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  املزيد من إعادة االنتشار؛ ]عمليات[
  املرحلة التالية يف االتفاق املرحلي

  النواحي القانونية: اإلسرائيلي ـ الفلسطيني
19/1/1997.*  

  
  

  اخللفية - 1
، 1993سبتمبر /ومنظمة التحرير الفلسطينية يف أيلول بين إسرائيل حدد إعالن املبادئ، املوقّعي

ويف أثناء هذه الفترة، . ائيلية ـ الفلسطينية لفترة انتقالية تمتد خمسة أعوامالترتيبات التي حتكم العالقات اإلسر
، **يُجري الطرفان مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما يف ذلك مسائل القدس، واملستوطنات، واإلسرائيليين

  .رة األعوام اخلمسةلخ؛ ويقومان بتنفيذ نتائج هذه املفاوضات يف نهاية فتإ... واملواقع العسكرية، واحلدود
وقد كان أهم هذه املراحل . وينص إعالن املبادئ على تنفيذ عدد من املراحل يف خالل الفترة االنتقالية

ع يف يتمثل يف إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية يف جميع أنحاء الضفة الغربية وفقاً لالتفاق املرحلي املوقَّ
ويف إثر إعادة . 1996يناير /جملس فلسطيني يف كانون الثاين، التي أُتبعت بانتخاب 1995سبتمبر /أيلول

  :االنتشار هذه، تتألف الضفة الغربية من ثالثة أنواع من املناطق
٪ 26، وتشمل مدن جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية ورام الله وبيت حلم وأريحا، وحتتوي على املنطقة أ

لس الفلسطيني كامل املسؤولية يف جمايل األمن الداخلي ويف هذه املناطق يتوىل اجمل. من السكان الفلسطينيين
تخضع مدينة اخلليل لترتيبات خاصة حددها االتفاق املرحلي . (والنظام العام، إضافة إىل الشؤون املدنية

  ).والبروتوكول اخلاص بإعادة االنتشار يف اخلليل
٪ من 70طق التي حتتوي على نحو ويف هذه املنا. وتضم البلدات والقرى يف الضفة الغربية، املنطقة ب

السكان الفلسطينيين، يتوىل اجمللس مسؤولية النظام العام، بينما حتتفظ إسرائيل باملسؤولية األمنية املطلقة 
  .وللمجلس كامل السلطات املدنية كما يف املنطقة أ. حلماية مواطنيها ومكافحة اإلرهاب

الضفة الغربية واملناطق ذات األهمية االستراتيجية يف  وتشمل املناطق غير اآلهلة عامةًاملنطقة ج، 
وحتتفظ إسرائيل يف هذه املناطق باملسؤولية الكاملة يف جمايل األمن والنظام . إلسرائيل واملستوطنات اليهودية

.. كالتخطيط، والتقسيم إىل مناطق، واآلثار(العام، وكذلك يف ما يختص باملسؤوليات املدنية املتعلقة باألراضي 
  .خرىوينهض اجمللس باملسؤولية املدنية يف اجملاالت املدنية األُ). خإل

  
  من إعادة االنتشار عمليات املزيد - 2

تنص االتفاقات املعقودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على أنه إىل جانب عملية إعادة 
مليات إعادة انتشار إضافية للقوات االنتشار التي نفذتها إسرائيل قبل االنتخابات الفلسطينية، سيكون هناك ع

  :وبصورة خاصة، فإن إعالن املبادئ ينص على. اإلسرائيلية يف الضفة الغربية
قع حمددة بالتناسب مع تويل الشرطة الفلسطينية اسيتم بالتدريج املزيد من إعادة انتشار إىل مو"ـ 

 )."دئمن إعالن املبا 13املادة . (مسؤولية النظام العام واألمن الداخلي

                                                 
 .اإلعالم في وزارة الخارجية اإلسرائيلية باللغة اإلنكليزية عبر اإلنترنت مترجم عن النص الذي نشرته دائرة *

 .والمعنيون في مفاوضات الوضع النهائي هم الالجئون الفلسطينيون. هكذا في األصل **
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ويمكن القول، إذا شئنا اختصار هذه  *.ولقد كُرر هذا النص ووُسّع يف الكثير من مواد االتفاق املرحلي
األحكام، إن االتفاق املرحلي يقضي بأن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية انتشار إضافية مقسمة إىل ثالث مراحل تمتد 

