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  الفلسطيني -  االتفاق االنتقايل اإلسرائيلي
  :بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة

  قراءة أولية

  غسان اخلطيب

نشـــــرت وزارة اخلارجيـــــة اإلســـــرائيلية الـــــنص الكامـــــل لالتفـــــاق خـــــالل توقيعـــــه يف 
صـفحة، ويحتـوي علـى سـبعة  ٣١٤وهـو يقـع يف . ١٩٩٥سبتمبر /أيلول ٢٨واشنطن يف 

إعـــادة االنتشـــار والترتيبـــات األمنيـــة، االنتخابـــات، الشـــؤون املدنيـــة، : بروتوكـــوالت هـــي
الفلســطيني،  - الشــؤون القانونيــة، العالقــات االقتصــادية، برنــامج التعــاون اإلســرائيلي
ويشـــــير نـــــص . وأخيـــــراً بروتوكـــــول بشـــــأن اإلفـــــراج عـــــن ســـــجناء وموقـــــوفين فلســـــطينيين

  .االتفاق إىل احتوائه على تسع خرائط، لكنها غير منشورة حتى اآلن
إن الوقت القصير منـذ توقيـع نـص االتفـاق ونشـره حتـى اآلن ال يتـيح فرصـة كافيـة 
لقراءتــه بصـــورة معمَّقــة، وذلـــك بســبب ضـــخامة حجــم االتفـــاق، وتعقيــده وتـــداخل مـــواده 

  .ومالحقه، إضافة إىل عدم توفر اخلرائط
ن الســبب األهــم يف صــعوبة هــذه القــراءة الســريعة يعــود إىل طبيعــة اجلــدل القــائم، لكــ

ومن أجل غايات هذه القراءة السريعة، سـيجري . والذي يخلو من معايير حمددة للتقويم
أوالً، مدى دقـة االتفـاق يف تنفيـذ كـل مـا جـاء يف اتفـاق : استخدام بعض املعايير التالية

فـــــاق االنتقـــــايل تطبيقـــــاً لـــــه؛ ثانيـــــاً، كيفيـــــة حســـــم النقـــــاط أوســـــلو، الـــــذي يعتبـــــر هـــــذا االت
واملســــائل الســــاخنة التــــي أخَّــــرت توقيــــع االتفـــــاق؛ ثالثــــاً، مــــدى تعارضــــه وتوافقــــه مـــــع 
القـــانون الـــدويل والشـــرعية الدوليـــة؛ رابعـــاً، مـــدى مســـاعدته أو تعويقـــه للوصـــول إىل حـــل 

تـــه فـــرض وقـــائع نهـــائي يخـــدم أهـــداف الشـــعب الفلســـطيني، وبصـــورة خاصـــة مـــدى إتاح
  .للطرفين من النوع الذي يخدم غاياتهما املتناقضة من احلل النهائي

قبل الدخول يف التفصـيالت، وحتـى تتبـين أهميـة الوثيقـة موضـع البحـث، نشـير إىل 
، التـي تشـير إىل أن هـذا االتفـاق يبطـل ويحـل ٧الفقرة األخيرة من الديباجـة حتديـداً، ص 

أريحـا املوقـع  - وتلت اتفاق أوسلو، وهـي اتفـاق غـزة حمل جميع االتفاقات التي سبقته
                                                            

  حماضر يف جامعة بير زيت، ومدير مركز القدس لإلعالم واالتصال. 
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، واتفاق نقل الصالحيات املبكر املوقع يف إيـرز يف ١٩٩٤مايو /أيار ٥يف القاهرة يف 
، واتفـــاق النقـــل اإلضـــايف للصـــالحيات املوقـــع يف القـــاهرة يف ١٩٩٤أغســـطس /آب ٢٩
  .١٩٩٥أغسطس /آب ٢٧

االحــتالل خللــق وقــائع تــؤثر يف  مــن املعلــوم أن األســلوب األساســي الــذي اســتخدمه
الوضـــع النهـــائي لـــألرض احملتلـــة هـــو االســـتيطان ومـــا يليـــه مـــن تغييـــرات يف الوضـــعين 

