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  ، القاهرة١٩٩٤أیار  ٤، )١أوسلو (اتفاقیة غزة أریحا 
  سلوفیما یتعلق بهذه الخرائط وتلك التي تلیها، راجع الجدول الخاص بإعادة االنتشار خالل فترة أو : مالحظة

  
في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطیني  ٢٤٢شكل اعتراف منظمة التحریر الفلسطینیة بإسرائیل وقبولها بقرار مجلس األمن الدولي رقم 

 ١٩٦٧قبل عام ( من فلسطین التاریخیة% ٧٨بحوالي  "الحقوق"عن  سكوتها )١٩٨٨تشرین الثاني  ١٥ – ١٢ من( التي عقدت في الجزائر
، أي بعد مضي عام على انعقاد مؤتمر مدرید، كان ضعف التقدم في المحادثات الثنائیة یثیر الشكوك حول الحكمة ١٩٩٢ومع أواخر ). رائیلإلس

ومع وصول المسار التفاوضي األولي والرسمي في واشنطن . وأصبح یهدد بتقویض مصداقیة منظمة التحریر الفلسطینیة "السكوت"من وراء هذا 
في مدرید المفوضات / فإن المباحثات إلسرائیلقف مؤید إلى طریق مسدود، ومع تبني إدارة كلینتون الجدیدة لمو ) ر منذ مؤتمر مدریدالذي استم(

  ١.قدر ضئیل من اآلمال المعقودة علیهاالشكوك و  نفقًا مظلمًا وكثیرًا من ١٩٩٣دخلت عام 
  

بین أكادیمیین إسرائیلیین وممثلین عن منظمة  النرویج في في أوسلو عقدتیة التي رسمالفي المباحثات السریة غیر  بدأقد آخر  حراكاً إال أن 
ومع مراوحة المسار التفاوضي الرسمي مكانه، . ، وحسن عصفور وماهر الكرد)أبو عالء(أحمد قریع الفلسطینیون هم؛  وكانالتحریر الفلسطینیة، 

ن إلى إحداث تحسینات في االفریق وقد سعى. ١٩٩٣على قناة أوسلو السریة في أیار  رابین طابعًا رسمیاً اسحق أضفى رئیس الوزراء اإلسرائیلي، 
وقد . ؛ وذلك بما یتماشى مع طبیعة تقییم كل فریق للخطة١٩٧٩عام ) اإلسرائیلیة/ المصریة(إطار الحكم الذاتي الذي كان قد طرح في كامب دیفید 

 یاسر عرفات ورئیس الوزراء اإلسرائیلي اسحقین رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة ستة شهور من الجدال رسائل اعتراف متبادل ب توصل بعد
  ٢. ١٩٩٣رابین، تالها توقیع اتفاق إعالن المبادئ حول ترتیبات الحكم الذاتي المرحلیة في أیلول 

 

 ١٣رابین في البیت األبیض بتاریخ واسحق  عرفاتیاسر بین  "تاریخیة" الذي توج بمصافحةو ، "الحدث"الذي واكب هذا التأیید العام الغربي رغم 
المستوطنات، (وباإلضافة إلى االبتعاد الواضح عن القضایا األساسیة الصعبة . ، إال أن اتفاق إعالن المبادئ كان وثیقة مبهمة١٩٩٣أیلول 

مع . االقتصادي المقترح" التعاون"اإلسرائیلیة و" منیةاأل"، أولت االتفاقیة اهتمامًا حصریًا بالمطالب )والالجئین، والقدس، والحدود، والمصادر الطبیعیة
لكن . ذلك، نصت اتفاقیة إعالن المبادئ على فترة انتقالیة مدتها خمس سنوات یتم االنتقال بعدها إلى مفاوضات الوضع النهائي وٕانهاء الصراع

  .ة المستقلةللدولة الفلسطینیأو ذكر طبیعة هذا الوضع النهائي لم تكن محددة، ودون أیة إشارة 
 

مباحثات أوسلو، حیث استبدلت إسرائیل  افیه الحالة التي جرتیختلف كلیًا عن  مناخ سیاسيتم التفاوض على تطبیق اتفاق إعالن المبادئ في 
لتي تم بحثها في غالبیة مسئولي وزارة الخارجیة بفریق من االستراتیجیین العسكریین، وشرعت تدریجیًا في اقتطاع أجزاء من االنسحابات األولیة ا

، الذي یعود إلى حقبة ما قبل أوسلو، تحت إصرار من منظمة التحریر الفلسطینیة للحصول على "غزة أوالً "من ناحیة أخرى، اتسع مفهوم . أوسلو
أوسلو ترك  وثیقة إال أن غموض ٣".أریحا –غزة "للفلسطینیین في الضفة الغربیة؛ وبذلك أصبح هذا المفهوم یعرف باسم خطة كسلطة " موطئ قدم"

