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 حديث صحايف خاص لعضو الكنيست اإلسرائيلي، ورئيس جملس مستوطنة 
  أريئيل يف الضفة الغربية احملتلة، رون نحمان، يعارض فيه 

   إزالة املستوطنات مقابل السالم مع العرب
 

  ]1/9/1992[القدس، 
  

تقول إنك استوطنت أرئيل عقب الزيارة األوىل للرئيس أنور السادات إلسرائيل عام : األهرام  
وأنك مل تخش يف ذلك الوقت من احتمال إزالة املستوطنات يف الضفة الغربية مثلما حدث . 1978

  يف سيناء؟

ألن هناك فرقاً بين سيناء والضفة الغربية وغزة خاصة أن مستوطنة أرئيل ... نعم: نحمان  
؟ سيكون هذا املكان ..ماذا لو أقام هنا ياسر عرفات –كيلو متراً  40 –ة جداً من تل أبيب قريب

  .لبناناً آخر

 –مثل وزير الدفاع السابق موشيه أرينز . ولكن األغلبية حتى يف كتلة الليكود: األهرام  
  اليتبنون فكرة أن جميع األراضي احملتلة جزء من إسرائيل؟

أنا أؤيد مبدأ أرض إسرائيل .. منذ أسبوعين يف منزيل بأرئيل لقد زارين أرينز: نحمان  
يف نظري أن أرض إسرائيل تضم هضبة اجلوالن وغور األردن من األردن . الكاملة ملستقبل إسرائيل

  .أنا ال أحتدث عن اململكة األردنية فهذه مشكلة فلسطينية... غرباً حتى إيالت

 واشنطن إلعطاء الفلسطينيين احلكم الذاتي، بدأت حمادثات السالم املكثفة يف: األهرام  
  هل تخشى على مستقل أرئيل واملستوطنات؟.. 242والتفاوض مع سورية على أساس قرار 

والعرب يعرفون جيداً . الليكود قال السالم مقابل السالم.. املستوطنات واقع.. كال: نحمان  
  .ذب مثل منظمة التحرير الفلسطينيةاحلكومة اجلديدة تك.. أنه لن يكون هناك شيء يساومون عليه

  ملاذا تتبنى موقفاً ضد املنظمة؟: األهرام  

  ...املنظمة ترى يف يافا فلسطين: نحمان  

  ....ولكنها اعترفت بإسرائيل ومستعدة للقاء كل زعيم إسرائيل حتى أنت: األهرام  

ستطاعته احلكومة السابقة أعلنت أن كل يهودي با... احلكومة اجلديدة كذابة: نحمان  
  .حتى أنت بإمكانك العيش يف اخلليل.. االستيطان يف كل ارض إسرائيل اليهودية والعربية
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ولكن أن أستوطن .. ولكنني ولدت يف اجلانب العربي ويل احلق يف احلياة هنا: األهرام  
األفضل أال ندخل التاريخ يف !! ... الضفة الغربية على حساب اآلخرين يف أرض ليست ملكي

  .ة، ألنك لن تكسباملناقش

احلكومة اجلديدة كذابة وخداعة كبرى، حيث أنها تقول نفس ما قالته احلكومة : نحمان  
القديمة ولكن رابين ميز بين مستوطنات أمنية وأخرى سياسية واالستيطان طبقاً لعقيدة رابين 

 242ساس وحتى إعالن احلكومة اجلديدة استعدادها للتفاوض على أ. يمكن أن يستمر يف اجلوالن
والليكود يرى اجلوالن على أنها جزء من إسرائيل . غير جدي ألن رابين لن يزيل مستوطنات اجلوالن

  .والقانون اإلسرائيلي يسري على اجلوالن والقدس بعكس الضفة

أنت تؤيد بذلك املستوطنات يف األماكن التي مل تضم إلسرائيل كالضفة .. إذن: األهرام  
  وغزة؟

  .أحتدث عن القانون الدويل الذي ال يعترف بضم اجلوالن والقدسولن .. كال: نحمان

وإذا سألت رابين ما هي . رابين يقول إن كل جزء من األراضي احملتلة جزء من إسرائيل
  .هذه األجزاء، سيقول اجلوالن وغور األردن والقدس

