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  ، طابا١٩٩٥أیلول  ٢٨، )٢أوسلو (االتفاقیة المرحلیة 
  

السلطة الفلسطینیة وتواجدها في الضفة  صالحیاتاإلسرائیلیة حول توسیع  –، استمرت المفاوضات الفلسطینیة Iاألولى و عقب إبرام اتفاقیة أوسل
یأخذ منحى متشددًا، في  بدألكن الرفض اإلسرائیلي لتقدیم تأكیدات من حیث الهدف النهائي لعملیة أسلو . الغربیة على المستویین الرسمي والسري

وعلى الرغم من أن اتفاق إعالن المبادئ تضمن جدوًال زمنیًا یدعوا إلى الشروع في . إلحباط ینمو بشكل متزاید بین الفلسطینیینا خذالوقت الذي أ
، حیث "هذا هو اختبار لك"عرفات أن یاسر ، مخبرًا "ال تواریخ مقدسة"رابین صرح أن اسحق ، إال أن ١٩٩٦مباحثات الوضع الدائم قبل نهایة أیلول 

ع عملیات إعادة االنتشار األخرى مرهونة بتبني السلطة الفلسطینیة لسیاسة مناهضة لإلرهاب الموجه إلى إسرائیل یتطلب تطبیقها إجراءات جعل جمی
  ١ .استبدادیة

  

لثانیة لعملیة المستوطنات، قدم اإلسرائیلیون إلى الفلسطینیین سلسلة من خرائط المرحلة اسكان من  اً ضابط ٣٠ومع تشكیل فریق جدید یضم حوالي 
ولكون الحكومة تسترشد بالتزامها نحو البرنامج االستیطاني، فقد تم إعداد الخرائط بشكل یضمن حریة حركة المستوطنین، ٢ .إعادة االنتشار المحتملة

اتیجیتها االستیطانیة حتى ، استمرت إسرائیل في تنفیذ استر ١٩٩٥وخالل عام ٣ .ویحدد صالحیات السلطة الفلسطینیة في المراكز السكانیة الرئیسیة
كم  ٤٠٠، كان ما مساحته ١٩٩٥مع نهایة عام . النهایة، حیث انكبت على بناء شبكة من الطرق االلتفافیة تمهیدًا لعملیات إعادة انتشار متوقعة

بادئ تضمنت التزامًا بعدم المساس رغم أن اتفاقیة إعالن الم٤ .الفلسطینیة يضادونم من األر  ١٦.٠٠٠من الطرق االلتفافیة قد شقت، مبتلعة حوالي 
رت منذ توقیع ددونم كانت قد صو  ١٦٦.٥٣٤بنتائج مباحثات الوضع الدائم من خالل فرض تغیرات ووقائع على األرض، إال أن ما مجموعه 

  ٥. دونم یومیاً  ٢٢٠، أي بمعدل ١٩٩٥اتفاقیة إعالن المبادئ وحتى حلول أیلول 
  

من % ٢٨.٤وأجبر اإلغالق اإلسرائیلي المفروض على قطاع غزة . فلسطیني المؤید للسالم یشهد تراجعًا ملحوظاً في أثناء ذلك، كان الرأي العام ال
ومع ٦ .القوى العاملة في القطاع على الخروج من سوق العمل، حیث أصبح معدل البطالة في قطاع غزة أحد أعلى المعدالت على مستوى العالم

تحولوا "دون تنفیذ إسرائیل لالنسحابات المقررة، اتهم المفاوضون الفلسطینیون اإلسرائیلیین بأنهم قد  ١٩٩٥ انقضاء تاریخ األول من تموز من عام
على صعید آخر، كانت إنجازات السلطة الفلسطینیة في معظمها ذات طابع رمزي؛ حیث تم  ٧."من محتلین إلى سجانین یسیطرون على تحركاتنا

وفي . عن خطط إلقامة مطار دولي، وبدأت محطة تلفزیونیة فلسطینیة تبث برامجها عبر األثیر شف النقابوكإصدار أول جوازات سفر فلسطینیة، 
أواسط آب من نفس العام، ومع رفض الفلسطینیین قبول الحد األدنى الذي عرضته علیهم الطواقم األمنیة اإلسرائیلیة، دعى كبیر المفاوضین 

  .٨كقوة تأثیر ضاغطة على الفلسطینیین  تحدة للعملاإلسرائیلیین، أوري سافیر، الوالیات الم
 

إضفاء شرعیة على الوضع الراهن مع تغییرات "كانت مناورة إسرائیلیة تهدف إلى ) ٢أو أوسلو (بأن االتفاقیة المرحلیة  لقیادة الفلسطینیةارغم شكوك 
بموجب اتفاقیة  ٩ .اإلسرائیلیة مع بعض التعدیالت الطفیفة علیهافي النهایة على الخریطة وافقت السلطة الفلسطینیة إال أن ، "طفیفة على األرض

تولت السلطة الفلسطینیة : سیطرة" مناطق"، تم تقسیم الضفة الغربیة إلى ثالثة ١٩٩٥أیلول  ٢٨، التي تم توقیعها في طابا بتاریخ ٢أوسلو 
قریة،  ٤٢٠؛ ومسئولیة الشؤون المدنیة في حوالي )المنطقة أ) (أریحاباإلضافة إلى (مسئولیات مدنیة وأمنیة داخلیة في ست مدن في الضفة الغربیة 

