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  صحايف للرئيس حافظ األسد حديث
  يؤكد فيه أن االتفاقات املنفردة ال حتقق السالم

  ويعلن أن ال حل وسطاً يف موضوع األرض
  ]مقتطفات[ .13/11/1992، دمشق

  
    
هناك تصوّر وشعور يف اخلارج بأن الصراع العربي ـ اإلسرائيلي يمرّ بلحظة تاريخية  السيد الرئيس، س ـ  

األفق ملصاحلة أو عقد اتفاق بين العرب وإسرائيل، وبين سوريا وإسرائيل على وجه وأن هناك فرصة يف 
وقد اقترح يتسحاق رابين أن تلتقوا معه على مستوى القمة، فما الذي يؤيد هذه الفكرة وما الذي . اخلصوص
  يدحضها؟
نية، وهذه ال يمكن والسالم يحتاج إىل مناقشات طويلة ومض. هو السالم، والهدف هو السالم املطلوبج ـ   

  .أن تقوم بها لقاءات القمة يف بلدان العامل
السالم يأتي بها وليست . ولذا يمكن القول إن مثل هذه االقتراحات واألمور، إذا وقعت فتقع نتيجة للسالم  

  .هي التي تأتي بالسالم
ىل حروب، فاحتمال إن لقاء رؤساء دول ملناقشة موضوع كالصراع العربي ـ اإلسرائيلي يحتمل أن يقود إ  

  .أن يقود إىل حروب هو احتمال يتساوى مع احتمال أن يقود إىل السالم بل ويزيد عليه
  س ـ كإنسان، أال تشعر بالفضول لالجتماع برابين وأن تتقابال عيناً لعين ورجالً لرجل؟  
  بين األعداء؟ هل هناك صالت إنسانية غير مرئية؟ هل هنالك شيء من اإلشعاع مثالً يمكن أن يكونج ـ   
نحن أعداء نتحارب منذ أكثر من أربعين عاماً ولدينا ركام من الشهداء والدماء واألموال واملمتلكات   

  .املدمَّرة وهناك أراض حمتلة وماليين املهجرين من بيوتهم
  يف ظل هذه الصورة هل يمكن تصوّر أن تكون هناك جاذبية إنسانية ملثل هذا اللقاء؟  
  .الرغبة أو عدم الرغبة يف اللقاء بل يحدّد سلوكي أو قرار الهدف، والهدف هو السالمأنا ال تسيّرين   
  س ـ كيف يمكن للقاء مبكر سابق ألوانه مع رابين أن يؤدّي إىل حرب؟  
عندما يختلف . أن ترد كل االحتماالت السلبية عندها عندما نختلف على مستوى القمة فيمكنج ـ   

على مستوى  ت توجه، ولكن عندما يكون االختالفرى فهنالك قيادات وحكومااملتفاوضون على مستويات أُخ
  .الرئاسات فال يوجد من يصلح هذا األمر

  س ـ هل تشعرون بأن فرص السالم اآلن أفضل مما كانت عليه قبل بضع سنوات؟  
  .هي أفضل بسبب املناخ الدويل ونمو وازدياد عدد الراغبين يف السالم داخل إسرائيل ج ـ  
ـ مصر استطاعت التفاوض قبل زمن مع إسرائيل واستعادت سيناء، فهل يمكن لسوريا أن تقوم  س  

  بمفاوضات مماثلة مع إسرائيل تستعيد سوريا عبرها اجلوالن؟
  وما الذي يجري اآلن؟ أليس حمادثات؟ أال جتري حمادثات بين سوريا وإسرائيل؟ ج ـ  
ستعيد سوريا بموجبها اجلوالن وتنتهي حالة احلرب على س ـ هل يمكن تصوّر عقد اتفاقية مع إسرائيل ت  

