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 اإلهداء
 

 رة ــة و المغفـــا بالرحمـو لهــي أدعــالت رةـــالطاهي ــروح والدت إلى
 ه ــــل ما باستطاعتــدم كـــذي يقــال ..........يـــدي الغالـــإلى وال
 زاء ــــي األعـــــــو إخوت ........بةــــــي الحبيــــــإلى أخت

 ة ـــــــــــي الغاليـــــــــــــإلى زوجت
 ه ــام و هبــن و حســي حســــور عينـــدي و نـــذات كبـــإلى فل
 اء ــــــــو األصدق ...........اربــــــاألق ..............لــــإلى ك
 ن ـطيـــــــفلس ..................داءـهــــش ...............لــــإلى ك
 االحتالل اإلسرائيلي  ا في معتقالت ــرى شعبنــــن أناروا طريق الحرية أسـإلى م

 هــذا البحـــــثاز ـــي إلنجـــــن ساعدنـــل مــــى كـــإل
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ر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير و أنها نتيجة أبحاثي الخاصة أق

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، و أن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي 
 . جامعة أو معهد 
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 شكر و عرفان
  

 .الشكر هلل العلي القدير الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة 
 

كما و أتقدم بجزيل الشكر و االمتنان للدكتور عبد الرحمن الحاج إبراهيم المشرف على هذه الدراسة و 
 .ا لحيز الوجودتفضل علي بتوجيهاته و إرشاداته القيمة التي كان لها األثر الكبير في إخراجه

  
كما أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة التدريسية بقسم الدراسات العليا لجامعة القدس و خاصة أساتذة قسم 

 .الدراسات اإلقليمية 
 

 .وأتقدم بالشكر إلى كل الزمالء في هيئة الشؤون المدنية لما قدموه لي من مساعدة 
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 ملخص الدراسة
 

مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني سكان األطروحة اإلسقاطات العملية التفاق واشنطن على حياة هذه  تتناول
اإلجابة عن التساؤل الرئيسي المطروح في البحث عن الكيفية التي بموجبها أستطاع الجانب  وتحاول

، واشنطن لسطيني من تثبيت حقوق المواطن الفلسطيني من خالل تطبيق البروتوكول المدني من اتفاقيةالف
 .والذي اتفق عليه بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي 

 
إلى توضيح أثر االتفاقيات التي وقعت في واشنطن على حياة السكان الفلسطينيين من  هذه الدراسة توهدف

التي تمت بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي في إدارة الجلسات  إدارة الجلسات يقةطر خالل تناول 
في واشنطن من خالل اللجان التي شكلت من أجل إدارة هذه العملية  مشتركة لتطبيق ما تم االتفاق عليهال

 .وصوال إلى نقل الصالحيات من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني 

 
السعي لتوفير أكبر قدر من المعلومات حول تطبيق البروتوكول المدني في في مية هذا البحث وتأتي أه

من  ناتفاقية واشنطن والذي وقع بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي وتأثيره على حياة السكان الفلسطينيي
عالقة  التي بقيت ذا البروتوكول والقضاياظهار القضايا التي تم تطبيقها على أرض الواقع من هإخالل 

 .دون تطبيق 

 
التحليلي لتتمكن  يالوصفالتاريخي و المنهج وللقيام بالبحث والتحليل فقد أتبعت هذه األطروحة المنهج 

تفاق ابصورة موضوعية في الكشف عن حقيقة تطبيق نصوص االتفاق الذي يتعلق بالشق المدني من 
تماعات بين الجانب الفلسطيني والجانب وثائق محاضر االجاشنطن ، وتم ذلك من خالل تحليل و 

لتعليق في نهاية كل فصل دراسي بافصول الدراسة ول الباحث الوثائق المعروضة في اإلسرائيلي ، وقد تنا
. 

 
عن أجوبة هامة تم اختيارها في هذا البحث ، وأهمها أن الجانب الفلسطيني ومن  هذه الدراسة وقد أجابت
عند الجانب اإلسرائيلي  نيتمكن من تغطية احتياجات السكان الفلسطينييالشؤون المدنية لم  يخالل موظف

نجاز معامالتهم اليومية ، والحفاظ على حقوقهم إبشكل كامل في مناطق السلطة الفلسطينية  من حيث 
 .المدنية كمواطنين 
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يا المواطنين عطاء الحلول لقضاإلجانب اإلسرائيلي في كيفية اتعامل تناول طريقة حاولت هذه األطروحة و 
المدني، والتي كانت تأتي في الغالب من منطلق ميزان القوى والذي أظهره تطبيق  من الشق نالفلسطينيي

من أجل الحفاظ على المصالح اإلسرائيلية بعيدا عن العمل والهدف المشترك و  االتفاق على أرض الواقع ،
 . وتحقيق مصالح المواطنين الفلسطينيين

 
يمكن التوصل إلى تطبيق كامل وشامل لما نص عليه  تي خلص إليها الباحث ، أنه الأما أهم النتائج ال

ما تمارسه إسرائيل من تطبيق سياسات السبب في ذلك تفاق واشنطن بخصوص البروتوكول المدني ، و ا
 نقين الضرر بالمواطنين الفلسطينييحوسياسات فرض األمر الواقع بالقوة العسكرية مل نتجاه  الفلسطينيي

جميع بمساك اإل وقعت مع الجانب الفلسطيني محاولةاالتفاقيات التي ب االلتزام وممتلكاتهم بعيدا عن
 .من أجل صنع السالم في المنطقة  االخيوط منفردة دون إفساح المجال للجانب الفلسطيني أن يكون شريك

 
يني الحد األدنى من ستطاع أن يقدم للمواطن الفلسطاوخلص الباحث كذلك إلى أن الجانب الفلسطيني 

تفي  ن كانت هذه الحقوق في معظم األحيان الا  تفاق واشنطن ، و االحقوق المدنية التي نص عليها 
ال أنه أستطاع أن يبين أن هناك حق يجب أن تستمر المطالبة به دون يأس أو ملل ضمن ما إبالحاجة 

  .يملكه من إمكانيات وصالحيات محدودة

 
ه الباحث وجوب إيجاد ضمانات دولية مشددة من أجل الحفاظ على االتفاق و كذلك من أهم ما خلص إلي

المدني الذي وقع في واشنطن، و ذلك بسبب الخروقات اإلسرائيلية لهذا االتفاق الذي ال يوجد له أي 
حصانة أو حماية، حيث تعمل إسرائيل على التراجع عن االلتزام باالستمرار في تنفيذ االتفاق و تعود الى 

الصفر في تطبيق ما يتعلق بالشق المدني من جديد بعد كل مرحلة زمنية تمر فيها المنطقة بظروف  نقطة
 .أمنية صعبة

 
وبذلك ال يكفي قيام المؤسسات و الهيئات الدولية بدور المراقب فقط في تطبيق االتفاق، ويجب أن تأخذ 

االتفاق المدني بعيدا عن السياسة و دورا أكبر من ذلك بكثير ، والذي يتمثل في إلزام إسرائيل بتطبيق 
األمن، لكون االتفاق المدني يخدم المصالح اإلنسانية  للشعب الفلسطيني و المتعلقة في الحياة اليومية و 
لو لزم األمر بفرض عقوبات دولية من اجل إجبار إسرائيل بااللتزام ، و المطلوب من إسرائيل كذلك احترام 

 .    من اجل حماية هذه االتفاقيات في التطبيقمرجعيات االتفاق و االلتزام 
Abstract 
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This thesis has presented the practical effects &reflections of the Washington 

agreement, upon the Palestinians daily life inside the autonomy areas. 

 

The thesis dealt with the main research question about the way which the 

Palestinian side used to confirm its civilians rights through the implementation of 

the civic protocol of the Washington agreement between, the Palestinian & 

Israeli sides. 

 

The aim of this study, is to reveal the techniques used in managing the 

cooperated sessions between the two sides in order to implement what was 

agreed on through various committees formatted for that purpose ,and as a result, 

to transform the authorities and responsibilities from the Israeli side to the 

Palestinian side . 

 

The importance of this research emerges from the continuous efforts to have 

more detailed information about the implementation of the civilian law or 

protocol of the Washington agreement, and its effects on the Palestinian people 

through presenting the issues on ground and the unsolved or unimplemented 

issues of this protocol. 

 

This thesis depended on the descriptive analytical method in order to give a full 

objective picture of the true fact of implementing the civilian part of the 

Washington agreement. 

 

This has been done through analyzing several documentations from the 

meetings’ notes or records. These documentations were fully introduced in the 

study chapters with detailed comments at the end of each chapter. 

 

The study gave many important answers regarding this subject. The most 

important one was that the Palestinian side and through the civil affairs employs 

couldn’t fulfill the demands of the Palestinian citizens, and within the PA areas 

such as completing daily papers and personal documentations. 

 Not only that, but also the ability to preserve their rights as ordinary citizens. 

 

Therefore, this thesis tried to present & give answers for the Israeli way in 

solving& dealing with the Palestinian citizens issues regarding the civilian side. 

This way, which usually based on the reality of control& power, and the one side 

interests away from any mutual understanding and cooperative work for the sake 

of just peace. 
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The main conclusion the researcher came to, was that there is no possibility to 

reach a full& complete implementation for the Washington agreement regarding 

the civilian part. The reason for that is the Israeli actions and policies against the 

Palestinians through imposing their own reality by military force causing sever 

damages for Palestinian civilians and their proprieties, and in a selfish way to 

manage & control everything without giving the Palestinian side any chance to 

be an effective partner in the peace process for this region.  

 

The researcher also added that the Palestinian side was able to give its citizens 

the minimum part of the civil rights introduced in Washington agreement. 

 

Even though, these rights aren’t enough, but at least the Palestinian side could 

clarify the vision that there is a legitimate right should always be the main 

demand no matter of tiredness & despair through the possible, allowed methods 

and routes.     
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 :  الفصل األول

 

 خلفية البحث 
 

 المقدمة  9.8

 
المســـألة الفلســـطينية لـــم تكـــن مجـــرد صـــراع محلـــي بـــين أقليـــة تبحـــث عـــن حكـــم ذاتـــي، بـــل أخـــذت القضـــية 

فـــي بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، و كانـــت البدايـــة  الصـــهيونيةشـــكال آخـــر بعـــد أن كشـــفت النوايـــا الفلســـطينية 
الحقيقية لتطور القضية الفلسطينية بعد اختيار فلسـطين لتكـون األرض التـي تقـوم عليهـا الدولـة الصـهيونية، 

ي مدريـد فـي تشـرين بـدأت محادثـات السـالم فـوبقي الصراع الفلسطيني قائما بعد قيـام دولـة إسـرائيل إلـى أن 
ســرائيل تمــتذلــك بعــد و  ،1991األول عــام  حيــث  ،المفاوضــات الســرية بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وا 

ــاة أوســلو   13واشــنطن بتــاريخ  المبــادف فــيوالتــي أدت إلــى توقيــع إعــالن  ، الســريةســميت هــذه العمليــة بقن
تفاقيــة قطــاع غــزة ومنطقــة أريحــا فــي توقيــع ا ، واســتمرت المفاوضــات بيــت الجــانبين حتــى تــم 1993أيلــول 

، إلى 332 ،242والمعروفة باسم اتفاقية غزة أريحا انطالقا من مبادف قراري  ،1994أيار  4القاهرة بتاريخ 
 22فــي  أن تــم التوصــل إلــى االتفــاق بــين الجانــب الفلســطيني و الجانــب اإلســرائيلي بتوقيــع اتفــاق واشــنطن

لحــل الصــراع االســرائيلي  األوســطعقــود المواجهــات فــي الشــرق وضــع نهايــة لهــدف وذلــك ب ، 1991أيلــول 
 .سلميوالعيش في ظل تعايش  الفلسطيني،

 
وبذلك تكون هذه االتفاقيات قد أحدثت تغييرا جذريا في واقع الصراع الذي حكم المنطقة وفلسطين منذ بداية 

وللشــعب  عــام،لمنطقــة بشــكل لهــا أثرهــا فــي ا جديــدةوقــد أدت هــذه االتفاقيــات إلــى صــياغات  الحــالي،القــرن 
والجـدير ذكـره أن هـذه االتفاقيـة كانـت قـد تعرضـت فـي طياتهـا للعديـد مـن األمـور  خـاص،الفلسطيني بشـكل 

ومــن هــذه المواضــيع والقضــايا بروتوكــول القضــايا  واإلســرائيلي،والقضــايا التــي تتعلــق بالجــانبين الفلســطيني 
ومـن هنـا تبـرز أهميـة دراسـة  الفلسـطيني،تتعلـق بالشـعب  الذي يلخص مناحي الحياة المدنيـة والتـي المدنية،

البروتوكـــول المـــدني مـــن اتفاقيـــة واشـــنطن والتـــي أدت إلـــى إعطـــاء نوعـــا مـــن االســـتقاللية فـــي إدارة الشـــؤون 
 .المدنية للشعب الفلسطيني

 
 ن تنـــاول موضـــوع البروتوكـــول المـــدني والشـــق المـــدني مـــن اتفاقيـــة واشـــنطن ومحاولـــة دارســـتها فـــي الوقـــتإ

الحالي، ال يمكن أن يكتمل أو يكتب لـه النجـاح إذا اقتصـر علـى إظهـار القضـايا المدنيـة مـن االتفاقيـة دون 
حيــــث اتضــــحت أهميتهــــا للشــــعب  وتحليلهــــا،التعــــرض لهــــذه القضــــايا واألمــــور الهامــــة للشــــعب الفلســــطيني 
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بقيــت عالقــة فــي هــذا  الفلســطيني بعــد تطبيقهــا علــى ارض الواقــع وكــان ال بــد أن يــتم التطــرق للقضــايا التــي
الشــق، وبــذلك ســيلزم توضــيح كافــة جوانــب القضــايا المدنيــة الرئيســية فــي ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 

وهـو أمـر  الفلسـطينية،والتي أعطـت دورا متميـزا فـي عمليـة البنـاء والتنميـة داخـل مؤسسـات السـلطة الوطنيـة 
 .الفلسطينية المواطن يعكس تزايد أهمية هذه القضايا وتصاعد دورها على حيا

 
 البحثمشكلة  8.9

 
العمليـــة التفـــاق واشـــنطن علــى حيـــاة ســـكان منـــاطق الحكــم الـــذاتي أهميـــة مميـــزة  طـــرح اإلســقاطاتلقــد كـــان 

جزء من هـذا االتفـاق علـى ارض الواقـع ، ومـن خـالل اللقـاءات الفلسـطينية اإلسـرائيلية  ممارسةوخاصة بعد 
فـي تطبيـق مـا  أساسياطنين ، وبذلك تكون هذه اللقاءات قد لعبت دورًا من حياة الموا أساسياوالتي هي جزًء 

وصـواًل إلـى الغايـة  رة أو تطبيـق النصـوص المتفـق عليهـاجاء في االتفاقية سواء على قاعدة اللقاءات المباشـ
 :الدراسة  أسئلةومن هنا تكون  ،المرجوة

 
ول المدني من اتفاقية واشنطن مـع الجانـب هل استطاع الجانب الفلسطيني من خالل تطبيق البروتوك:  أوال

اإلسرائيلي، العمل على تثبيت حقوق المواطن الفلسطيني فـي اإلقامـة داخـل الـوطن أو خارجـه دون أن يفقـد 
 حق المواطنة التي يملكها سواء قبل أو بعد قيام السلطة الفلسطينية ؟

 
دني حـول تمكـن المـواطنين الفلسـطينيين مـن ما هي العوامل والطرق التي نص عليها البروتوكول المـ:  ثانياً 

العــودة إلــى منــاطق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وكيــف تــم تطبيــق هــذه النصــوص والــى أي مــدى اســتطاع 
عاقة االستمرار بهذا االتفاق ولماذا؟  الجانب الفلسطيني تطبيق هذه النصوص وكيف تم تعليق وا 

 
ي الشــــؤون المدنيــــة القيــــام بتغطيــــة احتياجــــات الســــكان هــــل اســــتطاع موظفــــو الســــلطة الفلســــطينية فــــ: ثالثــــاً 

فــي منــاطق الســلطة الفلســطينية مــن حيــث انجــاز معــامالتهم اليوميــة  اإلســرائيليالفلســطينيين عنــد الجانــب 
 والحفاظ على حقوقهم المدنية كمواطنين ؟

 
ـــة هـــل التغيـــرات التـــي جـــرت علـــى القضـــايا المدنيـــة للشـــعب الفلســـطيني بعـــد اســـتالم ال: رابعـــاً  ســـلطة الوطني

 وما هي الصعوبات التي واجهتها والقضايا التي أخفقت بها ؟ ،الفلسطينية ، كانت قد تمت بسهولة ويسر
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وفقـــًا لمـــا ســـبق هـــل يمكـــن االســــتنتاج أن البروتوكـــول المـــدني مـــن اتفاقيـــة واشـــنطن بـــين الجانــــب : خامســـاً 

ية اتجاه المواطنين الفلسطينيين بشكل ملحـوظ الفلسطيني واإلسرائيلي ، قد احدث تغيرًا في السياسة اإلسرائيل
أم بقيت حياة المواطنين الفلسـطينيين أسـيرة المحـددات اإلسـرائيلية ، والتـي أبقـت العديـد مـن القضـايا المدنيـة 

 دون تنفيذ؟
 

عـدة  قضـايا  تمس العديد مـن القضـايا التـي تحتـاج إلـى اإليضـاح ، فهـي تبـرز األسئلةمن الواضح أن هذه 
تلفــة ولــذلك أهميــة فــي إيجــاد القاعــدة المعلوماتيــة حــول الوجهــات العامــة ، والمحــددات الخاصــة وجوانــب مخ

للبروتوكــول المــدني فــي اتفاقيــة واشــنطن وتطبيقهــا علــى ارض الواقــع ، فــاالفتراض القائــل أن قبــول طرفـــي 
اظهـر قـوة جانـب  االتفاق جاء وفق ميزان القوة بين الطرفين، وهذا ما ظهر من خالل تطبيق االتفاق والـذي

 .على أخر 
 

 :أهمية البحث 3.9
 

تكمن أهمية هذه األطروحة في أنها تسعى لتوفير قدر مـن المعلومـات حـول البروتوكـول المـدني فـي اتفاقيـة 
واشنطن بين الجانـب الفلسـطيني واإلسـرائيلي ومـا يشـوبه مـن تطبيـق ، وتـزداد أهميـة هـذه الدراسـة فـي ضـوء 

ــــوفر دراســــات أكا ــــين الجانــــب الفلســــطيني عــــدم وجــــود وت ــــة ب ــــة حــــول البروتوكــــول المــــدني مــــن االتفاقي ديمي
واإلسرائيلي ، مع أن هذا األمر كان وما زال هامًا منذ بداية تطبيق بنود االتفاق على ارض الواقع منذ قيـام 
، السلطـة الوطنية الفلسطينية ، مع أن البروتوكـول المـدني بقـي الجـزء الكبيـر منـه غيـر مطبـق بشـكل كامـل 

إال انــه كــان ذو أهميــة كبيــرة بالنســبة لحيــاة المــواطن الفلســطيني  والســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي األجــزاء 
التي طبقت منها ، ولذلك من الضروري توضيحه حتى نتمكن من فهم أهمية هذه القضايا من االتفاق على 

 .ممارسته على ارض الواقع حياة المواطن الفلسطيني ، والذي أخذت مسار جديد بعد تطبيق االتفاق و 
 

وكــذلك يمكــن التعــرف مــن خــالل هــذا البروتوكــول علــى أهميــة االتفاقيــة وكــذلك علــى مــدى قســوة وصــعوبة 
 .االتفاقيةبعض القرارات التي فرضت على المفاوض الفلسطيني أثناء وبعد المفاوضات وتوقيع 
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منح أهمية مناسبة لدراسة القضايا المدنية  الباحثين،من الواضح أن شح الدراسات أو عدم توفرها بين أيدي 
 الفلســطينية،مــن اتفاقيــة واشــنطن واالطــالع علــى هــذه االتفاقيــة التــي أصــبحت أحــد ركــائز الســلطة الوطنيــة 

واالطــالع كــذلك علــى  اإلســرائيلية،ولــذلك مــن المجــدي االطــالع ومراجعــة كافــة جوانــب االتفاقيــة الفلســطينية 
ية والنجاح واإلخفاق التي وصلت إليه فـي تطبيـق هـذه البنـود حتـى نـتمكن مـن كيفية تطبيق بنود هذه االتفاق

 .السابقة اإلخفاقاتمساعدة الجانب الفلسطيني على تجنب الوقوع في 
 
عــن معرفــة الشــق المــدني مــن اتفــاق واشــنطن و طريقــة تطبيقــه  جــزًء هامــاً ســتوفر  األطروحــةن أهميــة هــذه إ

 .على أرض الواقع 
 
 الفلسـطينية،ية وبنودها ال يمكن أن تكون دون توفر قاعدة مسبقة لطبيعة المنطقة والقضية ن دراسة االتفاقإ

تـؤدي هـدفها بأفضـل ل الـدقيق،وبذلك ال بد من إيجاد قاعدة متماسكة وواضحة من اجل الوصـول إلـى الفهـم 
 .النتائج

 
توقيــع اتفاقيــة واشــنطن،  جــزًء مــن هــذه الدراســة علــى فهــم ومعرفــة المنطقــة قبــل نبــينولهــذا مــن المناســب أن 

سرائيل مما أعطاها أهميـة تنفـرد بهـا  فـال يعقـل  منطقتنـا،ولكون هذه االتفاقية تنفرد بها السلطة الفلسطينية وا 
معاملتهــا فــي تطبيــق قوانينهــا وأنظمتهــا مــع غيرهــا مــن الــدول، وهــي ذات التوجــه الخــاص عــن غيرهــا مــن 

ـــدول، ولهـــذا ســـيكون مـــن األهميـــة دراســـة هـــذا اال تفـــاق وصـــيغه لتكـــون سياســـة جديـــدة للتعامـــل مـــع هـــذا ال
 .الفلسطينيةالبروتوكول بما يتالءم مع اهتمام السلطة 

 
 :منهجية البحث 2.9

 
 و ذلك من خالل ،في البحث الوصفي التحليليو المنهج التاريخي المنهج  اعتمادتقدم هذه األطروحة على 

، وسـتعمد طريقـة مراجعـة األدبيـات المختلفـة والتـي وحـةفرة، والتـي تنـاقش موضـوع األطر تحليل الوثائق المتو 
تتنــاول القضــايا المتنوعــة بهــذه األطروحــة ، بحيــث تكــون هــذه مرتكــزات تــدعيم لهــذه األطروحــة مــن حيــث 

في الوصف معتمدين في ذلك على ما يمكن الحصول عليه  اإليغال، دون  سنتبعهااألدوات والوسائل التي 
 .من مصادر ومستندات ووثائق 
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، ممــا األطروحــةن عمليــة تحليــل الوثــائق الخاصــة بموضــوع األطروحــة يــأتي ضــمن التصــور الــذي تنتهجــه إ
ســـيؤدي إلـــى اإلجابـــة علـــى التســـاؤالت المســـتهدفة فـــي األطروحـــة ، بطريقـــة اقـــرب إلـــى التحليـــل منهـــا إلـــى 

  .عائم لألطروحةه الكتابات لتكون دالوصف الشكلي لهذه الوثائق والقرارات مما سيؤدي إلى مراجعة هذ
 

الرجوع إلــى البروتوكــول المــدني فــي اتفاقيــة واشــنطن واالطــالع علــى كيفيــة بــوبــذلك تكــون األهميــة الرئيســة 
تـم نقلهـا إلـى الجانـب  تقسيم هذا البروتوكول من خالل تقسيم المواد الصادرة عنه وأشـكال الصـالحيات التـي

 .الفلسطيني
 

 مبررات الدراسة  4.9
 

ر ذاتـــي و مبـــرر أكـــاديمي، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالمبرر الـــذاتي فيتمثـــل فـــي اهتمـــام الباحـــث لهـــذه الدراســـة مبـــر 
الشخصــي، كونــه متــابع لهــذا الموضــوع و يهــتم بتفاصــيله، و كــذلك طبيعــة العمــل فــي هــذا الشــق مــن اتفــاق 
واشــنطن فيمــا يخــص الشــؤون المدنيــة، و ألهميــة هــذا األمــر كــان ال بــد مــن االطــالع علــى قضــايا االتفــاق 
الفلسطيني اإلسرائيلي التي سلكها وصوال إلى مرحلة التطبيق، و متابعة الطرق و الوسائل التي انتهجت في 

 .تطبيق هذا االتفاق في مختلف المناطق التي مورس العمل في تنفيذه
 

فيما يتعلق بالمبرر األكاديمي ، فقـد أصـبح مـن الضـروري البحـث فـي قضـية تطبيـق االتفـاق الـذي عقـد فـي 
ن بخصـــوص القضـــية الفلســطينية، و تتبـــع قضـــايا هــذا االتفـــاق و مـــا نــتج عنـــه بعـــد فتــرة زمنيـــة مـــن واشــنط

، و دراسة ذلك أصبح ضروريا لكـون االتفـاق تـم نتوقيعه، و إظهار مدى أهميته على المواطنين الفلسطينيي
و عليه كان  من اجل التوصل إلى سالم و من خالل تدخل دولي من اجل إيجاد الحل للقضية الفلسطينية،

البد من إظهار المرحلة التي وصل إليها االتفاق بعد فترة مـن الـزمن، ليكـون عونـا فـي إيجـاد نهايـة للعوائـق 
 .و الصعاب التي جمد عندها نقاط االتفاق

 
و من أجل ذلك كان ال بد للباحث من تحليل و توضيح طرق التعامل و الردود من الجانب اإلسـرائيلي مـن 

تماعــات بــين الجانــب الفلســطيني و اإلســرائيلي فيمــا يخــص قضــايا البروتوكــول المــدني خــالل محاضــر االج
دون تحيــز و بشــكل موضــوعي حتــى نــتمكن مــن االطــالع علــى طريقــة ســير هــذه االجتماعــات وطــرق حــل 

 .             نالقضايا التي تخص المواطنين الفلسطينيي
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  الثانيالفصل 
 

 مدخل تاريخي حول القضية الفلسطينية
 

 مقدمة : 9.8
 

تعتبر القضية الفلسطينية من أهم القضايا العالمية، التي تناولها الباحثون بالدراسة و االهتمام، و قبل الحديث 
ا، ال بد من استعراض موجز لهذه القضية، يتم من خالله ربط الماضي بالحاضر من عن أي قضية تتعلق به

أجل تسهيل فهم هذه األحداث التي تميزت بالتأزم و التعقيد على مدى عشرات العقود من الزمن، و يعتبر 
اسة اتفاق واشنطن مفصل تاريخي مهم في تاريخ القضية الفلسطينية في العصر الحديث، لذلك ال بد من در 

هذا االتفاق و الوقوف عليه وقفة متأنية للبحث و الدراسة و التحليل  لنرى ما وصلت إليه األمور بعد هذا 
 .  االتفاق و خاصة تأثيره على حياة السكان في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني

 
 .أوسلوإلى  9122 القضية الفلسطينية ما بين سنوات  8.8

 
الجزء ، مقسمة إلى ثالثة أجزاء ،وعقد اتفاقيات الهدنة 1949_1942معارك  لقد أصبحت فلسطين بعد انتهاء

وأقيمت عليه الدولة  ،من مساحة فلسطين تحت السيطرة اليهودية% 7774مساحته األول والذي تقدر 
 .اليهودية

 
لحق من مساحة فلسطين والذي يطلق عليه الضفة الغربية، أ%  2073 الجزء الثاني والذي تقدر مساحته

 .وشكل معها المملكة األردنية الهاشمية ،بإمارة شرق األردن
 

 ،وضع تحت اإلدارة المصرية ،قطاع غزة من مساحة فلسطين %273 الجزء الثالث والذي تقدر مساحة
ونتيجة لهذه األحداث تشتت الشعب الفلسطيني في العديد من الدول المختلفة حيث قسم الشعب كذلك إلى 

 :و هي  ثالثة أقسام
 
 .منها القسم األول من بقي في أرضه وبالده في المناطق التي وقعت تحت االحتالل اإلسرائيلي ولم يهاجرو ا

 .القسم الثاني من الشعب الفلسطيني سكان الضفة الغربية وقطاع غزة
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جئون الفلسطينيون الذين أرغمتهم المجازر البريطانية والصهيونية اللاالقسم الثالث من الشعب الفلسطيني 

حيث قدر عددهم بأكثر من نصف الشعب  ،إلى مناطق أخرى ءوالمؤامرات على النزوح عن أرضهم واللجو 
الشعب  ات الهجرات والتشرد الذي تعرض لهاحلقة أولى من سلسلة حلق إالولم يكن هذا التشرد  ،الفلسطيني
 .الفلسطيني

 
حيث كان انهيار كيانه  ،ي وكيانهي لحقت بالشعب الفلسطينمن ذلك عظمة المصيبة والتدمير التو يتضح 

من قبل سلطات االحتالل وتعرض الشعب  نوطمس الهوية العربية للفلسطينيي ،السياسي واالقتصادي
وكذلك القرارات  ،نيمن اجل تفريغ األرض من أصحابها األصلي ،الفلسطيني للمجازر الصهيونية المتكررة

 (فقدان امن) ذلك أصبح الشعب الفلسطيني يعيش حالةوب ،العسكرية الخاصة بمصادرة األراضي الفلسطينية
 ،كاملة بعد أن عمدت الحكومة اإلسرائيلية إلى استخدام مبررات قانونية لتخفي سلب األراضي وضم السكان

من قوانين الدفاع وغيرها  141والمادة  ،1910وكان ذلك عام(. 1972،قاسمية) مثل قانون أمالك الغائبين
 .لحجج لالستيالء والسيطرة على األرض واإلنسانالكثير من األوامر وا

 
لم تنجح في  ،أن الهزائم والتشرد والصعاب الذي تعرض له الشعب الفلسطيني على أرضه رغم ما جرى إال

 ،ن إنشداد هذا الشعب إلى  أرضه أقوى من كل المؤثرات السلبيةأحيث ثبت  ،تفتيت معنويات هذا الشعب
 ،والجيوش القومية العربية كانت تتأسس ،في المنطقة ركة القومية تشهد مداً وقد كانت في هذه المرحلة الح

 ،الثوري العربي لازداد الوعي الفلسطيني الثوري مع ازدياد هذا المد القومي وأصبح هناك انخراط بالعم
يات وأخذت العمل ،العديد من الخاليا والتنظيمات العاملة داخل فلسطين ضد االحتالل اإلسرائيلي توتشكل

سواء داخل الوطن  نالفدائية تظهر بازدياد مع ازدياد الوعي الثوري للعديد من الشباب والمواطنين الفلسطينيي
ولم يقتصر  ،والذين آخذو يشكلون نواة العمل المنظم المستقل لألعمال الفدائية العسكرية ،المحتل أو خارجه

ن الحافز في ذلك هو اإلهمال الذي اوك ،ة فقطفي األحزاب القومية الثوري طنشاطهم الوطني على االنخرا
حيث اعتبرت القضية قضية الجئين وليست  ،تعرض له الشعب الفلسطيني على الصعيد الرسمي العالمي 

ومن  ،السياسي مجئون مصب االهتمااللاوبذلك أصبح ، قضية شعب طرد وقتل وشرد واغتصبت أرضه
دون االهتمام بالقضية الفلسطينية  ،نية واإلغاثة والتعويضالعمل على حل مشاكلهم الغذائية والسك الضروري

جئين تحت اسم التوطين والذي رفضها اللامن المشاريع التي تخص  دبشكل كامل حيث تم االهتمام بالعدي
 .ورفض وجود إسرائيل كأمر واقع لى ضرورة حقه في العودة إلى أرضه،وأصر ع ،الشعب الفلسطيني
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الذي أخد طريقا جديدا اعتمد على إستراتيجية الكفاح  ،لمهم على الساحة الفلسطينيةبهذا التحول الفلسطيني ا
 ،والعزم الثابت على متابعة الكفاح المسلح والثورة حتى تحرير الوطن الفلسطيني ،والتصميم المطلق ،المسلح

سكرية في البداية ضد من محدودية العمليات الع مبالرغ، وحق تقرير المصير فيه والسيادة عليه ،والعودة إليه
كانت اعتداءاتهم  حيث ،نأنها خلقت بداية من حالة انعدام األمن لإلسرائيليي العدو الصهيوني حجما وعددا إال

 .بشكل وحشي مستمرة نعلى المواطنين الفلسطينيي
 
 ،لحةنقطة انعطاف في تاريخ العمل الفلسطيني وذلك بسبب نجاح الثورة الجزائرية المس 1961بداية  تكان 
وذلك في  ،مما جعل النشاط السياسي الفلسطيني يأخذ دورا مستقال ،فشل الوحدة العربية المصرية السوريةو 

كد على ضرورة العمل المسلح من خالل الدور الفلسطيني لتنظيمات الفلسطينية التي كانت تؤ تشكيل ا
 .الخاص

 
من خالل انعقاد المؤتمر الفلسطيني ، ةتم اإلعالن عن قيام منظمة التحرير الفلسطيني 1964 ايار 22في 
وبذلك أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل للشعب  ،في القدس (المجلس الوطني) األول

 .وهي الرديف الوحيد للكيان الفلسطيني المستقل ،الفلسطيني في جميع المحافل العربية والدولية
 

وذلك بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بعدة  ،1/1/1961 التي انطلقت بتاريخ الثورة الفلسطينية المسلحة
وكان ذلك من خالل تشكيل حركة  ،يوالمقاومة ضد االحتالل اإلسرائيل ،أشهر حيث أعلن الكفاح المسلح

 ،أنها بقيت محدودة األثر في تلك الفترة  إالوعلى الرغم من أهمية ذلك الحدث  ،التحرير الوطني الفلسطيني
أبرزها حرب عام  ، والتي كانالتطورات المصيرية التي شهدتها المنطقة في السنوات القليلة التاليةولقد كانت 

وأراضي عربية أخرى من الدول  ،(الضفة الغربية وقطاع غزة) احتالل باقي أراضي فلسطينأدت إلى  1967
 .دو الصهيونيفتحت المجال واسعا كي تنطلق الثورة الفلسطينية المسلحة ضد الع ، حيثالمجاورة

 
بعد احتالل باقي األراضي الفلسطينية تشريد عدد إضافي من الشعب  1967كان من ابرز نتائج حرب عام 

 .  مضاعفا نليصبح عدد النازحين الفلسطينيي ،الفلسطيني
 

حيث برهنت إسرائيل من  ،مدى الضعف الذي كانت تعاني منه األنظمة العربية ،1967كشفت حرب حزيران
لها المجال إلعطائها النفوذ للحفاظ على المصالح  تتيحالتي  ،الحرب للعالم على قدرتها المتفوقةخالل هذه 

وضمنت  ،والعمل ضد النفوذ السوفيتي ،وخاصة المصالح النفطية(. 1922،الصداقة) الغربية في المنطقة
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موارد المياه في الضفة و  ،وسيطرت على المصادر النفطية في سيناء ،لنفسها حماية المالحة في خليج العقبة
 .الغربية وقطاع غزة

 
ولذا كان ال بد من اخذ زمام المبادرة بأيديهم حيث  ،نتقدم يتضح الشعور الذي انتاب الفلسطينييومما 

، وفي الوقت نفسه استخدمت الثورة مختلف األساليب العنيفة والتي يمكن تطبيقها في القتال ضد االحتالل
وسنت العديد من  ،وسعت االستيطانو  ،حيث قتلت المواطنين وهدمت المنازل االحتالل عنيف، فعل كان رد

وكان ذلك جميعه من اجل تامين السيطرة األمنية والعسكرية للحفاظ  ،القوانين المعادية للشعب الفلسطيني
 .على الهدوء بما يكفل مصالحها االقتصادية والسياسية

 
تمكن الشعب الفلسطيني  ،ب الشعبية الفلسطينية زخما كبيراواكتسا ،وبعد بروز خط الكفاح الشعبي المسلح 

، 1974 وذلك في مؤتمر الرباط عام ،من خالل منظمة التحرير الفلسطينية الحصول على استقاللية التمثيل
 1964و يتضح أن قمة القاهرة األولى عام  ،مما ينسجم مع توجهات التيار الشعبي الجارف والتكيف معه

قمة المهمة العربية في احتضان فلسطين بتجسيد العمل بإعالن قيام منظمة التحرير  هي (.1922،الصداقة)
قمة االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا  1974 فقد كانت قمة الرباط عام ،الفلسطينية

طينية من كافة الدول واالعتراف بمنظمة التحرير الفلس دوعلى اثر ذلك توالت حملة التأيي ،للشعب الفلسطيني
وأصبحت المنظمة عضوا في العديد من المنظمات الدولية  ،والقوى التقدمية والديمقراطية في العالم ،والشعوب
 .وعضوا مراقبا في األمم المتحدة ،واإلقليمية

 
وحروب وبقيت صورة النضال الفلسطيني قائمة رغم ما تعرضت له قيادة الشعب الفلسطيني من ضربات 

أن الحفاظ على استقاللية الموقف الفلسطيني والهوية الفلسطينية بقي ثابتا رغم  إال بين الدول العربية، لوترحي
 .ما مرت به القضية من مد وجزر

 
من أروع وأنبل ما شهده تاريخ  ،1927كانون أول عام  التاسع من لقد كانت االنتفاضة التي اندلعت في

 ،ضد القوات المسلحة العسكرية(. 1997،وآخرون،الحمد)المدنية حيث أخذت طابع الحرب الشعبية  ،فلسطين
 وجملة العوامل ،هذه االنتفاضة عوقد ساعدت األوضاع والظروف التي سادت الضفة وقطاع غزة إلى اندال

مستمر واليأس الذي لحق بالشعب العدوان الو  ،ممارسات قمعيةالتي تعرض لها الشعب الفلسطيني من 
خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان والمحاوالت المستمرة لتصفية القضية الفلسطيني في أعقاب 

والتحدي والمواجهة الذي  ،الفلسطينية وشطب منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة السياسية في المنطقة
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جديد وفريد  ووسط هذه التحديات كان ال بد أن تخرج االنتفاضة كنمط ،أطلقته إسرائيل لكل العرب والمسلمين
 .على الصعيد الكمي والنوعي في تاريخ مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل اإلسرائيلي

 
حيث كان هذا  ،الوطنية والحفاظ عليها في صيانة هويته لقد اثبت الجيل الفلسطيني الجديد انه قد أبدع
 .ديمومة البقاء والتوهجومنح الكيانية الفلسطينية  ،اإلبداع الرصيد االستراتيجي النطالق االنتفاضة

 

م ، دعت الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفييتي إلى مؤتمر سالم في  1991بعد حرب الخليج عام 
م في منطقة الشرق األوسط لوقف الحرب بين  1991آذار  6مدريد بعد أن أطلقت المبادرة األمريكية بتاريخ 
و كانت (. 1996نوفل ، )ن جانب آخر واستبدالها بلغة الحوار،الفلسطينيين و العرب من جانب و إسرائيل م

الدعوة إلى مدريد ممن اجل الجلوس وجها الى وجه خلف طاولة المفاوضات للبحث في عملية صنع السالم 
 .فيما بينهم، و صنع االستقرار في المنطقة

 
ر االفتتاحي تحت رعاية كل من و تمت دعوة إسرائيل ، سوريا ، لبنان ، األردن و الفلسطينيين إلى المؤتم

م في مدريد، ليكون مؤتمر مدريد  30/11/1991الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفييتي في تاريخ 
بمثابة حدث كبير ، مثل الحد الفاصل بين حقبة تاريخية قديمة من تاريخ شعوب دول المنطقة و أخرى جديدة 

. 
 

إسرائيل في مفاوضات وجها للوجه مع سوريا ، لبنان ، األردن و  للمرة األولى في هذا المؤتمر دخلت
الفلسطينيين ، و قد تم تمثيل الفلسطينيين من قبل وفد من الضفة الغربية و قطاع غزة ، حيث عقد بعد ذلك 

 .عدة لقاءات بين الوفود المشاركة في المحادثات من أجل الوصول إلى حلول و اتفاقات
 

في النرويج بين إسرائيل و  1993المحفز لسلسلة من المحادثات الخاصة في عام و يذكر أن مدريد كانت 
 .الفلسطينيين ، حيث اختفت محادثات مدريد مع بداية عملية أوسلو للسالم 

  
 .وسلومحادثات أ 9.8.8

 
من  وذلك لما لهذا الحدث ،سلو حدث من األحداث التاريخية الكبرى في القضية الفلسطينيةو تعتبر محادثات أ

لرغم عن رأي اوقد أصبح هذا الحدث أمرا واقعا ب ،اثر كبير ونتائج ظاهرة على شعوب ودول المنطقة
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 ،بل كان نتاج لموازين قوى ،وهذا الحدث التاريخي لم ينتج بفضل الفريقين المتحاورين ،المعارضين والمؤيدين
قليمية وبذلك لم تعد هذه المحادثات وما نتج عنها بل ملكا  ،و وقعوهأملكا لمن صاغوه  ولتطورات دولية وا 

وبذلك كانت  ،وملكا للقوة الكبرى المؤثرة في رسم السياسة الدولية وتقرير المصير ،شعوب التي تأثرت بهلل
 .هذه المحادثات بداية مرحلة جديدة لشعوب المنطقة

 
 .سلوو األسباب والمقدمات التي أدت إلى محادثات أ 8...8

 
 ،كان لها األثر األكبر على شعوب المنطقة وحياتها ،اسية ومتغيرات عدةحداث سيأمرت المنطقة في 

سواء على الصعيد اإلقليمي أو  ،أي إنسان إنكاره عذلك اثر ال يستطيلوأوجدت تغيرات ملموسة وواضحة و 
 :التي مهدت لهذه المحادثات العالمي ومن أهم اآلثار

 
والتي حددت  ،1927كانون األول من عام  سع منالتاالنتفاضة الشعبية في فلسطين والتي تفجرت في ا

لها األثر األكبر في إرساء ووضع األسس الرئيسية  ، كانأهدافها منذ البداية بالحرية واالستقالل
يعتبر تفجر االنتفاضة وتمسك قياداتها بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب و (. 1991،نوفل)،للمحادثات
ووضع حدا لكل  ،قعها السياسي على المستوى العربي والدوليأعاد للمنظمة روحها ومو  ،الفلسطيني

التي  1922المحاوالت الدولية والعربية للقفز عن منظمة التحرير الفلسطينية والتي ازدادت بعد حرب عام 
وفرض األمر الواقع على جميع القوى اإلقليمية والدولية وذلك  ،في لبنان الفلسطينية شنت على المخيمات

مما فسح المجال لظهور مبادرات دولية جديدة لتسوية النزاع في الشرق  ،ر في القضية الفلسطينيةإلعادة النظ
 .األوسط

 
عند اإلدارة األمريكية بان االنتفاضة في الضفة والقطاع  ةشكلت قناع ،تواصل االنتفاضة وتصاعد نضالها

يشكل خطرا جديا على مصالحها في واستمرارها قد  ،تحمل مقومات التواصل واالستمرار لفترة زمنية طويلة
وبالتأكيد سيكون هناك تحرك أمريكي جديد وجدي في نفس الوقت من اجل إيجاد حل للقضية  ،المنطقة

 .من اجل تامين مصالحها في المنطقة ،الفلسطينية
 

وفرضت على جميع العرب تجديد البيعة  ،لقد استطاعت االنتفاضة تحديد وتثبيت عنوان الشعب الفلسطيني
القضية  وضعيةومع هذا التواصل لالنتفاضة كانت تقوم بإعادة ترتيب  ،لمنظمة التحرير الفلسطينية

الفلسطينية في مقدمة اهتمام الدول المهتمة في الشرق األوسط وخصوصا الواليات المتحدة والدول العالمية 
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لتي أثرت بشكل تدريجي على وا ،األمر الذي أدى إلى طرح العديد من البرامج والمشاريع السلمية ،العظمى
 ،من اجل توفير الحماية السياسية لالنتفاضة ةالفكر السياسي الفلسطيني وقيادة  منظمة التحرير الفلسطيني

مما جعلها تنطلق  ،ر والتعديل الجوهري في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينيةيحداث التغيا  و 
وبحق إسرائيل في  ،واإلقرار بدولتين لشعبين ،332، 242 القرارينباتجاه مبادرة فلسطينية تضمن االعتراف ب

وتحويل ، نتفاضةاالواستثمار التضامن الدولي مع  ،ك من اجل توفير المدخل لحماية االنتفاضةلالوجود وذ
 .هذا التضامن المعنوي إلى خطوات سياسية عملية تدفع بالقضية الفلسطينية نحو موقع أفضل

 
كانت القضية الفلسطينية توحد العرب  بعد أن، تراجع لوضعية القضية الفلسطينيةحدث  في حرب الخليج

كان للموقف الذي اتخذته منظمة التحرير و ، المشترك ضد االحتالل اإلسرائيلي وتشدهم نحو الصراع
 من ، وذلك من خالل إيقاف المساعدات والدعم واإلسنادالسلبي على القضية  الفلسطينية الفلسطينية األثر

ين في وضع صعب من الكويت مما جعل الفلسطيني ن، وطرد وتشريد الفلسطينييدول الخليج
الذي توفر لها بفضل  رمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها االحترام والتقدي و قد ففقدت(. 1991،نوفل)،جدا

حجة تأييد ا وعربيا ب، والمبادرة السياسية على الصعيد العربي والدولي وبذلك أصبحت محاصرة دولياالنتفاضة
 السادس من، وقد تمت في وسط هذه الظروف أن أطلق الرئيس األمريكي بوش  في العراق باحتالل الكويت

، مستغلين بذلك الظروف التي تمر بها المنطقة من درة لصنع السالم في الشرق األوسطمبا 1991آذار 
قليميا، إلط الق مفاوضات عربية إسرائيلية حيث هندس بيكر خالل تحرك الوزير بيكر لتهيئة المسرح دوليا وا 

عقد مؤتمر مدريد  ، وتمأييد والمساندة الدولية والعربيةة على الجميع وكسب التر ، وسوق مبادلسالممؤتمر ا
سبير ، ) لألمام،أي خطوة  تحرزالمحادثات إلى واشنطن إال أن هذه المحادثات لم  ونقلت 1/10/1991

، طريق مسدود شهر طويلة، ولكن وصلت في نهاية المطاف إلىأ تاستغرقأن مفاوضات واشنطن و (. 1992
، نوكان ال بد أن يكون هناك قناة لصياغة مبادف أساسية لصنع السالم في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيي

، من خالل االدعاء بعدم مشاركة منظمة الوقت سدى في واشنطن أنه ال جدوى من إضاعةمنه بإدراكا 
اإلحباط التي جاءت نتيجة تعثر  و تبين أن حالة(. 2001قريع، )،الفلسطينية في المفاوضات التحرير

طبيعة السياسة  فيأسباب اإلحباط  تمثلت رغم من  ضرورة الوصول إلى السالم ،  المفاوضات واشنطن ب
في المفاوضات ، إيقاف هذه السياسة ، وكذلك عدم تحقيق أي تقدم ايجابي  التي يتوجباإلسرائيلية الخشنة و 

تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمالية في األراضي المحتلة ، ولجميع ما تقدم كان ال بد من و 
 .شرق األوسطلتكون انطالقة جديدة للإيجاد مخرج لهذا الطريق المسدود ، والوصول إلى محادثات جديدة 

 
 اق المبادئمجريات محادثات أوسلو من السرية إلى توقيع اتف  8...3
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ثات في بدايتها في مسار علني تأتي هذه المحاد ولم المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية لم تأتي وليدة الصدفة،

ء الفلسطيني بأن اللقا بين وهذا األمر.  (1991 ،نوفل)، هناك تحضير مسبق لهذه المحادثات بل كان، 
، الذي حضره أبو وجيه المؤتمر المتعدد األطرافة تفي لندن من خالل اجتماع لجن اإلسرائيلي جاء بداية

 يفيصل الحسيني أعضاء الوفد الفلسطينو  يراو الفلسطينية، برفقة حنان عش عالء احمد قريع احد أفراد القيادة
أستاذ في جامعة حيفا ومن  وهو ،دحيث تم ترتيب اللقاء الباحث اإلسرائيلي هيرتشفيل ،المفاوض في واشنطن

ينية وقد تم اللقاء في لندن بحضور ممثل منظمة التحرير الفلسط ،من قيادة حزب العملضاء المقربين األع
أن يكون هناك لقاء  داقتراح هيرتشفيل هتضح أن اللقاء كان مميزا والذي ميز في لندن السيد عفيف صافية، وي

الفلسطينية  وبذلك تكون هذه نقطة بداية انطالقة المحادثات وأن يكون هذا اللقاء في النرويج، أخر،
ن الحديث يصدر عن رجل أو  ن اللقاء غير رسمي،أحاول آن يعطي انطباع  داإلسرائيلية بالرغم أن هيرتشفيل

رغم أن الحديث انصب بشكل مباشر على القضايا السياسية (. 1994.عباس) ،أكاديمي ال يلتزم بشيء
 .الخاصة بمفاوضات واشنطن

 
، 10/1/1993هم األول يوم لقائجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في سلو بين الو لقد انطلقت بداية محادثات أ

و  حسن عصفور، اللقاء عن الجانب الفلسطيني أبو عالء،هذا وقد شارك في  حيث استمر اللقاء لمدة يومين،
وبين أبو مازن أن اللقاء األول كان اقرب  ،كرون برين دلو  ،دوعن الجانب اإلسرائيلي هيرتشفيل ماهرالكرد،

أما بخصوص الطريقة التي اتبعت في المفاوضات فقد تم  .منها إلى المفاوضات(. 1994.عباس) .عارفتلل
على ضرورة  وقد أكد الجانب اإلسرائيلي وطريقة التدرج والمرحلية، االتفاق على أن تكون ضمن سرية تامة،

واعتبر أن السرية هي  حيث بين أن السرية شرط ضروري لنجاح المعركة السياسية،(. 1992.سبير) .السرية
وقد بقيت هذه  مفتاح العمل المشترك بين األطراف باإلضافة إلى الجدوى الكبيرة في الثقة بين المفاوضين،

حتى التوقيع على اتفاقية التسوية  1991 إلى 1993القاعدة السرية التي عمل بها في أوسلو مستمرة من 
حيث أخفى أمر المحادثات وانحصرت المعرفة بين  ،فلسطينيكذلك الجانب ال وأمر السرية أكد عليه المرحلية،

 .عدد قليل من القيادة الفلسطينية 
 

أن هذه  يفقد رأى الجانب اإلسرائيل التدرج والمرحلية، هين على أن تكون طريقة المحادثات اتفق الطرفا
نها ستؤثر على أعلى الطريقة ستضمن لهم االحتفاظ واستمرار السيطرة على صالحيات معينة، إدراكا منها 

أن الهم اإلسرائيلي و تبين (.  1992.سبير)، مثل السيطرة على الماء و األمن  مصالحها على المدى البعيد،
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مع المحافظة على الدفاع  ،ة التخلص من عبئ االحتاللرغبهو األمن مع  األكبر والوحيد واألكثر حيوية،
 .ن لهمئيليين والحفاظ وتوفير األمعن المواطنين اإلسرا

 
وضع إعالن المبادف موضع فهو (. 2001.قريع) .أما هدف التدرج والمرحلية حسب المفهوم الفلسطيني

قامة السلطة  تمهيد الطريق للوصول إلى المفاوضات النهائية،و  التطبيق العملي، وذلك بعد دحر االحتالل وا 
إحداث اختراق على األرض  أن كويرى كذل األراضي الفلسطينية، منالفلسطينية على اكبر مساحة ممكنة 

حيث سيكون هناك واقع ميداني ملموس  أريحا سيحفز الجماهير الفلسطينية، - من خالل تحقيق اتفاق غزة
شأنه أن يعزز قناعة  و هذا من في إطار تدريجي مما يشجع المواطنين المخاطبين االهتمام بهذا االتفاق،

ويبين كذلك اإلشراك المباشر لمنظمة التحرير الفلسطينية  ئية،الناس بما يتم التوصل إليه بالمرحلية النها
الذي يفتح و  الذي يشمل تحقيق االستقرار األمني، بجميع قواها في صنع مقدمات المرحلة الفلسطينية الجديدة،

جراءات االنتخابات العامة من اجل استكمال مراحل االتفاق  الطريق أمام تأليف الحكومة االنتقالية، وا 
 .قبل أن تصل إلى مرحلة مفاوضات الوضع النهائي الدائم  قالي المرحلي،االنت

 
حيث دارت هذه المحادثات من خالل اثنا  لقد استمرت المحادثات طوال هذه الفترة وهي في كامل السرية،

والتي تم خاللها العديد من القضايا والمناقشات التي وضعت المبادف األساسية التي انطلقت  عشر جلسة،
 في عشر،األحرف األولى في الجلسة الثانية ها المحادثات حتى تم التوصل إلى توقيع المبادف بمن
 محادثات أوسلو عبرت(. 2001.قريع) .ويلخص احمد قريع بعد الساعة الواحدة صباحا، 20/2/1993

ة التي إلى المرحلة الثاني المرحلة األولى والتي كانت عبارة عن عملية استطالع واستكشاف وجس نبض،
إلى المرحلة  انتقاال قامة اتصال معتمدة وتأسيس بنية تفاوضية تبحث في عمق جوانب الصراع،إتعتبر مرحلة 
عطاء قوةالثالثة التي  التي اكتسبت بها المفاوضات  للوصول إلى المرحلة الرابعة، تكون بها نواة االتفاق وا 

كسابها كذلك الصيغة الرسمية من جانب الصيغة الشرعية، بعد أن كانت هذه القناة  الحكومة اإلسرائيلية، وا 
باالعتراف المتبادل بين  تتملالسرية نوعا من التجربة وعناوين أكاديمية، وبذلك انتقلت إلى التفاوض المشترك 

 .لكفاح الشعب الفلسطيني  اً وقائد ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً إسرائيل 
 

 :لمدنيةمحادثات أوسلو وطرح القضايا ا  8...2
 

من اجل تطبيقها في  لقد كانت محادثات أوسلو عبارة عن نقاط ومواضيع تفاوض وضعت في إطار واحد،
ووضعها موضع التطبيق العملي حيث تخص هذه التطبيقات مختلف الشؤون الفلسطينية  ،المرحلة االنتقالية
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والجدير ذكره أن محادثات  ر،وخاصة القضايا المدنية والتي سنذكرها في الفصول القادمة في تفصيل أكث
 :أوسلو تم من خاللها التعرض للعديد من هذه القضايا ونذكر منها 

 
على قضية  لقد تم التركيز منذ بداية المحادثات في أوسلو، ،نالمعابر والحدود وتنقل المواطنين الفلسطينيي

بكة الطرق التي سيسلكها وش ووسائل النقل التي ستعمل، تنقل المواطنين والمعابر التي يمرون منها،
اإلسرائيلية إلعالن  تالجانب اإلسرائيلي في أوسلو من خالل القرارا  موقد قد ،خالل تنقلهم المواطنين
) الفلسطينية وخاصة المعابر والحدود، السلطة إلى الصالحيات المدنيةتعقيدات واضحة حول نقل  المبادف،
ية محادثات أوسلو على إخضاع جميع القضايا اد منذ بدأن الجانب اإلسرائيلي اعتموتبين (. 1992سبير،

وبذلك ستمنح  األمن اإلسرائيلي، حيث فهم من ذلك أن إسرائيل مصدر الصالحيات الرسمي، ةالمدنية لمظل
(. 2001قريع،)صالحيات محدودة واالهم أنها مسيطرة على الحدود والمعابر بصورة مباشرة،  نالفلسطينيي

والصالحيات  حول المعابر والجسور، الذي دارحدة النقاش ة ظهرت عشر  ةالحاديمن خالل محضر الجلسة و 
عليها ورفض الجانب الفلسطيني أن تستثنى هذه المعابر من االنسحاب، وبقيت قضية المعابر معلقة حيث تم 

ي على ضرورة  وأمام إصرار الجانب الفلسطين االقتراح من الجانب اإلسرائيلي إلى نقلها إلى المرحلة االنتقالية،
اقترح سبير من الجانب اإلسرائيلي بنقل قضية المعابر إلى  التنسيق المشترك بين الطرفين  بشأن الجسور،

 .القيادة من الجانبين ليتم اخذ القرار بها وهذا ما تم 
 

نب تم طرح هذه المواضيع أثناء المحادثات على أساس  أن يتم نقلها بشكل مبكر من الجا: التعليم والصحة 
قبل أن يتم أي اتفاق على األرض، وهذا ما رفضه الجانب الفلسطيني من  ،اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني

ومعارضة نقل السلطات  الذي أكد أن المسألة ليست مسألة نقل صالحيات،(. 2001قريع،) .خالل قريع
وعند اشتداد  سرائيلي أوال،ولكن ضرورة وجود اتفاق مسبق على األرض، ويعني ذلك االنسحاب اإل المبكر،

 .أخرى فيما بعد هذا الموضوع مرة النقاش تم االتفاق على الرجوع إلى
 

طالب الجانب الفلسطيني من خالل المحادثات حول هذه القضايا أن تكون : قضية الضرائب والجمارك
دون أي انتقاص من من الجانب اإلسرائيلي  يتم نقلهابعد أن  الصالحيات كاملة في يد الجانب الفلسطيني،

اإلسرائيلية مثل التعليم ( لإلدارة المدنية)  أي أن جميع األقسام المدنية التي كانت تابعة الصالحية الفلسطينية،
 .الجمارك والضرائب والسكان وغيرها

 



 12 

هذه القضايا بنقطة خاصة في بنود االتفاق حيث كانت المادة السادسة ألهميتها  تحديدتم : األراضي والمياه
حيث تم عرض وجهة نظر الجانب الفلسطيني إلى (. 2001قريع،) .والتي عرفت بالمادة الخاصة باللجان

وتقسيم هذه اللجان والفروع ومهام  وطريقة إدارتها وتشكيلها، الطريقة التي ستتم بها نقل هذه الصالحيات،
 .اللجان التي تنتج عنها 

 
ونذكر من هذه القضايا جمع  ياة الشعب الفلسطيني،تم نقاش هذا الملف ألهميته في ح: قضايا السكان

شعب الفلسطيني وذلك العتبار هذا األمر من الجانب لتعتبر قضية جمع الشمل من القضايا الهامة ل ،الشمل
انب اإلسرائيلي في بداية محادثات أوسلو من خالل الجأنه يرمز إلى حق العودة كما بين اإلسرائيلي ب

حيث ربط الجانب اإلسرائيلي قضية جمع الشمل مع مجموعة عمل (. 2001يع،قر ) .قريعهيرتشفيلد إلى 
ربطه بحق العودة إلى  معه بارتياح إذا ما تم االالجئين ، وهذا الموضوع ال يستطيع اإلسرائيليون أن يتعاملو 

شمل ووضع الجانب اإلسرائيلي مقترح خاص للخروج من هذا المأزق بان يتم تسهيل عملية جمع  ،حيفا ويافا
المتقدمين ممن يمكنهم أن و العائالت بأن يتم تقديم مجموعة من المشروعات التي تتطلب اختصاصين، 
أن يكون جمع شمل  وطالبيساهموا في هذه المشروعات إال أن الجانب الفلسطيني رفض هذا الطرح، 

 .العائالت حق من حقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومن حق العودة لهم
 

 

 
 قية واشنطن اتفا  3.8

 
بالرغم من أن المفاوضات السرية بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي جرت في أوسلو، وبمتابعة سرية 

إال انه كان ال بد من  ،بين الطرفين المتفاوضينطريق مسدود  في حال التوصل إلى نرويجية وتدخل مباشر
 :برعاية الواليات المتحدة األمريكية وذلك ألسباب منهانقل اإلخراج والتوقيع العلني على االتفاق في واشنطن و 

 
ولهذا السبب لم (.  1991،نوفل) .إلنجاح االتفاق ن الواليات المتحدة هي الطرف الذي ال غنى عن دعمه،أ

، أي 1993آب  29وكان ذلك في تاريخ  يتأخر بيرس في المغادرة مباشرة من تل أبيب إلى الواليات المتحدة،
بداية المحادثات من وبعد سبعة أشهر تقريبا  من التوقيع على االتفاقية باألحرف األولى، بعد عشر أيام

الوفد اإلسرائيلي الذي غادر مع بيرس  أنالموضوع هذا حول (. 1992سبير،) .ويضيف سبير السرية،
دى القواعد ودنيس روس، في إح مع ممثلين اإلدارة األمريكية كريستوفر، اقد اجتمعو  ونظراؤهم النرويجيون،

األمريكية، وتم اطالعهم على موضوع المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني، مع العلم أن 
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اإلدارة األمريكية على علم بوجود المسار السري في أوسلو، إال أنها كانت  تشك أن يسفر هذا المسار عن 
تسعى إلى بناء استراتيجيه كانت  وزارة الخارجية األمريكيةأن ويعود السبب في ذلك  أي شيء كان،

 .مفاوضات مع سوريا أوال
 
 .مما يشعرهم باإلهانة، وبالتالي يكون الرد بفتور من اجل أن ال يشعر األمريكيون أنهم خارج الصورة،و 
الواليات  إال أن االتفاقية كما هي عليه، ويخشى أال تقبل على الفرصة السامحة باالتفاق، (.1992سبير،)

نجاحه، وقد تعمدت باإليحاء  ةمريكية رحبت باالتفاق، وتعهدت بجهود كبير المتحدة األ من اجل حمايته وا 
ويعلل هذا العمل  بأن االتفاق جاء في وقت كانت فيه اإلدارة (.  1991،نوفل.)للعالم بان االتفاق تم برعايتها 

 ي معالجة مشكلة البوسنة،بسبب إخفاقها ف األمريكية في أمس الحاجة إلى انجاز في سياستها الخارجية،
ت بالنشاط اإلعالمي لالتفاق من اجل إظهار نشاط الخارجية ماسياستها في الصومال، ولذا ق وأخطاء

 .األمريكية 
 

 

 

 
 : مجريات توقيع االتفاق 9.3.8

 
ية أن وأعلنت اإلدارة األمريك ،تفاقالرأت اإلدارة األمريكية في االتفاق اقتراحا سياسيا كبيرا ولذلك رحبت با

سيوقع على االتفاق من  و (.1994،عباس)، 13/9/1993التوقيع على إعالن المبادف سيتم يوم االثنين 
أن الجانب الفلسطيني لم يقرر من سيكون في الوفد  إال ،الجانب اإلسرائيلي وزير الخارجية شمعون بيرس

ومي الذي يمثل دور وزير لقداوان كان من المفروض أن يوقعه فاروق  ،ومن الذي سيوقع على االتفاق
وتم تكليف محمود  ،لقدومي لالتفاق رفض الذهاب إلى واشنطناولكن بسبب رفض  ،الخارجية الفلسطيني

 (.1994،عباس)، اسمهابو توقيع عن منظمة التحرير العباس ب
 

 اكتشف الوفد أن نص االتفاق ال يشير إلى منظمة ،بعد وصول الوفد الفلسطيني إلى الفندق في واشنطن
ومن هنا بدأت جولة جديدة أمام الوفد الفلسطيني  ،التحرير الفلسطينية وانه ال يزال يتحدث عن الوفد المشترك

عطاء شرعية لوالذي يعتبر وجود م  ه،وجودنظمة التحرير الفلسطينية في صيغة االتفاق أمر ضروري وا 
ات في واشنطن بعد الحصار موافقة الواليات المتحدة على استقبال ياسر عرف تعتبر و (.2001،قريع)

ولكن هذا  ،عالقات مباشرة ءعادة بدإكان يرمز إلى  ،والمقاطعة التي فرضت على منظمة التحرير وقيادتها
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االرتياح والفرح بعد االستقبال في واشنطن بحفاوة رسمية سرعان ما تبدد مع مراجعة نص االتفاق من قبل 
ب الفلسطيني مع الجانب اإلسرائيلي واألمريكي الستبدال كلمة الجانقبل االتصال من  أوبد ،يالوفد الفلسطين

ير وذلك يمن كال الجانبين من الصعب التغكان أن الرد  إال ،الوفد الفلسطيني باسم منظمة التحرير الفلسطينية
وتم كذلك  ،الجانبان اإلسرائيلي واألمريكي ىلضيق الوقت حيث أن جميع الترتيبات قد وضعت كما ادع

ولكن أمام التعنت اإلسرائيلي وعدم استجابة أي طرف من  ،مع الجانب النرويجي بهذا الخصوصاالتصال 
على طلب ياسر  اً قرر الوفد الفلسطيني وبناء ،ب الجانب الفلسطينيلاألطراف األمريكي أو النرويجي لط

وبعد  ،د البدءرغم من انه لم يبقى لوقت االحتفال سوى اقل من ساعة على موعالب ،واشنطن مغادرةعرفات 
يوافق على استبدال اسم الوفد  يشكال وجعل الوفد اإلسرائيلتدخل بيكر وزير الخارجية السابق تم حل اإل

الفلسطيني باسم منظمة التحرير الفلسطينية في الصفحة األولى والصفحة األخيرة من نص 
 (.2001،قريع)،االتفاق

 
الطلب وسعى إليه الوفد الفلسطيني وبعد مراسيم االفتتاح  تعديل حسب ما تمالوبذلك تكون انتهت هذه الجولة ب

دقائق من نفس اليوم الموافق  ة وعشرواالحتفال تم توقيع االتفاق عند الساعة الحادية عشر 
دقائق وقد وقع محمود عباس االتفاق عن  مراسم التوقيع بعد تأخير دام عشروبدأت ،  13/9/1993االثنين

 .ون بيرس االتفاق عن الجانب اإلسرائيليووقع شمع ،الجانب الفلسطيني
 

 أثر االحتالل على حياة السكان الفلسطينيين قبل االتفاقيات   2.8
 

وهذا التغير  ،في الضفة الغربية وقطاع غزة نتغيرا مهما على حياة الفلسطينيي 1967لقد أحدثت حرب عام 
كومة االحتالل، التي أصبحت بعد هذا بل شمل التغيير كذلك سياسة ح ،وحدهم نلم يقتصر على الفلسطينيي

وهذه السيطرة  ،الرئيسية واألساسية عن صياغة سياسة الحكم العسكري للمناطق المحتلة ةالتاريخ هي المسؤولي
قد أحدثت تغيرا مهما في سياسة  ،1967ولذلك كانت الحرب عام  ،على األراضي والسكان ستكون بالقوة

إقامة الحكم العسكري نتيجة مباشرة لصراع مسلح  وكانت(. 1927،ستيبنفن)  ،الجهاز السياسي اإلسرائيلي
وهذه االستمرارية تعبر عن احتياجات وأغراض  ،حيث عكست وضعا واقعيا وهذا الوضع جاء ليستمر لألبد

حتى لو استمرت اإلدارة العسكرية لوقت غير  ،ويحصل على سيطرة كاملة على المناطق التي يحتلها ،الحرب
 ،لعلم انه ال يجوز لجيش االحتالل أن يتعامل مع المناطق التي يحتلها وكأنها أراضي خاصة بهمع ا ،محدد

مع العلم أن القانون الدولي يؤكد على عدم جواز شرعية ضم األراضي عن طريق استخدام القوة، سواء 
لتحقيق أهداف دت ، وجوبذلك تكون هذه اإلدارة عسكرية محضة ،استخدمت هذه القوة في الدفاع أو الهجوم
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وخصوصا  ،وأصبحت الصالحيات العليا بالمناطق المحتلة ،د للحقوق المدنيةيالمحتل و سيكون هناك تقي
دارية من اختصاص المجلس الوزاري المصغر اإلسرائيلي الذي يترأسه رئيس الحكومة وعضوية المسؤولية اإل
جهاز األمن اإلسرائيلي  و أصبح(. 2001،غازيت) ،الذي يقدم اقتراحات لجدول األعمال  ،وزير الدفاع

تبعا  ،ولية عن األمن العاديؤ إلى جانب المس عن رسم السياسات في المناطق المحتلة اوال أساسيمسؤ أصبح 
حيث جاء في البيان  ،لما سبق أقامت القوات العسكرية اإلسرائيلية حكما عسكريا في جميع المناطق المحتلة

وفي ( 1993،ليش) .ولون عن األمن وحفظ النظاملقادة العسكريون مسؤ ا أن( 1) اإلسرائيلي العسكري رقم
دارةعهدت جميع سلطات الحكومة والهيئة التشريعية واإلدارة ( 2) بيان رقم  قما يخص المناط والتعيين وا 

الذي يخضع  ،الذي عينه رئيس األركان في الجيش اإلسرائيلي ،المحتلة أو سكانها إلى الحاكم العسكري
ومقيم في مقر  ،وهو ضابط كبير في وزارة الدفاع اإلسرائيلي ،مال الحكومة في المناطق المحتلةلمنسق أع

منطقة غزة في في وكانت القيادة اإلقليمية  ،القيادة اإلسرائيلية والمقيم في مقر القيادة اإلقليمية في بيت أيل
ته إلى القادة العسكريين لحاكم العسكري أن يفوض جوانب من سلط، وكان هناك صالحيات لمدينة غزة
، ويذكر انه تم تقسيم الضفة الغربية إلى ست مناطق عسكرية ،والى الموظفين الكبار في القيادة ،اإلقليمين

 .س كل منها حاكم عسكري يرأ
 

والمصرية في غزة التي سبقت  ،األردنية في الضفة ننيالقو اب ةاألوامر العسكرية الالحقبحتفاظ اال بالرغم من
إذا  ،أنها نصت على أن أي تشريع امني له األفضلية على أي قانون محلي إال ،حتالل في مناطقهازمن اال

والمستشار القضائي ألجهزة األمن من المشاركين  ،ولهذا كان المدعي العسكري الرئيس ،لم يبطله بصراحة
نين المقترحة للعمل أو وكانت مهمتهم تعريف أسس سريان مفعول القوا ،في رسم السياسة في المناطق المحتلة

بقي الحكم العسكري قائما طوال سنوات  و ،إعطاء توجيهات قانونية لصياغة السياسات في المناطق المحتلة
 ،الوضع القانوني للمناطق المحتلة غيرت جذرياً  اً عسكري اً أمر  1300حيث تم إصدار أكثر من  ،االحتالل

 .(1926صالح،) ،دارة المدنيةعلى هذه األوامر تم إنشاء ما يعرف باإل وبناءاً 
 

  اإلدارة المدنية  9.2.8
 

 نون المدنية المتعلقة بحياة المواطنيؤ ير الشيلتس ،1921أنشأت اإلدارة المدنية في تشرين الثاني من عام 
عن  ،1921عام  (947)وقد صدر األمر العسكري رقم ،االقتصادية ،االجتماعية نمثل الشؤو  نالفلسطينيي

