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إىل فيه يدعو  أمام مركز الليكود، ،يتسحاق شمير، ةاإلسرائيلي خطاب رئيس احلكومة

  ١  ∗]مقتطفات[ مواصلة االستيطان اليهودي يف الضفة الغربية وقطاع غزة
  

 ٥/٧/١٩٨٩، ل أبيبت
  

  أعضاء املركز -١

ين ، حول مبادرة حكومة إسرائيل للسالم، كان من ب١٤/٥/١٩٨٩يف خطابي يف الكنيست، يوم 
وإن املبادرة . مع أي طرف خارجي، حول تنفيذ املبادرة -بعدُ  –إن املفاوضات مل تبدأ : ما ذكرته

حتديد ما إذا  -بعدُ  –ومن السابق ألوانه . برمتها ال تزال مادة للتفكير والنقاش يف الساحة الدولية
مبرر، أن جنعل من هذا ولذلك، فمن السابق ألوانه، وليس هناك . كانت هذه املبادرة ستصبح واقعاً

وإن حرباً ال ضرورة لها، كهذه، ليس من شأنها إال إسعاد . املوضوع حرباً داخلية عنيفة بيننا
  .وتشجيع األعداء

 فأن تصبح املبادرة بمثابة موضوع خال –وأعترف بذلك  –وعندما قلت هذه الكلمات، مل أتصور 
وهي من شأنها دفع  –ر ببايل أن خطوة كهذه ومل يخط. داخل الليكود، وداخل املعسكر القومي ذاته

ستؤدي إىل نزاع  –تطلع إليه جميعاً إىل األمام، وتعزيز تأثيرنا ومكانتنا بين الشعب نالسالم الذي 
بارتفاع قوتنا بين الشعب، وبالسير من  –وال نزال  –رة حظينا فيها تومتى؟ يف ف. بين األشقاء
  .إجناز آلخر

ووضعت ضرورة التصدي للعنف يف املكان السليم، حيث تمسك . وقتهالقد جاءت املبادرة يف  -٢
  .للسالم يد إسرائيل بالسيف تأميناً لألمن، بينما يدها األخرى ممدودة

ديفيد، هو اقتراح إجراء انتخابات قبل  –والفارق الوحيد يف املبادرة، مقارنة باتفاقيات كامب 
إيجاد حماورين مالئمين من بين عرب يهودا  االتفاق التفصيلي للتسوية املؤقتة؛ وذلك بهدف

  .وغزة، الذين ينبغي علينا العيش معهم] الضفة الغربية[والسامرة 

وأود أن . ديفيد- عن اتفاقيات كامب  -من حيث اجلوهر   –ومن ثم، واضح أن املبادرة ال تختلف 
 –ك، لن نوافق على ولذل. أؤكد، مرة أخرى، أن املقصود مشكلة العرب سكان يهودا والسامرة وغزة

ولن نسمح بإدخال أي عنصر يف هذا املسار، ال ينتمي إىل السكان العرب املقيمين يف يهودا 
  .......والسامرة وغزة، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر

على  –" ال"للسماح لعرب يهودا والسامرة وغزة بإدارة شؤونهم يف إطار حكم ذاتي؛ ولكن " نعم"
  .ربية فلسطينيةلدولة ع –اإلطالق 

                                             
 .٣٥٣- ٣٥١، )١٩٨٩يوليو / تموز( ٤/٦٤امللف، نيقوسيا، ع : املصدر   ∗
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 .مبادرة رئيس الوزراء لالنتخابات يف األراضي احملتلة
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إسرائيل،  –يستطيع أن يستوطن يف أي مكان من أرض  –لديه الرغبة  –وثالثًا، فكل يهودي 
  . .......وسيحظى بدعم وتأمين حكومة إسرائيل له

........  

  مواصلة االستيطان يف يهودا والسامرة

ض حق اليهود يف وال يعار. إننا ندعو إىل مواصلة االستيطان اليهودي يف يهودا والسامرة وغزة
خالية من اليهود، ... بغي أن تكونناالستيطان يف هذه املناطق إال من يعتقد أن تلك املناطق ي

إن اخلطوط األساسية للحكومة تنص على ضمان احلفاظ . وهذا مل يحدث ولن يكون. والعياذ بالله
ستوطنات وأساليب على املستوطنات التي أقامتها احلكومة، وعلى ضرورة تطويرها، كما حتدد امل

  .إقامة مستوطنات أخرى يف ما بعد

وأنتهز هذه الفرصة ألبعث بتهنئة قلبية حارة إىل املستوطنين يف . إن االستيطان سوف يستمر
. ونضالهم هو نضالنا، ولسوف ينتصر. وإن معاناتهم لن تذهب هباءً. يهودا والسامرة وغزة

إسرائيل الغربية لن يتم تقسيمها  –أن أرض : ينافاملبدأ املقدس لد. ولتشدوا من أزركم وتتشجعوا
  .مرة أخرى، ولن تكون هناك موافقة لسيادة أجنبية على أجزاء داخلها

  :إسرائيل –لن نوافق على إقامة دولة عربية فلسطينية على أرض 

يف : إسرائيل، أعود وأقول ما قلته لرؤساء الواليات املتحدة –بالنسبة لصلب وجوهر مسألة أرض 
إسرائيل على السيادة اإلسرائيلية على املناطق، التي  الدائم سيصر ممثلو فاوضات حول احللامل

يف نهاية  –وإنني ال أرى أي عنصر إقليمي للحل الدائم، الذي سيحظى  .جتري املفاوضات بشأنها
  .بالقبول، لدينا ولدى جيراننا –املسار 

ة األكبر واملركزية يف الساحة السياسية، يتوقع القو –اليوم  –إن الشعب يف إسرائيل، الذي يعتبرنا 
  .منا أن نحقق له السالم املنشود

وإنني ألرى فيها ميزة كبيرة . إن حكومة الوحدة قد قامت، وال تزال قائمة، رغم مشاكلها وضعفها
  ..لنا، يف هذه األيام

 
 



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
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