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  مقترحات إسرائيل اجلديدة

  بشأن احلكم الذاتي
  

    
اليوم، قدمت إسرائيل إىل الفلسطينيين جمموعة خطية شاملة من أفكارها املعنية   

  .بترتيبات احلكم الذاتي املوقت، التي يجري التفاوض بشأنها يف الوقت احلاضر
أفكارها وتطويرها عكفت إسرائيل، منذ بداية املفاوضات الثنائية قبل عام، على مراجعة   

وإن معظم . وتعديلها وفقاً للمواقف وردات الفعل التي جرى اإلعراب عنها يف غرفة املفاوضات
التغييرات يف املقترحات هو حمصلة جهود إسرائيلية مركّزة بُذلت ألخذ آراء الفلسطينيين 

  .وحساسياتهم يف االعتبار، وذلك من أجل دفع املفاوضات قُدماً
رات يمكن رؤيتها يف العرض املوجز التايل ألفكار إسرائيل بشأن ترتيبات إن هذه التغيي  

  :احلكم الذاتي املوقت، كما هي قائمة اليوم
  

  هدف املفاوضات) أ
  

موقف إسرائيل من هدف املفاوضات مع الفلسطينيين على أساس الدعوة إىل  يقوم
بترتيبات موقتة، ثم بوضع  مدريد، التي تؤسس عملية تفاوض من مرحلتين، تُعنى أوالً] مؤتمر[

وتشدد إسرائيل على أنها ملتزمة دعوة مدريد التي تنص على أنه ابتداء من العام الثالث من . دائم
ويف الوقت . 338و 242الترتيبات املوقتة، ستجري مفاوضات الوضع الدائم على أساس القرارين 

تُبقي ترتيبات احلكم الذاتي املوقت  عينه، فإنه يجب أن يبقى الوضع الدائم غير حمدَّد، ويجدر أن
اخليارات مفتوحة أمام الوضع الدائم املقبل، بوصفه جزءاً من العملية ذاتها، وذا عالقة متبادلة 

  .]إطار زمني متشابك[عبر 
  

  ترتيبات احلكم الذاتي املوقتمفهوم ) ب
  

اخلاصة من خالل  مإجماالً، إن املفهوم اإلسرائيلي سيمكّن الفلسطينيين من إدارة شؤونه  
بة خاصة بهم، يف حين أن إسرائيل ستدير شؤون اإلسرائيليين، وستكون مسؤولة عن هيئة منتخَ

وسيكون بعض اجملاالت احملدَّدة، التي تؤثر يف سكان . سلطات باقية كاألمن والعالقات اخلارجية
نسيق بين إسرائيل اجلانبين، أو التي حتكم على الوضع الدائم بصورة مسبقة، رهن التعاون والت

  :هي كما يلي سية لترتيبات احلكم الذاتي املوقتواملقومات الرئي. والفلسطينيين
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يوحد نطاق السلطة، " نموذجاً خمتلطاً "تقترح إسرائيل لنطاق السلطة الفلسطينية  :ـ نطاق السلطة1
جه البنية وظيفية، باإلضافة إىل نطاق السلطة يف أو ـمن خالل صالحيات ومسؤوليات تنفيذية 

  .ضمن املناطق اخلاضعة لإلدارة العسكرية اإلسرائيلية) كاألرض واملياه(التحتية 
ستكون صالحيات ومسؤوليات الفلسطينيين التنفيذية منطلقة من هيئة إدارية ـ وظيفية  :ـ البنية2

ملا يتم وستتخذ هذه الهيئة اسماً نهائياً حا .ة، يحدَّد حجمها وفقاً لوظائفهامنتخَبَة بصورة حر
  .التوصل إىل اتفاق بشأن مفهوم ترتيبات احلكم الذاتي املوقت

بات احلكم تتصور ترتي): حلكم الذاتي املوقتالفرع القضائي من ترتيبات ا( ـ النظام القانوين3
الذاتي املوقت توسيعاً لسلطة احملاكم الفلسطينية يتم، بموجبه، نقل جميع التصرفات غير األمنية، 

ويف اجملاالت التي ال تشملها احملاكم . كان الفلسطينيين، إىل هذه احملاكمالتي تعني الس
الفلسطينية، سيكون هناك حماكم إسرائيلية ذات سلطة قانونية على اإلسرائيليين، وحماكم 
عسكرية إسرائيلية ذات سلطة قانونية على اإلسرائيليين والفلسطينيين معاً، فيما يتعلق 

  .بالتصرفات األمنية فحسب
سيكون لهيئة ترتيبات احلكم الذاتي املوقت الفلسطينية : السلطات والصالحيات واملسؤوليات ـ4

  :صالحيات عامة وجماالت وظيفية حمددة معاً، على النحو اآلتي
  الصالحيات العامة  
صالحية نشر أنظمة وقوانين، وأوالية مشورة متفق عليها : أنظمة وقوانين داخلية  ) أ

  .حلاجات تشريعية خاصة
التخطيط للسياسة ضمن اجملاالت الوظيفية وأوجه : لتخطيط للسياسة وصنع القرارا  ) ب

امليزانيات، : مثل(البنية التحتية، واتخاذ قرارات ذات صلة بعمل هذه اجملاالت 
 ).واخلدمات، واخملصصات، واإلشراف، إلخ

