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  حديث صحايف لرئيس حزب الليكود، أريئيل شارون،
  يعتبر فيه عدم احتالل نابلس وأريحا جمدداً  

  ]مقتطفات[ .تنازالً مؤملاً 
  
  

أنت تتحدث طوال الوقت عن أنك لن تعترف بتفاهمات كامب ديفيد، لكننـا مل نسـمع منـك إعالنـاً : [....] س  
  واضحاً بإلغاء اتفاق أوسلو، ملاذا؟

كانت القاعدة بأكملها التفاق أوسلو هي أنه منذ حلظة توقيـع االتفـاق  .نقطة .وسلو مل يعد قائماًاتفاق أ: ج  
ومنـذ بدايـة العنـف، يـدير بـراك مفاوضـات  .كل اخلالفات حول مائـدة املفاوضـات، ال بواسـطة العنـف لّفصاعداً، ستُحَ

  .مل يعد قائماً. أوسلو مات ومعنى هذا األمر، بصورة هي األوضح واألصرح، أن اتفاق. حتت النيران
 ...]...[.   
  
ضـطر إىل القيـام سن" تنـازالت مؤملـة"تفاق سـالم وعـن ولكنك أنت أيضاً، أريئيل شارون، تتحدث عن ا: س  

  بكلمات قليلة، هل أنت أيضاً مستعد ملواصلة االنسحاب؟. بها
هـذا يف . وسـواهما مـن جديـدعندما أحتدث عن تنازالت، فإنني أقصد بـذلك عـدم احـتالل نـابلس وأريحـا : ج  

مل تنــازل االعــ شــعباً يف الشــعب اليهـودي، وأنــا ال أعــرف ألن كــل هـذه األمــاكن هــي مهــد مــيالد نظـري تنــازل مــؤمل جــداً،
ـــزم يف احلـــرب، ونحـــن مل نُهـــزم يف احلـــرب، بـــل انتصـــرنا بعـــون اللـــه يف كـــل  عـــن كنـــوزه التاريخيـــة القوميـــة، إالّ إذا هُ

  .[....]احلروب 
  ].......[  

  
يزعم عدد غير قليل من الناس، بخوف شديد، أن من سيفكك املستوطنات، يف نهاية املطاف، سيكون : س  

  .إريك شارون بالذات، تماماً كما فكك ياميت
مل ، وهــذه تشــكــل املســتوطنات موجــودة يف منــاطق أمــن، ومنــاطق األمــن يجــب أن تكــون يف يــد إســرائيل: ج  

ينــا املســتوطنات، وألننــا ننــاك به. خــرىواســع لهــا فإنهــا تشــمل منــاطق أمــن أُغــور األردن، أو بــاملعنى ال كــل موضــوع
  .نقطة. يجب أن نتمسك بمناطق األمن، ستبقى كل املستوطنات

  ].......[  
  

يف طريق السالم اجلديدة التي تعرضها، هل سيكون هناك انسحابات أم : أريد أن أفهم من دون تعقيد: س  
  ال؟

إن املنــاطق التــي فيهــا أكثريــة ســكانية عربيــة ـ مثــل . أمــور واضــحة. د شــرحت بالضــبط مــا يجــب عملــهلقــ: ج  
ـــ يف هـــذه  جنـــين ونـــابلس ورام اللـــه وبيـــر زيـــت وبيـــت حلـــم وبيـــت ســـاحور وبيـــت جـــاال وحلحـــول واخلليـــل والظاهريـــة ـ

ة هـذه األمـاكن أيضـاً، بمـا ومـع ذلـك، يجـب أن نضـمن أن اليهـود سـيكونون قـادرين علـى زيـار. األماكن نحن لن نبقـى
املنـاطق وهـذه . ولكـن لـن نعـود ونحتـل نـابلس وجنـين ومـا إىل ذلـك. فيها قبر يوسف، والصالة هناك من دون إزعـاج

  .من املساحة% 42التي أحتدث عنها تشكل 
  ].......[  

  

                                                 
  في اإلنترنت) 10/1/2001" (يديعوت أحرونوت"عن العبرية من موقع النص مترجم:  
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ن ، وكأ]فاحلرم القدسي الشري[ومع ذلك أنتم تشددون أساساً طوال الوقت على القدس وجبل الهيكل : س  
  ملاذا؟. هذه هي املشكلة األساسية، وليس كل تنازالت براك ومواصلة االنسحاب

 ]بـراك[ هألنه فيما يتعلق بالقدس، هناك، باإلضافة إىل اخلطـر نفسـه عليهـا، أمـر آخـر وهـو أنـه لـيس لديـ: ج  
وال . إىل كـل الشـعب اليهـودي القـدس ال تعـود إلينـا، نحـن اإلسـرائيليين ـ إنهـا تعـود. تفويض بأن يعمـل مـا يقـوم بعملـه

وحتــى العـامل اليهــودي اليـوم ال يحــق لـه التنــازل عـن جبــل الهيكـل، وال يحــق لـه التنــازل عــن . يقـف األمــر عنـد هــذا احلـد
  .القدس، ألن هذا يعود إىل الشعب اليهودي على مدى األجيال، ونحن نحافظ على ذلك بإخالص لألجيال املقبلة

  ].......[    
  
  



 

 
 

  

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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