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  ملحق خاص

  
  عاموس هرئيل، موران أزوالي، أريال كهانا

 15/10/2014، "يديعوت أحرونوت"، و"معاريف"، "هآرتس"

  
  

  من سورية، % 25األسد يسيطر على : مقابلة مع يعلون[
  ال يريد التصعيد، داعش قد تصل إلينا،  وحزب الله

  ]وفشلنا يف معاجلة مشكلة غالء املعيشة
  

مقابلة مع وزير الدفاع موشيه يعلون  ، كل على انفراد،برى يف إسرائيلأجرت الصحف الثالث الك[
 ].نقتطف أهم ما جاء فيها ،وىل من نوعها منذ انتهاء عملية اجلرف الصامد يف غزةهي األ

 ]عندما يُسأل وزير الدفاع موشيه يعلون عن التحديات اخلارجية التي تواجهها ] هآرتس
فهو دائماً يحاول أن يضع خطورة  ،وزوناً وحكيماًإسرائيل، فإن جوابه يكون دائماً م
 ،يف ما يتعلق بالعملية السياسية مع الفلسطينيينو. التهديد يف حجمه الصحيح أو أقل

كل ما له إىل فإن موقفه املتشائم يترجم من خالل موقف صقري متصلب، لكن بالنسبة 
وقد برز هذا . راً للغايةيبدو وزير الدفاع رجالً حذف ،عالقة باستخدام القوة العسكرية

التوجه طوال احلرب يف غزة خالل الصيف األخير، كما برز يف املقابلة التي أجرتها معه 
ففي رأي يعلون تعيش إسرائيل يف حميط عدائي وعليها أن تتحرك  ،"هآرتس"صحيفة 

 لالنفعالم لكن بحذر، وال يوجد سبب داخله بحز

 ]طالق النار يف غزة، شهد الشمال حتديداً بعد مرور أسابيع من وقف كامل إل] هآرتس
سقاط طائرة سورية حربية خرقت احلدود يف اجلوالن، إ - عدداً من احلوادث األمنية

يعترف ]. عامزراع شب[وجرح جنديين بتفجير عبوات زرعها حزب الله يف هار دوف 
وأنه يحاول " مما اعتقدنا صبح أكثر ثقة بنفسهأحزب الله من املمكن أن يكون  بأن"يعلون 

الرد بطارها إيف  قوماللبنانية والسورية، ي وضع معادلة ردع جديدة على طريف احلدود
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. بهجمات على أراضينا على كل عمل عسكري ينسب إىل إسرائيل داخل أراضي لبنان
يوجد هنا حتول باملقارنة مع املاضي حين كان النظام السوري يستخدم حزب : "وأضاف

 .يف جنوب لبنان من دون أن نستطيع توجيه التهمة إليه مباشرةالله من أجل مهاجمتنا 
وتنسب إسرائيل املسؤولية ". يستخدم حزب الله األسلوب عينه يف هضبة اجلوالن ،اليوم

عن عدد من احلوادث التي جرت السنة املاضية يف اجلوالن من نوع زرع عبوات ناسفة 
زب يف سورية لكنها تعمل بإمرة ح وإطالق صورايخ، إىل ميليشيات مرتبطة بنظام األسد

 .الله واحلرس الثوري اإليراين

 ]يعترف يعلون بأن الهجوم األخير الذي شنه حزب الله كان هجوماً طموحاً، ] هآرتس
لكنه يستبعد أن تكون االستخبارات اإلسرائيلية تقلل من جدية نيات احلزب الذي يبدو 

خطته يف قتل عدد كبير من اجلنود من  للمجازفة بالتصعيد لو جنحت اًمستعدكان كأنه و
 يعلون أن احلزب يرسل مقاتليه إىل العراق وسورية بطلب ويرى. خالل استخدام العبوات

كما يغرق يف حرب داخلية يف مواجهة الفصائل السنية املتشددة يف البقاع . إيران
 . يلغير التصعيد يف مواجهة إسرائوهو يعاين من الكثير من املشكالت . اللبناين

 ]أجاب" هل تعتقد أن حزب الله يرغب يف التصعيد: ""]معاريف"موجه من  سؤالرداً على و :
هو الثاين من نوعه يف السنة ] مزارع شبعا[صحيح أن الهجوم الذي جرى يف هار دوف "
طار حماولة حزب الله احملافظة على قواعد اللعبة إلكن يجب النظر إليه ضمن . ألخيرةا

  ".يف لبنان، وليس كمن يريد التصعيد يف الشمالوردعنا عن العمل 
  

  من أراضي الدولة السورية% 25األسد يسيطر على 
 ]يف رأي يعلون أن املواجهات يف لبنان هي نتيجة احلرب األهلية يف سورية] هآرتس .