  اجملاالت الوظيفية
  .شاء مكتب إلدارة العدل، وإن)أنظر أعاله(حماكم قانونية مستقلة : اجملال التشريعي  ) أ

ون املوظفين، وإدارة وظائف خمتلف أجهزة إنشاء مكتب إلدارة شؤ: اجملال اإلداري  ) ب
 .الهيئة املنتخَبة وقضاياها اإلدارية

األجهزة املعنية باملال، وامليزانية، والضرائب، : اجملاالت ذات الصلة باالقتصاد  ) ج
وهي تقام ضمن إطار متفق عليه، من . ياحةوالصناعة، والتجارة، والزراعة، والس

 .شأنه أن يمكّن اقتصاد كل طرف من العمل من دون اإلضرار باقتصاد اآلخر
إدارة أوجه البنية التحتية لترتيبات احلكم : اجملاالت ذات الصلة بالبنية التحتية  ) د

لية الذاتي املوقت، من خالل أجهزة فلسطينية تُعنى بالبيئة، والنقل، واالتصاالت احمل
حدود املناطق، تعيين (، والشؤون البلدية )صيانة الطرق، ومنح تراخيص، إلخ(

 ).ووضع قوانين داخلية، إلخ والتزويد باملياه،
اخلدمات التي تقدَّم إىل السكان الفلسطينيين يف : اجملاالت ذات الصلة باخلدمات  ) ه

لشؤون الدينية، والتوظيف، والشرطة احمللية، وا ،والثقافة، والصحة ،حقول التعليم
 .والرعاية االجتماعية

  
  األراضي) ج

  



  220، ص )1993 ءاتش( 13، العدد 4المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مالسلا تاضوافموثائق 

 

3 
 

ت إال يف املفاوضات املتعلقة بالوضع بات الدائمة بشأن األراضي لن تُبَ يف حين أن الترتي  
  :الدائم، فإن املبادىء التالية ستنطبق على إدارة األراضي خالل فترة ترتيبات احلكم الذاتي املوقت

آهلة بالفلسطينيين، أو اخملصصة لها، ستدار من قبل  ـ إن األراضي الواقعة يف مراكز  
  .أجهزة فلسطينية

راضي الواقعة يف مراكز آهلة باإلسرائيليين، أو اخملصصة لها، أو اخلاضعة ـ إن األ  
  الستخدامات أمنية إسرائيلية، ستدار من 

  .قِبل أجهزة إسرائيلية     
إسرائيل والفلسطينيين وفقًا ـ إن األراضي األُخرى ستدار بصورة مشتركة من ِقبل   

  .لترتيبات متفق عليها
  

  أنماط إقامة اجلهاز الفلسطيني) د
  

حاملا يتم التوصل إىل اتفاق على املفهوم األساسي لترتيبات احلكم الذاتي املوقت، يمكن   
وتتصور إسرائيل هيئة ينتخبها . التفاوض بشأن األنماط املتعلقة بانتخاب الهيئة الفلسطينية

يو املناطق، من بين فلسطينيي املناطق، يف انتخابات حرة مرتكزة على صون حقوق حرية فلسطين
االجتماع، وحرية التعبير، واالقتراع السري، وعلى إجراءات مالئمة ملنع االضطرابات واختالل 

وعقب االنتخابات، سيجري نقل الصالحيات والسلطات واملسؤوليات إىل الهيئة . النظام العام
وستقدّم إسرائيل معلومات وسجالت عامة . ة وفقاً التفاق ترتيبات احلكم الذاتي املوقتالفلسطيني

  .ذات صلة، كما هو مالئم، يف سياق املفاوضات ووظائف هيئة ترتيبات احلكم الذاتي املوقت
  

  التعايش السلمي ـ التنسيق والتعاون) هـ
  

أمين فترة من التعايش السلمي إن من األغراض الرئيسية لترتيبات احلكم الذاتي املوقت ت  
واالحتكاك اخملفَّف بين الطرفين،  وذلك من أجل إقامة أساس متين ملفاوضات مثمرة بشأن 

ويف سبيل ذلك، يجب تقليص جماالت االحتكاك والنزاع يف أثناء فترة ترتيبات . الوضع الدائم
تنسيق بين إسرائيل والهيئة احلكم الذاتي املوقت، وذلك من خالل أوالية متفق عليها للتعاون وال

وال يُقصد بالتعاون والتنسيق هذين أن يُنتقص، بأية طريقة، من السلطات . الفلسطينية
واشتراك األردن ودعمه يف ترتيبات احلكم . والصالحيات واملسؤوليات املنقولة إىل الفلسطينيين

. األردن والفلسطينيين ، نظراً إىل الصالت التقليدية القائمة بينالذاتي املوقت عنصر ضروري
وعالوة على ذلك، فإن االتفاق املتبادل على أواليات مشتركة ألعمال املراقبة واالرتباط وحل 

وتقترح إسرائيل . اخلالفات عنصر ضروري أيضاً يف تنفيذ اتفاق ترتيبات احلكم الذاتي املوقت
وال يُراد من هذا االرتباط . إقامة جلنة تنسيق وارتباط عليا من أجل إجناز هذه الوظيفة األساسية

  .يف أية حال إعاقة عملة الهيئة الفلسطينية، أو التصرف بديالً منها
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