
 محاورات شارون وتينيت بواشنطن حول اغتيال الرئيس الفلسطيني! 
   
عندما قرأت في إحدد  الحدحع عنوا دا ل:دولت ن تينيدت لدرفا تواردات شدارون اللرايلدع للدرئيس عرفدات ن   

ظنندت أن الويلددات اللتحددد أحدددجت مراارددع لسيامدترا فددي منط:تندا  ولةددن قددراعد ب:يدع الت ددر مدرعان مددا أو ددحت 
رئدديس ال ن مددي يه إلددل ن  الددسه اددو منسددك التنفيددس اإلس ددر للسيامددع ادمراددد مرلةيددع فددي ب ي ددا  والددسه  بجدد ع أن

م ك أن قال للرئيس عرفات متوعددا فدي سامدي يلفيدد إن منط:دع الألدرط اإلومده بألدروبرا وحددوياا قابلدع للت ييدر  
ومدن رئديس إلد  رئديس  إي الل لدد لسير علد  ادده تواردات لدم تحلد   مدن عردد إلد  عردد  ومدن إيارد إلد  إيارد  

 من الةيد والرداع والتآمر عل  مست:   الفلسطينيين والررب واللسللين  
فالت ر لتحدث عدن مرلومدات وريت علد  لسدان اإلمدتاد محلدد حسدنين ايةد   وادو راد  وامد  اي د     

ارد لددل إلدد  واشددنطن فددي فددي م:ابلددع ةددحفيع لددل مدد  ةددحيفع محددرلع  ت:ددول إن يرلخيدد  شددارون اقتددر   دد ل ي ددر  لدد
ح لددران اللا ددي تحددفيع الددرئيس عرفددات أو  ددريت  لةددن اددورو تينيددت سا ددت لددل وارددع   ددر متتلفددع  فحوااددا إن 
عرفات ما  ال قايرا عل  لري يور  وإن إ احتل لجدي أن تححد  برددوع وإي فدألن اإلمدر مديواد م لددا مدن التدوتر  

 وليس اناك حااع إل  حرط اللراح   
ت إ دل عنددما نلفدرص عحدر مدا بردد عرفدات  فسدل ن فسديةون مدن اإلفدد  إ احتدل يون عندع مد  وأ اف تيني 

 الحفاظ عل  السلطع الفلسطينيع سريخع بألمةا نا الترام  مررا  و حوةا لللطالي اإلمنيع  
 ودسر تينيت لألارون أملاع ج جع شتحيات فلسطينيع بألمةا را   فع عرفات   
د  ةدحفنا اليوميدع  وادو   در ي مجدال للتألدةأل فيدل إل دل لألد ل  لده التفةيدر ا تر  الت در الدسه  ألدرتل إحد 

 اإلمرلةي وادمرائيلي و اب  س  من تينيت وشارون  
وأول ترليك لتطر بال دال أن الحددلع عدن قتد  الدرئيس الفلسدطيني لديس بداإلمر الجدلدد  فادمدرائيليون يأبدوا  

ع عددن ااتيددا  منا :نددا وامددتتدان م لددد مددن ال:ددود والدد ط  منددس برددا الوقددت علدد  تفرلددق دعددرام وح:دددام  بالحدددل
 د لاي غد ع الفلسطينيين  ومن دلأل قت  عرفات  

أه أن الحدددلع عددن اغتيددال الددرئيس اللنتتددي لدولددع فلسددطين بددات حدددلىا عايلددا منلوفددا علدد  الددرغم مددن أ ددل  
لددسه لددم لةددن فددي ومدد  فلسددطيني الرادد  الددسه قدداي الدددور اللراةددر فددي جددورد الألددري الرربددي الفلسددطيني  والرادد  ا

ي ددر أن ل:طدد  شددوو التسددولع مىلددل  والرادد  الددسه وقدد  علدد  اتفدداط السدد ن فددي ال يددت اإلبدديا بحدددور الددرئيس 
اإلمرلةدددي  والراددد  الدددسه و ددد  لددددت فدددي لدددد رئددديس الدددو راع ادمدددرائيلي  مددد  أن دلدددأل سلدددل سدددان ق ددد  عرفدددات مدددن 

