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تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

اأوالً: تطور و�شع ال�شلطة الفل�شطينية ونطاق نفوذها:

بني  ِّع  وُق �لذي   ،1 �أو�صلو  �تفاق  �أ�صا�ص  على  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  ِّ�صت  �أُ�ص

�إطاره  ويف   ،1993/9/13 يف  و��صنطن  يف  “�إ�رش�ئيل”  وبني  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

�لغربية وقطاع غزة لفرتة خم�صة  ذ�تياً حمدود�ً يف �ل�صفة  �لفل�صطينيني حكماً  �إعطاء  مّت 

�أعو�م. وبناء على هذ� �التفاق مّت �إعطاء �ل�صالحيات �ملدنية ب�صكل موؤقت حلني مفاو�صات 

.
1
�لو�صع �لنهائي �لتي كان من �ملفرت�ص �أن جتري بعد ثالثة �أعو�م

1. تاأ�شي�س ال�شلطة الفل�شطينية وتطور نطاق نفوذها:

على  �ل�صيادة  �لفل�صطيني  �لطرف  يت�صلم  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  ينتظر  مل 

 ،Gaza–Jericho Agreement ”ًالأر��صي �ملتفق عليها وفق �تفاق “غزة - �أريحا �أوال�

برتتيب  خالله  من  يقوم  �لفل�صطيني،  �جلانب  مع  �قت�صادي  �تفاق  عقد  يف  ف�رشع 

)�لتي  �النتقالية  للمرحلة  �لقادمة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع  �القت�صادية  �لعالقات 

)بروتوكول  �القت�صادي  �لبوتوكول  توقيع  خالل  من  �أعو�م(،  بخم�صة  حتددت 

�ملوقعة  �أريحا   - غزة  باتفاقية  �مللحق   ،1994/4/29 يف   Paris Protocol باري�ص( 

“�إ�رش�ئيل”  ��صتطاعت   .
2

�لفل�صطينية �لتحرير  منظمة  عن  وممثلني  “�إ�رش�ئيل”  بني 

�الإ�رش�ئيلي، كما و�صعت  باالقت�صاد  �ل�صلطة  �قت�صاد  �لبوتوكول ربط  مبوجب هذ� 

�القت�صادي  �لو�صع  على  كبري  تاأثري  لها  يكون  �صوف  قيود�ً،  �التفاق  هذ�  خالل  من 

�لفل�صطينية. لل�صلطة 

اأ. بروتوكول باري�س القت�شادي )1994/4/29(:

�ملوؤ�ص�صات  �أقيمت   ،1994/4/29 يف  �القت�صادي  باري�ص  بروتوكول  توقيع  �أعقاب  يف 

�مليز�نيات،  ق�صم  ت�صم  �لتي  �ملالية  وز�رة  �لفل�صطينية:  لل�صلطة  �ملركزية  �القت�صادية 

و�صلطة �لنقد، ومكتب �الإح�صاء �ملركزي. 

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 473.  
1

�تفاقية باري�ص �القت�صادية 1994/4/29، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
2

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4890
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بني  كان  مثلما  �القت�صادي  �الندماج  تاأطري  �إىل  كبري،  بقدر  باري�ص  بروتوكول  �أدى 

1967. وبقيت �صوق  �لفل�صطينيني و“�إ�رش�ئيل” يف عهد �حلكم �الإ�رش�ئيلي �ملبا�رش، منذ 

قر�بة  كان  �لعادية  �الأيام  ويف  للعمالة،  مركزياً  مورد�ً  كانت،  مثلما  �الإ�رش�ئيلية،  �لعمل 

“�إ�رش�ئيل”  وبقيت  “�إ�رش�ئيل”؛  يف  يعملون  �لغربية  �ل�صفة  �صكان  من  �صخ�ص  �ألف   60
�ل�صيطرة  “�إ�رش�ئيل”  وو��صلت  لال�صتري�د؛  �أ�صا�صياً  وم�صدر�ً  للت�صدير  �أ�صا�صياً  هدفاً 

�ل�صلطة  قامت  حيث  للفل�صطينيني،  �خلارجية  و�لتجارة  �ملو��صالت  عالقات  على 

با�صتخد�م مو�نئ �الحتالل يف �إدخال �لب�صائع وفق بروتوكول باري�ص، �إذ ال توجد معابر 

جتارية بحتة للفل�صطينيني وال ميناء خا�ص، وباتت “�إ�رش�ئيل” تتحكم يف نوعية �لب�صائع 

م�صتحقاتها  �ل�صلطة  تعطي  �أن  على  �ل�صلطة؛  عن  �ل�رش�ئب  جباية  وتولت  �مل�صتوردة. 

�ل�رشيبية، ولكن “�إ�رش�ئيل” عملت على ��صتغالل هذه �مل�صتحقات يف م�صار �ملفاو�صات، 

من خالل تاأخري �أو جتميد عملية حتويلها �إىل �ل�صلطة حتت ذر�ئع �أمنية �أو لوجي�صتية. 

�القت�صادية  �لقر�ر�ت  من  كبري  ق�صم  على  �التفاق  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  �صيطرت 

و�أعطت  �لب�صائع.  ومو��صفات  و�لفائدة،  �جلمارك،  ومعدالت  �لعملة،  مثل  �ملركزية، 

�حلو�جز،  خالل؛  من  �لفل�صطيني  �القت�صاد  تعطيل  حّق  عملياً  لنف�صها  “�إ�رش�ئيل” 
�لذي  �الأمر  و�لب�صائع،  �لعمل  حركة  على  �ملختلفة  و�لقيود  و�لتفتي�صات  و�لت�صاريح، 

�ل�صوق  �إىل  كامل  ب�صكل  �لو�صول  على  �لقدرة  من  �لفل�صطينيني،  �مل�صدِّرين  حرم 

.
3

�الإ�رش�ئيلية و�إىل �الأ�صو�ق �الأجنبية

�قت�صادية  جلنة  ت�صكيل  على  ن�صت  و�لتي  �التفاق،  من  �لثانية  �ملادة  يخ�ص  وفيما 

م�صرتكة تهدف ملتابعة �لبوتوكول ولتقرر ب�صاأن �مل�صاكل �لتي قد تظهر من حني الآخر. 

�أن تتدخل يف �لعديد من �لقر�ر�ت  “�إ�رش�ئيل” لنف�صها من خالل هذه �للجنة  لقد �صمنت 

�ل�صلع  ومو��صفات  ونوعية  كمية  �للجنة  هذه  فتحدد  �لفل�صطيني.  للجانب  �القت�صادية 

�القت�صادية  �لقر�ر�ت  من  وغريها  ��صتري�دها،  و�أماكن  ��صتري�دها  لل�صلطة  �مل�صموح 

�لتي تخ�ص �ل�صلطة ب�صكل مبا�رش. من هنا فقد �صلبت “�إ�رش�ئيل” من خالل هذه �للجنة 

��صتقاللية �لقر�ر �القت�صاد �لفل�صطيني، ومتكنت من �إيجاد �آلية رقابة د�ئمة على �جلانب 

.
4
�لفل�صطيني للتحقق من مدى مت�صكه وتنفيذه للبتوكول ب�صكل حريف

�صحيفة القد�س العربي، لندن، 2013/1/5.  
3

�صامر �أحمد مو�صى، “�تفاق باري�ص �القت�صادي... قر�ءة �صاملة فى مو�ده،” موقع �حلو�ر �ملتمدن، �لعدد 1998،   
4

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104994 :2007/8/5، �نظر
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�لتجارة بني  �أن   1999 �أو�خر  The World Bank يف  �لدويل  �لبنك  �أجر�ه  وجد بحث 

“�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني، �لتي جرت ح�صب بروتوكول باري�ص كانت م�صوهة يف �صالح 
:
5
“�إ�رش�ئيل” ب�صبب عدة نقاط �أبرزها

ب�صائع  �إن  حيث  باري�ص،  بروتوكول  ح�صب  “�إ�رش�ئيل”  �صالح  يف  �لتجارة  تف�صيل   •
�جلمارك  حجم  �خلارج،  من  ب�صائع  مقابل  �جلمارك  من  معفية  �إ�رش�ئيلية  وخدمات 

و�لر�صوم عليها هو نحو 50% باملتو�صط. وتوجد هذه �ل�صيا�صة حماية كبرية للب�صائع 

�الإ�رش�ئيلية ومت�ص بالتجارة مع باقي �لعامل. ولهذ� �ل�صبب ن�صاأ تف�صيل للتجارة مع 

“�إ�رش�ئيل”.

�لتجارة  �ل�صعب ب�صكل كبري تنمية  �لعربية جتعل من  �لدول  �لتجارة مع  �لقيود على   •
�لفل�صطينية.

“�ن�صجام” للجمارك �خلارجية  �إىل  بناء عليه، �أو�صى �لبنك باأن ي�صل �لفل�صطينيون 

�أو  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  رفعها  خالل  من  و�خلارج  “�إ�رش�ئيل”  بني  �جلمارك  ت�صبيه  )�أي 

تخفي�صها جتاه �خلارج(، وكذ� �أن تلغى �ملعاملة �ملف�صلة للب�صائع �الإ�رش�ئيلية.

رئي�ص  برحيل  للمطالبة   ،2012/9/9 يف  �هلل  ر�م  يف  �صبابية  �عت�صامات  تنظيم  بعد 

بروتوكول  و�إلغاء  فيا�ص،  �صالم  وزر�ئه  ورئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

باري�ص؛ تقدمت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ليوم نف�صه بالطلب ر�صمياً من “�إ�رش�ئيل” “�إعادة 

�لتفاو�ص حول تعديل �تفاقية باري�ص”. وكان حممود عبا�ص قد حّمل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

هذه  ب�صبب  �ل�صلطة  منها  تعاين  �لتي  �القت�صادية  �الأزمة  م�صوؤولية  ذلك  من  يوم  قبل 

 Danny Ayalon �أيالون  د�ين  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وزير  نائب  �أن  �إال   .
6

�التفاقية

�أعلن يف 2012/9/10 �إن “�إ�رش�ئيل” ترف�ص رف�صاً قاطعاً �إجر�ء تعديالت على بروتوكول 

.
باري�ص، “الأنها مرتبطة بق�صايا �أخرى مل تقم �ل�صلطة بتنفيذها”7

ب. اتفاق القاهرة )1994/5/4(:

بال�صلطة  �ملتعلقة  باملفاو�صات  �ل�صري  �آلية  �الإ�رش�ئيليون  �ال�صرت�تيجيون  �صاغ 

�ملماطلة يف تنفيذ بنوده،  �تفاق، ثم  �لفل�صطينية، و�لتي يكن تلخي�صها بالتوقيع على 

القد�س العربي، 2013/1/15.  5

�صحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2012/9/10.  
6

�صما، 2012/9/10.  
7
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من  �صوء�ً  �أكرث  �رشوطاً  يحمل  جديد  �تفاق  توقيع  �إىل  ي�صار  ثم  حتريفها...،  ثم  ومن 

�التفاق �الأول. 

يبد�أ  �أن  1993/10/13، على  �لتنفيذ يف  1 حيز  �أو�صلو  �تفاق  �أن يدخل  �ملقرر  كان من 

�الن�صحاب من غزة و�أريحا يف 1993/12/13، وينتهي يف 1994/9/13. ويف �ملرحلة �لثانية 

وهي  �لثالثة  �ملرحلة  تبد�أ  ثم  �لغربية،  �ل�صفة  مناطق  بقية  يف  �النت�صار  �إعادة  عملية  تبد�أ 

.
مفاو�صات �لو�صع �لنهائي يف 81996/4/13

وت�صليم  �التفاق  تطبيق  يف  �ملماطلة  عملية  بد�أت  حتى  قليلة  �أ�صابيع  �صوى   ِ مت�ص مل 

برييز  و�صمعون  عرفات  وقَّع   ،1994/2/9 يف  �لفل�صطيني.  للطرف  �ملدنية  �ل�صالحيات 

مت مدى �إعادة �النت�صار. �تفاقية �لقاهرة �الأوىل، �لتي �صعَّدت �ل�رشوط �الأمنية وَحجَّ

يف  �جلانبان  تو�صل  �لفل�صطيني،  و�لتنازل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  من  مزيد  وبعد 

�التفاق و�جلدولة  �الأوىل من  �ملرحلة  ل  �لقاهرة، و�لذي ف�صَّ �تفاق  �إىل توقيع   1994/5/4
 .

9
�لزمنية لالن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة و�أريحا و�لرتتيبات �الأمنية �ملتعلقة بذلك

 من قطاع غزة، 
2
يف �أيار/ مايو 1994 �ن�صحبت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من م�صاحة 219 كم

�أريحا  منطقة  من  �ن�صحبت  كما   ،
2
كم  365 �لبالغة  �لقطاع  م�صاحة  من   %60 ي�صاوي  ما 

، ودخلت 
10

، و�لتي �صملت �ملدينة وقرية �لعوجة �ملجاورة
2
�لتي ت�صاوي م�صاحتها 64 كم

�لذ�تي  �حلكم  �صلطة  حتت  �أ�صبحت  �لتي  �ملناطق،  تلك   1994/5/18 يف  فل�صطينية  قو�ت 

�لفل�صطيني ممثلة بال�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. ومّت تزويد �لقو�ت �لفل�صطينية ب�صالح 

.
11

فردي وفق ترخي�ص �إ�رش�ئيلي، ومّت �إن�صاء ما �صمي الحقاً �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

عمار(،  )�أبو  عرفات  يا�رش  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  دخل   1994/7/1 يف 

�لزعنون،  �صليم  مثل  فتح  من  �لفل�صطينية  �لقيادة  �أفر�د  من  عدد  مع  غزة،  قطاع  �إىل 

حب�ص،  و�صخر  زكي،  وعبا�ص  جهاد(،  )�أم  �لوزير  و�نت�صار  �الإفرجني،  �هلل  وعبد 

�صحيفة احلياة، لندن، 1999/9/24.  
8

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 478.  
9

�ل�صيا�صية، ر�صالة  �لتنمية  �لفل�صطينية و�نعكا�صه على  �لوطنية  �لوحدة  �أو�صلو على  �تفاق  �أثر  حنان عرفات،   
10

ماج�صتري، جامعة �لنجاح، 2005، �ص 61، �نظر:

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/the_effect_of_oslo_accord_on_
palestinian_unity_and_its_reflections_on_the_political_development.pdf

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 58.  
11
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رف�ص  فيما   .
12

بلعاوي وحكم  يو�صف،  ون�رش  �لرحيم،  عبد  و�لطيب  �صعث،  ونبيل 

�لقياديان من �جليل �الأول يف فتح، �ملعار�صان الأو�صلو؛ فاروق �لقدومي، وخالد �حل�صن 

عبا�ص  حممود  �أما   ،
13

�لفل�صطينية �ل�صلطة  �أر��صي  دخول   ،)1994 �صتاء  يف  )تويف 

)�أبو مازن(، فعلى �لرغم من وقوفه ور�ء �تفاق �أو�صلو 1، �إال �أنه مل يدخل �إىل �الأر��صي 

 .
�لفل�صطينية �إال يف متوز/ يوليو 141995

ومن �لقياد�ت �لفل�صطينية �لتي دخلت قطاع غزة، �أحمد قريع )فتح(، وريا�ص �لزعنون 

)فتح(، ويا�رش عبد ربه )�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني(، �صمري غو�صة )رئي�ص 

جبهة �لن�صال �ل�صعبي �لفل�صطيني(، حممد زهدي �لن�صا�صيبي )ع�صو �للجنة �لتنفيذية 

 .
15

�لتحرير( ملنظمة  �لتنفيذية  باللجنة  م�صتقل  )ع�صو  عمرو  ويا�رش  �لتحرير(،  ملنظمة 

و�جلدير بالذكر �أن عرفات دخل يف �لبد�ية �إىل مدينة غزة، وبعد ثالثة �أيام �صافر على منت 

.
16

مروحية �إىل مدينة �أريحا

وجرى �إن�صاء جمل�ص حكم �نتقايل مكوناً من 24 وزير�ً، وذلك بعد مو�فقة �ل�صلطات 

�الإ�رش�ئيلية على �لوزر�ء كل على �نفر�د ح�صب �تفاق �أو�صلو 1. وقد �أدى �أع�صاء �صلطة 

�حلكم �لذ�تي �ليمني �لد�صتورية �أمام رئي�ص �ل�صلطة يا�رش عرفات يف �أريحا يف 1994/7/5. 

حلني  وذلك  و�حد،  �آن  يف  و�لت�رشيعية  �لتنفيذية  �ملهام  مبا�رشة  �صالحية  عطي 
ُ
�أ و�لذي 

.
17

�إجر�ء �نتخابات رئا�صية وت�رشيعية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملتفق عليها

يف 1994/7/13، كان من �ملقرر —ح�صب �أو�صلو 1—  �أن تبد�أ عملية �إعادة �النت�صار يف 

�ل�صفة �لغربية بعدما �نتهى كل �صيء بخ�صو�ص غزة و�أريحا وفق �لروؤية �الإ�رش�ئيلية، �إال 

�أن �لعملية مل تبد�أ ح�صبما هو مقرر، وتذرع ر�بني باأعمال �ملقاومة، فيما كان �الإ�رش�ئيليون 

املرجع نف�شه، �ص 30-23.  12

منظمات وحركات �لتحرير �لفل�صطينية، موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، �نظر:  
13

http://www.palestine-info.com/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm

�صحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2004/11/12.  
14

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 30-23.  
15

حمطات هامة يف تاريخ منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
16

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3747

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 23.  
17
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عن  �أو�صلو، ف�صالً  �إىل مر�حل، خالفاً التفاق  �ملذكورة  �لعملية  �إىل جتزئة  ي�صعون فعلياً 

.
18

حتقيق �جناز�ت �أمنية على يد �ل�صلطة �لفل�صطينية نف�صها �صّد خاليا �ملقاومة

خريطة رقم )1(: اتفاق غزة - اأريحا

�الأو�صط   �ل�رشق  �صالم  موؤ�ص�صة  �الإجنليزي،  �الأ�صل  عن  مرتجمة  بالعربية،  فل�صطني  موقع  �مل�صدر: 

 .Foundation For Middle East Peace (FMEP)

احلياة، 1999/9/24.  18
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ج. التفاقية الإ�رشائيلية - الفل�شطينية املرحلية حول ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

)اتفاق طابا اأو اأو�شلو 2( )1995/9/28(:

ح�صب �تفاق �أو�صلو 1، كان من �ملفرو�ص �أن مت�صي �صتة �أ�صهر فقط تبد�أ بعدها �ملرحلة 

�لثانية من �لفرتة �النتقالية، وهي �ملتعلقة بتو�صيع �صالحيات �ل�صلطة يف �ملدن و�لريف 

�لفل�صطيني. لكن �ملفاو�صات حولها �متدت عام ون�صف، حيث �صعت “�إ�رش�ئيل” لفر�ص 

�رشوطها وتف�صري�تها �خلا�صة، وربط �إمكانية �لتقدم باملفاو�صات مبدى متكن �ل�صلطة 

من حتقيق �الأمن لـ“�إ�رش�ئيل”، وبعبارة �أخرى مبدى متكن �ل�صلطة �لفل�صطينية من �صحق 

�ملعار�صة �لفل�صطينية �مل�صلحة. ومل يتم ذلك �إال بعد �أن “جنحت” �ل�صلطة �إىل حّد بعيد يف 

�لفل�صطينية �ملرحلية  �الإ�رش�ئيلية -  �إىل �التفاقية  �لتو�صل  مّت  �الإ�رش�ئيلي. وقد  �الختبار 

 Interim Agreement on  )2 �أو�صلو  �أو  )�تفاق طابا  �لغربية وقطاع غزة  �ل�صفة  حول 

the West Bank and the Gaza Strip (Taba Agreement) يف مدينة طابا مب�رش، 

�إىل  1995/9/28. وقد ت�صمن �التفاق توزيع �ل�صفة �لغربية  ومتّ توقيعه يف و��صنطن يف 

:
19

ثالث مناطق

�ل�صفة ما عد� �خلليل وم�صاحتها ال تتجاوز  �لرئي�صية يف  �ملدن  �أ، وهي مر�كز  مناطق  	•
3% من م�صاحة �ل�صفة حيث �صيكون �الإ�رش�ف �الإد�ري و�الأمني عليها فل�صطينياً. 

�إد�رياً  25% وتخ�صع  مناطق ب، وهي مناطق �لقرى و�لريف �لفل�صطيني وهي نحو  	•
لل�صلطة �لفل�صطينية، �أما �الإ�رش�ف �الأمني فيكون �إ�رش�ئيلياً - فل�صطينياً م�صرتكاً.

مناطق ج، يكون �الإ�رش�ف عليها �إد�رياً و�أمنياً للكيان �الإ�رش�ئيلي وهي نحو 70% من  	•
�ل�صفة، وت�صمل �مل�صتعمر�ت و�ملناطق �حلدودية وغريها.

