
 

سنة مرت على توقٌع اتفاقٌات أوسلو 02حقٌقة:  02  

 

تحل فً شهر سبتمبر / أٌلول الجاري الذكرى 
أو ما ٌعرف  العشرٌن لتوقٌع اتفاقٌة أوسلو األولى،

نفقت أوعلى الرغم من ملٌارات  1بإعالن المبادئ.
بذلها المجتمع  على المساعدات الدولٌة، وجهود  

الدولً لدعم بناء الدولة الفلسطٌنٌة، فقد كانت 
العشرٌن "الفرص الضائعة" عنوان السنوات 

الماضٌة.  وما زال سكان األراضً الفلسطٌنٌة 
 لالمحتلة ٌعانون اآلثار السلبٌة الستمرار االحتال

وممارسات ٌلً، وما واكبها من سٌاسات اإلسرائ
ع فً جولة جدٌدة من تمٌٌزٌة كثٌرة. والٌوم، نشر

 .المفاوضات

 خال العشرٌن سنة الماضٌة:

ر  والنا  ألزادت إسرائٌل من سٌطرتها على ا
 فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة: 

 إسرائٌل، وبسرعة، فً المستوطنات  توسعت
فً الضفة الغربٌة، بما فٌها القد  الشرقٌة: 
زاد عدد المستوطنٌن اإلسرائٌلٌٌن بأكثر من 

1991سنة  505,222من  لٌرتفعالضعف، 
5
 

الٌوم، فً شتى أنحاء  252,222إلى أكثر من 
فً القدس  522,222الضفة الغربٌة، منهم 

الشرقٌة.
1
غٌر شرعٌة  اإلسرائٌلٌةالمستوطنات  

بموجب القانون الدولً
4
وٌنظر إلٌها باعتبارها  

عقبة خطٌرة أمام السالم. تقدم الحكومة 
دوالر  50,222تصل إلى  إعانة اإلسرائٌلٌة

لكل شقة تبنى فً مستوطنة،
2

وٌستمتع  
المستوطنون بالعدٌد من الفوائد المالٌة، من 

بٌنها اإلعفاءات الضرٌبٌة.
0
وعلى الرغم من  

استئناف المفاوضات، وافقت الحكومة 
 1022على بناء ما ال ٌقل عن  اإلسرائٌلٌة

وحدة استٌطانٌة جدٌدة.
7 

  مصادر بالمائة من  02سٌطرت إسرائٌل على
 252,222 ، وٌستهلكالمٌاه الفلسطٌنٌة

ضعاف أمستوطن إسرائٌلً ما ٌقرب من ستة 

ملٌون فلسطٌنً فً الضفة  5.0ما ٌستهلكه 
الغربٌة.

0
معظم المستوطنات فً الضفة الغربٌة  

ٌُحظر  تقع بالقرب من مصادر المٌاه، والتً 
ٌستهلك المستوطنون على الفلسطٌنٌٌن ورودها. 

وادي األردن كمٌات كبٌرة من  اإلسرائٌلٌون فً
الزراعٌة المخصصة  مالمٌاه لري منتجاته

للتصدٌر، بٌنما ٌعانً المزارعون الفلسطٌنٌون 
لري محاصٌلهم. فً إطار عملٌة أوسلو تم 
تشكٌل لجنة مٌاه مشتركة، ٌتساوى فٌها عدد 

عضاء من الجانبٌن، ولكنها تمنح الجانب األ
ٌتعلق بموارد اإلسرائٌلً وحده حق الفٌتو فٌما 

المٌاه وتنمٌة البنٌة التحتٌة فً الضفة الغربٌة.
9

 