 اللحرمات التي لم تجد من ل ل  عنرا التحرلم  
اةددسا سألددع ادمددرائيليون قناعددا ي ددر عددن  لددع تددواررم للسدد ن  وغدددرام بةدد  مددن لددد  لدددت فددي لدددام و  

 مرت:دا أ رم للةن أن ل: لوا م دأ الألراسع م  ةاحي حك 
أمددا اإلمرلةيددون ف:ددد أ الددوا سدد  لدد س حددول   يرددع يوراددم الردددائي الحددارئ  ددد ا  ولددم لدددعوا لرل ئرددم فددي  

 ون برا السيامع اإلمرلةيع اللفدوحع أمان شروبرم  اللنط:ع شجرد توت واحدد لستر 
فالحدلع السه يار بين شارون وتينيت ي لةون إي بين متآمرلن في الرلك الرليك والأللول الألدام    اجندين  

لتحدث أحدالا عن قت  مرج  والىا ي عن قت  مؤا  في  طاط ادف مألترك و طع مدرومع مرتلددد للدارك سد  



ا ولتحاوران بين الحدين والحدين فدي التفاةدي  التنفيسلدع ومسدتجداترا  فرنددما لدتةلم تينيدت عدن من ايجنين يورت فير
عدن الحااع إل  ما أملات )حرط اللراح (  فليس اناك مرن  ي ر غير أن الطرفين مترارفان عل  اللراحد  ال:رل دع 

ن وإ لدا علد  التوقيدت  فالتوقيدت فدي وال ريدد مولا  سلا أن تينيت غير مرترص عل  م دأ اغتيدال رئديس الفلسدطينيي
  ددرت غيددر منامددي لى جددع أمدد ابت اإلول أن اإلمددرلةيين مددا الوا لرلدددون أن ل:ددون الددرئيس عرفددددات بدددور مطلددوب )ي 
لستطي  غيرت ال:يدان بدل   ردا( والىدا ي أن مدن شدنن ايغتيدال فدي ادسا التوقيدت أن لوادد م لددا مدن التدوتر  أه م لددا 

أاد  اللنط:دع وتتلتد  السديطرد اإلمرلةيدع عليردا  والىالدع أن اإلمدرلةيين لدم لفرغدوا بردد مدن  من احتلايت تللل 
 عللرم في توليد )عحر ما برد عرفات(  

ل:ددد مدد ك للددرئيس لامددر عرفددات أن تل:دد  مددن تينيددت تردلدددات ملاجلددع ب يددع الددد ه علدد  أعحددابل فددي سامددي  
لدرئيس قدائ ت إ ندي أيعدوسم لحددور اندا تي! و حدن علد  يلفيد بحدور سلينتون وةائي عرل:دات  وي دساك أاداب ا

ل:ددين مددن أن ري فرلددل مددا  ال مدداج  وأ ددل لددم ل دددل ت دددل   فدد  مجددال لللسدداومع فددي اإلمامدديات  ولددن لةددون لامددر 
عرفددات اددو لامددر عرفددات التددارلتي إدا تنددا ل عددن اإلمامدديات  بدد  مدديةون واددسا مسددتحي  مجددري ةدداحي مددلطع 

اللسجد اإلقحد   عللدا بدنن مو دو  مررسدع اليدون ححدرا ادو محاولدع  ح حدع الفلسدطينيين لألتره فدالع شيتو ع ب
 بال:ود والد ه اللتواة  عن أمامياترم وم:دماترم  

وس ن تينيت من أ طر ما لةون  ومرنات أن الدولع اإلقدو  واإلغند  فدي الردالم ي تةتفدي بلدؤا رد ادمدرائيليين  
ع  دد الفلسدطينيين أو بامدتتدامرا الفيتدو مدرد بردد مدرد  دد الحلالدع ابح الجارلدفي الردوان علينا بحلترا عن اللدس

