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 يوسي بيلين) عن حزب العمل(حديث صحايف لعضو الكنيست اإلسرائيلي 

 ]مقتطفات[ .بشأن تصوره للتسوية السياسية مع الفلسطينيين

    

  
  يوسي بيلين، هل أخطأت؟ هل كان هناك خطأ أساسي يف املسار التاريخي الذي بادرت إليه؟: س  
فكرة أوسلو . لكن مل يكن هناك خطأ أساسي. حدثت سلسلة أخطاء من الطرفين. كان هناك أخطاء كثيرة: ج  

، بأن وأنا مقتنع، اليوم أيضاً. كانت صحيحة، ذلك بأن الفكرة كانت التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك
يكن أمامنا  مل. مل يكن أمامنا خطوة أكثر صواباً من التوجه نحو تسوية مع منظمة التحرير. هذه الفكرة صائبة

  .، وال يوجد أمامنا بديل أفضل اليوم1993 سنة بديل أفضل يف
  

  ومع ذلك، ماذا كانت األخطاء؟: س  
اعتقدتُ منذ البداية أن . بيغن] مناحم[اخلطأ األكبر كان تبني نموذج تسوية مرحلية سبق أن وضعه  : ج  

رابين وبيرس هذه األعوام اخلمسة لن جتعلنا نحن والفلسطينيين أصدقاء أفضل، ولذلك حاولت إقناع كل من 
، لكن، بحسب 1993ربما مل يكن يف اإلمكان القيام بذلك فوراً يف سنة . والفلسطينيين بالتقدم بسرعة نحو حل دائم

إىل اتفاق على أساس التفاهمات التي توصلتُ إليها مع أبو  1995تقديري، كان يف اإلمكان التوصل منذ سنة 
طرفين من الطرفين من تشويه صورة اآلخر واالدعاء أنه ال يوجد فالوقت الذي مر منذ ذلك احلين مكن املت. مازن

  [....]شريك 
األول، أننا مل ننظر باجلدية الالزمة . لكن هناك أيضاً خطأين مهمين آخرين حدثا يف فترة حكومة براك  

رالياً جداً يف كنت ليب. وأعترف بأنني مل أقدّر، بما فيه الكفاية، خطورة التحريض الفلسطيني. إىل مشكلة التحريض
نظراً إىل أننا اعتقدنا كلنا أن السالم بات قاب قوسين أو أدنى، . أمّا اخلطأ الثاين فكان املستوطنات. هذا املوضوع

أعتقد أن صمتي وصمت %. 12مل نعر االهتمام الكايف حلقيقة أن عدد املستوطنين ارتفع يف عهد براك بنسبة 
  .زمالئي على توسع املستوطنات كانا خطأً

  [.......]  
  

  ].الذي تقترحه[صف يل اخلطوط العريضة التفاق السالم : س  
. كل املشاريع تقريباً هي املشروع نفسه. تقريباً واضحة سلفاً لمن الناحية اإلقليمية، إن جميع احللو: ج  

حدود هو  األساس. ال توجد فوارق جوهرية بين مشروع روجرز وتفاهمات بيلين ـ أبو مازن ومشروع كلينتون
  .مع تعديالت تصل إىل بضع مئات من الكيلومترات املربعة هنا وهناك 1967
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  هل يمكنك التحدث بمزيد من التفصيل؟: س  
من أراضي الضفة الغربية لتلبية حاجات الكتل االستيطانية يف  2كلم 250املقصود هو ضم . أجل: ج  

أراضي إسرائيل السيادية يف منطقة حلوتسا،  من 2كلم 200أريئيل وغوش عتسيون ومنطقة القدس يف مقابل نحو 
  .باإلضافة إىل منطقة املعبر اآلمن الذي يخضع إلدارة فلسطينية مع أنه ال يخضع لسيادة فلسطينية

  [.......]  
  

