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  لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية حديث صحايف للمستشار القانوين
  بين إسرائيل  يعلن فيه أن قضايا املفاوضات النهائية

  على مراحل نحو احلل الدائمالتقدم  والفلسطينيين معقدة ومن األفضل
  ]مقتطفات[ .دسالق

  
  

ات يف تطبيقه العملي واالنتقال إىل يشكك البعض يف قدرة اتفاق أوسلو على الصمود بعد أن اتضحت الصعوب ■
  فما هي فرص تنفيذ االتفاق بكل بنوده؟. املرحلة التالية، أي إعادة االنتشار يف الضفة الغربية

صحيح أن املرحلة الثالثة . حلت كارثة بالشعبين برأيي إن العملية التي بدأت يف أوسلو ال يمكن وقفها وإالّ  □
حقيقية ولكن ليس هناك بديل أمام أي من الطرفين سوى االستمرار يف ذات  تعاين من مشاكل) إعادة االنتشار(

والسبب يف الصعوبات ال يكمن يف اتفاق أوسلو نفسه وإنما يف عدم قدرة السلطة الفلسطينية على . الطريق الذي بدأه
ستنفذ فيها السلطة وليس لديّ أدنى شك بأنه يف اللحظة التي . القيام باجلزء املتعلق بها كما ورد يف االتفاق

  .الفلسطينية ما سبق وأخذته على عاتقها فإن األمور ستسير بسهولة أكبر
  

ملاذا تتوقعون من ياسر عرفات أن يحقق املعجزات التي فشلتم أنتم يف حتقيقها عندما كنتم مسؤولين عن  ■
  قطاع غزة؟

عرفات عاجزاً عن حتقيق ذلك، كان األجدى نحن ال نتوقع معجزات وإنما فقط تنفيذ االتفاق بحذافيره، وإذا كان  □
فاحلجر األساسي يف اتفاق . به أن يصرح قبل توقيع االتفاق، أنه لن يكون قادراً على تنفيذ ما نص عليه االتفاق

جماًال  يأوسلو نص على انسحاب اجليش اإلسرائيلي من هناك وتسليم مسؤولية األمن للفلسطينيين بشكل ال يبق
هو أننا نفذنا اجلزء املتعلق بنا وانسحبنا بينما مل يتمكن الفلسطينيون من ملء الفراغ  لفراغ ولكن ما حصل

ا قتل خالل أعوام بالكامل ولذا فإن مستوى األمن يف إسرائيل تدنّى بحيث قتل من اإلسرائيليين خالل عام أكثر ممّ 
  .من االنتفاضة

  
  ، أي إعادة االنتشار؟كيف سينعكس ذلك على تنفيذ املرحلة املقبلة من االتفاق ■
حلسن حظنا أننا اتفقنا يف أوسلو على تنفيذ االتفاق يف خطوات متتالية وبعد كل خطوة نستطيع استخالص  □

وقبل أيام اتفقنا مع الفلسطينيين على أننا يف مفاوضاتنا املتعلقة باملرحلة التالية . الدروس وتصحيح مسارنا
. أوالً، أن نلتزم بما ورد يف اتفاق إعالن املبادىء: سنستند إىل ثالثة عوامل ويف ما يتعلق بالترتيبات األمنية فإننا

وثالثاً، أن نستخلص . اإلجراءات األمنية يف الضفة الغربية بما ينسجم مع اختالف الظرف هناك وثانياً، أن نكيف
ينا يف الضفة الغربية هذا يعني أن علينا أن نبقي صالحيات أمنية أكبر يف أيد. العِبر من اتفاق غزة وأريحا

فكيف يمكننا أن ننتقل من غزة وأريحا إىل الضفة الغربية حيث اإلشكاالت  وإالّ. ونصحح ما أمكننا يف غزة وأريحا
األمنية أعقد عندما ال تقوم السلطة الفلسطينية بما يجب أن تقوم به ليس ألنها ال تستطيع ذلك، بل هي تستطيع 

لسطينيين يعترفون لنا بأنهم قادرون على فعل املزيد على الصعيد األمني لكنهم ولكنها ال ترغب فكثيرون من الف
  .ينتظرون أوامر عليا

  
لكن تنفيذ ما تطالبون به يمكن أن يضعف وضع ياسر عرفات يف داخل قطاع غزة، وهذا أيضاً سيشكل عقبة  ■

