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  *كلمة رئيس احلكومة اإلسرائيلية
  أمام الكنيست طالباً املصادقة على

  االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
21/9/1993.**  

  
  سيدي رئيس الكنيست، الكنيست املوقر،  
على طاولة الكنيست، وضعت احلكومة اليوم إعالن املبادئ بشأن الترتيبات االنتقالية للسلطة الذاتية   

بين وجدول األعمال للمفاوضات . ف.ت.ناطق، وكذلك الرسائل املتبادلة بين إسرائيل ومللفلسطينيين يف امل
. وقد وُضعت أمام أعضاء اجمللس الوثائق كافة ذات العالقة باملوضوع، وليس ثمة اتفاق سري. إسرائيل واألردن

ابة إبداء الثقة وستطلب احلكومة مصادقة الكنيست وسترى قرار الكنيست بمث. كل شيء واضح على الطاولة
  .باحلكومة وقراراتها

  الكنيست املوقر،  
بعد ثالثة أيام، سيكتسي كل يهودي، يف كل مكان، بقداسة يوم الغفران، بمجيء يوم حماسبة النفس   

  .القومية والشخصية
يف ذلك املساء سيقول ماليين اليهود، يف كل زاوية، من كازابالنكا وبيونس أيرس حتى ملبورن وكريات   

  ."إفتح لنا بوابة، إذْ انقضى نهار: "نةشمو
تؤمن اليوم أنه يف العام الذي أقبل علينا باخلير فُتحت بوابة سالم، بوابة بركة، وقد إن حكومة إسرائيل   

عشية يوم الغفران ." امنحنا سالما، خيرا وبركة، حياة، لطفا، فضال ورحمة، علينا وعلى كل إسرائيل شعبك: "قيل
  .إسرائيل، إىل شعب إسرائيل فرصة للسالم، وربما لنهاية احلروب والعنف واإلرهاب ، تقدّم حكومة1994

من يحيا ومن يموت، من يف نهايته ومن ليس يف نهايته، : "يف صلوات هذه األيام املباركة يقولون أيضا  
  ".من باملاء، من بالنار، من بالسيف

كلنا، ." من بالنار ومن بالسيف"منا وحلمنا يف هذا اليوم املرير، قبل عشرين عاما، أحسسنا على عظا  
. متدينين وعلمانيين، يسارا ويمينا، يهودا وغير يهود، مواطني إسرائيل، عشنا أصعب الساعات يف تاريخنا كدولة

اجلوالن، أوقف جنود اجليش اإلسرائيلي يف سيناء، يف مرتفعات جبل الشيخ يف هضبة " املزرعة الصينية"يف رمال 
موجات ] أوقَفوا[االحتياط، وهم من أفضل من بيننا، ـ سواء من كان منهم يف اخلدمة النظامية أو يف ! ـ بأجسادهم

ويف املعركة ضد اجليش املصري، وضد اجليش السوري، . الدبابات وطوابير اجلنود الذين كانوا يهددون وجودنا
  .يش اإلسرائيلي وقادتهوتسعة وستون من جنود اجلودفاعا عن حياتنا وبيتنا، سقط ألفان وخمسمئة 

وحتى اليوم، بعد مرور عشرين عاما، نحن نتأمل ملوت أعزائنا ونشاطر احلزن العائالت الثكلى، التي مل   
  .عشية يوم الغفران، قلوبنا معها، وستبقى دائما. تمح األعوام املنقضية أملها ومل تشف ندوب فاجعتها

  الكنيست املوقر،   
، أعداءنا، حدود القوة العسكرية، واإلمكانات الكامنة ]علّمت[نا، وبال تشبيه إن حرب يوم الغفران قد علمت  

  .يف احلل السياسي، سواء بسواء
بعد توقيع اتفاقيات فصل القوات مع مصر وسوريا، وبعد توقيع االتفاق املرحلي مع مصر، وبعد جالء   