ون ، لتدير الشؤ حيث نص هذا األمر على إقامة اإلدارة المدنية (.1926،صالح.)ش اإلسرائيليقائد قوات الجي
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دارتها ويعتبر هذا األمر هو النظام الدائم الذي حدد السيطرة اإلسرائيلية  ،المدنية وتزويد الخدمات العامة وا 
 ".ن تغير دستوري إعالن جانب واحد ع" أن هذا األمرو  (.1927،بنفنستي)، على المناطق المحتلة 

 
ن رئيس اإلدارة المدنية يعلى هذا األمر وتم تعي بناءون المدنية عن المسائل العسكرية ل الشؤ حيث تم فص

دا ما ع( األردني)حلي محيث تشمل سلطاته جميع الصالحيات التي وردت في القانون الم، 1921عام 
 اإلدارة أما رئيس ،ن تشريعات أساسيةحيث أن لدى قائد المنطقة الصالحية لس ،الصالحيات العسكرية

ولين والموظفين الحكوميين وتخويل ين كبار المسؤ وتعي ،المدنية فلديه الصالحية لسن تشريعات ثانوية
 .الصالحيات لهم

 
رغم من تشكيل اإلدارة المدنية إال أن القيادة العسكرية احتفظت بالجهاز اإلداري األساسي للمؤسسات التي الب

المشكلة إلدارة الشؤون المدنية الفلسطينية في  المدنيةاإلدارة  أن كما (.1993،ليش)،بل االحتاللكانت قائمة ق
في غزة ضابطا في  ةحيث كان أول مدير إدارة مدني ،إدارة مدنية وال فلسطينية األراضي المحتلة لم تكن

عمل مستشارا سياسيا للحاكم في الضفة الغربية أستاذا جامعيا  ةوأول مدير إدارة مدني ،الجيش اإلسرائيلي
واستبقي  ،وبذلك بقيت القيادة العسكرية اإلسرائيلية محتفظة بالجهاز اإلداري األساسي للمؤسسات ،العسكري

 ،والتعليم والصحة واألشغال العامة ،واالتصاالت وخدمات البريد ،الموظفون الفلسطينيون في دوائر الزراعة
صادقة على األمور في الدوائر التي يتولى المهمات فيها موظفون واحتفظ الضباط اإلسرائيليون بحق الم

وسيطر على  نن فلسطينيييين موظفيوقام بفصل وتع بالصالحيات وكذلك احتفظ الحكم العسكري ،فلسطينيون
 (.1993،ليش)،ميزانية الدوائر وتولى رسم سياستها

 المخطط التنظيمي لإلدارة المدنية   8.2.8
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 ،نويتضح من هذا المخطط أن سلطات االحتالل قد سيطرت على القضايا المدنية للمواطنين الفلسطينيي
من  سنوضح ،ي األراضي المحتلةووضعت طرق لمعالجتها من خالل المفهوم الذي يخدم سياسة االحتالل ف

 .خالل تناول بعض القضايا المدنية التي سنبين طرق معالجتها من قبل سلطات االحتالل

 
 الزراعة  3.2.8

 
وقطاع غزة األوامر العسكرية  ،اتبعت سلطات االحتالل منذ األيام األولى الحتالل أراضي الضفة الغربية 

بقائد المنطقة في جيش الدفاع اإلسرائيلي في حينه أمرا  ما يسمى، وتنفيذا لذلك فقد اصدر كما ذكر سابقا
 منطقةمنتجات زراعية في    أمر بشان نقلوالذي أطلق عليه  1976_172_(47) عسكريا يحمل الرقم

من خالل نقل اإلنتاج  (.1926،صالح) .نوقد قيد هذا األمر حركة المزارعين الفلسطينيي( يهودا والسامرا)
ين ضباطا إسرائيليين يقومون بدور المراقبين الزراعيين من يفة الغربية وقطاع غزة وكذلك تعالزراعي في الض

وكذلك  ،الحيوان حيا أو ميتا ،وكذلك تم تعريف المنتوج الزراعي انه يشمل النبات ،اجل تنفيذ هذا القرار
وبين األمر العسكري  ،تالنبات والحيوان وليس من المعلبا أي منتوج زراعي مصدره أو ،الخضروات والفواكه

بترخيص من السلطة  إالانه ال يستطيع أي مواطن فلسطيني إخراج أي منتوج زراعي أو إدخاله إلى المنطقة 
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ويذكر انه قد وضعت قيود وعقوبات لمن يخالف هذه األوامر  ،(أي الحكم العسكري اإلسرائيلي) المختصة
آالف دينار أردني  ثالثةة مالية تصل إلى أكثر من ودفع غرام ،تصل إلى حد السجن ألكثر من ثالث سنوات

تم تعديل أمر العقوبة ليشمل المزيد من العقوبات ابتداء من مصادرة  1922وفي عام  ،لمن يضبط مخالفا
وحجز وسائط النقل وفرض الضرائب إلى آخره من هذه العقوبات التي تهدف إلى  ،المنتوج والغرامة والحبس

 .الفلسطينيإضعاف ومحاصرة المزارع 
 

 نلقد أدى التحكم في الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وضع المزارعين الفلسطينيي
 ،تالي فان عملية التسويق لم تكن مضمونةالوب ،تحت رحمة الحكومة اإلسرائيلية وموظفيها(. 1927،بنفنستي)

 ، فبادرتمزارعين اإلسرائيليينديدا للاع غزة تهضفة الغربية وقطلخصوصا كلما شكل اإلنتاج الزراعي ل
حيث منعت شحنات الخضار  ،الحكومة اإلسرائيلية إلى اخذ خطوات من اجل حماية المزارعين اإلسرائيليين

وقد احتجزت هذه الشحنات  ،والفواكه والحمضيات من الضفة وقطاع غزة من العبور إلى إسرائيل والخارج
 و تذرع ،خسارة المنتوج الزراعي للمواطن الفلسطينيوبالتالي ها على نقاط العبور والطرقات مما أدى إلى إتالف

 ،وكذلك قامت سلطات االحتالل بحظر تسويق البرقوق والعنب إلى إسرائيل ،بحجج وذرائع كبيرة االحتالل
على األمر العسكري  بناءاً  ،لكوتهاأن إسرائيل قامت بتطبيق نظام (. 1927،بنفنستي. )وتؤكد ميرون بنفنستي

وذلك حفاظا  ،رح بها دخول السوق اإلسرائيلي من الضفة الغربيةكمية الخضار المسوالذي يحدد ( 1039)رقم
 .تحت شعار وعنوان تحسين التخطيط والتسويق اإلسرائيليينعلى عائدات المزارعين 

 
 وال يخفى على احد أهمية الزراعة للمجتمع الفلسطيني حيث أنها توفر ربع إجمالي الناتج المحلي

% 19ن غزة فأ أما الضفة الغربية يعملون في الزراعة،من العاملين في % 31أن و تبين (. 1993،يشل)،
وذلك بسبب فقدان  ،رغم أن القطاع الزراعي يواجه مشكالت حادة ،من القوة العاملة يعملون في الزراعة
المزروعات ونوعيتها  القيود على كمية استخدام المياه وتحديد كميةو  ،األراضي ومنع صيد األسماك بحرية

 .واشي كذلك ونوعيتهاموعلى كمية ال
 

بقيت سياسة الحصار اإلسرائيلي للزراعة مستمرة منذ بداية احتالله ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة 
حيث منع زراعة أشجار الحمضيات في قطاع غزة مما أدى إلى انخفاض في كمية ونوعية  ،1967عام

كذلك لم تعطي  ،من الحجج وخاصة األمنية منها فيما يتعلق بصيد األسماكوذلك تحت العديد  ،المنتوج
مع العلم أن هذه المنتجات ذات  ،سلطات االحتالل تصاريح لمزارعي قطاع غزة لزراعة المانجا واالفوكادو

من  نوبقي الحظر مستمر من قبل سلطات االحتالل على المزارعين الفلسطينيي ،مردود مربح في إسرائيل
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منع الشركات اإلسرائيلية بيع هؤالء المزارعين األبقار و صيصان الدجاج للتفريخ حتى ال يتم إقامة  خالل
ولهذا لجأ المزارعون الفلسطينيون إلى السوق السوداء في  ،المزارع الناجحة في الضفة الغربية وقطاع غزة

 (.1993،ليش)،حيث كانت مكلفة وتسببت بمشاكل تتعلق بالنوعية ،شرائهم لهذه المنتجات
 

وال يخفى  ،ل االحتالل اإلسرائيليالزراعة في ظالمتعلقة ب القضاياويتضح مما سبق كبر المشكلة لطرق حل 
التي  ،على احد أن فرض هذه القيود على المزروعات الفلسطينية جاءت حفاظا على المنتجات اإلسرائيلية

الوقت ر تسويقها في السوق اإلسرائيلي في كان من الممكن أن تنافسها المزروعات الفلسطينية والتي حظ
نتاجهم الزراعي بحرية في الضفة الغربيةبإمكانهم المزارعون اإلسرائيليون  كان الذي وقطاع  ،بيع محاصيلهم وا 
 .غزة
 

 التعليم  2.2.8
  

ة عملت سلطات االحتالل على السيطر  ،منذ اليوم األول الحتالل إسرائيل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة
العسكرية والتي من خاللها استطاعت  رحيث أصدرت العديد من األوام ،على التعليم في األراضي المحتلة

ويقدر عدد هذه األوامر الصادرة عن سلطات االحتالل  ،أن تخضع المسيرة التعليمية لسلطات االحتالل
تؤكد على الطرق التي تم وهذه األوامر (. 1926،صالح)، كما  اعسكري اً أمر  21بخصوص التعليم ما يقارب

وبذلك يكون قد تم  ،من خاللها عالج النواحي التعليمية في األراضي المحتلة من قبل سلطات االحتالل
من % 40و، من الضفة الغربية% 77إخضاع التعليم لقيود فرضها الحكم العسكري والتي انعكست سلبا على

 التعليم في غزة والذي تسيطر عليه حكومي منمدارس قطاع غزة وذلك لكون هذه النسبة تشكل القطاع ال
ولين في سلك التربية والتعليم من اإلسرائيليين والذين هم أصحاب ؤ ن المسيحيث تم تعي ،سلطات االحتالل

جراء الدورات التدريبي ،دارسمووضع المناهج وبناء ال ،ين وفصل المدرسينيالقرارات الرسمية المتعلقة بتع  ةوا 
 ،أمين مكتبة (.1993،ليش) .ن في أي مدرسة من مدارس الضفة الغربيةيانه لم يتم تعيحيث تبين  ،للمعلمين

 ،1922ولم يرسل أي معلم إلى دورة تعليمية إلى الخارج منذ عام  ،1976أو فني مختبر بدوام كامل بعد عام 
س في الضفة نسبة إلى عدد الطالب بشكل كبير جدا وكذلك انخفاض عدد المدار الوتراجعت نسبة المعلمين ب

 .الغربية مقابل ارتفاع عدد الطالب
 

يتقاضوها تعادل فقط  كانوا ن معدل راتب المعلمين في المدارس الحكومية والتيإأما بخصوص الرواتب ف
وقد فرضت سلطات  ،وال يتقاضون بدل كسوة أو مواصالت كاملة ،من رواتب المعلمين اإلسرائيليين% 11
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ما يقارب يدرس عليم والطلبة من خالل اكتظاظ الصفوف حيث اخذ المعلم االحتالل وضعا مأساويا على الت
مستعينا بلوح مكسور  ،ضاحية بصريةإيوبدون االستعانة بأية وسيلة  ،ستين طالبا في غرفة الصف الواحدة

من المشاركة في أي دورة  نومنعت سلطات االحتالل المعلمين الحكوميي ،وكتب مدرسية شبه ممزقة وبالية
وشددت العمل على التحكم  ،كانت تقام من قبل أي مؤسسة خاصة كانت تحاول رفع مستوى التعليم ةيتدريب

 .التعليمية والسيطرة عليها جبالمناه
 

ومما ال شك فيه أن لجوء سلطات االحتالل إلى األوامر العسكرية في السياسة التعليمية أدت إلى تأخير 
الل العقوبات الجماعية والذي شمل إغالق الجامعات والتي كانت وهذا األمر يتضح من خ ،العملية التعليمية

مع تحديد كليات الدراسة التي كانت تسمح بها  ،قد فتحت بتراخيص محددة الزمن من قبل سلطات االحتالل
وحدد من إمكانيات  ،اإلغالق المتكرر للمدارس والجامعات إعاقة للتعليم ، وكان نتيجةفي هذه الجامعات

جراءات سلطات االحتالل التعسفية في األراضي المحتلة أدت في كثير من األحيان إلى  ،ابةاألجيال الش وا 
احتجاج العديد من المؤسسات الحقوقية والدولية وهذا األمر اتضح خالل موقف البرلمان األوروبي والقرار 

ر بموقف سابق والذي كان قد ذك ،1990راضي المحتلة عام الذي اتخذه حول القمع اإلسرائيلي في األ
 ،ةقرار البرلمان األوروبي حول القمع اإلسرائيلي في األراضي المحتل) .1929للبرلمان في عام 

 ،وكان هذا األمر احتجاجا على استمرار منع التعليم المسلط على سكان الضفة الغربية(. 1990،الصداقة
غالق المؤسسات التعليمية  .واعتقال الطلبة والمدرسين وفصلهم ،وا 

 
  الصحة  4.2.8

 
إال أن سلطات االحتالل سيطرت على القطاع  ،نبالرغم من أهمية القطاع الصحي للمواطنين الفلسطينيي 

وأبقت طرق العالج  ،المضي بحياتهم بحرية نالصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة ولم تسمح للفلسطينيي
 ،ية بعيدا عن اإلنسانية والعالجواألدوية محصورة ضمن دائرة قوانين وأنظمة وضعت ضمن أنظمة عسكر 

واتضح هذا األمر من خالل األوامر العسكرية التي صدرت عن القيادة العسكرية طوال سنوات االحتالل 
، حيث بلغ عدد هذه األوامر نلخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين الفلسطينيياوالتي تتعلق ب

أو  مم تعطي السكان الحرية في  العالج الالز وهذه األوامر ل ،خمسة عشر أمرا عسكريا (.1926،صالح)
يسمح باستصدار رخص قيادة  ، ولمأو السماح بامتالك سيارات اإلسعاف ،السماح في بناء المستشفيات

ن على الخدمات الطبية فإفاق اإلنأما حول  ،بعد إجراءات أمنية معقدة ودورات طويلة المدى  إالاإلسعاف 
بان و تبين (. 1993،ليش) ،فاق في األراضي المحتلةنأي أهمية لإلسلطات االحتالل لم تقم بإعطاء 
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 حوالي في األراضي المحتلة أنفقت على الخدمات الطبية للفرد الواحد ،1926الحكومة اإلسرائيلية في عام 
تدني تقديم الخدمات وهذه المبالغ تبين مدى  ،دوالر 310 دوالر أما في إسرائيل أنفقت لكل فرد حوالي 30

ومن ناحية أخرى تقديم الخدمة الطبية كنوع  من ناحية، والتي تبين مدى تقليص الخدمات الطبية ية،الصح
والتأكيد على تقليص الخدمات  ،نسبة لحياة السكانالعلى هذا القطاع العام ب إبقاء السيطرةمن الحفاظ على 

تسمح بإقامة مستشفيات حكومية في فأنه لم  ،نالطبية من قبل الحكومة العسكرية اتجاه المواطنين الفلسطينيي
وكذلك لم  ،ن دوالريمالي خمسة 1921تسعة مستشفيات والتي بلغت ميزانيتها عام  من الضفة الغربية أكثر

أن هناك عدد غير قليل من األطباء العاطلين  مالحكومية بالرغ تن أطباء إضافيين في المستشفياييتم تعي
نسبة لعدد السكان في الب 1926يث كان عدد األطباء في عام ح ،عن العمل والراغبين في العمل بلهفة

أما  ،االف10_22أما في األردن  ،االف في إسرائيل 10_22آالف مقابل  10_ 2حوالي الضفة الغربية
ورغم هذه  ،1990سريرا فقط وذلك عام  126مستشفيات حكومية تحتوي على  ةقطاع غزة فقد كان فيه ثالث
حتالل منعت الهالل األحمر الفلسطيني من إقامة مستشفى جديد ولم يسمح له ببناء األزمة إال أن سلطات اال

من دول  ، بتمويلاسريرا وذلك لالنرو  232 لمستشفى يتسع ،في خان يونس ،1991في عام  إالجديد 
 .المجموعة األوروبية

 
العالج في ن سلطات االحتالل منعت العديد من المرضى والجرحى من تلقي إوالى جانب ما تقدم ف

وكذلك تعريض أي طبيب أو أي  ،المستشفيات الحكومية أو السفر خارج البالد إلكمال عالجهم بحجة األمن
مركز طبي للعقوبة إذا ما تم تقديم أي خدمات طبية من قبله ألي مواطن تعرض لإلصابة من الجيش أو 

والصحية قائمة طويلة من قبل  قات للخدمات الطبيةقائمة التحديات والمعي إن ،تضرر نتيجة االحتالل
 .نييفلسطينلسلطات االحتالل والتي كانت من خاللها تعالج قضايا الصحة والخدمات الصحية ل

 
 السفر والتنقل 6.2.8

 
سواء إلى الخارج أو  نعلى تنقل وسفر المواطنين الفلسطينيي مشددة فرضت سلطات االحتالل العسكري قيوداً 

من خالله  يتمأما بخصوص السفر إلى الخارج فقد حدد طريق بري واحد  تلة،التنقل في داخل األراضي المح
وضعت أنظمة وقوانين صارمة  وقد ،األردنن السفر من خالل الجسر إلى حيث كا إلى خارج البالد،السفر 

يتوجب على كل مواطن يريد السفر الحصول على  ألسباب سياسية وأمنية على السفر ، ويذكر انه كان
وقد تم تقسيم هذه التصاريح إلى عدة أنواع  حيث  ج مختوم من قبل الحكم العسكري اإلسرائيلي،ريح خرو تص
 الشروط تفرض، وكانت هذه بالعودة من السفر قبل مضي ستة شهور يمضيها بالخارجمواطن لل يسمحلم 
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ذا ما كان يحتاج المواطن في هذا العمر إلى السفر عليه الحص ،معين من الشبابعلى جيل  ول على وا 
الب ما كانت هذا وفي الغ ،الموافقة  وبشكل خاص من قبل الحكم العسكري للمنطقة وأجهزة امن االحتالل

طلبة الذين يحاولون السفر من اجل التسجيل للدراسة، أما بخصوص التأخر عن لالطلبات ترفض وخاصة ل
ذا لم يتمكن المواطن تمديد مدة تصريح السفر لسنة إضا كانت سلطات  ،أو العودة  فيةالثالثة سنوات وا 

من أبناء  وكثيراً  يعتبر نازحاً و  وال تسمح له بالعودة إلى الوطن، االحتالل تعتبر هذا المواطن فاقدا للهوية،
الشعب الفلسطيني فقدوا الهوية والمواطنة بهذه الطريقة وخاصة الطلبة الذين كانوا يكملون دراستهم خشية من 

اء الدراسة حيث يتم منعهم من قبل سلطات االحتالل من السفر وبذلك ال يستطيعون العودة إلى البالد قبل إنه
على الموظفين والعاملين ال يقتصر على الطلبة وحدهم بل  وهذا األمر إكمال دراستهم ويخسرون مستقبلهم،

يون األمان حيث خضع أهالي األراضي المحتلة إلى العديد من القسوة واإلذالل حيث فقد الفلسطين ،في الخارج
واالستقرار، وكان المواطنون الفلسطينيون يتعرضون للضغوط واالبتزاز في كل فترة يحاولون الحصول على 

وال ننسى  وكذلك تم فرض نظام براءة الذمة ودفع الضرائب حتى يتمكن المواطن من السفر، تصاريح السفر،
 .ناطنين الفلسطينييقائمة الممنوعين من السفر والتي طالت عددا غير بسيط من المو 

 
أما بخصوص التنقل الداخلي فقد تعرض سكان األراضي المحتلة لقيود مشددة على تحركاتهم، إذ فرض 

أو بين هذه األراضي  عليهم ضرورة االحتياج إلى تصاريح خاصة من اجل التنقل داخل األراضي المحتلة،
وبذلك لم تكن معالجة  إلى أماكن العبادة، مما حرم المواطنين الوصولوالقدس  ،1942واألرض المحتلة عام 

وعرقلة السفر والتنقل ونقل البضائع  االحتالل لهذه القضايا إال من اجل مزيدا من التضييق والمعاناة،
 .واالحتياجات الضرورية للحياة

 
 طريقة عالج ملف السكان  2.2.8

 
ومنها  تحت االحتالل، نفلسطينييسنبين في هذا المجال طرق معالجة االحتالل لبعض قضايا السكان ال 

 .الشمل جمعو  وتصريح الزيارة، إصدار بطاقة الهوية،
 

 بطاقة الهوية 9.2.2.8
 

أي شخص أن يمكث أو يعيش في منطقة دون امتالك وثائق ثبوتية لشخصه واستكماال لوجوده  عال يستطي
الحتالل  ىلي ومنذ األيام األولأن سلطات االحتالل اإلسرائي إال ،في سجل السكان للدولة التي يعيش بها
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حيث هدفت من هذا  ،الضفة الغربية وقطاع غزة كانت قد قامت بإصدار األوامر العسكرية بهذا الخصوص
وحصر الساكنين في المنطقة  ،و أراضيهم وممتلكاتهم نالسيطرة األمنية على المواطنين الفلسطينيي إلى األمر

وكان أول أمر عسكري بخصوص  ،شردوا من ديارهم بسبب الحربوحرمان اآلالف الذين نزحوا وت ،المحتلة
 ،على أمر بشان تعليمات األمن اً حيث اصدر هذا األمر بناء 1962لسنة ( 207)الهوية والذي يحمل رقم

برازها أمام كل  عليه أي شخص متواجد في المنطقة وبين أن تقديم معلومات كاملة للداللة على هويته وا 
عسكريا  اً ن أمر ين وعشر يوقد تم إصدار حوالي اثن(. 1926،صالح)،مصلحة امن شرطي أو جندي أو رجل

ليكون عشرة عاما  السادسةويذكر أن سلطات االحتالل قد فرضت سن  ،بخصوص الهوية وسجل السكان
ذا ما تجاوز هذا العمر لمدة بسيطة معينة فانه يتم حرمان  ،العمر المحدد إلصدار بطاقة الهوية الشخصية وا 

ويعتبر بذلك انه غير مواطن مسجل ضمن سجل السكان ويصبح مثله مثل أي إنسان  ،اطن من الهويةالمو 
لفرض المزيد من القيود والتعقيدات على المواطنين  إالولم تكن هذه اإلجراءات  ،نازح أو مشرد خارج الوطن

لم تكن هذه  ،الوطن لى ارضرغم من تواجدهم عالالمهجرين ب نطنين الفلسطينيياوزيادة عدد المو  نالفلسطينيي
السياسة المتبعة من قبل سلطات االحتالل في معالجة أمر الهوية فقط بل اتبعت سياسة خطيرة جدا وخاصة 
في أواخر الثمانينات وكانت هذه السياسة متبعة بتنسيق ما بين رجال األمن اإلسرائيلي والموظفين العاملين 

موضوع بان تم إصدار األوامر للموظفين للعمل على تسجيل ويتلخص ال ،في دوائر السكان قسم الهويات
ودون القيام بإدخال  ،لهوية بقلم الحبر فقط االمواليد الجدد في بطاقة هوية الوالدين على الملحق الخاص ب

مما  ،هذه األسماء على الملف الرسمي الخاص بسجل السكان والمواليد الجدد ودون تثبيتها على الحاسوب
ن األبناء المواطنة وفقدان الهوية ولم يكتشف هذا األمر إلى بعد بلوغ األبناء سن السادسة عشر أدى إلى فقدا

لمواطنين اومن اإلجراءات التي تتعلق بهويات  ،من العمر عند محاولتهم الحصول على بطاقة الهوية
ة للون األحمر فقد عمدت سلطات االحتالل العسكرية إلى إصدار بطاقات هوية خضراء مخالف نالفلسطينيي

وقد أعطيت بطاقة الهوية هذه كعقاب للمواطن الفلسطيني  ،ينيلون الهوية التي يحملها المواطنين العادلأي 
 ،الذي يخرج من السجن أو لمن يكن ذو نشاط سياسي وكذلك بعض األشخاص أصحاب السوابق الجنائية

 .مما جعل حياة المواطنين تزداد تعقيدا وصعوبة
 

 يح الزيارة تصار   8.2.2.8
 
 ،ومأساتهم في الخارج والشتات استحالت عودتهم للعيش في األراضي المحتلة نمن سوء وضع الفلسطينيي زاد

ويذكر أن هناك عشرات اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني المشرد والمشتت خارج الوطن بسبب سياسة 
العاملين في العديد من دول الخليج  ننييوقد تعرض الفلسطي ،االحتالل التي اتبعت من اجل تهجيرهم وطردهم
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كما حصل في الكويت أثناء  ،إلى نكسات وعقاب جماعي جعلتهم يرحلون من الدول التي يعملون بها ،خاصة
أي أن وضع  ،العامة سفترة حرب الخليج األولى حيث طردوا من الكويت ومنع أوالدهم من االلتحاق  بالمدار 

ال يستطيع العودة إلى بالده وبذلك يقع الفلسطيني بين  لوبالمقاب وا،تواجدبقي متزعزعا أينما  نالفلسطينيي
 ،ونار الغربة وحرمان الحقوق وعدم االستقرار الذي يهدد حياته ووجوده ،نارين نار الحنين إلى الوطن والعودة

للعيش  استحالة العودة بسبب في الشتات اً سوءزاد  نوضع الفلسطينيي أن(. 1993،ليش.)ن آن موسلييوتب
ئك الذين يقيمون في الخارج زيارة األراضي المحتلة من خالل تصاريح أولوقد يستطيع  ،في األراضي المحتلة 

 ،صارمة وصعبة جدا سولكن هذه التصاريح تخضع لشروط ومقايي، مؤقتة من الحكم العسكري اإلسرائيلي
وهذه  ،األخوة، زوج ،ابنأم،  ،بحيث يجب أن يكون الزائر من األقارب المباشرين من الدرجة األولى أ

على ما تقدم فان سلطات االحتالل عمدت إلى  اً وبناء ،التصاريح كانت محدودة جدا ومعظمها كان يرفض
على الهويات وقدموا من خالل تصاريح الزيارة في فترة ما  يحصلوا الذين لم ترحيل وطرد الزوجات وأوالدهم

ئك أولانه ال يجوز طرد مثل  قراراً  العليا اإلسرائيلية ةكمحيث أصدرت ما تعرف بالمح ،1929_1920بين 
انه رغم ذلك ما زال هؤالء األشخاص  إال ،األشخاص وبعد ذلك بسنة تم تأكيد قرار المحكمة األول بقرار ثاني

 .ترحيل ما لم يتم حصولهم على بطاقات الهويةالمهددين ب
 

 الشمل  جمع  3.2.2.8
 

ولم يتوقف هذا التراجع وذلك جراء  مستمراً  نسكان الفلسطينييالة الخاص ببقي التراجع في مستوى المعيش
حيث استمر االنهيار االقتصادي في  ،نممارسة سلطات االحتالل وطرق معالجة قضايا المواطنين الفلسطينيي

أن (. 2001،غازيت.)ويرى شلومو غازيت ،الذي شجع الهجرة الفلسطينية إلى خارجها ،راضي المحتلةاأل
بعد حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل بعدم االستعداد بتطوير  ،1921مة الليكود كانت مخطئة عام حكو 

 ،االقتصاد في المناطق المحتلة خوفا من أن يكون هذا التطوير حجر األساس لبناء الدولة الفلسطينية
يد من ممارسة الضغوط من وهذا األمر سيز  ،تالي سيؤدي االنهيار االقتصادي إلى زيادة الهجرة كما ذكرالوب

والذي يعتبر من أهم المواضيع  ،الشمل جمعاجل زيادة عدد األشخاص الذين يجب أن يشملهم قرار 
حيث  ،1924 قياسا مع عام 1921 ويذكر غازيت انه حصل انخفاض في عدد الموافقات عام ،حساسية

ت منذ اسة جمع الشمل بدأسي طلب ويبين كذلك أن 1000طلب بعد أن كانت  300وصلت إلى ما يقارب 
وخضعت لشروط قاسية نسبيا وبعد فترة سمح الحكم العسكري للزوج العودة ولالبن اقل من سن  ،1967عام 
 .من الدرجة األولى ةوالعديد من الحاالت التي تتعلق بالعائل ،سنة 16
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 جمعل بها في قضية بعد تسلم إسحاق رابين وزارة الدفاع اإلسرائيلي غير السياسة المعمو  1924 في عام
الشمل وفق اعتبارات  جمع تالشمل وسمح بإعطاء موافقا لجمعحيث غيرت وألغيت القواعد العامة  ،الشمل
تدخل سلطات الحكم العسكري في طريقة معالجة  على وللتأكيد، و اعتبارات تخدم الحكم العسكريأ ،إنسانية

المحتلة الذي سيتزوج من الخارج يعرض نفسه  فقد صدر قرار عسكري يؤكد أن ساكن المناطق ،هذه القضية
 عن وهذا األمر وافقت عليه المحكمة العليا اإلسرائيلية مؤكدة، لخطر المطالبة بسبب الزواج من الخارج

 .تعليمات الحكم العسكري بخصوص هذه القضية علىدعمها بذلك 
 

بسبب سيطرت سلطات االحتالل  تحت االحتالل في جحيم وحياة صعبة للغاية نالفلسطينيي لقد كانت حياة
و خالل المحادثات في إيالت من (. 1992،سبير.)على صالحيات هذا الشعب وهذا ما يؤكده أوري سبير

أو البناء  ،بان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يكن يستطيع العمل أو الدراسةالتي بينت 
من  إالأعمال حياته اليومية بو السفر إلى الخارج أو القيام أ ،أو شراء ارض أو الخروج في نزهة مع عائلته

ويؤكد كذلك أن هناك جزء من هذه القيود كان له ما  ،خالل تصاريح صادرة عن الحكم العسكري اإلسرائيلي
ذالل  ةجماهير الفلسطينيلوان هناك معاناة كاملة ل ،قراطيو أن القسم األعظم منها نتاج نمط بر  إاليبرره  وا 
 اً وقت نواحد من كل ثالث فلسطينيي ، حيث قضىسنة من االحتالل 27ـمل للشعب الفلسطيني خالل الشبه كا

 .من حياته في السجن أو التوقيف
 

حقيق في ممارسات جان والبعث الدولية للتلولصعوبة األمر في األراضي المحتلة تم تشكيل العديد من ال
ومن بين هذه البعث بعثة لجنة التنسيق الدولية  ،نلسطينييالحقوق المدنية للمواطنين الف االحتالل وانتهاك

 ،1922وقطاع غزة وذلك عام  حول القضية الفلسطينية لتقصي الحقائق حول األوضاع في الضفة الغربية
وقد جاء من توصياتها من خالل وجود  ،وقد شملت عدة شخصيات ومؤسسات من حقوق اإلنسان العالمية

 للمواطنين الفلسطينيين واقع الحياة اليومية و انعكاس(. 1922،الصداقة) .ستهاالحتالل اإلسرائيلي وممار 
مضايقات والممارسات التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي من لتحت االحتالل أمر مستحيل تصوره وذلك ل

 .الخ....وهدم البيوت والعقاب الجماعي ،طرق معالجة حل قضايا الشعب من خالل قطع المياه والكهرباء
 

عام على األراضي الفلسطينية المحتلة قد اثر على امن المواطن واستقراره  21إن تواصل االحتالل ألكثر من 
كيف ال يكون ذلك وقد تم  ،بصورة عميقة نمن خالل االنتهاكات الشديدة والتي أثرت في حياة الفلسطينيي

 ،معدات بدل النقود تحت تهديد السالحوال ثواالستيالء على األثا الضرائب،اقتحام المنازل تحت حجة جباية 
والسيطرة على  ،ومصادرة األراضي واقتالع األشجار من قبل سلطات االحتالل بحجة عدم الترخيص
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وهناك العديد من القضايا السياسة واالقتصادية التي كانت تعالج بها  ،المؤسسات الحيوية الفلسطينية والمياه
 ،تحت قائمة األوامر العسكرية نالحياة اليومية للمواطنين الفلسطينييحكومة االحتالل اإلسرائيلية متطلبات 

بضرورة إلغاء  القضايا هوقد تم طرح هذ ،في األراضي المحتلة نوالتي حددت سير حياة المواطنين الفلسطينيي
 .والعمل بها في الجلسات األولى من محادثات أوسلو من قبل الجانب الفلسطيني العسكرية األوامر

 نحيث تم الطلب إللغاء هذه األوامر لتناقضها مع السلطات التي سيتم نقلها إلى الفلسطينيي(. 2001،قريع)
تجاوز هذه األمور حدود ما تم تإن هذه األوامر مرتبطة بتشريع حتى ال  ،رغم من طلب الجانب الفلسطينيالب

إلطار الذي وضعته إسرائيل لعالج االتفاق عليه وكان األمر ال يستطيع الخروج من نطاق الدائرة العسكرية ا
 . داخل األراضي المحتلة نحياة المواطنين الفلسطينيي
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 البروتوكول المدني
 

 المقدمة ..9

 
نتيجة للجمود الذي تبع اتفاق أوسلو التي لم ينفذ كثيرا من بنودها، ارتأت الدول المشاركة في عملية السالم و 

لية من أجل الخروج من هذه الحالة، يخص بالذكر الواليات المتحدة األمريكية و مصر، أن تنشط هذه العم
حيث عرفت مفاوضات هذه المرحلة باتفاقية  م،1991 أيلول 22فكانت اتفاقية واشنطن التي وقعت بتاريخ 

برعاية الواليات ودولة إسرائيل في واشنطن  ةالفلسطيني بين منظمة التحريرهذه االتفاقية  ، وقد وقعت2اوسلو
ثانية من تلك المفاوضات األولى التي حصلت في  جولةاالتفاقية بعد  وقد جاءت هذهالمتحدة األمريكية، 

على توضيح العديد ، حيث عملت م1993  أيلول 13، الموقعة بتاريخ 1تي عرفت باتفاقية أوسلو لالنرويج وا
وقد جاءت هذه االتفاقية بعد تدخل واضح وبشكل أساسي  ،من القضايا والمعلومات التي كانت غير واضحة

وقد أطلق على  في هذه المرحلة ولكن الوساطة النرويجية كانت متواضعة ،والمصري انب األمريكيمن الج
والتي عرفت باسم  ،(االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة)هذه االتفاقية 
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فاق بين الجانب الفلسطيني وتحدثت هذه االتفاقية عن طبيعة االتالدراسة،  في هذه (واشنطن ) اتفاق 
، منيةاالنتشار والترتيبات األ إعادة االتفاقية المرحلية بروتوكول حولوالجانب اإلسرائيلي حيث بينت 
، بروتوكول بخصوص االنتخابات، بروتوكول بخصوص الشؤون المدنية، البروتوكول الخاص باالنتخابات

بروتوكول العالقات ، بخصوص أمور قانونيةبروتوكول  (.1991، دائرة شؤون المفاوضات ، فلسطين)
راح السجناء س بروتوكول بخصوص إطالق، بروتوكول برامج التعاون اإلسرائيلية والفلسطينية، االقتصادية

 .نوالموقوفين الفلسطينيي
 

والتي تتعلق بحياة  ،توضيح طرق التعامل مع القضايا المدنية على األرض المدني تم من خالل البروتوكول
وقد شمل هذا البروتوكول العديد من الصالحيات والمسؤوليات  ،نب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينييالشع

وجميع هذه القضايا والمواد تتعلق بحياة الشعب الفلسطيني مثل الزراعة واآلثار  ،والتي تتعلق بالشؤون المدنية
 .الخ..والتعليم 

 

 

 .اللجان المنبثقة عن البروتوكول المدني   8.3

 

من  عرفتالمشتركة والتي  ةقضايا الشؤون المدنية الفلسطينيللقد تم تشكيل ثالث لجان للتنسيق والمتابعة 
 :عن البروتوكول المدني وهي  خالل اإلعالن

 
 ( CAC)،والتي عرفت باسمالتعاون للشؤون المدنية المشتركةلجنة التنسيق و   9.8.3

 

الشؤون المدنية، وهي صاحبة القرار في أي قضية تصل إلى تعتبر هذه اللجنة لجنة المرجعية العليا في 
وهي بذلك تقوم بمعالجة  ،طريق مسدود وتتعثر أثناء النقاش بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي

الجانب  إلى الحكومة العسكرية واإلدارة المدنية اإلسرائيلية منمثل نقل الصالحيات المدنية  ،القضايا المدنية
 ،قضايا البنية التحتية والتي تشمل المجاريو (. 1991،دائرة شؤون المفاوضات ، فلسطين) ،نيالفلسطي

 ،في تنقالتهم ونالمعابر الدولية التي سيستعملها الفلسطيني ،الممر اآلمن ، شبكات المياه، الطرق، الكهرباء 
ا أم ،لي مثل قضية منح التصاريحبين الطرفين الفلسطيني واإلسرائي المشتركة والقضايا ذات العالقات المدنية

وسيتم  ،ول الشؤون المدنية من كل جانبعن طريقة وطبيعة عمل اللجنة، يرأس اللجنة من كل طرف مسؤ 
كل طرف المبادرة من  إذا تم اتفاق على غير ذلك مع إمكانية قل إالألعقد اجتماع اللجنة مرة كل شهر على ا

لوب في العمل والقضايا التي سيتم طرحها في االجتماع فان حول األس اأم لعقد اجتماع خاص بعد إشعار،
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ن يتم تقديم أجندة أهذه القضايا تحدد مسبقا من خالل منسقي اللجنة من كل طرف بالتنسيق المسبق بعد 
ما عن العمل خالل جلسة اللجنة فيتم تدوينه من ، أالقضايا التي ستناقش من قبل المسؤولين خالل االجتماع 

وأي اتفاق يتم إقراره ، على اللجان األخرى وجهات االختصاص يام بتعميم ما تم االتفاق عليهالقكل طرف و 
عمل لجنة  وبذلك يكونا للتنفيذ في التاريخ المتفق عليه، لطرفين وجاهز لمن خالل هذه الجلسة يعتبر ملزما 

(CAC )واالطالع من الطرفين وتحديد مكان وزمان االجتماع يتم بعد الموافقة. 
 
سات هذه اللجنة ومتابعة مجريات طبيعتها وطبيعة بعض جل إلى سيتطرق الباحثمن خالل هذه الدراسة و 

حيث  ،م1997 في عاموالتي عقدت في القدس (  CAC) ، ومنها جلسةالقضايا التي طرحت والتي تمت بها
يقاف العمل بها واالتصاالت  ،يئة قضايا لجان الب ،تم نقاش عدة قضايا مثل مناقشة قضية لجنة السكان وا 

(1997 ،   (CAC .من العودة للعمل والبدء في  ستتمكن حيث تم االتفاق واإلقرار بان هذه اللجان
 .م1997 /10/10 الموافق التالياالجتماعات من يوم 

 
من وثائق  1992/1م في كفر قدوم والذي يحمل وثيقة رقم 1992 /22/4بتاريخ أما في االجتماع الذي عقد 

مثل قضية الكسارات  ،تم طرح العديد من القضايا التي تتعلق بحياة المواطنين، ( CAC)اجتماعات
قضية قص وقطع أشجار الزيتون من قبل المستوطنين والجيش وضرورة وقف مثل ، والمحاجر في جيوس

 قل المصانع، تلوث البيئة في طولكرم و نالوضع االقتصادي وتطويره في محافظة طولكرم، هذه االعتداءات 
يكون  الن أبمشاكل السير في الشوارع ووضع الحل ، لبدالقدوم وكفر كفر مصادرة أراضي  ،اإلسرائيلية

حاجز شويكة  ،عزبة الطبيب والتلوث البيئي التي تتعرض له،  نإغالق الطرق أمام المواطنين الفلسطينيي
 .وحاجز نزلة عيسى

 
المصانع في طولكرم وما تسببه من تلوث ب تعلقردا على االحتجاج الذي قدم من الجانب الفلسطيني بما ي

عطاء توضيح أن وزارة البيئة اإلسرائيلية قامت بإيقاف العمل بهذه للجانب اإلسرائيلي والذي قام بدوره إ ،بيئي
 لجنة الـ على عقد اجتماع االتفاق وتم في هذا االجتماع اكم ،المصانع إلى حين الفحص والتأكد من ذلك

(CAC )محافظات الضفة الغربية وذلك لكون هذه المشاكل يشعر بها المواطنون  نحافظة مكل شهر في م
ن يشعر بأن هناك كل في أماكنها ويجب على المواطن أولهذا يجب حل هذه المشا ،في الحدث الواقعون

جل إيجاد حلول لهذه أودور هذه االجتماعات الدورية في المحافظات كل شهر من  ،سالم على األرض 
 . المشاكل
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العديد من المواضيع في نوقش م 21/1/1999والذي عقد في تاريخ ( CAC)ـ أما في اجتماع لجنة ال 
قضايا المخططات الهيكلية في  ،محافظة جنين وكان من بين هذه القضايا اعتداء الجنود على طلبة المدارس

نقاش  ،نواطنين الفلسطينييمصادرة المعدات واآلليات الخاصة بالم، (C)تقع ضمن المناطق   يالمناطق الت
وقد احتج الجانب الفلسطيني ة جنين والمطالبة بزيادتها، والعديد من القضايا، قضية نقص المياه في محافظ

رشق ا الرد اإلسرائيلي فقد كان بحجة أم، على اعتداءات الجيش على طالب المدارس ومحاصرتهم بداخلها 
إيجاد حل  علىوقد اتفق  ،ين وسيارات الجيشيسرائيلطنين اإلالمدارس لسيارات الموا الحجارة من قبل طالب

من خالل إبعاد الجيش عن مواقع االحتكاك وقيام الجانب الفلسطيني بعالج األمر  قضيةلفوري لهذه ا
 .بمحاولة منع إلقاء الحجارة 

 
 الذي خصص لمناقشة قضايام، و 22/11/1999ماع الذي عقد بتاريخ ومن خالل االطالع على االجت

 مفقد تقرر تقدي الحاسوبهوياتهم عن ا أي الذين سافروا وفقدو  ،السكان فقد طرح فيه قضايا فاقدي الهويات
لكل  ليسمح 1924 /10/1الطلبات من قبل الجانب الفلسطيني من اجل استعادة الهويات حيث حدد تاريخ 

في سيتم التطرق لهذا الملف  ) ن يقدم طلب لالسترجاعأمواطن غادر الوطن بعد هذا التاريخ وفقد الهوية 
 (.لجنة السكان بشكل اشمل في فصل قادم 

 
طلب  4000إلى  2000رفع حصة جمع شمل العائالت من  .(CAC ،1999)تم الموافقة في هذا االجتماع 

التعامل مع تصاريح الزيارة لمواليد سوريا ولبنان والعراق  ىالموافقة عل ،لضفة الغربية وقطاع غزة لفي السنة 
وكذلك تم االتفاق على العمل وتسهيل عملية ،مثل األردن تونس وغيرها  ،ليبيا مثل باقي التصاريح العاديةو 
 .ر من المحافظاتيير العنوان بدون تأخير ومعالجة أي تغييتغ
 

حيث تم مناقشة قضايا  (.CAC ،2001)،م21/7/2001المنعقد بتاريخ ( CAC)ـ لجنة  الوفي اجتماع 
 .لمواضيعوغيرها من ا ،ة إلى األردن عبر الجسور غز سفر سكان  ،ردن المستثمرين من األ

 
يوجد أي مشكلة لدخول هؤالء  ب الجانب اإلسرائيلي أنه الابخصوص المستثمرين من األردن فقد أج

المستثمرين إلى األراضي الفلسطينية ولكن بعد إرسال قائمة من الجانب الفلسطيني باألسماء المعنية إلى 
زيادة عدد تصاريح العمل التي تمنح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل طلب أما  ،إلسرائيلي الجانب ا

يح ر وزيادة عدد تصا ،تصريح 6000إسرائيل فقد وافق الجانب اإلسرائيلي على زيادة عدد هذه التصاريح الى
 .تصريح  3000  إلى 2000 النوم من
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فقد تم االتفاق بالسماح  .(CAC،2001)م،16/6/2001 يخبتار  المنعقد (CAC)ـ ال وفي اجتماع لجنة

وكذلك تم االتفاق على زيادة  ،مواطن يوميا  100لمواطنين قطاع غزة بالسفر عبر الجسر إلى األردن بواقع 
وستة عشرة ألف تصريح عمل  ،ف تصريح عملعشرة آال عدد تصاريح العمال في قطاع غزه  ليصل إلى

 .في الضفة الغربية 
 

  -00ن مدة الساعات أتصاريح للتجار مع مبيت أي  خصوص تصاريح التجار فقد تم االتفاق استصدارأما ب
 أما بخصوص تصاريح التنقل بين الضفة الغربية والقطاع لموظفي السلطة ،سنة  31لمواطنين فوق سن  00

 .تصريح تمنح لمدة ثالثة أشهر 300  فقد تم االتفاق على رفع العدد إلى

 
وقد تم تشكيل ، قع في واشنطنهذه اللجان هي األداة التي ستقوم بتنفيذ االتفاق المدني الذي و  ثويرى الباح

اللجنة هي  هوتعتبر هذ CAC الـ ثالث لجان بهذا الخصوص، اللجنة المدنية العليا والتي عرفت باسم
 .وأي اتفاق يأخذ بهذه اللجنة ملزم للطرفين ويكون جاهز للتنفيذ ، المرجعية العليا

 
بأن الجانب اإلسرائيلي أستطاع أن يوقف العديد من القضايا التي كانت تتطلب حال سريعا للباحث يتضح و 

 االجتماع الذي عقد من قبل اللجنةكما حصل ذلك في ، تحتيةتعلق بقضايا األراضي والبنية اليوخاصة فيما 
في منطقة طولكرم لوث البيئي قضية التوالذي طرح من خالله الجانب الفلسطيني ، م 22/4/1992بتاريخ 

اإلسرائيلي الذي  الردحيث تبين للباحث أن ، طولكرم والناتجة عن المصانع اإلسرائيلية المقامة على أراضي
من باب  اإسرائيلي امبرر  لم يكن إال، ة اإلسرائيلية تقوم بالفحص هناك لتأكد من األمرجاء بأن وزارة البيئ

بالرغم من التلوث البيئي الذي أكده الجانب الفلسطيني في ، ذه المصانع الحفاظ على استمرارية العمل في ه
تلك المنطقة من خالل المخلفات التي تنتج عن هذه المصانع والتي أدت وتسببت في إتالف العديد من 

 .المزروعات الفلسطينية 

 
، لتوصل إلى حل بخصوص طرح قضايا السكان من قبل هذه اللجنة فقد تم في بعض األحيان ا يرى الباحث

عطاء أجوبة للعديد من القضايا يتم االلتزام بها من قبل الجانبين وذلك ما تم في الجلسة التي عقدت  ،وا 
م والتي تم االتفاق بها على زيادة ورفع حصة عدد موافقات جمع شمل العائالت من 22/11/1999بتاريخ 
وبذلك ،  CAC الـ بعد أن أقر من لجنة وقد تم تطبيق هذا األمر، موافقة في السنة  4000إلى  2000
أن الجانب اإلسرائيلي حرص على إبقاء القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية واألراضي مجمدة  للباحث يتضح
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لكون هذه القضية تم  ،ناك تسهيالت في قضايا السكانوكانت ه، في نطاق ما يخدم الجانب اإلسرائيلي 
 .االتفاق التعامل معها بوضوح من خالل نصوص 

 
 .RCAc اللوائية المشتركة اللجان الفرعية للشؤون المدنية  8.8.3

 

في الضفة الغربية وأخرى  واحدة" CAC"ـ اللوائية تحت لجنة  ال حيث ستعمل لجنتان فرعيتان للشؤون المدنية
( م1991 ،فلسطين دائرة شؤون المفاوضات) حيث ستعالج  ،" RCAc" إليها باسم وسيشار ،في قطاع غزة

المحالة من الشق  وكذلك األمور ،في الضفة الغربية وقطاع غزة أمور الشؤون المدنية اللوائية "RCAc"  ـال
المدني من قبل مكاتب االرتباط المدني أما عن خصوصية صالحية هذه اللجنة فباستطاعتها تشكيل 

فقد تم  RCAc " " اللجنة عن اجتماعات هذه وأما، مجموعات عمل لغاية ما إذا ما اقتضت الحاجة لذلك 
تاج إلى نقاش الحق أو تنسيق وسيحال أي موضوع يح تعقد مرة كل أسبوعيين على األقل، نتحديدها بأ

 . CAC "" لجنة  إلى" RCAc" ي أمور لم يتم حلها من خالل لجنةأو أشامل، 
 

خاص من الجانبين من األش اللجان من عدد متساو   وتشكل هذه، عمل هذه اللجان التنسيق المباشر ومن
رح قبل موعد االجتماع الذي ويقوم كل طرف بإرسال جدول األعمال الذي سيط ،الفلسطيني واإلسرائيلي

تبين أن هذه اللجنة قد قامت بإيجاد الحلول للعديد " RCAc" على عمل لجنة الباحث اطالع سيعقد، وبعد 
لها من جميع جوانبها والى غير ذلك من  كذلك نقل القضية بدقة والتعرض ،من القضايا وبشكل ليس متأخر

وربما يعود السبب في ذلك لديمومة واستمرار االتصال من قبل هذه اللجنة مع المكاتب ، األمور والقضايا 
ي اكتسب من خالل العمل تإضافة إلى الخبرة البواالطالع الميداني  لعديد من القضايا ،لوالمتابعة المباشرة 

والمناصب المختلفة في وزارة الشؤون المدنية من بداية تأسيس هذه المؤسسة  لمختلفةا في هذه اللجنة واللجان
 .قامة السلطة الفلسطينية وقبل ذلك بقليللف من حياة الشعب الفلسطيني منذ إفي متابعة هذا الم ةالمتخصص

 
وكشف زيف  ،أما عن األثر االيجابي لهذه الجلسات في إيجاد الحلول لبعض المشاكل وأهمية االجتماع 

عدم على المكاتب و  قدعاء بعض الضباط اإلسرائيليين لتلقيهم أوامر معينة وتقيدهم بها في سبيل التضييإ
ظهار فقد ،انجاز معامالتها  ما يخالف  تم من خالل هذه اللجنة واجتماعاتها كشف و ضحد هذا الزيف وا 

مدير دائرة . (RCAc ،2001)ي رفعها وتبين لنا من خالل الوثيقة الت ،ادعاءات الضباط اإلسرائيليين 
أن مسؤول االرتباط اإلسرائيلي كان يدعي بأن  في وزارة الشؤون المدنية" RCAc" ارتباط نابلس إلى لجنة 
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هنالك أوامر من اللجان العليا في معالجة بعض القضايا مخالفة لمطالب الجانب الفلسطيني، و أثبت من 
  .عليمات بخصوص القضايا المطروحة خالل االجتماع أنه لم يكن هناك أي ت

 
 "RCAc" الـ مجريات اجتماعات لجنةبعض   3.8.3

 

في تاريخ " RCAc"الـ ا حيث تم عقد اجتماع لجنةومن مجريات هذه اللقاءات واالجتماعات نبين بعضا منه
 ،ليوميةثارها على الحياة اآسياسة اإلغالق و  ،الهدم ،حيث تم نقاش العديد من القضايا ،م31/3/19996
لعديد ل هاالجانب اإلسرائيلي على منح حركة والتنقل للمواطنين، وقد وافقالمطالبة بتصاريح مرور وتسهيل الو 

كما وتم الموافقة ، وتوضيح كيفية التعامل معهم وتصنيفها الى فئات،  من المواطنين مثل كبار الشخصيات
الطبية العاملة في  موا قاريح للطصدار تصواست كافة الحاالت المرضية واإلنسانية،على منح تصاريح ل

 والسفر عن طريق مطار اللد إلى الخارج بواسطة استصدار تصاريح خاصة بالمطار ،مستشفيات القدس
(1996 ، ( RCAc  .،ومنح ، مع تقديم التصاريح الالزمة لسيارات اإلسعاف واستصدار تصاريح للمحامين

حضار البضائع من إسرائيل من متابعة أعما واالتجار تصاريح كي يتمكن وفي نفس الجلسة  ،لهم التجارية وا 
باحتجاج حول سياسة هدم المنازل الفلسطينية من قبل سلطات االحتالل بحجة عدم  يتقدم الجانب الفلسطين

طالب الجانب الفلسطيني من الجانب كما  ، والخليل، وبروقين في تلك الفترة،الترخيص وخاصة في الجفتلك
من خالل اإلسراع في إدخال معلومات الجوازات إلى  رورة تسهيل مرور الحجاج إلى الجسراإلسرائيلي ض

ن ترفع قوائم بأسماء الحجاج مع أرقام جوازات من الحجاج، وقد أتفق على أ عادة أحديتم إ حتى ال الحاسوب
 .السفر والهويات الخاصة بهم لتسهيل المرور

 
ع المعلومات والقضايا من مختلف دوائر خالل جموذلك من  ،عوتبين طبيعة ترتيب العمل المسبق لالجتما

الشؤون المدنية في المحافظات والتي يتم تنقيحها بعد ذلك من اللجنة لطرح القضايا التي اتفق عليها 
عمل  يكون و بالمثلإلى الجانب اإلسرائيلي لالطالع عليها  القضاياهذه  ، وترسل مسبقاً الجتماع القادمل

 c، 1999. )انب اإلسرائيلي والتي تشمل قضايامطالب الج ويتضح ذلك من خالل ،ئيليالجانب اإلسرا
RCA .) ،المفاحم وتأثير ، جاري الخاصة بجنين إلى داخل إسرائيل موقضية انسياب مياه الالزوار المتأخرين
لقاء الحجارة على السيارات اإلسرائيلية ،عبدفي ي  .وا 

 
التوسع  لتي تتعلق بقضايا البنية التحتية،تي ستطرح في نفس الجلسة واأما عن قضايا الجانب الفلسطيني وال

ووقف العمل في الطريق الواصلة بين بيت لحم والخليل  ،االستيطاني في العديد في مناطق الضفة الغربية 
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الستقبال العلم أن هذا الشارع يتم تأهيله مع  (C (ن المنطقة تقع ضمن المنطقة أبحجة  ،في منطقة الخضر
أعمال الحفريات في منطقة تل الرميدة في الخليل  من قبل اآلثار اإلسرائيلية دون و  ،2000فعاليات بيت لحم 

يقاف العمل في بناء المراكز ال، التنسيق المسبق مع الجانب الفلسطيني  صحية في محافظة بيت لحم بحجة وا 
 .وغير ذلك من القضايا  ،( C)ن البناء  يقع في المنطقة أ
 
 ،في االرتباط اإلسرائيلي في رام اهلل 11/11/1999المنعقدة بتاريخ " RCAc"  ـصوص جلسة لجنة الما بخأ

حيث كان الرد على  ،فقد تم طرح قضية نقص المياه في المنطقة الواقعة بين طوباس والعقبة في منطقة جنين
يتم ذلك بطلب رسمي من أن للمياه في تلك المنطقة شريطة  محطة تعبئة هذا الموضوع عن إمكانية إنشاء

. ومن القضايا التي طرحت في هذا االجتماع كذلك ،المياه الفلسطينية لسد نقص المياه هناك قبل سلطة
(1999 ،c RCA .)حيث كان مغلقا من قبل جيش  ،المطالبة بفتح مدخل مخيم قلنديا في محافظة رام اهلل

ن هناك نوايا لفتح المدخل ولكن ذلك سيتم أموضوع وكان الرد اإلسرائيلي حول هذا ال ،االحتالل اإلسرائيلي
المهمة التي طالب بها الجانب  القضاياومن  ،منطقة الوسطى لإلطالع على الموقعالبعد جولة مع قائد 

لغاء قرارات الهدم بحق منازل في منطقة رام اهلل منها منزل في  الفلسطيني الجانب اإلسرائيلي هي إيقاف وا 
وكان الرد اإلسرائيلي بهذا الخصوص بأنه تم إيقاف قرارات الهدم  ،ومنزل في بيتونيا ،ومصنع في صفا ،البيرة

أما المنزل في بيتونيا فقد طالب الجانب اإلسرائيلي بتقديم ملف   ،منزل البيرة والمصنع في صفالوتجميدها 
راضيهم الخاصة أما دخول المواطنين إلى أ ،من اجل دراسة هذا الملف لكامل للمخططات الخاصة بالمنز 

حيث كان الرد  ،دخول إلى أراضيهمالداخل المستوطنات فقد طالب الجانب الفلسطيني السماح للمواطنين ب
السماح لكل مواطن الوصول إلى أرضه الخاصة  هو اإلسرائيلي بأن القرار من القيادة العسكرية اإلسرائيلية

داء من قبل المستوطنين من اجل تسهيل دخول وطالب الجانب اإلسرائيلي بإعطاء تفاصيل حول أي اعت ،به
في نفس االجتماع كذلك احتج الجانب الفلسطيني على استمرار تدفق المياه ، ووصول المواطنين إلى أراضيهم

وخصوصا أراضي بلدة دورا القرع أما الرد  ،العادمة من مستوطنة بيت أيل إلى األراضي الفلسطينية
 أن المشروع رفض من سلطة إال ،قد تم وضع خطة إلنشاء محطة تنقيةاإلسرائيلي حول هذه القضية بأنه 

الجانب الفلسطيني من طرفه  وادعى الجانب اإلسرائيلي انه ال يوجد حل غير ذلك ووضح ،المياه الفلسطينية
ووضع اقتراح بان يتم حفر حفرة امتصاص  ،ن محطة التنقية ستدمر األرض جميعهااء بسبب أن الرفض جأ

وكان رد الجانب اإلسرائيلي انه  ،مستوطنة بيت أيل وتتابع بشكل دائم وهذا حل سريع للمشكلة كبيرة داخل
 .سيدرس االقتراح ويقوم بجولة مشتركة في الموقع
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والذي طرحت  م،24/1/2000المنعقد في بيت لحم بتاريخ "  RCAc"  ـأما حول ما جاء في اجتماع لجنة ال
والتي  ،وقضية مسجد العقبان في منطقة زعترة شرق بيت لحم ،مة بالهدبه قضية منازل قرية نحالين المهدد

رد الجانب اإلسرائيلي بان ، وكان هذه المنازل والمسجد هدم طالب بدوره الجانب الفلسطيني بترخيص وعدم
 ،قرار الهدم قد جمد وتم ألربع منازل أما بخصوص المسجد فمشكلته أمنية لكون السجد يقع قرب الشارع العام

 .وهذا األمر قد تم فيما بعدالخاص بالمسجد  أمر الهدم تجميد ن الجانب الفلسطيني أكد على ضرورة إال أ
 

ضافة المناطق جميعها التي يسمح  وفي نفس االجتماع طالب الجانب الفلسطيني زيادة عدد التصاريح وا 
ضافة قطاع غزة إليها لبالوصو  الرد اإلسرائيلي على هذا  وكان ،إليها من خالل التصاريح في إسرائيل وا 
جانب اإلسرائيلي على تأخر ، احتج السماء التي بحاجة إلى تصاريحايجابي، مقابل رفع قوائم باألالطلب 

رد الجانب الفلسطيني انه  ،بتصاريح زيارة وبقوا في المنطقة ولم يغادروها  االذين دخلو  نالمواطنين الفلسطينيي
نهاء قضية فاقدي الهويات مع العلم  ،ية من خالل جمع الشمليتم الترتيب إليجاد حلول لهذه القض ن هناك أوا 

التنسيق الخاصة  هذا االجتماع تم مناقشة ووضع خطة في ،عدد كبير قد استلم هوية من هؤالء األشخاص
وتم ترتيب عملية التنسيق إلتمام الزيارة حيث  22/3/2000 بزيارة البابا إلى بيت لحم والتي ستتم بتاريخ

 ،الجانب اإلسرائيلي وبين كيفية وطبيعة التنسيق بين الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني أثناء الزيارة وضح
والتسهيالت التي ستمنح للمواطنين الفلسطينيين لمرافقة البابا إلى شمال فلسطين في زيارته وجولته في 

في " RCAc" ـرعية لجنة الفلعقد اجتماع ال 1/4/2000 بتاريخ(. RCAc ،2000) .األراضي المقدسة
حيث طرح الجانب الفلسطيني قضية الترميم في البلدة القديمة وشرق الحرم اإلبراهيمي في مدينة  ،الخليل
ترميم في الوقد تم تقديم المخططات المطلوب لذلك وشدد الجانب الفلسطيني على ضرورة السماح ب ،الخليل

ه ال يمانع بأعمال الترميم إذا ما تحقق توسيع الشارع وقد جاء رد الجانب اإلسرائيلي ان ،المناطق المذكورة
تل ) وضمان نظافة الموقع أما بخصوص الطلب الفلسطيني والمتعلق بضرورة صيانة وترميم مشهد األربعين

فقد كان رد الجانب اإلسرائيلي بان تل الرميدة منطقة أثرية مذكورة في االتفاقية في القائمة الرابعة من ( الرميدة
والمبنى مغلق أمام  ،وهناك أمر عسكري بوضع اليد على المنطقة صادر عن الجيش اإلسرائيلي ،قيةاالتفا

ين لم يالحظوا سرائيليجانب اإلسرائيلي أن المهندسين اإلالجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني وأكد المجتمعون من ال
 .لجنود بتنظيفهأما بخصوص النظافة فسيطلب من ا ،ويحتاج إلى ترميم أن وضع الموقع سيء

 
ل المستوطنين في ات على أراضي بيت أمر من قبفلسطيني بوقف االعتداءأما حول طلب الجانب ال

فقد أكد الجانب اإلسرائيلي بان االعتداء تم إيقافه واستدعاء المعتدين من  ،يونمستوطنة كفار عتص
 .يقاف االعتداء هناكحيث تم إ نتهدئة األمر بين المواطنين الفلسطينيي اوطلبو  ،المستوطنين
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والتي عقدت تحت عنوان مكاشفة ، 23/2/2000 والمنعقدة بتاريخ"  RCAc"  ـبخصوص جلسة لجنة ال

حيث كان هناك خالف بين االثنين وعدم  ،ومصارحة بين مدير االرتباط المدني واإلسرائيلي في منطقة نابلس
يني مما جعل اآلمر أكثر تعقيدا في التوصل إلى استجابة من مدير االرتباط اإلسرائيلي مع االرتباط الفلسط

وقد بين كل طرف حجته  ،ولين إلى عقد هذا االجتماعدعا المسؤ مما  ،حلول بخصوص مشاكل المواطنين
لقاء بين الجانبين ويعود السبب في ذلك امتناع الجانب التي وصلت إليها المنطقة من عدم الوالمشاكل 

وعدم االستجابة الستصدار تصاريح  ،لتنسيق مع مدير االرتباط الفلسطينياإلسرائيلي في نابلس االجتماع وا
التأكيد على " RCAc" ـمن لجنة ال يكان رد الجانب اإلسرائيل (.RCAc،  2000) .نالمواطنين الفلسطينيي

جراءو  ،ضرورة حصول اتصال يومي بين مدراء االرتباط محددة أسبوعيا حتى لو لم يكن هناك  جلسة عملية ا 
مدير االرتباط اإلسرائيلي  علىكما وأكد الطلب  ،م للعمليولتكن الجلسة على األقل تقي ،لنقاشلضيع موا

االتصال عليه ومن جانبه أكد الجانب الفلسطيني على  زمنضرورة العودة باالتصال إذا كان مشغول في 
" ـتماعات من قبل لجنة العادت االتصال فورا مع متابعة هذه االجا  ضرورة االجتماع والمكاشفة والمصارحة و 

RCAc." 
 

