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  نص االتفاق املرحلي بين إسرائيل
  ومنظمة التحرير الفلسطينية على توسيع
  احلكم الذاتي الفلسطيني يف الضفة الغربية

    .24/9/1995طابا، 
  

  
  :عام

االتفاق املرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يف ذلك مالحقه اخملتلفة، من  يتكون
وملحق باجلسم الرئيسي لالتفاق ستة مالحق . ت بين إسرائيل والفلسطينيينصفحة تبين مستقبل العالقا 400

واملسائل القانونية، والعالقات  ،)نقل السلطات(ترتيبات األمن، واالنتخابات، والشؤون املدنية : تتعامل مع
  .االقتصادية، والتعاون اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

الية ال تزيد على خمس سنوات اعتباراً من ـفترة انتقينص االتفاق على أن جملساً فلسطينياً سينتخب ل
وسوف تبدأ املفاوضات على ترتيبات ). 1999مايو /أي يف موعد ال يتجاوز أيار(اق غزة ـ أريحا ـاريخ توقيع اتفـت

  .1996مايو /الوضع النهائي يف موعد ال يتجاوز أيار
فيها القدس، والالجئون، واملستوطنات، وسوف تتناول مفاوضات الوضع النهائي القضايا املتبقية، بما 

  .إلخ... وترتيبات األمن، واحلدود والعالقات والتعاون مع البلدان اجملاورة
  

  :االنتخابات
اجمللس هو هيئة منتخبة، ووفقاً لذلك فإن االتفاق يبين ترتيبات النتخابات ديمقراطية للمجلس يشارك 

. ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر املسجلين يف سجل السكانفيها جميع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة 
يوماً من إكمال جيش الدفاع اإلسرائيلي إعادة انتشاره خارج املناطق اآلهلة بالسكان  22وجترى االنتخابات بعد 

  .يف الضفة الغربية
اته وسيجرى انتخاب منفصل يف الوقت ذ. سوف تكون االنتخابات للمجلس شخصية وبحسب املناطق

  .لرئيس السلطة التنفيذية للمجلس
سيرفض ترشيح أي فرد، أو حزب أو ائتالف أحزاب إذا كان هذا الفرد أو احلزب أو ائتالف األحزاب يشهر 

سيكون يف مقدور سكان القدس . وجهات نظر أو أعماالً عنصرية يف صورة غير قانونية أو غير ديمقراطية
وسيجري التصويت . وفقاً لترتيبات خاصة مبينة بالتفصيل يف االتفاق الفلسطينيين أن يشاركوا يف االنتخابات

ولن . يف أماكن خارج القدس وبواسطة مغلفات خاصة سترسل من مكاتب بريد إىل اللجنة املركزية لالنتخابات
 يكون يف مقدور أي فلسطيني له عنوان يف القدس ويرغب يف الترشح النتخابات اجمللس الفلسطيني أن يفعل ذلك

ستكون كل مراحل عملية . إذا كان له أو لها عنوان إضايف ساري املفعول يف الضفة الغربية أو قطاع غزة إالّ
وقد وافق االحتاد األوروبي، بناء على طلب . االنتخابات مفتوحة للمراقبة الدولية لضمان أنها حرة ونزيهة

مؤلفاً من ممثلين عن الدول واملنظمات الدولية  وسيكون وفد املراقبة. اجلانبين، على تنسيق مراقبة االنتخابات
النروج،  ،االحتاد األوروبي، األمم املتحدة، الواليات املتحدة، االحتاد الروسي، كندا، مصر، اليابان، األردن: التالية

  .جنوب إفريقيا، دول عدم االنحياز، منظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة املؤتمر اإلسالمي
                                                 

  اله والوثيقة أع. عن الجانب الفلسطيني، وأوري سافير عن الجانب اإلسرائيلي) أبو عالء(وّقعه باألحرف اُألولى آل من أحمد قريع
 .االتفاق الذي وزِّع باإلنكليزية   ترجمة غير رسمية لنص