ا اليوم، أعواما طويلة من السالم والهدوء القوات اإلسرائيلية من مصر ومن سوريا، شهدنا وال نزال نشهد حتى هذ
  .والطمأنينة يف بؤرتي النار واحلرب هاتين

وبفضل إقدام ومبادرة رئيس احلكومة مناحم بيغن رحمه الله، وقًعت حكومة إسرائيل اتفاق سالم أوال   
تقريبا هدوء وأمن منذ عشرين عاما  وإسرائيلومهما ال نظير له مع مصر، يف حين يسود احلدود املشتركة لسوريا 

  .يتمتع بهما سكان هضبة اجلوالن
  سيدي رئيس الكنيست، الكنيست املوقر،  

                                                 
 يتسحاق رابين *

 22/9/1993، "يديعوت أحرونوت" **
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منذ مئة عام وأكثر ونحن نطالب ببناء بيت لنا يف املكان الوحيد على األرض الذي كان وسيكون بيتنا،   
وبأن نزرع شجرا، منذ مئة عام وأكثر ونحن نطالب بالعيش هنا يف سالم وطمأنينة، . هناك يف أرض إسرائيل

ومنذ مئة . منذ مئة عام وأكثر ونحن نريد حسن اجلوار مع احمليطين بنا، وحياة من دون خوف وفزع. ونشق طريقا
  .عام وأكثر ونحن نحلم، ونحارب

نحن الذين عدنا إىل وطننا، بعد ألفي : يف أعوام االستيطان املئة، شهدت هذه األرض، معاناة جمة، ودما  
بعد كارثة أودت إىل األفران بخيرة الشعب اليهودي، نحن الذين كنا نبحث عن هدوء بعد العاصفة، عام يف املنفى، 

عن مكان نريح رؤوسنا فيه، نحن مددنا يدنا إىل اجليران ـ وهم رفضوها مرة تلو األُخرى، ومرة تلو األُخرى، ومل 
  .تكلّ أنفسنا يف طلب السالم

املعذبة برشقات الرصاص واأللغام والقنابل اليدوية؛ نحن لقد ترافقت طريق حياتنا يف هذه األرض   
إن مئة عام . زرعنا وهم قطعوا، نحن بنينا وهم هدموا، نحن كنا نحتفل وهم يهاجمون؛ كل يوم كنا ندفن موتانا

  .من احلروب واإلرهاب أصابتنا، لكنها مل تصب احللم، مئة عام ونحن نحلم بالسالم
  الكنيست املوقر،  
كومة التي تقلدت مهمتها قبل عام، قررت أن حتاول كسر حلقة احلروب واإلرهاب، أن حتاول إن هذه احل  

بناء عامل جديد يف الدولة، يف البيت، ولكل العائالت التي مل تعرف حتى يوما واحدا يف حياتها مل تبك فيه أمهات 
أبناؤنا وأحفادنا الثمن املؤمل كيال يدفع  ،حد للكراهيةلقد قررت هذه احلكومة أن حتاول وضع . على أبنائهن

لقد قررت هذه احلكومة أن تهتم بحياتهم وأمنهم، وأن تزل األمل والذكريات القاسية، . للحروب واإلرهاب والعنف
  .وأن تصلي وتأمل بالسالم

إن هذه احلكومة مصممة على رأيها يف أن تتبنى كل قوة، : "قبل عامقلنا يوم تقديم احلكومة إىل الكنيست   
تخترق كل طريق، وأن تفعل كل ما هو مطلوب وممكن وما يتجاوز ذلك، من أجل األمن القومي والشخصي، ومن  وأن

  ."أجل السالم ومنع احلروب
من الواجب علينا، حيال أنفسنا وحيال أبنائنا أن نرى العامل كما هو اليوم، وأن نمتحن : "قلنا آنئذ  

يجب أن . جزءا من العامل املتغيرعمله لتكون دولة إسرائيل اخملاطر ونختبر الفرص، وأن نعمل كل ما يمكن 
علينا أن نلحق بركب السالم واملصاحلة والتعاون . نتخلص من الشعور بالعزلة الذي أملّ بنا قرابة خمسين عاما

