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 للرئيس ياسر عرفات يتهم فيه إسرائيل بمحاولة تقسيم مدينة صحايف تصريح
 املستوطنون يرتادها التي الشوارع يجعلوا أن يريدون اإلسرائيليين أن ، مؤكداًاخلليل
 جزءاً  املدينة، خارج أربع كريات ومستوطنة املدينة، وسط يف القديم احلي بين

  ١ القديم احلي يف اليهودية املستوطنة من 
  ١٦/١٠/١٩٩٦القاهرة، 

 
  

جديدة يف شأن اخلليل  ةسرائيليإعرفات يف القاهرة هجوماً شديداً على وثيقة وشن   
تعبّر عن "فها بأنها مس، ووصأول من أقدمة من مساء تسلمها اجلانب الفلسطيني يف ساعة مت

الوثيقة وضح ان أو". يحصل حتى يف جنوب افريقيا سابقا عنصرية بغيضة، وتمييز عنصري مل
جزائها، أسرائيل حق املطاردة الساخنة يف كل إعطاء إم اخلليل اىل مدينتين منفصلتين، مع تقسَ

ستخدمها اليهود، على رغم ان البلدة القديمة يف يوتقييد حركة البناء والعمران يف املناطق التي 
ا فضالً عن مستوطنًا يهودياً فقط، هذ ١٦٠ألف عربي مقابل  ٢٠كثر من أفيها  عيشاخلليل ي

  .سرائيلية يف احلرم االبراهيميإاالحتفاظ بقوات 
ن يجعلوا الشوارع التي يرتادها املستوطنون أ"سرائيليين يريدون ن اإلأوأوضح عرفات   

ربع خارج املدينة، جزءاً من املستوطنة أبين احلي القديم يف وسط املدينة، ومستوطنة كريات 
  ". اليهودية يف احلي القديم

ويعني ذلك ان ". ةسامة، واحلسينيأوالربوية ومدرسة  ن هذه الشوارع هي تل الربيدةا"وأضاف 
سرائيليين، وعمالً تصبح هذه الشوارع جزءاً من املستوطنتين حيث تكون السيطرة التامة عليها لإل

خرى يف الضفة الغربية وغزة فقد يعني هذا مزيداً من القيود على بما يحدث يف املستوطنات األ
  .منيةالفلسطينيين عليها، تصل اىل املنع للدواعي األحركة 

تسمح لنا ببناء مساكن ومتاجر لكنها ال تسمح ببناء "وقال الرئيس الفلسطيني ان اسرائيل   
ن يف البلدة أبالرغم من  شيءال يسمحون بأي ". فالطأو رياض أو نواد أو مستشفيات أمدارس 
  ".ن فيهامستوطناً فقط معظمهم ال ينامو ١٦٠القديمة 
ن اخلطة التي تليت على أعرضها على الصحافيين  ةوأضاف عرفات الذي كان يحمل وثيق  

يحتفظ اجليش االسرائيلي "ن أنكليزية منها، تنص على إالفلسطينيين بالعربية وحصلوا على نسخة 
الفلسطينية بالسيطرة على مواقف الباصات كلها يف املدينة، مع الوجود املشترك للجيش والشرطة 

  ".خرىأربعين، ونقطة تاريخية يف احلرم االبراهيمي، ومسجد األ
وقال ان اسرائيل تريد عالوة على ذلك فرض قيود على حركة العمران يف املدينة عبر   

متراً من  ٥٠متار، على بعد عشرة اىل أبنية املنتشرة حول الطرق الرئيسية بثالثة حتديد ارتفاع األ
هذا يعني هدم "متراً، و ٢٥٠و ١٥٠متار بين أمتراً، وبتسعة  ١٥٠و ٥٠ر، بين متاأالطريق، وبستة 

  ".على من ذلكأما هو 
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طلع الرئيس املصري حسني مبارك والسفراء العرب والسفير الفرنسي أنه أوأعلن عرفات   
املأساة وعلى تفاصيل املفاوضات الصعبة والقاسية "مس على هذه أالذين التقاهم يف القاهرة 

هذه الورقة ستحدث ضجة، ليس فقط يف الشارع "ن يضيف أقبل " ا وبين االسرائيليينبينن
  ".الفلسطيني، بل يف الشارع العربي واالسالمي والدويل

كشف لألمة العربية واالسالمية، أسنستمر يف مفاوضات طابا، لكن من حقي ان "وأضاف   
  ".جمع ما نواجهه من حقائق مريرةأوالعامل 

ليه املفاوضات إنحن نمر بظروف صعبة جداً، والطريق املسدود الذي وصلت ": وختم قائالً   
  .ووصف ما يواجهه الفلسطينيون بأنه عملية شطب التفاق اخلليل". خطر جداً



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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