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  وثائق إسرائيلية
  

   حزب العمل،أحد كبار قادة  قابلة مع يوسي بيلين،م
  ]مقتطفات[ ."أبو مازن ـ بيلين" يشرح فيها اتفاقية

  
  

يوسي بيلين شُغلت خالل األعوام اخلمسة عشر املاضية، بمحاولة تفتيت النواة الصلبة للنزاع اإلسرائيلي ـ  ■
ازن ـ متى ـا مع أبو مـات التي توصلت إليهـاهمـاراً كبيراً، وأن التفـانفجهل تعتقد أنك جنحت، أنك أحدثت . الفلسطيني

  ا احلكومة اإلسرائيلية ـ ستؤدي إىل نهاية النزاع؟ـما تبنته
أعتقد أنني لو كنت اليوم رئيساً للحكومة لكان يف استطاعتنا التوصل، خالل أشهر قليلة، إىل اتفاق سالم مع  □

إذا ما جرت تسوية دائمة بحلول  أعتقد أنه. همات التي تمت بين أبو مازن وبينيالفلسطينيين على أساس التفا
يف الواقع، ما فعلناه، أبو مازن وأنا، هو أننا فتحنا . ، فإنها ستكون وفقاً لهذه التفاهمات تقريبا1999ًمايو / أيار

  .لذي يمكن التوصل إليهنفقاً زمنياً نحو املستقبل، بحيث أصبحنا اليوم نعرف تقريباً ما سيحدث، وما ا
  

هل عندما وافقت على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة يف معظم مناطق . نظرة إىل هذا املستقبل دعنا حلظة نلقِ  ■
الفلسطينيين على التخلي عن كل ما ينطوي مصطلح ] موافقة[الضفة الغربية وقطاع غزة، حصلت يف املقابل على 

  عليه؟" حق العودة"
جوهر هذه . 1948توصلنا إليها تدل على أن من املمكن التوصل إىل تفاهمات بشأن مشكلة الجئي الورقة التي  □

السيادية، وأنه يمكنهم التوطن يف الدولة الفلسطينية،  لإسرائي] جمال[الورقة أنه لن يُسمح لالجئين بالعودة إىل 
السويد ـ تُعنى باملسألة املعقدة ملنح  وأن عملية مل شمل العائالت ستستمر، وأنه ستقام منظمة دولية ـ برئاسة

إسرائيل ] جمال[احلل يستند إىل أن الفلسطينيين يفهمون أنه لن يكون استيعاب لالجئين يف . الالجئين تعويضات
  .تستطيع منع استيعاب الجئين يف الدولة الفلسطينيةالسيادية، وأن إسرائيل تفهم أنها لن 

  
احملادثات بينكم أيضاً شيئاً عاماً ـ إنهم يعترفون بأن الدولة الفلسطينية  على حد علمي، قال الفلسطينيون يف ■

حمددة جتزم أن اجلانب الفلسطيني سيشجع على إعادة تأهيل  ةوطن لكل الفلسطينيين، وردّدوا أيضاً مقول
عظيمتا األثر، هاتان املقولتان باعثتان على االهتمام و. الالجئين الذين يعيشون يف الضفة وغزة يف هذه املناطق

إنهما ال . لكنهما ال تتضمنان التزاماً بأن مشكلة الالجئين يف جمملها ستُحل خارج حدود إسرائيل السيادية
  .تتضمنان التزاماً صريحاً بأنه لن يكون لدى الفلسطينيين الحقاً مطالبات تمس بإسرائيل نفسها

من جملة أشياء أُخرى،  ،رواـذا الشأن، وذكّـي هـاب كلياً فـالب يغلقوا ان من املهم للفلسطينيين أالّـات، كـادثـيف احمل □
أوضحت أن من احملال، يف . إنسوا ذلك: قلت لهم. بموافقة بن ـ غوريون يف لوزان على قبول مئة ألف الجىء

تفاهم االتفاق بيننا مبني على . التسعينات، أن نتوصل إىل تسوية تمكّن الجئين فلسطينيين من العودة إىل إسرائيل
  .فحواه أنه ال يوجد خيار كهذا؛ إننا لسنا مستعدين لذلك، وال حتى الستيعاب حمدود

  
؟ أمل تتّبعوا نمط تفاوض يترك جوانب مفتوحة، من أجل التعتيم على ما هو موضع "مبني على تفاهم"ما معنى  ■