هذه : "من أراضي الدولة السورية، ويضيف% 25وهو يعتقد أن األسد يسيطر حالياً على 
جمموعة مدن الساحل شمال البالد واملمر الذي يربطها  - علويستانليست سورية بل 

يف حين . لقد جنح الثوار يف السيطرة على املنطقة القريبة من حدودنا يف اجلوالن. بدمشق
  ".، ويف الشمال الشرقي هناك حكم ذاتي لألكرادةتسيطر داعش على شرقي سوري
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  خطر داعش قد يصل إىل حدودنا
 ت سنية متشددة قريبة من القاعدة مثل جبهة النصرة، إىل اجلوالن، يثير دخول تنظيما

من : "ويقول. القلق لدى يعلون، لكنه يعتقد أن الوضع حتى اآلن ما يزال حتت السيطرة
لكن يف املنطقة القريبة من احلدود تسيطر . الواضح أن هناك حالة من عدم االستقرار

اً أنهم يستفيدون من املساعدة وليس سر. احلرميليشيات أكثر اعتداالً مثل اجليش السوري 
نسانية التي نقدمها لسكان القرى يف املنطقة مثل املعاجلة الطبية يف مستشفياتنا، اإل

وهذا يجري شرط عدم . وتقديم الغذاء لألطفال، واملعدات والبطانيات يف فصل الشتاء
 ".باالقتراب من احلدود   السماح للتنظيمات املتشددة

 ]حتى اآلن ال يشكل داعش خطراً علينا، وهو : "ولدى سؤاله عن خطر داعش أجاب] معاريف
لكنه ظاهرة نتعامل معها بوصفها خطراً على مصاحلنا، وألن  ،ليس قريباً من حدودنا

أتباع هذا التنظيم قادرون على االقتراب من هضبة اجلوالن، والتسلل إىل األردن 
قرية شيعية مهمة يف  - ن يف عرسال وبريتالوهم يقاتلون حالياً داخل لبنا. وزعزعته

البقاع، حيث تدور حرب يومية ضد قوات مشتركة من داعش وجبهة النصرة اللتين 
 .اللبناين تقاتالن حزب الله واجليش

 ]مور التي تثير دهشتنا كيف أن حزب الله واجليش اللبناين اللذين ومن األ] معاريف
. شكلة من جذورها، ويتكبدان القتلى واخملطوفينيتعاونان معاً ال ينجحان يف معاجلة امل

 ".تصل إىل حدودنا من املمكن أنه الظاهرة فإذا مل يجر كبح هذ

 ]هل تتخوف من أن تؤدي احلرب على داعش إىل تقديم تنازالت غربية : "وسئل] معاريف
حتى اآلن هذا مل يحدث، لكن هذا التخوف عاد إىل الظهور يف : "، فأجاب"إىل إيران؟

. نحن نتابع بقلق املفاوضات بين الدول الست بقيادة الواليات املتحدة. سابيع األخيرةاأل
تشرين  24 يوليو إىل/تموز 24لقد جرى تمديد موعد انتهاء املفاوضات من 

. صرار إيراين على االحتفاظ بالقدرة على الوصول إىل قنبلة نوويةإوهناك . نوفمبر/الثاين
تمديد الفترة التي يحتاجون اليها من تؤدي إىل  املفاوضات والتنازالت التي يقدمونها يف

  ".يبدو اليوم ليس اتفاقاً جيداً كمالذا فاالتفاق  ....أجل الوصول إىل القنبلة النووية
بصورة مبدئية نحن قادرون : "فأجاب" هل لدى إسرائيل خيار عسكري ضد إيران؟: "وسئل

  ".على الدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية
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  وس احلرب األخيرة على غزةدر

 ]خيرة ه والتنظيمات األخرى من احلرب األولدى سؤال يعلون ماذا تعلم حزب الل] هآرتس
ويقصد يعلون ". قبل كل شيء مقولة خيوط العنكبوت مل تعد قائمة: "على غزة أجاب

 بعد أيام 2000مايو /اخلطاب الذي ألقاه األمين العام حلزب الله حسن نصر الله يف أيار
شبّه ضعف صمود اجملتمع  حينعلى انسحاب اجليش اإلسرائيلي من جنوب لبنان 

هذا الوصف ينطبق على التسعينيات لكن  أن ففي رأي يعلون. اإلسرائيلي بخيوط العنكبوت
، 2002يف البداية هناك عملية اجلدار الواقي سنة : "وتابع. األمور اختلفت منذ ذلك احلين
صرار إنحن أمام توجه خمتلف و. وآخرها اجلرف الصامد والعمليات العسكرية يف غزة

