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 تصريح صحايف خاص لرئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يؤكد فيه 

  ١٢١]مقتطفات[ان القدس واجلوالن لن يكونا موضع تفاوض 
    ]١٧/١/١٩٩٧[القدس، 

 

 

ع مننا سنصل اىل اتفاق أسبق ان قبلنا . ال حتول عن خطنا السياسي: قال نتنياهو               
ن هدفنا هو منح إ. الفلسطينيين ينص على حدود لالستقالل الذاتي، وهذا تماماً ما نقوم به حالياً

رض أنقاذ إوهدفنا بالطبع هو . الفلسطينيين استقالالً جمتزاً بحيث ال تتعرض بالدنا للخطر
  .جدادناأ

ارنا داخل لقد بقينا يف اخلليل وسنعيد انتش. تفاق اخلليلإطار إان هذا ما فعلناه يف   
سرائيل بالسيطرة على عشرين يف املئة من مسافة اخلليل، بما فيها إاملدينة ال خارجها، وستحتفظ 

  .تلك التي تضم املستوطنات واحلرم االبراهيمي
ال اين ورثت هذا إيلّ لناقشت موضوع اخلليل على حدة، إمر لو عاد األ: وتابع نتنياهو  

والذين يهاجمونني يتهمونني بعدم . وقعته احلكومة السابقة االتفاق وانا مضطر اىل االلتزام بما
  .لاللتزام بذلك ثبتنا العكس وجاء دور الفلسطينيينألقد . وسلوأاحترام ما جاء يف اتفاقات 

  م سيء؟ أ وهل اتفاق اخلليل جيد –" الفيغارو"  
ن يف وسعنا  يككرر نحن مل نختره وملأنه ضروري وأ ليس جيداً وليس سيئاً، اال –نتنياهو   
  .واال نكون قد كذبنا على ناخبينا وعلى الكنيست واجملتمع الدويلالتملّص 
ن يحترم أي ألقد شدّدنا يف املفاوضات حول اخلليل على مفهوم املعاملة باملثل،   

اىل تدمير ميثاق منظمة التحرير الذي يدعو قول كلها بما فيها تعديل أعهدات كلها، تالفلسطينيون ال
اسرائيل وتفكيك البنى التحتية واملنظمات االرهابية ومصادرة السالح وغيرها من دولة 

  .فال سالم من دون أمن. االلتزامات التي مل حتترم
والتفاصيل "صلي دخال العديد من التفاصيل على النص األإنه جنح يف أهو واعتبر نتنيا  

  ".صليالتي فرضناها على الفلسطينيين مل تكن واردة يف النص األ
نه كان لدى احلكومة السابقة خطة بالتخلي عن اخلليل وعن القدس أوضح أريد ان أ: وتابع  

يف اخلليل بل  فانا ال آخذ يف االعتبار االربعمئة يهودي. هدايف خمتلفة تماماًأنا فأاما . يضاًأ
خلليل ريده هو حماية اجملتمع اليهودي يف اأكذلك، وما  األربعة آالف سنة من التاريخ اليهودي

وابقاؤه يف املدينة، فهذه كانت مدينة احلقد والدم واالغتياالت واليوم الفلسطينيون على استعداد 
  .مل باملصاحلة والتعايشتام للتعاون وهذا يعني األ

عادة انتشار إلن تشهد عملية سرائيل وبدية إلمة املوحدة واألصما القدس فستبقى العاأ  
وساط يهود أهذا املوضوع يحظى باملوافقة داخل اسرائيل ويف . ولن يرتفع فيها حائط التقسيم

  .فالقدس كانت وطوال ثالثة آالف عام عاصمة للشعب اليهودي. االنتشار

                                                            
 .٢٤/١/١٩٩٧بيروت، النهار، : املصدر  ١
  .١٨/١/١٩٩٧الفرنسية، التي نشرته بتاريخ " لو فيغارو"أدىل نتنياهو بهذا احلديث اىل صحيفة  1
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بحث يف نصت على ال ١٩٩٣ذ قيل له ان االتفاقات املوقعة يف واشنطن يف ايلول العام إو  
  :خيرة من عملية السالم رد نتنياهو بالقولرحلة األمصير القدس يف امل

