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  أمام الكنيست لرئيس احلكومة اإلسرائيلية كلمة
  .يف مناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست

  
  

استناداً إىل حُسن إدراكي وتقديري، فإن توقيع معاهدة السالم الكامل بين إسرائيل واململكة األردنية قد "  
  ."يتم فوراً، يف القريب العاجل، قبل انتهاء السن امليالدية

س احلكومة النقاب عن أنه يف لقائه األخير مع امللك حسين، الذي تم يف مدينة العقبة يوم وكشف رئي  
أنهما عازمان على التوصل يف أقرب وقت إىل توقيع  ]األردين[اخلميس املاضي، أوضح له امللك وويل العهد 

بين إسرائيل  'سالم حار'على إقامة أن امللك عازم "وأكد رابين . معاهدة سالم كامل بين إسرائيل واململكة الهاشمية
  ".السالم بيننا لن تكون للحدود بين األردن وإسرائيل أية داللة جوهرية] موضوع[وقال يل إنه يف . واألردن

وأشار رئيس احلكومة إىل أنه ما زال هناك عدد من املسائل التي تتطلب احلل مع األردن يف جماالت   
يف األيام القليلة املقبلة سيعود مبعوثنا إىل طاولة املفاوضات مع ممثلي "ين وقال راب. احلدود، واملياه، واألمن

  ."األردن، وصوالً إىل توقيع إسرائيل معاهدة سالم أُخرى
ليس ثمة قوة يف العامل يمكنها أن تزحزحنا، "، أعلن أن ةوعندما تطرق رابين إىل املفاوضات مع سوري  

] سليمة[مل يتم التوصل إىل سالم كامل، سالم حقيقي يتضمن ترتيبات أمنية ولو سنتمتراً واحداً، يف اجلوالن، إذا 
." تغييرات] إحداث[فالسالم احلقيقي فقط يحرك فينا االستعداد لـِ . وإسرائيل ةومتكاملة ـ سالم الشجعان بين سوري

فالعامل : ألعوام األخيرةيجب أن يكون املرء منا كالنعامة حتى ال يالحظ أن أموراً جلّى حدثت يف ا"وعلى حد قوله 
االعتراف بحق إسرائيل يف الوجود،  ةوبقدر ما رفضت سوري. تغير، والدول العربية، وإن ليس كلها، تغيرت أيضاً

يدنا املمدودة نحوها، قمنا  وبقدر ما رفضت سورية. وبحقها يف العيش بسالم، مل يكن هناك مكان ألي حوار معها
لكن يف األسابيع . مترات من دمشقوالن، على بعد بضع عشرات الكيلويف اجلبتعزيز وجودنا العسكري واملدين 

  ."ألن تكون شريكاً يف حملة السالم ةسورياألخيرة، بدأنا نالحظ إشارات كهذه، وغيرها، بالنسبة إىل استعداد 
ما زال بعيداً،  ةفالسالم مع سوري. كثيراً ما زال ينتظرنا عمالًالطريق ما زال طويالً، وأن "وأكد رابين أن   

لن نعود إىل أيام  ؛'ليس ثمة من نحاوره'لن نعود إىل أيام القول . لكن ليس ثمة نية لدينا لتجاهل هذه اإلشارات
لن نعود  ؛'العامل كله ضدنا' لن نعود إىل أيام القول ؛'نحن ننتظر مكاملة هاتفية من الطرف اآلخر' القول

  ."ر إىل األمامإننا نسي. إىل تلك األيام
واعترف رابين بأنه، خالفاً للعالقات اجليدة القائمة بين إسرائيل وبين الفلسطينيين واألردنيين، فإنه   
لكننا عازمون . فاالتصال بهم يتم بواسطة الواليات املتحدة األميركية. حوار جيدة مع السوريين] أقنية[ليس لنا 

وكي نتوصل إىل معاهدة كهذه، علينا أن نتوصل إىل اتفاق . ةسوري على التوصل إىل توقيع معاهدة سالم كامل مع
  ."ا ال شيءا كل شيء وإمّمّمعها حول أربعة عناصر يف آن معاً، ال فصل بينها، فإ

التي  ةاحلدود بين إسرائيل وسوري) أ: (العناصر األربعة فحددها بما يلي وتطرق رابين بالتفصيل إىل تلك  
اجلدول الزمني لتنفيذ ) ب. (ةواليوم، ليس ثمة اتفاق بشأنها بين إسرائيل وسوري. لسالميجب أن حتُدد يف معاهدة ا

