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  وثائق إسرائيلية
  

  بنيامين نتنياهو،  حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية،
  اتفاق أوسلو، ويدعو سورية إىل  يؤكد فيه التزام إسرائيل

  وطرح مطالبها املتعلقة باألراضي التفاوض
  ]مقتطفات[ .15/10/1996، القدس

  
  

رد فعل فلسطينياً وعربياً كالذي شهدناه قبل للنفق قرب املسجد األقصى، هل توقعت  عندما قررت فتح خمرج ■
  أسبوعين؟

أتوقع أن ال، مل أتوقعه، لسبب بسيط وهو أن النفق ال عالقة له باألماكن املقدسة بأي شكل من األشكال، ومل  □
فبالنسبة إلينا، كان جمرد مسألة سياحية، لتسهيل حركة السياح عبر . يتحول قضية دينية ألن ال أساس لذلك

وهناك آالف السياح اليهود واملسلمين واملسيحيين الذين يمرون عبر النفق، وكل ما فعلناه هو فتح باب على  النفق،
اآلخر، ومل يخطر ببالنا أبداً أن نمس أو نضر باملقدسات اإلسالمية، ألن سياستنا هي احترام مثل هذه  هطرف

  .املقدسات وكأنها أماكن مقدسة يهودية
  [.......]  

  
بالسعي إىل التفاوض من أجل التفاوض أو التفاوض إىل ما ال نهاية وفق ما دعا إليه رئيس حكومة  أنت متهم ■

  ليكود السابقة يتسحاق شمير، فهل أنت منسجم مع هذه السياسة؟
أنا مهتم بالتفاوض من أجل حتقيق السالم . لست معنياً بالتفاوض من أجل التفاوض. هذه ليست سياستي □

وسيظهر قريباً، ويف وقت قصير، أن هذه االتهامات ال أساس لها، ألنها يف األصل، ليست . فيذهاواتفاقات سالم وتن
  .سياستنا ولن تكون كذلك يف املستقبل

  
  هل تتوقع أن حتقق سالماً من دول التنازل عن األراضي احملتلة؟. لكنك تعارض مبدأ مبادلة األرض بالسالم ■
مع األردن، وقّعنا معاهدة ومل يعد هناك تفاوض حول احلدود . وبكل اتفاقاتنانحن ملتزمون باتفاق أوسلو  أوالً، □

نا وبالنسبة إىل سورية، كنا قل. سهاومع الفلسطينيين لدينا عملية أوسلو التي نلتزم بها ونفاوض على أسا. بيننا
لك، ومل نفرض منذ مؤتمر مدريد إن بإمكان سورية طرح مطالبها املتعلقة باألراضي، وإننا سنفاوض على ذ

فبإمكانهم أن يأتوا بمواقفهم ويطالبوا باجلوالن، ونحن سنأتي بمواقفنا، . شروطاً مسبقة يف ما يتعلق بمفهومنا
وسنرى ما سيحدث يف املفاوضات، وهي الطريق الوحيدة للتقدم، وهو ما اتفقنا عليه يف مدريد عندما قلنا إن 

سنأتي إىل طاولة املفاوضات . نا لن ندع ذلك يقف يف الطريق، لكن338و 242لدينا تفسيرنا اخلاص للقرارين 
  .ويمكن لكل طرف أن يطرح ما يشاء

  [.......]  
  
  
  

                                                 
  78أنظر أيضًا حديثين صحافيين إليهود براك وبنيامين نتنياهو في ملف هذا العدد، ص. 

 "وقد أجرى الحديث سالمة نعمات. 17/10/1996، )لندن" (الحياة.  
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  هل هناك موعد حمدد إلعادة االنتشار يف اخلليل؟ ■
أعتقد أن من اخلطأ حتديد موعد حمدد ألن عمل ذلك سيؤدي إىل ضغوط تستغلها أطراف خمتلفة تريد إفشال  □

وباستمرار إىل أن  وبدالً من ذلك، اقترحت مفاوضات بأسلوب ماراثوين من دون توقف. و تعطيلهاإعادة االنتشار أ
  .[....] نصل إىل نتيجة

  [.......]  
  