ومـــن املعلـــوم أيضـــاً أن . لـــألرض، وكـــذلك يف الوضـــع الـــديموغرايف" القـــانوين"اإلداري و
إســرائيل اســتمرت يف تلــك السياســة بعــد اتفــاق أوســلو، وبعــد اتفــاق القــاهرة أيضــاً، وكــان 

ـــــة ر دهـــــا علـــــى أي اعتـــــراض فلســـــطيني هـــــو أن موضـــــوع االســـــتيطان مؤجـــــل إىل املرحل
  .النهائية

بناءً على ذلك، كان من املفروض أن يتضمن االتفاق االنتقـايل مـا يحـد مـن إمكـان 
اســتمرار إســرائيل يف إقامــة الوقــائع االســتيطانية يف الضــفة الغربيــة عامــة ويف القــدس 

وليس هذا فحسـب، بـل إن االتفـاق . إشارة إىل ذلك لكن نص االتفاق خال من أية. خاصة
ففي الوقت . مل يحدد حدود املستوطنات، كما حدد مثالً حدود املدن والقرى الفلسطينية

بحــدود " ب"بحــدود حمــددة لــبعض املــدن، واملنطقــة " أ"الــذي حــدد نــص االتفــاق املنطقــة 
" ب"و" أ"ربيـــة مـــا دون بأنهـــا الضـــفة الغ" ج"حمـــددة ملعظـــم القـــرى، فإنـــه عـــرَّف املنطقـــة 

 )ج(املنطقــة : "١٥وذلــك كمــا جــاء يف املــادة احلاديــة عشــرة، البنــد الثالــث، الفقــرة ج، ص 
  .")ب(و )أ(تعني مناطق الضفة الغربية خارج منطقتي 

إن خلـو الــنص مــن أيــة إشــارة إىل جتميــد النشــاط االســتيطاين، وكــذلك مــن أي حتديــد 
ام إســــرائيل لالســــتمرار يف إقامــــة الوقــــائع لنطــــاق املســــتوطنات، يفســــح يف اجملــــال أمــــ

االســتيطانية، األمــر الــذي يعطيهــا الفرصــة لالســتفادة مــن املرحلــة االنتقاليــة بمــا يخــدم 
  .أغراضها من الوضع النهائي فيما يتعلق باألرض التي هي جوهر الصراع

وغنـي عـن القـول هنـا إن املنطـق نفسـه ينطبـق علـى القـدس التـي أجّلـت مســألتها إىل 
ضــع النهــائي مــن دون وضــع ضــوابط للحــد مــن إمكــان أن جتُــري إســرائيل فيهــا، ومــن الو

  .جانب واحد، التغييرات العمرانية والديموغرافية واإلدارية والقانونية
وتكتســب هــذه املســألة أهميــة خاصــة يف ضــوء جتربــة العــام املنصــرم، الــذي شــهد 

ى الــــرغم مــــن وجــــود اتفــــاق نشــــاطاً إســــرائيلياً واســــعاً يف جمــــال التوســــع االســــتيطاين علــــ
واالســتنتاج األساســي هنــا هــو أن اجلانــب الفلســطيني مل . أريحــا - املبــادئ واتفــاق غــزة
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  .يأخذ العِبرة املطلوبة يف هذا اجملال واملبنية على جتربة العام املاضي
وفيمــا يتعلــق بخلــق الوقــائع، يمكــن اإلشــارة إىل مثــال آخــر مبنــي أيضــاً علــى جتربــة 

أريحا، وهو ما نتج من تفاوت الصالحيات الفلسطينية مـن منطقـة  - تطبيق اتفاق غزة
فعلــى الــرغم مــن أن . إىل أُخــرى، وانعــدام آليــة ضــمان الوحــدة اإلقليميــة لــألرض احملتلــة

أريحـــا أشـــار يف عـــدة فقـــرات إىل أن األرض احملتلـــة هـــي وحـــدة جغرافيـــة  - اتفـــاق غـــزة
الشــديد بــين الضــفة وغــزة، وهــو مــا واحــدة، فــإن واقــع التجربــة خلــق حالــة مــن االنفصــام 

أدى إىل ضعف الترابط والتكامل االقتصادي واالجتماعي واإلداري، وبدأ يترك أثره يف 
  .الوحدة السياسية بصورة ملحوظة

