن يتبن ان
مشروع وثيقة جنيف لم يتوقف عن العمل طوال السنوات املاضية.
وف��ي املفاوضات التي استمرت عاما ونصف العام النجاز امللحق
األم�ن��ي للوثيقة ش��ارك م��ن ال�ط��رف الفلسطيني ح��وال��ي أرب�ع��ن من
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ف�ك��ري��ة ب��ال�غ��ة األه�م�ي��ة ف��ي ح��ن يؤكد
االس��رائ�ي�ل�ي��ون ان ال��رئ�ي��س م�ح�م��ود ع�ب��اس ك��ان متابعا لتفاصيل
املباحثات يوما بيوم ما يعني مباركته ملا ورد في نص امللحق.
ويتصدر الشخصيات الفلسطينية ال��وزي��ر السابق سميح العبد،
وب�م�ب��ارك��ة واط ��اع دائ ��م م��ن ي��اس��ر ع�ب��د رب��ه ال��ى ج��ان��ب آخ��ري��ن من
السلطة وف�ت��ح ،م��ن بينهم زي��اد أب��و ع��ن ،وق ��دورة ف ��ارس ،ومحمد
الحوراني وهشام عبد الرازق ،وسمير عبد الله ،وأشرف العجرمي،
وتيسير ع ��اروري ،وسمير حليلة ،واي ��اد ال �س��راج ،ونبيل قسيس،
وساجي سامة ،وحكمت زيد .من الطرف االسرائيلي هناك ستون
شخصية ع�ل��ى درج ��ة ك�ب�ي��رة م��ن األه�م�ي��ة وال��رم��زي��ة م��ن القطاعات
السياسية والعسكرية واألمنية والفكرية ،يتصدرهم العميد احتياط
ش�ل��وم��و ب ��روم ال ��ذي ع�م��ل رئ�ي�س��ا ل�ق�س��م ال�ت�خ�ط�ي��ط االس�ت��رات�ي�ج��ي

ف��ي ال�ج�ي��ش االس��رائ�ي�ل��ي ون��ائ��ب م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال �ق��وم��ي ،العميد
احتياط اي��ان ب��از ،والعميد احتياط دوف تسيدكا وكاهما كان
رئيسا لادارة املدنية في الضفة الغربية والجنرال احتياط شاؤول
أرئ�ي�ل��ي رئ�ي��س ط��اق��م ال �س��ام ف��ي ع�ه��د اي �ه��ود ب ��اراك وب��وع��ز ك��ارن��ي
رئيس مجلس ادارة م�ب��ادرة جنيف اض��اف��ة ال��ى شخصيات فكرية
وسياسية مثل دي�ف��د غ��روس�م��ان ودي�ف��د كيمحي وبالطبع يوسي
بيلن وآخرين .وامللحق الجديد بالغ األهمية ،ليس فقط بتبنيه من
الطرف الفلسطيني تحديدا من الرئيس الذي سيطر عمليا على فتح
ومنظمة التحرير ويتمتع بالشرعية العربية والدولية فحسب وانما
بتبنيها م��ن ال�ط��رف األم�ي��رك��ي اذ اطلعت عليها وزي ��رة الخارجية
ورئيس مجلس األمن القومي وتمت دراستها بشكل دقيق بحسب
اليكس فيشمان في «البنتاغون» الذي صار أكثر تدخا في الشأن
الفلسطيني من زاوية حرصه على تقدم يساعد في جلب املساعدة
العربية في خروج أميركا من املستنقعات التي خلفها جورج بوش
في العراق وأفغانستان .وب��دوره ذهب رام ايمانويل كبير موظفي
البيت األبيض ال��ى ان مبادرة جنيف وملحقها األمني هي أساس
التسوية الدائمة أم��ا الحكومة االسرائيلية فلم تعط املوافقة عليه
لكن ال�ي��وم ال��ذي ستواجهه للموافقة عليها ليس بعيدا كما يرى
اليكس فيشمان.

تفصيل وتفصيل
ف��ي امللحق تفاصيل ت��ؤك��د حقيقة ال��وق��ت ال�ط��وي��ل ال��ذي ص��رف في
كتابة بنودها وكذلك أهمية الخبراء الذين ساهموا في صياغتها
ول��ذل��ك ف ��ان م�ت��اب�ع�ت�ه��ا ف��ي س �ط��ور ك �ه��ذه ل�ي�س��ت س�ه�ل��ة ب �ح��ال وق��د
تبدو كاريكاتورية بالنسبة لبعض القراء من زاوية التفاصيل التي
اليعرفها سوى الخبراء في جغرافيا الضفة الغربية .ثمة تفاصيل
مملة ح��ول حركة الفلسطينين واالسرائيلين في مناطق الضفة
وبالطبع تبعا لحقيقة بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في مكانها
هي التي تقطع أوصال الضفة الى ثاثة «كانتونات» وتبعا لحقيقة
ان أجزاء من القدس الشرقية ستكون مشتركة فضا عن وجود قوات
دولية سيكون لها دوره��ا في التنسيق بن الطرفن ولذلك توجد
جسور وأنفاق وطرق التفافية بتفاصيل غاية في الدقة.
القدس تبدو أكثر حضورا في بنود امللحق وتحديدا القدس القديمة
التي سيكون بامكان االسرائيلين والفلسطينين املرور عبرها من
دون ج��وازات سفر (هناك مناطق في الضفة يتطلب امل��رور عبرها
حمل جوازات السفر) وسترابط فيها قوات دولية الزائر الذي يتوجه
الى منطقة املسجد األقصى سيواجه قوات متعددة الجنسيات غير
األول��ى مهمتها ف��رض ال��وض��ع القائم ف��ي مجال الحفريات األثرية
للبحث عن الهيكل الذي يزعمون وجوده في املكان.
العنصر األول ف��ي امللحق ه��و مبدأ ن��زع ال�س��اح وف��ي ه��ذا السياق
ي�ن�ق��ل ف�ي�ش�م��ان ع��ن ال�ع�م�ي��د ب ��روم ق��ول��ه «ه �ن��ا ك ��ان ي�ت��وج��ب علينا

