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حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، يتناول فيه خطة فك االرتباط 
  ]مقتطفات[ .ومستقبل الكتل االستيطانية يف الضفة الغربية

   
  

  قبل تنفيذ االنفصال؟" غوش قطيف"سيدي رئيس احلكومة، هل ستزور  �
  ".كلقد رغبت بزيارته يف السابق، لكن جملس املستوطنات عارض ذل"• 

[.......]  
  درجة؟ 180لكنه يمكنك تفهم شعور شخص خانه القائد الذي اختاره لكي يمثل مواقفه، فانقلب موقفه بنسبة  �
أنا مل أغير مواقفي يف قضايا ومل أتنازل عن تقديري ألهمية االستيطان ووزنه . الوضع هو الذي انقلب وليس أنا"• 

  ".يف احلركة الصهيونية
  

  ن أقوالك بأنك ال تقدم على هذه اخلطوة بصدق؟هل يمكن الفهم م �
لقد استنتجت أن هذه . لو مل أفعل ذلك بصدق ملا أقدمت عليه. كنت أقول إنني أفعل ذلك بأمل شديد وبصدق"• 

اخلطوة صحيحة ومهمة جداً إلسرائيل وتمنحها الكثير من الفوائد املتمثلة يف االتفاق املوقع بيني وبين الرئيس 
إنه ينطوي على إجنازات مل نحقق مثلها من قبل ومل أرغب . ادق عليه جملس النواب وجملس الشيوخبوش، والذي ص

ففي موضوع الالجئين، مثالً، هذه هي املرة األوىل التي يعلن فيها رئيس أميركي بشكل واضح أن : بخسارتها
املسألة الثانية تتعلق بالكتل . ريويف هذا تغيير جوه. الالجئين الفلسطينيين لن يتمكنوا من العودة إىل إسرائيل

  ".مل أجد خالل زيارتي إىل الواليات املتحدة أي تغيير يف املوقف األميركي بهذا الشأن. االستيطانية الكبرى
  

  هل انتهى الدور التاريخي للمستوطنين؟ �
هودي آخر خالل الـ يجب توطين منطقة القدس، منطقة اجلليل ومنطقة النقب، يجب إحضار مليون ي. بالتأكيد ال"• 

  ".سنة القادمة 15
[.......]  

هناك تصريحات سياسية تقول إن كل شيء . بالنسبة يل من املهم جداً أن ال يشعر هؤالء الناس بأنهم منبوذون"
إنهم، ويف سبيل إثارة املعارضة، يظهرون األمور وكأن . كان عبثاً، أنا أحتدث مع قيادتهم وأحذرهم من هذا األمر

أنا . أنا أقول لهم إنهم يسببون الكثير من الضرر بمثل هذه األقوال.. صبح دماراً، وأن الصهيونية تدمرتكل شيء أ
هل كان يمكننا . كان لدينا حلم، مل ننجح بتحقيقه، لكننا حققنا إجنازات كبيرة: أفهم ملاذا يقولون ذلك، وأقول لهم

سنة؟  700الصالة اليوم يف احلرم اإلبراهيمي، أن نزور املقبرة التوراتية والسفارادية ونلمس حجارة قبور عمرها 
؟ وأنا متأكد من أنه سيعاد بناؤه وبناء "غوش عتسيون"هل كنا سنرجع إىل . هذا مل يكن سيحدث بدون االستيطان

مليون شخص يف هذه املناطق، وليس ربع مليون فقط، لكان ذلك سيؤثر من املمكن أننا لو قمنا بتوطين . بلداته
  ".كثيراً على احلدود العتيدة

  
هذا يعني أنك تقول إن األمر كما يف علبة الشطرجن، ويجب التضحية باحلجر املسمى غزة يف سبيل األحجار  �

  .األُخرى
يف أي خطة إسرائيلية، ومل يكن من اخملطط  وباملناسبة إن غزة ليست مطروحة. ال أقول إنه يجب التضحية به"• 

  ".يف أي يوم من األيام اإلبقاء عليها
  

  بأيدي إسرائيل؟" معاليه أدوميم"و" غوش عتسيون"، "أريئيل"هل ستبقى مستوطنات  �

                                                 
  ومفلبي وغاي وقد أجرى احلديث أطيال ش). النسخة العربية اإللكترونية( 22/4/2005، "يديعوت أحرونوت: "املصدر

  .بنيوفيتش
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كلها ستكون بأيدي إسرائيل وستبقى على اتصال بري مع . وهناك غيرها، أيضاً. كل الكتل ستبقى بأيدينا"• 
  ."إسرائيل

  
  إذاً ملاذا ال نبني اجلدار حول أريئيل؟ �
التوجه . ستكون كل الكتل االستيطانية مسيجة وستبقى إىل األبد بأيدي إسرائيل كجزء من دولة إسرائيل"• 

  ".األميركي، أيضاً، مل يتغير يف هذه املسألة بتاتاً
[.......]  

  مع كل ما تواجهه من معارضة؟هل ترى نفسك تقف على رأس الليكود يف االنتخابات القادمة؟  �
لن يكون هناك أي انفصال آخر وكل ما نشر بهذا الشأن هو . لقد أوضحت للجميع ما هي خططي السياسية"• 

بكل بساطة هذا ليس قائماً ويتناقض بشكل مطلق مع مواقفي ومع . حمض أكاذيب تتسبب يل بالكثير من الضرر
الليكود وال أرى أي جسم آخر يمكنه قيادة دولة إسرائيل نحو األهداف أنا أويل أهمية بالغة لوحدة . خارطة الطريق

  ".التي تواجهنا
  

  .ياحد يف اخلارج –رغم أنك تعتمد على اليسار، على العمل يف الداخل وميرتس  �
. لقد تولدت حالة غير نظامية وغير معقولة، تمثلت بتصويت ثلث نواب الليكود ضد قرارات احلكومة والكنيست"• 

حين يتعلق األمر بالوزراء يتم إخراجهم من احلكومة فوراً، أمّا بالنسبة ألعضاء الكنيست . وضع غير حمتمل هذا
  ".فهناك مشكلة، ألنك ال تملك وسيلة يمكنك استخدامها

[.......]  
   
  
  

 
  



 

 
 

  

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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