إن تقســـيم الضـــفة الغربيـــة إىل ثـــالث منـــاطق علـــى أســـاس جغـــرايف وإداري وأمنـــي، 
يمكــن أن يــؤدي إىل حالــة مــن  بحســب االتفــاق اجلديــد ويف ضــوء التجربــة الســالفة الــذكر،

فقد حدد االتفاق، وكما جـاء يف . التفكك وإىل تراجع التكامل يف عدد من مناحي احلياة
ولغايـــات االتفـــاق وحتـــى "، أنـــه ١٥الفقـــرة الثالثـــة مـــن املـــادة احلاديـــة عشـــرة، الصـــفحة 

املنــاطق تعنــي  )أ(: ، فــإن)الثــاين(انتهــاء املرحلــة األوىل مــن إعــادة االنتشــار االســتكمايل 
) ب(؛ ١اآلهلــــة واملعلَّمــــة بــــاخلط األحمــــر واملظلَّلــــة بــــاللون البنــــي بحســــب اخلريطــــة رقــــم 

تعنـــي املنـــاطق اآلهلـــة واملعلَّمـــة بـــاللون األحمـــر واملظلَّلـــة باألصـــفر بحســـب  )ب(املنطقـــة 
مــن اخلِــرب املرفقــة يف ) Built-up(، وكــذلك املنــاطق املقــام عليهــا بنــاء ١اخلريطــة رقــم 

  ."ادس من امللحق األولالذيل الس
تشــمل حــدود اخملططــات الهيكليــة لســت مــدن ونصــف " أ"وللتوضــيح، فــإن املنطقــة 

" أ"ويف املنطقـــة . مدينـــة مـــن جممـــوع ثـــالث عشـــرة مدينـــة فلســـطينية يف الضـــفة الغربيـــة
  .سيكون هناك إعادة انتشار وصالحيات مدنية وأمنية مع وجود شرطة فلسطينية

، حيـث للجانـب الفلسـطيني صـالحيات "ب"يف املنطقـة  أمّا القرى فمعظمها مشمول
مدنيـــة إضـــافة إىل حفـــظ النظـــام العـــام بواســـطة الشـــرطة مـــع أن حركتهـــا مقيـــدة، وعلـــى 

مركز شرطة ومن أن تنقلها مرهـون بإشـعار وموافقـة مسـبقة  ٢٥الرغم من وجودها يف 
الســابعة يف  ويف هــذا الصــدد جــاء يف البنــد الســادس مــن املــادة. مــن اجلانــب اإلســرائيلي

حركـــة البـــوليس، ســـواء يف الـــزي الرســـمي أو العـــادي، "ملحـــق إعـــادة االنتشـــار واألمـــن أن 
يجــــب أن تكــــون منسَّــــقة ومصــــادقاً عليهــــا يف )ج(بأســــلحة أو بــــدون أســــلحة، يف املنطقــــة 

يجـب أيضـاً أن يكـون )ب(و)أ(نقطة التنسيق يف املنطقة، وحركـة البـوليس بـين املنطقتـين 



  ١٨، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٤ 
 

  ."مكتب التنسيق يف املنطقة موافقاً عليها من
، "ج"فإذا علمنا بأن كل قرية مفصولة عن أية قرية أُخـرى تقريبـاً بواسـطة املنطقـة 

وبأن كل مدينة مفصولة أيضاً عـن أيـة مدينـة أُخـرى بواسـطة املنطقـة نفسـها، نصـل إىل 
ة االستنتاج أن انتقال الشـرطة مـن أي موقـع إىل أي موقـع آخـر تقريبـاً يحتـاج إىل موافقـ

  .اجلانب اإلسرائيلي يف نقطة التنسيق واالرتباط املعينة
من ناحية أُخرى، من املشروع يف أثناء قـراءة نـص االتفـاق البحـث عـن آفـاق يُتـاح 
فيهـــا للجانـــب الفلســـطيني إقامـــة وقـــائع ملصـــلحة هدفـــه مـــن الوضـــع النهـــائي، وهـــي يف 

فيـد التوقـف عنـد مسـألة لكـن قبـل ذلـك، مـن امل. الواقع غيـر معدومـة وسيشـار إليهـا الحقـاً
مهمـــــة يف هـــــذا الصـــــدد هـــــي مســـــألة إدارة األراضـــــي، وصـــــالحيات التنظـــــيم، والتخطـــــيط 
الهيكلي، ألن فيها أهمية قصوى يف جمال إتاحة الفرصة إلقامة وقائع إعمـار وإسـكان 