كشف الرئيس السوري حافظ األسد يف مقابلة تلفزيونية أن احلكومة اإلسرائيلية السابقة قدمت التزامات  ■
، هل اطلعت على هذه االلتزامات أو 1967) يونيو(ع من حزيران باالنسحاب من هضبة اجلوالن إىل حدود الراب

  االتفاقات؟
. وليس إىل طرف ثالث )إىل سورية(كانت هناك فكرة افتراضية تقدم بها اجلانب اإلسرائيلي . ال توجد اتفاقات □

  .تلك الفكرة مل تبلور إىل اتفاق حقيقي أو عقد حقيقي
  

  هل تم توقيعها؟ ■
  .كانت فكرة. كانت شفوية .ال، مل تكن موقعة □

  
  أمل تكن اتفاقاً مكتوباً؟ ■
ال، مل يكن هناك اتفاق خطي، وهي ليس اتفاقاً بمعنى أن الفكرة اإلسرائيلية االفتراضية تضمنت أموراً كثيرة  □

وكما تعلم فإن البيانات االفتراضية التي تطرح يف سياق . واستحقاقات تترتب على سورية مل حتصل ومل تمتحن
نحن نحترم االتفاقات املوقعة، وليس . فاوضات إىل طرف ثالث وال يتم توثيقها، ليس لها أي وضع قانوينامل

  .البيانات التفاوضية االفتراضية
  

  لكن يقال إن االتفاق مكتوب وتم إيداعه لدى الرئيس األميركي؟ ■
مل تتم . من الطرف اآلخر) تفاقاال(وعلى أي حال، فإنه مل يتم التوقيع عليه . حسب علمي، الوضع ليس كذلك □

لذا، وحسب جميع وجهات النظر، ال يوجد اتفاق ملزم، ألنه لو كان، . متابعته، ومل تكن هناك التزامات سورية مقابلة
واملعاهدة األردنية ـ اإلسرائيلية وأي اتفاق رسمي آخر تم توقيعه من قبل  لكنا احترمناه كما احترمنا أوسلو

  .السابقةاحلكومة اإلسرائيلية 
  

لكن السوريين يطالبون باستئناف املفاوضات من حيث انتهت، وأنت تقول أنك ال تعترف بما تم التوصل إليه،  ■
  فهل أفهم من ذلك أنك تريد أن تعود لتبدأ من الصفر؟

  .أعتقد أن لدينا إطاراً وبعض األفكار التي يمكن أن ننطلق منها. ليس من الصفر □
  

  ة أم هل توصلتم إىل شيء آخر؟هل هي أفكار افتراضي ■
لذا فهي ليست . ال، ليست رسمية، لكن هناك أفكاراً تم التعبير عنها، بعضها جيد، وبعضها أقل قبوالً بالنسبة إلينا □

بداية من الصفر، لكن ليس من املعقول يف املقابل أن تتوقع من حكومة إسرائيلية تم انتخابها على أساس برنامج 
مدعمة باتفاقات  قائياً على مواقف افتراضية تبنتها حكومات سابقة، خصوصاً أنها ليستخمتلف أن توافق تل

  .رسمية
  [.......]  

  
  هل قلت ستفاوض سورية على لبنان؟ ■
نحن نود بالطبع أن نرى لبنان حراً ودولة . أصبح قضية تسيطر عليها سورية ننعم، إذ إنها حقيقة واقعة أن لبنا □

إن مصلحتنا اآلن تكمن . لة من دون وجود عسكري أجنبي، لكننا نعترف واقعياً أن سورية تهيمن على لبنانمستق
االحتكاك، وكنت عرضت وسأعرض يف سياق املفاوضات مع سورية مساراً يضمن انسحاباً إسرائيلياً  يف احلد من

حماية : والثاين. للبناين إىل اجلنوبتفكيك قوات حزب الله ونشر اجليش ا: من جنوب لبنان حتت شرطين، األول
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حلفائنا يف جنوب لبنان وضمان سالمتهم، وهذه تعتبر حلوالً معقولة، رغم أنني ال أتوقع أن تقبل سورية هذه 
. االقتراحات على أنها شروط مسبقة لبدء املفاوضات، كما ال أتوقع أن يبدأ التفاوض بالضرورة حول هذا املوضوع

اً تفاوضياً متوازياً حول كل القضايا املطروحة بحيث تستطيع سورية معاجلة قضاياها نستطيع أن نتبنى مسار
  .من البداية

  
  هل تعتقد أنه باإلمكان إبرام سالم مع سورية من دون إعادة اجلوالن بأكمله؟ ■
أنا متأكد من  أعتقد أن السالم ممكن مع سورية، وأنا أسعى إىل معاهدة سالم مع سورية انطالقاً من مواقفنا، كما □

  .أن سورية ستأتي إىل املفاوضات انطالقاً من مواقفها، وعلى هذا األساس سنتفاوض ونرى ما ستكون النتيجة
  [.......]  