  !ما هو الفرق إذن بين رابين وشامير؟

  ولكن ملاذا هزم الليكود يف االنتخابات؟. تعريفك ليس هناك فرقحسب : األهرام

ألن الليكود أصبح يف نظر الناخب اإلسرائيلي حزباً يسعى للبقاء يف السلطة بأي : نحمان
لكن احلكومة اجلديدة . شكل بدون االهتمام باملواطن العادي وبسبب الفساد الذي ظهر مؤخراً

أيضاً فإن احلروب الداخلية يف الليكود .. ه احلكومة السابقةستقوم بالفساد أضعاف ما أقدمت علي
  .أثرت على نتائج االنتخابات

  ما رأيك يف احلكم الذاتي للفلسطينيين؟: األهرام

  .إنني أسمع أنباء عن حكم ذاتي ودولة فلسطينية يف املرحلة الثانية: نحمان

  هل أنت خائف من املستقبل؟: األهرام

وأعتقد أنه إذا مل يكن عيزر فيتسمان يف حكومة .. غير مستريحأنا غير هادىء و: نحمان
بيجين ومل يضغط عليه وعلى موشيه دايان فإن إسرائيل كانت ستحصل على اتفاقية سالم أفضل 

  .مع مصر

لقد أقيمت أرئيل على أراض فلسطينية صودرت بحجة أنها أراض أمنية مثلها يف : األهرام
  ضي احملتلة؟ذلك مثل جميع املستوطنات باألرا

  .فأراضي أرئيل ملك للدولة وليس ألشخاص.. ليس صحيحاً: نحمان

  ..ولكنها صودرت كالعادة بحجج أمنية: األهرام
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رابين . الليكود مل يصادر ميليمتراً واحداً ولكنه جاء لالستيطان يف أراضي الدولة: نحمان
ولكنه لن يزيل . قية كامب ديفيديتحدث بازدواجية الستمرار عملية السالم، كما اتفق عليه يف اتفا

  .املستوطنات مثلما فعل الليكود يف سيناء

من اإلسرائيليين يرفضون دولة فلسطين وحق عودة الفلسطينيين % 90اخلالصة أن 
  .والتخلي عن القدس العاصمة، أنا أريد العيش هنا مع الفلسطينيين يف سالم

  كمحتل ومستوطن؟: األهرام

  .لكفقط العامل يرى ذ: نحمان

متر مقابل السالم مع  900إسرائيل مل ترجع سيناء فقط وإنما أعادت طابا وهي : األهرام
  .مصر

واليوم الوضع خمتلف عن . الذين أداروا املفاوضات مع مصر مل يقوموا بعمل جيد: نحمان
  .حمادثات السالم مع مصر

ألفاً هم  250ألفاً بعد عام و 180ألف يهودي سيصبحون  120ففي الضفة وغزة يعيش 
  .يهود القدس أيضاً

  .مفاوضات اليوم أصعب

  .ولذا فقد طالبت احلكومة أن أكون ممثالً للمستوطنات يف حالة أي اتفاق يف واشنطن

  قلت إنك غير راض وغير مطمئن ماذا ستفعل؟: األهرام

ولكنني تظاهرت مع عضو الكنيست ميخائيل إيتان، لكي تعرف .. مل نتظاهر بعد: نحمان
  .أنه يوجد طرف آخر معني بالقضيةاحلكومة 

  هل لديك استعداد للعيش حتت سلطة فلسطينية يف أرئيل؟: األهرام

  .....كال: نحمان

  ستترك أرئيل؟: األهرام

رابين أعلن أن . ولكن ال أعتقد أن احلكومة لديها صالحية لعمل هذا... ال أدري: نحمان
ين مدير وزارة اخلارجية أعلن أن ذلك املستوطنات لن تكون حتت سلطة عربية، ولكن يوسي بيل

  !بيلين هذا هو  ممثل منظمة التحرير... ممكن

 
  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