  أريئيل ومنطقة القدس؟ ت التي تقع خارج غوش عتسيون وكتلةواملستوطنات؟ ماذا بشأن املستوطنا: س  
مازن، أوليت أهمية لضمان أن يستطيع املستوطنون يف هذه املستوطنات أيضاً يف حمادثاتي مع أبو : ج  

لذا فإن . الكراهية متأججة جداً. اليوم من الواضح يل أن هذا مستحيل. البقاء يف أماكنهم حتت السيادة الفلسطينية
  .اقتالع هذه املستوطناتالدرس األساسي الذي استفدته من األشهر التسعة املاضية هو أنه لن يكون ثمة مفر من 

  [.......]  
  

  سيكون احلل بالنسبة إىل القدس؟ والقدس؟ ماذا: س  
: لكني أعتقد أن ما سيتم هو ما يقترحه كلينتون. أبو مازن وأنا، تأجيل موضوع القدس حاولنا،: ج  

سيكون احلي . رائيلاألحياء العربية ستكون جزءاً من القدس الفلسطينية، واألحياء اليهودية ستكون جزءاً من إس
يف أيدينا، وستكون حارة ] احلرم القدسي الشريف[اليهودي وحائط املبكى والقسم السفلي من جبل الهيكل 

  .ال أرى هنا شيئاً غير قابل للحل. النصارى واحلي اإلسالمي والقسم العلوي من جبل الهيكل يف أيديهم
  

هل جنحتم يف حلها يف حمادثات . الالجئين أصعب املشكالت بيننا وبين الفلسطينيين هي مشكلة :س  
  طابا؟ هل جنحتم يف حمل الفلسطينيين على التنازل عن حق العودة؟

هذا يتناقض مع كل املشاعر . ال نستطيع أن نطلب من الفلسطينيين أن يتنازلوا عن حق العودة: ج  
نه ال توجد ضرورة لذلك، ألن حق كما أ. ، وسنكون كمن يُدخل أصابعه يف أعينهم1948املتكونة لديهم منذ سنة 

لذلك توصلنا إىل حل يشكل لب القضية يف نظرهم ولب . 194العودة غير مثبَّت يف القانون الدويل، وال يف القرار 
. القضية يف نظرنا، من دون أن نطلب منهم التنازل عن حق العودة ومن دون أن يطلبوا منا املوافقة على حق العودة

  .ازل عن حق العودة فلن يكون هناك تسويةإذا طلبنا منهم التن
  

  ماذا سيكون احلل عملياً؟ كيف سيطبق؟: س  
ماليين  3.6لن يبقى أي شخص من الـ . األمر األهم هو أنه لن يبقى هناك الجئون خالل خمسة أعوام :ج  

احلل . جىءلن يكون هناك وكالة غوث وال خميمات وال أي شخص يف العامل له وضع ال. الجىء فلسطيني الجئاً
سيتلقون تعويضات، وسيخرجون : بالنسبة إىل املليون ونصف مليون الجىء الذين يعيشون يف الضفة وغزة سهل

كما لن يكون هناك مشكلة بالنسبة إىل املليون . من اخمليمات، وسيعاد تأهيلهم وسيعيشون يف الدولة الفلسطينية
وسيتلقى األردن أيضاً  ،جلنسية، وسيتلقون تعويضاتإنهم يحملون ا: ونصف مليون الجىء املقيمين باألردن

الجىء يف لبنان ممن ال  200.000هكذا فاملشكلة احلقيقية هي زهاء . تعويضات بحكم كونه البلد املضيف
وسيكون هناك مشكلة . يحملون اجلنسية وال يحق لهم العمل، وهؤالء سيكون من الضروري إخالؤهم واستيعابهم
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لكن، يف املقابل، وافقت الدول . دد مماثل من الالجئين يف سورية وعدد من الدول األُخرىمماثلة بالنسبة إىل ع
وسيأتي . الجىء 300.000الغربية ـ الواليات املتحدة وكندا وأملانيا وإسبانيا بصورة خاصة ـ على استيعاب نحو 

  .عدد معين أيضاً إىل إسرائيل
 
  



 

 
 

  

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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