  .إالّ، نظل متأخرين ووحيدين يف احملطة. الدويل الذي يلف العامل يف هذه األيام
ستقترح احلكومة على الدول العربية والفلسطينيين : "نيست، الكلمات التاليةقلنا لكم آنئذ، أعضاء الك  

وكخطوة أوىل على طريق احلل الدائم، . متابعة مفاوضات السالم على أساس الصيغة التي أرساها مؤتمر مدريد
وخالل فترة  .ليس يف نيتنا أن نهدر الوقت الثمين. سنناقش تطبيق احلكم الذاتي يف يهودا والسامرة وقطاع غزة

  ."قصيرة من الوقت، سنفتح احملادثات ونواصلها من أجل تخفيف جذوة الكراهية بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل
إن وجود حمادثات بشأن هذا املوضوع يثير قلقا لدى الذين اختاروا من : "كما قلنا يوم تقديم احلكومة  

ا أُطلعكم على أن احلكومة ستكون مسؤولة، بواسطة اجليش ها أن. بيننا االستيطان يف يهودا والسامرة وقطاع غزة
  ."اإلسرائيلي وسائر قوى األمن، عن أمن هؤالء السكان ورفاهيتهم

إن هذه احلكومة، مثل سابقاتها جميعا، تؤمن بأن ال خالف داخل هذا اجمللس يف : "وبشأن القدس قلنا  
واملوحدة ليست موضع مساومة، وهي كانت وستبقى  إن القدس الكاملة. شأن كون القدس عاصمة أبدية إلسرائيل

  ." إىل األبد عاصمة شعب إسرائيل حتت سيادة إسرائيل، املكان الذي يتشوق كل يهودي إليه ويحلم به
  أعضاء الكنيست،  
ويف . وَعدنا أن نحاول جلب السالم إىل البلد: شهرا قدّمنا ألعضاء الكنيست وجلمهور الناخبين 14قبل   
ي مرّت مذّاك، مل نغلق أي باب، مل نضيّع أية فرصة، بحثنا يف كل صدع والتفتنا إىل كل إيماءة، ومل نحل الفترة الت

  .دون أي فرصة للتوصل إىل السالم، إىل تسويات مرحلية، تتيح حياة طبيعية لكال الشعبين يف هذا البلد
ويف جمرى املفاوضات مع الوفد . ينأجرينا مفاوضات مع وفود سوريا ولبنان واألردن والفلسطيني  

يف . ف.ت.الفلسطيني ـ األردين يف واشنطن، اتضح مع مرور األيام أن العنوان الواحد والوحيد للقرارات هو قيادة م
  .تونس
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. كان يمكن سلوك مسلك النعامة، وكان يمكن أن نكذب على أنفسنا، وكان يمكن أن ندفن رأسنا يف الرمال  
فسنا، أن ندعي أن فيصل احلسيني وحنان عشراوي وآخرين يمثلون سكان املناطق، وأننا ال كان يمكن أن نخدع أن

  .نعلم وال نريد أن نعلم من يقف وراءهم
كنا نعرف جيدا من يقف وراءهم، ويعرف ذلك جيدا سكان دولة إسرائيل، . قررنا أالّ نسلك هذا املسلك  

قتلة  إليناإرهاب وتخريب مل تعرف الرحمة، منظمة أرسلت هذه منظمة : وليس لنا أية مصلحة ورغبة يف اإلخفاء
يف تل أبيب، والذين هاجموا األبرياء " سافوي"األوالد يف أفيفيم، يف معالوت، والذين أطلقوا النار على نزالء فندق 

  .اإلرهاب والقتل والتخريب يف حافلة الركاب الدموية على طريق الشاطئ، ومئات أعمال
ملنظمة دم املئات من أعزائنا، دم عائلة سمدار هيرن يف نهاريا، دم عفرا فيطال، أبناء لقد سفكت يد هذه ا  