وتسمية  1/4/2001 لجنة المنعقدة بتاريخلجلسة ا في "RCAc"ـال تفعيل عمل لجنة إعادةتم االتفاق على 
كذلك  لجنة مرة كل أسبوعين والتفعيلاجتماعات ال لوتفعي ،جنة من الجانبين في الجلسة القادمةلأعضاء ال

تم االتفاق على تفعيل وتنشيط مكاتب االرتباط المدني في كما و  ،جان الفنية التخصصيةلبخصوص ال
من وذلك من خالل نقل كافة القضايا التي يتم التعامل معها مباشرة مع المواطنين والمؤسسات  ،المحافظات

كما طالب الجانب الفلسطيني الموافقة على شق وتعبيد طريق يربط بين عين  ،االرتباط الفلسطيني خالل
ن  أإال ،تم الحصول على الموافقة المبدئيةقد ن هذا الطريق حيوي و ، حيث أرام اهلل ةمحافظ سينيا وعبوين في
انه سيفحص  اإلسرائيليوكان الرد  ،موافقة القائد العسكري لهذا األمر أو لهذا الطلب بانتظارالتطبيق لم يتم 

لما ( الكونتينر) اجز واد النارزالة حإكما وطالب الجانب الفلسطيني في هذا االجتماع  ،الموضوع ويرد عليه
عاقة حركته نله من اثر سلبي على المواطنين الفلسطينيي ن األمر يتعلق بالوضع م، رد الجانب اإلسرائيلي أوا 

وكذلك تم الطلب من قبل الجانب الفلسطيني إلى الجانب اإلسرائيلي  ،األمني ووجود الحاجز ضرورة أمنية
بل االرتباط قحيث تم تقديم الطلب لذلك من  ،نوية في الجفتلك في أريحابإعطاء الموافقة على بناء مدرسة ثا

ن الجانب سيفحص الموضوع ويرد عليه، ويذكر أ وجاء الرد اإلسرائيلي انه ،في أريحا يالمدني الفلسطين
 .الفلسطيني حصل على الموافقة شريطة تقديم خرائط ومشروع تفصيلي ومخطط للموقع المراد البناء به
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االنتخابات وعدد المواقع  هذه عن موعد وتاريخو االنتخابات المحلية عن  توضيح جانب الفلسطينيال قدم
ومسار الشاحنات التي ستنقل الصناديق إلى أخر األمور التي تترتب  لذلك، االنتخابية والمراكز المخصصة

رائيلي انه قام بالتنسيق وكان رد الجانب اإلس م،14/4/2004الذي عقد بتاريخ  في اجتماع عليها االنتخابات
صدار التصاريح إلتمام هذه العملية وعمل الالزم من اجل  مع كافة األجهزة لتسهيل أعمال االنتخابات وا 

الستكمال اإلجراءات المتعلقة على عقد اجتماع امني مدني مشترك واتفق الجانبان  ،إنجاح االنتخابات
 .باالنتخابات على المستوى األمني والمدني 

 
تقديم المواضيع العامة بخصوص االنتخابات التشريعية وامتحانات الثانوية العامة في اجتماع اللجنة تم  

كافة التفاصيل المتعلقة باالنتخابات (.  RCAc ، 2001)تم تقديم  كما ،م12/1/2001بتاريخ المعقود 
وذلك  ،ق الخاصة باالقتراعلية االنتخاب وطريق نقل الصناديآالتشريعية وذلك من حيث التاريخ لالنتخابات و 

عقد بتاريخ خصوص امتحان الثانوية العامة والذي سيأما ب، لتتم متابعة اإلجراءات الالزمة لنجاح االنتخابات
وكذلك  ،فكان البد من ضرورة اخذ اإلجراءات الالزمة لعقد االمتحان ونقل الدفاتر واألسئلة ،م6/6/2001

وكان رد الجانب اإلسرائيلي بأنه سيعمل جاهدا  ،قدم فيها االمتحانابتعاد الجيش عن محيط المدارس التي ست
أما بخصوص تصاريح المطار التي طالب بها الجانب ، على تقديم التسهيالت الالزمة بخصوص ذلك 
السفر عن طريق المطار بعد إصدار التصاريح الخاصة  نالفلسطيني وهي السماح للمواطنين الفلسطينيي

أما بخصوص طلب  ،سرائيلي بان األمر يحتاج إلى قرار سياسي أي رفض الطلبالجانب اإل ، ردبذلك
تصاريح زيارة لوفد المؤتمر اإلسالمي ووفد البحرين فقد كان رد الجانب اإلسرائيلي بالموافقة على إصدار 

 .التصاريح للوفدين 
 

ق بها جيش االحتالل المداخل طالب الجانب الفلسطيني إزالة العديد من الحواجز والسواتر الترابية التي يغل
وقد أعطى الجانب  ،م10/2001في شهر " RCAc"  ـ اجتماع لجنة ال خالل للمدن و للقرى الفلسطينية

تخدم  عن المنطق والواقعية التي ال ةتبريرات بعيد، و اإلسرائيلي أجوبة مختلفة على العديد من هذه القضايا
ي بتصاريح دخول إلى القدس لموظفي وموظفات دار اليتيم طالب الجانب الفلسطين، سوى األمن اإلسرائيلي

هناك ممن يحملون الهوية  العاملينالعربي في القدس حيث تم االتفاق على رفع قائمة بأسماء الموظفين 
 .الفلسطينية من اجل استصدار تصاريح لهم

 
"  دنية الفرعية جنة المفي االجتماع الذي عقد لل طالب الجانب الفلسطيني بإدخال رمل البحر إلى طولكرم

RCAc " يعود إلى اإلجراءات األمنية الجديدة بأن السبب فقد علل الجانب اإلسرائيلي ، م 9/2/2001بتاريخ
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وقد وعد بمتابعة الموضوع مع القيادة اإلسرائيلية وسوف يتم إدخال الرمل إلى  ،في أعقاب عملية نتانيا
زالة الحواجز في العديد من المناطقوطالب الجانب الفلسطيني بفتح الطرق  ،طولكرم رد الجانب  ،المغلقة وا 

 .يشكل فتحها خطرا أمنين مرتبط بالحالة األمنية ووعد بفتح الطرق التي ال بأن األمر اإلسرائيلي
 

من  اوعد، (RCAc ، 2001) م12/10/2001 االجتماع الذي عقد بتاريخ في تسلم الجانب الفلسطيني
أسما من  320 حيث سلم قائمة تضم في مدارس القدس، تصاريح للمعلمين الجانب اإلسرائيلي بإصدار 

 .م 16/10/2001وسيكون استصدار التصاريح ابتداء من يوم األحد ، الموظفين في مدارس القدسو المعلمين 
 

اآلمن والطريق بين قطاع غزة والضفة لمناقشة الممر  RCAc"" الـلجنة لم  1/12/2001خصص اجتماع 
 .ث تم خالل هذا االجتماع توضيح آلية العمل بالممر اآلمن والترتيبات الخاصة به حي ،الغربية

 
فقد تم الترتيب ( RCAc ، 2006)م  22/1/2006 الذي عقد بتاريخ"  RCAc"ـوفي اجتماع لجنة ال

نجاح انتخابات المجلس التشريع الثانية من حيث توزيع الصناديق وتسهيل استكمال  يوالتحضير لسير وا 
ج من قبل الجانب الفلسطيني على اعتداء الجيش على ملصقات الدعاية جاواالحت ،ءات االنتخاباتإجرا

االنتخابية في العديد من المناطق الفلسطينية وكان الرد اإلسرائيلي انه وعد بأنه سيفحص األمر ويمنع مثل 
 .هذه التصرفات 

 
التي طرحت  عيتم تحليل المواضي "RCAc" عية وتبين انه بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة المدنية الفر 

يتضح من خالل االجتماع الذي يحمل وثيقة  وبعد ذلك توجيهها إلى الجهات المعنية وهذا ما ،في كل اجتماع
ان التخصص أو أو لج "CAC"الـ قبل لجنة نحيث تم تحويل القضايا الخاصة بالمتابعة م ،( 97/7)  رقم

والتي تجتمع مرة كل أسبوعين أو  ،ه حسب آلية العمل التي تقدم بها اللجنةذو اختصاص المكاتب الفرعية كل
جداول األعمال بشكل مسبق بين الطرف الفلسطيني واإلسرائيلي قبل تقديم ويتم  ،كلما اقتضت الحاجة لذلك

ويقوم كل طرف بكتابة محضر االجتماع من ، أسبوع من انعقاد الجلسة وهذه العملية تتم من كل طرف
 قضايا الالحالة بإوتقوم اللجنة بدورها  ،وتبحث اللجنة في القضايا التي تعذر حلها في المكاتب اللوائية ،طرفه

 نل إلى التنفيذ مالقضايا التي يتفق عليها فتحو  أما، CAC""الـ تستطيع البت فيها إلى اللجنة المدنية العليا
على مستوى " RCAc" بين عقد جلسات الجان ، كما ويحق لكالالمستوى األعلى إلى المستوى األدنى

 .المكاتب اللوائية الفرعية
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اللجنة الفرعية للشؤون المدنية اللوائية المشتركة هي عبارة عن حلقة وصل " "RCACلجنة تبين للباحث أن 
ما بين اللجان العليا واللجنة المنبثقة عن مكاتب االرتباط المدني األمر الذي ساعدها في إيجاد حل للعديد 

لعديد من القضايا التي أوجدت هذه اللجنة مخرجا  لحيث ، لها من المكاتب الفرعية ن القضايا التي حولتم
ولين بحل بعض القضايا من قبل ؤ بحجة تلقيهم األوامر من المس، ان الجانب اإلسرائيلي يتملص من حلهاك

انب اإلسرائيلي وتهربه بشكل األمر يدل على تملص الجو يرى الباحث أن هذا ، اإلسرائيلي ضباط االرتباط
بقاء األمور لكي تبقى ، معلقة متعمد من إيجاد الحلول للكثير من القضايا وعدم تطبيق االتفاق بخصوصها وا 

وهناك العديد من القضايا التي كانت معلقة في مكاتب االرتباط ورفعت إلى اللجنة ، معاناة المواطنين مستمرة 
كما حصل في قضية فتح مدخل قلنديا والتي ، م تجد الحل المباشرأنها لإال  RCAC ـالمشتركة في ال

والذي وعد الجانب اإلسرائيلي في حينه بفتح المدخل ، م11/11/1999المنعقد بتاريخ  طرحت في االجتماع
ومن المعروف بأن  الوسطى،من قبل قائد المنطقة ، الموقع ذلك بعد القيام بجولة إلى اشترط أن يتمإال أنه 
موضوع ه الجولة سيأخذ وقت طويل مما يجعل األمر غير منفذ، ومن ناحية أخرى أنه سيتم ربط الموعد هذ

نقاش به ال حوهذا األمر الذي ال يسم، ألمنابقاء المدخل مغلق تحت حجة إوالتي تستطيع ، بالقيادة العسكرية
ما تم لن تنفيذ االلتزام التملص م يحاولعلى أن الجانب اإلسرائيلي  اوتأكيد، من قبل الجانب الفلسطيني

ما طرح بخصوص ترميم مشهد األربعين تل ليتبين ذلك  ،االتفاق عليه تحت ذريعة األمن واألوامر العسكرية
أستطاع الجانب اإلسرائيلي عدم االلتزام بذلك من خالل ، الرميدة في الخليل و المذكور ضمن اتفاق واشنطن

  .بموجب أمر عسكري بوضع اليد عليها، ن المنطقة المذكورة منطقة عسكريةدعاء أإ

 
 لجان المكاتب الفرعية اللوائية    3.8.3

 
شغال مكاتب ارتباط مدني لوائي من كل طرف الفلسطيني  اشتمل القرار في البروتوكول المدني على إنشاء وا 

 لكرم، قلقيليةاطق التالية جنين، طو حيث تم تشكيل هذه المكاتب في مدن الضفة الغربية في المن، واإلسرائيلي
أما بخصوص  ،"DCLs"وأطلق على هذه المكاتب مصطلح  ،أريحا ،الخليل  ،بيت لحم  ، رام اهلل، نابلس ،

 ".DCOs"في المناطق المخصصة لمكاتب االرتباط العسكري  DCLs"" قطاع غزة فقد تم تشكيل
 

ستقوم هذه المكاتب (. م1991، دائرة شؤون المفاوضات، فلسطين) أما عن طبيعة عمل هذه المكاتب 
والبيئة إلى  ،المياه ،الكهرباء ،مثل الزراعة ،مور اليومية المدنية والتي تتعلق بشؤون المواطنيناألبمعالجة 

فان  ،أما بخصوص االجتماع في لجان المكاتب اللوائية ،آخره من صالحيات ومسؤوليات الشؤون المدنية
رؤساء المكاتب سيتم مرة كل أسبوع على األقل وذلك  وبخصوص لقاء ،اللقاء واالجتماع سيتم بشكل يومي
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 وعلى ضرورة المحافظة باستمرار ،من اجل متابعة جميع القضايا واألمور الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين
، أجهزة اتصال مباشرة بين الطرفين وعلى مدار الساعة ، و لذلك تم االتفاق أن تكون على االتصال المباشر

من  ويتضح ،لتعامل مع أي طارف ينشأ في مجال الشؤون المدنيةلصال مباشر وذلك ساعة في ات 24أي 
اللجان لكونها هي األقرب للحدث على ارض ه التأكيد على ضرورة االتصال على مدار الساعة أهمية هذ

 .الواقع واألقرب للمواطن
 

 قرار اتفقأي بيقي ألي اتفاق تم و التي تترجم العمل الفعلي والتط يه و تعتبر دوائر الشؤون المدنية الفرعية
ولذا سيتم الحديث عن طريقة اللقاء ، مورس على ارض الواقع من قبل لجان المكاتب لكون أي اتفاق عليه،

 .والعمل وتطبيق القرارات واالتفاق على ارض الواقع والمواطن الفلسطيني من خالل فصل قادم أكثر تفصيال 
 

 .الفلسطيني  للجانب سرائيلينقل الصالحيات من الجانب اإل   3.3
 

لفلسطيني قد بدأت في مرحلة ا الجانب تبين بأن الحديث عن نقل الصالحيات من الجانب اإلسرائيلي إلى
حيث تم طرح هذه القضية خالل المفاوضات في أوسلو بين الطرفين المتفاوضين  ،من المحادثات متقدمة

ومن خالل أوري سبير رئيس الوفد  (.2001،قريع) يلي طرح الجانب اإلسرائ ، وقدالفلسطيني واإلسرائيلي
 خالجلسة الخامسة بتاري فيالمفاوض اإلسرائيلي وكان ذلك خالل مناقشة البنود التي طرحت للنقاش 

الستالم مجاالت  جان المؤقتةم من مفاوضات أوسلو وذلك بإعالن إسرائيل التفويض الفوري لل   11/1/1993
 .الخ......والزراعة ،التعليم ،الصحة

 
ولم يقتصر هذا النقاش المبكر حول نقل الصالحيات حول هذه الجلسة بل استمر في معظم الجلسات في 

كانت تتعثر في هذا البند وذلك لسبب طرح الجانب اإلسرائيلي  أن هذه المفاوضات سرعان ما إال ،أوسلو
حيات األمن اإلسرائيلي عن وربط أمر الصالحيات وحجمها بمقدار صال (.م 1992،سبير) مناأللقضية 

فعل احمد قريع رئيس  ردحيث بين أوري سيبر ،المناطق والملفات التي سيتم نقلها إلى الجانب الفلسطيني
سوى االحتالل بوسائل ، نه بالحكم الذاتي هو في الحقيقة الشيءو إن ما تصف" :والذي قال ، الوفد الفلسطيني

ن أوهذا األمر إن دل على شيء فانه يدل على  ،حب الطرفانالجلسة وانس ، وبعد هذا النقاش أوقفتأخرى
لكون الصالحيات تعني السيادة لكل طرف من  ،موضوع الصالحيات لم يكن باألمر السهل من كال الطرفين

القيادة اإلسرائيلية بإعالن المبادف على الصالحيات العسكرية والمدنية التي ستبقيها  تهوهذا ما أكد، األطراف
حيث يفهم  ،من صالحياتها وتحت مسؤولياتها عقب انسحاب الجيش اإلسرائيلي من غزة وأريحاإسرائيل ض
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ومراقبة ، ن إسرائيل مصدر الصالحيات من خالل سيطرتها بصورة مباشرة على المعابر والحدودأمن ذلك 
سليم المفرق من المناطق تحت سيطرتها والت رة مباشرة واالحتفاظ بأقسام كبيرةالعبور وتنقل األشخاص بصو 

عكسه أي االستالم بالجملة وليس بالمفرق  الجانب الفلسطيني وهذا األمر الذي يطلبه ،للصالحيات
 .والقطاعي

 
ن تفرض عليهم نظرية أمنية أ نم الصالحيات مع الفلسطينييستقا أثناء ن إسرائيل حاولتومن الجدير ذكره أ 

في الوقت الذي حاول ، ه أهميه بالنسبة لهاتنص على اإلبقاء بيدها وتحت سيطرتها كل شيء تعود ل
الحوار االقتصادي الجاري في  أثناء كذلكو تبين هذا األمر  ،الفلسطينيون فيه االنفصال الكامل عن إسرائيل

من العمل الجاد  مبرزت خالفات عميقة بالرغ حيث (.1992،سبير) نباريس ونقل صالحياتها إلى الفلسطينيي
، براهم شوحط من اجل الشراكة االقتصادية كما ينص إعالن المبادف عليهاإسرائيلي من قبل وزير المالية اإل

ن تبقى مناطق الحكم الذاتي أن يستفيد االقتصاد اإلسرائيلي أكثر من خالل اقتراحه أانه حرص على  إال
عداد قائمة مسبقة تحدد التجارةمع إسرائيل ةالفلسطيني وحدة جمركية واحد الدول  مع ، وكذلك تم وضع وا 

ن أوأراد شوحط  ،هو مقبول مع إسرائيل مامع ر والمنتجات متناغمة بن تكون المعاأو ، العربية لهذا الحكم
وبذلك يكون  ،ن يكون خاضع للتقديرات األمنية اإلسرائيليةأن أي تحرك فلسطيني يجب أ نيوضح للفلسطينيي

 .سرائيليالتحرك للمواطنين والبضائع متعلقة تماما باالقتصاد واألمن اإل
 

من هذه الصالحيات  على إبقاء جزء اإلصراربالتالي إن أي طرح لنقل الصالحيات كانت تحاول إسرائيل 
ن أوال يستطيع احد ، كالصالحيات الخاصة بالبنية التحتية المشتركة مثل المياه والكهرباء والطرق ،بأيديها

، باألمن اإلسرائيلي تصال الجميع بصورة أساسيةيات المدنية بالرغم من انشغال وايقلل من أهمية نقل الصالح
والتي أوكلها الجانب اإلسرائيلي من طرفه ، نواة التسوية المرحلية تمثلت في نقل الصالحيات المدنية أن إال

 وكان الطرف المقابل جميل الطريفي الذي، إلى اللواء اورن شاحور والذي عين منسقا في األراضي المحتلة
حيث تم وضع النقاط األساسية لحل اإلدارة المدنية وخلق واقع جديد يتم ، ا للشؤون المدنيةفيما بعد وزير  عين

ن أويذكر  ،وقد كانت هذه المفاوضات تجري في ايالت ،التعامل من خالله بين الجانبين في الشؤون المدنية
 ،المفاوضات الجانب اإلسرائيلي جميعه من مسؤولي ورؤساء لجان قد حاول كال منهم في جميع مراحل

ولهذا السبب طرح اإلسرائيليون في البداية (. 1992،سبير. )التركيز فقط على الشؤون ذات األهمية إلسرائيل 
وطرح تسع وعشرين صالحية أخرى للمفاوضات  والنقاش في  ،نعلى نقل إحدى عشر صالحية للفلسطينيي
 .ايالت مثل قضية المياه والكهرباء وغيرها
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ير على ارض الواقع وهذا هو ين يكون هناك تغأوالتفاهم على نقل الصالحيات كان البد  ن تم االتفاقأبعد 
واستالم الجانب الفلسطيني األرض وما ، األهم للجانب الفلسطيني أي االنسحاب اإلرادي للجيش اإلسرائيلي 

ت الشرطة دخل ،1991وفي السابع عشر من تشرين األول  نوقد تم نقل الصالحيات للفلسطينيي، عليها 
الفلسطينية المدن الفلسطينية وانتقلت السلطة إليها وأخذت تتمتع بصالحيات على األرض بالرغم من 

هذا التخلي اإلسرائيلي عن المدن الفلسطينية إال أنها خرجت إسرائيل من العزلة التي الرغم من وب، محدوديتها
تها في العديد من هذا الحدث ممثليا ت بعدحيث نشط ،كانت مفروضة عليها من قبل دول الشرق األوسط 

 .الدول العربية 
 

 .نقل الصالحيات والمسؤوليات المدنية التي وردت في نص اتفاقية واشنطن  9.3.3
 

ونعني بنقل  ،نقل الصالحيات المدنية المادة الثانية من بروتوكول القضايا المدنية في اتفاقية واشنطن جاء
دارتها المدنية وتسليمها إلى الجانب وليات من اؤ الصالحيات أي نقل المس لحكومة العسكرية اإلسرائيلية وا 

، دائرة شؤون المفاوضات، فلسطين) .ون المدنية في االتفاقؤ حيات الشالالفلسطيني بموجب أحكام وص
كذلك للملفات تعني والصالحيات تعني كذلك ليس فقط االستالم لألراضي والمواقع واألبنية بل (. 1991

ونقل الصالحيات سيأخذ عدة أشكال  ،للجانب الذي انتقلت له الصالحيات ةوليؤ لمساكل ما يتعلق بوالوثائق و 
تزامن مع مراحل إعادة االنتشار والتي ستقوم من السيتزامن انتقال الصالحيات بحيث االنتشار  -:منها

ذا النقل للصالحيات وه ،خاللها الشرطة الفلسطينية بسيطرة على األماكن التي يخليها الجيش اإلسرائيلي
 ،وسيتم بشكل سلمي ومنظم من خالل ما حدده االتفاق CAC"" ـالمدنية سيتم بتنسيق من خالل لجان ال

يات والصالحيات ستقوم إسرائيل بنقل ملكية الحكومة العسكرية اإلسرائيلية مسؤولوبموجب المراحل في نقل ال
الخرائط وجميع ما يتعلق بمناطق السلطة و الملفات ، المكاتب ،دارتها المدنية إلى السلطة الفلسطينيةا  و 

 .الفلسطينية
 

وبعد االنتهاء من مفاوضات طابا تم وضع مبادف كأساس لهذه االتفاقية تبين المراحل التي يتم بها االنسحاب 
 :والتسليم ونقل الصالحيات حيث حددت بأربع مراحل

 
حيث ينسحب الجيش اإلسرائيلي من ست مدن  ، 1991المرحلة األولى تشرين األول إلى كانون األول عام  

مدينة الخليل وسيتم نقل جميع الصالحيات العسكرية  ءثناباست (.1992،سبير) .فلسطينية في الضفة الغربية
نسحاب االوفي نفس الوقت يقوم الجيش اإلسرائيلي ب ،والمدنية من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني
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ن في المنطقة التي يسرائيليللدفاع عن اإل ولية األمنيةطينية مع مواصلة تحمل المسؤ الفلس من تجمعات القرى
 .تشمل تلك القرى

 
 ،األمنية والمدنية للمدن الفلسطينية المسؤوليةتأخذ السلطة الفلسطينية بعد االنسحاب اإلسرائيلي على عاتقها 

النظام العام في  مسؤوليةالمدنية و  ليةالمسؤو وكذلك  ،من مساحة الضفة الغربية% 3والتي تقدر مساحتها 
مركز شرطة  21 من مساحة الضفة الغربية حيث يكون هناك% 24القرى الفلسطينية والتي تقدر مساحتها 

% 73 األمنية والمدنية لمساحة المسؤوليةتتحمل إسرائيل  لوبالمقاب ،النظام العام مسؤوليةفلسطيني لتجسيد 
من مساحة قطاع غزة خصوصا في % 10 وقرابة ،ناطق غير المأهولةمن مساحة الضفة الغربية وهي الم

األمنية لتنقل المواطنين بين الضفة والقطاع ومنها إلى  المسؤوليةوتتحمل إسرائيل كذلك  ،مناطق االستيطان
 .الخارج

 
تجري في هذه المرحلة انتخابات لمجلس السلطة  ،1996 المرحلة الثانية من كانون الثاني إلى نيسان

ويتم  ،ويتخذ المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة التعديل في الميثاق الوطني الفلسطيني ،لفلسطينيا
 ،أشهر من التوقيع على اتفاقية التسوية المرحلية ستة بعد ذلك اإلخالء من مدينة الخليل وذلك بعد مضي مدة

األمنية  مسؤوليةلالسطينية مع احتفاظ إسرائيل ببذلك يتم نقل معظم أجزاء المدينة للسيطرة األمنية والمدنية الف
والحرم اإلبراهيمي  ،ننو للمنطقة التي يسكنها المستوطنون في الخليل والطرق التي يتحرك عليها المستوط

 .والعديد من المناطق المجاورة
 
حول التسوية  نن والفلسطينيييسرائيلياإلستبدأ المفاوضات بين  ،1996المرحلة الثالثة في الرابع من أيار  

الحدود وستنتهي هذه المحادثات في الرابع من  ،نالالجئي ،القدس ،الدائمة والتي تشمل قضايا المستوطنات
 .1999ايار
 

مناطق أمنية  ءمأهولة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية باستثناالالمرحلة الرابعة يتم إخالء المنطقة غير 
أي " B" المنطقة ين الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني فويتم كذلك نقل صالحيات أمنية م ،معينة

 .المناطق القروية الفلسطينية
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 .سلفيت ، قلقيلية ،االستالم والتسليم للصالحيات المدنية في مناطق طولكرم  8.3.3
 

 الشؤونة قام الجانب اإلسرائيلي بنقل الصالحيات المدنية وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني من خالل وزار 
ت من خالل يقلقيلية وسلفم، يات في محافظة طولكر مسؤولونبين هنا طرق انتقال هذه الصالحيات وال ،المدنية

، و سيتم توضيح اآللية التي مرت بها وصوال إلى استالم هذه الصالحيات ونقلها إلى الجانب الفلسطيني
ل الصالحيات في الضفة الغربية و تخصيص تسليم الصالحيات في هذه المناطق و طرحها كنموذج عن نق

تخصيص هذه المناطق يأتي بسبب توفر الوثائق التي تبين عملية نقل الصالحيات دون غيرها من المناطق 
 .األخرى 

 
استالم مكاتب الداخلية والملفات الخاصة في داخلية طولكرم والتي تتعلق بقضايا   9.8.3.3

 .سكان المواطنين هناك
  

حيث تم االستالم من الجانب  (.الصالحيات،1991)  .13/11/1991 ين بتاريخكان ذلك يوم االثن
داخلية حافظة ومرافقة وفد من وزارة المون المدنية في المن قبل السيد نصر مفلح مدير الشؤ  الفلسطيني

 ،حيث تم ضبط جميع األمور والوثائق ،تلموجوداااإلحصاء والتدقيق ب تبعمليا الفلسطينية الذي قام بدوره
الحاكم اإلداري لطولكرم في ) الجانب اإلسرائيلي فقد  حضر للتسليم ممثل االرتباط اإلسرائيلي  عنأما 
 (.االرتباط المدني)  ضابط الداخلية اإلسرائيلي وممثلين عن الداخلية اإلسرائيلية واإلدارة المدنية ،(حينه

 
وعن الجانب  ،كرم من الجانب الفلسطينياالستالم والتسليم مدير داخلية طول محاضر وقد تم التوقيع على

 .اإلسرائيلي المدير اإلسرائيلي السابق لداخلية طولكرم
 

 نقل صالحيات دائرة البيئة  8.8.3.3
 
 .1991تم استالم دائرة البيئة من الجانب اإلسرائيلي ونقل صالحياتها إلى الجانب الفلسطيني عام  
وبعد الترتيب الستالم  ،في مقر الحاكم العسكري سابقاحيث تم عقد اجتماع مسبق  (.الصالحيات،1991)

ون المدنية ومدير دائرة دائرة البيئة ومقرها من قبل مدير الشؤ  الصالحيات انتقل الفريقان الستالم ما يخص
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 ،وسلفيت ناك مقر فرعي يمثل محافظة قلقيليةويعتبر هذا المقر الرئيسي لطولكرم وه ،البيئة في طولكرم
 .م العقود والملفات وقائمة بأسماء الموظفين والعاملين فيهاوبذلك تم استال

 
وعن الجانب  ،المدنية في طولكرم الشؤون ةن الجانب الفلسطيني مدير دائر متم التوقيع على االستالم و 

 .قسم المشتريات والمحاسبة في بيت ايل مسؤولاإلسرائيلي 
 

 .انتقال الصالحيات العدلية  3.8.3.3
 
الجانبين الفلسطيني بعد اجتماع من  27/11/1991ثنين في يوم اال ةالخاصة بالعدلي الصالحيات تنقل

حيث تمت عملية النقل واالستالم لهذه  ،وأهميتها ةواإلسرائيلي والتي تم خالله مناقشة القضايا الخاصة بالعدلي
ب الصالحيات بطريقة سلسة بعد إحصاء الموجودات وتفنيدها من قبل الجان

الشؤون المدنية قاضي محكمة صلح شارك في هذا العمل مع ممثل  وقد  (.الصالحيات،1991)الفلسطيني،
ويذكر انه في  ،وعن الجانب اإلسرائيلي ضابط العدلية ورئيس ديوان العدلية ،عن الجانب الفلسطيني مكر طول

وقائمة  ،لمنحةحيث تم استالم عقود ا ،نفس اليوم تم التوجه إلى قلقيلية واستالم صالحيات العدلية هناك
ألساس إلى المحكمة التي أغلقت في سلفيت منذ عدة سنوات وهي اتعود هذه القائمة ب ،بأسماء الموظفين

ن متابعة قضايا أهالي سلفيت كانت تتم في إوبذلك ف ،في سلفيت ثم تم نقلهم إلى قلقيلية اتخص موظفين كانو 
 .محكمة قلقيلية بسبب إغالق المحكمة في سلفيت

 
 نقل صالحيات ضريبة األمالك  2.8.3.3

 
ويتضح ذلك من خالل  ،سهولة التي تمت كغيرها من الصالحيات السابقةاللم يكن نقل هذه الصالحيات ب 

 .والذي أعده مدير دائرة الشؤون المدنية في طولكرم ،محضر االستالم والتسليم للصالحيات
 ب اإلسرائيلي وذلك من خالل عدم تسليمص بعرقلة األمور من قبل الجانوالذي تلخ (.الصالحيات،1991)

في منطقة  B وكذلك عدم تسليم ملفات المنطقة ،C)و B) ضريبة األمالك المشتركة في المنطقة ملفات
نها لم إأما بخصوص قوائم الموظفين في ضريبة األمالك ف ،جنين والتي تم المطالبة بها في هذا االجتماع
السابقين في ضريبة األمالك إلى العمل قي مقر االرتباط  نينييتوقع بسبب نقل عدد من الموظفين الفلسط

أما عن استالم صالحية ضريبة األمالك فقد تمت  ،العسكري في الجانب اإلسرائيلي في قسم ضريبة األمالك
 وتم استالم األثاث والملفات الخاصة بضريبة األمالك حيث تم استالم 22/11/1991 بتاريخ في يوم الثالثاء
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وفي هذا االستالم فقد وقع على استالم الملفات  ،ملف خاص بضريبة طولكرم 1663من أصل  ملف 337
ووقع عن الجانب اإلسرائيلي ضابط  ،واألثاث فقط من قبل مدير ضريبة طولكرم عن الجانب الفلسطيني

 .وبقيت قوائم الموظفين دون توقيع وذلك لألسباب التي ذكرت سابقا ،ضريبة الدخل اإلسرائيلي
 
حيث تم استالم األثاث  ،تم االنتقال إلى قلقيلية واستالم ضريبة األمالك الخاصة بقلقيلية مفي نفس اليو و 

 ملفات للمنطقةمن ال 103ن يسرائيليوبقي لدى اإل" A" ةلف للمنطقم 131 والملفات والتي بلغ عددها
"B+C"في ضريبة قلقيلية واعتمادها  تاالعمل تم القيام بعمل قوائم بالموجود ، ومن اجل الدقة والتأكيد على

هذه الكشوف حيث وقع على هذه النسخ وتم إرفاقها مع  ، بسبب عدم اكتمال دقةبدل الكشوف اإلسرائيلية
وعن الجانب اإلسرائيلي ضابط ضريبة  ،ة من الجانب الفلسطينييالملف من قبل مدير ضريبة أمالك قلقيل

لغة المالحظات وهي ضرورة طباعة كشوف التسليم بوقد ركز الجانب الفلسطيني على وضع  ،األمالك
قوائم بوضرورة تزويد الجانب الفلسطيني  ،العربية حتى يتم العمل والنقل بسهولة وتسهيل عملية التفاهم

الخاصة بضريبة األمالك أو صور عنها مع التأكيد المشتركة " B+C" والمنطقة "C" وملفات تخص المنطقة
والذي تم نقله وتسليمه واعتبار السجالت  ،اإلسرائيلي، و األردني ،نواع االنجليزيأ 3 ن السجالتعلى اعتبار أ

 .ة واألردنية كوثائق تاريخية يتم الرجوع إليها في حل النزاعاتينجليز اإل

 
 تسلم صالحيات اآلثار  4.8.3.3

 
(. حياتالصال،1991) .11/1991/ 29 تسلم صالحية اآلثار في طولكرم بتاريخاالجتماع الخاص ب عقد 

وعلى  ،حيث بين الجانب اإلسرائيلي أنواع الملفات و الخدمات التي يقوم بها الجانب اإلسرائيلي في طولكرم
 ،األصلية التابعة لدائرة اآلثار والحفريات التي تم القيام بها تاثر ذلك طالب الجانب الفلسطيني بالملفا

لكن بين الجانب اإلسرائيلي عن وجود الصور و حيث  ،الذي تم إلثبات الموجودات يوالتصوير الفوتوغراف
تم استالم الملفات و  ،عملية الحفر أو البحث كما ادعى الجانب اإلسرائيليالنيجاتيف يكون حق لمن يقوم ب

وتم استالم قائمة  ،وتم استالم كذلك الموجودات التي في المكتب من أثاث وما شابه ،الخاصة بمكتب طولكرم
 .مة بالمسح األثري لمنطقة طولكرموقائ ،األثرية عبالمواق

 
 ،ة هذه الخرائطيالخرائط الخاصة باألماكن األثرية وذلك بحجة عدم جاهز  ،أما القضايا التي لم يتم استالمها

ولم يتم استالم الموظفين وقوائمهم وذلك بسبب  ،وكذلك لم يتم استالم أي أثار موجودة في مكتب أثار طولكرم



 13 

سليم فكان رد أما بخصوص السيارات التابعة لدائرة اآلثار والية الت ،جانب اإلسرائيليلالخاصة با العقود المؤقتة
 .ن تسليم السيارات سيتم بعد تسليم رام اهللالجانب اإلسرائيلي أ

 
 تسليم صالحيات حارس أمالك الغائبين   6.8.3.3

 
حيث تم التوقيع على  (.تالصالحيا،1991) .متم استالم األثاث والموجودات والملفات في دائرة طولكر 

وقد طالب الجانب  ،بقيت موجودة لدى الجانب اإلسرائيلي "C" ن الملفات الخاصة في المنطقةإال أ ،االستالم
ن الدائرة كانت تعمل به وهو موجود لدى وجودات وصورة عن السجل مع العلم أالفلسطيني بقيد سجل الم

 "A+B" ي تبين أمالك الحكومة وأمالك الغائبين في منطقةعدم وجود الخرائط الت ، كذلكالجانب اإلسرائيلي
-2) من رقم( 42-29) لفات مفقودة وهي تحمل األرقام التاليةمن هناك أربعة أوبين الجانب الفلسطيني  ،

نسبة للنواقص على الوقد تم تدوين هذه المالحظات ب، حيث بقيت هذه الملفات لدى الجانب اإلسرائيلي( 20
 . كشف الموجودات

 
 تسلم صالحيات ملف األديان   2.8.3.3

 
لها في طولكرم مقر ولكن الجانب  دوال يوج ،يعتبر ملف األديان في طولكرم عبارة عن دائرة بدون مكتب

وقد تم التوضيح من  ،يسمى بمجلس األديان للمحافظة على األديان وما يتبع لها اإلسرائيلي كان قد شكل ما
بن ف كلي، يهوشع بن نون، نونالثالثة قبور أنبياء ذو ( ثكفل حار )جد في ن هناك يو أالجانب اإلسرائيلي 

 (.ذو الكفل) يانوني
 

وعلى الطريقة التي سيتم  ،نسبة لهمالب ةالديني الناحيةوقد وضح الجانب اإلسرائيلي أهمية هذه األضرحة من 
أما عن  ،ي بداية رأس السنة العبريةن الزيارة تتم فأزيارة القبور بها في ظل السلطة الفلسطينية فقد تم توضيح 
بن نون فإنه ال يوجد جانبه أي  عشقبر يهو  ءستثناباهذه القبور فهي عبارة عن أضرحة مقامة بجانب مساجد 

 رائيل الديني لإلشراف على خدمةن موظفا من قبل مجلس إيوللحفاظ على هذه القبور كان قد تم تعي ،شيء
وصور لها وللمقامات  ة،الثالث رائيلي أوراق توضح األمور الخاصة بالقبو وقد سلم الجانب اإلسر  ،هذه األماكن

 .حيث تم التوقيع على هذه األوراق
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 تسلم صالحيات دائرة التنظيم والبناء واإلسكان والمباني الحكومية  2.8.3.3
 
م حيث تم استال (.الصالحيات،1991.)3/12/1991 التسليم واالستالم في طولكرم بتاريخ ت عمليةتم

المباني الحكومية بكافة الموجودات فيها من قبل جهات االختصاص والتوقيع على االستالم دون أي 
 .لك تم استالم دائرة اإلسكان والموجود بها من معدات، وكذتوصيات

أما دوائر التنظيم والبناء فقد طالب الجانب الفلسطيني الخرائط والملفات الموجودة لدى الجانب اإلسرائيلي منذ 
 ،كذلك تم طلب الوثائق األصلية والتأكد من وجودها منذ البدء في العمل من الجانب الفلسطيني ،1967عام 

كما وطالب الجانب  ،10 رقم وأكد الجانب الفلسطيني على ضرورة الحصول على مشروع الطرق اإلقليمية
 ،شروع الهيكلي البريطانيأي الم ،(كنديل)الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي الحصول على نسخة من مخطط 
المنطقة  التنظيم والبناء وصورة عن ملفات كما وطالب الجانب الفلسطيني جميع األوامر العسكرية الخاصة ب

(C  )ةن هناك العديد من الملفات الخاصة بالمنطقمع العلم أ (C  ) ن يتم أوللضرورة يجب إعادتها بعد
 .فرزها

 
 .ة والكسارات والمحاجرتسلم صالحيات دائرة المساح  1.8.3.3

 
في طولكرم حيث تم عقد جلسة تسليم مشتركة بين  1991/ 14/12جرت عملية التسلم والتسليم بتاريخ 

 .ن ملف الكسارات ملف بسيط وصغير، لكون واعتبار أالكسارات والمساحة
 

في طولكرم  يوجد لها مكتب ن دائرة المساحة الأاستالم الصالحيات التي تخص المساحة مع العلم  وتم
ن الخرائط التي تم استالمها هي صورة عن الخرائط األصلية ، مع العلم أوبذلك تم استالم الملفات واألحواض

( A+B+C)وكذلك  المنطقة ( A+B) حيث تعهد الجانب اإلسرائيلي تسليم ما يخص ،الموجودة في رام اهلل
ونقاط اإلحداثيات مع وصف  ،ت عليها اإلفرازوتم استالم خرائط األحواض مثب ،في رام اهلل لدائرة المساحة

 ،ومجمع األحواض والخرائط الطبيعية ،كامل لهذه اإلحداثيات وتصنيفها ضمن الدرجات الثالثة والرابعة
وقد تم التوقيع على قائمة الموجودات المذكورة من قبل مدير مساحة طولكرم عن الجانب  ،وخرائط اإلفراز

 .رائيلي ضابط ركن المساحةوعن الجانب اإلس ،الفلسطيني 
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 .تسليم صالحيات دائرة االتصاالت  90.8.3.3
 

حيث تم عقد جلسة في  (.الصالحيات،1991) .1/12/1991 التسلم والتسليم في طولكرم بتاريخ تمت عملية
م وبعد ذلك ت ،من قبل الطرفين حتم تدقيق الموجودات حسب القوائم واللوائو  ،تالبداية في دائرة االتصاال

 ،القيام بجولة مشتركة من قبل الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني للتدقيق على المقاسم والموجودات في طولكرم
وقد  ،على مقاسم البريد الفني هناك والعودة إلى طولكرم ةجولإلى قلقيلية والقيام ب لوبعد هذه الجولة تم االنتقا

وعن الجانب اإلسرائيلي قام  ،ير عام البريد واالتصاالتتم توقيع االستالم بعد ذلك عن الجانب الفلسطيني مد
اء هذه الجولة من استالم وقد طالب الجانب الفلسطيني أثن ،توقيع مدير مكتب اتصاالت طولكرم السابقالب

من اجل  ،السر الموجودة بها اإلضافة إلى كلمةن تكون جميع مفاتيح المقاسم الموجودة بالصالحيات أ
الخاصة باسم دائرة االتصاالت في  الحاسوب، وتم كذلك المطالبة بالسيارةمن خالل  الدخول إلى المقاسم

في بيت أيل إلى الجانب  7/12/1991 طولكرم حيث بين الجانب اإلسرائيلي انه سوف يتم تسليمها يوم
 .الفلسطيني

 
 بتاريخ ،وسلفيت ،ةيوقلقيل ،استالم الموجودات والصالحيات المدنية في طولكرم وبهذا تكون قد انتهت عملية

، و تم تخصيص هذه المناطق بسبب توفر الوثائق التي بينت عملية استالم و تسليم 1/12/1991
 .الصالحيات بشكل واضح و دقيق 

 
 .استالم صالحيات خاصة بسجل السكان في قطاع غزة  99.8.3.3

 
 (.السكان،1994) ،رزعلى حاجز اي 1/1/1991 الخاص للجنة السكان والذي عقد بتاريخ عفي االجتما

اإلسرائيلي وهذه السجالت  حيث تم استالم الملفات الخاصة بسجالت الوفاة والتي كانت متواجدة عند الجانب
عام  اكما تم االتفاق على استالم سجالت المواليد الخاصة بقطاع غزة الذين ولدو  ،1993 تخص سنة

 16تم االستالم في نفس االجتماع ، كما من اجل إدخالها ضمن سجالت السلطة الفلسطينية 1992/1993
مع الوعد من الجانب اإلسرائيلي بتسليم كل كمية يتم إنجازها من قبل ، كرتونة تخص طلبات هويات النساء
عادة الملفات الخاصة بتسجيل تم الطلب من الجانب اإلسرائيلي بإ عالجانب اإلسرائيلي وفي هذا االجتما

 جنة العليالن هذا األمر يجب مناقشته في الأرد الجانب اإلسرائيلي  وقد ،19921_ 1967السكان من عام 
(CAC  .) 
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 .قة لدى الجانب اإلسرائيليلبعض الصالحيات التي بقيت عا  98.8.3.3

 
تم عقد اجتماع مع الجانب اإلسرائيلي من اجل متابعة العديد من قضايا الصالحيات التي بقيت عالقة لدى 

ومن هذه  (.الصالحيات،1996)، تم مطالبتها من قبل الجانب الفلسطيني الجانب اإلسرائيلي والتي
قرية حيث تم المطالبة بها  13 المطالبة بتسلم سجالت قرى غرب القدس والبالغ عددها -:الصالحيات العالقة

ولم يحصل الجانب الفلسطيني على أي ردود حول هذه  ،أنها لم تسلم من الجانب اإلسرائيلي إالسابقا 
 .البالمط

 
والتي لم تسلم من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب ( B+A)المطالبة بتسلم السجالت الخاصة بأراضي منطقي 

 .الفلسطيني الخاصة بمنطقتي جنين ورام اهلل
 

طلب الجانب الفلسطيني التفاصيل حول األموال والكشوفات والتي تجبى من المواطنين الفلسطينيين من 
 .حسب المناطق أو األفراد لكشوف التي تم استالمها غير مفصلةن ا، حيث أ( C)ة المنطق

 
من اجل متابعة القضايا (  C) المطالبة بإعطاء إخراج قيود للمواطنين أصحاب األراضي في المنطقة كذلك

 .التي تخص أراضيهم في المنطقة المذكورة
 

 في منطقة اهبكامللتي تقع ا يراضي بعض الصحائف والسجالت الخاصة باألكما وطالب الجانب الفلسطين
(A )،  ألراضي الواقعة في منطقة لوالسجالت األصلية(B .) 
 

المطالبة بنسخة من المايكرو فيلم المتعلق بسجالت األراضي في المناطق التي سلمت للسلطة كذلك 
 .الفلسطينية من قبل الجانب اإلسرائيلي 

 
 ،ألف 20_1، ألف 10_1 لخرائط الجوية بمقياسعلى الخرائط الطبيعية وا للمطالبة بالحصو ل باإلضافة

 ( C) ونقاط المساحة الموجودة في المنطقة ،نقاط اإلحداثيات المضلعة ،ودفاتر الميدان للتسوية اإلنجليزية
مخططات التسجيل من زمن األردن ، و والنقاط المضلعة ونقاط المناسيب( A+B) والقريبة بين المنطقة

 .قدسوبريطانيا الخاصة بضواحي ال



 17 

 
قضية نقل الصالحيات من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني من القضايا التي تم  يرى الباحث أن
ة حيث حملت أهمية غير بسيطة لكون االنتقال بالصالحيات على األرض إثبات للسلط، التطرق إليها

حاولت نقل  في أوسلو ومنذ بدابة المفاوضات إسرائيلذكر أن  من خالل ما للباحث وأتضح، والكيان
لتكون صالحيات تقديم ، صالحيات معينة إلى الجانب الفلسطيني دون أي معنى للسيادة على األرض

وكأن األمر يتعلق بشؤون بلدية أو مجلس أو هيئة وهذا ما وضحه المفاوضون في اوسلو بهذا ، خدمات فقط
الجانب  ا التي ستنقل إلىربطت أمر الصالحيات وحجمه إسرائيلواألخطر من ذلك أن  ،الخصوص

 والملفات التي سيتم نقلها إلى، على المناطقبمقدار صالحيات األمن اإلسرائيلي ، الفلسطيني منذ البداية
، حلوتم تحديد نقل الصالحيات بأربع مرا ،أي إبقاء االحتالل ولكن بطرق ووسائل أخرى، الجانب الفلسطيني

ومختلفة عن   ألولى والثانية وكانت مشروطة وبطرق مجزئةا نولم يطبق من هذه المراحل سوى المرحلتي
لية والتي برزت يوقلق، وسلفيت، ستالم الصالحيات في منطقة طولكرموقد تم التطرق وتوضيح كيفية ا ،االتفاق

من خاللها عدم التزام الجانب اإلسرائيلي في نقل الصالحيات كاملة وذلك من خالل إبقاء العديد من الملفات 
وقد ، واآلثار، يع محتجزة لدى الجانب اإلسرائيلي كما حصل ذلك في نقل صالحيات ضريبة األمالكوالمواض

 . حال لها بقيت هناك العديد من الصالحيات العالقة لدى الجانب اإلسرائيلي دون إيجاد

 
 A.B.Cم الضفة الغربية إلى مناطق يتقس  2.3

 
رير الفلسطينية على العمل بأن تحافظ على اكبر جزء عملت إسرائيل منذ بداية المفاوضات مع منظمة التح

نظرا لكون هذا  من صالحياتها األمنية على المناطق التي يود االنسحاب منها ونقلها إلى الطرف الفلسطيني
قصاء      الجانب اإلسرائيلي ناالنسحاب سيعطي الفلسطينيي وهذا ماال يريده  ،أحقية السيطرة األمنية وا 

 ائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزةوفقا للفروق القإلسرائيليون بطرح موقفهم األمني لذلك اخذ او  ،اإلسرائيليون
هذه الفوارق على ارض الواقع أو ضمن االتفاقيات التي تمت بين الطرفين الفلسطيني كانت سواء 

لطة الفلسطينية تدريجي للصالحيات في مجال األمن للسشارة إلى عملية النقل الولذا تم اإل ،واإلسرائيلي
اإلسرائيلي حول إعادة  مستمر مع رجال جهاز األمن التشاور إسرائيل السيطرة على األمن وبقي ومواصلة
خالله حول  نولهذا السبب تطورت لدى الطاقم األمني اإلسرائيلي فهما عميقا يتم التفاوض م ،االنتشار

ولذلك وضعت الخارطة  ،ين عنهممسؤولجهة الالقضايا المصيرية لألمن القومي اإلسرائيلي دون خوف من موا
والتي كانت بان تم تلوين أربع مدن من المدن الفلسطينية السبع  ،األمنية التي أعدها الجيش للتسوية المرحلية

وهذه المدن  ،قلقيلية، طولكرم، نابلس، لون البني وهي جنينالوقد لونت هذه المدن ب ،في الضفة الغربية
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أما  (.1992،سبير) .قبل االنتخاب للمجلس الفلسطيني لسلطة الفلسطينية تسليما كاماللمناطق سيتم تسليمها 
ن يتم إخالئها من على أ لون البني على الخارطة اإلسرائيليةالدن بمرام اهلل وبيت لحم لونت هذه ال مدينتي

 ،حول المدن المذكورة وذلك بعد يتم االنتهاء من شق الطرق االلتفافية الواقعة، الجيش اإلسرائيلي فيما بعد
 .والتي ستمكن المستوطنين هذه الطرق من التحرك وااللتفاف حولها بأمان

 
 ،بقائها تحت السيطرة اإلسرائيليةوذلك كونها حالة خاصة، أي إ لون األبيضالأما مدينة الخليل فقد لونت ب

لون البني في اللمدن التي لونت بوظهرت ا ،اإلسرائيلي إلبقائها تحت السيطرة العسكرية الكاملة واتخذ القرار
وعلى اثر هذا الطرح  ،الخارطة بمثابة جزر صغيرة في بحر كبير من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيلي

يجاد طريق النتشار الجيش خارج  اقترح رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حينه من المقربين له بإيجاد حل وا 
من مجموع تواجد % 61 والتي تشكل نسبة ،ى الفلسطينية في الضفة الغربيةقواعده الثابتة في الشوارع والقر 

إذا كان باإلمكان التوصل إلى  إلى حل ولذلك كان البد من الضروري التوصل ،في هذه المناطق نالفلسطينيي
 .ل بهااألمنية إلسرائي المسؤوليةمع بقاء  ،الصالحيات المدنية في هذه القرى ننظرية تسمح بتسلم الفلسطينيي

 
لون وهي المنطقة التي عرفت ال إلسرائيلي بخارطة تضمنت منطقة بنيةوبذلك تم االقتراح من الجانب ا

كما  ،ع هذه المنطقة تحت السيطرة الفلسطينية على الصعيدين العسكري والمدنيقوت ،( A) ةبالمنطق
تقع هذه المنطقة تحت و (  B) منطقةقت منطقة ذات لون اصفر وتعرف بالوتضمنت الخارطة في نفس الو 

أما  ،أما الصالحيات المدنية تقع تحت السيطرة الفلسطينية ،السيطرة العسكرية اإلسرائيلية من الناحية األمنية
والتي تقع (  C) ةاألبيض وهي المنطقة التي عرفت بالمنطق نالمنطقة الثالثة في الخارطة المنطقة ذات اللو 

 .الصعيدين العسكري والمدني تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على
 

من الضفة الغربية على  %2.5  لة بنسبة االنسحاب اإلسرائيلي األولي من األراضي المحتتم الحديث عن 
ن هذه المساحة تشكل من الضفة الغربية تم اعتبار أ% 21و(  A ( ن هذه المساحة تشكل المنطقةأاعتبار 
بقا ،من أراضي الضفة الغربية(  B) المنطقة من أراضي الضفة الغربية ضمن إطار  %72.5 ء ما مساحتهوا 
وهذا التقسيم التي وضعته الحكومة اإلسرائيلية لم يكن  ،أي أنها ستبقى جميعها في أيدي إسرائيل( C) المنطقة

وكان قد  ،االنتشار ادةعإمقدمة تحضيرية لجولة المفاوضات التي ستتم مع الجانب الفلسطيني بخصوص  إال
مسبقا بان  تكون جولة المفاوضات هذه في ايطاليا لضمان السرية والحفاظ على سير مضمون تم االتفاق 
المقترحات  من جانبه وقد تم طرح الوثائق على الجانب الفلسطيني خالل االجتماع الذي رفض ،المفاوضات
شاركة مشتركة ن يكون هناك ملذي طالب أوا ،(B) وخصوصا المقترحات التي تتعلق في المنطقة ،اإلسرائيلية
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وطرح الجانب الفلسطيني من طرفه مالحظات مكتوبة حول صيغة الملحق األمني  ،(B+A) بين المنطقتين
ن تشمل ، وطالب الوفد الفلسطيني أ(B) األمنية المشتركة للمنطقة المسؤوليةحيث أصر الفلسطينيون على 

واعتبار إعادة االنتشار  ،الضفة الغربية المدن الفلسطينية جميعها مع جميع القرى البلدية في( A) المنطقة
 .ر للمناطق المذكورةيإجراء غير قابل للتغي

 
( A) وبذلك أصبح هناك صيغة جديدة للتقسيم وهي منطقة تحت السيطرة الفلسطينية والمعروفة بالمنطقة

استمر النقاش  وقد ،(B) وهي المنطقة تحت السيطرة اإلسرائيلية والمنطقة المشتركة المنطقة ،(C) والمنطقة
وذلك بسبب إصرار كل طرف على  ،إلى اتفاق يتوصالن الطرفين لم إال أبين الجانبين حول هذا الموضوع 

وأمام هذا الطريق المسدود في التوصل إلى حل بشان قضية المناطق وتقسيمها تم إرجاء المحادثات في  ،رأيه
 .هذا الخصوص للقاء عرفات وبيرس

 
وقد تم شرح الموقف اإلسرائيلي والذي شدد من جانبه  ،ى حاجز ايرز من قطاع غزةتم لقاء عرفات وبيرس عل

وفي نفس الوقت مورس من  ،(B) األمنية في المنطقة المسؤوليةعلى أهمية األمن اإلسرائيلي كي يتم حسم 
لضغط انه لم يتجاوب مع هذا ا إالالجانب اإلسرائيلي الضغط الشديد على عرفات للتجاوب مع هذا الموقف 

واتفق  ،ولكن لم يتم التوصل خالل هذه الفترة الزمنية إلى أي اتفاق ،ساعات ست  لقاء مدةالوقد استمر هذا 
وقبل االجتماع تم إرسال اقتراح من  ،يتم استئناف االجتماعات لمناقشة الموضوع نفسه بعد عدة أيام أن

شريطة ( B) األمنية على المنطقة سؤوليةالمن تحصل إسرائيل على حسم ة على أالموافقبالجانب الفلسطيني 
وذلك من خالل إنشاء سلسلة من مراكز الشرطة  ،الحفاظ على النظام مسؤوليةلسلطة الفلسطينية أن تخول ل

مع تحديد جدول زمني محدد وملزم  ةمع نقل مناطق أخرى للسلطة الفلسطيني( B) الفلسطينية في المنطقة
 .من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطينيوكذلك نقل أراضي دولة  ،لهذا النقل

 
 نتاريخ الذي سينتقل للفلسطينييالب 1997 ن يكون منتصف عامالرد اإلسرائيلي بخصوص االنسحاب أوكان 

ولكن لم يكن هناك أي تفاصيل عن مساحة األراضي التي  ،المناطق التي ال يوجد لها أهمية أمنية مسؤولية
، على صيغة اتفاق التوقيع وتم سلقاء بين عرفات وبير الوبعد ذلك تم  ،نسيتم تسليمها للفلسطينيي

 ،تحتفظ السلطة الفلسطينية بجميع الصالحيات األمنية والمدنية ،المدن (A) في المنطقة" (.1992،سبير)
ين يحاسمة لألمن من اجل الدفاع عن اإلسرائيل مسؤوليةالقرى الفلسطينية تكون إلسرائيل ( B) وفي المنطقة

ة من النظام العام مسؤولوتكون  ،في حين تسلم السلطة الفلسطينية الصالحيات المدنية ،محاربة اإلرهابو 
 ".أمنية ومدنية كاملتان مسؤولية(  C) ين في المنطقةييكون لإلسرائيل ،نللفلسطينيي
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والمحميات  والغابات ،الصناعية قطالمنان تمسك إسرائيل بصالحيات ذات العالقة بلذا تم االتفاق على أ
ن تتم من خالل التنسيق مع السلطة أولكن أي عملية تطوير لهذه المنطقة يجب ( C) الطبيعية في المنطقة

وحيث انه  ،بقيت كذلك تحت السيطرة اإلسرائيلية( C) وباقي األراضي والبناء فيها في المنطقة، الفلسطينية
لذلك كان ال بد من نقل  ،فلسطيني مقيم ألف 40ـ ن يبقى في هذه المنطقة ما يقارب الأمن المفروض 

ة عن جميع مسؤولتعليم والصحة وما شابه ذلك إلى السلطة الفلسطينية والتي ستكون الالصالحيات الخاصة ب
 .في الضفة الغربية وقطاع غزة نالفلسطينيي

 
ستسلم إلى والتي (  A+B) المساحة التي قدمت في الخارطة من الجانب اإلسرائيلي والتي تتضمن المنطقة

هذا وقد احتلت المدن الفلسطينية  ،من أراضي الضفة الغربية% 22الجانب الفلسطيني كانت تقدر بنسبة 
وهذا األمر لم يتقبله الجانب الفلسطيني ورفضه الوفد  ،من المساحة المذكورة% 3 (A) والتي شكلت المنطقة

م الضفة الغربية إلى كنتونات يصعب الفلسطيني وقاطع المحادثات وغادر بسبب انحصار المساحة وتقسي
مما جعل الوفد  ،ومن اجل إنقاذ الموقف تم تدخل الواليات المتحدة ومصر في األمر ،التواصل والتنقل إليها

من مساحة الضفة الغربية لتكون هي % 40 وتم تقديم اقتراح يضمن ما مساحته حوالي ،الفلسطيني يعود
ن الوفد اإلسرائيلي رفض هذا إال أ ،ائيل إلى جميع المستوطناتمناطق الحكم الذاتي مع ضمان وصول إسر 

وذلك  ،تشاور المشترك توسيع عدة أماكن وتوسيع المناطق الفلسطينية على الخارطةالالطرح وتم بعد ذلك وب
( A+B) لتصبح مساحة المنطقة الفلسطينية بين المنطقة( A+B) من اجل خلق معابر بين المنطقتين

من مساحة أراضي الضفة الغربية % 3(A)لتشكل مساحة المنطقة ،ة الضفة الغربيةمن مساح% 27حوالي
تم  ،وبعد هذه الجوالت من المفاوضات ،من مساحة الضفة الغربية% 24فتكون ( B)أما مساحة المنطقة 

لتنقل هذه المساحة ( A+B) فقط من مساحة الضفة الغربية لتشكل المنطقة% 27التوقيع على ما مساحته 
 .الحيات الحكومة اإلسرائيلية إلى صالحيات السلطة الفلسطينيةمن ص

 
ن موضوع السيطرة على األرض تم التعامل معه على أساس تقسيم الضفة الغربية أومن خالل ما تقدم يتضح 

 (. A،B،C) مناطق وهي ثالث إلى
 

رام ، طولكرم، نابلس، نستكون هناك سيطرة فلسطينية كاملة وتامة وتضم هذه المنطقة مدن جني( A) المنطقة
 .أريحاو  بيت لحم، اهلل
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 ،مدينة وقرية فلسطينية 410المدنية وهي تشمل  الشؤونستكون هناك سيطرة فلسطينية على ( B) منطقة
 .بينما تبقى إسرائيل في هذه المنطقة مسيطرة على األمور األمنية

 
 ستةنقل تدريجي في فترة زمنية مدتها ولكن سيكون هناك  ،تسيطر إسرائيل على تلك المناطق ( C) منطقة

هولة بسكان من أراضي الضفة أالمناطق غير م( C) وتشمل المنطقة ،شهور كما اتفق في المفاوضات
منها للسلطة  رائيلي والتي لن يتم نقل أي جزءالمستوطنات اإلسرائيلية ومعسكرات الجيش اإلس ،الغربية

 .الفلسطينية
 

 .التفاق واألحكام الخاصة بمناطق التقسيمالبرتوكول المدني في ا  9.2.3
 

، والصالحيات قجاءت المادة الرابعة في البروتوكول حول القضايا المدنية والتي تختص بالمناط
في المرحلة ( C) المنطقة -:تاليالوكانت ك( C) ذلك للمنطقةوخصوصيات هذه المناطق حيث تم تخصيص 

أما في  ،لمتعلقة باألرض سيتم نقله إلى السلطة الفلسطينيةاالنتشار وذلك للصالحيات ا إعادةاألولى من 
حيث ستشمل  ،فسيتم النقل التدريجي للصالحيات إلى الجانب الفلسطيني رالمراحل األخرى إلعادة االنتشا

 .عليه في مفاوضات المرحلة النهائية ضباستثناء ما سيتم التفاو  ،مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

إسرائيل المستمرة في ممارسة صالحياتها  على سلطة لن يؤثر( C) يات في المنطقةمسؤولوال نقل الصالحيات
يات التي يتم نقلها إلى الجانب مسؤولصالحيات والالوكذلك فيما يتعلق ب ،من الداخليفيما يتعلق باأل

 .الفلسطيني
 

ية والية وظيفية فيما يتعلق سيكون للسلطة الفلسطين( C) مع العلم انه بموجب إعالن المبادف في المنطقة
إغالق المناطق أو أي قيود على الحركة أو األشخاص أو البضائع ا، يات المنقولة لهمسؤولصالحيات والالب

سيحتاج إلى الموافقة ( منع انتشار األمراض) سلطةلومن اجل تنفيذ صالحيات منقولة ل( C) في المنطقة
 .اإلسرائيلية المسبقة

 
ن تعين مفتشين مدنيين وذلك لمراقبة القوانين وااللتزام باألنظمة التي تقع ضمن أية يمكن للسلطة الفلسطين

، ولن (CAC)ـبعدد محدود ومنسق من خالل لجنة ال( C) يات الفلسطينية التي نقلت في المنطقةمسؤولال
اط لهم ولن يكون هناك أي نش ،الء الموظفين متعلق باالعتقال واحتجاز األشخاصيكون هناك أي نشاط لهؤ 
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مع مراعاة عدم لبس زي شرطة أو أي زي ذا طبيعة عسكرية أو حمل أي نوع من  ،يتعلق باستخدام القوة
 .والتي تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية( C) أنواع السالح في المنطقة المصنفة منطقة

 

وذلك ، على المناطق نيةحافظت منذ البداية على إبقاء اكبر جزء من صالحياتها األم يرى الباحث أن إسرائيل
شمل واأل الذي أعطى طبيعة التقسيم من خالل األهمية األمنية األكبر A،B،C الى من خالل تقسيم المناطق

األمر الذي جعل السلطة الفلسطينية غير قادرة على أن تقوم بإدارة أمور حياتها ، الجانب اإلسرائيلي إلى
أثناء  تإسرائيل تشدد ، و يرى الباحث أنمن عراقيلالل االحتبسبب هذا التقسيم، وما أوجده ، سلطتهاو 

وذلك من خالل حجم وصغر المساحة التي وافقت على ، الفلسطينية المفاوضات على تحديد مناطق السلطة
 قامةإوالتي ال تسمح بإقامة كيان مستقل يتمتع باستقاللية ونفوذ يوصل إلى ، الجانب الفلسطيني نقلها إلى

 تحاصر المناطق التي تخلت عنها قبل أن تسلمها إلىأن استطاعت  ن إسرائيلأ ن الباحثيبي ومن هنا، دولة
من خالل سلطة األمن اإلسرائيلي ، طرق العالم الخارجي لهذه السلطة مع إبقاء مفاتيح، الجانب الفلسطيني

ق المختلفة التي يعيش باإلضافة إلى التنقل الداخلي ما بين مدن الضفة الغربية والمناط، والحكومة اإلسرائيلية
 .  بها السكان الفلسطينيون  والتي  تم محاصرتها  من قبل سلطات األمن اإلسرائيلي
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 الرابعالفصل 
 

 صال حيات ومسؤوليات الشؤون المدنية في اتفاقية واشنطن
 

 المقدمة  9.2
 سجل السكان والتوثيق    8.2

 .لجنة تسجيل السكان والتوثيق   9.8.2
 استصدار الهويات ومالحقها    9.9.8.2

 .تسجيل األبناء في هوية احد الوالدين  9.9.9.8.2
 (.اإلقامة الدائمة)جمع شمل العائالت   8.9.8.2
 .اذونات العمل   3.9.8.2
 .تصاريح الزيارة  2.9.8.2
 جواز السفر  4.9.8.2
 فاقدي الهوية الشخصية   6.9.8.2
 .تصاريح السفر إلى الخارج  2.9.8.2
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 الرابعالفصل 
 

 صال حيات ومسؤوليات الشؤون المدنية في اتفاقية واشنطن
 

 المقدمة  9.2
 

في المادة الثانية من البروتوكول حول القضايا المسؤوليات الخاصة بالشؤون المدنية جاءت الصالحيات و 
نقل من الحكومة العسكرية ست تن هذه الصالحيات والمسؤولياطن، ووفقا لالتفاق فإالمدنية في اتفاقية واشن

دارتها المدنية إلى السلطة الفلسطينية  توالتي سوف تستأنف العمل بهذه الصالحيات والمسؤوليا ،اإلسرائيلية وا 
دائرة  فلسطين،) .نقل، وهذه الصالحيات والمسؤولياتالتفاق الذي بموجبه تمت عملية البما يتماشى مع بنود ا

- :بعين مادة وهي تفاق بأر ذكرت باال(. 1991المفاوضات،شؤون 
 

 الزراعة : المادة األولى
 اآلثار :المادة الثانية
 التخمينات :المادة الثالثة

 عمل البنوك وقضايا النقد: الرابعةالمادة 
 موظفو اإلدارة المدنية :المادة الخامسة
 التجارة والصناعة: المادة السادسة
 مراقبة الحسابات: المادة السابعة
 الضرائب المباشرة :المادة الثامنة
 التعليم والثقافة: المادة التاسعة

 الكهرباء: المادة العاشرة
 التوظيف: المادة الحدية عشر
 الحماية البيئية: المادة الثانية عشر
 صيد األسماك: المادة الثالثة عشر
 الغابات: المادة الرابعة عشر

 الغاز والوقود والبترول: المادة الخامسة عشر
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 الحكومة وأراضي الغائبين والعقارات: ة عشرالمادة السادس
 الصحة: المادة السابعة عشر
 الضرائب غير المباشرة  :المادة الثامنة عشر
 التأمين: المادة التاسعة عشر

 ن الداخليةالشؤو : المادة العشرون
 العمل: المادة الحادية والعشرون
 تسجيل األراضي : المادة الثانية والعشرون

 اإلدارة القانونية: العشرونالمادة الثالثة و 
 الحكم المحلي: المادة الرابعة والعشرون

 المحميات الطبيعية: المادة الخامسة والعشرون
 المتنزهات: المادة السادسة والعشرون
 التخطيط وتقسيم المناطق: المادة السابعة والعشرون
 سجل السكان والتوثيق :المادة الثامنة والعشرون

 الخدمات البريدية: رونالمادة التاسعة والعش
 األشغال العامة واإلسكان: المادة الثالثون

 المحاجر والمناجم: المادة الحادية والثالثون
 الشؤون الدينية: المادة الثانية والثالثون
 اإلحصاء  :المادة الرابعة والثالثون

 مسح األراضي :المادة الخامسة والثالثون
 االتصاالت: المادة السادسة والثالثون
 السياحة: المادة السابعة والثالثون
 المواصالت: المادة الثامنة والثالثون
 الخزينة: المادة التاسعة والثالثون

 المياه والمجاري: المادة األربعون
 

االتفاقية كيفية التعامل والتنسيق والعمل بهذه المواد بعد نقل صالحياتها إلى الجانب الفلسطيني،  وتوضح
اد وما تتصل به من أمور مشتركة مع مواد أخرى في نفس االتفاقية ومدى عالقة وكذلك تفصيل هذه المو 
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توضيح صالحية على وسيتم من خالل هذه الدراسة التركيز  ،صالحيته بهاو الجانب اإلسرائيلي ومؤسساته 
 .سجل السكان والتوثيق

 
 يتــوال واشــنطن،فــي اتفــاق  الصــالحيات ومســؤوليات الشــؤون المدنيــة والتــي تــم التوقيــع عليهــا أن يــرى الباحــث

ة الصــالحية بالنســبة للجانــب الفلســطيني، بقيــت محــدود نقلــت إلــى الجانــب الفلســطيني مــن الجانــب اإلســرائيلي،
وذلـــك إلبقـــاء هـــذه الصـــالحيات مرتبطـــة مـــع الجانـــب اإلســـرائيلي الـــذي اســـتطاع أن يضـــع خطـــة محـــددة لهـــذه 

كـرت فـي االتفـاق جميعهـا مفصـلة ومتصـلة بــأمور الصـالحيات، ويـذكر بـان عـددها بلـغ أربعـون صـالحية قــد ذ
 .مشتركة مع مواد أخرى في تفسير االتفاق وذات عالقة مع الجانب اإلسرائيلي ومؤسساته

 
  سجل السكان والتوثيق   8.2

 
و الخاصة بسجل السكان و  لمادة الثانية من البروتوكول المدني في اتفاقية واشنطنلوالعشرون  المادة الثامنة

 باإلضافة إلىبشكل مباشر ويومي،  المواطنأهمية خاصة وكبيرة لكون هذا الملف يمس حياة  ق لهاالتوثي
نص و ن يكون هناك تقدم ملحوظ وملموس لهذا الملف، وتثبيت مواطنته، ولذلك كان البد أ حق إقامة المواطن

رائيلي واإلدارة المدنية االتفاق على عملية نقل الصالحيات التي تخص سجل السكان والتوثيق من الجيش اإلس
صدار  إلى الجانب الفلسطيني مع الحفاظ من قبل الجانب الفلسطيني على سجل السكان بجانب إدارته وا 

وهذا اإلصدار يتم بما  (.1991 دائرة شؤون المفاوضات، فلسطين،) .الشهادات والوثائق من كافة األنواع
على سجل السكان لمواطني  سيحصل انب الفلسطينيالجأن  وأكد االتفاق أيضا ،يتماشى مع بنود االتفاق

من إسرائيل ، إضافة إلى الحاالت الخاصة به من بالغات والدة، وهذه السجالت  الضفة الغربية و قطاع غزة
وجميع  وملف الصور بجميع معداته، ،1921_1912 والقوائم من سنة قديمة مكتوبة باليد للمواليد والوفيات،

 .طابعات و شاشات، ،اتصال أجهزة من كافة توابعهاو ت والمعدا الحاسوبأجهزة 
 

فرعية لمراقبة وتنفيذ ملف  لجنةستقوم بتشكيل  C.A.C. لجنة الشؤون المدنيةبأن نص االتفاق  وجاء في
 .السكان والتوثيق تسجيل  لجنة اللجنةوسيطلق على هذه  ،السكان والتوثيق

 

 

 
 .لجنة تسجيل السكان والتوثيق   9.8.2
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المدني بشأن تسجيل  العليا للتنسيق واالرتباط اللجنةهي لجنة متفرعة من  تسجيل السكان والتوثيق، لجنة 

 .تشكل من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليالسكان 
 

مندوب عن وزارة الداخلية ، مندوب عن وزارة الدفاع اإلسرائيلي :يمثل اللجنة عن الجانب اإلسرائيلي كل من
ومندوب عن  ،مندوب عن وزارة الخارجية ،ربيةالضفة الغوزارة الداخلية المتعلقة ب في القدس، مندوب عن

 .الحاسوب الحكومي
 

داخلية الفلسطينية، وزارة ال ومندوب عن ون المدنية،ؤ وزارة الشمندوب عن الجانب الفلسطيني  يمثل اللجنة عن
 .الحاسوب الفلسطينيومندوب عن 

 
كي تتمكن من متابعة قضايا السكان الخاصة بالمواطنين ة واشنطن وذلك اللجنة بعد توقيع اتفاقيشكلت هذه 
ن تحافظ على أعضائها الدائمين أ اللجنةفي مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، وكان البد لهذه  نالفلسطينيي

ن م تشاء نن تستقبل مأيحق للجنة و (. السكان ،1991) .متابعة كافة القضايا واألمور اليومية بشكل منتظمل
ن تشكل لجان فرعية أكما ويمكن  بإعمالهم، الستشارتهم لبعض القضايا المتعلقةذوي االختصاص والخبرة 

سينصب على وضع آلية عمل لتنفيذ  اللجنةبان عمل  ويذكرلمتابعة قضايا محدودة إذا اقتضي األمر، 
لعمل فقد تم االتفاق بين بخصوص آلية اأما االتفاق ومتابعة المشاكل اليومية لحلها حتى تستقر األمور، 

بالغ الالجانبين تبادل نقاط البحث مسبقا، وذلك حتى يكون االجتماع الخاص ب لجنة من اجل اتخاذ القرارات وا 
ن يكون االجتماع كل أسبوع إلى عشرة أيام حتى بأتم االتفاق في البداية و األجوبة حول القضايا المطروحة، 

المشتركة في البداية  اللجنةماعات كل أسبوعين وبشكل دائم، وتناقش يتم تنظيم آلية العمل، ثم تصبح االجت
لجنة فرعية للضفة الغربية  أن تنشأيمكن في المستقبل ف كل ما يخص الضفة الغربية وقطاع غزة معا، أما

 .ولجنة فرعية أخرى لقطاع غزة
 

لطة الوطنية الفلسطينية، ن تنحصر من خالل السأوالتوثيق فيجب  عالقة المواطن الفلسطيني بسجل السكان
ختصاص لمتابعة سجل السكان والوثائق من قبل هذه السلطة، من خالل ما شكل من مؤسسات وجهات اأو 

تمكين على االتفاق كذلك  وينصوذلك ابتداء  من تاريخ تسلم الصالحيات من قبل السلطة الفلسطينية، 
ن الجانب الفلسطيني سوف ، فإنالفلسطينيي إسرائيل من الحفاظ على سجل حديث ومعاصر باستمرار للسكان

معلومات التي تخص وثائق السكان بال  C.A.C.  المدنية شؤونيزود إسرائيل على أساس منظم عبر لجنة ال



 62 

من خالل  اللجنةوغيره من المعلومات، ويتم العمل في هذه  نير العنوايوتغ والهوياتمثل جواز السفر 
 .من الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي اللجنةالتنسيق المباشر بين رئيس 

 
 ومالحقها، الهوياتالمشتركة ببحث العديد من المواضيع الخاصة بسجل السكان مثل استصدار  اللجنةوتقوم 

وجواز السفر، فاقدي الهوية الشخصية،  أذونات العمل، تصاريح الزيارة، جمع شمل العائالت واإلقامة الدائمة،
 .ارج، وغيرها من المواضيع التي تتعلق بقضايا سجل السكان والتوثيقتصاريح السفر إلى الخ

 
ســـجل الســـكان مـــن المواضـــيع الهامـــة التـــي تـــم نقلهـــا مـــن الصـــالحيات المدنيـــة مـــن الجانـــب يـــرى الباحـــث أن 

حيـاة المـواطنين بشـكل مباشـر، ويـذكر أن االتفـاق  يمـس كـون هـذا السـجل، لاإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني
األمر الذي لم يتم مباشـرة، حيـث تـم تـأخير العديـد  ،نقل هذا السجل بالكامل إلى الجانب الفلسطينينص على 

مــن الوثــائق الخاصــة بســجل الســكان الفلســطينيين مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي، مثــل ســجالت الــوالدة والوفــاة 
اتـه، باإلضـافة إلـى أن هـذه القديمة، وألهمية هـذا الملـف تـم تشـكيل لجنـة خاصـة لمتابعـة هـذا الموضـوع وتداعي

اللجنة ستقوم من خالل اللجان العليا بتزويد الجانب اإلسرائيلي وبشـكل مـنظم بالمعلومـات كاملـة والتـي تخـص 
، األمر الذي يبقي هذا السجل مرهونًا ومتعلقًا بالجانب اإلسرائيلي مـن خـالل إدخـال نسجل السكان الفلسطينيي

ب اإلســـرائيلي الخـــاص بالســـكان الفلســـطينيين لـــدى الجانـــب اإلســـرائيلي، هـــذه المعلومـــات المنقولـــة إلـــى الحاســـو 
ويعتبر عدم وجود المعلومات التي تتعلق بمواطن معين ضمن قوائم الحاسوب اإلسرائيلي بأنه مواطن ليس لـه 
 وجــود، وبــذلك ال يســتطيع الســفر أو الخــروج مــن الــدائرة الســكانية المتواجــد بهــا، وعليــه تبقــى إســرائيل فــي حالــة
سيطرة كاملة على سجل السكان والذي يستطيع أن يضع القيود على تحركات ونقل المـواطنين مـن خـالل هـذا 

بقاءها محدودة دون   .تغيير يتم أيا موافقة على إعطائهالسجل، وحصر تنقلهم وأماكن سكناهم وا 
 

 ومالحقها  الهوياتاستصدار    9.9.8.2

 

المتواجدين داخل األراضي  نمواطنين الفلسطينيينص اتفاق واشنطن بخصوص الهوية الشخصية لل
الجديدة المستبدلة  الهوياتجديدة، وهذه  تتهم بهويااهوي أن تستبدلالفلسطينية باإلضافة إلى المواطنين الجدد 

سوف يصدرها الجانب الفلسطيني، وفي نفس الوقت سيقوم الجانب الفلسطيني بنقل األرقام والنظام الجديد إلى 
غة العبرية، وستكون لغة العربية والن جميع المدلوالت في هذه الهوية باللرائيلي، ولذلك ستكو الجانب اإلس

