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 ورقة عمل أميركية قدّمت

 الفلسطيني واإلسرائيلي إىل الوفدين 

  "بيان مشترك"يف صيغة  لتصدر 
  .12/5/1993، واشنطن

  
  

لوضع نهاية للصراع بينهما، وإلعادة التأكيد على  تفق إسرائيل والفلسطينيون على أن الوقت قد حانت  
ن للتفاوض حول خالفاتهم وخلق مستقبل آمن يعيش التزامهم بعملية السالم التي انطلقت يف مدريد، فإنهم يسعو

  .فيه اإلسرائيليون والفلسطينيون جنباً إىل جنب بسالم ألجيال آتية
وهدف عملية السالم العربية ـ اإلسرائيلية اجلارية هو سالم حقيقي وشامل مبني على قراري جملس   

عوة مؤتمر مدريد للسالم، فإن اجلانبين يريدان وباجتاه هذا الهدف وتمشياً مع د. 338و 242لألمم املتحدة  األمن
إن عملية (...) سطينيين يف األراضي فلول ترتيبات حكومة ذاتية مؤقتة للالتوصل إىل اتفاق يف أسرع وقت ممكن ح

املرحلة األوىل من املفاوضات تسعى باجتاه التوصل إىل اتفاق حول ترتيبات حكم : املفاوضات جتري على مراحل
دة خمس سنوات، واملرحلة الثانية للمفاوضات ستكون باجتاه التوصل إىل اتفاق حول الوضع الدائم ذاتي مؤقت مل

، ويلتقي اجلانبان على أن االتفاق الذي توصال إليه 338و 242واملبني على قراري جملس األمن لألمم املتحدة 
  .338و 242للقرارين  بينهما على الوضع الدائم سيكون تنفيذاً 

. انبان على أن هذه العملية هي واحدة وأن مرحلتيها متشابكتان يف اإلطار الزمني املتفق عليهويتفق اجل  
ويتفقان أيضاً على أن نتائج مفاوضات الوضع النهائي يجب أال تستبق أو تتضرر من خالل اتفاقيات يتم التوصل 

إطار األسس املتفق عليها للمفاوضات ويتفق اجلانبان أيضاً على أن جميع اخليارات ضمن . إليها للمرحلة املؤقتة
  .يجب أن تبقى مفتوحة

وظائف اإلدارة اإلسرائيلية . وخالل الفترة املؤقتة، سيحدث تغيير مهم يف الوضع القائم يف األراضي  
املدنية ستنقل للفلسطينيين، وستحل اإلدارة املدنية، ويتفق اجلانبان على أن نتيجة مهمة لهذه املرحلة األوىل هي 

ين الفلسطينيين من تويل السلطة خالل التفاوض يف احلكومة الذاتية املؤقتة التي يجب أن تعطي الفلسطينيين تمك
سيطرة أكبر على القرارات التي تؤثر على حياتهم وعلى مصيرهم، كما أنها يجب أن تضع حداً للمواجهة بين 

رائيل فإن االحتياجات األمنية للطرفين يجب ومن وجهة نظر إس. إسرائيل والفلسطينيين وخلق عالقة جديدة بينهما
أن تؤخذ يف االعتبار بينما مسؤولية األمن العامة باإلضافة إىل مسؤولية أمن اإلسرائيليين يف األراضي تبقى 

ووجهة نظر الفلسطينيين هي أن هدف الترتيبات األمنية هو التوصل إىل استقرار يف . إلسرائيل خالل الفترة املؤقتة
  .االستجابة إىل االحتياجات املتبادلة، باإلضافة إىل خلق شروط سالم حقيقياملنطقة و
فقد . وخالل األسابيع الثالثة املاضية، اتخذت إسرائيل والفلسطينيون خطوة مهمة باجتاه هذه األهداف  

أنشأوا جمموعات عمل حول قضايا رئيسية من ضمنها األرض واملياه، مفهوم احلكومة الذاتية املؤقتة، والشؤون 
  .اإلنسانية وحقوق اإلنسان

اجلانبان يف نقاشات جوهرية وتم تضييق بعض اخلالفات األساسية بينهما، بالرغم من أن  وانخرط  
إلسرائيلي ـ الفلسطيني واملسار اإلسرائيلي ـ األردين ـ الفلسطيني هناك العديد من القضايا التي نوقشت يف املسار ا

وإن عدم ذكر هذه القضايا يف هذا البيان ال يشكل حكماً . املشترك التي مل تذكر يف هذا البيان وستبقى قيد احلل
  .مسبقاً على مواقف الطرفين

ستنشأ ) وسيتم االتفاق على اسمها(واتفق اجلانبان على أن سلطة حكومة ذاتية فلسطينية مؤقتة منتخبة   
  .من خالل انتخابات حرة، عادلة، عامة ومباشرة

وهذه االنتخابات ستجري بناء على آليات متفق عليها من خالل املفاوضات، بما يف ذلك اإلشراف   
  .وستجري مفاوضات مفصلة حول آليات االنتخابات. املتفق عليه واملراقبون الدوليون

                                                 
 .وقد رفض الوفد الفلسطيني، فيما بعد، ورقة العمل هذه. 14/5/1993، "بيروت المساء"    
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سطينية زمام السلطة واملسؤوليات املتفق عليها خالل املفاوضات، وستتضمن وستأخذ السلطة الفل  
، باإلضافة إىل تلك السلطات التشريعية ضمن )من خالل هيئات قضائية مستقلة(سلطات تنفيذية وقضائية 

 إىل وسيعطى االعتبار للحاجة. املسؤوليات املنقولة إليها، وفق مبادىء متفق عليها وسيتم التفاوض حولها
  .مراجعة التشريع الساري املفعول يف اجملاالت الباقية، على نحو مناسب

واتفق اجلانبان على أن األراضي يتم النظر إليها كوحدة إقليمية واحدة، وعلى أن القضايا املتعلقة   
وإن املفاوضات حول قضية األرض خالل الفترة . بالسيادة سيتم التفاوض حولها خالل حمادثات الوضع الدائم
أي أن األراضي سيتم ) territorial Integrity(االنتقالية ستتم بدون احلكم املسبق على السالمة اجلغرافية 

. التعامل معها كوحدة متماسكة حتى خالل مناقشة القضايا الصعبة وهي إدارة األرض، استخدامها والتخطيط
  .ان بمناقشتهاولدى اجلانبين وجهات نظر خمتلفة حول األرض والوالية والتي سيستمر

وسيوجه . ويمثل هذا البيان املشترك خطوة أوىل مهمة باجتاه التوصل إىل اتفاق حول تدابير مؤقتة  
اجلانبان جهودهما لتسوية اخلالفات اجلوهرية الباقية وقد ألزما نفسيهما بالعمل من أجل خلق جو إيجابي لهذه 

ح هذه املفاوضات وأنها السبيل الواقعي لتحقيق سالم ويتفقان على أن ليس هناك بديل مقبول إلجنا. املفاوضات
  .عادل ودائم

  



 

 
 

  

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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