  منشأة  000222كثر من أأزالت إسرائٌل
األراضً الفلسطٌنٌة فلسطٌنٌة فً شتى أنحاء 

، شملت مساكن، 1991منذ عام  المحتلة
وأنظمة مٌاه، ومرافق زراعٌة، وممتلكات 

أمر إزالة  4222والٌوم هناك حٌوٌة آخرى. 
آت فلسطٌنٌة، وتنتظر التنفٌذ.صدرت لمنش

12
  
الغالبٌة العظمى من أوامر اإلزالة تصدر بسبب 
البناء بدون الحصول على إذن. بٌد أن أكثر من 

% من طلبات اإلذن بالبناء التً تقدم بها 94
فلسطٌنٌون فً السنوات األخٌرة، رفضتها 

.اإلسرائٌلٌةالحكومة 
11

وفً الشهر األخٌر  
منشؤة  10ال ٌقل عن فقط، أزالت إسرائٌل ما 

أسرة. 11فلسطٌنٌة، مما تسبب فً تشرٌد 
15

 

  توسعت لتسٌطر اآلن  اإلسرائٌلٌةالمستوطنات
بالمائة من األراضً فً  20على أكثر من 
الضفة الغربٌة.

03
ُخمس األراضً التً ٌحتلها  

فلسطٌنٌة  المستوطنون بنٌت على أراض  
خاصة.

14
فعلى الرغم من أن المناطق المشٌدة  

بالمائة من  1.2تمثل  اإلسرائٌلٌةللمستوطنات 
مساحة الضفة الغربٌة، فإن المشروع 
االستٌطانً اإلسرائٌلً ٌشمل فً اتساعه أكثر 

تخصٌص واستغالل  وذلك أنمن ذلك بكثٌر. 
احتٌاطً األراضً، والمرافق الزراعٌة 



من  هاوالصناعٌة، والطرق الجانبٌة، وغٌر
مرافق بنٌة تحتٌة كلها من اختصاص مجالس 

والتً لٌس  ،اإلسرائٌلٌةمناطق المستوطنات 
 للفلسطٌنٌٌن فٌها أي تمثٌل.

  استٌطان   نقطة 022هناك الٌوم أكثر من
، تسٌطر مجتمعة على أكثر من عشوائٌة
دونم 000222

00
من األراضً فً الضفة  

الغربٌة. 
00
ات ننقاط االستٌطان هذه مستوط  

تصرٌح رسمً  اٌصدر له تم إنشاإها دون أن 
وعلى الرغم من صدور أوامر إزالة إسرائٌلً. 

لها فً بعض األحٌان، فنادراً ما ٌتم التنفٌذ، بل 
وكثٌراً ما تلقى تلك النقاط مساعدة من 

فة. بدأ إنشاء تلك لمختال اإلسرائٌلٌةالوزارات 
، بعد أن زادت رقابة 1990النقاط سنة 

على توسع المستوطنات  رائٌلٌةاإلسالحكومة 
وسلو لم أالجدٌدة. ورغم أن نصوص اتفاقٌات 

تمنع صراحًة توسٌع المستوطنات، فإن روح 
ً باالتصال الجغرافً ألراض تاالتفاقٌة اعترف

عنصراً  الضفة الغربٌة وقطاع غزة بوصفه
 محورٌاً فً الدول الفلسطٌنٌة المستقبلٌة.

  الحماٌة من ما زال الفلسطٌنٌون محرومٌن من
وسلو، وفً أ. بعد اتفاقٌات عنف المستوطنٌن
 ً، قام مستوطن إسرائٌل1994فبراٌر / شباط 