يوماً رضى يعلون، لكنه يرى أن هذا أظهر  50ال يثير استمرار القتال يف غزة   ".خمتلف
للعرب أن إسرائيل بعكس بعض التقديرات، قادرة على الصمود يف حرب استنزاف، وقادرة 

 .على تدفيع أعدائها ثمناً باهظاًعلى الدفاع عن نفسها و

 ]حماس"قال نتنياهو يف خطابه يف األمم املتحدة إن : "وسئل يعلون] يديعوت أحرونوت" 
، "سقاطهاإمع حماس يف القاهرة، وقررت عدم  هي داعش، لكن إسرائيل جتري مفاوضات

يف مواجهة التحديات أنت تدرس الفائدة والثمن، وهذا ما فعلناه بهدوء يف : "فأجاب
وما خططنا له على املدى البعيد . ل العملية العسكريةنقاشات اجمللس الوزاري خال

احلركة التي تستند إىل املوت والدمار ال يمكنها فستنهار،  "حماس"حركة . سيتحقق
وعلى عكس حرب لبنان الثانية، فقد خضنا العملية العسكرية األخيرة مع هدف . الصمود

تضمن ، والعملية األخيرة سنحن نعيش جوالت متتاليةومنذ قيام الدولة . وضعناه مسبقاً
 ".لنا فترة طويلة من الهدوء

 ]هل سمع اجمللس الوزاري حتذيرات من وقوع احلرب خالل : "وسئل] يديعوت أحرونوت
مل يصلني كما مل يصل إىل : "فأجاب" الصيف من االستخبارات العسكرية أو من الشاباك؟

لقد كنا نرى عدم . ينلكن يتعين علينا أن نكون مستعد. حتذير  رئيس احلكومة أي
منذ البداية مل تكن  "حماس"لكن . من اجلنوب يأتي الشرّاالستقرار يف القطاع، وتوقعنا أن 

  ".ترغب بالقتال
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  احلكومة فشلت يف معاجلة مشكلة غالء املعيشة
أنا أفهم وأسمع : "يبدي يعلون تفهمه لالحتجاجات على غالء املعيشة ويقول] يديعوت أحرونوت[

طفال صغار، وأنا أعرف مشكلة السكن ألدي ثالثة أوالد هم أزواج جدد مع . زيلذلك يف من
عتقد أننا فشلنا يف حل هذه املشكالت، ويجب على احلكومة أو. واألشياء التي نحتاج إىل شرائها

ضريبة على  "صفر" :إن حل مشكلة السكن لن يتحقق من خالل خطة وزير املال لبيد. معاجلة ذلك
ير املزيد من ل هو يف زيادة العرض من أجل خفض أسعار األراضي وحتراحل. قروض السكن

تفهم يعلون ملشكلة غالء املعيشة، فهو ال يفهم حتولها إىل من رغم على الو". األراضي للبناء
  .ذريعة للتشجيع على النزوح عن إسرائيل

  

  حملل سياسي -  شلومو سيزانا
  15/10/2014، "يسرائيل هيوم"

  
  :سرائيلي موشيه يَعَلونوزير الدفاع اإل[

  "]الفلسطينيون يريدون تدمير الدولة اليهودية"
  

فهو يتربّع على قمّة هرم . ال أحد يتمنى أن يكون يف مكان وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يَعَلون
 ولديه معرفة دقيقةاملؤسّسة العسكرية اإلسرائيلية، ويصادق على جميع اخلطط العمالنية، 

طالبات بتقليص ميزانية األمن، وأن كافة اجلبهات، وعليه أن يواجه م ت علىجميع التهديداب
واآلن، بعد أقل من شهرين على إنتهاء . يتوىلّ لقاءات مؤملة مع أهايل اجلنود القتلى أو اجلرحى

 يف مقابلة، آخر مواجهة يف قطاع غزة، يتوقف يَعَلون للردّ على أسئلتنا "اجلرف الصامد"عملية 
  .ق التفاصيلتغوص يف أد

أنا مقتنع أخالقياً بالقرارات : "يشرح يَعَلون املعضالت األخالقية التي واجهها إبان القتال فيقول
ن املدنيين كان الهدف هو القضاء على اإلرهابيين، لكن يف الواقع تعرّض العديد م". التي اتخذتها