 "25/9/1995، )لندن" (الحياة. 
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  :اجمللس الفلسطيني

ة واملدنية يتوىل اجمللس الفلسطيني الذي سيقام بعد االنتخابات سلطات ومسؤوليات يف اجملاالت األمني
ومع تشكيل اجمللس، سيجري سحب احلكم العسكري اإلسرائيلي . يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو مبين أدناه

ملطالبات، وااللتزامات يف اجملاالت املنقولة وسيتوىل اجمللس املسؤولية عن كل احلقوق، وا. وحل اإلدارة املدنية
  .ويف الوقت نفسه حتتفظ إسرائيل بتلك السلطات واملسؤوليات غير املنقولة إىل اجمللس. إليه

وينص االتفاق على أن السلطات . عضواً سلطات تشريعية وتنفيذية 82سيكون للمجلس الذي سيتألف من 
. رس سلطاته التنفيذية جلنة من اجمللس، هي السلطة التنفيذيةالتشريعية يمارسها اجمللس ككل، بينما تما

  .وستتألف هذه اللجنة من أعضاء يف اجمللس مع جمموعة صغيرة من املسؤولين املعنيين
ويجب مالحظة أنه لن يكون له صالحيات . وتشمل صالحيات اجمللس كل املسائل ضمن اختصاصاته

ق ينص على عدد من اجملاالت التي يمكن ملنظمة التحرير الفلسطينية غير أن االتفا. يف جمال العالقات اخلارجية
اقتصادية، مع البلدان املانحة، ويف جمال (أن جتري فيها، نيابة عن اجمللس، مفاوضات وأن توقع اتفاقات 

  ).التنمية اإلقليمية
  

  :األمن وإعادة االنتشار
. وفقاً للجدول الزمني املبين يف االتفاق سيعيد جيش الدفاع اإلسرائيلي نشر قواته يف الضفة الغربية

ويف املرحلة األوىل الرامية إىل تسهيل إجراء االنتخابات، سينسحب جيش الدفاع اإلسرائيلي من مناطق الضفة 
يف مدينة اخلليل (ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، ورام الله وبيت حلم  املدن الست ـ جنين،: الغربية اآلهلة بالسكان

ويف نهاية إعادة االنتشار لن يكون أي وجود  .بلدة وقرية 450ـ و) ات أمن خاصة وفقاً لنص االتفاقستطبق ترتيب
  .تقريباً جليش الدفاع اإلسرائيلي يف مراكز السكان الفلسطينية

ويف صورة عامة، سيكون إلسرائيل يف كل أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، املسؤولية العليا عن األمن 
  .اإلسرائيليين واملستوطناتاخلارجي وأمن 

ويف ما يتعلق باألمن الداخلي والنظام العام، يحدد االتفاق ثالثة ترتيبات خمتلفة لثالثة أنواع من 
  :املناطق

ويف هذه املناطق سيكون للمجلس التنفيذي املسؤولية . تشمل املدن الست املذكورة أعاله" أ"ـ املنطقة 
  .لعام وكذلك املسؤوليات املدنية الكاملةالكاملة عن األمن الداخلي والنظام ا

 68ويف هذه املناطق، التي تضم نحو . تشمل البلدان والقرى الفلسطينية يف الضفة الغربية" ب"ـ املنطقة 
وسيناط ". أ"يف املئة من السكان الفلسطينيين، سيمنح اجمللس سلطة مدنية كاملة، كما هو احلال يف املنطقة 

. ظام العام، بينما تتوىل إسرائيل سلطة األمن العليا حلماية مواطنيها ومكافحة اإلرهابباجمللس احلفاظ على الن
  .وستكون لهذه املسؤولية األسبقية على املسؤولية الفلسطينية عن النظام العام

حمطة شرطة فلسطينية يف بلدان وقرى فلسطينية حمددة لتمكين الشرطة الفلسطينية من  25ستقام 
ويتضمن االتفاق نصوصاً تتطلب تنسيق وتأكيد حركة الشرطة الفلسطينية . عن النظام العام ممارسة مسؤوليتها

