
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  174، ص )2001 فيص( 47، العدد 12المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  أريئيل شارون، ،حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  وبلورة  بشأن خططه ملواجهة االنتفاضة

   ]مقتطفات[ *تسوية واقعية
  

  
  ].......[  
بعد ستة أشهر من العنف، هل ترى يف ياسر عرفات شريكاً، أم رئيسـاً ملنظمـة إرهابيـة خـدع إسـرائيل : س  

  طوال عشرة أعوام؟
ولـذلك إذا سـاد الهـدوء، . هذه ليست مهمتنـا. عشرة أعوام؟ أنظر، نحن ال نختار قادتهمفقط  عشرة أعوام؟: ج  

لكـن لـيس يف إمكانـه أن يكـون شـريكاً مـا . إرهـاب ـ يمكـن لعرفـات أن يكـون شـريكاً ا سـاد األمـن، وإذا مل يعـد هنـاكوإذ
لــــن جتــــري : واضــــحة للغايــــةأقــــول ذلــــك بصــــورة ]. [....مل يتخــــذ خطــــوات ضــــد اإلرهــــاب  دام اإلرهــــاب مســــتمراً، ومــــا

فنحن إذا دخلنا املفاوضـات حتـت وطـأة النيـران، فإنهـا سـتالحقنا . ببساطة لن تكون. مفاوضات حتت وطأة النيران
  .حتى النهاية

  
  كيف ستردّ إذا أعلن عرفات دولة بصورة أحادية اجلانب؟: س  
وســواء بالنســبة إىل احلكومــة . انبــهفهــذا ســيكون خطــأً خطــراً مــن ج. يفعــل ذلــك لــه أالّ ألنصــحأوالً، كنــت  :ج  

التي ترأسها بـراك، كـان ثمـة موقـف واضـح مـن هـذا املوضـوع؛ موقـف  احلكومةإىل  أوالسابقة التي كنت عضواً فيها، 
  .يستوجب منا سلسلة من اخلطوات كي نحتفظ يف أيدينا باملناطق احليوية لنا

  
  يف مثل هذه احلال، هل ستضم مستوطنات ومناطق أمن؟: س  
  .سيكون ذلك خطأً. يفعلوا ذلك صح لهم أالّأن أنالذلك . كل ما يلزم ]لسنفع. [بالتأكيد: ج  

  
  هل تقدر عرفات كخصم ذي وزن؟: س  
إىل املقدمــة، لــيس  األطفــال وإرســالبكــل مــا يتعلــق بالقتــل والوحشــية وتربيــة جيــل كامــل علــى الكراهيــة : ج  

إنـك  .النظر بعين التقـدير السـتعداد الفلسـطينيين للمواجهـة  يمكن إالّ، الخرىاألُلكن، من الناحية [....] عندي تقدير له 
  .نظر إىل ذلك باحترامأ أن ذلك، لكن ال يمكنني إالّ أحبهذا ال يعني أنني  .ترى عندهم استعداداً للمواجهة

  ].......[  
  

  ألديك خطة؟. يزعمون أنك ال تملك خطة: س  
الشـــــروط الالزمـــــة  وإيجـــــاد األمـــــن إعـــــادةمرحلـــــة  األوىلرحلـــــة امل: أرى مـــــرحلتين يف هـــــذه املعركـــــة أنـــــا: ج  

، احلالية، نحن نعمل للتخفيف عن األوىليف املرحلة . للمفاوضات؛ واملرحلة الثانية هي بلورة خطة سياسية واقعية
ويف . هـمأوالدن يربـوا ن يجلبوا لقمة خبز إىل بيـوتهم، وأ، الذين يريدون أاإلرهابالفلسطينيين الذين ال يتدخلون يف 

