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  *خطاب لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ **.يف افتتاح الدورة الصيفية للكنيست

  
  

[.......]  
وقد بلغت، يف . ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا" غزة وأريحا أوالً"إن املفاوضات مع الفلسطينيين بشأن 

قديرنا الراهن هو أنه، وبعد توقيع إن ت. وأرجو أن نتمكن من إتمام املفاوضات يف وقت قصير. رأيي، مرحلة متقدمة
االتفاق بقليل، ستتمكن قوات جيش الدفاع وغيرها من قوى األمن من إتمام إعادة انتشارها، أعني عقب مفاوضات 

  .ا يتم امتحان حماولة العيش املشترك مع الفلسطينيين بسالمهغزة ـ أريحا، وعند
احة أكبر حين لن يكون من الضروري يل، كوزير أنتظر تلك اللحظة التي سأشعر فيها برنني أأقول لكم 

فلسطيني يف خميمات لالجئين  250,000للدفاع، أن أبعث بدوريات جليش الدفاع إىل داخل مدينة غزة التي تؤوي 
  .ودير البلح ورفح يف خان يونس

أو يف إثر تقارير نُشرت، صحيحة كانت أو غير ذلك، أود أن أوضح أن أي اتفاق : وأضيف هنا ما يلي
، وبموافقة "حماس"رهاب من جانب أن إمكان االستمرار يف أعمال اإلبش "حماس"تفاهم يتم بين منظمة التحرير و

  .منظمة التحرير، من شأنه أن يمنع إبرام االتفاق وتطبيقه
إن هذه احلكومة التي وعدت ببذل اجلهود كافة من أجل السالم تنوي كذلك املضي قدماً يف احملادثات 

  .ولبنان واألردن ةمع سوري
ويبدو أن وزير . مايو، ستُستأنف احملادثات الثنائية يف واشنطن/أبريل وبداية أيار/ويف أواخر نيسان

وارن كريستوفر سيصل إىل املنطقة كي يُعد للمباحثات ومن أجل التمهيد للتقدم نحو توقيع ] األميركية[اخلارجية 
  .معاهدة سالم بيننا وبين الدول اجملاورة

ادثات السالم، وحتى يومنا هذا، مل نكتشف لدى السوريين بعدُ القدر املالئم من االنفتاح والتكيّف ويف حم
وحتى جهود أصدقائنا . ىل حمادثات جوهرية تتعلق باتفاق سالمإالذي من شأنه أن يؤدي إىل اختراق و

  .كن ناجحةاألميركيين، وهم الذين يرغبون أشد الرغبة يف أن يحل السالم يف منطقتنا، مل ت
فنحن نبذل جهداً كبيراً حتى ال تتكرر السابقة، أي . ويف الوقت ذاته، فإن موقف احلكومة احلالية معروف

جناز السالم مع وسحب كل وجود إسرائيلي، كشرط إل الثمن الذي دفعناه للسالم مع مصر، أي االنسحاب الشامل
  .ةسوري

سبيل إمكانات متعددة تتعلق بطبيعة السالم،  ومع ذلك، فنحن نستعد بجديّة للمفاوضات، ونعمل يف
وعمق االنسحاب من مرتفعات اجلوالن، والترتيبات األمنية، ومراحل تطبيق السالم، حتى يسمح الوقت لنا بعرض 

مرتفعات اجلوالن، وأيضاً بعرض ما سنطلبه من صديقتنا الواليات عملية التطبيع قبل إجناز االنسحاب من 
وإذا وصلنا إىل اتفاق مالئم مع السوريين، وإذا استدعى األمر انسحاباً ذا شأن، فسندعو إىل . املتحدة عقب السالم

  .استفتاء؛ فالشعب، وال أحد سواه، هو الذي يقرر
صبعها من إونحن نعلم بأن بيروت لن ترفع . ةإن املفاوضات مع لبنان مرتبطة باملفاوضات مع سوري

لقد اقترحنا، ويف املرحلة : ليوم أيضاً عرضنا للسلطات يف بيروتومع ذلك، فنحن نكرر ا. دون موافقة دمشق
أشهر ستة، على هذا اجليش وعلى امتداد ". املنطقة األمنية" ـلاألوىل، أن ينتشر اجليش اللبناين حتى احلدود الشمالية 

. يف جنوب لبنانأن يبرهن عن مقدرته على احلفاظ على األمن الكامل واالستقرار، وأن يجرد حزب الله من سالحه 
                                                 

 .يتسحاق رابين *

** Middle East Mirror, April 19, 1994.  
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، فإننا سنشرع يف مفاوضات "املنطقة األمنية" ـلوإذا قدم هذا البرهان وانتشر الهدوء التام على احلدود الشمالية 
ونحن مستعدون لالنسحاب إىل احلدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وذلك . ثالثة اًللسالم تستمر، كما أرجو، أشهر

