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  وثائق إسرائيلية
  

  لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل  ةمقابلة صحافي
  شارون، يقول فيها إن ما يفعله الغرب حملاربة 

 اإلرهاب يجوز إلسرائيل فعله

14/9/2001. ]مقتطفات[  
  

  
  [.......]  
    

  األردن؟ ، مثالً مصر، وربما]يف التحالف الدويل ضد اإلرهاب[هل هناك جمال ملشاركة دول عربية : س
أعتقد أن األميركيين يجرون حساباتهم وسيعملون ضد الدول التي حتتضن اإلرهاب ـ سورية، مثالً،  :ج  

ولوال سورية ملا كان يف استطاعة حزب الله أن يوجد، وجميع قذائف . حتتضن أشد املنظمات اإلرهابية تطرفاً
ن إىل دمشق، ومن هناك تنقل بالشاحنات هناك جسر جوي يحملها من طهرا. الكاتيوشا تصل إليه عبر سورية

  .إىل لبنان
  [.......]  
يجب أن يكون واضحاً اليوم أنه ال بد من اتخاذ خطوات ضد سورية وجميع األقطار التي تستضيف   

يعني أن كل خطوة يجب أن تكون حربية ـ هناك خطوات اقتصادية، خطوات ملنع قبولها  ال وهذا. إرهابيين
هناك كثير من اخلطوات الدبلوماسية . ، خطوات تمنع طائراتها من التحليقعضواً يف جملس األمن

  .واالقتصادية، وعند اللزوم العسكرية أيضاً
  [.......]  
    

حدث يف  مثلما[....] هل تخشى أن تنحّي الواليات املتحدة، عندما تشكل االئتالف، إسرائيل جانباً : س
  حرب اخلليج؟

  [.......]: ج  
من سؤالك هو هل ستقدم إسرائيل تنازالت من أجل أن تشارك هذه الدولة العربية أو تلك إذا كان القصد   

  .يف االئتالف فإن اجلواب هو كال، بالتأكيد
  [.......]  
    

                                                 

 في اإلنترنت" جيروزالم بوست"النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع صحيفة : المصدر: 

  http://www.jpost.com/Editions/2001/09/17   
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الذين يقولون إن الوضع احلايل هو الوقت املالئم التخاذ خطوات ] اإلسرائيليين[ماذا تقول ألولئك : س
  يني؟أشد عنفاً جتاه اإلرهاب الفلسط

  [....]نحن نقوم بما يجب فعله تماماً : ج  
  [.......]  
لقد . االنتحاريين، سيستمرات املفخخة، أولئك الذين يجندون نشاطنا ضد أولئك الذين يجهزون السيار  

  [....]وال ننوي إيقافه  ،قلت إنه سيستمر
أنه ألقى القبض على هؤالء لو ] قتل املستهدَفين[القوائم، وكان يف إمكانه أن يوقف ] عرفات[أعطينا   

  [....]لكنه مل يتخذ أية خطوة ضد اإلرهاب  .األشخاص
  [.......]  
. واجلهاد اإلسالمي، لكن اآلن اختلط كل شيء "حماس"عرفات أنشأ ائتالفاً إرهابياً ـ يف السابق كان لديه   

جزء من قواته األمنية؛  والتنظيم حتت سيطرته الكاملة، وهما "فتح"احلرس الرئاسي هو قناة حلزب الله؛ 
  .، واجلهاد اإلسالمي، وحزب الله، والعراقيون بدأوا ينشطون هنا، وبن الدن ترك بصماته على األرض"حماس"

لقد قلت للواليات املتحدة والبريطانيين، والفرنسيين، والروس، إن ما هو جيد بالنسبة إليهم جيد بالنسبة   
  .يجوز لنا فعله أيضاً] رهابحملاربة اإل[وما يفعلونه . إلينا أيضاً

  [.......]  
ندما يكون وع. الوصول إىل وقف إلطالق النار أول شيء يجب فعله هو جعل الوضع مستقراً؛ وأعني بذلك  

  [....]هناك وقف إلطالق النار نستطيع أن نتحدث عن السالم 
  [.......]  
    

