
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  261، ص )1994صيف ( 19، العدد 5المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  *حديث صحايف لوزير اخلارجية اإلسرائيلي
  ةبشأن املفاوضات مع الفلسطينيين واألردن وسوري

  ]مقتطفات[ **.القدس
  
  

يف حمادثاتكم يف باريس مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أصرت إسرائيل على أن تبدأ  ■  
عادة انتشار جيشكم عجل إل لىهل يعني ذلك أنكم لستم ع. املفاوضات يف القاهرة بالنقل املبكر للصالحيات

  وإتاحة اجملال لتنظيم انتخابات؟
 غزة وأريحا سننتقل مباشرة بناء على طلب فلسطيني تطبيق لقد اتفقنا يف القاهرة سابقاً على أن بعد □  

ظاهرياً يفترض أن جتري املفاوضات حول توسيع احلكم . لذا التزمنا بذلك. ملناقشة النقل املبكر للصالحيات
الفلسطينيون يف باريس طرحوا موضوع املفاوضات واتفقنا أن . يف واشنطن كجزء من املفاوضات الثنائيةالذاتي 

أنواع  3نحن اتفقنا على . يف مفاوضات النقل املبكر للصالحيات يتم إدراج االنتخابات والتمويل وليس استبعادها
الثاين هو النقل املبكر للصالحيات بما يف ذلك األول يتعلق بالقضايا العالقة من اتفاق القاهرة، : من املفاوضات

  .االنتخابات والتمويل، والثالث هو جلنة رباعية تعالج قضايا النازحين وقضايا أُخرى
  [.......]  

  
  أيهما يأتي أوالً االنتخابات أم إعادة االنتشار؟ ■  
حسب االتفاق يجب أن نبدأ . إعادة انتشار مسبق وإعادة انتشار عادي: هناك نوعان من إعادة االنتشار □  

وبعد أن جتري االنتخابات يجب أن ننتقل إىل . باملرحلة األوىل من إعادة االنتشار فور اتفاقنا على االنتخابات
  .إعادة االنتشار الكامل

  
  

هل ترى ذلك موعداً معقوالً ) أكتوبر(عندما يتحدث الفلسطينيون عن تنظيم انتخابات يف تشرين األول  ■  
  ظركم؟من وجهة ن

ما فعلناه مل يسبق له مثيل يف العامل . يعتمد ذلك على ما إذا كنا أنهينا املفاوضات يف ذلك الوقت □  
وهي كانت من أعقد املفاوضات يف  أشهر 3أشهر لتطبيق االتفاق وطبقناه يف  9لقد اتفقنا على . الدبلوماسي

ال أحب أن أتنبأ بأي جدول زمني ألننا يف احلقيقة ال نعلم وعليَّ أن أكون حذراً بالنسبة إىل اجلداول الزمنية و. العامل
مفاوضات غزة وأريحا كانت معقدة أيضاً، إذ مل . قدةعماملفاوضات املقبلة ستكون . أي عقبات نلقاها يف طريقنا

ن الحظة أجتدر امل. يسبقها شيء مماثل أبداً وكذلك املفاوضات احلالية ال سابقة لها وليس هناك ما نرتكز إليه
ن يموله وثانياً من يفرضه وثالثاً من احلديث عن النقل املبكر للصالحيات سيكون عبثياً من دون احلديث أوالً عمّ

 3هذه . يسيطر على السلطات املتوازية مثل الطرق التي يستخدمها الطرفان أو الصالحيات التي تتقاسمها سلطتان
  .دمشاكل يجب أن جند لها حالً خالقاً ونحن مل جنده بع

  [.......]  
  

كم تتوقعون أن تستغرق هذه املفاوضات وهل . تستأنفون األسبوع املقبل املفاوضات مع األردن ■  
  يمكن أن يبدأ تطبيق ما تتفقون عليه قبل إبرام اتفاق سالم شامل يف الشرق األوسط؟

                                                 
 .يرسبشمعون  *

 .وقد أجرى الحديث ماهر عثمان وربى الحصري. 15/7/1994، )لندن" (الحياة" **
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قبل  .هناك فرق بين ما قبل املفاوضات وبين أن تكون يف وسط هذه املفاوضات وما بعدها □  
ديناميكية أُخرى يصبح لديك شريك جديد، وهذا يعني وبعد أن تبدأ . املفاوضات يكون أمامك تصور أحادي

لذا من املبكر يف هذه . وبعد أن تنتهي منها، يصبح أمامك طرف ثالث هو الواقع اجلديد على األرض. للمفاوضات
جل املفاوضات أننا من جهتنا أوضحنا نقاطاً عدة املرحلة احلديث عن النتائج، ولكن أنا أؤمن أن من الصحيح من أ

ليكود الذي كان يردد أن األردن هو فلسطين الإننا نعترف بشرعية اململكة الهاشمية، على خالف  ،أوالً: لألردنيين
ثانياً، نحن ال نريد أن ننتقص من . هو األردن، واألردن ليس فلسطين إليناونحن طمأناهم أن األردن بالنسبة 

فاملشكلة . ثالثاً، الشيء نفسه ينطبق على املاء. يمس كرامتهم وال بشكل يمس أمالكهمة األردنية ال بشكل السياد
رابعاً، إن هناك صالت ومسؤوليات . تقاسم النقص يف املياه وإنما كيف ننتج املزيد من املياهنليست كيف 