  أن يجري حل املسائل األُخرى فيما بعد؟
  هل هذا ما تقصده عندما تذكر مثال مصر؟ ج ـ  
س ـ مصر استطاعت أن تستعيد سيناء وأن حتل مشكلة سيناء وبقيت هناك مسائل يجري حلها بين مصر   

  .وإسرائيل تدريجياً وشيئاً فشيئاً
ومصر دفعت ثمناً قاسياً وغالياً وكبيراً، وخاصة . لسالم مع مصر مل يضع حدّاً للصراع يف املنطقةا ج ـ  

  .الرئيس أنور السادات بالذات دفع ثمناً كبيراً
  .وكل بلد عربي يفعل ما فعله السادات لن يدفع أقل مما دفعت مصر، وغالباً سيدفع أكثر  
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  .األعمال الفردية واالتفاقات املنفردة ال حتقق السالموبمعزل عن اخلسائر التي نتحدث عنها فإن   
  .وبمعزل عن الربح واخلسارة أيضاً فإن االتفاقات املنفردة قد حتقق عكس السالم الذي نريده  
ننسى أن جهوداً كبيرة ومضنية قد سبقت البدء بعملية السالم، وسبقتها أيضاً مبادرة، على  ويجب أالّ   

إن املبادرة وأسس العملية السلمية التي اتفق عليها، هي التي يجب أن تكون مرشدة . أساسها حدثت كل املناقشات
ا إذا تركنا األسس التي اتفق عليها وسرنا بمعزل عنها فإن األخطاء أمّ. األطراف املشتركة يف عملية السالم كافة

  .ستكون كبيرة ولن نصل إىل السالم
اجلمل األوىل التي تبادلناها خالل أحاديثنا مع املسؤول ومن أهم أسس عملية السالم، بل أذكر أن من   

    .األميركي أننا يجب أن نسعى جميعاً إىل سالم شامل
أستغرب أن يكون أحد األطراف يريد أن  وأنا أستغرب، وما أستغربه واقع،. نحن نريد أن ننتهي من احلروب  

 .قطعة اآلن، وقطعة بعد عشر سنوات. نقطع السالم قطعاً قطعاً
وثانياً لقد حدثت . هذا أوالً. لقد دفع الرئيس السادات بالذات، ودفعت مصر ثمناً غالياً وكبيراً ملا فعله  

  .الحقاً، بعد العملية املنفردة، حروب يف املنطقة ومنها غزو إسرائيل للبنان
  ما الفائدة من أن نحل مشكلة، يخلق حلها مشكلة قد تكون أكبر وأخطر منها؟  
ماً شامالً فذلك ال يعني أن يضع كل واحد كتفه على كتف اآلخر وأن يسيرا معاً كما يسير عندما نقول سال  

ولذلك هناك جلان ثنائية، فعلى كل جبهة توجد بعض اخلصوصيات اقتضت تشكيل . اجلنود يف العرض العسكري
  . هذه اللجان

يجب أالّ يكون مقصوداً، بمعنى أن  ويمكن أن يتقدّم الواحد قليالً وأن يتأخر عنه اآلخر قليالً، ولكن هذا  
  .يقال ألحد األطراف سر أنت إىل األمام ويقال لآلخر انتظر إىل أن يأتي دورك

س ـ هناك فصائل فلسطينية خمتلفة ال تتفق مع أحد وهناك اجمللس الوطني الفلسطيني والفلسطينيون ال   
  ها اجلميع راضين؟يتفقون مع بعضهم البعض، فكيف يمكن أن تصلوا إىل نقطة يكون في

ألننا عندما نسير باحلل الشامل نقدّر أن جمموع الذين . احلل الشامل هو احلل والعالج لهذه املشكلةج ـ   
يريدون السالم ضمن هذه الشمولية من العرب هم أكثر من اآلخرين، وهذا، بحدّ ذاته، يفرض مرة أُخرى أن يكون 

  .السالم شامالً
نه، فنحن العرب من أصول واحدة ولسنا أممًا متفرقة ولغتنا واحدة وهناك شيء آخر بديهي تعرفو  