القوات اإلسرائيلية انتشارها إىل مواقع عسكرية حمددة، ويف أثناء هذه املراحل، تعيد . كل مرحلة منها ستة أشهر
ويتم نقل السلطات واملسؤوليات املتعلقة باألراضي، والتي ال تزال إسرائيل حتتفظ بها يف املنطقة ج، إىل الوالية 

 ولدى انتهاء عمليات إعادة االنتشار اإلضافية، ستشمل سلطة اجمللس الفلسطيني أراضي. القضائية الفلسطينية
  .الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع الدائم

دنيس روس، لدى اختتام  ،وتسجل املذكرة للسجل، التي أعدها املنسق األميركي اخلاص للشرق األوسط  
احل املزيد من إعادة االنتشار مفاوضات بروتوكول اخلليل، اتفاق اجلانبين على أن تنفيذ املرحلة األوىل من مر

  .1997مارس /سيتم خالل األسبوع األول من آذار
ويف ما يتعلق بمراحل املزيد من إعادة االنتشار التالية، أعرب وزير اخلارجية األميركي، وارن كريستوفر،   

حدة بأن عمليات يف رسالته إىل رئيس احلكومة نتنياهو لدى توقيع بروتوكول اخلليل، عن اقتناع الواليات املت
شهراً من تنفيذ املرحلة األوىل، لكن من دون أن تتعدى  12املزيد من إعادة االنتشار ينبغي أن تستكمل يف غضون 

  .1998منتصف سنة 
  

  "إعادة االنتشار"طبيعة  - 3
من املزيد "و" إعادة االنتشار"عريف ملصطلحي إن كالً من إعالن املبادئ واالتفاق املرحلي مل يحتو على ت

مستخدم يف ، كما هو "االنسحاب" ومصطلح" إعادة االنتشار" بيد أنه يجب التمييز بين مصطلح". االنتشار عادةإ
الذي يستلزم سحب معظم " االنسحاب" فخالفاً لـِ. قطاع غزة ومنطقة أريحا إطار انسحاب القوات اإلسرائيلية من

إىل موقع القوات؛ إنها ال تضع أية قيود على عديدها  تشير فقط" إعادة االنتشار"القوات من املنطقة املعنية، فإن 
  .ومعداتها العسكرية، أو على إمكان إدخال قوات ومعدات إضافية إذا تطلب األمر

  
  من إعادة االنتشار أحكام عمليات املزيد شروط تنفيذ - 4

متالزم "حلي، بأنه ف التزام تنفيذ املزيد من إعادة االنتشار، يف كلٍ من إعالن املبادئ واالتفاق املريوصَ  
  ."مع تويل الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام واألمن الداخلي

ويرمي هذا النص إىل ضمان أنه يف حال وجود وضع كان اجلانب الفلسطيني فيه غير قادر، أو غير راغب   
لها املزيد من يف تنفيذ مسؤولياته األمنية، فإن إسرائيل لن تكون مرغمة على تعريض نفسها للخطر عبر نق

  .األراضي إىل الوالية القضائية الفلسطينية
: خرى، فقد ذكر بوضوح أن عمليات املزيد من إعادة االنتشار كناية عن التزام متبادلوبكلمات أُ  

فإسرائيل ملزمة بنقل املزيد من أراضي الضفة الغربية إىل الوالية الفلسطينية فقط عندما يبرهن اجلانب 
  .ه قادراً وراغباً يف االضطالع بمسؤولياته األمنيةالفلسطيني عن كون

  

                                                 
  :االلتزامات اإلسرائيلية المتعلقة بتنفيذ المزيد من إعادة االنتشار 2-10تحدد المادة  *

. االنتشار للقوات العسكرية اإلسرائيلية إلى مواقع عسكرية محددة، ستبدأ بعد تولية المجلس عمليات المزيد من إعادة"
 18ذ بصورة مرحلية متالزمة مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام واألمن الداخلي، على أن تستكمل في غضون وستنفَّ

    ". شهرًا من تاريخ تولية المجلس

  :د، التي تنص على - 2- 11ة المزيد من إعادة االنتشار هذه، محدد في المادة والجدول الزمني لعملي

