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  تصريح للمستشار اإلعالمي لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  د فيه االنتهاكات الفلسطينية ملذكرة واي ريفريعدّ

  *.15/12/1998القدس،  
  

  
نتنياهو، والرئيس األميركي بيل كلينتون،  بنيامينيف االجتماع الثالثي الذي ضم رئيس احلكومة، 

، عرض رئيس احلكومة الئحة باالنتهاكات 15/12/1998، يف )الثالثاء(والرئيس ياسر عرفات، اليوم 
  .وبااللتزامات التي مل ينفّذها الفلسطينيون حتى اآلن، بموجب مذكرة واي ريفرالفلسطينية، 

  :وفيما يلي معظم بنود تلك الالئحة
 .تصريح فلسطيني ينفي نية إعالن الدولة من جانب واحدـ 1    
طيني باالتفاق على مسألة السجناء الفلسطينيين، والذي تصريح فلسطيني صريح بشأن التعهد الفلسـ 2    

 .إطالق أولئك السجناء الذين تلطّخت أيديهم بالدم ميقضي بعد
 .العملية األوىل جلمع األسلحة غير الشرعية، والدور األميركي يف نزع تلك األسلحة. ـ أ3

  .اخلفيفة للمدنيين فقة يف اللجنة األمنية العليا على شروط ترخيص األسلحةااملو. ب        
جمع األسلحة التي تزيد على العدد املسموح به للسلطة الفلسطينية، وقيام الواليات املتحدة بهذه . ج        

  .العملية
 .رجل 30.000تقديم لوائح بعديد قوات الشرطة الفلسطينية ـ وتقليص عدد أفراد هذه القوات إىل ـ 4    
 .فة مكافحة التحريضالتقرير األول الصادر عن اللجنة املكلّ. ـ أ5    

  .الذين يخالفون مرسوم حظر التحريضعلى السلطة الفلسطينية أن تتّخذ إجراءات ضد أولئك . ب              
 .مواصلة تنفيذ خطّة العمل ملكافحة اإلرهاب وإيقاف جميع أعمال العنف. ـ أ6    

  .اإلرهابيةإىل اللجنة األمنية األميركية ـ الفلسطينية عن حظر املنظمات تقديم تقرير . ب              
تقديم تقرير إىل اللجنة األمنية األميركية ـ الفلسطينية بشأن سجن املشتبه فيهم ـ وجوب تفعيل اآللية . ج              

  ".الباب الدوار"اخملصصة ملنع عملية 
 .شخصاً على األقل 22سطينياً فاراً، يجب سجن مطلوباً فل 30من جمموع . د              

  

                                                 
  :نترنتموقع الحكومة اإلسرائيلية في اإل نكليزية منالنص مترجم عن اإل *
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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
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