فلسطٌنٌاً فً الخلٌل. ومنذ ذلك الحٌن،  59بقتل 
تزاٌد عنف  المنتظمةأظهرت المتابعة 

المستوطنٌن، لٌقوض السالمة الجسدٌة 
أرزاقهم. وقد زاد عدد  للفلسطٌنٌٌن وموارد

طنٌن التً أسفرت عن وقوع هجمات المستو
إصابات بٌن الفلسطٌنٌٌن واإلضرار بممتلكاتهم 

، 5212مقارنًة بـ  5211% فً 15بنسبة 
.5229% مقارنًة بـ 144 وبؤكثر من

17
وفً  

 12,222وحدها تضررت أو دمرت  5211
شجرة ٌملكها فلسطٌنٌون، معظمها أشجار 

زٌتون.
10
% مما تم 92ورغم ذلك، فؤكثر من  

متابعته من شكاوى قدمت ضد عنف 
المستوطنٌن، فً السنوات األخٌرة، تم حفظها 

دون توجٌه اتهام.
19

مستوطنٌن  0كذلك قُتِل  
آخرون على ٌد  17إسرائٌلٌٌن، وأصٌب 

.5211فلسطٌنٌٌن فً 
52 

 

 

 اتفاقٌات أوسلو

ة ابتغً من عملٌة أوسلو للسالم أن تفضً إلى تسوٌ
نهائٌة قائمة على التفاوض بٌن الطرفٌن، فً 

وتم تؤجٌل   مشاكل مزمنة غضون خمس سنوات. 
 اإلسرائٌلٌةمثل وضع القدس، والمستوطنات 

منٌة، والحدود الدولٌة، وحقوق األ والترتٌبات
لتتم تسوٌتها خالل تلك  ،الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن

  الفترة. 

ة إنشاء السلط إلى تلك العملٌةأفضت كذلك 
، لتكون مسإولة عن إدارة األراضً الفلسطٌنٌة

تم تقسٌم  1992الواقعة تحت سٌطرتها. ففً سنة 
الضفة الغربٌة إلى المناطق )أ( و)ب( و)ج(، مما 
فتت الضفة وحدَّ من السٌادة الفلسطٌنٌة علٌها. 
وكان للسلطة الفلسطٌنٌة السٌطرة المدنٌة واألمنٌة 

رة المدنٌة على الكاملة على المنطقة )أ(، والسٌط
المنطقة )ب( بٌنما ظلت السٌطرة األمنٌة علٌها 

. أما المنطق )ج(، والتً اإلسرائٌلٌةبٌد الحكومة 
بالمائة من أراضً الضفة  02تمثل أكثر من 

ها، فظلت تحت ربٌة والكتلة الوحٌدة المتصلة فٌالغ
السٌطرة المدنٌة واألمنٌة الكاملة للحكومة 

 .اإلسرائٌلٌة

 

 زة عن العالم الخارجً بشكل متزاٌد:زاد عزل غ

  ارتفعت معدالت البطالة فً غزة من أقل من
بالمائة 02

00
فً أوائل التسعٌنٌات إلى أكثر  

بالمائة الٌوم. 30من 
00
بالمائة فقط من  11 

النساء فً غزة تعملن، وهو أقل معدل فً 
المنطقة بؤسرها.

51
بالمائة من  22ما ٌقرب من  

الشباب عاطلون، وآفاق العمل تقلصت كثٌراً 
بسبب القٌود الصارمة المفروضة على الخروج 

من غزة للعمل.
54
  

  صناعة الصٌد فً غزة أوشكت على االنهٌار
اتفق، فً إطار أوسلو، على مساحة صٌد التام. 
. غٌر أن الصٌادٌن الٌوم ال مٌالً بحرٌاً  52تبلغ 
م باإلبحار ألكثر من ستة أمٌال بحرٌة له ٌسمح

من ساحل غزة، وكثٌراً ما ٌتعرضون إلطالق 
الرصاص الحً من دورٌات البحرٌة 

التً تراقب حدود الصٌد. كانت تلك  اإلسرائٌلٌة



ثالثة  5211ونوفمبر  5229المساحة بٌن 
المساحة  فًأمٌال بحرٌة فقط.  هذا التقلٌص 

سماك طن متري من األ 1422ٌعنً خسارة 
كل سنة، تكلف االقتصاد الفلسطٌنً فً غزة 

ملٌون دوالر. 50خسارة تصل إلى نحو 
52
كان  

الصٌد من الصناعات األساسٌة فً غزة، والٌوم 
بالمائة من الصٌادٌن فً غزة  92ٌتلقى 

صٌاد( مساعدات دولٌة. 1222)
50 

  الزٌادة السكانٌة فً غزة ال تجد مكاناً تذهب
نسمة / كم 1072السكانٌة كانت الكثافة لٌه. إ

5
 

.1991فً 
57
 1.7م ما زال أكثر من وٌوال  

ملٌون نسمة فً غزة ٌعٌشون على المساحة 
كم 102نفسها )

5
نسمة / كم 4027(، بكثافة 

5
 .