كوستاريكا واندورا
ن�م��وذج ال��دول��ة الفلسطينية منزوعة ال�س��اح ال�ت��ي يخطط لها في
الوثيقة ليس موجودا في أي مكان في العالم باستثناء كوستاريكا
مع ان نموذج نتانياهو لتلك الدولة هو أقرب الى «أندورا» وبحسب
اللواء احتياط شاؤول أرئيلي «ال أحد يعرف كيف تدار دولة منزوعة
ال�س��اح املشكلة األخ ��رى ه��ي أن�ن��ا ال نمتلك م��ع الفلسطينين خط
ح��دود أم�ن��ي طبيعي خ��ط ال�ح��دود يرتكز على م��وق��ع املستوطنات
الكبيرة الخط األخضر لعام  67بلغ  313كيلومترا والخط الحالي
على امتداد خط الجدار يصل الى ثمانمئة كيلومتر اتفاق جنيف
يوصله الى ستمئة كيلومتر ولكنه يبقى خطا طويا متعرجا وغير
طبيعي ع��دا ع��ن ذل��ك لدينا أي�ض��ا تجربة سيئة م��ع الفلسطينين
ب�ص��دد قدرتهم على تنفيذ ال �ق��رارات خ��اف��ا ملصر واألردن» ولذلك
ك��ان الحل هو ادخ��ال ط��رف أمني ثالث للمعادلة ممثا في القوات
الدولية .ومن أجل تخفيض الخوف االسرائيلي من التطورات غير
املتوقعة في األردن أو في الضفة كحدوث انقاب داخلي مثا دفع
الفلسطينين بعد ج��داالت كثيرة للموافقة على ان تبقي اسرائيل
ف��ي غ��ور األردن كتيبة م��ن س��اح امل�ش��اة الكتيبة ستبقى ف��ي الغور
 36شهرا بعد التوقيع على االت�ف��اق .بعدها ستتم دراس��ة الحاجة
اليها من جديد .وفوق القوة متعددة الجنسيات ستكون هناك لجان
مشتركة للقوة من اسرائيل والفلسطينين غرفة عمليات مشتركة
ل��ألط��راف الثاثة ستقام في القدس القديمة .لجان عسكرية أمنية
عليا من االسرائيلين والفلسطينين ستنعقد هي األخرى بصورة
دائمة .الحجر األساسي االضافي في امللحق هو الوجود االسرائيلي
في أراض��ي الدولة الفلسطينية منزوعة الساح من خال محطتي
انذار وهذه املحطات ستكون مناطق اسرائيلية ذات استقالية ذاتية
اتفاق محطات االنذار يستمر عشر سنوات ،ولكن من املمكن تجديده
ب�ع��د م ��رور خ�م��س س �ن��وات م��ن ال�ت��وق�ي��ع .س ��اح ال �ج��و االس��رائ�ي�ل��ي
يستطيع مواصلة التحليق من أجل التدريب فوق الضفة باستثناء
أيام الجمعة واألعياد االسامية واملسيحية والتحليق تحت ارتفاع
ثمانية آالف قدم واجتياز مسارات الجو املدنية محظور وسيكون
للفلسطينين ال�ح��ق ف��ي اس�ت�خ��دام م �س��ارات ال�ط�ي��ران امل��دن�ي��ة ف��وق
اس��رائ�ي��ل ال�ت��ي تستخدمها ش��رك��ة ال�ط�ي��ران األردن �ي��ة وه��ذا االت�ف��اق
أيضا قابل للدراسة مرة أخرى بعد عشر سنوات.
بالنسبة ل�ق�ط��اع غ��زة االف �ت��راض األس��اس��ي مل �ع��دي ال��وث�ي�ق��ة ه��و ان
الوضع السياسي فيها سيتغير ال�ج��داول الزمنية املعدة لتطبيق
االتفاق تظهر في مستهل امللحق األمني .وهي كما هو متوقع تنزل
ال��ى تفاصيل التفاصيل في كل مرحلة يفترض باالتفاق ان يطبق
بصورة كاملة خ��ال ثاثن شهرا سيصل الجانبان بعد نهايتها
الى الحدود الدائمة كما حددت في جنيف  2003والتي تشمل تبادال
ل��ألراض��ي .امل�م��ر اآلم ��ن ب��ن غ��زة وال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة س�ي��دش��ن معابر
الحدود بن اسرائيل والدولة الفلسطينية ستفتح.