وعندما يقع حادث يف اجلزائر، وعلى الرغم من البعد اجلغرايف، يكون له صدى . وتاريخنا واحد وآمالنا واحدة
واطن مباشر يف دمشق، وكذلك يف البلدان العربية األُخرى وبالتايل فعندما يخطىء رئيس سوريا، مثالً، يتخذ امل

العربي يف اجلزائر، أو يف املغرب، وفق قناعاته موقفاً من رئيس سوريا ويتصرف وكأن له احلق يف أن يحاسب 
  .رئيس سوريا وكأي مواطن سوري

  .إن التأثير املتبادل بيننا نحن العرب كبير جداً  
م شامل؟ إن كل مشترك س ـ إذا مل تقدّموا إىل اإلسرائيليين شيئاً فكيف تتوقعون منهم املوافقة على سال  

  .يف املفاوضات يجب أن يحصل على شيء
يصرخون قائلين أنهم يريدون السالم، ونحن نعطيهم السالم، لذا فإنهم  1948اإلسرائيليون منذ العام  ج ـ  

  .يأخذون الكثير، إذ طاملا كرروا ويكررون أنهم طالب سالم
دة مع دولة ما، مع دولة أُخرى، وحتاربت معها ثم ثم ماذا يمكن أن نعطيهم؟ إذا اختلفت الواليات املتح  

  جاءت هذه الدولة تطلب السالم مع قطعة من أرض الواليات املتحدة، فهل تقبلون بذلك؟
  .السالم ال يقوم ويجب أن ال يقوم على حساب أراضي اآلخرين  
ئيل؟ هنالك نصف وما الذي يحفز العرب للعمل من أجل السالم إذا كان السالم سيقدّم أراضيهم إلسرا  

  ؟!كيف يمكن أن نقنعهم بأنه يجب أن نعطي جزءاً من اجلوالن إلسرائيل. مليون مهجّر من اجلوالن
العامل كله، والواليات املتحدة يف املقدمة، يتحدث عن الشرعية الدولية، ويقولون إن العامل اجلديد هو   

  .عامل الشرعية
وال يوجد أي مبرر . مم املتحدة، يمنع احتالل أراضي الغيرإن القانون الدويل األساسي، أعني ميثاق األ  

أخالقي أو قانوين أو سياسي وال أي مبرر آخر ألن يقدّم العرب أرضهم إىل إسرائيل كي توافق على السالم، وإالّ فكل 
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وإذا أريد  دولة يكون عندها شيء من القوة، يف مرحلة من املراحل، تأخذ أجزاء من دولة أُخرى أو تأخذ الدولة كلها
  .إجراء مفاوضات فعلى أساس حل وسط عندها كل دولة تأخذ جارتها ويتحوّل العامل إىل غابة

س ـ هل نفهم أن استعادة اجلوالن ال تكفي يف نظركم إلعطاء إسرائيل السالم وأنكم تريدون االنتظار حتى   
  قية سالم؟تعود الضفة الغربية لتعطوا إسرائيل السالم بعد ذلك وتوقعوا معها اتفا

  .مل ندخل يف التفاصيل سابقاً، وال نريد الدخول فيها اآلن ج ـ  
املهم هو أن يكون هناك إقرار من اجلميع بما ورد يف األساسيات التي تقرر، قبل بدء عملية السالم، أن   

  .تقوم على أساسها عملية السالم ونعني شمولية احلل
بعد هذا كل جلنة من اللجان . نا سائرون إىل احلل الشامليجب أن يكون لدى كل األطراف اطمئنان إىل أن  

  .الثنائية لها خصوصية عملها
س ـ إذا استطعتم احلصول على صفقة أو ترتيب حول اجلوالن، بينما تبقى مسائل أُخرى دون حل، فهل   