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 478.  
19
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خريطة رقم )2(: مناطق اتفاق اأو�شلو 2

�لفل�صطينية  �الأكاديية  �أعدته �جلمعية  �لذي  �الإجنليزي  �الأ�صل  بالعربية، مرتجمة عن  �مل�صدر: موقع فل�صطني 

 .PASSIA لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص



75

تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صالحيات  فاإن   2 �أو�صلو  �تفاق  من  �خلام�صة  �ملادة  ح�صب 

�أريحا، ويدخل  �لقانونية، وفق نطاق �الخت�صا�ص �الإقليمي، ت�صمل قطاع غزة ومنطقة 

يف نطاق �الخت�صا�ص �الإقليمي �الأر�ص وما حتتها و�ملياه �الإقليمية طبقاً لن�صو�ص �تفاق 

.
�أو�صلو 202

يف  عليها  �ملن�صو�ص  و�مل�صوؤوليات  �ل�صلطات  جميع  �لوظيفي  �الخت�صا�ص  وي�صمل 

هذ� �التفاق. وال تت�صمن هذه �لوالية �لعالقات �خلارجية و�الأمن �لد�خلي و�الأمن �لعام 

للم�صتعمر�ت ومنطقة �ملن�صاآت �لع�صكرية و�مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني يف �ل�صفة �لغربية 

.
21

و�لقطاع و�الأمن �خلارجي

وقد �أعطيت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف حدود �صالحياتها �صلطات وم�صوؤوليات قانونية 

. وطبقاً الإعالن �ملبادئ ال يكون 
22

و��صرت�عية وتنفيذية وق�صائية ح�صبما ين�ص �التفاق

�لتي  �خلارجية،  �لعالقات  جمال  يف  م�صوؤوليات  �أو  �صالحيات  �أّي  �لفل�صطينية  لل�صلطة 

�خلارج،  يف  و�ملكاتب  �لبعثات  من  �آخر  نوع  �أّي  �أو  قن�صليات،  �أو  �صفار�ت  فتح  تت�صمن 

�أو  دبلوما�صيني  موظفني  تعيني  �أو  �أريحا،  منطقة  �أو  غزة  قطاع  يف  باإقامتها  �ل�صماح  �أو 

�لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �أبقت  وقد   .
23

دبلوما�صية وظائف  وممار�صة  قن�صليني 

�أو منظمات دولية مل�صلحة  �تفاقات مع حكومات  �إجر�ء مفاو�صات وتوقيع  �صالحيات 

.
24

�ل�صلطة �لفل�صطينية، وفق بع�ص �حلاالت �لتي حددها �التفاق

�إ�صد�ر  حّق  واليتها  حدود  �صمن  �لفل�صطينية  لل�صلطة   1 �أو�صلو  �تفاق  �أعطى  لقد 

. ب�رشط �أن 
25

قو�نني، مبا يف ذلك �لقو�نني �الأ�صا�صية و�لعادية و�للو�ئح و�أّي قو�نني �أخرى

تكون �لقو�نني �لتي ت�صدرها �ل�صلطة �لفل�صطينية مطابقة لن�صو�ص �تفاق �ملبادئ. على 

�أن يتم �إبالغ جلنة فرعية قانونية، تن�صئها �للجنة �مل�صرتكة �ملخت�صة، �أي قو�نني ت�صدرها 

�للجنة  �إبالغ  من  يوماً  ثالثني  مهلة  يف  تطلب  �أن  ولـ“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة 

�تفاق �أو�صلو 2، �ملادة 5، �لفقرة )1(، موقع مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، 2006/3/18، �نظر:   
20

http://www.pnic.gov.ps/arabic/palestine/peace1-details.asp?date1=2

�ملرجع نف�صه.  
21

�ملرجع نف�صه، �ملادة 5، �لفقرة 2.  
22

�ملرجع نف�صه، �ملادة 6، �لفقرة 2.   
23

�ملرجع نف�صه.  
24

�ملرجع نف�صه، �ملادة 7، �لفقرة 1.  
25
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�ملذكورة �أن تقرر ما �إذ� كانت هذه �لقو�نني، تتجاوز �خت�صا�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أو 

.
26

تخالف �أحكام هذ� �التفاق

لقد و�فقت �ل�صلطة يف �تفاق طابا على جتزئة �إعادة �النت�صار �إىل ثالث مر�حل تنتهي يف 

منت�صف �صنة 1997. كما �أن عملية �الإفر�ج عن �ملعتقلني خ�صعت �أي�صاً للتجزئة، فيما مل 

يكن قد مّت �اللتز�م بالدفعات �لتي ُن�ّص عليها يف �التفاقات �ل�صابقة.

و�جلدير بالذكر، �أن �التفاق �جلديد غيّب مدينة �خلليل من دون منطق، وخرج بفكرة 

�صيطانية حولت �الأر��صي �لفل�صطينية �إىل ثالثة �أنو�ع. لقد كرّ�ص طابا مبد�أ تفتيت �لوحدة 

�جلغر�فية الأر��صي �ل�صفة �لغربية، وحولها �إىل مدن وقرى ال ر�بط بينها، �صوى حو�جز 

�الحتالل وم�صتعمر�ته وطرقه �اللتفافية.

�غتالت  �لذي  برييز،  �صمعون  خلفه   ،1995/11/4 يف  ر�بني  �إ�صحق  �غتيال  بعد 

“�إ�رش�ئيل” يف عهده �لقائد يف كتائب عز �لدين �لق�صام �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص، 

�ملهند�ص يحيى عيا�ص يف 1996/1/6، و�لذي تلته عمليات �لثاأر له ثم جمزرة قانا يف لبنان. 

�ل�صلطة  قيادة  كانت  ذلك  ومع  �ملعتقلني،  عن  يفرج  ومل  �النت�صار،  �إعادة  عملية  تعطلت 

.
تكافئ ذلك كله بتعديل �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني يف 271996/4/24

يف �ل�صهر �لتايل خ�رش برييز �النتخابات، ل�صالح بنيامني نتنياهو �لذي جّمد �لت�صوية 

و�صعّد �ال�صتيطان بفتح نفق �مل�صجد �الأق�صى. �صار نتنياهو على خطى �صابِقَيه برييز 

ور�بني، من حيث جتزئة �إعادة �النت�صار، و��صتخدم ذلك يف �بتز�ز �لتنازالت �الأمنية من 

 .
طرف �ل�صلطة حتت �صعار “�لتبادلية”28

هي  �ل�صفة  م�صاحة  جمموع  من   %10 على  �صوى  ذلك  لقاء  �ل�صلطة  حت�صل  مل 

�أما  �لكانتونات.  حالة  تاأكيد  مع  �أ،  �إىل  ب  منطقة  من  حتويلها  جرى  و%7  �ملدن  مر�كز 

 ،%30 �أن تبلغ يف جمموعها نحو  �إعادة �النت�صار، و�لتي كان مقرر�ً  �ملرحلة �لثانية من 

�أو  �لقو�نني  قبول  خاللها  من  يتم  �لتي  �الآلية   8-5 �لفقر�ت  حددت  وقد   ،4–2 �لفقرة   ،7 �ملادة  نف�صه،  �ملرجع   
26

رف�صها، �أما �لفقرة 9 فاأبقت �لقو�نني و�الأو�مر �لع�صكرية �ل�صابقة لتوقيع �تفاق �ملبادئ �صارية يف قطاع غزة ما 

مل يتم تعديها �أو �إلغاوؤها طبقاً التفاق �ملبادئ. 

�حلياة، 1999/9/24.  
27

املرجع نف�شه.  28



77

تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

 ،%13 �لـ  ن�صبة  حول  �ل�صهرية  م�صاوماته  يف  نتنياهو  ودخل  ورق،  على  حب�ً  فبقيت 

Wye River Plantation Agreement يف  و�لتي تُوّجت باتفاق و�ي ريفر بالنتي�صن 

.
291998/10/23

د . اتفاق اخلليل )1997/1/15(:

نتنياهو  بنيامني  بزعامة  �حلكم  �صدة  �إىل  �لليكود  حزب  عاد   1996 مايو  �أيار/  يف 

ينبغي  مما  �أكرث  �أخذو�  �لفل�صطينيني  �أن  ويعتقد  �أو�صلو،  التفاق  معار�صاً  كان  �لذي 

جديدة  تنازالت  تقدمي  �إىل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صطرت  وقد  ي�صتحقون.  مما  �أكرث  �أو 

 Protocol �خلليل  �تفاق  على  �لتوقيع  خالل  من  �خلليل  مدينة  بو�صع  يتعلق  فيما 

م  ق�صَّ �تفاق  وهو  1997/1/15؛  يف   Concerning the Redeployment in Hebron

وق�صم  �الإبر�هيمي،  �حلرم  فيها  مبا  �ملدينة  قلب  يف  يهودي  ق�صم  ق�صمني:  �إىل  �ملدينة 

ومعقدة  قا�صية  �أمنية  ترتيبات  و�صع  ومّت  للمدينة.  �الأو�صع  �لد�ئرة  وي�صمل  عربي 

ر�حتهم  ي�صمن  وب�صكل  �ملدينة،  و�صط  يف  �ملقيمني  يهودي   400 �لـ  �أمن  ل�صمان 

�صكان  حياة  جعل  مما  �خلليل،  ي�صكنون  فل�صطيني  �ألف   120 من  �أكرث  بني  وتنقلهم 

زمنية  جدولة  �إعادة  �خلليل  �تفاق  وت�صمن  يطاق.  ال  جحيماً  �لفل�صطينية  �ملدينة 

�آذ�ر/  يف  تبد�أ  �ل�صفة  من  حمددة  غري  �أجز�ء  من  �نت�صار(  )�إعادة  �ن�صحابات  لثالثة 

�أيلول/  يف  مقرر�ً  كان  مما  بدالً   ،1998 يونيو  حزير�ن/  يف  وتنتهي   1997 مار�ص 

.
�صبتمب301997

ووفق �تفاق �خلليل، ت�صلمّت �ل�صلطة �مل�صوؤولية �الإد�رية على 80% من مدينة �خلليل، 

ويف �ملقابل ��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف �ل�صيطرة على �لـ 20% �لباقية �لتي تعرف با�صم منطقة 

 .
31

�أت�ص 2 �أو H 2، �لتي ت�صم خم�ص م�صتعمر�ت

املرجع نف�شه.  29

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 480.   
30

خا�ص:  “تقرير  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
31

تطور�ت �إمكانية �لتنقل و�لو�صول يف �ل�صفة �لغربية،” �آب/ �أغ�صط�ص 2012، �نظر:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_report_september_2012_arabic.pdf
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خريطة رقم )3(: اتفاق اخلليل

�لفل�صطينية  �الأكاديية  �أعدته �جلمعية  �لذي  �الإجنليزي  �الأ�صل  بالعربية، مرتجمة عن  �مل�صدر: موقع فل�صطني 

 .PASSIA لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص

اتفاق واي ريفر بالنتي�شن )1998/10/23(: هـ . 

�الإ�رش�ئيلي.  �لتعنت  نتيجة  �أخرى  مرة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �نت�صار  �إعادة  تعرثت 

عر�صاً  �أخري�ً  يقبل  �أن   1998/5/5 يف  عرفات  يا�رش  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  و��صطر 

�لغربية.  �ل�صفة  13% من  �إ�رش�ئيلي من  بان�صحاب  —كان قد رف�صه مر�ر�ً—  �أمريكياً 
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غري �أن نتنياهو مل يو�فق على هذ� �لعر�ص �إال بعد �أن و�فق عرفات �أن يكون هناك 3% من 

�تفاقية  �لطرفان  وقع   1998/10/23 ويف  طبيعية.  حممية  �صكل  على   %13 �لـ  هذه 

�ل�صفة  �أر�ص  13% من  �الإ�رش�ئيلي من  �لتي ت�صمنت �الن�صحاب  ريفر بالنتي�صن  و�ي 

�آالف معتقل �صيا�صي  �أ�صل ثالثة  �إطالق �رش�ح ب�صعة مئات من  �لغربية. كما ت�صمنت 

.
32

فل�صطيني، و�ل�صماح بت�صغيل مطار غزة، و�ل�صماح بطريق �آمن بني �ل�صفة و�لقطاع

ما  تنفيذ  �رشط  كان  �إذ  وت�صدد�ً،  حزماً  �أكرث  �أمنياً  �صكالً  ريفر  و�ي  �تفاق  �تخذ  وقد 

�ملعار�صة  �أي  “�الإرهابيني”  �أ�صماه  ما  �صّد  جهوده  �لفل�صطيني  �لطرف  ي�صّعد  �أن  �صبق 

وكالة  �إ�رش�ف  حتت  جمدولة  �أمنية  خطة  على  بناء  �الأ�صلحة  وي�صادر  �لفل�صطينية، 

Central Intelligence Agency (CIA)، و�إز�لة  �ال�صتخبار�ت �ملركزية )�صي �آي �يه( 

كل ما يعادي “�إ�رش�ئيل” يف �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني. وح�صب �التفاقية تت�صع �ل�صيطرة 

�الإد�رية و�الأمنية لل�صلطة لتغطي 18% من �ل�صفة )منطقة �أ(، ويكون لها �صيطرة �إد�رية 

 .
33

فقط على 22% )منطقة ب( ويكون �صمنها �ملحمية �لطبيعية )%3(

ويف 1998/11/16 طماأن نتنياهو جمل�ص وزر�ئه �أنه حتى بعد تنفيذ �تفاقية و�ي ريفر 

�لغربية  �ل�صفة  82% من  �الأمنية على  بال�صيطرة  �صيظلون حمتفظني  �الإ�رش�ئيليني  فاإن 

24 بلدة وقرية �صمال  1998/11/20 �ن�صحبت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من  وقطاع غزة. ويف 

�لغربية،  �ل�صفة  م�صاحة  من   %10.1 ت�صاوي  �أ  منطقة  �أ�صبحت  حيث  ؛ 
34

�ل�صفة

. و�أخلى �صبيل 250 �صجيناً 
ومنطقة ب ت�صاوي 18.9%، �أما منطقة ج فت�صاوي 35%71

�لوزر�ء  جمل�ص  عاد  ثم  �صيا�صيني.  معتقلني  ولي�ص  عاديني  جمرمني  معظمهم  فل�صطينياً 

 .
�الإ�رش�ئيلي فقرر توقيف تنفيذ �تفاقية و�ي ريفر يف 361998/12/20

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 480.  
32

املرجع نف�شه.  33

املرجع نف�شه، �ص 481.  34

معهد �الأبحاث �لتطبيقية -  �لقد�ص )�أريج(، �أو�مر �إ�رش�ئيلية بوقف �لبناء و�لعمل يف عدد من �ملنازل �لفل�صطينية   
35

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  نابل�ص،  مدينة  جنوب  يتما  قرية  يف 

http://www.poica.org/details.php?Article=1752 :2009/8/6، �نظر ،(POICA)

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 481.  
36
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خريطة رقم )4(: مذكرة واي ريفر

�لفل�صطينية  �الأكاديية  �أعدته �جلمعية  �لذي  �الإجنليزي  �الأ�صل  بالعربية، مرتجمة عن  �مل�صدر: موقع فل�صطني 

 .PASSIA لل�صوؤون �لدولية - �لقد�ص
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خريطة رقم )5(: مذكرة واي ريفر املرحلة الأوىل من اإعادة النت�شار،

ت�رشين الثاين/ نوفمرب 1998

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�

و . اتفاقية �رشم ال�شيخ )1999/9/4(:

يف  جديد  من  �ل�صلطة  �إىل   Ehud Barak بار�ك  �إيهود  بقيادة  �لعمل  حزب  قدوم  مع 

�أو�صلو،  �آمال �ل�صلطة �لفل�صطينية بالتعجيل بتنفيذ �تفاقات  1999 جتددت  متوز/ يوليو 

وح�صم ق�صايا �حلل �لنهائي. وعلى �لرغم من �أن بار�ك قاد حملته �النتخابية على �أ�صا�ص 
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�لو�صول �إىل ت�صوية وت�رشيع عجلة �ملفاو�صات، �إال �أنه قدم “الء�ته �خلم�صة” �لتي ��صتند 

:
على �أ�صا�صها برناجمه “�ل�صلمي”37

ال الإعادة “�رشقي �لقد�ص” للفل�صطينيني، و�لقد�ص عا�صمة �أبدية موحدة لـ“�إ�رش�ئيل”.  •
ال لعودة “�إ�رش�ئيل” �إىل حدود ما قبل حرب 1967.  •

ال لوجود جي�ص عربي يف �ل�صفة �لغربية.  •
ال الإز�لة �مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة و�لقطاع.  •

ال لعودة �لالجئني �لفل�صطينيني.   •

�تفاقية  من  �ملعدلّة  �لن�صخة  وعرفات  بار�ك  وقع   1999/9/4 يف  �ل�صيخ  �رشم  ويف 

و�ي ريفر بح�صور �لرئي�ص �مل�رشي وملك �الأردن. وهي تتعلق مبو�صوع تعجيل �إعادة 

�النت�صار �لذي �تفق عليه �صابقاً وماطلت “�إ�رش�ئيل” يف تنفيذه. كما مّت �التفاق على متديد 

فرتة �حلكم �لذ�تي �إىل �أيلول/ �صبتمب 2000، مع �أنه ينتهي ح�صب �أو�صلو 1 يف �أيار/ مايو 

.
38

1999 كما ن�ّص على �الإفر�ج عن جمموعة من �ملعتقلني �لفل�صطينيني

�إعادة  �لثانية من  �الأوىل و�ملرحلة  �ملرحلة  تنفيذ  �ل�صيخ على  �التفاق يف �رشم  وقد متّ 

:
39

�النت�صار

يف 1999/9/5 ينقل 7% من �ملنطقة ج �إىل �ملنطقة ب.  •
يف 1999/11/15 ينقل 2% من �ملنطقة ب �إىل �ملنطقة �أ و3% من �ملنطقة ج �إىل �ملنطقة ب.  •
يف 2000/1/20 ينقل 1% من �ملنطقة ج �إىل �ملنطقة �أ و5.1% من �ملنطقة ب �إىل �ملنطقة �أ.  •

مل ي�صلم �تفاق �رشم �ل�صيخ نف�صه من �لت�صويف، �إذ �إن موعد ��صتكمال عملية �لت�صليم 

�إىل  �لتنفيذ  ّخر 
َ
�أ ت�صليمه  يكن  ما  على  �خلالف  لكن   ،2000/1/20 يف  يتم  �أن  ينبغي  كان 

.
402000/3/12

املرجع نف�شه.  37

املرجع نف�شه.  38

�تفاق ومذكرة �رشم �ل�صيخ، 1999/9/4، موقع فل�صطني بالعربية، �نظر:  
39

http://www.palestineinarabic.com/Docs/treat_aggr/Sharm_ElSheikh_Memo_1999_A.pdf

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 482.  
40
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وب�صبب �لت�صويف و�البتز�ز �الإ�رش�ئيلي ��صطرت �ل�صلطة عدة مر�ت لتاأجيل �إعالن 

هددت  ثم   ،1998 �صبتمب  �أيلول/  منذ  �جلماهري  به  َتِعُد  كانت  �لذي  �لفل�صطينية  �لدولة 

باإعالنها يف �أيار/ مايو 1999، ثم يف �أيلول/ �صبتمب 1999، ثم يف �أيار/ مايو 2000، ثم يف 

�إعالن �لدولة ب�صبب �لرف�ص �الإ�رش�ئيلي،  ؛ مّت تعطيل مو�صوع 
412000 �أيلول/ �صبتمب 

وكذلك ب�صبب �نطالقة �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/29، وتعّطل م�صار �لت�صوية. 

خريطة رقم )6(: مذكرة �رشم ال�شيخ - املرحلة الأوىل من اإعادة النت�شار،

اأيلول/ �شبتمرب 1999

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�

املرجع نف�شه.  41
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خريطة رقم )7(: مذكرة �رشم ال�شيخ - املرحلة الثانية من اإعادة النت�شار،

ت�رشين الثاين/ نوفمرب 1999

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�

مالحظة: مل تنفذ �ملرحلة �لثانية من �إعادة �النت�صار �إال يف كانون �لثاين/ يناير 2000.
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خريطة رقم )8(: مذكرة �رشم ال�شيخ - املرحلة الثالثة من اإعادة النت�شار، 

كانون الثاين/ يناير 2000

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�
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ال�شفة  يف  العن�رشي  الف�شل  وخطة   2002 الواقي  ال�شور  عملية  تنفيذ  ز. 

الغربية:

�أريل  �إليه �ل�صارع �لفل�صطيني، و�إثر زيارة  نتيجة حلالة �الإحباط �لهائلة �لتي و�صل 

يف  �الأق�صى  �مل�صجد  حلرم  �الإ�رش�ئيلي  �لليكود  حزب  زعيم   Ariel Sharon �صارون 

2000/9/28، �نفجرت �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/29؛ لتعب عن ف�صل م�صار �أو�صلو. 

