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  مشروع اقتراح فلسطيني التفاقية إطار يف شأن
  ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية الفلسطينية

  *.1/9/1992واشنطن، 
  

  روبنشتاين، رئيس الوفد اإلِسرائيلي. إىل إ  
الفلسطيني يف الوفد األردين ـ الفلسطيني عبد الشايف، رئيس الفريق . من الدكتور ح  
  .املشترك

  
وأنا متأكد أنكم تشاركونا نفس . ت بأمل صادق لتحقيق السالمجئنا إىل املفاوضا  

وهذا يسبب لنا القلق العميق، وقد قدمنا . ولكن يبدو أن الطرفين اقتربا من الطريق املسدود. الشعور
  .ملشاكلنا املشتركة هذا الصباح مقترحات جديدة قد تقدم حالً 

ة من أحد ريضة املعروضح أنه مهما كانت قيمة الطروحات واخلطوط العمن الواض  
، أن اخلطوط نحن نؤمن بقوة، مثالً. ، من الطرف اآلخرأو جزئياً  ل، كلياًالطرفين، فإنها كانت تهم

حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية الفلسطينية مل تلق  العريضة التي تقدمنا بها سابقاً
  .االهتمام اجلاد الذي تستحقه من قبل حكومتكم السابقة

الطرفين، هذا، فقد درسنا، بعناية، طروحاتكم األخيرة، بأمل أن جند فيها قضايا تهم ومع   
وعلى هذا األساس، فإننا نتقدم بمسودة ورقة عمل مشتركة . لردم هوة اخلالف بيننا وتقترح سبالً

 مسودة اقتراح التفاقية إطار ونطرح عليكم أيضاً . تأخذ بعين االعتبار ما ورد يف مسودتكم األخيرة
  .حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية الفلسطينية

هدفنا من التقدم بهذه املقترحات اجلديدة هو إيجاد طريقة مقبولة من الطرفين من أجل   
  .تنسيق املباحثات حتى نتجنب الطريق املسدود حول مواضيع خمتلف عليها من حيث املبدأ

 عندما توصلنا إىل تفاهم حول إعادة لقد شكلت مباحثاتنا البارحة، خطوة إىل األمام،  
وإمكانية تأسيس جمموعة عمل احملتلة الفلسطينية يف األرض النظر يف النظام القانوين القائم 

من أجل إقامة جمموعة العمل هذه وعلى الطرفين  على الطرفين العمل جدياً. حول حقوق اِإلنسان
  .نيةأن يعمال على هذه البداية من أجل بحث القضايا القانو

من أجل أن نطور اآللية، نقترح عليكم أن نتباحث حول ورقة العمل املشتركة اليوم، وهذا   
نصل بسرعة سوف يعطيكم الوقت الكايف لدرس مقترحاتنا حول اتفاقية اإلِطار بعناية وبأمل أن 

  .ىل جدول زمني مشتركإىل ورقة عمل مشتركة وإ
  1/9/1992واشنطن 

  
1/9/1992  

                                                 
وقد قدم املشروع، الذي يتألف من عشر نقاط، الوفد . 15ـ  14، ص 13/9/1992، 469، العدد )بيروت" (احلرية" *

الفلسطيني إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل، خالل اجلولة السادسة من املفاوضات الثنائية التي بدأت يف 
 .24/8/1992واشنطن بتاريخ 
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  فاقيةمشروع اقتراح الت
  إطار على ترتيبات احلكومة
  الذاتية االنتقالية الفلسطينية

  
إىل اتفـاق حـول الترتيبـات اخلاصـة  بعد أن أعرب الطرفـان عـن رغبتهمـا يف الوصـول سـريعاً  

للســــالم، ومــــن خــــالل باحلكومــــة الذاتيــــة االنتقاليــــة، كمــــا ورد يف رســــالة الــــدعوة إىل مــــؤتمر مدريــــد 
، "األرض مقابــــــل الســــــالم"ومبــــــدأ  338و 242األمــــــن رقــــــم  مفاوضـــــات ترتكــــــز علــــــى قــــــراري جملــــــس

  :مع الشرعية الدولية، اتفقا على ما يلي وانسجاماً
  

 مفهوم الترتيبات االنتقالية - 1
، هــدفها االنتقــال املــنظم ومرحليــاً مؤقتــاً ترتيبــات احلكومــة الذاتيــة االنتقاليــة حتمــل طابعــاً  - أ 

اتيـــــة االنتقاليـــــة الفلســـــطينية، آخـــــذة بعـــــين والســــلمي للســـــلطة مـــــن إســـــرائيل إىل ســـــلطة احلكومـــــة الذ
 .االعتبار املطالب األمنية املشروعة لكال الطرفين

بكامـل  242املرحلة االنتقالية هي املرحلة األوىل لتطبيـق قـرار جملـس األمـن رقـم   - ب 
بعــد فتــرة ال تتعــدى بدايــة الســنة . أجزائــه، هــذه املرحلــة ســتمتد إىل فتــرة ال تتعــدى اخلمــس ســنوات

ة وتمكـــين الشـــعب الفلســـطيني مـــن ممارســـ بـــدأ املفاوضـــات مـــن أجـــل تقريـــر الوضـــع الـــدائمالثالثـــة ت
 .رهيحقوقه املشروعة الوطنية، بما فيها حقه يف تقرير مص

 1907خالل املرحلة االنتقالية، تطبق يف األرض الفلسطينية احملتلة اتفاقية الهـاي لعـام   - ج 
ئيل سـوف لـن تمـارس سـلطات سـيادية علـى وعليـه، فـإن إسـرا. 1949واتفاقية جنيف الرابعة لعـام 