  خالف ووضع صيغ تسمح لكل طرف بأن يفهم األمور كما يشاء؟
ىل صيغ نهائية بقدر ما يكون ذلك ممكناً، لكن ال يمكن التوصل إىل صيغ نهائية يف األمور إنني أؤيد التوصل إ □

يفهمون أن إسرائيل لن  بعيد، أن الفلسطينيين أعتقد إىل حدٍّ. ين تفسيرات خمتلفةدائماً سيكون لدى الطرف. كافة

                                                 
  20ـ  16، ص 7/3/1997في ملحقها بتاريخ " هآرتس"أجرى المقابلة آري شافيط، ونشرتها صحيفة. 
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 أن تطلب من الفلسطينيين أالّ  يف أراضيها، تماماً مثلما أنها لن تستطيع 1948تستطيع استيعاب الجئي سنة 
  .يستوعبوهم يف أراضيهم

  
يف هذه النقطة، لكن يبقى أن حق العودة غير املقيَّد إىل أراضي الدولة الفلسطينية  لنفترض أنك على صواب ■

إذا حدث ذلك، فإن عدد العرب غربي نهر . مغزاه هجرة مليون، وحتى مليوين فلسطيني إىل الضفة الغربية وغزة
  أال تخشى تغييراً ديموغرافياً كهذا؟. 1949سيفوق عدد اليهود أول مرة منذ سنة  األردن

أعتقد أنه منذ اللحظة التي نترك فيها الضفة الغربية وغزة، فإن مسألة عدد السكان لدى جيراننا ال تعود على  □
ية يف أرض إسرائيل الغربية املشكلة الديموغراف. درجة كبيرة من األهمية، شأنها شأن مسألة عدد السكان يف لبنان

. يف اللحظة التي تنتهي السيطرة، تنتهي املنافسة الديموغرافية أيضاً. تكون مهمة عندما أسيطر على الفلسطينيين
كم طفالً ولد اليوم يف : ىل أن أسأل نفسي كل صباحإيف اللحظة التي توجد حدود بيننا وبينهم، فإنني لن أحتاج 

. ى هنا خطراً كبيراً، إضافة إىل أنني ال أعتقد أن حجم هجرة الالجئين سيكون كبيراً للغايةهكذا، فإنني ال أر. نابلس
تقريباً بالوتيرة  الفلسطينيون الذين يقيمون بالواليات املتحدة وإنكلترا سيأتون لالستيطان يف الدولة الفلسطينية

من الناحية االقتصادية أيضاً، لن تستطيع . لنفسها التي يأتي بها يهود من تلك البالد لالستيطان يف دولة إسرائي
  .الدولة الفلسطينية استيعاب مثل هذا العدد الكبير من الناس

  
هل تمكنت، . عاصمة فلسطين يف حماذاة احلدود البلدية للقدس" القدس"لقد وافقتَ على إقامة . لننتقل إىل القدس ■

من القدس عاصمة  جزءاً  "تلة فرنش"رموت وغيلو و على أن تكون أحياء يف مقابل ذلك، من احلصول على موافقة
  إسرائيل، جزءاً من إسرائيل السيادية؟

. الفلسطينيون على استعداد ألن يعتبروا معاليه أدوميم وغفعات زئيف حتديداً جزءاً من إسرائيل السيادية □
جزاء الشرقية للمدينة، تلك فيما يتعلق باأل. إلسرائيل ينطبق فقط على القدس الغربية اعترافهم بالقدس عاصمةً

التي ضُمت بعد حرب األيام الستة، فإن اخلالصة التي تم التوصل إليها هي أن يستمر الوضع الراهن وأن تبحث 
ال توجد قيود . تقديري الشخصي أن هذه اللجنة ستكون مشغولة أعواماً طويلة جداً. جلنة مشتركة يف مستقبلها

  .زمنية على مدة عملها
  

أفهم األمور على نحو صحيح، فإن احلل بالنسبة إىل القدس يقوم على أنه سيكون هناك يف الواقع، حتت  إذا كنت ■
القدس عاصمة إسرائيل يف غرب املدينة؛ القدس : حتمل اسم القدس خمسة أنواع من املناطق ةبلدية عليا واحد

