
( العمود التاسع( حديث 1ذاعة هولندا 
 ا=ستوطنات وعملية الس6م

 بسم اA الرحمن الرحيم

صاحبي التي  حاو*ت  لك اـ. هذه ا*يام بـت س7م  ية اـل ستوطنB الجـارية لتخـريب عمـل حاو*ت اـ. تذكرنا ـم    
. 1991 جو*ت الوزير بيكر ا.كوكية بعد اع7ن الرئيس بوش مبادرته للس7م في الشرق ا*وسط في اذار عام

   لقد كانت حكومة الليكود انذاك تدرك ان استمرار ا*ستيطان هو الذي سيجعل الفلسطينيB يحجمون
 وجاءت تصريحات الوزير بيكر ، وهو في0 عن ا.شاركة في مسيرة التسوية ، فيكونون بذلك هم ا.7مون

في طـريق بة  ها عـق شرعية.. واـن ير  ها ـغ ها باـن كي مـن وقف ا*مرـي يد اـ. ستوطنات وتأـك حول اـ. جو*ته   ((اول 
من الناـحـية النـظـرية وـلـكن انعـكـاسها هذه الـتـصريحات تطمئن اـلـجانب الفـلـسطيني  كانت   )). .. .اـلـس7م 
ستيطان وـبـاستفحال سـيـاسة الـبـلدوزر حدة ا* كان يتـمـثل ـبـازدياد  كان يتـمـثل ،   .العـمـلي ـعـلى ا*رض 
ية بل داية كل ـجولة من جو*ت الوزيربيكر ا.كوـك  .ـفاصبح توقيت اـنشاء اـ.ستوطنات الـجديدة يترافق مع ـب

 . وتجاوزت تلك الجو*ت تحت شعار يدعو الجرافات بان تكون اسرع من طائرة بيكر

الوطني الفلـسطيني  Bقرارات ا.جلـس اكدته  الذي  صرار  ذلك ا* في غـير محـله  ومن هـنا فـلم يـكن     
يك يدا لتفـك وقف ا*ستيطان ، تمـه وية  حول اوـل اشرة  دريد مـب مؤتمر ـم بل  قدين ـق سطيني ا.نـع ركزي الـف واـ.

(( الوطني(( اكد ا.جـلس  عن نفـسه فـقد  كر  الوزير بـي ذلك  عبر  شرعية كـما  غـير  ارها   .ا.ـستوطنات باعتـب
 على ضرورة تحقيق ا*سس *نجاح1991 الفلسطيني في دورته العشرين ا.نعقدة في الجزائر في سبتمبر

 .اـ.ساعي لـعقد مؤتمر اـلس7م ومن هذه ا*سس جاء في ـبيان ا.ـجلس ما ـيؤكد ضرورة وقف ا*ستيطان
في ا*رض ا.حتلة ، بما فيها القدس الشريف كضرورة * غنى عنها لبدء عملية الس7م ، ومع وجوب توفير

 )). ضمانات دولية لتامB ذلك

 :وانط7قا من ا*سس فقد حدد نفس البيان اهداف عملية الس7م حيث جاء فيها ما نصه

(( سادسا توفير الضمانات الكاملة للعمل على ازالة ا.ستوطنات القائمة ، باعتبارها غير شرعية ، وفقا:
)).465 لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس ا*من رقم

اصدره ا.ـجـلس اـ.ـركزي الذي  في اـلـقرار  الوطني الفـلـسطيني  قرارات ا.ـجـلس  وجاء التاـكـيد ـعـلى     
 (( .. حيث نص على ضمان وقف ا*ستيطان مع بداية اعمال ا.ؤتمر1991  اكتوبر16 الفلسطيني ا.نعقد في

الوطني حددها ا.جــلس  التي  سس  هداف وا* ـاسية با* ـية السـي والتمــسك خ7ل مجــمل مجــمل العمـل
 0 ))الفلسطيني

 - ..وجاء تعليق بن أهرون امB عام مكتب رئيس الوزراء ا*سرائيلي انذاك اسحق شامير بقوله

 .. .   اذا قيل ان ا.ستوطنات عقبة امام الحل الوسط ا*قليمي فهذا صحيح واذا قيل بأن ا.ستوطنات عقبة
 . امام ا*دارة الذاتية فهذا صحيح