 (.9-1-4) األرقام لهذه الهوية باألرقام العربية مثل
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دارته المدنية، أو  صادرة  الهوية الشخصية وامتالكها سواء كانت صادرة عن الحكم العسكري اإلسرائيلي وا 
ستكون ضرورية ومطلوبة إلبراز واثبات الشخصية لحاملها أمام الجيش نها عن الجانب الفلسطيني فإ

من ، وكذلك المرور من خالل الممر اآلاإلسرائيلي، سواء كان ذلك في دخول إسرائيل أو التنقل عبر الحواجز
 .بين الضفة الغربية وقطاع غزة

 
فقد قامت  نلمواطنين الفلسطينيية بااتفق عليه بخصوص الهوية الخاص ات النقل وتثبيت ماواستكماال إلجراء

التي أصدرتها قبل دخول السلطة الفلسطينية واستالم  الهوياتإسرائيل بتسليم الجانب الفلسطيني جميع 
 جراء إلىاإلوكان هذا  (.،السكان1994) .1994/ 1/1 صالحيات السكان في قطاع غزة، وكان ذلك بتاريخ

صدارها للمواطنين  ،جانب الفلسطينيلدى ال وتصوير الهويات ن يتم طباعةحين أ وألهمية امتالك الهوية وا 
 .19/7/1994 في اجتماع لجنة السكان المنعقد بتاريخالفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي طالب الجانب 

إلى األراضي  االشرطة الفلسطينية الذين دخلو أفراد بضرورة استصدار بطاقة الهوية ألسر (. ،السكان1994)
وكان رد الجانب اإلسرائيلي في  موجب تصاريح الزيارة وذلك كي تثبت مواطنة هؤالء األشخاص،الفلسطينية ب

وبدوره شدد الجانب الفلسطيني على هذا األمر وطالب بتعهد إسرائيلي لتثبيت هذا  ،األمر بأنه سيفحصحينه 
 .الشرطة الفلسطينيةأفراد  رسهوية فورا ألأ  المطلب وعمل بطاقة

 
عمل إلصدار بطاقة الهوية فقد اتفق الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي في الجلسة الخاصة أما حول آلية ال

ير في يأي تغ على أن (.السكان ،1996) .على حاجز ايرز 17/1/1996بلجنة السكان والتوثيق بتاريخ 
سرائيلي للجانب اإل قوال يح ،سجل السكان أو وثائقه هو شأن فلسطينيي يتم إبالغ الجانب اإلسرائيلي به

نموذج إصدار )وسمي ( 1)وقد أعطي هذا النموذج رقم، ير في النموذج المقدم الستصدار الهوية األولىيالتغ
أما بخصوص الهوية البالية أو المفقودة، فقد اتفق على استخدام ( هوية جديدة لمواطن في سجل السكان

هذا النموذج  و أعطي( األحوال المدنية استبدال هوية مواطن في سجل) ير العنوانيمع تغ( 1) النموذج رقم
 (.2) رقم
 

 وذلك بتاريخ سالةأما بخصوص طباعة الهوية فقد كان الجانب الفلسطيني قد بعث إلى الجانب اإلسرائيلي بر 
وكافة الوثائق المتعلقة بسجل  الهوياتلبدء بطباعة ل هيؤكد باستعداد (.،السكان1996) .11/2/1996

اإلسرائيلي التأكيد على استالم الرسالة ورد بأن الموعد مبكر على الطباعة وذلك السكان، وكان رد الجانب 
ن يبدأ ألوجود أخطاء ومشاكل تبرز في هذا الموضوع، وقد اتفق الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي على 

في ن يتم تسليم النماذج التجريبية بالطباعة التجريبية، على أ 11/2/1996 الجانب الفلسطيني بتاريخ
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أي بعد أربعة أيام من بداية الطباعة التجريبية، وفي ،  19/2/1996 االجتماع الذي يلي هذا االجتماع بتاريخ
وفي نفس الوقت يتم  1/9/1996 ن الطباعة الرسمية تكون بتاريخة النماذج لما تم االتفاق عليه فأحال مطابق
ن موعد الطباعة لم يتم في التاريخ إال أئيلي، نجاز الكشوف الواجب إرسالها إلى الجانب اإلسراإالعمل على 

 .بها الواردةالمحدد بسبب المعارضة على النماذج والمطالبة بضرورة تعديل األخطاء 
 

وتم مناقشة قضية طباعة الهوية مع تأكيد  (.،السكان1996) .عقدت جلسة السكان 23/12/1996في تاريخ 
ومن ناحيته أكد الجانب  التي سيشرع بطباعتها، الهوياتصة بالجانب الفلسطيني بأنه تم تقديم النماذج الخا

غوية والتي اتفق على لاإلسرائيلي انه قد فحص النماذج وانه ال يوجد أي معارضة باستثناء بعض األخطاء ال
الفلسطينية، وعليه فان البدء في الطباعة  الهوياتتصحيحها، وبذلك يكون الجانب اإلسرائيلي قد اقر بنماذج 

فور االنتهاء من نماذج نقل المعلومات إلى الجانب اإلسرائيلي، واستمرت الجلسات الخاصة بنقاش سيتم 
قضية طباعة الهوية والتعديل الذي يخص النتائج المقدمة من قبل لجنة السكان حيث أتضح ذلك باالجتماع 

نب الفلسطيني في حيث قدم الجا(. ،السكان1997) .11/3/1997 الخاص بلجنة السكان والذي عقد بتاريخ
اجتماع سابق نماذج تسجيل السكان إلى الجانب اإلسرائيلي الذي وضع عليها مالحظاته، وكانت بخصوص 

النموذج إلى الجانب  فية وصول الصورة علىوهو عن كي( 1) نموذج الهوية والذي يحمل نموذج رقم
النموذج بحيث تكون ملونة وحديثة  اإلسرائيلي، وقد بين الجانب الفلسطيني بأنه سبيتم تثبيت الصورة على

ويكتب عليها من الخلف اسم ورقم هوية المواطن، وبذلك تم االتفاق على النموذج، أما بخصوص نموذج 
أو مفقودة،  ،ليةبا وهو تجديد الهوية فكانت المالحظات اإلسرائيلية ضرورة ذكر سبب التجديد،( 2) الهوية رقم

تالف الهوية ومالحقها من قبل السلطة الفلسطينيةتالفة مع ضرورة إضافة رقم هوية الز   .وج أو الزوجة، وا 
 

خاص  (.،السكان1997) .29/7/1997 وتحديدا لموعد طباعة الهوية الفلسطينية تم عقد اجتماع بتاريخ
 ا من اجل البدءبلجنة السكان بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي، فطرح الجانب الفلسطيني موعد

 من اجل البدءفنيا  ن الجانب الفلسطيني قد أصبح جاهزا، وذلك لكو 1/2/1997 لهوية بتاريخبطباعة ا
طباعة  لذي حدد من الجانب الفلسطيني لبدءاإلسرائيلي اعترض على الموعد ا إال أن الجانب بطباعة الهوية،

جانب الفلسطيني، ن الجانب اإلسرائيلي غير جاهز فنيا لنقل هذه الصالحية إلى الأوذلك بحجة  ،الهوية
به في  يير في نظام الحاسوب المعمولوالسبب يعود بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت من اجل إحداث تغ

الطرف اإلسرائيلي، وكذلك الحاجة إلى المزيد من الوقت من اجل تدريب طواقم فنية كافية على كيفية التعامل 
مر بإحالة النقاش بخصوص هذه القضية إلى رئيسي مع النماذج الجديدة وطريقة العمل بها، مما استدعى األ
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ن الجانب إال أطباعة، الب وهو البدء 11/2/1997 األمر بتاريخ ينفذن ب الفلسطيني أوقد اقترح الجان ،الوفدين
 .11/9/1997_1/9 الرغبة بان تكون البداية في الطباعة ما بين أبدىاإلسرائيلي 

تم نقاش موضوع طباعة الهوية  (.،السكان1997) .2/9/1997 في اجتماع لجنة السكان والمنعقد بتاريخ
وقد بين الجانب اإلسرائيلي إلى انه تم االتفاق  ،واستعراض النماذج من قبل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

ثم االنتقال  طباعة الهوية الفلسطينية في غزة أوال  ءعلى بد C.A.C. مع رئيس لجنة الشؤون المدنية العليا
 .1/10/1997 ن يبدأ هذا العمل بتاريخأالضفة الغربية و إلى 

 
 على الحاسوب يوميا، من نماذج السكاننموذج  100 من  إدخال أكثر يمكنال  وبين الجانب اإلسرائيلي أنه

( أي الموافقات)ذا الخصوص أيام عمل سيتم تسليم الجانب الفلسطيني المالحظات اإلسرائيلية به 1 وبعد
 الطباعة من الجانب الفلسطيني حتى يتم انتهاء عملية الفحص من الجانب اإلسرائيلي، ؤجل عمليةوبذلك ت

 ،1/10/1997 ن تبدأ الطباعة بتاريخأوقد تم االتفاق في نفس االجتماع وبعد نقاش مطول لهذا الموضوع 
ون هذا لك 1/10/1997 حيث سيتم تسليم الجانب الفلسطيني الدفعة األولى من نماذج اإلبالغ بدل تاريخ

 التاريخ بداية إجازة عيد لدى الجانب اإلسرائيلي، وسيتسلم الجانب الفلسطيني سجل السكان بتاريخ
ويذكر  الطباعة وذلك حتى يتسنى له تغذية الحاسوب بهذه المعلومات، من بدء أي قبل أسبوع 29/9/1997
حيث استالم السجل الجديد، ن النقص الذي كان قائما في السجل األول سيتم تغطيته في هذا السجل من أ

 لذلك و (. ،السكان1997) م ، اسم الزوجة السابقة ويبقى ملف الوفيات للمتابعة،األوالذي يشمل ملف اسم 
األمر الذي سيسبب اختالف في المعلومات بين  ،انه ال يتم إصدار أية هوية بدون استكمال هذا الملفف

 .الجانبين
 

، وبعد هايتم وقف إرسالس 24/9/1997 انب اإلسرائيلي فانه بتاريخأما بخصوص إرسال المعامالت إلى الج
من الضروري عقد الطباعة في الضفة الغربية فيم للعمل الذي تم، أما يأسبوع من الطباعة يجب عقد جلسة تق

ات الطباعة في لسة سيتم من اجل االتفاق على إجراءالج وعقد ،بدء الطباعةمن تاريخ  اجتماع بعد أسبوعين
معلومات التي تم ب اإلسرائيلي بالتغذية الحاسوب من قبل الجانالالزمة ل وحددت المدة ة الغربية، الضف

وبعد ذلك تكون قد أدخلت للحاسوب، أما المعلومات  ،لمعلومات الصحيحة والدقيقةساعة ل 24بها بـ  إبالغهم
ن الهويات التي يجب أأما عن عدد  أيام، 1دقيقة فالمدة الزمنية لتغذية الحاسوب ستكون بعد الوغير  الخاطئة

هوية شهريا، بقي األمر معلقا  (6000)هوية يوميا أي ( 200) تتم تغذية الحاسوب اإلسرائيلي بها فتكون
وبناء على القرارات التي اتخذت بهذا  C.A.C.ـلا العليا اللجنةن تم عقد اجتماع أ بخصوص الطباعة إلى

ن يبدأ وقد تم االتفاق على أ (.،السكان1997) .27/10/1997 ريخاالجتماع تم عقد جلسة لجنة السكان بتا
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، حيث يتم وقف إرسال الطلبات إلى الجانب 1/12/1997الجانب الفلسطيني بطباعة الهوية بتاريخ 
وبعد ذلك يتم وقف إدخال المعلومات والبيانات لدى الجانب اإلسرائيلي  16/11/1997اإلسرائيلي بتاريخ 

يتم نقل ملف السكان كامال إلى الجانب الفلسطيني،  21/11/1997وفي تاريخ  ،12/11/1997 وذلك بتاريخ
ساعة، ورد نهائي على  24 هوية يوميا، ويتم استالم الرد اإلسرائيلي خالل 200 ن يتم طباعةعلى أ وأكد

فق وسيتم استصدار نموذج الهوية الذي ات ،أقصىحد كأيام  1 الحاالت التي يبدي عليها مالحظات خالل
 .عليه، وتحديد الختم والتوقيع يتم فلسطينيا

 
تم نقاش بداية  (.،السكان1997) .من قبل لجنة السكان 17/12/1997 في االجتماع الذي عقد بتاريخ

ب ن استكملت وتمت في قطاع غزة حيث طالب الجانوذلك بعد أ طباعة الهوية في الضفة الغربية،
في  ن البدءة الغربية تنفيذا لما تم االتفاق عليه أي بعد أسبوعين من تتم عملية الطباعة في الضفالفلسطيني أ

ويجب التمهل  وقد رد الجانب اإلسرائيلي انه ال يجب التساهل في هذا األمر في قطاع غزة، الهوياتطباعة 
من  ن نقع في األخطاء لكون الضفة الغربية منطقة واسعة وأكثرالهدف دون أ ن نصل إلىحتى نستطيع أ

ن نبدأ من منطقة واحدة ثم ننتقل إلى باقي المناطق في الضفة الغربية، وكان رد واحدة وعليه يجب أمنطقة 
ون هناك انطالقة ن تك، والمهم أن نبدأأالمشكلة ليس من أين نبدأ ولكن المشكلة يجب  بأنالجانب الفلسطيني 
أكد الجانب الفلسطيني بأنه سيقوم ن عدد السكان متقارب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، و للعمل مع العلم أ
 .في الطباعة من أي منطقة يريدها الجانب اإلسرائيلي لبدءبترتيب العمل ل

 
تم التأكيد على  (.السكان ،1992) .في قطاع غزة 4/11/1992 السكان التي عقدت بتاريخ في جلسة

أوال في قطاع غزة ثم  يث البدءبمراحل طباعة الهوية من حضرورة تنفيذ ما كان متفق عليه سابقا في التدرج 
االنتقال إلى منطقة في الضفة الغربية، وبعد ذلك إلى بقية أنحاء الضفة الغربية وخالل االجتماع تم نقاش 
التجربة الفلسطينية في طباعة الهوية في رام اهلل وقد احتج الجانب الفلسطيني في نفس االجتماع حول قيام 

أريحا و لداخلية اإلسرائيلية اللوائية في محافظات بيت لحم، الخليل، نابلس، الجانب اإلسرائيلي إغالق مكاتب ا
ومعالجة  الهوياتر لمصالح المواطنين لكون هذه المكاتب كانت تقوم بطباعة اضر ا  إرباك و ب هوذلك لتسبب

وثائق السكان للمواطنين، وعليه طالب الجانب الفلسطيني بضرورة تسلم الشريط السكاني الكامل للضفة 
وقد رد ، فورا بطباعة الهوية في مكاتب السلطة الفلسطينية دءالغربية من الجانب اإلسرائيلي من اجل الب

ضرار واإلرباكات التي لحقت بالجانب الفلسطيني جراء اإلغالق لمكاتب انب اإلسرائيلي انه يأسف لهذه اإلالج
في الضفة الغربية فان هناك أمور فنية الداخلية لهذه المناطق ونقلها إلى بيت أيل، وبخصوص شريط السكان 



 73 

يقاف الطباعة لدى الجانب اإل سرائيلي، وقد اتفق يتم تحديد جدول زمني بناء عليها ليتم نقل شريط السكان وا 
 .ن يتم تحديد جدول زمني لعملية نقل الطباعة إلى الجانب الفلسطيني بشكله النهائيعلى أ

 
وفي   (.،السكان1992)،11/11/1992 بات والمعامالت بتاريخيتوقف الجانب اإلسرائيلي عن استالم الطل

 .نفس اليوم يتم تسليم الجانب الفلسطيني عينة من شريط السكان من اجل إجراء التجربة عليها
 

  يقوم الجانب اإلسرائيلي بتسليم الجانب الفلسطيني شريط السكان  24/11/1992  في تاريخ
يبدأ الجانب الفلسطيني بعملية نقل طباعة الهوية ومالحقها  1/12/1992 في تاريخ (.،السكان1997)كامال،

 .في جميع محافظات الضفة الغربية
 

من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب  نكون عملية نقل صالحية طباعة الهوية للمواطنين الفلسطينييوبهذا ت
 .قد انتهت الفلسطيني

 
 ةالهويـة الشخصـية للمـواطنين الفلسـطينيين، الموافقـإسـرائيل اشـترطت علـى استصـدار بطاقـات  بين الباحـث أن

ضـمن قـوائم سـجل  موجـوداإلسرائيلية بعد أن يتم إثبـات أن هـذا الشـخص الـذي سـيتم إصـدار بطاقـة الهويـة لـه 
السكان الموثق لدى الحاسوب المركزي اإلسرائيلي، وغير ذلك فانه يعتبر غير مواطن، وفاقد مواطنته، وظهـر 

باعــة الهويــة إلــى الجانــب الفلســطيني مماطلــة الجانــب اإلســرائيلي فــي الســماح للجانــب فــي نقــل الصــالحيات ط
الفلسطيني بطباعة بطاقة الهوية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وكانت هذه المدة قد تجاوزت الـثالث 

وقــد تــم وضــع بالتــدرج،  أيســنوات وعنــدما ســمح بــذلك لــم يكــن بدفعــة واحــدة إال انــه تــم علــى أكثــر مــن مرحلــة 
 .االتفاقهذا هذه الصالحية و تنفيذ أكثر من مبرر من قبل الجانب اإلسرائيلي إلعاقة 

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 .تسجيل األبناء في هوية احد الوالدين  9.9.9.8.2

 
، ويعود ذلك ألسباب بناء الذين لم يسجلوا في مالحق الهوية ألحد الوالدينبعد اكتشاف العدد الكبير لأل

وعليه كان البد من لجنة السكان  ا كان المتعمد ومنها ما كان بسبب الجهل لدى المواطن،منها ممتعددة 
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كي ال يصبح هذا  ،هوية احد الوالدين التشديد على هذا المطلب وهو ضرورة تتبع عملية تسجيل األبناء إلى
لذين يولدون في أولئك األبناء ا وخصوصا للهوية ويصبح بدون أي مواطنة أواثبات لشخصيته، ااالبن فاقد

الموضوع في الجلسات األولى الخاصة بلجنة السكان وذلك بتاريخ  نقاش وقد تم ،الخارج أثناء سفر الوالدين
م وقد طالب الجانب الفلسطيني بإضافة المولود الذي ولد في الداخل والخارج إلى هوية احد 1/1/1994

وكان الرد اإلسرائيلي ، فة المولود إلى هوية الوالدالوالدين والمولود الذي ال تحمل أمه بطاقة هوية يجب إضا
طالب الجانب الفلسطيني بأن يسري األمر و كما ، ولينالمسؤ بهذا الخصوص انه يبحث هذا الموضوع مع 

وكان  ،على األبناء الذين أصبحت أعمارهم أكثر من خمسة سنوات ضرورة تسجيلهم في هوية احد الوالدين
كما وطالب الجانب الفلسطيني على إضافة األوالد الذين ولدوا في  ،حث األمرالرد اإلسرائيلي انه سيتم ب

شمل مصغر كما كان معموالن به زمن  جمعالخارج والذين تبلغ أعمارهم فوق خمسة سنوات دون عمل 
(. السكان ،1994) .م19/7/1994 االحتالل وهذا الطلب أكده الجانب الفلسطيني مجددا في االجتماع بتاريخ

 .مازال قيد البحث ن األمرأان الرد اإلسرائيلي بهذا الخصوص حيث ك
 

شدد الجانب الفلسطيني على األبناء (. السكان ،1994) .م22/2/1994بتاريخ  ةفي جلسة السكان المنعقد
رج وأصبحت أعمارهم فوق سن خمسة سنوات في هوية احد الوالدين وذلك بعد االتفاق االذين ولدوا في الخ

ن يكون أيه يجب لوع ،للمواطن الفلسطيني البقاء في الخارج متى شاء ودون تحديد مدة زمنيةعلى انه يسمح 
لكون األمر الذي كان متبع إذا لم يتم التسجيل حتى سن الخمس  ،الحق للطفل التسجيل في وقت رجوع والديه

 .ويفقد هويته ةسنوات يسقط حقه من المواطن
 

رد الجانب  (.السكان  ،1991.)م 21/12/1991 ي انعقد بتاريخوفي االجتماع الخاص للجنة السكان والذ
،  وهو على المواطنين التسهيل من بدال األوالد إلى هوية احد الوالدين برد أكثر تعقيدا إضافةاإلسرائيلي على 

يقوم بتقديم الطلب حسب النموذج المتبع وبعد الفحص  ،مكانية التسجيل إذا كان المواطن موجود في المنطقةإ
سيتم فالسلطة  ألراضيالعودة من مكن ا في الخارج وتمولودكان  أما إذا ،سيتم إعطائه الموافقة إذا أمكن

ذا كان في الخارج يتوجه، تسجيله بالطرق العادية والدي الطفل الذي يحمل الهوية الحالية إلى السفارة  أحد وا 
وبعد ذلك تقوم  ،ويرفق معه شهادة الميالد اإلسرائيلية في البلد المقيم بها في الخارج ويعبئ طلب التسجيل

أو يمكن حضور الطفل غير ، السفارة بدورها بإرسال الطلب إلى السلطة الفلسطينية التي تقوم بتسجيله
الجانب  رفضهوهذا األمر  ،المسجل بتصريح زيارة مع احد والديه الذي يحمل الهوية ويقوم بالتسجيل

الوالدين دون هذه اإلجراءات المطولة والتي تؤدي إلى جعل المواطن لب بإدخال األبناء مع االفلسطيني وط
 . يشعر بالعذاب والملل
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موضوع تسجيل األبناء المولودين في الخارج بهوية احد الوالدين قامت السلطة الفلسطينية ومن لواستكماال 

بوثائق السكان إلى  ةقترحلماخالل لجنة السكان بتقديم نموذج خاص لتسجيل المواليد في الخارج مع النماذج 
بسجل مولود في الخارج ( بالغ عن والدة مواطن في الخارج )  وقد سمي هذا النموذج، الجانب اإلسرائيلي

)  .م17/7/1997 وقد جاء الرد اإلسرائيلي بهذا الخصوص في اجتماع لجنة السكان بتاريخ، 4رقم  وأعطي
وبعد ذلك ، السلطة  تقديم طلب تسجيل إلىو ، يارةريح ز إحضار المولود بتصانه يجب (. السكان ،19997

ومن جانبه يقوم الجانب  ،لتسجيل مرفق معه تصريح الزيارة وشهادة الميالدتقوم السلطة بتقديم الطلب ل
إلى  رفض الجانب الفلسطيني من جهته إعطاء ورفع أي وثائق، اإلسرائيلي بفحص الموضوع والرد عليه

د في المنطقة بعد اتفاقية وكان الرد اإلسرائيلي انه من يول، تفاق لجنة السكانالجانب اإلسرائيلي وذلك حسب ا
رفاق ومن يولد في الخارج وله الحق في التسجيل يتوجب عليه إ، أوسلو ليس بحاجة إلى تقديم شهادة ميالد

اء الرد ج(. السكان  ،1997.)م 22/7/1997 بجلسة السكان المنعقدة بتاريخ ،شهادة ميالد وتصريح الزيارة
باإلضافة إلى نموذج  ،باستخدام شهادة الميالد ةالفلسطيني للمولودين في الخارج تحت سن السادسة عشر 

 .على المعابر وال حاجة باستخدام تصاريح الزيارة مرفق كان يعطى تحت سن الخامسة
 

ن أبقة يجب آلية التسجيل السا إنعشرة سنة  16هم اقل من ت على تسجيل من نص االتفاقيةوبذلك فأن 
ن االتفاق ينص على تسجيل من هم على ذلك بالرفض، وبين أ ورد الجانب اإلسرائيلي، هذه الفئة تطبق على
ا بحجة قاطع اوأكد من جانبه رفض الطرح الفلسطيني رفض ،وال يشير إلى طريقة دخولهم سنة 16تحت سن 

بناء المولودين في الخارج دون الحاجة إلى ن يتم تسجيل األأوعليه اقترح الجانب الفلسطيني  مخالفة القانون،
رفض ، حضورهم وذلك من خالل تزويد الجانب اإلسرائيلي بالوثائق مثل شهادة الميالد وغيرها من المطلوب

ن التسجيل في سجل السكان يتطلب ضرورة تواجد الشخص المعني في أ الجانب اإلسرائيلي ذلك مشيرا إلى
 .نطقةالم
 

(. السكان ،1997. )م24/1/1997 رح الجانب الفلسطيني في اجتماع اللجنة بتاريختقدم ط وبناءا على ما
فقد تم  سنة، 16ن في الخارج وأعمارهم اقل من وصل إلى اتفاق حول تسجيل المولوديواستكماال من اجل الت

ب مثلما طال سنة 16طرح السماح لهم بالدخول من خالل تصريح الزيارة ونموذج دخول المواليد اقل من 
سنوات إلى  1الخارج من سن المواليد في ب ، ولكن بعد أن يتم االتفاق على نموذج خاصالجانب اإلسرائيلي

بالغ الجانب اإلسرائيلي بذلك إال انه ال يحتا ،سنة 16 للموافقة من  جوبعد ذلك يتم استصدار هذا النموذج وا 
 حبتصري ةإلجراءات من حيث الشكل شبيهن اأي أمن ثم يتم دخول المولود مستخدما هذا التصريح  ،إسرائيل
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وقد وعد الجانب ، لية الموافقة والفحص اإلسرائيلي المسبقاومن حيث المضمون تتجاوز إشك، الزيارة
من قبل الجانب اإلسرائيلي مع استمرارية المطالب من  ااألمر معلق بفحص األمر والرد عليه وبقياإلسرائيلي 

في االجتماع ن تم التوصل إلى اتفاق حول الموضوع ألهميته، إلى أ رهذا األم لفعيبتجانب الفلسطيني ال
إقرار البدء بتسجيل األبناء المولودين في الخارج حيث تم  (.السكان،2001) .م31/2/2001 بتاريخالمعقود 
خاصة بأبناء المواطنين بعد تقديمها والدخول سنة بعد أن يتم تقديم تصاريح  16سنوات إلى سن  1من سن 

وان يكون هذا  ،ن يحمل االبن جواز سفر منفصل حتى لو كان مؤقتاأ ةطيتقدم شر  ،وهي تصاريح زيارةبها 
الفحص  تإلجراءا عضوهذه الطلبات ال تخ، عم ،أخ، أخت، أم ،االبن بمرافقة مواطن يحمل الهوية أب

 ،جانب اإلسرائيليكما ادعى ال سنة 16 و 14خلل فني لألبناء بين سن  بوجودولكن تكمن المشكلة  ،األمني
 .والذي أكد انه سيتغلب عليها ولكن إلى حين كتابة هذه السطور لم يتم التغلب عليها 

 
سوف يملك الجانب الفلسطيني الحق في التسجيل في " عليه اتفاقية واشنطن فأنه تأما بخصوص ما نص 

إذا كانوا تحت . الغربية في قطاع غزة والضفة في الخارج أو االسجل السكاني جميع األشخاص الذين ولدو 
فلسطين دائرة شؤون )."حد الوالدين مواطنا من قطاع غزة والضفة الغربيةأبحيث يكون  سنة 16سن 

 (. 1991،المفاوضات
 

بسبب األساليب التي كانت متبعة من  تعود مشكلة عدم تسجيل األبناء في هوية احد الوالدين وبين الباحث أن
ي تجــاه المــواطنين الفلســطينيين قبــل أن يــتم نقــل هــذه الصــالحية إلــى الجانــب قبــل ســلطات االحــتالل اإلســرائيل

الفلسطيني، باإلضافة إلـى الشـروط التـي وضـعتها سـلطات االحـتالل أثنـاء نقـل الصـالحية بـالطرق الفنيـة التـي 
طيع يجب أن تالزم عملية التسجيل والعمر المسموح به كحد أعلى بإضافته إلى هوية احد الوالـدين، حتـى يسـت

أن إسرائيل بقيـت  أيأن يسجل ضمن سجل السكان، والذي يكون البداية الممهدة إلثبات وجود هذا الشخص، 
دخـــال الموال ـــتحكم بتســـجيل وا  ـــى الســـلطة يـــت ـــال هـــذه الصـــالحية إل د ومـــنحهم حـــق المواطنـــة واإلقامـــة رغـــم انتق

ضــافة  المواليــد إلــى الســجل الســكاني الفلســطينية، ممــا يؤكــد ضــعف الســلطة الفلســطينية فــي الــتحكم بإدخــال وا 
الفلسطيني، واتضحت صعوبة األمر أكثر بخصوص قضية تسـجيل األبنـاء فـي هويـة احـد الوالـدين عنـدما يـتم 

حيـث كــان الـرفض اإلسـرائيلي والمنـع اإلســرائيلي بالمرصـاد علـى المعــابر،  ،دين فــي الخـارجو ذلـك لألبنـاء المولـ
لــى اتفــاق جزئــي يســمح بإدخــال األبنــاء تحــت ســن خمســة عشــر بقــي هــذا األمــر معلقــًا إلــى حــين تــم التوصــل إ

ـــد اعتبـــرهم الجانـــب  ـــذين تجـــاوزت أعمـــارهم ســـتة عشـــر عـــام فق ـــائق معقـــدة، أمـــا أولئـــك ال عامـــًا، وبشـــروط ووث
المواطنــــة، وال يســــتطيع أن يكــــون احــــد المــــواطنين المســــجلين فــــي ســــجل الســــكان و اإلســــرائيلي فاقــــدين الهويــــة 

 .الفلسطيني
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 (.اإلقامة الدائمة)مع شمل العائالت ج  8.9.8.2

 
نسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي تعرض إلى التهجير العلى احد مدى أهمية جمع شمل العائالت ب ىال يخف

والنزوح والشتات وأصبحت عائالته مفرقة مشتتة في العديد من مدن وبقاع العالم، وذلك بسبب االحتالل 
سير موافقة االحتالل اإلسرائيلي على منح موافقة جمع الشمل لكون وكذلك لم يكن باألمر الي ،وممارساته

أثناء  دمر على انه حق من حقوق العودة، كما وضح ذلك هيرشفيلالكيان اإلسرائيلي ينظر إلى هذا األ
ن الموقف اإلسرائيلي بخصوص جمع شمل العائالت يتمثل عندما اعتبر أ (.2001 قريع،) .محادثات أسلو
الجئين، واألمر يرمز إلى حق الشمل  قضية ترمز إلى قضية كون هذه ال ،لمفاوضات الثنائيةفي أن يتم في ا

الشمل  جمعوهنا يتضح تخوف اإلسرائيليون من قضية  ،منه نسرائيلييمعروف مدى مخاوف اإلال منالعودة و 
نص اتفاقية وما لها من اثر على الوضع السياسي والديموغرافي والى غير ذلك من األمور، وقد جاء في 

ن يحصل على الموافقة أالشمل بعد  جمعواشنطن ما يجعل الحق للجانب الفلسطيني بإعطاء موافقة 
فان  لعكس روح عملية السالم" (.1991 دائرة شؤون المفاوضات، فلسطين،) .اإلسرائيلية وقد نص االتفاق

ة الدائمة في الضفة الغربية وقطاع بموافقة مسبقة من إسرائيل، في منح اإلقام الجانب الفلسطيني يملك الحق
طنين الفلسطينيين، أشخاص آخرين ألسباب اغزة إلى مستثمرين بهدف تشجيع االستثمار، زوجات وأطفال المو 

 ".إنسانية لحفز وتعزيز التئام شمل العائلة
 

 .1/1/1994 وتأكيدا على أهمية هذا الملف من سجل السكان تم طرح الموضوع في جلسة السكان بتاريخ
وقد طالب الجانب الفلسطيني وأكد على ضرورة  ،تم التطرق لموضوع جمع شمل العائالتو (. ،السكان1994)

إلسرائيلي أي قبل استالم الموافقة اإلسرائيلية على طلبات جمع شمل العائالت التي قدمت أبان االحتالل ا
الرد اإلسرائيلي بأنه سوف يتم ه كان تتأكيدا على ضرورة استمرار هذا الملف وأهمي لصالحيات،السلطة ل

ن يبين في الخاصة بها، على أ مع اإليصاالت جمع شمل إعطاء كشوف بأسماء الذين تقدموا بطلبات
الهويات الخاصة وطالب الجانب الفلسطيني بإصدار  ،موافق عليهمالموافق عليهم وغير ال شخاصاأل الكشف

والذين مضى على موافقتهم أكثر من ثمانية شهور، عليهم بموجب جمع شمل العائالت  الموافق نمواطنيبال
رسالها إلى  وقد جاء الرد اإلسرائيلي على هذا الطلب بأنهم سوف يقومون بإعداد الكشوف لهؤالء األشخاص وا 
الجانب الفلسطيني وجاء هذا الطلب من الجانب الفلسطيني بسبب انتظار المواطن الذي يحصل على موافقة 

 .ت الرقابة األمنية وبعد ذلك يعطى بطاقة الهويةسنة تح الشمل لمدةجمع 
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 .19/7/1994 طالب الجانب الفلسطيني في الجلسة الخاصة بلجنة السكان المنعقدة في منطقة ايرز بتاريخو 
صدار بطاقة الهوية االختببإلغاء الفترة  (.،السكان1994) ارية لمن يحصل على موافقة جمع الشمل وا 

وقد تم موافقة الجانب اإلسرائيلي على هذا األمر كما وطالب الجانب  ،لموافقةوتسليمها فور الحصول على ا
الشمل كي يتم االستمرار بهذا الملف، رد الجانب اإلسرائيلي بأنه  جمعالفلسطيني بتجديد موعد قبول طلبات 

 .سيفحص األمر
 

مع الشمل بين الجانب تم نقاش قضية ج (.السكان ،1991) .22/2/1991بتاريخ المنعقدة في جلسة السكان 
ومن المواضيع التي تم نقاشها عدد الموافقات الخاصة بجمع الشمل والتي  ،الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي

وقد أصر الجانب اإلسرائيلي  ،موافقة جمع شمل لقطاع غزة 200و موافقة للضفة الغربية، 1200ـ قدرت ب
ذا المبدأ وطلب بعدم تحديد العدد وحصر الموافقة ن الجانب الفلسطيني رفض هإال أ دعلى التعامل بالعد

يتناسب مع الوضع ير نموذج طلب جمع الشمل بحيث يطالب الجانب الفلسطيني بهذا االجتماع تغ بأرقام،
ن يتم من السلطة الفلسطينية، اتفق على أواآلن ز  ،ن النموذج الموجود كان من زمن االحتاللالجديد، ويذكر أ

جانب الفلسطيني ألجل دراسته من الجانب اإلسرائيلي، وقد اتفق الجانبان الفلسطيني تقديم طلب جديد من ال
ن تكون هناك لجنة مشتركة واحدة الدائمة على أ واإلسرائيلي تأكيدا على ملف جمع شمل العائالت واإلقامة

عادة  الموضوعين  تكون تحديدا في هذين اللجنةوهذه  المفقودة، الهوياتلبحث قضايا اإلقامة الدائمة وا 
 .على مستوى مناطق السلطة برمتها (.السكان ،1991) .مركزية

 
تم طرح قضية جمع الشمل حول  (.السكان ،1996) .16/1/1996 في جلسة لجنة السكان المنعقدة بتاريخ

ما العدل العليا اإلسرائيلية، المتعلقان بجمع الشمل فقط وه ةحكمم يوتم التأكيد على قرار  ،الحاالت اإلنسانية
ن أصحاب هذه الفئة يحصلون على موافقة جمع الشمل ضمن م أ13/2/1992_ م1/1/1990اعتبار من 

 .الحصة اإلسرائيلية وليس من العدد المخصص للسلطة الفلسطينية من موافقات جمع الشمل
 

تحصل على جمع الشمل ولكن تحسب من الحصة  21/2/1993_2/1992/ 21 الفئة الثانية من تاريخ
 .للسلطة الفلسطينيةالمخصصة 

 
نقاط الخالف مع الجانب  (.السكان ،1996) .23/12/1996بين الجانب الفلسطيني في جلسة السكان 

والتي تمحورت حول الحصة السنوية والذي أصر الجانب اإلسرائيلي على  ،اإلسرائيلي حول ملف جمع الشمل
ص على تحديد عدد بل مقاييس، أما ن االتفاق ال ينأتحديدها برقم، وكان المطلب الفلسطيني يؤكد 
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بخصوص الرسوم فطالب الجانب اإلسرائيلي رسوم على معامالت جمع الشمل وهذا األمر رفضه الجانب 
ن يقوم الجانب اإلسرائيلي بتسليم أالفلسطيني ألنه مخالف لالتفاق، وفي نفس الجلسة اتفق الجانبان على 

وسيتم  للسلطة الفلسطينية،  قدمت له قبل تسليم الصالحيات يق والتقوائم مفصلة لطلبات جمع الشمل والتنسي
 .راجعتها من قبل الجانب الفلسطينيأيام ليتم م 10 تسليم هذه القوائم خالل

 
المرحلة األولى بين المواطن والسلطة الفلسطينية،  :أما عن آلية تقديم جمع الشمل فان الطلب يمر بمرحلتين

وفي المرحلة الثانية طالب الجانب اإلسرائيلي  ،فلسطينية والجانب اإلسرائيليوالمرحلة الثانية بين السلطة ال
إرفاق الوثائق الخاصة بطلبات جمع الشمل والتي تتمثل في صورة شهادة الميالد، وصورة عن جواز السفر أو 

رة أو الفيزا الزوجة األولى إذا كان متزوج من جديد، تصريح الزيا شهادة وفاة أي وثيقة أخرى، عقد الزواج أو
 .الذي دخل بموجبه المواطن، صورة شخصية وهذا الطلب اإلسرائيلي رفض من الجانب الفلسطيني

ن فلسطيني بين المواطن جانب اإلسرائيلي هي شأن المرفقات التي يطلبها الأالذي بين  (.،السكان1996)
الرقم الوطني من خالل كشوف طريقة التي يقدم بها الوالسلطة، ويجب تقديم طلب الموافقة لجمع الشمل ب

 .فقط
 

 االجتماع المعقود بتاريخ ب جمع الشمل باالسم الرباعي تم نقاش األمر فيأما بخصوص إضافة األوالد لطل
، الذي طالب بها الجانب اإلسرائيلي إضافة اسم الولد الرباعي في الطلبو  (.،السكان1997) .3/11/1997

سنة يكونون مسجلين في هوية  16 ال ذلك بان األوالد تحت سنالجانب الفلسطيني معل هالذي رفض األمر
ن الشخص على موافقة جمع الشمل فقد تبيين أ احد الوالدين، أما عن مدة الدخول إلى البالد لمن يحصل

، في حين أشهر بعد الحصول على الموافقة كما وضح ذلك الجانب اإلسرائيلي 6 ستطيع الدخول خاللي
ن تكون الفترة وقد اتفق في النهاية على أ أشهر، ةست سن تكون المدة سنة وليأ طالب الجانب الفلسطيني

 .ستة أشهر أخرىباألولى ستة أشهر قابلة للتجديد مباشرة 
 

ن كل مواطن أطرح الجانب اإلسرائيلي  (.السكان ،1992) .4/11/1992 لجنة السكان بتاريخ في جلسة أما
وذلك  ،أخيرتيعفى من دفع غرامة ال ،د بواسطة الفيزا وتأخرحصل على جمع شمل وكان قد دخل إلى البال

وستكون الغرامة سواء  ،فسيتم تغريم أي تأخير على الفيزا 1/1/1999 أما بعد تاريخ ،1/1/1999حتى تاريخ 
ف الفلسطيني رفض هذا الطرح لمن حصل على موافقة جمل الشمل أو كان زائر متأخر عادي، ولكن الموق

ن يتم أبحيث يجب  ،بين المخالف الذي حصل على جمع الشمل والمخالف العادي ن يكون فصلوطلب أ
للموضوع الخاص بجمع شمل  تاريخ لذلك ومتابعةإعفاء من حصل على موافقة جمع الشمل دون تحديد 
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 .22/11/1999 بتاريخ  C.A.C.نوقش هذا الموضوع في لجنة الشؤون المدنية العليا و  ،العائالت
(1999،C.A.C.)  2000طلب في السنة بدل  4000ت إلى رفع العدد الخاص بجمع شمل العائال متو 

من قبل الجانب الفلسطيني بخصوص جمع الشمل فقد بين ذلك  أما حول الموافقة والتعامل مع األرقام ، طلب
م الشؤون المدنية تعاملت مع هذه األرقا أن وزارة (.1999تشرين الثاني في،يألطر ) .وزير الشؤون المدنية

 الجانب اإلسرائيلي وتم إبالغ وكذلك نتيجة الحاالت اإلنسانية الكثيرة، ،بسبب الضغط الذي يوجهه المواطنون
وتم التشديد على عدم وجود حصة ألنها   والجانب الفلسطيني يرفضها، ا،ن التعامل مع هذه الحصة اضطرار أ

 .فتوحة وهي حق للشعب الفلسطينين تكون األعداد ممع انتهاء االحتالل، وتم الطلب أ انتهت الحصة
 

وبعد انقطاع التنسيق بين الجانبيين الفلسطيني واإلسرائيلي والعودة إلى العمل من جانب الشؤون المدنية أعيد 
والمنعقد بتاريخ  C.A.C.ـلاحيث تم مناقشة األمر في اجتماع لجنة الشؤون المدنية  ،تفعيل ملف جمع الشمل

26/11/2001 . (2001،C.A.C.)  حالة من قطاع  1000 لتسوية وضعاإلسرائيلي حيث وافق الجانب
 ،غزة من المتأخرين ومتواجدين داخل القطاع، وطالب الجانب الفلسطيني مساواة الضفة الغربية بنفس العدد

العليا  اللجنةبهذا الخصوص، وقد تم متابعة نفس الموضوع في جلسة  ارد الجانب اإلسرائيلي رد ايجابيو 
سطيني حيث تم االتفاق على تشكيل لجنة من الجانب الفل (.C.A.C،2001) .12/2/2001 بتاريخالمنعقدة 

وافق الجانب  (.السكان ،2001) .3/9/2001وفي اجتماع لجنة السكان بتاريخ  والجانب اإلسرائيلي وانجازه
 حيث 2007 اخر عاموبقي األمر معلقا حتى أو  ،اإلسرائيلي للبدا بعالج حاالت جمع الشمل دون تحديد أعداد

 موافقة للمواطنين 3100 حيث كان ،موافقة جمع شمل لمن هم متأخرين في البالد 1000تم إصدار 
تم كذلك إصدار  2002وفي أوائل عام  ، غزة قطاع موافقة لمواطنين 1100 الضفة الغربية و المقيمون في

طني الضفة الغربية وافقة لموام 4100صدر منها  ، موافقة جمع شمل لنفس الفئة أي للمتأخرين 7000
موافقة جمع  100000ن يصدر في المستقبل لهذا العام حوالي لمواطني قطاع غزة ومن المتوقع أ 2100و

 .شمل للمتأخرين
 

الجانب اإلسرائيلي اعتبر قضية جمع الشمل حق من حقوق العودة منذ بداية المحادثات، بين الباحث أن 
أمام هذه القضية، ويذكر أن النص باتفاق واشنطن كان واضحًا وهو  األمر الذي وضع العراقيل الصعبة

السماح للجانب الفلسطيني منح اإلقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بعد اخذ الموافقة اإلسرائيلية على ذلك، 
ى لم تلتزم بهذا النص وذلك من خالل المماطلة المطولة لتنفيذ هذا االتفاق والعمل عل إسرائيلتبين بان 

تشتيت جميع الجهود التي بذلت من الجانب الفلسطيني لتنفيذ هذا االتفاق، وفي المرحلة التي وافقت إسرائيل 
على التنفيذ والسماح بإصدار جمع الشمل، وضعت عراقيل ال يستطيع تجاوزها الجانب الفلسطيني إال من 
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لزم للسلطة الفلسطينية لموافقات د مو خالل شروط الجانب اإلسرائيلي مثل الفحص األمني، تحديد عدد محد
 .جمع الشمل، وضع الشروط وحصرها في بعض الفئات السكانية التي يسمح لها بجمع الشمل

 
يرى الباحث بأن إسرائيل في موضوع جمع شمل العائالت قد قامت بالتملص و المماطلة و لم تنفذ هذا 

ند الموفقة على استئناف العمل في هذا الملف االتفاق بشكل كامل حيث بقي تنفيذه مبتورا منذ البداية ، وع
اشترط الجانب اإلسرائيلي أن يتم إعطاء الموافقة بمن هم يقيمون بداخل أراضي السلطة الفلسطينية ،الذين 
دخلوا إلى البالد بموجب تصاريح زيارة و ما شابه ذلك و أصبحوا متأخرين، والتي أطلقت عليهم إسرائيل 

 ( .مخالفين)مصطلح 
 

ى الباحث أن الخطورة في هذا األمر تكمن في تجاهل إسرائيل المواطنين المتواجدين خارج البالد ، و و ير 
تبقي هذا األمر مجمدا بعد إنهاء معامالت جمع الشمل لمن هم داخل البالد من جهة ومن جهة أخرى  

عليها من التزام بحق  يغشى بان تقوم إسرائيل بطرح هذا الموضوع أمام المحافل الدولية أنها قد نفذت ما
 . العودة للمهجرين الفلسطينيين و الذي تطالب به و تنص عليه القرارات الدولية

 
 .اذونات العمل   3.9.8.2

 
ن من البروتوكول المدني حسب ب من المادة الثامنة والعشري13 نات العمل في الفقرةو ذبأورد النص الخاص 
دائرة شؤون  فلسطين،) .ن يصدر الجانب الفلسطيني أ ، يمكنوبترخيص من إسرائيل"ما جاء في النص 

ديدها باالتفاق مع نة واحدة ويمكن تجتصاريح زيارة، بهدف الدراسة أو العمل لفترة س (.1991 المفاوضات،
وقد تم توضيح مدة هذه التصاريح ألنها مرتبطة بمدة صالحية جواز السفر للزائرين أو وثائق السفر  ،"إسرائيل

هي عبارة عن ف (.السكان ،1997) .نات العمل كما تم توضيحها في وثيقة السكانو ذأأما عن  ،التي بحوزتهم
 ،تصاريح يسمح لمن يحملها البقاء في المنطقة بشكل قانوني بهدف العمل في المؤسسة المذكورة في التصريح

عدد من الفلسطينيين ن يسمح ألكبر أ والفلسفة من هذا األذن ،ذي يحول الزائر إلى موظف أو طالباألمر ال
من القيام بأعمالهم بشكل منتظم،  اواألجانب التواجد في مناطق السلطة الفلسطينية بشكل قانوني حتى يتمكنو 

نات حيث كانت اإلدارة المدنية سابقا تصدر و ذاألوقد وضعت معايير لكل من يريد الحصول على كل هذه 
 ،ية والذين ال يحملون هوية الضفة أو قطاع غزةنات عمل لبعض األجانب العاملين في الضفة الغربو ذأ

الزمة يتم إصدار اإلثباتات وبعد إجراء الفحوصات ال وكانت في حينه تطلب من الشخص المعني العديد من
 .عام عمل لمدة إذن
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وبعد تسلم السلطة الفلسطينية صالحياتها في الضفة الغربية واصلت وزارة الشؤون المدنية إصدار اذونات 

وكذلك موظفين  ،على الهوية اللموظفين واألجانب، ولموظفين السلطة الفلسطينية ممن لم يحصلو  العمل
عمل من مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو  عقدالقطاع الخاص، وبذلك يمنح إذن العمل لمن يحصل على 

 .جاء متطوعا للعمل في أحدى المؤسسات التي تقدم الخدمات اإلنسانية واالجتماعية 
 

شهور  6ـوبعد انتهاء ال ،عام في حين كان االتفاق أن يعطى لمدة أشهر 6 ةي  إذن العمل لمدأعطوقد 
والحصول على إذن العمل يعتبر الخطوة األولى على تجديد  ،شهور أخرى 6لمدة  األولى يتم تجديد األذن

التمديد بسرعة دون ويتم  (.السكان ،1997) .تصريح الزيارة أو الفيزا التي دخل بها الشخص إلى البالد
 وهذا التمديد يتم بمجرد إرفاق إذن العمل مع الوثيقة التي يتم تمديدها، يشترط كذلك ،انتظار ودون أي رسوم

وتم تجديد عقد العمل له مع  ،ن يكون الشخص ما زال على رأس عملهفي تمديد الوثيقة االشتراط على أ
ساري المفعول المغادرة إلى خارج البالد لفترة قصيرة  الجهة التي يعمل لديها، ويحق لمن يمتلك إذن العمل

وقد اشترط الجانب  ويكتب على الجواز أثناء السفر تم التجديد ألنه يمتلك إذن عمل وليس سائح، ،والعودة
ة الوظيفة ومهام الشخص عأن يحدد طبي (.السكان ،1997) .اإلسرائيلي لمن يريد الحصول على إذن العمل

 .    العمل بشكل واضح ودقيقالمتقدم بطلب إذن 
       

 

 

 

 
 .تصاريح الزيارة  2.9.8.2

 
األشخاص القادمون من بالد ليس لها عالقات " بخصوص تصاريح الزيارة ورد في نص اتفاقية واشنطن 

سوف يطلب منهم الحصول على تصريح زيارة  ،مع إسرائيل لزيارة قطاع غزة والضفة الغربية ةماسيدبلو 
 ".إسرائيل عليه قوتصاد  جانب الفلسطيني،خاص يصدر عن ال

 
الجانب الفلسطيني، وجميع  ن يقدم منيعرف الزائر، ومن الممكن أ ويطلب تقديم الطلب من شخص قريب أو

أما عن فترة المكوث في البالد على هذا  ،لغة اإلنجليزيةالات والمدلوالت في هذا الطلب تكتب بالمعلوم
أشهر تمنح من قبل  ةثالث اطق الضفة الغربية وقطاع غزة لمدةوث في منالتصريح فيسمح في البداية المك
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شهور  ةأربع ب الفلسطيني أن يمدد بعد ذلك لمدةويستطيع الجان السلطة الفلسطينية وتصادق عليها إسرائيل،
 .أخرى ويقوم بتبليغ الجانب اإلسرائيلي بذلك

 
من قبل لجنة السكان المشتركة بين الجانب  ومتابعة لقضية تصاريح الزيارة فقد تم مناقشة هذا الملف

حيث طالب الجانب الفلسطيني .(، السكان1994) .1/1/1994الفلسطيني واإلسرائيلي وذلك في اجتماع 
رد الجانب  ثبان يكون الطالب من الدرجة األولى من القرابة، حي دبإصدار تصاريح الزيارة دون التقيي

ة األولى وفي عدم توفر أقارب له يتم التوقيع من قبل السلطة اإلسرائيلي بان يكون الطالب من الدرج
أما  ،الفلسطينية على طلب تصريح الزيارة مهما كانت درجة القرابة وتتم الموافقة من الجانب اإلسرائيلي

من الخارج إلى قطاع غزة وأريحا طالب الجانب الفلسطيني في  ابخصوص عائالت واسر الشرطة الذين دخلو 
من الجانب اإلسرائيلي السماح بإصدار تصاريح  .(، السكان1994) .19/7/1994 منعقد بتاريخاالجتماع ال

ن تنظم هذه أوقد تمت الموافقة من الجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص شريطة  ،زيارة ألسر وعائالت الشرطة
 .بدون تأخيرإصدارها األسماء في قوائم حتى يتم 

 
تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج إلى الجانب  .(، السكان1994) .22/2/1994 المنعقد بتاريخ عفي االجتما

صعوبة األمر بسبب دخولهم بجواز  يوبين الجانب الفلسطين ،اإلسرائيلي لتأخير دخول عائالت واسر الشرطة
حيث رد الجانب اإلسرائيلي انه سوف يعطي التعليمات إلى الشرطة على المعابر لتسهيل  ،سفر لمرة واحدة

الدخول، أما بخصوص دخول العائلة على تصريح واحد بدل تصريح لكل فرد فقد اقر األمر وسمح  عملية
 .بدخول العائلة بتصريح واحد

 
إلى الخارج باستصدار تصريح زيارة جديد دون االنتظار مدة  للمواطن المسافرطالب الجانب الفلسطيني 

وقد تم نقاش هذا األمر كذلك في  ،يستطيع العودة وأكد المطالبة من الجانب اإلسرائيلي حتى ،شهور ةالثالث
 ترتيبار يتعلق بتن األمأوقد رد الجانب اإلسرائيلي (. السكان ،1991) .13/12/1991 جلسة السكان بتاريخ

إصدار التصريح والمدة الزمنية التي يصدر بها، ورد الجانب الفلسطيني انه يجب على المواطن الدخول متى 
وأكد وطالب  ،شهور ةبعد ثالث أنه ال يحق للشخص العودة إالبأي نص في االتفاقية  شاء وذلك لعدم وجود

المطالبة  تالجانب الفلسطيني على ضرورة تجديد تصاريح الزيارة وذلك عند انتهاء مدة التصريح، وكذلك تم
 د بتاريخشهور في اجتماع لجنة السكان الذي عق ةن يمكث ثالثألخارج دون اان بلمن ك ةعودبالسماح لبا
إلى البالد وهم بحاجة إلى مكوث مدة أطول من  اأما بخصوص من دخلو  (.،السكان1991) .22/2/1991

تمديد لمدة سنة، وكان  ان يمنحو أيجب ف ،المدة المطلوبة أمثال الطالب والمهندسين والخبراء وموظفي السلطة
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يجاد حل لها أما بخصوص من تنتهي مدة الشهور  ،رد الجانب اإلسرائيلي انه يتم دراسة هذه الحاالت وا 
 ،األولى من التصريح ال يحق تمديد أربعة شهور أخرى إذا لم تكن الوثائق التي بحوزته سارية المفعول

سريان الوثيقة وعند التجديد تعطى ألربعة أشهر أخرى هذا ما أكده الجانب  مديد مطابق لمدةالت وسيكون
 .اإلسرائيلي

 
أن تصاريح الزيارة  (.،السكان1991) .20/11/1991 اصة للجنة السكان بتاريخوتم التأكيد في الجلسة الخ

هذا  وقد ثبت في ،تخص الطالبتصاريح زيارة عادية، تصاريح زيارة للعمل، تصاريح زيارة  : ثالثة أنواع
أي زائر من الخارج دون تحديد درجة  في الضفة الغربية وقطاع غزة دعوة االجتماع استطاعت المواطن

ى مضى عل يتستطيع تمديد تصاريح الزيارة الت كما واتفق في هذه الجلسة بان السلطة الفلسطينية ،رابةالق
أربع شهور أخرى، ويرسل إلى الجانب اإلسرائيلي صورة التصريح  الزائر في المنطقة بثالثة أشهر، لمدة

مكن تقديم طلبات الزيارة من وعليها ختم التجديد فقط ليثبت األمر على الحاسوب، كما وتم االتفاق بأنه ي
أما بخصوص  ،ات اإلصدارومتابعة إجراء خالل مكاتب االرتباط الفلسطينية الفرعية إلى المكاتب اإلسرائيلية

تصاريح الزيارة في زمن االحتالل ولم تنتهي مدتها يمكن تجديدها من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة 
 .بذلك اأربع شهور إذا رغبو +ثالث الغربية وفق االتفاق أي من حقهم البقاء

 
تم عقد جلسة خاصة للجنة السكان حول آلية عمل تصاريح  (، السكان1991) .23/11/1991 في تاريخ

ن يكون أوهي تقديم نماذج خاصة لكل فئة من الزائرين مثل الزائرين للدراسة، الزائرين للعمل، على  ،الزيارة
ن يتقدم المواطن بنموذج على الطلب أطرح الجانب الفلسطيني لون خاص لكل منهما، وحول آلية التنفيذ 

الفلسطيني مرفقا معه كافة المستندات الضرورية التي تبين سريان مفعول الجواز، وبعد ذلك تعد كشوفات 
أيام يتم تسلم  1_4بجميع البيانات المطلوبة وتقدم عن طريق االرتباط المدني إلى الجهة المقابلة، وبعد 

بداء أسباب  لكشف يتم حسب رقمه،اهذه الطلبات من الجانب اإلسرائيلي والموافق عليهم ب الردود على وا 
وبناء عليه يتم إصدار التصاريح من قبل الجانب الفلسطيني وذلك حسب البيانات  ،الرفض ألي مرفوض

لجانب رقم الذي أعطي للتصريح، أما موقف االب اإلسرائيلي غ الجانب المدونة في الكشف، ويتم إبال
اإلسرائيلي بهذا الخصوص فكان بأنه يتم تقديم الطلب مع المستندات إلى الجانب الفلسطيني، ثم يتم تقديم 

أيام ويعطي الجانب اإلسرائيلي  1_4خالل  نموذج بدون مستندات إلى الجانب اإلسرائيلي وتعطى اإلجابة
إمكانية االتفاق على آلية لمتابعة هذه الطلبات أرقام من طرفه مع إعطاء أسباب الرفض للمرفوضين مع 

 .هؤالء المرفوضين
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يقوم الجانب الفلسطيني بإصدار التصاريح وبالرقم المعطى من الجانب اإلسرائيلي وقد كانت نقطة الخالف 
بين الجانبين بهذا الموضوع والذي تمثل بإصرار الجانب الفلسطيني على تقديم األسماء من خالل كشف 

ألنها بذلك ستبقى تحمل صفة الطلب، وكذلك بقي الخالف حول إصدار الرقم من  وليس على نموذج فردي
 .الجانب اإلسرائيلي

 
 .1/12/1991 استكماال لموضوع تقديم تصاريح الزيارة تم مناقشة الموضوع في الجلسة المنعقدة بتاريخ

، تصريح زيارة للعمل بعرض نماذج فلسطينية لتصريح زيارة عادي، تصريح زيارة للدراسة (.السكان ،1991)
ن يعطى رقم فلسطيني في هذا أمر اتفق ن يعطي الجانب الفلسطيني رقم للتصريح، وبعد نقاش هذا األأعلى 

ن أالرقم الفلسطيني، ومن جانبه أثار الجانب اإلسرائيلي  أدنىالمربع وفي حال الموافقة يعطى رقم إسرائيلي 
 ةلموافقاوبعد عملية الفحص لهذه النماذج سيتم الرد عليها ب ،الجانب الفلسطيني ملزم بتقديم طلب وليس كشف

بنعم أو ال، أما بخصوص مدة إعطاء التصريح وهي ثالثة شهور حسب االتفاق عليه، احتج الجانب 
الفلسطيني بسبب إعطاء مدة شهر واحد للتصريح بالرغم من سريان مفعول الجواز ألكثر من ستة شهور، 

 .ذلك يعطى مدة الشهرو لوازات ب يعود إلى وجود تزوير في صور الجن السبأادعى الجانب اإلسرائيلي 
 

 تم تقديم نماذج تصاريح الزيارة المعدلة، (.السكان ،1991) .21/12/1991في الجلسة المنعقدة بتاريخ 
، وبعد استالم افقة عليهونموذج كشف المعلومات المنوي استخدامه للجانب اإلسرائيلي للحصول على المو 

 ،تصريحالنماذج من الجانب اإلسرائيلي تم التوقف في البحث لتصاريح الزيارة وذلك لوجود نقطة تتعلق بال
لذلك تم اقتراح تأجيل البحث في هذا الموضوع ( المرافقين وتسجيلهم) وهذا سبب إيقاف البحث والنقطة هي

 .لحين الوصول لحل لهذه القضية
 

وازات فكان رد الجانب الفلسطيني على ذلك في جلسة السكان أما بخصوص قضية تزوير الوثائق وصور الج
إدخال أي بهذا الشأن ويجب عدم  ةانه لن يتحمل المسؤولي(. السكان ،1996) .10/1/1996 المنعقدة بتاريخ

من ف ،أما بخصوص التصاريح وبعد إصدارها ،عبر المعابر بعد الفحص والتدقيق شخص يثبت عليه التزوير
لكن  ،سرائيل حسب نص االتفاقية دون الرجوع إلى الجانب اإلسرائيلي من اجل ختمهاحق الزائر دخول إ

الجانب اإلسرائيلي بين وطالب ضرورة الختم على التصريح وذلك لكون تصريح الزيارة بمثابة فيزا ويسمح بعد 
 .ذلك بدخول الزائر إلى إسرائيل وفق االتفاق حسب وجهة نظر الجانب اإلسرائيلي 
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فترة تصريح الزيارة باإلمكان   بين الجانب اإلسرائيلي انه في(. السكان ،1996)  .م21/4/1996في جلسة 
وذلك عبر نقل تصاريح الزيارة إلى الجانب اإلسرائيلي للمصادقة ، الدخول إلى إسرائيل دون تصريح آخر 

ذا تمت المصادق ،عليها ب الفلسطيني سيتم دراسة أما رد الجان ،عليها يسمح للزوار الدخول إلى إسرائيل ةوا 
وفي نفس الجلسة احتج الجانب الفلسطيني على موافقة الجانب اإلسرائيلي على ، الموضوع والرد عليها 

ن السبب يعود أالجانب اإلسرائيلي  و بررشهور على التصريح عند دخول الزائر  ةالدخول فقط شهر بدل ثالث
وحتى ال تتراكم مشكلة الزوار  ،قوم الزائر بالتأخر والمخالفةوكذلك تم ربط األمر حتى ال ي ،بسبب وثيقة السفر

تقتصر على الدراسة الجامعية  ن الدراسة الأبخصوص تصاريح الدراسة بين الجانب الفلسطيني ، المتأخرين
 .بجميع مراحلها دارسمبل الدراسة في ال

 
ومنعهم من قبل  ،يق جسر األردنطر  نطالب الجانب الفلسطيني السماح للزوار القادمون إلى غزة بالعبور ع

وتم  ،يحدد نقاط عبور الزائرين المتوجهين إلى مناطق السلطة الفلسطينية مخالف لالتفاق الذي ال ناإلسرائيليي
كان الرد اإلسرائيلي (. السكان ،1996) .م11/7/1996في جلسة السكان المنعقدة بتاريخ  طرح هذا األمر

اللجنة  فييعود إلى عدم االتفاق  المنع سبب، ول من أي معبر يريدبهذا الخصوص بأنه يحق للزوار الدخ
 .مناآلاألمنية المشترك على اإلجراءات المتعلقة بالممر 

 
تم نقاش قضية تعطيل إصدار تصريح (. السكان  ،1996) .م19/9/1996 بتاريخ في الجلسة المنعقدة 

إصراره على طلب صور جوازات السفر لكل  بسبب، الزيارة منذ عدة أسابيع من قبل الجانب اإلسرائيلي 
حيث كان االكتفاء بإرسال جدول بواسطة الفاكس من ، ما كان متبع حتى هذا التاريخ المذكورلمعاملة خالفا 

ن طلب صور الجواز يتم لعدم وجود دقة في أالجانب اإلسرائيلي  وأشار ،يشتمل على كافة التفاصيل الوزارة
 و ن يتم إصدارأوقد تم االتفاق على  ،كل على المعابرامش لذي يؤدي إلى بروزاألمر ا ،االسم ورقم الجواز

معالجة كافة الطلبات الموجودة عند الجانب اإلسرائيلي في حينه وخاصة فيما يتعلق بتصاريح مهرجان القدس 
 .حقاوبعد ذلك يبت في األمر من خالل اجتماع  لجنة السكان ال، الشريف 

 
أكد الجانب اإلسرائيلي (. السكان ، 1996) .م23/12/1996جنة السكان بتاريخ الخاص بل في االجتماع 

وكان الرد  ،على تقديم طلب تصريح الزيارة للمواطن الذي يرغب في الزيارة بإرفاق صورة مع الطلب
تقدم نماذج طلب تصاريح  الفلسطيني انه سيفحص األمر وتم االتفاق بين الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني أن

وكان هذا  ،اذج الباقية لوثائق تسجيل السكان تكون باللغة العربية والعبريةمنأما ال،  االنجليزية لزيارة باللغةا
وفي نفس االجتماع تم (. السكان ،1997) م26/1/1997 بتاريخ األمر قد طرح بلجنة السكان المنعقدة
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 ،جميع الطالب من كافة المراحل الدراسية التوضيح والتأكيد إلى الجانب اإلسرائيلي أن تصاريح الدراسة تشمل
ولهذا اقتصر التمديد لمدة ، الجامعات فقط كما بين الجانب اإلسرائيلي هذا األمر فيوال تقتصر على الدراسة 

أما بخصوص  ،على طلب تصاريح الزيارة لطالب الجامعات والمعاهد إلى حين إنهاء نقطة الخالف  سنة
فقد كان الرد من ، الزيارة للعمل والدراسة بدل السنةشهور لحملة تصاريح ستة  إعطاء تصاريح زيارة لمدة

متفهم  أنه (. السكان، 1997)  م21/3/1997الجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص في جلسة السكان بتاريخ 
ظام الحاسوب التابع ولكن المشكلة في ن ،حسب ما ورد في االتفاق أن تكون مدة التصريح لمدة سنةيجب و 

بالمعلومات وسيتم تحديثه وبالتالي سيتم التغلب  على المعابر، حيث انه قديم ومليء سيطرطة الذي يللشر 
وفي نفس  ،على المشكلة وكذلك على مشكلة السفر أكثر من مرة على نفس التصريح بدل إصدار واحد جديد

 .رة صورة شخصية وصورة جواز السفر لكل معاملة زيا االجتماع طالب الجانب اإلسرائيلي
 

تمت مراجعة الجانب (. السكان ،1992) م27/4/1992في االجتماع الخاص بلجنة السكان بتاريخ 
اإلسرائيلي عن سبب تأخير تصاريح الزيارة حيث تم ربط الموضوع بسبب عدم إرفاق المستندات مع طلبات 

مقابل هذا الموضوع و ، في صور الوثائق فإلى وجود التزيي ضافةالتصاريح لكون المعلومات ال تكفي باإل
ن يتم ختم صور الجواز والوثائق وتصديقها من  السفارة الفلسطينية األمر الذي أطرح الجانب الفلسطيني 

 .سفارات في االتفاق  عدم وجودرفضه الجانب اإلسرائيلي بحجة 
 

في نقل طباعة تصاريح الزيارة لدى الجانب  لفلسطيني التوضيح عن سبب المماطلةطالب الجانب ا
حيث كان رد الجانب (.  السكان،1992) م4/11/1992ذلك في االجتماع بتاريخ ، وكان الفلسطيني
ولكن اغلب زوار  ،من المفروض طباعة تصاريح الزيارة بعد االنتهاء من زيارات الصيف انهاإلسرائيلي 

المشاكل المتعلقة  ىإل باإلضافة ،إلى البالد لم يغادروها كما ادعى الجانب اإلسرائيلي االصيف الذين دخلو 
 م1/6/1999بالحاسوب والنموذج الذي لدى الجانب اإلسرائيلي في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

يوما للمكوث في البالد  14وضح الجانب اإلسرائيلي أن مدة التصريح العاجل ستكون (. السكان،1999)
كما وطالب على ، على التصريح ويجب على الجانب الفلسطيني مراعاة هذا األمر على المعبر عند الختم 

وقد تم تقديم  ،ن يشمل طلب تصريح الزيارة االسم الرباعي لحملة الجنسية األمريكية واللبنانية والمغربيةأ
كما ، يوم 14احتجاج للجانب اإلسرائيلي ورفض الطرح اإلسرائيلي حول تحديد فترة التصاريح العاجلة مدة 

 م31/2/2001ى طلب التصريح في االجتماع الذي عقد بتاريخ وطالب أن يكون الرد خالل أسبوعين عل
وافق الجانب اإلسرائيلي على البدء  ،طاع طويل على استصدار تصاريح زيارةنقوبعد ا(. السكان ،2001)

 ،أمريكيا،  اأوكراني، الجنسيات العربية مثل روسيا نبعالج تصاريح الزيارة المتعلق باألجانب الذين ال يحملو 
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وبخصوص ، تصاريح الزيارة المذكورة تم إصدار العديد من تصاريح للفئة المذكورة من تقدم ى ماوبناءا عل
معلومات  وتفاصيل عديدة به يدتزو فقد اشترط الجانب اإلسرائيلي  والعادية تصاريح الزيارة للحاالت اإلنسانية

وبقي هذا الملف مجمدا ولم  ،نياألمر الذي رفضه الجانب الفلسطي ،ن يطلبه للزيارةأعن الزائر والذي يريد 
واألبناء المولودين في الخارج ، كحاالت الوفاة لألقارب من الدرجة األولى  نسانيةيعمل إال لبعض الحاالت اإل

 .من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة سنة ألحد الوالدين الذي يحمل الهوية 16سنوات إلى سن  1من سن 
 

استطاعت أن  ارة الخاصة بالمواطنين من الخارج،عالج تصاريح الزي في قضيةو يرى الباحث أن إسرائيل 
بقائتضع سلسلة من العراقيل في كل مرحلة من المراحل لتعطيل إصدار هذه التصاريح  ها مجمدة ألطول وا 

 .فترة من الزمن، مخالفة بذلك جميع ما اتفق عليه بهذا الخصوص في اتفاق واشنطن
 

 جواز السفر  4.9.8.2
 
فاقية واشنطن الموقعة بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي على اعتراف إسرائيل بصالحية نصت ات 

وثائق السفر الصادرة عن الجانب  / تعترف إسرائيل بصالحية جوازات السفر الفلسطينية " الجواز الفلسطيني
 دائرة شؤون المفاوضات، ين،فلسط) ". في الضفة الغربية وقطاع غزة نالفلسطيني إلى المواطنين الفلسطينيي

 .أو نقاط الخروج اإلسرائيلية تإلى الخارج عبر الممرراالسفر ويخول لمن يحمل هذه الجوازات (. 1991
 

وذلك عندما  (.1992 سبير،) .منذ البداية اإلسرائيليلم يكن طرح قضية جواز السفر بالفكرة المقبولة للجانب 
قد أصر الجانب ، فجوازات السفر لسكان الحكم الذاتي سلوو في أ طلب الجانب الفلسطيني أثناء المفاوضات

اشترط الجانب  اإلسرائيلي على عدم منح جوازات السفر في البداية الن ذلك يعني وجود دولة، وبعد ذلك
وبذلك  ،على جواز السفر طباعة بجانب كلمة جواز(  Laisses passes) ن تكتب عبارةألموافقة اإلسرائيلي ل
 .يصبح للفلسطينيين جوازات سفر خاصة وألول مرة

 
ومتابعة من لجنة السكان والتوثيق لقضية استصدار جواز السفر فقد تم نقاش هذا الموضوع في العديد من 

عرض تم و (. السكان ،1994) .22/2/1994الجلسات وقد نوقش هذا األمر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 
مناقشة العديد من األمور الفنية التي تتعلق بالنموذج، كما و لجلسة متوقع إصداره أثناء انموذج من الجواز ال