�إذ بعد �صبعة �أعو�م من �لت�صوية مل تكن �ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صيطر �أمنياً و�إد�رياً �إال على 

 .
42

18% من �أر��ص �ل�صفة �لغربية

يوم،  مئة  مهلة  طلب   ،2001/2/6 يف  �حلكومة  رئا�صة  �نتخابات  يف  �صارون  فوز  بعد 

�جلديدة  �حلكومة  و�صددت   .
43

لالإ�رش�ئيليني �الأمن  ولتحقيق  �النتفا�صة،  على  للق�صاء 

برئا�صة �صارون من ح�صارها على �لفل�صطينيني بعد �غتيال وزير �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلي 

رحبعام زئيفي Rehavam Zeevi يف 2001/10/17، على يد عنا�رش من �جلبهة �ل�صعبية 

لتحرير فل�صطني.

�ل�صلطة  رئي�ص  منع  بحق  بنف�صها  حتتفظ  �أنها   2001/12/8 يف  “�إ�رش�ئيل”  و�أعلنت 

�لفل�صطينية يا�رش عرفات من مغادرة ر�م �هلل للتوجه �إىل �خلارج، كما منعته من �لتوجه 

2002/3/28 من  2001/12/24. ومنع عرفات يف  �مليالد يف  �إىل بيت حلم حل�صور قد��ص 

.
44

�لتوجه �إىل بريوت للم�صاركة يف �لقمة �لعربية

 Defensive Shield �لو�قي  �ل�صور  عملية  �صارون  حكومة  �صنت   2002/3/29 ويف 

وتدمري  �النتفا�صة،  وقف  �إىل  �لعملية  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  و�صعت  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

�لبُنى �لتحتية للمقاومة �لفل�صطينية، و�حلد من �لعمليات �لفد�ئية. وبد�أت �لعملية بالتوغل 

 ،2002/4/2 2002/4/1، وبيت حلم يف  يف مدينة ر�م �هلل، ثم �قتحام طولكرم وقلقيلية يف 

�لعمليات  �نتهاء  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت   2002/4/21 ويف   .2002/4/3 يف  ونابل�ص  وجنني 

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع )حمرر�ن(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005 )بريوت: مركز   
42

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2006(، �ص 69.

تقرير  �صل�صلة  كادميا،  حزب  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
43

معلومات )9( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص10.

املرجع نف�شه، �ص 11.  44
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�ل�صفة  مناطق  معظم  �حتالل  �لو�قي  �ل�صور  عملية  خالل  �صارون  و�أعاد  �لع�صكرية. 

�الأر��صي  على  و�لكامل  �ل�صامل  ح�صارها  �الحتالل  حكومة  �أطبقت  حيث  �لغربية، 

 .
45

�لفل�صطينية يف �ل�صفة

عامني  نحو  �لو�قي  �ل�صور  عملية  تنفيذ  بعد  مقره  يف  عرفات  يا�رش  ح�صار  ��صتمر 

ون�صف �إىل �أن تويف يف 2004/11/11. وبعد وفاة عرفات �نتخب �لفل�صطينيون يف �ل�صفة 

2005/2/8 �لتقى �أبو مازن  2005/1/9 حممود عبا�ص رئي�صاً لل�صلطة. ويف  و�لقطاع يوم 

و�صارون يف �رشم �ل�صيخ حيث متّ �التفاق على وقف �إطالق �لنار وتفعيل خريطة �لطريق 

2003/9/25، و�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي  �أقرته �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف  Road Map �لتي 

)�أريحا،  �لفل�صطيني  �لغربية وت�صليمها لالأمن  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �ملدن  من عدد من 

 .
46

بيت حلم، طولكرم، قلقيلية، ر�م �هلل(، و�إطالق �رش�ح 900 �أ�صري

�ملقاومة  و�رشب  �الأق�صى  �نتفا�صة  لقمع  حماولتها  يف  �لعبية،  �لدولة  تقف  مل 

�لغربية،  �ل�صفة  مناطق  معظم  و�حتالل  �لو�قي،  �ل�صور  عملية  تنفيذ  عند  �لفل�صطينية، 

بني  يف�صل  جد�ر  بناء  م�رشوع  تنفيذ  على   2002/6/23 يف  �صارون  حكومة  عملت  بل 

.
47

�لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني

�أجل  من  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  بها  عت  تذرَّ �لتي  “�الأمنية”  �الأ�صباب  من  �لرغم  على 

بناء �جلد�ر �لعن�رشي، �إال �أن �مل�صادرة و�ل�صيطرة على �ملزيد من �أر��صي �ل�صفة كانت 

�الأهد�ف �حلقيقية ور�ء �مل�رشوع. وقد ذهبت �الأر��صي �مل�صادرة �إما ل�صالح بناء �جلد�ر، 

�أو لتاأمني مناطق عازلة، �أو ل�صالح م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية بغر�ص منحها م�صاحات 

�إ�صافية يف حال تو�صعتها. فحتى �صهر حزير�ن/ يونيو 2008، ُقّدرت م�صاحة �الأر��صي 

.
48ً

�مل�صادرة بنحو 48,291 دومنا

املرجع نف�شه.  45

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، مرجع �شابق، �ص 72.   
46

املرجع نف�شه، �ص 12.  47

حم�صن حممد �صالح )حمرر(، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً )8( )بريوت: مركز   
48

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 42.
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عمدت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل بناء م�صار �جلد�ر يف د�خل �أر��صي �ل�صفة �لغربية، 

ولي�ص على حدود �خلط �لفا�صل بني �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة �صنة 1967 و�الأر��صي 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948. فاإن 128 كم )17.6% من �لطول �لكلي للجد�ر( فقط تقع 

، حيث �صكل م�صار �جلد�ر حول �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية حدود�ً 
49

على �خلط �الأخ�رش

لي�صكل مع  �ملحتلة،  للقد�ص  �ل�رشقي  �لتف �جلد�ر على حدود �جلزء  لها، كما  م�صطنعة 

�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية مو�نع وحو�جز يف وجه قيام دولة فل�صطينية م�صتقبلية مت�صلة 

جغر�فياً. 

متثل  و�لتي  منه  كم   425 بناء  �كتمل  �لذي  �جلد�ر،  بناء  تنفيذ  من  �النتهاء  فعند 

55.2% من �لطول �لكلي للجد�ر وفق تقرير معهد �الأبحاث �لتطبيقية – �لقد�ص )�أريج( 

 ،
The Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ) �لذي ُن�رش يف 502009/7/8

�لبالغة  �لغربية  �ل�صفة  م�صاحة  �إجمايل  من   %39 نحو  ق�صم  على  �جلد�ر  يعمل  �صوف 

:
51

، وهي تق�صم �ل�صفة �إىل ثالثة �أق�صام رئي�صية
2
5,876 كم

م�صاحتها  وتبلغ  بالكامل،  �الحتالل  �صلطات  عليها  ت�صيطر  �رشقية  �أمنية  منطقة   .1

، وهي ُتعرف مبنطقة �لعزل �ل�رشقية، ومتتّد على مدى 200 كم مبحاذ�ة 
2
1,555 كم

غور �الأردن، �أي ما يعادل 26.5% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية. 

�الأخ�رش،  و�خلط  �لعازل  �جلد�ر  بني  �لو�قعة  �ملنطقة  وهي  �لغربية،  �لعزل  منطقة   .2

 وفق �لتعديالت 
2
وهي تخ�صع ل�صيطرة �صلطات �الحتالل، وتبلغ م�صاحتها 733 كم

�الأخرية مل�صار �جلد�ر، �أي ما يعادل 12.5% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية.

�ل�صفة  م�صاحة  من   %61 ت�صّكل   ،
2
كم  3,588 م�صاحتها  تبلغ  و�لتي  �ملتبقية  �ملنطقة   .3

عنها  تتنازل  قد  �لتي  �ملنطقة  وهي  �لكبى،  �لفل�صطينية  �ملدن  وت�صم  �لغربية، 

“�إ�رش�ئيل” للفل�صطينيني، وفقاً للخطة �الإ�رش�ئيلية.

�أريج، يف ذكرى مرور خم�صة �أعو�م على �صدور �لر�أي �ال�صت�صاري ملحكمة �لعدل �لدولية بخ�صو�ص �جلد�ر   
49

�لفا�صل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2018 :2009/7/8، �نظر  ،)POICA(

�ملرجع نف�صه.  
50

حم�صن حممد �صالح، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �ص 15.  
51



89

تاأ�شي�س ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

خريطة رقم )9(: اجلدار العازل وتق�شيم ال�شفة الغربية

�ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �نظر  بعد،  عن  و�ال�صت�صعار  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وحدة  �أريج،  �مل�صدر: 

�الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، يف:

http://www.poica.org/editor/case_studies/gazastripa.jpg
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خريطة رقم )10(: اجلدار العازل وامل�شتعمرات يف ال�شفة الغربية

�مل�صدر: وحدة دعم �ملفاو�صات، د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.
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املنطقة العازلة والن�شحاب الإ�رشائيلي من م�شتوطنات قطاع غزة 2005: ح. 

من  كجزء  غزة  قطاع  يف  مرت�ً  خم�صني  بعر�ص  عازلة  منطقة  �إن�صاء  على  �التفاق  مّت 

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �النتقالية  �ملرحلة  �تفاقية  يف  �لو�ردة  �الأمنية  �لرتتيبات 

�لتي وقعت يف �صنة 1995. 

2000/9/29، بد�أت حكومة  بعد تعطل م�صار �لت�صوية و�ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف 

تكلفها  وال  “�إ�رش�ئيل”،  م�صالح  وفق  تكون  �جلانب  �أحادية  حلول  عن  تبحث  �صارون 

م�صاحة  عر�ص  تو�صيع  على  بد�ية  �أقدمت  �أن  فكان  �لفل�صطينيني،  جتاه  �لتز�مات  �أّي 

�إخالء  �أعلن �صارون عزمه على   2004 150 مرت�ً. ويف �صباط/ فب�ير  �إىل  �لعازلة  �ملنطقة 

�لغربية  �ل�صفة  يف  معزولة  ��صتيطانية  جتمعات  و�أربعة   21 �لـ  غزة  قطاع  م�صتعمر�ت 

“خطة للف�صل” مع  Homesh، تنفيذ�ً  Sanour وحومي�ص  وهي؛ جنيم وكدمي و�صانور 

 .
53

“�إ�رش�ئيل” تنفيذ �الن�صحاب 2005/8/15 بد�أت  . ويف 
52

�لفل�صطينيني من جانب و�حد

Dotan �لع�صكرية يف �صمال �ل�صفة  لتنتهي �ملرحلة �الأخرية منه بتفكيكها قاعدة دوتان 

.
�لغربية يف 542005/9/22

 
2
كم  87 على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت  �لقطاع،  من  �الن�صحاب  خطة  تنفيذ  من  �لرغم  على 

م�صاحة  �أن  �إال   ،
55

للقطاع و�ل�صمالية  �ل�رشقية  �حلدود  طول  على  عازلة،  �أمنية  كمنطقة 

هذه �ملنطقة �الأمنية مل تبَق على حالها؛ فقد قامت �صلطات �الحتالل فيما بعد بتقلي�صها 

�أو  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  كمنع  �الأمنية،  باالحتياجات  متذرعة  مرة،  من  �أكرث  تو�صيعها  �أو 

�ملنطقة  ما ز�لت م�صاحة   ،2013/3/21 �لت�صلل عب �حلدود. ومنذ  �لق�صاء على عمليات 

�لعازلة د�خل قطاع غزة تبلغ 300 مرت، ويف �لو�قع قد ت�صل منطقة �لعزل �إىل 2 كم لت�صكل 

 .
56

نحو 17% من م�صاحة قطاع غزة

�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة، �جلزيرة.نت، 2012/3/9، �نظر:   
52

http://www.aljazeera.net/coverage/pages/21c2d7b9-4932-449d-8230-3082d334585d

�ملرجع نف�صه.  
53

حم�صن حممد �صالح، حزب كادميا، �ص 15.  
54

�أن�صطة  ر�صد  موقع  �لغربية،  �ل�صفة  من  “�لثاين”  �الأحادي  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  م�رشوع  �أبعاد  �أريج،   
55

2013/6/20، �نظر:   ،)POICA( ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4845

2013، موقع �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، �نظر:  �العتد�ء�ت يف قطاع غزة ونتائجها، حزير�ن/ يونيو   
56

http://www.pchrgaza.org/files/2013/June2013.pdf
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امل�شافة امل�شموح بها لل�شيد يف البحر: 

�مل�صاحة  بتقلي�ص  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �الأمنية،  �لدو�عي  وبحجج  �أعو�م  مدى  على 

�لبحرية بعدما كانت مقرة يف �تفاقات �أو�صلو من ع�رشين ميالً بحري �إىل 12 ميالً بحرياً 

�صنة 2002، ثم �صتة �أميال بحرية منذ ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2006، ثم ثالثة �أميال منذ 

2012/11/22، ثم عادت �إىل  2007، ثم و�صعتها �إىل �صتة �أميال بحرية  حزير�ن/ يونيو 

.
ثالثة �أميال بحرية منذ 572013/3/12

خريطة رقم )11(: الو�شع اجليو-�شيا�شي يف قطاع غزة، متوز/ يوليو 2007

�مل�صدر: معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج(.

�ملرجع نف�صه.  
57
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2. املفاو�شات حول م�شتقبل ال�شلطة الفل�شطينية من 1999 اإىل 2013: 

�ل�صيخ  �رشم  �تفاقية  توقيع  بعد  توقف  �لذي  �لتفاو�صي  �مل�صار  الإحياء  حماولة  يف 

يف 1999/9/4، عقد يا�رش عرفات و�إ�صحق ر�بني يف 12–2000/7/25 موؤمتر�ً تفاو�صياً يف 

كامب ديفيد، لبحث �لق�صايا �ملتعلقة باحلل �لنهائي. لكن هذ� �ملوؤمتر �لذي ُعقد بو��صطة 

�لالجئني،  عودة  حّق  مو�صوع  ب�صبب  ف�صل  كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�صغط 

و�ل�صيادة على �رشقي �لقد�ص، و�لو�صع �لنهائي للم�صجد �الأق�صى، �إذ �أ�رّش �الإ�رش�ئيليون 

�ل�صيادة على حرم  لـ“�إ�رش�ئيل”، وعلى نوع من  �لقد�ص عا�صمة موحدة  �أن تكون  على 

.
58

�مل�صجد �الأق�صى

زيارة  �إثر   ،2000/9/28 يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  ��صتعلت  ديفيد،  كامب  ف�صل  بعد 

��صتفز�زية قام بها زعيم حزب �لليكود �الإ�رش�ئيلي �أريل �صارون حلرم �مل�صجد �الأق�صى. 

ورئي�ص  عرفات  يا�رش  بجمع  كلينتون  بيل  �إد�رة  قامت  �النتفا�صة،  تد�عيات  من  وللحد 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إيهود بار�ك يف 2000/10/17 يف مدينة �رشم �ل�صيخ �مل�رشية. وقد 

�جلي�ص  و�ن�صحاب  �لطرفني  بني  نار  �إطالق  وقف  التفاق  �لتو�صل  �للقاء  نهاية  يف  علن 
ُ
�أ

فعلياً  �أدى  ما  �الإعالن،  تاريخ  من  �أ�صبوعني  بعد  �ملفاو�صات  و��صتئناف  �الإ�رش�ئيلي، 

�الأمريكي  �ل�صيناتور  كلينتون من  �لقتالية فقط. وقد طلب  �لعمليات  �إىل هدوء موؤقت يف 

�ل�صابق جورج ميت�صل George Mitchell يف 2000/11/7 تروؤ�ص جلنة تق�صي �حلقائق 

.
59

ال�صتك�صاف �أ�صباب �ندالع �النتفا�صة

دعا تقرير ميت�صل، �لذي �صُلّم �إىل كلينتون يف 2001/4/30، “�إ�رش�ئيل” �إىل جتميد كل 

�لن�صاط �ال�صتيطاين، مبا يف ذلك “�لنمو �لطبيعي” للم�صتعمر�ت �لقائمة، ورفع �حل�صار، 

وحتويل كل عائد�ت �ل�رش�ئب �مل�صتحقة �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية. ودعا �ل�صلطة �لفل�صطينية 

.
60

�إىل منع �لعمليات �لع�صكرية �صّد �الحتالل. كما عودة �لتعاون �الأمني بينهما

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 489.  
58

،)IIP Digital( مكتب بر�مج �الإعالم �خلارجي �لتابع لوز�رة �خلارجية �الأمريكية، موقع �آي �آي بي ديجيتال  
59

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2008/08/20080818170938 :2007/12/21، �نظر
ssissirdile0.233227.html#axzz2gYqdn04q

تقرير جلنة ميت�صل، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات، �نظر:  
60

http://nad-plo.org/atemplate.php?id=99
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��صتمر �لرئي�ص كلينتون يف حماوالته الإحياء م�صار �ملفاو�صات، فقبيل �نتهاء واليته 

ن�رش خطته للحل �لنهائي، و�أبرز ما ت�صمنه م�رشوع كلينتون بح�صب ما �صجله م�صوؤولون 

فل�صطينيني  م�صوؤولني  مع  كلينتون  �لرئي�ص  لقاء  �أثناء  يف   ،2000/12/23 يف  �أمريكيون 

: دولة فل�صطينية على 94–96% من م�صاحة �ل�صفة و100% من �لقطاع، 
61

و�إ�رش�ئيليني

يف مقابل �جلزء �لذي ت�صمه “�إ�رش�ئيل” على �أن تعطي 1–3% من “�أر��صيها” ]�الأر��صي 

�ل�صفة  بني  د�ئم  معب  �إىل  باالإ�صافة  �لفل�صطيني،  �لطرف  �إىل   ]1948 �صنة  �حتلتها  �لتي 

 .
62

و�لقطاع

 %80 يبقى  �أن  �لفل�صطينية  �ملوعودة،  �لدولة  خريطة  على  �مل�رشوع  و��صرتط 

للدولة  جغر�يف  تو��صل  �صمان  مع  ��صتيطانية،  جممعات  يف  �ليهود  �مل�صتوطنني  من 

�لفل�صطينية. �أما فيما يتعلق بالقد�ص، فاملبد�أ �لعام �أن �ملناطق �الآهلة بال�صكان �لعرب هي 

�الأق�صى،  �مل�صجد  حرم  �أما  �إ�رش�ئيلية،  مناطق  هي  باليهود  و�الآهلة  فل�صطينية،  مناطق 

فيتفق الحقاً على حّل ي�صمن رقابة فعلية للفل�صطينيني على �حلرم، مع �حرت�م معتقد�ت 

هي  �لفل�صطينية  �لدولة  �أن  �الأ�صا�صي  فاملبد�أ  �لالجئني،  مبو�صوع  يتعلق  وفيما  �ليهود. 

�أن  ��صتبعاد  دون  من  �ملنطقة  �إىل  �لعودة  يقررون  �لذين  للفل�صطينيني،  �لرئي�صي  �ملوقع 

. وحدد موعد نهاية �ملفاو�صات يف 2001/1/10 وهو موعد 
63

ت�صتقبل “�إ�رش�ئيل” بع�صهم

توقيع �التفاق �لنهائي وفقاً خلطة كلينتون، �إال �أن �خلطة تفجرت يف و�قع �حلال ومل حتَظ 

.
64

باأي جناح

بعد �صنتني تقريباً من توقف �لعملية �ل�صيا�صية وعدم حتقيقها �أّي تقدم، وعلى وقع 

2002/6/24 عر�ص �لرئي�ص �الأمريكي  �أحد�ث وجمريات �النتفا�صة �لثانية، وحتديد�ً يف 

�ملفاو�صات،  ال�صتئناف  حمدد�ً  وم�صار�ً  خطة   George W. Bush �البن  بو�ص  جورج 

عُرفت فيما بعد بخطة “خريطة �لطريق”، �لتي حددت هدفاً نهائياً لها يتمثل باإقامة دولة 

فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة وفق قر�ر�ت جمل�ص �الأمن 242 و338 و1397، 

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 489.   
61

املرجع نف�شه، �ص 491.  62

املرجع نف�شه.   63

http://maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=615647 :وكالة معاً �الإخبارية، 2013/7/22، �نظر  
64
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بحيث يتم وقف �النتفا�صة، ووقف �الأن�صطة �ال�صتيطانية، و�لدخول يف مفاو�صات توؤدي 

.
�إىل �إنهاء �ل�رش�ع و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية مع نهاية 652005

ومثل ع�رش�ت �لقر�ر�ت و�مل�صاريع �ملتعلقة بالق�صية �لفل�صطينية، فاإن خريطة �لطريق 

مل تقدم ت�صوّر�ً نهائياً حمدد�ً متعلقاً بالق�صايا �جلوهرية )�لقد�ص، �لالجئون، �ال�صتيطان، 

�حلدود، �ل�صيادة...( كما مل تقدم �أّي �آلية حقيقية ُتلزم �لطرف �ملعني وبالذ�ت �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي بتنفيذ �لتز�ماته. وبعبارة �أخرى فاإنها كانت ُتعطي �الحتالل فر�صة �ملر�وغة 

و�لتهرب وفر�ص �حلقائق على �الأر�ص.

و�صع  مع  �لطريق  خريطة  مبدئياً   2003/5/25 يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أقرت 

14 حتفظاً على ر�أ�صها رف�ص حّق �لعودة لالجئني �لفل�صطينيني �لذي هجرو� �صنة 661948. 