هل هناك خالف بينك وبين رئيس األركان بخصوص املطلوب يف اخلطة املتعلقة بخط االلتحام : س
  ؟]بين إسرائيل والضفة الغربية[

  : [.......]ج  
لقد جرى تضخيم املسألة، ربما إلحداث . بخصوص اخلطة املتعلقة بخط االلتحام، مل يكن هناك خالف  

  .خالف
  .وية؛ وواحدة منها هي منطقة خط االلتحاملدى إسرائيل تصور ملناطق أمنية حي  
اخلان [يف الشمال وتصل إىل معاليه أدوميم ] سهل بيسان[هناك منطقة أُخرى تبدأ يف سهل بيت شان   

ثم تمتد من معاليه أدوميم ـ . كلم 20ـ  16وهذه منطقة تقع إىل الغرب من نهر األردن، ويبلغ عرضها ]. األحمر
هذه هي . ما كان يدعى اخلط األخضر حتى تصل إىل نقطة تقع شمايل عراد تماماًكلم تقريباً ـ إىل  10بعرض 

وهي ال تنطوي على مشكالت ألنها جبلية، صحراوية، . املنطقة األمنية الشرقية، وهي حيوية وال بديل منها
  .خالية من السكان باستثناء عدد قليل يف أريحا والعوجا

وقد . اتفاق دبلوماسي من دون أن تبقى هذه املنطقة يف أيدينا أريد أن يكون واضحاً أنه لن يكون هناك  
  .1967قلت ذلك وكررته منذ سنة 
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هناك أيضاً منطقة أمنية أُخرى تدعى منطقة خط االلتحام، على امتداد ما كان يدعى اخلط األخضر،   
لسهل الساحلي، وفيها وهي سلسلة اجلبال املطلة على ا. كلم 7ـ  5عرضها بين عدة مئات من األمتار وويتراوح 

  .أهم الطبقات الصخرية املائية التي تزود إسرائيل بأكثر من ثلث حاجاتها من املياه
ويجب أن يضاف إىل ذلك ما يسمى القدس الكبرى، كل املنطقة احمليطة بالقدس ـ بما يف ذلك معاليه   

ك املناطق حالياً؛ ملنع تدخل وليس عبثاً أننا موجودون يف تل. أدوميم وجوارها، مثل أبو ديس والعيزرية
  .يف القدس] يف احلياة[املنظمات اإلرهابية 

بيت الشرق لن يُعاد، . ود إىل ما كانت عليه، إىل سيطرتنا الكاملة، التي أُهملت أعواماً طويلةعأمّا القدس فت  
  .وال أبو ديس، وال أي من األماكن هناك

ل السهل الساحلي بغور األردن ـ املنطقة األمنية لدينا أيضاً عدد من الطرق االستراتيجية التي تص  
  .الشرقية، وهي مهمة جداً

  [.......]  
. وبما أننا نتحدث عن نزاع طويل األمد، فمن املستحيل، يف رأيي، أن نصل إىل احلل يف مرحلة واحدة  

-non)م حرب ويبدو أن علينا البحث عن خطة خمتلفة، يكون أول شيء فيها اتفاقية هدنة تقود إىل حالة عد

belligerency) .ويجب إعطاء احلل وقتاً طويالً، ال وفقاً جلدول زمني، وإنما وفقاً جلدول توقعات.  
  [.......]  
  .واملشكلة يف هذه اخلطة، كما يبدو، هي أن الفلسطينيين لن يقبلوها  
    

  التي عرضها براك، هل قبلوها؟% 97والـ : س
  [....]لماذا يقبلون هذه؟ لكن ماذا تقترح، أن نذهب إىل بلد آخر؟ وإذا كانوا مل يقبلوا تلك، ف. كال: ج  

 
  



 

 
 

  

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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