لون الغالف  ،لون األحمر للغالف وهي للشخصيات المهمةال ،وتم إصدار ثالثة نماذج للجواز الفلسطيني
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للمواطنين، وبعد ذلك تم إرجاء النقاش في  لعامةاسود لألشخاص المستخدمين، لون الغالف األخضر وهذه 
 .المعدلة النماذج حتى يتم إحضار الموضوع 

 
ن يتم تسجيل أطالب الجانب الفلسطيني (. السكان ،1991) .1/12/1991 في الجلسة المنعقدة بتاريخ

أن ن الجانب اإلسرائيلي رفض أ إال في جواز أحد الوالدين، األطفال في جواز السفر لمواليد الداخل والخارج
 .ليهل الرد لالجتماع الذي يج  يعطي جواب وأ

 
طالب الجانب الفلسطيني باسترجاع ما (. السكان ،1991) .21/12/1991 بتاريخ المنعقدة في جلسة السكان

جواز سفر فلسطيني سبق وان حجزها الجانب اإلسرائيلي في فترة الحج، وكان رد الجانب  4000يزيد عن 
الموضوع  و C.A.C.ـلاية العليا ن مناقشة قضية الجوازات المحجوزة من اختصاص اللجنة المدنأاإلسرائيلي 

ن االتفاق ينص على إصدار جواز السفر أليس من صالحيات هذه اللجنة، وبين الجانب اإلسرائيلي 
ضفة الغربية وقطاع غزة وأي جواز يصدر لعرب إسرائيل اللسكان الخاص ببسجل الألشخاص المسجلين 

 .ق لالتفاق ولن يعترف بهذا الجوازومواطني شرق القدس خر 
 

وأكد الجانب الفلسطيني الطلب الستعادة الجوازات المحجوزة وبين انه إذا تم إصدار أي جواز لغير سكان 
وأثناء النقاش طالب الجانب الفلسطيني على إضافة األوالد  ،الضفة والقطاع فقد صدرت عن طريق الخطأ

لكون نظام جواز السفر  بالرفض وذلك موقفه بين الجانب اإلسرائيلي سنة في جواز السفر، 16 تحت سن
الوالدين سنخلق مشكلة  دبإضافة األوالد لجواز احو المنفصل لكل شخص معمول به في معظم دول العالم، 

طالب الجانب اإلسرائيلي باستالم عدد من نماذج جوازات السفر الفلسطيني و  ،كبيرة لطريقة العمل والتنقل
ول الرد على االستفسار عبور حتى يستطيع الموظف المسؤ ط الممثليات اإلسرائيلية ونقاالحتى يعممها على 

بخصوص الجواز إذا ما تم مراجعته من أي مواطن يتواجد في تلك المنطقة، وقد تم هذا الطلب في الجلسة 
 يرسلوكان رد الجانب الفلسطيني انه سوف (. ،السكان1996) .10/1/1996 الخاصة بلجنة السكان بتاريخ

في حين أوضح الجانب اإلسرائيلي انه بعد االتفاق والطلب على إيقاف  ،الجوازات العدد المطلوب من نماذج
وهي وثيقة السفر التي كانت تصدر من الجانب اإلسرائيلي لكل مواطن من الضفة الغربية ) الالسيه باسيه
ن أي مواطن يصدر جواز سفر فلسطيني ويحمل فإ( الخارج د إلىالليسافر عن طريق مطار  ،وقطاع غزة

الالسيه باسيه فإنها تسحب منه، سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج، والمواطن الذي انتهت صالحية 
ولكن يجب  ،الوثيقتينالالسيه باسيه في الخارج وحصل على جواز سفر يستطيع العودة إلى البالد بواسطة 
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ال جوازبعلى السلطة الفلسطينية اإلبالغ عن المعلومات الخاصة  ستتم إعادته عن المعابر ولن  فانه السفر وا 
 .يسمح له بالمرور

 
ن الفترة التي يحتاجها أبين الجانب اإلسرائيلي (. ،السكان1996) .21/4/1996 في الجلسة المنعقدة بتاريخ

ن الوقت بين أأي  ،مدة أسبوع على األقللوتعمم على المعابر تحتاج  ،جواز السفر الدخول على الحاسوب
ن يكون أسبوع على األقل، كما وبين الجانب أج المواطن والسفر على الجواز يجب تقديم الطلب ووقت خرو 

اإلسرائيلي التأخير يعود في عدم إتمام األمر في أسبوع بسبب تراكم الطلبات عند الجانب الفلسطيني وتسليمها 
التبرير الفلسطيني  وبعد ذلك يتم المطالبة بها مثلما يحدث بجوازات الحجاج في فترة الحج، وكان ،دفعة واحدة

 .في تلك الفترة لهذا األمر بسبب صعوبة التنقل األمر الذي راكم المعامالت بسبب األحداث
 

ن الجانب الفلسطيني قد أعاد الطلب باسترجاع جوازات السفر المحجوزة عند الجانب اإلسرائيلي أويذكر 
 ،جوازات غير قانونية لسكان القدسوكان رد الجانب اإلسرائيلي بان هذه ال ،1991والخاصة بحجاج عام 
 وذلك لكون االتفاق قد وقع بتاريخ ،ضفة الغربية تاريخ اإلصدار غير قانونيالوالجوازات الخاصة ب

، وعليه يجب إصدار جوازات جديدة بتوافق مع 1991شهر شباط وآذار  والجوازات صدرت في 22/9/1991
لموضوع مرة أخرى واستكماال لموضوع الجوازات االتفاق، وبعد نقاش طويل للموضوع اتفق على فحص ا

 المصادرة والخاصة بالحجاج فقد تم إعادة الطلب من الجانب الفلسطيني باستعادة هذه الجوازات وذلك بتاريخ
وجاء الرد اإلسرائيلي بان الجوازات التي أعطيت لغزة وأريحا ال توجد بها  (.السكان ،1996) .16/1/1996

ن تاريخ إصدارها كان قبل أزات الضفة الغربية فهي جوازات غير شرعية حيث أي مشكلة، وبخصوص جوا
 .دخول السلطة إلى الضفة الغربية، وجوازات القدس الغيه

 
فقد ن يقوم المواطن الذي أأما بخصوص جوازات السفر المفقودة في الخارج فقد اقترح الجانب اإلسرائيلي 

الموجودة في الخارج يبلغهم فيه عن فقدان  اإلسرائيلية و القنصليةفي الخارج بتقديم طلب للسفارة أ جواز سفره
جواز سفره، تقوم المؤسسة بنقل هذا الطلب إلى السلطة الفلسطينية، وبعد عالج األمر من الجانب الفلسطيني 

وبعد ذلك ينقل إلى المؤسسة اإلسرائيلية  ،(بدل فاقد)بإصدار جواز سفر جديد ورقم جديد يختم بختم واضح 
رقم الجديد إلدخاله على الحاسوب حتى الغ الجانب اإلسرائيلي بإبال معفي الخارج ليسلم منها إلى المواطن ، 

ن األمر فلسطيني أيتمكن المواطن العودة عبر المعابر، وقد تم رفض هذا األمر من الجانب الفلسطيني وأكد 
 .ن يحل من خالل الجانب الفلسطينيأويجب 
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هو الموعد األخير  ،م31/12/1996ن تاريخ أج فقد حدد الجانب اإلسرائيلي بخصوص السفر إلى الخار 
وهذا ما تم تحديده في  ،وسيتم السفر بالجواز الفلسطيني فقط( التصريح ) لالستخدام بطاقة الخروج 

سنة في جواز سفر  16اقل من  إضافة األوالد الذين أعمارهم عنأما (. السكان  ،1996. ) م26/11/1996
وكان ذلك بعد إصرار الجانب اإلسرائيلي على ضرورة ، صلوا إلى اتفاق في هذا الشأناحد الوالدين فلم ي

 م24/1/1997بتاريخ  ل الجلسة التي عقدتن هذا األمر من خالأوتبين  ،إصدار جواز سفر لألوالد
 .رجاء العالم أفي كل  كماالعائلة انه يتم إصدار جواز سفر لكل أفراد (. السكان ،1997)
 

تم نقاش ترتيب وتسجيل األبناء في ( . السكان ،1997)م 27/10/1997 في االجتماع الذي عقد بتاريخ
وتم توضيح آلية . CAC)) ن تم االتفاق على هذا األمر في لجنة أوذلك بعد  ،جواز سفر احد الوالدين

فانه يتم ختم جواز  ،وحصوله على الجواز المنفرد سنة 16العمل بخصوص انتقال االبن المسجل إذا تجاوز 
وانه حصل على جواز سفر جديد ، يشير إلى إنهاء تسجيله في الجواز المسجل عليه بحيث السفر السابق

في جواز سفر احد الوالدين وان كانوا قد  16ولم يكون هناك مانع في تسجيل األوالد تحت سن ، منفرد 
رائيلي في جلسة بهذا العمل إلى الجانب اإلس ةوقد تم تسليم النماذج الخاص ،قحصلوا على جواز سفر ساب

 (. السكان  ،1997)م 13/11/1997بتاريخ  السكان والتي عقدت
 

تم النقاش بخصوص إضافة األوالد إلى جواز السفر وكذلك (. السكان ،1992)،م 13/1/1992في جلسة 
ن يمدد وأي أوبعد انتهاء الجواز يجب  ،سنوات فقط ةثالث ن مدة الجوازأفي نفس االجتماع التأكيد على 

وأما  ،وليس من خالل لجنة السكان، CAC الـ  لجنة العلياالير يتم إضافته على الجواز تتم من خالل يتغ
هم ضمن االتفاق احتج الجانب عبخصوص تنقل الذين يحملون الجواز األحمر وعدم تعامل المعابر م

ن الجواز األحمر يختلف عن أورد الجانب اإلسرائيلي ، أي رسائل بهذا الخصوص  الفلسطيني انه لم يتلقى
رد الجانب الفلسطيني بان االتفاق ينص على حملة وثيقة السفر  ،الذين يتمتعون بالتسهيل(  (VIPـلاحملة 

وبقي  ة،علقوبعد ذلك بقيت قضية إضافة األوالد إلى جواز احد الوالدين م. رفيعة المستوى أي الجواز األحمر
ويستطيع أي مواطن استصدار هذا الجواز  ،سنوات ةالجواز منفرد لكل فرد من أفراد العائلة لمدة ثالث إصدار

 .ن كان المواطن خارج البالد ا  يد العمر ويمكن استصدار الجواز حتى و دوالتنقل به بدون تح
 

ب اإلسـرائيلي منـذ بدايـة المحادثـات فـي جواز السفر الفلسطيني لم تكن مقبولـة لـدى الجانـ يرى الباحث أن فكرة
أوسلو، ولم يستطع الجانب الفلسطيني من المباشرة في إصدار هذه الوثيقة التي عرفـت بوثيقـة السـفر، إال بعـد 
جهــد كبيــر ومماطلــة مطولــة مــن الجانــب اإلســرائيلي، رغــم الــنص الصــريح والواضــح والمتفــق عليــه فــي اتفــاق 
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يجــاد صــيغ تجعلــه  واشــنطن بهــذا الخصــوص، األمــر الــذي جعــل الجانــب اإلســرائيلي أن يبــرر تفســير الــنص وا 
ته والفترة التـي يسـمح هذا الجواز ومدة صالحي صاحب القرار في هذا الشأن ووضع حدود لزمن سريان مفعول

 .التنقل من خالله بها
 

 فاقدي الهوية الشخصية   6.9.8.2
 

شكيل لجنة مشتركة ت  "ذه القضية من خاللنصت اتفاقية واشنطن بشكل صريح على حل مشكلة أصحاب ه
فلسطين، دائرة شؤون ) ".الشخصية لؤلئك المواطنين الذين فقدوا هوياتهم الهوياتلحل مشكلة إصدار 

وألهمية هذا الملف والذي يتعلق بحياة السكان الفلسطينيين حيث ال يوجد بيت أو  (. 1991المفاوضات،
وية الشخصية أثناء السفر وعدم تمكنه من العودة في الفترة المحددة ولها قريب فقد اله إالعائلة فلسطينية 

إلى تهجير ونزوح اكبر عدد من أبناء الشعب  الذلك، بسبب قوانين االحتالل الذي هدف من خالله
للجنة السكان  اإلسرائيلية الفلسطيني، وقد تم مناقشة هذا الموضوع من خالل الجلسات المشتركة الفلسطينية

تم في هذه الجلسة تسليم نموذج مقترح و  (.السكان ،1991) .11/11/1991 ة المشتركة بتاريخوفي الجلس
من الجانب الفلسطيني للحصول على الهوية واستعادتها لكي يتم دراسته من الجانب اإلسرائيلي، وطالب 

ن تم الموافقة أ ىإل ،31/12/1991 الجانب الفلسطيني إلى تمديد فترة تقديم هذه الطلبات في حينه إلى تاريخ
ن يسمح بتقديم الطلب لمن هو متواجد في أوطالب الجانب الفلسطيني  1/12/1991 على التمديد لتاريخ

 ةأية معلومة خاطئ قدمالخارج أو الداخل على حد سواء، مع ضرورة عدم محاكمة أي شخص من هؤالء 
ومناقشة هذه  ،االرتباط الفلسطينيوغير صحيحة، وكذلك تم المطالبة بان يتم استالم الطلبات في مكاتب 

 .ن تكون مشتركة من الجانبيين الفلسطيني واإلسرائيليأالطلبات يجب 
 

ه على النموذج ترد الجانب اإلسرائيلي بموافق (.،السكان1991) .17/11/1991 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ
وبخصوص استالم الطلبات  ،مواطنةالذي قدم في االجتماع السابق وذلك بعد دراسته لتقديم طلب إلعادة ال

من الجانب الفلسطيني وتقديمه إلى الجانب اإلسرائيلي فقد تمت هذه الموافقة مع اقترانها لمقابلة بعض 
الحاالت التي يحتاجون إلى مقابلتها، األمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني حتى ال تصبح المقابلة أمرا 

  .C.C.A خالل اللجنة المدنية العليا إلزاميا، وتم نقل هذه النقطة للنقاش من
 

المشتركة وهي لجنة مركزية على مستوى  اللجنةأما نقاش قضية إعادة الهوية المفقودة فتكون من اختصاص 
 فقد تم نقاشها باجتماع ،مناطق السلطة الفلسطينية، أما حول آلية عمل اللجنة بإعادة الهوية المفقودة
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ضفة الغربية إلى مقر الشؤون المدنية اليتم تسليم الطلبات الخاصة بوس (.السكان ،1991) .22/11/1991
أما بخصوص طلبات قطاع غزة فتقدم إلى الجانب اإلسرائيلي في منطقة ايرز،  ،اإلسرائيلية في بيت ايل

من خالل مكتب  الهوياتوبخصوص الطلبات التي ترفض فيتم نقاشها بشكل مشترك وبعد ذلك يتم استالم 
الرد بعد تسليم  هاما بخصوص المدة التي يستغرقأومن ثم تسلم للمواطنين،  ،ية الفلسطينيالمدن نالشؤو 

 .الطلبات إلى الجانب اإلسرائيلي فستتم بعد يومين أو ثالثة أيام من تاريخ تسليم الطلب
 

مجلس كانت من اجل إشراك المواطنين في انتخابات ال الهوياتن هذا التقديم والتسريع في استرجاع أويذكر 
 .1996التشريعي األولى عام 

 
تم إعادة نقاش تعريف فاقدي الهوية بين  (.السكان ،1996) .16/1/1996 بتاريخ ةجلسة السكان المنعقدفي 

هو الشخص الذي خرج من " ن فاقد الهويةأحيث بين الجانب الفلسطيني  ،الفلسطيني واإلسرائيلي ينالجانب
في هذه  ل خروجه وتجاوز الزمن المسموح بهوكان يحمل الهوية قب الالسي باسيه البالد بتصريح زيارة أو

، يحق له العودة إلى البالد ويحصل على بطاقة هوية تجديد بطاقة خروجه والالسي باسيهالوثيقة ولم يقم ب
 ".ويصبح مواطنا

 
وية هو الشخص الذي ن المفهوم اإلسرائيلي لهذا البند كان مغايرا، حيث كان المفهوم اإلسرائيلي لفاقد الهأ إال

ن الذين فقدوا ا  و  ،أضاع بطاقة الهوية في البالد وهو الذي له الحق في الحصول على بطاقة هوية جديدة
نما من اختصاص لجنة النازحين و  اللجنةالمواطنة ليس من اختصاص هذه  وهذا األمر رفضه  ،لالجئيناوا 
 .االختصاص في معالجة هذا الموضوع ن لجنة السكان هي صاحبةأالجانب الفلسطيني بشدة وأكد على 

 
تم إعطاء األولوية للنقاش بخصوص فاقدي  (.السكان ،1997.)24/1/1997 في االجتماع الذي عقد بتاريخ

باإلضافة إلى الكفاءات وكذلك الحاالت اإلنسانية، أما بخصوص اختيار  ،الهوية في سنوات الفترة األخيرة
ها ، تبين قيجراء عملية إحصاءبإوالسبب في ذلك يعود إلى انه قام  هذه السنوات من قبل الجانب الفلسطيني

ولذلك  ،وهي القسم األكبر الهوياتمن فاقدي  %20تشمل حوالي  1920ن مرحلة فاقدي الهوية بعد العام أ
على  اإلسرائيليالفلسطيني، أجاب الجانب  من قبل المفاوضتم تقديم هذه المرحلة للمفاوضات كمرحلة أولى 

 .ن يكون من اللجان العلياأإعطاء قرار بخصوص هذه المرحلة والقرار يجب  عأنه ال يستطيبلموضوع هذا ا
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طرح الجانب الفلسطيني موضوع فاقدي  (.السكان ،1992) .13/1/1992 في االجتماع الذي عقد بتاريخ
ع العودة ولم يجدد النوع األول من كان بحوزته بطاقة هوية وخرج ولم يستط :هذه األنواعأن لهوية وبين ا

النوع الثاني األشخاص الذين فرض عليهم من أجهزة األمن  عن الحاسوب، التصريح وسقطت الهوية
 نث األشخاص الذين لم يغادرو لاولم يعودوا خوفا، النوع الثاإلسرائيلية الخروج وعدم العودة قبل ثالث سنوات 

أما  ،كان بسبب الجهل والخوف أو أي سبب أخرفي سجل الس اد وال زالوا في الداخل، لكن لم يسجلو البال
حيث  ،بخصوص وجهة نظر الجانب اإلسرائيلي بخصوص طرحها لهذا الملف كما كان في زمن االحتالل

 هذه المواطنة بمركز حياة ترتبط ،زمن االحتالل كانت تعرف هناك مواطنة وليست جنسية ه في نأبين 
يكون و لتي بها مركز حياة الشخص لمدة ثالث سنوات أو أكثر الشخص في المنطقة، واالنتقال من المنطقة ا

وبعد  ،قد نقل مركز حياته إلى منطقة جديدة وقد مددت فترة مركزة الحياة من ثالث سنوات إلى ست سنوات
ن أي مواطن أوقد تم تصديق هذا األمر من المحكمة العليا، وادعى الجانب اإلسرائيلي  ،ذلك تفقد المواطنة

فان من يثبت أن مركز حياته انتقل إلى مكان أخر يفقد مواطنته، ولذا  ،مدة معينة يفقد مواطنتهيترك بلده ل
ن أمن كان يسافر ولم يعد بعد أربع سنوات يفقد المواطنة، األمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني بشدة وبين 

لجنة السكان وهي التي  ن مشكلة فاقدي الهوية هو من اختصاصأهذا طرح احتالل وليس اتفاق سالم، وأكد 
ن تحل هذه المشكلة، بعد ذلك طرح الجانب اإلسرائيلي العودة لدراسة ونقاش ملفات الذين فقدوا بطاقة أيجب 

وعادوا إلى البالد ولم يتمكنوا من تجديد تصاريح الزيارة أو العودة ومركز حياتهم  22_27هوياتهم من سنة 
سطيني على اقتصار النقاش على الذين في الداخل وطلب النقاش األمر الذي رفضه الجانب الفل ،في البالد
ن تكون المدة قبل هذه السنوات المذكورة، وأكد الجانب أويجب  ،ن يشمل من في الخارج والداخلأيجب 

ن يتم بخصوص فاقدي الهوية لكل حالة كان صاحبها يملك هوية أن النقاش يجب أالفلسطيني من طرفه 
 .الهوياتالعمل على إعادة  أي ،وفقدت ألي سبب كان

 
ع إرجاع المواطنين الذين سافروا وفقدوا هويـاتهم جـراء تـأخرهم فـي م تستطالسلطة الفلسطينية ل يرى الباحث أن

الخـــارج، وذلـــك ألســـباب متعـــددة والـــذي كـــان مـــن أهـــم أســـبابها االحـــتالل اإلســـرائيلي الـــذي بقـــي مســـيطرًا علـــى 
األمــر الــذي جعــل العديــد مــن  ،ى بعــد إقامــة الســلطة الفلســطينيةالمعــابر وصــاحب القــرار فــي هــذا الشــأن حتــ

 .المواطنين الذين فقدوا هوياتهم مشردين ومبعدين عن الوطن إلى حين إعطاء الموافقة من الجانب اإلسرائيلي
 

 .تصاريح السفر إلى الخارج  2.9.8.2
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خالل السفر عبر الجسور والمعابر استطاع المواطن الفلسطيني الحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي من 
، االحتالل اإلسرائيليوهذه التصاريح كانت تخضع لشروط عديدة وضعها  ،بواسطة تصاريح خاصة للسفر

ومن اجل ، وعدم العودة إلى البالد مهوياتهمما جعل العديد من المواطنين بسبب هذه القوانين والشروط يفقدوا 
ه القضية في لجنة السكان المشتركة بين الجانب الفلسطيني والجانب وضع حد لهذه المعاناة فقد تم نقاش هذ
فقد طالب الجانب الفلسطيني من (. السكان ،1994) م1/1/1994اإلسرائيلي وفي جلسة السكان بتاريخ 

الذين خرجوا من البالد وتصاريحهم سارية المفعول  نالجانب اإلسرائيلي بدخول جميع المواطنين الفلسطينيي
انتهاء مدة ودون االنتظار حتى  ،لهم بالدخول إلى البالد دون الحصول على تصريح مخفض المدةوالسماح 

 .لمكوث في الخارج وقد تمت الموافقة على هذا الطلب وسمح لهم بالدخول دون قيود ا
 

طالب الجانب الفلسطيني في  ،وطريقة سفرهم سنة 11أما بخصوص سفر األطفال الذين أعمارهم اقل من 
الخروج للقاصر اقل التوقيع على تصريح (. السكان ،1994)م 19/7/1994ع السكان المنعقد بتاريخ اجتما
وقد وعد الجانب اإلسرائيلي سيكون الرد ، ن هذه الصالحية في يد الجانب اإلسرائيلي أحيث  سنة، 16من 

ين فقدوا تصاريح السفر وقد طالب الجانب الفلسطيني أيضا السماح للمواطنين الذ، في االجتماعات القادمة 
ن يسهل األمر بعد عمل حلف أفي الخارج بتسهيل دخولهم عن المعابر ووافق الجانب اإلسرائيلي  الهوياتأو 
وتبليغ شرطة في المكان الذي فقدت به الوثائق وترسل إلى الجانب اإلسرائيلي لكي يعمل إذن دخول  ،يمين

 .بدل فاقد وينتهي األمر
 

تم االتفاق في هذه الجلسة على إنهاء قانون  (.السكان ،1992) .22/2/1992يخ في جلسة السكان بتار 
ن أي أعلى الجانب الفلسطيني بهذا الخصوص  اتجديد تصريح الخروج حيث بين الجانب اإلسرائيلي رد

في ن يستمر ساري المفعول فانه يستطيع أ 17/1/1994 بعد هصريحت وبقيمواطن قد سافر من قطاع غزة 
ومن يتجاوز هذه المدة من  ،التصريح كانت ثالث سنوات ةن مدأويذكر  ،الخارج والعودة متى يشاء يالبقاء ف

يستطيع البقاء في  17/1/1994ن من سافر قبل ثالث سنوات من تاريخ أدون تجديد يعتبر فاقد هويته أي 
اعلم  (جواز السفر) ير بطاقة الخروجيأما تغ ،الخارج والعودة متى يشاء دون أي تخوف من فقدان هويته

الجانب الفلسطيني الجانب اإلسرائيلي بمالحظات على هذه البطاقة وكان ذلك في اجتماع لجنة السكان 
وكانت هذه المالحظات بحاجة إلى تعديل وبحاجة إلى الجلوس مع  (.،السكان1991) .22/2/1991 بتاريخ
ت بحاجة إلى التعديل وذلك ألنه سيكون خالل لتحديد بعض البنود، وبين الجانب اإلسرائيلي أنها ليس اللجنة

 .ويتم االستغناء عنها (جواز السفر) شهرين جواز السفر وسوف يحل محل البطاقة أي
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تم االتفاق بين الجانب اإلسرائيلي (. السكان ،1991) .20/11/1991 في جلسة السكان المنعقدة بتاريخ
 22/9/1991اقة خروج كانت سارية المفعول حتى ن كل مواطن في الضفة الغربية خرج ببطأوالفلسطيني 

ن يسافر خارج البالد والعودة أسنة يستطيع  26 وكذلك أي شخص تحت سن ،يستطيع العودة في أي وقت
 .شهور 9في الخارج لمدة  ءفي أي وقت يريد دون االلتزام بالبقا

 
سفر إلى الجانب الخاصة بإلى الخارج قبل انتقال الصالحية ال اأما بخصوص المواطنين الذين سافرو 

أي الذي توجد به بطاقة هويته، أما الذي سافر  ،منه واالفلسطيني يجب عليهم العودة من المعبر الذي سافر 
أما بخصوص  ،ن يسافر متى شاء ومن أي معبر شاءأبعد تسلم الصالحية إلى الجانب الفلسطيني يستطيع 

فقد كان يكتب  ،ل وثائق السفر األجنبية على شكل سياحد من خالالعودة للمسافرين من الخارج ودخلوا البال
رقم هوية هذا الشخص من قبل سلطات المعابر على هذه الوثائق إذا كانت بطاقة الهوية لم تسقط عن 

 من إالوبناء عليه ال يستطيع هذا الشخص من السفر على نفس الوثيقة التي دخل بواسطتها  ،الحاسوب
أن  (.السكان ،1997) .ومن اجل تسهيل هذا األمر فقد طلب من المواطنين ،استرجاع بطاقة الهوية خالل

يقدموا طلب السترجاع الهوية بحيث يشمل هذا الطلب إظهار رقم الهوية على وثيقة السفر األجنبية مع ختم 
ة جاع بطاقة الهويالجانب اإلسرائيلي وعليه يتم استر  الدخول، رفع الطلب من خالل الجانب الفلسطيني إلى

من خالل جواز السفر  إالخبار الجانب الفلسطيني بذلك، وبعد ذلك ال يستطيع المواطن السفر ا  عن الجسر و 
 .الفلسطيني

 
تم االتفاق بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي  (.السكان ،1997) .1/3/1997 في جلسة لجنة السكان بتاريخ

ة إلى البالد ويحملون جواز السفر األجنبي بضرورة التنسيق بخصوص المسافرين الذين يحاولون العود
ويطلبون الدخول من خالل هذا الجواز والتخلي عن بطاقة الهوية كما وتم االتفاق على التنسيق بخصوص 

أرقام هوياتهم من  لعيوتفمن اجل معالجة هذا األمر  ،لخطأاالحاالت التي سقطت أسمائهم عن الحاسوب ب
أما بخصوص الحاالت التي سافرت منذ مدة طويلة خارج البالد وفقد حسب  زمة،الالجديد بعد تقديم األوراق 

فانه يتم العمل بكل جدية من اجل  ،لخطأ على الحاسوباالقانون اإلسرائيلي المواطنة وبقيت أسمائهم ب
 .استرجاع بطاقة الهوية

 
خروج والتي تخص الموجودة على بطاقة ال الكتابةوبعد استالم الصالحيات بخصوص هذا الملف تم تغير 

لتثبيت هذه االتفاق على وضع الضفة الغربية  تم ،(يهودا والسامرة  ) مكان اإلقامة للمواطن بدل كلمة
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بالغ انه سيتم إرجاع أي مواطن كتب على تصريحه عبارة يهودا الصالحية من الجانب الفلسطيني قام باإل
 (.               السكان ،1997) .والسامرة عن الجسور

 

أن جميــع هــذه القضــايا قــد طرحــت مــن الجانــب الفلســطيني مــن خــالل االجتماعــات المشــتركة فــي  ن الباحــثبــي
لجنـــة الســـكان الخاصـــة بالســـجل الســـكاني والتـــي كانـــت قـــد طرحـــت فـــي إطـــار االجتماعـــات المكملـــة التفـــاق 

مـن  والمنبثقـةة، استطاعت من خالل تفسير صيغ االتفاق من وجهة النظر اإلسرائيلي إسرائيلواشنطن، إال أن 
 .المصلحة اإلسرائيلية قبل كل شيءقضية تصب في  أيمنطلق القوة أن تجد مخرجًا لطريقة عالج 
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 الخامسالفصل 
 

 .الشق المدني من اتفاق واشنطن من النظرية إلى التطبيق
 

 المقدمة  9.4
 

، ودخول هذا االتفاق حيز التطبيقن تم التوقيع على اتفاق واشنطن بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي أبعد 
لنصوص االتفاق من خالل ما  عمليةلاالترجمة  وتأتي، كان البد من تطبيق هذا االتفاق على ارض الواقع 

وحفاظا على إمكانية تنفيذ ما تم ، عمليةله النصوص من الناحية الهذ ةمن تنفيذ وترجم ليوميةايمارس في الحياة 
وهذه المكاتب ، " DCL" في مدن الضفة الغربية وهي  ةلوائي مدنيةاالتفاق عليه فقد تم تشكيل مكاتب ارتباط 

من خالل اجتماع لجان المكاتب ، وتقوم هذه المكاتب بالعمل يوميا ،  اليومية المدنيةة األمور ستقوم بمعالج
" وسيعقد رؤساء المكاتب (. م1991،دائرة شؤون المفاوضات ، فلسطين)لمتابعة القضايا بشكل يومي  ةلفرعيا

DCL "عمليةلاة اإلسقاطات وسيتم من خالل هذه الجلسات متابع، كل أسبوع على األقل  ةاجتماعات رسمي 
وما يبرز من قضايا تتعلق بالبنية ، المدنيةمن نقل للصالحيات والمسؤوليات ، اتفاق واشنطنبتنفيذ  الخاصة
بين محافظات الضفة الغربية  والعبور اآلمن ما ،والمرور والتنقل من والى مناطق السلطة الفلسطينية، التحتية

هذه اإلسقاطات  ةوبذلك سيتم متابع ،التصاريح من الجانب اإلسرائيليوالقضايا المتعلقة بمنح ، ةومحافظات غز 
، أريحا، طولكرم، ةقلقلي، نابلس، جنين :من خالل جلسات مكاتب االرتباط المدني في محافظات الضفة الغربية

 .الخليل ، بيت لحم
 

 قضية التصاريح   8.4
 

كون هذه التصاريح أصبحت الوسيلة ، لسطيني في حياة الشعب الف الهامةتعتبر قضية التصاريح من القضايا 
وأصبحت  ،ة زمنية معينةبين مدن الضفة الغربية في فتر  نسهولة التنقل للمواطنين الفلسطينيي توفرالوحيدة التي 

وقد ، م1942عام  محتلةلاالوسيلة الوحيدة للمرور والتنقل من داخل مدن الضفة الغربية إلى القدس واألراضي 
مع الجانب اإلسرائيلي على مختلف أنواع هذه  مشتركةلاالتصاريح في معظم الجلسات تم نقاش قضايا 

تصاريح العمل، تصاريح التجار ، تصاريح الموظفين، تصاريح العالج و : ، و التي تمثلت في التصاريح 
 .أنواع أخرى
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 تصاريح العمل 9.8.4

 
لفلسطينيين بالشيء الجديد، و لكن األمر لم يكن إصدار تصاريح العمل الذي فرضته إسرائيل على العمال ا

الجديد كان في عملية ربط هذه التصاريح بشروط األمن اإلسرائيلي أكثر منها بشروط وقوانين العمل و العمال، 
مما عكس صعوبة على واقع حياة العمال الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على هذه التصاريح من اجل 

تجدر االشارة إلى أن إسرائيل قد حصرت أعداد التصاريح التي تصدرها للعمال الوصول إلى أماكن عملهم، و 
بحصة محدودة مرتبطة بالوضع األمني السائد في المنطقة، مما زاد في صعوبة الحصول على مثل هذه 
 التصاريح، و التي يتم زيادة عددها مع استمرارية الهدوء كما يقدرها الجانب األمني اإلسرائيلي، و في حال
تردي الوضع األمني تعود الكميات الصادرة من التصاريح إلى نقطة الصفر ، األمر الذي يؤثر على واقع 
العمال الفلسطينيين مما يجعلهم يغامرون للوصول إلى مناطق العمل داخل الخط األخضر و المبيت هناك في 

لعمل يستغلون العمال في ظروف صعبة ولمدة زمنية غير محدودة ، و العمل بهذه الطريقة جعل أرباب ا
أجورهم ، و ابتزازهم في طريقة إصدار التصاريح مما زاد من المعاناة في ظل الحياة الصعبة لهذه الفئة من 

 .المجتمع الفلسطيني 
     

 تصاريح التجار ....8
 

القتصاد منذ قيام دولة إسرائيل و احتاللها األراضي الفلسطينية ، عمدت الحكومات اإلسرائيلية على ربط ا
الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي ، مستغلة بذلك جميع النواحي اإلقتصاية الفلسطينية للصالح اإلسرائيلي، و 
بناء على ذلك لم يتمكن الفلسطينيون بعد إقامة مناطق السلطة الفلسطينية اإلنفصال بشكل كامل عن االقتصاد 

بط جميع المواد االستهالكية والغذائية للسوق االسرائيلي و خصوصا في الناحية التجارية ، حيث تم ر 
الفلسطيني مع السوق االسرائيلي، و بقي االعتماد الرئيسي للمصانع و المصالح التجارية الفلسطينية بشكل 
مباشر على الجانب االسرائيلي ، االمر الذي أدى إلى ضرورة ايجاد تصاريح التجار لربط مصلحة العمل 

ة بين الفلسطينيين و االسرائيليين مما جعل اسرائيل تخصص عددا من التصاريح يار المشتركة من الناحية التج
لكل منطقة يتم من خاللها اصدار تصاريح التجار و أصحاب المصانع الفلسطينية، مما عكس األمر على 

يني طبيعة الحركة التجارية من خالل السماح باصدار هذه التصاريح و التي ال يستطيع أصحاب العمل الفلسط
من توفير المواد التجارية أو تسويق منتجاتهم الصناعية إال من خالل هذه التصاريح ، و بذلك بقي االمر 
مرتبطا مع الجانب االسرائيلي الذي ابقى السيطرة محكمة على سير االقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية، 

ة إال من خالل التصاريح التي تصدر من حيث أصبح أي مواطن فلسطيني ال يستطيع القيام  بأعماله التجاري
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الجانب االسرائيلي بخصوص أغراض التجارة ، ويذكر أن الجانب االسرائيلي قد حدد حصة معينة للضفة 
الغربية و قطاع غزة مقسمة على المناطق حسب الحجم السكاني و الحركة التجارية ، و قد لجأ الجانب 

وط صعبة لمن يريد استصدار هذه التصاريح من خالل توفير االسرائيلي في اآلونة األخيرة على وضع شر 
العديد من الوثائق والكتب التي تثبت االحتياج إلى مثل هذه التصاريح و أبقت اسرائيل االمر مرهونا مع الوضع 
األمني الذي يعتبر هو المقياس إلصدار التصاريح ، و الذي يؤدي إلى إلغائها جميعا في مرحلة معينة ، ليعاد 

 .صدار بكميات محدودة من جديد اال
 

 تصاريح الموظفين ....3

 
منذ بداية االتفاق حرص الجانب الفلسطيني على أن يكون تنقل موظفي السلطة الفلسطينية بسهولة بين مناطق 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة، و كذلك الوصول الى اسرائيل من أجل القيام بأعمالهم، و 

م االتفاق على اصدار تصاريح لتنقل هؤالء الموظفين لتسهيل حركتهم، إال أن اسرائيل فرضت قوانين و لذلك ت
 .شروط إلصدار مثل هذه التصاريح و حصرها بكميات و أعداد محدودة و أخضعتها لشروط األمن االسرائيلي

      
 تصاريح العالج ....2

 
ة و قطاع غزة بدون تغيير ملحوظ حتى بعد قدوم بقي وضع الخدمات الصحية في مناطق الضفة الغربي

السلطة الفلسطينية، و يذكر أن العديد من المواطنين الفلسطينيين كانوا يتلقون العالج والخدمات الصحية في 
المستشفيات العربية في القدس المحتلة و المستشفيات االسرائيلية داخل الخط األخضر، و بسبب الخدمات 

مناطق السلطة الفلسطينية استمر االحتياج إلى هذه المؤسسات الصحية، االمر الذي  الصحية المتواضعة في
فرض على المواطنين االحتياج إلى التصاريح الخاصة و التي عرفت بتصاريح العالج، حيث كانت تصدر في 

لسنوات السنوات األولى لقيام السلطة الفلسطينية بدون أي تعقيدات أو شروط ، و لكن إسرائيل أخذت في ا
األخيرة بوضع العراقيل و الشروط المتعددة أمام اصدار مثل هذه التصاريح، مما أدى إلى تأخير العالج 
للمواطنين، و كذلك تم تحديد فترات زمنية محددة لهذه التصاريح، و كذلك تحديد األشخاص المسموح لهم 

التصاريح بعد موافقة قسم الصحة بمرافقة المرضى أو زيارتهم، مع وضع شروط و طلبات الصدار مثل هذه 
عليها في القيادة االسرائيلة، األمر الذي جعل العديد من المواطنين يحرمون من حقهم في العالج بسبب هذه 

           .     اإلجراءات المعقدة
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التصاريح بمختلف في معظم الجلسات التي عقدت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كانت تطرح قضية 
 ،ن المحافظات التي تقع في شمال الضفة الغربية قد فرض عليها أنواع جديدة من التصاريحنواعها، ويذكر أأ

من قبل سلطات  أقيملجدار الذي اوهي التصاريح الخاصة بالدخول إلى المناطق الفلسطينية الواقعة خلف 
عض من هذه القضايا التي طرحت ، وسنبين باالحتالل اإلسرائيلي بحجة حماية وسالمة األمن لدولة إسرائيل

صدارهاف  .ي االجتماعات المشتركة بخصوص قضية التصاريح وا 
 

و سيقوم الباحث بعرض لبعض الجلسات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني و االسرائيلي و التي تناولت 
 :ما يلي  المحافظات بعض ومن الجلسات التي عقدت في موضوع التصاريح ،

 
 : أوال محافظة جنين

 
بضرورة زيادة عدد التصاريح  مطالبةلاتم . ( DCL، 1992) .11/7/1992 الذي عقد  بتاريخ في اجتماع

حيث كان الرد اإلسرائيلي بأنه سيكون هناك  ،الخاصة بالعمال والتجار والسيارات وكبار التجار لمحافظة جنين
إسرائيل وعلى  داخلهم في التحرك وسيتم إصدار بطاقات لكبار التجار تساعد حصهبالموضوع بعد ف ةمساعد

فقد تم ، أما بخصوص التصاريح التي لم تسلم من الجانب اإلسرائيلي الى الجانب الفلسطيني معابر الجسور
 استصداروقد تم االتفاق على ( DCL، 1992).22/7/1992بتاريخ  ةنقاش هذا الموضوع في الجلسة المنعقد

 حتجوأ، زيادة عدد التصاريح الخاصة بالتجارب ايضانب الفلسطيني وقد طالب الجا، تصاريح جديدة كبديل عنها
ة تصاريح سيارات العمومي األمر الذي جعل الرد اإلسرائيلي يؤكد انه قالجانب الفلسطيني بخصوص إعا
أما بخصوص تصاريح الزيارة ،  الفنيةوالتأخير يعود لسبب بعض المشاكل ، سيعالج الموضوع بأقصى سرعة

نب الفلسطيني أن جوازات السفر المؤقتة تصدر لمدة ستة شهور فقط والجانب اإلسرائيلي يطلب فقد  بين الجا
جاء الرد اإلسرائيلي انه سوف يقوم بفحص ، مدة ثمانية شهور كحد أدنى للجواز مما يعرقل صدور التصريح

 .بهذا الخصوص القيادةالمسئولين في  معاألمر 
 

الجديدة عن التسهيالت . (DCL، 1992).17/2/1992 بتاريخ ةالمنعقداستفسر الجانب الفلسطيني في الجلسة 
نين ما بين الجانب اإلسرائيلي بأنه هناك زيادة على التصاريح الصادرة لمحافظة جو ، بخصوص تصاريح التجار

من اجل التسهيل على المواطنين، فقد طالب الجانب الفلسطيني استصدار تصريح جديد ( 100)يقارب 
أو ثالثة  يومينن عمل في إسرائيل مرتين في الشهر وذلك حتى يتمكن المواطن خالل مدة تصاريح بحث ع
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ما يحتاجه من معامالت  التي يحصل عليها إنجاز ما يريده من داخل إسرائيل سواء بالبحث عن العمل أو إتمام
 . تجارية

 
بخصوص (. DCL،  1992) .2/9/1992أعاد الجانب الفلسطيني الطلب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 

احتجاجا على قرار وزارة ، شهر ةتصاريح البحث عن العمل حيث كان الرد اإلسرائيلي بأنه تم إيقافها منذ مد
 .بها من الجلوس مع الجانب اإلسرائيلي  الدوائرالعمل الفلسطيني بمنع مدراء 

 
 .1/10/1992 الجلسة بتاريختم طرح هذا الموضوع في ف وموظفي السلطة التجارةأما التسهيالت على تصاريح 

 (1992 ،DCL  .)يد الرد اإلسرائيلي انه ال يوجد جد فكان، والسؤال كذلك عن التسهيالت على الطوق األمني
أما تصاريح الزيارة ، وتصاريح التجار ال يمكن استصدار المزيد منها، على الطوق األمني وال يوجد تسهيالت 

 .من جديد لهمعادة تقديم الطلب كان قد تم إ ،لمواطنين مرفوضين امنيا
 

 حيفا في الجلسة المنعقدة بتاريخ الفلسطينية الذين يدرسون في جامعةتم مناقشة قضية طالب الجامعات 
21/10/1992. (1992 ،DCL  .)رد الجانب اإلسرائيلي انه ، بهم وتأخير استصدار التصاريح الخاصة

 .المدةطويلة سوف يقوم بمتابعة األمر من اجل استصدار تصاريح 
 

حصلت تسهيالت على الطوق األمني وكان هناك تسهيالت على التصاريح الخاصة بدخول إسرائيل كما بينها 
 :وهي (. DCL، 1992)، 3/11/1992في الجلسة المنعقدة بتاريخ  اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطينيالجانب 

األطباء الذين يعملون في ، ح لسيارات اإلسعافتصاري(  4)إمكانية إعطاء، تصاريح اإلسعاف والطواقم الطبية
سرائيل، القدس والطواقم الطبية إعطائهم تصاريح لمدة ثالثة شهور إعطاء ، إعطاء تصاريح العالج في القدس وا 

 21تصريح من سن  ألفيتصاريح التجار إعطاء ، تصريح لمدة يوم للسيارات التي تحتاج الصيانة في إسرائيل
وقد طالب الجانب الفلسطيني  ،تصريح دخول إلى غزة للتجار 91إلى  باإلضافة ،فما فوق ومتزوج سنة

حيث أجاب الجانب اإلسرائيلي بأنه سيتابع ،  سنة 21فوق بدل  سنة فما 23ن يكون أبخصوص العمر 
أما ، فما فوق  سنة 23أما بالنسبة لتصاريح العمل سيتم إصدار التصاريح الخاصة بالعمل لعمر  ،الموضوع
والتصاريح  ،سيتم إصدار تصريح ليوم واحد للسفر ،ص تصاريح السفر عن طريق مطار اللد ومعبر رفحبخصو 

وقد ، الخاصة بالمحاكم والقنصليات وزيارة المسجونين جميعها ليوم واحد فقط حسب ما تم تحديده من موعد
الصحفيين لمدة ثالثة  وتصاريح، فما فوق  سنة 21سمح للمحامين بإصدار تصاريح لمدة ثالثة شهور والعمر

وسمح لطالب الجامعات اإلسرائيلية إصدار تصاريح ، فيين اإلسرائيليينور بإرفاق البطاقة من نقابة الصحشه
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 يدخول إلسرائيل لسيارات التاكسالتصاريح من وافق الجانب اإلسرائيلي على إعطاء عدد ، لمدة ثالثة شهور 
أما بخصوص ، الثة شهور لموظفي شركة كهرباء القدسوافق على إصدار تصاريح لمدة ث كما، العمومي

فقد تم الموافقة على إعطاء تصاريح دخول إلى إسرائيلي لموظفي السلطة الفلسطينية  الفلسطينية موظفي السلطة
ولمدة شهر ( 30)السلطة لمدة أسبوع عدد  ظفيودخول إلى غزة لمو ، تصريح( 61)لمده ثالثة شهور عدد 

تصاريح الزيارة فقد طالب الجانب الفلسطيني عدم تحديد حصة في تصاريح الزيارة أما بشأن ، (  10)عدد
 .وهذا الطلب وافق عليه الجانب اإلسرائيلي ، والسماح بتقديم تصاريح من الدرجة الثانية

 
 :ثانيا محافظة نابلس

 
يح الزيارة تصار (.   DCL،1999) .1/12/1999طالب الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

وعدد منها اذونات ، الشمل جمعن هناك ضمن هذه التصاريح من لديهم موافقة أحيث تبين  ،المتأخرة من جديد
 وأذونات ،باألسماء التي تشملهم موافقات جمع الشمل قائمةلذلك تم تسليم الجانب اإلسرائيلي  اوتأكيد، عمل 

عادة تم فحص األمر أنه لجانب اإلسرائيليارد ،  عمل لمن لديهم تصاريح زيارة مقدمة منذ مدةال عدد من  وا 
طالب الجانب الفلسطيني زيادة عدد ، لحل هذه اإلشكالية  ن األمر قيد المتابعةأالتصاريح العالقة إلى الداخلية و 

الجانب اإلسرائيلي بأنه سيرفع العدد  ، رد22الى الساعة  19ديد مدة التصريح من ساعة تصاريح التجار وتم
 .ستقبل القريب في الم

 
إلى إسرائيل في االجتماع الذي عقد  السلطة ح العدد الخاص بتصاريح موظفييطالب الجانب الفلسطيني توض

سيتم استخدام جميع الحصة بأنه حيث رد الجانب اإلسرائيلي  .(DCL ،م2000) ،م13/1/2000بتاريخ 
ذا نفذت هذه الكميةإبقاء شيء دون المحددة القيادة باألمر  سيبلغواحصلوا على تصريح ي لم وبقي أشخاص ، وا 
 .على حل المشكلة  سيعملوا

 
تصاريح قضية  (.DCL،2000.) 16/2/2000طرح الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

في االجتماع السابق لن يكون الى مراحل، بين الجانب اإلسرائيلي  تصاريح موظفي السلطةتقسيم المرضى و 
يمكن تجاوز الحصة حسب  ال ،تصريح (111)العدد محدود  أو ةن الكميأ ،إال أنهمحدودةتعامل مع حصة 

و عن إمكانية إصدار  لشاحناتتصاريح االتعليمات، استوضح الجانب الفلسطيني عن العدد الخاص عن 
انب طالب الج، موافقة على إصدار التصاريح ولكن الكمية محدودةبالالجانب اإلسرائيلي  ورد، تصاريح لها
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حيث رد الجانب اإلسرائيلي انه يستطيع السفر غير المتزوجين، السلطة  الفلسطيني تصاريح إلى غزة لموظفي
 .إلى غزة من ال تنطبق عليه الشروط عبر الممر اآلمن

 
االجتماع الذي في طالب الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي إصدار تصاريح خاصة بجامعة النجاح 

مثل تصريح دائم لسيارة الجامعة، كذلك تصريح للعالقات العامة، (. DCL،2000.)27/9/2000عقد بتاريخ 
وتم  ،المطار+غزة(+ ج(+)ب(+)أ)حيث رد الجانب اإلسرائيلي بالموافقة على تصريح لسيارة الجامعة لمناطق

ائم بأسماء وتم الموافقة على رفع قو  ،طلب رفع قائمة بأسماء أعضاء العالقات العامة لعمل تصاريح لهم
تقدم الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ  ،المدرسين من اجل عمل تصاريح لهم

30/9/2002(.2002 ،DCL .) باحتجاج لدى الجانب اإلسرائيلي على رفض تصاريح التجار بحجة انتهاء
الوصول إلى مكتب  نن الحواجز العسكرية ال تمكن التجار مأوبين الجانب الفلسطيني  ،البطاقة الممغنطة

تقديم طلبات للحصول على بطاقات ممغنطة ، رد الجانب اإلسرائيلي انه سيتم االتفاق ل اإلرتباط اإلسرائيلي
 .من اجل استالم الطلبات حوارةعلى موعد وتاريخ معين يتواجد فيه ضابط ارتباط على حاجز 

 
(. DCL،2003)، 12/1/2003 قد بتاريخفي االجتماع الذي ع انب الفلسطينيوضح الجانب اإلسرائيلي للج

الحصة المخصصة إلى نابلس بغرض التجارة إلى  ، حيث زادتتصاريح التجار إلى إسرائيلانه تم زيادة عدد 
تصريح لغرض التجارة ( 11)تصريح، وكذلك تم السماح بإصدار ( 70)ن كانت سابقا أتصريح بدل ( 110)

 .ر هذا النوع من التصاريحمع انه في السابق لم يصد ،والدخول إلى غزة
 

خاصة  بتصاريح (.DCL،2004) .4/4/2004طالب الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
رد الجانب اإلسرائيلي بخصوص السيارات الخصوصي ، لسيارات التجار، وكذلك للشاحنات وسيارات العمومي

، خاصة والذي سيناقش كل طلب على حدىالوضع صعب على الحواجز ويمكن متابعة بعض الطلبات البأن 
أما بخصوص سيارات العمومي والتي تقدم خدمة للمواطنين للسفر إلى الجسر فانه سيتم تقديم طلب لكل مكتب 

 .وبخصوص الشاحنات ال يوجد مشكلة في إصدار التصاريح لها ،سيارة واحدة
 

سرائيل مثل زيارة األقارب من الجانب الفلسطيني طالب بإصدار تصاريح االحتياجات الشخصية إلى  غزة وا 
وكذلك طالب بإعطاء  ،(. DCL،2004.)21/6/2004في االجتماع الذي عقد بتاريخ ، الدرجة األولى

والتقديم لبعض الحاالت التي كان غير مسموح التقديم لها،  ،تسهيالت إلصدار تصاريح التجار وبشكل أفضل
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تقديم تصاريح  ،ثنائية خارج التعليمات الصادرة بخصوص التجاروافق الجانب اإلسرائيلي على تقديم حاالت است
 .ليس لهم أوالدلمن ما فوق وكذلك سنة ف 31سنة فما فوق وللنساء  40لكبار السن من الرجال  ألعزب

 
 :ثالثا محافظتي قلقيلية و طولكرم 

 
بتاريخ  محافظة قلقيليةفي  في االجتماع الذي عقد لتصاريح الخاصة بالتجارقضية ا لجانب الفلسطينيطرح ا

2/3/2001 (.2001،DCL  .) 121قلقيلية  و ن عدد التصاريح الممنوحة لمنطقتي سلفيتحيث بين أ 
 ةوكذلك تم المطالب، ويجب زيادة العدد  نمحافظتياليغطي ثلث  يكفي وال وهذا العدد ال ،تصريح تجاري فقط

ن عدد التصاريح غير الجانب اإلسرائيلي بين أ، أوالد  بإصدار تصاريح لغير المتزوجين وللمتزوج وليس له
أما ، قبل أسبوع من خالل االجتماع مع القيادة  وهذا ما اقرعدد بخصوص التجار الكافي وهناك زيادة في 

 تصريح عامل يشمل عمال سلفيت 1292ن هناك عمال فقد بين الجانب اإلسرائيلي أبخصوص عدد تصاريح ال
طالب الجانب ، تصريحا ( 2121)  و قلقيلية يح المناطق الصناعية في سلفيتن عدد تصار ، وبين أقلقيلية و

 و منعهم منوعدم إخضاع المواطنين  ،الفلسطيني بتصاريح للمزارعين من اجل الدخول ألراضيهم خلف الجدار
يح بتصار ة طرح الجانب الفلسطيني المشكلة المتعلق، األمني الذي يكون على إسرائيل التصاريح بسبب المنع

ن الموضوع قيد أالجانب اإلسرائيلي بين ، الذهاب إلى غزه وذلك بحجة األمن غزه سواء بالعودة من غزة أو
 .وسيتم رفع كتب لمعالجة هذه القضايا بالسرعة الممكنة، المتابعة 

 
بين الجانبين االرتباط المدني  تموالذي (. DCL،1992 .)30/6/1992 في االجتماع الذي عقد بتاريخ

طيني واالرتباط المدني اإلسرائيلي وشارك في هذا االجتماع مكتب العمل الفلسطيني ومسئول االستخدام الفلس
ب في الجانب اإلسرائيلي، طرح الجانب الفلسطيني زيادة عدد تصاريح العمال في محافظة طولكرم، بين الجان

ي الضفة الغربية يحملون عامل منظم فتصريح   200ألف و 19 ن هناكاإلسرائيلي بخصوص هذا الموضوع أ
وان هذه التصاريح تقدم من قبل أرباب العمل وليس من الجانب اإلسرائيلي الرسمي، طرح الجانب  ،تصاريح

سنة، أجاب الجانب  23الفلسطيني قضية رفض الجانب اإلسرائيلي إعطاء تصاريح عمل لمن هم اقل من عمر
سنة متزوج وعنده ولد  23نسانية لمن هم في عمراإلسرائيلي انه يمكن إعطاء تصاريح عمل للحاالت اإل

سنة  21،22سنة كحالة إنسانية، ويمكن إعطاء من هم في عمر 22+27 ويمكن إعطاء العازب الذي عمره
متزوج مع أكثر من ولد، طالب الجانب الفلسطيني في نفس االجتماع زيادة مدة تصريح البحث عن العمل من 

 العامل من اخذ الفرصة الكافية للبحث عن العمل، وافق الجانب مدة أسبوع إلى أسبوعين حتى يتمكن
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ن يكون ضمن الطلب المقدم  لالرتباط اإلسرائيلي كتاب من االرتباط اإلسرائيلي على هذا الطلب بشرط أ
 .لحاالت استثنائية فقط الفلسطيني

 

وضوع تصاريح م(. DCL،1999.)2/11/1999 طرح الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ
سيارات المشاغل حيث كان يرفض التصريح الخاص بالسيارة إذا كان مسجل في رخصة هذه السيارة بأنها 
تجارية، أجاب الجانب اإلسرائيلي على هذا الموضوع انه ال يوجد مانع من منح واستصدار التصاريح لهذه 

جانب الفلسطيني على رفض الجانب ن السيارة تجارية، احتج الأالسيارات حتى وان كان مسجل بالرخصة 
اشهر، الجانب  6 بعد رفض تقديم أي تصريح زيارة قد تم رفضه إالاإلسرائيلي تصاريح الزيارة وكذلك 

اإلسرائيلي رفض آلية الموعد الزمني لتقديم التصاريح ووعد بإنجاز كافة التصاريح المتأخرة والتي ليس عليها 
 .رد
 

 عدد التصاريح التجارية لمحافظة طولكرم في االجتماع الذي عقد بتاريخطالب الجانب الفلسطيني بزيادة 
29/2/2000(.2000،DCL .) وكذلك تصاريح السيارات الخاصة وجميع أنواع التصاريح، طلب الجانب

وحجمها من اجل رفعها للقيادة حتى يتم  ،عددها ،اإلسرائيلي تقرير مفصل عن المشاكل الخاصة بقطاع النسيج
تصاريح سيارات للمشاغل الخاصة بقطاع النسيج، طالب الجانب الفلسطيني بزيادة عدد  الحصول على

ن التصريح، بين الجانب اإلسرائيلي أتصاريح الزيارة وذلك بعد عملية الرفض المتكررة وطول مدة الرد على 
خصوص الرد على أما ب ،نسبة تصاريح الزيارة الصادرة في محافظة طولكرم من اكبر النسب في الضفة الغربية

 .طلب التصريح سوف ال تزيد عن عشرة أيام
 

في االجتماع الذي عقد  الخارج الجانب الفلسطيني طالب بإصدار تصاريح زيارة من اجل تسجيل المواليد من
ن إصدار تصاريح الزيارة موقف على مستوى بين الجانب اإلسرائيلي أ(. DCL،2003.)17/2/2003 بتاريخ

، لكن يمكن من تقديم معامالت تصاريح زيارة لحاالت وفاة قرابة من الدرجة األولى ورغم جميع الضفة الغربية
سنوات هذا  1ذلك سيتم فحص الطلب مع بيت أيل، بخصوص تسجيل المواليد من الخارج لمن هم فوق 

جانب الموضوع يعالج فقط من خالل لجنة السكان، أما بخصوص تصاريح التنقل بين المدن والتي طالب بها ال
الفلسطيني، فكان الرد بأنه يتم إصدار تصاريح التنقل بين المدن للحاالت اإلنسانية والضرورية فقط وال يعطى 

إلى االستراحة في أريحا، وقد تم في االجتماع االتفاق على تقديم معامالت بإصدار  ةلسيارات العمومي المتوجه
ا بخصوص أصحاب المشاغل والمصانع النسيجية أم ر المطار للحاالت اإلنسانية فقط،تصاريح السفر عب

سنة ومتزوج ولديه أطفال  31العمر فوق  ،والتجار يتم تقديم معامالت تصاريح التجار من خالل قوائم مطبوعة
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وعدا ذلك يتم إرسال قائمة خاصة بذلك، بخصوص تصاريح غزة تم االتفاق بإصدار تصاريح دخول إلى غزة 
ضية، أما بخصوص موظفي السلطة إلى غزة فال يوجد أي جديد، وتصاريح فقط والمر  ةللحاالت اإلنساني

التجار إلى غزة ال يوجد موافقة على إصدارها، أما بخصوص تصاريح العالج إلى إسرائيل تم االتفاق على 
 .إصدارها قبل يوم من الموعد المحدد من العالج باستثناء الحاالت الممنوعة امنيا

 
 :لخليل رابعا محافظتي أريحا و ا

 
طالب الجانب الفلسطيني بتسهيل إصدار تصاريح العالج وعدم المماطلة بهذا الموضوع في االجتماع الذي 

وذلك بحجة نقص األوراق الثبوتية، كما وطرح (. DCL،1996.)2/4/1996 بتاريخ في محافظة اريحا عقد
رفض استالم تصاريح الزيارة بحجة  الجانب الفلسطيني قضية تصاريح الزيارة حيث كان الجانب اإلسرائيلي قد

وجود  عدد كبير لديهم، وكذلك رفض الجانب اإلسرائيلي تجديد التصاريح دون سبب يذكر، طرح الجانب 
مواطن  11بواسطة تصاريح زيارة وعددهم االفلسطيني قضية مواطني غزة العالقين في أريحا والذين دخلو 

أريحا حيث أكد الجانب الفلسطيني على ضرورة إرجاعهم إلى  باإلضافة إلى مواطنين غزة الذين ما زالوا في
 .غزة،طرح الجانب اإلسرائيلي انه سوف يساعد في إرجاعهم بأسرع وقت ممكن

 

 بتاريخفي محافظة الخليل طرح الجانب الفلسطيني قضية المماطلة في االجتماع الذي عقد 
22/1/2004(.2004،DCL .)اإلنسانية ورفضها أحيانا، بين الجانب  والتأخير في عملية إصدار التصاريح

نهائه، بين الجانب الفلسطيني الصعوبة في  اإلسرائيلي من استغرابه جراء هذا األمر وتعهد بمتابعة األمر وا 
وعدم إعطاء إجابات  ،إصدار تصاريح لسيارات اإلسعاف من اجل نقل المرضى إلى األردن من اجل العالج

ن هذه نب اإلسرائيلي بخصوص تصاريح غزة أإلى قطاع غزة، بين الجاعلى تصاريح الحاالت اإلنسانية 
 تصاريح إألوال يتم إصدار هذه ال ،التصاريح تصدر من القيادة بأمر  من قيادة المنطقة الجنوبية في غزة

 بصعوبة، طالب الجانب الفلسطيني إجالء الجيش الذي استولى على إحدى الشقق 

 
ت في مناطق الحكم الذاتي مرتبطة بالتصاريح التي تصدر عن االرتباط حياة الناس أصبحيرى الباحث أن 

 .خارجه  الوحيدة الرئيسية التي تسمح للمواطنين بالتنقل سواء داخل الوطن او سيلةوأصبحت هذه التصاريح الو 
ت عرض وثائق االجتماعات المشتركة بان النقاش كان يأخذ طابع التكرار في الجلساخالل من ويبين الباحث 

وأتضح ذلك من خالل المطالبة المتكررة  ،المختلفة وذلك كنوع من المماطلة اإلسرائيلية في تنفيذ بنود االتفاق
إلصدار وزيادة عدد التصاريح، حيث كان الجانب اإلسرائيلي في كل جلسة يجد مبررًا  الفلسطينيمن الجانب 
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صدارها في لعدم تنفيذ ما اتفق عليه بهذا الخصوص، وربط الجانب اإلسرائ يلي بوضوح موضوع التصاريح وا 
العديد من المبررات التي كانت تكون في معظمها مرتبطة بالحجة األمنية، وأحيانا بالحجج الفنية لطريقة 

 .إصدار هذه التصاريح
 

في محافظة نابلس لم يستطيع الجانب الفلسطيني تحقيق المطلوب على أكمل وجه في و يرى الباحث أنه 
لتصاريح الخاصة بالمواطنين والتي تتناسب مع عدد السكان هناك، ومع طبيعة محافظة نابلس الحصول على ا

التجارية التي تحتاج إلى تسهيل الحركة الذي أعاقها الجانب اإلسرائيلي من خالل العديد من الحواجز 
 .والقوانين، وحضر التجول الذي جعل من الحياة ذات طابع صعب

 

اصة بمواطنين غزة والتي نوقشت في االجتماعات المشتركة في أريحا، بسبب القضية الخ بين الباحث في
بالرغم تأخير مواطني غزة وعدم السماح لهم باالنتقال من أريحا إلى غزة بحجة عدم وجود موافقة من القيادة، 

طلة ولكن جاءت مما ،بخصوص التنقل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية اوصريح اأن االتفاق كان واضح من
بهذا الخصوص، تجسيدًا لسياسة الفصل التي اتبعت من السلطات اإلسرائيلية منذ البداية، يلي الجانب اإلسرائ

ن مع العلم انه لو كان األمر متعلق باألمن اإلسرائيلي و  كان ألبسط األمور، لتم ترحيل وطرد المواطنين إلى ا 
 .زةح لهم الوصول إلى منازلهم في غمكان، وليس فقط السما أي
 

يوضح الباحث و من خالل ما ذكر سابقا و بالرغم من المماطلة االسرائيلية أن الجانب الفلسطيني استطاع أن 
يقدم بعض التسهيالت من خالل التصاريح التي تتعلق بالمواضيع المختلفة إن كانت هذه التسهيالت ليس 

هذا الموضوع قيام الجانب االسرائيلي بالطموح الفلسطيني المطلوب ، و كانت المشكلة الكبرى تكمن بخصوص 
بإلغاء كافة التسهيالت الممنوحة للمواطنين الفلسطينيين بخصوص التصاريح بكافة أنواعها و العودة إلى نقطة 

  .الصفر في حال حدوث أي طارف أمني 

 

 

 

 

 
 قضايا البنية التحتية   3.4
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ناقش في اللقاءات واالجتماعات بين الجانبين تعتبر قضايا البنية التحتية من أهم القضايا التي تطرح وت
، قضايا األراضي واعتداءات المستوطنين  –وقضايا البنية التحتية كانت تشمل ، الفلسطيني واإلسرائيلي 

والتلوث البيئي  والمحاجر والكسارات وغير ذلك من المواضيع ، وشبكة الطرق ، ومشاكل الكهرباء والماء 
من خالل (  DCL) القضايا باستمرار من قبل مكاتب االرتباط المدني الفرعية  وقد تم طرح هذه ،المختلفة

موظف خاص لمتابعة هذا الملف في كل دائرة من  تكليفخاصة وتم  ةوأولتها أهمي مشتركةال اإلجتماعات
 .في كافة المحافظات  المدنيةدوائر الشؤون 

 
 قضايا األراضي واعتداءات المستوطنين  9.3.4

 
وذلك لوجود البؤر االستيطانية  ،إلى العديد من االعتداءات على أراضيهافظات الضفة الغربية تعرضت محا
 انمات من أراضيها مما جعل النقاش مستمر إلتهمت آالف الدكذلك لوجود الطرق االلتفافية التي ، المحيطة بها 

اإلسرائيلي، و سيعرض  دنيبخصوص البنية التحتية بين مكاتب االرتباط المدني الفلسطيني واالرتباط الم
 :الباحث بعض الجلسات التي تناولت هذا الموضوع 

 
 :اوال محافظة جنين 

 
 ااحتجاج(. DCL،1992) .17/6/1992بتاريخ  المنعقدةجنين في الجلسة  في محافظةقدم الجانب الفلسطيني 

عض  هذه األشجار ن بأويذكر  ،م23/1/1992على اقتالع األشجار في أراضي أم الريحان وذلك بتاريخ 
رد الجانب ، التي تثبت ملكيتهم لألرض  الثبوتية األهالي األوراق إمتالكرغم ، مغروس منذ مئات السنين 

واتفق ، الجانب الفلسطيني وأصحاب األراضي  رفضهاألمر الذي  حكوميةاإلسرائيلي بأن هذه األراضي أراضي 
نقاط الحدود  إلثبات اإلسرائيلية المساحة واألراضيفي األرض بعد أسبوع مع مسؤول  جولةن يتم القيام بأ

 .والعالمات القديمة 
 

من أراضي  11قطعه رقم  9اقتالع أشجار الزيتون من أراضي ظهر المالح في جنين حوض  خصوصأما ب
، لذلك ثبوتيةالخاصة باألهالي والتي يمتلكون األوراق ال 11خزينة الدولة حيث طال أمر االقتالع القطعة رقم 

راضي المواطنين الخاصة وترسيم أأجاب الجانب اإلسرائيلي انه تم طلب مساح من القيادة من اجل تحديد 
احتج الجانب الفلسطيني في نفس االجتماع على إغالق الطريق ، العالمات بينها وبين أراضي خزينة الدولة 

وقطع أخرى مما  3حوض  1م الزراعي في يعبد من قبل الجيش اإلسرائيلي وسلطات االحتالل في منطقة رق
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رد الجانب اإلسرائيلي بأن  ،حال األمر دون وصول الفالحين إلى أراضيهم مع العلم أنها طريق زراعي قديم
يحتاج إلى تصريح من (   C)  ةوتم العمل بها وان أي عمل في المنطق(   C)  المنطقةالطريق تقع في 

ويجب رفع طلب ، ( مابودوتان )  تقطعها طريق مستوطنةأن هذه الطريق الجانب اإلسرائيلي باإلضافة إلى 
 .الموافقة على فتح الطريق والعمل بهاإلى بيت أيل من اجل 

 
بير الباشا وتم االستفسار عنها  منطقةفي  تقدم بطلب من أجل السماح لبناء مدرسة كان الجانب الفلسطيني قد

في االجتماع ، ئيلي انه لتلك اللحظات لم يكن رد وكان الرد اإلسرا، على هذا األمر  الموافقةإذا ما تمت 
 طرح الجانب الفلسطيني موضوع التدريبات العسكرية. ( DCL  ، 1998) .11/7/1992بتاريخ ) المنعقدة 
وكذلك تم  ،في منطقة طوباس واألغوار وما تحدثه من أضرار فادحه باألراضي والمزروعات ةاإلسرائيلي

دت في قرى حقوم به سلطات االحتالل وهدم المنازل في القرى الفلسطينية كما الذي ت كاالحتجاج على االنتها
وقرارات وضع اليد ، وكذلك قلع األشجار في أراضي عانين وأم الريحان وجلبون ، وظهر العبد ، كردال ، تياسير

 طنةي أراضي أم الريحان لصالح مستو واستمالك األراضي الخاصة كما وحصل في عانين وطمون والتوسع ف
ن أي قلع أجاء الرد اإلسرائيلي على هذه القضايا ، شاكيد من اجل إقامة منطقة صناعية إسرائيلية هناك 

ذا كان هناك أي خطأ فأنه سيتم تعويض المتضرر  حكوميةنه يتم في أراضي إلألشجار وتوسيع لألراضي ف وا 
هذا الرد وطلب بأن يكون هناك التدريب أو اقتالع األشجار ، رفض الجانب الفلسطيني  منمن ذلك سواء 

  .ينالفلسطيني ينالضرر بالمواطنيلحق ذ مثل هذه القرارات من الجانب اإلسرائيلي حتى ال يتنف وعدمتنسيق 
 

 :ثانيا  محافظة نابلس
 

وقد تم (. DCL،1999).24/11/1999بتاريخ  ائيليتم عقد اجتماع مشترك بين الجانب الفلسطيني واإلسر 
طنين تم وضع سياج حول حيث طرح الجانب الفلسطيني مشكلة موا ،قضايا البنية التحتيةمناقشة العديد من 

زالة الضرر رد الجانب اإلسرائيلي، قبل المستوطنين  أراضيهم من طرح الجانب ، بأنه سيتم فحص المشكلة وا 
اإلسرائيلي انب لجا، مواطنة من الدخول إلى أرضها الواقعة داخل مستوطنة ايتمار الفلسطيني عدم تمكن 

المشكلة  بب تغير ضابط البنية التحتية عادتولكن بس حل المشكلة وبين انه حلها من قبل،تحدث عن إمكانية 
بعد  الساوية طرح الجانب الفلسطيني في نفس االجتماع قضية بناء الوحدة الصحية في مدرسة إناث، من جديد 

رد  ،( C) ةن البناء يقع في المنطقأاإلسرائيلي بحجة  و التنظيمن تم إيقاف العمل بها من قبل مسؤول البناء أ
وتم االتفاق بين  ،ن تفاصيل هذه الوحدة الصحية وخط بناءهايبيذلك بالجانب اإلسرائيلي بضرورة تقديم مخطط 

مشاكل البنية التحتية من خالل مرافقة المساحين بلالطالع على القضايا المتعلقة  مشتركة جولةبللقيام الجانبين 
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بسبب التفجيرات التي  منازل الفلسطينية  في بلدة الساويةاجل االطالع على األضرار التي لحقت ببعض ال من
ع أما بخصوص االحتجاج الفلسطيني على قيام الجيش باقتالع أشجار ومن،  المنطقةيقوم بها المقاول في تلك 

