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  إسرائيلية/ وثائق فلسطينية 
  

  يتناول فيه  حديث صحايف للرئيس ياسر عرفات
  لقاءه مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 

  بنيامين نتنياهو، وقضايا أُخرى
  ]مقتطفات[ .14/9/1996القاهرة، 

  
  

ول شخصيته وماذا خلّف عندك من انطباع عن هذا الرجل الذي اختلفت اآلراء ح.. لقاؤك مع نتنياهو كيف كان ■
  ؟"مزاجياته"وتصرفاته وما سُمّي 

أستطيع أن أقول لك إن اللقاء كان إيجابياً وهادئاً، والتزم نتنياهو بكل ما تفاهمنا عليه، وبعد هذا [....]  □
. جلنة الشؤون املدنية، جلنة الشؤون األمنية ،جلنة التوجيه: االجتماع اتفقنا على أشياء متعددة بخصوص اللجان

  .ص مع وزير الدفاع غير اللقاء الذي تم بيني وبين وزير اخلارجية قبل اللقاء مع نتنياهوولقاء خا
ولكن، ولألسف، إن لقاء وزير الدفاع مل يتم ألنه أعلن يف الصحف اإلسرائيلية بأنه ليس لديه أي علم بهذا 

  .اللقاء
صادية آسف أن أقول إنها مل لجان التوجيه، واألمن والشؤون املدنية واالقتبوالنقاط األُخرى اخلاصة 

االنسحاب من اخلليل مل : وما زال االتفاق املوقّع بيننا وبينهم جممداً، ومل ينفذ منه شيء. تخرج بأية نتيجة عملية
  .يتم، عملية تهويد القدس مستمرة وتذكر ما حدث يوم األحد يف كنيسة القيامة ويوم اجلمعة يف املسجد األقصى

[.......]  
  .يف كنيسة القيامة املسيحيين الصالة ون املسلمين يف صالة املسجد، وشارك املسلمونشارك املسيحي

ويف نفس الوقت . ولكن الوضع بالنسبة للقدس مل يتغير، وال تزال العزلة وحماوالت تهويد املدينة مستمرة
ديمة التي ينطبق عليها القرار وأنا أتكلم عن املدينة املقدسة مدينة القدس الشريف، املدينة الق. تغيير معامل املدينة

وينطبق عليها اتفاق األرض مقابل السالم الذي انطلق  1967ألنها جزء من األراضي التي احتلت عام  338و 242
 2900وأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي عن بناء . كذلك فإن االستيطان مستمر. منه وعلى أساسه مؤتمر مدريد للسالم

ال زيادة ملنزل واحد يف أية مستوطنة، وسور أية مستوطنة : "التفاق بيني وبين رابينوحدة سكنية بالرغم من أن ا
  ."عده عن خمسين متراً عن آخر بيتال يزيد بُ

وكان رابين قد أوقف ميزانية املستوطنات ثم جاءت احلكومة اجلديدة لتعود وتفتح هذه امليزانية 
كذلك . ال تزال مستمرة حتى اآلن لتي تبعتها مصادرة أراضٍواتخذت هذه القرارات اخلطيرة بالنسبة للمستوطنات ا

إطالق األسرى الذين تعهدت إسرائيل بتسريحهم ليس يل فقط إنما لعدد من املسؤولين العرب واملسؤولين الدوليين 
  .نتونيبمن فيهم الرئيس مبارك والرئيس كل

  .ن من املفروض أن يبدأ هذا االنسحابكا) سبتمبر(أيلول  8كذلك مل يتم االنسحاب من اخلليل، مع أن يوم 
، وكان من "ت"، املنطقة "ب"املنطقة  ،"أ"املنطقة : وكما تعرف، إن الضفة قسمت إىل ثالثة أقسام

باملئة كان من  69" ت"باملئة واملنطقة  31وهذه جمموعها " ت"إىل املنطقة " ب"املفروض أن تتحول املنطقة 
  .املفروض أن تسلم كل ستة أشهر

  .وهذا يدل على أن ليس هنالك أي استعداد لالتفاق
                                                 

 "وقد أجرى الحديث ملحم آرم. 23، 20ـ  18، ص 20/9/1996، 2081، العدد )لندن" (الحوادث. 
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االستيراد والتصدير للبالد اجملاورة وخصوصاً األردن . واملمر اآلمن بين الضفة وغزة ما زال مغلقاً
. ماليين دوالر يومياً 7واإلغالق يسبب لنا خسائر . ومصر ما زال جممداً كذلك تصدير منتوجاتنا هو كذلك معطّل

إلغالق بلغت أكثر من جمموع ما تسلمناه من تبرعات من جميع املتبرعين وإنها فاقت ضعفي وخسائرنا بسبب ا
  .ما تسلمناه من الدول املانحة

كذلك فإن جلنة النازحين ما زال العمل فيها متوقفاً وهي جلنة رباعية مصرية، أردنية، إسرائيلية، 
  .فلسطينية

املاضي ال تزال متوقفة وكان عليها أن ) مايو(أيار  15ومفاوضات املرحلة النهائية التي بدأناها يف 
القدس والالجئين : وهذه املفاوضات تشمل خمسة مواضيع أساسية. تستأنف بعد االنتخابات اإلسرائيلية مباشرة

  .واملستوطنات واحلدود النهائية والعالقات مع اخلارج
  .وأستطيع أن أقول إن االتفاق املبرم بيننا وبينهم جممد اآلن

هذا جرى بحثه مع نتنياهو، وكنا نتصور أنه، بعد االجتماع معه، سيتم حل هذه املشاكل، ولكن  كل
  .اجتمعت اللجان ومل تتوصل إىل أي اتفاق

[.......]  
  

اجلاري مضت ثالثة أعوام على اتفاق أوسلو، ما هو تقييمكم ملا أسفر عنه هذا االتفاق؟ ) سبتمبر(أيلول  13يف  ■
  النتائج أم أن طموحاتكم كانت تذهب إىل أبعد مما حتقق حتى اآلن؟وهل أنتم راضون عن 

  [.......]  
وقد . نحن الرقم الصعب يف معادلة الشرق األوسط: هناك بعض األشياء مل تنفذ، ولكنْ هناك شيء مهم جداً[....]  □

خلريطة السياسية وأهم شيء بالنسبة ألوسلو هو حفظ الشعب الفلسطيني كرقم صعب على ا. أثبتت األحداث ذلك
  .واجلغرافية يف منطقة الشرق األوسط

  
  ما هو ردكم على الذين رأوا أنكم على خطأ لتوقيعكم على االتفاق يف ظل عدم تكافؤ؟ ■
هؤالء مل يفهموا ما معنى االنتفاضة الفلسطينية وتأثيرها الكبير على جمريات األمور يف داخل ساحتنا  □

  .اإلسرائيلي، وباعتراف اإلسرائيليين أنفسهم الفلسطينية ويف مواجهة االحتالل
[.......]  

  
  ما هي التسوية املمكنة يف مدينة اخلليل؟ ■
  .تنفيذ االتفاق املوقّع وال نقبل تغيير حرف منه □

[.......] 

  



 

 
 

  

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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