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  حديث صحايف لوزير اخلارجية اإلسرائيلي
  واملسار السوري ـ اإلسرائيلي بشأن تعثر املسار الفلسطيني

  ]مقتطفات[ .18/2/1995باريس، 
  
  

تسهل مهمة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر هناك انطباع سائد حالياً بأن إسرائيل تعرقل السالم وهي مثالً ال  ■
  عرفات، وتضع العراقيل أمامه فلماذا؟

أمّا . وأنت تنظرين إىل وجهة نظر الفلسطينيين. هذه مثل الليلة التي تتبع ليلة الزواج حيث تبدأ مواجهة الوقائع □
ضي وأعادوا السلطة وما زالوا اإلسرائيليون فينظرون إىل األمور بطريقة خمتلفة إذ إنهم يقولون أنهم أعادوا أرا

ماذا ربحنا، علماً أننا أعطينا باستمرار؟ : ويتساءل اإلسرائيليون. يواجهون اإلرهاب، واملقاطعة العربية مل ترفع
فالقتل مستمر والكراهية مستمرة واستطالعات الرأي تظهر أن خمسين يف املئة من الشعب يف الضفة الغربية يؤيد 

الشعب الفلسطيني مسؤول عن تربية أوالده وهذا مل يكن متوفراً ال يف عهد األتراك وال  فماذا ربحنا؟. اإلرهاب
وللمرة األوىل أصبحت كل شؤون التربية يف يد . البريطانيين وال املصريين وال األردنيين وال اإلسرائيليين

قوامها عشرة آالف  الفلسطينيين فهم مسؤولون عن مليون شخص وأصبح لديهم عنوان جغرايف وشرطة بحجم مهم
إذاً . والبعض منهم أتى مع سكاكين وقتل إسرائيليين. عنصر، كما أننا أبقينا أبوابنا مفتوحة أمام عمال فلسطينيين

هذا القصة غير سهلة ونتمنى جناحها ونتمنى أيضاً أن ينجح السيد عرفات ونحن نريد مساعدته ولكن هناك حدوداً 
  .لهذه املساعدة

  
تساعدونه من أجل السالم الذي تريدونه مع الشعب الفلسطيني، فقد رفعتم جزئياً الطوق األمني عن غزة لكنكم ال  ■

مثالً، فلماذا جزئياً وليس كلياً وعدد كبير من الفلسطينيين، باإلضافة إىل املتطرفين من بينهم، ينتقدون هذا 
  السالم؟

ة عرفات، فاألشخاص الذين قاموا بأعمال اإلرهاب وهذه مسؤولي. لقد رفعنا الطوق األمني واستمر اإلرهاب □
قدِموا من غزة، وقلنا للسيد عرفات نحن ال نطلب منك أن تكون مسؤوالً عن أمن إسرائيل وأمن تل أبيب، فنحن نطلب 

وهنا أيضاً ال نتوقع جناحاً بنسبة مئة يف املئة ولكن نريد منك القيام . منك أن تُظهر أنك مسؤول عن األمن يف غزة
فعليه أن يوقف من يقدم على اإلرهاب والعنف، وعليه . بما تقوم به أي حكومة عندما تواجه أعمال إرهاب وعنف

إسرائيلياً على أيدي اإلرهابيين الذين انتحروا  21ولقد قُتل . أن يمنع ذلك وأالّ تكون غزة وأريحا مرتعاً لإلرهابيين
  [....].ين وكانوا يف غزة يرقصون احتفاالً بمقتل اإلسرائيلي

  [.......]  
  

  ما أهمية إعطاء جنين من دون إدخال الشرطة الفلسطينية إليها ومن دون االنسحاب اإلسرائيلي منها؟ ■
لقد اقترحنا أن ننشىء على خط احلدود خمسة قطاعات صناعية، فبدل أن يكون على العمال . كان هذا اقتراحي □

هذا سيوفر مشكالت كبيرة والفلسطينيون طلبوا منا النقل . لفلسطينيةأن يعبروا حدوداً، سنرسل العمال إىل اجلهة ا
املبكر للصالحيات، أي أننا نسلمهم املسؤوليات يف خمسة قطاعات هي التربية والصحة والشؤون االجتماعية 

نختبرها  الشؤون البلدية والشؤون االقتصادية، فاقترحنا أن: ثم جاؤوا إلينا مطالبين باملزيد. والسياحة والضرائب
وهم يريدون أن يتسلموا يف جنين مسؤولية األمن، وقلنا إن علينا . هذا كان استجابة ملطالب فلسطينية. يف جنين

وما نصر عليه هو األمن، ونحن . أن نصل إىل اتفاق على الترتيبات األمنية ألنه ليس باستطاعتنا مواجهة شعبنا
                                                 

 شمعون بيرس. 
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يف هذه املفاوضات ليس فقط على تمنيات الفلسطينيين ولكن على اآلن نتفاوض على إعادة االنتشار ولكننا نرتكز 
  .أمن اإلسرائيليين األساسي وهو احلد األدنى

  [.......]  
  