ينبغي استخدام  نإذا كا اأتفحص معندما : "ويتابع يَعَلون. لألذى) نفلسطينيين غير مقاتلي(
أولها، هل سأتمكن من مواجهة نفسي يف املرآة بعد القصف : اختباراتالقوة، أُخضع نفسي لثالثة 
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احلالة من منطلق قانوين، استناداً إىل  أتفحصثم . أو العملية العسكرية التي أصادق عليها
بالقرارات التي اتخذناها إبان نعم، أنا مقتنع ... القانون يف إسرائيل فضالً عن القانون الدويل

  ".اجلرف الصامد"عملية 

  هل قائد اجلناح العسكري حلركة حماس حممد ضيف حيّ أو ميت؟: س

  ".قد يكون حّياً وقد يكون ميتاً: "ج

  هل كان قرار قصف منزل ضيف، مع العلم أن زوجته وإبنته كانتا هناك، قراراً صحيحاً؟: س

هل سأتمكن من النظر إىل وجهي  تساءلتي وصفتها عندما بالضبط نوع املعضالت الت هذا: "ج
  ".نعم كان القرار صحيحاً . يف املرآة بعد املوافقة على هكذا عملية

معاً خالل عملية اجلرف الصامد، عملت أنت ورئيس احلكومة ورئيس هيئة األركان العامة : س
ستطيع أن تشرح هل ت. وقررتم عدم إسقاط حكم حماس يف قطاع غزة. كثالثي يف القمة

  األسباب؟

كانت احلكومة األمنية املصغرة تتدارس . عملية اجلرف الصامد فجأة] شنقرار [مل نصل إىل : "ج
عقدنا لقاءات تمهيدية حول جبهة قطاع غزة وجبهات أخرى، . األمر منذ تشكيل احلكومة احلالية

ولهذا . من مناطق أبعد وحتىيف حال تعرّضنا العتداء من لبنان أو سورية، ] بشأن ما العمل[
طُرحت خيارات عديدة، ومن بينها خطط عمالنية شملت دخول . الغرض أجرينا نقاشات معمّقة

ليست  لتكلفة والفائدة، توصّلنا إىل أن هذه بعد حتليل ا. قطاع غزة، السيطرة عليه وتطهيره
لنا بعد أن نسيطر أدركنا أنه اليوجد طرف يمكن أن يحلّ حم. اخلطوة الصحيحة يف الوقت احلايل

ن، وال جامعة الدول العربية، ، وال املصريو]لطة الفلسطينيةرئيس الس[ال حممود عباس : ونطهّر
  ".ومعنى ذلك هو أنه إذا دخلنا إىل القطاع، سوف نبقى عالقين فيه. وال األمم املتحدة

  أال يمكن السيطرة، والتطهير، ثم اخلروج؟: س

نفّذتم عملية الدرع الواقي يف مطلع األلفية ' البعضيقول راً ما كثيثم ماذا؟ ما فائدة ذلك؟ : "ج
عملية  ه يفأودّ أن أذكرّكم بأن  'أخرى يف قطاع غزة؟ فلماذا ال تقومون بعملية درع واقٍ، )2000(

] الضفة الغربية[يهودا والسامرة  التخلّص من البنية التحتية اإلرهابية يفالدرع الواقي استغرق 
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أما يف قطاع غزة فهناك عشرات . ومل يكن هناك سوى بضع مئات اإلرهابيين ريباً،ثالثة أعوام تق
: هو بمثابة جنينويف قطاع غزة، كل حيّ . جندياً 23ويف معركة جنين الشهيرة فقدنا . اآلالف

الوضع هناك . خميّمات النصيرات، والشبورة، والشاطئ، والبريج، وسواها الكثيرو جباليا] خميّم[
جمدداً، اجليش يعرف كيف ينفذ هذه . هناك أيضاً مدينة سفلية من األنفاق. اً بكثيرأكثر تعقيد

  ".األمور، لكن األمر يتعلق بنسبة التكلفة للفائدة

كنا . إبان عملية الدرع الواقي يف يهودا والسامرة، مل يكن لديهم قاذفات قنابل صاروخية"  
، وصواريخ )آر بي جي(ذفات صاروخية أما يف غزة، فهناك قا. نركب يف سيارات جيب معززة
عندما نذهب إىل هناك، نستخدم اجليل الرابع من دبابة ميركافا . كورنيت، والتهديد أكبر بكثير

)Mark IV ( ونوظّف "نمير"، وناقالت جند مدرعة من طراز "ترويف"املعززة بنظام احلماية ،
مدة األمر وام؛ هنا سوف يستغرق استغرق إجناز عملية الدرع الواقي ثالثة أع. أفضل مواردنا

أطول، ويف غضون ذلك ال شيء يمنع حركة حماس من إطالق صاروخ باجتاه هذا املكان أو ذاك 
كبيراً من اخلسائر  حتصد عدداً وأنيف إسرائيل؛ أو من أن تستخدم قناصين ضد وحداتنا؛ 