إن عمليات المزيد من إعادة االنتشار للقوات العسكرية اإلسرائيلية إلى مواقع عسكرية محددة ستنفذ بالتدريج، وفقًا إلعالن "
شهرًا من  18تولية المجلس، وتستكمل في غضون المبادئ، على ثالث مراحل، تجري آل مرحلة منها بعد فترة من ستة أشهر، بعد 

  ."تاريخ تولية المجلس

  :2- 11أّما مدى سلطات المجلس الفلسطيني في إثر إآمال عملية المزيد من إعادة االنتشار، فتصفها المادة 

ي التفاوض بالمسائل التي سيجر] تلك المرتبطة[اتفق الجانبان على أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وباستثناء "
شهرًا من تولية  18الفلسطيني، وذلك بطريقة ممرحلة تنجز في غضون  سبشأنها في مفاوضات الوضع الدائم، ستخضع لوالية المجل

 ."المجلس الفلسطيني، آما هو محدد أدناه
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  من إعادة االنتشار مدى عمليات املزيد - 5
يتسم إعالن املبادئ واالتفاق املرحلي بالعمومية يف ما يتعلق بحجم األراضي التي ستنقل إىل الوالية 

  .الفلسطينية بموجب عمليات املزيد من إعادة االنتشار
وليين من مراحل املزيد من إعادة االنتشار بصورة خاصة، ال يوجد أي مؤشر فبالنسبة إىل املرحلتين األ

هذا، إضافة إىل أن حماوالت اجلانب الفلسطيني يف االتفاق املرحلي إدخال أحكام . يدل على املناطق املعنية
سرائيل أن حتدد لتين األوليين من إعادة االنتشار، ترك إلفبالنسبة إىل املرح. حمددة يف هذا الشأن مل يُقبل بها

  .املناطق التي ستعيد انتشارها فيها ومدى إعادة االنتشار هذه
أمّا يف ما يختص باملرحلة الثالثة من مراحل املزيد من إعادة االنتشار، فإن االتفاق املرحلي يوفر 

وص، تنص ، على وجه اخلص2- 11فاملادة . هذه املرحلةببعض التوجيهات يف شأن حجم إعادة االنتشار املتعلقة 
  :على اآلتي

باملسائل التي  ]تلك املرتبطة[اتفق اجلانبان على أن أراضي يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وباستثناء "
سيتفاوض بشأنها يف مفاوضات الوضع الدائم، ستخضع لسلطة اجمللس الفلسطيني، وذلك بطريقة ممرحلة تُنجز 

  ."هو مفصل أدناه شهراً من تولية اجمللس الفلسطيني، كما 18يف غضون 
 West Bank and Gaza"أراض يف الضفة الغربية وقطاع غزة"جتدر املالحظة أن املادة تتحدث عن 

Strip) territory(وبالتايل فإن حذف أداة التعريف  ؛)ًكأن يقال، مثال :the territory of the West Bank 
and Gaza Strip""( ،حتمال مفتوحاً يف أن تكون هناك مناطق يف هو أمر متعمد، ويرمي بوضوح إىل ترك اال

وذلك بخالف . الضفة الغربية، إضافة إىل املناطق املرتبطة بمسائل الوضع الدائم، غير خاضعة لوالية اجمللس
أنظر، على " (withdrawal from the Gaza Stip and Jericho Area"اتفاقات غزة ـ أريحا التي أشارت إىل 

، واستلزمت بالتايل االنسحاب من املنطقة بأكملها، باستثناء )6و 5ادتين ـبادئ، املال، إعالن املـسبيل املث
  .املناطق املرتبطة بمسائل الوضع الدائم

  
  مسائل الوضع الدائم - 6

، ينص االتفاق املرحلي رعمليات املزيد من إعادة االنتشايف مناطق الضفة الغربية التي ستجري فيها 
املسائل التي سيتم التفاوض بشأنها يف " بـالنتشار لن تشمل املناطق املرتبطة على أن إعادة ا 2- 11يف مادته 

من االتفاق املرحلي على قائمة باملسائل التي ستتم معاجلتها يف  17وحتتوي املادة ." مفاوضات الوضع النهائي
وال . املستوطنات واملواقع العسكرية واحلدود: يف األراضي هي هذه املفاوضات؛ واملسائل ذات التأثير اخلاص

خرى إلسرائيل كي حتدد عدد ويبدون أن األمر متروك مرة أُ. توفر الترتيبات تعريفاً ألية مسألة من هذه املسائل
  .هذه املناطق ومواقعها وحجومها