  : بشروط ثالثة
 .يعسالم شامل وتطب) 1
 ترتيبات أمنية مالئمة، وطبعاً  )2
التزامنا بجيش لبنان اجلنوبي وسكان جنوب لبنان ـ دمج جيش لبنان اجلنوبي باجليش اللبناين، ) 3

 .ومنح ضمانات لسكان جنوب لبنان بأالّ يصيبهم أي ضرر
قبل االتفاق  أن هذا احلل لن يأتيويف املفاوضات مع األردن، احلل ممكن، غير أنه، ولألسف، لدي انطباع 

  .، وهي الشقيقة الكبرى التي تراقب كل شيءةمع سوري
ولسبعة . على امتداد سبعة وعشرين عاماً، كنا نتحكم يف شعب آخر ال يريد حكمنا. أريد أن أقول احلقيقة

، ينهضون يف الصباح وهم مشحونون بالكراهية 1,800,000اآلن كان الفلسطينيون، وعددهم وعشرين عاماً، 
  .وكل صباح ينهضون ملواجهة حياة صعبة، واللوم يف ذلك يقع جزئياً، ال كلياً، علينا. إسرائيليين وكيهودنحونا ك

فهناك أوالً ثمن غال، أي ثمن . وال جدال يف أن االستمرار يف حكم شعب غريب ال يريدنا له ثمنه
انتفاضة فلسطينية شعبية ضد  وعلى امتداد ستة أعوام ونصف العام شهدنا. املواجهات املستمرة بيننا وبينهم

رهاب، أن يلحقوا الضرر بنا وأن يوقعوا الضحايا بين صفوفنا، وأن نهم يحاولون، من خالل العنف واإلإ. حكمنا
  .يدمروا عزيمتنا

إسرائيلياً،  219منذ بدء االنتفاضة قُتل . أود أن أقدم بعض املعلومات، كما وردتني من جيش الدفاع
  .وهذا ثمن مرتفع. من املدنيين 151األمن ومنهم من قوات  68وكان 

ففي اللواء الذي كان يل شرف قيادته، ويف أثناء معركة . اآلن أن أتذكر حرب االستقالل ويصعب عليّ
أصبحت  حصار القدس والطريق إىل القدس، وخالل فترة ستة أشهر، ومن صفوف أحد ألوية الهاغاناه العشرة التي

إن بيننا أحد قادة اللواء البارزين وقادة جيش . ئيلية، سقط عدد مماثل من الناسسرافيما بعد قوات الدفاع اإل
لواء واحد من عشرة، من بين . الدفاع، عضو الكنيست رفائيل إيتان، املوجود معنا اليوم، وهو ال ريب يذكر ذلك

  .يمة أحد حينئذ، كما مل يفرح أحد بالدم املسفوكومل تتحطم عز. مدين أو ما يزيد قليالً 600,000
  .من املدنيين 2810من قوى األمن و 5062، منهم 7872: ا عدد جرحانا فهوأمّ

منهم،  69سرائيليون وقتل املدنيون اإل. فلسطينياً 1045وقوات األمن، وقد قتلت قواتنا، أي جيش الدفاع 
شخصاً أنفسهم خالل قيامهم  21يف ظروف غامضة، وقتل  99من أبناء شعبهم، وقُتل  922وقتل الفلسطينيون 

  .2156والعدد اإلجمايل هو . بإعداد متفجرات
وتقديري أنا هو أنه قد جرح ما ال يقل عن . فلسطينياً 18,967واستناداً إىل أرقام جيش الدفاع، جرح 

25,000.  
اع على امتداد الستة هذه هي أرقام الصر. شخص 140,000و 120,000وقد تم اعتقال وسجن ما بين 

  .أعوام ونصف العام
ا هي اخليارات أمامنا بعد سبعة وعشرين عاماً من احلكم، وال أود أن أستعمل لفظة أُخرى يف هذا م

  الصدد، من حكم كيان يختلف عنا ديناً وسياسة وقومية، من حكم شعب آخر؟
مل . يم االقتراحات مع غياب الشريكمكان األول هو املضي قدماً يف الوضع القائم كما هو، أي تقدإن اإل

واالستمرار على  يكن ثمة أية تسوية، وال يمكن أن توجد أية تسوية بال شريك ـ وحماولة حكم شعب آخر إىل األبد
  .رهاب إىل ما ال نهاية، معناها السير على طريق سياسي مسدودطريق العنف واإل
[.......]  