 أمـــاموهـــدف اخلطـــة هـــو وضـــع اخملـــربين يوميـــاً . بحســـب خطـــة متماســـكة ومتواصـــلة اإلرهـــاباملقابـــل، نحـــن نكـــافح 
يف هـذه احلكومـة نحـن ال نهـدد، . أنفسـهمعن توازنهم كي يصبحوا مشغولين بالدفاع عن  وإخراجهممتغيرة،  أوضاع

هنــا . حــدهم هنــا، ويختفــي آخــر هنــاكيختفــي أ أنلكــن لــيس مصــادفة . كلهــا األمــورال يمكــن احلــديث عــن . نحــن نفعــل
الشخصـــي  األمــنعـــد فتــرة مــن الـــزمن ســيعم ويمكننـــي أن أؤكــد لــك أنــه ب. تمعنــابعيـــدة عــن جم إزعاجــات. يوجــد خطــة

  .ملواطني إسرائيل كافة

                                                 
ى وقد أجر. http:/www.haaretz.co.il :نترنتفي اإل) 11/4/2001" (هآرتس"صحيفة النص مترجم عن العبرية من موقع  *

  .الحديث آري شافيط
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  من املساحة؟% 50ـ % 40وماذا عندها؟ عندما يسود الهدوء ستوافق على االعتراف بدولة على : س  
اتفـاق عـدم  إطـارلكـن ذلـك يكـون يف . تكون أكثـر قلـيالً أنيمكن  .%42قلت . من املساحة% 50قل أ مل أنا: ج  

وتوقعاتنـا . اعتداء لفترة زمنية طويلة وغيـر حمـددة، يف حـين ال يكـون لهـذا االتفـاق جـدول زمنـي، بـل جـدول توقعـات
؛ وقف التحريض، والتعلـيم علـى السـالم؛ لإلرهابوالبنى التحتية  لإلرهابمعاجلة استباقية : تقع يف ثالثة جماالت

يكـــون التعـــاون االقتصـــادي يف منـــاطق صـــناعية صـــغيرة علـــى طـــول اخلـــط  ويف رأيـــي، يجـــب أالّ. تعـــاون اقتصـــادي
ه لتحليــة ميـــاه البحــر، الـــذي يف مشـــاريع كبيــرة توجـــد اعتمــاداً متبــادالً، مثـــل املشــروع الـــذي اقترحتُــ وإنمــا، األخضــر
  .نوعه يف العاملمن  األكبريكون  أنيفترض 

هناك . يكون فلسطينياً أنمن الصعب . يكون فلسطينياً أنمن السهل على املرء ليس عرف أنه كيهودي أ أنا
وهـم يعـانون . حـل لـذلك إيجـاد، ويجـب األرضاجلغـرايف علـى  التواصـلفهـم يعـانون غيـاب . يعانونها بالتأكيد أشياء

هـم ال يتصـرفون دائمـاً كمــا يجـب عنـد احلـواجز، لكــن . حـل لــه أيضـاً إيجـادجـرّاء احلـواجز التـي نقيمهـا، وهــذا مـا يجـب 
  .كما يجب دائماً جنودنا أيضاً ال يتصرفون

  
  ستحل هذه املشكالت؟% 42مناطق مساحتها  هل: س  
ويف . لـن ينهـي الصــراع أيضـاً، لكــن هـذا أكثـر ]مسـاحة[ إعطـاءاآلخــر هـو  اإلمكـانهـو مـا البـديل؟  لالسـؤا: ج  

كــل خطــوة : يجــب أن نفهــم. مــن دون مواردنــا التاريخيــة واالســتراتيجية، ومــن دون انتهــاء الصــراعهــذه احلــال، نبقــى 
 ألنفسـناا أن نعيـد أمّـ. ن دخـول منطقـة أ، فهـذا ممكـنتطلب ضرب معتد معيّ إذاذلك بأنه . هنا هي خطوة ال عودة عنها

