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  وثائق إسرائيلية
  

  حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ .والفلسطينيين ةبشأن املفاوضات مع سوري

  
  

[.......]  
  األسد القوة التخاذ قرار بشأن السالم؟] الرئيس[هل يملك  ■
فكل . ةسورياألسد واجملموعة التي تلتف حوله مكانة غير عادية يف ] لرئيسل[ـ ) بلهجة قاطعة(رابين  □

كما أن التحسن الذي طرأ على الوضع االقتصادي . فحكمه مستقر. ما يقرره سيلقى القبول من جانب السوريين
  .يشكل رصيداً له

التي تلحق [فاملعارضة تنبع أحياناً من اإلساءة الشخصية . هذا ال يعني أنه ليس هناك بؤر معارضة
أن يتخذ ] الرئيس األسد[فباستطاعة . حتفظات، أياً تكن، جتاه احلكمال أعتقد أن ذلك يشكل مؤشراً إىل ]... بالبعض

  .أي قرار يرغب فيه
  

  إذاً ملاذا ال يتخذ القرار؟ ■
وهو ليس زعيماً من طراز السادات الذي كان . إنه حذر جداً، فهو ال يتخذ القرارات على نحو مرجتل □

فالتقدم مع الفلسطينيين ومع .  وجود نية للسير قدماًيدل إىل هناك كم متراكم من احلقائق. يهوى اإلثارة كثيراً
مع املسار  ةفقد الحظت تعامالً خمتلفاً من جانب سوري: وبالتحديد التقدم مع األردن. ةاألردن يؤثر يف سوري

  .أمر مهم جداً ةبثت عبر شاشات التلفزة وقائع االحتفال يف واشنطن ويف وادي عرب ةفحقيقة أن سوري. األردين
  

  الكالم الذي رافق عملية البث كان ساماً؟ هل ■
  .هذا أيضاً صحيح □

  
  .من ناحية أُخرى مثلك يدرك أن النص يف التلفزة ليس باألمر احلاسم ■
ال تثقل على األردن والفلسطينيين، فهم  ةفاحلقيقة هي أن سوري. هذا أيضاً صحيح، فاحلدث هو املقرر □

  .أحرار يف التقدم يف املفاوضات
  

سيحدث إذا مل تتحرك األمور مع السوريين حتى نهاية العام امليالدي، هل ستصبح الفرصة ماذا  ■
  معدومة إىل حين االنتخابات؟

، حتى لو تواصلت ةأنا على استعداد للسير يف املفاوضات مع سوري. أنا ال أتقبل هذا التحديد الزمني □
وأصبحنا  1996ى لو اقتربنا من منتصف سنة فحت. ليس لدي قيد زمني على املفاوضات. 1995إىل منتصف سنة 

بشأن عناصر السالم [املفاوضات؛ فبدالً من اللجوء إىل استفتاء شعبي  على أبواب االنتخابات املقبلة، فلن جنمّد
  .، فإننا سنلجأ إىل االنتخابات]ةمع سوري

                                                 
 يتسحاق رابين. 
 "وقد أجرى الحديث ناحوم بارنيع وشمعون شيفر. 3ـ  2، ملحق عيد رأس السنة العبرية، ص 5/9/1994، "يديعوت أحرونوت. 
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  تعداد للموافقة عليه؟نتون، ما هو عمق االنسحاب الذي أنت على اسيي كان، ربما الرئيس كلهل قلت أل ■
لن أحدد موقفاً من موضوع عمق . أنا لست مستعداً إلعطاء تعهد كهذا للسوريين .مل أقل ذلك ألي كان □

  .االنسحاب قبل أن أعرف ماذا يستعد السوريون إلعطائه يف موضوع عناصر السالم
كريستوفر إن هذه ] للوزير[وقلت . لقد اقترح األميركيون بدء املفاوضات مع السوريين جمدداً يف واشنطن

