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  مؤتمر صحايف لعضو الكنيست عزمي بشارة بشأن
  تكثيف االستيطان اإلسرائيلي يف ظل فك االرتباط

  ]مقتطفات[ .22/8/2005البيرة 
   
  

عزمي بشارة من نية احلكومة اإلسرائيلية تكثيف االستيطان يف الضفة خالل الفترة املقبلة، . حذر عضو الكنيست د
ف املوقفين الفلسطيني والعربي من جهة، وغياب الضغط الدويل الالزم ال سيما يف منطقة األغوار، مستغلة ضع

  .لوقفها عند حدها من جهة أُخرى
[.......]  

جتاه خطة االنفصال، يعد أحد العوامل التي ستشجع " التهويل"وأوضح أن طبيعة رد الفعل الفلسطيني القائم على 
  .ن قبل، خاصة على صعيد تكثيف االستيطان يف الضفةاحلكومة اإلسرائيلية على اتخاذ قرارات مل جترؤ عليها م

بداية بناء يف الضفة خالل تنفيذ خطة فك االرتباط، وهذه البدايات تشمل إقامة شقق أو وحدات  3951هناك : وقال
ودلل . سكنية يف بعض املواقع، وبنايات تتكون من عدة أدوار، وبالتايل عشرات، بل ومئات الشقق يف أماكن أُخرى

، والتي سيصبح حجمها مماثالً لتل "معاليه أدوميم"ا ذهب إليه بما سيجري من أعمال توسعة يف مستوطنة على م
  ."القرار بهذا الصدد، مل يتخذ بعد، ولكن على األرض تم إرساء البنية التحتية الالزمة لهذا الغرض: "أبيب، مضيفاً

ون يف اتخاذ قرارات بصدده، بعد االنتهاء من خطة ما مل يجرؤ اإلسرائيليون على تنفيذه من قبل، سيشرع: وأردف
فك االرتباط، ألنه حسب منطق أريئيل شارون، رئيس احلكومة اإلسرائيلية، ال بد من أن تستمر إسرائيل يف وضع 
يدها على مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية غير املستغلة، والبناء عليها كما هو احلال يف األغوار، وزيادة 

  .طان يف املستوطنات القائمة بالضفةاالستي
وحذر بشارة من أن منطقة األغوار معرضة خلطر التهويد واالستيطان اإلسرائيلي أكثر من غيرها، ال سيما أنها 

  .تعاين من قلة عدد املواطنين الفلسطينيين فيها
جنة الوزارية املكلفة بمتابعة النواحي االقتصادية، خالل ولفت إىل عدة قرارات اتخذتها احلكومة اإلسرائيلية عبر الل

  .املاضي، لتوسيع حجم االستيطان يف األغوار] يوليو[تموز 
[.......]  

  ".أمر يعوزه الدقة"كما اعتبر أن التعاطي مع خطة االنفصال، بوصفها ثمرة للمقاومة الفلسطينية، 
دت إىل فشل املشروع االستيطاين يف قطاع غزة، ولكن عامل املقاومة جزء من الصورة التي أ: وقال يف هذا الصدد

  .الديموغرافيا واملياه جزء مهم أيضًا
لسنا أمام شارون جديد، ولكن ما يحدث يف غزة جاء نتيجة قراءة استراتيجية للواقع الدويل اجلديد، ويف : واستطرد

  .فلسطينيينال يوافق على التوصل إىل سالم شامل مع ال) شارون(كل األحوال فإنه 
تفتح الباب أمام الكثير من "وانتقد االحتفاالت الفلسطينية اجلارية ملناسبة تنفيذ خطة االنفصال، مشيراً إىل أنها 

  .، حسب وجهة نظره"التساؤالت
املنطق الذي حتكم برد الفعل الفلسطيني هو التنافس الفلسطيني الداخلي، وقد كان يفترض بهذا املنطق : وأردف

شارون، وليس العكس، وبالتايل كان يجب التركيز على جرائم االحتالل، والتذكير بدوره يف ترحيل  تصغير خطوة
  .أعداد كبيرة من الفلسطينيين، بمن فيهم أهايل القطاع قبل عقود

وختم باإلشارة إىل أهمية االلتفات للمخططات اإلسرائيلية التي سيجري بموجبها تكثيف النشاطات االستيطانية 
  ".العمق اإلسرائيلي"ة، بما فيها القدس، مع ربط املستوطنات بما يعرف بـ يف الضف
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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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