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حديث صحايف خاص لوزير الدفاع اإلسرائيلي، يتسحاق رابين، حول االستيطان 
  ١∗واألمن قبل حرب األيام الستة وبعدها

  

١٤/٧/١٩٨٧  

  

هل شكلت حرب األيام الستة يف رأيك حدثاً طرأت بعده، وبعد األحداث الالحقة له، تغيرات يف  :داين
االستيطان كجزء من املفهوم األمني األمني، أي يف مفهوم مكانة  –املفهوم االستيطاين 

  للحكومات اإلسرائيلية ولك شخصيًا؟

ومغزى . سياسياً يف مكانة إسرائيل –لقد أحدثت حرب األيام الستة تغيراً جغرافياً  :يتسحاق رابين
إن التغير األساسي الذي حدث بعد . هذا التغير يخرج عن نطاق مسألة االستيطان ودوره األمني

تة يتمثل يف أننا وصلنا إىل السويس وإىل األردن وإىل هضبة اجلوالن، وأصبح حرب األيام الس
كان هذا هو التغير ذات املغزى، إضافة إىل النصر واإلجنازات . إلسرائيل عمق استراتيجي

. وبالتايل، فإن اإلجنازات األساسية حلرب األيام الستة ال ترتبط بموضوع االستيطان. العسكرية
ي إسرائيل أيضاً جمال مناورة سياسية أرحب مما كان لديها قبل حرب األيام وهذا اإلجناز يعط

وأنا أعتقد أن احلركات االستيطانية يف جزء منها، أخطأت يف املاضي وهي لتخطىء اآلن، . الستة
ويف رأيي، أن االستيطان قيمة . عندما تؤكد يف املقام األول على أهمية االستيطان كعنصر أمني

بناء مستعمرات زراعية وجمتمعية على أرض دولة إسرائيل، كما : االستيطان يعنيف. يف حد ذاته
إن قيمة االستيطان هي، قبل . يف خارج املناطق التي تعتبر اليوم خاضعة لسيادة دولة إسرائيل

كل شيء، يف كونه عمالً لضرب اجلذور يف األرض، وإلقامة أشكال استيطانية تعبر عن فلسفة 
ومن هنا، فإن . أو مستعمرة جمتمعية أو مدينة تطوير ت موشافاً أو كيبوتساًحياتية، سواء كان

  .لالستيطان قيمة حتى من دون دوره األمني

  أال يمثل االستيطان عبئاً أمنياً؟ :داين

إن قيام االستيطان مبرر حتى لو كان يمثل عبئاً أمنياً، أما كونه مبرراً من حيث  :يتسحاق رابين
دية واالجتماعية والتاريخية وغيرها من االعتبارات فهذا، كما هو معروف، االعتبارات االقتصا

وإىل جانب ذلك، ثمة لالستيطان قيمة أمنية أيضاً، يف مناطق معينة، خاصة على . موضع خالف
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ففي مواجهة اجليوش العربية . ولكن علينا أن نحرر ما هي هذه القيمة األمنية. خطوط املواجهة
ئيل، ويف مواجهة تعاظمها واألسلحة التي لديها، فإن الرد هو اجليش التي تهدد دولة إسرا

ويف مواجهة هجوم ممكن غداً يف هضبة اجلوالن، ال يمثل االستيطان . اإلسرائيلي وليس االستيطان
  .الرد

  هل هنالك فرق، من هذه الناحية، بين حرب االستقالل ووضعنا اليوم؟: داين

األيام مل يكن مشابهاً ملا نواجهه فما كنا نواجهه يف تلك . قبالتأكيد، هناك فر :يتسحاق رابين
ال . اليوم، ال من حيث قوته، وال من حيث القدرة على املناورة وال من حيث املدرعات وال الطائرات

. يمكن اليوم وضع وسائل قتالية يف عهدة املستعمرات يمكنها الصمود يف وجه وسائل القوة هذه
ين اجليوش العربية، التي هي أساساً جيوش نظامية، وبين اجليش ومع ذلك، وبسبب الفرق ب

