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  القضايا  بيان احلكومة اإلسرائيلية بشأن
  يف اجتماعها األسبوعي املدروسة

12/9/1996. ]مقتطفات[  
  

حلته إىل الواليات املتحدة التي قام بها بناء على ـ قدم رئيس احلكومة إىل احلكومة عرضاً موجزاً لر1  
احلكومة إن عالقة احلكومة احلالية  وقال رئيس. دعوة من مؤتمر رؤساء املنظمات اليهودية األميركية الرئيسية

فدولة إسرائيل، يف املقام األول، هي بلد . باجلالية اليهودية األميركية تختلف عن عالقة احلكومة السابقة بها
الشعب اليهودي ـ مع مساواة يف احلقوق لألقليات غير اليهودية ـ من أجل تعزيز العالقات مع  اجلوايل اليهودية يف 

  .املنفى
املوضوع الفلسطيني، : نتون مناقشة موضوعينيرئيس احلكومة أنه تم يف اجتماعه إىل الرئيس كل وذكر  

  .وبشأن املوضوع األول، أوضحنا أننا بدأنا اآلن حمادثات عملية مع الفلسطينيين. واملوضوع السوري
سطينيين، وأنه وقال رئيس احلكومة إن اإلدارة األميركية ترى اجتاهاً نحو التمسك باالتفاق مع الفل  

أوضح، يف حمادثاته مع الرئيس األميركي، موقفنا القائل إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتمسك باستمرار 
ويف االجتماع، قال رئيس احلكومة إن التقارير الصحافية املتعلقة باملوافقة غير . بالتزاماتها فيما يتعلق بالقدس

ين، على االنسحاب من مرتفعات اجلوالن إىل خطوط الرابع من املباشرة لرئيس احلكومة الراحل، يتسحاق راب
دمت إىل الواليات اجلانب السوري بتنفيذ عدد من الشروط ـ وهي موافقة قُ، شريطة أن يقوم 1967يونيو / رانحزي

  .وكانت موافقة رابين غير مكتوبة. صحيحة] تقارير[املتحدة ـ كانت 
احلكومة األميركية هو أن التصريحات االفتراضية التي عبّرت  واليوم، فإن املوقف املقبول الذي تتخذه  

وذكر رئيس احلكومة أننا اآلن . احلكومة السابقة عنها خالل املفاوضات ليست ملزمة للحكومة اإلسرائيلية احلالية
حات أو وسط حماولة أميركية إليجاد صيغة تمهد الستئناف احملادثات مع السوريين ـ مع تفهم أننا ال نقبل التصري

حلة الالحقة يف حماولة للتوصل إىل تفاهم أميركي ـ سوري وتتمثل املر. املواقف الصادرة عن احلكومة السابقة
  .ا قريب ما إذا كان ثمة تغير يف هذا الصددوسنعرف عمّ. فيما يتعلق بهذه املسألة

إن . رؤساء الدول األوروبية ـ قدم وزير اخلارجية عرضاً موجزاً لزيارته إىل أوروبا، ولقاءاته مع عدد من2  
املوقف األوروبي يختلف عن موقفنا، لكن كانت هذه املناسبة األُوىل للحكومة كي تعرض مواقفها وطلباتها على 

وكي تعرض أيضاً مطالبتنا بجبهة دولية ضد اإلرهاب، ومعارضتنا ألي نشاط نظرائنا يف املفاوضات السياسية، 
ي يف أوروبا، يف إثر االتصاالت املباشرة واحلوار مع تلك الدول نفسها، هو إن وضعنا السياس. سياسي يف القدس

وخالل الرحلة يف أوروبا، جرى أيضاً البحث يف القضايا الثنائية واالقتصادية، . اآلن أفضل مما كان عليه من قبل
جية، يف أثناء زيارته، وأوضح وزير اخلار. وكان للرحلة مساهمة يف تعزيز الروابط والتعاون بين إسرائيل وأوروبا

  .لن يكون مثابة عنوان سياسي" بيت الشرق"أن 
ـ قدم وزير السياحة عرضاً موجزاً لزيارته األردن، التي التقى يف أثنائها ويل العهد األمير حسن ورئيس 3  

، وكذلك بالنسبة وتناولت حمادثاتهم احلاجة إىل دفع املعاهدة بين البلدين قُدُماً. الكباريتي] عبد الكريم[الوزراء 
واألردن على وشك أن يعين ملحقاً سياحياً يعمل يف السفارة . إىل املشاريع املشتركة املدرجة يف جدول األعمال

إن مكتباً سيجري تأسيسه قريباً من أجل تنسيق اجلهود بين  ،وقال رئيس احلكومة، نتنياهو. األردنية يف إسرائيل
ردن؛ كما أنه أوعز إىل خمتلف الوزارات التركيز على تسريع تنفيذ االتفاق مع الوزارات لتنفيذ معاهدة السالم مع األ

  .األردن
  [.......]  
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