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خاص لألمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف  صحايف حديث
حواتمة، يتناول فيه االستيطان اإلسرائيلي يف القدس، موضوع اجلوالن، معاودة 

  ١.اإلسرائيلي، وقضايا أخرى  –املفاوضات على املسار السوري 
  ]٢٦/٢/١٩٩٧[دمشق، 

 

  
املستقبل، وهذا قاسم مشترك بين قيادة املستوطنات مصدر خوف فلسطيني على  –س   

  .واملعارضيناحلكم الذاتي 

وسلو ال يشير اىل موضوع أفاتفاق . ي ضوابطأاالستيطان يفلت من عقاله ومن  –ج   

واتفاق اخلليل ادى اىل شطر املدينة . االستيطان ويعتبر ان االراضي الفلسطينية متنازع عليها

رض، يف املئة من األ ٢٠يسيطرون على  ١٩٦٨ن عام مستوطن جاؤوا من بروكلي ٤٠٠ن أبحيث 

ن احلرم أكما . و املرجة يف دمشقأوهم يحتلون قلب املدينة الذي يوازي ساحة النجمة يف بيروت 

، واملفارقة ان الرئيس املصري حسني مبارك كان رفض "اخلليل اليهودي"االبراهيمي ضم اىل 

والقاهرة اختار خير عندما خيّر بين واشنطن األ ال أن هذاإ. تقسيم املدينة ليعزز موقف عرفات

  .واشنطن

. جديدة للتوسع ن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع خططاًأوالواضح   

ي بناء ستة آالف مسكن أبو غنيم يف القدس أقر بناء مستوطنة جبل أاالسرائيلي فمجلس الوزراء 

القدس الشرقية بطوق من املستوطنات اليهودية،  تزنير إسرائيلجنوب القدس تستكمل عبرها 

 ٨٤سرائيلية جديدة لتطوير إوثمة خطة . منافد القدس الشرقية على الضفة الغربية وتغلق تالياً

تنهض بها الدولة لتطورها ن أ، أي املناطق التي تريد "أ"مستوطنة يف الضفة وحتويلها مناطق 

ضعاف ما ترصده أد لها موازنات خاصة توازي عشرة ولذلك ترص. ولتطلق العنان للكثافة البشرية

عادة االنتشار اىل وضع إموعد نهاية  ١٩٩٨يلول أأما الهدف فهو الوصول يف . يف حاالت عادية

ولهذا السبب حمل نتنياهو . يف املئة من جمموع مساحة الضفة الغربية ٥٢على  اليد ديمغرافياً 

سرائيليون يشرحون هذه إلبيت االبيض ضباط معه خرائط اىل واشنطن وللمرة االوىل دخل ا

 –لهذه اخلرائط  وفقاً –اخلرائط للرئيس االميركي بيل كلينتون مع مدلوالتها، فالقدس الكبرى 
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يف املئة من  ٢٢ ل حالياًوهي تمثّ. ردنيةدارة األيام اإلأضعاف ما كانت عليه أتوازي عشرة 

  .يف املئة من الضفة ٢,٥ردن تساوي ا كانت يف فترة االرتباط مع األمراضي الضفة فيأ

ن أ ١٩٩٨مر الواقع والقضية اخلطرة عام اخلريطة اجلديدة للدولة العبرية هي خريطة األ  

وسلو أوهذه هي نتائج نموذج . ضون للتهجيرف فلسطيني يقيمون يف اخلليل اليهودي معرّأل ١٣٥

  .ع اجلوالنويف موض إسرائيلراضي املتنازع عليها، وهذا ما تقترحه ي نموذج األأ

  اجلوالن

  ماذا تقصد بالنسبة اىل اجلوالن؟ –س   

، ومصادر راضي الفلسطينيةكاأل عاًمتناز رضاًأتعتبر اجلوالن  إسرائيلن أقصده أما  –ج   

مور وكثير مما يدور من األ. رداخل جملس الوزراء االسرائيلي املصغّمعلوماتي عن املسألة من 

بلغنا اىل اجلميع أليه، فقبل التوقيع على اتفاق اخلليل إعندنا معلومات مسبقة عنه وعما ينتهي 

" الشعبية"و" حماس"قمنا يف الضفة الغربية مسيرات مع أولهذا السبب . مينة ستقسّدبأن امل

وسي اليساري ي" ميريتس"ن رئيس حزب أمع املدينة ووحدتها، قبل توقيع االتفاق حتى  تضامناً

  .ساريد كان يطالب بترحيل املستوطنين

  لكن حكومة العمل طرحت خيار االنسحاب من اجلوالن؟ -س  

ي ما أطرحت ثالثة خيارات، خيار االنسحاب كما ُوقع مع مصر، " العمل"حكومة  –ج   

بين االنتدابين وضعتها االتفاقات املشتركة  يالفلسطينية الت –يسمى احلدود االنتدابية السورية 

