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  حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ .يف شأن مفاوضات السالم، واحلكم الذاتي

  
  

ن إسرائيل ال تفكر بتاتاً يف نُقل عنك هذا األسبوع قولك إ س ـ سيدي رئيس احلكومة،  
كيف نتوصل إىل السالم من دون أي تنازل عن : سؤايل إليك. تنازالت إقليمية يف إطار مسار السالم

  أراضٍ؟
. إذا تنازلنا، كيف نعيش؟ العامل كله يريد منا أراضي. لتنازالت عن أراض ال جمال ج ـ  

  .يصعب رؤيتها على اخلريطة نحن دولة صغيرة. يُعتقَد أننا قارة هائلة يف إمكانها توزيع هدايا
  س ـ  وال حتى جزء من األراضي؟  
وبعد ذلك أخذوا منا شرق . ر األردنلقد أعطانا وعد بلفور األرض على ضفتي نه[....]  ج ـ  

إن إقامة دولتين، على أرض . األردن، ثم تألفت جلان من خمتلف األنواع أخذت منا ما يكفي
  .تستوعب هجرة، معناها احلكم على كال اجملموعتين السكانيتين بالصراع إىل األبد

  ض ـ إسرائيل؟س ـ أال تزال متمسكاً بالتصريح يف شأن عدم التنازل عن ميلّمتر من أر  
إنني ال . لكن أجل، هذه هي املقاربة. ال أذكر أنني استعملت مفهوم امليلمتر أو البوصة ج ـ  

  .أعرف دولة، حتى لو كانت كبيرة، تتاجر بأراضيها
س ـ كيف يمكن التحدث عن السالم مع سوريا، إذا كانت يدا احلكومة مكبلتين مرة   

  سبوع فيما يتعلق بهضبة اجلوالن؟بالقانون، وأخرى بقرار الكنيست هذا األ
  .يمكن التوصل إىل سالم مع سوريا حتى من دون إعادة هضبة اجلوالنج ـ   
  س ـ كيف؟  
  .ببساطة، من خالل توقيع معاهدة سالم ج ـ  
  س ـ حتى من دون ترتيبات خاصة؟  
مثًال، خفض التأهب العسكري بين الدولتين، . يمكن إيجاد أوضاع مالئمة على احلدود ج ـ  

  .مثالً بإعالن مسبق إلجراء تدريبات
  [.......]  
ما قصدته عندما حذّرت سكان ] عدم املبالغة يف أهمية مؤتمر مدريد[س ـ هل هذا   

  املناطق من اإلفراط يف االبتهاج؟
فهي قد . ع التطلعات يف املناطق إىل مستويات غير واقعيةثمة خوف من أن ترتف. أجلج ـ   

  .تولد خيبات أمل، ومن األفضل لسكان املناطق االمتناع من تطلعات مبالَغ فيها
  [.......]  
  مستوى تدخلهم؟] األميركان[س ـ هل كنت تفضل أن يخفضوا   
إننا ال نعيش يف . ليولدفمن دونها، مل يكن املسار . ج ـ من دون أميركا نهائياً؟ ال أقول ذلك  

  .سننظر يف مقترحاتهم، لكن القرار النهائي سيكون يف أيدينا. جزيرة منعزلة
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  س ـ هل قلت أنك لن تعارض استمرار االنتفاضة يف ظل املفاوضات؟  
ما قلته هو أنني ال . يجب أن تتوقف االنتفاضة من دون أن يكون لذلك عالقة بأي شيءج ـ   

  .ضع شرطاً مسبقاً بعدم الذهاب إىل احملادثات إذا مل تتوقف االنتفاضةأطلب منّة، وأنني ال أ
  س ـ هل يعني ذلك أنك، أيضاً، لن تستجيب لطلب وقف بناء املستوطنات؟  
  .سنذهب إىل احملادثات من  دون شروط مسبقة. أجل ج ـ  
ميدها، س ـ إذا كانت املستوطنات جزءاً من املفاوضات، فكيف يكون ردك إذا طلبوا منا جت  

  لدى الشروع يف املفاوضات؟
ستكون املستوطنات جزءاً من املفاوضات يف شأن مستقبل الضفة، ال . هذا غير واردج ـ   

  . يف شأن احلكم الذاتي
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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