البلدة  فلسطيني؛] املسجد األقصى[عاصمة فلسطين خارج احلدود البلدية احلالية ويف حماذاتها؛ جبل الهيكل 
القديمة تتمتع بوضع خاص وحتت سيطرة مشتركة، بينما يخضع سكانها الفلسطينيون للمجلس الفلسطيني؛ البلدة 
. الشرقية الواقعة خارج األسوار، التي ستعرف كمنطقة خمتلف بشأنها، سيتحدد مصيرها يف مفاوضات مستقبلية

هل هذه هي . فسيتحولون فوراً إىل مواطني فلسطين خاضعين لبلديات أحياء فلسطينيةأمّا سكانها الفلسطينيون 
  الفسيفساء؟

 شطر سيعترف به: سيكون هناك بصورة عامة شطران داخل مدينة واحدة. ل بالنسبة إىل القدس معقد جداًاحل □
سيادة اإلسرائيلية من ناحيتنا حتت ال العامل كله بصفته العاصمة الرسمية والسيادية إلسرائيل، وشطر آخر سيبقى

  .لكنه ال يحظى بعدُ باعتراف الفلسطينيين والعامل بأسره
  

الواقعة ] الفلسطينية[ فهذا املزيج املؤلف من القدس. إن هذا احلل املعقد يبدو، يف أساس األمر، تقسيماً للمدينة ■
قلة للغاية داخل القدس، والبلدة القديمة مع وجود أحياء فلسطينية مست] القدس اإلسرائيلية[يف حماذاة أوروشليم 

متمتعة بوضع خاص، وشرق املدينة كمنطقة خمتلف بشأنها، يعطي يف النهاية نتيجة غير بعيدة عن تقسيم 
  .ملاذا ال تقول ذلك صراحة؟ قم باخلطوة الشجاعة وقل إن هذا التقسيم هو ثمن السالم. السيادة يف املدينة

ال أعتقد أن هذا هو األمر الذي يجب . ، يف نظري، ليس أمراً شجاعاً وليس أمراً حكيماًإن تقسيم السيادة يف القدس □
أعتقد أن يف استطاعتنا أن نصر على سيادة إسرائيلية يف القدس، وأعتقد أن الفلسطينيين يفهمون . أن نصل إليه

                                                 
  ط بريطاني ُنسب اسم التلة ؛ وهو ضاب"تلة فرنش"، لكن األصح ترجمتها بـ "التلة الفرنسية"بـ " تلة فرنش"تترجم المصادر العربية

 )المترجم. (إليه
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راف فلسطيني بأن القدس ال يجوز أن يكون هناك تسوية دائمة من دون اعت. أننا ال نستطيع التنازل عن ذلك
  .وأنا أؤمن بأن اعترافاً كهذا ممكن. عاصمة إسرائيل

بناء على التفاهمات التي توصلت إليها مع أبو مازن، فإن مشكلة القدس هي املشكلة الوحيدة التي مل   
اً إىل أقدمتُ هنا على تنازل معين، ألنه كي ننهي اخلالف بشأن موضوع القدس، كنت مضطر. حتُل بصورة نهائية

مل أكن على استعداد لذلك، . املوافقة على تقسيم للسيادة، على مدينة موحدة يوجد يف قسم منها سيادة فلسطينية
. لذلك فضّلت أن يكون االتفاق تسوية مرحلية يف كل ما يتعلق بشرق القدس. فهذا ثمن مل أكن على استعداد لدفعه

هذا السياق هو مثال ترييستا، التي بقيت من دول حل ملسألة املثال التاريخي الذي كان ماثالً أمام عيني يف 
  .ملصلحتها" الوضع القائم"عاماً، ويف نهاية األمر، مُنحت السيادة إليطاليا، أي للجهة التي عمل  25السيادة طوال 

  
تسيون كيلومتراً مربعاً إىل إسرائيل ـ يف غرب السامرة وغوش ع 550إنك تقترح ضم ما يصل جمموعه إىل نحو  ■

  هل سيكون التنازل اإلقليمي اإلسرائيلي يف منطقة حلوتسا يف النقب مماثالً يف حجمه؟. وضواحي القدس
لقد فهم . يكون التبادل بنسبة متساوية ويف الواقع، خلصنا إىل أالّ . مل نتفق على تبادل مناطق بنسبة متساوية □

ضفة وعلى امتياز الستعمال ميناء، فإن ذلك يعوضهم الفلسطينيون أنهم إذا حصلوا على معبر بري من غزة إىل ال
  .كيلومتراً مربعاً 550إنهم سيحصلون يف منطقة حلوتسا على أقل كثيراً من . من جزء من املنطقة

