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  يعلن فيه موافقته  تصريح للرئيس ياسر عرفات
  التي ستنسحب  من األرض% 3على حتويل 

  إسرائيل منها إىل حممية طبيعية
  *.29/9/1998واشنطن، 

  
   

أن اتفاق أوسلو ] إىل الرئيس األميركي بيل كلينتون[أكد عرفات للصحافيين يف لقاء قصير بعد االجتماع 
  .رحلة االنتقالية ومدتها خمس سنوات بإعالن الدولة الفلسطينيةيسمح للفلسطينيين بعد انتهاء امل

تطبيق "ولكن عرفات الذي حتدث بالعربية واإلنكليزية بصوت مرجتف ركز على أن األمر املهم اآلن هو 
يف البيت األبيض حتت إشراف الرئيس كلينتون والتي وقعت عليها أميركا  هنا التي وقعناها) املرحلية(االتفاقات 

  ."سيا واالحتاد األوروبي والنرويج ومصر واألردن وبحضور وزير اخلارجية الياباينورو
وحين سؤاله عما إذا يتوقع . وشدّد عرفات على أن السالم هو حاجة فلسطينية وإسرائيلية وعربية ودولية

مع نتنياهو  اعه، وهو موعد اجتم]أكتوبر[تشرين األول  15التوقيع على اتفاق نهائي مرحلي مع إسرائيل بتاريخ 
  ".نرجو ذلك"أجاب عرفات  يف واشنطن،

من "وحول االنسحابات اإلضافية قال عرفات إن املبادرة األميركية تدعو إىل حتقيق ذلك على أن يكون 
  .ولكنه مل يوضح ما يعنيه بذلك" خالل جهد مشترك ثالثي أميركي إسرائيلي فلسطيني

ان قد وافق على اقتراح روس حتويل ثالثة يف املئة من األرض التي ستنسحب وحين سؤاله عما إذا ك
إىل حممية طبيعية ال يحق للفلسطينيين البناء عليها وتبقى حتت السيطرة األمنية ) يف املئة 13أي (منها إسرائيل 

بادرة األميركية التي نعم نحن وافقنا على هذا تسهيالً لألمور وتسهيالً للم"اإلسرائيلية أجاب عرفات بالعربية 
األمن  لقد قبلناها على أساس أن"عرفات  وحين طرح عليه السؤال ذاته باالنكليزية أجاب.." قبلناها منذ البداية

، أي أن يكون حفظ األمن يف هذه املنطقة مشتركاً بين الفلسطينيين " ′ب′يجب أن يكون حسب املنطقة 
 . واإلسرائيليين

  

                                                 
 .30/9/1998، )بيروت" (السفير" *



 

 
 

  

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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