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 سرائيلي، ديفيد ليفي، يتطرق فيهلوزير اخلارجية اإلخاص حديث صحايف 

 االنسحاب من اجلوالن وجنوب لبنان،  اىل مؤتمر السالم، 

 1]مقتطفات[بناء املستوطنات يف األراضي احملتلة و

  
  1991) يوليو(القدس، أواخر تموز 

    
 

  .ما هو الهدف من زيارتك للقاهرة: سؤال  

لنجعل السالم دافئا وسأحاول زيادة التعاون بيننا يف اجملاالت الزراعية والعلمية  –ليفي   
أعرف وهذا متعلق  ]ال[والتكنولوجية والطبية فإن هذا يحدث اليوم لعدة أسباب فهل سأجنح 

  .بالطرفين

كيف تفسر التغيير الذي حدث عندك يف املاضي عندما عارضت مبادرة احلكومة : سؤال  
  سكر الرفض مع شارون وموداعي واليوم حتاول دفع السالم نوعا ما؟وانضممت ملع

ألنني أؤمن أنه ال يجب ان نعالج موضوع السالم فقط بما يتعلق باملشكلة الفلسطينية  –ليفي 
واليوم الظروف تغيرت خاصة السياسية بعد . بدون أي حماولة حلل املشكلة مع الدول العربية

  .لة الفلسطينية والعربية واليوم أضع كل طاقاتي لتقدم املسيرةحرب اخلليج والتي ستبحث املشك

  هل ألنك تريد ان تصبح رئيساً للحكومة؟: سؤال  

فلن تصدقيني ونحن يف دولة ديمقراطية مع الوقت نرى من سيتنافس قلت ال ان  –ليفي   
  . در اجلميع، وسيكون هذا هو القراروما هو مطروح وماذا يق

  رأيك مؤتمر السالم؟أين سينعقد يف : سؤال  

  .ليس سرا بأننا نفضل واشنطن –ليفي   

  ملاذا واشنطن؟: سؤال  

الواليات املتحدة هي الدولة السباقة اليوم والدولة العظمى ويف واشنطن ال أرى  –ليفي   
  .مكان آخر سيسبب انقساما يف الرأيأحداً يرفض وأي 
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وال تنسى أن مصر مل تتنازل عن هل ستوافق إسرائيل على االنسحاب من اجلوالن : سؤال  
  .متر فقط 900طابا ومساحتها 

عندما جنلس على طاولة املفاوضات فإن من الواضح ان اسرائيل من ناحية األمن  –ليفي   
ها للذهاب بتاتا ملسيرة تتعلق ترى ان اجلوالن حيوية جدا ألمنها وكذلك املستوطنات وال يمكن

  .مسبق ارجاع اجلوالن أو االنسحاب من اجلوالن طربش

وسوف جنلس على . رة كهذه الرجاع اجلوالن كشرطيوال أرى حكومة اسرائيلية تذهب ملس  
  مائدة املفاوضات لكن ماذا سيحدث يف املفاوضات؟ ال أريد أن أنطق؟

  .وماذا بخصوص جنوب لبنان هل ستسحبون ما يسمى باحلزام األمني: سؤال  

أريد أن أكون هنا صريحا فال توجد السرائيل مطامع يف لبنان وال على سنتيمتر  –ليفي   
واحد وبسبب ظروف وضعنا ووجود تهديد ألمننا لذلك قمنا بإتخاذ وسائل لتأمين مستوطناتنا يف 

. حالة ما إذا جاء يوم ويخرج فيه من لبنان كل هذه القوات املعادية الغريبة بما فيهم السوريون
اللبنانية تتحدث مع حكومة إسرائيل على السيادة اللبنانية فإسرائيل مستعدة لهذا واحلكومة 
  .اخلصوص

أنف تكيف ستتطور  العالقات االسرائيلية مع االحتاد السوفيتي اآلن وهل ستس: سؤال  
  .العالقات الدبلوماسية

عالقات أعتقد ان العالقات ستستأنف قريبًا ولكن خطونا خطوات جدية يف جمال ال –ليفي   
وأثناء لقائي مع شفارنادزة يف نيويورك كانت النتيجة تطوير العالقات القنصلية بيننا واليوم 
هناك عالقات حميمة وهناك تعاون مستمر يف اجملال العلمي والزراعي واألكاديمي والتجاري 

  .االترسالة تتحدث عن التعاون بيننا يف عدة جموقبل أيام تسلمت من وزير اخلارجية بسمرتنيخ 

وبسمرتنيخ قال يل أن عودة العالقات الدبلوماسية هي قضية وقت ونراها قريبا يف   
  .األفق

  هل ستعمل اآلن لتجميد املستوطنات؟: سؤال  

أنا ال أوافق على شروط مسبقة وكل شرط يعرقل املسيرة واتفق اآلن بأن هذا : ليفي  
  .اآلن املفاوضاتضوع اآلن أن نبدأ املو.. املوضوع ليس حجر عثرة لذلك

  إذن ملاذا تريدون وضع املقاطعة العربية بدون وقف االستيطان؟: سؤال  

  أنا ضد هذا األمر يمكن أن نقول أن موضوع املستوطنات يبحث يف املفاوضات؟ –ليفي   
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  .أقاطعه ولكن املستوطنات ليست شرعية وشجبت من كل العامل  

وهناك فائدتان يمكن أن . ق يف االستيطانألف سبب لالستيطان ولها احلإلسرائيل  –ليفي   
والسكان يف هذه املناطق مل . مل تكن حدوداً معترفا بها دوليا 1967تثيروهما بأن خطوط عام 

يعط لهم وضع حتى حتت السلطة األردنية لتقرير مصيرهم، لذلك اسرائيل ترفض الشرط بوقف 
 .نع الطرف اآلخريق مائدة املفاوضات فإن كل طرف ساالستيطان وعندما نصل اىل

 



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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