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 ]مقتطفات[ .الدفاع اإلسرائيلي، بنيامين بن ـ إليعيزر، للسالمرؤية وزير 

  
  

عرض بن ـ إليعيزر من خالل خطابه أسس برناجمه السياسي والذي يشمل قرارات جملس األمن، خطة  
صحيح أنه ال يوجد شريك : "حظي بتصفيق احلاضرين، وقالكلينتون وأجزاء من مبادرة السالم السعودية، و

ق الرؤية السياسية، ومن الصحيح أنه ال يمكن حتقيقها حتت إرهاب قاتل، ولكن حقيقة عرض هذه الرؤية من لتحقي
  ."طرفنا، من شأنها أن تساعد يف حتقيق شريك كهذا كي يوقف اإلرهاب

ويف تطرقه إىل قضية إقامة املستوطنات على يد حكومة حزب العمل، اعترف بن ـ إليعيزر أن بناءها كان   
ال يوجد عندي أي مشكلة يف القول اليوم إن إقامة املستوطنات يف قلب قطاع غزة ويف أماكن نائية يف " :خطأً

مع كل االحترام واحلب الذي أكنه لتلك . الضفة الغربية والقطاع، حتى على يد حكومة حزب العمل كانت خطأً
اص من إخالئها يف إطار اتفاقية نماألمكنة ولألشخاص الصاحلين الذين أرسلوا للعيش هناك، فلن يكون هناك 

  ."سالم، وفقط يف إطار تسوية سلمية وليس قبل ذلك وليس عن طريق انسحاب أحادي اجلانب
أحترم رأي زمالئنا املهمين من حزب العمل : "أمّا بالنسبة حلكومة الوحدة الوطنية، فقال بن ـ إليعيزر  

ولكن يجب أن . ولديهم تفسيرات جيدة. الذين ال يريدون أن يكون حزب العمل شريكاً يف احلكومة يف هذه  املرحلة
ار فاصل، وملا تم إخالء مواقع استيطانية، وملا كانت نتذكر أنه لو مل نكن يف احلكومة ملا تم اتخاذ قرار بإقامة جد

السلطة الفلسطينية قائمة اليوم، ولكان عرفات مطروداً، األمر الذي كان سيؤدي إىل شرخ بيننا وبين العامل الغربي 
  ."والعربي املعتدل ولكانت إسرائيل يف الزاوية وليس عرفات

انسحابنا من احلكومة سيؤدي إىل  . ليكن األمر واضحاً: "ويف توجه مشوب باالنفعال، قال بن ـ إليعيزر  
  ."توقف فوري يف عملية بناء اجلدار الفاصل

  
  

                                                 
 يف اإلنترنت) 2/7/2002" (يديعوت أحرونوت"موقع : املصدر:  
    http://www.arabynet.com    

  .ب ألقاه أمام مؤتمر حزب العملرؤيته هذه يف خطا ضوكان بن ـ إليعيزر عر
 



 

 
 

  

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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