التي تشمل املناطق غير املأهولة، واملناطق ذات األهمية االستراتيجية بالنسبة إىل " ج"يف املنطقة . مع إسرائيل
وسيتوىل اجمللس . والنظام العاممن املة عن األإسرائيل واملستوطنات اليهودية، ستحتفظ إسرائيل باملسؤولية الك

  .كل تلك املسؤوليات املدنية غير املتصلة باألرض كالشؤون االقتصادية، والصحية والتعليمية، إلخ
  

  :عمليات إعادة االنتشار اإلضافية
إضافة إىل إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية املوصوفة أعاله، ينص االتفاق على أن تتم سلسلة 

ويف سياق عمليات . ستة شهور بعد تنصيب اجمللس منها رى من عمليات إعادة االنتشار على مراحل مدة كلأُخ
إىل االختصاص اإلقليمي للمجلس بحيث تشمل مسؤولية " ج"االنتشار هذه ستنقل أجزاء إضافية من املنطقة 

الغربية باستثناء املناطق التي  الفلسطينيين عن األراضي، بحلول نهاية مراحل إعادة االنتشار، أراضي الضفة
  ).املستوطنات، املواقع العسكرية، إلخ(بالنسبة إليها يف املفاوضات على الوضع النهائي  Jurisdictionسيقرر الـ 
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  :إلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية
تدمير إسرائيل، يف يتضمن االتفاق تعهداً بإلغاء تلك املواد يف امليثاق الوطني الفلسطيني التي تدعو إىل 

  .غضون شهرين من تدشين اجمللس
  

  :سياسة األمن ملنع اإلرهاب والعنف
شخص، تتكون منها قوة األمن الفلسطينية  12.000قوة شرطة قوية، قوامها  ينص االتفاق على تشكيل

  .ويحدد ملحق األمن انتشار قوة الشرطة، ومعداتها املقرة وطرق عملها. الوحيدة
على التزام إسرائيل واجمللس الفلسطيني بالتعاون يف الكفاح ضد اإلرهاب ومنع  وينص ملحق األمن

  :الهجمات اإلرهابية، وفقاً لإلطار التايل
  .أ ـ الشرطة الفلسطينية هي سلطة األمن الفلسطينية الوحيدة

  .ب ـ ستتصرف الشرطة الفلسطينية بطريقة منظمة ضد كل مظاهر العنف واإلرهاب
وستصادر . ج ـ سيصدر اجمللس تراخيص من أجل جعل حيازة املدنيين وحملهم أسلحة أمراً قانونياً

  .الشرطة الفلسطينية أي أسلحة غير قانونية
  .د ـ ستعتقل الشرطة الفلسطينية وتقدم للمحاكمة أي أفراد يشتبه بأنهم يقومون بأعمال عنف وإرهاب

ضمان التعامل فوراً وبفاعلية وكفاءة مع أي حادث ينطوي على سيتصرف اجلانبان، وفقاً لهذا االتفاق، ل
ومن أجل هذه الغاية، . تهديد أو أعمال إرهاب، أو عنف أو حتريض، سواء ارتكبه فلسطينيون أو إسرائيليون

  .سيتعاونان يف تبادل املعلومات وسينسقان سياساتهما ونشاطاتهما
وستعمل املكاتب اإلقليمية . يلي والشرطة الفلسطينيةستشكل جلان أمن مشتركة بين جيش الدفاع اإلسرائ

وستعمل ". أ"وستضمن الدوريات املشتركة احلركة احلرة واآلمنة على الطرق املعينة يف املنطقة . ساعة يومياً 24
  .قلة كوحدات رد سريع يف حال وقوع حوادث أو حاالت طارئةتنوحدات مشتركة م