إسرائيلية على انسحاب شامل، وهذا  فهم سيطرحون فوراً املطالبة بموافقة: بما سيحدث مفأنا أعل. الفكرة غير جيدة
مل نحدد بعد موعداً جمليئه، لكنني أقدر أن . كريستوفر سيأتي إىل هنا] والوزير. [سيؤدي باملفاوضات إىل اجلمود

  ).سبتمبر(ين من أيلول ذلك سيتم يف النصف الثا
  

على وجه العموم، هل حترك يف النصف األخير من العام شيء ما فعلي يف األمور العالقة مع  ■
  السوريين؟
  .إذا كان هناك حترك، فقد كان يف هوامش األمور □

  
  األسد؟] الرئيس[هل لديك مشكلة نفسية إزاء مصافحة . كانت لديك مشكلة من مصافحة عرفات ■
  .د ليس لديّ أية مشكلة نفسيةمع األس □

  
  .األسد يتصبب عرقاً] الرئيس[تولد انطباع مؤداه أن التكتيك الذي تنتهجه يقوم على جعل  ■
  .ربما العكس هو الصحيح، ربما هو الذي يجعلني أتصبب عرقاً □

  
  يف هذه األثناء يقتل جنود لنا يف لبنان؟ ■  

. يف حرب واحدة كان لدى البعض وهم إمكان حلها. نحن ندرك هذه املشكلة منذ خمسة وعشرين عاماً □
  .لقد رأينا ما حدث

  
جنود اجليش اإلسرائيلي يف مواقعهم يف جنوب لبنان يتذمرون من أنهم يشعرون بأنهم كاإلوز يف  ■

  النار تُطلق عليهم وليس يف إمكانهم عمل أي شيء؟). لونا بارك(حديقة حيوانات 
اجليش اإلسرائيلي هو بالذات نتاج العمليات التي نخطط لها  إن عدداً من اإلصابات يف صفوف □

. من ناحية أُخرى، علينا أن نتذكر أننا نعمل ضد طرف ليس له مواقع ثابتة، بل ينتشر يف أوساط السكان. وننفذها
من أحياناً أسأل نفسي، هل يجب إرسال قوة عسكرية بهدف تدمير منزل واحد يستتر فيه ثالثة من حزب الله؟ هل، 

  .إذا كان األمر يتعلق بأحد قادة ذلك احلزب أجل ذلك، من اجملدي تعريض حياة جندي واحد للخطر؟ ال، إالّ 
  

  ملاذا مل ننجح يف التحاور مع حزب الله؟ ■
فإيران وَهُم ال يرون هناك مكاناً . إن أطراف اإلسالم املتطرف كلهم يعارضون وجود دولة إسرائيلية □

  .دولة غير إسالمية يف الشرق األوسط ملقيا
  

  هل هناك جدوى من إجراء حوار مع اإليرانيين؟ ■
  .ال؛ فإيران تتمسك بتعصبها الديني □

  
            

  
هل قلّبت النظر، على خلفية إطالق سجناء فلسطينيين، يف إمكان إصدار عفو عام يشمل أيضاً سجناء  ■

  ـ بن شيمول أو عامي فروبر، على سبيل املثال؟ يهوداً قاموا بأعمال إرهاب ضد العرب
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فنظراً إىل أنه . واإلرهاب اليهودي لقد ساوى رابين يف رده بين اإلرهاب العربي]: تلخيص لرأي رابين[
، بإطالق عرب قتلوا يهوداً، فهو أيضاً غير ملزم بإطالق يهود كانوا ضالعين يف عمليات "يف هذه املرحلة"غير ملزم 

  .إرهابية
ن أحد األمور التي عكرت صفو حديثي األخير مع عرفات كان إيضاحي له أن األشخاص الذين إ □
، وحتديداً أولئك الذين شاركوا يف عمليات تخريبية ال جمال، من وجهة "اجلهاد"و" حماس] "حركتي[ينتمون إىل 

فبأي حق . جلهاد ضد إسرائيلنظري، إلطالقهم، وبالذات، ألنهم واحلركات التي ينتمون إليها يواصلون احلث على ا
  .خُلقي يمكنني إطالقهم؟ بطبيعة احلال، نحن ال ننوي إطالق قتلة اإلسرائيليين