اإلسرائيلي، الذي تتألف قواته البرية أساساً من قوات احتياط، فإن حقيقة االنتشار االستيطاين يف 
يمكن ملستعمرات خط املواجهة التأهب منذ البداية يف نسق دفاعي حيث  حد ذاته، وحقيقة أنه

نبغي، يجعالها تسهم يف األمن يف حال فوجئنا ومل نتمكن من جتنيد تكون حمصنة ومسلحة كما ي
إذ تشكل هذه املستعمرات، جملرد وجودها يف خطوط . اجليش اإلسرائيلي كله يف الوقت املناسب

. عسكري املواجهة، قوة إضافية ال حاجة ألن نستثمر فيها موارد عسكرية كبيرة كما يتطلب موقع
ة، طبعًا، دور إضايف ناجم عن موقعها الذي يرتبط بنشاط األمن وملستعمرات خط املواجهة ثم

صحيح أن هذه املستعمرات تمثل أحياناً هدفاً ينبغي الدفاع عنه، ولكنها، يف الوقت نفسه، . اجلاري
املواجهة قوة يمكن استخدامها من أجل منع التسلل،  تمثل أيضاً جملرد وجودها على طول خطوط

وذلك إضافة إىل القوات النظامية أو قوات أخرى تخدم يف الفترة نفسها وكذلك استخدامها فوراً، 
ولكن يجب أن نتذكر أنه كلما حتسنت الوسائل القتالية وكبرت القوى العسكرية، . يف خط املواجهة

وكلما غدت قوة النيران واملدرعات والطائرات والصواريخ وسائل القتال الرئيسية، كلما قلت 
كة الدفاع احمللية وانتقل العبء  أكثر فأكثر إىل اجليش اإلسرائيلي بقسمه األهمية النسبية لشب

  .النظامي وبوحداته االحتياطية

إن املفاهيم . االستيطان األمني بعد حرب األيام الستة، أخذ االستيطان السياسي يتغلب على
االستيطانية اخملتلفة هي جزء من مفهومين شاملين رئيسيين قائمين يف دولة إسرائيل، مفهوم 

  .حركة العمل ومفهوم الليكود

أمل تكن املستعمرات، عندما أقيمت قبل حرب األيام الستة وحتى قبل قيام الدولة، تعبيراً عن  :داين
  مفهوم سياسي وأمني؟

ليس هنالك من مفهوم سياسي ال يتضمن صورة للدورة التي تريدها واملفهوم  :حاق رابينيتس
يف مواجهة مفهوم " أرض إسرائيل الكاملة"وهكذا يوجد اليوم، مثالً، مفهوم . األمني لتلك الدولة

  .هذان مفهومان سياسيان أمنيّان شامالن متعارضان". مشروع آلون"
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يميت إىل إحداث تغيير جوهري فيما يتعلق بمفهوم االستيطان  ]مستعمرة[أمل تؤد سابقة  :داين
السابقة املتمثلة يف هجر منطقة استيطانية كاملة وتدميرها  أمني، أي، أال تشكل –كعنصر سياسي 

إلغاء للمفهوم الذي رأى يف جمرد الوجود االستيطاين تعبيراً عن مفهوم سياسي يزعم أننا لن 
  نغادر مكاناً نستوطنه؟

وأنا ال أعتقد أن ذلك يتضمن أي  علينا أن نسعى لعدم جعل حادثة يميت سابقة،: ق رابينيتسحا
أو ب أو ج، وهنالك،  ال يحدد أين ستكون مستعمرة أ فاملفهوم األساسي . نقض للمفهوم األساسي

إن املشكلة األساسية التي . كما هو معروف، جدال يف هذا الصدد منذ انتهاء حرب األيام الستة
ماذا ستكون صورة الدولة يف املستقبل، أي، ما هي أهمية السالم قياساً باملناطق، : هنا هيتواج