وعلى �لرغم من هذه �لتحفظات و�فقت �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2003 

على مبادئ خريطة �لطريق، مع طرحها عدد من �ال�صتف�صار�ت و�لتحفظات ومع ذلك مل 

.
67

تخرج خريطة �لطريق من �الأدر�ج �إىل رحابة �لتنفيذ �لفعلي

�لقيادة �الإ�رش�ئيلية جتاهل عبا�ص،  �ل�صيا�صي، �ختارت  بعد فرتة طويلة من �جلمود 

2003/12/18 خطته لالنف�صال عن  �أريل �صارون يف  “�إ�رش�ئيل”  وعر�ص رئي�ص وزر�ء 

الإجر�ء  حاجة  دون  �ل�صفة،  يف  �مل�صتعمر�ت  بع�ص  و�إخالء  �جلانب  �أحادي  ب�صكل  غزة 

مفاو�صات مع �لفل�صطينيني؛ ف�رشعت “�إ�رش�ئيل” يف 2005/8/15 بتنفيذ خطة �النف�صال.

م�رشوع  جتاوز  ب�رشورة  تتز�يد  �الإ�رش�ئيلية  �لقناعات  كانت   2006 �صنة  بدء  مع 

�الأحادي  �حلل  فر�ص  نحو  وح�صماً  و�صوحاً  �أكرث  ب�صكل  و�الجتاه  �لطريق،  خريطة 

�جلانب. وقد �أقرّت حكومة �إيهود �أوملرت Ehud Olmert �لتي نالت �لثقة يوم 2006/5/4، 

�إىل بلورة �حلدود �لنهائية للدولة كدولة يهودية. و�أعلن  يف برناجمها �ل�صيا�صي، �صعيها 

لـ“�إ�رش�ئيل”  جديدة  حدود  تر�صيم  �صتكون  مهمتها  �أن  للحكومة  جل�صة  �أول  يف  �أوملرت 

.
68

ب�صكل �أحادي، وتكوين دولة ذ�ت �أغلبية يهودية ومتما�صكة، ويكن �لدفاع عنها

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، مرجع �شابق، �ص 71.  
65

املرجع نف�شه.  66

http://maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=615647 :معاً، 2013/1/2، �نظر  
67

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2006 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
68

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2007(، �ص 65 و99.
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قيمت يف 2006/1/25، و�صيطرة 
ُ
بعد فوز حركة حما�ص باالنتخابات �لت�رشيعية �لتي �أ

�حلركة على قطاع غزة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، خرج �لقطاع من نطاق �صيطرة 

�ل�صلطة �لفل�صطينية برئا�صة حممود عبا�ص. و�أ�صبح لدى �جلانب �الإ�رش�ئيلي تخوف من 

�صيطرة حما�ص على �ل�صفة على غر�ر ما حدث يف �لقطاع، يف ظل حالة �ل�صعف �ل�صيا�صي 

لدى عبا�ص، و�زدياد �لقناعة لدى �لفل�صطينيني باأن �مل�صار �لتفاو�صي لن يحقق �لكثري من 

تطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني، و�أن �ملقاومة �مل�صلحة هي �خليار �الأن�صب؛ خ�صو�صاً بعد 

�صمود �ملقاومة يف لبنان خالل حرب متوز/ يوليو 2006. 

يف ظّل هذه �لظروف، �ألغت “�إ�رش�ئيل” �خلطط �ملتعلقة باالن�صحاب من �ل�صفة �لغربية. 

و�أ�صبح هدف �لتفاو�ص و�لت�صوية يف هذه �ل�صنة من قبل �جلانب �الإ�رش�ئيلي هو �حلفاظ 

�ملفاو�صات  عملية  و��صتخد�م  �ملنطقة،  يف  �ل�صيا�صي  �ال�صتقر�ر  من  �الأدنى  �حلّد  على 

مبد�أ  حتويل  هو  “�إ�رش�ئيل”  تتبناه  �لذي  �لهدف  و�أ�صبح  �ملنطقة.  يف  �لتوتر  بوؤر  لنزع 

وقد  �ملفاو�صات”69.  �أجل  من  “�ملفاو�صات  �صعار  �إىل  �ل�صالم”  �أجل  من  “�ملفاو�صات 

2007 جمموعة من �ملبادر�ت �ل�صيا�صية كمبادرة حاييم  “�إ�رش�ئيل” خالل �صنة  طرحت 

. �إال �أن 
70Tzipi Livni ومبادرة �أوملرت، وخطة ت�صيبي ليفني ،Haim Ramon ر�مون

هذه �ملبادر�ت مل تطرح �إال �إر�صاء للجانب �الأمريكي و��صتقطاعاً للوقت، يف ظّل ��صتمر�ر 

عمليات �ال�صتيطان وبناء �جلد�ر �لعازل يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية. 

من  بدعوى   Annapolis Conference �أنابولي�ص  موؤمتر   2007/11/27 يف  �فتتح 

�أوملرت  �إيهود  “�إ�رش�ئيل”  وزر�ء  رئي�ص  ومب�صاركة  بو�ص،  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص 

نهاية  يف  و�صدر  ومنظمة،  دولة   52 وبح�صور  عبا�ص،  حممود  �لفل�صطيني  و�لرئي�ص 

و�إنهاء  �لنهائي  �حلل  حول  �ملفاو�صات  باأن  �أفاد  �إ�رش�ئيلي؛  فل�صطيني  �إعالن  �ملوؤمتر 

�ل�رش�ع �صتتو��صل بعد �نتهاء �أنابولي�ص، و�صيتم �لتو�صل لهذ� �التفاق يف مدة �أق�صاها 

.
71

نهاية 2008، و�تفق �لطرفان على �أن �التفاق �صي�صمل �إقامة دولة فل�صطينية

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
69

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 108.

املرجع نف�شه، �ص 110.  70

الفل�شطينية  املفاو�شات  م�شار  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
71

تقرير  �صل�صلة   ،)2008 ربيع   –  2007 )خريف  دم�شق  يف  العربية  والقمة  اأنابولي�س  بني  ما  الإ�رشائيلية 

معلومات )4( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 10.
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�نتهت �جلوالت �لتفاو�صية بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي �ملنبثقة عن موؤمتر 

�أنابولي�ص دون حتقيق �أّي تقدم؛ فالدولة �لعبية ��صتغلت �ملفاو�صات لك�صب �لوقت من 

�أجل تو�صيع �ال�صتيطان بال�صفة �لغربية، و��صتكمال بناء �جلد�ر �لعازل، وتهويد �لقد�ص. 

قدرة  لعدم  �لرتويج  �أجل  من  �لفل�صطيني،  �النق�صام  ��صتغالل  “�إ�رش�ئيل”  وحاولت 

�ل�صلطة على تنفيذ �لتز�ماتها وفق خطة خريطة �لطريق، ك�صحب �صالح �ملقاومة، ووقف 

.
72

�لهجمات �مل�صلحة �نطالقاً من قطاع غزة

يف نهاية �صنة 2008، �صنّت “�إ�رش�ئيل” عدو�ناً على قطاع غزة، �أطلقت عليه ��صم “عملية 

�لر�صا�ص �مل�صكوب” و�لتي بد�أت يف 2008/12/27 و�نتهت يف 2009/1/18، حاول �أوملرت 

لعله  �لتفاو�صي؛  بامل�صار  �لذي حلق  �لف�صل  �الأمام متخطياً  �إىل  �لقفز  �لعدو�ن  من خالل 

بذلك يقدم للجمهور �الإ�رش�ئيلي �إجناز�ً كبري�ً قبل �نتخابات �لكني�صت، �إال �أن هذه �حلرب 

�أن  �لنتيجة  �لفل�صطينية؛ فكانت  �أوملرت ب�صبب �صمود �ملقاومة  �أهد�ف  ف�صلت يف حتقيق 

خ�رش �أوملرت �النتخابات ل�صالح زعيم حزب �لليكود بنيامني نتنياهو.

2008، على  �لتي مل تختلف كثري�ً عن �صنة   ،2009 �لتفاو�صي �صنة  ��صتمر �جلمود 

��صتلم  �لذي   ،Barak Obama �أوباما  بار�ك  �الأمريكي �جلديد  �لرئي�ص  �إعطاء  �لرغم من 

ما  �أبرز  وكان  �ل�صلمية.  للعملية  خا�صاً  �هتماماً   ،2009/1/20 يف  ر�صمياً  من�صبه  مهام 

يف  �ألقاه  �لذي  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  خطاب  هو   2009 �صنة  ميّز 

جامعة بار �إيالن Bar-Ilan University (BIU) يف 2009/6/14، و�لذي جاء عقب توتر 

�لعالقات بني تل �أبيب وو��صنطن، حيث �أبدى نتنياهو ��صتعد�د “�إ�رش�ئيل” للقبول بدولة 

�العرت�ف  منها:  قا�صية  �رشوط  بو�صع  ذلك  �أرفق  �أنه  �إال  �ل�صالح،  منزوعة  فل�صطينية 

�لالجئني  عودة  تتم  و�أن  �ملوحدة،  �لقد�ص  �الأبدية  عا�صمتها  يهودية  دولة  بـ“�إ�رش�ئيل” 

�إىل حدود و�أر��صي �لدولة �لفل�صطينية، ولن ي�صمح بعودتهم �إىل �الأر��صي �لتي �أخرجو� 

.
منها �صنة 1948، �أو ما يعرف بـ“�إ�رش�ئيل”73

تابع نتنياهو بعد توليه رئا�صة �حلكومة �صيا�صة عددٍ من �أ�صالفه �ل�صيا�صيني يف �إد�رة 

�لبناء  جتميد  م�صاألة  �حلكومة  �أمام  ووقفت  حله.  �إىل  ولي�ص  �لفل�صطينيني  مع  �ل�رش�ع 

املرجع نف�شه، �ص 37.  72

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2009 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
73

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 118.



98

ال�سلطة الفل�سطينية

�لرغم  وعلى  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  ك�رشط  �مل�صتعمر�ت  يف 

بد�أت  �لقد�ص،  با�صتثناء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  جتميد  فرتة  نتنياهو  �إعالن  من 

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  عمليات  �أن  �إال  �أ�صهر،  ع�رشة  ملدة  و��صتمرت   2009/11/25 يف 

تو��صلت و�زد�دت وتريتها، حيث ك�صف �لتحليل �لذي �أجر�ه معهد �أريج لل�صور �جلوية 

ل�صنة 2010 �أن “�إ�رش�ئيل” قامت خالل تلك �لفرتة ببناء 1,819 بناية يف �ل�صفة �لغربية 

. وبرّر نتنياهو عدم ح�صم م�صاألة �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني، 
74

مبا يف ذلك مدينة �لقد�ص 

.
75

باإمكانية تفكك حكومته ب�صبب رف�ص بع�ص �أحز�ب �ئتالفه جتميد �ال�صتيطان

من  �لرغم  على  و2012،   2011 �صنتي  �ملفاو�صات  م�صار  على  �جلمود  ��صتمر 

�لذي  �ال�صتيطان  جتميد  �رشط  حتت  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �ملحاوالت  بع�ص  قيام 

 2012 يناير  �لثاين/  كانون  يف  �الأردن  ��صت�صافة  منها  نتنياهو،  حكومة  رف�صته 

 .
76

�أّي تقدم �أربعة �جتماعات بني وفد فل�صطيني و�آخر �إ�رش�ئيلي، �نتهت دون حتقيق 

بعدو�ن  �أي�صاً   2012 �صنة  تختم  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �ختارت   ،2008 نهاية  يف  فعلت  وكما 

�جلمهور  نظر  تلفت  �أو  �ملفاو�صات،  �أزمة  من  تخرج  لعلها  غزة،  قطاع  على  جديد 

�لتي  �ل�صحاب  عمود  عملية  فكانت  �لد�خلية؛  �القت�صادية  �الإخفاقات  عن  �الإ�رش�ئيلي 

كانت  حيث  �صابقتها؛  غر�ر  على  بالف�صل  باءت  و�لتي   ،2012/11/21–14 يف  �صنت 

�لغربي من  �لثقيل، فطالت �صو�ريخها �جلزء  �لعيار  �ملرة مفاجاآت من  للمقاومة هذه 

�أبيب.  تل  وم�صارف  �ملحتلة،  �لقد�ص 

بعد �جلمود �حلا�صل على �مل�صار �لتفاو�صي، مل جتد �ل�صلطة �لفل�صطينية غري �صبيل 

�لتوجه �إىل �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف دورتها �لـ 67 �لتي ُعقدت يف �أيلول/ �صبتمب 

. وقد 
77

2012، لتطلب قر�ر�ً يعدُّ دولة فل�صطني دولة مر�قب غري ع�صو يف �الأمم �ملتحدة

�أن  بعد  مر�قبة،  دولة  ميالد  �صهادة  فل�صطني   2012/11/29 يف  �لعامة  �جلمعية  منحت 

�الإ�رش�ئيلي  �لتجميد  فرتة  خالل  ملحوظاً  تو�صعاً  ت�صهد  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �أريج،   
74

.2011/2/8  ،)POICA( ملزعوم، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
75

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 64.

احلياة، 2012/1/26.  76

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139369 :وفا، 2012/9/27، �نظر  
77
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�صوتت 138 دولة ل�صالح طلب فل�صطيني بهذ� �ل�صاأن، فيما �صوتت 9 دول �صّد �مل�رشوع 

.
78

بينها كند� و�أمريكا و“�إ�رش�ئيل” و�متنعت 41 دولة عن �لت�صويت

يف 2013/5/7 قررت “�إ�رش�ئيل” جتميد�ً موؤقتاً لال�صتيطان ملدة �صهر ون�صف �ل�صهر 

 .
79

�ملفاو�صات ال�صتئناف  �الأمريكية  �جلهود  يف  حا�صمة  �صتكون  �ملدة  هذه  �أن  باعتبار 

يف  م�رش  يف  �لع�صكري  �النقالب  جناح  بعد  جديدة  �ندفاعة  �لت�صوية  م�صار  و�صهد 

يف  �ملفاو�صات  ��صتئناف  على  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيادة  وو�فقت   ،2013/7/3

�أعو�م متو��صلة،  �أ�رشت عليه ثالثة  �لذي   دون �رشط وقف �ال�صتيطان؛ 
802013/7/19

على �أمل �أن ت�صل �إىل �لت�صوية �لنهائية خالل �صتة �إىل ت�صعة �أ�صهر. 

وبعد �نق�صاء ثالثة �أ�صهر تقريباً منذ �نطالق �ملفاو�صات؛ مل َيحُدث �أّي تقدم ُيذكر، يف 

ظّل تد�ول �أنباء عن �حتمال قبول �جلانب �لفل�صطيني بالتنازل عن حّق عودة �لالجئني يف 

�لت�صوية �لنهائية، و�لقبول باتفاق مرحلي وتبادل �أر��صٍ بن�صبة 1.9% ما ي�صمح عملياً 

 .
81

باالإبقاء على 65% من �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

وقد �أطلقت “�إ�رش�ئيل” يف 2013/10/30 �رش�ح 26 �أ�صري�ً فل�صطينياً ق�صو� يف �العتقال 

بني 20 و33 عاماً، �صمن �لدفعة �لثانية يف �إطار �صفقة تق�صي باإطالق 104 �أ�رشى على 

مر�حل، �صمن �لرتتيبات �ملتعلقة با�صتئناف �ملفاو�صات، وكانت �لدفعة �الأوىل قد �صملت 

 .
�إطالق �رش�ح 26 �أ�صري�ً يف 822013/8/14

�صحيفة الأيام، ر�م �هلل، 2012/11/30.  
78

ال�رشق الأو�شط، 2013/5/8.  79

�صحيفة عكاظ، جدة، 2013/7/20.  
80

�صحيفة الغد، عّمان، 2013/10/30.  
81

وكالة رويرتز لالأنباء، 2013/10/30، �نظر:   
82

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2B6R20131030?sp=true
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خريطة رقم )12(: اتفاقية احلكم الذاتي، 1994–2000

.FMEP مل�صدر: موقع فل�صطني بالعربية، مرتجمة عن �الأ�صل �الإجنليزي، موؤ�ص�صة �صالم �ل�رشق �الأو�صط�
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ثانيًا: هيكلية ال�شلطة الفل�شطينية:

1. القانون الأ�شا�شي الفل�شطيني:

�لغربية  �ل�صفة  تق�صيم  مّت  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  قدوم  مع   ،1995 �صنة  يف 

:
83

11 حمافظة هي �إىل 

حمافظة �أريحا، حمافظة بيت حلم، حمافظة نابل�ص، حمافظة �لقد�ص، حمافظة ر�م �هلل  �أ. 

�خلليل،  حمافظة  طولكرم،  حمافظة  طوبا�ص،  حمافظة  �صلفيت،  حمافظة  و�لبرية، 

حمافظة قلقيلية، حمافظة جنني.

غزة،  حمافظة  غزة،  �صمال  حمافظة   :
84

هي حمافظات  خم�ص  في�صم  غزة  قطاع  �أما  ب. 

حمافظة دير �لبلح، حمافظة خانيون�ص، حمافظة رفح.

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر  �ل�صلطة،  عمر  من  �الأوىل  �النتقالية  �ملرحلة  خالل 

�ملذكرة  دعت  وقد   .1995 ل�صنة   13 رقم  �لفل�صطيني  �النتخابات  قانون  عرفات  يا�رش 

�الإي�صاحية لهذ� �لقانون، �ملجل�ص �لذي �صيتم �نتخابه �إىل و�صع نظام د�صتوري للمرحلة 

.
85

�النتقالية

)�ملجل�ص  �ملنتخبة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  عملت  �لعامة،  �النتخابات  �إجر�ء  وبعد 

�لت�رشيعي( على �إعد�د �لنظام �لد�صتوري لل�صلطة �لفل�صطينية يف �ملرحلة �النتقالية �لذي 

�صمي الحقاً مب�رشوع �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني ل�صنة 1996، وقد ن�صت �ملادة 5 من 

هذ� �مل�رشوع على �أن نظام �حلكم يف فل�صطني نظام ديوقر�طي نيابي ينتخب فيه رئي�ص 

�ل�صلطة �نتخاباً مبا�رش�ً من قبل �ل�صعب �لذي هو م�صدر �ل�صلطات بح�صب �ملادة 2 �لتي 

يار�صها عن طريق �ل�صلطات �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية على �أ�صا�ص مبد�أ �لف�صل 

بني �ل�صلطات... .

http://www.molg.pna.ps/LGU.aspx :ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، موقع وز�رة �حلكم �ملحلي، �نظر�  
83

�ملرجع نف�صه.  
84

قانون رقم )13( ل�صنة 1995 ب�صاأن �النتخابات، موقع �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 1995/12/7.  
85
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للم�صادقة  �ل�صلطة  لرئي�ص  �أحيل  ثم   ،
861997/10/2 �لت�رشيعي يف  �ملجل�ص  �أقرّه  وقد 

�ملفعول  �صاري  و�أ�صبح   ،
872002/5/28 يف  عليه  عرفات  �لرئي�ص  �صادق  وقد  عليه، 

.
يف 882002/7/7

�لت�رشيعي �صالحية  �لتي تعطي �ملجل�ص  �الأ�صا�صي  �لقانون  111 من  للمادة  ��صتناد�ً 

 2003 �صنة  �ملجل�ص  ر�أى  فقد  �أع�صائه،  ثلثي  �أغلبية  مبو�فقة  �الأ�صا�صي  �لقانون  تعديل 

�ل�صلطة  �لوزر�ء يف  �الأ�صا�صي وذلك با�صتحد�ث من�صب رئي�ص  �لقانون  �رشورة تعديل 

.
89

�لوطنية �لفل�صطينية

�لفل�صطيني جل�صته يف مدينة غزة، حيث  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  2005/7/27، عقد  في 

ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  36، و3/47، و48، و55 من  �ملو�د:  تعديل  مّت خاللها 

.
902003

2. هيكلية النظام ال�شيا�شي: 

عّرف �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني �لنظام �ل�صيا�صي لل�صلطة �لفل�صطينية باأنه نظام 

ويقوم  وق�صائية،  وتنفيذية،  ت�رشيعية،  �صلطات:  ثالث  من  يتكون  نيابي،  ديوقر�طي 

على مبد�أ �صيادة �ل�صعب، وف�صل �ل�صلطات، و��صتقالل �لق�صاء، و�مل�صاو�ة بني �ملو�طنني، 

و�حرت�م حقوق �الإن�صان. وفيما يلي �صوف نتناول �أهم ما جاء عن هذه �ل�صلطات �لثالث. 

اأ . ال�شلطة الت�رشيعية: 

من   34 �ملادة  وفق  �لفل�صطيني،  �لد�صتوري  �لنظام  يف  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  ت�صمى 

قبل  من  ينتخب  �لذي  �لت�رشيعي،  باملجل�ص   2002 ل�صنة  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون 

�ل�صعب �لفل�صطيني �صمن مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، يتوىل �ملجل�ص مهامه �لت�رشيعية 

�لتقارير  �صل�صلة  والأولويات،  والأهداف  الآليات  فل�شطني:  يف  الت�رشيع  عملية  مرعي،  م�صطفى   
86

�نظر:   ،)2000 مايو  �أيار/  �ملو�طن،  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م   )16( �لقانونية 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal23.pdf

ال�رشق الأو�شط، 2002/5/30.  87

ال�رشق الأو�شط، 2002/7/8.  88

 ،2003/3/19 �ملمتاز،  �لعدد  �لر�صمية(،  )�جلريدة  الفل�شطينية  الوقائع  �صحيفة  �ملعدل،  �الأ�صا�صي  �لقانون   
89

ديو�ن �لفتوى و�لت�رشيع، موقع وز�رة �لعدل �لفل�صطينية.