وأنا لست . سيتطلب التطهير أعواماً إلجنازه. ولن ينتهي األمر بالسيطرة لفترة عشرة أيام. البشرية
نبحث هناك؟  عن ماذا: فالناس سيسألون. كهذا على يقين من أن هذه احلكومة ستنجو من وضع

وبالتايل، لعله خير لنا أن   'ا؟مل يتوقف إطالق الصواريخ، ملاذا دخلن ملاذاملاذا دخلنا ثم خرجنا؟ 
  ".فكّر قبل أن تفعل"نطبق القول املأثور 

  فضّلوا الصواريخ على الفراولة

مل يذكر وزير الدفاع أية اسماء، لكنه وجّه انتقاداً مبطناً لوزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان، ولوزير 
  .بان العمليةإ أبدوا اقتراحات معيّنةاالقتصاد نفتايل بينيت، وآلخرين، الذين 

. مع األسف، من خالل التصرف غير الالئق، حدثت تسريبات لنقاشات احلكومة األمنية املصغرة"
كان القتال دائراً بينما عمل بعض الوزراء على تعزيز رصيدهم السياسي من خالل شعارات 

ى وهذا أفض. وكالم يدعو إلسقاط حركة حماس، زاعمين أن وزراء آخرين يعارضون هذه اخلطوة
  ". إىل سلوك غير مقبول اضطرّينا إىل مواجهته إبان العملية
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لعلهم فهموا أن غزة ال . طريقة إجراء العملية جنم عن الذي املذاق املرّ حتدث كثيرون عن : س
  تُهزم، وأن إسرائيل ال تستطيع حتقيق انتصار كما ينبغي، بالضبط بسبب التكلفة التي وصفتها؟

ؤال املطروح هو ما الذي يشكل انتصاراً؟ الناس يتوقون النتصار على أوالً وقبل كل شيء، الس: "ج
 اًعسكرية، كان ذاك بالتأكيد انتصار وبمصطلحات]. 1967[شاكلة انتصار حرب الستة أيام 

لكن كم دام هذا الوضع قبل أن تبدأ حرب . القضاء على جيوش دول اجلوار العربية: مذهالً
ايل، يجدر بنا البحث يف مسألة تعريف االنتصار، ودراسته وبالت. االستنزاف؟ ليس فترة طويلة

وأنا أؤكد أن االنتصار هو دفع الطرف اآلخر إىل املوافقة على وقف إطالق النار بشروطنا . بدقة
وبالفعل، دفعنا حركة حماس إىل املوافقة . املعادلة، قبل العملية، وبعدها نظرنا إىلهكذا . نحن

وهناك انتصار على األرض . وهذا بال ريب إجناز. ة ألمنياتهاعلى وقف النار بطريقة معاكس
أتوقع أن يفكروا مرتين قبل تصعيد العنف جمدداً يف . بحكم الثمن الباهظ الذي دفعه قطاع غزة

سحاب، دام مفعول قوة ردعنا عاماً ونصف العام، من جراء ثمانية فبعد عملية عمود  .املستقبل
وحده الزمن سيخبرنا . مناً آنذاك، لكن الثمن أكبر بكثير هذه املرةدفعوا ث. من القتال ونيّف أيام

  ".ما هو نوع الردع الذي حقّقته هذه العملية

  ما هو احلل الدبلوماسي بالنسبة لقطاع غزة؟: س

ختار الغزاويون حركة حماس، التي بدورها فضّلت تصنيع ا. انسحبنا من قطاع غزة: "ج
لعله ليس حالً دائماً . ن جراء ذلك، هم يدفعون الثمن حالياًوم. الصواريخ على تصدير الفراولة

بالنسبة لقطاع غزة، وبالنسبة ليهودا والسامرة  'إدارة األزمة'ومستقراً، لكن من املهم التحدث عن 
، سوف يقتنعون ]جلابوتنسكي[وبحسب نظرية اجلدار احلديدي . أيضاً، بطريقة تخدم مصاحلنا

، كان يُطرح على الدكتور موشيه 1936االشتباكات يف العام ومنذ بدأت . أننا هنا لنبقى
متى '، السؤال التايل ]1996توقفت عن الصدور عام [بيلينسون، نائب رئيس حترير جريدة دفار 

. ال توجد طرق خمتصرة بديلة '.عندما يفهم آخر أعدائنا أننا هنا إىل األبد'وكان يجيب  'ستنتهي؟
طرق خمتصرة خالل العقدين املاضيين، منذ أوسلو وحتى  يجادإلوقد باءت بالفشل كل جهودنا 

