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  ، أريئيل شارون،اإلسرائيليةكلمة لرئيس احلكومة 
  اإلسرائيلياجلمهور  إىل 
22/2/2002. ]مقتطفات[  

  
  

.....]..[  
م يجــب أن اترتفــع مــن بعــض قطاعــات اجلمهــور أصــوات خشــنة، وذلــك بالــذات يف أيــ. هــذه أيــام غيــر ســهلة

 أش، ففـي شـؤون احلـرب والسـالم،يجـب أن نحـافظ علـى رباطـة اجلـ. ين ومنضـبطي الـنفسقلـنكون فيها هادئين ومتع
هكذا فقط يمكن االنتصار يف احلـرب، . ي يف أوانه، ال متأخراً جداً، وال مبكراً جداًكل شيء يأت. ممنوع التصرف بتهوّر

  .وهكذا فقط يمكن التوصل إىل سالم ثابت
رة علـى النجـاة األهليـة والقـدنحن شعب راكم جتربة كبيرة يف مواجهة الشدائد، ولدينا معين ال ينضـب مـن 

هـــو الفجـــوة بـــين قـــدرتنا  وإنمـــاجهـــة وحـــل املشـــكالت، اا يقلقنـــي فهـــو لـــيس قـــدرتنا علـــى املومـــكـــان ثمـــة  وإذا. منهـــا
  .خرىجهة، وبين الشك يف قدرتنا، املفتقر إىل أي أساس، والذي نطرحه نحن أنفسنا، من جهة أُاحلقيقية من 

.....]..[  
. كل شيء يف أيـدينا، وتطـور األمـور يتعلـق بنـا، بسـلوكنا وبشـجاعتنا. إن دولة إسرائيل ال تنهار، ولن تنهار

وهــو يتعلــق بتحقيــق وحــدة كاملــة بيننــا، وبإقصــاء النزاعــات والطموحــات الشخصــية، وباالســتعداد للوقــوف معــاً يف 
  .مواجهة األخطار والسير معاً لتحقيق اآلمال

.....]..[  
إىل الســـالم أيضـــاً، وكـــذلك فســـروا نمـــط حياتنـــا  ألســـفي أن جيراننـــا فهمـــوا بصـــورة غيـــر صـــحيحة تطلعنـــا

وهم ال يفهمـون أيضـاً اجلـداالت الداخليـة بيننـا، التـي هـي ليسـت روح ديمقراطيتنـا فحسـب، بـل . بصورة غير صحيحة
. ارون بصورة غير صحيحة إذ يعتقدون أن صـدوعاً أخـذت تظهـر يف صـفوف شـعبنوهم يقدّ. أحد مصادر قوتنا أيضاً

لكــنهم علــى . تشــجع املنظمــات اإلرهابيــة وحتثهــا علــى تعزيــز نشــاطها ]للخدمــة العســكرية[لــرفض طبعــاً، إن مظــاهر ا
  .خطأ، فالشعب يف إسرائيل أحصن وأقوى مما يصورون ألنفسهم

.....]..[  
البنيــة  كفكــولــن يهــدأ لنــا بــال حتــى تت. نشــاطنا سنواصــل حماربــة اإلرهــاب واإلرهــابيين بكــل قــوة، وتعزيــز

ويف املقابـل، سنواصـل القيـام . روتـدمَّ اإلرهـابيين أسـلحةر ، وتصـادَاإلرهـاب، ويتوقـف إلرهابيـةاالتحتية للمنظمـات 
نـار يـؤدي إىل تسـوية، إىل اتفـاق،  إطـالقوقـف . النـار إطـالقبكل ما يف وسـعنا، بكـل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إىل وقـف 

  .إىل سالم
لسياســية التخــاذ كــل اخلطــوات املطلوبــة أود التأكيــد أن لــيس علــى قــوات األمــن أي قيــد مــن جانــب الســلطة ا

  .اإلرهابملكافحة 
املنشــورة غيــر الصــحيحة  األنبــاءوأنــا أنفــي بشــدة . تتحــدد وفقــاً حلاجاتهــا هــي األمنيــةسياســة إســرائيل  إن

، اإلرهـابالواليات املتحدة، التي تقود معركة دولية ضـد . ممنوعة من الفعل بسبب ضغوط دولية إسرائيلالتي تظهر 
  .تفهمنا، وتفهم واجبنا يف الدفاع عن حياة مواطنيناتعرف، و

سأواصــل . النــار إلطــالق، والتوصــل إىل وقــف واإلرهــابالعنــف  إلنهــاءبــأي شــيء يف إطــار مســعاي ســأقوم 
سأواصــل . املطلوبــة، وفقــاً لقــرارات احلكومــة األمنيــةاللقــاءات مــع شخصــيات فلســطينية، وسأواصــل اتخــاذ اخلطــوات 

  .ر يتعلق بنا، ملنع التصعيد واالجنرار إىل حرب شاملةمسعاي، كلما كان األم
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ويف . مـــن مـــواطني إســـرائيل قررنـــا إقامـــة منـــاطق عازلـــة، بغيـــة التوصـــل إىل فصـــل أمنـــيمـــن أجـــل تعزيـــز أ
عوائــق علــى  وإقامــةالنقــاش الــذي جــرى يف اجمللــس الــوزاري األمنــي املوســع، قررنــا البــدء فــوراً بوســم منــاطق عازلــة 