وقد أجلت اتفاقیة ). المنطقة ج(واحتفظت إسرائیل بسیطرة مطلقة في المنطقة المتبقیة ). المنطقة ب(بینما احتفظت إسرائیل بالسیطرة األمنیة فیها 
إسرائیل اإلبقاء على على  مستوطن یقیمون فیها ٤٥٠" فرض وبإصرار"حیث لیل، إعادة انتشار قوات االحتالل اإلسرائیلي في مدینة الخ ٢أوسلو 
% ٢شكلت " أ"وبشكل عام، یمكن القول أن المنطقة . فلسطیني ١٢٠.٠٠٠ حواليوعددهم في المنطقة المقیمین على المواطنین العسكري  الحكم

  .من مساحتها% ٧٢ " ج"ة والمنطق % ٢٦ "ب"فقط من مساحة الضفة الغربیة، بینما شكلت المنطقة 
  

، إال أن االتفاق على عملیات إعادة االنتشار ٢على الرغم من أن االتفاق الفعلي إلعادة االنتشار األولیة قد استند إلى خرائط مسبقة في اتفاقیة أوسلو 
تین، قد تم دون االستناد إلى أیة خرائط قالشیخ الالح واي ریفر وشرم التي تم التفاوض حولها في اتفاقيالثالثة األخرى التي نصت علیها هذه االتفاقیة، و 

كما أدى قیام إسرائیل بضم القدس الشرقیة بشكل أحادي الجانب ومنافي للقوانین الدولیة، ومن ثم قیامها باستثناء الضفة . وٕانما إلى نسب مئویة فقط
من  ٢كم ٣١٦، إلى تقلیص مساحة الضفة الغربیة بحوالي ١٩٦٧ – ١٩٤٩ المحایدة خالل الفترة يضاالغربیة من المیاه اإلقلیمیة للبحر المیت واألر 

أعطت الفلسطینیین  ٢وبذلك، ادعت إسرائیل بأن خریطة أوسلو . من إجمالي المساحة الفعلیة  للضفة الغربیة% ٥.٦مساحتها اإلجمالي، أو حوالي 
كذلك، كانت عملیات إعادة %. ٢بینما كانت المساحة الحقیقیة بحدود من مساحة الضفة الغربیة، % ٣تصل إلى ) أي ما یعرف بالمنطقة أ(مساحة 

رقام المتفق االنتشار التالیة، التي استندت أیضًا إلى نسب مئویة من المساحة اإلجمالیة، أضیق نطاقًا مما تدعیه إسرائیل وأقل في مساحاتها من األ
ئیلیة شكلت جزء ال یتجزأ من الوثائق الرسمیة في اتفاقیتي واي ریفر وشرم الشیخ، وكان یتم وتزداد الحیرة واإلرباك مع حقیقة أن األرقام اإلسرا.  علیها

ولم تكن السلطة الفلسطینیة موافقة على مثل هذه االقتطاعات من مساحة . التعاطي معها من قبل غالبیة المصادر اإلسرائیلیة، والفلسطینیة، والدولیة
  ١٠ .خیار سوى تأخیر بحث هذا الموضوع حتى مباحثات الوضع الدائم الضفة الغربیة، لكنه لم یكن لدیها أي

  

ومع قیامها بمنح السلطة الفلسطینیة مساحة ضئیلة . الفلسطینیة المحتلة يضااألر  على كلعلى أرض الواقع، أبقت إسرائیل على سیطرة أمنیة كاملة 
وقد بدأت عملیات إعادة االنتشار . الفلسطینیة ككل تقریباً  يضاون سكان األر من األراضي، أجبرت إسرائیل السلطة الفلسطینیة فعلیًا على إدارة شؤ 

عرفات إلى رام اهللا  یاسر كانون األول مع دخول ٢٧بمدینة سلفیت، وأتمت انسحابها في  اً تشرین األول بدء ١٠غربیة بتاریخ األخرى في الضفة ال
أرخبیل من "دة ستة أشهر، وكان من شان هذه العملیة أن تركت الفلسطینیین في م ٢من ناحیة أخرى، تأخر البدء في عملیة أسلو ". المحررة"

 ١١ .المحاطة بالطرق االلتفافیة والمستوطنات اآلخذة في االتساع" الجیوب
 

حیث جرت في  في المجلس التشریعي الفلسطیني، اً ثمانیة وثمانین عضو الختیار  انتخابات طال انتظارهاأول كما مهدت االتفاقیة الطریق إلجراء 
كما نفذت إسرائیل انسحابًا جزئیًا في الخلیل في غضون ستة أشهر، وألزمت إسرائیل نفسها بتنفیذ ثالث عملیات إعادة . ١٩٩٦كانون الثاني  ٢٢

 أن عملیات إال. ١٩٩٦شهرًا، وتبدأ في فترة ال تتجاوز تشرین الثاني  ١٨انتشار أخرى بمعدل عملیة إعادة انتشار واحدة كل ستة أشهر خالل 
 يضاإعادة االنتشار الثالثة المذكورة لم تكن محددة من حیث الحجم؛ ولكن كان یفترض أن تؤدي جمیعها إلى انسحاب إسرائیلي كامل من األر 

مبادئ واالتفاقیات األخرى ومن جملة االنتهاكات اإلسرائیلیة العدیدة التفاقیة إعالن ال". األمنیة"والمناطق " المستوطنات"الفلسطینیة المحتلة، باستثناء 
رغم . الحیوي بین الضفة الغربیة وقطاع غزة" الممر اآلمن"بتوفیر  ١التي تلتها أن فشلت إسرائیل في تنفیذ أحد التزامها الواردة في اتفاقیة أوسلو

  !لم یتحقق مطلقاً  ، األمر الذي١٩٩٩وأن تنتهي في أیار  ١٩٩٦یار ذلك، كان من المخطط أن تبدأ مفاوضات الوضع الدائم في أ


