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  وثائق مفاوضات السالم
  

  البيان املشترك الصادر عن الدورة األوىل من مفاوضات
  . ف.ت.مالوضع النهائي بين إسرائيل و

   *.6/5/1996طابا، 
  
  

يف الدورة األوىل من  1996مايو / أيار 6ـ  5يف طابا، مصر، يف الفترة . ف.ت.مإسرائيل واجتمع وفدا 
  .مفاوضات الوضع النهائي

ان امتنانهما إىل الرئيس مبارك واحلكومة املصرية حلسن ضيافتهما باستضافة الدورة وقد نقل الطرف
  .األوىل من مفاوضات الوضع النهائي

حد لعقود من املواجهة وعلى التعايش السلمي املشترك، وأكد الطرفان من جديد تصميمهما على وضع 
لمية عادلة ودائمة وشاملة ويف املصاحلة والكرامة واألمن املتبادلين، ورغبتهما يف التوصل إىل تسوية س

  .التاريخية من خالل العملية السياسية املتفق عليها
وكرّر الطرفان اعترافهما بحقوقهما الشرعية والسياسية املتبادلة، وتمسكهما باالعتراف وااللتزامات 

  .1993سبتمبر / لأيلو 10و 9واحلكومة اإلسرائيلية يف . ف.ت.املتبادلة يف الرسائل املتبادلة بين م
 لسنة" إعالن املبادىء"ن الوضع النهائي ستقوم على أساس أن مفاوضاتهما بشأ واتفق الطرفان على

  .1995واالتفاق االنتقايل لسنة  1993
ى تطبيق قراري جملس ـائي ستؤدي إلـوأكد الطرفان من جديد تفاهمهما على أن مفاوضات الوضع النه

   ".ن املبادىءإعال"طبقاً لـِ  338و 242األمن 
وكرر الطرفان التزامهما متابعة السعي وراء هدفهما يف التوصل إىل تسوية سلمية دائمة وعادلة وشاملة، 

ومواصلة مكافحة اإلرهاب من أجل شق الطريق أمام مستقبل فلسطيني ـ إسرائيلي خالٍ من اإلرهاب والعنف، 
  .مستقبل من السالم واألمن واالستقرار

أشخاص من كل طرف لتضع  5ـ  4الطرفان على تأليف جمموعة لتوجيه املفاوضات تتكون من  كما اتفق
مفهوماً التفاق الوضع النهائي ولتحدِّد إطار املفاوضات وشكلياتها، ومن ثم لتؤسس جمموعات عمل بحسب ما 

  .يتطلب األمر
قات وأماكن يتفق ستجتمع جمموعة توجيه املفاوضات دورياً، بصورة رسمية وغير رسمية، يف أو

  .الطرفان عليها بهدف دفع املفاوضات على النحو األكثر فاعلية
إعالن "من  5على أن املفاوضات بينهما ستجرى على أساس املادة رقم . ف.ت.اتفقت إسرائيل وم

  :، التي نصها اآلتي"املبادىء
  5املادة 

  ومفاوضات الوضع الدائم الفترة االنتقالية
  

  .ت اخلمس االنتقالية فور االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحاـ تبدأ فترة السنوا 1

                                                 
 .مترجم عن مصدر خاص باإلنكليزية *
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قرب وقت أـ سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني يف  2
  .ممكن ولكن بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية

يا املتبقية بما فيها القدس والالجئون ـ من املفهوم أن هذه املفاوضات سوف تغطي القضا 3
واملستوطنات والترتيبات األمنية واحلدود والعالقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أُخرى ذات االهتمام 

  .املشترك
  .ـ يتفق الطرفان على أن ال جتحف أو تخل اتفاقات املرحلة االنتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم 4

  
، كما أطلقته احلكومة "من شعب إىل شعب"لى تسريع عملهما املشترك يف برنامج واتفق الطرفان ع

  .النرويجية
وقرر الطرفان تسريع عمل خمتلف جلانهما من أجل ضمان تطبيق االتفاق االنتقايل من خالل التنسيق 

 .بينهما

  



 

 
 

  

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
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