  شيء معاً؟تظلون تتحدثون عن السالم الشامل؟ أال يمكن أن يتحقق السالم إذا مل ينجز كل شيء ويغلّف كل 
وهذه األطراف تدرك أن . جميع األطراف العربية يهمها أن تطمئن إىل أن السالم الشامل هو اآلتيج ـ   

  .هناك بعض اخلصوصيات لكل مسألة من املسائل
  .إذا كان االطمئنان موجوداً فيمكن لطرف أن يتقدم بسرعة أكبر وآلخر بسرعة أقل  
  .س ـ هناك مشكلة كبيرة  
  .ضع السكاينلقد تبدّل الو  
كان عدد السكان قليالً، أمّا اليوم فإن عدد سكان القدس قد ازداد وأصبح  1967وعندما قامت حرب عام   

خمتلفاً عنه يف املاضي، والناس الذين كانوا مزدحمين يف تل أبيب انتشروا خارجها، ومن الصعب العودة إىل 
  .1967وضع العام 

ماكن خمتلفة غير أماكن سكناهم األصلية، ومن الضروري إن أناساً كثيرين أصبحوا يعيشون يف أ  
  .الوصول إىل تسوية حول هذه املسألة

ولكن على اجلميع أن يعلموا أن موضوع القدس بالذات . املفاوض الفلسطيني هذه أمور من اختصاص ج ـ  
  .هو موضوع خطير

ين يعتقد ألسباب دينية أن له يف اإليراين والباكستا. إن القدس موضع اهتمام ألف مليون مسلم يف العامل  
  .القدس كما للفلسطينيين والعرب

ولو أراد بعض العرب التخلي عن موضوع القدس ـ وهو . إن املشكلة معقدة، والوضع البشري معقد أيضاً  
أمر مل يبحثه أحد معنا ـ فسيكون هناك من يقف ضده بكل الوسائل املتوافرة، وليس من العرب فقط بل كذلك من 

. وتعرفون مثالً موقف املسيحيين يف مصر. لمين يف العامل، ومن املسيحيين، وخاصة من املسيحيين العرباملس
  .لقد امتنعوا عن زيارة األماكن املسيحية املقدسة، أي امتنعوا عن احلج إىل القدس يف ظل االحتالل

قلت إن املشكلة معقدة، واملفاوضون مل يصلوا بعد إىل هذه املرحلة، إالّ إن هذا ال يعني أن هناك شيئاً   
  .هناك حمادثات وقد تخلق ظروفاً تساعد على الوصول إىل حل. يستعصي على احلل

  س ـ أنتم ال تستبعدون إذاً حصول تسوية، حل وسط، أثناء السير نحو احلل الشامل؟  
  اذا؟بشأن م ج ـ  
  .س ـ حل وسط حول أي نقطة من النقاط املطروحة يف املفاوضات  
هذا أمر تعرفه اإلدارة . تقصدون اجلوالن فليس هناك إمكانية حلل وسط يف موضوع األرض إذا كنتمج ـ   

  .األميركية ومدوّن على الورق، ويعرفه اإلسرائيليون أيضاً
إن من يتنازل عن جزء من أرضه أو . من األرض ويف سوريا ال يستطيع أحد أن يتنازل عن شبر واحد  

وعندما يحكم الشعب على واحد . وهذه بديهية يؤمن بها كل مواطن سوري. يفرّط بجزء من وطنه هو خائن للشعب
  .بأنه خائن فمصيره معروف

غير قابل للنقاش وغير وارد  ولذلك أقول إن احلل الوسط يف موضوع األرض. وأنا عندي هذه القناعة  
  .ناعند

ولو جتوّلتم يف سوريا من أقصاها إىل أدناها ملا وجدتم سورياً واحداً يقبل بسالم يترك جزءاً من اجلوالن   
  .بيد إسرائيل
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ضمن هذا املفهوم هل تستطيعون تلبية . س ـ أفهم مما تقولونه أنه يجب إعادة اجلوالن بأكمله إىل سوريا  
  بعض متطلبات األمن اإلسرائيلية؟