الدوليددع أو اللراق ددع الدوليددع  ولةنرددا ت:دددوي ادمددرائيليينل بددالرأه وبالفردد  فددي علليدددع مددترت لرددا مدد حرا وراالردددا 
ع ع ددر وأموالرددا  و ططددت مراحلرددا مرحلددع برددد مرحلددع  وأوسلددت تنفيددساا إلدد  ال مددي يه إلددل  درا  أمرلةددا الطوللدد

 الرالم في حين أ را ما الت تسلي اللوقع اإلمرلةي موقع غياب وعدن رغ ع في التد    واسا  ور وبرتان  
إن الدولع التي تدعي  عامع الدلل:را يع  ابتةرت م دأ الرل  ايمتراتيجي بوامطع اإلارد د السدرلع وأقسدامرا  

  بحيددع أةدد حت السددلطات التنفيسلددع والتألددرلريع بدد  التنفيسلددع اللتتححددع باي : بددات وايغتيددايت واللددؤامرات
وال:دددائيع فددي سىيددر مددن بلدددان الرددالم الىالددع واارددات ترسددع لل:ددود اإلمرلةيددع ال:ابرددع فددي ال دد  والللسددةع بتيددوو 
اللر ع إمساسا محةلا  واةسا ارلدوا مدن الدلل:را يدع ومؤمسداترا اللنتت دع أ دحوسع  ومدللوا السدلطات الح:ي:يدع 

مجرولين دوه حيولع و لو  س يرلن  مدرت طين بدالتطه اللرايلدع لألدروبرم  مدوالين لللحدالح الة در  إلفراي ة ار 
 التي علد اإلمرلةيون إل   فحرم برا وإرشايام إل  سيفيع امتىلاراا وترليك قلوبرم بنرقان ا يلاياا  

يع ادم رأك مدال أمرلةدا اؤيع ادم الحةدان السدفليون أةدحاب السدلطع الفرليدع فدي الردالم الىالدع اليدون  وادؤ  
وإمرائي   واؤيع ام السلن لحديون لحةان الواارع ما لفرلون وما ي لفرلون  وادي ةدورد سخي دع لواقد  م:حدوي بدل 
 ري الرالم الىالع وجرواتل التان  وإاراص إمةا ات ت:دمل وتطورت  وإب:اؤت م بلع للوقوي الندووه اللسدتنفد للددول 

د  ومدا  ال الح د  علد  الجدرار  وعلليدات ادورو تينيدت اارلدع  حدو ت ييدر الألدروب الحناعيع وموقا للسدل  الفامدد
وت يير الحدوي في اللنط:ع  سي ي تتألة  قود دات و ن فيرا  وسي لح ح س  عدي ةحيح من أعداياا سسدرا مدن 

 اللع الةسور  وس  يولع من يولرا مجلوعع من ملالأل اللدن! 
 ل:طات اإلم و ت   

 ي م تددرب فلسددطيني اددو السدديد ايواري مددريد ياعيددا إلدد  رحيدد  الددرئيس عرفددات  ودلددأل فددي * ي أفرددم سيددع لةتدد



الوقدددت  فسدددل الدددسه لتحددددث فيدددل اللتألدددديون ادمدددرائيليون عدددن اغتيدددال عرفدددات  ولدددساي شدددارون إلددد  أمرلةدددا 
ليتألدداور مدد  تينيددت حددول اللو ددو !ف ادد  اددي ةدددفعف إن مددن حددك اللددرع أن لتألددةأل  إلن اللفارقددع ةددار ع  

حتد  لدو أ حنددا التألدةأل اا  دا فدد  للةنندا أن  فردم سيدع ي لل:ددي الد را علد  أ فسددرم السدؤالت مدن اددو ولةدن 
ال دل  لررفاتف ا  بوم  السيد مريد مى  أن لحلح بدل  ادو أو اوقدع اللى:فدين الدسلن ي لررفدون الواقد  وي 