املســألة بعيــون مفتوحــة، وأن  نــرى أنيجــب ولــذلك . غيــر ممكــن أمــرمنــاطق أ التــي نُقلــت إىل الســلطة الفلســطينية، فهــذا 
يف حمـاور  أمكـنن نحـاول التخفيـف عـن الفلسـطينيين مـا االضـطراري، وأ األدنـىن نعطـي احلـد نحذر، نحذر كثيـراً، وأ
  .احلركة وعند احلواجز

  
  ن تخلي مستوطنات؟اً، يف إطار اتفاق عدم اعتداء، ألهل ستكون مستعد: س

  .األشكالوال بأي شكل من . ال: ج  
  

  حتى وال مستوطنات معزولة مثل نتساريم؟: س  
  نتساريم؟ ملاذا؟ إخالءجل ماذا يجب من أ. أي ثمنوال ب. ال: ج  

  
  ؟أمنيةللمستوطنات املعزولة يف قطاع غزة قيمة  أنهل ترى : س  
لكــــن كفــــار داروم . ملــــاذا ال تخلــــي كفــــار داروم: يقولــــون يل. صــــهيونية أهميــــةلهــــا  إنقبــــل كــــل شــــيء، : ج  

، 1948حرجـة سـنة  أيـامتقدم اجلـيش املصـري طـوال عـدة  وأعاقت، وهي صمدت 1946طنة كانت أقيمت سنة مستو
  .لإلخالءسبباً  أرىال  أنا؟ إخالؤهاجل ماذا يجب إذاً، من أ. متر 100 × 100مساحة موقعها بكامله كانت  أنمع 

من املفهوم الداعي إىل بنيت كجزء  فهي. ستراتيجيةاكنت تسأل عن نتساريم، فإن لنتساريم أهمية  إذا اأمّ  
ونتسـاريم . إىل شاطئ البحـر األخضرىل تمكيننا من الوصول من اخلط نطقة عازلة بين خان يونس وغزة، وإم إيجاد

مينــاء غــزة يقــع بــالقرب  أنلــيس مصــادفة  إذ. ثقيلـة يف غــزةأســلحة  إفــراغسـتمكننا يف املســتقبل مــن التأكــد مــن عــدم 
  .حيوية إنها. كبيرة أمنية أهميةريم ولذلك، فإن لنتسا. منها

  
  ولن توافق على إخالء اخلليل أيضاً؟: س  
ـــبٌ. ]اإلبراهيمـــياحلـــرم [رة املكبـــياله ايوجـــد يف اخلليـــل مغـــ: ج   مثـــل مغـــارة املكبـــياله،  لـــيس ألي شـــعب نُصُ

شعب يف العـامل مثـل هـذا  أليليس . وليئة راهام وسارة، يتسحاق ورفقة، يعقوفأب: وأمهاتها األمةاملقبور فيها آباء 
واشــنطن ولنكــولن، اللــذين كانــا يف  زور واشــنطن، أنظــر إىل النــاس الــواقفين احتفــاء بنُصُــبيْعنــدما أ. الكنــز التــاريخي

مـا هـو تـل الرميضـة؟ إنـه  إذ. عـام 4000. عـام 4000تتحـدث عـن  أنـتلكن هنا، يف اخلليـل، . احلقيقة رجلين عظيمين
ــ. اخلليــل القديمــة  أعمــقهنــا [....] ونصــف عــام  أعــواموكــان ملكــاً علــى إســرائيل مــن هنــاك ســبعة . اود ملكــاًوّج دفيــه تُ

  هل عن ذلك يقترحون أن نتنازل؟ وبمثل هذه السهولة؟. اجلذور التي يمكن أن تكون ألي شعب أعمقجذورنا؛ 
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  نت على استعداد لتقديم تنازالت يف القدس؟ويف القدس؟ هل أ: س  
 إننيمضطر إىل القول يف هذا الشأن  وأنا. ببساطة، ليس لنا حق. نازل يف القدسنت أنحق يف ليس لنا : ج  

