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، يتناول (ابو عالء)حمد قريع أخاص لكبير املفاوضين الفلسطينيين،  صحايفحديث 
 12[مقتطفات]يع احلكم الذاتي يف الضفة الغربية اتفاق توسفيه 

 
 52/9/5992القدس، 

 

 فلسطينيين سوى سيطرة على جزء بسيط من الضفة ن انه ال يضمن للمنتقدو االتفاق يرو
 الغربية، هل هم حمقون؟

 ن االتفاق ال يضمن السيطرة على كل الضفة الغربية واتفاق اعالن املبادئ يتبع احلقيقة ا
فلسفة املرحلية والتدرج، فكما هو معروف املرحلة األوىل كانت غزة وأريحا وانتهت 

اآلن مرحلة الضفة الغربية، وهي األهم يف املرحلة . بنجاح على رغم بعض العقبات
او انسحاب القوات االسرائيلية من جميع املدن والقرى االنتقالية، تبدأ باعادة االنتشار 

 4واخمليمات واخلرب الفلسطينية يف الضفة جمموع مساحة هذه املنطقة املأهولة هي 
لكن الذي استطعنا ان نحصل عليه يف هذا االتفاق هو ( من مساحة الضفة)يف املئة  2و

واخلرب واألراضي الواصلة  يف املئة واآلن جميع املدن والقرى والبلدات واخمليمات 15
يجب ان ال يغيب عن الذهن . بينها يف الريف الفلسطيني صارت وحدة واحدة كخطوة أوىل

ان هناك اعادة انتشار الحقة تعقب النتخابات ستتم يف ثالث مراحل وتستكمل حدود 
 الوالية الفلسطينية على كل الضفة وغزة ما عدا القضايا التي ستبدأ احملادثات حولها يف

 .مفاوضات املرحلة االنتهائية

  ما هي مساحة الضفة الغربية التي ستشملها الوالية الفلسطينية بعد استكمال املراحل
 الثالث؟

  اعتقد اننا يجب ان نسأل ما هي املساحة التي ستبقى من الضفة الغربية ألن األصل ان
طينية وأستطيع ان كل الضفة الغربية كاملة هي الوالية الفلسطينية وحتت السلطة الفلس

اي انها ستكون جميع املساحة ناقصة . أقول اآلن انها الدولة الفلسطينية املستقبلية 
 2 – 1يف املئة باالضافة اىل  5يف املئة والقدس التي تشكل  8املستوطنات التي تشكل 

يف املئة التي سميت املناطق احلدودية العسكرية وهذه كلها سيجري التفاوض عليها بدءاً 
يف املئة  88ما عدا ذلك كله سيكون حتت الوالية الفلسطينية اي . 5991( مايو)من ايار 

 .من مساحة الضفة الغربية
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  اخلليل شكلت عقبة رئيسية خالل املفاوضات وكانت بمثابة الرقم الصعب، ما هو الدائم
 وما هو املوقت يف الترتيبات األمنية التي اتفق عليها يف شأن اخلليل؟

 فاالسرائيليون كانوا ال يريدون ان يجروا يف اخلليل اي . انت معركة غير عاديةاخلليل ك
. دة انتشار وال انتخابات ومل يريدوا فيها قوات فلسطينيةإعاانسحابات على االطالق وال 

هذه املعركة قبل ثالثة اشهر حينما وقد بدأت . لذا هي كانت املعركة وليست معركة بسيطة
وهم أيضاً كانوا يستثنون يف . لقرى فكانت اخلليل تستثنى نهائياً بدأنا حتديد املدن وا

هذه استثناءات تكتيكية ولكن بالنسبة اىل اخلليل  البداية بيت حلم ورام الله وان كانت
لن أعود اىل املعركة التي خضناها حول اخليل واىل . االستثناءات كانت خمططة ومبرجمة

الواليات ( واكتفي بذكر تدخل)ت هذه املفاوضات التدخالت العربية والدولية التي رافق
املتحدة ومصر وتدخل الرئيس املصري حسني مبارك مباشرة مرات عدة وتدخل امللك 
حسين مرات عدة، وبالتايل فان جممل هذه التدخالت مع صالبة املوقف الفلسطيني 

منية ألصل هو الترتيبات اوثباته اوصلتنا اىل ان االستثناء هو الفلسطينيون واأل
للمستوطنين وبالتايل فاآلن اخلليل ستكون مدينة فلسطينية، ستكون فيها إعادة انتشار، 

" العمارة"هل اخلليل اسم أوحتى بناية مقر قيادة اجليش االسرائيلي التي يطلق عليها 
ني فلسطيني بتجهيزاتهم أمرجل  444سيتم االنسحاب منها وسيوجد يف اخلليل 

ننا حصلنا أ عتقدأيف اخلليل على كل ما نريده تماماً لكني نحصل  ملنحن . وتسليحهم
نها قادمة ال أثق أاخلمسة يف املئة املتبقية . يف املئة مما نريد 92اىل  94على 

 .........حمالة

 


