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  إسرائيلية/  وثائق فلسطينية
  

  البيان الصادر عن املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية 
  يف طابا عشية االنتخابات اإلسرائيلية

  *.طابا 
  
  

أجـــرى الوفـــدان اإلســـرائيلي والفلســـطيني خـــالل األيـــام الســـتة املاضـــية مفاوضـــات جديـــة عميقـــة وعمليـــة "  
  .بهدف التوصل إىل اتفاق دائم بين الطرفين

يجابيــــة واإلعــــراب عــــن الرغبــــة املشــــتركة لتلبيــــة ابــــا ال ســــابق لهــــا جلهــــة األجــــواء اإلكانــــت مفاوضــــات ط  
ونظـراً إىل الظـروف وضـغط الوقـت، تبـين أن . احلاجات الوطنية واألمنية، وتلك التي تضمن بقاء كل طرف واسـتمراره

جلــوهري الــذي تــم حتقيقــه يف كــل مــن مــن املســتحيل التوصــل إىل تفــاهم بصــدد جميــع القضــايا بــالرغم مــن التقــدم ا
  .املسائل التي نوقشت

 ، نعــرب عــنوبالتــايل. إن الطــرفين يعلنــان أنهمــا مل يكونــا يف أي وقــت مضــى أقــرب إىل التوصــل إىل اتفــاق  
  .اعتقادنا بأنه سيتم تضييق الفجوات القائمة مع معاودة املفاوضات بعد االنتخابات اإلسرائيلية

مــور إىل طبيعتهــا والعــودة إىل وضــع أمنــي مســتقر علــى األرض مــن خــالل احتــرام يتعهــد الطرفــان إعــادة األ  
  .تعهداتهما املتبادلة وفق روحية مذكرة شرم الشيخ

الالجئـون واألمـن واحلـدود والقـدس بهـدف التوصـل : ]هـي[لقد بحـث فريقـا التفـاوض أربـع قضـايا رئيسـية   
  .إىل اتفاق دائم ينهي النزاع ويضمن السالم لشعبيهما

لقــد كــان هنــاك تقــدم مهــم يف . أخــذ الطرفــان يف االعتبــار مقترحــات الــرئيس بيــل كلينتــون مــع حتفظاتهمــا  
  .قفهما يف جميع املسائل بحيث حققا تقارباً أكبر يف بعضهااتفهم الطرفين ملو

كن، يف ل. كما ذكر آنفاً، فإن االلتزامات السياسية حتول دون التوصل إىل اتفاق بالنسبة إىل املسائل كافة  
ضوء التقدم املهم يف تضييق الفجوات بينهما، يعرب الطرفان عن اقتناعهما بأنه سـيكون مـن املمكـن ردم الفجـوات 
القائمة لتحقيق تسوية نهائية بينهما خـالل فتـرة زمنيـة قصـيرة وبفضـل جهـود حثيثـة والتسـليم باألهميـة القصـوى 

  .والعاجلة للتوصل إىل اتفاق
ثقــان مــن قــدرتهما علــى البــدء والتحــرك إىل أمــام يف هــذه العمليــة يف أقــرب فرصــة وعليــه، فــإن الطــرفين وا  

  . ممكنة
إن مفاوضــات طابــا تنهــي مرحلــة مكثفــة مــن مفاوضــات الوضــع النهــائي مــع مــا تضــمنته مــن إعــادة بنــاء 

  .ليه اليومأنهما مل يكونا يف أي وقت مضى أقرب إىل التوصل إىل اتفاق مما كانا ع ةأجواء الثقة بينهما ومالحظ
نغـــادر طابـــا مفعمـــين بروحيـــة التفـــاؤل ومســـلّمين بأنـــه تـــم وضـــع األساســـات يف جمـــايل إعـــادة بنـــاء الثقـــة 

  ."وحتقيق تقدم مهم يف جميع القضايا الرئيسية
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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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