 .. .واذا قيل ان ا.ستوطنات عقبة امام دولة فلسطينية فهذا اكثر من صحيح

اما اذا قيل ان ا.ستوطنات عقبة امام الس7م.. فانه ليس ثمة كذب اكثر من ذلك.
 :ويعزز ابن أهرون نظريته بقوله
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 بل في ارض اسرائيل1967    انني اعتقد انه اذا اقتنع العرب باننا هنا الى ا*بد ، وليس فقط في حدود
 .كلها. فان ذلك سيقنعهم ايضا بضرورة التوصل الى نمط مقبول من التعايش معنا

صواعق التفجـير شكل  التي ـت وهي   B ظل حكـومة راـب في   Bسود ا.ـستوطن التي ـت ية  هي العقـل هذه     . 
ا.تسلسل في ا*لغام ا.زروعة في قلب عملية الس7م.

تدمير ـفكرة يا في هذه ا*يام، ـكيف ـيحاول غ7ة اـلصهاينة توـظيف اـ.ستوطنات واـ.ستوطنB ـل    وتـظهر جـل
الس7م ، سواء على مستوى ا.فاوضات التي تجري في طابا من اجل ترتيبان ا*نسحاب ا*سرائيلي من
والتي لى ا*رض ،  ية الجـارية ـع تداءات الهمجـية وا*جراـم ستوى ا*ـع لى ـم حا او ـع غزة ومنطـقة ارـي طاع  ـق
نا اـلعزل ، في ا*رض ا.حتلة ، ـخاصة بعد التوـقيع على يستبيح فيها ا.ستوطنون ا.دججون بالس7ح اهـل

 . اتفاق اع7ن ا.بادىء في البيت ا*بيض

 .   لقد ظهرت جليا لوفدنا ا.فاوض في طابا تلك الثغرات والتناقضات ا.زروعة في صلب اع7ن ا.بادىء
ية اـلس7م فـتحت شعار امن اـ.ستوطنات غام في ـقلب عمـل  .وبدأ واضحا ان اـ.ستوطنات ـتشكل اـخطر ا*ـل
قواتهم سرائيلي ـتـوضيع  في ا*ـتـفاق ، ـيـطالب اـ.ـفاوض ا* جاء  غزة ومنـطـقة ارـيـحا ، ـكـما  في ـقـطاع 
الى ؤدية  طرق اـ. وفي اـل زارع واـ.صانع  في ا. ما  ها فحـسب ، واـن ستوطنات وحوـل في اـ. يس  سكرية ، ـل الـع
 .ا.ستوطنات والخارجة منها وليس هذا فقط وانما يعتبرون ان حقهم ، حسب ا*تفاق ، توضيع قواتهم في
سيطرتهم الى  اضافة  ستخدمها ا*سرائيليون ،  قد ـي التي  افذ  دن وا*سواق وا.ـعابر وا.ـن طرق وا. كل اـل
(( )). ـمسؤوليتهم عن ا*من اـلخارجي الكاملة على اـ.عابر وكذلك على شاطيء الـبحر واـلحدود ـتحت شعار 
قرأ ا*ـتفاق بـنصه الذي وقع في اوسلو با*حرف ا*ولى ، دون ان من اـلواضح ان اـ.فاوض ا*سرائيلي ـي
يلتفت بشكل جدي الى ما يعنيه ا*تفاق ا*كثر اهمية ، وهو اعتراف الحكومة ا*سرائيلية بمنظمة التحرير
الفلسطينية ممث7 للشعب الفلسطيني بأسره ، وان تنفيذ اتفاقية اع7ن ا.بادىء مع ا.نظمة يختلف جوهريا
 .عن تنفيذها مع وفد فلسطيني يمثل فقط شعبنا في ا*رض ا.حتلة ومن هنا كان تصدي وفدنا ا.فاوض ،
منطلقا من القراءة الفلسطينية التي تشطب كل التناقضات والثغرات ا.زروعة في صلب اع7ن ا.بادىء ،
ـسليمها .نـظـمة التـحـرير ـحا وـت غزة ومنـطـقة ارـي من ـقـطاع  ـية اـلـس7م فا*ـنـسحاب  ـجاح عمـل  .ـلـصالح اـن
ذكر الذي ، وان  نص  هوم اـل عن مـف جذريا  لف  سطينية ، يخـت ية الفـل سلطة الوطـن ها اـل يم علـي سطينية لتـق الفـل
 .ا*نسحاب ، فانه يعيد ا*حت7ل عبر حق الجيش ا*سرائيلي بالتحرك بحرية في كل ا.ناطق اضافة الى
استمرار يه اـلصهاينة ـطموح  لق عـل الذي يـع ارها ـمسمار ـجحا  امن اـ.ستوطنات باعتـب حول  رناه   (( ))ما ذـك