ويف . اإلســالمييســمع رأي العــامل  أنعليــه يف مســألة القــدس  إناحترمــت خطــوة عرفــات عنــدما قــال يف كامــب ديفيــد 
ومل . وال علـى الكنيسـتاملصـغر،  األمنـيعلـى احلكومـة، وال علـى اجمللـس الـوزاري  األمـراملقابل، مل يُعرض عنـدنا هـذا 

 أنعتقـد أ أنـاال، . يتخلـى عـن القـدس أنشخص واحد ـ شخص واحـد ـ قـرر وحـده . عنه قط قادة اجلوايل اليهوديةيُسأل 
وفيمــا يتجــاوز ذلــك، . األمانــةســبيل  وديعــة وُضــعت لــدينا علــى إنهــا. القــدس يف التنــازل يف اإلطــالقال حــق لنــا علــى 

ومتاهـة السـيادات التـي . تصـمد أنال يمكن التي جرى احلديث عنها  األفكار أنقد عتأ فإننيوحتى من ناحية عملية، 
  .قتطبَّ أنعُرضت ال يمكن 

  
ن طنات أمــر غيــر وارد يف احلســبان، وأمســتو إخــالء أنلليهــود، هــو  أومــا تقولــه، ســواء للعــرب  إنهــل : س  

  تخضع لها؟ أن لكل تسوية هي اخلريطة التي ينبغي أعواماخلريطة التي رسمتها قبل 
دنـا بثلـث مياهنـا؟ ل اليوم عن السيطرة على احلوض املائي الواقع يف اجلبل والذي يزوّهل يمكن التناز: ج  

املوجودة  األماكن يف توجد املستوطنات أن؟ إذ ليس مصادفة األردنهل يمكن التنازل عن املنطقة العازلة يف غور 
لقـد أقيمـت . عمقـاً اسـتراتيجياً حيويـاً لوجودنـا، يف آن واحـد فهي حترس مسقط رأس الشعب اليهودي، وتمنحنـا. فيها

الغربيـة، احملاذيـة للخـط  األمـن، االحتفـاظ بمنطقـة األحـوالاملستوطنات بحسـب املفهـوم القاضـي بـأن علينـا، يف كـل 
جمع ومسـت، وبـالطرق التـي تصـل بينهمـا، وبالقـدس طبعـاً، األردنالشـرقية علـى امتـداد نهـر  األمـن، وبمنطقـة األخضـر

. ازدادت وإنمـامل تـنقص،  األمنيةاملناطق  وأهمية. كلها األمورومل يطرأ أي تغيير على هذه . املياه اجلوفية يف اجلبل
حتقـق السـالم  وإذا. تلقائيـاًفمـا دام ال يوجـد سـالم، فـنحن نمكـث هنـاك . أية مستوطنات إلخالءسبباً  أرىوبالتايل ال 

أال تسـكن مئـات العـائالت العربيـة يف الناصـرة . كون ما يمنعنا من البقاء هناكلن ي فبالتأكيديف يوم ما بعون الله، 
  فلماذا يجب أن يكون سكان املستوطنات يف يهودا والسامرة مزعجين؟. العليا، ويف بئر السبع، ويف اللد، ويف الرملة

  
  ياميت؟ ]مستعمرة[تعود إىل  ألن: س  
  .قطعاً ال. ال: ج  

  
  ؟وماذا بشأن خطط الفصل: س  
هــذا االحتمــال غيــر قــائم  إنويف رأيــي، . ال أؤمــن بــأن نكــون نحــن هنــا وهــم هنــاك. مكانــاً للفصــل أرىال : ج  

العــيش مــع العــرب، ومــن مل يــرد العــيش مــع العــرب هــو اليســار بالــذات،  اإلمكــانيف  إنلقــد قلــت دائمــاً . بصــورة عمليــة
أنــا مل أفكــر مــرة واحــدة علــى هــذا . اأن يغربــوا عــن عيوننــ، نــايعيشــوا هنــا إىل جانب هــو أالّ األساســي األمــر إنالــذي قــال 