 - مـــــثالً - فلســـــطينية تســـــاهم يف إقامـــــة وقـــــائع ملصـــــلحة الهـــــدف الفلســـــطيني، وتعيـــــق
  .التوسع االستيطاين

لألسف، إن القيود هنا أيضاً جتعل هـذا اإلمكـان رهنـاً، بصـورة أو بـأُخرى، بـالقبول 
ففي حين تشير املادة الثانية والعشرون من امللحـق الثالـث لالتفـاق إىل أن . اإلسرائيلي

الصالحيات والسلطات يف جمال تسجيل األراضي يف الضفة الغربية وغزة ستنقل من "
: ية إىل اجلانب الفلسطيني، ويشمل ذلك، ضمن أشياء أُخرىاحلكومة العسكرية اإلسرائيل

، ..."تســـجيل األراضـــي والعقـــارات؛ التســـجيل األويل لألراضـــي؛ تســـجيل قـــرارات احملـــاكم
فــإن بــاقي الــنص يضــع قيــوداً جتعــل للجانــب اإلســرائيلي نوعــاً مــن حــق الــنقض إذا أراد 

  .ذلك
إىل حــين املراحــل ) غربيــة وغــزةوهــي أكثريــة الضـفة ال" (ج"فمـثالً، تُســتثنى املنطقــة 
  ).١٥٤، ص ٣، امللحق ٢٢، املادة ٢البند (الالحقة من إعادة االنتشار 

أمّــا البنــد الثالــث فيشــير إىل ضــرورة احتــرام حقــوق اإلســرائيليين القانونيــة يف هــذا 
ويشــير ). ويــذكر أن هــذه احلقــوق غيــر معروفــة للجانــب الفلســطيني بصــورة عامــة(الصــدد 

من املادة نفسها إىل حق أي إسـرائيلي أو أيـة جهـة إسـرائيلية يف االعتـراض البند الرابع 
على أي قرار فلسطيني خاص بموضوع تسجيل األراضي خـالل مـدة حمـددة يف الـنص، 

، وهـــذه اللجنـــة املشـــتركة تقـــرر مـــا إذا "جلنـــة مشـــتركة"األمـــر الـــذي يوجـــب رفـــع األمـــر إىل 
وقـد جـاء يف هـذا الصـدد، . عتـراض أم الكانت ستقر تنفيذ القـرار الفلسـطيني موضـوع اال
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اللجنـــة املشـــتركة "يف الفقـــرة الرابعـــة مـــن املـــادة الثانيـــة والعشـــرين، امللحـــق الثالـــث، أن 
ستنعقد خالل أربعة عشر يوماً من تقديم االعتراض للبحـث يف جميـع اجلوانـب املتعلقـة 

الـذي قُـدّم حولـه باملوضوع، وتقرر ما إذا كانت ستقر تنفيـذ اإلجـراءات بشـأن املوضـوع 
  ."االعتراض

ولتكتمــــل الــــدائرة، فــــإن البنــــد نفســــه يشــــير إىل ضــــرورة تقــــديم اجلانــــب الفلســــطيني 
ســـــــيقدم اجلانـــــــب : "معلومـــــــات لإلســـــــرائيليين بشـــــــأن أي إجـــــــراء جديـــــــد يف هـــــــذا الصـــــــدد

الفلســـطيني يف أقـــرب فرصـــة وعبـــر جلنـــة االرتبـــاط معلومـــات حـــول أي قـــرار أو أي طلـــب 
ص )" (يــه التســجيل األوّيل الــذي قــد يــؤثر علــى حقــوق اإلســرائيليينبمــا ف(تنفيــذ لتســجيل 

١٥٤.(  
ــــا اجلانــــب األساســــي الــــذي يتــــيح االتفــــاق فيــــه للطــــرف الفلســــطيني خلــــق وقــــائع  أمّ
أساســية ملصـــلحته فيتمثـــل بصـــورة رئيســية يف موضـــوع االنتخابـــات، إذ يشـــير االتفـــاق 

