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 إىل أريئيل شارون،السابق،  رسالة إيهود براك، رئيس احلكومة اإلسرائيلية

   يبلغه فيها قراره عدم املشاركةب، املنتخَ  رئيس احلكومة 
  *يف حكومة الوحدة

  
  

مساء يـوم االنتخابـات أن أسـتقيل، بعـد تـأليف احلكومـة  يف إثر فوزك يف انتخابات رئاسة احلكومة، قررتُ  
إىل عـــرض موضـــوع حكومـــة الوحـــدة  وبمـــا أنـــك بـــادرتَ. يف الكنيســـت وكـــرئيس حلـــزب العمـــل اجلديـــدة، مـــن منصـــبي

ن الوضــع األمنــي ة أن أتــوىل منصــب وزيــر الــدفاع، وألالوطنيــة بمشــاركة حــزب العمــل، وطُلــب منــي بصــورة شخصــي
ن واجـــب مـــ أمنـــي يف املنطقـــة، وافقـــت انطالقـــاًصـــعب، واملســـتقبل يلفـــه الغمـــوض، مـــع احتمـــال معـــين حلـــدوث تـــدهور 

مفاوضــات مــن أجــل إقامــة حكومــة وحــدة وطنيــة مســؤولة وطنــي ومســؤولية وطنيــة علــى قبــول املنصــب، مــع إجــراء 
  .ومتزنة ومتوازنة

ن مـــالحتـــرام ملصـــدر الطلـــب، وانطالقـــاً ن وزيـــراً للـــدفاع انطالقـــاً مـــن موقـــف اعـــيّلقـــد وافقـــت علـــى طلبـــك أن أُ  
عرفــة املســبقين بــالثمن الشخصــي والعــام الــذي يتضــمنه مثــل مســؤولية وطنيــة، مــع اإلدراك واملو مســؤولية شخصــية 

. مل أطلب لنفسي شيئاً، لكنني افترضت أنك ستتصرف مع هذه االستجابة باحترام متبادل كما يجب. هذه االستجابة
، أوامـــر إصـــدارتظهـــر موقفـــك مـــن العمـــل املشـــترك كموقـــف  األخيـــرة األيـــامإن نظـــرة ســـريعة إىل عنـــاوين الصـــحف يف 

ننـي مـن يالتك إزاء هوية وزير الدفاع كموضوع مفتوح بصورة تلحـق ضـرراً شـديداً بالثقـة بيننـا وال تمكّضفوتظهر ت
  .قبول املنصب املذكور

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن قــانون االنتخــاب املباشــر نصــاً وروحــاً، وميــزان القــوى العــددي يف حكومــة وحــدة   
يف حكومـات الوحـدة الوطنيـة منـذ سـنة  األمـرتبـادل كمـا كـان م) فيتـو(بحق نقض  وطنية، ال يسمحان اليوم للشركاء

ن إ. ساســـاً متينـــاً لعمـــل مشـــترك ومثمـــر، وحـــدها الثقـــة الشخصـــية بيننـــا يمكـــن أن تشـــكل أاألوضـــاعويف هـــذه . 1984
التدخل يف الشـؤون الداخليـة حلـزب العمـل هـو مسـؤولية تنحصـر يف حـزب العمـل، وبالتـايل فإنـه يف املرحلـة احلاليـة 

لك يف هــذه ل رجالــك وتــدخّلــك بــأن تــدخّ أوضــحتهاالتــي  اإليضــاحاتلكــن علــى الــرغم مــن . ؤوليتي الشــاملةمــن مســ
  .استمرار هذه التدخالت األقلالشؤون سيشكالن يف نظري خرقاً للثقة بيننا، فقد الحظت مرة واحدة على 

مـــل معارضـــة قويـــة نـــا، يوجـــد يف مركـــز حـــزب العوكمـــا قلـــت لـــك أكثـــر مـــن مـــرة يف لقاءات ومـــن جانـــب آخـــر،  
يف كــل مــرة رأيــك  وســمعت منــك. ليبرمــان يف احلكومــة ]رأفيغــدو[و ]رحبعــام زئيفــي[غانــدي  ملشــاركة ممثلــي حزبــيْ

  .رنا أن نرفضهما شخصياً، لكن السياسة التي ينتهجانها تتعارض بشدة مع مواقفناذِلقد حَ. املعاكس
حكومــة وحــدة وطنيــة، لكــن كمــا قلــت لــك يف  أنــا شخصــياً أعتقــد أن ال جمــال لوجــود حــزب العمــل معهمــا يف  

خـرى تتعلـق بحـزب العمـل جميعـاً، والعتبـارات أُ األسـبابلهـذه . لقاءاتنا، فإن من سيحسـم ذلـك هـو مركـز حـزب العمـل
 وأنـامنصـب آخـر، بالوحدة بمنصـب وزيـر الـدفاع أو أنضم إىل حكومة  يف تفصيالتها هنا، قررت أالّ أخوضنفسه لن 

ر سْــوسأوصــي رفــاقي يف حــزب العمــل بــأن يحــاولوا جَ. السياســي العــام ـ كمــا كنــتُ التزمــت أصــالًنــوي اعتــزال العمــل أ
  .الفجوات الباقية، من أجل فسح اجملال أمام قيام حكومة وحدة قومية يف إسرائيل كما يجب يف هذا الوقت

  ].......[  
 

                                                 
 .21/2/2001، "هآرتس" *



 

 
 

  

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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