  
هل تستطيع تأكيد املعلومات عن قيام احلكومة السابقة بإدارة مفاوضات سرية مع الفلسطينيين حول الوضع  ■

  النهائي للقدس؟
وهو يوسي بيلين نائب وزير اخلارجية يف حينه، أجرى حمادثات ) السابقة(ضاء احلكومة الصحيح هو أن أحد أع □

وال أعتقد أنه كان يتصرف على صعيد شخصي، ألنه كان مقرباً من السيد  .مع ممثلين فلسطينيين حول املوضوع
  .بيرس) شمعون(
  

  هل تم التوصل إىل اتفاق ما؟ ■
متناقضاً مع مسار  يكون وحتى لو تم، فإنه لن يكون ملزماً بأية حال ألنه. مل يتم التوصل إىل اتفاق بهذا املعنى □

  .أوسلو
  

  متى تتوقع بدء مفاوضات املرحلة النهائية؟ هل ستلتزم جدوالً زمنياً؟ ■
سنلتزم سياق الترتيب، وال أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك، فإن تمت تسوية األمور حسب الترتيب املتفق  □

أمامنا اآلن اخلليل واملسائل املرتبطة بها وكل األمور املتبقية يف إطار . ملرحلة النهائية مباشرةعليه، فسندخل ا
أعتقد أن ذلك ضروري حتى نعرف إىل أين نحن ذاهبون . التسوية املرحلية، ثم نتجه بعدها إىل التسوية النهائية

  .وكيف سنتعايش مع بعضنا بعضاً
  

  ين مع استمرار النشاط االستيطاين يف األراضي الفلسطينية؟كيف تتوقع التعايش مع الفلسطيني ■
من الواضح أن . عن طريق حتديد وترسيم ما هي األراضي الفلسطينية وما هي األراضي غير الفلسطينية □

فغالبية اإلسرائيليين مستعدة لقبول ترتيبات . الفلسطينيين يريدون كل األراضي، ونحن لدينا مطالبنا املقابلة
إن غالبية اليهود تعتقد أن  إالّ . فلسطينيين من حكم أنفسهم وإدارة أمورهم يف املناطق احملددة على أنها لهمتمكن ال

  .من حقها العيش يف وطنها اليهودي القديم، كما أن غالبية اليهود ال تعيش يف املدن الفلسطينية باستثناء اخلليل
  

  ارات جملس األمن واتفاقية جنيف وإرادة اجملتمع الدويل؟لكنك بذلك تتجاهل القانون الدويل وأسس مدريد وقر ■
إن كنت تريد الدخول يف القانون الدويل، فإنك ستدخل يف مشكلة معي ألنني قرأت القانون الدويل بتعمّق ودقة  □

، وليس بالقانون وفاليهود تاريخياً، مل يخسروا فلسطين بقرار دويل، بل خسروها بأعمال حرب وغز. كبيرين
وأنا أعرف أن هناك يهوداً سيعطونك وجهة نظر مغايرة، لكنني أفضل العمل حسب قانون احلياة، وأفضل . الدويل

تمكّن الفلسطينيين من العيش يف مناطقهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم، مع ضمان احلفاظ  حالً ينتج عن مفاوضات
وية النهائية تعالج األمور التي أثرتها، وستكون هناك مفاوضات يف التس. على املصالح اإلسرائيلية وأهمها األمن

وهي حتديد املناطق وترسيم احلدود، وأنا ال أتوقع وضعاً نقوم به بترحيل الفلسطينيين أو السماح للفلسطينيين 
  .إذ إن الله والتاريخ قررا لنا أن نعيش سوياً، وكلما اعترفت بذلك مبكراً كان ذلك أفضل لنا جميعاً. بترحيلنا
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  مستقبل العالقة اإلسرائيلية ـ الفلسطينية ـ األردنية يف مرحلة ما بعد التسوية النهائية؟كيف ترى  ■
الكيان الفلسطيني يجب أن يتمتع بحكم ذاتي وليس سيادة، والعالقة بين األردن والكيان الفلسطيني مسألة  □

أتمنى أن أرى حدوداً مفتوحة . عتباريف اال شديدة التعقيد ويجب أن تترك لقرار من الطرفين مع أخذ األبعاد األمنية
وحرية تنقل لألشخاص والبضائع ما بين األردن واحلكم الذاتي الفلسطيني وإسرائيل، وأعتقد أن ذلك يف غاية 

  .األهمية لضمان حياة أفضل لشعوبنا
  [.......]  

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