إعالن لإلسرائیلیین متسعًا كافیًا لفرض قیود حتى على هذا، بینما أدت حاجة منظمة التحریر الفلسطینیة لتجاوز النقد الذي تعرضت له اتفاقیة 
في  ٤ .ود اإلسرائیلیةفي وجه القی "للصمود"إلى تجرید الفلسطینیین من أیة قوة " محررة"المبادئ من خالل إظهار وجود لها على أرض فلسطینیة 

بشكل ملفت للنظر، وامتنعا عن أي تدخل رفیع المستوي خالل المراحل األولى  في حالة صمتأثناء ذلك، كان راعیي اتفاقیة إعالن المبادئ 
رفات في القاهرة عیاسر رابین و اسحق ، وقع ١٩٩٤أیار  ٤في . الحاسمة من عملیة السالم، حیث تركا إلسرائیل  حریة تامة للتحرك كیفما تشاء

تموز  ١وفي . لتتمركز في مدینة أریحا ١٩٩٤أیار  ١٢وعبرت أول قوة شرطة فلسطینیة الحدود األردنیة في ). ١أو أوسلو (أریحا  –اتفاقیة غزة 
 يضار سنة من العیش في المنفى، وسط احتفاالت شعبیة عارمة في مختلف أنحاء األ ٣٠عرفات إلى فلسطین بعد حوالي یاسر ، عاد ١٩٩٤

 .رئاسة السلطة الفلسطینیة الناشئةتولي الفلسطینیة المحتلة، حیث وصل إلى غزة ل
 

أریحــا الكثیــر مــن األمــل فیمــا یتعلــق بقیــام دولــة فلســطینیة فــي نهایــة المطــاف، وجوبهــت بانتقــادات مــن مختلــف  –كمرحلــة أولــى، لــم تقــدم اتفاقیــة غــزة 
وبینمـا كـانوا یعیـدون انتشـار قـواتهم خـارج . باتهم مـن قطـاع غـزةایون، من جانبهم، حدوا كثیـرًا مـن انسـحاإلسرائیل. أطیاف الحركة السیاسیة الفلسطینیة

وبشـكل عـام، یمكـن . واسـع" حـزام أمنـي"المراكز السكانیة، فإنهم أبقوا على جمیع المستوطنات والطرق التي تربط بعضـها بـبعض جنبـًا إلـى جنـب مـع 
أمـا فـي  ٥ .مـن مسـاحة قطـاع غـزة% ٤٠الوجـود اإلسـرائیلي فـي حـوالي  –بموجـب االتفاقیـة  –ع قـد شـهد وشـرّ مـن قطـاع غـزة " االنسـحاب"القـول بـأن 

سـیطرة علـى حـدود المدینـة لضـمان بقـاء الأریحا، فقد شرعت إسرائیل في شق طرق التفافیة لربط المستوطنات المحیطة بالمدینـة ببعضـها، واحتفظـت ب
نیــة للوصــول إلــى المعبــر الحــدودي مــع الفلســطینیة معــزوًال عــن المواقــع الفلســطینیة األخــرى، ودون أي إمكالجیــب الصــغیر الخاضــع لســیطرة الســلطة ا

وبائسـة، وما تمخض عن عملیتي إعادة االنتشار لم یخرج عن كونه قد جعل السیطرة الفلسطینیة تقتصر على تجمعات سكانیة غیـر متطـورة . األردن
كما أنه لم یـتم تطبیـق أحـد بنـود االتفاقیـة الخـاص . ادر األساسیة أو أیة سیادة على مناطق متصلة جغرافیاً الستغالل المصومحرومة من أیة إمكانیة 

  .بین الضفة الغربیة وقطاع غزة" الممر اآلمنالمعبر أو "بما كان یعرف باسم 
  

التي قدمتها منظمة التحریر  "التنازالت"قة من قل والدیمقراطیةحقوق اإلنسان  مؤسسات المجتمع المدني الفلسطیني خاصة العاملة في مجالكانت 
وفي الحقیقة، فإن االتفاقیة تضمنت بندًا یقضي . اإلسرائیلي، حیث رأت فیها إشارة على إقامة نظام استبدادي" األمن"الفلسطینیة باسم الحفاظ على 

كما بقیت  ٦ .، طیلة المرحلة االنتقالیة١٩٦٧أمر عسكري إسرائیلي، صدرت في قطاع غزة منذ عام  ١.٠٠٠من بین  ٩٣٠باستمرار سریان 
میزان  حافظ فیه، والتنظیم والتطویر خاضعة للفیتو اإلسرائیلي، في الوقت الذي يألراضا والسیطرة علىالسلطات والصالحیات الخاصة بالمیاه، 

حتى داخل إسرائیل  –المثیرة للجدل  ١فاقیة أوسلو لكن، وبینما كان النقد الالذع ینصب على ات. لصالح إسرائیل على السیطرةالتكامل االقتصادي 
  .٧سنة علیها ٢٧قبضة االحتالل اإلسرائیلي بعد حوالي ل اإلدارة المباشرةأكثر من ملیون فلسطیني من  "خروج"إال أنها مكنت من  –