  .ألفيه منشيه، دم أبرياء، كانت تهمتهم كلها أنهم يهود] مستوطنة[عائلة إيبي موزس من 
. ف.ت.ليس لنا إالّ ما هو موجود، م. ال يمكننا أن نختار جيراننا، وال أعدائنا، حتى األكثر وحشية منهم  

  .معها اليوم نبحث عن طريق السالم. التي حاربتنا، ونحن الذين حاربنا ضدها
ومن حقنا، خُلُقيا، أال جنلس إىل مائدة حمادثات . يمكننا أن نغلق أي باب، أن نقطع أية حماولة للسالم  

وكانت لدينا . زنادأالّ نصافح يد من رفعت يده السكين علينا، أالّ نمد يدا إىل من ضغطت يده على ال. ف.ت.مع م
يف الدائرة التي اضطررنا إىل أن نكون [...] ألن نكون شركاء . ف.ت.القوة ألن نرفض بسموّ نَفْس، مقترحات من م

  .احلرب، اإلرهاب، العنف: فيها
ممثال للشعب . ف.ت.م بِقررنا االعتراف . لكننا اخترنا طريقا أُخرى، طريقا تعطي فرصة، تعطي أمال  

كنا نعرف، . مل نفعل ذلك بسهولة، مل نسارع إىل التوقيع. ملفاوضات يف إطار حمادثات السالمالفلسطيني يف ا
يف رسائلها إىل رئيس . ف.ت.مل نفعل ذلك إالّ بعد أن التزمت م. ونحن نعرف اليوم، كم هي ثقيلة أحمال املاضي

  :احلكومة، األمور التالية
 .االعتراف بحق إسرائيل يف سالم وأمن –
 .اخلالفات يف املستقبل بالطرق السلمية وباملفاوضات تسوية جميع –
 .إدانة اإلرهاب والعنف ووقفهما يف إسرائيل واملناطق ويف أي مكان آخر –
اعتبار مواد امليثاق الفلسطيني التي تناقض حق إسرائيل يف الوجود واملسار السلمي باطلة، وإلغاؤها  –

 .رسميا يف املؤسسة املالئمة
اخلارجية شمعون بيرس باسم حكومة إسرائيل اتفاق إعالن املبادئ االنتقالية  يف واشنطن، وقع وزير  

  .ويف هذا االتفاق، الذي يمكّن الفلسطينيين يف املناطق أية صالحيات جتاهها. فقط
تظل القدس املوحدة حتت سلطة إسرائيل، وليس للهيئة التي ستدير حياة الفلسطينيين يف  –

 .املناطق أية صالحيات جتاهها
ل املستوطنات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة وغزة حتت سلطة إسرائيل من دون أي تغيير تظ –

 .يف مكانتها
 .ال تنطبق صالحيات اجمللس الفلسطيني على أي إسرائيلي يف مناطق يهودا والسامرة وغزة –
يواصل اجليش اإلسرائيلي حتمل املسؤولية الشاملة عن أمن املستوطنات، واإلسرائيليين يف  –

الدفاع عن خطوط : ملناطق، وأمن كل إسرائيلي يف أثناء وجوده يف املناطق، واألمن اخلارجي، أيا
 .املواجهة احلالية على طول نهر األردن وحدود مصر

 .ينتشر اجليش اإلسرائيلي وفقا لهذه املهمات يف جميع مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة –
م إىل مفاوضات تبدأ بعد عامين من املوعد الذي تُرجأ املوضوعات كلها املتعلقة باحلل الدائ –

أي إن إعالن . حتدد يف االتفاق، مع احتفاظ حكومة إسرائيل بحرية مواقفها فيما عنى صورة احلل الدائم
 .املبادئ يبقي اخليارات كافة مفتوحة يف هذا اجملال

يني منتخب سيدير حياة يستبق تطبيق االتفاق للفترة االنتقالية يف غزة وأريحا إلقامة جملس فلسط  
وال يقام اجمللس إال بعد أن يتم االتفاق بيننا وبين الفلسطينيين على  .يهودا والسامرة وغزةمناطق الفلسطينيين يف 