التفصيالت، فإنه يعطـي  ومن دون الدخول يف. عضواً ٨٢إىل انتخاب جملس مكون من 
إمكاناً لنوع من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضـائية، فإنـه وبالتـايل 
فـــإن يف حجـــم اجمللـــس وصـــالحياته بعـــض مالمـــح برملانيـــة يخلـــق نوعـــاً مـــن الشـــرعية 
الشعبية، وقد يشكل بدايـة لنظـام مسـاءلة وإلعـادة تشـكيل نظـام سياسـي فلسـطيني، بعـد 

هذا على الرغم من وجود ثغرات يف موضوع االنتخابات . ظام احلايل االنهيارأن بدأ الن
ال جمـــــال هنـــــا لعرضـــــها، وال ســـــيما أن هنـــــاك إيجابيـــــة عامـــــة يف املوضـــــوع تتمثـــــل يف 
مركزيـــــة ووحــــــدة االنتخابـــــات؛ وهــــــذه مســـــألة لهــــــا عالقـــــة بوحــــــدة الشـــــعب الفلســــــطيني 

  .السياسية
معيار اتفاق أوسلو الذي يعتبـر هـذا االتفـاق وإذا انتقلنا إىل معيار آخر للتقويم، هو 

تطبيقـــاً لشـــقه الثـــاين، لوجـــدنا أن ســـقف هـــذا االتفـــاق أدنـــى مـــن ســـقف اتفـــاق أوســـلو يف 
أبــرز األمثلــة يــأتي يف جمــال ترحيــل : جوانــب كثيــرة، نحــاول فيمــا يلــي إيــراد أمثلــة لهــا

قاليــة، إىل بعــض القضــايا، التــي نــص اتفــاق أوســلو علــى أنهــا مــن قضــايا املرحلــة االنت
مرحلـــــة املفاوضـــــات النهائيـــــة؛ وأبـــــرز مثـــــال لهـــــذا تأجيـــــل املرحلـــــة الثانيـــــة مـــــن إعـــــادة 

فقـد جـاء يف البنـد الثالـث مـن . االنتشار ليتم التفاوض بشأنها يف املفاوضـات النهائيـة
إعــــادة : "، مــــا يلــــي"إعــــادة انتشــــار القــــوات اإلســــرائيلية"املــــادة الثالثــــة عشــــرة، وعنوانهــــا 

إىل مواقع حمددة ستُطبق بالتدريج مع نقل ) Further redeployment( انتشار إضافية
  ."الصالحيات يف النظام العام واألمن الداخلي إىل الشرطة الفلسطينية
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ــا يف االتفــاق احلــايل، فقــد رُحّلــت هــذه املســألة إىل املفاوضــات النهائيــة؛ إذ جــاء  أمّ
إعــــــادة االنتشــــــار والترتيبــــــات (يف البنــــــد العاشــــــر مــــــن املــــــادة األوىل يف امللحــــــق األول 

املشار إليها يف هذا االتفـاق سـوف تقـرر يف مرحلـة ... املواقع األمنية احملددة): "األمنية
شــهراً مــن تنصــيب اجمللــس  ١٨إعــادة االنتشــار الالحقــة يف الوقــت احملــدد بمــا ال يتعــدى 

  ."وسوف يتم التفاوض حولها يف مفاوضات الوضع النهائي
إن اتفــاق أوســلو يفســح جمــاالً إلعــادة انتشــار : بصــورة عــابرة وأمثلــة أُخــرى نوردهــا

يف جميـــع املنـــاطق اآلهلـــة، وال يشـــير إىل تـــدرج، يف حـــين أشـــار هـــذا االتفـــاق إىل إعـــادة 
انتشـــار يف مواقـــع ســـكانية حمـــددة ال كلهـــا، وكــــذلك علـــى نحـــو متـــدرج، أي أن مـــا أشــــار 

ومـــن . ار قســـم هنـــا إىل مراحـــلاتفـــاق أوســـلو إىل كونـــه املرحلـــة األوىل مـــن إعـــادة االنتشـــ
املعــروف أن إســرائيل تبنّــت نهــج املراحــل حتــى تنتقــل إىل مرحلــة جديــدة فقــط إذا كانــت 

إىل تطبيـق املرحلـة التـي سـبقت، وهـذا مـا أشـارت إليـه جتربـة ) وفقاً ملعاييرهـا(مرتاحة 
  ).أريحا - غزة(االتفاق السابق 

