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كلمة وزير الدفاع اإلسرائيلي، يتسحاق رابين، التي ألقاها يف مكتب حزب العمل، حول 

   ∗ االستيطان وحفظ األمن
]٣٠/٤/١٩٨٧[  
  

داع، وتوترات إن العصبية، التي جتتاح اجلهاز السياسي يف اآلونة األخيرة، تخلق نزاعات بال   
وهذا ما حدث، منذ بضعة أيام، يف أعقاب الكالم الذي قلته يف مكتب حزب العمل حول . ليس يف حملها

. مل أقل كلمة واحدة مل تقل يف املاضي، وعلى الرغم من ذلك هبت عاصفة. االستيطان وحدود األمن
  .ضجة كبيرة من أجل ال شيء

حلديث، حالياً، حول قضايا السياسة املتبعة يف عندما يدور ا: لقد قلت يف مكتب حزب العمل  
. يكون هناك فصل بين سياسة األمن، وبين سياسة االستيطان وإقامة املستوطنات] احملتلة[املناطق 

وقد بقي املصير السياسي، الداخلي واخلارجي، ملناطق يهودا والسامرة . وليس هناك من جديد يف ذلك
، سواء حكومات املعراخ، أو حكومات ١٩٦٧كل احلكومات منذ عام  ومنطقة غزة مفتوحًا، بناءً على رأي

  .الليكود

وبقي املصير السياسي لهذه املناطق مفتوحاً عن قصد واضح بعدم حتديد حقائق واقعة تتعلق   
بضم جزئي، أو ضم كامل، باستثناء القدس، فما السبب يف هذا كله؟ ذلك التاحة الفرصة إلجراء 

ففي إطار هذه املفاوضات السياسة، سنحقق كال من السالم . مع األردن مفاوضات سياسية للسالم
  .وحل املشكلة الفلسطينية

وقد تركت كل احلكومات، ومل تكن حكومات الليكود تختلف يف هذه املسألة عن حكومات   
ولعدم اتخاذ قرارات . عاماً، إلعطاء فرصة للسالم ٢٠املعراخ، موضوع املناطق مفتوحاً على مدى 

السياسي والقانوين لتلك املناطق يف يهودا والسامرة وغزة، فإن هذه املناطق يحكمها، ن املصير بشأ
  .حتى يومنا هذا حكم عسكري وإدارة مدنية

يف احملور . وتقوم سياستنا جتاه السكان العرب يف املناطق، على السير يف حمورين متوازنين  
احملور الثاين، نسعى لتحسين نوعية  ويف إطار القانونيها ضد اإلرهاب، يف األول نشن حرباً ال هوادة ف

حياة السكان، الذين ال تشتغل الغالبية العظمى منهم باإلرهاب، على الرغم من أنهم ال يكنون عطفاً 
  .شديداً لدولة إسرائيل

وقد اجنز الكثير يف جمال حتسين نوعية احلياة، منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويف فترة   
وقد بحثنا، وما زلنا نبحث، عن أي سبيل لنقل إدارة شؤون . عمل شمعون بيرس، كرئيس للحكومة
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ش وخالل هذه الفترة، استبدلنا كل ضباط اجلي. احلياة اجلارية، اليومية، ليتوالها سكان املناطق
يخدمون كرؤساء بلديات عربية، وال يوجد، حالياً، رئيس بلدية يف املناطق غير  ااإلسرائيلي، الذين كانو

موظف يهودي يف  ١٠٠ويف فترة عملي، كوزير دفاع، استبدلناـ أيضاً، حوايل . عربي من سكان املنطقة
  .اإلدارة املدنية، وعينا بدالً منهم مواطنين عرباً

مواصلة هذه املسيرة، بسبب جملس العمال يف اإلدارة املدنية، الذي  وأنا مقيد اليوم يف  
  .يمنعني من االستمرار يف تعيين عاملين عرباً

ويف إطار اجلهود الرامية لتحسين نوعية احلياة، غيرنا، أيضاً، بعض القواعد يف جماالت   
وبالنسبة . االقتصاد، والتي كانت مطبقة على مدى سنوات، قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

ة وغزة، ومن حق أي مواطن يف يهودا والسامر –للتحويالت املالية، مثالً، اتبعنا أسلوباً ليبرالياً تماماً 
مل يحدث مثل . دوالر عن طريق جسور األردن، دون أن يصرح عن ذلك بشيء ٥٠٠٠حاليًا، أن يحول 

ومنذ فترة قريبة، مثالً، وصل مواطن . ويثق فينا املواطنون العرب ثقة كبيرة. ١٩٦٧هذا األمر منذ عام 
  .ومل تفرض عليه أية قيود. ألف دوالر نقداً ٩٥٠من النايلون، وكان فيه ) كيس(عربي إىل اجلسور، ومعه 