وهذه النقطة هي من النقاط غير . السالم إن احلل يجب أن يؤمّن األمن جلميع األطرافيف أسس  ج ـ  
  .الكثيرة التي اتفق عليها يف احملادثات أي أن الترتيبات األمنية يجب أن تؤمّن األمن لكال اجلانبين

ددة س ـ هل تصلح اتفاقية سيناء نموذجاً للحل؟ يوجد يف سيناء بعد استعادتها قوات دولية متع  
  هل يمكن أن تقبلوا بشيء مماثل إذا استعدتم اجلوالن؟. اجلنسيات
ولكن اتُفق مع املسؤول األميركي، وكذلك اتفق . ليس يف ذهني اآلن كل التفاصيل املتعلقة بسيناء ج ـ  

 وفيما يتعلق. الوفد السوري مع الوفد اإلسرائيلي يف احملادثات على أن تكون هناك ترتيبات أمنية للجانبين
  .بالوسائل والطرق لتحقيق األمن ال توجد صعوبات هامة ال يمكن تذليلها

األمن وهذا ما  ومن ناحية األمن، اإلسرائيليون أنفسهم يعرفون وعندهم القناعة بأن اجلغرافيا ال حتقق  
  .نجرى احلديث حوله بين الوفدين وال يوجد أحد ال يعرف أن عمق عشرين كيلومتراً من األرض ال يحقق األم

س ـ لقد حدث إذن تغيّر كبير يف املوقف اإلسرائيلي، ففي املاضي كان اإلسرائيليون يصرّون على   
  .االحتفاظ باألرض لتحقيق وضمان أمنهم

وهم عندما يقولون أنهم أخذوا اجلوالن من أجل األمن فهذا قول  .ما يقولونه شيء، وقناعتهم شيء آخر ج ـ  
  .ألمن يف املاضي، وهو ال يحقق األمن اآلن أيضاًغير صحيح ألن االحتالل مل يحقق ا

س ـ  إذا كان اإلسرائيليون مقتنعين اآلن بأن اجلغرافيا ال حتقق األمن لهم فمعنى ذلك أن تغيّراً كبيراً قد   
  .طرأ على موقف اإلسرائيليين

م كالماً بهذا هم مقتنعون منذ زمن طويل، منذ أن احتلوا اجلوالن، ووفدنا يف احملادثات سمع منهج ـ   
  .املعنى

أنهم أخذوا اجلوالن ليبعدوا السوريين عن املستوطنات اإلسرائيلية، فهل  1967لقد قالوا سابقاً بعد عام   
  حققوا ذلك؟

لقد تقدموا عشرين كيلومتراً، ولكن مدى املدافع ـ كما تعرفون ـ ومنذ سنين طويلة، هو أبعد من ذلك بكثير،   
  .إن احتالل اجلوالن مل يحقق األمن لهم. لذي قالوا أنهم كانوا يسعون إليهأي أنهم مل يحققوا الهدف ا

لقد احتلوا اجلوالن إلبعادنا عن املستوطنات، كما قالوا، إال إنهم جاؤوا بمستوطنات جديدة وأقاموها   
ولو . ستوطناتالسورية وهذا يعني أنهم مل يحتلوا إلبعادنا عن امل تعلى بعد كيلومتر واحد أو كيلومترين عن القوا

قبل منطقهم لكان لهم احلق اآلن يف أن يبعدونا عن هذه املستوطنات اجلديدة ليبنوا مستوطنات جديدة أُخرى، 
  .إن هذا املنطق مرفوض. وهكذا إىل ما ال نهاية

س ـ سيادة الرئيس تتحدثون عن األمن وقد اشتريتم قبل مدة صواريخ سكود من كوريا الشمالية، ويقال   
  صواريخ أُخرى يف الطريق إليكم فما هو الغرض من احتفاظكم بهذا النوع من السالح االستراتيجي؟ إن هناك