 (( )) .وهم ارض ا.يعاد

   واذا كان الخ7ف التـفاوضي في وـجهة الـنظر حول اـ.ستوطنات ، قد وصل الى ـفهم مـبسط ، في حال
التمسك بعملية الس7م من الطرفB ، بان على ا.ستوطنB ان يرحلوا مع انسحاب الجيش ا*سرائيلي من
 . ( ) .قطاع غزة ومنطقة اريحا واذا كان ا*تفاق ا.جحف قد ترك قضية ا.ستوطنات للمرحلة النهائية فليس
من اسـاسها وان الفـهم الفلـسطيني حق ا.ـستوطنB نـسف عملـية الـس7م بالـغاء فـكرة ا*نـسحاب   .من 
قوات ا*حت7ل ا*سرائيلية من  امل ،  شكل ـك ما ، ـب انه تحـرير ل7رض فيـه هو  حا  غزة وارـي من  سحاب  ل7ـن
التي تخرج الى غير رجعة ، وكخطوة اولى على طريق ا*نسحاب الكامل من باقي الضفة الغربية بما فيها
القدس ولتصبح السلطة الوطنية الفلسطينية خطوة على طريق اقامة الدولة الفلسطينية ا.ستقلة وعاصمتها

 ..القدس الشريف

فرض لة ، ـت في ا*رض ا.حـت شعبنا  ضد  ستوطنون  شنها اـ. التي ـي ية  تداءات الهمجـية وا*جراـم    ان ا*ـع
ية ـكما معاـلجة ـموضوع اـ.ستوطنات واـ.ستوطنB في اسرع وقت مـمكن ، ودون انـتظار الى ا.رـحلة النهاـئ
 .ينص اتفاق اع7ن ا.بادىء ونحن نعرف جيدا ان اع7ن ا.بادىء في حد ذاته ينص انه يمكن الدخول في
ا.رحلة النهائية في اسرع وقت ممكن بما * يتجاوز بداية السنة الثالثة ، من هنا يمكن استثناء موضوع
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نا ان مـعظم ثة واذا علـم سنة الثاـل الى مـطلع اـل ظار  اشرة دون ا*نـت حل ـقضية اـ.ستوطنات مـب في   .الدخول 
هم والذين ركبـت  Bكودي مونيم ، واللـي غوش اـي باع  من اـت هم  سادا  في ا*رض ـف شون  الذين يعـي  Bستوطن اـ.
هدد ناء الهـيكل فانهم ـيشكلون ا*ن بـتصرفاتهم التي ـت  ..اـلصرعة العـنصرية ـفهاجروا لتحـقيق وهم اعادة ـب
عملية الس7م وا*ستقرار تناقضا مع مصالح ا*دراة ا*مريكية الراهنة ، والتي تختلف عن مرحلة ادارات
الذي يدركون ـجـيدا اـ.ـستقبل   Bبدأ ـبـعض اـ.ـستوطن الدائم ـلـقد  واستراتيجية اـلـتوتر   .اـلـحرب اـلـباردة 
ها من اـنشاءات ، وهذه اـلظاهرة ما فـي يع اـ.ستوطنات ـب بدأوا يـعرضون ـب ينتـظرهم وينـتظر ـمستوطناتهم ، ـف
في عب دورا اسـاسيا  ستطيع ان تـل ية الراهـنة ـت اسة ا*مريـك لى ان السـي تدل ـع ما  شيء فاـن لى  دلت ـع أن 

 . ازالة الغام ا.ستوطنات من قلب عملية الس7م بتشجيع ا.ستوطنB على الرحيل

يق الى تحـق رامي  س7م اـل ية اـل راعي ا*ول لعمـل ارعا اـل ية باعتـب مة امريـك تبر مـه ستوطنات تـع ازالة اـ.    ان 
 . ا*ستقرار في ا.نطقة

