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 كومة اإلسرائيلية، يتسحاق شمير،حديث صحايف خاص لرئيس احل

 ل والضمانات الستيعاب املهاجرين،حول الهجرة اىل إسرائي

    1)مقتطفات(واالستيطان يف األراضي احملتلة 
 

  ]2/1992/؟؟[
  

......    
  هذا نهجنا. الضمانات
  

تركزت معظم أسئلة املراسلين حول هذه القضية، حاولنا أن ندفع شامير اىل الرد على السؤال ماذا 
إذا . انه يريد االثنين معاً: االستيطان أو استيعاب الهجرة، لكن شامير ال يريد أن يختار: نختار

قل، يمكن حصل فعالً على الضمانات يف النهاية، سيثبت أنه يف بعض األحيان، موفقاً على األ
  .بالفعل أكل الكعكة وإبقاؤها كاملة أيضاً

أنا أتصرف لوضع هذه مقابل تلك، أنا ال أفتش عن معضالت، اعتقد أنه ال حاجة اىل ذلك : "شامير
لست بحاجة لكي . هجرة واستيعابها مهمان مثل املوضوعات الوطنية األخرى. هذا مهم وذاك مهم

هنا معضلة وأنا : "إسرائيلية يف االنهماك بمعضلة ونقولال أرى أية مصلحة . أقرر ما هو األفضل
  ".بحاجة اىل قرار

o  هل أنت مستعد للقول بأن إسرائيل ال تستطيع ان تستقر دون الضمانات الستيعاب
  الهجرة؟

 " ائيل من لن تتمكن إسر) دون هذا(كيف أستطيع أن أقول أمرًا كهذا؟ وال مرة أقول أنه
لكن هذا . االستقرار، املؤكد أن الضمانات ستساعد كثيراً لزيادة الهجرة وخصوصاً استيعابها

 ".ال يتعلق بنا، ان مل تكن هناك ضمانات، ال سمح الله، سنضطر اىل البحث عن وسائل أخرى

يرفض رئيس احلكومة رسمياً الربط، أي من حيث املبدأ هو ضد، وما داموا ال يطلبون من 
هذه هي طريقة . رائيل أن تصرح علناً بأنها خضعت إلمالءات، عندها يمكن أن نتحدثإس

 .يالحظ شامير تسلق شجرات عالية والنزول عنها لكي ينفي واقعة التسلق
احلصول على هذه املساعدة  -ألي سبب نقوم بمحاولة الربط بين هذه األمور: "شامير

  ".يف جمال االستيطان، نحن ال نقبل الربطلالستيعاب مع الربط بسياسة الدولة، خصوصاً 
o وماذا بالنسبة اىل احملادثات بشأن األبنية التي بدأ العمل بها؟  
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 " حسناً هناك كل أنواع احملادثات، مبدئيًا أنا أقول، نحن ال نقبل هذا الربط وآمل أال يطلب
 منا أحد  

 .قبول هذا الربط، الن املوقف هو مبدئي، ومل يكن له سابقة 
على العموم جرت حمادثة وحيدة وقصيرة بين وزير اخلارجية . ال يوجد اقتراح أميركي"

شوفال، كانت هذه أول حمادثة، وآمل أن تؤدي بضع حمادثات بعد، وآمل ) والسفير(األميركية 
  ".أن يتبلور تصور، ونضطر اىل معاجلته

 

  يوك –إبطاء الهجرة، أزمة العمل 

للعمالة، وهي مل يكتمل تنفيذها بعد، لقد خصصنا أمواًال نحن خصصنا موارد هائلة : "شامير
كبيرة لالستثمارات لتنمية االقتصاد اإلسرائيلي، وعرضنا سلسلة كاملة من التسهيالت 

يف أعقاب هذه االستثمارات يجب أن تنشأ أكثر . واإلعانات للمستثمرين احملتملين يف إسرائيل
. د مبالغ طائلة، مل ترصد مرة يف ميزانية إسرائيلفأكثر، إمكانات العمالة للمهاجرين، املقصو

  .لكن هذه مسألة سنوات كثيرة، اآلن يمر الوقت وهناك أشخاص بحاجة للحياة ولكسب العيش
نحن متفائلون بشكل عام، وكذلك اقتصاديون أميركيون متفائلون من هذه  –أنا واثق "

سرائيل، يف املصانع ويف البيئة أنه سيحدث تقدم مهم جداً يف االستثمارات يف إ –الناحية 
القضية هي يف . ويف البنية التحتية أيضًا، الكل سواء مطلوب لالستثمارات االقتصادية

  .املسافة الزمينة ما بين هذه اإلمكانات لالستثمارات والعمالة
ان احد االسباب املهمة للبطء هو األخبار التي تصل عن صعوبة االنتظام، واالستيعاب، وان "

لقد استوعب معظم املهاجرين يف العمل . هناك كثير من املبالغة يف هذه القضيةيكن 
حدثت هجرة كبيرة طوال سنتين، اآلن يوجد انخفاض  –بالتأكيد % 70ويعتايشون من عملهم 

الوضع يف روسيا لن يتحسن، ولذلك، . ليس من الضروري أن يطبع ذلك التطورات التالية –
  .ت لرجالنا، الهجرة ستتمادى وتزدادوبناء على كل أنواع التكهنا

  
 "ملاذا ال يجوز لليهود السكن يف أي مكان سيحدث فيه تغيير معين للسيادة؟"

o أليس من املستحسن دراسة وقف االستيطان من أجل جناح املفاوضات؟  
كانت اخلالفات يف الرأي . نحن نعرف كيف تطور االستيطان يف أرض إسرائيل، دائماً وأبداً"

ئماً، جرت حمادثات، إن مل يكن بيننا وبين العرب، فقد جرت آنذاك بيننا وبين موجودة دا
البريطانيين يف أبان حكمهم هنا، وبيننا وبين اآلخرين، جرت حمادثات يف العامل كله، وكانت 
اخلالفات يف الرأي التي أشرت اليها موجودة دائمًا، لو مل يكن طوال هذه الفترة ملا كنا نبني 

 كنا سنبدو اليوم؟ كيف كنا نسكن كل اليهود، حتى دون هجرة؟ أي شيء، كيف
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كانت الديناميكية يف الشرق األوسط بشكل عام، ان االمور تقطع على األرض، وهذا مستمر "
نحن نسمع اليوم أنه حتدد وقائع معينة يف . على الدوام، ألنه حتى الطرف الثاين يحدد وقائع

  .اً أم ال، أو مدى صحته، هذه طبيعة احلياةالقدس، ال أعرف ما إذا كان هذا صحيح
نحن مل نقل مرة بأننا لن نبني يف املناطق التي نحن مستعدون للبحث بشأنها، قلنا أنه ال "

توجد عالقة مباشرة بين تواجد إسرائيلي يف األمكنة التي هي أجزاء من أرض إسرائيل، وبين 
ول أنه ال توجد لنا سيادة يف أي مكان لنفترض أن شخصاً ما يق. مشكلة السيادة اإلسرائيلية

يف العامل، هل من املمنوع أن يكون لنا فيه وجود أيضاً؟ ال أعرف ملاذا يجب أن نقبل هذا 
األمر، بأنه إذ حدثت مفاوضات ووصلت اىل نوع من احلل الوسط، هل من املمنوع على اليهود 

  ".ذا أبداً السكن يف أي مكان يحدث فيه تغيير معين للسيادة؟ مل نقبل ه
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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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