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  دولية/ وثائق إسرائيلية
  

  مؤتمر صحايف مشترك للرئيس بيل كلينتون
  ورئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

  ]مقتطفات[ .9/7/1996واشنطن، 
  
  

  ".غيّرت إسرائيل حكومتها ومل تتغير العالقة التاريخية بين الواليات املتحدة وإسرائيل"نتون يقال كل  
وأنا فخور بأن العالقة أوسع . الروابط التي توحدنا هي قوية اليوم مثل ذي قبل"نتون قائالً إن يوتابع كل  

  ".كذلك وأعمق وأمتن من أي وقت مضى يف تاريخ إسرائيل، وأنا مصمم على أن تبقى
أجرينا حمادثات جيدة حول قضايا عديدة، وكان يف صلب مباحثاتنا كيفية حتقيق سالم "أضاف يقول   

وقلت لرئيس احلكومة إنني مصمم على حتقيق التقدم باجتاه هذا الهدف، . رق األوسطشامل وآمن ودائم يف الش
سالم يجلب معه على كل مستوى شعوراً باألمن . وقال يل إن الشعب اإلسرائيلي أعطاه حق حتقيق السالم مع األمن

  "[....]. للشعب اإلسرائيلي ولشعوب الشرق األوسط
س تعبيراً جتريدياً، فهو يجب أن يحمل معه األمن والكرامة، حلياة إن السالم الذي نسعى إليه لي"وقال   

وشجعني يف كالم رئيس احلكومة أنه سيعمل بصورة وثيقة مع السلطة الفلسطينية .. أفضل للعرب واإلسرائيليين
اتفقنا  كما. على تنفيذ إعالن املبادىء، على كال الطرفين، وكذلك التخفيف من حدة الظروف املعيشية للفلسطينيين

نحن نعتقد أنه من املهم االستمرار يف جلب دول الشرق األوسط من . أيضاً على أهمية املفاوضات مع السوريين
القتصادية التي ستعقد يف خالل املبادرات اإلقليمية ومن خالل املؤسسات خاصة االقتصادية، مثل قمة القاهرة ا

  ."اخلريف
رهاب على مصاحلنا، والذي يفهمه األميركيون بصورة أفضل حتدثنا مطوالً عن خطر اإل"نتون يأضاف كل  

ويسعدين أن أعلن أننا اتفقنا على أن يعقد االجتماع األول جملموعة مكافحة . بعد الهجوم الشنيع يف الظهران
هم وسيكون تعاوننا العنصر األ. اإلرهاب اإلسرائيلية األميركية املشتركة، التي شكلت يف الربيع املاضي، هذا الشهر

. كما أننا سنعزز من جهودنا املشتركة ضد خطر انتشار الصواريخ على إسرائيل. يف اجلهد العاملي لهزيمة اإلرهاب
  ".وأن الواليات املتحدة وافقت على البدء بتزويد إسرائيل باملعلومات املسبقة ـ يف هذا الشأن ـ قبل نهاية العام

  [.......]  
أريد أن أشكرك للقرارات التي اتخذتها "، وقال "لزيارة القدس"نتون ية كلوبدأ نتنياهو كلمته اجلوابية بدعو  
لقد ناقشنا مواضيع واسعة النطاق هدفها حتسين األمن وحتقيق . هذه الزيارة لتحسين أمن إسرائيل يف خالل

تقد أننا نتفق وأع. وناقشنا عدداً من التحديات، واملشكالت التي تواجهنا منذ أوسلو واملفاوضات مع سورية. السالم
. إسرائيل تريد أن حترز تقدماً. على أن هؤالء املؤيدين للسالم يجب أن يظهروا التزاماً كامالً يف مكافحة اإلرهاب

  ."ال نستطيع أن نقوم بذلك لوحدنا ولكن
أعتقد أن الشرق األوسط .. يكون هذا أحادي اجلانب نريد أن تنفذ االتفاقات، لكن يجب أالّ"ومضى يقول   

  ..."وحقوق اإلنسان والديمقراطية جة إىل تعليم مواطنيه السالمبحا
ورداً على سؤال بشأن االنسحاب من اخلليل واحتمال االجتماع بعرفات ومبدأ األرض يف مقابل السالم،   

ذهبنا إىل مدريد وافتتحنا مفاوضات مباشرة بين . لنا تاريخ يف املفاوضات مع األطراف العربية"قال نتنياهو 
لنا . لكن هذا مل يحل دون االجتماع.. حول هذه القضية فلقد كان هناك خال.. ئيل وجميع جيرانها العربإسرا

، والذي يقضي بأن تتنازل 338و 242تفسيرنا اخلاص ملفهوم األرض يف مقابل السالم وقراري جملس األمن 
ون فإن إسرائيل قدمت تنازالت وكما تعرف. إسرائيل عن األرض يف مقابل حتقيق احلدود اآلمنة واملعترف بها

                                                 
 "10/7/1996، )بيروت" (السفير. 
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هل من اإلنصاف أن تطالَب . جوهرية على جميع اجلبهات، لكن السؤال ما يزال، ما هي احلدود اآلمنة واملعترف بها
ئة، وهل ستكون هناك حدود آمنة يف إطار حدود العام إسرائيل بتقديم مئة يف املئة وأن يقدم العرب صفراً يف امل

  ."بصورة خمتلفة فكرإننا بوضوح، ن. 1967
مشكلة . األمن ىعلينا أن نتمم التزامنا وأن نحافظ عل. بالنسبة إىل اخلليل، هناك التزامان"ومضى يقول   

