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  ملنظمة التحرير  حديث صحايف ألمين سر اللجنة التنفيذية
  عن العقبات  ،)أبو مازن(الفلسطينية، حممود عباس 

  ]مقتطفات[ .اتفاق بشأن اخلليل التي تعطل التوصل إىل
  

  
  ما هي العقبات األساسية التي عطلت التوصل إىل اتفاق بشأن قضية اخلليل حتى اآلن؟ ■
  .هناك قضايا مدنية وهناك قضايا أمنية: ن أن نحصرها على النحو التايلاخلالفات يف اخلليل يمك □

بالنسبة للقضايا املدنية، تقريباً ال خالف عليها بمعنى أننا استطعنا أن ننجز اجلزء األعظم منها وبقيت   
  .قضايا حتتاج إىل توضيح

  :وهذه املواضيع هي.. إىل حلأمّا يف ما يتعلق بالقضايا األمنية فهناك أربعة مواضيع ما زالت بحاجة   
  .ما يسمى باملطاردة الساخنة: أوالً  
  .فتح شارع الشهداء: ثانياً  
  .الشرطةأسلحة الشرطة يف مراكز : ثالثاً  
  .الدوريات املستقلة: رابعاً  
  .حول هذه املواضيع يف الرؤيا ويف التفصيل فودون الدخول يف تفصيل كل موضوع هناك خال  
واآلن أصبحت وجهة نظر كال الطرفين معروفة تماماً وبالتايل مل يعد . أكثر من شهرهذه املواضيع بحثت   

تبقى هناك قضية أساسية وهذه هي التي ستشغل بالنا أكثر من أي  إنه هناك حاجة إىل مزيد من املفاوضات، إالّ
ى اآلن بشكل حاسم شيء آخر وهي ماذا بعد اخلليل؟ احلكومة اإلسرائيلية مل توضح موقفها من هذه القضية حت

 .وحمدد
النقطة األوىل هي أن حتدد مباشرة بعد اخلليل مواعيد لتطبيق القضايا : نطالب بنقطتين أساسيتينونحن  

التي ال حتتاج إىل مفاوضات مثل قضية إعادة االنتشار الثانية وموضوع السجينات وموعد استئناف مفاوضات 
اإلسرائيليين أن يحددوا موعدًا املرحلة النهائية، هذه أبرز القضايا التي ال حتتاج إىل مفاوضات ومطلوب من 

  .لتنفيذها
النقطة الثانية التي نطالب بها هي حتديد مواعيد لبدء التفاوض حول باقي القضايا املعلقة يف املرحلة   
  . االنتقالية

  .هذا ما يشغلنا اآلن وأخشى ما أخشاه أن تكون احلكومة اإلسرائيلية تريد الوقوف عند حد اخلليل
كون األمور واضحة ولذلك طالت املفاوضات ومل نصل إىل حل فاملسألة ليست فقط يف ومن هنا نريد أن ت  

  .حدود تفصيالت اخلليل وإنما يف حدود النهج التفاوضي والعالقة التفاوضية بيننا وبين اإلسرائيليين
  

  بة لكم؟إذا مل حتدد إسرائيل موقفها بشكل حاسم وحمدد من قضية ماذا بعد اخلليل ماذا يعني ذلك بالنس ■
. إذا مل تفعل إسرائيل ذلك فإنه يعني بكل وضوح أن احلكومة اإلسرائيلية ال تريد أن تفاوض على أكثر من اخلليل □

وبالتايل فإن على الشعب اإلسرائيلي أوالً واألمة العربية والواليات املتحدة وروسيا بصفتهما راعيين لعملية 
للقبول بتطبيق االتفاقات املعقودة بينها وبين منظمة التحرير السالم وأوروبا مسؤولية للضغط على إسرائيل 

الفلسطينية ألن العنوان األساسي الذي نضعه دائماً أمام أعيننا هو أننا نحن نريد أن تطبق االتفاقيات نصّاً وروحًا 
  .وال أعتقد أن أحداً يف الدنيا يستطيع أن يقول نحن على خطأ

  [.......]  
  

                                                 
 "14/11/1996، )نلند" (الشرق األوسط. 



 

 
 

  

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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