
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  182، ص )1990 ربيع( 2، العدد 1المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  
  
  

  خطاب مارغريت تاشر 
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..........  
وما . اعتقد أن معظم الناس يف هذا البلد يكنون إعجاباً عميقاً وثابتاً للشعب اليهودي، وملا أجنزه يف إسرائيل

نا فيها بأن مُثُل التعاطف والرفق والعدالة واحلرية زلت أذكر حماضرة رئيس احلاخامين، منذ بضعة أعوام، إذ ذكّر
واحلق أن العهد . واإلخاء تصدر يف أصولها عن الريادة اخللقية إلسرائيل القديمة، يف وجهها، وأنبيائها، وديمومتها

وفكرة القديم قد علّمنا احترام الفرد، ومفهوم حقوق اإلنسان، وتقاليد الفكر املنعتق من القيود، وحكم القانون، 
  .التقدم

ما من شك، . تلك هي مساهمات الشعب اليهودي يف احلضارة، وقد جعلت من إسرائيل البلد املميّز الذي نعرفه
ولن يكون ثمة من شك يف إعجابنا باجنازات إسرائيل، ويف دعمنا حلقها يف الوجود ضمن حدود آمنة، أو يف 

  .ألمم املتحدة الذي سعى ملساواة الصهيونية بالعنصريةرفضنا القاطع ملا يجانب الصواب جمانبة تامة، كقرار ا
ونحن، إذ نرى الكثير من املشكالت التي أقلقتنا يف أنحاء العامل جتد طريقها إىل احللول، لنحرص أشد احلرص 

تقدمت إسرائيل باقتراح مهم لالنتخابات يف لقد . على أن نرى تقدماً مشابهاً نحو حل مشكالت الشرق األوسط
وهذا يعني أن على إسرائيل أن تفاوض ممثلين عن . األراضي احملتلة، لكن يجب أن يشرك الفلسطينيون فيه
ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم وإيجاد احلل ملا . الفلسطينيين، من داخل األراضي احملتلة ومن خارجها

  .ن وضع مأساوي يسيء أشد اإلساءة إىل سمعة إسرائيل ومكانتها يف العامليسود األراضي احملتلة م
وأعلم بأن . نحن ما زلنا نرى أن التنازل عن أرض يف مقابل سالم مضمون يجب أن يكون أساساً للحل

هم املشكالت سوف تزداد سوءاً إذا ما سعت إسرائيل إليجاد مساكن لليهود القادمين من االحتاد السوفياتي بتوطين
  .يف األراضي احملتلة
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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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