يمكننا . ومن املؤكد أنه ليس من الضروري السيطرة عليهم. نعرف كيف نتعايش مع الوضع. اليوم
  ".عندهم اآلنهو أن نمنحهم حكماً ذاتياً سياسياً مثل ما 
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  هل ال يزال حممود عباس شريكاً للسالم؟: س

كما أنه مل يقل أبداً إنه إذا . نه يعترف بنا كدولة قومية للشعب اليهوديمل يقل عباس أبداً إ: "ج
، سيضع هذا حداً للصراع 1967جرى التوصل إىل حل وسط، حتى لو كان وفق رؤيته حلدود 

فإىل أين سنصل . مل يقل أبداً إنه تخلى عن املطالبة بحقوق الالجئين]. الفلسطينية[وللمطالب 
أنا ال أتطلع إىل حلّ، وإنما إىل طريقة إلدارة . ريك إلدارة الصراعمعه؟ إنه شريك للنقاش؛ ش

علينا أن نتحرر من فكرة أن كل شيء . الصراع واإلبقاء على عالقات بطريقة تخدم مصاحلنا
يف ما يخصني، يمكنهم أن يسموها االمبراطورية ]. فلسطينية[يتلخص بخيار واحد اسمه دولة 

هذا . منزوعة السالح اًه حكم ذاتي إذا كان يف نهاية املطاف أرضإن. ما الذي يهمني. الفلسطينية
)  modus vivendi(تعايش ال لنوع منإنه تأسيس ). إبقاء الوضع كما هو عليه(ليس ستاتيكو 

  ".خدم مصاحلنامقبول وي

  هل ترفض فكرة حل الدولتين؟: س

نحن ال نتحكم بحياة . مر جيد؟ إن الفصل السياسي قد تمّ بالفعل، وهذا أقلته ما تشاءما  سمّ: "ج
بودّي أن أشجّع وأعزّز القدرة . أهمية ل هو ذووهذا الفص. السكان يف قطاع غزة أو يهودا والسامرة

لكن هل ينبغي أن . على احلكم، واالقتصاد، وقدرة السكان على العيش بكرامة ورفاه اقتصادي
  ".ة؟ دعونا نضع املصطلحات جانباًنستنتج من ذلك أن األمر إما أبيض أو أسود؟ دولة أو ال دول

  هل سيحصلون على التواصل اجلغرايف الذي معناه أنها دولة؟: س

. أوالً وقبل كل شيء، من املمكن ربط نابلس، وجنين، ورام الله، إذا كانت هذه هي املشكلة: "ج
العيش إذا كنا نسعى للسالم واألمن، و. السؤال املطروح هو ما هي تطلعاتهم على املدى البعيد

ستكون نهاية احلكاية، كما  1967أن حدود ال يعتقد لكن، الطرف اآلخر . بسالم وهدوء، فهذا أمر
بالنسبة لهم، إنها جمرد مرحلة؛ األمر ال يتعلق . إنهم مل يقولوا أبداً إنها ستكون نهاية احلكاية

نعدام تناظر يف غير هناك ا. بإقامة دولة، وإنما بتدمير الدولة اليهودية وإنكار حقها يف الوجود
  ".وعليه، يجب أن نتعلم إدارة هذا الصراع من دون أوهام وتوهمات. مصلحتنا
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  مصالح مشتركة تفوق اخلالفات

أثار يَعَلون عاصفة إعالمية عندما نُقل عنه وصفه لوزير اخلارجية األمريكي، جون كيري، بأنه 
هل سمعتني . "رب حليف إىل إسرائيللكنه رفض مزاعم أنه قلّل من احترام أق". مسيحاين مهووس"

إن عالقتنا بالواليات املتحدة : "ويضيف ما يلي". أقول ذلك؟ شخص ما روى أنني قلت ذلك
أوالً وقبل كل شيء، إنها مهمة بالنسبة لنا، وآمل أن تكون مهمة أيضاً . األمريكية مهمة للغاية

وعالقتي الشخصية بوزير الدفاع . ازةإن العالقات األمنية بيننا ممت. بالنسبة للواليات املتحدة
تشاك هيغل جيدة جداً، مثلما هي العالقات بين وزارة الدفاع اإلسرائيلية والبنتاغون، وبين 

هذا اليعني أنه ال توجد خالفات، كما يحدث . اجليش اإلسرائيلي واملؤسسة العسكرية األميركية
  .لعلن على هذا النحو أو ذاكلكن ال ينبغي أن تظهر هذه اخلالفات إىل ا. بين أصدقاء