اخلليل هي مشكلة أمن خطيرة، مل تقم أي حكومة بما يف ذلك احلكومة السابقة، بأي نشاط بالنسبة إىل اخلليل ألنها 
عندما تم قتل اجلالية  1929ويف العام . تسفر عنه كوارث مثل ما حصل مؤخراً مصدر تفجير ضخم يمكن أن

ولهذا . اخلليل بالنسبة إلينا، موضوع له جذور تاريخية فهي أقدم مدينة يهودية على األرض)... هناك(اليهودية 
بالتفصيل قلقنا ] نتونيكل[لقد بحثت مع الرئيس . علينا أن نتعامل معها بصورة دقيقة، وأنا أنظر يف املشكلة

  ."ا املوضوع مع زمالئي يف احلكومةبالنسبة إىل االلتزامين، وأنا سأبحث هذ
بالنسبة إىل االتصاالت مع السيد عرفات والسلطة الفلسطينية فهناك ممثلون عني اجتمعوا "وقال نتنياهو   

نا أن ذلك سيفيد السالم معهما بصورة دورية، وسنوسع هذه االتصاالت من ناحيتي العدد واملستوى، إذا رأي
  ."ت فليكن، وأنا مل أغير من موقفيومصلحة إسرائيل، وإذا كان ذلك يتطلب االجتماع مع عرفا

قلت لرئيس احلكومة إنني أعتقد أنه من املهم جداً أن تكون هناك إعادة تأكيد لاللتزامات "نتون يوقال كل  
االتفاقات التي وقعتها، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك ، وجميع 2وأوسلو ـ  1التي قدمتها إسرائيل يف أوسلو ـ 

حماولة لالستمرار يف عملية السالم الشامل، ومن املهم أن يستمر العمل مع الفلسطينيين وأن تكون هناك حماولة 
كانت هناك . إلشراك سورية، وللعمل على مشكلة لبنان، وأعتقد أن رئيس احلكومة سيعمل بقوة من أجل ذلك

يف إسرائيل والشعب اإلسرائيلي أعطى القرار، وجزء من القرار كان هو السير يف عملية السالم يف طريق انتخابات 
  .."اً، على األقل خمتلف نوعاً ماخمتلف من اآلن فصاعد

  [.......]  
ورداً على سؤال حول إمكانية التفاوض مع سورية حيث تقيم جماعات تقوم بأعمال عسكرية ضد   

وأقول لكم إن أول شيء على . لقد قلت إنني مستعد للتفاوض مع الرئيس األسد حول السالم"اهو إسرائيل، قال نتني
جدول األعمال هو وقف الهجمات اإلرهابية من املناطق التي تسيطر عليها سورية يف لبنان من خالل حزب الله، أو 

  ."حوهذا أمر صحي. غيرها من الهجمات اإلرهابية من قبل جماعات مقيمة يف سورية
ن إو. أوالً إن الواليات املتحدة تعارض اإلرهاب يف أي مكان. أود أن أطرح نقطتين سريعاً"نتون يوقال كل  

هذا يمثل صعوبات يف حتسين عالقاتنا مع سورية على الصعيد الثنائي وبالنسبة لعملية السالم، لدينا موقف 
  [....]."لثمن بين وقت وآخر حمدد بالنسبة لإلرهاب وسنحافظ عليه، وإن كان ذلك يعني دفع ا

األطراف اتفقت على التفاوض يف هذه القضية، قضية "نتون إن يوبالنسبة إىل املستوطنات قال كل  
  ."أن نتعامل معها بصورة حذرة جداًاملستوطنات تعتبر مشكلة، ولكنها ليست وحيدة يف عملية السالم، علينا 

ووزير اخلارجية بعض اإلحصائيات خالل السنوات قدمت للرئيس "وحول املوضوع نفسه قال نتنياهو   
وغزة، بنسبة ) الضفة(ة األربع املاضية، أي يف ظل حكومة حزب العمل ازداد عدد اإلسرائيليين يف يهودا والسامر

هذه زيادة طبيعية، وال أقول إنه يتوقع منا أن نقوم بعمل أقل مما . ئة سنوياًيف املئة، أي بمعدل عشرة يف امل 50
لكن احلظ والقرار أي كيف . أمّا بالنسبة إىل مستوطنات إضافية، فهذا شيء ال أرفضه اآلن. به حكومة العملقامت 
وأين، فإنه أمر علينا أن نناقشه أنا وزمالئي وأن نتوصل إىل قرار، لكن يف الوقت احلاضر أستطيع أن أقول  ومتى

  ."رر بعد نمط سياستنا االستيطانيةإننا مل نق
إن هناك قضيتين جوهريتين يف اتفاقات "و بتنفيذ السلطة الفلسطينية لتعهداتها وقال وشكك نتنياه  

القدس واألمن، السلطة الفلسطينية انتهكت أوسلو ألنها ال تزال حتتفظ بمكاتبها ونشاطها السياسي يف : أوسلو
  ."لسطينية أن تتوقف عن هذا النشاطإننا نتوقع من السلطة الف.. القدس

بعد الهجمات االنتحارية أدركت السلطة الفلسطينية أنه إذا مل تتحرك ملكافحة اإلرهاب "ال وحول األمن ق  
  ."إسرائيلية مواصلة عملية السالم لن تستطيع أي حكومة

هناك بداية من جانب السلطة الفلسطينية الحتواء اإلرهاب، لكنها يجب أن تستمر ألن معظم "أضاف   
ي إسرائيل، تنفذ من قبل تنظيمات معروفة، وتستطيع األطراف العربية الت األعمال اإلرهابية التي تتعرض لها

  ."تتفاوض معنا وقفها، إذا أرادت
  [.......]  



 

 
 

  

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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