
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٠٨، ص )١٩٩٤صيف ( ١٩، العدد ٥المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  
  مقابلة مع آبا إيبن

  تسكيڤنعومي ليـ
  

[.......]  
ـي إشكول وغولدا ڤليـ ياجتمع آبا إيبن، بوصفه وزيراً للخارجية يف حكومت

م، اففي تلك األي. ومن املمكن القول إنه يعرفه جيداً. مئير، إىل امللك حسين ثماين مرات
بين ... ه العالقةوإضافة إىل موشيه دايان ويغآل آلون، نسج اخليوط األوىل يف هذ

  .األردن وإسرائيل، التي تعمقت مع السنين
[.......]  

  متى وكيف بدأت العالقات السرية مع امللك حسين؟ -
لقد كانت تلك . مرت على حكومة إسرائيل حلظة حقيقة ١٩٦٨يف سنة  -

احلكومة، حكومة إشكول، وحتى بعد أن انضم موشيه دايان ومناحم بيغن إليها، من 
وعلى الرغم من . ومات جرأة بالنسبة إىل السالم، حتى احلكومة احلاليةأكثر احلك

موقف العرب العدائي جتاهنا، فقد افترضنا على كل من مصر وسوريا عقد اتفاق صلح 
  .معهما على أساس احلدود الدولية

تمت االتصاالت كلها عندئذِ بواسطة الواليات املتحدة، عن طريق وزير 
وكنت أنا الذي أبلغهم ذلك، وقلت لهم إنه . مم املتحدةخارجيتها وسفيرها يف األ

بالنسبة إىل الضفة الغربية هنالك آراء خمتلفة لدى حكومة إسرائيل، لكننا مع ذلك 
  .ولذلك فإننا ننوي رفع الهاتف واالتصال بحسين. نريد لألمور أن تتقدم

[.......]  
طيني يف صفد، وقد جاء حسين مع رئيس حكومته آنذاك، سعيد الرفاعي، فلس
وحسناً فعل . ومن إسرائيل وصل يعقوب هرتسوغ، مدير عام مكتب رئيس احلكومة

شمعون بيرس عندما أخذ معه إىل واشنطن أيضاً بنينه هرتسوغ، الذي أصبح مع مرور 
  .الوقت حلقة الوصل بيننا وبين حسين

  متى قابلته أول مرة؟ -

                                                            
   "٢٩/٧/١٩٩٤، "هآرتس. 
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ومنذ ذلك الوقت مل يمر . ١٩٦٨أكتوبر / سبتمبر أو تشرين األول/ يف ايلول -
غولدا، آبا إيبن، دايان، آلون، . عام واحد إّال واجتمع إليه أحد أركان احلكم يف إسرائيل

  ...مل تكن هنالك مشكلة يف االجتماع إليه. بيرس، رابين، شمير، كلهم
وقد . فقط مل يرد االجتماع إىل شمير مرة أُخرى. ال أذكر أنه رفض مرة واحدة

أنا شخصياً اجتمعت إليه سبع مرات أو ثماين . أنه ال يتحمل هذا الرجلابلغ شولتس 
  .ثالث مرات أو أربع مرات مع يعقوب، واملرات األُخرى مع غولدا ودايان وآلون. مرات

[.......]  
  هل أسفرت هذه االجتماعات عن شيء ما؟ -
ا كالن .كالنا أراد أن يعم الهدوء على احلدود. كانت لنا مصالح مشتركة -

قدمت إلشكول تقارير بشأن . عارض اإلرهاب والسيطرة السوفياتية على املنطقة
... ومرة قدمنا له خريطة مشروع آلون. كثير من األدب، وقليل من االلتزامات: اللقاءات

وبحسب طريقته ترك لرئيس حكومته قول األشياء غير . لكنه مل يرد أن يسمع عن ذلك
كنا آنذاك يف قمة عجرفتنا واعتقدنا أن . ثيرة غير الئقةلقد طالبناه بأمور ك... اللطيفة

.. ومل يكن يف استطاعته االستجابة لطلباتنا اإلقليمية. يف إمكاننا إمالء شروط السالم
، عندما وقعت اتفاقات الفصل مع ١٩٧٤إال إن خطأنا األكبر يف حق امللك وقع سنة 

  .مصر وسوريا، ومل نوافق على ضم حسين إىل الصفقة
.][......  

واألمر . جاء كيسنجر إىل رابين وقال له إن حسين يريد موطىء قدم يف أريحا
فيما إذا كنتم تريدون حلسين أن يبقى شريككم يف الضفة، وهذا يتطلب ... يتعلق بكم

. وبعكس ذلك، ستضطرون إىل التعامل مع م. الوصول إىل اتفاق معه وإعطاءه أريحا
  .ف. ت

[.......]  
طب هذا املسار بشأن أريحا بسبب عوائق كثيرة صغيرة إال إن رابين ش

أنه بعد ] بيرس[ويف منتصف الثمانينات قرر شمعون ]... مشكالت حكومية ائتالفية[
ثم بلور اقتراحاً، . عقد السالم مع مصر، هنالك إمكان إلعادة حسين إىل الصورة

  .بمساعدة من وزير اخلارجية شولتس، وذهب إىل حسين
مؤتمر دويل جلسلة واحدة أو اثنتين، شيء ما احتفايل، وبعد ذلك : كان االقتراح

فلسطيني يف مقابل وفد  –سورية ووفد أردين  –جلنة إسرائيلية . التوزيع على جلان
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. وقد صاغ بيلين جدول األعمال واجلميع كانوا جاهزين. تماماً مثل مدريد. إسرائيلي
  .شولتس إلبالغه أالّ يحضرثم أرسل مريدور وآرنس إىل . إال إن شمير قال ال

إال إن رابين أعلن اآلن أن املسارات . حسنًا، هذا اتفاق لندن والليكود نسفه -
مايو، وهو الذي قام بها، من دون / األخيرة التي سبقت لقاء واشنطن بدأت يف أيار

  .بيرس
حسين كان هنالك مسار أكثر أهمية ] اللقاء مع[أوالً، قبل . هذا ليس دقيقاً -

ولوال ذلك ]. بيرس[هذا يسجّل ربحاً صافياً لشمعون . مية، وهو االتفاق مع عرفاتودرا
وكان هنالك أيضاً االتفاق الذي عقده بيرس مع حسين . االتفاق، ملا جاء حسين اآلن

. لقد كان بيرس يف عمان وعاد منها متحمساً حقيقة. نوفمبر/ خالل تشرين الثاين
وكان اتفاق . ضات وعلى إلغاء حالة احلربوهنالك اتفقوا على إجراءات املفاو

/ واشنطن بمثابة نسخة عن االتفاق الذي عقده بيرس مع حسين يف تشرين الثاين
  .نوفمبر

مايو عاد / لكن يف أيار. نوفمبر، ساد البرود لفترة ما/ بعد تشرين الثاين.. 
لكن . يشاءيف استطاعة رابين أن يقول ما . مع األردن بكل قواه بيرس ملتابعة األمور

عندما نتحدث عن القضايا بالتفصيل، هنالك عملياً وزير اخلارجية ووزارة اخلارجية 
مايو هو فعالً /إن أيار. وبيرس فقط والدائرون حوله هم الذين يقومون بالعمل. فقط

  .مرحلة مهمة، لكن ليس رابين وحده هو الذي قام بذلك
 [.......] .■ 
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