ي املمثل الشرع ١٩٦٧فالدولة العبرية تعتبر نفسها منذ عام . ١٩٢٣ذار آالفرنسي واالنكليزي يف 

ن الرئيس املصري الراحل أمع  ١٩٧٠مبادرة روجرز فشلت أولهذا . الوحيد لفلسطين االنتدابية

رفضت التفاوض  إسرائيلال ان إن يشمل االتفاق عودة قطاع غزة، أصر على أجمال عبد الناصر 

، ١٩٢١يار أي العودة اىل حدود أنور السادات أعلى املدينة الفلسطينية وهذا قبل به الرئيس الراحل 

  .سرائيليةدارة اإلإلفعادت سيناء وبقي كل قطاع غزة حتت ا

  .راضي متنازع عليهاكل األي ان أوسلو أالثاين هو نموذج واخليار   

خرى، وهذا ما حصل مع أراض وتأجير أي ضم أالثالث هو نموذج وادي عربة  واخليار  

من  مربعاً كيلومتراً ٨٠كما ضم . من تالل الوادي مربعاً كيلومتراً ٤٠حين ضم  ١٩٩٤ردن عام األ

 ١٧وصادر االسرائيليون . قامت عليها مستوطنات كثيرةأو ١٩٦٨عام  إسرائيلراضي احتلتها أ
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منطقة الغور فيها احلوض اجلويف املائي لليرموك وكل ذلك ليصيروا شركاء  كيلومتراً مربعاً من

  ".رديناجلوالن األ"راضي يف وادي عربة ويف ما يسمى أواستأجروا . يف مياه اليرموك

: سبقيات الثالثو ما تسميه األأهذه اخليارات الثالثة " العمل"مع السوريين طرحت حكومة   

  .راضي وضمها وتأجيرهاليها، ومبادلة األراض متنازع عأحدود االنتداب، 

ميركيين هو االستعداد لالنسحاب اىل حدود آذار لأل" العمل"قصى ما قدمته حكومة أو  

نهر يف اجلوالن تصبح ن كل األأوهنا تنبه السوريون اىل ان هذا يعني . االنتدابيةي احلدود أ ١٩٢٣

ويف هذه احلدود حترم سوريا من التشاطؤ على . بانياس احلاصباين، اللدان،: إسرائيلجزءاً من 

بحيرة طبريا ويصير شمال طبريا وشرقها جزءاً من الدولة العبرية وكذلك منطقة احلمى التي يمر 

  .راضي الزراعيةنهر واألي األأوهذا الطرح االسرائيلي يعني مصادرة اجلوالن النافع . فيها اليرموك

متراً يف العمق  ٢٥٠يرة طبريا يصل اىل بعد يف بح حرب حزيران كان لسوريا وحتى  

عادتهم ومن هنا إواجلوالن النافع كان يعيش منه نصف مليون سوري تطمح دمشق اىل ... فقياًأ

  .١٩٦٧ة مطالبة سوريا بالعودة اىل حدود عيورمش

  . بلغته اىل دمشقأن واشنطن أما تثيره يتناقض مع ما يقال  –س   

ميركيين الذين اقترحوا بدورهم لأل" العمل"مه حزب قصى ما قدّ أمعلوماتي ان هذا  –ج   

منية واالستراتيجية واىل احلسابات االسرائيلية األ. راضي يف اجلوالن مع بيسانتبادل بعض األ

يف  ٣٠ي ما يوازي أيف اجلوالن  إسرائيلب من املياه تستفيد منها مليون متر مكعّ  ٤٥٠هناك 

  .لة العبريةاملئة من جمموع استهالك الدو

  فماذا يقترح نتنياهو؟. معلومات مصدرها جملس الوزراء املصغّر شرت اىلأ –س   

بية وصيغة وادي اديف شأن احلدود االنت" العمل"حزب نتنياهو يرفض ما طرحه  –ج   

 ولهذا. تنازع عليها كما تمّ يف اتفاق اخلليلراضي املي األأوسلو أعربة، بل يقبل فقط بصيغة 

ن أي أ". ال تخف على سوريا من اتفاق اخلليل: "سد يف مؤتمر صحايفالسبب قال الرئيس حافظ األ

  .وسلو غير وارد بالنسبة اىل السوريينأنموذج 

  .فق حلأاالسرائيلي تبقى من دون  –ن املفاوضات على املسار السوري أهذا يعني  –س   

املفاوضات يف غضون قق معاودة حلل مع سوريا حتى لو حت فقاًأن ثمة أعتقد أال  –ج   

  .ثالث أوسنتين 



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/ 