  
  :نقل السلطات واملسؤوليات املدنية

. حدد االتفاق ترتيبات نقل السلطات واملسؤوليات املدنية املتفق عليها من اإلدارة املدنية إىل اجمللسي
تنقل السلطات واملسؤوليات التي ال تتعلق باألرض إىل اجمللس، ويتم نقل السلطات واملسؤوليات " ج"يف املنطقة 

ويخضع نقل املزيد من السلطات واملسؤوليات  .املتعلقة باألرض تدريجياً مع إعادة االنتشار يف تلك األراضي
املدنية إىل شروط مفصلة تضمن، من بين ما تضمن، حقوق األرض لإلسرائيليين واستمرار توفير اخلدمات 

  .إىل املستوطنات) الكهرباء، املاء، االتصاالت، إلخ(
  

  :حرية احلركة لإلسرائيليين
يف . التنقل بحرية على طرق الضفة الغربية وغزةسيستمر جيش الدفاع اإلسرائيلي واإلسرائيليون يف 

وال يخضع اإلسرائيليون يف أي ظرف من  .ستقوم دوريات مشتركة بمرافقة وسائط النقل اإلسرائيلية" أ"املناطق 
الظروف لالعتقال أو االحتجاز من قبل الشرطة الفلسطينية، وال يطلب منهم سوى تقديم الهويات والوثائق املتعلقة 

  .وليس لغير الطرف اإلسرائيلي من الدورية املشتركة حق طلب الهويات. لنقلبواسطة ا
  

  :البحث عن املفقودين
سيتعاون الطرفان ويقدمان املساعدة إىل بعضهما بعضاً يف البحث عن املفقودين، وسيتشاركان يف 

  .املعلومات املتعلقة بذلك
  

  :القضايا القانونية
يبات التي حتكم العالقات القانونية بين إسرائيل واجمللس يحدد امللحق القانوين لالتفاق الترت

وستحدد هذه الشروط السيادة القانونية اجلنائية واملدنية للمجلس، وتشمل ترتيبات للمساعدة  .الفلسطيني
  .القانونية يف القضايا اجلنائية والقانونية، من ضمن ذلك التعاون يف ما يخص التحقيقات التي تقوم بها الشرطة
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  :قوق الدينيةاحل
يف . ستحول املسؤولية عن املواقع ذات األهمية الدينية يف الضفة الغربية وغزة إىل الطرف الفلسطيني

، عدا تلك القضايا التي ستخضع "مرحلة توسيع إعادة االنتشار"سيتم التحويل يف شكل تدريجي خالل " ج"املنطقة 
فان ويحميان حقوق اليهود واملسيحيين واملسلمين وسيحترم الطر. للتفاوض خالل مفاوضات الوضع النهائي

  : والسامريين، أي
  .أ ـ حماية املواقع املقدسة

  .ب ـ السماح بحرية زيارة املواقع املقدسة
  .ج ـ السماح بحرية العبادة واملمارسة الدينية

  .وتم تسجيل األماكن املقدسة اليهودية يف االتفاق
" أ"دسة وحرية العبادة فيها، ويحدد ترتيبات الزيارة يف املناطق يضمن االتفاق حرية زيارة األماكن املق

ويحدد االتفاق ترتيبات خاصة بالنسبة إىل قبر راحيل يف بيت حلم وقبر يوسف يف نابلس تضمن أيضاً ". ب"و
  .حرية الزيارة وحرية العبادة

  
  :اخلليل

احلساسة املتعلقة، سيتم اتخاذ نظراً للحضور اليهودي يف قلب اخلليل واألوجه التاريخية والدينية 
وستمكن هذه الترتيبات الشرطة الفلسطينية من ممارسة املسؤوليات جتاه السكان . ترتيبات خاصة لهذه املدينة

الفلسطينيين فيما حتتفظ إسرائيل يف الوقت نفسه بالسلطات واملسؤوليات الضرورية حلماية السكان اإلسرائيليين 
  .ورون األماكن املقدسةالذين يقيمون يف اخلليل ويز