نختلف حول كيفية معاجلة امللف النووي اإليراين؛ وحول املوضوعات . نعم، نحن نختلف أحياناً"
فقط اإلرهاب والصواريخ، أم أجهزة الطرد املركزي أيضاً؟ : التي ينبغي نقاشها مع اإليرانيين

 ويف عهدمبارك، ] نيالرئيس السابق حس[دارت نقاشات حول كيفية مواجهة مصر يف عهد 
عبد الفتاح ] الرئيس املصري احلايل[جماعة اإلخوان املسلمين، وعالقات األمريكيين مع 

. مشروعة خلف األبواب املوصدة جرت نقاشات. هناك تباينات يف وجهات النظر توكان. السيسي
ق الفلسطيني، ويف ما يتعل -بالطبع كانت هناك خالفات حول موضوع الصراع اإلسرائيلي

بمركزية هذا الصراع يف إطار منطقة الشرق األوسط؛ هل هو مصدر عدم االستقرار اإلقليمي؛ أو إن 
أعتقد أنه ال يوجد زعيم عربي واحد، على سبيل املثال، يطرح . سبب عدم االستقرار هو شيء آخر

فهم . طاليوم أن املسألة الفلسطينية هي أساس جميع املشكالت التي تمر بها منطقة الشرق األوس
  .   يركزون اليوم على التهديد اإليراين، وتنظيم الدولة اإلسالمية، وجماعة اإلخوان املسلمين

. تفوق بكثير اخلالفات وهيلدينا الكثير من املصالح املشتركة مع الواليات املتحدة األمريكية، "
اينات يف إن اخلالفات نابعة من تب. وهناك بالتأكيد قيم مشتركة تأسست عليها الدولتان

إن اخلالف يف وجهات . منظورهم من هناك يختلف عن منظورنا من هنا. وجهات النظر والرؤى
وهناك خالفات فيما بيننا نحن أيضاً، بشأن حتليل الوضع، وتشخيص األسباب، . النظر مسموح

  ".  وتوقع النتائج مسبقاً
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  أمل تشعر أنه عليك االعتذار من كيري؟: س

ل بروحية األشياء التي مما سمعه كيري مباشرة مني مل يُقَ الكثير. قلت ما ينبغي قوله: "ج
هنا يف إسرائيل، مل يسمعني أحد يوماً أقول هكذا أمور عن اآلخرين، ال يف  تناقلتها الصحف

  .إن الطريقة التي جرى تداولها غير مقبولة. الكنيست أو يف املقابالت، أو أي مكان آخر
وحتى عندما نصف عاملاً متعدّد . ة العظمى رقم واحد يف العاملإن الواليات املتحدة هي القو"

القوة  هي تبقىفإنها األقطاب وصعودَ قوى كبرى أخرى، واحتمال أفول قوة الواليات املتحدة، 
إنها تقود حالياً . فلدى الواليات املتحدة القدرة على التأثير يف كافة اجملاالت. العظمى رقم واحد

وهي تتفاوض مع إيران  -يف العراق وسورية –نظيم الدولة اإلسالمية حتالفين عسكريين ضد ت
وهناك أيضاً . حول امللف النووي، وتلعب دوراً قيادياً يف املنظمات الدولية ويف األمم املتحدة

فقد قاد الكونغرس جهود العقوبات ضد إيران، وجعل . الكونغرس األمريكي الذي يتمتع بقوة ذاتية
خامنئي يدرك أنه إذا كان يريد البقاء، يتوجب عليه أن ] عيم آية الله علياملرشد األعلى الز[

  ". وقبل كل شيء، هناك الشعب األمريكي، الذي نتشارك وإياه القيم ذاتها. ينخرط يف مفاوضات

الضفة [إن أحد أهم اخلالفات مع الواليات املتحدة هو حول البناء ما وراء اخلط األخضر : س
اء للمستوطنين يتهمونك بتجميد البناء، يف حين يتهمك آخرون بالسماح هناك زعم]. الغربية

  بالبناء بتهوّر؟

ويف هذا . عمليات التخطيط مراعاة لبعض اخملاوف اإلعالن عنتأجل . ال جتميد للبناء: "ج
اخلصوص، من املهم أن نتصرف بحكمة، وعدم التسبب ألنفسنا بقرارات دولية قد نندم عليها 

  ".د حشر أنفسنا يف الزاويةال نري. الحقاً

وبالنسبة للجبهة . شدّد وزير الدفاع على أن إسرائيل مستعدة ملواجهة أي سيناريو على أي جبهةو
بقدر ما نستطيع أن نرى، حزب الله ال يسعى لتصعيد النزاع يف الوقت : "الشمالية، قال التايل

