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  برعام،  حديث صحايف لعضو الكنيست اإلسرائيلي، عوزي

  العمل عشية االنتخابات حزبيتطرق فيه إىل املفاوضات ووضع 
12/1/2000. ]مقتطفات[  

  
  

 أن إمكانيــةعــن  امــاذاســتطالعات الــرأي تظهــر أن بــراك ســيخفق يف االنتخابــات القادمــة بفــارق كبيــر : س  
  يحل بيرس مكانه؟

قولــه بــراك خــالل األســبوعين القــادمين أعنــي أن يســتقيل مــع هــذا متعلــق بمــا ي كــنمــا تقولــه صــحيح، ول: ج  
  .لن يفعل ذلك هأنني على ثقة بأن

  
  ل ويحل مكانه بيرس؟ب العمل ضغطاً على براك لكي يستقيهل تشكلون يف حز: س  
ابيـة ألن قيـاديي كال، أبداً ألننا لو فعلنا ذلك فإننـا سـنفقد مـا تبقـى لنـا مـن قـوة خلـوض املعركـة االنتخ: ج  

، يف احلقيقــة أنــا قريــب أكثــر إىل بيــرس ممــا إىل بــراك، ولكننــي أشــكك يف )بــراك(احلــزب قــرروا فقــط قبــل أســابيع دعمــه 
 96فبيـرس يف عـام . مقدرة بيرس لو كان هو اآلن رئيس احلكومة على تقديم التنازالت التي قدمها بـراك يف القـدس

يف الوســـط اليهـــودي علـــى أنـــه يســـاري أكثـــر مـــن اللـــزوم " مشـــبوهاً"ه كـــان رفـــض تقـــديم التنـــازالت إىل هـــذا احلـــد ألنـــ
  .تصورهاألوحمائمي ولكن براك قدم التنازالت التي مل أكن أنا 

  
  هل حتاول القول بأن بيرس ضعيف لكي يقوم بتنازالت كما فعل براك؟: س  
ي ممل يُعـرف علـى أنـه حمـائ بيرس أراد أن يتمتع بثقة الوسط اليهودي، ولكـن بـراك.. بيرس ليس ضعيفاً: ج  

وعندما قدم براك التنازالت كسر عملياً رأسه ألن هذه التنازالت مل جتلب  .كبيرس ألنه جاء من خلفية أمنية كجنرال
  .إذا تم التوصل إىل اتفاق اآلن سيكون من السهل على براك التنافس والفوز. السالم

  
  حول القدس؟هل أنت موافق على التنازالت التي قدمها براك : س  
يف القـدس كـذلك علـى مـا تـم االتفـاق عليـه بشـأن جبـل الهيكـل  نا موافق على التنازالت التي قـدمتنعم أ: ج  

  ).احلرم القدسي الشريف(
  

  وماذا بشأن حق العودة لالجئين الفلسطينيين؟: س  
ليس كمبـدأ  واضح جداً وضوح الشمس أنه ال يوجد أي شخص يهودي يف البالد يوافق على حق العودة،: ج  

أراد إنمــا كتنفيــذ ذلــك علــى أرض الواقــع، وعليـــه فــإن مــا يقولــه بــراك إن حـــق العــودة إلســرائيل لــن يحصــل أبـــداً، وإذا 
الناخب العربي أن تعترف إسرائيل بحق العودة فأنا أريد أن أقول لهم إنـه ال يوجـد أي زعـيم يهـودي يف الـبالد يوافـق 

  .إلسرائيلأساس القبول بحق العودة  على على التوصل إىل اتفاق السالم
  

اجلانـب الفلســطيني قــدم حتفظاتــه فيمــا يتعلــق بالســيادة علــى احلــرم القدســي الشــريف، وهــم يطــالبون : س  
  بالسيادة على احلرم ما رأيك أنت باملوضوع؟

                                                 
 على اإلنترنت) 12/1/2001(، )الناصرة" (آل العرب"وقع صحيفة م: المصدر:  

   http://www.kulal‐arab.com   

  .وقد أجرى الحوار إلياس آرام   
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دون خـرى األُل قضية واحدة وتـرك ايا تصب يف منحى واحد، وال يمكن ححق العودة والقدس كلها قض: ج  
 )احلرم القدسي الشـريف(وحسب رأيي يف إطار اتفاق احلل الدائم باإلمكان التوصل إىل اتفاق حول جبل الهيكل . حل

  .واملساجد مقابل حق العودة
  

  سألت بشأن السيادة على احلرم القدسي الشريف؟: س  
إىل اتفـاق شـامل،  باإلمكان أن تكون السيادة على احلـرم القدسـي الشـريف بيـد الفلسـطينيين إذا توصـلنا: ج  

وإذا مل نتوصل إىل اتفاق شامل فلـن تكـون لهـم سـيادة، وإسـرائيل مل تقـل أنهـا غيـر مسـتعدة للتفـاوض حـول موضـوع 
  .السيادة

  ].......[  
  

شـاباً مـن الوسـط العربـي،  13كيف بمقدورك أن تقنع الوسط العربي بأهمية التصويت لبراك بعد قتل : س  
  هلة؟أنها مهمة ليست بستعتقد أال 

نعــم أنــا أوافــق معــك أن املهمــة ليســت بســهلة أبــداً، ولكــن مــا أريــد أن أقولــه للوســط العربــي إنــه ال يصــوت : ج  
بـراك وشـارون، وعلـى الناخـب العربـي .. إمكـانيتينبراك أو دهامشة، إنما عليـه أن يقـرر بـين براك أو بركة وال يصوت 

يــد بالنســبة لــه، والســؤال الــذي يطــرح ألــيس شــارون مليئــاً لتصــويت ومــا هــو اجللأن يعمــل حســاباً جيــداً قبــل أن يــذهب 
لة أساسـية ألن بـراك كـان رئـيس عربيـاً كمشـك 13الــباملشاكل منذ صـبرا وشـاتيال، أيجـب أن يـدور احلـديث عـن هـؤالء 

  .د أن يستمر التعايش ويحل السالم ال خيار له سوى براكحكومة يف هذه الفترة، ومن يُر
  ].......[  

 
  



 

 
 

  

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  
 


