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  وثائق إسرائيلية
  

 حديث صحايف لوزير الدفاع اإلسرائيلي، بنيامين بن ـ إليعيزر،

  ]مقتطفات[ .يقول فيه إنه ال يوجد من نتفاوض معه حالياً
    

  
ويف رأيي أن عرفات غير مؤهل . واحلقيقة املؤملة هي أنه ال يوجد من نتفاوض معه. احلقيقة مؤملة"  

تقهقر إىل وضع نقبل فيه إنه يريد أن يجعلنا ن. مصمم على مواصلة اإلرهاب إنه[....] للتوصل إىل تسوية دائمة 
  ."إمالءات

  [.......]  
ء سينفع، وسنضطر إىل إذ يف نهاية األمر، ال شي. ال: أنا أقول هل حقاً ضاع األمل؟: وهنا يطرح السؤال"  

  ."اين، اجليل املقبل بالذاتيل الثوأنا أعلق أمالً كبيراً جداً على اجل. العودة إىل مائدة املفاوضات
  

  اجليل املقبل من الفلسطينيين؟: س  
، جيل أكثر براغماتية، يتساءل إىل أين ستؤدي هذه يد، جيل يطرح أسئلةيوجد هناك جيل ج. بالتأكيد: ج  

عندما تتعامل مع احلرب . عرفات، من اجلهة الثانية، يراهن على ضعف شعب أمام شعب، وممنوع أن نتعب. الطريق
  [....]ونحن لن نخسر، ألن ال مكان آخر لنا . من يتعب أوالً يخسر: إلرهاب، تكون القاعدة احلديديةوا

  [.......]  
  

  ما مغزى املواجهة بالنسبة إلينا؟ ."عرفات يذهب إىل املواجهة: "تقولأنت : س  
  [....]املغزى هو، قبل كل شيء، أن نكون شعباً قوياً : ج  
أكبر تأثير يف العام األخير، أجد أمراً ] عرفات[هي األمور التي أثرت فيه  عندما أسأل نفسي اليوم ما  

كن عرفات فسر االنسحاب من ل[....] وأنا، باملناسبة، ال أندم على ذلك . األمر األول هو االنسحاب من لبنان: مدهشاً
  .هكذا هو يرى األمر. ن بضع مئات من األشخاص أوجدوا واقعاً، طرد إسرائيل من لبنانلبنان وكأ
  [....]واألمر الثاين من زاوية التأثير فيه هو احلوادث يف كوسوفو، التدويل   
  [.......]  

  
  كيف تنظر إىل الرأي القائل بضرورة تصفية عرفات؟:  س  
رفات، مثل جميع قادة املنطقة، حرص على أالّ ينشأ إىل ع. إنني أعارض ذلك معارضة شديدة. ال، ال: ج  

إذا سحبت منه الوظيفة . كل من حوله موجود هناك ألنه يؤدي وظيفة أو أُخرى. جانبه أي قائد، حتى وال واحد
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 أفكاراً رئيسية جديدة، لدى اجليل الشاب بالذات، أكثرها يف فإنني أجد حقاً أصواتاً أُخرى، ومن جهة أُخرى،. ينتهي
  .أجد أشخاصاً يطرحون أسئلة إنني. بالذات، لكن يف هذه الشريحة ليس مروان البرغوثي] ' فتح' " [التنظيم"شريحة 

  
  وهل لدينا اتصاالت بهم؟: س  
يف املاضي غير البعيد حتدثنا . خالل االتصاالت األمنية إنهم جزء من األشخاص الذين نلتقيهم مراراً: ج  

  .وأنت تراهم وتسمعهم. معهم
  [.......]  

   
  



 

 
 

  

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
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