  ما هو الغريب؟ج ـ   
نحن بلد . خرى كالدبابة واملدفعهذه الصواريخ موجودة عندنا منذ عشرين عاماً شأنها شأن األسلحة األُ  

إسرائيل هي السباقة يف ميدان التسلح ولديها و. موجود يف حالة حرب ونحتاج إىل وسائل للدفاع عن النفس
نحن يف حالة حرب معها ـ . ولدى إسرائيل أسلحة كيماوية وجرثومية وذرية. أضعاف ما لدى سوريا من األسلحة

  فلماذا ال تكون لدينا صواريخ؟
  .هذه الصواريخ ليست سالحاً جديداً بينما لدى إسرائيل كل يوم سالح جديد  
ملاذا عندها كل هذه األسلحة؟ ملاذا عندها الصواريخ بما . يجب أن يوجه إىل إسرائيلوالسؤال عن السالح   

  فيها تلك الشبيهة بالصواريخ عابرة القارات وملاذا عندها القنبلة النووية؟
الغرابة هي يف السكوت عن إسرائيل وإثارة ضجة حول صواريخ من األنواع التي تملكها سوريا منذ زمن   

  .طويل
  .حة التي تأتينا هي مما نملكه منذ سنين كثيرةاألسل إن  
  .س ـ ولكنها أكثر دقة  
  .دقة أكثر أو أقل ليست املشكلة. الصواريخ ال حتتاج إىل هذه الدقةج ـ   
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لقد . يقال إن الصواريخ األميركية دقيقة ـ ولكنها ليست يف الواقع العملي كذلك ككل الصواريخ أيضاً  
  ".الدقة" اخلليج وأصابت ولكن ليس كما توحي كلمة استخدمت الصواريخ األميركية يف

  .إن الصواريخ ليست بدقة الرماية بالبندقية  
س ـ أعتقد أن الروس اكتشفوا عندما نصبوا الصواريخ املتوسطة املدى يف اجتاه أوروبا أن هذه الصواريخ   

  .إىل االحتاد السوفياتي جعلتهم أقل أمناً ألنها أرغمت األميركيين على وضع صواريخ أقوى منها موجهة
  .سوريا على صواريخ من كوريا والصين سيجعلكم أقل أمناً مما لو كنتم ال تملكونها وأعتقد أن حصول  
  هل هذا معقول؟ج ـ   
هل من املعقول أن نكون أكثر أمناً إذا كنا جمردين من السالح ننتظر الصاروخ اإلسرائيلي مما لو كنا   

وخ؟ هل نشعر باألمن أكثر إذا كنا عزّالً يف مواجهة الصاروخ اإلسرائيلي مما لو كنا قادرين على الردّ عليه بصار
  قادرين على الردّ عليه؟

إنه يقذف صاروخاً . س ـ ماذا عن حزب الله؟ لقد جُرّدت امليليشيات اللبنانية من السالح ما عدا حزب الله  
  عمل يساعد عملية السالم؟ هل هذا. هنا وصاروخين هناك

  .هذا السؤال يوجه إىل حزب الله ج ـ  
  [.......]  
هل . لقد ذكرتم أن لدى إسرائيل أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية. س ـ نعود إىل األسلحة االستراتيجية  

  حتاول سوريا تطوير قدراتها يف هذه اجملاالت الثالثة بالذات من األسلحة االستراتيجية؟
ما نفعله اآلن نفعله منذ عشرين . مل نقم به منذ عشرين عاماً نحن ال نحاول القيام بأي عمل جديد ج ـ  

  .وما نملكه اآلن كنا نملكه قبل عشرين عاماً. اإلسرائيليون يعرفون ذلك كما نعرف نحن ماذا عندهم. عاماً
على كل حال إننا على استعداد ألن جنري انفراجاً فيما يتعلق باألسلحة يف هذه املنطقة شرط أن يحقق   

