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  قرار احلكومة اإلسرائيلية بإعالن موافقتها
  املشروطة على مذكرة واي ريفر 

  *.11/11/1998القدس،  
  

  
  قرار احلكومة

  )نقالً عن أمانة سرّ احلكومة(
  

 1998أكتوبر /تشرين األول 23كومة توافق على مذكّرة واي ريفر املوقّعة يف واشنطن، يف احل إنّـ 1
  .وستعرضها على الكنيست للموافقة عليها، ")االتفاق"تُسمّى فيما يلي (

تنفيذ كل التعهّدات الفلسطينية يف جميع مراحل االتفاق شرط لتنفيذ االلتزام اإلسرائيلي بموجب  إنّ ) ـ أ2
  .االتفاق، ووفقاً للجدول الزمني الوارد فيه

احلكومة،  إن تنفيذ كل مرحلة من املزيد من إعادة االنتشار املذكورة يف االتفاق سيحال على) ب
  .ملناقشته واملوافقة عليها مسبقاً

. رضت عليهااملزيد من إعادة االنتشار كما عُ توافق احلكومة على خريطة املرحلة األوىل من) ـ أ3
خرى من املزيد من إعادة االنتشار من اللجنة الوزارية املذكورة أدناه وستُعطى املوافقة على خرائط املراحل األُ

  .ا يف هذه املسألة بموافقة احلكومةالتي ستتخذ قراراته
وزير الدفاع  من القانون األساسي، عيّن رئيس احلكومة جلنة وزارية تضمّ) 6) (أ( 36بموجب الفقرة ) ب

  .اخلارجية؛ وزير التربية والثقافة والرياضة؛ وزير الهجرة واالستيعاب؛ وزير األمن العاموزير  رئيساً؛
احلكومة على خرائط كل مرحلة من املزيد من إعادة االنتشار،  نة سرّيمكن للوزراء االطّالع يف أما) ج

  .كما يمكنهم املثول أمام اللجنة والتعبير عن وجهات نظرهم. بينما يقترب موعد تنفيذها
  .سيقرّر وزير الدفاع برنامج عمل اللجنة) د
لتحرير الفلسطينية، نظمة اميحات فلسطينية رسمية بشأن ميثاق منذ توقيع االتفاق، صدرت تصر) ـ أ4

  .ضة لالتفاققمنا
الوطني الفلسطيني قراراً يؤكّد تصريحات رئيس السلطة  ساالتفاق على أن يتّخذ اجمللينصّ ) ب

. ف.ت.الفلسطيني، التي تتناقض مع التزام مفقرات امليثاق  إلغاءالفلسطينية يف رسالته إىل الرئيس كلينتون بشأن 
  .ئيل، والعيش معها بسالمإدانة اإلرهاب، واالعتراف بإسرا

ها وفقاً لالتفاق مشروط بإجراء التصويت املالئم يف دّم، فإنّ وفاء إسرائيل بالتزاميف ضوء ما تق) ج
  .اجمللس الوطني الفلسطيني

  .تصرّ إسرائيل على مطالبتها باعتقال املشبوهين واملطلوبين الفارّين وفقاً لالتفاق) ـ أ5
إن : "مشبوهاً، اطّلعت احلكومة على بيان رئيسها الذي جاء فيه 30تضم  وبالنسبة إىل القائمة التي) ب

، بحيث يجري اعتقال ثلث هؤالء يف كل ′خطة العمل ملكافحة اإلرهاب′يف اعتقال املشبوهين الثالثين مشمول 
ة سيتّم طوقد وعدت الواليات املتحدة إسرائيل بأنّ هذه اخل. أسبوعاً 12مرحلة من اجلدول الزمني الذي يستغرق 

بالنسبة إىل هؤالء السجناء  ′الباب الدوّار′تنفيذها، كما تعهّدت لها أن يكون هناك ترتيبات خاصة ملنع سياسة 
  ."جرى إطالق أحد منهم، فإنّ ذلك سيُعتبر خرقاً لالتفاقوأنه إذا 
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خذ القرار بشأنها وفقاً املرحلة الثالثة من املزيد من إعادة االنتشار، فإن إسرائيل ستتّ بل وفيما يتّص) 6
  .٪ يف الفئات كافة1ن يتجاوز مدى املزيد من إعادة االنتشار ما جمموعه لو. العتباراتها اخلاصة

وعلى صعيد املفاوضات بشأن يهودا والسامرة، وقطاع غزة، ستحافظ احلكومة على املصالح القومية ) 7
 وتشمل هذه املصالح. 1998يناير /كانون الثاين 14احليوية لدولة إسرائيل، كما جاء يف قرار احلكومة بتاريخ 

بالقدس، ومناطق االستيطان اليهودي، ومصالح البُنى التحتية، وموارد املياه،  مناطق أمنية، واملناطق احمليطة
قع العسكرية واألمنية، واملناطق احمليطة بشرايين املواصالت الشمالية ـ اجلنوبية والغربية ـ الشرقية، اواملو
  .للشعب اليهودياقع التاريخية واملو

فلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية، قبل ة النّ إعالناً أحادي اجلانب من السلطتؤكّد احلكومة أ) 8
ويف حال حدوث مثل هذا . التوصّل إىل اتفاق بشأن الوضع النهائي سيشكّل خرقاً بارزاً وأساسياً لالتفاق االنتقايل

ها خموّلة اتخاذ جميع اخلطوات الضرورية، بما يف ذلك تطبيق النظم والقوانين فإن احلكومة تعتبر نفس ،اخلرق
وفقاً ملا تراه . واملناطق األمنية يف يهودا والسامرة وقطاع غزة ةواإلدارة اإلسرائيلية على املناطق االستيطاني

النهائي يجب أن يكون نتيجة  وإسرائيل تؤكّد موقفها، عمالً باالتفاق مع السلطة الفلسطينية، أنّ الوضع. مالئماً
  .مفاوضات حرّة بين الطرفين، من دون تنفيذ اخلطوات األحادية اجلانب، التي من شأنها أن تغيّر وضع املنطقة

ستواصل احلكومة تطبيق سياستها يف تعزيز التجمّعات السكّانية وتطويرها يف يهودا والسامرة ) 9
  .تاستناداً إىل خطة متعددة السنوا ،وقطاع غزة

  .ستسعى احلكومة لشقّ الطرق األمنية يف يهودا والسامرة وقطاع غزة) 10
تُعرب احلكومة عن أملها بأن يكون هناك التزام كامل ببنود مذكّرة واي ريفر، وبأن يساهم هذا ) 11

  .االتفاق يف تقدّم عملية السالم
  

 
  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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