 .حكوميةن هذه األراضي أراضي ادعى الجانب اإلسرائيلي با ،العمل في أراضيهمالعديد من المواطنين 
 

ذي عقد في االجتماع ال ناحتج الجانب الفلسطيني على اعتداء المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيي
 .وقدم تقريرا حول هذه االعتداءات إلى الجانب اإلسرائيلي (. DCL،2000. ) 1/3/2000بتاريخ 

 
عام  اإلسرائيلي ارع الذي كان قد دمر من االرتباطعاد المستوطنون شق الشأ هفي مستوطنة ألون موري

زرعه وكذلك حرثوا ما  ،وفي مستوطنة اشفوت راحيل قام مستوطنوها بإحاطة أراضي قريوت بالسياج، م1992
مستوطنة راحليم من حفر في إيقاف المستوطنين تم م 1992في عام و ، المواطنون الفلسطينيون في أراضيهم
 المنطقةأن المستوطنين عادوا مجددا وأعادوا فتح الطريق في نفس  إال، اوية خط صرف صحي في أراضي الس

مستوطنة ايتيمار بقلع أشجار الزيتون من ارض احد مواطنين بلدة  في تم االعتداء من قبل احد المستوطنينو ، 
ألهالي ايتيمار من قبل المستوطنين في  إلى االستفزازات المتكررة باإلضافة، بالسياج  حاطتهاإ توأعاديانون 

اجل االطالع على جميع ما ذكر حتى من  مشتركة جولةبان يتم القيام ب وعدالجانب اإلسرائيلي ، بلدة يانون 
 .يتم التوصل إلى حل 

 
 و طولكرم قلقيلية محافظتيثالثا 

 
(. DCL،2001)، 2/3/2001في االجتماع الذي عقد في محافظة قلقيلية بتاريخ طالب الجانب الفلسطيني 

سماح ألصحاب األراضي الواقعة بين سلفيت ومستوطنة ايرائيل والمستوطنات المحاذية في قلقيلية وسلفيت ال
أراضيهم، الجانب اإلسرائيلي طالب إعداد قوائم بأسماء المزارعين من اجل التنسيق لهم بالوصول إلى  ثبحر 

جانب الفلسطيني بشكوى حول قيام وعقد جولة ميدانية مشتركة إلى المناطق المذكورة، تقدم ال ،أراضيهم
المستوطنون بإلقاء الطمم والحجارة على أراضي المواطنين من قرية مسحة مما يؤدي إلى تخريب المحاصيل 

سواء بالضرب أو بإطالق النار وغير ذلك من  وكذلك االعتداء على مزارعين بلدة ياسوف، ،الزراعية
البنية التحتية في االرتباط اإلسرائيلي  تحديد جلسة مع ضابطاالعتداءات، رد الجانب اإلسرائيلي بأنه سيتم 

 .بذلك ى الشرطة اإلسرائيلية لتقديم شكوىوعلى المواطنين المتضررين التوجه إل ،متابعة هذه القضايال
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 3002)، 12/12/2002الذي عقد في محافظة طولكرم بتاريخ  بين الجانب الفلسطيني خالل االجتماع 
،DCL .) وان المواطنين ال يستطيعأاضي الزراعية الواقعة في منطقة السياج األمني حيث موضوع األر 

ويتعرضون إلطالق نار شبه يومي وتم المطالبة بحل هذه المشكلة، أما بخصوص  ،الوصول إلى أراضيهم
الوصول إلى المكب بسبب  ات طولكرم بين الجانب الفلسطيني أن سيارات النفايات يصعب عليهامكب نفاي

د أكثر من حاجز ترابي يمنع وصول السيارات إلى المكب والوصول إلى هناك يحتاج إلى إزالة عدد من وجو 
السواتر الترابية ولذلك تم طلب إزالتها، رد الجانب اإلسرائيلي انه سيفحص هذه المواضيع وسيحاول فتح السواتر 

 .الترابية من اجل تسهيل التنقل على المواطنين
 

 : رابعا محافظة أريحا
 

من قبل احد المستوطنين في االجتماع  ،احتج الجانب الفلسطيني على وضع كرفان على مدخل أريحا الجنوبي
عادة الوضع إلى ما كان (. DCL،2000.)12/7/2000الذي عقد بتاريخ  حيث تمت المطالبة بإزالته فورا وا 

واقر بأنه غير قانوني  نبوجود الكر فا ن تكون نواة استيطانية جديدة، اقر الجانب اإلسرائيلي، تخوفا من أعليه
زالة  نوكان ذلك بعد الجولة المشتركة إلى الموقع، وعليه تم توجيه إخطار إلى صاحب الكر فا إلخالء الموقع وا 

وتغريم صاحبه  نوتم رفع الملف إلى مجلس التنظيم األعلى بإعطاء الموافقة على إزالة الكر فا ،نفاالكر 
ن ء لمنزل في قرية بردلة وذلك بعد أطرح الجانب الفلسطيني قضية إخطار بنا ،زالتهبالنفقات المترتبة على إ

 ،(C) بحجة عدم الترخيص والبناء في المنطقة 10/6/1999 تسلم صاحب المنزل إخطار بوقف العمل بتاريخ
ن من خاللها أيث تبين وقد تم متابعة األمر من قبل الجانب الفلسطيني من خالل الخرائط الجوية لقرية بردلة ح

الجانب اإلسرائيلي وافق على السماح  ،(C) والمنطقة( B) البناء يقع في المنطقة الفاصلة ما بين المنطقة
لغاء اإلخطار  .للمواطن بمتابعة بناء منزله وا 

 
ضد ممتلكات المواطنين  بعمل تخريبي تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج شديد حول قيام المستوطنين

ن هذا العمل أوبين  (DCL،2001)، 3/9/2001 في االجتماع الذي عقد بتاريخ بردلةقرية  الفلسطينيين في
نما تم تخريب  17271و ،دونوم من البيوت البالستيكية19التخريبي لم يكن على قطعة ارض أو إلقاء حجارة وا 

بعض األشخاص  قامت باعتقال اإلسرائيلية رد الجانب اإلسرائيلي بان الشرطة ،دنم من الزراعة المكشوفة
 .المشبوهين من المستوطنين في نفس اليوم الذي تم به االعتداء

 
 :خامسا محافظة بيت لحم
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جتماع في االاضي المواطنين في محافظة بيت لحم تقدم الجانب الفلسطيني باالحتجاج على االعتداء على أر 

ن عن األراضي بأنها وخصوصا  وضع اليد واإلعال( .  DCL،1997)  .22/2/1997الذي عقد بتاريخ 
على  على استيالء  الحكومة اإلسرائيليةالمستوطنين،  وتم تقديم احتجاج  اتأراضي حكومية، وكذلك اعتداء

أراضي منطقة جبل أبو غنيم على أنها أراضي حكومية من اجل البناء على هذه األراضي، الجانب اإلسرائيلي 
، أما بخصوص هدم المنازل تم يةمن الصالحيات اإلسرائيلوذلك ض(  C)  بين أن هذا اإلجراء يتم في منطقة

تسليم أصحاب المنازل إخطارات توقف العمل منذ بداية العمل في هذه المنازل إال أن أصحابها لم يتوقفوا 
 .ولذلك تم الهدم 

 
الذي  جتماعفي اال تقدم الجانب الفلسطيني بطلب وقف االعتداء على أراضي قرية نحالين من قبل المستوطنين

وكذلك منع المواطنين من دخول أراضيهم في منطقة واد ( . DCL،1997)  .13/1/1997عقد بتاريخ 
الحريق والمزروعة بالزيتون منذ مئات السنين، الجانب اإلسرائيلي طلب أن يتم تقديم شكوى إلى الشرطة مقابل 

لحارس أمالك  اضي تابعةاضي نحالين ادعى أن األر أي اعتداء من قبل المستوطنين،  أما بخصوص أر 
 .من اجل االعتراض على ذلك التوجه إلى المحكمة ،الغائبين

 
الخضر واقتالع األشجار من االعتداء من قبل المستوطنين على أراضي  موضوع طرح الجانب الفلسطيني

) . 22/6/2000في االجتماع الذي عقد بتاريخ أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة مستوطنة أفرات 
2000،DCL  . ) وكذلك إغالق الطريق الموصلة إلى نحالين من قبل مستوطنين دانيال، الجانب اإلسرائيلي

وبين انه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين  ،رد باالعتذار للجانب الفلسطيني على هذا التصرف
 .قاموا بهذه االعتداءات 

 

ع على أراضي قرية التقوع اتقو  بها المستوطنون من مستوطنةي يقوم طرح الجانب الفلسطيني االعتداءات الت
حراق  ،حيث تم تجريف األراضي .(DCL، 2001. ) 12/1/2001جتماع الذي عقد بتاريخ في اال وا 

قامة كرفانات على األراضي الخاصة  بالمواطنين والتي تقع بالقرب من المستوطنة ، الجانب  ،المزروعات وا 
م بفحص األمر والعمل على إيجاد حل سريع ، تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج على اإلسرائيلي وعد بأنه سيقو 

 110جمع االستيطاني كفار عتصيون باقتالع أكثر من مقيام المستوطنين في مستوطنه ألون شفوت في ال
كر أن المستوطنة ، ويذ الستنادي في تلك األراضي، من اجل توسيع حدودشجرة مثمرة، ومحاولة إزالة الجدار ا

والمستوطنة في تلك  نستنادي عبارة عن الخط الفاصل والحدودي بين أراضي المواطنين الفلسطينييالجدار اإل



 111 

المواطنين إلى الشرطة المنطقة، الجانب اإلسرائيلي بين انه بتابع الحدث هناك ، وطالب التقدم بشكوى من قبل 
 .بهذا الخصوص وبأنه سيتم متابعه األمر  اإلسرائيلية

 
 :ادسا محافظة الخليل س
 

احتج الجانب الفلسطيني على قيام المستوطنين بوضع حاجز من الحديد على الدرج الغربي للحرم اإلبراهيمي 
وكذلك زرعهم أشجار للزينة في منطقة (. DCL،2004.)22/1/2004 بتاريخ في الجلسة التي عقدت الشريف
بين ، لمسلمينالشكل مما يسبب فيه إثارة لمشاعر امما يعطي خاصية إلطالق يد المستوطنين بهذا  ،الحرم

ن العمل جاء بناء على اتفاق بين السلطات اإلسرائيلية ودائرة اآلثار اإلسرائيلية التي عاينت الجانب اإلسرائيلي أ
طرح الجانب الفلسطيني قضية منع المواطنين ، هذا الشيء تم ألسباب تتعلق بالسالمة العامةو الموقع، 
ومنعهم من الوصول إلى األراضي الواقعة في محيط  ،من الوصول إلى أراضيهم في منطقة تفوح نالفلسطينيي
ن ينسق أ، بين الجانب اإلسرائيلي انه حاول المقامة على أراضي بلدة سعير و الشيوخ األصفرمستوطنة منطقة 

طقة تفوح ولكن لم ينفذ اجتماع بحضور ضابط البنية التحتية في االرتباط الفلسطيني وأصحاب األراضي في من
هذا اللقاء، وقد قام الجانب اإلسرائيلي بتدوين القضايا المتعلقة في المناطق األخرى من اجل متابعتها من قبل 
الضابط المختص للمتابعة بشكل مباشر، طرح الجانب الفلسطيني موضوع تجريف األراضي القريبة من 

ئات الدنمات وجزء كبير منها مزروع بكروم العنب مستوطنتي كريات أربع وخارصينه، حيث تم تجريف م
ألمر عسكري أصدره قائد  ان هذه األعمال تمت تنفيذاج امني، بين الجانب اإلسرائيلي ألغرض إقامة سي

ما بخصوص أصحاب األراضي المستوطنتين، أالمنطقة الوسطي بهدف إقامة سياج امني لحماية هاتين 
ة من اجل الزراعة والعمل بها أما البناء في داخل هذه المنطقة سيكون سيسمح لهم الدخول إلى أراضيهم بحري

 .ممنوع واألمر العسكري لمدة سنة
 

طرح الجانب الفلسطيني قضايا الطرق الزراعية المغلقة بالسواتر الترابية مما يسبب عدم وصول المواطنين إلى 
وصعوبة نقل المحاصيل الزراعية (. DCL،20004.)30/2/2004 أراضيهم في االجتماع الذي عقد بتاريخ

في حلحول، وعد  رمنها، ولذلك تم التأكيد على طلب إعادة فتح تلك الطرق وخاصة طرق منطقة الحوا و 
 .الجانب اإلسرائيلي بدراسة الموضوع والعمل على حل هذه المشكلة في وقت قريب

 
لفلسطيني بسبب التهرب والمماطلة باستمرار من الجانب ا تم طرحهاقضايا البنية التحتية  يرى الباحث أن

تم طرح قضية قطع األشجار الخاصة فقد المستمرة من الجانب اإلسرائيلي إليجاد الحلول المباشرة والسريعة، 
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 أيبالمواطنين الفلسطينيين، من قبل الجيش اإلسرائيلي من جانب والمستوطنين من جانب آخر، مع عدم اتخاذ 
يجاد المبرر في الرد أن هذه األراضي والتي اقتلع منها طرح من قبل الجانب اإلسرائيلي ب هذا الخصوص وا 

 .األشجار أنها أراضي حكومية
 

تــم االتفــاق علــى وضــع بــرامج محــددة مــن قبــل أنــه  نــابلس محافظــةوبــين الباحــث بخصــوص قطــف الزيتــون فــي 
لفلسـطينيين وخاصـة فـي الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي من اجل قطف الزيتون فـي موسـمه مـن قبـل المـواطنين ا

المنــاطق المحيطــة بالمســتوطنات والقريبــة مــن معســكرات الجــيش اإلســرائيلي، إال أن هــذا التنســيق كثيــرًا مــا كــان 
يؤجــل ويمنــع وصــول المــواطنين إلــى زيتــونهم بحجــة األمــن، فــي الوقــت الــذي يقــوم المســتوطنون بقطــع األشــجار 

 مر الذي حـدث فـي بلـدة قريـوط مـن محافظـة نـابلس مـن خـاللوقطف الزيتون القريبة من المستوطنات، وهذا األ
نمات مــن مزروعــات القريــة، الجانــب اإلســرائيلي لــم يحــرك ســاكنًا تجــاه هــذا قيــام المســتوطنين بحصــاد مئــات الــد

عـن مـرأى ومسـمع  االموضوع إال انه استعد للقيام بجولة مشتركة مع الجانب الفلسطيني وكأن الحـدث كـان بعيـد
 .للمنطقةيلي الذي يتحمل المسؤولية األمنية الجيش اإلسرائ

 
  مشكلة الكهرباء   8.3.4

 
تعتبر قضية الكهرباء من القضايا الهامة التي تابعتها السلطة الفلسطينية بعد قيامها، حيث تم االتفاق مع 

سرائيلية، الجانب االسرائيلي باالستمرار بتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالكهرباء من شركة الكهرباء اال
و يستمر تزويد الكهرباء و تلبية الطلب بجميع اوجهه من جانب (. 1991فلسطين ، دائرة شؤون المفاوضات )

 .شركة الكهرباء االسرائيلية في اتفاق تجاري مماثل لالتفاقات و االسعار للمستهلكين االسرائيليين
 

الطريقة األولى من خالل شركة : قد تم بطريقتينو يذكر بأن تزويد الكهرباء لمناطق السلطة في الضفة الغربية 
كهرباء القدس بإدارة فلسطينية، حيث تقدم الخدمات لمناطق االمتياز التي تخصها، حيث تشمل مناطق شرقي 
القدس ، رام اهلل ، أريحا، و بيت لحم، أما الطريقة الثانية فهي تزويد الكهرباء بشكل مباشر من شركة الكهرباء 

خاصة للمحافظات الشمالية في الضفة الغربية مما أدى إلى ازدياد المشاكل و التعقيدات  االسرائيلية و
 .بالكهرباء في تلك المناطق

 
مشكلة و من األمثلة على الجلسات التي عقدت لمعالجة هذا الموضوع ما حدث في محافظة جنين، حيث أن 

ك لكون شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية الكهرباء لم تكن في محافظة جنين بالشيء الهين أو البسيط وذل
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ضمن تردد  كانتن الطاقة الكهربائية في البداية اويذكر  ،من خالل الهيئات المحليةالكهرباء تزود المحافظة ب
الكهربائي لكن النمو السكاني المستمر والتطور في المحافظة جعل الطلب على التيار  ،طاقة معينة ومحدودة

 .يزداد
 

في العديد من الجلسات المشتركة بين الجانبيين الفلسطيني  تم طرحهاهذه المشكلة حل  لتوصل إلىومن اجل ا
. )  17/2/1992 في االجتماع الذي عقد بتاريخ -:ونبين منها ( DCL) واإلسرائيلي في المكاتب الفرعية

1992،DCL .)،قدرة  والمطالبة بزيادة طالب الجانب الفلسطيني بضرورة االجتماع مع شركة الكهرباء القطرية
سلطة الطاقة وبلدية جنين والشؤون المدنية  و بعقد جلسة تضم لمدينة جنين، (اتو  ميغا 6)بـ التيار الكهربائي 

أن رد الجانب اإلسرائيلي  ،واالرتباط اإلسرائيلي من الجانب اإلسرائيلي شركة الكهرباء ،من الجانب الفلسطيني
ال يوجد اتفاق بين  ألنهوالشركة غير مستعدة لذلك  يتحمل ضغط كبير، بيسان ال خط الكهرباء الواصل من

أما بخصوص الجلسة فقد طالب الجانب اإلسرائيلي رفع كتاب  شركة الكهرباء القطرية والسلطة الفلسطينية،
 .بذلك

 
ء بنقل نقطة الكهربا (.DCL،1992. ) 2/9/1992 طالب الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ

الموجودة في بلدة قباطية إلى مثلث الشهداء حيث تم رفع كتاب بذلك إلى الجانب اإلسرائيلي، والهدف من هذا 
 ن تكون الشركة القطرية هي الممولة لهذا المشروع،أالعمل من اجل تقوية الكهرباء، وطالب الجانب الفلسطيني 

 .رد الجانب اإلسرائيلي بأنه سيتم مناقشة هذا األمر
 

برفع القدرة  (.DCL،1992) .21/10/1992الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ طالب 
 ط ،وكذلك تم المطالبة برفع القدرة الكهربائية لبلدة سيلة الظهر مناميغا و  3إلى  1الكهربائية لبلدة قباطية من 

الظهر قباطية وجبع وجنين أمبير، رد الجانب اإلسرائيلي انه بخصوص الكهرباء في سيلة  (920 الى 30 )
 .سيعقد اجتماع مع شركة الكهرباء القطرية من اجل رفع القدرة الكهربائية

 
طالب الجانب الفلسطيني من الجانب (. DCL،1992. ) 17/12/1992الذي عقد بتاريخ عفي االجتما

ة مشتركة مع االرتباط القطرية ورد الجانب اإلسرائيلي بأنه حدد جلس ءاإلسرائيلي بربط بلدة جلبون بالكهربا
 .الفلسطيني في اليوم التالي لقرية جبلون إلنهاء الموضوع
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بتسليم الجانب . (DCL،2000)  .13/1/2000 قام الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ
 نظرا لحاجة تركيب (K.V.A) 1000_400بشان زيادة القدرة الكهربائية لقرية صانور من  اإلسرائيلي كتاب

وبين الجانب اإلسرائيلي انه سيقوم بفحص األمر مع شركة الكهرباء ( طاو  ميغا 1)محول جديد لتقوية اإلنارة 
 .القطرية والرد على ذلك

 
لزيادة القدرة الكهربائية لبلدية جنين، (. DCL،2000)  .26/1/2000 خصص االجتماع الذي عقد بتاريخ

سم الكهرباء في بلدية جنين،وعن الجانب اإلسرائيلي باإلضافة شارك من الجانب الفلسطيني في الجلسة رئيس ق
 وضابط الكهرباء في بيت أيل، ،إلى االرتباط اإلسرائيلي نائب مدير القسم الفني في شركة الكهرباء القطرية

رد الجانب اإلسرائيلي بأنه ، (طاميغا و ) 1377_10حيث طالب الجانب الفلسطيني بزيادة القدرة الكهربائية من 
ذا تم الدفع  ةيتوجب على البلدية دفع كافة المبالغ المطلوبة منها وخاصة الفاتور  األخيرة لثمن التيار الكهربائي، وا 

ذا ما تم الدفأويجب  20/4/2000سيتم زيادة الكهرباء بتاريخ  سيتم  عن يكون الدفع كامال وليس بالتقسيط وا 
لزيادة التيار الكهربائي،طالب الجانب  ةت الفنية الالزماءساعات للقيام باإلجرا 2قطع التيار الكهربائي مدة 

الفلسطيني من الشركة القطرية صيانة أعمدة الكهرباء ونقلها حيث أنها تقع في أراضي ملكية خاصة تابعة 
 .للمواطنين 

 
ع في االجتما ناقش الجانب الفلسطيني إيصال التيار الكهربائي إلى المنطقة الصناعية التي ستقام في جنين

رد الجانب اإلسرائيلي انه تم تحديد موعد لالجتماع في تل (. DCL،2000. )  2/4/2000الذي عقد بتاريخ 
 .أبيب بخصوص هذا األمر

 
.) 16/1/2000تم تحديد جولة ميدانية مشتركة مع مجلس قروي فقوعة في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

2000،DCL .)قة فقوعة بالكهرباء القطرية بعد زيادة القدرة لمعالجة موضوع ربط شبكة الكهرباء في منط
ويذكر انه في االجتماع الذي  امبير وذلك من اجل عمل الترتيبات الفنية ،400أمبير إلى  210الكهربائية من 
 ن تكون بتاريخأتم تحديد موعد هذه الجولة حيث اتفق (.DCL،2000.) 1/2/2000عقد بتاريخ 

14/2/2000 (.2000،DCL .)ة الكهرباء القطرية لرفع القدرة الكهربائية في القريةبحضور شرك. 
 

حضره ممثلين عن (. DCL،2000.) 6/1/2001 الكهرباء تم عقد اجتماع مشترك بتاريخ ةبخصوص مشكل
وعن الجانب اإلسرائيلي مدير  ،بلدية جنين ورئيس جمعية عانين الكهربائية باإلضافة إلى االرتباط الفلسطيني

وكان سبب  طرية في العفولة والمساعد الخاص بالمدير إلى جانب االرتباط اإلسرائيلي،شركة الكهرباء الق



 119 

ورفض تسديد فواتير الكهرباء  ،يار الكهربائي بسبب تراكم الديونهو تهديد شركة الكهرباء بقطع الت عاالجتما
 فكانت بتاريخاألخيرة  ةحيث بين الجانب الفلسطيني انه تم دفع المبالغ المستحقة أما بخصوص الدفع

حيث ،ن هناك مبالغ متراكمةأوسبب التأخير هو تحويالت البنوك،كما وبين الجانب اإلسرائيلي  31/12/2000
وقع على هذا االتفاق ، و تم االتفاق على تقسيط هذه المبالغ من قبل الجانب الفلسطيني وتم جدولة هذه المبالغ

 .في نهاية االجتماع
 

تم عقد اجتماع مشترك بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي (. DCL،2001.) 31/1/2001وفي تاريخ 
حيث عقد االجتماع ، بمشاركة كل من عضو بلدية دير أبو ضعيف ومدير شركة الكهرباء القطرية في العفولة

لذي لقطع التيار الكهربائي عن القرية بحجة تراكم الديون ورفض تسديد الفواتير األمر ا التهديداتفي أعقاب 
بين الجانب الفلسطيني انه لم يكن هناك رفض للدفع وان الدليل على ذلك هو دفع  يلحق الضرر بالشركة،

وسددت ، ولكن السبب يعود لصعوبة الجباية من المواطنين نتيجة الوضع االقتصادي  (2000، 9)فاتورة شهر
دية عن القرية بتاريخ الصعب ومن اجل الضغط على المواطنين تم فصل التيار الكهربائي من البل

بسبب عدم قيام مندوب الشركة  ،ن جميع المبالغ تقدر تقدير من الشركةأوهناك سبب آخر هو  29/1/2001
منع الجيش اإلسرائيلي دخول أي  بسبب عدم قراءة العدادات هو اإلسرائيليبين الجانب و  بقراءة العدادات،

طلب من الجانب الفلسطيني تزويدنا برقم العداد من اجل وبذلك ي ،إسرائيلي مناطق السلطة الفلسطينية مواطن
وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على االقتراح الفلسطيني بعدم قطع التيار ألي  ة للمبلغ،يفحص القيمة الحقيق

وتقسيط قيمة الديون على ست دفعات شهرية متساوية  سبب كان، والتزام البلدية بدفع الفواتير الدورية بانتظام،
الدفع  بدال من دفعها على قسطين فقط مقابل تزويد الجانب اإلسرائيلي بإيصاالت 31/7/2002ى تاريخ حت

 .ات التهديد بقطع التيار الكهربائي ووقف إجراء
 

 21/3/2001عدم دفع فواتير الكهرباء في االجتماع الذي عقد بتاريخ سبب اإلسرائيلي عن  بتسائل الجان
(.2000،DCL .) حيث تم اإلبالغ عن تهديد شركة الكهرباء القطرية  أبو ضعيف وعانين،في كل من دير

 .بقطع التيار الكهربائي عن القرى المذكورة
 

من الجانب (. DCL،2001.) 10/1/2001طالب الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
القطرية وذلك بسبب عدم دفع  اإلسرائيلي عدم قطع التيار الكهربائي عن القرى المشمولة بخدمة الكهرباء

 ن هناك قرار بقطع التيار الكهربائي عن بعض هذه القرى بتاريخأوجاء الرد اإلسرائيلي  مستحقات الكهرباء،
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وتعهد الجانب الفلسطيني بمتابعة الموضوع وأكد على ضرورة عدم قطع التيار  ، حتى يتم الدفع،10/1/2001
 .ةالكهربائي حتى التوصل لحل لهذه المشكل

 
في  المشروع الفرنسي للكهرباء تم مناقشته مع الجانب الفلسطيني بحضور مدير سلطة الطاقة في جنين

مع الجانب اإلسرائيلي حيث تم مناقشة المناطق (. DCL،2001.)21/6/2001االجتماع الذي عقد بتاريخ 
ليه من مناطق وكذلك الطلب وما تصل إ ،وزيادة القدرة التي ستغذي جنين بالكهرباء التي سيشملها المشروع،

على ضرورة تسهيل العمل بهذا المشروع من قبل الجانب اإلسرائيلي الذي وعد بتفهم الفكرة ورفعها إلى القيادة 
 .من طرفهم

 
لمناقشة شؤون الكهرباء وذلك (. DCL،2002.)14/1/2002 تم تخصيص االجتماع الذي عقد بتاريخ
ومدير  ،الفلسطينية واالرتباط الفلسطيني من الجانب الفلسطيني بمشاركة عدد من أعضاء المجالس المحلية

ن هذا أبين الجانب اإلسرائيلي  جانب اإلسرائيليين،الشركة الكهرباء القطرية في العفولة واالرتباط اإلسرائيلي من 
وقعت،  ة التيبسبب عدم الدفع بالرغم من االتفاقات السابق حصلتاالجتماع جاء لمناقشة قيمة الديون التي 

بقاء اصل الديون، وتقسيط الديون السابقة بشكل يساهم في ومن اجل تجاوز األ زمة تم اقتراح إلغاء الفوائد وا 
يتم الدفع في الشركة مباشرة وليس في البنوك التي  حتىر تصريح للمحاسب اتسديدها حسب اإلمكانيات، واصد

على هذه االقتراحات وبقي يلوح بقطع التيار  لم يوافق اإلسرائيلين الجانب أ االتأخر تحويل المبالغ، 
 .الكهربائي، وتم االتفاق بعد ذلك على برمجة دفع الديون والمستحقات مع مراعاة االلتزام بالدفعات الشهرية

 
 2002) .13/6/2002طالب الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

،DCL .)(110)ـربائي إلى دير غزالة عبر خط عربونة، وربط محطة بيت قاد الزراعية ببإيصال التيار الكه 
K.A.V (300)ـبالشركة القطرية، مع ربط محطة قباطية بK.A.V ،إيصال  بالشركة القطرية بالتكاليف

 .الكهرباء القطرية من جنين إلى عابا الشرقية
 

انه  (.DCL،2002) .12/2/2002ذي عقد بتاريخ ابلغ الجانب اإلسرائيلي الجانب الفلسطيني في االجتماع ال
 .الصيانة حيث تمت الموافقة على دخولهمو ى جنين للقيام بأعمال التصليح لبإمكان طاقم شركة القدس القدوم إ

 
من الجانب (. DCL، 2002.)30/12/2002بتاريخ  تطالب الجانب اإلسرائيلي في الجلسة التي عقد

 عليها ديون للشركة، لديات والمجالس القروية المتراكمالكهرباء القطرية والبشركة  بينالفلسطيني ترتيب جلسة 
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من اجل العمل ما أمكن على إعفائها من بعض الديون،وابلغ الجانب الفلسطيني انه ال داعي لالجتماع في 
 الوقت الحالي وانه سيقوم من طرفه بإبالغ وزارة الحكم المحلي في جنين لتجهيز كشف بديون المجالس

 .والبلديات القروية لشركة الكهرباء القطرية وتقدم إلى الجانب اإلسرائيلي في اجتماع قادم
 

 .27/1/2004طالب الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
(2004،DCL .) ال يوجد بتزويد محطة بيت قاد الزراعية بالكهرباء القطرية،وبين الجانب اإلسرائيلي بأنه

 .من التكلفة %10 ولكن طالب ببيان التكلفة ودفع مشكلة في ذلك،
 

طالب الجانب الفلسطيني بالرد حول مشروع (. DCL،2004.)6/10/2004في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
مشروع  رد الجانب اإلسرائيلي بان الكهرباء لقرى غرب جنين حيث تم تقديم كل ما طلب من خرائط ودراسات،

ء قرى غرب جنين تم تسليم الخرائط والدراسات الخاصة بها إلى شركة الكهرباء القطرية في القدس، وتم كهربا
القطرية للتزويد بالكهرباء،وهذا يعني إلغاء  الشبكةعقد جلسات معهم،ولكن تبين انه ال يوجد إمكانات في 

 .المشروع
 

 .12/12/2004لذي عقد بتاريخ طالب الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي في االجتماع ا
(2004،DCL .) بلدة بالكهرباء القطرية في محافظة جنين ، رد  (16)الموافقة على المشروع الفرنسي لتزويد

نما المشكلة أالجانب اإلسرائيلي  ن المشكلة التي تواجه المشروع ليست من االرتباط اإلسرائيلي أو الجيش وا 
وبرامج زيادة الطاقة  ،لوقت لعمل محطات التقوية والخطوطلبعض ا تكمن في حاجة شركة الكهرباء القطرية

ول الكهرباء ؤ مسمهندسين ورؤساء المجالس مع  بينوطلب عقد جلسة   وهناك موافقة مبدئية على ذلك،
 .اإلسرائيلي من اجل ترتيب ومناقشة هذا الموضوع

 
إن مشكلة الكهرباء كانت متفاقمة ، وفي محافظة طولكرم لم يكن الوضع أفضل حاال من محافظة جنين ، بل 

 .لذلك تم طرحها في العديد من الجلسات 
 

جاء بخصوص زيادة (.DCL،2004) .22/9/2004 ن االجتماع الذي عقد بتاريخبين الجانب الفلسطيني أ
مدني ال ط، وقد شارك في هذا االجتماع باإلضافة إلى االرتبالكل من عنبتا، بلعه، كفر اللبد ائيةالقدرة الكهرب

من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ممثلين عن الهيئات المحلية في عنبتا، بلعه، كفر اللبد، وممثلين عن 
بين الجانب الفلسطيني مشكلة الكهرباء في البلدات المذكورة والتي تعاني بسببها  وقدشركة الكهرباء القطرية، 
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ئية لهذه البلدات، تم االتفاق على أن يقدم الجانب منذ مدة طويلة ولذلك هناك ضرورة لرفع القدرة الكهربا
والذي يقدر  ،الفلسطيني فحص إمكانية إعادة بناء الخط الكهربائي القائم بين نور شمس وبلعه مع المحول

كم وبعد ذلك سيتم الحوار مع الشركة القطرية من اجل زيادة القدرة الكهربائية عن طريق هذا 1طوله حوالي
 .كنةالخط بالسرعة المم

 
تم عقد اجتماع خاص بمشاركة بلدية طولكرم مع شركة الكهرباء (. DCL،2004.)13/1/2004 في تاريخ

حيث تم نقاش الديون المتراكمة على بلدية طولكرم  ،اإلسرائيلية بوجود االرتباط الفلسطيني واالرتباط اإلسرائيلي
تفاق على خصم  مبلغ كبير من الفوائد حيث تم اال ،بدل ثمن التيار الكهربائي لشركة الكهرباء القطرية

وطالب الجانب الفلسطيني شركة الكهرباء بان يتم إيصال جميع الفواتير  ،وجدولة دفع الفواتير ،المتراكمة
 .الشهرية أول بأول دون تأخير من اجل مطابقتها مع القراءات المسجلة لدى البلدية

 
. ) 12/12/2002تماع الذي عقد بتاريخ في االجغصون كهرباء  دير ال طرح الجانب الفلسطيني قضية مشكلة

2002،DCL.) ن هذه القرية دفعت كل المستحقات التي عليها من اجل زيادة التيار الكهربائي وعند وبين أ
كل وقت ن الجيش متواجد في القرية ، مع العلم أطلب التنسيق يكون الرد انه ال يوجد حماية لشركة الكهرباء

  .متى شاءويفرض حظر التجول 
  

مشكلة الكهرباء في جنين لم تلقى حـل سـريع مـن قبـل الجانـب اإلسـرائيلي، رغـم الطـرح المتكـرر يرى الباحث أن 
والمستمر لهذه المشكلة من قبل الجانب الفلسـطيني، أثنـاء االجتماعـات المشـتركة مـع الجانـب اإلسـرائيلي لـم تقـم 

تجاه الكهرباء فـي منطقـة جنـين، وقيـام الجانـب اإلسـرائيلي بـاإلقرار  اشركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية بالتزاماته
وعــدم زيــادة قوتهـا فــي محافظــة جنــين وذلــك بذريعــة  ،فـي تنفيــذ سياســة الشــركة باتجــاه مــا تقـوم بــه حــول الكهربــاء

األمر الحجج الفنية والضغط على الهيئات الفلسطينية تسديد ما ترتب من أموال بدل ثمن التيار الكهربائي، هذا 
اقـــره الجانـــب اإلســـرائيلي فـــي أكثـــر مـــن مـــرة واخـــذ يطالـــب بضـــرورة التســـديد، وكـــأن الجانـــب اإلســـرائيلي فـــي هـــذا 
الموضوع وجد ليحصل الديون الخاصة لشركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية، وليس كجانب محايد وجـد مـن اجـل 

يجــاد آليــة  لتســديد مــا ترتــب مــن أمــوال علــى الهيئــات إيجــاد حــل وســط الســتمرار بقــاء الكهربــاء دون انقطــاع وا 
 .المحلية

 
 قضية المياه    3.3.4
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ألهمية موضوع المياه تم طرح هذه القضية منذ بداية الجلسات األولى للمفاوضات بين الجانب الفلسطيني و 
االسرائيلي، األمر الذي أدى إلى طرحه بشكل واضح في اتفاق واشنطن الذي ينص إلى اعتراف اسرائيل 

مع اعتراف كل طرف بصالحيات و (. 1991فلسطين ، دائرة شؤون المفاوضات، )قوق المياه الفلسطينية، بح
 .مسؤوليات الطرف الثاني و التنسيق في مجال المياه

 
و لمزيدا من التوضيح سيتم عرض بعض الجلسات الخاصة بمناقشة هذه القضية في بعض محافظات الضفة 

 :الغربية 
 

 :ياه في محافظة بيت لحمأوال قضية أزمة الم
 

تعتبر محافظة بيت لحم من المناطق التي تقع ضمن أوسع مسطح مائي في الضفة الغربية ، ورغم ذلك أخذت 
األمر الذي جعل هذه القضية دائمة النقاش  ،وشديدة مشكلة المياه حيث مرت بأزمة خانقة المحافظة تعاني من

من دوائر  والتي تعتبر ،لتوصل إلى حل قضايا الحياة وهي المياهبين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي من اجل ا
هذه القضية من خالل محاضر االجتماعات التي عقدت  و سيتابع الباحثومسببات الصراع في المنطقة ، 

 .فلسطيني واإلسرائيلي بهذا الخصوصبين االرتباط المدني ال
 

في االجتماع الذي عقد بتاريخ  ا بيت لحمالتي تشهده ي قضية المياه واألزمةبين الجانب الفلسطين
2/7/1997 (.1997 ،DCL ). تكفي المنطقة،  وبين أن كمية المياه التي تضخ من اآلبار قليلة وال

 بالمنطقة التي تضخ لها  بسب يحيث ال تغط التي يتم ضخها من عداد بئر الولجة وخصوصا تلك الكمية
المستوطنات والبلدات  ذلك أن كمية المياه التي تضخ إلىكثرة عدد السكان ، وبين الجانب الفلسطيني ك

مع المياه التي تضخ إلى بيت لحم تعتبر باألضعاف ، طالب الجانب اإلسرائيلي خطة تقسيم  اإلسرائيلية مقارنة
نما  طمراقبة خط جالمياه وطريقة الضخ إلى المناطق ، الجانب الفلسطيني بين أن األمر ال يحتا الضخ وا 

ادة في كمية الضخ للمناطق في نسبة المياه التي تسيطر عليها إسرائيل، وطرح الجانب اإلسرائيلي المطلوب زي
وضع شبكة المياه القديمة في بيت لحم التي ال يمكن أن تتحمل ضغط المياه ، ولذلك تم االتفاق على عقد 

م، 9/7/1997عام اجتماع فني بين طاقم هندسي من سلطة المياه وشركة ميكروت وذلك يوم األربعاء 
حضار جميع المخططات الالزمة والخرائط الخاصة بذلك ، ط المضخوخة  لب الجانب الفلسطيني زيادة الكميةوا 

، الجانب اإلسرائيلي رفض  االجتماع من اجل حل جزء من األزمةمن المياه في الفترة الواقعة حتى فترة عقد 
، وفي االجتماع نفسه بين الجانب اإلسرائيلي انه تم  زيادة ضغط الضخ لهذا الطلب بحجة أن الشبكة ال تحتم
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ير اإلدارة سيتم يمشاريع  المياه في بيت لحم بسبب ضعف الشبكة، وسوء دائرة المياه  وبعد تغ تتأخير مساعدا
تسليم المبلغ الذي كان مخصص لدعم  مشاريع المياه  التي ستقام في بيت لحم، وعليه قام الجانب اإلسرائيلي 

الف شيكل وهذا المبلغ المستحق على اإلدارة المدنية بخصوص  311الجانب الفلسطيني شيك بمبلغ بتسليم 
 .شبكة المياه في بيت لحم 

 
بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي  .(DCL،1999. ) 1/3/1999جتماع الذي عقد بتاريخ في اال

تزويد المياه إلى محافظة بيت لحم وأي  طالب الجانب اإلسرائيلي توضيح مصادر ،بخصوص أزمة المياه
المناطق التي تزود عن طريق سلطة المياه والمناطق التي تزود عن طريق شركة ميكروت، طالب الجانب 
 دالفلسطيني بوضع حلول سريعة من اجل التغلب على أزمة المياه في المحافظة قبل فصل الصيف ، اكد

 .اب رسمي بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية الجانب اإلسرائيلي على ذلك من خالل رفع كت
 

جتماع الذي عقد باإلبقاء على كمية ضخ المياه ثابتة كما اتفق على ذلك في االطالب الجانب الفلسطيني 
متر مكعب في الساعة ولكن  100حيث كان المتفق عليه ضخ   .(DCL،  1999. )21/3/1999بتاريخ 

بقاء هذا األمرتتفاقم  األمر الذي جعل األزمةفي الساعة، مكعب  100انخفض العدد إلى  مستمر  و تحتد، وا 
آبار في محافظة بيت لحم كما نص عليه  3إلى حين انتهاء المشروع األمريكي الذي سيتم من خالله حفر 
ترح ، اق سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمواطنين اتفاق واشنطن بنص منفرد تحت اسم مشروع المياه األمريكي

الجانب   نوتكون اللجنة مشتركة م ،في المنطقة لعالج مشكلة المياه سرائيلي تشكيل لجنة مشتركةالجانب اإل
 .الفلسطيني واإلسرائيلي

 
مل السريع من اجل حل هذه الجانب الفلسطيني بين أزمة المياه التي تتعرض لها منطقة بيت لحم وضرورة الع

وبين للجانب اإلسرائيلي بان سلطة  .(DCL، 1999. )14/4/1999في االجتماع الذي عقد بتاريخ  المشكلة
ة الموصولة بالخزانات ، ومن المطلوب سواء على صعيد الشبكة الداخلية، أو الخطوط الرئيسيبالمياه قامت 

الخزانات الجديدة لن يكون هناك حل إال إذا تم زيادة ضخ كمية المياه من اآلبار الحالية إلى حين  حيث بناء
لمتابعة هذه القضية في بيت لحم من  انب اإلسرائيلي انه تم تشكيل لجنةديدة ، بين الجتشغيل اآلبار الج

من الجانب  ميكروت، وتم المطالبة بتشكيل لجنةاالرتباط اإلسرائيلي باإلضافة إلى مهندس من شركة 
 قلة الكمية ني أن المشكلة تكمن في، بين الجانب الفلسطيمتابعة األمر مباشرة وبشكل يومي الفلسطيني ليتم

 ،وبين انه ال يمكن الزيادة انب اإلسرائيلي على  زيادة الكميةض الجر التي تضخ من المياه ويجب زيادتها ، اعت
المياه من القدس  خط بتحويلوالمشكلة تكمن في عملية التوزيع وتصريف الكميات ، طلب الجانب الفلسطيني 
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، طلب الجانب  بدل أنش واحد لحل جزء من األزمة شأن 4إلى  ،قبر راحيللمنطقة بيت لحم عبر الواصلة 
 .لى شركة ميكروت لطلب زيادة الكميةاإلسرائيلي تقديم هذه األمور من خالل كتاب موجه إ

 
بخصوص  .(DCL، 1999.)26/4/1999جتماع الذي عقد بتاريخ تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج في اال

نة من البئر المتواجد في معسكر الجيش والمعروف بمعسكر عدم وصول المياه خالل الخط الواصل إلى المدي
ساعات يوميا في  6 الى 4تتوقف لمدة  ةعش غراب في بيت ساحور ، بين الجانب اإلسرائيلي أن المضخ

بسبب الضغط المرتفع، وهذه المشكلة لدى الجانب الفلسطيني والحل تركيب مضخة على خزان جامعة  لاللي
ذا ما تم ذلك فان المضخة لن تتوقف عن العمل ويمكن بيت لحم لضخ المياه إلى  األماكن األخرى ، وا 

متر مكعب في الساعة ، أما بخصوص طلب الزيادة ممكن أن تكون من مكان  120إلى  170الحصول على 
واحد وهو خط القدس القديم إلى محطة عايدة ومن ثم التوزيع إلى باقي المناطق ، حيث يؤمن هذا الخط إذا 

 .متر مكعب في الساعة  100شغيله أعيد ت
 

جتماع الذي في االفي كافة التمديدات وحدث الشبكة من تغيير  مالجانب الفلسطيني بين انه عمل جميع ما يلز 
 دكميات المياه ، وبالتالي ال يوج بوقام ببناء خزانات الستيعا .(DCL، 2000. ) 12/2/2000عقد بتاريخ 

 ةلتخفيض كميات المياه، وبذلك تمت المطالبة بإعادة ضخ الكمي ائيليةرر لقيام شركة ميكروت اإلسر أي مب
كاملة ألنها جاءت باتفاق رسمي بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي ، ومن ناحيته بين الجانب 

، رد الجانب اإلسرائيلي انه ال %   11الفلسطيني أن نسبة التخفيض في ضخ المياه وصلت إلى أكثر من 
فيض أو نقص في كمية الضخ وادعى مهندس شركة ميكروت أن السبب يعود بسبب الجفاف وغير تخ ديوج

 .ذلك من األمور الفنية 
 

الجتماع الذي عقد بتاريخ طرح الجانب الفلسطيني قضية قطع المياه منذ مدة ثالث أسابيع  عن بلدة تقوع في ا
9/1/204  (.2004 ،DCL .) طقة ن هناك العديد من المستوطنات في المنوذلك دون مبرر لذلك، مع العلم أ

كان هم من ذلك أن المنطقة منطقة أبار مياه  تزود جميع المحافظة بالمياه ، ولذلك لم تنقطع عنها المياه، واأل
البحث مع شركة ميكروت ومعرفة األسباب لقطع المياه  والعمل على إعادة المياه إلى منطقة  من الضروري

 مع شركة ميكروت وسيحدد اجتماع إنرة ، بين الجانب اإلسرائيلي انه سيبحث الموضوع تقوع والمناطق المجاو 
 .أمكن بهذا الخصوص

 
 :ثانيا قضايا المياه في محافظة جنين 
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بضرورة إعادة (. DCL،م 2000) .21/1/2000طالب الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

شق الحجارة على ر  و التي قطعت منذ عدة أيام بحجة ندقوميه حيثفتح المياه إلى قرية سيلة الظهر والف
 .وقد وعد الجانب اإلسرائيلي بحل الموضوع ، السيارات اإلسرائيلية 

 
بزيادة ضخ منسوب  (.DCL،2002.)  13/6/2002 طالب الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ

كوب في اليوم في حين كانت تستلم أكثر من  (90)أكثر من  المياه القطرية إلى بلدية يعبد والتي ال يصلها
 كوب في الساعة (40)

 
 

طرح الجانب الفلسطيني مشكلة وأزمة المياه (. DCL،2004. )  23/1/2004في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
دنى المتفق ن كمية المياه التي تصل القريتين ال تفي بالحد األأفي كل من قرى الفندقومية وسيلة الظهر حيث 

( حومش)،مما يجعل الشكوك تدور حول إغالق محبس الماء الموجود داخل مستوطنة تعليه مع شركة مكر و 
رد الجانب اإلسرائيلي انه بعد المتابعة مع سلطة المياه كان الرد انه لو تم إغالق المحبس  القريبة من القريتين،

كمية الماء في البئر  كون تكون المشكلة في كن أنويم ،جار المواسير وتكسرها بسبب الضغطسيؤدي إلى انف
 .قليلة ووعد الجانب اإلسرائيلي بفحص ذلك وحل المشكلة

 
أزمة المياه في مدينة بيت لحم لم تكن بسبب التجهيزات الفنية أو طرق توزيع المياه، كما ادعـى  بين الباحث أن

لموضـوع، بـل السـبب سـيطرة الجانـب اإلسـرائيلي الجانب اإلسرائيلي من خالل اللجنة الخاصة التي شـكلت لهـذا ا
على مصادر المياه، وعدم ضخ المياه الكافية للمدينة وبين ذلـك بوضـوح بعـد مـا قـام بـه الجانـب الفلسـطيني مـن 
تجهيـــزات وتعـــديالت علـــى الشـــبكة إال أنهـــا بقيـــت المشـــكلة، كمـــا بـــين ذلـــك فـــي االجتماعـــات التـــي عقـــدت بهـــذا 

 .الخصوص
      

 التلوث البيئي ري و المجا 2.3.4
 

تعتبر قضية المجاري و التلوث البيئي الذي تسببه المياه العادمة الصادرة عن المستوطنات ومعسكرات الجيش 
االسرائيلي من القضايا التي تسببت بالضرر الكبير للمواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، مما جعل هذه القضية 

اإلرتباط الفلسطيني، مذكرة في كل اجتماع على ما نص عليه تحتل حيزا مهما في المتابعة من قبل مكاتب 
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فلسطين ، دائرة شؤون المفاوضات ، ) اتفاق واشنطن و هو ضرورة اتخاذ جميع االجراءات الضرورية، 
 .لمنع وقوع أي ضرر على أنظمة المياه و المجاري في منطقة الجانبين (. 1991

 
 :ه القضية وهذه بعض الجلسات التي تم خاللها مناقشة هذ

 
تقدم الجانب الفلسطيني (. DCL،2004.)24/6/2004االجتماع الذي عقد بتاريخ محافظة الخليل خالل في 

في منطقة واد  نباحتجاج على تدفق المياه العادمة من مستوطنة خارصينة إلى أراضي المواطنين الفلسطينيي
الجانب اإلسرائيلي انه قام بجولة إلى الموقع وذلك لما تسببه من أضرار بيئية وزراعية وصحية، بين  ،الغروز

 .ووعد بحل المشكلة خالل أسبوع فقط ،ورأى ما يجري هناك مباشرة
 

تقدم الجانب (.  DCL،1996. ) 22/1/1996جتماع الذي عقد بتاريخ اال في محافظة بيت لحم خالل
، واالحتجاج  أراضي الجبعة مستوطنة بيت عين إلىبشكوى حول تدفق المياه العادمة من أراضي  يالفلسطين

على ممارسات المستوطنين واالعتداء على أراضي مواطنين الخضر في منطقه مستوطنة أفرات، الجانب 
اإلسرائيلي وعد انه سيفحص الموضوع وتم  االتفاق على القيام بجولة مشتركه بين االرتباط الفلسطيني 

 ة لإلطالع على األضرار من اجل حلهاوبمشاركة أصحاب األراضي في قرية الجبع ،واإلسرائيلي
 

ليت إلى أراضي قرية  ل تدفق المياه العادمة من مستوطنة بيتار عالجانب الفلسطيني تقدم باحتجاج حو 
لحاق الضرر بالبيئة ،  نحالين، و تالف المزروعات وا  وادي فوكين حيث تم تلوث الينابيع في تلك المنطقة، وا 

قيام بجولة على الوقع المذكور مع بلدية المستوطنة وتم االتفاق وقف الضرر الجانب اإلسرائيلي بين انه تم ال
 .واإلبالغ  إذا ما تم التدفق من جديد في أي لحظة حتى وان كان ذلك أيام السبت 

 
بين ( DCL،1996)، 2/4/1996الذي عقد بتاريخ تم االتفاق في االجتماع أما في محافظة أريحا فقد 
وذلك بتعاون مع وزارة الصحة  ،نتشار الحشرات في قرى محافظة أريحا واألغوارالجانبين على حل قضية ا

 .لمكافحة الحشرات هناك وذلك لوجودها بكثرة قبل قدوم فصل الصيف
 

في في االجتماع الذي عقد ( جيشوري) البيئية بخصوص مصنع  ن الفحوصاتوضح الجانب اإلسرائيلي أ
حسب مواصفات وزارة البيئة اإلسرائيلية وانه ال  تمت(. DCL،2000.)20/2/2000 بتاريخمحافظة طولكرم 

ن هناك أضرار بيئية على األرض والهواء أ رفض هذا الرد وأكد الفلسطينييوجد هناك أي مشكلة، الجانب 
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ن المصنع هو السبب في ذلك، وسيقوم كبيرة ويعتقد أ ةهناك حاالت مرضية متنوعة بنسب و ثبت أنوالسكان، 
 .التي تبين األضرار المختلفة الناجمة عن هذا المصنع ةيني بعمل الفحوصات الالزمالجانب الفلسط

 
(. DCL،2001)، 2/3/2001 بتاريخفي محافظة قلقيلية طرح الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد 

حة مدرسة ن هناك مشاكل بيئية بسبب تدفق المياه العادمة إلى سابيئي في محافظة قلقيلية حيث بين أالوضع ال
مخلفاته على مزروعات  في مستوطنة عما نوئيل الذي ألقى مخلالتعزون العتمة، ومخلفات مصنع 

الجانب اإلسرائيلي بين يقوم بها المستوطنون في المحافظة، صادفوط، والعديد من قضايا إلقاء النفايات التي جن
 .ائيلية إليقاف الضررسر وتم رفع شكوى للشرطة اإل الموضوعانه تم القيام بجولة حول هذا 

 
 .19/6/2001 في منطقة قلقيلية في االجتماع الذي عقد بتاريخ تحتيةال بنيةتم مناقشة عدة قضايا تخص ال

(2001،DCL   .)عمانوئيل على  ةفي مستوطن تتدفق المياه العادمة والفضالت من مصنع المخلال
لقاء  عزون الجنوبية، لي شمرون في أراضيمعا ادمة من مستوطنةالمياه الع ، ودير استيا، تدفقجنصافوط وا 

 .المحافظةفي أجزاء مختلفة من أراضي  يينوكب النفايات من إسرائيل

 
، 24/11/1999في محافظة نابلس خالل االجتماع الذي عقد بتاريخ  رح قضية تدفق المياه العادمةتم طكذلك 

(1999،DCL )ضح الجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص و ،  نإلى أراضي الفلسطينيي همن مستوطنة ألون موري
 .ن الموضوع قيد العالج لمنع تدفق المياهأ
 

 . (DCL،2000. )16/2/2000بتاريخ  تم نقاش قضية المياه العادمة في دير شرف في االجتماع الذي عقد
حت المياه من قصره إلى عقربه ولذلك هي ت دبخصوص تمدي ةمبدئي موافقةن هناك أبين الجانب اإلسرائيلي 

ووضح  ئية،مبد موافقةأما بخصوص خط المياه الداخلي في الباذان تم اإلبالغ انه قيد الفحص مع  ،الفحص
الشمالية من خالل  يرةلربط خط المجاري من بيت ايبا إلى عص ئيةمبد موافقةن هناك أالجانب اإلسرائيلي 

بقاء الموضوع قيد الفحص 2ماسورة   .أنش وا 
 

احد المستوطنين في أراضي  اء مياه المجاري من خالل صهريج منل مشكلة إلقطالب الجانب الفلسطيني بح
 (.DCL،2001)، 21/12/2001، و ذلك خالل االجتماع الذي عقد بتاريخ المواطنين الزراعية
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( عين الميتة)سيارات الجيش في مجرى من قبل في محافظة جنين النفايات والمياه العادمة  أما بخصوص إلقاء
والذي يلحق الضرر الصحي والبيئي ( دوف) من معسكر  وانسياب المياه العادمة، ة تياسيرقري القريبة من

 نه قيد المعالجة رائيلي بأنه قام بفحص الموضوع وارد الجانب اإلس، ألصحاب األراضي المجاورة
 

مناطق إلى أراضي المزارعين وخصوصا في  على تسرب المياه العادمة قدم الجانب الفلسطيني باحتجاجت
وقد تم رفع كتاب احتجاج ( .  DCL،2000. ) 13/1/2000في االجتماع الذي عقد بتاريخ  صانورمعسكر 

على  رالخطي الضررانه لم يتم حل هذه المشكلة والتي تسبب  إال ،م22/12/1999بهذا الخصوص بتاريخ 
ذا في بجولة سيقومإنه بورد الجانب اإلسرائيلي ، البيئة واإلنسان  ، كان الضرر موجود سيتم عالجه  الموقع وا 

تم  بأنه رد الجانب اإلسرائيلي  ،بالقرب من قرية جبع( ميراف)من مستوطنة  بخصوص تدفق المياه العادمة أما
حيث اتخذ قرار بإيجاد حل ، مع ممثلين من وزارة البيئة والصحة اإلسرائيلية  المنطقةفي  مشتركة جولةالقيام ب

)  حاجزأما المياه المتدفقة على ، نظرا لخطورته  حة والموضوع قيد المتابعة بشدةالصجذري لها من قبل وزارة 
هناك خالل  مشتركة جولةرد الجانب اإلسرائيلي انه تم بحث الموضوع مع جنود المعسكر وستكون ( شاكيب
 .أسبوع

 
عبد في االجتماع الذي طالب الجانب الفلسطيني بوقف االنتهاكات المتكررة بإلقاء النفايات الخطرة في أراضي ي

الجانب ، وحة تسجيل إسرائيلية من قبل سيارات تحمل ل( .  DCL،2000) .16/1/2000عقد بتاريخ 
 .المذكورة  المنطقةالنفايات في  برمي تقومطالب بإحضار أرقام السيارات التي  يلياإلسرائ

 

على الشارع الرئيسي مما أدى  ابدةالزبتقدم الجانب الفلسطيني بطلب لوقف تدفق المياه العادمة من معسكر 
إلى الموقع من اجل  كما وحدد الجانب اإلسرائيلي جولة، إلى تجمع مكرهة صحية كبيرة تسببت بإعاقة السير

 .مجرى المياه أو أيجاد أي طريقة أخرى للحل تغييرعالج هذه المشكلة بواسطة 
 

حول استمرار تدفق (. DCL،2004)  .11/1/2004الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ احتج
رد الجانب اإلسرائيلي انه تم حل  ،تدفق المياه في الفترة األخيرة بعد ازديادوانه  ،المياه العادمة من معسكر سالم

 .ول اإلسرائيلي في المنطقة لحل هذه المشكلةوانه سيتم الحديث من المسؤ ، سابقاهذه المشكلة 
 

لجانـــب الفلســـطيني يتقـــدم بطلبـــات مـــن اجـــل الســـماح بالقيـــام بمحطـــات تنقيـــة فـــي حـــين كـــان ايـــرى الباحـــث أنـــه 
مـــن اجـــل الحفـــاظ علـــى البيئـــة، كانـــت الميـــاه العادمـــة مـــن  Cومجمعـــات للميـــاه العادمـــة، وخاصـــة فـــي المنطقـــة 

كـــان الـــذي المعســـكرات اإلســـرائيلية والمســـتوطنات تتـــدفق إلـــى األراضـــي الفلســـطينية ممـــا تحـــدث التلـــوث البيئـــي، 
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المبرر لهذا التدفق مع إظهار عدم الرضا عنه، وبالمقابل الرفض والمماطلة من الجانب  يجد نب اإلسرائيليالجا
، مثلمـا حـدث فــي مشـروع تنقيـة الميــاه Cمـن الجانـب الفلسطينــي فــــي منـاطق  ةاإلسـرائيلي لتنفيـذ المشـاريع البيئيــ

 .العادمة في عابه الشرقية في محافظة جنين
 

ك بأن معظم البؤر االستيطانية في الضفة الغربية قد نتج عنها تلوث بيئي بسبب مياه و بين الباحث كذل
المجاري المتدفقة من هذه المستوطنات، و يرى الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى أن محطات تكرير المياه 

ه المستوطنات العادمة كانت تنشأ في بداية إقامة المستوطنات لتخدم أعدادا محددة، و سرعان ما تكبر هذ
لتصبح أكبر من أستعياب محطات التكرير لما ينتج من مياه عادمة ، مما يؤدي إلى تدفق المياه العادمة إلى 

 .   االراضي الفلسطينية المجاورة ، مسببة التلوثات البيئية المختلفة
   

وذلك  ،ب االرتباط المدنيمن خالل مكات متابعة من أكثر القضايا تعتبر تحتيةال بنيةقضايا اليرى الباحث أن 
كان البد من المتابعة الدائمة من قبل االرتباط الفلسطيني من  وعليه ،حياة المواطنين  علعالقة هذه القضايا م
 . بين الجانبين مشتركةخالل االجتماعات ال

 

 

 

 
 المناطق الصناعية    ..2

 
لفلسطينية من أجل ايجاد فرص حرص الجانب الفلسطيني على تطوير اإلقتصاد الخاص في المحافظات ا

العمل للمواطنين الفلسطينيين في القطاع الخاص محاوال تطوير هذا القطاع من أجل دعم وتطوير االقتصاد 
الفلسطيني، و من أجل اتمام ذلك فقد تم اللجوء إلى إقامة المناطق الصناعية كما حدث في محافظتي جنين و 

ى تنسيق مع الجانب االسرائيلي بسبب وقوع هذه المناطق على حدود طولكرم ، و يذكر أن األمر كان بحاجة إل
أو في اجزاء منها االمر الذي أدى الى طرح هذه الموضوع من خالل االجتماعات المشتركة بين  Cالمنطقة 

االرتباط المدني الفلسطيني و االسرائيلي، كما سيبن الباحث ذلك من خالل الجلسات الخاصة بالمنطقة 
 .ي محافظة جنين الصناعية ف
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عمدت محافظة جنين إلى إقامة منطقة صناعية تخص منطقة جنين من اجل تطوير الوضع االقتصادي حيث 
هذا الموضوع في اجتماعات مكاتب االرتباط المدني  نقاشفي المحافظة، ولضرورة وأهمية المشروع تم 

الجتماعات وجلسات  التطرقخالل  من وسيبين الباحث بعض منها، (DCL) المشترك الفلسطيني اإلسرائيلي
 .لجان المكاتب المشتركة

 
شمال  الصناعية المقترحة في منطقة المقيبلة جان الفرعية الخاصة بالمنطقةلطالب الجانب الفلسطيني بتفعيل ال

 يالقيام بالعمل الجار من وذلك لتمكن (. DCL، 1992.)11/7/1992 جنين في االجتماع الذي عقد بتاريخ
 .منافسة في منطقة شاكد نطقة وتم الحديث كذلك عن التخوفات من إقامة منطقة صناعية إسرائيليةفي هذه الم

 
بين الجانب (. DCL،2000) .9/2/2000طرح موضوع المنطقة الصناعية في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

المنطقة يوم وضع حجر األساس في  20/2/2000 في تاريخالفلسطيني والجانب اإلسرائيلي انه سيكون 
وزير و  ،ويزور المنطقة الرئيس األلماني وسيكون في المنطقة كذلك كل من وزير الصناعة الفلسطيني، المذكورة

 .اللقاءن يكون هناك تنسيق من أعلى المستويات من اجل الترتيب لهذا أالصناعة اإلسرائيلي ولذلك يجب 
 

اقشة ترتيب الزيارة ما بين الجانب الفلسطيني بخصوص زيارة الرئيس األلماني إلى المنطقة الصناعية تم من
تم القيام (. DCL،2000) .16/2/2000واإلسرائيلي وبعد نقاش الموضوع في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

بجولة ميدانية في المنطقة الصناعية، حيث تم االتفاق على اآلليات الفنية لوصول الرئيس األلماني لزيارة 
 .المنطق الصناعة

 
حيث شارك إلى جانب (. DCL ،2000.)26/3/2000 الصناعية بتاريخ بالمنطقةاجتماع خاص تم عقد 

االرتباط المدني الفلسطيني واالرتباط المدني اإلسرائيلي عدد من الشخصيات المسئولة من كل من الجانبين من 
ي تخص المنطقة حيث تم نقاش العديد من القضايا الت اجل مناقشة األمور المتعلقة بالمنطقة الصناعية،

ووضح الجانب الفلسطيني طبيعة األعمال التي ستكون في ، جان المشرفة عليهالالصناعية والية العمل بها وال
المنطقة الصناعية والتي سيكون بها العديد من الصناعات المختلفة،وقد طالب الجانب الفلسطيني بتوفير 

ن منطقة عين حرود أبين الجانب اإلسرائيلي ، ط ايغا و م (10)ـالكهرباء للمنطقة الصناعية والذي تقدر قوته ب
ألف شيكل، كما وطالب الجانب الفلسطيني  300 ذلك الى إلعطاء خط الكهرباء، وقد تصل تكلفة المؤهلةهي 

ولن يعطى أي مصنع الموافقة إذا  ، ن تشمل المنطقة محطة تنقية للمجاري وسيكون هناك مراقبة من البيئةأ
وسيتم تطبيق الوضع في جنين كما هو الحال في غزة ولكن بحرية أكثر  ،رة على البيئةكان ينتج مواد خط
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ن تقدم جميع المخططات والمشاريع الخاصة بالمحطة إلى اللجان أوأسهل للتنقل،وقد اتفق الجانبين على 
 .لمتابعتها ومحاولة التوصل إلى حل بأسرع وقت ممكن

 
 ذي يؤدي إلى المنطقة الصناعية في االجتماع الذي عقد بتاريخالجانب اإلسرائيلي خطورة الشارع ال بين
1/4/2000(.2000، DCL .)،وتم االقتراح بان يكون الشارع األمثل على  وانه بهذا الشكل غير موافق عليه

 .ات والمفترق الموجود هناك االلتواءمتر من  300_200 بعد
 

يني إلى بيت أيل للقاء مع ضابط تنظيم الطرق والسير كما وتم المطالبة بإرسال مهندس من قبل الجانب الفلسط
 .زمة الحتى يتم االتفاق على التفاصيل الهندسية الدقيقة وعمل المخططات ال

 
الجانب الفلسطيني طرح إبقاء الشارع على ما هو عليه تجنبا لشق شارع جديد ومصادرة أراضي الملكية 

جراء التوسعات أالزمة على الشارع، رفض الجانب رة بين الشايالخاصة التابعة للمواطنين، وعمل جز  رعين وا 
اإلسرائيلي هذا االقتراح لكون وجود جزيرة تؤدي إلى مدخل الشارع غير عملي ، طالب الجانب الفلسطيني من 

والصالحيات األمنية للجانب اإلسرائيلي ضرورة تعزيز ( B)الجانب اإلسرائيلي لكون المنطقة تقع في المنطقة 
 .األمن في تلك المنطقةالحماية و 

 
، 2000) .16/4/2000طالب الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

DCL .)شرف على المشروع لحاجته إلى التنقل من اجل متابعة مستلزمات مرفع المنع األمني عن المهندس ال
وشهادة العمل وانه يعمل ، ةشهادات المهندس العلميالمشروع، الجانب اإلسرائيلي رد انه بحاجة إلى إحضار 

زالة المنع األمني عن المهندس المذكور  . بشكل رسمي حتى يتم متابعة القضية وا 
 

حيث طالب  مناقشة قضايا المنطقة الصناعيةبخاص  ( .DCL،2000) ،31/1/2000تاريخ ب تم عقد اجتماع
الصناعية وذلك يعد توقف  المنطقةجراءات المساحة في مساح إسرائيلي لمتابعه إ الجانب الفلسطيني بحضور

إضراب في بيت أيل يمكن حضور المساح بسبب وجود  الجانب اإلسرائيلي انه ال بين، العمل منذ فتره طويلة 
طالب الجانب الفلسطيني ، (B.C)ويجب العمل على تحديد األبعاد والمقاييس ومناطق ، خاص بالموظفين 
رد الجانب ، الصناعية  المنطقةيصال الكهرباء والماء إلى لجانب اإلسرائيلي من حيث إمن ا بالخطة المقترحة

لمتابعة الموضوع مع المسؤلين اإلسرائيلين،  اإلسرائيلي على ضرورة مخاطبه اللجان العليا الفلسطينية
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ذي قدم من طالب الجانب الفلسطيني الرد المقترح ال بخصوص المدخل الخاص المقترح بالمنطقة الصناعية،
 .تي الرد بسبب اإلضراب في بيت أيلالجانب اإلسرائيلي أوضح انه لم يأ، طرفهم 

 
الصناعية  المنطقةإسرائيلي سيقوم بأجراء أعمال المساحة في  أن هناك وفد مساحةأوضح الجانب اإلسرائيلي 

افقة االرتباط أمنية ومر  مرافقةوقد تم الطلب ب .(  DCL، 2000)  .1/6/2000في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
 .رد الجانب الفلسطيني بأنه سيقوم بأجراء الترتيبات الالزمة بذلك، مع الوفد 

 
في بيت أيل حيث تم  .(DCL، 2000).19/7/2000م عقد اجتماع بتاريخ ت يةعالصنا المنطقةوبخصوص 

وضع بدائل للوصول إلى  من اجل، عقد الجلسة واقترح ضابط شؤون المواصالت واألشغال العامة اإلسرائيلي 
اقتراحات وخيارات حيث تم وضع عده ، الصناعية المنطقةل إلى اصالبدء في الخريطة التفصيلية للطريق الو 

وتم وضع تصور يكون حل مبدئي للشارع حيث يطبق على المشروع على ، الطريق  من اجل حل مشكلة
 .ناره ليليه من قبل الجانب الفلسطيني إمرحلتين مع وضع 

 
) .31/7/2000في بيت أيل بتاريخ  تماع ثانن اجل المصادقة على المخططات التي اتفق عليها تم عقد اجم

2000 ،DCL  . )هذه المخططات من  إعادةحيث تم  ،أن االجتماع اجل بسبب عدم اكتمال المخططات إال
ال االنتهاء من التعديالت وتم االتفاق على التعديل الالزم بين الطرفين وتحديد موعد جديد ح، اجل تصحيحها 

 .ويكون هذا االجتماع بعد أسبوع من  موعد هذه الجلسة كحد أقصى
 

الصناعية في االجتماع الذي عقد  المنطقةقدم الجانب الفلسطيني المخططات والمقترحات الخاصة بمدخل 
وذلك من  شؤون المواصالت ضابط والتي تم مصادقتها سابقا من قبل. ( DCL،2000).4/9/2000بتاريخ 

اإلسرائيلي  بعد المداوالت والنقاش قام الجانب، اجل مصادقتها النهائية من شؤون التنظيم والبناء اإلسرائيلي 
لونة التي وضعت على للمخططات من اجل إحضار التعديالت عليها وفقا للعالمات الم بتسليم نماذج مشابهه

واتفق على إرفاق وثائق وهي مخطط طولي  ،لعمل أسبوع إلتمام هذا ا حيث تم تحديد مهلة ،هذه المخططات
المحاذية  C )) المنطقة ومخطط موقع يخص ، دنم (  9) متر أي (  30)متر وعرض ( 300)للشارع بطول 

 .الكلقرار االستم مخطط األرقام والقطع واألحواض التي ستخضع، للشارع والمفترق 
 

(.  DCL،2001). 2/3/2001جتماع الذي عقد بتاريخ طلب الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي في اال
 المنطقةالمشاريع الخاصة ب ميين األردنيين الذين يعملون في تصمتسهيل وصول وتمكين وفد المهندس
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 ةيعالصنا المنطقةعمل في لن اأنب اإلسرائيلي ارد الجمعارضة،  الصناعية من زيارتها دون أي مشاكل أو
الشارع  رة وليس عباللفيستطيع الدخول فقط عن طريق  عيةالصنا المنطقةد إلى لدخول الوف لنسبةوبا، ممنوع 
ويتضح انه تم متابعة   ،الصناعية المنطقةالمقامة على مدخل  و الخنادقيمكن فتح الشارع  ألنه ال ،الرئيسي

حيث  ،مدامل العمل وبقي مجتالصناعية بشكل كبير ورغم ذلك تم إيقاف العمل ولم يك المنطقةأمور وقضايا 
 .م2002دة العمل في هذه الفترة أي شهر نيسان عام اعلم بأنه تم التفكير بالبداية في إع

 
 قامتها بدعم من الحكومـة األلمانيـة،إقضية المنطقة الصناعية في جنين، والتي تم االتفاق على بين الباحث أن 

