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  نص التصور اإلسرائيلي للمرحلة االنتقالية

  .يف الضفة الغربية وقطاع غزة
  
  

  1992) فبراير(شباط  20  
  أفكار للتعايش السلمي يف األراضي خالل الفترة االنتقالية  

  
  أ ـ املفهوم العام

  :ـ الترتيبات االنتقالية1  
خلمس سنوات من  ينبع مفهوم الترتيبات االنتقالية للسكان العرب الفلسطينيين أ ـ  

  :املنطلقات األساسية اآلتية
ـ حتتاج اجلروح الناجمة عن الصراع العربي ـ اإلسرائيلي الطويل واملرير إىل وقت لتندمل،   

  .ويجب بناء الثقة تدريجاً 
ـ ال يمكن ردم الهوة بين وجهات نظر األطراف املعنية اخملتلفة اختالفاً عميقًا بخطوة   

ة ال يمكن ردمها إال بعملية بناء للتعايش معاً من خالل ترتيبات انتقالية وهذه الهو. واحدة شاملة
  .يتبعها اتفاق على الوضع النهائي

  :الفترة االنتقالية يجب أن توفر فرصة لـ ب ـ  
  .لهذه الفترة، بما يف ذلك تنفيذ كل االلتزاماتـ فحص واختبار الترتيبات املتفق عليها   
  .معاً على التراب ذاته ـ االعتياد على حقيقة العيش  
  .ـ بناء الثقة املتبادلة  
الترتيبات االنتقالية يجب أن تخلق تغييراً يف حقيقة حياة العرب الفلسطينيين يف ج ـ   
  :ويجب حتديد هذا التغيير بإرشادات معينة. املناطق
  ـ يجب أن ال يستبق نتيجة املفاوضات على الوضع النهائي،  
  ، ال مع وضع األراضي،ـ يجب أن تتعامل مع الناس  
  ـ يجب أن تكون قائمة على املراعاة الصارمة للترتيبات وفقاً ملا يتفق عليه قبل التنفيذ،  
  .ـ ال يمكن ألي تغيير يف شروط الترتيبات أن يتم من جانب واحد  

  
  ـ التعايش2  
  :على شروط املرجعية التي تنص على اتفاق على بات االنتقاليةتيتقوم الترأ ـ   
  قامة ترتيبات حكم ذاتي انتقايل للسكان العرب الفلسطينيين يف األراضي،ـ إ  
  ـ إبقاء الصالت القائمة بين يهودا، والسامرة ومنطقة غزة وإسرائيل على حالها،  

                                                 
  "29/2/1992، )لندن" (احلياة.  
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احلكم الذاتي االنتقايل ـ ترتيبات للتعاون والتنسيق بين األجهزة اإلدارية لترتيبات   
  وإسرائيل،

  .التقليدية بين السكان العرب الفلسطينيين واألردنـ احملافظة على الصالت   
  :خالل الفترة االنتقاليةب ـ   
يف نطاق ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل، فرصة  ،سيعطى السكان العرب الفلسطينيون ـ  

  .لتسيير شؤونهم اخلاصة بهم يف معظم اجملاالت، وفقًا للترتيبات
  .وليات معينةـ حتتفظ إسرائيل بالسلطات املتبقية ومسؤ  
  .ـ سيواصل اإلسرائيليون، كحق لهم، العيش واالستيطان يف املناطق  
العام ـ ستكون  ـ املسؤولية الوحيدة عن األمن بكل أوجهه ـ اخلارجية، والداخلية واألمن  

  .مسؤولية إسرائيل
  

  ب ـ ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل
    
  ـ النمطية1  
نتقايل، التي ستتفق عليها األطراف املعنية، تشكل بطريقة أجهزة ترتيبات احلكم الذاتي اال  

  .متفق عليها
  

  ـ البنية واإلجراءات2  
  .ذات طبيعة إدارية ـ وظيفية ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل تكون أجهزةأ ـ   
تقرر التشكيالت البنيوية والوظيفية األساسية لترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل خالل  ب ـ  

  .تاملفاوضا
  

  ـ السلطة3  
تنطبق سلطة أجهزة ترتيبات احلكم الذاتي على السكان العرب الفلسطينيين يف يهودا،   

  .والسامرة ومنطقة غزة
  

  ـ الصالحيات واملسؤوليات4  
يف املفاوضات ستقترح إسرائيل التفاوض على تفويض صالحيات ومسؤوليات  أ ـ  

ق على املفهوم العام رهناً باالتفا(العمل اآلتية  ألجهزة ترتيبات احلكم الذاتي املناسبة يف جماالت
  ):ترتيبات التعاون والتنسيق، وكذلك النواحي املتصلة باألردنوالبنية، و

  
والتعامل مع  إدارة العدل ـ اإلشراف على النظام اإلداري للمحاكم احمللية يف املناطق،) 1(  

