
يحد الترشيع الذي سَنّه مجلس الكونغرس االمرييك يف العام 1997، مبوافقة من الحزبني الجمهور والدميقراطي، من جودة توفري صور األقامر الصناعية لفلسطني - إرسائيل. 

ل لقانون تفويض الدفاع القومي األمرييك الذي تم إقراره تحت ذريعة حامية األمن القومي إلرسائيل، مشغيل األقامر  يحظر قانون كايل-بينجامان )Kyl-Bingaman( املعدِّ

الصناعية وتجار التجزئة األمريكيني من بيع أو نرش صور لفلسطني -إرسائيل بجودة ودرجة وضوح أعىل من تلك املتاحة يف االسواق غري األمريكية. يعترب تفسري تعديل 

القانون غري واضحاً ومتناقًضا من حيث املعنى والنطاق الجغرايف واآلثار القانونية. وعليه، فإن نتيجة إقرار هذا التعديل تظهر يف محدودية الحصول عىل صور االقامر 

الصناعية الواضحة لفلسطني-وإرسائيل لفلسطني –إرسائيل ألكرث من عقدين.

العديد من األبحاث تعتمد عىل استخدام البيانات الجغرافية املكانية الدراسات واإلستقصاءات البيئية والجغرافية واإلنسانية. ومن املنظور اآلثاري والجغرايف والجيولوجي 

والنبايت، ُتّكن الصور الجوية عالية الدقة الباحثني من فهم التغريات التضاريسية وتحديدها وتوثيقها. بل يف واقع االمر، يضع التعديل عقبات خطرية أمام الحفاظ عىل 

الرتاث الثقايف ومراقبة ورصد االحتالل اإلرسائييل املستمر منذ عقود، مبا يف ذلك توثيق هدم املنازل والنزاعات املناطقية ومنو املستوطنات. 

عالوة عىل ذلك، فقد أصبح تعديل كايل-بينجامان قدمياً وال يخدم الغرض الذي أعد ألجله. فخالل الـ 22 عاًما منذ إصدار التعديل، تطور قطاع تطور قطاع صور األقامر 

الصناعية بشكل ملحوظ، بحيث تزايد عدد رشكات التصوير باألقامر الصناعية غري األمريكية والتي توفر اآلن صوراً عالية الدقة لفلسطني-إرسائيل بدقة 0.7-0.4 مرت )مبا 

يتامىش مع املتوسط العاملي( مقارنًة بالقيود التي يفرضها تعديل كايل-بينجامان عىل الرشكات األمريكية والتي تبلغ 2 مرت. ويف نفس الوقت، تفقد الوكاالت الفيدرالية 

األمريكية ببطء قدرتها عىل تقييد وصول أطراف ثالثة إىل الصور بنجاح عىل أساس األمن القومي و/ أو مصالح السياسة الخارجية.

يرض تعديل كايل-بينجامان باألعامل التجارية يف الواليات املتحدة االمريكية، حيث أن الرشكات األمريكية 

غري قادرة عىل التنافس دولياً بسبب القيود التنظيمية املفروضة عىل بيع صور واضحة للمنطقة. يف الواقع، 

فقد حذرت رشكة Aerospace Corporation من تأثري تعديل كايل-بينجامان عىل السوق األمريكية يف 

عام 2017 بحيث اشارت اىل انه “مع وصول املنافسني األجانب إىل نفس مستوى أو حتى مستوى أفضل من 

الرشكات االمريكية من حيث جودة ودرجة وضوح الصور، والتي ميكن للمشغلني والرشكات األمريكية بيعها 

دون قيود، فعىل صناع القرار إعادة النظر فيام إذا كانت القيود التي تفرضها الحكومة عىل توفر منتجات أمريكية عالية الجودة تعترب منطقية”. مبعنى آخر، عىل الرغم 

من فرض هذه القيود باإلنسجام مع إهتاممات األمن القومي اإلرسائييل، فقد تجاوزت التكنولوجيا السياسة، وترضر املشغلني األمريكيني. 

إن توفر صور األقامر الصناعية عىل املنصات املتاحة يؤكد عىل العقبات التي خلقها تعديل كايل-بينجامان. يف الواقع، يعترب التعديل غري منطقي كون أن إرسائيل نفسها 

توفر صور أقامر صناعية عالية الدقة ومجانية لألرايض التي تسيطر عليها )دولة إرسائيل الحالية، األرض الفلسطينية املحتلة، ومرتفعات الجوالن(، مام يجعل تعديل كايل-

بينجامان جدوى حقيقية تذكر، ويف نفس الوقت يناقض اإلدعاء بأنه يخدم مصالح األمن القومي اإلرسائييل.

