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  كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون،
  أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة

15/9/2005. ]مقتطفات[  
   
  

  .أصدقائي وزمالئي رؤساء الدول األعضاء يف األمم املتحدة وممثلوها
وحدة لدولة لقد جئتُ من أورشليم القدس، عاصمة الشعب اليهودي منذ أكثر من ثالثة آالف سنة وهي العاصمة امل

  .إسرائيل إىل أبد اآلبدين
[.......]  

فبداية هذه . إن ذاكرة الشعب اليهودي طويلة املدى وهي الذاكرة التي وحدت الشتات اليهودي طيلة آالف السنين
 وهي تمتد إىل استالم التوراة يف جبل الطور وإىل انتقال!!!" إذهب: "الذاكرة عندما قال الله تعاىل لوالدنا إبراهيم

  .آبائنا بني إسرائيل يف البادية حتت إمرة موسى عليه السالم وهم يف طريقهم إىل األرض املوعودة، أرض إسرائيل
[.......]  

صفحة بعد صفحة تروي رواية األرض الوحيدة التي نملكها وقلبها النابض أورشليم املوحدة مدينة الهيكل 
. ى مر أجياله وعنوان حنينه وصلواته منذ ثالثة آالف سنةاملقدس على جبل موريا، مركز حياة الشعب اليهودي عل

إنْ نسيتُكِ يا أورشليم تنسي : "هذه املدينة التي نذرنا لها وأقسمنا بيمين اخللد النابض لألبد يف فؤاد كل يهودي
  !"يميني

ودي على أرض وها أنا اليوم أُسمِعكم هذه األقوال ألنها لب وعيي اليهودي وإيماين باحلق األبدي للشعب اليه
ولكن أقولها أيضاً ألؤكد أمامكم عظمة األمل الذي أحسه يف أعماقي إدراكاً مني . إسرائيل، وهذا احلق ال يهزه شيء

حق ملكية الشعب . أنه من واجبنا أن نقدم التنازالت من أجل إحالل السالم بيننا وبين جيراننا الفلسطينيين
ق اآلخرين يف األرض ألن الفلسطينيين سوف يكونون جيراننا إىل اليهودي على أرض إسرائيل ال يعني جتاهل ح

من حقهم أيضاً أن يعيشوا بحرية ويف كيان قومي ذي سيادة يف دولة . األبد ونحن نحترمهم وال ننوي التحكم بهم
  .خاصة بهم

 هذه املنطقة لقد خرج آخر اجلنود اإلسرائيليين من قطاع غزة يف بداية هذا األسبوع وانتهى احلكم العسكري يف
. وبهذا أثبتت إسرائيل أنها على استعداد لتقديم التنازالت املؤملة من أجل إيجاد حل للنزاع بيننا وبين الفلسطينيين

لقد كان قرار فك االرتباط عسيراً جداً عليّ وهذا القرار مرتبط بالنسبة يل بثمن شخصي ال يستهان به ولكن وعيي 
واليوم يمر . حيحة للحفاظ على مستقبل دولة إسرائيل هو الذي هدى خُطاياملطلق بأن هذه هي الطريقة الص

  .اجملتمع اإلسرائيلي بأزمة عميقة نتيجة االنفصال عن قطاع غزة ونحن اآلن بحاجة إىل رأب الصدوع
ة أمّا اآلن فحان الوقت ألن يثبت الفلسطينيون رغبتهم يف السالم فانتهاء حكم إسرائيل ومسؤوليتها عن قطاع غز

من تطوير اقتصادهم وبناء جمتمع يصبو للسالم، متطور، حر، يسوده  –إذا كانوا يريدون حقاً  –يمكّن الفلسطينيين 
  .القانون والنظام العام، ويتسم بالشفافية وينبني على مبادئ الديمقراطية

أمّا أهم امتحان ستواجهه القيادة الفلسطينية فهو الوفاء بالتزاماتها ووضع حد لإلرهاب ولبنيته التحتية، 
والقضاء على فوضى العصابات املسلحة والكف عن التحريض وعن تربية األوالد على كراهية اليهود والعداء 

فظائع اإلرهاب فلذلك أقمنا سياج األمن وحتى يعملوا ذلك ستعلم إسرائيل كيف تدافع عن نفسها من . إلسرائيل
فسياج األمن يحول يوماً بعد يوم دون . وسنتابع بناءه حتى إتمامه كما كانت تعمل كل دولة دفاعاً عن مواطنيها

وصول القتلة اإلرهابيين إىل مراكز املدن واستهداف املواطنين اآلمنين يف طريقهم للعمل وإصابة األطفال يف درب 
هذا السياج ! هذا السياج حيوي بصورة ال مثيل لها. اء على عائالت كاملة وهي تنعم يف املطعماملدرسة والقض

  !ينقذ احلياة
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خطة "إن تنفيذ خطة االنفصال بنجاح يمنح الفرصة للمضي قدماً يف اجتاه السالم حسب اخلطوط املرسومة يف 
لشيخ وإين آمل يف أن نستطيع جتديد العملية فدولة إسرائيل ملتزمة بهذه اخلطة وبتطبيق تفاهمات شرم ا" الطريق

  .السياسية بواسطتها
[.......]  

  أيها احلضور الكرام،
كما قلت لكم، فإن الشعب اليهودي يتمتع بذاكرة طويلة املدى وهو يذكر بوضوح ما حدث قبل آالف السنين فكم 

الشعب اليهودي يذكر جيداً التصويت . باألحرى فهو يذكر ما حدث يف نفس هذا البيت خالل الستين عاماً املاضية
حين اعترف ممثلو األمم بحقنا  1947] تشرين الثاين[الدرامي يف اجلمعية العامة يف التاسع والعشرين من نوفمبر 

يف إقامة دولتنا يف وطننا التاريخي ولكن الشعب اليهودي يذكر أيضاً عشرات القرارات الظاملة التي اتخذت يف هذا 
رر طيلة السنين والشعب اليهودي يعلم أيضاً أن هناك يف هذا البيت وحتى اليوم ممثلين لدولة البيت دون أي مب

فمحاوالت هذه الدولة للتسلح بالسالح . يدعو زعماؤها إىل إزالة إسرائيل من الوجود وال ينبس أحد ببنت شفه
اصة، ويف العامل برمته، ألن النووي عليها أن تقض مضجع كل من يريد السالم واالستقرار يف الشرق األوسط خ

دمج التزمت الديني الظامل مع تقديم املساعدة ملنظمات اإلرهاب يخلق تهديداً خطيراً يفرض على جميع األمم 
  .أعضاء األمم املتحدة واجب مواجهته

يف  أملي أن تتضمن خطوات اإلصالح العام التي تمر بها منظمة األمم املتحدة يف عامها الستين حتسيناً جذرياً
  .األسلوب الذي تتعامل هذه املنظمة بفروعها وبمؤسساتها مع إسرائيل

[.......]  
   
  

 
  



 

 
 

  

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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