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   مةاألزالفرنسية للخروج من  األفكار
  األوسط الشرقيف 

  .باريس
  
  

 .تنظيم انتخابات يف األراضي الفلسطينية تتركز على موضوع السالمـ 1
  :األهداف

 .تعزيز الشرعية الشعبية للسلطة الفلسطينية يف جهودها من أجل تقليص احلركات املتطرفةـ 
  .يين باملبادئ التي تشكل أساساً ملسيرة السالمتأكيد التزام غالبية واسعة من الفلسطينـ 
ــ  ) الفلســطيني(إعــادة إحيــاء الشــعور لــدى اإلســرائيليين، بوجــود غالبيــة مؤيــدة للســالم، يف أوســاط الطــرف اآلخــر ـ

 .ومؤسسات خمولة الستئناف املفاوضات
 .يللنهج التفاوض) وليس هدفاً(االعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره نقطة انطالق ـ 2

  :األهداف
  .الصدمة النفسية التي تبرر وقف االنتفاضة إحداثـ 
  .اشتراك اجملتمع الفلسطيني يف مشروع بناء الدولة إعادةـ 
  .حتديد التزامات متبادلة ومتوازية بين الدولتينـ 
  :هذين االقتراحين متكامالن بشكل وثيق وينبغي السعي إىل تطبيق صيغة جتمع بينهما إنـ 

ـــــ  عـــــد بـــــاالعتراف بـــــدولتهم، فـــــإن عقـــــد االنتخابـــــات لـــــن يشـــــكل أفقـــــاً سياســـــياً كافيـــــاً بالنســـــبة إىل مـــــن دون الوـ
  .الفلسطينيين

جـل حـل بـالطرق السـلمية، ة عن انتخابات بمواصلة السـعي مـن أمن دون التزام واضح من قبل مؤسسات منبثقـ 
 .ائيليينفإن شرط االعتراف املسبق بالدولة الفلسطينية لن يكون مقبوالً من اإلسر

  كيف يمكن تطبيق هذين االقتراحين؟
 :فيما يتعلق باالنتخابات هناك صيغ عدة ممكنةـ 1
 ).أو الدولة(انتخاب رئاسة السلطة مع تتزامن ) تشريعية وبلدية(انتخابات عامة ـ 
خمــول لصــالحيات تأسيســية يتــوىل حتديــد إجــراءات االنتخــاب الالحــق لــرئيس الدولــة انتخــاب جملــس تشــريعي ـــ 

 .االعتراف بها/ املقبلة بمجرد اإلعالن عنها
  .ألفين ورفع احلصار) سبتمبر(قع ما قبل أيلول ايفترض عقد االنتخابات انسحاب اجليش اإلسرائيلي إىل مو

ــ 2 ئيل فــوراً بالدولــة الفلســطينية وتنضــم إىل عضــوية األمم علــى قاعــدة انتخابــات ال جــدل بشــأنها، تعتــرف إســراـ
 .املتحدة

بضـعة (، خـالل مهلـة حمـددة جل ضمان تسـيير يجعلهـا قابلـة للحيـاة منـذ البدايـة، تتعهـد إسـرائيل بـأن تنفـذمن أ
، 1998) أكتـوبر(لتشـرين األول " واي ريفـر"املنصوص عليها يف مـذكرة املرحلة الثالثة من إعادة االنتشار  ،)أسابيع

  .وباستئناف املفاوضات حول املمرات الثابتة بين غزة والضفة الغربية
  .طابعها الديمقراطيتتبنى، ضمن مهلة مماثلة، دستوراً يضمن  أنتتعهد الدولة الفلسطينية 

ــ 3 املراحــل  إتمــامدوليــة، ويتعهــدان بعــد ) أو مراقبــة(عــدم اعتــداء بضــمانة  إعــالنيتبنــى الطرفــان، بشــكل مــواز، ـ
للتوصـــل ضـــمن مهلـــة يجـــري االتفـــاق ) 338و 242(القـــرارين  أســـاسكورة ســـابقاً، باســـتئناف املفاوضـــات علـــى املــذ

 ).، القدس، الالجئين، األمن، املياهاألراضي(ملسائل الوضع النهائي عليها إىل حل نهائي 
  .يكلف جهاز دويل بالسهر على حسن تنفيذ التعهدات القائمةـ 4
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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