كم سيستغرق االنسحاب إىل حدود السالم، وما ستكون عليه مراحل االنسحاب، وحتقيق : عناصر معاهدة السالم
ة التطبيع الكامل بعد مرحلة انسحاب أوىل حمدودة جداً ال اختبار عملي) ج. (عملية التطبيع، وخالفه من العناصر
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والقصد هو اختبار كيفية حتقيق عملية التطبيع الكامل، ويف خالل . حتتم اقتالع مستوطنات يف هضبة اجلوالن
ترتيبات األمن بدءاً ) د. (ثالثة أعوام، بحيث تواصل إسرائيل خاللها االحتفاظ بمعظم أراضي هضبة اجلوالن

أساس جغرايف متماثل،  عدد أفراد القوات النظامية على أساس متبادل، وجتريد مناطق من السالح، ال على بتقليص
وانتشار قوات متعددة اجلنسية، على غرار ما هو قائم يف سيناء، بما يف ذلك قوات أميركية، وانتهاء بمحطات إنذار 

  .وعمليات تفتيش ورقابة دورية وإىل غير ذلك
شيء سوى ترتيبات أمنية مرضية لنا يستطيع أن يحملنا على أن نلقي على عاتقنا  ال"وقال رابين   

  ."اخملاطر الكامنة يف انسحاب يف اجلوالن
وبحسب قوله، ففي هذه املرحلة ال يزال هناك خالفات يف الرأي بالنسبة إىل كل عنصر من هذه العناصر   

  .، وال تزال الفجوات عميقةةاألربعة بين إسرائيل وسوري
تطرق إليهم من خالل  فقد. وكرس رابين جزءاً جوهرياً من خطابه للمستوطنين يف هضبة اجلوالن  

  .اإلعراب عن تقديره واحترامه لهم، وبالغ يف تملقهم ومدحهم
طالئعيون، : ال يوجد بيننا من هو أفضل منهم. لقد أوفدتْ حكومات إسرائيل إىل اجلوالن خيرة األشخاص"  

وليس جمرد مصادفة أن يخترق التعاطف . لون قاموا ببناء مشروع مثير لالحترام والتقديروأصحاب رؤيا، ومقات
فكل ما حلمنا بأن نراه من خير وجمال يف إسرائيل ويف  .اجلماهيرجال اجلوالن األحزاب كافة ويجرف مع ر

طنة كتسرين، أبنائها اإلسرائيليين يتجسّد يف درورا ويهودا من مستوطنة مروم هغوالن، وسامي من مستو
  ."من كفار حاروف، رجال اجلوالن ودغانيت

ومل نخطىء عندما شجعناهم على بناء بيت . مل نخطىء عندما أوفدناهم إىل اجلوالن: "وأضاف رابين  
فقد كان ذلك هو العمل الصحيح يف الوقت الصحيح ويف املكان . هناك، وتربية أطفال، وغرس كروم وقطف الثمار

. حترام الذي أكنه لالستيطان يف اجلوالن، فإنه مل يكن، يف أية مرة، هو األساس واجلوهرلكن مع اال. الصحيح
  ."فأهمية اجلوالن نابعة من أهميته ألمن إسرائيل، بما فيه من مستوطنات أو من دونها

وشدد رابين على أن واجبه األسمى كرئيس للحكومة، وواجب احلكومة كلها، هما فحص كل إمكان   
واآلن، وألول مرة منذ قيام . طلبنا السالم وسعينا ألجله. ألعوام طويلة فتشنا عن كل شق. "السالمللتوصل إىل 

  ."ةإسرائيل، هناك فرصة للسالم مع سوري
أصدقائي يف هضبة اجلوالن، أود أن أتوجه : "ويف ختام خطابه توجه رابين إىل املستوطنين يف الهضبة  

ه؟ هل نمتنع من أية حماولة؟ هل نمتنع من بذل أي جهد للتوصل إىل ما الذي يتوجب علينا فعل: إليكم بسؤال
السالم؟ هل نرفض رفضاً قاطعاً إمكان وضع نهاية للحروب كلها؟ لست ملزماً وحدي بتقديم الرد على ذلك إىل 

لتي مل يف احلكومة، قررنا إتاحة الفرصة، ا. جميع مواطني إسرائيل؛ فأنتم يف اجلوالن ملزمون أيضاً بتقديم الرد
  ."ةتكن قائمة يف املاضي، للسالم مع سوري

  

                                                 
 درورا ويهودا وسامي ودغانيت أسماء لمستوطنين ُيعتبرون قدوة في تجسيد قيم االستيطان. 
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 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  
 