واملهلة احملددة إلجراء االنتخابات هي تسعة شهور من بدء سريان مفعول اتفاق إعالن . بنيته وتركيبه ومهماته
  .ة غزة وأريحا أوال بمثابة اختبار لقدرة الفلسطينيين على تطبيق اتفاق املبادئوترى إسرائيل مرحل. املبادئ
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لقد كُتب علينا وعلى : "قلت يف واشنطن، يف األسبوع املاضي، وأود أن أؤكد هنا أيضا هذه األمور  
ارك، نحن اجلنود الذين عدنا من ميادين املع. الفلسطينيين أن نعيش معا، فوق تراب واحد يف األرض نفسها

ملطخين بالدم، نحن الذين رأينا أبناء عائالتنا وأصدقائنا األفضل يموتون أمامنا، نحن الذين نذهب إىل اجلنائز 
  ."وليس يف وسعنا النظر يف عيون الوالدين واأليتام، نحن القادمون من أرض يدفن فيها الوالدان أبناءهما

. كفى دموعا ودماء: اليوم بصوت عال وواضحنحن الذين حاربنا ضدكم أيها الفلسطينيون نقول لكم "  
نحن مثلكم أُناس يريدون أن يبنوا بيتا، أن يزرعوا . ليس لدينا كراهية جتاهكم، وليس لدينا رغبة يف االنتقام. كفى

نحن اليوم نعطي فرصة للسالم، ونقول . شجرة، وأن حبوا، وأن يعيشوا إىل جانبكم بكرامة، بوفاق، كبشر، كأحرار
  ."إىل هنا، ال مرّة ثانية: عال وواضحلكم بصوت 

  سيدي رئيس الكنيست، الكنيست املوقر،  
إىل جانب : ليس لدينا أية نية أو رغبة يف أن نخفي احلقيقة عن أعضاء الكنيست وعن الشعب يف إسرائيل  

ن سنفعل كل ما مل تغمض عيوننا عن رؤية اخملاطر، ونح. املزايا الكبرى ـ السالم املتوقع ـ تكمن لنا أيضا خماطر
  .هو مطلوب من أجل تقليصها إىل احلد األدنى

ويف أية حال، فإن . ومع ذلك، نحن نعتقد أن اخملاطر حمسوبة، وليس فيها ما يمس وجود دولة إسرائيل  
قوة اجليش اإلسرائيلي، األفضل بين جيوش العامل، تقف يف تصرفنا إذا وصلنا وعندما نصل، ال سمح الله، إىل 

  .رساعة اختبا
توجُّهنا اليوم هو إىل الفرص اجليدة، إىل أيام ال قلق فيها وليال من دون خوف، إىل اقتصاد ينمو   

إذا وصل، وعندما يصل إىل هنا، السالمُ الذي نريده كثيرا، ستتغير حياتنا من أقصاها إىل . وجمتمع ال يعرف نقصا
  .لن نعيش بعد اآلن على سيوفنا. أقصاها

بعد مئة عام من العنف واإلرهاب، وبعد حروب ومعاناة، ثمة فرصة كبيرة اليوم يف بداية عام جديد،   
لفصل جديد يف تاريخ دولة إسرائيل، ثمة أمل بوقف الدموع، وتنفتح بيننا آفاق جديدة يف االقتصاد، يف اجملتمع، 

عتراف حتى من ألدّ هذا هو انتصار الصهيونية، وهي حتظى باال: لكن ما أود أن أقوله لكم أكثر من أي شيء آخر
. ثمة فرصة يف أن نحظى لعالقات حسن جوار، وبنهاية للثُّكْل الذي أصاب بيوتنا، وبوضع حد للحروب. أعدائها

  .وأنا أدعو أعضاء اجمللس جميعا إىل أن يمنحونا سانحة لتحقيق هذه الفرصة الكبرى
  .إسرائيل تم ولكل بيأعضاء الكنيست، دعوا الشمس تشرق، وخاتمة سعيدة للسنة اجلديدة، لك  

 
  

 



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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