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  بيان للحكومة اإلسرائيلية بشأن االجتماع
  األوروبي ـ املتوسطي يف شتوتغارت، 

  ومسألة اإلرهاب
  ]مقتطفات[ *.18/4/1999القدس، 

  
  

  :، جرى ما يلي18/4/1999يف ) األحد(يف االجتماع األسبوعي للحكومة اليوم 
ـ يف مستهل االجتماع، أطلع وزير اخلارجية أعضاء احلكومة على جمريات اجتماع وزراء اخلارجية 1

 .األوروبيين، الذي حضره خالل نهاية األسبوع، يف شتوتغارت
وقد أشار وزير اخلارجية إىل أنّ وزير اخلارجية السوري، فاروق الشرع، ادّعى يف أثناء االجتماع أن 

 4ين، يتسحاق رابين وشمعون بيرس، كانا وعدا بانسحاب إسرائيل إىل حدود رئيسي احلكومة األسبق
، يف إطار تسوية مع سورية؛ فردّ وزير اخلارجية أن حكومة الليكود غير مستعدة اآلن، وال يف 1967يونيو /حزيران

  .املستقبل، للقبول بأية شروط مسبقة الستئناف مفاوضات السالم مع سورية
أنه أصرّ على عدم ذكر هذه املسألة يف البيان اخلتامي لالجتماع، وأنه قد تمّت  وأضاف وزير اخلارجية

  .االستجابة لطلبه هذا
وقال رئيس احلكومة إن تصريحات وزير اخلارجية السوري تؤكّد بوضوح ما كان معروفاً عن قبول 

ارجية السوري تفسّر كذلك ويف رأيه أن تصريحات وزير اخل. احلكومة السابقة باالنسحاب إىل شاطئ بحيرة طبرية
. ملاذا مل تُستأنف احملادثات، ألن حكومة الليكود مل ولن توافق على مثل هذا الشرط كنقطة النطالق املفاوضات

ورغبة حزب العمل واليسار يف استئناف احملادثات من النقطة التي توقّفت عندها يف عهد احلكومة السابقة، تعني 
  .فاف بحيرة طبريةموافقتهما على التراجع إىل ض

ـ وعرض رئيس وحدة مكافحة اإلرهاب على أعضاء احلكومة إحصاءات تبيّن عدد العمليات اإلرهابية 2
 ):1أوسلو ( 1993سبتمبر /واإلصابات الناجمة عنها منذ أيلول

 .شخصاً 62مقتل : 1993ديسمبر /كانون األول –سبتمبر /أيلول - 

 .شخصاً 74مقتل : 1994 - 
 .شخصاً 49مقتل : 1995 - 

 –فبراير /معظمهم يف أربع عمليات انتحارية خالل شباط. (شخصاً 82مقتل : 1996 - 
 )مارس/آذار

 .شخصاً 33مقتل : 1997 - 
 .شخصاً 13مقتل : 1998 - 
 .مقتل شخص واحد: 1999مارس /آذار -يناير /كانون الثاين - 

كفاءة وفعالية وقد أشار رئيس وحدة مكافحة اإلرهاب إىل أنه مع مرور الوقت حدث حتسّن كبير يف 
وأضاف أن السلطة الفلسطينية مل حتاكم أي شخص تقريباً بسبب تورّطه يف . القوى األمنية يف حربها ضد اإلرهاب

  .أعمال إرهابية
يف عدد ضحايا اإلرهاب يف % 80وقال رئيس احلكومة إنّ تلك اإلحصاءات تعكس انخفاضاً نسبته نحو   

بير الصارمة التي اتخذتها إسرائيل ضد اإلرهاب، والسياسة الناشطة التي عهد احلكومة احلالية، وذلك نتيجة التدا
وممّا ساهم يف تعزيز األمن الداخلي أيضاً، . اعتمدتها القوى األمنية تنفيذاً لتوجيهات احلكومة وتطبيقاً لسياستها

                                                 
  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت *
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عمال اإلرهابية ستؤذيهم فقد أصبح الفلسطينيون يعون أنّ األ. سياسة احلكومة احلالية على صعيد املعاملة باملثل
وقد أكّد رئيس احلكومة أن السلطة الفلسطينية . أيضاً، حتى يف اجملال السياسي، يف إثر ردات الفعل اإلسرائيلية

امتنعت، يف ضوء هذه االعتبارات، من دعم العمليات اإلرهابية، واتخذت إجراءات حمدّدة ملكافحة اإلرهاب، لكنها 
  .التحتية لإلرهاب مل تتخذ أيّ إجراء ضد البنى

ويف الوقت نفسه، يستحيل ضمان أنه لن يكون هناك أعمال إرهابية يف املستقبل، ألن رغبة املنظمات   
أمّا الشيء الذي تغيّر، فهو قدرتنا على منع وقوع أعمال . اإلرهابية يف ارتكاب مثل تلك األعمال ال تزال على حالها

  .وهذا يعتبر وسام شرف للحكومة. كهذه، نتيجة إجراءاتنا األمنية والسياسية
  [.......]  

 
 

  



 

 
 

  

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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