)KBA( اعادة تقييم ومراجعة تعديل كايل-بينجامان

منذ ان نرش مقال مايكل فراديل وأندريا زيربيني يف العام 2018 والتعقيب السياسايت للشبكة يف العام نفسه، وكالهام يدعو إىل إعادة النظر يف تعديل كايل-بينجامان، 

أصبح التعديل يخضع ملزيد من التدقيق. ومع ذلك، ال توجد دالئل كافية تشري إىل أن تغيرياً يف السياسة قد بات وشيكاً. عىل العكس، فإن وزارة التجارة األمريكية وإدارتها 

الوطنية للمحيطات والغالف الجوي – )NOAA( وهي الهيئات املكلفة بإدارة تعديل كايل-بينجامان - تواصل تجنب وتأجيل النقاشات حول فعاليته. 

كان من املفرتض أن يتم مراجعة تعديل كايل-بينجامان بانتظام، ولكن فقط يف عام 2017 - بعد عقد من إصداره – أجرت االدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 

)NOAA( مراجعة رسمية، وأصدرت نتائجها يف أواخر عام 2018. وخلصت تلك اإلدارة إىل أن الصور عالية الدقة لفلسطني -إرسائيل مل تكن “جاهزة أو متاحة باستمرار” 

من مصادر غري أمريكية، وبنتيجته مل تتمكن من تقديم أي توصيات بشأن إجراء تغيريات عىل تعديل كايل-بينجامان.

عىل الرغم من عدم نرش تقرير مفصل حول منهجية اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )NOAA(، إال أن طريقة املراجعة عىل ما يبدو كانت تتضمن محاولة 

موظفي تلك االدارة رشاء الصور ومن ثم اإلبالغ عن النتائج. ومع ذلك، فإن املنهجية املتبعة غري منطقية، حيث أن تعديل كايل-بينجامان نفسه شكل العائق األكرب أمامهم 

قانون الواليات املتحدة املقيد لصور األقامر الصناعية لفلسطني-إرسائيل
كتبته زينة اآلغا
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“قانون كايل-بينجامان املُعدل عفا 
عليه الزمن وال يخدم الغرض الذي 

أعد ألجله.”

https://aerospace.org/sites/default/files/2018-05/CommercialRemoteSensing_0.pdf
https://www.govmap.gov.il/?c=204000,595000&z=0
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0265964617301170
https://www.nesdis.noaa.gov/CRSRA/pdf/ACCRES_24_Meeting_Minutes_final.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-10-15/pdf/2018-22366.pdf
https://al-shabaka.org/ar/author/zena-agha/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
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زينة اآلغا هي الزميلة السياساتية للشبكة يف الواليات املتحدة. تغطي خرباتها 

بناء املستوطنات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة وال سيام القدس، 

وتاريخ الرشق األوسط الحديث، واملامرسات املكانية. عملت سابًقا يف مجلة 

اإليكونوميست، ولدى السفارة العراقية يف باريس، ويف الوفد الفلسطيني ملنظمة 

اليونسكو. لها مقاالت رأي ومساهامت إعالمية يف صحيفة ذا إنديبندنت، وذا 

نيشني، وإل بايس، ويب يب يس وورلد سريفيس، ويب يب يس العربية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

كمواطنني أمريكيني من الوصول إىل الصور عالية الوضوح. من ناحية أخرى، يتمكن الباحثون األجانب من رشاء صور عالية الدقة وغري خاضعة للرقابة من البائعني غري 

األمريكيني وتجار التجزئة األمريكيني عىل حد سواء، مام يدل عىل أن الترشيع قد عفا عليه الزمن. يف حني ال يستطيع املرء سوى التكهن بالسبب الحقيقي لتمسك اإلدارة 

الوطنية للمحيطات والغالف الجوي بالتعديل، اال انه من املمكن أن يكون هناك ضغط من وزارة التجارة وإدارة البيت األبيض الحالية للحفاظ عىل أو حتى تعزيز وتقوية 

تعديل كايل-بينجامان. وهذا منوذج واضح عىل أن السياسة تتغلب عىل املنطق السليم.

توصيات

يجب عىل اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )NOAA( نرش تقرير حول املنهجية املستخدمة يف تقريرها لعام 2018 بشكل ملح، وإجراء مراجعة أكرث جدية . 1

لتعديل كايل-بينجامان.

إن التخلص من تعديل كايل-بينجامان وتعديل اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )NOAA( من شأنه أن يساوي تجارياً . 2

بني مزودي الصور األمريكيني وغري األمريكيني. وهذا سيسمح ملشغيل األقامر الصناعية مبشاركة صور عالية الدقة لفلسطني-إرسائيل عىل املنصات املتاحة عىل نطاق 

واسع وضامن تنافسهم الدويل املستمر. كام أنه سيمكن علامء اآلثار والباحثني والعاملني يف املجال اإلنساين من توثيق التغيريات عىل أرض الواقع بدقة ويسمح 

مبساءلة االحتالل اإلرسائييل بشكل أفضل.
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