  
يشمل االتفاق التزاماً بإنشاء معبر يربط بين الضفة وغزة، وتكون مكانته مكانة املنطقة املستقلة عن سلطة  ■

  أال ينطوي ذلك على جمازفة بقطع أوصال دولة إسرائيل؟. (Exterritorial)الدولة 
لن نوافق على أي شيء ينطوي على خطر قطع أوصال . بعد كيف سيكون شكله مإن مسألة املعبر شائكة، وال أعل □
. ة حديدهذه املسألة مل يتفق عليها نهائياً بعدُ، ومن املمكن أن يكون احلل نفقاً أو طريقاً معلقاً أو سك). إسرائيل(

لن يكون ثمة مفر من إنشاء معبر . ويف جميع األحوال، فإن األمر يتعلق بتعهد قدمه مناحم بيغن يف كامب ديفيد
  .كهذا

  
هل . الدولة الفلسطينية التي ستنشأ ستسيطر على املنطقة اجلبلية، التي تزود إسرائيل بقسم بارز من مياهها ■

ت إليها مع أبو مازن، على التنازل عن قسم من حقوقهم يف هذه وافق الفلسطينيون يف التفاهمات التي توصل
  املياه؟

يف القرن احلادي والعشرين، املاء يعني ماالً، وكل مشكلة مالية يمكن حلها، واحلل يكون تقسيماً مغايراً للكعكة  □
من . ر املاء امللوثحتلية املياه وبواسطة حتسين شبكة األنابيب وبواسطة تكري ا ـ بواسطةـاملوجودة، بل زيادته

. يحسب أن احلرب املقبلة يف املنطقة ستنشب بسبب املياه فإنه ببساطة يتشبث بفكرة نشأت قبل أعوام طويلة جداً 
مليون دوالر سنوياً، يف اإلمكان حل جميع املشكالت املائية لألردن وإسرائيل والدول  300فعن طريق إنفاق 

  .ة يف الشرق األوسط األمر يتعلق بفزاعةال توجد مشكلة مائية حقيقي. الفلسطينية
  

سيادية تنطوي على درجة عالية من ك يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية إن كالً من بنيامين نتنياهو وإيهود بَرَا ■
  هل تعتبر ذلك أيضاً فزاعة؟. اجملازفة

ها تلبي حاجة فلسطينية تعود إن: أعتقد أن الدولة الفلسطينية تنطوي على أمر مهم للغاية. إنه فزاعة بكل تأكيد □
حتى لو كان الفلسطينيون شعباً أقل منا عراقة، بل أقل منا عراقة بكثير، فاحلقيقة هي أنه يوجد . إىل أعوام طويلة

، لعدم لذلك ليس هناك أي سبب، من ناحيتنا. شعب فلسطيني، ويف عاملنا، فإن لكل شعب حقاً يف تقرير املصير
ي يرغبون فيه رغبة شديدة، وعن طريق ذلك، تبديد التوتر القائم بين الشعبين إىل حد منح الفلسطينيين الشيء الذ

  .أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية لن تضر بأمننا القومي، وإنما ستعززه. بعيد
  

أمل حتاول قط الوصول إىل تسوية تنطوي على . معنى ذلك أن مبدأ دولتين لشعبين يشكل منطلقاً يف املفاوضات ■
  أقل من دولة؟ما هو 

اإلدارة الذاتية املوسعة مصطلح يمكن أن . فإمّا أن تكون هناك دولة وإمّا ال تكون. ليس هناك ما هو أقل من دولة □
  .نستخدمه، لكننا بذلك ال نسمي املولود باسمه
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  عندما دخلتم عملية أوسلو، رابين وبيرس وأنت، هل كان واضحاً لكم أنها ستفضي إىل دولة فلسطينية؟ ■
دارت فقط بين الطرفين، ال داخل " إىل أين تفضي العملية"مما يبعث على االهتمام الشديد أن احلوارات بشأن . كال □

. لقد دارت حمادثات كهذه بين الفلسطينيين وبيننا، وبعد ذلك بين أعضاء الليكود وأعضاء حزب العمل. كل منهما
الدائم دار داخل حزب العمل وداخل احلكومة وداخل الفريق  لكني ال أذكر أن نقاشاً حقيقياً وثاقباً بشأن احلل

  .املفاوض
[.......]  

  



 

 
 

  

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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