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  حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية

  ]مقتطفات[ .يف شأن اإلبعاد
  

    
س ـ سيدي رئيس احلكومة، نحن نواجه ضغوطات دولية فيما يتعلق بمخيم املطرودين،   

  ما هو موقف إسرائيل؟. ويصر الصليب األحمر على أن ينقل قافلة إىل هناك عبر املنطقة األمنية
حملكمة العدل العليا بأن املطرودين يوجدون يف منطقة حتت  قبل كل شيء، ثمة قرار ج ـ  

يف شأن إبقائهم يف اخمليم أو  والقرار. رة اللبنانية يف الواقعالسيادة اللبنانية، وحتت السيط
أما الطلب املتعلق بقافلة الصليب . منحهم أوضاعاً مالئمة أكثر، هو يف يد احلكومة اللبنانية

من الواضح أن هذا األمر مناورة لبنانية تهدف إىل إعادة ربطنا  .األحمر فهو مُستغرَب جداً 
كلها تصل إىل اخمليم عن غير طريق املنطقة  إن وسائل اإلعالم الدولية. باملسؤولية عن املطرودين

األمنية، ويمكن للقافلة أيضاً أن تصل إىل هناك كما وصل مندوب الصليب األحمر، والسفير 
  [....]الفرنسي، ووسائل اإلعالم 

  [.......]  
  يف قضية املطرودين أكثر ممّا قدّرتم يف البداية؟ س ـ أمل نتورط  
كما أن قرار . كان واضحاً يل أن هذه خطوة استثنائية. ج ـ يمكنني أن أحتدث عن نفسي  

لقد فعلنا ذلك استناداً إىل مطالعة املستشار القانوين . خطوة استثنائية احلكومة يتناولها على أنها
كومة، مع افتراض أن هذا الطرد ليس طرداً إىل األبد بل هو إبعاد لفترة حمددة، مع حق للح

ثانياً، كان القرار يف شأن احلجم ناجماً عن تفكير لدي يف أن . االستئناف أمام جلان اعتراض
وهذا ليس قضاء على حماس، وإنما ضرب . الضربة املوجهة إىل حماس يجب أن تكون ملموسة

  .زمنية آمل بأن تكون طويلة قدرتها لفترة
  [.......]  
  ؟]احملتلة[س ـ هل قدّرتم، على نحو صحيح، ردة الفعل يف العامل ويف املناطق   
وقدّرت . كان واضحاً يل أن العامل لن يصفق لنا، وأن جملس األمن سيتخذ قراراً قاسياً ج ـ  

حادة، سواء يف جمال أيضاً أن ردات الفعل على األرض ـ وخصوصاً يف قطاع غزة ـ ستكون 
لتنفيذ أعمال إرهابية، من أجل أن يثبتوا أنهم مل يتعرضوا لضربة ] أعضاء حماس[مساعيهم 

يميل املرء دائمًا إىل األمل بأن تكون ردة الفعل أقل حدة، . قاسية، أو يف جمال اإلخالل بالنظام
تعزيز اجليش اإلسرائيلي يف  ولذلك، مثالً، كانت قوة. منذ البداية] الوضع[لكنه ال يستطيع تقدير 

  .لكنني أعتقد، إجماالً، أن اخلطوة كانت ضرورية. غزة أكبر كثيرًا مما يف يهودا والسامرة
  مفاوضات السالم؟] اخلطوة[س ـ أليس ثمة خطر من أن تهدد   
حال،  فهي، يف أية. أقدّر، وعلى درجة عالية من املعقولية، أن املفاوضات ستستأنف ج ـ  

كيف ستتصرف : أُخرى مسألة وتنتصب إزاء املفاوضات. فبراير/غير مرشحة ألن تبدأ قبل شباط

                                                 
  يتسحاق رابين . 
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وأنا آمل بأن تتصرف كاإلدارات السابقة، وتدعو زعماء الدول من أجل . اجلديدة] األميركية[اإلدارة 
  .النقاش وبلورة رأي قبل حتديد موقفها

  [.......]  
وهم يدّعون أنه مل يجر . ريقة اتخاذ قرار الطردكومة طس ـ ينتقد بعض الوزراء يف احل  

  .نقاش جدي، وأن النتائج املمكنة مل تتم دراستها كلها
يف حديث مع بعض الوزراء قبل النقاش يف احلكومة، وخصوصاً مع وزراء ضليعين  ج ـ  

  .يف القانون، قدّمت سلسلة من اإلجراءات التي يمكن أن تكون رداً على تصعيد اإلرهاب
  س ـ مثالً؟  
اخترت طريقاً يتضمن مساراً يمكن عكسه، وال يكون نهائياً إزاء . ال أريد أن أفصّل ج ـ  

نظرياً، كان ثمة أفكار لسنّ قانون يغير شروط عقوبة اإلعدام، وتدمير املنازل، . أشخاص وممتلكات
اً يف أنه فيما إنني أفكر موضوعي. إىل خطوات أكثر خطورة يف جمال إغالق املناطق وما إىل ذلك

هي الطريق، وال أذكر أن أحداً ما يف ] اإلجراءات املقترحة[يتعلق باحلرب ضد حماس، كانت تلك 
  .احلكومة قدّم مقترحات أُخرى

  [.......]  
. س ـ أليس ثمة خطر من أن يؤدي الطرد والتعاطف مع حماس يف املناطق إىل أن تخسر م  

  ؟من قوتها، أو أن تضطر إىل التطرف. ف. ت
إن . إنني أقترح التمييز بين ردات فعل يف املدى القصير وبين ما سيحدث الحقاً ج ـ  

ومؤيدي حمادثات السالم، وبين حماس ومثيالتها، . ف. ت. االختالف األساسي بين املقربين من م
أما حماس فتعارض جمرد املفاوضات مع . هو الرغبة، القائمة حتى اليوم، يف مواصلة احملادثات

. ف. ت. وإذا قررت م. ومفاهيمها الدينية والسياسية هي كلها ضد وجود دولة إسرائيل. يلإسرائ
مغادرة مسار السالم، فإنها تضع على عاتقها مسؤولية أساسية، وأنا أقدّر أن ذلك لن يحدث؛ إذ ال 

وكان ثمة مصلحة، وال تزال، . يمكن أن جنري مفاوضات مع طرف عربي ال مصلحة له يف األمر
. وحماس يف جوهرها ضد ذلك. ع الذين أجروا املفاوضات حتى اليوم من اجلانب الفلسطينيجلمي

  .إىل حماس، فتلك مشكلتها. ف. ت. أما إذا حتولت م
  [.......]  
  س ـ كيف ترد على تضامن عرب إسرائيل مع املطرودين؟  
تضامن مع إنني آسف إلضرابهم، مع أنني أفهم إحساسهم بعدم الراحة والرغبة يف ال ج ـ  

وأنا راض على أن مظاهر التضامن كانت كتلك املقبولة يف جمتمع . من يرون فيهم أبناء شعبهم
  .ديمقراطي

  [.......]  
  



 

 
 

  

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  
 