عادة توحيد إومنذ . مر واضحاً تماماًبداً موضع تفاوض، وليكن األألن تكون القدس   
ماكن العبادة أحرية الوصول اىل  إسرائيلكرست ) يام الستةحرب األ( ١٩٦٧املدينة يف العام 

  .لتغييرللديانات الثالث، وليس هناك من سبب يدعونا اىل ا
  هل تعتقد ان اتفاق اخلليل مرض لعرفات؟ –" الفيغارو"  
وافق . انه اتفاق جيد للفريقين والفريقان قدما تنازالت. دنى شكأبال  –نتنياهو   

ي مسلّح اىل املناطق العازلة الواقعة بين منطقة احلكم الذاتي وجزر أالفلسطينيون على عدم دخول 
االستيطان اليهودي، وستشرف فرق مشتركة على املرتفعات التي تشرف على مناطق االستيطان 

  .ليناإليهم وإفضل بالنسبة نه االتفاق األإ. اليهودي
  مر ميدانياً؟تم األيكيف س –" الفيغارو"  
يف عادة االنتشار يف الضفة الغربية إ من نهاء املرحلة االوىلإاتفقنا على لقد  –نتنياهو   

ننا سننسحب أاملهم يف نظري هو . ١٩٩٨خيرة فموعدها قبل آب اما العملية األ. شهر آذار املقبل
خيرة يف كثر دقة، اي املرحلة األمننا، ثم نصل اىل املرحلة األأاىل املناطق احليوية بالنسبة اىل 

  .لسالمعملية ا
ليها االنسحاب من اخلليل وتنشيط عملية إوهذه اللغة املزدوجة التي تلجأ  –" الفيغارو"  

  االستيطان يف الضفة الغربية وغزّة يف آن واحد؟
كبر من املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية ال يقيم فيها ن اجلزء األإ. بداًأ –نتنياهو   

  .املستوطنات اليهودية فلسطينيينالسكان اليهود، يف املقابل ال تضم 
إذاً  هناك تقسيم طبيعي لهذه املناطق باستثناء مدينة اخلليل التي هي ظاهرة خاصة،   

  .نها املدينة الوحيدة اخملتلطةأل
اما اجملموعات اليهودية يف يهودا والسامرة فتقيم يف مناطق تعتبر : ويتابع نتنياهو  

االتفاق مع طار إرض يف م األهمية تقسيأمقتنع با نا .إسرائيلحيوية بالنسبة اىل أمن 
  .د آخر يتناول تقسيم املسؤوليات والسلطاتالفلسطينيين، وهناك ُبع

مر يعني بالنسبة لنا ان يريد الفلسطينيون دولة مستقلة وسّيدة، واأل: ويقول نتنياهو  
بطاريات  يتمتعوا بسلطات غير حمدودة منها االشراف على اجملال اجلوي فوق مدننا ووضع

ثم ان ليس ما يمنعهم من . بيب او السيطرة على املياه اجلوفيةأمدفعية على التالل املشرفة على تل 
ان املفكرين يف اليسار االسرائيلي الداعين اىل حق . لعراقمثل ان يشكلوا مساندة عسكرية لبلد أ

  .لتحقيق ذلكن يكون لهم دولة هم يف الواقع غير مستعدين أالشعب الفلسطيني يف 
يتناول  إسرائيلالنقاش الدائر يف ": الفيغارو"لصحيفة  إسرائيلويتابع رئيس حكومة   

 ا دعوت اىل استقالل ذاتي تنزع منهنأو. ماهية االستقالل الذاتي الذي يمكن منحه للفلسطينيين
وال التدخل نحن ال نريد ان نحكم الفلسطينيين ... بعض املقومات التي يمكن ان تشكّل خطراً علينا

. نفسنا يف وضع يمكن ان يحمل تهديداً حلياتنا ومستقبلناأن جند أننا ال نريد أال إيف شؤونهم، 
  .........ن يشكل وجود طرف خطراً على اآلخرأكرر ال يجب أ



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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