الوقائع  2003م،  ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  بع�ص  بتعديل  2005م  ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون   
90

الفل�شطينية، �لعدد 57، 2005/8/13. 
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و�لرقابية على �لوجه �ملبني يف نظامه �لد�خلي، وحتت �صقف �تفاقية �أو�صلو، وتكون مدة 

هذ� �ملجل�ص هي �ملرحلة �النتقالية. 

ن�صت �ملادة �لثالثة من �أو�صلو 1على �إجر�ء �نتخابات �صيا�صية عامة ومبا�رشة وحرة 

�أ�صا�ص نظام  1996 على  �لت�رشيعية �صنة  �النتخابات  . وقد جرت 
91

�لت�رشيعي للمجل�ص 

�الأغلبية �لب�صيطة، وفق قانون رقم 13 ل�صنة 1995، ومّت تق�صيم �ل�صفة �لغربية وقطاع 

.
92

غزة �إىل 16 د�ئرة �نتخابية

وفيما يتعلق باالنتخابات يف �لقد�ص، متّ تق�صيم د�ئرة �لقد�ص �النتخابية �إىل منطقتني: 

�رشقي �لقد�ص، و�صو�حي �لقد�ص، على �أن يتمّ �القرت�ع يف �رشقي �لقد�ص يف مكاتب بريد 

تتبع �صلطة �لبيد �الإ�رش�ئيلي، وعددها خم�صة مكاتب )ت�صم 11 حمطة �قرت�ع(، وعلى 

�صو�حي  منطقة  يف  تقام  �قرت�ع  مر�كز  يف  �القرت�ع  �لقد�ص  �رشقي  يف  �ملقد�صيني  باقي 

 .
93

�لقد�ص

�لعامة �جلديد، ومّت زيادة  �النتخابات  �لت�رشيعي قانون  �ملجل�ص  �أقرّ   2005/6/18 يف 

عدد مقاعد �ملجل�ص من 88 �إىل 132 مقعد�ً، وتبني �لنظام �النتخابي �ملختلط؛ حيث جرى 

)�لقو�ئم(،  �لن�صبي  �لتمثيل  ونظام  )�لدو�ئر(  �الأغلبية  نظام  بني  منا�صفة  �ملقاعد  توزيع 

 .
94

ف�صالً عن �صمان متثيل �ملر�أة

رئا�صة  مكتب  �نتخاب  يتم  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لد�خلي  �لنظام  �أحكام  مبوجب 

95. ووفق 
�ملجل�ص باالقرت�ع �ل�رشي، ومتتد واليته �إىل يوم �فتتاح �لدورة �لعادية �لتالية

2003، يف حال �صغور مركز رئي�ص �ل�صلطة  37 يف �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة  �ملادة 

�لت�رشيعي مهام  �لقانون، يتوىل رئي�ص �ملجل�ص  �لتي حددها  �أيّ من �حلاالت  �لوطنية يف 

رئا�صة �ل�صلطة موؤقتاً ملدة ال تزيد عن �صتني يوماً، جترى خاللها �نتخابات عامة النتخاب 

رئي�ص جديد.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف   
91

ال�شفة الغربية وقطاع غزة 1996-2010، �صل�صلة تقرير معلومات )14( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات 

و�ال�صت�صار�ت، 2010(، �ص 16.

قانون رقم )13( ل�صنة 1995 ب�صاأن �النتخابات، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 1995/12/7.  
92

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، املجل�س الت�رشيعي الفل�شطيني يف   
93

ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 17. 

قانون رقم )9( ل�صنة 2005م ب�صاأن �النتخابات، �ملادة 2 - �ملادة 6، �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 2005/8/13.  
94

http://www.pal-plc.org/index.php/2010-07-06-18-46-21.html :موقع �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، �نظر  
95
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يار�ص �ملجل�ص �خت�صا�صه �لت�رشيعي مبوجب �لقانون �الأ�صا�صي ونظامه �لد�خلي، 

�لقو�نني. كما يار�ص  �أع�صاء �ملجل�ص �حلق يف �قرت�ح  �لقانون كل ع�صو من  �أعطى  وقد 

�إقر�ر  وحّق  حتقيق،  �إجر�ء  وحّق  و�ال�صتجو�ب،  �مل�صاءلة،  خالل  من  �لرقابة  �ملجل�ص 

�ملو�زنة �لعامة و�حل�صاب �خلتامي، وحّق �صحب �لثقة من �حلكومة �أو بع�ص �أع�صائها، 

.
96

وحّق تلقي �لعر�ئ�ص و�ل�صكاوى من �ملو�طنني

ب. ال�شلطة التنفيذية:

من  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لفل�صطيني  �لد�صتوري  �لنظام  وفق  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تتكون 

يتم  �لد�صتوري  �لنظام  مبوجب  )�حلكومة(.  �لوزر�ء  وجمل�ص  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  و�ملبا�رش  �لعام  �النتخاب  بطريقة  �ل�صلطة  رئي�ص  �ختيار 

�لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وهذ� ما تن�ص عليه �ملادة 34 من �لقانون �الأ�صا�صي 

�لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003. 

�لقانون  من   36 �ملادة  ن�ّص  مبوجب  �أعو�م  �أربعة  فهي  �ل�صلطة  رئي�ص  والية  مدة  �أما 

�الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2005، ويحق للرئي�ص تر�صيح نف�صه لفرتة رئا�صية ثانية على �أال 

.
97

ي�صغل من�صب �لرئا�صة �أكرث من دورتني متتاليتني

رئي�ص  باختيار   ،
98

�لتنفيذي �ملجال  يف  �ل�صلطة  رئي�ص  �خت�صا�صات  �أبرز  تتج�صد 

�صاغلي  وتعيني  �ملالية،  ذمته  �إقر�ر  وحفظ  �لتحقيق،  على  و�إحالته  و�إقالته،  �لوزر�ء، 

�لقائد  هو  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  ويعد  �ملدين.  �حلكومي  �جلهاز  يف  �لعليا  �لوظائف 

�الأعلى للقو�ت �لفل�صطينية. ووفقاً للمادة 14 من قانون �خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية 

رقم 8 ل�صنة 2005، يلك �لرئي�ص �صالحية تعيني رئي�ص جهاز �ملخابر�ت �لعامة ونائبه. 

�لرئي�ص  يلك   2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   110 �ملادة  �أحكام  ومبوجب 

.
99ً

�صالحية �إعالن حالة �لطو�رئ، وذلك مبوجب مر�صوم رئا�صي وملدة ثالثني يوما

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
96

الوقائع  2003م،  ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  �أحكام  بع�ص  بتعديل  2005م  ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون   
97

الفل�شطينية، �لعدد 57، 2005/8/13.

قانون �خلدمة يف قوى �الأمن �لفل�صطينية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
98

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2655

�ملرجع نف�صه.  
99
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�لقو�نني  �إ�صد�ر  �أهما:  �لت�رشيعية  �ل�صالحيات  ببع�ص  �ل�صلطة  رئي�ص  يتمتع  كما 

�الأ�صا�صي  �لقانون   1 �لفقرة   41 �ملادة  وفق  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  قبل  من  �إقر�رها  بعد 

قوة  لها  قر�ر�ت  و�صع  �أحقية  �لتنفيذية  �ل�صلطة  رئي�ص  يلك  كما   .2003 ل�صنة  �ملعدل 

�أدو�ر �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي، بح�صب ما ن�صت  �لقانون و�إ�صد�رها، وذلك يف غري 

.2003 �ملعدل ل�صنة  �الأ�صا�صي  �لقانون  43 من  �ملادة  عليه 

�لرئي�ص  فيملك  �لق�صائي،  �ملجال  يف  �ل�صلطة  رئي�ص  باخت�صا�صات  يتعلق  فيما  �أما 

مبوجب �ملادة 42 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2003 �صالحية �لتدخل يف �الأحكام 

�لعقوبة.  تخفي�ص  �أو  �لعقوبة،  عن  �خلا�ص  بالعفو  �حلق  �إعطائه  طريق  عن  �لق�صائية، 

ويلك �مل�صادقة على �أحكام �الإعد�م: مبوجب �ملادة 109 من �لقانون نف�صه.

قبل ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء، كان رئي�ص �ل�صلطة يا�رش عرفات يقوم باأعمال 

رئي�ص �حلكومة وير�أ�ص �الجتماعات �لوز�رية. و��صرتطت خريطة �لطريق، �لتي تبنتها 

و��صنطن وباقي �أع�صاء �للجنة �لرباعية �لدولية Quartet يف ني�صان/ �أبريل 2003، على 

��صطرّ عرفات،  �لوزر�ء. عندها  ��صتحد�ث من�صب رئي�ص  �لفل�صطيني �رشورة  �جلانب 

على �إدخال تعديالت على بنية �لنظام �ل�صيا�صي، كان من بينها ��صتحد�ث من�صب رئي�ص 

 .
100

�لوزر�ء، و�لتخلي عن بع�ص �صالحياته، و�ختري �آنذ�ك حممود عبا�ص رئي�صاً للوزر�ء

وقد متّ �لتعديل ��صتناد�ً للمادة 111 من �لقانون �الأ�صا�صي �لتي تعطي �ملجل�ص �لت�رشيعي 

.
101

�صالحية تعديل �لقانون �الأ�صا�صي مبو�فقة �أغلبية ثلثي �أع�صائه

�حلكومة  تتكون   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   64 للمادة  ووفقاً 

يتجاوز  ال  �لوزر�ء  من  وعدد  �لوزر�ء  رئي�ص  من  �لفل�صطيني  �لد�صتوري  �لنظام  يف 

24 وزير�ً. �لـ 

وفقاً للمادة 65 من �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل ل�صنة 2003، يتم �ختيار رئي�ص �لوزر�ء 

من  �أ�صابيع  ثالثة  خالل  �حلكومة  ت�صكيل  تكليفه  فور  ويتوىل  �ل�صلطة،  رئي�ص  قبل  من 

�آخر�ن فقط. و�إذ� مل ينجح  �أ�صبوعان  �أق�صاها  �أخرى  تاريخ �ختياره، وله �حلق يف مهلة 

الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�س  �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز   
100

 .8 يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، �ص 

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
101
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رئي�ص �لوزر�ء يف ت�صكيل حكومته خالل �ملدة �ملذكورة، وجب على رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

تعيني �صخ�ص �آخر خالل �أ�صبوعني من تاريخ �إخفاقه.

2003، متر عملية  ل�صنة  �ملعدل  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  66 من  للمادة  ووفقاً 

باإعد�د بيان ي�صمى  �أن �حلكومة تقوم  �أبرزها:  �لثقة باحلكومة بعدد من �خلطو�ت  منح 

�لبيان �لوز�ري �لذي يعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي ملناق�صته، ثم مُتنح �حلكومة )رئي�ص 

�لوزر�ء و�أع�صاء حكومته( �لثقة بعد ت�صويت ل�صاحلها من قبل �الأغلبية �ملطلقة الأع�صاء 

�ملجل�ص �لت�رشيعي. كما يجوز �لت�صويت على منح �لثقة لكل وزير ب�صكل منفرد �إذ� قررت 

�الأغلبية �ملطلقة الأع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي ذلك. ووفق �ملادة 67 من �لقانون �الأ�صا�صي 

�لفل�صطيني �ملعدل ل�صنة 2003، بعد ح�صولهم على �لثقة وقبل مبا�رشة �أعمالهم، يوؤدي 

�لد�صتورية  �ليمني  �لوطنية،  �ل�صلطة  رئي�ص  �أمام  حكومته،  و�أع�صاء  �لوزر�ء  رئي�ص 

�ملن�صو�ص عليها يف �ملادة 35 من �لقانون �الأ�صا�صي.

ج. ال�شلطة الق�شائية: 

�لغربية  �ل�صفة  يف  منهار�ً  ق�صائياً  نظاماً  تاأ�صي�صها  لدى  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ورثت 

تدهورت   1967 �صنة  قبل  عملت  �لتي  �لفل�صطينية  �لقانونية  �لبنى  �أن  ذلك  غزة؛  وقطاع 

خالل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وكان قيام �ل�صلطة �صبباً لدخول نظام حماكم جديد يرتكز 

�ملحاكم  نظم  عدد  جعل  مما   ،1979 ل�صنة  �لتحرير  ملنظمة  �لثوري  �لق�صاء  نظام  على 

�لعاملة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة ي�صل �إىل خم�صة: نظامني منف�صلني للمحاكم �ملدنية 

غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  و�ال�صتئناف  و�ملنطقة  �لق�صاء  م�صتوى  على  و�جلنائية 

�لدولة؛  �أمن  وحماكم  �لفل�صطينية،  �لع�صكرية  و�ملحاكم  �الإ�صالمية،  �ل�رشيعة  وحماكم 

 .
102

ف�صالً عن حماكم �الأمن �الإ�رش�ئيلية

يف  له  قر�ر  �أول  عرفات  يا�رش  �ل�صابق  �ل�صلطة  رئي�ص  �أ�صدر  �لقانوين  �ل�صعيد  على 

�لتي كانت �صارية �ملفعول  �لت�رشيعات و�لقو�نني  1994/5/20 ق�صى با�صتمر�ر �رشيان 

1994 توىل جمل�ص �ل�صلطة  1967/6/5 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ومنذ �صيف  قبل 

�إ�صد�ر  �صلطة   )1996/3/7 منذ  �لت�رشيعي  �ملجل�ص   ،1994/7/5 منذ  �لتنفيذية  )�ل�صلطة 

للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز  موقع  �لفل�صطينية،”  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  “تقوية  �ل�صقاقي،  وخليل  �صايغ  يزيد   
102

http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.html#head19 :ل�صيا�صية و�مل�صحية، �نظر�
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. كان من نتائج هذه 
103

�لت�رشيعات �ملنظمة ملختلف جو�نب �حلياة �لعامة الأفر�د �ملجتمع

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أ�صدرها  �لتي  �لع�صكرية  �الأو�مر  من  �لكثري  �إلغاء  �لت�رشيعات 

.
104

�ل�صفة �لغربية وغزة

 ،2005 �ل�صنة  يف  وتعديالته   ،2003 �صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  ت�صمن 

�ل�صلطة  �أن  �أبرزها  �لق�صائية،  لل�صلطة  �لناظمة  �لعامة  �لقانونية  �ملبادئ  من  جمموعة 

�أن �لق�صاة  �أنو�عها ودرجاتها، كما  �لق�صائية م�صتقلة، وتتوالها �ملحاكم على �ختالف 

 .
105

م�صتقلون

�ص جمل�ص للق�صاء �الأعلى مبوجب �لقر�ر �ل�صادر عن  �صِّ
ُ
�أ  2000 يف حزير�ن/ يونيو 

�لق�صاء  �صوؤون  �إد�رة  يتوىل مهام  �لفل�صطيني  �لد�صتوري  �لنظام  �ل�صلطة. وفق  رئي�ص 

�ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   100 �ملادة  عليه  تن�ص  ما  وهذ�  للق�صاء،  �أعلى  جمل�ص 

.
1062003 ل�صنة 

 �أما �ملحاكم يف �أر��صي �ل�صلطة فتتكون من كل من �ملحاكم �لنظامية، �لتي تتوىل �لنظر يف 

�الخت�صا�صات و�مل�صائل �ملحددة قانوناً. ومن �ملحاكم �ل�رشعية و�لدينية وتنظم بقانون 

�لد�صتورية  �ملحكمة  ومن  بها.  خا�ص  بقانون  وتن�صاأ  �الإد�رية  �ملحاكم  ومن  بها.  خا�ص 

.
107

�لعليا وتنظم بقانون خا�ص بها

على  بناء  �ل�صلطة  رئي�ص  من  بقر�ر  �لعام  �لنائب  يعني  �لعامة،  بالنيابة  يتعلق  وفيما 

�الإجر�ء�ت �جلز�ئية  1 من قانون  �ملادة  ، ون�صت 
108

للق�صاء �الأعلى  �ملجل�ص  تن�صيب من 

�لدعوى �جلنائية  باإقامة  �لعامة تخت�ص دون غريها  �لنيابة  �أن  2001 على  ل�صنة   3 رقم 

. ويتوىل �لنائب �لعام 
109

ومبا�رشتها وال تقام من غريها �إال يف �الأحو�ل �ملبينة يف �لقانون

حممد عبد �لعاطي، مكونات �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2006/7/7، �نظر:  
103

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4190cedc-27bb-4fce-ba90-d2d864f4961c 

�ملرجع نف�صه.  
104

�نظر: �لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
105

حممد عبد �لعاطي، مرجع �صابق.  
106

يزيد �صايغ وخليل �ل�صقاقي، مرجع �صابق.  
107

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
108

http://www.pgp.ps/ar/?page_id=163 :موقع �لنيابة �لعامة �لفل�صطينية، �نظر  
109
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�لعام  �لنائب  �لقانون �خت�صا�صات  �لفل�صطيني ويحدد  �ل�صعب  �لعمومية با�صم  �لدعوى 

.
110

وو�جباته

قطاع  على  حما�س  �شيطرة  بعد  الفل�شطينية  ال�شلطة  هيكلية   .3
:2007 غزة 

 ،
1112006/1/25 يف  جرت  �لتي  �لت�رشيعية  باالنتخابات  حما�ص  حركة  فوز  �صكل 

�صدمة لدى حركة فتح، �لتي رف�صت دعوة �لنائب عن حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي 

 .
�إ�صماعيل هنية للم�صاركة يف �حلكومة �جلديدة، �لتي �صكلت برئا�صته يف 1122006/3/28

�مل�صاحلة  مباحثات  تكللت  �ملفتعلة،  �الأمني  �لفلتان  وظو�هر  �الأمنية  �حلو�دث  وبعد 

؛ نتج عنه ت�صكيل 
�لفل�صطينية �لتي جرت يف مكة بتوقيع �تفاق �مل�صاحلة يف 1132007/2/8

.
حكومة وحدة وطنية برئا�صة هنية يف 1142007/3/17

عانت �حلكومة �جلديدة من حماوالت �الإف�صال، وت�صارب �ل�صالحيات د�خل �أجهزة 

د�ئرة �خلالفات بني حركتي فتح  �ت�صاع  �الإر�د�ت. وبعد  �لفل�صطينية، و�رش�ع  �ل�صلطة 

وحما�ص، و�زدياد �الأحد�ث �الأمنية يف قطاع غزة؛ قامت حركة حما�ص بخو�ص ما �أ�صمته 

معركة �حل�صم مع “�لتيار �النقالبي �لعميل يف فتح”، ويف �لفرتة 11–2007/6/14 متكنت 

 .
115

من �ل�صيطرة على قطاع غزة

حما�ص  حركة  ملعاقبة  �لقانونية  �لو�صائل  من  �لكثري  �لفل�صطينية  للرئا�صة  تتوفر  مل 

وحكومة �لوحدة �لوطنية؛ �إال من خالل جتاهل وجتاوز �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 

�الأ�صا�صي  �لقانون  جتاوز  خالل  ومن  �الأغلبية،  موقع  حما�ص  حركة  فيه  حتتل  �لذي 

من  لها  بّد  ال  وكان  �أعمال.  ت�صيري  حكومة  ت�صبح  هنية  حكومة  �أن  على  ين�ص  �لذي 

مرجعية ت�صفي �صفة �ل�رشعية على قر�ر�تها، فلجاأت �إىل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. 