 قبـل بـدء املرحلـة االنتقاليـة، واسـتناداً. احملتلـة بـل يجـري تـأمين حمايـة دوليـة ةاألرض الفلسطيني
لغــــــاء األوامــــــر العســــــكرية إىل مــــــا ورد أعــــــاله، تبــــــادر إســــــرائيل إىل اتخــــــاذ اخلطــــــوات واإلِجــــــراءات إلِ

 .مبدأ وممارسة احلكومة الذاتية واإلِجراءات التي تعرقل أو تقوض
  

 انتخاب احلكومة الذاتية االنتقالية وصالحياتها - 2
إن ســلطة احلكومــة الذاتيــة االنتقاليــة الفلســطينية ســـوف تقــام علــى أســاس انتخابــات حـــرة،   

الشامل لكـل الفلسـطينيين وعادلة ومباشرة، جتري حتت إشراف دويل، وعلى قاعدة االقتراع السري 
وبحكـــم كـــون ســـلطة . طينية احملتلـــة، بمـــن فـــيهم األشـــخاص املهجـــرون واملبعـــدونيف األرض الفلســـ

احلكم الذاتي هيئة منتخبـة، فإنهـا تسـتمد سـلطتها مـن الشـعب، وتتمتـع بسـلطات تشـريعية وتنفيذيـة 
  .وقضائية مع تأمين ترتيبات أمنية متفق عليها

  
  الصالحيات - 3

سطينية كل األرض الفلسـطينية التـي تشمل صالحيات سلطة احلكومة الذاتية االنتقالية الفل  - أ 
كمــا تمــارس . هــذه الســلطة تطــال املــواطنين جميعــاً. ، والتــي تعتبــر كــال ال يتجــزأ1967احتلــت عــام 

ســلطة احلكومــة الذاتيــة ســيطرتها علــى األرض، واملــاء واالقتصــاد واملصــادر الطبيعيــة يف األرض 
 . احملتلةىل األرض الفلسطينية فلسطينية احملتلة واالنتقال من وإال

تمــــــارس ســــــلطة احلكومــــــة الذاتيــــــة ســــــيطرتها علــــــى النشــــــاطات االقتصـــــــادية يف األرض   - ب 
 .الفلسطينية احملتلة كوحدة اقتصادية متكاملة
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 انسحاب احلكم العسكري اإلِسرائيلي وقواته - 4

  . سوف ينسحب احلكم العسكري وتفكك إدارته املدنية  
. نتشارها إىل منـاطق أمنيـة يتفـق بشـأنهاسوف تنسحب القوات املسلحة اإلِسرائيلية وتعيد ا  

  .جتري ترتيبات انتقال سلطة احلكومة الذاتية حتت إشراف دويل
  

 القدس - 5
تطبـــق ترتيبـــات احلكومـــة الذاتيـــة االنتقاليـــة الفلســـطينية علـــى القـــدس الشـــرقية، وذلـــك دون   

. ن املفاوضـاتاستباق إقرار الوضع النهائي ملدينة القدس، الـذي سـوف يقـرر يف املرحلـة الثانيـة مـ
لكافــة املــؤمنين مــن جميــع األديــان إىل تــؤمن احلكومــة الذاتيــة االنتقاليــة حريــة الوصــول والعبــادة 

  .أماكنهم املقدسة
  

 املستوطنات اإلِسرائيلية - 6
تتعهـــد إســـرائيل بوقـــف كافـــة النشـــاطات االســـتيطانية يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، بمـــا   

  .مع اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات جملس األمن فيها القدس الشرقية، وذلك انسجاماً
  

 النازحون واملبعدون - 7
تتعهــــــد إســــــرائيل بالســــــماح لكافــــــة النــــــازحين واملبعــــــدين بــــــالعودة إىل األرض الفلســــــطينية   
  .احملتلة

  
  األمن - 8
األمـن الـداخلي . يتفق على إجراءات أمنية متبادلة لضـمان أقصـى درجـات األمـن لكـال الشـعبين        

الفلسطينية احملتلة سوف يكون من مسؤوليات سلطة احلكومة الذاتية التي سوف تشكل يف األرض 
  .قوة قوية من الشرطة

  
 املراقبة وحل النزاعات - 9

سوف تتكون جلنة من ممثلين عن القـوى اخلمـس دائمـة العضـوية يف جملـس األمـن واألمـين   
واألردن، ومصـر، وسـوريا، وإسـرائيل العام لألمم املتحدة، واحلكومـة الذاتيـة االنتقاليـة الفلسـطينية، 

لتشـــرف وتضـــمن تطبيـــق اإلِجـــراءات اخلاصـــة بـــاحلكم الـــذاتي الفلســـطيني خـــالل املرحلـــة االنتقاليـــة 
  .وحلل النزاعات التي قد تنشأ

  
  اإلِطار الزمني -10

ويعمل الطرفان على الوصـول إىل اتفـاق . يلتزم باإلِطار الزمني الذي حدد يف رسالة الدعوة  - أ 
النتقاليـــة، خـــالل ثالثـــة أشـــهر مـــن هـــذا التـــاريخ، ويتفـــق علـــى أن املفاوضـــات بشـــأن حـــول املرحلـــة ا

، وتنتهــي بمــا ال يتعــدى 1994) أكتــوبر(تشــرين األول  30الوضــع الــدائم ســوف تبــدأ بمــا ال يتعــدى 
  .1997) أكتوبر(تشرين األول  30
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يلتــــزم الطرفــــان بالعمــــل بهمّــــة وإيمــــان علــــى الوصــــول إىل اتفــــاق حــــول املــــرحلتين    - ب 
  .املذكورتين قبل املوعد احملدد



 

 
 

  

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  
 