  بالنسبة إليكم؟
                                                 

 يوئيل زينغر. 
 "وقد أجرت الحديث ربى الحصري. 16/2/1995، )لندن" (الحياة. 
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لفلسطينيين لالتفاق يمكن تسويتها وبإمكان عرفات نحن متفائلون ألن العديد من خروقات ا نعم، لكن مع ذلك □
خالل اجتماعنا األخير يف إيرز على ) الرئيس الفلسطيني( فعلى سبيل املثال وافق. تنفيذ االتفاق من دون جمازفات

آالف والذين ضموا إىل الشرطة  6إىل  5ة الفلسطينية احملليين وعددهم ما بين إعطائنا قائمة بأسماء أفراد الشرط
وال زالت هناك خروقات أُخرى مل حتل، . يف خمالفة سافرة لالتفاق الذي نص على أن عدد هؤالء لن يتجاوز األلفين

رحون بأنهم ينوون قتل الً مل تتخذ السلطة الفلسطينية أية إجراءات ضد الذين يحملون السالح بشكل علني ويصثفم
فأسماء هؤالء معروفة وأماكنهم معروفة ومع ذلك فهم ال يعتقلون وال ينقلون إىل إسرائيل كما نص . إسرائيليين

. كانوا يعتقلون أفراداً ثم يطلقونهم كما لو أن األمر يتعلق بلعبة ما. االتفاق، وحتى ال يُقدمون للمحاكمة يف غزة
أنا نرى لدى السلطة الفلسطينية توجهاً العتقال من يجب اعتقالهم وننتظر لنرى إذا فقط يف األسابيع األخيرة بد

  .كانوا سيحاكمون بالفعل
  

يعترف البعض يف داخل احلكومة اإلسرائيلية، بما يف ذلك من يقفون يف يمينها، بأن التعقيدات األمنية هذه  ■
فهل . الدخول فوراً يف مفاوضات املرحلة النهائية جتعل من الصعب تطبيق املرحلة االنتقالية ويقترحون بالتايل

  هذا ممكن؟
قد يكون هذا حالً حمتمالً لكنني ال أعتقد أنه ممكن من الناحية التقنية وإن كان اتفاق أوسلو يتيح لنا أن نبدأ  □

التعقيد فالقضايا التي ستطرح يف مفاوضات املرحلة النهائية من . مفاوضات املرحلة النهائية يف أي وقت نريد
وإذا كنا ال . بمكان بحيث ال نستطيع االستغناء عن السنوات اخلمس االنتقالية من أجل التقريب بين الشعبين

أقل تعقيداً كإعادة االنتشار، فكيف يمكننا حل مشاكل ال تبدو لها حلول يف الوقت احلايل  ةنستطيع أن نحقق خطو
  .كاحلدود واملستوطنات والقدس والالجئين

  
ن كوزراء وندرج فكرة الفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، التي يساندها املتشددون كرابين واملعتدلأال ت ■

  ميرتس، يف هذا اإلطار؟
. حتى الفصل يتطلب حتديداً استنادًا إىل أي حدود وهذه كلها أمور معقدة ولهذا نحن يف حاجة إىل فترة انتقالية □

األخطر من ذلك . ير يف االجتاه املعاكس يمكن أن يجعل التوصل إىل احلل أسهلوال أعتقد أن البدء من النهاية والس
احلل املرحلي وبما أين مل أفقد األمل بعد بإمكان جناح . أننا ال يجب أن نخاطر بانهيار مفاوضات الوضع النهائي

ولكن يجب أن ال يفهم من . أُخرى نحو احلل الدائم فأنا أفضل أن نلتزم بما نص عليه اتفاق أوسلووالتقدم خطوة تلو 
  .ذلك أين أعارض كلياً اخليار الثاين

  
  متى ستجري االنتخابات الفلسطينية التي كان يفترض أن تتم يف الصيف املاضي؟ ■
 60يوماً أو  45االنتخابات ستجري فور توصلنا إىل اتفاق بشأنها، أي سينص االتفاق على أنها ستنظم بعد  □

وسينص أيضاً على طول الفترة ما بين . لذي سيحدد كم من الوقت سيستغرق التحضير لهايوماً من تاريخ االتفاق ا
  .إعادة االنتشار واالنتخابات

  
  ما طبيعة االنتخابات التي اتفقتم بشأنها؟ ■
فقد أبلغ رئيس . ستكون هناك انتخابات الختيار جملس فلسطيني وأُخرى بموازاتها الختيار رئيس اجمللس □

ق رابين السيد عرفات األسبوع املاضي يف حاجز إيرز موافقته على املطلب الذي طرحه املفاوضون الوزراء يتسحا
  .الفلسطينيون بإجراء انتخابات منفصلة لرئيس اجمللس

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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