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  تصريح لوزير اخلارجية اإلسرائيلي، شلومو بن ـ عامي،
  املنطقة بأكملها للخطريتهم فيه الرئيس ياسر عرفات بتعريض 

  ]مقتطفات[ .12/10/2000تل أبيب، 
  
  

  [.......]  
لقد ردت إسرائيل، وستضطر إىل االستمرار يف الرد، وبقوة، إذا مل يوقف الفلسطينيون فوراً جميع أعمال   
ولقد . لقد قامت هذه احلكومة بمبادرات بعيدة املدى وجريئة وغير مسبوقة يف عملية السالم. شكالهالعنف وأ

  .وصلنا والمسنا احلدود القصوى ملا هو مسموح به وقابل للبقاء
لكن يجب عدم الشك يف أن إسرائيل مستعدة، . الفصل بين الشعبين أمر حتميو. السالم قيمة ثمينة  

  .ألحد اختبار هذا التصميم وال أنصح. ةوجاهزة، ومصممة، وقوي
  [.......]  
جداً حقاً، للقول إن عرفات وراء هذه املوجة  ، متيناً ًمنذ أن بدأت األزمة أخبرناكم أن لدينا أساساً متينا  

  .[....]من العنف 
  [.......]  
يف طريق السالم  ورفضه االستمرار يف العملية السياسية والسير[....] عرفات يتحمل املسؤولية كاملة   

  .يجب أن يكونا واضحين لنا جميعاً
إنه يشكل تهديداً لهذه األنظمة يجب إيقافه، إذا . عرفات يعرّض املنطقة بأكملها للخطر، ويزعزع األنظمة  

كان اجملتمع الدويل، واألقطار الرئيسية يف املنطقة بالذات حريصة، مثلنا، على االستقرار، ولها مصلحة يف 
حصر أمد األزمة وتقصيرها؛ إذا نقلت هذه األقطار، وخصوصاً شركاءنا املصريين واألردنيين، إىل عرفات 

م فوراً نحو مرحلة جديدة يف العملية ، ففي إمكاننا التقد"أوقف العنف اآلن، فوراً: "رسالة واضحة وقاطعة
  .[....]السلمية 

  [.......]  
نحن نرى فيك، أيها : نحن مستعدون لنفعل ذلك يف هذه اللحظة، ومن ثم نتابع ونقول للشعب الفلسطيني  

لكن لدينا شكوكاً كبيرة . نحن نرى فيك شريكاً يف السالم. الشعب الفلسطيني، شريكاً لنا يف مصير مشترك
. ذا كان عرفات، الذي عاد إىل طريق اإلرهاب ـ الطريق نفسها التي كان يسلكها قبل اتفاق أوسلو ـ شريكاًفيما إ

  .لدينا عالمة استفهام كبيرة بشأن هذا األمر
  

                                                 
 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت:  

     mfa.gov.il‐http://www.israel     

  .وقد أدلى بن ـ عامي بهذا التصريح أمام رجال السلك الدبلوماسي في تل أبيب   



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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