ضعف الكثافة السكانٌة فً  14تلك الكثافة تبلغ 
نسمة / كم 129إسرائٌل، والتً كانت نسبتها 

5
 

.5211فً 
50 

 الً، مساحة التأمٌن تقلٌص مساحة صغٌرة أص
المتفق علٌها فً أوسلو، تقوم إسرائٌل 

تستخدم بتوسٌعها، أحادٌاً، بشكل متدرج. 
إسرائٌل الٌوم الذخٌرة الحٌة، بشكل منتظم، 
للحفاظ على سٌطرتها الكاملة على المنطقة 

ة وحول الحدود مع زالمحظورة داخل غ
إسرائٌل. وقد منعت بذلك وصول الفلسطٌنٌٌن 

 من تلك القرٌبةون فً المنطقة الذٌن ٌعمل
.أراضٌهمالحدود، إلى 

59
ونتٌجة لذلك، لم ٌعد  

بالمائة من  12من الممكن زراعة ما ٌصل إلى 
األراضً الزراعٌة فً غزة، وهو ما ٌكلف 

ملٌون  22االقتصاد الغزاوي ما ٌقدر بؤكثر من 
دوالر سنوٌاً.

12 

أراضً الفسطٌنٌٌن، والشعب، والمجتمع، 
 موا:تشرذموا وُقس  

   ٌكافح الفلسطٌنٌون المقٌمون فً القد
ٌقدر عدد  الشرقٌة لالستمرار فً منازلهم.

 القدسالمنشآت الفلسطٌنٌة التً أزالتها بلدٌة 
منشؤة سكنٌة،  1022بؤكثر من  اإلسرائٌلٌة

.1991وعامة، وتجارٌة، منذ 
11
هذا فضالً عن  

فلسطٌنً مهددٌن بإزالة  00,222أكثر من 
منازلهم.

15
كل ذلك، على الرغم من أن قضٌة  

القدس متروكة لمفاوضات الحل النهائً، حسب 
 عملٌة أوسلو للسالم.

  نقطة تفتٌش،  002نظام ٌتكون من نحو
وحاجز، وبوابة تسٌطر علٌها إسرائٌل، قلصت 

من قدرة المدنٌٌن الفلسطٌنٌٌن على  كثٌراً 
.التنقل

33
، كان هناك 1991وحتى  1975منذ  

وج مطبق، ٌستطٌع بموجبه نظام تصارٌح خر
المقٌمون فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة أن 
ٌدخلوا إسرائٌل والقدس الشرقٌة بحرٌة، وأن 

ٌتنقلوا بٌن غزة والضفة الغربٌة.
14
كن هذا لو 

، عندما وضعت 1991األمر انتهى فً 
إسرائٌل نظام تصارٌح جدٌد قٌد حرٌة 
الفلسطٌنٌٌن فً الحركة، وكان بداٌة لسٌاسة 

نقطة تفتٌش  422إلغالق. هذا فضالً عن نحو ا
ٌتم نشرها، فً المتوسط، كل شهر. متنقلة

12 
  ،الجدار العازل فصل المجتمعات الفلسطٌنٌة

جغرافٌاً، وحرمها من الوصول إلى أراضٌها 
 5225فً الزراعٌة والخدمات الحٌوٌة. 