وما هو مغزى البنية الديموغرافية يف منطقة سيادة إسرائيل؟ هذه هي، يف رأيي، األسئلة األهم، 
  .وهي أهم من مسألة مكان هذه املستعمرة أو تلك

  ي أنشأتها غوش إيمونيم إمكانية حلول سياسية معينة؟أال تستثني الوقائع االستيطانية الت :داين

يف احلقيقة، تريد أن تسألني ما إذا كان ينبغي حلركة العمل أن تعلن . ال أعتقد ذلك :يتسحاق رابين
  اإلفالس بعد الوقائع التي أوجدتها غوش إيمونيم؟

مناطق االستيطان إن حركة العمل، أكثر من أي جبهة صهيونية أخرى، أوجدت التماثل بين  :داين
  .واملناطق التي تراها جزءاً ال يمكن التنازل عنه

لقد وافقت حركة العمل على مشروع التقسيم، ولعل ذلك كان أهم قرار يف تاريخ  :يتسحاق رابين
الشعب اليهودي يف األعوام املئة األخيرة، ألنه من دون السعي من أجل إقامة دولة فور نهاية 

، ومن دون االستعداد لقبول مشروع التقسيم، ربما ما كانت ستنشأ الفرصة احلرب العاملية الثانية
وقد وافقت . إسرائيل –التاريخية إلقامة دولة يهودية ذات سيادة، ولو حتى يف جزء من أرض 

  .حركة العمل، يف إطار مشروع التقسيم، على مناطق استيطانية

  ستعمرات؟ولكن هذه املناطق كانت يف معظمها خالية من امل :داين

إن من هو مطلع على مشروع التقسيم يعرف أنه كان يشتمل أيضاً . هذا غير صحيح :يتسحاق رابين
ولكننا فقدنا يف حرب االستقالل . صحيح أن هذا التنازل مل يتم فعالً. على تنازل عن مستعمرات لنا

كة العمل كلها أجزاء كان فيها استيطان يهودي؛ ومنذ توقيع اتفاقية الهدنة، كانت حكومات حر
على استعداد للتوصل إىل سالم على أساس اخلطوط التي حُدّدت يف نهاية حرب االستقالل، أي من 

اه ومن دون عطروت ومن دون نفي فرن دون غوش عتسيون ومن دون بيت هعدون كاليا وم
  .يعقوب

  ولكن ذلك جاء نتيجة حدود قدرتنا يف احلرب؟ :داين
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منذ البداية على مشروع التقسيم، الذي تضمن تنازالً عن جزء من ولكننا وافقنا  :يتسحاق رابين
ال أدعي أن التاريخ ينبغي أن يعيد نفسه وال أعتقد . املستعمرات، وكان ذلك يف رأيي قراراً صحيحاً

أنه كان ينبغي منذ البداية التنازل عن هذه األجزاء أو غيرها، أو اقتالع مستعمرات فيها، وأنا أؤمن 
ن عدم التوصل إىل اقتالع مستعمرات، وال حتى مستعمرات غوش إيمونيم، من دون أن أنه باإلمكا

يتناقض ذلك مع مفهوم حرية العمل فيما يتعلق بصورة الدولة وحاجات أمنها، وهكذا لن يضر 
  .األمر باحتمال التوصل إىل السالم

لعب أيضاً أدواراً أمنية ويف اخلتام أود القول إن االستيطان كان قبل أي شيء قيمة يف حد ذاته، ت
وإذا حاولت احلركة االستيطانية أن ترى مبرر وجودها يف دورها األمني فقط أو يف دورها . مرافِقة

إن مبرر وجود االستيطان بعامة، . كمحددة حلدود الدولة فقط، فإنها تقع بذلك يف خطأ أساسي
تماعية ومن كونها العنصر واحلركة الكيبوتسية بخاصة، ينجم قبل أي شيء من خصوصيتها االج

  .الذي يبث من روحه يف اجملتمع اإلسرائيلي

  

  

  

  

 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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