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  والتعاون الدويل الفلسطيني،  حديث صحايف لوزير التخطيط
  يتناول فيه التغيير احلكومي يف إسرائيل نبيل شعث،

  وتأثيره يف مفاوضات السالم
  ]مقتطفات[ .غزة

  

  
وكان من املالحظ أنكم . حتدثتم حتى اآلن بحرص بالغ، عن ضرورة التزام حكومة نتنياهو االتفاقات املعقودة ■

واضحاً يف احلديث عن كل ما من شأنه املس باإلطار التحليلي للعالقة املستقبلية بينكم وبين  تبدون حذراً 
  احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة، بصورة يبدو معها وكأنكم ال تريدون نبش التقرحات يف هذه الفترة على األقل؟

تاز صعوبات حقيقية خالل الشهور إن عملية السالم على جميع املسارات العربية، والفلسطينية منها، كانت جت □
املاضي إىل التوقيع على االتفاق االنتقايل مع حكومة ) سبتمبر(صحيح أننا توصلنا يف شهر أيلول . الستة املاضية
إن هذا االتفاق حمل معه بذور إشكاليات عدة، خصوصاً ما يتعلق منها بالقضايا التي تم ترحيلها  حزب العمل، إالّ 

وهكذا، من هذه الزاوية على األقل، فإن وصول الليكود إىل احلكم يف إسرائيل تم يف . النهائيإىل مفاوضات احلل 
أصعب الظروف التي واجهت العالقات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية منذ توقيع اتفاق غزة وأريحا أوالً، وإنشاء السلطة 

 )مايو(أيار  6كلية يف طابا يوم الوطنية الفلسطينية، إذ إن جلسة املفاوضات التي عقدت بصورة رمزية وش
، تعبيراً عن بدء املفاوضات بين الطرفين على احلل النهائي، مل تكن لتخفي حجم اخلالفات اجلذرية يف املاضي

وكان من الواضح، لكل من له بصيرة واطالع على ما . الواقع، بين مواقف الطرفين من املوضوعات املطروحة
واالستيطان، وغور  الذي يتبناه حزب العمل من القدس د تتعارض مع املوقفيجري، أن قضايا االنسحاب واحلدو

كذلك كان املوقف من الدولة الفلسطينية يشوبه الكثير من الغموض وااللتباس، خصوصاً جتاه األهمية . نهر األردن
الالجئين كانت  أن املفاوضات حول قضية ،ف، أيضاًودعني أض. األردين يف هذا اإلطارالتي يعلقونها على الدور 

غنيم الذي يصل بيت حلم  ]أبو[ كما أن االستيطان الذي سمحت به حكومة العمل يف جبل. تصطدم بحائط مسدود
والقدس، ومن ثم يمتد إىل كفار عتسيون، وتوسيع املستوطنات احمليطة بالقدس، وإجراءاتهم يف قبة راحيل، وعدم 

رسم عالمات خطر بالنسبة إىل ما ينتظر أن تكون عليه مفاوضات تنفيذ إعادة االنتشار يف اخلليل، كل ذلك كان ي
  .احلل النهائي، قبل وصول تكتل الليكود إىل احلكم

  
  هذا يعني أنكم تنحون بوزر اآلثام الالحقة على حزب العمل؟ ■
ألننا ال نستطيع أن ننسى أبداً مقولة يتسحاق شمير، فيلسوف نظرية الليكود . يفهم ذلك أبداً ال، ويجب أالّ  □

ولكننا نريد أن . التفاوضية، حول املفاوضات التي تستمر عشر سنوات، بينما يقومون بصنع احلقائق على األرض
وما أردت قوله، هو أن الليكود جاء . هنأن نضع العالمات على الطريق التي أوصلتنا إىل الوضع الرا... نحدّد اإلطار

هذه هي املسألة . إىل احلكم يف ظل سياسة يقودها حزب العمل تقترب كثيراً يف الواقع مما يطالب به الليكود
شدد احلصار علينا، وقاد عملية قانا يف لبنان، وبالنتيجة هو : س بيرس ثياب الصقربت ليف االنتخابا. باختصار

اإلسرائيلي لقدوم حكومة يمكن اعتبارها أقدر من حزب العمل على اتخاذ هذه املواقف  ساهم بتحضير اجملتمع
  . [....]املتشددة

  
ما الذي تتوقعونه من الشراكة اجلديدة التي جتمعكم هذه املرة يف . لنخرج من إطار ما حدث وننظر إىل احلاضر ■

  الركب مع حكومة الليكود املتشددة؟
                                                 

 "وقد أجرى الحديث حسين حجازي. 3/7/1996، )لندن" (الحياة.  
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من الواضح أن ما حدث يف االنتخابات يعكس توجهاً إجماعياً داخل إسرائيل بتأييد دق  ل إنه ليسنق أوالً، دعنا □
ولكن يف املقابل، إذا كان األمر يتعلق . طبول احلرب، أو التراجع عن عملية السالم، أو تفويضاً بهذ التراجع

التي سنخوضها يف باقتراحات حمددة، فإنني أقول إن الوضع اجلديد سيضيف صعوبات جديدة يف املفاوضات 
ولكن . املستقبل، خصوصاً ما يتعلق بالقدس واالستيطان، وهي القضايا األصعب التي كنا نواجهها مع حزب العمل

من اجلهة املوازية، فإن حكومة الليكود قد تسهل الكثير من الصعوبات االقتصادية التي نواجهها، وذلك بسبب 
  .يرفض نظرية الفصلاملوقف األيديولوجي لبنيامين نتنياهو الذي 

  
  أي تتوقعون وضعاً مركباً من العالقة واملفاوضات، ال يسير باجتاه واحد؟ ■
ولكن اخلطر الرئيسي يكمن يف أن تساهل الليكود يف املوضوع االقتصادي، سوف يقابله . إىل حد ما هذا صحيح □

باإلضافة إىل ذلك، فإن الثغرة التي . مماطلة يف املفاوضات، وحماولة خلق حقائق على األرض، وهذه هي املعادلة
أي إىل . التي ينتهجها الليكود يف التعامل مع الوقائع يف الهامش اليومي ايصعب إغالقها اآلن تتعلق باالستراتيجي

أي مدى سيسرع يف وتيرة املفاوضات أو يبطىء ويف االستيطان وكذلك يف ما يتعلق بباقي القضايا التي تشكل 
إن جميع هذه األمور عناصر جمهولة ولن يمكن تقديرها قبل الدخول يف . وع االشتباكنقاط التماس، أو موض

  .املفاوضات
[.......] 

  



 

 
 

  

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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