�صل�صلة  مروؤو�شيه،  خدمة  يف  وجهاز  غائبة  عدالة  الفل�شطينية  العامة  النيابة  حول  �صاهني،  حممود   
110

�نظر:   ،)1999 �أبريل  �ملو�طن، ني�صان/  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  )7( )ر�م �هلل:  �لقانونية  �لتقارير 

http://www.ichr.ps/pdfs/legal10.pdf

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، مرجع �شابق، �ص 40.  
111

ال�رشق الأو�شط، 2006/3/29.  112

ال�رشق الأو�شط، 2007/2/9.  113

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، �ص 34.   
114

املرجع نف�شه، �ص 44.  115
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�الأو�صاع  لتغري  �الأول  �ليوم  منذ  طارئاً  �جتماعاً  �ملنظمة،  يف  �لتنفيذية  �للجنة  وعقدت 

عبا�ص  �لرئي�ص  ت�رشف  حتت  و�صعتها  تو�صيات  عدة  و�أقرت   ،2007/6/14 يف  غزة  يف 

ليبت بها وهي: 

�إقالة حكومة �إ�صماعيل هنية )وهذ� من حّق �لرئي�ص(.  •
�إعالن حالة �لطو�رئ.  •

ت�صكيل حكومة �إنقاذ، حالة �لطو�رئ.  •
�إجر�ء �نتخابات مبكرة.  •

مبوجب  بتنفيذها  و�أمر  �لتو�صيات  هذه  تبني  �إىل  فور�ً  عبا�ص  �لرئي�ص  بادر  وقد 

بعد  هنية  �إ�صماعيل  حكومة  حتول  حول  قانوين  خالف  ن�صب  وقد  مر��صيم.  ثالثة 

�إىل  �لفل�صطينية جتاوزت ذلك م�صتندة  �لرئا�صة  �أعمال. ولكن  ت�صيري  �إىل حكومة  �إقالتها 

�إعالن حالة �لطو�رئ. وقام عبا�ص بتكليف �صالم فيا�ص تاأليف حكومة طو�رئ ف�صكل 

�إال   .
116

�لرئي�ص �أمام  �لد�صتورية  �ليمني  2007/6/17، و�أدت حكومته  فيا�ص �حلكومة يف 

يف  ظّل  ذلك،  بعد  �صكلت  �لتي  و�حلكومات  فيا�ص  برئا�صة  �حلكومة  هذه  عمل  نطاق  �أن 

مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، فيما �قت�رش ممار�صة حكومة هنية، �ملقالة 

�صالحياتها، يف قطاع غزة. وبذلك �أ�صبح هناك كيانان �صيا�صيان فل�صطينيان يف �أر��صي 

�ل�صلطة �لفل�صطينية. 

ثالثًا: ال�شيا�شات واالإجراءات االإ�شرائيلية املوؤثرة على 

            ال�شلطة الفل�شطينية:

منذ توقيع �تفاق �أو�صلو 1 �صنة 1993 بقيت عدة ق�صايا عالقة مل يتو�صل �لطرفان، 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، �إىل �تفاق حولها، على �لرغم من حماوالت عدّة رعتها �لواليات 

�لنهائي  �ّتفاق تاريخي على �لو�صع  �إىل  �أجل �لتو�ّصل  �ملتحدة �الأمريكية، وما تز�ل، من 

لل�صفة �لغربية وقطاع غزة، و�أبرز هذه �لق�صايا هي: 

1. �لقد�ص. 

2. حدود “�إ�رش�ئيل” مع �لدولة �لفل�صطينية �ملرتقبة يف �ل�صفة �لغربية.

املرجع نف�شه، �ص 50.  116
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3. �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة.

4. �لالجئون �لفل�صطينيون. 

5. �ملياه.

6. مدى �صيادة �لدولة �لفل�صطينية على �أر�صها.

بعد �لتعرث يف م�صار �ملفاو�صات، وجدت قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية نف�صها يف مو�جهة 

�لق�صايا  وتاأجيل  �أو�صلو،  �تفاقيات  م�صار  ف�صل  عن  نتج  �لذي  �جلديد،  �لو�قع 

�لذكر. �ل�صابقة 

على  �ل�صلطة  �صيطرة  نطاق  يتو�صع  �أن  فيه،  �ملفرو�ص  من  كان  �لذي  �لوقت  ففي 

�إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  من  تدريجياً  وج  ب  مناطق  وتنتقل  �لغربية،  �ل�صفة  مناطق 

وو�صع  و�ملماطلة،  �لت�صويف،  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمّرت  �لكاملة،  �لفل�صطينية  �ل�صيطرة 

مناطق  جتاه  �ال�صتيطاين  وو�ّصعت  �النت�صار.  �إعادة  عمليات  تاأجيل  �أجل  من  �ملعوقات 

�مل�صتقبلية؛  �لفل�صطينية  للدولة  �حليوية  �ملنطقة  ُتعّد  �لتي  ج  منطقة  خ�صو�صاً  �ل�صفة، 

�ل�صلطة  م�رشوع  تهدد  باتت  �الأر�ص،  على  جديدة  و�قعية  معطيات  برزت  لذلك  نتيجة 

�ل�رشقي  �ملن�صودة وعا�صمتها �جلزء  �لفل�صطينية  �لدولة  �إىل قيام  �لفل�صطينية، و�صوالً 

لل�رش�ع،  �لعالقة �صتبقى عو�مل مفجرة  �لرئي�صية  �لق�صايا  �أن  �ملحتلة. كما  �لقد�ص  من 

و�ملمار�صات  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  �صوء  يف  م�صتقبلية،  مفاو�صات  �أّي  �صبيل  يف  وعقبات 

على �الأر�ص.

 وهناك م�صتجد�ت جديدة فر�صتها “�إ�رش�ئيل” على �الأر�ص، كبناء �جلد�ر �لعازل 

�ل�صفة،  مناطق  �أو�صال  قّطع  و�لذي  �لقد�ص،  �رشقي  ذلك  يف  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف 

خروج  م�صاألة  ذلك  �إىل  �أ�صف  �ملتناثرة.  �ملعزولة  بالكانتونات  �أ�صبه  مناطقها  وجعل 

عليه  حما�ص  حركة  �صيطرة  بعد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صيطرة  نطاق  من  غزة  قطاع 

.2007 منت�صف 

�لق�صايا  بع�ص  على  �ل�صوء  ت�صليط  �لتالية  �ل�صطور  يف  �صنحاول  ذلك،  من  �نطالقاً 

�الأ�صا�صية �لتي ما ز�لت مو�صع نز�ع بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، كالقد�ص، 

�ل�صفة،  يف  �اللتفافية  و�لطرق  �لع�صكرية  و�حلو�جز  و�ملعابر،  و�ملياه،  و�مل�صتعمر�ت، 

تاأثريها على نطاق �صيطرة  �لق�صايا، ومدى  �الإ�رش�ئيلية جتاه هذه  �ملمار�صات  و�صنبنّي 
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م�صتقبل  على  ذلك  تاأثري  ومدى  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

�ملمار�صات  �صنتناول  كما  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  و��صتمر�ر  �لفل�صطينية،  �لدولة  م�رشوع 

�الإ�رش�ئيلية جتاه �ملنطقة �مل�صنفة ج.

1. القد�س: 

�رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  و�أر��صي  غزة  قطاع  “�إ�رش�ئيل”  �حتلت  عندما 

ل�رشقي  �لبلدية  �حلدود  بتو�صيع  �الحتالل  دولة  قامت   .1967 �صنة  يف  �لقد�ص 

قو�نينها  �إنفاذ  �إىل  باالإ�صافة   ،
2

كم  70.4 يقارب  ما  �إىل   
2

كم  6.4 نحو  من  �لقد�ص 

�لتي  �ملنطقة  على  �لق�صائية  واليتها  وممار�صة  �الإد�رية  و�إجر�ء�تها  وت�رشيعاتها 

�الأحادية �جلانب،  �الإجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  �لبلدية �جلديدة. وتّوجت  �صملتها �حلدود 

�لغربي  �جلزء  �إىل  �ملحتلة  �لقد�ص  من  �ل�رشقي  �جلزء  �صمّ  بعد  عليها  �أقدمت  �لتي 

�أ�صدرته  �لذي  �لقد�ص”،  ب�صاأن  �الأ�صا�صي  “�لقانون  باإقر�ر   ،)
2

كم  38 )نحو  منها 

و�ملوحدة”،  �لكاملة  “�لقد�ص  عن  �الإعالن  �إىل  خالله  من  �صعت  و�لذي   ،1980 �صنة 

 .
117

 
2

كم  108.4 بذلك  �لقد�ص  مدينة  م�صاحة  لت�صبح  لدولتها،  عا�صمة  باعتبارها 

وثمانينيات  �صبعينيات  خالل  للقد�ص  �لبلدية  �حلدود  تو�صيع  “�إ�رش�ئيل”  تابعت  ثم 

بينما  �لقد�ص،  �رشقي  منها   
2

كم  72 يقع   
2

كم  126 �إىل  و�صلت  حتى  �لع�رشين،  �لقرن 

 .
118

�ملدينة غربي   
2

كم  54 يقع 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �تفقت   ،1993/9/13 �ملبادئ  �إعالن  �إطار  ويف 

و“�إ�رش�ئيل” على �لتفاو�ص ب�صاأن �لقد�ص باعتبارها جزء�ً من �لو�صع �لنهائي، وكانت 

مدينة  على  �الإغالق  فر�ص  على   ،1993 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �أقدمت  قد  �الحتالل  �صلطات 

�لقد�ص بهدف منع �لفل�صطينيني من دخولها وعزلها عن بقية �الأر��صي �ملحتلة. غري �أن 

“�إ�رش�ئيل” و��صلت، بل وز�دت من وترية �إقامة �مل�صتعمر�ت و�صّق �لطرقات �اللتفافية 

عملت  �لذي  �لوقت  يف  وذلك  بها،  �ملحيطة  �ملناطق  ويف  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �ال�صتيطانية 

مركز  موقع  �لقانون،  قوة  �أو  �لقوة  قانون  �لقد�ص..  ملدينة  �لقانوين  �لو�صع  در��صة:  �لرتك،  خمي�ص  نادر   
117

2013/5/28، �نظر: �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، بريوت، 

http://www.alzaytouna.net/permalink/43593.html

 )7( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الحتالل،  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
118

)بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 18.
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للمو�طنني  �ل�صكاين  �لنمو  ال�صتيعاب  �ل�رشورية  �لتنمية  م�صاريع  تنفيذ  منع  على  فيه 

فيها.  �لفل�صطينيني 

وحتى كتابة هذه �ل�صطور، مل تتقدم �ملفاو�صات ب�صاأن �لقد�ص.   1 منذ �تفاق �أو�صلو 

خالل  من  �لقد�ص،  على  جديد  و�قع  فر�ص  على  �لعمل  �الحتالل  �صلطات  تو��صل  حيث 

وم�صادرة  �لعازل،  �جلد�ر  و��صتكمال  �مل�صتعمر�ت،  وبناء  �ملتو��صلة،  �لتهويد  عمليات 

�الأر��صي. 

 ،2010 نهاية  يف  م�صتوطناً   262,493 �لقد�ص  حمافظة  يف  �مل�صتوطنون  عدد  وبلغ 

“�إ�رش�ئيل”  �لذي �صمته  �لقد�ص  196,178 م�صتوطناً يف ذلك �جلزء من حمافظة  منهم 

وت�صري  لـ“�إ�رش�ئيل”.  �صمها  مّت   16 منها  م�صتعمرة،   26 يف  وي�صكنون   ،1967 �صنة 

�لبيانات �إىل �أن معظم �مل�صتوطنني يتمركزون يف حمافظة �لقد�ص، حيث بلغت ن�صبتهم %5 

 .
119

من جمموع �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية

 %90 �لقد�ص  حمافظة  �صتفقد  بنائه  �كتمال  عند  �لذي  �لقد�ص،  يف  �لفا�صل  �جلد�ر  �أما 

، فيعزل �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص عن باقي مناطق �ل�صفة �لغربية ملنع 
120

من �أر��صيها

حتقيق قيامة �لدولة �لفل�صطينية وعا�صمتها �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص. كما �أقرت �للجنة 

�لوز�رية �خلا�صة بت�رشيع �لقو�نني يف “�إ�رش�ئيل” يف 2013/10/20، م�رشوع قانون ينع 

على  �حل�صول  دون  �لفل�صطينيني،  مع  �ملفاو�صات  خالل  �لقد�ص  تق�صيم  مبوجبه 

 .
121

ثمانني ع�صو�ً يف �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي

وفيما يتعلق مبو�صوع �ل�صيادة على حرم �مل�صجد �الأق�صى، فت�صعى “�إ�رش�ئيل” �إىل 

فر�ص تق�صيم زمني ومكاين للم�صجد، لتمّكن �ليهود من �ل�صالة د�خله متهيد�ً، على ما 

�تفاقية م�صابهة التفاقية �حلرم �الإبر�هيمي يف �خلليل، مع ��صتمر�ر حفر  يبدو، لفر�ص 

�الأنفاق �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى، مما يهدد يف �صقوطه يف �أّي وقت. 

املرجع نف�شه، �ص 75.  119

املرجع نف�شه.  120

�صحيفة �لقد�س، �لقد�ص، 2013/10/21.  
121
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خريطة رقم )13(: اجلدار العازل وامل�شتعمرات يف القد�س املحتلة

�مل�صدر: وحدة دعم �ملفاو�صات، د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.
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2. امل�شتعمرات: 

�مل�رشوع �ال�صتيطاين قد قطع �صوطاً  1993 كان  1 �صنة  �أو�صلو  �تفاقية  قبيل توقيع 

طويالً نحو تكري�ص و�قع مادي ي�صعب جتاوزه يف �أّي ت�صوية حمتملة مع �لفل�صطينيني، 

�إىل جانب ما يحمله من  – جغر�فية ماثلة،  و�أ�صبح ي�صكل حقائق ديوغر�فية و�إقليمية 

م�صامني ع�صكرية و�أمنية. ومل ي�صل عدد �مل�صتوطنني �صنة 1992 �إىل �أكرث من 251 �ألف 

م�صتوطن يف �ل�صفة �لغربية، بينهم 140,872 يف �جلزء �ل�رشقي من �لقد�ص، باالإ�صافة �إىل 

.
122

4,300 يف قطاع غزة. ويتوزع هوؤالء �مل�صتوطنون على 164 م�صتعمرة

 2013/5/27 يف  �ل�صادر  عددها  يف   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  ويف 

�ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  م�صاحة  �أن  فيه  ذكرت 

538,303 دومناً )538.3 كم²(  2012 لت�صبح  7,372 دومناً )7.4 كم²( يف �صنة  �زد�دت 

مع نهاية �صنة 2012 بعدما كانت �مل�صاحة تبلغ 530,931 دومناً )531 كم²(.

خالل  من  م�صادرتها  مّت  �لتي  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �أريج  معهد  �أجر�ه  حتليل  ويف 

�مل�صتعمر�ت  �صيطرة  مناطق  �صمن  لت�صبح   ،2012 نهاية  حتى  �لع�صكرية  �الأو�مر 

�صمن  تقع  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  منطقة  من   %1.19 ن�صبته  ما  �أن  تبني  �الإ�رش�ئيلية، 

1.86% من �مل�صاحة �لكلية ملنطقة �صيطرة  �ملناطق �مل�صنفة �أ. و�أي�صاً تبني �أن ما ن�صبته 

ت�صكل  و�لتي  �ملتبقية  �مل�صاحة  �أن  فيما  ب.  �مل�صنفة  �ملناطق  �صمن  تقع  �مل�صتعمر�ت 

ومن  ج.  �مل�صنفة  �ملناطق  �صمن  تقع  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  م�صاحة  من   %96.95 ن�صبة 

على  “�إ�رش�ئيل”  ت�صنفها  �لتي  تلك  ج،  مناطق  ت�صنيف  �صمن  تقع  �لتي  �ملناطق  بني 

�ملناطق  �الألغام، وجزء من  �أر��صي دولة، و�أي�صاً مناطق ع�صكرية مغلقة، ومناطق  �أنها 

 .
�مل�صنفة حمميات طبيعية، بح�صب �تفاقية �أو�صلو 2 ل�صنة 1231995

�الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطاين  للتو�صع  جديدة  و��صرت�تيجية  “�أو�صلو”  �تفاقات  بحثية:  در��صة  �أيوب،  ح�صن   
122

�الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  موقع  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   ،)2003–1993( �ملحتلة  �ملناطق  يف 

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=istetan32 :ومقاومة �ال�صتيطان، �نظر

  �أريج، من �صمنها �ملناطق �مل�صنفة “�أ” و“ب” �إ�رش�ئيل متنح جمال�ص �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �ل�صيطرة على 
123

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �ملزيد 

�الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2013/6/12، �نظر:

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6344
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كم²   69 )من   %182 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  حتتلها  �لتي  �مل�صاحة  �زد�دت 

�مل�صتوطنني  عدد  �رتفع  �ملقابل،  يف   .)2012 �صنة  يف  كم²   194.7 �إىل   ،1990 �صنة  يف 

�الإ�رش�ئيليني �لقاطنني يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية من 240 �ألف م�صتوطن يف �صنة 1990 

.
�إىل �أكرث من 656 �ألف م�صتوطن يف �صنة 2012، �أي بزيادة قدرها 124%173

1، كانت م�صاحة �مل�صتعمر�ت مقت�رشة على م�صاحة �لبناء  قبل توقيع �تفاق �أو�صلو 

عملت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  لكن  �لغربية،  �ل�صفة  من  �ملئة  يف  و�حد  على  تزد  مل  �لتي 

�لتطويرية  �مل�صتعمر�ت ومناطقها  لهذه  �ل�صفة  40% من  بعد ذلك على تخ�صي�ص نحو 

.
125

و�لزر�عية، �إىل جانب مع�صكر�ت �جلي�ص وحقول �لتدريب

حتى  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �صيطرة  م�صاحة  تبلغ  �أريج،  معهد  تقرير  ووفق 

( �أي ثمانية �أ�صعاف ما كانت عليه عند توقيع �تفاق �أو�صلو 1 قبل 
2
2013/9/15 )540 كم

.
126ً

ع�رشين عاما

 جعلت “�إ�رش�ئيل” من مو�صوع �مل�صتعمر�ت و�مل�صتوطنني حجة قوة، ��صتطاعت من 

خاللها �حل�صول على �لتنازالت �الأمنية و�ل�صيا�صية من قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية. فبدالً 

من �أن تقوم �ل�صلطة با�صتغالل �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني على �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية، 

من �أجل �لقيام بطردهم من �ل�صفة �لغربية، حدث �لعك�ص حيث قامت “�إ�رش�ئيل” بطرد 

�لفل�صطينيني و�لت�صييق على ممتلكاتهم وتقييد حتركاتهم، وو�صع �رشوط �أمنية، و�إلز�م 

�أّي  �جلانب �لفل�صطيني �ملفاو�ص باتفاقيات حتقق �ملطلب �الأمني للم�صتعمر�ت؛ وجتعل 

�النت�صار  �إعادة  م�صاريع  �إلغاء  �أو  لتاأجيل  �صبباً  �ل�صلطة،  جانب  من  باالتفاقيات  �إخالل 

�الإ�رش�ئيلي يف �ملناطق �لفل�صطينية.

��صرتطت “�إ�رش�ئيل”، يف مفاو�صات �لو�صع �لنهائي، �أن يتم �صّم �لكتل �ال�صتيطانية يف 

�ل�صفة �إىل �أر��صي �لكيان؛ من خالل طرح مبد�أ تبادل �الأر��صي، �لذي يقرتح �صّم مناطق 

جماورة لل�صفة �لغربية من جهة �ل�صمال �أو �جلنوب مقابل �صّم �لكتل �ال�صتيطانية. يبدو 

20 عاماً و�رتفاع عدد �مل�صتوطنني �إىل  182% خالل  �أريج، �زدياد م�صاحة �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية بن�صبة   
124

656 �ألفاً، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2013/4/8، �نظر: 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6079

احلياة، 2013/9/14.  125

�ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  الأو�صلو،  �لع�رشين  �لذكرى  يف  �ملرحلية  �التفاقية  من  تبقى  ماذ�  �أريج،   
126

�الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2013/9/15، �نظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6629
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�أن �ل�صلطة ال متلك �لكثري من و�صائل �ل�صغط على �جلانب �الإ�رش�ئيلي؛ فال�صلطة د�أبت 

لن  �مل�صلح  �مل�صار  باأن  ذلك  مبرة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صلحة  للمقاومة  �لت�صدي  على 

يجلب �صوى �خلر�ب و�لدمار للفل�صطينيني، معتقدًة �أن �صبيل �ملقاومة �ل�صلمية �ل�صعبية 

�أن �لوقائع على �الأر�ص ت�صري يف م�صلحة �ال�صتيطان و�الحتالل، غري  هو �الأجنع، غري 

�آبهة باملقاومة �ل�صعبية وال بتنديد�ت �ملجتمع �لدويل �إن ح�رشت. 

خريطة رقم )14(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية

�مل�صدر: معهد �الأبحاث �لتطبيقية - �لقد�ص )�أريج(.
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3. الطرق اللتفافية الإ�رشائيلية:

�أيلول/  يف  �أو�صلو  �تفاقيات  مرحلة  مع  بالظهور  �اللتفافية”  “�لطرق  م�صطلح  بد�أ 

�ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيليون يف  �أقامها  �لتي  �لطرق  �إىل  لالإ�صارة   1993 �صبتمب 

ذلك  ومنذ  “�إ�رش�ئيل”.  ومع  �لبع�ص  ببع�صها  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  ربط  بهدف 

�لفرتة  فخالل  �اللتفافية.  �لطرق  حجم  لزيادة  جهودها  من  “�إ�رش�ئيل”  كثفت  �حلني، 

1967–2010 متكن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �صّق 875 كم من �لطرق �اللتفافية. ووفقاً 

�ندالع  عقب  �أنه  �إال  �لطرق  هذه  با�صتخد�م  للفل�صطينيني  �صمح  فقد  �أو�صلو  التفاقيات 

�النتفا�صة �لثانية يف 2000/9/30، منعت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لفل�صطينيني من 

.
��صتخد�م هذه �لطرق حتت ذريعة “�لدو�عي �الأمنية”127

وتنق�صم �لطرق �اللتفافية �الإ�رش�ئيلية �إىل ثالثة �أنو�ع:

من  �لفل�صطينيون  ينع  و�لتي  �ملطلق،  �الإ�رش�ئيلي  لال�صتخد�م  خا�صعة  طرق  �أ.	