ويف إطار هذا اجملهود لتحسين ظروف املعيشة، توجهنا ـ أيضاً، إىل كل جهة دولية، إىل دول   
وقد امتازت . أوروبا، وإىل أجهزة األمم املتحدة، وطلبنا منهم أن يأتوا ويستثمروا أموالهم يف املناطق

إن . ارسة النفاق بالنسبة ملصير الفلسطينيينهذه اجلهات، حتى اآلن، بدفع الضريبة الكالمية، ومم
  .ونحن كدولة تمر بضائقة، نطلب املساعدة لكي نساعدهم: العامل ال يحرك ساكناً من أجلهم

وكانت إحدى الدول القليلة، التي استجابت لطلبنا هي السعودية، بالذات، التي قدمت مساهمة   
وبذلنا جهودنا، . جئين يف غزةيم جباليا لالة جماري جديدة يف خمقدرها مليون دوالر، لبناء شبك

فحتى بعد سلسلة . احلقائق هلكن، ال داعي وال حاجة لتشوي. أيضاً، يف جمال املشاريع االقتصادية
طويلة من التحسينات من هذا القبيل، وعندما يكون املقصود بذلك السكان العرب، فإننا ال نتكلم عن 

دولة بين مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية، الذين يريدون  :فاخليار هنا بين أمرين. أحباء صهيون
مستقلة، ويفضلون طريق اإلرهاب، وبين أناس أكثر اعتداالً، والذين يتعاطفون مع األردن، فلسطينية 

بصفة عامة، ويرون حل املشكلة الفلسطينية يف االرتباط مع األردن؛ وهؤالء يفضلون طريق 
  .املفاوضات السياسية

ال هنا للقول، أننا عملنا، يف الفترة األخيرة، أقصى ما يف استطاعتنا عمله من ويتسع اجمل  
/ فحتى كانون األول . املناطق احملتفظ بها؛ وال أنكر ذلك" اردنة"أجل ما يسميه بعض وزراء الليكود 

 .، كان يساورين إحساس، فعال، بأن الغلبة هي للمعتدلين، مؤيدي األردن يف املناطق١٩٨٦ديسمبر 
فقد خلق األردنيون آماالً مفرطة، وأكثروا من الكالم عن خطط . ولألسف الشديد، فإن هذا مل يحدث

وقد ساءت اليوم مكانة املوالين لألردن يف املناطق، وبشكل . خمسية، مل يكن لها أي أساس من الواقع
  .أكبر يف أعقاب اجتماع اجمللس الوطني الفلسطيني ونتائجه
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حد منا بالتسلي بأوهام بأن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر شريكاً يف لكنني ال أوصي أي وا  
فمنظمة . ورأيي يف هذه املسألة قاطع. احملادثات يف املستقبل القريب، إذا كانت ستشترك بصفة عامة

يزداد تطرفًا، وتلغي اتفاق عمان، وتعود لاللتحام بجورج حبش التحرير الفلسطينية تتخذ موقفاً 
مة؛ ونتيجة لذلك، فمن شأننا أن نشهد، يف اآلونة القريبة، تعبيراً عملياتياً يف إطار هذا ونايف حوات

جهد، وقتل  والتابعين له، ببذل فمنذ شهر وأكثر، هناك يف املنطقة تعليمات من ياسر عرفات،. اجلهد
  .سع نطاقأكبر عدد ممكن من اليهود داخل املناطق احملتفظ بها وداخل لبنان، وخرق النظام على أو

ة األخيرة حاالت إطالق قذائف كاتيوشا يف منطقة أصبع اجلليل، نوبالفعل وقعت يف اآلو  
وإذا كانت مل تقع أعمال قتل دون تمييز يف املناطق يف الفترة . وحماولة تسلل للقيام باعتداء للمساومة

  .جهودنا لضرب اإلرهابيينيس هذا بسبب عدم صدور أوامر مناسبة لذلك، بل ألننا بذلنا لاألخيرة، ف

ملاذا تستخدم أوامر الطرد؟ ملاذا تستخدم أسلوب االعتقال اإلداري؟ ليس : ويتساءل الكثيرون  
فمن يريد، مثلي، ضرب أهداف حمددة لإلرهاب، وعدم فرض عقوبات جماعية، يجب أن . لدي خيار

ه، حتى إذا التقى معه وكل من يترأس شبكة إرهاب، سنعتقل. يسير يف هذا الطريق؛ وسنواصل ذلك
وسنحارب احملرضين على اإلرهاب، وسنحارب . أصدقاء إسرائيليون ويهود إلجراء أية حمادثات

  .سنشن عليهم حرباً ال هوادة فيها. املنظمين لإلرهاب، وسنحارب من يديرون اإلرهاب

اء قاتالً وكان هذا اعتد. منشي –يس من الفي زلقد أصاب اإلرهاب القاتل، منذ فترة، أسرة مو  
منشي، ويف أعقاب هذا  –أسرة استقر بها احلال يف الفي . ودنيئاً على أسرة مل ترتكب ذنبا أو جريمة

