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  تصريح لألمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،
  الرئيس  نايف حواتمه، يروي فيه واقعة مصافحة 

  جنازة امللك حسيناإلسرائيلي، عيزر وايزمن، يف 
  ]مقتطفات[ *.8/2/1999ان، عمّ 

  
  

......].[  
وسألته عن قصة واقعة  نامّاتصاالً هاتفياً مع حواتمه يف الفندق الذي يقيم فيه يف ع" احلياة"وقد أجرت 

ما حدث هو أن الوفود القادمة للمشاركة يف تشييع امللك حسين، جتمعت يف غرف متعددة يف  إنفقال  املصافحة،
طلب : وهم اإلسرائيليالقصر امللكي، وكنت أنا جالساً يف غرفة مستقلة مع النواب الفلسطينيين يف الكنيست 

طيبي مستشار الرئيس ياسر الد مشة، مع الشيخ الطريفي والدكتور أحمالصانع وصالح طريف وعبد امللك الدها
 كل وايزمن ومرافقه فجأة إىل الغرفة، وبادر بالسالم على اجلميع ومصافحاً اإلسرائيليوقد دخل الرئيس . عرفات

م، اضرين، وبادر بحديث عن ضرورة السالم الشامل، وقد أجبت من جهتي بأن املشكلة يف السالم هي عندكاحل
فانسحاب االحتالل واملستوطنين من األرض الفلسطينية بما فيها القدس، وعودة الالجئين، وكذلك االنسحاب من 

  .اجلوالن وجنوب لبنان يفتح طريق سالم الشرعية الدولية، وهذا هو السالم الذي يمكن أن يعيش
ومشاريعه التي تضع العقبات أمام  اإلسرائيليأشار وايزمن يف حديثه إىل تطرف اليمين : وقال حواتمه   

غادر وايزمن الغرفة بعد ذلك وبرفقته أحمد الطيبي، واشتبك معه فوراً كل من بنيامين نتنياهو : السالم، وأضاف
نهم علموا أنه دخل إىل الغرفة اجملاورة وصافح من أيديهم ملوثة بالدماء، وأبلغنا أحمد إوأريئيل شارون وقالوا له 

وأنتم أيديكم ملطخة بدماء تمت يف النرويج مثالً أم بدماء الشعب الفلسطيني : ن رد عليهما قائالًالطيبي أن وايزم
وقد علق الطيبي على ما جرى قائالً حلواتمه إن . وأدى هذا إىل توتر اجلو بين وايزمن ونتنياهو وشارون وخميماته؟

أرييه شومر الذي  اإلسرائيليةعام لرئاسة الدولة وقال املدير الما جرى له عالقة باملعارك االنتخابية الداخلية، 
أنت رجل سالم، وتعمل من أجل السالم يف ": إن حواتمه مد يده باجتاه وايزمن قائالً  لإلذاعةان رافق وايزمن إىل عمّ

ن وسورية أيضاً طريق وايزمن صافح حواتمه معرباً عن األمل بأن يسلك لبنا"وأضاف شومر أن ." األوسطالشرق 
 ."م مع إسرائيلالسال
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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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