من انتهـاكات لحـقوق سطينية ا.حتـلة  راضي الفـل هذه ا*يام عـلى ا* في  ما يـجري  سكوت عـلى     ان اـل
Bوممتلكاتهم ، على ايدي عصابات ا.ستوطن Bا*نسان ، ومن اعاثة فساد وقتل وحرق وتدمير للفلسطيني
يدل ـعلى هشـاشة ـمشروع ما  شيء فاـن ومة راـبB ، ان دل ـعلى  سمع وـبصر حـك ا.دججB باـلس7ح ـتحت 
نور دالة وـلصالح الظ7م ـعلى ـحساب اـل لم ـعلى ـحساب الـع وخداع نصـوصه الغاـمضة ـلصالح الـظ  .اـلس7م 
ففي الوقت الذي تصر فيه ا*دارة ا*مريكية والحكومة ا*سرائيلية على ضرورة ادانة مقتل مستوطن واحد
نا بالـعشرات دون ان يـتحرك وازع من اخ7ق في ، ـيسقط اـلشهداء من ا*ـطفال واـلشيوخ والـنساء من اهـل
Bالتي ترتكبــها عــصابات ا.ــستوطن ـجرائم  هذه اـل ـيدين  سرائيلية ـل ا*دارة ا*مريكــية او الحكــومة ا*

 . الصهاينة

   ان هذا ا*نحياز في ا.وقف لصالح ا.ستوطنB وممارستهم الهمجية ، انما تشكل الس7ح ا.دمر الذي
ـها اـ.ـستوطنات التي تمثـل في ـمـهدها ان ـحـالة التفـجـير ا.تسـلـسل  ـية ـقـتل ـفـكرة اـلـس7م  تبرر عمـل  .به 
وما حتى تت7حق ا�حداث ،  من ا*سباب  سبب  ها �ي  واحدة مـن جر اـل ما تنـف وتة  غام موـق واـ.ستوطنB كأـل
ية ها عمـل ها من اـعتداءات وردود ـفعل * تـناسب بأي شكل من ا*شكال مع ـحجم اـلصاعق ا*ول اـن  .يحمـل
فان عـلى عملـية الـس7م برمتـها صواعقها بـشكل مبـاشر ومبـكر  لم تـنزع  وما  مدبرة   ..مـدروسة ، وخـطة 

 . العوض

   لقد قرر شعبنا الفلسطيني في كل اماكن تواجده ا*ستمرار في الحفاظ على خطه النضالي لتحقيق
 .اهدافه في الحرية وا*ستق7ل وهو يدرك ان محاو*ت ا.ستوطنB تخريب عملية الس7م انما هي استمرار

أرض ب7(( شعار  كذبه ،  بت  شعار وـهمي ـث بدأت با*ستيطان ـتحت  التي  اسة اـلصهيونية العـنصرية  للسـي
ـثوار)) اقدام اـل ـحــررة ـتـحت  تراب ا*رض اـ. في  يدفن  ـشعار  هذا اـل هو  وها  شعب ـلـشعب ب7 ارض 

وا.نتفضB، الذين فرضوا على الخارطة اعتراف ليس العالم فقط بحقهم وبالشعب وبوجوده ، وانما على
هذا اـلشعب الفـلسطيني ـموجود بأن  استراتيجي ،  قدم ـكشعار  نذ اـل ذلك اـلشعار ـم عوا  الذين رـف اعدائهم، 
 .ـعلى الخارطة ـلقد اعترفت الحـكومة ا*سرائيلية ـبوجود الشعب الفلسطيني وبمنـظمة التحرير الفلسطينية

 . ممث7 للشعب الفلسطيني

 .   ان هذا الواقع الجديد يفتح الطريق امام ا.ستوطنB ليختاروا اين يجب ان يرحلوا واذا كانت موازين
 -اـلقوى الراـهنة ـتفرض ـقيام دولتB في ارض مـقدسة واحدة ارض فـلسطB وـعاصمتB في قدس مـقدسة
 .واحدة فأن مستقبل الس7م الحقيقي العادل والدائم ستؤكده الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي يعيش

 .فيها جميع ا.واطنB في حرية وتسامح واخاء دون تمييز بسبب اللون أو الدين أو العقيدة

 وشكرا
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