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 اخلارجية اإلسرائيلي، مشترك للرئيس ياسر عرفات ووزير صحايفمؤتمر 

 1[مقتطفات] سشمعون بير
 

 22/5/5995غزة، 
 

التقى وزير اخلارجية االسرائيلي شمعون بيريز الرئيس ياسر عرفات يف مقر اقامة األخير  
األراضي يف القدس الشرقية ومفاوضات نقل السلطات اىل  إسرائيليف غزة تركزت على مصادرة 

 .احلكم الذاتي الفلسطيني

......... 

[ بالترحيب]وبعد اللقاء عقد عرفات وبيريز مؤتمراً صحافياً استهله الرئيس الفلسطيني  
ن يسمح هذا االجتماع بتطبيق ما اتفقنا عليه يف أوسلو أاننا نأمل يف "وقال . بالوزير االسرائيلي

نه أمشيراً اىل بعد ذلك عرضاً لنتائج احملادثات، ثم قدم بيريز . ووقعناه يف واشنطن والقاهرة
أوالً تأكيد نية : وتم التوصل اىل اتفاقيات حددها على النحو التايل. جرت مناقشات بصورة ودية

الذي تم حتديده موعداً ( يوليو)جهود اللتزام األول من تموز  كل ما يف وسعها من لبذ إسرائيل
اننا اتفاقنا على العمل "وقال بيريز يف هذا الصدد، . أخيراً لتطبيق االتفاق حول املرحلة االنتقالية

جدياً وبالكامل الجناز االتفاقيات، ونأمل بأن نتمكن من خالل العمل املتواصل يف الشهرين 
ونشعر بأن  .عادة االنتشار ونقل السلطات واألمن واالقتصادإ اتفاقات حول املقبلين بالتوصل اىل

 ".التقدم سيحصل

خرى التي ذكرها بيريز فتشمل االتفاق على البدء بتسليم سلطات جديدة اىل أما النقاط األ 
 53لتصل اىل  إسرائيلالفلسطينيين يف الضفة الغربية، وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين يف 

ضافة اىل البدء بنقل باإل. تصريح، وتمديد مواقع خمس مناطق صناعية كان تمّ االتفاق عليها لفأ
 .البضائع بين مناطق احلكم الذاتي وكل من مصر واألردن

.......... 

أما يف ما يتعلق بالقدس، وهي قضية اخلالف الرئيسية فحدد بيريز املوقف االسرائيلي  
تصادر أراضي جديدة يف القدس، وهي مستعدة لتقديم كل  لن إسرائيلان : على النحو اآلتي

. سوة بالتصاريح املقدمة لالسرائيليينأالتسهيالت الالزمة لبناء مساكن للفلسطينيين يف املدينة 
واكتفى عرفات من جانبه يف حديثه تعقيباً على احملادثات بالتعبير مرات عدة عن األمل بأن 
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موعداً ( يوليو)واألول من تموز ( يونيو)حزيران  13، وهو بين يكون املوعد الذي تم االتفاق عليه
 .مقدساً هذه املرة

زمة التي فجرها قرار ذا كان قد تم التغلب يف االجتماع على األإوعندما سئل عرفات  
ولكن ذلك . نأمل بأن نتمكن من جتاوز هذه األزمة: "جاب بالقولأمصادرة األراضي،  إسرائيل

 .كومشتريحتاج اىل جهد كبير 

لقد حتدثنا بصراحة وعرضنا رأينا على بيريز، ووجهات نظرنا معروفة حول : "وأضاف 
وقلنا بوضوح اننا لن . بمصادرة أراضٍ فلسطينية يف القدس إسرائيلهذا املوضوع، فقد قامت 

 ".بالتزاماتها بشأن ترك املوضوع للمرحلة النهائية إسرائيلونأمل بأن تفي . نوافق على ذلك

 