  
  :حقوق اإلنسان

ينص االتفاق على أن على إسرائيل واجمللس القيام بمهامهما ومسؤولياتهما مع احملافظة على 
واجب حماية العموم، واحترام اآلخرين ومنع  ، يهديهما يف ذلكاملقاييس الدولية حلقوق اإلنسان وسيادة القانون

  .االضطهاد
  

  :املاء
مليون متر  28عهداً من إسرائيل بزيادة كمية املاء اخملصصة للفلسطينيين بما مقداره يتضمن االتفاق ت

ى زيادة موارد املياه التي ستطور من خالل التمويالت والقنوات ـادة ألي من الطرفين علـوستقوم أية زي. مكعب
قد اجتماعه األول بعد التوقيع على الدولية، ومن بينها املنبر الثالثي األميركي ـ الفلسطيني ـ اإلسرائيلي الذي سيع

ويشمل االتفاق إنشاء جلنة مائية مشتركة تدير املوارد املائية وتنفذ السياسة املائية وحتمي . االتفاق املوقت
  .مصالح كل من الطرفين عن طريق منع التنقيب غير اخلاضع للسيطرة عن طريق تنفيذ املعايير املوضوعة، إلخ

  
  :إطالق السجناء

سرائيل، من أجل توفير جو إيجابي متوافق مع تنفيذ االتفاق، ولتوليد الثقة وتوفير أساس ستقوم إ
للتعاون بين الشعبين، بإطالق سجناء فلسطينيين هم اآلن حتت االحتجاز اإلسرائيلي يف ثالث مراحل حسب 

  :الصيغة التالية
  .مع توقيع االتفاق: املرحلة األوىل
  .ات للمجلسعشية االنتخاب: املرحلة الثانية
  .حسب مبادىء أُخرى حتدد بصورة منفصلة: املرحلة الثالثة

  .سيضم االتفاق التفاصيل عن عدد السجناء الذي سيتم إطالقهم
  .سيتم إنشاء جلنة إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة للبحث يف تفاصيل إطالق السجناء
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  :التعاون والعالقات االقتصادية
وستطبق ملحقاته، ومن ضمنها  اق غزة ـ أريحا يف االتفاق املوقت،تم إدراج امللحق االقتصادي التف

  .الغربية وقطاع غزة إقامة منطقة اقتصادية واحدة ألغراض اجلمارك وسياسة االستيراد، على كل الضفة
ويلتزم . باإلضافة إىل ذلك، يتناول ملحق كامل من االتفاق التعاون بين إسرائيل واجمللس الفلسطيني

ج للتعاون على صعيد املسؤولين واملؤسسات والقطاع اخلاص يف خمتلف اجملاالت، مثل االقتصادي الطرفان برام
سيركز التعاون على خمسة حقول . وسيتم إنشاء جلنة دائمة لتشجيع ذلك التعاون. والعلمي والثقايف واالجتماعي

  .بين الشعبينرئيسية، هي البيئة واالقتصاد والتقنيات والعلوم وتشجيع احلوار والعالقات 
يف هذا السياق، سيعمل الطرفان على تطوير االتصال بين القطاعات االقتصادية والزراعية والعلمية 

. والتعليمية، والبحث عن حلول مشتركة للحماية البيئية، مثل إزالة النفايات وتوفير مصادر نظيفة للطاقة
ساسية واملشاريع املشتركة، وتطوير التعليم عن وسيعمالن على تطوير السياحة من خالل االستثمار يف البنى األ

  .طريق ترقية برامج التعليم والدورات للمدربين الرياضيين وبرامج التبادل ومنع اخملدرات، إلخ
  

  :التعليم من أجل السالم
وسيعمل الطرفان على تقوية التفاهم والتسامح ومنع . يعرف االتفاق العالقة بين إسرائيل واجمللس

وتعهد الطرفان أن يعمل نظاماهما التعليميان على . لدعاية العدائية من قبل اجملموعات أو األفرادالتحريض وا
  .التقدم يف جمال السالم بين إسرائيل والفلسطينيين

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


