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  وثائق إسرائيلية
  

  مؤتمر صحايف مشترك لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  بنيامين نتنياهو، ووزير اخلارجية أريئيل شارون، 

  عقب اجتماع القمة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية ـ األميركية 
  ]مقتطفات[ *.15/12/1998، رزإي 

  
  

، لدى انتهاء اجتماع رزي إيـاه فأعلن رئيس احلكومة ووزير اخلارجية يف املؤتمر الصحايف، الذي عقد
  :، التصريحات التالية)1998ديسمبر /كانون األول 15(القمة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية ـ األميركية صباح هذا اليوم 

 :رئيس احلكومة نتنياهوـ 1
......].[  

، وسهّلنا افتتاح فقد أعدنا أراضي. لقد نفذنا ما هو مطلوب منّا، وفقاً للمرحلة األوىل من اتفاق واي ريفر
املطار يف دهانيّة، وأطلقنا مئات السجناء، وسهّلنا افتتاح املنطقة الصناعية يف كارين، حيث وظفنا عدة ماليين يف 

  .التمويل
يجابية إاتخذوا خطوة  دلق. واملهم اآلن هو أن يقوم الفلسطينيون بالتنفيذ الكامل ملا هو مطلوب منهم

فلسطيني، التي تدعو إىل تدمير إسرائيل، من خالل تصويت أعضاء اجمللس الوطني لغائهم بنود امليثاق الأمس، بإ
وأودّ تذكيركم بأنه حتى يوم أمس تقريباً، وبالتأكيد حتى أمس األول، كان يقال لنا إن ذلك مستحيل، . الفلسطيني

ا لوولكنهم فع. لن يصوّتواوألن العدد الكايف من األعضاء لن يحضروا، وأن احلاضرين لن يرفعوا أيديهم باملوافقة، 
  .[....]ذلك، ألننا أصرّينا على تنفيذ هذا البند من االتفاقات 

  :وباملقياس نفسه، نصرّ على أن ينفذّ الفلسطينيون بقية تعهّداتهم بأن
 يجمعوا األسلحة غير الشرعية باألسلوب املالئم؛ 
 يمنعوا التحريض على العنف ويوقفوا أعمال العنف؛ 
 وفقاً التفاقنا يف واي بشأن مسألة السجناء؛ يتصرفوا 
  يتخلوا عن نية إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد، وكذلك عن إعالن القدس عاصمة الدولة

 .ات السالم، بدءاً بكامب ديفيد، مروراً بأوسلو، وصوالً إىل وايفهذا خمالف جلميع اتفاق. لسطينيةالف
 ّدات وبقية تعهّداتهمينفّذوا هذه التعه.  

  .[....]يجب أن أقول إنه عندما يقومون بتنفيذ ما هو مطلوب منهم، سنقوم نحن بتنفيذ ما هو مطلوب منا 
 :وزير اخلارجية أريئيل شارونـ 2

......].[  
وقد ركّزت أنا . يف إطار القضايا التي أثيرت، شرح رئيس احلكومة املواقف والنقاط التي أتى إىل ذكرها

عدد من النقاط، بينها مسألة األسلحة غير الشرعية، وليس فقط تلك املوجودة يف حيازة املدنيين، ومثل هذه على 
بل ركّزت، بصورة خاصة، على مستودعات األسلحة غير الشرعية التي تمتلكها السلطة الفلسطينية . األسلحة موجود

سلحة، بل أكتفي بذكر آالف املسدّسات، وآالف البنادق ولن أورد هنا قائمة كاملة بتلك األ[....] خالفاً لالتفاقات 
                                                 

  :نترنتزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنكليزية من موقع والنص مترجم عن اإل *
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اليدوية غير الشرعية، وعدد من وآالف القنابل شيشات، ورشاشات، ومستودعات ضخمة للذخائر، رالهجومية، و
آالف الكيلوغرامات من ومدافع الهاون، وآالف األلغام ـ التي من الصعب فهم األسباب التي جتعلهم يجمعونها ـ 

واألسلحة املضادة " .جي.بي.رأ" ـلومئات قاذفات القنابل املضادّة للدبّابات، وعدد ال يستهان به من ا املتفجرات،
  .للدبّابات

ليس هناك أي مبرّر لعدم تسليم هذه األسلحة إىل املندوبين األميركيين فوراً بحسب االتفاق، ونقلها إىل 
  .أحد بنود االتفاقفهذا اإلجراء هو . خارج مناطق السلطة تمهيداً إلتالفها

قبض للقد شددت على ضرورة إلقاء ا...]. .[خرى إنني أشدد على جميع النقاط، لكنني أودّ تأكيد نقطة أُ
قوات الشرطة الفلسطينية، وبينهم ضباط ال يزالون يف اخلدمة الفعلية، بينما يقف  يفعلى القتلة الذين يخدمون 

  .يرضحاياهم يائسين ويشهدون على هذا الواقع املر
......].[ 

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