خرى لن جتري اطق إضافية أُإضافة إىل مسائل الوضع الدائم، يشير االتفاق املرحلي إىل أن هناك من
 :هذه االستثناءات يف عمليات املزيد من إعادة االنتشار كاآلتي) 8(ب  - 2 – 13وحتدد املادة . فيها إعادة انتشار

  ."يف ما عدا مسائل مفاوضات الوضع الدائم ومسؤولية إسرائيل العامة عن اإلسرائيليين واحلدود"
ستحتفظ إسرائيل بها ال تشمل املناطق املرتبطة بمسائل ويستدل من هذه اإلضافة أن املناطق التي 

الوضع الدائم فحسب، بل إن املناطق التي حتتاج إسرائيل إليها ملمارسة مسؤوليتها العامة عن أمن اإلسرائيليين 
  .واحلدود مستثناة بدورها من عمليات إعادة االنتشار

التفاق املرحلي تنص على أن إعادة االنتشار بإعادة االنتشار يف اوتبعاً لذلك، فإن املواد املتعلقة 
وهي تنص أيضاً على أنها تشمل، يف ). ل الضفة الغربية بالضرورةكال يف (ستجري يف أراض يف الضفة الغربية 

هذه املناطق التي ستجري فيها، املستوطنات واملواقع العسكرية واملناطق التي حتتاج إسرائيل إليها لالضطالع 
د حجم هذه املناطق ومواقعها من جانب إسرائيل يف ضوء وسيحدَّ. مة عن اإلسرائيليين واحلدودبمسؤولياتها العا

  . اهتماماتها األمنية
  

  العسكرية اإلسرائيلية مواقع القوات - 7
ينص االتفاق املرحلي على أن القوات العسكرية اإلسرائيلية ستعيد، يف إطار عمليات املزيد من إعادة   

من ] الحقاً[وهذه املواقع غير حمددة يف االتفاق، لكنها ستُحدد ". مواقع عسكرية حمددة" االنتشار، انتشارها يف
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د يف ستحدَّ "قع العسكرية املعنية او، التي تنص على أن املو – 2-  11ويظهر ذلك من أحكام املادة . جانب إسرائيل
إن هذه املادة تشدد " .وضع الدائموسيجري التفاوض بشأنها يف مفاوضات ال ...مراحل املزيد من إعادة االنتشار

  .يف إطار مفاوضات الوضع الدائم على أن املواقع العسكرية احملددة لن تكون موضوعاً للمفاوضات إالّ
ولقد أكد وزير اخلارجية األميركي، وارن . د من جانب إسرائيلأمّا قبل هذه املفاوضات، فهي ستحدَّ  

احلكومة نتنياهو يف إثر توقيع بروتوكول اخلليل، والتي كتب فيها عن كريستوفر، هذا الفهم يف رسالته إىل رئيس 
  ."تعيين مواقع عسكرية حمددة"عملية إعادة إسرائيل انتشار قواتها و

وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن إعادة االنتشار إىل مواقع عسكرية حمددة ال جتعل نشاط القوات العسكرية   
فوفقاً التفاق غزة ـ أريحا الذي دعا إىل انسحاب القوات ]. واقعاملأي [ اإلسرائيلية حمصوراً يف هذه املناطق

ار عملها وفقًا ـاطق يف إطـا، سُمح للقوات اإلسرائيلية بدخول هذه املنـاإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريح
من  النتشار، حيث مل يطلبمن إعادة ا أمّا يف إطار عمليات املزيد. اق غزة ـ أريحاـام املتعلقة باألمن يف اتفـلألحك

بيّن أكثر أن هذه القوات ستكون قادرة على التحرك بل أن تعيد انتشارها فقط، فمن الالقوات اإلسرائيلية أن تنسحب، 
  .بحرية خارج املناطق التي أعادت انتشارها إليها لدى ممارستها مسؤولياتها األمنية وفقاً لالتفاق املرحلي

  
  املزيد من إعادة االنتشار يها عملياتالتي ستجري ف وضع األراضي - 8

يناير /كما أشرنا أعاله، فإنه يف إثر إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية يف كانون الثاين
املنطقة أ التي يضطلع الفلسطينيون : ، باتت املناطق التي تخضع للوالية الفلسطينية واقعة ضمن منطقتين1996