فً بناء جدار  اإلسرائٌلٌةشرعت الحكومة 
كم، سوف ٌمنع مساره المخطط له  720بطول 

 9.4فلسطٌنًٌ الضفة الغربٌة من الوصول إلى 
من أراضً الضفة، بما فٌها القدس الشرقٌة. 

الف الفلسطٌنٌٌن آوبسبب هذا الجدار أصبح 
ٌعٌشون معزولٌن داخل جٌوب فً المنطقة بٌن 
الجدار والخط األخضر، مما فرض قٌوداً كبٌرة 

ى موارد الرزق والنفاذ إلى الخدمات عل
 األساسٌة، بما فٌها المدارس والمستشفٌات.

  القد  الشرقٌة التً كانت فً السابق مركز
الحٌاة السٌاسٌة، والتجارٌة، والدٌنٌة، 
والثقافٌة الفلسطٌنٌة، ٌتم عزلها بشكل متزاٌد 
 عن بقٌة أنحاء األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة.

ٌنً ٌقٌمون فً القدس فلسط 22,222أكثر من 
الشرقٌة منعزلون اآلن عن مركز المدٌنة، 
وٌصعب علٌهم الوصول إلى الخدمات التً 
ٌحق لهم االستفادة منها والتً ٌدفعون 

الستخدامها الضرائب.
10 

  أن تحصل  علٌهاالعائالت الفلسطٌنٌة المقسمة
حتى ٌلتئم  اإلسرائٌلٌةعلى موافقة الحكومة 

 البت فٌها ٌتمعائالت طلبات لم شمل ال شملها.
على سبٌل بشكل انتقائً، و 5222منذ سنة 

"المجاملة السٌاسٌة".  فطلب لم شمل العائلة 
سنوات للبت فٌه،  12ٌمكن أن ٌستغرق 

والفلسطٌنً الذي ٌتزوج من غٌر مقٌمة هذا 



األراضً شهر، سٌلتئم شمله مع عروسه فً لا
ر  الفلسطٌنٌة المحتلة بعد عقد من الزمان، إن قُدِّ

له ذلك.
17
إلى  5222توصل مسح أجري فً  

فلسطٌنً مقٌم فً غزة  042,222أن أكثر من 
 ،والضفة الغربٌة مضارون ألن لدٌهم أب أو أم

أو قرٌب، أو ابن، أو زوج أو زوجة غٌر 
مسجلٌن فً سجل السكان اإلسرائٌلً.

10
  

  فً إجراء أحادي اإلسرائٌلٌةسحبت الحكومة 
 000022الجانب، حقوق اإلقامة من أكثر من 
لم ُتَعد  فلسطٌنً مقٌم فً القد  الشرقٌة.

بعد سحبها إلى لبعض  الدائمةحقوق اإلقامة 
مئات من الفلسطٌنٌٌن فقط.

19
ٌقدر عدد من ال  

فً القدس  اإلقامةمحتفظٌن بحق  نزالوٌ
بنحو  الفلسطٌنٌٌنالشرقٌة الٌوم من 

591,222.
42 

ٌنً الذي كان مستقاًل، أصابه االقتصاد الفلسط
 الضمور:

  ما زال الفلسطٌنٌون ٌدفعون ثمن استمرار
إذا أتٌح للفلسطٌنٌٌن االحتالل اإلسرائٌلً. 

نصٌب عادل من موارد المٌاه، ورفعت 
القٌود فً المنطقة )ج(، سٌدر االقتصاد 

ملٌار  1.00الفلسطٌنً ما ٌقدر بنحو 
دوالر إضافٌة سنوٌاً.

41 
  ًبٌنما شهد الناتج اإلجمالً المحل

اإلسرائٌلً نمواً هائالً، أصاب مثٌله 
ارتفع نصٌب الفرد الفلسطٌنً الجمود. 