كانت مصر الدولة الوحيدة التي طبعت عالقاتها معكم واآلن نشهد تدهوراً يف العالقات نتيجة تشدد موقفكم  ■
  نووية؟بالنسبة إىل توقيع معاهدة عدم انتشار األسلحة ال

. أمّا اليوم فعندما يوجد خالف، نتحدث. يف املاضي عندما كان هناك خالف بين إسرائيل ومصر انتهى باحلرب □
ثم إن إسرائيل مل تتخذ موقفاً يختلف عن موقفها يف اتفاق  كامب ديفيد وأصدقاؤنا . وهذا ما يختلف عن املاضي

سافة بين ديمونا ومصر مل تتغير، فمنذ كامب ديفيد هي فامل. املصريون يقولون إن ديمونا قريبة جداً من مصر
لكن أصدقاءنا املصريين يتجاهلون أن هناك ثالث دول تنادي يوميًا . نفسها على صعيد املوقع أو املسافة

تريدون : نحن نقول ألنفسنا ملاذا نذهب إىل اإليرانيين ونقول لهم. وبوضوح بتدمير إسرائيل ومنها مثالً إيران
نحن نقول إنه إذا كانت إيران تخاف ممّا نملكه فهي قوتنا الرادعة ونحن مل نغير شيئاً يف . ينا فتفضلواالهجوم عل

  .االتفاق املتوازن يف كامب ديفيد
  [.......]  

  
قال الرئيس األسد للترويكا األوروبية أن لديه انطباعاً أن الكنيست اإلسرائيلي مل تقرر االنسحاب التام من  ■

  اجلوالن؟
فمن األسهل للرئيس األسد أن يتخذ قراراً . ربما ليس لدى الرئيس األسد املشكالت نفسها التي نواجهها نحن □

ما يريده الرئيس األسد منا هو أن نقبل قبل . باملقارنة بنا نحن يف إسرائيل ولكن املفاوضات لها منطقها
ال نطالب األسد بأن يغير هذا املوقف املعلن  فنحن. التفاوض موقفه املعلن وهذا ما لن نفعله ومل نفعله من قبل

  .ونحن قلنا يف بداية موقفنا أننا مستعدون لالنسحاب من اجلوالن. فهو يأتي بما يريده، ونحن نأتي بما نريده
  

  انسحاب كامل؟ ■
وطبيعة هذا يتوقف على قضايا أُخرى مثل الترتيبات األمنية . مل نقل سوى انسحاب فلم نقل كامالً أو غير كامل □

وقعنا حتى اآلن ثالثة اتفاقات سالم وال أطلب أن حتكم سورية علينا من الصحف التي يقرأونها بل عليهم . السالم
  .أن يحكموا علينا من خالل سجلنا يف السالم واالنسحابات مع الفلسطينيين واألردن ومصر

  
ي بدا أن براك تقدم بعرض عام عن الترتيبات ولكن أثناء االجتماع بين اجلنرال إيهود براك واللواء حكمت الشهاب ■

  األمنية فيما تطالب سورية بتفاصيل وأجوبة دقيقة بالنسبة إىل املساواة يف هذه الترتيبات؟
السوريون إذا كانوا يريدون السالم فلنتفاوض على مستوى . هذا ما يقوله السوريون ويمكنني أن أقول العكس □

قفان والنجاح يف التفاوض يتطلب موقفاً ثالثاً ينبثق عن املتفاوضين كما عال، ففي التفاوض هناك دائماً مو
اجتمعنا أمس أنا ورئيس . يتطلب أن يكون انعقاد املفاوضات على أعلى مستويات لينشأ هذا املوقف الثالث

ستكون كارثة  واألسد يقول أننا إذا مل نتفق. احلكومة رابين مع عرفات وال أعرف أين املشكلة يف مثل هذا االجتماع
  .يقول إذا اختلفنا مرة نعود وجنتمع مرة أُخرى وهذه ليست كارثة. فلماذا

  
  .لكن تعثر املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي يعزز رؤية الرئيس األسد بأن ال يستعجل على سالم غير مرضٍ  ■
اريخ الفلسطينيين أن يكون لهم مل يكن مقدّراً يف ت. ملاذا تقولين إن املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي غير ناجح □

عنوان جغرايف واآلن حتقق ذلك كما أنهم مل يكونوا سلطة واآلن لهم هذه السلطة، ومل يكن لهم شيء يشبه اجلواز يف 
فلماذا تقولين إن السالم غير ناجح؟ غزة يف أيد جديدة ويف وضع جديد فلم تكن من قبل . تاريخهم واآلن لهم ذلك

هناك . فلماذا تصفين ذلك بالفشل. وكانت مع املصريين، واإلسرائيليين، واآلن أصبحت لهميف أيدي الفلسطينيين 
  .مشاكل نعم ولكننا نحاول حلها، وبعكس ما يعتبره السوريون فإن الفلسطينيين يعتبرون ذلك تغيراً حقيقياً
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  هل تريد أن تقول إن الرئيس األسد اختار السالم؟ ■
إنه يف مكانة . هو رئيس خاض حرباً وأقول إنه تخلى عن خيار احلرب، طلّق احلرب ولكنه مل يتزوج السالم □

  .وسطية يف وضعية األعزب
  

 



 

 
 

  

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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