ايل األمن الداخلي والنظام العام، واملنطقة ب، حيث مسؤولية النظام العام هي مسؤولية فيها باملسؤولية يف جم
  .فلسطينية، بينما حتتفظ إسرائيل باملسؤولية األمنية العامة

إن االتفاق املرحلي ال يتطلب أن تنتقل جميع املناطق التي سيتم نقلها يف سياق عملية املزيد من إعادة   
فاملنطقة ب، التي ستحتفظ إسرائيل فيها باملسؤولية األمنية العامة، هي أيضاً منطقة . نطقة أاالنتشار إىل وضع امل

تنص، يف إطار وصفها لعملية  1 – 11وهكذا، فإن املادة . يعتبرها االتفاق أرضاً ستنتقل إىل الوالية الفلسطينية
ستخضع لوالية  .)..املنطقتان أ، ب(ق اآلهلة األراضي يف املناط"إعادة االنتشار التي جرت قبل االنتخابات، على أن 

وبصورة . ، مشيرة بذلك إىل أن املنطقة ب تعتبر أيضاً ـ كاملنطقة أ ـ أراضي ستنقل إىل والية اجمللس"اجمللس
، األمر الذي "إعادة انتشار كاملة"أ إعادة االنتشار التي جرت يف املنطقة ب بأنها  - 2 – 13مماثلة، تصف املادة 

اختتام عملية املزيد من وينتج من ذلك أنه لدى . أي مزيد من إعادة انتشار يف هذه املناطق ليس مطلوباًيعني أن 
  .إعادة االنتشار، سيبقى التمييز بين املنطقة أ واملنطقة ب قائماً

  
 خالصة - 9

تنص إعالن املبادئ واالتفاق املرحلي  ويف اخلالصة، فإن أحكام عمليات املزيد من إعادة االنتشار يف  
ذ عمليات وستنفَّ .على أنه يتعين على القوات اإلسرائيلية أن تعيد انتشارها يف الضفة الغربية على ثالث مراحل

إعادة االنتشار هذه بصورة متالزمة مع، ومتوقفة على برهنة الشرطة الفلسطينية عن كونها قادرة على االضطالع 
ت اخلليل، فإن املرحلة األوىل من مراحل املزيد من إعادة وكما هو متفق عليه يف مفاوضا. بمسؤولياتها األمنية

، ويجب أن تستكمل عملية املزيد من إعادة 1997مارس /االنتشار ستجري يف أثناء األسبوع األول من آذار
  .1998االنتشار يف وقت ال يتجاوز منتصف سنة 

جانب إسرائيل، يف حين أنه لدى وقد تُرك مدى املرحلتين األوليين من إعادة االنتشار ليتم حتديده من   
إتمام املرحلة الثالثة واألخيرة، فإن والية اجمللس الفلسطيني ستشمل جزءاً من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، 

ويف املناطق التي سيجري فيها مزيد من إعادة االنتشار، ستبقى مسائل الوضع الدائم ـ ومن . ال كلها بالضرورة
واقع العسكرية واحلدود ـ خاضعة للوالية اإلسرائيلية، وذلك إضافة إىل املناطق التي حتتاج بينها املستوطنات وامل

  . تها العامة عن اإلسرائيليين واحلدودرائيل إليها يف اضطالعها بمسؤوليإس
وبانتهاء عمليات املزيد من إعادة االنتشار، تكون القوات اإلسرائيلية يف مناطق إعادة االنتشار قد   
وال يضع االتفاق املرحلي أي قيود على عديد القوات يف هذه . إىل مواقع عسكرية حمددة حتددها إسرائيلانسحبت 

  .املناطق، أو على قدرة حتركها إىل خارج املناطق لدى تأديتها مسؤولياتها األمنية وفقاً لالتفاق
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ينية يف إطار عملية املزيد من وال يتطلب االتفاق املرحلي أن تتمتع املناطق املنقولة إىل السلطات الفلسط  
إعادة االنتشار بوضع املنطقة أ؛ فأحكام عملية املزيد من إعادة االنتشار يف االتفاق تشير إىل استمرار وجود 

  .املسؤولية العامة عن األمن يف هذه املناطق إلسرائيلمناطق واقعة يف وضعية املنطقة ب، أي ستبقى 
 

  



 

 
 

  

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
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