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  املوقف اإلسرائيلي من عمليات املزيد من
  إعادة االنتشار يف الضفة الغربية

  .2000فبراير / شباط
  

  
لقد نص إعالن املبادىء واالتفاق االنتقايل على أن تقوم إسرائيل بمزيد من إعادة انتشار قواتها يف   

ساحة األراضي التي تنتقل إىل والية غير أن هذين االتفاقين ال يحددان بدقة م. الضفة الغربية، على ثالث دفعات
من إعالن املبادىء على أن ) 2( 13وتنص املادة . ، وال موقع هذه املناطقالسلطة الفلسطينية خالل هذه العملية

إعادة انتشار القوات املسلحة تخضع للقرار اإلسرائيلي، وتضع اعتباراً يجب أن تأخذه إسرائيل يف احلسبان عندما 
  .االستنسابيةتمارس صالحياتها 

حصراً على أنه يف عملية املزيد من إعادة االنتشار، تعيد القوات اإلسرائيلية  االتفاق االنتقايلينص   
وهذه املواقع ال حتدّد يف االتفاق، ). ـ د 2ـ  11و 2ـ  10املادتان " (يف مواقع عسكرية حمددة"املسلحة انتشارها 

  ـ و، التي تنص على أن 2ـ  11واضح من املادة وهذا . وإنما يعود إلسرائيل حتديدها الحقاً
بشأنها يف  التفاوضوسيجري ... يف مراحل املزيد من إعادة االنتشار... بت املواقع العسكرية يتم"  

  ).التشديد مضاف." (مفاوضات الوضع النهائي
ضع ويشدد النص على أن املواقع العسكرية احملددة ستكون موضع مفاوضات يف إطار مفاوضات الو  

  .أمّا فيما يسبق هذه املفاوضات فإن إسرائيل هي التي تقوم بتحديدها. النهائي فقط
، وزير اخلارجية األميركي، يف رسائل بعث بها إىل الطرفين السيد وارن كريستوفرذا التفاهم هوقد أكد   

يد مواقع عسكرية حتد"لية إعادة نشر إسرائيل لقواتها و، الذي كُتب فيه عن عماخلليل وتوكولربعقب توقيع 
يناير / كانون الثاين 15وقد تم التشديد على هذا املوقف الحقاً يف بيان لوزارة اخلارجية األميركية يف ". حمددة
  :، جاء فيه1997

التي أعدتها الواليات املتحدة نزوالً عند طلب الفريقين أن مراحل املزيد من  املذكرة اخلاصةتوضح "  
  .يا يعود إلسرائيل أمر تطبيقها، وليست قضايا للتفاوض يف شأنها مع الفلسطينيينإعادة االنتشار إنما هي قضا

إن رسائل التطمين التي ينوي الوزير كريستوفر أن يبعث بها إىل الفريقين تشير أيضاً إىل عملية املزيد "  
  ."سكرية احملددةمن إعادة االنتشار باعتبارها مسؤولية إسرائيلية تتضمن قيام إسرائيل بتحديد املواقع الع

، أوضح اجلانبان أنهما يتبنيان فهم 1998أكتوبر / تشرين األول 23، املؤرخة يف مذكرة واي ريفرويف   
وزير اخلارجية كريستوفر القاضي بأن عمليات املزيد من إعادة االنتشار مسؤولية إسرائيلية، وذلك من خالل 

  :نتشار يجب أن تنفذالتشديد على أن التزامات عملية املزيد من إعادة اال
/ كانون الثاين 17ورسائل الوزير كريستوفر إىل اجلانبين يف مع األخذ يف االعتبار االتفاق االنتقايل "  

  ).املادة األوىل، ب، التشديد مضاف( "يناير املتعلقة بعملية إعادة االنتشار
وال يعطي إعالن املبادىء واالتفاق االنتقايل أية توضيحات عن مساحة األراضي التي ستنتقل إىل والية   

، 1998أكتوبر / تشرين األول 23لكن يف مذكرة واي ريفر، املوقعة يف . السلطة الفلسطينية يف املرحلتين األوليين
تقل خالل خمتلف أطوار املرحلتين األوىل والثانية حدد الطرفان نسباً متفقاً عليها من أراضي الضفة الغربية ستن

غير أن هذه النسب ال تتعلق إالّ بمساحة األراضي التي ستنتقل إىل السلطة . من مراحل املزيد من إعادة االنتشار
                                                 

 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت:  

  http://www.israel‐mfa.gov.il  

 .أعد النص قسم الشؤون القانونية في الوزارة وقد  
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على تطبيق هذا  وال وجود لشروط أُخرى. الفلسطينية، ال بمواضعها التي ستظل خاضعة الستنساب دولة إسرائيل
اجلدول عينها وال يف  ، ال يف املذكرةم اإلسرائيلي تتعدى النسب املئوية احملددة املنصوص عليها يف املذكرةااللتزا

بل على العكس من ذلك، فإن اجلدول الزمني ينص على وجوب قيام املسؤولين . التفصيلي امللحق بهاالزمني 
ويف . على املناطق" تعريف نظرائهم"االنتشار، بـ  اإلسرائيليين، يف كل طور من أطوار تنفيذ عملية املزيد من إعادة

  .هذا دليل على أن هذه املناطق قد تم حتديدها من قِبَل إسرائيل ال بالتنسيق مع اجلانب الفلسطيني
، راجع اجلانبان النسب املئوية والتواريخ 1999سبتمبر / يلولأ 4، الصادرة يف مذكرة شرم الشيخويف   

." غير ماسة ببقية مستلزمات االتفاقات السابقة"غير أن هذه التعديالت اعتبرت . النتشارلتطبيق املزيد من إعادة ا
من املنطقة املنتقلة إىل وضع % 3وتشتمل هذه املستلزمات، فيما تشتمل، على البند الذي ينص على أن يكون 

قع املناطق التي سوف حممية طبيعية، وكذلك على أن املبدأ العام القاضي بأن موا/ املنطقة ب مساحة خضراء
  .تنتقل إىل السلطة الفلسطينية ستبقى مسألة حتددها إسرائيل

أخيراً، جتدر اإلشارة إىل أن ممارسة اجلانبين حتى تاريخه كانت، ومل تزل، منسجمة بالكامل مع أحكام   
ا، وتعيين منطقة اإلسرائيلية االنتشار فيه االتفاقات كما بيناها سابقاً؛ فموضع املناطق التي أعادت القوات

ومل يعترض اجلانب الفلسطيني . حممية طبيعية، إنما هما أمران حددتهما إسرائيل/ باعتبارها ساحة خضراء
  .سابقاً على هذه املمارسة املستمرة

  



 

 
 

  

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_index.aspx  
 


