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  مقابلة صحافية لنائب رئيس األركان اإلسرائيلي، موشيه 
  يَعَلون، يقول فيها إن استخدام العنف قرار استراتيجي 

  ]مقتطفات[ .لياسر عرفات، وهو قادر على وقف االنتفاضة
  

  
  [.......]  
    

  كيف جتُْمل السنة األوىل من اجملابهة؟: س
الفلسطينيين مل يحققوا أي شيء نابع من اإلرهاب  مع انتهاء السنة يمكن اجلزم بصورة قاطعة أن: ج  

يف اجملال : وأعتقد أنهم دفعوا يف جماالت كثيرة جداً ثمن قرارهم باللجوء إىل الكفاح املسلح[....]. والعنف 
  .السياسي، ويف جمال الشرعية الدولية، ويف اجملال االقتصادي، إضافة إىل اخلسائر البشرية والثروات املادية

    
  .فنحن أيضاً يف السنة املاضية دفعنا ثمناً باهظاً . كن هذا ينطبق أيضاً عليناول: س

قتيالً منذ  175صحيح أننا تكبدنا خسائر بشرية، . هناك فارق كبير بين وضعنا ووضع الفلسطينيين: ج  
حية لكن من النا. بدء املواجهة، ومن دون شك حلقت أضرار باالقتصاد اإلسرائيلي من جراء الوضع األمني

فالضيف غير املرحب به يف خمتلف عواصم . السياسية ال أعتقد أنه أصابنا ضرر كما أصاب الفلسطينيين
هذه ليست : واليوم يفهم العامل أكثر ما قلناه منذ بداية اجملابهة. العامل ليس إسرائيل، بل الفلسطينيون

  .اإلرهاب وسيلةً استراتيجيةيادة انتفاضة شعبية، وإنما هي خطوة فلسطينية خمطط لها، تستخدم فيها الق
    

  هل تعتقد أن سيطرة عرفات مطلقة؟: س
على الصعيد االستراتيجي، لدى عرفات . يجب التمييز بين السيطرة االستراتيجية والسيطرة التكتيكية: ج  

. ءها تُطفأيف اللحظة التي قرر فيها إشعال النار أُشعلت، ويف اللحظة التي يقرر فيها إطفا. سيطرة فعالة كاملة
ثمانية أجهزة . لكنه، على الصعيد التكتيكي، ال يسيطر دائماً على شدة االشتعال، ألنه أوجد نظام فوضى منظمة

حه قبل بدء اجملابهة وأعدّه ليكون على اجلبهة من دون أن تكون أمنية يمارس جزء منها اإلرهاب، وتنظيم سلَّ
هاد اإلسالمي، واجلبهة الشعبية، وهي منظمات نتكلم عنها ، واجل"حماس"له ظاهرياً صلة مباشرة بالسلطة، و

منذ أوسلو حتى اآلن، وهو ال يقوم بإجراءات فعالة ضد بنيتها التحتية، بل بالعكس، مع بدء اجملابهة أفرج عن 
  .معظم نشطائها وأطلق لهم حرية العمل

  [.......]  
    

  إىل أين سنصل؟. اجملابهة تصاعدت درجات من ناحية استخدام العنف: س
  [....]وهذا نابع من قرار السلطة . ال شك يف أن اجملابهة آخذة يف التصاعد: ج  
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  [.......]  
    

  املدفعية؟ وماذا بعد، هل ستستخدمون: س
اطق إذا دعت الضرورة، وليس ونحن مستعدون للعودة إىل احتالل من. األمر يتعلق بالسلطة الفلسطينية: ج  

  [....]فقط لوقت حمدود 
    

  هل أنت مرتاح إىل سياسة التصفيات؟: س
  [....]فما نقوم به هو عملية إليقاف خمربين نشيطين ينوون القيام بعمليات . هذا تعبير مغلوط فيه: ج  
  [.......]  
    

  ها إسرائيل؟بإلقاء نظرة إىل الوراء، أين كانت األخطاء الكبرى التي ارتكبت: س
هل هو نتيجة : أعتقد أننا يف هذه اجملابهة ندفع ثمن النقاشات احلمقاء املتعلقة بتفسير ما يجري: ج  

هذا أضر بقدرتنا على بناء جدار [....] ال؟ وهل يمكن السيطرة على الصراع أم ؟ ]لعرفات[قرار استراتيجي 
  .واضح أمام الفلسطينيين وقيادة السلطة

    
وزير اخلارجية، . ك كثيرون يف إسرائيل يعتقدون أن علينا أن نتحاور معهم اآلن أيضاًال يزال هنا: س

  .مثالً 
. ال أريد التدخل يف النقاشات السياسية، وال يف موضوع ما هو احلل للصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني: ج  

حتقيق ذلك، يجب بناء  من أجل. واجبي أن أشير إىل قدرتنا على إيقاف اإلرهاب والعنف، وهذا موضوع أمني
وبحسب رأيي، فإن التحدث بلغة مزدوجة طوال فترة املواجهة، . جدار متين يف مواجهة القيادة الفلسطينية

  [....]والعجز عن نزع الشرعية عن السلطة، يحدثان صدعاً يف هذا اجلدار 
  [.......]  
    

  هل عرفات هو بن الدن خاص بنا؟: س
ندما أحتدث عن كيان إرهابي خياره االستراتيجي هو الكفاح املسلح من ع. ال أريد إجراء مقارنات :ج  

  .خالل اإلرهاب والعنف، فال حاجة إىل مزيد من التفسير
  

  



 

 
 

  

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
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