وكنت أود أن أقول، يف هذا الصدد، . احلادث احملزن، ثارت تساؤالت بخصوص سياسة االستيطان
  :الكالم التايل

ويف تلك الفترة، . لونآال ئيغاملوقف الذي عبر عنه مشروع الراحل  ١٩٦٧لقد أيدت منذ عام   
منذ ذلك  يومل أغير رأي. كنا نعتبر حمائم يف حزب العمل، ونميل للحلول الوسط، ولتقديم التنازالت

، يف ذلك الوقت، وأؤمن اليوم أيضًا، بوجوب االجتاه يف طريق احلل الوقت، وحتى يومنا هذا، وقد أمنت
أن نكون مستعدين، يف هذا احلل، لتقديم تنازالت  عن طريق التفاوض مع األردن، يف الوقت الذي يجب

 –وهذا كله، ليس كهدف، بل للوصول إىل سالم مع األردن كدولة أردنية . إقليمية بعيدة املدى
  .ويف رأيي، أنه بدون الساحة األردنية، فال حل للمشكلة الفلسطينية. فلسطينية، حتل املشكلة الفلسطينية

، م أيضاً، االستيطان يف املناطق احملتفظ بها، طبقاً ملشروع آلونلقد أيدت دائمًا، وأويد اليو  
وقد قلت، وال أرجع يف كالمي، أنه مع كل . الذي يعطي أفضلية واضحة لالستيطان لدواعي األمن

االحترام اللفي منشي واريئيل، فإنهما ال يسهمان يف األمن، بنفس الطريقة التي يساهم بها االستيطان 
إن األمن يتحقق عن طريق االستيطان على خطوط املواجهة على امتداد خط . هةعلى خطوط املواج

، ويف سهل األردن، ويف ]بيسان[لبنان، ويف هضبة اجلوالن، ويف وادي األردن ويف وادي بيت شان 
لن ندافع عن تل أبيب من منطقة كفار سابا؛ فويل . تلك هي خطوط املواجهة لدولة إسرائيل. وادي عربة
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سندافع عن تل أبيب والقدس من داخل حدود األمن على نهر األردن على بعد . ضطررنا لذلكلنا لو ا
  .عشرات الكيلومترات من الوطن، ال على بعد خمس دقائق من كفار سابا

فاالستيطان، يف . ليس معنى ذلك أن ما من أهمية لالستيطان يف نظري، فالعكس هو الصحيح  
. ، ويوجد حالياً استيطان، يمكن أن نسميه استيطاناً سياسياًنظري، يمثل قيمة هامة يف حد ذاتها

لكنني، كوزير للدفاع، يجب علي أن أوفر األمن جلميع سكان دولة إسرائيل، يهوداً وعرباً على حد سواء، 
ويمكن أن يأتوين من اريئيل أو من عوفرا أو من كرين . دون فرق يف الدين أو القومية، يف أي مكان

وبالفعل، فمن واجبي أن أوفر أكبر قدر ممكن من . يجب عليك أن توفر لنا األمن: ا يلشومرون، ويقولو
  .واملسؤولية تقع علي. األمن للجميع، يف أي مكان

وأنا اقترح عدم تشويه النظريات األساسية للمعراخ، يف مقابل النظريات األساسية لألحزاب   
سة حكومة املعراخ، مل تقم دائماً إال على أساس وأعود وأؤكد، أن سياستنا االستيطانية، سيا. األخرى

. وأعتقد أن من الواجب علينا اليوم، أيضاً، أن نتصرف بهذا الشكل. اخلطوط املبدئية ملشروع آلون
ولذلك، ومع كل االحترام لسكان ألفي منشي واريئيل، يجب أن نفصل تماماً بين مسألة األمن وبين 

يجب أن نمكن العرب الذين يرغبون يف ذلك، من أن يعيشوا . رهابيجب أن نكافح اإل. سياسة االستيطان
  .يجب أن نطبق سياسة استيطان وفقاً ملعايير أمنية. حياتهم يف سالم وهدوء

وإننا . وطاملا مل يتم التوصل إىل حل سياسي، سنضطر للعيش يف ظل تهديد اإلرهاب واحلرب  
وعلينا أن نؤكد للدول العربية أنها لن . مستعدون للعمل ضد اإلرهاب ومستعدون ملنع نشوب حرب

ومع ذلك، فمن واجبنا أن نظهر انفتاحاً ومبادرة لدفع املسيرات السياسية، التي . حتقق شيئاً باإلرهاب
  .تؤدي للحوار، وربما أيضاً للسالم، تلك هي املشاكل احلقيقية التي نواجهها اليوم

 



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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