شـــروع، لكـــون المشـــروع قريـــب مـــن بدايـــة كـــان علـــى إطـــالع مفصـــل علـــى هـــذا المالالجانـــب اإلســـرائيلي منـــذ  أن
الجانـب اإلسـرائيلي بـالرغم مـن تشـجيعه  ،Cومعظـم قضـايا البنيـة التحتيـة للمشـروع تقـع فـي المنطقـة  Cالمنطقة 

غــالق المنطقـة التــي بهــا  للمشـروع فــي البدايـة إال انــه فـي نهايــة األمـر وبحجــة األمـن قــام بإعاقـة هــذا المشـروع وا 
مشـــروع يخـــص المنطقـــة الصـــناعية بالســـهولة  أيالصـــعوبة وعـــدم إنجـــاز المشـــروع ممـــا جعـــل األمـــر فـــي غايـــة 

 .الممكنة
 

 القضايا التي تتعلق بالشؤون الدينية   ..4
 

تعتبر حرية العبادة الدينية من الحقوق المتعارف عليها دوليا لكل أبناء البشر، و هذا الموضوع ما تم التأكيد 
طرفان و يحميان الحقوق الدينية السماوية ألبناء المنطقة، عليه في اتفاق واشنطن، و ذلك على أن يحترم ال

مع حماية األماكن المقدسة و حرية الوصول اليها و أداء (. 1991فلسطين ، دائرة شؤون المفاوضات، )
 .    العبادات و ممارسة الطقوس الدينية المختلفة

 
خاصة لدى الطوائف المسيحية الذين ، يةتعتبر مدينة بيت لحم ذات خاصية مميزة من الناحية الدينية والسياح

األمر الذي يتوجب التنسيق ما بين الجانب  ،يقومون بالحج إلى المدينة، خصوصا في فترة أعياد الميالد
زيارة البابا للمدينة المقدسة، حيث لوكذلك التنسيق  ،الفلسطيني واإلسرائيلي من اجل وصول الحجاج إلى المدينة

 .ات التي تمت بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص عرض الخطو ب سيقوم الباحث
 

من اجل ترتيب زيارة حارس األمالك المقدسة  ( . DCL،  1999) ،  4/1/1999اجتماع بتاريخ تم عقد 
دخول وتم ترتيب آلية ال ،من اجل إحياء شعائر أعياد الميالد ،لمدينة بيت لحم تمهيدا لزيارة البطرك إلى المدينة
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سرائيلية والفلسطينية على مدخل المدينة في حدود الصالحيات الفلسطينية وكذلك ترتيب عملية اإلوالمرافقة 
 .هذه الشخصية الدينية إلى القدس ل الخروج والعودة

 
  عطرح الجانب اإلسرائيلي التنسيق لدخول مجموعة من سالح الجو اإلسرائيلي إلى مدينة بيت لحم في االجتما

لفحص إمكانية استيعاب طائرات البابا والطائرات التي  .(DCL،  2000) ، 2/2/2000قد بتاريخ الذي ع
 .معه في مطار الرئيس في محافظة بيت لحم 

 
 تمن اجل إنجاح زيارة البابا إلى مدينة بي .( DCL،  2000) ، 14/2/2000بتاريخ تم عقد اجتماع مشترك 

بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ، أكد  ارة البابا مصلحة مشتركةن نجاح زيلحم ، بين الجانب الفلسطيني أ
والتي سيتوالها مفتش  مسؤول عن كافة الترتيبات األمنية الجانب اإلسرائيلي على هذا األمر وبين انه سيكون

عنية بهذا الم حت مسؤوليته كافة األجهزة األمنية والوزارات اإلسرائيليةعام الشرطة اإلسرائيلي الذي سيكون ت
نة بيت لحم بواسطة طائرة مروحية إلى مهبط الرئيس في الموضوع ، وبين من  جهته أن البابا سيصل إلى مدي

في هذا االجتماع ألي طارف قد يحدث  البدائل ، ويأتي ذلك بناءا على طلب الفاتكان ، حيث تم وضعالمدينة
ذا كانت األحوال الجوية عاصفة أو غ ير ذلك ، كما وتم ترتيب انتقال  البابا في سيارته بخصوص زيارة البابا وا 

سالمة اإلجراءات ، واقترح  إلى المدينة ، اقترح الجانب اإلسرائيلي بان يكون هناك تمرين مشترك للتأكد من
ن يكون بها ممثل عن االرتباط المدني كذلك إقامة غرفة عمليات مشتركة في مقر االرتباط العسكري ، وأ

تم  نباط المدني اإلسرائيلي والعسكري والدفاع المدني ، أما بخصوص المصلين المسيحييالفلسطيني واالرت
التوضيح انه سيتم إعطاء كافة التسهيالت حتى يتمكنوا الوصول من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المدينة 

الناحية طبريا والناصرة ، أما بخصوص حاالت الطوارف من  المقدسة، وحضور الصالة في بيت لحم ، و
الطبية سيكون العالج في مستشفى رمبام في حيفا للشمال ، هداسا عين كارم للجنوب ، وسيتم ترتيب األمور 

 .حدوث أي طارف وسيكون االتصال والتنسيق مباشر  حال في
 

صة م  بواسطة المروحية واالنتقال بالسيارة الخا22/3/2000تم نقاش قضية وصول البابا والمرافقين معه يوم 
وانتقال المصلين إلى منطقة  .( DCL،  2000. ) 7/3/2000ماع الذي عقد بتاريخ في االجت ه إلى الكنيسةب

التابغة بالقرب من طبريا ، حيث تم االتفاق بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي إصدار تصاريح لكل مواطن 
ل حافالت تقف عند الحاجز مسيحي يرغب في مرافقة البابا في جولته إلى منطقة طبريا، وذلك من خال

الشمالي لمنطقة بيت لحم من الساعة الحادية عشرة ليال إلى الساعة الواحدة من صباح الجمعة ، وتنتقل 
الحافالت فجرا لتصل إلى طبريا عن طريق بيسان ألنه سيتم إغالق مدخل طبريا بعد الساعة السادسة صباحا 
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ل وصول المصلين في سياراتهم إلى مدينة بيت لحم وذلك من يوم الجمعة ، طالب الجانب الفلسطيني بتسهي
 .للقادمون من رام اهلل والشمال  من خالل فتح مدينة بيت لحم وتسهيل المرور من خالل الحاجز هناك

 
وبخصوص أعياد الميالد يعتبر االرتباط المدني الفلسطيني واإلسرائيلي هما عصب إنجاح األعياد وذلك بسبب 

صدار التصاريح التنسيق المباشر و  الدائم في فترة األعياد، من خالل دخول البطرك والمصلين إلى المدينة ، وا 
الخاصة باألعياد المسيحية وعملية التنسيق والترتيب لوصول المصلين إلى أماكن العبادة الموجودة في مدينة 

 .القدس واألماكن األخرى من خالل التصاريح الالزمة 
 

 .21/3/2004 بتاريخ في محافظة الخليلحتجاج في االجتماع الذي عقد تقدم الجانب الفلسطيني با
(2004،DCL .) على قيام سلطات االحتالل بمنع رفع اآلذان على مآذن الحرم اإلبراهيمي الشريف في أوقات

بين الجانب الفلسطيني بخصوص هذا الموضوع انه في شهر شباط قد  ،تتصادف بإقامة شعائر دينية لليهود
مرة وهذا خرق واضح لمبدأ المحافظة على الوضع  26المرات التي منع فيها رفع اآلذان حوالي وصل عدد 

قامة الشعائر الدينية لكل  ،القائم الذي نصت عليه االتفاقيات بين الطرفين وتمس كذلك بمبدأ حرية العبادة وا 
د المرات التي ذكرت، في عدن هناك مبالغة أ هذا األمر وادعىاألديان، أكد الجانب اإلسرائيلي على وقوع 

والقائمين على  ،ن األجهزة لمكبرات الصوت تقع في جميع أجزاء الحرم بما فيها الجزء اليهوديوعلل السبب أ
طلقات أمنية بحتة ال عالقة لها بأمر ناألمن في الحرم عندما يمنعون المؤذن من اآلذان يكون ذلك مبنيا على م

مصدرة المستوطنون يتم منعه حفاظا على حياته،  نطورة على حياة المؤذالسيادة، فعندما يرى رجال األمن خ
تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج على قيام المستوطنين باالعتداء على مسجد األقطاب وعلى بناية األوقاف في 

باألماكن منطقة السهلة وتم المطالبة بالسماح لوفد من دائرة األوقاف الدخول للمنطقة المذكورة لتفقد ما لحق 
المعتدى عليها من أضرار، اعتبر الجانب اإلسرائيلي أمر االعتداء بغاية الخطورة وبين انه سيتم متابعة األمر 
وال مانع في دخول وفد من األوقاف لتفقد األضرار وذلك بعد تنسيق مشترك،  وتأجيل الجولة لبعد فترة بسبب 

 .األوضاع األمنية الصعبة
 

و ذلك خالل االجتماع الذي عقد  ،لموضوع مشكلة كنيس شهوان في محافظة أريحا تطرق الجانب الفلسطيني 
حيث احتج على تجاوزات الزائرين اليهود في الطابق السفلي من (. DCL،2001)، 4/12/2001بتاريخ 

الكنيس وذلك بتغطية الفسيفساء والتخريب به، الجانب اإلسرائيلي تفهم األمر ووعد بأنه سيعمل على تطبيق 
زالةالتفاق من خالل إدارة الجانب الفلسطيني ألحوال الكنيس من الناحية السياسية والدينية، ا كافة التعديات  وا 
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عن الطابق السفلي في الكنيس، أشار الجانب الفلسطيني إلى انه سيتم تعاون مشترك من اجل متابعة زيارة 
 .اليهود إلى الكنيس وفق نصوص االتفاق

 
إسرائيل على الوضع السياحي والديني في مدينة بيت لحم، وذلك من خالل حصار مدى سيطرة بين الباحث 

دخول إلى المدينة والذي تم إغالقه، باإلضافة إلى للالمدينة والتحكم بالمدخل الرئيسي الذي يسلكه السياح 
يارة البابا من خالل وضع الخطط الخاصة لز  ظهرتاإلجراءات األمنية المختلفة والتي تهدف إلى السيطرة التي 

إلى مدينة بيت لحم من حيث تحديد الطرق التي سيتم الوصول إلى المدنية من خاللها، والساعات التي 
سيسمح للمواطنين التنقل بها إلى خارج المدينة، وتحديدًا في قضية وصول المواطنين إلى الشمال من اجل 

لمحدد لزيارة البطارقة في فترة أعياد الميالد والذي ، مع اإلطالع المسبق والدينية برفقة الباباالقيام بالمناسك ا
من خالله تتم سيطرة الجانب اإلسرائيلي على هذا الحدث الديني في التنقل من القدس إلى مدينة بيت لحم، 
لزام الجانب الفلسطيني في تولي المسؤولية والترتيب لهذه الشعائر فقط في محيط المنطقة التي تخضع  وا 

 .ةللسلطة الفلسطيني
 

ويرى الباحث كذلك أن اسرائيل لم تلتزم باتفاق الخليل و الذي ينص على حرية العبادة، وذلك من خالل منع 
إقامة اآلذان في الحرم اإلبراهيمي واالعتداء على المساجد المجاورة من قبل المستوطنين والجيش االسرائيلي 

االسرائيلي والتي في النهاية تخدم المصالح  دون القيام بأي عمل من أجل حرية العبادة بحجة مصلحة األمن
 . االسرائيلية فقط 

 
 قضايا المواطنين المتنوعة    ..6

 
حرص الجانب الفلسطيني من خالل مكاتب االرتباط المدني الفلسطيني على متابعة القضايا ومشاكل 

ن، وقد تم ممارسة هذا العمل شق المدني من اتفاق واشنطالالمواطنين الفلسطينيين بمختلف أنواعها والمتعلقة ب
 .على ارض الواقع وتم تطبيقه قدر اإلمكان تماشيا لما تم االتفاق عليه وهذا ما جرى في محافظة نابلس

 
طرح الجانب الفلسطيني مشكلة إلقاء الحجارة من قبل المستوطنين على المدرسة في عورته في االجتماع الذي 

ي تقع قرب المقامات المقدسة هناك، رد الجانب اإلسرائيلي والت(. DCL،1999.)1/12/1999 عقد بتاريخ
طرح الجانب الفلسطيني قضية نقل مقر الشرطة اإلسرائيلية  ،سوف يتحدث مع الجيش لمنع مثل هذه األحداث
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ن هذا األمر متعب للمواطنين الذين يتقدمون بشكاوي نتيجة االعتداء عليهم وبين أ( ارائيل) مستوطنة  إلى
 .تهموعلى ممتلكا

 
في االجتماع الذي عقد اطنين من قبل الجيش اإلسرائيلي احتج الجانب الفلسطيني على احتجاز سيارات المو 

كذلك تم تقديم احتجاج على السرقات التي يقوم بها الجيش أثناء (. DCL،2003.)12/1/2003بتاريخ 
 ،حجزها ألنها تسلك طرق ممنوعةعمليات االعتقال والمداهمة، رد الجانب اإلسرائيلي بخصوص السيارات يتم 

وتم التوضيح بأنه سوف يتم إعطاء كتاب لكل صاحب سيارة يتم حجزها يحدد فيه الفترة الزمنية التي سيتم 
المواطنين فيتم ذلك من اجل أخذها للمحكمة كبينة اعتقال ما بخصوص اخذ األموال أثناء أ، بها حجز السيارة

للمعاملة السيئة التي يواجهها ويتعرض لها المواطنين على الحواجز عن المعتقل، تطرق الجانب الفلسطيني 
 خلويةوابتزاز بعض المواطنين حيث تم سرقت أجهزة ( األكاديمية) العسكرية وخاصة على حاجز الجنيد

الجانب اإلسرائيلي وعد بمتابعة الموضوع  ،ن على الحاجزجودة معهم من قبل الجنود الموجوديواألموال المو 
 .القيادةبالغ ا  و 
 

باحتجاج حول قيام (. DCL،2004.)21/6/2004 تقدم الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ
ين باالعتداء على المدارس مثلما حدث ذلك في مدرسة عصيرة الشمالية بتكسير األبواب يالجنود اإلسرائيل

ايا المنع األمني التي تظهر على والشبابيك، طالب الجانب الفلسطيني على ضرورة العمل على معالجة قض
بعض المواطنين وخاصة كبار السن والتجار والمرضى والحاالت اإلنسانية بشكل عام، الجانب اإلسرائيلي رد 
بالنسبة للمنع األمني على الحاالت اإلنسانية سيتم رفع كل حالة على حدى وسيتم العمل على المساعدة قدر 

وتم  ،على مدرسة عصيرة الشمالية طلب تزويدهم بصور عن حدث التكسيربالنسبة العتداء الجيش  ،المستطاع
 .كذلك طلب صورة عن كتاب البلدية أو التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع

 
تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج إلى  DCL) .،2004. )22/7/2004ريخ وفي االجتماع الذي عقد بتا
نع جنود االحتالل السماح لحالة والدة ن معلى الحواجز بعد أ ممارسة الجنود الجانب اإلسرائيلي بخصوص

والنصف  الساعة السادسةبوضع مولودها على الحاجز في  حوارة بالمرور، حيث قامت مواطنةجز على حا
فورا  اإلتصالن يتم أمل وطلب الجانب اإلسرائيلي تأسف لهذا الع، صباحا من نفس اليوم الذي تم به االجتماع 

صره وكذلك سمح  طريقن من قرية تل وطلب الجانب الفلسطيني بتسهيل مرور التي، الحالة  في مثل هذه
إلى  األوامر الجانب اإلسرائيلي وعد بالتسهيل وأعطى، بإدخال األعالف عبر حاجز صره إلى تلك المناطق 

 .تسهيل األمر بالضباط 
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طرحـــت فـــي العديـــد مـــن قـــد وطنين، االعتـــداء علـــى المـــدارس مـــن قبـــل الجـــيش والمســـتيـــرى الباحـــث أن قضـــية 
لقاء الحجارة على المدرسة من قبل المستوطنين، والتي  مثلما حصل معاالجتماعات المشتركة،  مدرسة عورته وا 

ــالقرب المقامــات المقدســة هنــاك، بــين الجانــب اإلســرائيلي بهــذا الخصــوص بأنــه ســيقوم بالتحــدث مــع  مــن تقــع ب
قتحامهــا مدرسـة بعـد ا أيمـل شــيء سـوى ذلـك، وبالمقابـل يـتم إغـالق الجـيش لمنـع تكـرار مثـل هـذا العمـل ولـم يع

انه تـم إلقـاء الحجـارة مـن المنطقـة المحيطـة بهـذه  اإلسرائيلي هناك شك من قبل الجانب واالعتداء عليها إذا كان
المدرســـــة، مثلمـــــا حـــــدث ذلـــــك فـــــي مدرســـــة عصـــــيرة الشـــــمالية، والتـــــي نوقشـــــت قضـــــيتها فـــــي االجتمـــــاع بتـــــاريخ 

عـادة االعتـداء مــن قبـل الجـيش علــى نفـس المدرســة فـي بدايـة شــهر ، 2004/4/4 مـن نفــس العـام بعــد  حزيـرانوا 
تكســـير المدرســـة واقتحامهـــا، ولـــم يكـــن هنالـــك رد مـــن الجانـــب اإلســـرائيلي ســـوى المطالبـــة بالصـــور التـــي توضـــح 

 .نالتكسير واالعتداء، ليتأكد من وقوع هذا الحدث ليجد مبررًا إلضاعة الحدث مع عامل الزم
 

يبين الباحث أن الجانب االسـرائيلي فـي معظـم ممارسـات الجنـود االسـرائيليين ضـد المـواطنين الفلسـطينيين، يجـد 
المبررات و لكن بعـد حـدث الـوالدة علـى الحـاجز، االمـر الـذي تدينـه جميـع حقـوق االنسـان و لكـون حالـة الـوالدة 

مرور السيدة الحامل حتى وضعت مولودهـا علـى ظاهرة، و ال يستطيع أحد انكار أن جنود الحاجز لم يسمحوا ب
الحـاجز، ممـا جعـل الجانــب االسـرائيلي يقـدم األسـف و االعتــذار، و هـذا الموضـوع الـذي تكــرر علـى العديـد مــن 

 .الحواجز و تسبب في وفاة العديد من المواليد، لم يتم وضع حد لهذه الممارسات بشكل نهائي
 

تعرضــوا للســرقة و االبتــزاز مــن قبــل الجــيش االســرائيلي أثنــاء عمليــات  يؤكــد الباحــث أن المــواطنين الفلســطينيين
االعتقال و المداهمة، و قد تم ايجاد المبررات المختلفة لعمليات السـرقة و االذالل التـي يمارسـها الجنـود و التـي 

بعـض  ال تعكس سوى صورة االحتالل فقـط، إذا مـا تـم فضـح عمليـة سـرقة أو تنكيـل مـن قبـل الجـيش فيـتم تقـديم
 .       الجنود لمحاكمة إعالمية فقط ، دون وضع العقاب الرادع للجنود

 
الوضع لم يكن باألمر السهل في محافظة قلقيلية، بسبب الطوق و المنع الذي فرض على هذه المحافظة و 
الممارسات ضد المواطنين ممن قبل الجيش االسرائيلي و المستوطنين،  و سيعرض الباحث بعض الجلسات 

 :تي عقدت بخصوص قضايا المواطنين في هذه المحافظة ال
 

لسدات المغلقة رفع ا(. DCL،2001)، 2/3/2001في االجتماع الذي عقد بتاريخ طالب الجانب الفلسطيني 
الجانب اإلسرائيلي بين انه تم رفع طلب للقيادة بهذا ،  مفتوحيوجد أي منفذ  ال هنفي سلفيت حيث بين أ

 ن هناك مشكله حقيقية بسبب إغالق الطريقبلدة كفر قدوم حيث أ لفلسطيني قضيةطرح الجانب ا، الخصوص 
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الرئيسية للقرية و سلكهم طريق وعرة حتى للحاالت اإلنسانية رد الجانب اإلسرائيلي بأن قائد منطقة نابلس 
عن وطلب الجانب اإلسرائيلي رفع كتاب مفصل ، الذي قدم بسبب نقطة تماس مع المستوطنين  رفض الطلب

 .القرية والقرى المجاورة وعدد الطالب لرفعه إلى المستشار القضائي إذا لزم األمر 
 

قضية تأخير سيارات (.  DCL،2001.) 21/9/2001 بتاريخ طرح الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد
رجاع  وبيت حوارةوخاصة على حاجز  ،وعرقلتها من خالل التفتيش ةاإلسعاف على الحواجز اإلسرائيلي ايبا وا 

 مطالبةال، إلى القرى الواقعة خلف الجدار  في الدخول ومشاكل األطباء، سيارات اإلسعاف لتقف على الدور 
، لطواقم أو من خالل إصدار تصاريح لهم ا هذهن خالل البطاقات المتواجدة مع م طبيةبحرية التنقل لطواقم ال

ومساعدة حاالت المنع األمني للمرضى ، الطارئة  تحاالالسماح لسيارات اإلسعاف الدخول إلى إسرائيل في ال
إلصدار تصاريح لهم  طبيةطالب الجانب اإلسرائيلي كشوف بأسماء الطواقم ال، ومرافقيهم والعالج في إسرائيل 

كذلك تم طلب كشوف بأسماء األطباء والطواقم التي تعمل داخل الجدار إلصدار ، من اجل التنقل بين المدن
 .لمرور با طبيةسماح لسيارات اإلسعاف والطواقم اللل عسكريةوالتعميم على جميع الحواجز ال، تصاريح لهم

 
منفـذ أو  أيومن خالل طرح مشكلة القرى والبلدات المغلقة في منطقة قلقيلية والتي ال يوجـد لهـا  يوضح الباحث

يتم فحص األمـر، وسـيرفع كتـاب  نه سوفكان دائما باالرد اإلسرائيلي  بأنمخرج حتى لنقل الحاالت اإلنسانية، 
إلـى القيــادة بهـذا الخصــوص، مـع العلــم أن االتفـاق يــنص علـى تحمــل مسـؤولية الجانــب اإلسـرائيلي تــوفير األمــن 

ولــم يجــد  ، األمــر الــذي لــم يظهــر، وتســهيل التنقــل والمــرور بحريــةCومســتلزمات الحيــاة للمــواطنين فــي المنطقــة 
 أيشـيء ممـا اتفـق عليـه بـالعكس مـن ذلـك كـان  أيالمنطقـة المـذكورة  المواطن الفلسـطيني مـن هـذا االتفـاق فـي

أي مخالفة في هذه المنطقة يجد العقاب الفوري والسريع، مثل إخطـارات وقـف البنـاء، هـدم بارتكاب  مواطن يقوم
 .المنازل، ممانعة العمل في األراضي والممتلكات

 
يجة لعدم تطبيق االتفاقيات، وتعثر مسار مرت محافظات الضفة الغربية في وضع متأزم وصعب وذلك نت

المفاوضات في التوصل لحلول دائمة مما انعكس ذلك على مسار الشارع الفلسطيني العام ومختلف نواحي 
األمر الذي جعل من مكاتب االرتباط المدني تعمل  ،الحياة، وعلى األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية

السليمة فيما يتعلق بحل مشاكل المواطنين  تات العليا التخاذ القراراعلى تهيئة الجو المناسب للجه
سيبينه ومساعدتهم، وعلى ضرورة االستمرار بالعمل من خالل المكاتب اللوائية لتلبية حاجاتهم وخدمتهم وهذا ما 

 .في محافظة طولكرم الباحث
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على ممارسات (. DCL،1992.)23/2/1992 احتج الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ
عاقة الحركة  ةالجيش اإلسرائيلي على الحواجز العسكرية المنتشر  في محافظة طولكرم والتي تقوم بالتفتيش وا 

واالعتقاالت حيث تتعامل هذه الحواجز بطريقة مهينة وعنيفة مع المواطنين األمر الذي يعكس صورته على 
وكذلك تم تقديم االحتجاج على قيام الجيش اإلسرائيلي  المواطنين وأوضاعهم وعلى صيغة العمل المشترك،

مما سبب هذا األمر  نوالشرطة اإلسرائيلية بمصادرة المئات من خاليا النحل التي تخص المواطنين الفلسطينيي
ن هناك متابعة يومية لهذا لجانب اإلسرائيلي بخصوص الحواجز أأضرارا بالغة للمزارعين الفلسطينيين، رد ا

ناك تعليمات واضحة لطرق التعامل مع المواطنين الفلسطينيين وسيتم متابعة ذلك مع الحواجز، األمر، وه
 .قامت به الشرطة اإلسرائيلية ومن الممكن انه قد حصل خطأ ،بالنسبة لقضية خاليا النحل إن العمل الذي تم

 
عزل بعض القرى طرح الجانب الفلسطيني (. DCL،2002.)12/12/2002بتاريخ  في االجتماع الذي عقد

غالق مداخلها الرئيسية حيث ال يوجد لها مداخل اخرى وأصبحت األوضاع بها صعبة مثل  عن طولكرم  وا 
خراج الحاالت الطارئة نقرى شوفه، بيت ليد، سفا ري ، نزلة عيسى حيث يصعب إدخال المواد الغذائية إليها وا 

نطقة هناك بأكملها مغلقة، رد الجانب اإلسرائيلي ن الممر كذلك في منطقة الكفريات حيث أمن هذه القرى، واأل
بأنه سيقوم بفحص الموضوع وال يوجد مانع من إدخال المواد الغذائية إلى القرى المغلقة، أما منطقة الكفريات 
فقد أغلقت بسبب الوضع األمني وسيتم العمل على إزالة بعض الحواجز الترابية، احتج الجانب الفلسطيني 

المواطنين أثناء اقتحام الجنود للمنازل في المدينة والقرى ب الخاصة ة الوثائق واألجهزةوبشدة على مصادر 
 .المجاورة ومصادرة بطاقة الهوية الشخصية والعديد من األغراض الخاصة

 
المنــع لــم يقتصــر علــى مــواطنين الضــفة أن بخصــوص التواصــل مــا بــين المــواطنين الفلســطينيين يــرى الباحــث 

قلقيليــة وطــولكرم بــل كــان كــذلك األمــر مفروضــًا علــى العــرب داخــل الخــط األخضــر حيــث  الغربيــة فــي محافظــة
علـى السـوق  ةمنعوا من الدخول إلى قلقيلية وطولكرم، األمر الذي أدى إلى األثر السلبي من الناحيـة االقتصـادي

اني مــن المنــع هــو الفلســطيني لكــون هــؤالء المواطنــون كــانوا يــأتون للتســوق مــن المــدن الفلســطينية، والهــدف الثــ
في الضـفة  نتوسيع الفجوة االجتماعية ما بين المواطنين العرب في داخل الخط األخضر والمواطنين الفلسطينيي

الغربية، إقرار الجانب اإلسرائيلي على ذلك وهذا مما أدى إلى إثارة الموضـوع فـي االجتمـاع المشـترك الـذي عقـد 
يلي المــــواطنين داخــــل الخــــط األخضـــر الــــدخول إلــــى المــــدن حيــــث اجبــــر الجانــــب اإلســـرائ 2001/9/19بتـــاريخ 

 .الفلسطينية، فقط من خالل المعبر التجاري في طولكرم الذي يخضع المواطنين للتفتيش واالنتظار لمدة طويلة
 



 142 

و يرى الباحث كـذلك أن الجانـب االسـرائيلي لجـأ إلـى سياسـة العقـاب الجمـاعي فـي عـزل المـواطنين داخـل قـراهم 
و منـــع وصـــول المـــواد الغذائيـــة و األدويـــة اليهـــا ، مـــن أجـــل إذالل المـــواطنين و تـــركيعهم بحجـــة  بعـــد إغالقهـــا،

الوضع األمني،  األمر الذي جعل االرتباط الفلسطيني يحاول جاهدا ايجاد حال لهذه القضـايا و لمـا يتعـرض لـه 
 . المواطنين 

 

جتماعات ذات اي عقدت في أريحا، حيث كانت اية والتاعتمد الجانب الفلسطيني االجتماعات المشتركة منذ البد
فاوضين الفلسطيني تركائز أساسية لتنفيذ وتطبيق ما اتفق عليه بين الجانبين المصفة مميزة، لكونها 

 الحقا نواة تأسيسية ونموذج مصغر ألي اتفاق سيتم يعتبرواإلسرائيلي، وأي اتفاق كان يتم في اجتماعات أريحا 
 .ما ورد في هذه االجتماعات وسيقوم الباحث بتتبعالسلطة إليها، في أي محافظة يتم انتقال 

 
واطنين من مناطق تابعة قدم الجانب الفلسطيني احتجاج على قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بترحيل الم

حيث تم مصادرة األدوات (. DCL،1996.)20/1/1996 في االجتماع الذي عقد بتاريخ ليلقرية فصا
راعي وترحيل مزارعين من تلك المنطقة، رد الجانب اإلسرائيلي بأنه تم ترحيلهم من المنطقة الزراعية وجرار ز 

 (.C) ويجب ترحيلهم أفضل من إطالق النار عليهم وهذه المنطقة تقع ضمن المنطقة ،ألنها منطقة عسكرية
 

ريخ و ذلك خالل االجتماع الذي عقد بتا الفلسطيني بفتح عدة طرق كانت مغلقةطالب الجانب 
3/6/1992،(1992،DCL.)  يوجد لديه أوامر االمن قبل الجيش اإلسرائيلي، وأشار الجانب اإلسرائيلي انه ال 

ليه الجانب الفلسطيني لفتح حاجز الديوك الفوقا الذي يؤدي إلى رام اهلل طريق الطيبة، وهذا األمر اعترض ع
 .من السكان% 1 ال يخدم حيث بين أن هذا الحاجز

 
حيث كان الغرض من هذا االجتماع بحث (. DCL،2004.)21/6/2004الذي عقد بتاريخ  في االجتماع

الوضع العام بسبب إغالق مدينة أريحا، وشل الحركة التجارية والصناعة بها حيث بين الجانب الفلسطيني 
التموينية إلى دخول المواد  عة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون وممارسات الجنود وصعوبة قرارات مناالمعان

رد الجانب اإلسرائيلي  ،األمر الذي أدى إلى شل الحركة التجارية وتعطيل الحياة 22/1/2004المدينة من تاريخ
منية التي تصل إلى الجانب اإلسرائيلي هي السبب في تشديد الطوق األمني بان الوضع األمني واإلنذارات األ

به في حينه حيث سمح بإدخال المواد الغذائية  لالتصابقرار من القائد العسكري في األغوار الذي تم ا
 .واألساسية والمواد الصناعية األولية
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اإلنسـان يسـتطيع أن يكتشـف أن بعـض التسـهيالت وان كانـت قـد تمـت مـن الجانـب اإلسـرائيلي يبين الباحـث أن 
لك فـي فـتح حـاجز عـين إال أنها ال تخدم وال تقدم المطلوب للجانب الفلسطيني، كما حدث ذ ،في بعض األحيان

فـي حينـه أن هـذا الحـاجز ال يخـدم واحـد بالمئـة مـن  الفلسـطينيديوك في أريحا أثناء الحصار، وقد بين الجانـب 
 .السكان، وهذا ليس هو الهدف المرجو أو المطلوب للمساعدة

 
ين بحجج غير ويبين الباحث كذلك أن االحتالل بقي مستمرا في عملية مصادرة ممتلكات المواطنين الفلسطيني

مبررة ، و يعتقد أنها غير قانونية ، و ذلك بسبب عدم تقديم المواطنين لمحاكم لتواجدهم في هذه المناطق، و 
 .يذكر أن العديد من أغراض المواطنين الفلسطينيين قد احتجزت دون إرجاع 

 
رائيلية الكاملة بعد يرى الباحث أن اسرائيل استطاعت أن تخضع جميع مناطق الضفة الغربية للسيطرة االس

دخول الجيش إلى مدن الضفة الغربية بعد توقيع االتفاق بحجة فرض األمن، و شل حركة المواطنين ، و أثر 
هذه اإلغالقات على حياة المواطنين ، األمر الذي انعكس على جميع مناطق الضفة ، بسبب إغالق مدينة 

 .ربية إلى خارج الوطن أريحا ، التي تعتبر المعبر الوحيد الهالي الضفة الغ
   

أو  ،تعرض المواطنين في محافظة بيت لحم للعديد من االعتداءات سواء كان ذلك من جيش االحتالل
كغيرها من المناطق في  الضفة  ،المستوطنين الذين يعتدون على المواطنين الفلسطينيين و مصادرة ممتلكاتهم

 .الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي الغربية، األمر الذي جعل هذه القضايا  تطرح بين 
 

. 17/9/1997جتماع الذي عقد بتاريخ تم نقاش قضية مصادرة  الباكر من أراضي واد رحال في اال
(1997،DCL .)  والذي طالب الجانب الفلسطيني باسترجاعه والسمــاح للمواطنيـن باستئناف العمل بأراضيهـم

، احتج الجانب اإلسرائيلي على وصول االرتباط الفلسطيني إلى فهم عن العمل، ومصادرة الباكربعد أن تم إيقا
واشتد النقاش بين االرتباط الفلسطيني  ،(C) وقع دون تنسيق مسبق لكون المنطقة تقع في المنطقة مال

هو  (C) حيث شدد الجانب اإلسرائيلي أن العمل في المنطقة  ،واإلسرائيلي بخصوص العمل ومصادرة الباكر
،  وال يحق الطلب بخرائط الدولة (C) جانب اإلسرائيلي ولن يسمح بالتدخل بشؤون المنطقة من صالحيات ال

( C) الجانب الفلسطيني، وتم التأكيد بطلب التنسيق قبل الوصول إلى المنطقة  قبل من( C)في المناطق 
الباكر لكون أن المنطقة  لمتابعة مثل هذه القضايا مسبقًا ، بين الجانب اإلسرائيلي انه تم إيقاف العمل ومصادرة

ما حول استرجاع الباكر فيتم بعد أن يقوم صاحب الباكر بالتوقيع على يقوم بها العمل هي أراضي دولة، أ التي
تعهد بعدم الرجوع إلى العمل في المنطقة المذكورة ،طرح الجانب الفلسطيني قضية حجز البضائع التي تستورد 
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قاء البضائع مدة ما يقارب شهر ونصف بحجة بتم احتجاز هذه المواد وا  من الخارج بواسطة البريد وبين انه ي
الفحص األمني ، وهذا األمر يؤدي إلى إتالف وتأخير البضائع مما يؤدي إلى مردود سلبي على المواطنين ، 

 .رد الجانب اإلسرائيلي بأنه سوف يتم فحص األمر والرد عليه 
 

اطنين الفلسطينيين ن ضد المو يعلى ممارسات الجنود اإلسرائيليتقدم الجانب الفلسطيني باالحتجاج الشديد 
إلقاء القبض طالب بوكذلك  .(DCL،1999)  .14/10/1999تماع الذي عقد بتاريخ في االجوالتنكيل بهم 

، وتم االحتجاج على قيام الجيش بتفتيش المنازل في نعلى الجنود الذين يحاولون سرقة المواطنين الفلسطينيي
أيام متواصلة دون أي مبرر لذلك، وكذلك أسلوب وتصرف الجنود على الحواجز التي  3جار لمدة بلدة بيت ف

ن يوضعت بكثرة على طريق واد النار ، أعرب الجانب اإلسرائيلي عن استيائه لمحاولة الجنود اإلسرائيلي
 .ر  السرقة، أما بخصوص قضية بيت فجار فسيتم البحث بها هي والحواجز على طريق وادي النا

 
جتماع الموصل إلى القدس وبيت لحم في اال ،طالب الجانب الفلسطيني بفتح المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم

ر الوضع على يوبين انه إذا ما تم فتح المدخل سيتم تغي .DCL )، 2001.)12/3/2001الذي عقد بتاريخ 
نة من خالل هذا  المدخل، ولذلك يجب المدينة من الناحية السياحية لكون الحركة السياحية تدخل إلى المدي

العمل على ضرورة فتح المدخل الشمالي وليس أي مدخل آخر ، تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج على 
 1حيث تم احتجازهم  لمدة  ،ممارسة الجيش واحتجاز المواطنين واالعتداء عليهم على الحواجز العسكرية

مدخل بيت لحم الشمالي سيتم العمل ليتم المرور عليه أما ساعات ، رد الجانب اإلسرائيلي بالنسبة إلى 
يتم معاقبة كل  بخصوص اعتداءات الجيش وممارساتهم، طالب بتقديم شكوى لكل حادث شاذ من الجنود حتى

 .عمال الشاذة جندي يقوم باأل
 

لدة استولى مستوطنون من مستوطنة  األصفر والقريبة من ب .( DCL، 2003)  .29/9/2003يخ في تار 
رأس من األغنام، تعود ملكيتها لمواطنين  210على ما يقارب  ،سعير والواقعة بالقرب  من أراضي بيت لحم

في تلك المنطقة تحت تهديد السالح، حيث تم إخراج األغنام  من الحظائر ومصادرتها ، ادعى  نفلسطينيي
وطنة والسياج المحيط بها ، وعند الطلب اقتربوا من حدود المست نالجانب اإلسرائيلي أن المواطنين الفلسطينيي

من هؤالء المواطنين بالتوقف قاموا بالهرب مما أدى إلى اعتقال احدهم ومصادرة األغنام، وقد تم االتصال مع 
  .الجيش هناك وأفرج عن المواطن وأعيدت األغنام بعد التنسيق بين االرتباط المدني الفلسطيني واإلسرائيلي
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االسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين و العمل في أراضيهم ، و خاصة في المناطق  يبين الباحث السياسة
القريبة من التجمعات االستيطانية ، حيث عملت جاهدة منع المواطنين العمل في أراضيهم من خالل مصادرة 

منع  اآلليات المستخدمة في استصالح هذه األراضي، و لبعث الخوى لدى أصحاب هذه المعدات، من أجل
استصالح هذه األراضي ، و هذه السياسة اتبعت في جميع المناطق، وحققت نتائج سلبية على المواطنين 
الفلسطينيين و ايجابية لسلطات االحتالل، كما و اتضح محاولة الجانب االسرائيل فرض الحصار على تحرك 

، محاولين تفسير االتفاق  Cلمنطقة االرتباط الفلسطيني و محاولة منعه من التدخل في قضايا المواطنين في ا
 .من وجهة نظر طرف واحد و ليس كما هي باالتفاق نصا و روحا 

 
استطاعت ان تحاصر مدينة بيت لحم من خالل السيطرة على  و يؤكد الباحث أن سلطات االحتالل االسرئيلي

ه فقط من أجل السيطرة المدخل الشمالي للمدينة ، و خاصة في السماح للحركة السياحية بالدخول من خالل
 .على السياحة الوافدة للمدينة و التحكم في دخول و خروج السياح

 
يبين الباحث أن اعتداء المستوطنين لم يقتصر على األراضي الخاصة بالمواطنين فقط و بل شملت جميع 

ل المستوطنين الممتلكات، و هذا ما اتضح من خالل مصادرة و احتجاز األغنام و صاحبها بقوة السالح من قب
، و بسبب اتصال االرتباط الفلسطيني تمكن المواطن من العودة لمنزله و استرجاع أغنامه بعد تدخل الجيش 

 .االسرائيلي بهذا األمر الذي يعكس أهمية التنسيق و االتصال السريع
 

حلة األخيرة من في المر  لمحافظة الخليل جاء انتقال السلطة من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني
ن لمحافظة الخليل ميزات مختلفة عن باقي مدن الضفة أاالنتشار في مدن الضفة الغربية، والجدير ذكره 

اإلدارية، السيطرة األمنية و  خاللوذلك من  ،من حيث تقسيم الصالحيات على السلطة في المدينة ،الغربية
ضمن الصالحيات الفلسطينية ( H1) روفة بمنطقةالمنطقة المع حيث تقع ،ن المدينة قسمت إلى قسمينويذكر أ

 نصوص مخصصة في هذه المنطقة فيما يخص نقاط التماس مع المنطقة المعروفة بالمنطقةمع االتفاق على 
(H2)، الصالحيات الكاملة  ةمع مسؤولي ،من صالحيات الجانب اإلسرائيلي لها والتي تكون السيطرة األمنية

بقيت تحت السيطرة اإلسرائيلية، أما بخصوص الحرم اإلبراهيمي فقد تم  بخصوص اليهود وأمالكهم والتي
سيقوم أي إبقاء السيطرة للحرم اإلبراهيمي للجانب اإلسرائيلي، وهنا  ،ن يبقى الوضع كما كان عليهأاالتفاق 
بين  التطرق للقضايا التي طرحت بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي من خالل االجتماعاتب الباحث

 .مكتبي االرتباط المدني الفلسطيني واإلسرائيلي بخصوص قضايا البنية التحتية وقضايا المواطنين المختلفة
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قضية منع المواطنين (. DCL،2004.)29/2/2004طرح الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
لبة بحصة تصاريح التجار، رد الجانب إدخال مواد البناء الخاصة بترميم البلدة القديمة، وكذلك تم المطا

أما أالماكن األخرى فال يمكن  ،اإلسرائيلي بأنه يسمح بإدخال المواد فقط للبيوت التي تم الموافقة على ترميمها
 .إدخال أي مواد لها، أما بخصوص تصاريح التجار وعد الجانب اإلسرائيلي بدراسة موضوع الزيادة

 
طرح الجانب الفلسطيني موضوع المدارس (. DCL، 2004.)16/4/2004 في االجتماع الذي عقد بتاريخ

 ،الطالب وعدم السماح لهم بالدراسة ر مما يؤدي إلى معاناةالمحتلة من جانب الجيش اإلسرائيلي في جبل جوه
عادة فتحها مع بداية الفصل الدراسي، بين  وقد أكد الجانب الفلسطيني مطلبه باالنسحاب من هذه المدارس وا 

ن هذا األمر مطروح على أعلى المستويات من اجل إيجاد يهتم باألمر وأكد أ ب اإلسرائيلي انه سوفالجان
 .الحل وسيكون الرد قريب جدا ووعد بان يكون ايجابي

 
احتج الجانب الفلسطيني على قيام المستوطنين في البلدة القديمة باقتحام بناية سكنية تعود ملكيتها لعائلة 

تالف (. DCL، 2001.)10/4/2001 اع الذي عقد بتاريخفي االجتم فلسطينية حيث تم خلع األبواب وا 
م بإغالق األبواب بعد إخراج لي انه يقوم بمتابعة الحدث وانه قااألثاث وتكسيره، بين الجانب اإلسرائي

ور للبناية من اجل عودة اسياج المجالوالطلب من قائد الجيش بضرورة إيجاد فتحة ب ،المستوطنين منها
 .صحاب البناية إليهاأ
 

 طرح الجانب الفلسطيني قضية المحالت المغلقة في البلدة القديمة في االجتماع الذي عقد بتاريخ
21/6/2001(.2001،DCL .)ن مضى زمن طويل ألصحاب هذه المحالت بفتحها بعد أ وطالب السماح

أصحاب هذه المحالت رفعوا قضية ن أعلى اإلغالق بموجب األوامر العسكرية، أشار الجانب اإلسرائيلي إلى 
، وما دام الموضوع مطروح أمام القضاء ةإلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية التي لم تبت باألمر حتى اللحظ

 .على نحو ما ذكر يجب انتظار قرار المحكمة
 

تماع الذي عقد في االجودواليب على مدخل البلدة القديمة تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج على تركيب بوابات 
 ،نوكذلك تم االحتجاج على اقتحام المستوطنين منازل السكان الفلسطينيي(. DCL،2001.)6/9/2001 بتاريخ

في البلدة القديمة، رد الجانب اإلسرائيلي انه يمكن التوجه  نوتحطيم األثاث واالعتداء على المواطنين الفلسطينيي
 .مستوطنين حتى يتم التعويض عن األضرار إذا لزم األمرإلى الشرطة اإلسرائيلية والتقدم بشكوى ضد ال
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شـخص ال يسـتطيع إنكـار أن الحكومـة اإلسـرائيلية وأجهزتهـا المختلفـة لـم يكـن لهـا عمـل فـي  أييرى الباحـث أن 
الخليـــل ســـوى حراســـة المســـتوطنين والحفـــاظ علـــى أمـــنهم وممتلكـــاتهم وتبريـــر مـــا تقـــوم بـــه مـــن اعتـــداءات علـــى 

وهــذا مــا أتضــح مــن خــالل مــا تــم مناقشــته فــي االجتماعــات المشــتركة بــين  ،وممتلكــاتهم ننييالمــواطنين الفلســطي
الوصول إلى أراضيهم الواقعة بـالقرب مـن  منالجانب الفلسطيني واإلسرائيلي بخصوص عدم السماح للمواطنين 

لدة القديمة مـن قبـل مستوطنة كريات أربعة، وكذلك االنتهاك المستمر الذي يتعرض له الوجود الفلسطيني في الب
المستوطنين والجيش، في حين لم يقدم الجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص سوى الطلب بتقديم الشـكوى مـن قبـل 

 .المواطنين الفلسطينيين لدى الشرطة اإلسرائيلية
 

ي حين أنه ترميم البلدة القديمة في الخليل، ف يؤكد الباحث أن الجانب االسرائيلي منع المواطنين الفلسطينيين من
يتم القيام بأعمال الهدم و البناء بحرية في المنازل اليهودية في المدينة مع توفير الحماية و الحراسة 

 .للمستوطنين هناك أي العمل على تنفيذ سياسة بمكيالين 
 

ل يبين الباحث أن سلطات االحتالل قامت باقتحام المنازل في الخليل و احتاللها و كذلك المدارس لم تكن أق
حظا في هذا االعتداء، حيث تم احتالل المدارس و حرمان الطلبة من مدارسهم دون أي مباالة أو اهتمام 
بهؤالء الطلبة ، على عكس ما يجري في المدارس اليهودية في الخليل التي يوفر لها الحراسة و مرافقة الجيش 

 .مع حافالت المدارس صباحا و مساء 
 

ين باقتحام المنازل الفلسطينية في المدينة لم يجد أي رد فعل من قبل الجانب يؤكد الباحث أن قيام المستوطن
االسرائيلي سوى محاولة منع االعتداء من خالل متابعة الحدث فقط، وايجاد حلول للمواطنين الفلسطينيين 

و ايقاف  للدخول لمنازلهم من خالل عمل فتحات بالسياج المحيط بالمنزل، وليس ابعاد المستوطنين عن المنزل
هذا االعتداء ، و الطلب من المواطنين التوجه بشكوى إلى الشرطة االسرائيلية ، و لو كان االمر عكس ذلك 
لعمل الجيش االسرائيلي و جميع االجهزة االسرائيلية بالهجوم على المواطنين الفلسطينيين محاولين تثبيت أن 

 .الحق لالسرائيليين فقط
على متابعة قضايا المواطنين المتنوعة مع الجانب عملت ط المدني الفلسطيني تب االرتباامك يرى الباحث أن

شيا اتم ،وذلك من خالل الجلسات المشتركة بين الجانبين من اجل التوصل إلى حل لتلك القضايا ،اإلسرائيلي
المور ، إال أن سرعان ما كانت امع ما اتفق عليه من اتفاقيات من خالل التطبيق العملي على ارض الواقع

تتعقد و تقف أمام التعنت االسرائيلي محاولة منه في إعاقة تنفيذ االتفاق، واتضح ذلك جليا من خالل ممارسة 
جنود الجيش االسرئيلي اليومية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، و كأن موضوع االتفاق ال يعلم به إال 
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بعض قادة الجيش، و ال عالقة ألفراد الجيش العاملين  مجموعة قليلة من اصحاب القرار السياسي االسرائيلي و
في الميدان بهذا االتفاق مما عكس األمر بشكل سلبي على المواطنين الفلسطينيين ، و هذا ما اتضح من 

. المستوطنين في الجلسات المشتركة و خالل مناقشة ممارسات الجيش االسرائيلي
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 السادسالفصل 

 

 .ن اليوميةحياة المواط العملية على نتائج اإلسقاطات
 

 المقدمة  9.6

 
ع المختلفة بنتائج موحدة، بات من الطبيعي أن تكون النتائج التي يال يستطيع اإلنسان الحكم على المواض

  ليس في نفس المستوى، هاظهرت عن اإلسقاطات العملية التفاق واشنطن على حياة المواطن الفلسطيني أن
ا عدة لذلك ظهر العديد من القضايا التي كانت تعتبر تعددت المواضيع التي طرحت، وتشعبت إلى قضاي

قة معينة وقع بها، وكان من المفروض لسطيني، لكونها تقدم له حاًل لضائأنها ايجابية بالنسبة للمواطن الف
انه بمجرد التوقيع على اتفاق سالم بين الجانب و ذلك  قة بشكلها التي تمت به ئأن ال تكون هذه الضا

ب اإلسرائيلي يجب أن تتالشى جميع هذه العوائق والمنغصات من حياة الشعب الفلسطيني والجان
الفلسطيني، وبذلك ندرك أن الجانب اإلسرائيلي أبقى هذه األمور موجودة حتى يتم التشبت بإيجاد حل لها، 

مع مجرد زوال االحتالل في أول تختفي  أن كان من المفروض حيثونسيان ما هو أهم وأعظم من ذلك، 
 .التنفيذ لالنتشار ونقل السلطة من لحظات لحظة

 
بقائها معلقة لمرحلة معينة، حتى  علىمنذ البداية  حافظالجانب اإلسرائيلي  االهتمام بالنواحي الصغيرة وا 

ذا ما تم تسهيل األمر، أو نقل صالحيات من قبله  تدور دائرة الجدل حولها، بعيدًا عن ما هو مهم واهم، وا 
 ة التفاق السالم الذي تم التوصل إليه من وجهة نظره،ترجمة عملي ، يعتبرها أنهاإلى الجانب الفلسطيني

ع هذا العمل على المواطن الفلسطيني باالنعكاس االيجابي وسنتوصل إلى بعض النتائج التي ليعكس واق
 .نتجت عن اإلسقاطات العملية التفاق واشنطن من خالل ما تم تقديمه في الفصول السابقة 

 
 .كيل االرتباط والتنسيق في الشؤون المدنيةتش 9.9.6

 
يق الشق المدني من لمدنية، لجان تعمل على تنفيذ وتطبعن تشكيل االرتباط والتنسيق في الشؤون ا انبثق

هي لجنة المرجعية العليا في الشؤون المدنية، وهي و  CAC ـلااتفاق واشنطن وقد كانت اللجنة العليا 
اللجان األخرى األقل مراتبية، يتبين لنا من خالل  قبل حله من تعذرضوع صاحبة القرار في معالجة أي مو 
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العمل واجتماعات هذه اللجنة أن هناك العديد من القضايا التي تم التوصل بها إلى حل ولكن هذه الحلول 
لم تكن تأتي بنتائج ايجابية بشكل دائم أو فوري محاولين بذلك تطبيق ما تم االتفاق عليه بخصوص 

ع هذه اللجنة وان كانت هي صاحبة القرار بان تصل إلى حل واتخاذ قرار نهائي تستطية المدنية، لم الناح
، والتي تعتبر من أوسع المناطق التي تقع في Cومتفق عليه بخصوص المخططات الهيكلية في المنطقة 

لفلسطيني الذي لم المواطن ا تواجهصعوبة بالغة ذو حدود الضفة الغربية، وبالتالي بقي األمر بال حل و 
اقل بقليل من عدد السكان المتزايد في هذه  و التي أصبحت يستطع أن يوسع حدود المناطق السكنية

 .البقعة
 

في  ،تطبيق االتفاق قضية فاقدي الهويةخالل الجانب اإلسرائيلي  هاطرح و من ضمن الحلول الجزئية التي
الب الجانب الفلسطيني الجانب اإلسرائيلي ، ط1922/11/22المنعقد بتاريخ  CAC الـ اجتماع لجنة

صدارها لتنفيذ نص االتفاق  شؤون  ةفلسطين، دائر )إعطاء هؤالء المواطنين حق استعادة الهوية وا 
يتم تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة إعادة إصدار الهويات الشخصية ألولئك  سوف" (1911المفاوضات، 

مام الضغط الفلسطيني المتكرر اتفق الجانبان الفلسطيني ، أ"الشخصية المواطنين الذين فقدوا هوياتهم
على تحديد فترة زمنية معينة تقبل بها طلبات هذه الفئة من  ،CACالـ واإلسرائيلي من خالل اللجنة العليا

أي أن المواطنين المغادرين بعد هذا التاريخ و فقدوا ،1924/1/10بتاريخ  حددالذين فقدوا هوياتهم، والذي 
، رغم ذلك لم يتم تنفيذ فاقدي الهوية قبل هذا التاريخ  متجاهلين  ياتهم يحق لهم استرجاعها،بطاقات هو 

يجعل هناك الحق للعديد من المواطنين إذا ما تم ن هذا األمر و االتفاق ولم تصدر أي بطاقة هوية، لك
 .العليا السياسة اإلسرائيلية معلعودة، األمر الذي يتعارض فقدوا بطاقات هوياتهم باالذين 

 
لم يقتصر عمل اللجان على موضوع معين، رغم النتائج المتواضعة التي كانت تحقق أحيانا، إال أن 

لجانب اإلسرائيلي، في المرحلة ل RCAC الـالجانب الفلسطيني تقدم بالكثير من الطلبات من خالل لجنة 
للجنة بتاريخ التي كان يحقق بها الجانب الفلسطيني بعض المطالب كما حصل في اجتماع ا

ي يتمكن الحجاج من إلى الحاسوب لك ومات الجوازات الخاصة بالحجاج، بإدخال جميع معل1994/3/31
، وقد اتفق على إنهاء هذا األمر من خالل قوائم ترفع مع أرقام هذه الجوازات، وفي رسالعبور عن الج

القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية، المقابل لم يتم إيجاد حلول سريعة للقضايا األكثر أهمية، وخاصة تلك 
ويظهر ذلك من خالل الطلب الذي تقدم به الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

، حول السماح بإنشاء محطة تعبئة للمياه في المنطقة الواقعة بين طوباس و العقبة من 1999/11/11
نما اإلسرائيلي بهذا الخصوص ا الردمحافظة جنين، لم يكن  ل الموضوع إلى لجنة أحالرفض المباشر، وا 
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 نهايةأن الطلب سيعاد من  فالمياه المشتركة لرفع طلب من خالل سلطة المياه الفلسطينية، والمعرو 
المطاف إلى هذه اللجنة التي تقوم فقط باالستشارة الفنية للجان التخصصية في تنفيذ أي أمر، الردود 

ر على إحالة األمر الذي ال ترغب في تنفيذه إلى اللجان المختصة، بل اإلسرائيلية في االجتماع لم تقتص
 2001/4/1بتاريخ  RCACالـكان يرد األمر إلى الناحية األمنية كذلك كما حصل في اجتماع لجنة 

، تنفيذًا لالتفاق بالسماح بحرية التنقل والمرور (الكونتينر)بـ بخصوص إزالة حاجز واد النار المعروف
فقد كان الرد اإلسرائيلي أن األمر يتعلق بالوضع األمني، ووجود الحاجز ضرورة أمنية، واإلزالة للمواطنين، 

 .ستتم في حال االنتهاء من بناء الجدار حول القدس، انتهى بناء الجدار وبقي الحاجز مقام ولم يزول
 

 نتائج نقل الصالحيات 8.9.6
 

 
الصالحيات من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب في مرحلة متقدمة، من المفاوضات تم طرح قضية نقل 

الفلسطيني، إال أن الطرح اإلسرائيلي في إعطاء الصالحيات إلى الجانب الفلسطيني جاء من وجهة نظر 
إسرائيلية محكومة بمفهوم األمن اإلسرائيلي، وليس من مفهوم السالم المشترك للشعبين أو المستقبل 

 طرحه يؤدي ما غالباكان و ( 1992سبير،)ري سبيرو ل ما عرضه االمستقر للمنطقة، وأتضح ذلك من خال
ثر المفاوضات بسبب نقل الصالحيات، حيث ربط أمر الصالحيات وحجمها بمقدار صالحيات عإلى ت

أن  لسطيني ، بالفعل استطاعت إسرائيلاألمن اإلسرائيلي في المناطق التي سيتم نقلها إلى الجانب الف
مناطق الضفة الغربية حتى وان كانت قد نقلت جزء منها إلى السلطة  تحتفظ بكافة الصالحيات في

بقاء النظرية األمنية  التي تفرض هي الفلسطينية إال أنها ومن خالل احتفاظها بطريقة نقل الصالحيات، وا 
 .األمور في يد الجانب اإلسرائيليإبقاء 

 
حيات ، ركز الجانب اإلسرائيلي وفي جميع مراحل المفاوضات في ايالت والتي نوقشت بها نقل الصال

ومن خالل جميع اللجان ورؤسائها، التركيز فقط على الشؤون ذات األهمية إلسرائيل، وفي الوقت الذي 
يسمح للسلطة الفلسطينية االنتشار في مدن الضفة الغربية ، كان هذا االنتشار محدود والتخلي اإلسرائيلي 

قامة المؤسسات االقتصادية، اكتساب ال هعن المدن الفلسطينية تم مقابل دخول إلى دول الشرق األوسط وا 
 .ات الدبلوماسية في الدول العربيةوالممثلي
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من خالل سرائيلية اإلمساك بزمام األمور المبادف األساسية لمراحل االنسحاب تبين مدى قدرة السيطرة اإل 
الحيات العسكرية المدنية من تقسيم هذه المراحل إلى أربع مراحل، المرحلة األولى نفذت ونقلت الص

الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، ولكن السؤال الذي يطرح في هذه المرحلة ، أين انتقل التواجد 
العسكري والمدني اإلسرائيلي بعد نقل الصالحيات إلى الفلسطينيين وعلى أي مسافة انتقل عن صالحيات 

 السلطة الفلسطينية ؟
 

هذه المرحلة إلى الجانب الفلسطيني ، األمنية والمدنية على المدن الفلسطينية ،  انتقلت الصالحيات في
ومسؤولية النظام العام على القرى الفلسطينية ، في هذه المرحلة لم تعطي إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني 

 ةوصعوب أي تواصل جغرافي حقيقي بين هذه المدن والقرى مما أدى إلى صعوبة االتصال والتواصل بينها
الفلسطينية بحرية إال من خالل التنسيق  الشرطةفي إحكام السيطرة المباشرة عليها، حيث لم يسمح بتنقل 

 .المسبق ، وبأذن مسبق من الجانب اإلسرائيلي صاحب القرار 
 

والتي تركزت حول االنسحاب من مدينة الخليل، مقابل تنفيذ التزامات فرضت على السلطة  المرحلة الثانية
صا بمدينة الخليل ، افلسطينية ، وموضوع مدينة الخليل لم يتم بالسهولة المطلوبة فقد تم عقد اتفاق خال

حيث شبه وجود السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل وخصوصًا البلدة القديمة بإدارة البلدية ، مع احتفاظ 
 . تن وجدإفي المسميات فقط ث التغيير دإسرائيل بالصالحيات هناك ليبقى الوضع على ما هو عليه ويح

 
والتي حددت بمرحلة المفاوضات  1999إلى ايار 1996تم حصر هذه المرحلة ما بين أيار المرحلة الثالثة 

حول التسوية الدائمة، لتشمل المستوطنات ، القدس، الالجئين، الحدود ، وهذه المواضيع جميعها كانت 
مع العلم  ،ولية حتى يستطيع أن يمرر ما يريد من االتفاقتؤجل من الجانب اإلسرائيلي أثناء المحادثات األ

وتعدى  1999وقد جاء الرابع من أيار  ،1999بأنها قد حددت نهاية هذه المرحلة في الرابع من أيار 
ولكن لم يتغير شيء أمام تنصل الجانب اإلسرائيلي من تنفيذ ما اتفق عليه، في  ،المرحلة وجميع المراحل

، وبذلك تكون  العالملمحادثات رغم الضمانات الدولية بااللتزامات التي قطعت أمام جميع االتفاقات وا
 .مراحل نقل الصالحيات قد ولدت بال حياة منذ بدايتها 
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وسلفيت كباقي المناطق التي تم بها نقل  ،قلقيلية ،تمت عملية نقل الصالحيات في محافظة طولكرم
الحيات لهذه الدوائر والملفات تعتبر شيء ايجابي وأشعارا الصالحيات، بالرغم من أن عملية نقل الص

يذانا لوجود سلطة ذات سيطرة وسيادة ، إال انه قد جرى هناك العديد من التجاوزات في تسليم هذه  وا 
الصالحيات ، األمر الذي يعكس عدم التزام الجانب اإلسرائيلي بتنفيذ ما اتفق عليه، وأتضح ذلك جليًا في 

و   Bيبة األمالك والذي لم يتم تسليم ملفات ضريبة األمالك المشتركة ما بين المنطقة نقل صالحيات ضر 
C  بقاء العديد من الملفات محتجزة لدى  1991/11/22أثناء نقل الصالحيات في طولكرم بتاريخ ،  وا 

تفاق، الجانب اإلسرائيلي ، وكذلك عدم تسليم قوائم الموظفين في ضريبة الدخل مخالفين بذلك نصوص اال
وعدم التزام الجانب اإلسرائيلي بتسليم جميع ملفات ضريبة األمالك الخاصة بقلقيلية ، لم يكن هذا اإلجراء 

، ومن  Bو  Cلكون هذه الملفات تخدم المواطنين في المناطق  ،من قبل الجانب اإلسرائيلي باألمر الجديد
بقاء معظم الصالحيات لدى الجا نب اإلسرائيلي اعتمدت إسرائيل هذا األسلوب منطلق السيطرة اإلسرائيلية وا 

للتغطية على مطالب اكبر أهمية ، عمد الجانب اإلسرائيلي إلى اتخاذ مثل هذه األعمال ضاربًا بعرض 
من و الحائط جميع ما اتفق عليه أمام تلبية وتنفيذ طموحاته التي تتلخص في تنفيذ سياسة االحتالل، 

عملية تسليم الصالحيات لم يقم بإتمام هذه المرحلة بشكل كامل، وأبقى  ثناءأالجانب اإلسرائيلي  أنالواضح 
األمر ناقصًا كما حصل مع تسليم صالحيات اآلثار في طولكرم والتي لم يسلم من خاللها الخرائط 
بقاء اآلثار الخاصة بمنطقة طولكرم محتجزة  الخاصة باألماكن األثرية بحجة عدم جاهزية هذه الخرائط، وا 

لم يقم الجانب  Bو  Aنب اإلسرائيلي ، أما بخصوص ملفات أراضي الحكومة الواقعة في منطقة لدى الجا
يدلل  اإلسرائيلي بتسليمها إلى الجانب الفلسطيني بحجة أن هذه الخرائط والقوائم غير جاهزة ، وهذا األمر

د أن يكتشف هذا تها وال يريتغيرات في هذه الملفات ونقل ملكيأن الجانب اإلسرائيلي قد أحدث  على
 .التغيير

 
تعلق بسجالت وخاصة فيما يويتضح من عدم التزام الجانب اإلسرائيلي في نقل الصالحيات كاملة، 

األراضي وذلك ألهميتها وحفاظًا من الجانب اإلسرائيلي على سرية التغيرات والنقل التي تمت على هذه 
ائيلي من تسليم سجالت قرى غرب القدس، الملفات من بيع ومصادرة واستيالء، امتناع الجانب اإلسر 

والبالغ عددها ثالثة عشر قرية بالرغم من المطلب الفلسطيني المتكرر لهذه الملفات ، وكذلك االمتناع عن 
تسليم ونقل المخططات والنقاط الطبيعية ، ونقاط المناسيب ، ومخططات التسجيل من زمن األردن 

على أن السلطات اإلسرائيلية ال تريد التخلي عن احتاللها  وبريطانيا الخاصة بضواحي القدس ،  يؤكد
لتوصل إلى حل من ليس جادة في طرحها ل لألراضي الفلسطينية وخاصة منطقة القدس مما يؤكد أنها

والسجالت  الصحائفنقل وتسليم ب خالل التفاوض وال في أي مرحلة كانت، ورفض الجانب اإلسرائيلي
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األصلية منها ، في جميع المراحل التي تمت المطالبة  Bو  Aالمناطق الخاصة باألراضي التي تقع في 
تم تسليم السلطة الفلسطينية وعن طريق  هأن يدعي بها من خالل االجتماعات كان الجانب اإلسرائيلي

ع إرجاع هذه الملفات يمكن مواقعة في شمال الضفة الغربية، و   Cالخطأ سجالت أصلية تخص المناطق 
يتضح من هذا التبرير وعدم االلتزام اإلسرائيلي أن  Bو   Aوالسجالت الخاصة بالمنطقة تسليم الصحائف 

  Cالجانب اإلسرائيلي ال يستطيع تنفيذ االلتزامات من خالل تسليم هذه السجالت والتي هي في المنطقة 
ئيلي ما هو إال تعود ألراضي يملكها مواطنين فلسطينيين، واإلبقاء على السجالت لدى الجانب اإلسرا ألنها
 .إلبقاء السيطرة واالحتالل على معظم المناطق حتى تلك التي تم االنسحاب منها وسيلة

 
 A-B-Cنتائج تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق   3.9.6

 
عملت إسرائيل منذ بداية المفاوضات ، على الحفاظ على اكبر جزء من صالحياتها األمنية على المناطق 

اهتمامها على إبقاء السيطرة األمنية اإلسرائيلية من خالل  جل نها وركزت إسرائيلالتي تود االنسحاب م
وضع الخارطة األمنية التي أعدها الجيش اإلسرائيلي للتسوية المرحلية، إبقاء اثنان وسبعين ونصف بالمئة 

ي إسرائيل والتي تعني إبقاء جميع هذه المساحة في أيد  Cمن أراضي الضفة الغربية ضمن إطار المنطقة 
عطي الدليل القاطع على أن إسرائيل لم تتخلى إال عن الجزء الكاملة باتفاق مشروع ، و هذا يوالسيطرة 

في المناطق التي تخلت عنها ،  تواجدا البسيط والذي يعفيها من تحمل مسؤولية المواطنين والسكان األكثر
 .اسكان األقلالجزء الذي يحتوي على ارض  علىالسيطرة  أبقتأي 
 

كان يعطي بعض الميزات االيجابية والميزات السلبية   A،B،Cرغم ذلك فان التقسيم لهذه المناطق ما بين 
والتي   B، أما االيجابية فقد ظهرت واضحة من خالل نقل الصالحيات اإلدارية والمدنية ، في المنطقة 

أصبح ألهالي القرى الحرية في  على هذا التقسيم ءتشمل أربعمائة وخمسون مدينة وقرية فلسطينية ، وبنا
، دون الحاجة إلى الموافقة اإلسرائيلية التي كانت تضع قيودًا اء وخصوصًا من الناحية العمرانيةالعمل والبن

مشددة زمن االحتالل على البناء واالستصالح في هذه القرى ومحيطها، أما الناحية السلبية للتقسيم فإنها 
مساحات ومناطق كانت تابعة للبلديات والتي تقع ضمن المخططات  ليس باألمر الهين فقد تم تحويل

بناء الالهيكلية للبلديات الفلسطينية ، والتي كانت بها الصالحيات خاضعة لهذه المجالس المحلية من ناحية 
مثل ذلك ما حدث في  ،Cالمنطقة  إلىتحتية والى غير ذلك من األمور البنية أعمال العمار، و اإلو 

لحم وتحديدًا في منطقة رأس بيت جاال وكذلك المدخل الشمالي للمدينة ، وبعض األجزاء محافظة بيت 
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الشمالية من مدينة رام اهلل ، والبلدة القديمة في الخليل ، وغيرها العديد من المناطق مما أدى إلى تأخير 
من ضمن صالحيات تطور هذه المناطق بسبب السيطرة اإلسرائيلية ومنع العمل والبناء بها ، واقتطاعها 

 .حدود البلديات الفلسطينية
 

 
 نتائج مسؤوليات الشؤون المدنية  2.9.6

 
المواد األربعين للمسؤوليات والصالحيات الخاصة  فيعكس المفهوم اإلسرائيلي من خالل ما تم تقديمه 

تضح في بالشؤون المدنية، حيث أتضح ربط جميع المصالح المتعلقة بالجانب اإلسرائيلي والتي أخذت ت
طيات وثنايا هذه المواد ابتداًء من الزراعة والتي هي المادة األولى إلى المادة األربعين والتي هي المياه 
والمجاري من خالل البنود التي  نصت على كيفية نقل الصالحيات لهذه المواد، إال أنها في النهاية أبقت 

ن خالل أبواب التعاون والتنسيق والعمل في المنطقة، وم ا خيوط ربط قوية من خالل الصالحياتهيدب
ره من هذه المصطلحات التي تعطي الجانب اإلسرائيلي األحقية في المشاركة في أخالمشترك ، إلى 

ل هذه المواد بطريقة تبين اتصالها المباشر أو غير يالمسؤوليات المدنية الفلسطينية ، ويذكر انه قد تم تفص
رى في نفس االتفاق باإلضافة إلى توضيح عالقة الجانب اإلسرائيلي المباشر، بأمور مشتركة مع مواد أخ

 .ومؤسساته ومدى صالحيته بها
 

هذه الصالحيات على حياة السكان والمواطنين مسؤولية وبين سجل السكان والتوثيق ، مدى أهمية 
مت منذ بداية وقد قا ،الفلسطينيين والتي ترجمت عملها من خالل لجنة السكان التي شكلت لمتابعة العمل

إقامة السلطة الفلسطينية باستالم صالحيات ومسؤوليات سجل السكان والتوثيق في الضفة الغربية وقطاع 
القضايا الخاصة بسجل السكان والتوثيق ، العمل على نقل وقامت هذه اللجنة بجانب متابعتها غزة، 

من وثائق السكان للحفاظ على سجل  المعلومات إلى الجانب اإلسرائيلي بما يخص المواطنين الفلسطينيين
حديث ومعاصر باستمرار للسكان الفلسطينيين لدى الجانب اإلسرائيلي ، وهنا يتضح أن الهدف من ذلك 
إبقاء السيطرة اإلسرائيلية على سجل السكان والحفاظ على قدرة امتالك المعلومات من قبل الجانب 

نب الفلسطيني، والتي تهدف في النهاية إلى مصلحة اإلسرائيلي عن مجريات التغيير السكاني لدى الجا
 .األمن اإلسرائيلي 
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من أهم ما تم نقله من مسؤوليات وصالحيات إلى الجانب الفلسطيني  عتبر لجنة تسجيل السكان والتوثيقت
حيث أعطت شكاًل من السيادة الفلسطينية ولو كان هذا األمر بالظاهر العملي، ونوعًا من تسهيل األمور 

سيتم توضيحها من  تيلبيات لهذا السجل والقارنة مع زمن االحتالل، مع بقاء سالمواطن الفلسطيني م على
خالل المواضيع التي عولجت من خالل لجنة السكان ، فموضوع بطاقة الهوية لم يكن بالشيء الجديد 

نما كان الجديد إصدار هذه الهويلفلسطينية من حيث الوجود والمبدأعلى السلطة ا ة من قبل  السلطات ، وا 
 .الفلسطينية 

 
، وتعقيدات إدارية مشددة السلطة الفلسطينية أن تصدر بطاقة الهوية ومن دون إجراءات أمنيةاستطاعت 