 ل مسو لف 
   الألر ي ال:ائ ت ي لرحم  وي لرلد مدن لدرحم  لواد لدلنا من أةحاب الةرامي الر ا د أ اك لحدط فيرم اللى

 وي لرلد رحلع ربنا أن تن ل عل  الناك  
   أبأل  أ وا  اي ترا لين ام السلن لت:ربون إل  ةاحي السلطان بايفتراع عل  من لحس و رم منافسي السلطان 
 ةد   مندي قحدير  رادت ا سح ت الويلدات اللتحددد مدن مدؤتلر يلربدان للحاربدع التلييد  الرنحدره  وبردداا بفا

إمددرائي   تلددأل اددي الحرسددع ال دداارد  ولةددن الح:ي:ددع التفيددع أن الويلددات اللتحدددد اددي التددي )بر رددت( فددي دلدد  
 إمرائي  

  ولدددا لرادددال الحدددع اإلول مدددن الألتحددديات السيامددديع فدددي الويلدددات اللتحددددد  سيدددع ي لر دددنون بحدددورد يولدددترم
 أ  قيا في م ي  ةف:اترم م  اللوبي الحريو ي  

   والح:ي:ع التفيع ب ا الن ر عن الل اار ت:ول ألدا وألدا إن مؤتلر يلربان سان مؤتلر الرنحدرلع فدي الحدليم
إلن الت ةدددع فيدددل أن ستلدددع الويلدددات اللتحددددد مددد  أوروبدددا )أه  ددداا و جدددروات الردددالم بددداإلمس واليدددون( مارمدددوا 

ع علومددا  واةددسا حرمددوام مددن أاددم مطل ددين أمددالي رم اللتتلفددع  ددد انمدديولين واإلفددرل:يين ويول الرددالم الىالدد
لرددمت إيا ددع الف ددائ  الرنحددرلع ادمددرائيليع  والترددولا علدد  الدددول ادفرل:يددع م:ابدد  ف ددائ  ع ويلددع الددرط وشددحن 

 الرقيك في  رائي الحيوا ات 
  فددي اإلمدد و  اللا ددي ستددي ساتددي لسدداره إمددرائيلي ل:ددول إن اغتيددال الألددريد ال:ائددد محددطف  ال بددره )أبددو علددي

حطف ( يفا  مألرو  عن النفس! ولم أمت رب دلأل إل ني لم أقتن  لوما بحدوتع اليلين واليسدار فدي إمدرائي   م
ولةفي يلي  أن ح ب الرل  اللحنع لسارلا او السه ارتةدي الجرللدع الة در  وأن الجدرائم حدين  طده و فدس 

ايمدتيطا يع فدي مندا ك الددفع    واو الدسه  ر  اللسدترلرات8491علليع إ راو الفلسطينيين من يلارام عان 
 وال:طا   

  وفي اإلم و  اللا ي ةر  بنيامين  تنيااو ألدا أن الفلسطينيين ل:ومون بالتطرير الررقي  د اليردوي  وامدتدل
علددد  دلدددأل بدددنن مدددوا نين فلسدددطينيين مدددن ران اللدددل قتلدددوا اجندددين مدددن ادمدددرائيليين للجدددري أ رلدددا لرويلدددان  وبدددنن 

رلددع  رلددين قتلدوا لرويلددا فددي مطرددم ب:رلددع  رلدين  وتنامدد   تنيددااو أن إمددرائي   فسددرا لددم مدوا نين فلسددطينيين مددن ق
ت:م إي عل  الرنع واللسابح  ب  وتنام  أ ل او ال:ائ  إن مجرمي الحرب الحربيين السلن لحاسم س يرام اليدون 

تحداول علد  حدد قولدل  أمان محةلع ارائم الحرب في ياداه سدا وا لللةدون الحدك فيلدا فرلدوت  وأن سد  )أقليدع(
 أن تنفح  عن ب ياا تستنا  أن لفر  برا ما فرلل مجرمو الحرب الحربيون!! 

 



 