��صتخد�مها كلياً.

�الإد�رة  عن  �صادر  بت�رشيح  وذلك  بقيود،  با�صتخد�مها  للفل�صطينيني  ي�صمح  طرق  ب.	

�ملدنية �الإ�رش�ئيلية.

�لتفتي�ص  نقاط  لقيود  خا�صعة  وتكون  ��صتخد�مها،  للفل�صطينيني  يكن  �أخرى  طرق  ج.	

.
128

)�حلو�جز �لع�صكرية( على مد�خلها من قبل قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

وذكر تقرير بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة 

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied
من  كم   67 “�إ�رش�ئيل”  خ�ص�صت   ،2013 فب�ير  �صباط/  �صهر  لغاية  �أنه   ،Territories
مقدمة  ويف  لالإ�رش�ئيليني،  تقريباً  �حل�رشي  �أو  �حل�رشي  لال�صتعمال  �ل�صفة  �صو�رع 

هوؤالء �مل�صتوطنون يف �ل�صفة �لغربية. بل �إن “�إ�رش�ئيل” حتظر على �لفل�صطينيني حتى 

�ملجاورة  �ل�صو�رع  �إىل  ُتقيد و�صولهم  بال�صيار�ت بطريقة  �ل�صو�رع  قطع ق�صم من هذه 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �الأغو�ر،  يف  �الأر��صي  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  �أريج،   
127

�الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، 2010/9/14، �نظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2660

مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، “�لتهجري و�نعد�م   
128

�الأمن يف �ملنطقة )ج( يف �ل�صفة �لغربية،” �آب/ �أغ�صط�ص 2011، �نظر:

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_arabic.pdf
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�إىل  �لتي ال ي�رشي عليها �حلظر. نتيجة لذلك ي�صطر �لكثري من �مل�صافرين �لفل�صطينيني 

�الأقد�م و�لعثور على مو��صالت بديلة  �ل�صارع �صري�ً على  �ل�صيار�ت وقطع  �لنزول من 

.
129

من �لناحية �الأخرى

4. احلواجز الع�شكرية الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية: 

�أخذ �حل�صار �الإ�رش�ئيلي على �ل�صفة �لغربية يت�صاعد منذ بد�ية �نتفا�صة �الأق�صى، 

وقامت قو�ت �الحتالل باإحاطة �ل�صفة مبجموعة من �حلو�جز �لع�صكرية، غالبيتها د�خل 

�أر��صي �ل�صفة، حيث حتولت �حلو�جز يف معظمها �إىل معابر حدودية لف�صل �ل�صفة عن 

.
�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1301948

�أدى ن�صب هذه �حلو�جز و�الإغالقات باأنو�عها �ملختلفة، �إىل تق�صيم �ل�صفة �لغربية �إىل 

�صّت وحد�ت جغر�فية معزولة عن بع�صها وهي: �صمال �ل�صفة �لغربية، وو�صط �ل�صفة 

.
131

�لغربية، وغور �الأردن، و�صمايل �لبحر �مليت، ومنطقة قلقيلية، ومنطقة �رشقي �لقد�ص

�مل�صح  يف  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  تن�صيق  مكتب  ووثق 

2012، حول معيقات �حلركة ور�صم خر�ئط،  �أنهي يف حزير�ن/ يونيو  �ل�صامل �لذي 

لـ 542 معيق حركة تعيق �إمكانية تنقل وو�صول �لفل�صطينيني د�خل �أنحاء �ل�صفة �لغربية. 

)با�صتثناء  د�ئمة  ب�صورة  باجلنود  ماأهوالً  ع�صكرياً  حاجز�ً   61 �ملعيقات  هذه  وتت�صمن 

باجلنود  ماأهولة  )ت�صبح  جزئياً  حاجز�ً  و25  �الأخ�رش(،  �خلط  على  �لو�قعة  �حلو�جز 

�لطرق،  متاري�ص  ذلك  يف  مبا  �جلنود  ي�صغلها  ال  معيقاً   436 فح�صب(،  حمددة  الأغر��ص 

 .
132

و�لتالل �لرت�بية، و�جلدر�ن �لرت�بية، وبو�بات �لطرق، وحو�جز �لطرق، و�خلنادق

تقع �أكرث من ن�صف �حلو�جز �ملاأهولة باجلنود ب�صورة د�ئمة )35 من بني 61( على 

طرق رئي�صية تتقاطع مع �جلد�ر وت�صتخدمها �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية للتحكم بالو�صول 

�لتي  �لفل�صطينية  �جليوب  �إىل  �إ�صافة   ،1948 �صنة  �ملحتلة  و�الأر��صي  �لقد�ص  �رشقي  �إىل 

�حلركة  حرية  على  “قيود  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم   
129

و�لتنقل: �حلو�جز، �ملعيقات �ملح�صو�صة و�ل�صو�رع �ملمنوعة،” 2014/3/10، �نظر:

http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads

 ،2009/7/5 �حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�الإغالقات يف �ل�صفة �لغربية، موقع وز�رة �الإعالم، فل�صطني،   
130

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=419 :نظر�

�ملرجع نف�صه.  
131

خا�ص:  “تقرير  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
132

تطور�ت �إمكانية �لتنقل و�لو�صول يف �ل�صفة �لغربية.”
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حاجز�ً   11 يقع  حاجز�ً   26 عددها  �لبالغ  �ملتبقية  �حلو�جز  بني  ومن  �جلد�ر.  بها  يحيط 

�لباقية  �حلو�جز  وتقع  �خلليل،  مدينة  يف  “�إ�رش�ئيل”  عليها  ت�صيطر  �لتي  �ملنطقة  د�خل 

.
133

�الأخرى على حماور رئي�صية يف مناطق �أخرى يف �ل�صفة �لغربية

خريطة رقم )15(: احلواجز الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغريبة

�مل�صدر: �ملجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�الإعمار )بكد�ر(.

�ملرجع نف�صه.   
133
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�لطرق  من   %65 باأن  �الإن�صان  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  �أفاد  نف�صه  �ل�صياق  ويف 

.
134

�لرئي�صية يف �ل�صفة �لغربية مغلقة، �أو �صيطر عليها �الحتالل

وحتتفظ “�إ�رش�ئيل” بـ 39 حاجز�ً بني �ل�صفة �لغربية و“�إ�رش�ئيل”، و66 بو�بة على 

�متد�د جد�ر �لف�صل، منها 38 بو�بة فقط ي�صمح للفل�صطينيني باملرور من خاللها، وذلك 

.
135

بعد �حل�صول على ت�صاريح خا�صة من �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية

5. �شيا�شة “اإ�رشائيل” يف منطقة ج:

منذ ت�صنيف مناطق �ل�صفة �لغربية �إىل �أ، وب، وج، �تبعت “�إ�رش�ئيل” �صيا�صة ممنهجة 

لل�صيطرة على �ملنطقة ج، من خالل فر�ص و�قع جديد يكون عرثة يف طريق قيام �لدولة 

�لفل�صطينية �ملوعودة. وبرزت يف هذ� �ل�صياق، دعوة وزير �القت�صاد يف حكومة نتنياهو، 

نفتايل بينت Naftali Bennett، �لذي دعا �إىل فر�ص �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على مناطق ج 

فيها،  �ملقيمني  �لفل�صطينيني  لل�صكان  �الإ�رش�ئيلية  �ملو�طنة  ومنح  �جلانب،  �أحادّي  ب�صكل 

.
136

�لذين ي�صل عددهم بح�صب ما يّدعي �إىل قر�بة 50 �ألف �صخ�ص

ُتعَرّف قر�بة 60% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية على �أنها منطقة ج وت�صيطر “�إ�رش�ئيل” 

عليها ب�صكل ح�رشي. ويعي�ص يف هذه �ملنطقة وفق �لتقدير�ت قر�بة 180 �ألف فل�صطيني، 

بلد�ت  جلميع  و�لتطوير  �ل�صكن  الأغر��ص  �ملركزي  �الأر��صي  �حتياطي  فيها  ويوجد 

�ل�صفة �لغربية. ويف قر�بة 70% من �أر��صي منطقة ج ُينع �لفل�صطينيون من �أّي �إمكانية 

ع�صكرية  “مناطق  �أو  دولة”  “�أر��صي  �إنها  ُيقال  كاأن  خمتلفة،  مب�صّوغات  وتطوير  بناء 

.
مغلقة”137

تتجاهل  �ل�صنني،  مّر  �ل�صلطات على  �لتي و�صعتها  و�لبناء  �لتخطيط  �صيا�صة  �أّن  كما 

ب�صكل �صبه كلي �حتياجات �ل�صكان: فهي ترف�ص �العرت�ف بغالبية �لقرى يف هذه �ملنطقة 

وو�صع خمططات لها، وحتول دون تو�صعها وتطويرها، وهي تهدم �لبيوت فيها ومتنع 

و�صلها بالبنى �لتحتية. وثمة �الآالف ممن يعي�صون حتت خطر د�ئم بطردهم من �أماكن 

�حلو�جز �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�الإغالقات يف �ل�صفة �لغربية، وز�رة �الإعالم،  2009/7/5.  
134

�ملرجع نف�صه.  
135

�نظر ملخ�ص تقرير �صامل، حزير�ن/ يونيو 2013: بت�صيلم، “تفعل ما ت�صاء: �صيا�صة �إ�رش�ئيل مبنطقة C يف   
136

http://www.btselem.org/arabic/publications/201306_area_c :ل�صفة �لغربية،” يف�

�ملرجع نف�صه.   
137
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“غري  بدوية  �صكن  نقاط  �أو  مغلقة  ع�صكرية  مناطق  ي�صكنون  �أنهم  بدعوى  �صكناهم، 

�ملياه يف منطقة ج،  “�إ�رش�ئيل” على غالبية م�صادر  �إىل ذلك، �صيطرت  �إ�صافة  قانونية”. 

.
138

وهي تقيّد و�صول �لفل�صطينيني �إىل هذه �مل�صادر

ويف ظاهر �الأمر، ت�صيطر “�إ�رش�ئيل” ب�صكل تاّم على منطقة ج فقط؛ ولكن �ل�صيا�صة 

�الإ�رش�ئيلية يف منطقة ج مت�ّص جممل �ل�صكان �لفل�صطينيني يف جميع �أرجاء �ل�صفة �لغربية، 

م�صاً كبري�ً. ففي منطقة ج �لو��صعة ثمة 165 “جزيرة” من منطقة �أ ومنطقة ب، حتوي 

�لتجمعات �ل�صكنية �لفل�صطينية يف �ل�صفة. كما �أن �حتياطي �الأر��صي �لذي يحيط باملناطق 

علِنت يف حاالت كثرية كمنطقة ج، و“�إ�رش�ئيل” متنع �لبناء 
ُ
�ملبنية يف بلد�ت �ل�صفة وقر�ها �أ

�أ ومنطقة ب وال  و�لتطوير فيها. وهكذ� تخنق حكومة �الحتالل بلد�ت كثرية يف منطقة 

.
139

ت�صمح بتطويرها

6. املعابر: 

غزة  قطاع  خ�صع  بينما  �الأردين،  للحكم   1948 نكبة  بعد  �لغربية  �ل�صفة  خ�صعت 

تخ�صع  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كافة  �أ�صبحت   1967 حرب  بعد  �مل�رشية.  لالإد�رة 

ل�صيطرة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، �لذي َعّد �ملناطق �ملحتلة مناطق ع�صكرية مغلقة ال يجوز 

ح�صني  �مللك  ج�رش  و�أ�صبح  خا�ص.  ت�رشيح  على  �حل�صول  بعد  �إال  منها  �خلروج 

)معب �لكر�مة( على �حلدود �الأردنية �ملنفذ �لرئي�صي للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية �إىل 

ل�صكان  �لرئي�صي  �ملنفذ  �مل�رشية  على �حلدود  رفح  معب  �أ�صبح  فيما  �لعامل �خلارجي، 

 .
140

قطاع غزة

1994/5/4، على �إ�رش�ف جزئي  ح�صلت �ل�صلطة �لفل�صطينية، وفقاً التفاق �لقاهرة 

على معبي رفح و�لكر�مة. لكن بقيت “�إ�رش�ئيل” �مل�صوؤولة �لنهائية على �إد�رة �ملعابر 

يدخل  من  على  و�ل�صيطرة  �الأمن  �صالحيات  �التفاقات  �أبقت  فقد  عليها.  و�الإ�رش�ف 

�لفل�صطينيني  منحت  حني  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صلطات  بيد  �ملعابر  عب  ويخرج 

وجود�ً رمزياً فقط. وحدد �لبند 1 من �لف�صل ج من بروتوكول ب�صاأن �لرتتيبات �ملتعلقة 

�ملرجع نف�صه.  
138

�ملرجع نف�صه.   
139

�لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن ومركز �لقد�ص حلقوق �الإن�صان، معاناة �لفل�صطينيني على معبي   
140

�لكر�مة ورفح، �صل�صلة تقارير خا�صة )18(، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2002، �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق 

http://www.ichr.ps/pdfs/sp18.pdf :ملو�طن، �نظر�
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�لذي  فقط(،  ح�صني(  �مللك  )ج�رش  �للنبي  وج�رش  رفح  مبنفذي  يتعلق  )و�لذي  باملنافذ 

:
ي�صكل تنفيذ�ً لبع�ص فقر�ت �ملادة 10 من �مللحق 1 �ملتعلق باتفاق �لقاهرة 1411994/5/4

تكون “�إ�رش�ئيل” م�صوؤولة عن �الأمن عب �ملنفذ مبا يف ذلك �ملحطة.  .1
يقوم مدير عام �إ�رش�ئيلي مب�صوؤولية �إد�رة �ملحطة و�أمنها.  .2

“�إ�رش�ئيل” م�صوؤولة م�صوؤولية �صاملة عن �إد�رة �جلناح �الإ�رش�ئيلي.  .3
يكون للمدير �لعام �الإ�رش�ئيلي نائبان يقدمان له تقاريرهما:  .4

مدير�ً  و�صيكون  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قبل  من  يعني  فل�صطيني  نائب  �أ. 

للجناح �لفل�صطيني.

نائب �إ�رش�ئيلي يكون مدير �جلناح �الإ�رش�ئيلي. ب. 

اأ. معرب الكرامة يف ال�شفة الغربية: 

عن  �خلارجي  �لعامل  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  الأهايل  �لوحيد  �ملنفذ  �لكر�مة  معب  يعّد 

�إىل  غريهم،  �أو  �لعلم  طلبة  �أو  �ملر�صى  �ملو�طنني  من  �مل�صافر  وي�صطر  �الأردن،  طريق 

و�لفح�ص  �ل�صلطة،  �أجهزة  قبل  من  �الأمني  �لفح�ص  هي:  �أمنية  حمطات  ثالث  �جتياز 

ويطلق  �الأردنيني.  قبل  من  �الأمني  و�لفح�ص  �الحتالل،  خمابر�ت  قبل  من  �الأمني 

�الأردين  �جلانب  يدعوه  فيما  �للنبي”،  “ج�رش  ت�صمية  �لكر�مة  معب  على  �الحتالل 

ح�صني”. �مللك  بـ“ج�رش 

وتوؤكد �الإح�صاء�ت �أن �جلانب �الإ�رش�ئيلي كثري�ً ما قام مبنع �ل�صفر للفل�صطينيني من 

خالل �ملعب، فقد �أفاد تقرير مف�صل �أعده �ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان باأن 

�أربعة �آالف �صخ�ص من مو�طني �ل�صفة، من �ل�صفر خالل  “�إ�رش�ئيل” قامت مبنع نحو 
حماولتهم �جتياز معب �لكر�مة �حلدودي �لو�قع حتت �صيادتها، منذ مطلع 2011 وحتى 

�إبد�ء  �أ�صبوعياً، دون  83 حالة منع  �أي مبعدل  كانون �الأول/ دي�صمب من �ل�صنة نف�صها، 

.
142

�أ�صباب وجيهة لهذ� �ملنع

بروتوكول ب�صاأن �لرتتيبات �ملتعلقة باملنافذ، �لذي �صّكل تنفيذ�ً كامالً للفقر�ت )1 و( و)2 ب 7( و )2 ب 8( من   
141

�ملادة 10 من �مللحق 1 من �تفاقية �لقاهرة 1994، وقع يف �لد�ر �لبي�صاء يف 31 /1994/10، ودخل حيز �لتنفيذ من 

تاريخ توقيعه، موقع جامعة بريزيت، �ل�صفة �لغربية، �نظر:

 http://muqtafi.birzeit.edu/InterDocs/txt/362.htm

�ملر�صد  موقع   ،2011 عام  �ل�صفر  من  �ل�صفة  يف  مو�طن   4000 نحو  متنع  �إ�رش�ئيل  �الأورومتو�صطي:   
142

�الأورومتو�صطي حلقوق �الن�صان، جنيف، 2011/12/25، �نظر:

http://euromid.org/marsad/index.php?action=main%2Freadcontent&lang=ar&cat=2&id=198
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�إ�رش�ئيلية ُيعتقل من خاللها ع�رش�ت �ملو�طنني  �إىل م�صيدة  كما حَتوَّل معب �لكر�مة 

�لفل�صطينيني �صنوياً. ويف هذ� �الإطار، ي�صري �لباحث يف موؤ�ص�صة �لت�صامن �لدويل حلقوق 

�عتقلت  �لكر�مة  �ملتو�جدة على معب  �الحتالل  �أن �صلطات  �إىل  �لبيتاوي  �أحمد  �الإن�صان 

حماولتهم  �أثناء  يف   ،2011/11/28 وحتى   2011 �صنة  بد�ية  منذ  فل�صطينياً،  مو�طناً   14

.
143

عبور �ملعب باجتاه �الأردن �أو �لعك�ص

ب. معابر قطاع غزة:

�لتي  �ل�صنني  �أ�صوة مبا كان عليه يف  �لعملية، دون تغيري  �لناحية  بقي معب رفح من 

�ملركز �حلدودي  �أن  با�صتثناء  �لتنفيذ،  �أو�صلو، وحتى بعد دخوله حيز  �تفاقيات  �صبقت 

�أ�صبح ي�صم فل�صطينيني �إىل جانب رجال �الأمن �الإ�رش�ئيليني. 

خريطة رقم )16(: املعابر املحيطة بقطاع غزة

بد�أت “�إ�رش�ئيل” منذ �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى يف 2000/9/28 باإغالق معب رفح بني 

�لتنقل  مبو��صلة  و�صمحت  �ملعب،  خالل  من  �ملركبات  مرور  منعت  كما  و�الآخر؛  �حلني 

 �صحيفة ال�شبيل، عّمان، 2011/11/28.
143
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رفح  معب  على  “�إ�رش�ئيل”  ��صتولت   2004/11/17 ويف  فقط.  �الأقد�م  على  م�صياً  عبه 

 .
144

ب�صكل مطلق، وحظرت دخول �لفريق �لفل�صطيني �لعامل على �ملعب �حلدودي

�إخالء  مّت   ،2005/8/15 �لتي جرت يف  �الن�صحاب من قطاع غزة  وبعد تطبيق عملية 

�صلطة  وقامت  غزة،  وقطاع  م�رش  بني  �حلدود  عند  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لوجود 

�ملطار�ت �الإ�رش�ئيلية باإخالء �ملعب �حلدودي يف رفح. ويف 2005/9/7، �أغلقت “�إ�رش�ئيل” 

 .
145

وم�رش معب رفح يف �نتظار �آلية جديدة لت�صغيله

ْعلن عن �لتو�صل �إىل �تفاق بني �جلانبني �الإ�رش�ئيلي 
ُ
بعد �صهرين تقريباً من �ملناق�صات �أ

�إعادة فتح معب رفح،  و�إليه، وال �صيّما  �لتنقل من قطاع غزة  و�لفل�صطيني حول حرية 

فل�صطينية،  م�رشية  باإد�رة   2005/11/25 يف  رفح  معب  يفتح  �أن  على  �التفاق  ون�صّ 

�ملعب ملرور  �لثالث. وي�صتخدم  �لطرف  �لذي يثل فريقه  �الأوروبي  وباإ�رش�ف �الحتاد 

مو�طني �ل�صلطة �لفل�صطينية. وعلى �ل�صلطة مبوجب �التفاق �أن تبلغ “�إ�رش�ئيل” بدخول 

�ل�صلطة  يف  �ملو�طنني  غري  �ل�صيوف  �أو  �الأجانب  �مل�صتثمرين  �أو  �الأجانب  �لدبلوما�صيني 

�لفل�صطينية. ومبوجب �التفاق فاإن “�إ�رش�ئيل” متلك �حلق يف �أن تتحفظ على دخول �أّي 

�أن ي�رشي  منهم، لكن �لقر�ر �لنهائي �صيكون لل�صلطة يف هذ� �الأمر. و�تُّفق يف حينه على 

 Condoleezza Rice التفاق �لذي �أجنزته وزيرة �خلارجية �الأمريكية كوندوليز� ر�ي�ص�

مدة عام كامل.

