
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  194، ص )1997 ءاتش( 29، العدد 8المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  

 يف السلطة الفلسطينية،  تصريح صحايف لوزير التخطيط والتعاون الدويل
 ظروف التفاوض احلالية  نبيل شعث، يعرض فيه

  مع احلكومة اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ .إستنبول

  
  

  هل أنت متفائل باحتمال تغيير رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو نهج سياساته؟ ■
حقيقة وهناك فارق بين األماين التي يُبنى عليها التفاؤل وبين احلقائق التي تُبنى عليها هذا ليس تفاؤالً، هذه  □

ض على بنيامين نتنياهو التغيير، على رغم كل ما لديه من تعصب وكل ما فرواقع القضية الفلسطينية ي. اخلطط
رار يف تفكيره الراهن، ألن األماين إنه لن يستطيع االستم. لتحالفه من أطماع قديمة مل يعد ممكناً حتى احلديث عنها

نتنياهو اليوم هو نفسه الذي قال أنه لن . التي يفكر فيها غير قابلة للتحقق فلسطينياً أو عربياً أو إسرائيلياً أو دولياً
وهو نفسه الذي أعلن أنه لن ينسحب من مدينة اخلليل . يقابل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ثم اضطر إىل مقابلته

  .جد نفسه مضطراً للتباحث يف املوضوع، بشروط مرفوضة، لكنها شروط من يريد التفاوض يف املوضوعثم و
  [.......]  

  
  وماذا يريد اإلسرائيليون اآلن؟ ■
لقد استطعت أن أحصل لكم على سالم بسعر أقل مما كان حزب : نتنياهو يريد العودة إىل اإلسرائيليين ليقول لهم □

لكن وهم نتنياهو القديم تبخر، إذا كان . وهذا الوهم لديه هو الذي خلق الصعوبات الراهنة. العمل مستعداً لدفعه
إلغاء عملية السالم لكي يبدأ من جديد، لكن ما  املاضي أنه يستطيع) مايو(يعتقد منذ جميئه إىل السلطة يف أيار 

  .وط حزب العملتبقى من وهمه القديم هو أن يقول لإلسرائيليين إن شروط حكومته أفضل من شر
  

  هل ينطبق هذا على مدينة اخلليل؟ ■
االتفاق االنتقايل الذي يحكم اخلليل وغيره ال يرضينا وال يعجبنا يف أي حال من األحوال لكن قبلنا به فقط ألنه  □

لتفاوض على احلل يسمح بتحرير مدن الضفة استعداداً للحل النهائي حتى ال تبقى غزة بعيدة عن الضفة أثناء ا
إن شروط ذلك االتفاق جمحفة يف حقنا، ومع ذلك ال يزال نتنياهو يوهم نفسه بأن يف استطاعته أن . النهائي

يجعلها أكثر إجحافاً وأعتقد أنه سيصل قريباً إىل االقتناع بأن هذا مستحيل بسبب الظروف الفلسطينية والعربية 
 ةع لقاءه املباشر مع عرفات والكثير من اجلوانب النفسية اخلاصوكما اضطر أن يبتل. واإلسرائيلية والدولية

  .باالتفاق، سيبتلع قريباً حقيقة أن ما تم االتفاق عليه يجب أن ينفذه وأن يتحرك يف اجتاه التفاوض على املستقبل
  

  ما هي العوامل التي يمكن أن تدفع اإلسرائيليين يف هذا االجتاه؟ ■
ولكن . وم خبراء اقتصاديين إسرائيليين زعموا أن إسرائيل مل تستفد من عملية السالمالتقيت الي. العوامل كثيرة □

سفارة جديدة، ومنذ مؤتمر مدريد تضاعفت االستثمارات اخلارجية يف  50منذ بدء عملية السالم فتحت إسرائيل 
د من التجارة مع العامل فإسرائيل خمس مرات فقالوا أنهم مل ينتبهوا إىل هذه احلقيقة، وقلت إن إسرائيل مل تست

سنة، وركزت على صقل املاس  47العربي ألن إسرائيل وجهت اقتصادها نحو أوروبا وأميركا نتيجة حصار استمر 
لقد انتقلت إسرائيل بسبب السالم، . واإللكترونيات وإنتاج األفوكادو وهذه أشياء أسواقها ليست يف الوطن العربي

رية إىل االستثمارات الفعلية، وضاعفت عدد السياح نتيجة عملية السالم من مرحلة احلصول على املعونة اخلي
. وفتحت أبواب النمو االقتصادي بسبب السالم، لذا، فإنها لن تستطيع االستفادة من السالم إذا مل يكن هناك سالم

                                                 
 "ول برعاية وشارك الدآتور شعث في مؤتمر اقتصادي في إستنب. وقد أجرى الحديث عادل بشتاوي . 18/10/1996، )لندن" (حياةال

 .األوروبي البنك الدولي واالتحاد
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ن دوالر على خسرت هذا العام بليو وتكفي اإلشارة إىل أن إسرائيل عادت فخسرت السياح، وبسبب سلوك نتنياهو
  .األقل يف سوق رأس املال
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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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