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  املشروع الفلسطيني
  مع إسرائيل إلعالن املبادىء املشتركة

  .10/5/1993، واشنطن
  
  

  :تمهيد  
. من أجل تسهيل املفاوضات وعملية السالم يتفق الفلسطينيون واجلانب اإلسرائيلي على املبادىء اآلتية  

 الوقت نفسه العملية ويفهم اجلانبان أن هذه املبادىء تشكل أسساً متفقاً عليها ملفاوضاتهما وهي حتكم يف
  .برمتها إىل حين التوصل إىل االتفاق التفصيلي والنهائي

إىل تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة من خالل املفاوضات  ـ هدف عملية السالم هو التوصل1  
وبما  ومبدأ األرض يف مقابل السالم 338و 242التابع لألمم املتحدة  جملس األمن ياملباشرة التي تقوم على قرار

  .يتفق والشرعية الدولية
وستجرى املفاوضات بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على مرحلتين تشكالن كالً واحداً ال يتجزأ   

  .من أجل التنفيذ الكامل للقرارين السابق ذكرهما مبدأ وشرعية
 ن يحبط أو يعرضأويفهم اجلانبان أنه يتعين عدم القيام خالل الفترة االنتقالية بأي شيء من شأنه   

وسيحقق االتفاق الذي سيتم التوصل إليه التنفيذ الكامل . للخطر نتيجة املفاوضات اخلاصة بالوضع النهائي
  .338و 242لقراري جملس األمن 

ـ تقام هيئة انتقالية فلسطينية للحكم الذاتي من خالل انتخابات عامة حرة ومباشرة يف إشراف دويل 2  
  .مناسب متفق عليه

] يونيو[ارك يف هذه االنتخابات جميع الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين يف الرابع من حزيران وسيش  
  .الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وكذلك أبناؤهم وأحفادهم يف سجالت السكان يف الضفة 1967عام 

  .ضائيةـ تضطلع الهيئة االنتقالية الفلسطينية للحكم الذاتي بسلطات اشتراعية وتنفيذية وق3  
اإلسرائيلي وإدارته املدنية حالياً بصورة منظمة  ـ تنتقل جميع السلطات التي يمارسها احلكم العسكري4  

وحتى يتم هذا بحرية ستبدأ القوات . وسلمية إىل الهيئة االنتقالية الفلسطينية للحكم الذاتي بعد انتخابها وتنصيبها
يكتمل وفقاً للجدول الزمني واملوعد النهائي املتفق عليهما يف إشراف  املسلحة اإلسرائيلية انسحابها الذي يجب أن

  .دويل متفق عليه
ليمي والوفاء باحلاجات املتبادلة وإيجاد الظروف ـ هدف الترتيبات األمنية هو حتقيق استقرار إق5  

  .املؤاتية لسالم حقيقي
األراضي الفلسطينية احملتلة منذ الفلسطينية للحكم الذاتي كل  ـ يشمل اختصاص الهيئة االنتقالية6  

  .وهي تشكل كالً ال يتجزأ ووحدة إقليمية واحدة تخضع لنظام قانوين واحد 1967عام ] يونيو[حزيران 
ـ تتوصل الهيئة االنتقالية الفلسطينية للحكم الذاتي وحكومة إسرائيل إىل اتفاقات يف شأن التعاون 7  

هذه االتفاقات يف اعتبارها احلاجات األمنية للجانبين  وستضع. كوالتنسيق يف جماالت معينة ذات اهتمام مشتر
  .ومصلحتهما املشتركة

ـ تؤلف جلنة مشتركة بين الهيئة االنتقالية الفلسطينية للحكم الذاتي واحلكومة اإلسرائيلية للبحث يف 8  
  .األمور ذات االهتمام املشترك ولتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين اجلانبين

ل النزاعات التي ال يمكن تسويتها باالتفاق بين الهيئة االنتقالية الفلسطينية للحكم الذاتي ـ حتا9  
وحكومة إسرائيل على جلنة حتكيم تؤلف من ممثلين للواليات املتحدة واالحتاد الروسي ومصر واألردن وسوريا 

  .واألمم املتحدة وممثلين للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
لألراضي (لتحديد الوضع الدائم  1994] أكتوبر[ضات يف موعد أقصاه تشرين األول ـ تبدأ املفاو10  

  .ولتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه املشروعة بحرية) احملتلة

                                                 
  "20/5/1993، )بيروت" (النهار. 
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