   .النحو
 أن إلســرائيلتنــازل الســوريون عــن مطــالبتهم بشــاطئ بحيــرة طبريــة، هــل يمكــن  إذا وهضــبة اجلــوالن؟: س  

  اجلوالن يف مقابل السالم؟تنزل من هضبة 
  .نحن ال نستطيع أن ننزل من هضبة اجلوالن. ال: ج  

  
  ومل ال؟: س  
ين نقطة ضعف دائمة تتمثـل يف احتمـال وضـعها يف مواجهـة معضـالت صـعبة مـن دون اائيل تعإسر إن: ج  

خـرق السـوريون االتفـاق ونشـروا قـوات علـى جانـب السـياج احلـدودي،  إذافعلى سـبيل املثـال، . رصاصة واحدة إطالق
احلــرب أو  وج إىلفســيكونون مــن نــاحيتهم قــاموا بفعــل لوجســتي فقــط، يف حــين ينشــأ لــدينا وضــع يســتلزم منــا اخلــر

هـذا مـا يقـوي . قريبـون مـن دمشـق ننـاأكهذه هو حقيقة  أوضاعالذي يمنع اليوم نشوء  ءوالشي. تعريض أمننا للخطر
قبالة مدخل ويف املقابل، إذا مل نمكث . يف هضبة اجلوالن، فإن سورية ال تشكل تهديداًولذلك ما دمنا نمكث . االتزان

  .يين ستكون هادئةالسور دمشق ال أتصور أن احلدود مع
  ].......[  

  



  174، ص )2001 فيص( 47، العدد 12المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيليئارسإوثائق 

 

4 
 

كان مـن غيـر املمكـن التوصـل إىل سـالم ينهـي الصـراع مـع الفلسـطينيين، وإذا  إذاكذلك،  األمركان  إذا: س  
  كان اتفاق سالم مع السوريين يشكل خطراً، أي بديل أنت تقترح؟ أي أمل؟

تكــون قــدرة  أنخمســة عشــر عامــاً،  أو أعــواممــن املمكــن بعــد عشــرة  أنمــن الناحيــة االســتراتيجية، أقــدّر : ج  
ن إســـرائيل ســـتكون دولـــة ذات وذلـــك أل. إســـرائيل أقـــل ممـــا هـــي عليـــه اليـــوم ةالضـــرر بدولـــ إحلـــاقالعـــامل العربـــي علـــى 

نــه ال يمكــن التأكــد مــن ذلــك، لكــن صــحيح أ. ث تــدهور يف العــامل العربــياملمكــن حــدو مــن أنمزدهــر، يف حــين  اقتصــاد
عربيــة إىل وضــع أزمــة، بســبب التطــورات التكنولوجيــة والبيئيــة، وبالتــايل انخفــاض يمكــن بالتأكيــد أن تصــل الــدول ال

الزمن ال يعمل ضدنا، ولذلك ثمـة أهميـة للتوصـل إىل  أنويُستنتج من ذلك . النفط، يف حين أن إسرائيل ستقوى أسعار
  . حلول تمتد لفترة زمنية طويلة

 ةوضـع سلسـلاجلمهـور اإلسـرائيلي، فـإنني أعـرض عرضـه اليـوم علـى عـن األمـل الـذي أكنت تسألني  إذالكن   
يعـيش  2020عامـاً بحيـث يكـون معظـم الشـعب اليهـودي سـنة  12يهـودي خـالل مليون  إحضار: القومية األهدافمن 

 حتيــاط األخيــر لالســتيطان اليهــودي؛ جتديــد التعلــيم علــى القــيم الصــهيونية،يف إســرائيل؛ تطــوير النقــب، الــذي هــو اال
 األعـــوامبـــاحلق الكامـــل يف البلـــد، اللـــذين تـــأكّال كثيـــراً يف  واإلحســـاسبعدالـــة نضـــالنا،  اإلحســـاسالـــذي ســـيعيد إلينـــا 

  .األخيرة
  ].......[ 

  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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