  .امتدادها
  ني إسرائيل، يا مواط

وهــديف هــو التوصــل إىل ســالم شــامل بيننــا وبــين الفلســطينيين . كلنــا نريــد الســالم، كلنــا ملتزمــون الســالم
  :مرحلتين أساسوستقوم التسوية على . ن من حياة هادئة وآمنة لنا ولهميمكّ

والتجريــد الكامــل للمنــاطق . النــار تــؤدي إىل حــال مــن الالقتــال إطــالقتســوية بشــأن وقــف : األوىلاملرحلــة 
  .الفلسطينية من السالح هو شرط ال بد منه

التسوية الدائمة، التي حتدد فيها احلدود النهائية، لنا وللفلسطينيين، والتي ستأتي نتيجة : املرحلة الثانية
  .شبكات العالقات التي ستتطور يف املستقبل بين الطرفين

خبــراء "اجلميلــة التــي يطرحهــا  باألوهــامجــب أن نتــذكر أن لــيس هنــاك حلــول ســحرية، وال تنخــدعوا لكــن، ي
 األمـــرهكـــذا كـــان . نـــار تـــام إطـــالقبعـــد وقـــف  إالّجتـــري  أنفاوضـــات بشـــأن اتفـــاق سياســـي ال يمكـــن امل إن". وحمللـــون

  .تام، واتفاقات انتقاليةالنار ال إطالقسبقت اتفاق السالم مراحل وقف   عنا االتفاق مع مصر ـوقّ عندما
يكــون لكــن لــن . الت مؤملــةن أجــل ســالم حقيقــي، ســيكون ثمــة تنــازمــ: اليــوم أيضــاً وأقــولقلــت يف املاضــي 

ويحــل الهــدوء، وعنــدها نتحــدث  اإلرهــابأوالً يتوقــف . تنــازالت يف كــل مــا يتعلــق بــأمن إســرائيل ومواطنيهــا أي كهنــا
  .عن السالم

.....]..[  
، اليهـود والعـرب علـى حـد سـواء، أنـه عنـدما يحـل الهـدوء هنـا، وتتوقفـون عـن التربيـة إنني اليوم أعـد اجلميـع

  . هذا ما سيحدث يف نهاية املطاف أنعلم أ وأنا. على الكراهية، فإن ما سنراه هنا جميعنا هو الرخاء واالزدهار
  مواطني إسرائيل، يا 

ويســتوجب صــبراً وتصــميماً، كــذلك أن  ، وهــذا يســتغرق وقتــاًاإلرهــابمقتنــع بأننــا ســنتغلب علــى  إننــيكمــا 
بعـــد تـــأخر طويـــل، وبعـــد أن مررنـــا بطريـــق مملـــوءة باملشـــقات أقررنـــا . االقتصـــادية األزمـــةمقتنـــع بأننـــا ســـنخرج مـــن 

  .سأتكلم على هذا املوضوع قريباً. املسيرة االدولة وبدأنميزانية 
 املاضـي إن ضـبط الـنفس هـو لـت يفق. اسـتمدوا العـزم مـن الصـبر: أعرف أن ليس من السـهل اليـوم القـول أنا

لكننـي أتوجـه  ـصـعب علينـا ـ صـعب علـيّ . يف املاضـيأثبتنـا ذلـك  .أقـول اليـوم إن التصـميم أيضـاً هـو قـوة .قـوةأيضـاً 
غيـر ســهلين، لكـن معـاً، فقـط معـاً، يمكننــا  األمنـيإن الوضــع االقتصـادي والوضـع . تسـلكوا كـذلك اليـوم أيضـاً أنإلـيكم 

  .التغلب عليهما
التــي  األصــواتوأســمع . صــعبة أســئلةشــهراً تطــرح  17رضــت علينــا منــذ التــي فُ اإلرهــابحــرب  نأأعــرف  أنــا
لكم، لكل واحد منكم، نحن سنتغلب، نحن سننتصر، ليس  أقول أن وأريدماذا بعد؟ ما الذي يجب عمله؟ : تسأل كل يوم

  .ألننا على حق فحسب، بل أيضاً ألنه ليس ثمة طريق آخر
. أيضــاً مــن هنــا إىل أولئــك جميعــاً الــذين يتحــدثون عــن انهيــار، عــن يــأس، عــن فقــدان األمــل أتوجــهوأريــد أن 

دين، هذا وقت تقديم يد العون يف كـل مكـان ممكـن، ليس هذا وقت كالم االنكسار، إنه الوقت كي نقف صامدين وموحَّ
ــلهــذا وقــت إبــداء ا فيــه أننــا فخــورون بــأن نكــون التــي تقــع يف أســاس طــابع الشــعب اليهــودي، هــذا وقــت نبــدي " معــاً" ـ

  .رض إسرائيلويهوداً يف أ إسرائيليين
  يا مواطني إسرائيل، 

تدمير شعبنا، ستتواصل وسـتكون قاسـية  وحربنا، ضد من يحاول. دائماً إن تطلعنا إىل السالم سيظل قوياً
وعنـــدما . ملشـــتركك اليـــوم، ســـنقف موحـــدين، معـــاً، يف مواجهـــة الهـــدف اوكمـــا يف املاضـــي كـــذل. وال تعـــرف املســـاومة

 .النار يؤدي إىل الهدوء، يمكننا التحدث يف شأن السالم إلطالقنتوصل إىل وقف 
  



 

 
 

  

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
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