  .لشراكاتاملسائل املتصلة بنظام االدعاء وتسجيل الشركات وا
يف الوقت احلاضر (مسائل املوظفين اإلداريين ـ تعيينات املوظفين وشروط عملهم ) 2(  

يتكون جهاز اخلدمة املدنية لسكان يهودا ـ السامرة وغزة، ضمن نطاق اإلدارة املدنية التابعة 
  ).ألف شخص 20للحكم العسكري من نحو 

  .سماك، إلخومصائد األ الزراعة ـ فروع متعددة من  الزراعة) 3(  
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، ق، من احلضانة حتى التعليم العايلالتعليم والثقافة ـ تشغيل شبكة املدارس يف املناط) 4(  
  .واإلشراف على النشاطات الثقافية والفنية والرياضية

موازنة العمليات اإلدارية وخمصصات األموال، والضرائب ) إعداد(املوازنة والضرائب ـ ) 5(  
  .املباشرة
دارة املستشفيات والعيادات، وتشغيل اخلدمات الصحية وغيرها املتصلة الصحة ـ إ) 6(  

  .بالصحة العامة
الصناعة والتجارة والسياحة ـ تطوير الصناعة، واملشاغل، والتجارة واخلدمات ) 7(  

  .السياحية
  .العمل والرعاية االجتماعية ـ إدارة اخلدمات االجتماعية وخدمات العمل والتوظيف) 8(  
ة احمللية ـ تشغيل قوة شرطة حملية للشؤون اجلنائية وصيانة السجون ملرتكبي الشرط) 9(  

  .اجلرائم احملكوم عليهم يف حماكم املناطق
النقل واالتصاالت احمللية ـ احملافظة على النقل احمللي واخلدمات البريدية الداخلية ) 10(  

  .وتنسيقها
العربية وتسييرها يف شكل فعّال، بما  الشؤون البلدية ـ املسائل املتعلقة بالبلديات) 11(  

  .يف ذلك إمدادات املياه البلدية، واإلسكان، واجملاري وإمدادات الكهرباء
الشؤون الدينية ـ تقديم خدمات دينية لكل الطوائف الدينية بين السكان العرب يف ) 12(  

  .يهودا، والسامرة ومنطقة غزة
إطار متفق عليه لألجهزة اإلدارية يمكن تدريجًا تفويض صالحيات ومسؤوليات ضمن   
  .وفقاً ملا يتقرر يف املفاوضات ،احملددة

  
  ب ـ التعاون والتنسيق  
يجري التوصل إىل ترتيبات لضمان التعاون والتنسيق بين األجهزة احملددة وإسرائيل ) 1(  

  .يف جماالت معينة، للفائدة املشتركة
ذاتي االنتقايل يف جماالت اختصاصها بناء على ذلك، تعمل أجهزة ترتيبات احلكم ال) 2(  

  :بطرق ثالث
  .ـ وفقاً ملا هو مناسب يف اجملاالت احملددة ألجهزتها املتفق عليها  
  .ـ بالتنسيق مع إسرائيل ـ يف جماالت معينة، يعني التنسيق التخطيط املشترك  
لى ـ بالتعاون مع إسرائيل ـ يف جماالت معينة، التعاون يعني العمل املشترك من أع  

  .مستويات التخطيط إىل أدنى مستويات التنفيذ
  

  ـ الصالحيات املتبقية واملسؤوليات5  
التي ال تفوض إىل أجهزة ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل  الصالحيات واملسؤوليات أ ـ  

  .حتتفظ بها إسرائيل، كونها مصدر السلطة
ى قوات الدفاع النتقايل علصالحيات ومسؤوليات أجهزة ترتيبات احلكم الذاتي ا ال تنطبق  

املدنيين اإلسرائيليين يف يهودا، والسامرة ومنطقة غزة، وكذلك على العرب  اإلسرائيلية أو على
  .الفلسطينيين الذين يسكنون يف القدس، عاصمة إسرائيل، التي ليست جزءاً من املناطق

  



  207، ص )1992 ءاتش( 9، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مالسلا تاضوافموثائق 

 

4 
 

  ب ـ األمن  
النظام العام ستكون مسؤولية عن األمن اخلارجي والداخلي وكذلك  ـ املسؤولية الوحيدة  
  .إسرائيل

ـ يف جمال النظام العام يكون هناك تعاون بين السلطات اإلسرائيلية ذات االختصاص   
  .وقوة الشرطة احمللية

  
  ج ـ القوانين  
ـ تبقى القوانين واألوامر املطبقة يف يهودا، والسامرة ومنطقة غزة، وكل الصالحيات   

  .الناجمة عنها، سارية املفعول
ـ تقرر صالحيات سن أنظمة يف جماالت عمل أجهزة ترتيبات احلكم الذاتي االنتقايل   

  .باالتفاق، رهناً بالتنسيق والتعاون مع إسرائيل كما هو مذكور أعاله
  



 

 
 

  

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  
 