ومــا يفتــرض أنــه تطبيــق لــه  لكــن لعــل التعــارض العــام والصــارخ بــين اتفــاق أوســلو
ســوف تغطــي : "يبــرز عنــد تــذكّر نــص املــادة الرابعــة مــن إعــالن املبــادئ، الــذي جــاء فيــه

واليــــــة اجمللــــــس أرض الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــزة باســــــتثناء القضــــــايا التــــــي ســــــيتم 
يعتبر الطرفان الضفة وقطـاع غـزة وحـدة . التفاوض عليها يف مفاوضات الوضع الدائم

  ."ب احملافظة على وحدتها وسالمتها خالل الفترة االنتقاليةترابية واحدة يج
أريحـــا إليـــه مـــن انقســـام املنطقـــة إىل غـــزة وأريحـــا لدرجـــة  - إن مـــا أدى اتفـــاق غـــزة

استحالة التنقل بينهما، سواء لألفراد أو لعوامل اإلنتاج، وما ينص عليه االتفاق األخير 
صــار الواليــة اجلغرافيــة علــى موضــع البحــث مــن تقســيم خملتلــف املنــاطق مــن حيــث اقت

جزء قليل وتبـاين مسـتوى الصـالحيات يف هـذا اجلـزء احملـدود أصـالً، يعكسـان تعارضـاً 
  .صارخاً مع ضرورة احلفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى سالمتهما

أمّــــا املعيــــار األخيــــر الــــذي سيُســــتخدم هنــــا فهــــو القضــــايا الســــاخنة التــــي كانــــت يف 
. موضـع تفـاوض حـاد يف األسـابيع األخيـرة وأخّـرت الوصـول إىل اتفـاق حمادثات طابا

إعــادة : يف حينــه بأنهــا" العالقــة"لقــد حــددت تصــريحات صــحافية للطــرفين هــذه النقــاط 
االنتشــار يف اخلليــل؛ اإلفــراج عــن الســجناء الفلســطينيين؛ اخلريطــة التــي قــدمتها إســرائيل 

والواقـــع أن هــــذه . رة الفلســـطينيةوالتـــي خلـــت مـــن تواصـــل جغـــرايف بــــين منـــاطق الســـيط
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  .هي أقرب ما يكون إىل املوقف اإلسرائيلي" حلول وسط"املسائل الثالث حُسمت يف 
يف موضـــوع اخلليـــل يتمثـــل يف ضـــرورة " املعلـــن"كـــان موقـــف اجلانـــب الفلســـطيني 

إعــادة االنتشــار يف هــذه املدينــة مثــل بــاقي املــدن، وأن ذلــك يتطلــب إخــراج املســتوطنين 
دينة، وإذا كان ذلك غير ممكن اآلن، فيجـب االتفـاق علـى جـدول زمنـي ينتهـي من قلب امل

ويف الواقع، كان االتفاق بعيـداً عـن ذلـك؛ ففـي حـين نـص االتفـاق . بإعادة انتشار كاملة
ـــمي (أحـــدهما : علـــى نقـــل الصـــالحيات املدنيـــة هنـــاك، تـــم تقســـيم املدينـــة إىل جـــزأين وسُ

يشكل نحو ثلثي املدينة ويكـون حتـت إشـراف يقع حتت سيطرة فلسطينية و) H-1منطقة 
فلســــــطيني؛ واآلخــــــر، ويشــــــكل نقــــــاط حساســــــة يف قلــــــب اخلليــــــل، يبقــــــى حتــــــت الســــــيطرة 
اإلســــرائيلية، مــــع تــــأخير إعــــادة االنتشــــار يف ثلثــــي املدينــــة إىل ســــتة أشــــهر بعــــد توقيــــع 

  .االتفاق، أي بعد أربعة أشهر من إعادة االنتشار يف سائر املدن
طة التي أثـارت أعصـاب املفـاوض الفلسـطيني ألنهـا مآلنـة ببقـع أمّا موضوع اخلري

تمثــل منــاطق الســيطرة الفلســطينية مــن دون تواصــل جغــرايف بينهــا، واســتخدم يف ذلــك 
كثيــراً مــن اجلانــب الفلســطيني، فســواء أُدخــل عليهــا تغييــر أو " كانتونــات"الوقــت مصــطلح 