اإلسرائٌلً من الناتج اإلجمالً المحلً من 
إلى أكثر من  1991دوالر سنة  11,022
دوالر الٌوم. 15,222

45
فً الوقت نفسه،  

كان نصٌب الفرد من الناتج اإلجمالً 
 5222ً الضفة الغربٌة نحو المحلً ف

دوالر فً أوائل التسعٌنٌات
41

وأصبح  
الٌوم، بٌنما انخفض فً غزة من  5291
دوالر. 1274دوالر إلى  1512

44
لو  

كانت اإلنتاجٌة قد استمرت فً معدالت 
ارتفاعها قبل أوسلو، لوصل نصٌب الفرد 

األراضً من الناتج اإلجمالً المحلً فً 
% 00ٌقدر بـ  إال ما الفلسطٌنٌة المحتلة

بؤكثر مما هو علٌه اآلن.
42 

  )أسعار األراضً فً المنطقتٌن )أ( و)ب
% من مثٌالتها فً المنطقة 002أعلى 
سعار أأصاب التضخم الشدٌد )ج(. 

ضً فً المنطقتٌن )أ( و)ب( نتٌجة ااألر
القٌود المفروضة على التنمٌة الفلسطٌنٌة 
فً المنقطة )ج(. وقد أفضى نقص 

باشر إلى انخفاض األراضً، بشكل م
المخرجات، وارتفاع نسبة البطالة، وتقلص 

القدرة التنافسٌة للمنتجات الفلسطٌنٌة.
40 

  وسط الخلٌل الذي كان ٌعج بالحٌاة تحول
بعد أن كانت الخلٌل . إلى مدٌنة أشباح

المركز التجاري لمنطقة جنوب الضفة 
الغربٌة بؤسرها، تم تقسٌمها إلى قسمٌن فً 

 222طر نحو سٌمفاوضات أوسلو. 
مستوطنً إسرائٌلً على قلب المدٌنة، فً 

 1994آالف من الجنود. وفً  حماٌة عدة
ار عسكري إسرائٌلً بإغالق صدر قر

الشهداء، وهو شارع السوق  شارع
الرئٌسً للسٌارات والمترجلٌن 
الفلسطٌنٌٌن. وأسفر االنهٌار االقتصادي 

، عن 5222منذ سنة  ،لمركز المدٌنة
نشاط تجاري  1022إغالق أكثر من 
وحرفً فلسطٌنً.

47
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ابتغً من إعالن المبادئ حول ترتٌبات الحكم الذاتً المإقت.   

عملٌة أوسلو للسالم أن تفضً إلى تسوٌة نهائٌة قائمة على التفاوض 
بٌن الطرفٌن، فً غضون خمس سنوات. وتم تؤجٌل مشاكل مزمنة 

والترتٌبات األمنٌة،  اإلسرائٌلٌةمثل وضع القدس، والمستوطنات 
والحدود الدولٌة، وحقوق الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن، لتتم تسوٌتها خالل 

ة. كذلك أفضت تلك العملٌة إلى إنشاء السلطة الفلسطٌنٌة، تلك الفتر



                                                                                       
لتكون مسإولة عن إدارة األراضً الواقعة تحت سٌطرتها. ففً سنة 

تم تقسٌم الضفة الغربٌة إلى المناطق )أ( و)ب( و)ج(، مما  1992
فتت الضفة وحدَّ من السٌادة الفلسطٌنٌة علٌها. وكان للسلطة 

واألمنٌة الكاملة على المنطقة )أ(، الفلسطٌنٌة السٌطرة المدنٌة 
والسٌطرة المدنٌة على المنطقة )ب( بٌنما ظلت السٌطرة األمنٌة علٌها 

 02. أما المنطق )ج(، والتً تمثل أكثر من اإلسرائٌلٌةبٌد الحكومة 
بالمائة من أراضً الضفة الغربٌة والكتلة الوحٌدة المتصلة فٌها، 

 .اإلسرائٌلٌةالكاملة للحكومة  فظلت تحت السٌطرة المدنٌة واألمنٌة
5
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