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  وثائق إسرائيلية
  

  كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، يتسحاق رابين،
  أمام الكنيست بشأن االتفاق اإلسرائيلي ـ الفلسطيني االنتقايل

5/10/1995. ]مقتطفات[  
  

  
أرض إسرائيل كما كانت  نحن ننظر إىل احلل النهائي يف إطار دولة إسرائيل التي ستضم معظم رقعة

. ، وإىل جانبها كيان فلسطيني يشكل موطناً ملعظم سكان الضفة والقطاع من الفلسطينيينحتت االنتداب البريطاين
إن . نريد أن يكون هذا الكيان شيئاً أقل من دولة يدير على نحو مستقل حياة الفلسطينيين القاطنين ضمن سلطته

. قائمة قبل حرب األيام الستةحدود دولة إسرائيل خالل احلل النهائي ستقع يف ما هو أبعد من اخلطوط التي كانت 
  .1967يونيو /حزيران 4نحن لن نعود إىل خطوط 

  :وهذه هي التغييرات الرئيسية ال كلها التي نتخيلها ونريدها أن تتم يف احلل النهائي
  أوالً وقبل كل شيء، القدس املوحدة التي تضم معاليه أدوميم وغفعات زئيف كعاصمة إلسرائيل وحتت

يلية، مع احملافظة على حقوق أصحاب الديانتين األُخريين، املسيحية واإلسالم، يف الوصول بحرية السيادة اإلسرائ
  .والتعبد بحرية يف أماكنهم املقدسة وبمقتضى طقوس ديانتيهم

 إن احلدود األمنية لدولة إسرائيل ستقع يف وادي األردن، باملعنى األوسع للكلمة.  
 ومعظمها كان يقع  السكنية وغيرها من التجمعات وبيتار إفراتتغييرات تشمل إضافة غوش عتسيون و

  .، قبل حرب األيام الستة"اخلط األخضر"يف املنطقة إىل الشرق من 
 إقامة كتلة من املستوطنات يف يهودا والسامرة كالتي تقوم اآلن يف غوش قطيف.  

ة يف ثالث مناطق، وذلك من أجل ستتم املرحلة األوىل من إعادة االنتشار هذه لقوات الدفاع اإلسرائيلي
السماح للفلسطينيين بإجراء انتخابات للمجلس الفلسطيني ولرئيسه، من دون أن تكون هذه القوات موجودة على 

  .الدوام يف اجملتمعات الفلسطينية
ق ، ستتم إعادة انتشار قوات الدفاع يف ثالث مناطق وتشمل املناط")البنّية"أو املنطقة " (أ"املنطقة ] يف[

وستُنقل مسؤولية األمن املدين إىل السلطة . جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية ورام الله وبيت حلم: البلدية لست مدن
  .الفلسطينية

، حيث يعيش 450وعددها  تشمل جميع املدن والقرى تقريباً،") الصفراء"أو املنطقة " (ب"املنطقة 
سيكون الفلسطينيون . كون هناك انفصال يف املسؤولياتويف هذه املنطقة سي. الفلسطينيون يف الضفة الغربية

مسؤولين عن إدارة شؤون حياتهم، وحتتفظ إسرائيل باملسؤولية العامة ألمن اإلسرائيليين وحملاربة التهديد 
، ويف أي "ب"هذا يعني أنه سيكون يف إمكان الدفاع والقوى األمنية الدخول إىل أي مكان يف املنطقة . اإلرهابي
  .ءوقت تشا

، فتشمل كل ما ليس مشموالً يف املنطقتين "البيضاء"، أو املنطقة "ج"نطقة الثالثة، املنطقة أمّا امل
وهذه املنطقة هي التي توجد فيها املستوطنات اليهودية وجميع منشآت قوات الدفاع واملناطق . املذكورتين آنفاً

  .وستبقى هذه املنطقة حتت سيطرة قوات الدفاع. احلدودية مع األردن
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، التي هي "ج"وتشكل املنطقة . يف املئة من مساحة الضفة الغربية 30أقل من " ب"و " أ"املنطقتان تشكل 
  ...يف املئة من مساحة الضفة الغربية 70حتت سيطرتنا، أكثر من 
لقد تعهدنا، أي توصلنا إىل اتفاق وتعهدنا فيه أمام الكنيست أالّ نقتلع مستوطنة واحدة : أود أن أذكّركم

  ...التفاق االنتقايل، وأالّ نعرقل أعمال البناء للتوسع الطبيعييف إطار ا
يف االتفاق بشأن املراحل اإلضافية من إعادة االنتشار، جند أن  إذا تفحّصنا اخلرائط والفقرات الواردة

أن إسرائيل حتتفظ بحرية كاملة يف العمل من أجل تطبيق أهدافها األمنية والسياسية املتعلقة باحلل النهائي، و
ما عدا املناطق " ج"و " ب"تقسيم املناطق يمنح قوات الدفاع وأجهزة األمن السيطرة األمنية الكاملة يف املنطقتين 

  .املدينية
وبموافقة الطرفين، تم القرار أنه، وقبل إجناز طريق حلحول الدائرية، . وقد نشأت مشكلة صعبة يف اخلليل

 28اخلليل، وهذا األمر سيستغرق نصف عام إضايف، أي حتى لن يكون هناك إعادة انتشار كاملة يف مدينة 
از طريق حلحول ـوسيتيح إجن. وتقديرنا أن إجناز هذه الطريق الدائرية يستغرق ستة أشهر. 1996مارس /آذار

لإلسرائيليين التحرك من دون ) يف منطقة بيت حغاي ـ هار مانُوَّح ـ كريات أربع(الدائرية وطريق اخلليل الدائرية 
  ...رور عبر تلك األجزاء من اخلليل التي ليس فيها وجود يهوديامل

أن األشغال القائمة بهدف توفير األمن للتجمعات السكنية اإلسرائيلية، أي األسوجة  ويجب أن أؤكد أيضاً
وستُبنى طرق دائرية الهدف منها السماح للسكان اإلسرائيليين . ستستمر على نطاق واسع ،واإلنارة والبوابات

. لتحرك من دون املرور عبر مراكز سكنية فلسطينية، تلك املراكز التي ستُنقل إىل مسؤولية السلطة الفلسطينيةبا
وتبلغ . ويف أية حال، فإن قوات الدفاع لن تقوم بإعادة االنتشار من املدن السبع األوىل قبل إجناز الطرق الدائرية

  ].مليون دوالر 166[شيكل جديد مليون  500تكلفة االستثمار يف الطرق الدائرية نحو 
من أعماق قلوبنا ندعو مواطني دولة إسرائيل كافة، وال سيما الذين يعيشون يف يهودا والسامرة وقطاع 
غزة، كما ندعو السكان الفلسطينيين إىل منح فرصة لتعزيز السالم، وفرصة إلنهاء أعمال العدوان، وفرصة حلياة 

ا على الكرامة ووالفلسطينيين على حد سواء أن يتحلوا بضبط النفس، ويحافظونناشد اليهود . أُخرى، حياة جديدة
  .اإلنسانية، ويتصرفوا بصورة الئقة، ويعيشوا بسالم وأمن

  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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