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  وثيقة جنيف
، يف "اتفـــاق جنيف"جرى إعالن الوثيقـــة، التي حتمـــل يف النص اإلنكليزي عنوان 

تشـــــــــــرين  12احتفـــال أقيم يف أحـــد فنـــادق األردن على شــــــــــــــاطئ البحر امليـــت بتـــاريخ 
. وقد حضــــــــر االحتفال من اجلانب الفلســــــــطيني، بحســــــــب صــــــــحيفة 2003األول/أكتوبر 

، كــل من: يــاســـــــــــر عبــد ربــه (وزير ســـــــــــــابق يف 13/10/2003الصـــــــــــــادرة يف  "هــآرتس"
حكومات فلسطينية متعددة)، ونبيل قسيس، وهشام عبد الرازق، وقدورة فارس، وحممد 

يع). وحضـــــــره احلوراين (جميعهم حالياً، باســـــــتثناء احلوراين، وزراء يف حكومة أحمد قر
من اجلانب اإلســـــرائيلي كل من: يوســـــي بيلين (وزير ســـــابق)، وأعضـــــاء الكنيســـــت حاييم 
أورون (ميرتس)، وعمرام مِتســــناع (حزب العمل)، وأبراهام بورغ (حزب العمل)، وعضــــو 
الكنيســــــــــــت ســــــــــــابقاً نِحاما رونين، والبريغادير جنرال (احتياط) غِيورا إنبار، والكاتب 

لصـــحيفة أن بين مؤيدي الوثيقة يف اجلانب اإلســـرائيلي رئيس عاموس عوز. وأضـــافت ا
شاحك، وعضو الكنيست عن حزب العمل  -		هيئة األركان العامة السابق، أمنون ليبكين

  .يويل تمير، وعدداً من أعضاء ميرتس يف الكنيست
وقالت الصـــــحيفة إن املفاوضـــــات من أجل التوصـــــل إىل االتفاق جرت ســـــراً برعاية 

ة الســــــويســــــرية، واســــــتغرقت عاماً ونصــــــف عام، وإن ياســــــر عرفات، على وزارة اخلارجي
  .الرغم من كون هذه املفاوضات غير رسمية، كان مطلعاً على سيرها وتفصيالتها

وكان من املفترض أن يتم توقيع الوثيقة يف ســــــويســــــرا يف تشــــــرين الثاين/نوفمبر 
د الفلسطيني املفاوض، ، لكن املوعد أُجّل. وصرح ياسر عبد ربه، الذي ترأس الوف2003

، وأن ســـــــبب التأجيل يرجع إىل 2003أن التوقيع ســـــــيتم يف أول كانون األول/ديســـــــمبر 
اء لهذا السبب قررنا إرج"رغبة شخصيات دولية كثيرة يف املشاركة يف حفل التوقيع، و

، "احلياة"( "املوعد [....] إلتاحة الفرصـــــــــــة حلضـــــــــــور أكبر عدد ممكن من الشـــــــــــخصـــــــــــيات.
  ).12/11/2003بيروت، 

  
  
  
  

   

                                                            
   هآرتس"نُشر النص الكامل لالتفاق باللغة اإلنكليزية، واملذكور يف نهايته أنه النسخة التي ستعتمد رسمياً، يف صحيفة" 

  .20/10/2003(طبعة اإلنترنت)، 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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