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  وثائق إسرائيلية
  

  نواف مصاحله،  تصريح لنائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي،
  إغالق  يؤكد فيه عدم طلب قطر رسمياً 

  مكتب املصالح اإلسرائيلي
  *.القدس 

  
  

" مكتـــب املصـــالح"وزيـــر اخلارجيـــة اإلســـرائيلي نـــواف مصـــاحله أن قطـــر مل تطلـــب رســـمياً إغـــالق أكـــد نائـــب   
  .ر أي اتصال مع وزارته يف هذا الشأناإلسرائيلي يف الدوحة ومل جت

بعـد تصـريحات  اأغلقت مكتـب املصـالح بمبادرتنـ"ن الوزارة إ" احلياة" ـلوقال مصاحله يف تصريح خاص   
  ."وزير اخلارجية القطري حمد بن جاسم يف التلفزيون، وحتى اللحظة مل يجر أي حديث رسمي بيننا وبينهم

يف وبســبب انعقــاد قمــة املــؤتمر اإلســالمي " ألســباب أمنيــة"لي تــم وأوضــح أن قــرار إغــالق املكتــب اإلســرائي  
أمّا بشأن إعادة فتحه . يف حال تقدمت الدوحة بطلب بهذا الشأن فسيتم إغالق املكتب نهائياً"وأشار إىل أنه . الدوحة

  ."فإن ذلك سيتم بالتنسيق مع اجلهات القطرية املسؤولة
وأكد أن املسؤول عن مكتب املصالح القطري يف تل أبيب غادر إىل الدوحة منذ عهد رئـيس الـوزراء السـابق   

  .بنيامين نتنياهو ومل يتم تعيين مسؤول آخر منذ ذلك الوقت
عــودة العالقــات اإلســرائيلية مــع الــدول العربيــة إىل ســابق عهــدها وأعــرب مصــاحله عــن اعتقــاده باحتمــال   

  ."حل مرحلي أو شامل"إذا تمكن اجلانبان اإلسرائيلي والفلسطيني من التوصل إىل " ونصف شهر خالل شهر أو شهر"
ك احتمـال للتوصـل لـ، ولكن األبواب مل تغلق بعد بشـكل كلـي وهناالتفاؤلال أريد أن أرفع مستوى : "وأضاف  

  ."املقبل) يناير(ثاين إىل اتفاق قبل نهاية والية الرئيس األميركي بيل كلينتون يف العشرين من كانون ال
على أي حال مل تطلب ال القمة العربية وال القمة اإلسالمية بشكل قاطع قطع العالقـات مـع إسـرائيل : "وقال  

  ."ومعظم الدول اإلسالمية لها عالقات دبلوماسية مع إسرائيل
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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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