ل مواطن، وكل إسرائيلي يف املناطق وداخل اخلط األخضر، وغيرها، فك "حماس"ال نهاية ألهداف إرهاب 
ومن دون فصل الشعبين، فإن الوضع الراهن يمنح القتلة . جرامية يف القتلل باص، وكل منزل هدف لنياتها اإلوك

  .فرصاً ال نهاية لها "حماس"يف 
ويستعمل الطرق عشرات . مركبة 40,000واستناداً إىل تقديراتنا، تتحرك بين يهودا والسامرة وغزة يومياً 

وجنود جيش الدفاع يحمون املئات من املركبات يف املناطق، ومعظمها من . اآلالف من اجلنود واملدنيين يومياً
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فثمة شعب متداخل يف . ويختلط كل يوم مئات اآلالف من اليهود والعرب واآلالف من املركبات. الباصات، كل يوم
  .شعب آخر

وأكثر من يهودا . نتقال من املناطق إىل إسرائيل،؛ فرص انتقال أقل من غزةوهناك فرص ال حدود لها لال
ال يمكن . وثمة اآلالف من الطرق اخملفية واألُخرى الواضحة للعيان التي تؤدي من املناطق إىل إسرائيل. والسامرة

  .لنا أن نحكم إغالق املناطق
[.......]  
هم داخل وقتل عشرون من. إسرائيلياً ويهودياً وعربياً مدنياً 23قتل  1994يناير / الثاينكانون  1ومنذ 

  .وقتل ثالثة منهم يف املناطق. سرائيلية، بما فيها القدس املوحدةاألراضي ذات السيادة اإل
يحاولون حتطيم إرادتنا من  "حماس"فالقتلة يف . وال يخفى على أحد كم نحن حسّاسون جتاه الضحايا

  .اكين والعبوات املتفجرة والرصاص من املكامن والسيارات املفخخةخالل هذه الهجمات، مستخدمين السك
سبق لنا . سبق لنا أن تعلمنا ما هي السكاكين خالل احلوادث الدامية يف الثالثينات. وال أمل لهم بالنجاح

 تعلمنا ما هي الباصات اخملضبة بالدماء يف معايل. أن تعلمنا ما هي السيارات املفخخة خالل حرب االستقالل
سبق لنا أن تعلمنا ما هي اجملازر يف معالوت، ويف مطار اللد، ويف . عكرافيم ويف أفيفيم على الطريق الساحلية

مل نصب . املرة تلو املرة. ، ويف مسكاف عام، ويف نهارياهفندق سافوي، ويف كفار يوفال، ويف كريات شمون
  .رهابية لن توقف قافلة السالمتى األعمال اإلح. ونمضي من جديد األمر مؤمل، لكننا نستعيد نشاطنا. بالذعر

اخلطر على أمتنا قد ازداد يف اآلونة األخيرة، يف عقب اجملزرة من الصعب أن أحدد ما إذا كان مدى 
حلاق الضرر ب العربي يملك ألف سبب وتبرير إلرهاحتى وإن كان اإل. هودي من اخلليلاملشينة التي ارتكبها قاتل ي

  . رجل وأضاف املزيد إليهابنا، فقد جاء هذا ال
نحن مقتنعون بأن سلطات األمن . هو يف األردن "حماس"ـ كثف لمللقد اكتشفنا أن أحد مراكز النشاط ا

لذا، فقد وجدنا من . انعالمية والعملية يف عمّك فقد أتاحوا اجملال لألنشطة اإلاألردنية تعي هذا األمر، ومع ذل
أن ينشط ضد ] حسين[ونحن ننتظر من امللك . هناك "حماس"استمرار نشاط  املالئم أن نحذر السلطات األردنية من

  .ويض نظامه وحكم بلدهقالذين سيحاولون التوحد وت "حماس"جمرمي 
لالحق نحن نعي الضرر ا. غالقت، بما فيها التشديد يف شروط اإلجراءاوقد اتخذنا أيضاً سلسلة من اإل

وإذا فرض . إذا أردنا أن نعيش، يجب أن نكون أكثر تشدداً. يل لديناغالق، لكن ال بدبسكان األراضي من جراء اإل
  .الواقع علينا أن نفعل ذلك فسنكون متشددين أكثر فأكثر

والشرطة، وحرس احلدود، متورطة يف حرب ) GSS(وفوق كل هذا وذاك، فإن قوات جيش الدفاع واألمن 
رهاب، د لعمل هذه القوات ضد العنف واإلوال حدو. رهابال يزال يرتكب أعمال العنف واإل بال حدود ضد كل من

  .وذلك طبعاً ضمن إطار القانون
إن حرب . السالم صويض فرقرهابية، فهي تشارك أيضاً يف اجلهود الرامية إىل تا منظمة حزب الله اإلأمّ

نوبي يف وحزب الله هو الذي يقود الهجمات ضد جيش الدفاع وجيش لبنان اجل. رهاب يف لبنانلبنان مل تنه اإل
وجيش الدفاع، وجنود جيش لبنان اجلنوبي أيضاً، هم . أحياناً حتى ضد أهداف داخل إسرائيلو، "املنطقة األمنية"

  .الذين يضمنون احلياة الطبيعية للتجمعات السكنية الشمالية ولسكانها
وقد يزداد الوضع . بة وبهجماتهم القاتلةيفالطريق نحو السالم ممهدة بنياتنا الط. الياًحهذا هو الوضع 

 .غير أن السالم هو الذي سينتصر. لنا يف منع حدوث هجمات إرهابية أُخرىشولربما ف. صعوبة

  



 

 
 

  

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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