ق، حيث يحاول حزب الله أن يردّ حمدودة النطا ]مزارع شبعا[هاردوف إن املناوشات يف . احلايل
صاروخية وصاروخ، مصدرها إيران  قذيفةألف  100لدى حزب الله . على عمليات منسوبة إلينا

  .هذا التنظيم مرتهن إليران، وهنا تكمن املشكلة. وسورية بشكل أساسي
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حتى قبل عملية اجلرف . نحن نستعد الحتمال التصعيد، من أي جهة، وليس فقط من لبنان"
أننا سندفّعه ثمناً  بات يعرفامد، ولكن أيضاً بعدها، كل من يحاول تهديدنا بالصواريخ الص

بناية سكنية، ويقول البعض إننا  70] 2006عام [فقد دمّرنا يف ضاحية بيروت اجلنوبية . باهظاً
يف النهاية، هم يدفعون ثمناً : ة واضحةالنتيج. آالف مبنى 7طاع غزة نحو دمرنا كلياً يف ق

. لبنان سيدفع ثمناً كبيراًوثمناً كبيراً؛  إذا هاجمنا حزب الله سيدفع. دنااً عندما يعملون ضباهظ
، على صعيد التهديد الصاروخي، إسرائيل هي على أية حال. ال يزال الهجوم أفضل وسيلة للدفاع

ين القبة املكان األكثر أماناً يف العامل بفضل منظومات الدفاع املتعددة الطبقات، التي تتراوح ب
  ]".حيتس[احلديدية ونظام آرو 

ويَعَلون مقتنع بأن تنظيم الدولة اإلسالمية املتشدد، الذي يقلق بال العامل بأسره حالياً، ال يشكل 
  .تهديداً بالنسبة إلسرائيل

يمكنه أن يشكل تهديداً لنا فقط . الدولة اإلسالمية بعيد جداً عنا تنظيميف الوقت احلايل، إن "
  ".ليست هذه هي احلال اليوم. ر على سورية من جهة الغرب وباجتاهناعندما يسيط

يفضل يعلون عدم . يف األسابيع القليلة املاضية، طُرحت مسألة طرد تركيا من حلف الناتو
إذا كانت هناك دولة عضو يف األمم املتحدة : "اخلوض مباشرة يف هذه املسألة، ومع ذلك يقول

التي هي قطعاً تنظيم إرهابي ينشط ضد  -تدعم حركة حماس ويف حلف الناتو ويف الوقت نفسه
  ".  على النظام للمحافظةينبغي أن توجه إليها دعوة  -مواطني دولة إسرائيل

العالقات مع مصر جيدة، لكن مثل سواها من الدول العربية املعتدلة، ال يجري اإلعالن : س 
  عنها؟

يف غير حملها يف املنطقة، وبالتايل يصعب إجناز نعم، مع األسف، ال تزال دولة إسرائيل تبدو : "ج
عندما تسأل . أؤكد أن أي عالقات تتطلب أوالً وقبل كل شيء جمموعة من املصالح. التطبيع

ما هي األرض التي : شخص إسرائيلي عادي عن رأيه حول السالم، يطرح تلقائياً ثالثة أسئلة
فضه؛ متى سأستطيع أن آكل صحن حمص سؤال أروهذا  –علينا التخلي عنها يف مقابل السالم 

أتمنى ذلك، لكن علينا أن نكتفي باحلمص الذي لدينا هنا؛ . يف رام الله، ودمشق، وبيروت، إلخ
ين احملامون الذين سيقومون بصياغة االتفاق إذا ما حتقق السالم، أوالسؤال األكثر إشكالية، هو 
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بيت األبيض؟ أعتقد أن اتفاقاً من دون التفصيلي الذي سنوقعه يف حفل خاص يف أوسلو أو يف ال
  .إن املصالح ال حتتاج إىل حفالت أو اتفاقات. مصالح ال يساوي قيمة الورقة التي كتب عليها

يمكن أن نرى . لدينا سالم مع األردن ومصر، ولقد تعزز يف األعوام األخيرة نتيجة وجود مصالح"
ية العمومية لألمم املتحدة، أن األفق بوضوح، عندما يخاطب رئيس الوزراء اإلسرائيلي اجلمع

من دون حفالت، ومن دون . الدبلوماسي ليس موجوداً يف رام الله، وإنما يف عواصم عربية أخرى
نا وللدول السنية أعداء مشتركون مثل إيران، دياتفاقات، وعلى قاعدة مصالح مشتركة، وما دام ل

فهذا ت اجلهاد العاملي، وتنظيم القاعدة، وجماعة اإلخوان املسلمين، واحملور الشيعي، وجمموعا
  ".أفضل

 