ضـتها إسـرائيل علـى الصـحافة ال يف سياق املفاوضات، فإن اخلريطة النهائية، التي عر
فلـيس أليـة مدينـة . التي صورتها ونشرتها، مـا زالـت تشـكل بقعـاً غيـر متواصـلة جغرافيـاً

تخلو من التواصـل، " ب"كما أن املنطقة . فلسطينية تواصل جغرايف مع أية مدينة أُخرى
مال وبالتـايل، يبقـى لـدى إسـرائيل إمكـان اسـتع. كما ظهرت يف اخلرائط امللونة املذكورة

، كمــا حــدث بــين غــزة والضــفة، كمــا أنــه يحــد مــن "عنــد اللــزوم"هــذا التقطــع وســيلة ضــغط 
الوحــــدة اجلغرافيــــة، وبالتــــايل مــــن التكامــــل، إضــــافة إىل تصــــعيب احليــــاة اليوميــــة علــــى 

  .الناس
ـــــا قضـــــية الســـــجناء، وهـــــي ســـــاخنة حتـــــى اليـــــوم، فقـــــد كـــــان املطلـــــب الفلســـــطيني  أمّ

يــع الســجناء بالتــدريج، لكــن ضــمن جــدول زمنــي التفاوضــي املعلــن هــو اإلفــراج عــن جم
ويف الواقــــع، جــــاء احلــــل الوســــط يف هــــذا . يضــــمن ذلــــك ويتفــــق عليــــه يف االتفــــاق املعنــــي

اجملـــال أيضـــاً علـــى حســـاب املوقـــف الفلســـطيني، إذ مل يحـــدد االتفـــاق جـــدوالً زمنيـــاً وال 
واألُخــرى قُبيــل أعــداداً، بــل اكتفــى باإلشــارة إىل دفعتــين، إحــداهما بُعيــد توقيــع االتفــاق 

أكتـوبر، إال إن /تشـرين األول ١٠وقد حاولت إسـرائيل البـدء بتنفيـذ ذلـك يف . االنتخابات
الســـجناء رفضـــوا آنـــذاك اخلـــروج مـــن الســـجن ألن شـــروط االتفـــاق يف هـــذا الشـــأن مل تكـــن 

  .مقبولة لديهم



  ١٨، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
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اءت إن القراءة األولية لهذا االتفاق تعطـي انطباعـاً سـلبياً، ولـذلك جـ: خالصة القول
ذات طــــابع نقــــدي، ألن االتفــــاق يغــــدق العطــــاء للفلســــطينيين علــــى مســــتوى الصــــالحيات 
املدنيــــة ويقيــــدهم جــــداً علــــى مســــتوى ســــلطتهم علــــى األرض، بــــل إنــــه ال يعيــــق اســــتمرار 

وهـذا األمـر ذو . إسرائيل يف تكريس الوجود االسـتيطاين يف الضـفة، وال سـيما يف القـدس
حتــــت (دائمــــاً تبحـــث عــــن شـــريك فلســــطيني يتـــوىل  مغـــزى إذا الحظنـــا أن إســــرائيل كانـــت

ويالحــظ بصــورة عامــة . إدارة شــؤون الســكان الفلســطينيين) إشــرافها األمنــي والتشــريعي
أيضــاً أن إســرائيل اســتعادت مــن الفلســطينيين بهــذا االتفــاق بعــض مــا كانــت أعطتــه لهــم 

شــــأنهما  وهــــذان أمــــران ال يبررهمــــا اخــــتالل مــــوازين القــــوى، ألن مــــن. يف اتفــــاق أوســــلو
حتديـــد معـــامل املســـتقبل بمـــا ال يـــتالءم مـــع أهـــداف الشـــعب الفلســـطيني احملـــددة بإنهـــاء 

  .االحتالل، وممارسة حق تقرير املصير، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة
يبقـى طبعــاً الكيفيــة التــي سـتتعامل القيــادة الفلســطينية بهــا مـع تنفيــذ هــذا االتفــاق، 

 .ع تنفيذ نصوص غامضة أو نصوص غائبةوالنَفَس الذي ستتعامل به م



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