�أو  �لفل�صطينيني  للم�صافرين  �إ�صافياً  تفتي�صاً  يطلب  �أن  �الأوروبي  للفريق  يحق  كما 

حقائبهم، �إذ� ما ر�أى حاجة �إىل ذلك. ويف �ملرحلة �الأوىل مل ي�صمح �التفاق مبرور �ل�صيار�ت 

عن طريق معب رفح، و�إمنا عن طريق معب كرم �أبو �صامل، �إىل حني �كتمال �لبنية �لتحتية 

�لتي ت�صمح بذلك يف معب رفح، وهو ما مل ُينجز حتى كتابة هذ� �لتقرير.

وبالن�صبة ملعب كرم �أبو �صامل، ي�صمح �التفاق بدخول �حلموالت �لتجارية من �صيناء 

�إىل قطاع غزة، عن طريق �مل�رشب �جلديد يف �ملعب، على �أن تبقى �لرتتيبات �جلمركية كما 

كانت يف �ل�صابق، ويجري فح�ص �لب�صائع �لفل�صطينية باإ�رش�ف �إ�رش�ئيلي، على �أن يقرر 

�الأوروبيون بعد عام و�حد ما �إذ� كان �صي�صتمر �لعمل بهذه �لطريقة �أم ال. 

م�صلك – مركز للدفاع عن حرية �حلركة و�أطباء حلقوق �الإن�صان - �إ�رش�ئيل، “من يحمل مفاتيح معب رفح؟،”   
144

موقع م�صلك، �آذ�ر/ مار�ص 2009، �نظر:

http://www.gisha.org/userfiles/File/publications/Rafah_Report_Arabic.pdf

 �ملرجع نف�صه. 
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�أما معب �ملنطار فيتم جتميع �لب�صائع فيه ونقلها من معب بيت حانون ومن معابر 

من  �الأدنى  وهو �حلد  يومياً،  طريقه  عن  �صاحنة   150 بدخول  وي�صمح  �لغربية،  �ل�صفة 

�الحتياجات ل�صمان �صري �القت�صاد �لفل�صطيني، بناء على تقدير �لبنك �لدويل. 

تقبل  �أن  على  �التفاقية  ن�صت  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  �لربط  يخ�ص  وفيما 

 James ولفن�صون  جيم�ص  لل�صالم  �الأوروبي  �ملبعوث  بتو�صية  بااللتز�م  “�إ�رش�ئيل” 

Wolfensohn لت�صيري قو�فل حمرو�صة للم�صافرين حتى 2005/12/15، و�لب�صائع حتى 

2006/1/15، عن طريق جلنة م�صرتكة.

وحول ميناء غزة و�ملطار، ين�ص �التفاق على �أن يجري �لعمل على �إقامة ميناء غزة 

بطريقة �الإ�رش�ف �الأوروبي نف�صها على معب رفح، على �أن تبد�أ عملية �إعادة ترميم مطار 

. باملقابل، �أقرّ �التفاق ��صتخد�م معب رفح لت�صدير �لب�صائع �إىل م�رش، 
146ً

�لدهنية فور�

�إال �أنه مل جُتَر �أّي ترتيبات تتيح �لقيام بذلك. 

�ملو�طنني  مرور  لت�صهيل  �آخر  �تفاق  �إىل  و�مل�رشي  �لفل�صطيني  �جلانبان  تو�صل  كما 

�لفل�صطينيني عب معب رفح، وذلك يف ختام �الجتماعات �ملكثفة �لتي عقدها حممد دحالن 

 .
147

وزير �ل�صوؤون �ملدنية، يف ذلك �لوقت، وممثلني عن �لوز�ر�ت �مل�رشية �ملختلفة

دخول  يخ�ص  فيما  �الأخري  �لقر�ر  �صاحبة  “�إ�رش�ئيل”  كانت  �لو�قع،  �أر�ص  على 

�ملو�طنني �الأجانب، مبا يف ذلك �لفل�صطينيني �لذي �أقامو� �صابقاً يف قطاع غزة، ومار�صت 

�أ�صحاب  �الأجانب  حالة  يف  مندرجة  �التفاق  َعّدها  �لتي  �حلاالت  يف  حتى  �ملنع  �صالحية 

�حلق بالعبور. 

و�جلدير بالذكر �أن “�إ�رش�ئيل” �أد�رت نقطة �ملر�قبة على حركة �مل�صافرين عند معب 

معب  يف  هناك،  من  �جلنوب  �إىل  كيلومرت�ت  ب�صعة  بعد  على  تقع  رقابة  غرفة  من  رفح 

�تفاق  ��صرتط  وقد   .1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لو�قع  �صامل  �أبو  كرم 

�ملعابر لفتح معب رفح ت�صغيل غرفة �لرقابة على يد رجال �الأمن �الإ�رش�ئيليني بوجود 

منحت  فقد  عليه،  بناء  �لفل�صطينية.  �ل�صلطة  عن  وممثلني  �الأوروبي  �الحتاد  مفت�صي 

 �صحيفة البيان، دبي، 2005/11/16.
146

لالطالع على تفا�صيل �التفاق، ر�جع: ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،   
147

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   )2( معلومات  تقرير  �صل�صلة  ح�شار،  اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة  قطاع  معابر 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 8.
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�لرقابة �الإ�رش�ئيلية،  “�إ�رش�ئيل” �صالحية منع فتح �ملعب من خالل عدم ت�صغيل غرفة 
 .

148
و�لتحكم بو�صول �لفريق �الأوروبي �إىل �ملعب

وقالت  �ملعابر،  �تفاق  تطبيق  و�أوقفت  رفح  معب  “�إ�رش�ئيل”  �أغلقت   2006/6/25 يف 

�صاليط  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  �أ�رش  عملية  على  رد�ً  جاء  ذلك  �إن  “�إ�رش�ئيل” 
 .Gilad Shalit

حزير�ن/  منت�صف  يف  ع�صكرياً  غزة  قطاع  على  حما�ص  حركة  �صيطرت  �أن  وبعد 

ممثلي  �إبعاد  تدريجياً  ومّت   ،2007/6/15 منذ  �ملعابر  �تفاق  جتميد  مّت  2007؛  يونيو 

يقودونها  كانو�  �لتي  �لقوة  مو�قع  عن  فتح  حركة  على  �ملح�صوبني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

��صتبد�لهم  ومّت  �لقطاع،  يف  �حلدودية  و�ملعابر  �الأمنية  و�الأجهزة  �حلكومية  �ملكاتب  يف 

و��صلو�  �لذين  فتح،  �أع�صاء  من  �ملوظفني  با�صتثناء  حما�ص؛  على  حم�صوبني  مبمثلني 

�صغلهم للمنا�صب ذ�ت �ل�صلة بالتن�صيق مع “�إ�رش�ئيل”، كالهيئة �لعامة لل�صوؤون �ملدنية 

�لتابعة لوز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية، ومن�صق �صوؤون �ل�صحة يف �لقطاع، وهما �جلهتان 

 .
�مل�صوؤولتان عن نقل �لطلبات لت�صاريح �لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل”149

�لبية  �ملعابر  �إغالق  الإحكام  �إ�صافية  باإجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  قامت  جانبها  من 

حتمله  على  قادر  �رشعي  فل�صطيني  طرف  غياب  بذريعة  �خلارجي،  و�لعامل  غزة  بني 

�مل�صوؤولية عن ت�صغيل �ملعابر �ملختلفة. منذ ذلك �حلني، كان يتم فتح معب رفح ب�صكل 

حتى  فتحه  يتم  ومل  �مل�رشي؛  �لطرف  تعاون  مبدى  يرتبط  وب�صكل  ومتقطع،  حمدود 

�صوء  ويف  �الأوروبيني،  �ملر�قبني  غياب  �صوء  يف  �ملعابر  التفاق  وفقاً  و�حد  ليوم  ولو 

حماوالت “�إ�رش�ئيل” الإ�صقاط حكومة حما�ص. ومع ذلك، فاإن كافة �الأطر�ف �مل�صاركة 

يف �لتوقيع على �تفاق �ملعابر ترى �أن �التفاق ما يز�ل �صاري �ملفعول وترى فيه �أ�صا�صاً 

 .
150

لفتح �ملعب من جديد

7. املياه: 

�لفل�صطيني  �ملجل�ص  �أن  على   1993 �صنة   1 �أو�صلو  �تفاق  من  �ل�صابعة  �ملادة  ن�صت 

�إن�صاء جلنة  11 منه على  �إد�رة �ملياه؛ ون�صت �ملادة  فور تن�صيبه �صيقوم باإن�صاء �صلطة 

�ملحددة  �لب�مج  وتطبيق  تطوير  �أجل  من  للتعاون  �إ�رش�ئيلية   – فل�صطينية  �قت�صادية 

 م�صلك – مركز للدفاع عن حرية �حلركة و�أطباء حلقوق �الإن�صان - �إ�رش�ئيل، مرجع �صابق. 
148

 �ملرجع نف�صه.
149

 �ملرجع نف�صه. 
150
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على  �التفاق  من   3 رقم  �مللحق  وحّدد  �ملبادئ.  �إعالن  باتفاق  �ملرفقة  �لبوتوكوالت  يف 

�لتعاون يف جمال �ملياه وتطويرها، وعلى حقوق �ملياه لكل طرف. وكذلك حول �ال�صتخد�م 

.
151

�ملن�صف ملو�رد �ملياه �مل�صرتكة، يف �أثناء وبعد �ملرحلة �النتقالية

و�أكد �مللحق �لثاين التفاق �لقاهرة )1994/5/4(، على حّق �ل�صلطة �لفل�صطينية بت�صكيل 

مو�رد  كميات  على  �لتاأثري  عدم  ب�رشط  �ل�صحي  و�ل�رشف  �ملياه  مو�رد  وتنمية  و�إد�رة 

 Mekorot, Israel National Water “ميكروت”  �رشكة  �مللحق  و��صتثنى  �ملياه،  هذه 

Company �الإ�رش�ئيلية، �لذي �أعطاها �حلق يف ��صتمر�ر تزويد �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية 
.
152

ومنطقة �ملن�صاآت �لع�صكرية باملياه

مل  —�لتي  �لفل�صطينية  �ملياه  بحقوق   ،1995/9/28 يف  �النتقالية  �التفاقية  و�عرتفت 

حُتّدد— يف �ل�صفة �لغربية، �إال �أنها �أكدت على �أن �لتفاو�ص حولها �صيكون يف مفاو�صات 

�ملائي  للفل�صطينيني من �ملخزون  �ملتاح �صنوياً  �ملياه  . وحددت مقد�ر 
153

�لنهائي �لو�صع 

؛ و�أكد �لبنك �لدويل �أن 
�جلبلي، �لذي هو �مل�صدر �لوحيد للمياه، مبا ال يزيد عن 154%20

 .
155

�ال�صتهالك �لفل�صطيني، ب�صبب �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، ال يتعدى هذه �لكمية

بال�صيطرة على كل مو�رد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �التفاقيات، مل تظفر  وبناء على هذه 

�لتي  تقريباً  �ملياه  ن�صف  َثمن  لـ“�إ�رش�ئيل”  تدفع  �أ�صبحت  �أنها  �إىل  باالإ�صافة  �ملياه، 

ي�صتخدمها �لفل�صطينيون يف �ل�صفة �لغربية، و�لتي ت�صتخرجها “�إ�رش�ئيل” من خمزون 

.
156

�ملياه �جلوفية �مل�صرتك

 �ملياه يف �ملفاو�صات �لنهائية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:
151

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2237

 �ملرجع نف�صه.
152

 �ملرجع نف�صه.
153

حرمان  املياه:  �شفو  تعكري  املحتلة:  الفل�شطينية  والأرا�شي  اإ�رشائيل  �لدولية،  �لعفو  منظمة   
154

 ،)2009 �أكتوبر  �الأول/  �لدولية، ت�رشين  �لعفو  املياه )منظمة  الفل�شطينيني من احلق يف احل�شول على 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE15/027/ :نظر� ،MDE 15/027/2009 رقم �لوثيقة

2009/ar/3b1c7429-08a5-4e5f-a28e-13df8cde276d/mde150272009ar.html#sdendnote45sym

�لدويل،  �لبنك  موقع  �لفل�صطيني،  �ملياه  قطاع  تطوير  تو�جه  �لتي  �لعقبات  حول  تقييماً  ُي�صدر  �لدويل  �لبنك   
155

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/ �نظر:   ،2009/4/20
EXTARABICCOUNTRIES/MENAINARABICEXT/WESTBANKGAZAINARABICEXTN
/0,,contentMDK:22304282~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:475978,00.html

 تخ�صي�ص مو�رد �ملياه �مل�صرتكة كما قننته �تفاقيات �أو�صلو، موقع �صلطة �ملياه �لفل�صطينية، �نظر:
156

http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=S2yGVJa1317226152aS2yGVJ
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خريطة رقم )17(: م�شتودعات املياه اجلوفية يف فل�شطني املحتلة

�مل�صدر: موقع �أحو�ل �الأر�ص، �نظر: 

http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=q2g=&catid=ow==&edition=pQ

�صيطرتها  مناطق  يف  م�صتقلة  �صيادة  �أيّ  �ل�صلطة  مبنح  �أو�صلو  �تفاقيات  تق�صي  وال 

�أو تنفيذ  �أو �الرتقاء باالآبار �ملوجودة،  �آبار جديدة،  �أ ومنطقة ب( للقيام بحفر  )منطقة 

.
157

�أّي م�رشوعات مائية �أخرى

 �ملرجع نف�صه. 
157
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قد كانت هذه �التفاقيات جمحفة بحق �لفل�صطينيني؛ �إذ قدرت كمية �ملياه �جلوفية يف 

 للفل�صطينيني، يف حني 
3
، منها 235 مليون م

3
�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بـ 734 مليون م

تذهب   
3
م مليون   60 �لكمية  هذه  ومن  لالإ�رش�ئيليني.   

3
م مليون   499 �أي  �لباقي،  يذهب 

.
158

للم�صتعمر�ت، وهي كمية كبرية �إذ� ما قورنت بعدد �صكان �مل�صتعمر�ت

خال�شة:

�ل�رش�ع  م�صار  يف  جديدة  مرحلة   1993/9/13 يف   1 �أو�صلو  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  �صكّل 

�لعربي �الإ�رش�ئيلي. حيث ��صتغل �صانع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي ومن ور�ئه �لر�عي �الأمريكي 

حالة �الختالل و�ل�صقاق �لتي و�صل �إليها �لعرب بعد حرب �خلليج �لثانية؛ فجاء �التفاق 

لي�صع حد�ً لالنتفا�صة �لفل�صطينية �الأوىل �لتي كانت يف �أوجها �آنذ�ك، ويعّمق حالة �ل�صقاق 

و�النق�صام لدى �لفل�صطينيني.

جنح �جلانب �الإ�رش�ئيلي من خالل �أو�صلو يف تكري�ص مبد�أ �ملماطلة و�مل�صاومة �إىل �أبعد 

�حلدود، و�أدخل �لطرف �لفل�صطيني يف دو�مة ال نهاية لها، من خالل �لتفاو�ص على ما مّت 

�إىل �لتفاو�ص من نقطة �لبد�ية ال من  �التفاق عليه ثم و�صع �لعر�قيل، وبعد ذلك �لعودة 

نقطة ما مّت �لتو�ّصل �إليه �صابقاً. 

فر�ص  من  مكنته  �ملفاو�صات  �إد�رة  يف  و��صحة  روؤية  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  �متلك 

و�لالجئني،  كالقد�ص  �لنهائي،  �حلل  ق�صايا  حول  �لتفاو�ص  تاأجيل  فا�صتطاع  �إر�دته؛ 

و�حلدود، و�مل�صتعمر�ت، و�ملياه. وعملت على تر�صيخ ف�صل �ل�صفة عن قطاع غزة من 

جهة، ومدينة �لقد�ص عن �ل�صفة من جهة �أخرى.

مل يكن تق�صيم مناطق �ل�صفة �لغربية �إىل مناطق �أ، وب، وج وفق �تفاق �أو�صلو 2 �صوى 

�أر��صي  يف  �النت�صار  �إعادة  تاأجيل  مبد�أ  تر�صيخ  من  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  مكّنت  و�صيلة 

�خلالف  حالة  “�إ�رش�ئيل”  و��صتغلت  و�صيا�صية.  �أمنية  ذر�ئع  حتت  �لغربية،  �ل�صفة 

من  �لفل�صطينية  �حلقوق  ��صتعادة  ترى  �لتي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيادة  بني  �ملبدئي 

خالل �ملفاو�صات فقط، وبني قيادة �ملقاومة، �لتي ترى �ملقاومة �مل�صلحة �ل�صبيل �لوحيد 

معتز �أبو �لدب�ص، �أثر �جلد�ر على �ملياه فى �ل�صفة �لغربية، دنيا �لر�أي، 2009/11/10، �نظر:  158

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/10/179410.html
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ال�صرتجاع �الأر�ص وعودة �لالجئني. وعمل �لكيان على تر�صيخ حالة �ل�صقاق من خالل 

�لتن�صيق  عملية  وتر�صيخ  �ملقاومة،  �رشب  �إىل  تهدف  �ل�صلطة  على  �أمنية  �رشوط  فر�ص 

�الأمني. كما ��صتغلت “�إ�رش�ئيل” حالة �النق�صام �ل�صيا�صي بني �ل�صفة وغزة، للتاأكيد على 

عدم جاهزية �ملفاو�ص �لفل�صطيني يف تطبيق “�لتز�ماته” �ل�صيا�صية و�الأمنية. 

�لدولة  ذكر  على   ِ تاأت مل  �لتي  �أو�صلو،  �تفاقات  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  ر�أت  �ملقابل  يف 

�لدولة  لنو�ة  و�أ�ص�ص  �لوطن،  �أر�ص  من  جزء  �إىل  �لعودة  حلم  حقق  �جناز�ً  �لفل�صطينية، 

منيات �لقيادة 
ُ
�لفل�صطينية �ملوعودة. ولكن �رشعان ما ��صطدم هذ� �حللم بو�قع مغاير الأ

و�لعربية،  �لفل�صطينية  �ل�صعف  حالة  ت�صتغل  “�إ�رش�ئيل”  كانت  حيث  �لفل�صطينية؛ 

�إجر�ء�ت، ووقائع جديدة ل�صاحلها على �الأر�ص؛ من خالل  و�لظروف �لدولية، لفر�ص 

تو�صيع �ال�صتيطان وبناء �جلد�ر �لعازل يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص، بحيث 

مت�صلة  غري  متباعدة  مناطق  عن  عبارة  �ل�صلطة  عليها  ت�صيطر  �لتي  �الأر��صي  �أ�صبحت 

تبادل  مبد�أ  تطبيق  �إمكانية  “�إ�رش�ئيل”  طرحت  �جلديد،  �لو�قع  هذ�  �إز�ء  جغر�فياً. 

�الأر�صي، بحيث يتم �صمّ �أر��صٍ يف �ل�صفة �لغربية للكيان، مقابل �صمّ �أر��صٍ د�خل �خلط 

�الأخ�رش لل�صلطة.

 على �لرغم من تاأكيد �جلانب �الإ�رش�ئيلي و�لطرف �لفل�صطيني �لر�صمي على �مل�صار 

�لتفاو�صي، مع �الأخذ باالعتبار خلفية و�أهد�ف �ملوقف �الإ�رش�ئيلي، �إال �أن هذ� �مل�صار �لذي 

�لتطلعات؛  �الأدنى من  �لفل�صطيني �حلد  �متد على مدى ع�رشين عاماً، مل يحقق للجانب 

�أقل بكثري  �أن تقدمه كان  “�إ�رش�ئيل”  �أن �حلد �الأق�صى �لذي عر�صت  �أ�صباب منها؛  لعدة 

“�إ�رش�ئيل”  ��صتفادت  كما  �لفل�صطيني،  �جلانب  به  يقبل  �أن  يكن  �لذي  �الأدنى  �حلد  من 

من مو�زين �لقوى �ملائل بقوة ل�صاحلها، و�أ�رّشت على حتكيم هذ� �خللل يف �أّي �تفاق يتم 

�لتو�صل �إليه مع �جلانب �لفل�صطيني.

يف �ملقابل مل ي�صتفد �ملفاو�ص �لفل�صطيني من توظيف �أور�ق �لقوة �ملتمثلة يف �حلقوق 

و�صالبة  قوة  يف  �ملتمثلة  وكذلك  �أر�صه،  يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  و�لقانونية  �لتاريخية 

�لوقت  فعامل  جناعة.  و�الأكرث  كلفة  �الأقل  �لطريق  �أنها  �أثبتت  �لتي  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

بالن�صبة للمفاو�ص �لفل�صطيني كان عامل �صغط، من وجهة نظره؛ حيث بات يبحث عن 

لل�رش�ع،  �لكامل  �مل�صهد  باالعتبار  تاأخذ  ال  �صيقة،  روؤية  وفق  موؤقت  �إجناز  �أّي  حتقيق 

وفق �مل�صار�ت �لتاريخية لثور�ت �ل�صعوب.




