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اإلسرائيلي، موشيه أرينز، حول اخلالفات مع  الدفاع لوزير خاص صحايف حديث
الواليات املتحدة بشأن االستيطان، االنتفاضة يف األراضي احملتلة واستمرار السيطرة 

  1 ]مقتطفات[ اإلسرائيلية على هذه األراضي، وقضايا أخرى
 

]16/9/1991[  
  

  يتشكل انطباع بأن املستوطنات حتولت عند الرئيس بوش اىل قضية حساسة، وأنها هي
األميركية، أمل يكن من األفضل جتميد  –أساس اجلو القاتم يف العالقات اإلسرائيلي 

 االستيطان موقتا لصالح العالقات مع الواليات املتحدة؟

  خالفات يف الرأي مع  فيهتستطيع أن تطرح السؤال نفسه بالنسبة اىل كل موضوع توجد
فقبل نصف سنة فقط كان هناك نقاش مع الواليات املتحدة بشأن . الواليات املتحدة

آنذاك كان باإلمكان طرح سؤال عما إذا مل يكن إلسرائيل أن . عملية إسرائيلية ضد العراق
ها وال تثير غضب رئيس الواليات املتحدة باملطالبة تتساقط صواريخ السكود على رأس

 ).عسكرية(شن عملية ب

  كي ال نثير غضب ) عسكرية(وبالفعل تساقطت الصواريخ على رؤوسنا ومل نقم بعملية
 .رئيس الواليات املتحدة

لن يكون صحيحا من جانبنا قبول الرأي األميركي يف . لكن كنا على وشك القيام بعملية -
خالفات يف الرأي عندما توجد . كل موضوع مثار خالفات يف الرأي مع الواليات املتحدة

حول املوضوع املتعلق بوجود دولة اسرائيل، اقترح على الواليات املتحدة ان تقبل 
  .املوقف اإلسرائيلي، وذلك طبعاً بعد أن جنري نقاش ونحاول اقناع بعضنا البعض

والعكس صحيح أيضًا، إذا وجدت خالفات يف الرأي بشأن موضوع يشكل قضية حياة أو 
يف الغالب، فإن املوضوعات . ة، علينا أن نقبل موقف األميركيينموت للواليات املتحد

  .التي تختلف عليها مع الواليات املتحدة هي موضوعات مصيرية لدولة إسرائيل
 هل جتميد االستيطان هو بالفعل قضية يرتبط وجود اسرائيل فيها؟ 

  كل . بلد غريب عنانشاء الدولة يف إن جوهر وجودنا هذا مبني منذ إ. نعم ـيف نهاية األمر
شيء نفعله، بحيث يؤول وكأنه تنازل عن هذا احلق، الذي حظي باعتراف دويل، حتى ولو 

 .يمس جوهر وجودنا هنا – كانت املوافقة متحفظة بأن هذا احلق مقيداً
  كيف يبدو لك حل األزمة التي نشبت يف العالقات مع الواليات املتحدة على أثر طلب

 من أجل استيعاب الهجرة؟سرائيل كفاالت للقروض إ
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  ليست هذه املرة األوىل التي تثور فيها خالفات بين الذراع التنفيذية والذراع التشريعية
أنا افترض أنه كما حلت خالفات كهذه يف املاضي ستحل هذه املرة . يف الواليات املتحدة

 .أيضاً
 التطلع اىل حل وسط؟أال يتوجب علينا . أنت تنظر اىل ذلك وكأنه مشكلة أميركية داخلية 

 وعندما سيتم التوصل اىل حل وسط فسيكون بين البيت . نحن بحاجة اىل هذه األموال اآلن
 . األبيض والكونغرس

  أليس مشروعًا من جانب اإلدارة، التي تمنح دولة إسرائيل مساعدة، أن تطلب منا قبول
 بعض مواقفها السياسية؟

 لكن . قة، تعطى املساعدة دون أية شروطإذا كانت العالقات بين دولتين حميمية حقي
يف ظروف معينة نعطيكم مساعدة ويف : املؤكد أن للواليات املتحدة احلق يف أن تقول لنا

 .ظروف أخرى ال
  هل تقبل بتحديد الرئيس بوش، أن تأخير القرار يف قضية الكفاالت للقروض التي تطلبها

 ن الواليات املتحدة القومي؟مإسرائيل حيوي أل

 ريد أن اجنر اىل جدل مع رئيس الواليات املتحدة بواسطة وسائل اإلعالم، لكنني أميل ال أ
اىل االعتقاد بأن العالقات بين إسرائيل والواليات املتحدة هي حميمة اىل حد يمكن القول 

  .جيد للواليات املتحدة - معه، بمقدار من املبالغة، بأن ما هو جيد إلسرائيل 
  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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