  .نالتواز
يجب أن يحطموا ما  .نحن نطلب تدمير أسلحة التدمير الشامل، ما لدينا ولدى إسرائيل لكي نكون أكثر أمناً  

  .بغير ذلك لن نكون نحن آمنين وال هم آمنين. هم سيكونون آمنين ونحن سنكون آمنين. لديهم ونحن نحطم ما لدينا
    س ـ هل تعتقدون أنكم ستعيشون سالماً شامالً؟  
  .نحن من جانبنا، هذا ما نسعى وسنسعى إليه. أميل إىل التفاؤل أنا ج ـ  
وإذا تخلص اآلخرون من الرغبة يف التوسّع فأنا متأكد أننا نستطيع الوصول إىل السالم، وأن ننقل   

وهناك مشاكل . املنطقة إىل أجواء خمتلفة، وسنستطيع يف هذه احلالة رفع مستوى شعوبنا االقتصادي والثقايف
  .كن أن نحلهاكثيرة يم

  س ـ هل كنتم تقولون ذلك قبل خمس سنوات مثالً؟  
كل خطاب كان . ويمكنك أن تعود إىل أحاديثي وخطاباتي يف الزيارات املتبادلة مع رؤساء الدول. نعم ج ـ  

ومل يكن هناك خطاب مل أقل فيه إننا نريد السالم على أساس قراري األمم املتحدة . فيه حديث عن الشرق األوسط
  .ومؤتمر السالم 242و 338

وما . ، وعلى أساس هذا القرار وقفت احلرب338نحن وافقنا على قرار جملس األمن رقم  1973منذ عام   
، 242ألن هذا القرار، ويف صلبه القرار . دمنا وافقنا على هذا القرار منذ ذلك الوقت فقد وافقنا على السالم أيضاً

  .يتحدث عن السالم
ولذلك عندما . قد تختلف اللهجة أحياناً ولكن املبدأ هو نفسه دائماً. الم ليس جديداًإذن موقفنا من الس  

جاءت مبادرة الرئيس بوش مستندة على هذين القرارين واألرض مقابل السالم وافقنا عليها، بينما رفضت 
درة، يرفض فيها لقد بعث شمير برسالة إىل الرئيس بوش، قبل أن جنيب نحن على املبا. إسرائيل هذه املبادرة

  .املبادرة، بينما بعثنا نحن برسالة قبلنا فيها املبادرة
  .وإسرائيل ال تقول حتى اآلن أنها وافقت على املبادرة األميركية  

ورغم اجلهد األميركي الذي بذل إلقناع شمير فإنه مل يعط األميركيين كلمة واحدة عدا أنه وافق على الذهاب         
إنه مل يكن يريد السالم، بل كان يريد أن يسامله العرب وأن . صرح به هو نفسه بعد االنتخابات إىل مدريد، وهذا ما

  .أي أنه كان يريد من العرب أن يتركوا له أرضهم وأن يوقعوا على سالم مع إسرائيل. يبقى كل شيء على حاله
  س ـ هل تتوقعون من يتسحاق رابين أكثر من شمير؟  
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  .رابين يتحدث أكثر ج ـ  
  .املنطق خمتلف واللهجة خمتلفة. إنه يتحدث عن السالم وعن انسحاب جزئي  
ولكنه إذا بقي عند هذا املنطق فالنتيجة لن تكون السالم، فنحن ـ كما قلت لكم ـ ال يمكن أن نتنازل عن   

  .أرضنا
 وهناك أحزاب. وأعتقد أن رابين سيخسر ناخبيه إذا مل يوافق على االنسحاب الكامل من اجلوالن  

وحاخامون يف إسرائيل يدعون إىل االنسحاب من اجلوالن ويقولون، وبينهم احلاخام األكبر، إن اجلوالن ليس من 
اجتمعت وقررت االنسحاب من سيناء واجلوالن وبقية األراضي  1967واحلكومة اإلسرائيلية عام . أرض إسرائيل

  .احملتلة إذا حتقق السالم
  [.......]  
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