اك خامساً، هن. يف القدس ونحن لن ننتقص منها أو نتجاهلهاوحساسيات أردنية بالنسبة إىل األماكن املقدسة 
عتقد أن العديد من املسؤولين العرب ال يفهمون أن السياسة يف هذه األيام هي أ. خليط من السياسة واالقتصاد

ال يمكن أن يكون هناك . اقتصاد وعليهم أن يضفوا الصفة االقتصادية على سياساتهم وليس تسييس اقتصادهم
يف السيطرة على العامل العربي اقتصادياً واحلديث عن رغبة إسرائيل . تصادي عربي متخلف ال يحترمه أحدنظام اق

هراء ال معنى له، إذ ليس هناك اقتصاد عربي أو اقتصاد إسرائيلي وإنما هناك اقتصاد عاملي شامل، ومعظم 
يف  2 العربي ومع الفلسطينيين ال تتعدى التجارة التي تقوم بها إسرائيل هي ذات طابع عاملي وجتارتها مع العامل

اقتصادنا توجهه نحو أوروبا وأميركا، ولكن سياسياً نحن نفهم أنه إىل أن يتحسن مستوى احلياة يف العامل . املئة
إذا استمرت الهوة بين مستوى املعيشة يف العامل العربي ويف إسرائيل وإذا بقينا . العربي، لن نحصل على سالم

ية والغيرة والتشكك وإذا استمر هناك من يقول لقد أخذت منا أرضنا ومياهنا فسيكون من الصعب نتنفس الكراه
فتوحاً وفيه مستوى معيشة ملذا نحن خملصون يف رغبتنا يف رؤية الشرق األوسط يصبح حديثاً و. الرد على ذلك

  .مرتفع مع تفهم أن االقتصاد حتكمه املنافسة وليس السيطرة
  [.......]  

  
اصلون مفاوضاتكم مع األردن ومع الفلسطينيين بينما ال شيء يجري على املسار السوري، هل تو ■  

  انتهى هذا املسار؟
  .األميركيون يرون فتحة □  

  
  وأنت أال تراها؟ ■  
  .بقصر النظر الذي نعاين منه ال أرى أي فتحة يف الوقت احلايل ولكني ال أرفض أي شيء) بابتسامة( □  
  [.......]  

  
  ما يتعلق بالسوريين؟ ويف ■  
نحن . سرائيليين عبارة عن أحجية كبيرة ال نستطيع أن نقرأ ما فيها حتى اآلنالسوريون يف نظر اإل □  

التي اختفت يف ما يبدو، واآلن ظهرت ) التوازن االستراتيجي(التوازن  انعرف أموراً عامة منذ البداية عن استراتيجي
عائمة يف الفضاء وعندما تنزل على األرض ال نستطيع رؤيتها  اا استراتيجيالسالم ولكنها تظهر وكأنه ااستراتيجي

  .كحقائق براغماتية
  

    
  ؟ةال تبدو يف عجلة الستئناف املفاوضات مع سوري ■  
وأنا أسأل نفسي . نعلم أن السوريين أصالً بطيئو احلركة. ال يبدو يل أن االستعجال سيساعد يف تعجيلها □  

يف ذلك الوقت كان يمكنه أن . عاماً بعد أنور السادات 17لرئيس السوري حافظ األسد بانتظاره ماذا استفاد ا: دائماً
  .يستعيد كل شيء من دون أدنى مشكلة

    
أن تشكل عائقاً للسالم؟ هل يمكن على سبيل املثال أن يوقع العاهل  ةأال تعتقد أن بإمكان سوري ■  

  ن مكانهم؟األردين على سالم منفرد بينما السوريون يراوحو
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ا بالنسبة إىل اآلخرين فمن يدري؟ أنا أعتقد أن من أمّ. نفسها ةيمكن أن تكون عائقاً لسوري ةسوري □  
أنا مع . ن الوقت حان لتلبية مصالح األردن؟ وهو حمقإاملمكن أن يوقع امللك حسين اتفاقاً معنا، فقد قال بنفسه 

ألننا إذا شرعنا بمفاوضات متزامنة فإن الطرف املتردد  ولكني مل أؤمن أبداً باملفاوضات الشاملةسالم شامل 
  .سيعيق باقي األطراف

    
  ملاذا ال ينطبق ما قلته عن الشريط الذي ستتفاوضون على إعادته إىل األردن على هضبة اجلوالن؟ ■  
نحن مستعدون للكالم ولكن األسد يريدنا أن نقول له خذ كل شيء وبعد ذلك نتحدث، وال أرى سبباً  □  

أسهل وأبسط عندما يتعلق األمر بطبيعة السالم مع األردن، إذ كانت لنا نحن نشعر أن األمور  .يدفعنا لنفعل ذلك
نحن نفهم بعضنا البعض، واألردن مل . عالقات جيدة مع األردن ونشعر باألمان يف ما يتعلق بالقضايا األمنية

التي بادرت إىل  ةوهذا ليس احلال مع سوري كان يشعر باخلوف 1967يهددنا قط عندما شارك يف حرب العام 
  .مهاجمتنا مرة ومثنى وثالثاً

  [.......]  
 
 

  



 

 
 

  

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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