كما كان يحصل في عهد االحتالل ، وكذلك بدون عالمات مميزة تشير إلى الملف الشخصي كما كان 
ض هويات المواطنين الفلسطينيين، وكذلك تم يحصل في عهد االحتالل من وضع نقاط وعالمات على بع

، الهوية األولى من قبل رجال األمناإلصدار في عهد السلطة بعيدًا عن االبتزاز المبرمج لمن يصدر 
وبالمقابل ال يستطيع الجانب الفلسطيني إصدار أو تسليم بطاقة الهوية ألي شخص كان دون اخذ الموافقة 

قرار المعلومات والتصديق أنها قد أصبحت مسكنة على الحاسوب اإل إلىودخول هذه الهوية  سرائيلي، وا 
الشبكة المركزية للحاسوب اإلسرائيلي التي يستطيع  اإلنسان التنقل من خاللها، التزامًا لما تم االتفاق عليه 

النص تنفيذ ومن اجل التأكيد على ذلك االلتزام  وخصوصًا بالمدلوالت والعالمات فقد تم  ،في واشنطن
 نصالعربية والعبرية ، وبالرغم من بان تكتب هذه الهويات باللغة  الوارد في االتفاق لواضح والصريحا

صالحية الجانب الفلسطيني بإصدار الهويات إال أن الجانب اإلسرائيلي اخذ يماطل لالصريح كذلك  االتفاق
صدارها م   ،ن خالل المكاتب الفلسطينيةلفترة طويلة ووضع العديد من العراقيل حتى سمح بطباعة الهوية وا 

نقل المعلومات كاملة إلى الجانب اإلسرائيلي حيث استطاع الجانب الفلسطيني القيام  يشترطولكن 
في مدن الضفة الغربية أي بعد حوالي ثالثة سنوات من  1992/12/1بصالحية طباعة الهوية بتاريخ 

 .إلى األراضي المحتلة ةوصول السلطة الفلسطيني
 

بناء الذين ولدوا في الخارج وحقهم في تسجيلهم في هوية احد الوالدين، اخذ الجانب بخصوص األ
يملك الجانب " ذلك اإلسرائيلي يماطل ويتهرب في هذا الموضوع رغم النص الصريح لالتفاق الذي يبين

فة الفلسطيني التسجيل في سجل السكان جميع األشخاص الذين ولدوا في الخارج أو في قطاع غزة أو الض
الغريب في األمر أن إسرائيل تحاول  ،الغربية تحت سن ستة عشر عاما، وان يكون احد والديه مواطناً 

هذه  حتىالتهرب من هذا االتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي إال أنها 
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دخال هؤالء األبناء 2002اللحظات أي شهر نيسان  وخصوصًا من كانت  لم تقم بتفعيل هذا الملف وا 
 .سنة دون أي مبرر   16سنة إلى  14أعمارهم بين 

 
المتواجدين في  نتبين من قيام إسرائيل بتجميد قرار إصدار موافقات جمع الشمل للمواطنين الفلسطينيي

م من النص الواضح والصريح في غر ضوع على المحادثات النهائية، بالالخارج ، أنها ستقوم بطرح هذا المو 
واشنطن على ضرورة إصدار مثل هذه الموافقات وانه ما تم إصداره في المرحلة األخيرة من موافقات اتفاق 

جمع الشمل والتي خصت بها المخالفون فقط والذين دخلوا إلى البالد وتأخروا ،  وأصبحوا مخالفين من 
ينية ، األمر الذي يعني وجهة النظر اإلسرائيلية،  والتي طالبت بترحيلهم في كل اجتماع مع السلطة الفلسط

نهاء هذا الملف لم يكن  لحفاظ لحفاظًا على المطلب اإلسرائيلي الذي يعمل ويسعى جاهدًا  سوىأن حل وا 
السيطرة عليه وذلك لزيادة عدد هؤالء الذين  إسرائيل وهذا األمر فقدت للسكان، ومعاصر سجل حديثعلى 

 ، وكذلك تجهيز هذاأوالدهمإلسرائيلي ، مع ازدياد عدد لم يتواجدوا على سجل السكان المنقول إلى الجانب ا
محاولة منها في و كبدائل لمواضيع أخرى في المحادثات النهائية،  في طرحه ومحاولة من إسرائيل الملف

سنوات السلطة خالل استطاعت أن توطن عدد ال بأس به من الفلسطينيين  اإقناع الرأي العالمي إنه
 .الفلسطينية

 
من طرفها ،  هبةيل بتقديم المستحقات الخاصة بسجل السكان إلى الشعب الفلسطيني كهدية أو لم تقم إسرائ

لجانب الفلسطيني بناًء على اتفاقيات وقعت بين الجانبين وبحضور لبل جاءت هذه القضايا استحقاق 
اريح دولي، إال أن إسرائيل دائمًا تتنصل من تطبيق وتنفيذ هذه االستحقاقات، حيث منعت إصدار تص

سنوات ، مع العلم أن مثل هذه التصاريح كانت تصدر زمن االحتالل وفي ظروف  7الزيارة منذ أكثر من 
أصعب بكثير، األمر الذي جعل هناك انقطاع شبه كامل بين المواطنين المتواجدين في الخارج وأهاليهم 

التزام هؤالء الزوار بالمدة  في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لقد كان المبرر اإلسرائيلي في السابق عدم
الزمنية المحددة بالتصاريح واقاماتهم المخالفة ، جعلت من إسرائيل تضع العراقيل والصعوبات أمام 
استصدار مثل هذه التصاريح، وبالمقابل يأتي التخوف اإلسرائيلي من زيادة عدد السكان في الضفة الغربية 

ة على األمن اإلسرائيلي ، في حين أن إسرائيل تسمح والتي ال ترغب به خوفًا من مضاعفات مستقبلي
ألعداد كبيرة من المهاجرين اليهود الوصول إلى إسرائيل واإلقامة بها، وخصوصًا في المناطق االستيطانية 

 .في الضفة الغربية 
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د غرابة لم يكن طرح قضية جواز السفر بالفكرة المقبولة لدى الجانب اإلسرائيلي منذ البداية، ولذلك ال يوج
في المماطلة اإلسرائيلية في السماح للجانب اإلسرائيلي بطباعة هذه الوثيقة والعمل بها ، رغم النص 
الصريح والواضح التفاق واشنطن والموقع بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي واعتراف إسرائيل بصالحية 

از السفر يعني وجود دولة ، وهذا األمر الجواز الفلسطيني، إال أن وجهة نظر الجانب اإلسرائيلي وجود جو 
تبينه سياسة إسرائيل اتجاه صدور جواز منذ بداية قيام السلطة الفلسطينية ، عندما قامت بمصادرة أربعة 

، والذي عللته إسرائيل أن سبب احتجاز  1991آالف جواز سفر فلسطيني تعود للحجاج الفلسطينيين عام 
از السفر الفلسطيني ، إال لألشخاص المسجلين لسجل السكان هذه الجوازات انه ال يحق إصدار جو 

الخاص بالضفة الغربية ، وقطاع غزة فقط ، وأي جواز يصدر لغير ذلك يعتبر اختراق لالتفاق، بحجة انه 
 .تم إصدار جوازات سفر لعرب إسرائيل ومواطني شرق القدس

 
سطينيين في تنقلهم وترحالهم وخاصة اؤلئك ويعتبر جواز السفر من األمور التي سهلت على المواطنين الفل

والتي لم تكن تخدم بالشكل  مؤقتةالذين لم يكونوا يحملوا أي وثيقة تساعدهم على التنقل، أو يحملون وثائق 
المطلوب ، وفي المقابل ال يستطيع الجانب الفلسطيني إصدار مثل هذا الجواز إال بعد الموافقة اإلسرائيلية 

 .اإلسرائيلي واعتماده بشكل رسمي حتى يسمح للمواطن للسفر والتنقل من خالله  دخاله على الحاسوبإل
 

 تجاه من فقدوا بطاقات هوياتهم أثناء سفرهم إلىالتزامها باالتفاق الموقع والصريح لم تقم إسرائيل بتنفيذ 
بهذا بقي هذا االتفاق بشكله المنصوص فقط ولم ينفذ منه شيء الخارج، وعدم تمكنهم من العودة، 

ال وهو ترحيل أالخصوص، األمر الذي يعكس سياسة إسرائيل التي بقيت تحافظ عليها منذ قيام كيانها، 
وتهجير الشعب الفلسطيني، ويذكر أن اللجان المختلفة والمنبثقة عن الشؤون المدنية قد قامت بنقاش هذه 

على تشكيل لجنة مركزية على  إال أنها لم تصل إلى شيء سوى الموافقة ،القضية في العديد من الجلسات
مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناقشة هذه القضية، اعتبر الجانب اإلسرائيلي أن المواطنة مرتبطة 

 ،تنتقل مواطنته إلى المركز الجديدسبمركز حياة الشخص في المنطقة وانتقال الشخص بمركز حياة جديد 
لي للمواطنة كان المدخل القانوني منذ زمن االحتالل إلفقاد وهذا التفسير اإلسرائي ،وبالتالي يفقد مواطنته

 على متناسين أن الشعب الفلسطيني قد ارتبط بأرض ووطن ولم يكن دخيل الهوية للمواطنين الفلسطينيين،
وانعكاسا لسياسة  بعاد،واإلالمنطقة ، حتى يطبق عليه مثل هذا التفسير الذي لم يكن إال من اجل الترحيل 

 .لمستمرة االحتالل ا
 



 160 

وذلك  ،مواطن الفلسطيني في زمن االحتاللعلى الاليسير  التنقل والسفر في زمن االحتالل لم يكن بالشيء
بسبب اإلجراءات التي كانت تتخذ من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي والتي وضعت العديد من القوانين 

 .رية وأمانأمام المواطنين الفلسطينيين حتى تسمح لهم بالسفر بح طشرو وال
 

المواطن الفلسطيني التحرك  عبعد استالم السلطة الفلسطينية لهذه الصالحية، استطا هنستطيع القول أن
إذا  مواطنتهتحديد فترة زمنية لإلقامة أو العودة، ودون الخوف من فقد  نوالسفر بسهولة إلى الخارج، ودو 

السفر بحرية إلعمالهم، ودراستهم، وأصبح  السماح إلى المواطنينبالذي أدى  رما تأخر في السفر، األم
فر أو التصاريح الخاصة بهم دون اشتراط بقاء أو كذلك باإلمكان سفر األطفال من خالل جوازات الس

لسفر إلى ر بوثائق مستقلة، ويعتبر السماح بامرافقة احد الوالدين، والسبب في ذلك لكونهم استطاعوا السف
 ررحت وطبقت، وذلك النتهاء ما يعرف بفقد الهوية والمواطنة، األمالخارج من القضايا المهمة التي ط

الذي أحاط وأعاق حرية العديد من المواطنين وجعلهم يبقون في دائرة محصورة، في حين ليس للجانب 
اإلسرائيلي أي عالقة في هذه الفترة بخصوص السفر سوى مشكلة منع السفر ألسباب أمنية لمواطنين 

 .ممنوعين من السفر
 

 نتائج اجتماعات مكاتب االرتباط المدني  4.9.6
 

شكلت مكاتب االرتباط المدني، من اجل القيام بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق واشنطن فيما يتعلق بالشق 
المدني من الصالحيات، ولطبيعة عمل هذه المكاتب والتي كانت على تواصل واتصال دائم مع الجانب 

سكان والمواطنين الفلسطينيين ، فأنها أصبحت ذات خبرة ومعرفة بطبيعة هذا اإلسرائيلي ، ناقلة مطالب ال
العمل، ولذلك نستطيع أن نقيم نتائج هذا االتفاق على حياة المواطنين الفلسطينيين، من خالل ما تم نقاشه 

بهة بسبب بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي في االجتماعات المشتركة، والتي غالبًا ما كانت متشا
السياسة التي اتبعها الجانب اإلسرائيلي في إعطاء األجوبة والردود على مطالب وأسئلة الجانب الفلسطيني 

 .وطريقة الحل التي يتم إتباعه
 

أما بخصوص إدارة هذه االجتماعات فقد ظهرت في األشهر األولى من تشكيل هذه المكاتب صعوبة في 
مرحلة التي احتاجها الجانبين لكسر الحاجز النفسي ما بين الطرفين ، التعامل ما بين الجانبين، السبب ال

هو  صاحب القرار ، والطرف المقابل "الكابتن"وقد كان يتعامل الجانب اإلسرائيلي في البداية بأنه هو 
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الحلقة األضعف والشخص المطلوب أمامه إلمالء األوامر وتنفيذ ما يطلب فقط ، كيف ال يتم ذلك وقد 
لمجرم نظره والطرف المقابل هو األضعف وا مس القريب هو السجان وصاحب القانون من وجهةكان باأل

الخارج عن القانون، ولكن مع مضي األيام استطاع الطرف الفلسطيني تجاوز هذا الحاجز وكسره، بسبب 
لسجون أن معظم الطواقم التي عملت ضمن دوائر الشؤون المدنية ممن كانوا معتقلين وامضوا فترات في ا

ط رار هؤالء األشخاص على التشبث بخعتقالي إلى جانب هذا إصائيلية ، وعندهم تجربة بالتمثيل اإلاإلسر 
معين من اجل خدمة المواطن الفلسطيني، من خالل ما يسمح لهم من نصوص االتفاق وبالتالي سنناقش 

 .هانتائج هذه االجتماعات وما ترتب عنبعض 
 

 .ة ونتائجهاقضايا البنية التحتي 9.4.9.6
 

ناقش الجانب الفلسطيني العديد من قضايا البنية التحتية التي تتعلق بالماء والكهرباء ، والطرق واألراضي، 
مع الجانب اإلسرائيلي والتي كان معظمها يصل إلى نهاية غير موفقة وبدون حلول ، حيث كان الجانب 

ن والحق الضرر بممتلكاتهم دون االهتمام أو اإلسرائيلي ينفذ القرارات الضارة بالمواطنين الفلسطينيي
االكتراث لما يسببه هذا الضرر، وقد ظهر ذلك في محافظة جنين من خالل اقتالع األشجار من قبل 

، مع العلم أن من هذه األشجار 1992/1/23الجيش اإلسرائيلي في أراضي منطقة أم الريحان بتاريخ 
ئيلي ادعى بان األراضي التي تم اقتالع األشجار منها هي أشجار مغروسة منذ زمن طويل، الجانب اإلسرا

أراضي حكومية، األمر الذي رفض من الجانب الفلسطيني لوجود مستندات وأوراق ثبوتية تثبت ملكية 
األرض للمواطنين الفلسطينيين، باإلضافة إلى أن األشجار مزروعة منذ زمن طويل ، ولم يكن هناك أي 

 .سرائيلي بهذا الخصوصن الجانب اإلاعتراض مسبق م
 

والدليل كذلك على بطالن  االدعاء اإلسرائيلي بأنه بعد الحدث تم االتفاق على القيام بجولة إلى المنطقة 
ؤول المساحة واألراضي إلثبات نقاط الحدود، أي أن الجانب اإلسرائيلي قام بتنفيذ األمر سالمذكورة مع م

لحاق الضرر ، حيث انه دون التأكد من نقاط الحدود على ارض الواق ع ، ولم يكن الهدف سوى التخريب وا 
دون أي اعتراض  الفلسطينيين ال يعقل بان تكون أراضي الحكومة مزروعة ومستغلة من قبل المواطنين

مسبق من الحكومة ، يتضح أن هناك سياسة متبعة في خلع األشجار وتخريب األراضي كانت تتم من قبل 
ذلك ما تم من اقتالع أشجار الزيتون في منطقة ظهر المالح في جنين ،  سلطات االحتالل والذي يؤكد
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بقطعة  طال  األمر الذي يخص اقتالع األشجار من أراضي خزينة الدولة حيث 11قطعة رقم  9حوض 
 .ك أصحابها األوراق الثبوتية بذلك، وهذه قطعة خاصة باألهالي يمتل 11رقم
 

مدان أكثر من القيام بالعمل، لكونه أجاب انه طلب مساح من  الجانب اإلسرائيلي ومن خالل رده يعتبر
القيادة من اجل تحديد أراضي المواطنين الخاصة وترسيم العالمات بينهم وبين أراضي خزينة الدولة، 
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم طلب مساح القيادة قبل تنفيذ أمر اقتالع األشجار والتأكد من 

اذا لم يتم إعطاء إنذار مسبق ألصحاب هذه األراضي حتى يستطيع المواطنون ومن المعلومات ، أو لم
خالل األوراق الثبوتية التي يمتلكوها وعن طريق المحكمة إثبات حقهم في األرض أو عدمه ، لم تكن 

نما جاءت من سياسة اقتالع األشجار وتجريف األراضي من قبل سلطات االحتالل تأت ي بمجرد الصدفة، وا 
من خالل استصالح أراضيهم والعمل بها من جانب ، ومن  نوضع حد لتوسع المزارعين الفلسطينيي لاج

جانب آخر إرضاء الحكومة اإلسرائيلية وتلبية مطالب التجمعات االستيطانية ، التي تطالب بضرورة تنفيذ 
 .ني على حساب األراضي الفلسطينية سياسة التوسع االستيطا

 
ائيلي لما كان يلحقه من إضرار بالمزروعات واألشجار التي تخص المواطنين لم يكترث الجانب اإلسر 

الفلسطينيين ، وهذا ما أكده الجانب اإلسرائيلي حول االحتجاج الذي قدم من الجانب الفلسطيني في 
، حول قيام الجيش اإلسرائيلي بإلحاق األضرار الفادحة 1992/7/11االجتماع الذي عقد بجنين بتاريخ 

ي والمزروعات أثناء التدريب العسكري في منطقة طوباس واألغوار، وكذلك اقتالع األشجار في باألراض
نين وجلبون وأتضح عدم االكتراث من خالل الرد الذي كان من قبلهم أن خلع األشجار يتم في اقرى ع

لرد بان ن ذلك، يبين اخطأ فانه سيتم تعويض المتضررين ع أراضي حكومية، وبين انه إذا كان هناك أي
بها من اجل الوصول إلى ما يهدف قد اتبع سياسة مبرمجة حول كل قضية يتم القيام  اإلسرائيليالجانب 

 .استمرارية التنفيذ لمخططاته  مع
 

حاطتها بالسياج طنين الخاصة من قبل المستوطنين وا  في محافظة نابلس، تم االعتداء على أراضي الموا
، ورغم صدور قرار بإزالة السياج عن األراضي والسماح للمواطنين  أمام مرأى ومسمع الجيش اإلسرائيلي

بالوصول إلى أراضيهم ، إال أن الجانب اإلسرائيلي لم ينفذ هذا األمر وقد تم طرح وتأكيد هذا المطلب من 
، رد الجانب اإلسرائيلي انه سيتم إزالة  1999/11/24الجانب الفلسطيني في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

ر ، إال انه بقي األمر على ما هو عليه دون إحداث أي تغيير مما يؤكد موقف الجانب اإلسرائيلي الضر 
 . ضد المواطنين الفلسطينيين فقط انه ال يستطيع أن ينفذ أي أمر يتعلق بالمستوطنات وبمحيطها إال
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ئيلي بخصوص قرار األمر الذي أكده الجانب اإلسرا،  2000/1/11لقد تم إعادة نقاش الموضوع في تاريخ 

وبسبب هذه المماطلة أكد في هذا االجتماع انه سوف يتم إزالة السياج من  الفلسطينيإزالة السياج، الجانب 
من جانبه  ، الجانب اإلسرائيليباط الفلسطيني إذا لم ينفذ األمرقبل المواطنين الفلسطينيين وبمشاركة االرت

التنفيذ، إال انه لم ينفذ األمر من قبل الجانب اإلسرائيلي مما أن الجيش والشرطة اإلسرائيلية سيقومون ببين 
جعل المواطنين الفلسطينيين واالرتباط الفلسطيني التوجه إلى األرض المحاطة بالسياج واقتالعه، حيث 

الجيش اإلسرائيلي واعتدى عليهم بالضرب واعتقال البعض منهم رغم وجود قرار بإزالة السياج،  ماعتراضه
، بل تمهيدًا لنسيان األمر والتغاضي عنه مع المشكلة تهدف إلى حل تكن المماطلة اإلسرائيلية لم يتبين بان

التقادم وطول المدة، وعدم التنفيذ يبين أن القدرة والقوة للمستوطنين كانت اكبر من قوة السلطة اإلسرائيلية، 
العسكرية، وقد أتضح ذلك من حيث أن المستوطنين يرفضون أي قرار حتى وان كان من أعلى المستويات 

رفض المستوطنين في مستوطنة ألون موريه بإزالة غرفة الحراسة التي تم وضعها على مثلث المستوطنة 
والتي صدر قرار بإزالتها من قبل نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي في حينه ، ويذكر أن المستوطنين كانوا من 

إلى أراضيهم من الوصول  نمنعون المواطنين الفلسطينييخالل القيام بأعمال الحراسة في هذه الغرفة ي
 .ومنعهم من العمل بها

 
مشكلة الكهرباء في منطقة الشمال من أصعب المشاكل التي واجهتها المدن والقرى الفلسطينية هناك، 

كر عود السبب في ذلك لتزود هذه القرى والمدن بالكهرباء من شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية ، ويذيو 
بان هذه المدن والقرى شهدت معاناة شديدة بسبب ضعف التيار الكهربائي وعدم زيادة القدرة الكهربائية رغم 
الطلب المتكرر لذلك ، الرفض والمماطلة من شركة الكهرباء القطرية كان مستمرًا لعدم تنفيذ هذا الطلب 

لب وخصوصًا لبلدة دير الغصون ، مما دعا الجانب الفلسطيني في أكثر من اجتماع تكرار مثل هذا الط
من اجل زيادة التيار الكهربائي لهذه البلدة التي تم دفع جميع المستحقات لشركة الكهرباء مقابل زيادة التيار 

الذي  األمرالكهربائي ، ودائمًا كان الرد اإلسرائيلي بأنه ال يوجد هناك إمكانية الحماية لشركة الكهرباء ، 
نب اإلسرائيلي بهذا الخصوص، وذلك لكون الجيش اإلسرائيلي متواجد في البلدة يبين عدم مصداقية الجا

 .ويقوم بأعمال التفتيش والمداهمة كل يوم ويفرض منع التجول متى يشاء 

 
أما بخصوص طلب الحماية لشركة الكهرباء من اجل العمل على زيادة  التيار الكهربائي للبلدة فالرد جاء 

الحماية، ولم يكن الرد سوى التهرب من تنفيذ االستحقاق لبلدة دير الغصون،  روفيبأنه ال يوجد إمكانية لت
وكأن األمر متفق عليه بين السلطات اإلسرائيلية وشركة الكهرباء حيث امتنعت شركة الكهرباء القطرية عن 
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هذا  ية فيزيادة قوة التيار الكهربائي في معظم مدن وقرى الشمال وبالدعم المطلق من السلطة اإلسرائيل
على التهرب اإلسرائيلي من زيادة التيار الكهربائي إلى البلدات والقرى العربية في طولكرم ،  األمر، وتأكيدا

، بخصوص زيادة القدرة 2004/9/22الرد الذي جاء من الجانب اإلسرائيلي في االجتماع الذي عقد بتاريخ 
الب الجانب الفلسطيني إعادة بناء الخط الكهربائي ط هبأنكان الكهربائية لكل من عنبتا وبلعا وكفر لبد ، 

القديم والقائم بين نور شمس وبلعا مع المحول المتواجد هناك والذي يقدر طوله حوالي خمسة كيلو متر، 
وبين الجانب اإلسرائيلي أنه بعد تنفيذ األمر سيتم الحوار مع الشركة القطرية من اجل زيادة القدرة 

يوضح مدى تهرب الجانب اإلسرائيلي من الموافقة على زيادة القدرة الكهربائية من  الكهربائية ، هذا الشيء
خالل طرح األمور التعجيزية ، ومن المعروف للجميع انه من الصعب إمكانية إعادة الخط القديم من 

لكهربائية إلى قيام شركة الكهرباء القطرية بزيادة القدرة او المادية، والتي ستحول بالطبع دون النواحي الفينة 
المناطق المفصولة، األمر الذي تسعى إليه الشركة والجانب اإلسرائيلي ، مع العلم المسبق أن تنفيذ مثل 

 .هذا الطلب لن يكون باألمر اليسير 
 

بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي تم في االجتماعات المتكررة التي عقدت ، في محافظة أريحا 
وقد استطاع الجانب الفلسطيني إثارة عدة قضايا ، القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية مناقشة العديد من 

في ات بخصوص إقامة وبناء المدارس تقديم الطلب والتي ظهر منها نمهمة تخص المواطنين الفلسطينيي
ش هذا وقد تم نقا، ومدرسة في قرية الجفتلك، مثل الطلب الخاص في بناء مدرسة الزبيدات،  Cالمنطقة 

لم يكن الجانب اإلسرائيلي ، الموضوع في أكثر من اجتماع مع الجانب اإلسرائيلي وتأكيد الطلب بشأنه 
يدرك أن طلب بناء المدارس يعتبر من قضايا الخدمات العامة  ي ردود مباشرة بهذا الخصوص، لكونهيعط

تم تحويل الطلب إلى الجهات ولهذا كان الرد اإلسرائيلي يأتي بأنه سي ،والمهمة والتي يجب أال ترفض
،  وهذا الرد قد جاء في الجلسة التي عقدت بتاريخ ي قضايا التراخيص بعد أن يتم فحصهالمختصة ف

عندما  م21/9/2001ت وكذلك األمر بتاريخ عندما تم المطالبة ببناء مدرسة في الزبيدا، م 20/1/1996
كرر من الجانب الفلسطيني لم يتوقف بشأن إال أن الطلب المت، تم الطلب ببناء مدرسة في الجفتلك 

ن وعليه فإ، من الجانب اإلسرائيلي  ، رغم الموافقة المبدئية التي كانت تتمبناءهاذ ينفيتم تالمدارس التي لم 
الجانب الفلسطيني استطاع أن يثبت الموافقة بهذا الخصوص وتحصيل وتنفيذ البناء في مدرسة الزبيدات 

 .ن كانت متأخرة حتى وا  
 

الممارسات اإلسرائيلية لم تتوقف ضد ممتلكات المواطنين في محافظة أريحا كغيرها من المحافظات في 
عديد من المناطق في حيث تبين ذلك من خالل ترحيل ومصادرة ممتلكات المواطنين في ال ،الضفة الغربية



 161 

يتبين بأن هذه ، ييب العسكر بحجة أن هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة خاصة بالتدر  ،محافظة أريحا
الجانب اإلسرائيلي في محافظة أريحا لمنع أي عمل مثل الزراعة أو  ينتهجهاالمبررات أصبحت سياسة 

اإلقامة أو رعي األغنام في هذه المناطق إال بأذن وتنسيق مسبق من الجانب اإلسرائيلي، األمر الذي 
ب اإلسرائيلي عن محاصرة المواطنين وكذلك لم يتوقف الجان ،س سلبيا على حياة المواطنين هناكانعك

يقافهم عن  تم  حيثكما حدث في قرية بردلة  ،بدون ترخيص  Cبحجة العمل في المنطقة ، العمل والبناءوا 
إال أن الجانب الفلسطيني أستطاع أن يثبت من خالل الخرائط الجوية ، إيقاف العمل في احد المنازل هناك

ألمر الذي أدى إلى إلغاء اإلخطار ا، C، Bرك في المنطقة للمنطقة أن العمل يقع في الطرف المشت
 .ومتابعة بناء المنزل 

 
أن نعتبر ما قام به الجانب الفلسطيني من عمل أو كل ما تقدم به إلى الجانب اإلسرائيلي قد  عال نستطي
ماطلة وأخذت طبيعة الم، والسبب في ذلك كون السياسة اإلسرائيلية التي اتبعت لم تكن واضحة، تحقق 

ذا ما تم تنفيذ أمر ما  من  مدخل  نفاهذا ما يتضح في إزالة الكر  ،فأنه ال ينفذ بشكل كامل وكما يجبوا 
األمر الذي اقره الجانب اإلسرائيلي انه مخالف إال أنه لم يتم معالجة المخالفة بالسرعة ، أريحا الجنوبي 

م من خالل 12/7/2000الذي عقد بتاريخ  لي في االجتماعوقد تبين ذلك من الجانب اإلسرائي، المطلوبة 
زالة الكر  نفاقديم وتوجيه إخطار إلى صاحب الكر والتي تمثلت بت نطرق إزالة الكرفا ،  نفاإلخالء الموقع وا 

عمل التنفيذ الذي أتبع لهذا التسلسل تبين من ، إلعطاء الموافقة باإلزالةرفع الملف لمجلس التنظيم األعلى 
المواطن الفلسطيني و الجهات الرسمية تشعر  األمر الذي يجعلزمنية طويلة ترة أنه سيستغرق فقانوني ال

 .تفاق عليه من الجانب اإلسرائيليبأن هناك عدم اكتراث وعدم التزام بما تم اال
 

في محافظة بيت لحم لم تكن السياسة التي اتبعت من الجانب اإلسرائيلي بخصوص تدفق المياه العادمة 
ملزمة والصارمة إليقاف هذا بالسياسة ال،  نرائيلية إلى أراضي المواطنين الفلسطينييمن المستوطنات اإلس

رغم ، تدفق المياه العادمة وبشكل متكررحيث عانت مناطق عديدة في محافظة بيت لحم من  ،الضرر
وقد تم تقديم احتجاج ، ى هذا األمر من الجانب الفلسطينيالمتابعة الدائمة واالحتجاج المستمر عل

وكذلك هناك مناطق عديدة   ،م22/1/1996خصوص تدفق هذه المياه إلى أراضي الجبعة بتاريخ ب
وقد تم تلويث العديد من ، نحالين وأراضي الخضر، ادي فوكين و  ضت لنفس الضرر من المياه العادمةتعر 

لتوصل إلى حل وقد تم ا، ضرروتم القيام بجوالت مشتركة عديدة للمناطق المت، الينابيع بسبب هذه المياه 
تدفق هذه المياه ولكن إلى فترة زمنية معينة حيث كان يعود الضرر إلى األراضي الفلسطينية بسبب  فبإيقا

هذا التلوث البيئي بعد مدة زمنية ليس طويلة، ويعود السبب إلى أن المحطات التي كانت تنشأ في بداية 
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المستوطنات وزاد عدد عد أن توسعت هذه بناء المستوطنات كانت تخدم نسبة معينة من السكان ولكن ب
ومن جهة ، ما يصرف لها من مياه هذا من جهة لم تعد تستوعب هذه المحطات،  فضعاسكانها باأل

نشاء إأخرى هو قيام المستوطنين بتصريف المياه العادمة مباشرة إلى األراضي الفلسطينية بسبب عدم 
، بيتار مستوطنة م بنائها، مثل ذلك ما حصل فيمحطات تخدم أحياء جديدة في هذه المستوطنات قد ت

، أنه قدم شكوى إلى الصحة والبيئة الجانب اإلسرائيلي لم يتخذ أي إجراء رسمي إليقاف هذا الضرر سوى
لفات بحقه واإلجراءات لو كان يحصل من الجانب الفلسطيني، لنفذ العديد من المخا مع العلم أن هذا األمر

 .والعقاب وغير ذلك  من دفع الغراماتالتعسفية 
 

لم تتوقف إسرائيل وبقيت مستمرة في جميع المناطق بخصوص التهديد بهدم المنازل والمؤسسات بحجة 
الجانب ، خطار مسجد الصالحات بالهدم بنفس الحجة حيث تم إ، وعدم الترخيص   Cالبناء  في المنطقة 

تفاق مع الجانب التوصل إلى إأستطاع  م13/4/1997الفلسطيني الذي ناقش هذه القضية بتاريخ 
اإلسرائيلي على تجميد قرار الهدم، بعد أن تبين أن السلطات اإلسرائيلية ومنذ توقيع اتفاقية واشنطن لم تقم 

طلب الترخيص الذي تم تقديمه  والذي يدل على ذلك، Cبإصدار التراخيص الالزمة للبناء في المنطقة 
ولكن لم يتم إصدار  ،مرفق بالوثائق المطلوبة كاملة ائيليجانب اإلسر بشأن المسجد والذي قدم إلى ال

وربما يعود السبب في ذلك تخوف الجانب ، مطبق في جميع المناطق األمرالترخيص الالزم وهذا 
إلصدار التراخيص الالزمة للبناء في  ناإلسرائيلي من ازدياد الطلب والضغط من قبل المواطنين الفلسطينيي

اء، وبخصوص اتخاذ القرار بتجميد ها إسرائيل أن تبقى بأقل نسبة من السكان والبنوالتي تريد، Cالمنطقة 
مسجد بحجة أشترط الجانب اإلسرائيلي أن ينفذ هدم الوحدة الصحية الخاصة بال، خطار هدم المسجد إ

التي ولين وأمام السياسة قد أتخذ قرار وتراجع عنه أمام المسؤ  حتى ال يكون أنه ،قربها من الشارع العام
 .أتبعها في الضفة الغربية 

 
تبقى سياسة المماطلة والتأجيل من قبل الجانب اإلسرائيلي مستمرة بشأن إزالة اعتداءات المستوطنين على 

ذه القضايا وذلك ما األراضي الفلسطينية بالرغم من االحتجاج المستمر من الجانب الفلسطيني حول ه
، الجبعة من قبل مستوطنين بيت عين متنقلة على أراضي قريةقامة الكرفانات والبيوت الحصل في قضية إ

وأقر الجانب  ،ي والجانب اإلسرائيلي إلى الموقعبين الجانب الفلسطين ةحيث تم القيام بجولة مشترك
قامة هذه األبنية مخالف وتمت متابعة هذا األمر من الجانب الفلسطيني إلى حين تم اإلسرائيلي بأن إ

إال أن الجانب اإلسرائيلي لم ينفذ األمر رغم الضغط والمطالبة المستمرة ، ذا االعتداء إصدار قرار بإزالة ه
صرار المستوطنينوبقي الوضع على ما هو ع ،من الجانب الفلسطيني بهذا الخصوص ، ليه أمام تعنت وا 
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ة في وقد تم نقاش هذه القضي، كذلك على أراضي الخضر والتي تمت إقامة الكرفانات عليهاوكان األمر 
القضية أمام قائد المنطقة الوسطى  الجانب اإلسرائيلي بين أن، م16/10/2002ماع الذي عقد بتاريخ االجت

الذي أعطى األمر بإزالة الضرر وتسهيل تنقل المواطنين والسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم،  ، اإلسرائيلي
 شرطة اإلسرائيلية بخصوص االعتداءالوبين الجانب اإلسرائيلي كذلك ضرورة تقدم المواطنين بشكوى لدى 

إال أن األمر  ،رغم ما ذكر وتقديم الشكوى إلى الشرطة اإلسرائيلية ومتابعة الموضوع من الجانب الفلسطيني
مع العلم أنه تم هدم بئر في ، ولم يفرض أي عقاب على المستوطنين، إحداث تغيراتبقي كما هو ولم يتم 

وبذلك ، Cمن أجل مزروعاتهم بحجة البناء في المنطقة  نطنين فلسطينيينفس المنطقة تم بنائه من قبل موا
إجراء ضد وأنها ال تستطيع اتخاذ أي  ،يتضح بأن السلطات اإلسرائيلية تعاملت بمكيالين في نفس المنطقة

،  Cمخالفة بذلك ما تم االتفاق عليه بخصوص حماية المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة ، المستوطنين
 .الصالحياتص أتفاق تقسيم من نصو 

 
محافظة الخليل، بين الجانب الفلسطيني وبشكل متكرر االعتداءات والتجاوزات اإلسرائيلية التي ارتكبت في 
مدينة الخليل من قبل المستوطنين وسلطات االحتالل، وخاصة في منطقة الحرم اإلبراهيمي والبلدة القديمة 

وكذلك ، و البلدة القديمة ام بالترميم في منطقة الحرم اإلبراهيميحيث لم يسمح الجانب اإلسرائيلي القي،  
صراره إال أن الجانب، منطقة تل الرميدة  تم ، على ضرورة القيام بالترميم  الفلسطيني بعد عدة جلسات وا 

دة محد العمل سيتم بأماكنشروط و قيد ب يلي بخصوص الترميم ولكن األمرأخذ الموافقة من الجانب اإلسرائ
بخصوص تل الرميدة والذي جاء نص واضح بشأنه في ، اختيارها من الجانب اإلسرائيلييتم ميم لتر ل

من قبل الجانب الفلسطيني، وأبقى  ارفض الجانب اإلسرائيلي السماح بالقيام بأعمال الترميم به، االتفاقية 
 .لجانب اإلسرائيلي فقط لصالحية التنظيف والترتيب في المكان 

 
االعتداء اإلسرائيلي على ، محصورا في منطقة دون غيرها   نعلى المواطنين الفلسطينيي لم يكن االعتداء

وخاصة في المنطقة االستيطانية كريات أربع وخارصينا  المواطنين في محافظة الخليل بقي مستمر أراضي
يني وبعد االجتماع بين الجانب الفلسط، المواطنين المحيطة بتلك المنطقة حيث تم تجريف أراضي، 

، لمنطقة الوسطي بخصوص هذه المنطقةوالجانب اإلسرائيلي تبين أن هناك أمر عسكري صادر من قائد ا
، د المواطنين العرب ولم يتأخر في إقامة السياج على أراضيهمب اإلسرائيلي قام بالتنفيذ لهذا األمر ضالجان

بالعكس لم ينفذ كما تبين  ألمرطنين العرب ولصالح المستوطنين، ولو كان االكون هذا القرار ضد المو 
إال أن ، ى أراضيهم  بعد وضع السياج عليهاالجانب اإلسرائيلي أدعى حرية دخول المواطنين إل، سابقا

، األمر كان على عكس ذلك لم يسمح للمواطنين بالدخول إليها رغم وجود قرار من قائد المنطقة الوسطي 
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من مرة وطالب الجانب اإلسرائيلي بتنفيذ القرار بالسماح  الجانب الفلسطيني أعاد طرح هذه القضية أكثر 
ومن هنا يتضح أن الجانب الفلسطيني قد أستطاع أن يثير القضية ، للمواطنين الدخول إلى أراضيهم 

إال أن أمام التعنت اإلسرائيلي ، في الوصول إلى أراضيهم  نوالتنبيه إليها وبين الحق القانوني للفلسطينيي
 ي يختلقها، لم يتمكن من الحصول على تلبية أقل طموح يريده المواطن الفلسطيني الذيوالمبررات الت

 .إلى تلبية احتياجاته ومطالبه  يحتاج

 
 .التصاريح وقضايا المواطنين ونتائجها   8.4.9.6

 
 ،ين الجانب الفلسطيني واإلسرائيليأخذت قضية التصاريح طابعا مميزا في جميع الجلسات والمناقشات ب

د تمكن الجانب الفلسطيني من إثارة هذا الموضوع باستمرار من خالل المطالبة المستمرة بإصدار وق
حيث أصبحت القضية اليومية بعمل مكاتب االرتباط وهي إصدار ، صاريح للمواطنين باختالف أنواعهاالت

من الجانب إال أنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على وجه كامل بسبب طريقة التعامل ، التصاريح
 .اإلسرائيلي بهذا الخصوص 

 
لى التصاريح ستطاع الجانب الفلسطيني في السنوات األولى من قيام السلطة الفلسطينية من الحصول عا

وخصوصا تصاريح التجار وتصاريح االحتياجات الخاصة وغيرها من التصاريح  ،بطريقة سهلة نوعا ما
من وضع خطط مبرمجة بخصوص إصدار تمكنت ئيل إسرا، إال أن التي تسمح بالدخول إلى إسرائيل

، قدة كي تتم عملية إصدار التصاريحدة وبشروط معوأعمار محد، لتصاريح حيث تم فرض أعداد محددةا
حيث تم فرض  ،أجبر المواطن الفلسطيني على القبول بسياسة فرض األمر الواقع بخصوص التصاريح

وقد اتضح ذلك من خالل  ،ئيلي، مثل تحديد العمرشروط على تصاريح التجار من قبل الجانب اإلسرا
رجال حتى يسمح لهم لل سنة 40بتحديد العمر ، م21/6/2004عقد في نابلس  بتاريخ االجتماع الذي 
هذا األمر كان يحدد الفئة العمرية التي تأخذ التصاريح مما يجعل عدد كبير من ، بإصدار تصاريح

أخذت السلطات اإلسرائيلية ، قوانين واإلجراءات اإلسرائيليةمن التصاريح بسبب ال المواطنين محرومين
الممغنطة  البطاقةسنة ويشترط على المواطن أن يكون حاصل على  22التقليل من العمر حتى ثبت العمر 

لجأ الجانب اإلسرائيلي إلى تحديد حصة معينة من تصاريح التجار وقد  ،أوالد ولديهوأن يكون متزوج 
الطريقة  ، وهذهوالحركة التجارية في المنطقة، م على مدن الضفة حسب النسب السكانيةتقس، للضفة الغربية
ؤدي إلى نتائج غير مرضية بخصوص تغطية أعداد المستفيدة من هذه التصاريح مما ي  الفئةتحدد عدد 
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لفلسطيني تطالب األمر الذي جعل مكاتب االرتباط ا ،التصاريح كما كان يحصل في نابلس التجار من
لجأ الجانب ، يح التجار باستمرار كما ظهر من محاضر االجتماعات بين الجانبين زيادة  عدد تصار ب

يرجع إلى النقطة األولى في إصدار  كان كل عملية إغالقجل إبقاء المشكلة قائمة أنه بعد اإلسرائيلي من أ
حصة نابلس في بداية  د كانتوق، المفروضة  لتعود المشكلة من جديد التصاريح من حيث العدد والشروط

مع عدد تجار نابلس والحركة التجارية بها ال  إذا ما قورنهذا العدد ، تصريح تاجر فقط 70 م2003
وفي الفترة األخيرة أشترط الجانب اإلسرائيلي من أجل إصدار تصاريح التجار إحضار فواتير وكتب  ،يذكر

، المواطن الحصول على تصريح تاجر ى يستطيعرسمية من الشركات اإلسرائيلية التي يتم التعامل معها حت
 .ما كان معمول به سابقا من التعقيدات والعراقيل مقارنة ل مع وضع العديد

 
الفلسطيني طرح هذا الملف من أجل ال يخفى على احد أنه بموضوع تصاريح التجار أستطاع الجانب 

بالحركة التجارية واالقتصادية  حتى يستطيع القيام نيجاد طريقة تسهل على المواطنين الفلسطينييإ
ولكن لم يبقى هذا األمر مستمر بسبب التفنن اإلسرائيلي في وضع الشروط ، وخصوصا مع إسرائيل 

  .ضعافهاا  الحركة التجارية و  عرقلة مما يؤدي إلى، من أجل إصدار التصاريح  المتعددةمطالب الوتحديد 
 

ث السياسة التي أتبعها الجانب اإلسرائيلي في معالجة لم يختلف الوضع مع أنواع التصاريح األخرى من حي
عاقة إصدارها ولم تكن تصاريح الزيارة إال   ،مشاكل هذه التصاريح والتي تميزت بإيجاد الحجج لتأجيل وا 

رغم تمكن الجانب ، نموذج واضح على الطريقة التي اتبعها الجانب اإلسرائيلي في إعاقة إصدارها
أن الجانب  إال، ة معينة بعد بداية تنفيذ االتفاقفي مرحل من هذه التصاريح ديدالفلسطيني من إصدار الع

بحجة أن الزائرين  ،وص االتفاق بخصوص تصاريح الزيارةاإلسرائيلي أخذ بالتراجع والتنصل من تنفيذ نص
يكن  لم ،وأصبحوا مخالفينالغربية وقطاع غزة لم يغادروها  الذين دخلوا بهذه التصاريح إلى مناطق الضفة

م الجانب اسبب التأخير وعدم مغادرة الزائرين كان نتيجة لعدم التز الن ، ائيلي بالرد المقنعالرد اإلسر 
واألبناء  ،جمع شمل العائالت وفاقدي الهوياتاإلسرائيلي في تطبيق اتفاق واشنطن بخصوص قضية 

التفاق جعل كل من دخل من عدم تنفيذ ا، الذي يحمل بطاقة هوية المولودين في الخارج إلى احد األبوين
د المواطنين في البالد والتي اعتبرتهم إسرائيل مخالفين حتى تراكمت أعدا، واطنين مضطرا للبقاء المهؤالء 

بقي الجانب الفلسطيني يطرح قضية تصاريح الزيارة في معظم االجتماعات المشتركة مع الجانب 
انب الفلسطيني لم الج أن بالرغم من، من إصدارهالتهرب لاإلسرائيلي الذي كان يجد المبررات المختلفة 

أنه أبقى هذه القضية حية ومستمرة رغم محاولة  جاز كامل بخصوص هذه التصاريح إاليستطع تحقيق ان
 .الجانب اإلسرائيلي  إللغائها كاملة
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يلي من وبالرغم من مماطلة وتهرب الجانب اإلسرائ، يتضح من خالل مناقشة قضايا التصاريح المختلفة 
 ،ومن خالل المتابعة المستمرة استطاع الجانب الفلسطيني، لعديد من أنواع التصاريح الحلول ل إيجاد

والتكرار في الطلب بخصوص قضايا التصاريح أن ينجز العديد من المعامالت المتعلقة بطلبات التصاريح 
ما  ن يجدد الطلب إذاأن العادي ة المواطها والتي لم يكن في السابق استطاعالمختلفة وخصوصا الطبية من

أنه نتيجة  إال ،أو يحاول من جديد إصدار تصريح ألي معاملة سبق أن رفضها االحتالل اإلسرائيلي رفض
تم استعادة تقديم من خالل تطبيق ما اتفق عليه أن ي لدور الذي لعبته مكاتب ارتباط المدني الفلسطينيل

ن رفضتطلب التصاريح المختلفة  ء اسو ، ونخص بالذكر تصاريح العالج، نب اإلسرائيليلجامن ا حتى وا 
إسرائيل أو داخل القدس أو سيارات اإلسعاف إلى األردن من  فيكانت هذه التصاريح إلى المستشفيات 
 .اجل نقل المرضى لتلقي العالج هناك 

 

 .مفهوم االتفاق نتائج انتقال قضايا المواطنين من مفهوم االحتالل إلى  3.4.9.6
 

قعت حيث مارست بالرغم من االتفاقيات التي و ، ةبسياسة فرض األمر الواقع بالقو  ةإسرائيل متمسك بقيت
بالطريقة القديمة  متمسكة توبقيوكذلك في مراحل تطبيق االتفاق ، الحوار  مراحلهذا األسلوب في جميع 

مرير ما يهدف إليه استطاع أن يلعب دورا معينا في عدم تالفلسطيني أن الجانب  إال، في حل المشاكل
نالجانب اإلسرائيلي بخصوص القضايا المدنية   كان هذا الدور متواضعا وليس الدور الذي يطمح إليه وا 

الفلسطيني من طرح العديد من القضايا والتي كان يحاول الجانب  الجانبوقد تمكن ، المواطن الفلسطيني
من خالل قيام الجانب الفلسطيني  و ذلك ،نينيياإلسرائيلي تجاهلها وتمريرها فيما يخص المواطنين الفلسط

التي كان يمارسها الجانب  و األساليب قضايا وطرحها بشكل متكرر وعدم اليأس من الطرقبإثارة هذه ال
عية لدى الجانب ثارة قضية المنطقة الصناإتمكن الجانب الفلسطيني في محافظة جنين من  ،اإلسرائيلي

بالرغم من التعاون ، ن القضايا المتعلقة بهذا المشروعل سريع للعديد مالتوصل إلى ح اإلسرائيلي محاوال
ز هذا قام به الجانب الفلسطيني النجا ه الجانب اإلسرائيلي  في البداية وبالرغم من الدور الذياالذي أبد
ريق قبل الجانب اإلسرائيلي بإغالق الط وتجميد المشروع من أنه ومن منطلق القوة تم إيقاف إال ،المشروع

ري والمعروف بمعبر وص قضية المعبر التجابخص وكذلك األمر، الموصل إليه بحجة الوضع األمني
مدخل والمخرج الوحيد لبضائع الجانب اإلسرائيلي هذا المعبر في منطقة جنين ليكون ال أقام، الجلمة 
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الجانب الفلسطيني  تمكن ،مع العلم أن الجانب اإلسرائيلي قام بتنفيذ هذا المشروع من طرف واحد، جنين
بهذا الخصوص أن يتوصل إلى حل مع الجانبي اإلسرائيلي إلنهاء األزمة على المعبر من خالل التنسيق 

دون االنتظار طويال أو إرجاعها من قبل  الخروج من المعبرأو شاحنات التي تريد الدخول لالمسبق ل
صة للشاحنات في الجانب الفلسطيني حتى ة إلى إيجاد مواقف خابوكذلك األمر بالنس، الجانب اإلسرائيلي

 على المعبر لجانب اإلسرائيليت السيطرة واضحة لفقد كان ،يتم تنظيم المرور هناك وتسهيل حركة المرور
تسهيل على ال شيئا من أجل ن يقدمأالجانب الفلسطيني عمل جاهدا  إال أن ،وهو صاحب القرار بذلك 

 .المواطنين 
 

انب الفلسطيني باالحتجاج بشكل متواصل على ما تتعرض له المحافظة من في محافظة نابلس تقدم الج
ح ذلك جليا في واتض ،حصار ومضايقة من الجيش اإلسرائيلي ومنع دخول البضائع والمواد التموينية لها

على قرى نابلس  ثارة موضوع الحصار المشددإم من خالل 21/2/2001بتاريخ  االجتماع الذي عقد
مكانية لمد إولكن أصبح هناك ، يني أن يزيل الحصار عن هذه القرىيتمكن الجانب الفلسط ربما لم، يةالغرب

أنه سيعمل على إيجاد حل من أجل حرية بالوعد الذي بينه الجانب اإلسرائيلي خالل العون لهذه القرى من 
س جراء بمدينة نابل بين الجانب الفلسطيني الضرر الذي لحق م6/10/2002وفي تاريخ  ،التنقل هناك

أربعة شهور تلقى الجانب الفلسطيني وعدا من الجانب اإلسرائيلي بأنه  حواليحظر التجول والذي استمر 
زال أأن الجانب الفلسطيني  القوليمكن  ال، جزء من المدينة في اليوم التالي التجول عنحضر سيتم رفع 

تمكن الجانب  لماواشنطن  تفاقهذا قبل ا ولو كان األمر ،ولكن تمكن من عمل شيء ،الضرر بشكل كامل
إسرائيل  يكون موجود لو التزمت والذي من المفروض أال، ة وطرح هذا الموضوع الفلسطيني من مناقش

 .اتفاق واشنطن تنفيذ ب
 

وممتلكاتهم وفرض الحصار  نلم تتوقف اعتداءات الجيش اإلسرائيلي على الفلسطينيي، في محافظة قلقيلية 
محاولة منه التخفيف على المواطنين ، بشكل كامل دن والقرى الفلسطينية بشكل كامل على معظم الم

 نعمل جاهدا الجانب الفلسطيني وبقدر المستطاع مد العون والمساعدة للمواطنين الفلسطينيي ،نالفلسطينيي
الحجاج إلى الجسر من خالل االجتماع الذي  وصول صل في قضية ترتيبوهذا ما قد ح، بمختلف أنواعها

اق أن ينطلق الحجاج بحافالتهم دون أي إعاقة من الجيش م، حيث تم االتف30/12/2004 تاريخعقد ب
أن يسمح لهؤالء الحجاج التنقل دون أي إعاقة ولكن  المفروض حيث كان من، االرتباط اإلسرائيليوبمرافقة 

أن يحاول  و إغالق المناطق إال لم يكن أمام الجانب الفلسطيني بعد قيام إسرائيل بفرض الحصار
 .المساعدة قدر اإلمكان 
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بمعاهدات وهذا ما اثبت من ممارسة الجيش على ارض  مأو االلتزا اإلسرائيلي لم يكترث باتفاق االحتالل
نقل الجانب الفلسطيني صورة ، من خالل االقتحامات والقتل والحصار والحواجز على الطرق ، الواقع 

والطواقم الطبية وما تتعرض  لحواجز وخاصة سيارات اإلسعافالمعاناة التي يتعرض لها المواطنين على ا
ذاللتفتيش و  منله  بالرغم أن الجانب  ،ع االتفاقيات والمعاهدات الدوليةوهذا العمل مخالفا لجمي، ا 

الفلسطيني لم يجد حال جذريا بخصوص هذه المشاكل ولكن استطاع أن يوصل هذا االحتجاج ويتمكن من 
ن ،اإلسعاف بحرية من خالل الحواجزالحصول على تسهيل حركة  ى حل بشكل ل إللم يكن التوص وا 

الجانب اإلسرائيلي على  فيه والذي وافق، م 21/9/2001هذا ما جرى في االجتماع بتاريخ ، فوري أو دائم 
رات اإلسعاف والطواقم الطبية ميع الحواجز العسكرية بالسماح لسياالطلب الفلسطيني بتعميم األمر على ج

 .ور بالمر 
 

أن ينقل صورة المعاناة التي يعاني منها مواطني  الفلسطيني استطاع الجانب، في محافظة طولكرم 
ع وبين الجانب الفلسطيني مشكلة قطا، م27/7/2002جول وذلك في االجتماع طولكرم جراء حظر الت

من الجانب تم أخذ الموافقة  حيث، النسيج والذي يعتمد عليه عدد كبير جدا من مواطني المدينة 
نقل ل المسبق والتنسيق، من العمل بالرغم من منع التجول قطاعالالسماح ألصحاب هذا باإلسرائيلي 
يتبين لنا أن الجانب الفلسطيني حاول تقديم المساعدة بأي طريقة للمواطنين  ،المشاغل لهذهالعاملين 
فشال عمل جميع ول جاهدا إلانب اإلسرائيلي الذي حااألمر الذي لم يكن سهال مع الج، نالفلسطينيي

 .الطواقم الفلسطينية بشتى المجاالت 
 

ت ابالرغم من اإلجراء،  نعمل الجانب الفلسطيني  جاهدا على تقديم المساعدة للمواطنين الفلسطينيي
 هواتضح هذا األمر من خالل ما طرح ،ناإلسرائيلية والممارسات التي مارسها ضد المواطنين الفلسطينيي

البيطرة والزراعة  بشؤونمحاولة منه تطبيق ما اتفق عليه بواشنطن بخصوص التعاون ، سطيني الجانب الفل
وقد استطاع الجانب الفلسطيني تحصيل الموافقة لوصول ، م12/2/2004في االجتماع الذي عقد بتاريخ 

يصال األمصال وا لطعم طواقم الطب البيطري  إلى القرى المعزولة خلف الجدار في محافظة طولكرم وا 
رغم التهرب اإلسرائيلي من االتفاق إال أن هذا ، إلى تلك المناطق والقيام بأعمالهم خاصة في خربة اجبارة 

 .العمل لم يكن ليتم  لوال إصرار الجانب الفلسطيني على تقديم المساعدة رغم التعنت واالمتناع اإلسرائيلي 
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ن وممتلكاتهم ولكن العمل ييمواطنين الفلسطيناالعتداءات اإلسرائيلية لم تتوقف ضد ال ،محافظة أريحا
أن يبين مدى كبر هذا العمل  يدا في قرية بردلة استطاع الجانب الفلسطينيدالتخريبي الذي تم بأريحا وتح

نم من البيوت د 19والذي ألحق الضرر لحوالي  نحجم الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينييو ، 
اإلسرائيلي قد أبدى أي األمر الذي لم يكن الجانب  ،زراعة المكشوفةلدنم من ا 17201الستيكية وكذلك الب

إال أن  ضغط الجانب الفلسطيني جعله يتخذ إجراءات باعتقال بعض األشخاص المشبوهين ، اكتراث له
 .من قبل المستوطنين في هذا العمل التخريبي 

 
مما تسبب ، النار عليها بإطالق اجوكذلك تم أثارة قضية اعتداء احد المستوطنين على منازل قرية العو 

لجانب اإلسرائيلي فتح تحقيق بالقضية والتأكيد الجانب ار والخوف للمواطنين األمر الذي فرض على بالذع
الجانب  الذي اقره الفلسطيني على حماية المواطنين في تلك المنطقة من اعتداءات المستوطنين األمر

 .اإلسرائيلي بإيجاد حل لهذه المشكلة
 
تابعة قضية إيقاف العمل من قبل الجانب اإلسرائيلي لحم تمكن الجانب الفلسطيني من م ي محافظة بيتف 

تم إيقافها من الجانب  ،Cوالتي تقع في المنطقة ، م 2000في المشاريع الخاصة باحتفاالت بيت لحم 
 ،العمل في هذه المناطقاإلسرائيلي بحجة عدم التنسيق المسبق رغم المعرفة للجانب اإلسرائيلي بأنه سيتم 

عمل أي قرار وجزء ال يتجزأ من الثبات أنه صاحب إل، العمل هناك أن الجانب اإلسرائيلي قام بإيقاف إال
ضغوط اإلسرائيلية وعمل للم يستسلم ل، الجانب الفلسطيني م2000سيتم بخصوص احتفاالت بيت لحم 

أنه ال  إال، من الدول المانحة لهذه المشاريعمن الوسطاء المشاريع بعد تدخل العديد  لتنفيذ هذهجاهدا 
يمكن القول أن الجانب اإلسرائيلي لم يكن على معرفة واطالع بما كان يدور هناك من أعمال وتنسيق 

عداد لالحتفاالت   .وا 
 
ص المدخل الشمالي لمدينة م يتمكن الجانب الفلسطيني في محافظة بيت لحم الوصول إلى حل بخصو ل

حيث قام الجانب ، المدينة المقدسة عتبر المدخل الرئيسي للحركة السياحية القادمة إلىوالذي ي، بيت لحم
حاطة منطقة قبر راحيل والمدخل الشمالي من المدينة  ، بالجدار الفاصلاإلسرائيلي بإغالق المدخل وا 

حفاظ ضرورة الباتفاق واشنطن بخصوص تلك المنطقة والتي جاء بها  و الواردنص الخاص مخالف بذلك ال
إال أن الجانب اإلسرائيلي انطالقا من فرض ، روج المواطنين إلى تلك المنطقة على حرية التنقل ودخول وخ

األمر الذي وقف أمامه ، سياسة األمر الواقع بالقوة استطاع أن يعزل جزء من المدينة عن باقي أجزاءها 
 .شيء أي عمل يستطيع  الجانب الفلسطيني عاجزا ال
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من قبل الجيش  الوثائق التي تم مصادرتها األغراض و عادة العديد منلسطيني من استالف أستطاع الجانب

وقد أثير هذا األمر في  ،أثناء المداهمة لمنازل المواطنين الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية اإلسرائيلي
 100يقارب ما  إرجاعويذكر أن الجانب الفلسطيني أستطاع ، م21/1/2002تماع الذي عقد بتاريخ االج

من منطقة الرشايدة بحجة دخول منطقة ، صادرتها من قبل الجيش اإلسرائيليرأس من األغنام والتي تم م
التي فرضت  فاتدفع المخال عسكرية مغلقة وقد تم استرجاع هذه األغنام دون دفع الغرامة من المواطنين أو

ذه ات وعقوبات  شديدة على مثل هتم فرض غرامات ومخالفمختلف في السابق حيث  وكان األمر ،عليهم
 .القضايا

 
 H1لم يكن الوضع القائم بالخليل باألمر السهل وذلك بسبب تقسيم المدينة إلى قسمين  ،محافظة الخليل

تبين أن  ،الخاضعة إلى السلطة اإلسرائيلية مع الحرم اإلبراهيمي H2و  ،الخاضعة إلى السلطة الفلسطينية
يحكم السيطرة بشكل كامل على مدينة الخليل في األجزاء التي تحت  الجانب اإلسرائيلي أستطاع أن

التي اتفق عليها باالتفاق الخاص تلك عمل حتى ه دون السماح للجانب الفلسطيني أن يقوم بأي صالحيات
لفلسطينية في بداية من عدم السماح بالترميم مع إغالق المؤسسات التابعة إلى السلطة ا، بمدينة الخليل 

نع رفع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي بالرغم من المطالبة المستمرة من الجانب الفلسطيني مع م، نطقةتلك الم
 .اإلسرائيلي  و اإلصرار الذي وقف عاجزا أمام التعنت

 
لخليل أستطاع الجانب الفلسطيني أن انطالقا من الحفاظ على الوضع االقتصادي والتجاري في محافظة ا

 تم وقد ،م30/2/2004وذلك في االجتماع الذي عقد بتاريخ  من أجل تسويقهق لنقل محصول العنب نسي
صول العنب إلى مناطق التسويق خارج المحافظة من خالل ق على تمكين المواطنين من نقل محاالتفا

وافق الجانب اإلسرائيلي على هذا الطلب مع وضع الشروط التي تجعل منه صاحب ، معبر ترقومية 
 .رور المنتوج ووصوله إلى األسواق المجاورة الصالحية للسماح بم

 
 النتائج والتوصيات   8.6

 
في تطبيقه بشكل  قخفأتبين للباحث من خالل فصول الدراسة أن اإلسقاطات العملية التفاق واشنطن  

وقد ظهر ذلك جليا وبوضوح بعد أن تم تشكيل اللجان العملية الخاصة بتطبيق االتفاق على أرض ، كامل
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وبسبب كثرت وتعدد ، ومن عمل هذه اللجان تبين أن النتائج جاءت مختلفة عن بعضها البعضالواقع، 
المواطنون أنها  اظهرت هناك قضايا أعتبره، القضايا التي تم طرحها ومناقشتها من قبل هذه اللجان

خالل ويعود السبب في ذلك من  ،وقضايا تصنف بالسلبية على حياة الشعب الفلسطيني، إيجابية نوعا ما
التعامل اإلسرائيلي مع الجانب الفلسطيني والذي  ةطريقإلى ، االستعراض الكامل لمجريات هذه الجلسات

وتنفيذ ، عكس طبيعة السياسة التي نشأت عليها دولة إسرائيل منذ قيامها، وهي محاولة فرض األمور بالقوة
 .اتفاقيات ومعاهدات دولية سياسة األمر الواقع دون االعتراف بالطرف المقابل بأنه شريك بموجب

 
الشؤون المدنية والتي اختصت في تنفيذ وتطبيق الشق بداية تشكيل اللجان في  وقد تبين للباحث أن منذ

المدني من اتفاق واشنطن، حيث استطاعت هذه اللجان ترجمة القضايا المدنية في العديد من األمور، تم 
ن ك انت هذه الحلول ليس بشكل متكامل وكذلك ليس في التوصل إلى حلول ومخارج للعديد مما طرح وا 

 .فترة زمنية قصيرة
 

، وأتضح األمر الذي اعتبر ايجابيا من الناحية العملية في تطبيق الشق المدني بما عرف بسجل السكان
والذي أعطى شيء من التسهيالت المختلفة على حياة السكان الفلسطينيين مثل القضايا التي تخص 

هي تكن الناحية االيجابية  لم ولكن، وتسجيل األوالد في هوية احد الوالدين، الجوازات، لجمع الشم، السفر
هناك العديد من االستحقاقات التي لم تنفذ والتي بقي يماطل بها الجانب ، فهذا السجلالصبغة العامة ل

سرائيلي أن يبقي وقد استطاع الجانب اإل، لتبقى عبارة عن بنود في نص االتفاق دون تنفيذ ، اإلسرائيلي
 ،هذه اللجان في حالة عدم وضوح واستقرار من خالل عدم إعطاء الردود واألجوبة المتعلقة بالقضايا

 ،ونسيان الموضوع الموقفحتى يتم تسويف ، والمماطلة وتأجيل الردود إلى االجتماعات القادمة 
ئيلي لجأ إلى هذا األسلوب ليتمكن وتبين أن الجانب اإلسرا، وخصوصا في القضايا التي ال تحتمل التأجيل 

 .من تمرير المطالب األكثر أهمية بأمور أقل أهمية نوعا ما من مطالب الجانب الفلسطيني
 

ويرى الباحث في عملية نقل الصالحيات أن الجانب اإلسرائيلي ومنذ بداية المفاوضات حاول وبقدر 
واألقرب إلى الشؤون الخدماتية لتسيير ، فقطة اإلداريالصالحيات اإلمكان أن ينقل إلى الجانب الفلسطيني 

جانب إعطاء الصالحيات التي يستطيع من خاللها ال نع ابعيد، حياة السكان من الناحية المعيشية
دارة سلطة تماشي ،الفلسطيني إقامة دولة وكيان طرة وامتالك الحدود مع الواقع الدولي من خالل السي اوا 

 .واإلنتاج المنفرد ، واالستقاللية
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وتبين  ،بقي الجانب اإلسرائيلي يفرض سيطرة من خالل التركيز على الشؤون ذات األهمية إلسرائيل
المراحل األساسية لنقل السلطة مدى قدرة السيطرة اإلسرائيلية على اإلمساك باألمور في مراحل التقسيم 

وفي مرحلتين الثالثة والرابعة ، والتي طبق منها في المرحلتين األولى والثانية جزء مما اتفق عليه ،األربعة
 .اوأبقت األمور معلقة وزادتها تعقيدا وتشرذم، استطاعت إسرائيل أن تتملص ولم تنفذ تطبيق ما اتفق عليه

 
لم يكن عدم نقل الصالحيات من الجانب اإلسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني بشكل كامل إال للحفاظ على 

صل ذلك في رفض إسرائيل تسليم ملفات وسجالت األراضي بشكل كما ح، المخططات اإلسرائيلية وسريتها
 .صة حفاظا على سرية التغيرات التي تمت بهاقحيث أبقته نا، كامل إلى الجانب الفلسطيني

 
وتبين للباحث أن إسرائيل استطاعت من خالل تقسيم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق 

A.B.C ،ياتها األمنية والسيطرة على المساحة األكبر من حجم الحفاظ على اكبر جزء من صالح
 .األراضي الفلسطينية

 
يرى الباحث أيضا أن الجلسات التي عقدت بشكل يومي بين مكاتب االرتباط المدني الفلسطيني 

استطاعت أن تساهم بشكل ايجابي بحل العديد من القضايا التي تتعلق بحياة السكان ، واإلسرائيلي
رغم من النتائج السلبية غير البسيطة التي كانت تواجه موظفي هذه المكاتب بسبب التعنت بال نالفلسطينيي

أو ينعكس ، أحيانا إلى مزاج الضابط اإلسرائيلي عوالرفض اإلسرائيلي من تنفيذ االتفاق، والذي كان يخض
ا من منطلق انطالقو ستطاع الجانب اإلسرائيلي من خالل هذه األمور ا، من خالل الظرف السياسي العام

اعتبر المخرج ألي قضية  يوالذ، القوة والسيطرة إيجاد األعذار والمبررات برفض أي طلب بحجة األمن
وخصوصا في قضايا البنية التحتية وفيما يتعلق في ، يريد الجانب اإلسرائيلي التنصل والتهرب منها

 تبعت من الجانب اإلسرائيليولقد تبين للباحث أن السياسة التي ا ،األراضي من أجل السيطرة عليها
حيث عمل الجانب اإلسرائيلي في البداية على ، كانت سياسة مبرمجة من األسهل إلى األصعب للتصاريح

وبعد مرحلة معينة اخذ الجانب اإلسرائيلي وضع الشروط ، تقديم التسهيالت بإصدار هذه التصاريح
مرحلة تم إيقاف إصدار بعض األنواع من إلى أن وصل األمر إلى ، والمصاعب والتعقيدات في إصدارها

الجانب  تمكنوبجانب ما ذكر ، والقسم الذي أبقي على إصداره كان يتم بشروط صعبة ومعقدة، التصاريح
الفلسطيني الحفاظ على إبقاء صدور أجزاء من هذه التصاريح بالرغم من التهرب اإلسرائيلي ومحاولة خلق 

 .حتى يشعر باليأس الملل واإلحباط لدى الجانب الفلسطيني
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والتي تنطلق من سياسة فرض األمر الواقع ، بقيت إسرائيل متمسكة بالطريقة القديمة في حل المشاكل
إال أن الموقف الفلسطيني ومن خالل االلتزام بالثوابت الفلسطينية استطاع أن يحقق شي في عدم ، بالقوة

ضائح واالعتداءات المستمرة من قبل الجيش إليه الجانب اإلسرائيلي من خالل كشف الف فتمرير ما يهد
والتي كانت تثار في االجتماعات مع الجانب ، وممتلكاتهم نالفلسطينيي نوالمستوطنين على المواطني

 .اإلسرائيلي وعلى شكل احتجاج مستمر

 
 التوصيات  9.8.6

 
تفاق الذي وقع في أنه ال يمكن الوصول إلى تطبيق بنود اال، ما سبق يستطيع الباحث أن يقول ىبناء عل

متجاهلة جميع ، وذلك لكون إسرائيل بقيت مسيطرة على جميع األمور بالقوة، واشنطن بشكل كامل
ة التفاوض التي حيث أثبتت طريق، المعاهدات واالتفاقيات، وعليه يجب أن يعاد النظر في طريقة التفاوض 

من  كان وبذلك ،عا من الجانب اإلسرائيليكان  متوقما والتي لم تؤدي ، هذه التجربة  راعتها واشنطن عقم
ما يجري  في المحادثات مع  ربط التفاوض من خالل مسار الضروري على الجانب الفلسطيني أن يغير

قضايا التي سيتم التفاوض عليها عن قرب وبشكل حقيقي وعملي الواإلطالع المسبق على ، ارض الواقع 
ورة التمسك بالعمل من خالل الشريعة الدولية وضر ، وليس نظري فقط من خالل خرائط ومخططات 

شراكقرارات مجلس األمن ، قبل التوصل إلى ، ومشاورة األمة العربية واإلسالمية في أجراء أي تفاوض  وا 
ومن ، حتى ال يكون بشكل منفرد وعدم الموافقة والتنفيذ لالتفاقات بشكل متسرع وفوري  ،أي اتفاق

ذ القرار من أجل الرجوع لدراسة القضية المتفاوض عليها بشكل حقيقي الضروري التأجيل والتروي في اتخا
وتقسيم ، ويجب أن يكون هناك توحيد للعمل الفلسطيني من جميع ألوان الطيف الفلسطيني ، وواقعي 

المهام وطبيعتها ضمن توافق وطني واضح ال يخرج عن حدود الثوابت الفلسطينية على أسس تخدم 
 .ا المصلحة الوطنية العلي

 
، عليها ودراستها لإلطالعضروري نقل التجربة العملية الناجحة من منطقة إلى أخرى ويرى الباحث 

ونقل التغذية الراجعة  ،وخاصة في عمل مكاتب الشؤون المدنية مع ضرورة الحفاظ على استمرارية التواصل
مع توضيح ، يتم االتفاق عليها من اللجان العليا إلى اللجان األقل بالمراتب مع التعميم المسبق ألي قضية

من أجل الضغط على الجانب اإلسرائيلي في تنفيذ ما اتفق عليه ، آلية التنفيذ مع العمل المشترك والموحد 
 .وبوضوح متكامل 
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