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  كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون،
  يف أعقاب عملية استشهادية يف حيفا 

31/3/2002. ]مقتطفات[  
  
  

  [.......]  
هــذه حــرب فُرضــت علينــا، وليســت حربــاً اخترنــا اخلــروج . إن دولــة إســرائيل يف حــرب؛ حــرب ضــد اإلرهــاب  

  .إنها حرب من أجل البيت. إليها
ومنــذ انتخــابي، وســط موجــة . بقيــادتي، كــل اجلهــود مــن أجــل وقــف إطــالق النــار لقــد بــذلت دولــة إســرائيل،  

الهــدوء، ومــن أجــل التقــدم نحــو اإلرهــاب الفلســطيني، وضــعنا هــدفاً لنــا حماولــة فعــل كــل شــيء مــن أجــل التوصــل إىل 
  .وكل ما تلقينا يف مقابل جهودنا كان اإلرهاب؛ اإلرهاب واملزيد من اإلرهاب[....] اتفاقات سياسية 

أن نقتلع هؤالء املتوحشـين . أن نقاتل من دون هوادة. أن نقاتل بكل قوة. ضد هذا اإلرهاب علينا أن نقاتل  
ال جمــال للهــوادة مــع مــن هــم مســتعدون ـ مثــل . مــن جــذورهم، وأن نحطــم بنــاهم التحتيــة، إذ ال هــوادة مــع اإلرهــاب

البـرجين التـوأم يف الواليـات املتحـدة ـ أن يموتـوا فقـط  ]مثل من دمّـروا[االنتحاريين يف شوارع املدن اإلسرائيلية، أو 
  .من أجل أن يقتلوا مدنيين أبرياء، فتياناً ونساء وأطفاالً؛ أن يموتوا كي يتسببوا باخلوف واإلرهاب

عرفــات إن  .رئـيس السـلطة الفلسـطينية، ياسـر عرفـات: هـذا اإلرهـاب يـديره ويوجهـه ويبـادر إليـه رجـل واحـد  
رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية هـــو عـــدو إســـرائيل، وعـــدو . يقـــف علـــى رأس حتـــالف لإلرهـــاب، ويشـــغّل اســـتراتيجيا إرهـــاب

وعلــى كــل مــن يســعى للحريــة، كــل مــن تربــى علــى قــيم احلريــة والديمقراطيــة، أن يعلــم أن عرفــات . العــامل احلــر بأكملــه
  .على استقرار املنطقة كلها إن عرفات يشكل خطراً .عقبة أمام السالم يف الشرق األوسط

اخلـروج يف معركـة واسـعة ] 28/3/2002[إسـرائيل يف جلسـتها يـوم اخلمـيس األخيـر ] حكومـة[لقد قررت   
سنضرب هذه البنـى مـن أساسـها ألننـا نعلـم أن . النطاق القتالع بُنى اإلرهاب التحتية يف مناطق السلطة الفلسطينية

ىل وقـف إطـالق النـار ـ إىل مفاوضـات، إىل تسـوية، إىل اتفـاق، إىل سـالم ـ هـو الطريق الوحيد للوصول يف نهاية األمر إ
  .فقط إذا جنحنا يف تصفية بنى اإلرهاب التحتية

  [.......]  
الوضـع غيـر سـهل، لكننـا خبرنـا سـابقاً أوضـاعاً أصـعب . إن دولة إسرائيل تمر بلحظـة حاسـمة مـن تاريخهـا  

هــذه املــرة أيضــاً . نا هــي العليــا، كمــا يف كــل مـرة يف املاضــي، ســتكون يــدوهــذه املــرة. مـن هــذا، وانتصــرنا عليهــا كلهــا
  .وعندما يحدث ذلك، نستطيع أن نعيش هنا معاً يف سالم. تصرسنن

    
  

                                                 
 مترجم عن العبرية من موقع ديوان رئيس احلكومة يف اإلنترنت: املصدر: http://www.pmo.gov.il  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