  
  لقد أطلقت قتلة بعض املتعاونين مع إسرائيل من الفلسطينيين؟ ■
ي وقت مع مصلحة األمن العام من القتلة الذين أُطلقوا قتلوا أشخاصاً مل يتعاونوا يف أ% 90ـ % 80إن  □

  .لقد زعموا أنهم متعاونون. أو مع اجليش اإلسرائيلي) بَاكالشَّ(
  

            
  

] حديقة البيت األبيض[ا كنت تثق به عندما كنتما تقفان يف بعد عام، هل تثق اآلن بعرفات أكثر ممّ ■
  واشنطن؟

يف . رفاتمل يكن لنا شريك بين الفلسطينيين سوى ع. بصورة أو بأُخرى، كنت أدرك مع من أتعامل □
فهو يعارض . فنفوذه على األرض ضئيل، ومواقفه أكثر تطرفاً. املناسبة مل أر يف حيدر عبد الشايف شريكاً أفضل

من بأنه أياً يكن، باستثناء عرفات، كان يف ؤال أ] ومن ناحيتي. [ومع عبد الشايف حتدث الليكود. اتفاق أوسلو
  .استطاعته اتخاذ القرارات

  
  ك بعرفات باملرارة الشديدة؟ هل بينكما ثأر؟ملاذا تتسم لقاءات ■
. من الواضح يل أن نقطتي انطالق كلينا، بالنسبة إىل احلل الدائم، متناقضتان. األمر ليس مسألة ثأر □

، هما أنه ال يفعل ما يكفي العتقال منفذي العمليات ]تعكران أجواء اللقاء معه[واملشكلتان األساسيتان اللتان 
وبالتايل . التي تمكنه من احلصول على الدعم املايل من العامل] املؤسسات[قوم ببناء األدوات اإلرهابية، وال ي

مع ذلك، لو جاؤوا إىل . هناك يف العامل العربي، عدد آخر من األشخاص غير اللطفاء. حتسين األوضاع االقتصادية
  .القدس لكنت صنعت السالم معهم

  
  من على سبيل املثال؟ ■
  .اللبناين الياس الهراوي مثالً، الرئيس □

  
  وماذا بشأن صدام حسين؟ ■
  .مع صدام حسين، ال □

  
ب إسرائيل قريباً بإخراج قوات اجليش وفقاً لالتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ستُطالَ  ■

كيف سيكون شعورك لو كنت تعيش يف إحدى املستوطنات هناك؟ هل ستشعر . ن يف الضفةداإلسرائيلي من قلب امل
  باالطمئنان؟
فاجليش سينتشر . مل أتخذ بعدُ قراراً بشأن اإلطار اجلديد النتشار قوات اجليش اإلسرائيلي يف الضفة □

األوىل، استعداداً لالنتخابات كي ال جترى حتت جناحي اجليش اإلسرائيلي، واألُخرى بعد : على مرحلتين
  .االنتخابات

صائب عريقات قدم إىل داين روتشيلد اقتراحاً ] لسيدفا. [مل نتوصل بعد إىل اتفاق بشأن االنتخابات
وهذا خمالف إلعالن . إنه يقترح انتخاب جملس تشريعي من مئة شخص. نرفضه؛ فاالقتراح ال يتالءم واالتفاقات

  .املبادىء
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وما يدفعهم إىل ذلك هو رغبتهم يف رؤية اجليش اإلسرائيلي . انطباعي هو أنهم يريدون إجراء انتخابات
ولن أستغرب إذا اقترحوا إجراء انتخابات للمجالس البلدية، فقط ليكون لديهم مبرر ]. احلالية[ن مواقعه يتحرك م

  .للمطالبة بتحريك اجليش اإلسرائيلي
  

  هل تؤيد إجراء انتخابات للمجالس البلدية؟ ■
  .ال أريد التطرق إىل هذا املوضوع اآلن □

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


