
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  177، ص )2007 فيرخ( 72، العدد 18المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

   ،، إيهود أوملرتةرئيس احلكومة اإلسرائيليل كلمة
  أمام مؤتمر أنابوليس

  27/11/2007أنابوليس، 
  
  
 يها فخامة الرئيس األميركي جورج بوش،أ

 ،يس السلطة الفلسطينية حممود عباسزميلي رئ أيها
 أيها رؤساء الوفود املشاركة،

 ،الضيوف الكرام أيها
 

دعوتكم ألمدّ باسم إسرائيل شعباً ودولةً  بناءً على ،القدس، أيها فخامة الرئيسلقد جئت إىل هنا اليوم من أورشليم 
 العربية يداً من السالم لدى انطالق مسيرة املصاحلة التأريخية بيننا وبينكم إىل الشعب الفلسطيني وجاراتنا الدول

إن ذاكرة . حضور هذا اللقاء دمكانت لديّ العديد من األسباب واملبررات لع. الفلسطينيين والدول العربية جمعاء
زالت تثقل علينا حيث طال اإلرهاب الفظيع الذي مارسته  إخفاق احملاوالت السابقة يف املاضي البعيد والقريب ما

من املواطنين اإلسرائيليين ودمر عائالت وحاول التشويش على سير حياة  عناصر إرهابية فلسطينية اآلالف
االعتداءات على  ذا األمر عندما تولَّيت رئاسة بلدية أورشليم القدس خالل فترةكُنت شاهداً له لقد. املواطنين

إن استمرار إطالق قذائف . إسرائيلية أخرى املقاهي واحلافالت ومراكز اللهو يف أورشليم القدس وكذلك يف مدن
عالمة إنذار ال جنوب إسرائيل وال سيما مدينة سديروت يشكل  القسام الصاروخية على عشرات اآلالف من سكان

 استمرار نشاطات التنظيمات القاتلة يف جميع أراضي السلطة الفلسطينية وغياب جهاز كما أن. يمكننا جتاهلها
عامالً رادعاً عن السير بشكل  كل هذه الظواهر جمتمعة تشكل ،قضائي يلبي املعايير األساسية للنظام الديمقراطي

 .متسرع
 

بيد أنني أتيت إىل هنا رغم . يف الطريق بل إنها موضوعة نصب عينيّ نتظرةإنني ال أغض الطرف عن العوائق امل
العربي  وجلميع أبناء شعبكم وللعامل ،أيها سيادة الرئيس حممود عباس ،والتردد ألقول لكم اخملاوف والشكوك

ة إىل معاناة أبناء التي ال تمت بصل بأسره إن الوقت قد حان ومل يعد لديكم املزيد من الوقت للوقوع يف فخ األوهام
يوم وعبء احلياة املشوبة بحالة متواصلة من االلتباس والتي ال  شعبَيْنا والصعوبات التي يتعرضون لها يوماً بعد

والكراهية؛  إننا نريد السالم؛ إننا نطالب بوقف اإلرهاب والتحريض. التغيير وبعث األمل تمنح أي فرصة إلحداث
 .سعياً لتحقيق هذه التطلعات توفيقية املؤملة واملليئة باخملاطروإننا جاهزون العتماد احللول ال

 
وملراجعة أسباب املواجهة والعداء وما حال طيلة سنوات عديدة  مل آت إىل هنا إلجراء حساب تأريخي بيننا وبينكم

املتوالية التي  إنني أود أن أقول من أعماق القلب إنني أعرف وأقرّ بأن املعاناة. توفيقي سلمي دون التوصل إىل حل
تلك املعاناة التي لطاملا  ،جتاههم تعرض لها كثيرون يف إسرائيل بسبب التأريخ واحلروب واإلرهاب والعداء

بمعاناة أبناء شعبكم على مدى سنوات طوال بل ال يزال بعضهم  جاءت مترافقة ،تواكب حياتنا يف بالدنا  كانت
 كثيرون يعيشون طيلة عقود يف خميمات بمعزل عن الواقع الذي إذ هناك فلسطينيون. اآلن يتعرض لهذه املعاناة

بل إنني . التي طاملا تضايقهم نموا وترعرعوا فيه غارقين بالفقر واإلهمال والعزلة واملرارة ومشاعر الذل واملهانة
. اوة جتاهنارسوخاً التي تنامت يف ظلها عقائد ومسلمات العد أعي أن هذا األمل وهذه اإلهانة هما من األسس األشد

 إنني أعتقد بأننا سنجد خالل عملية التفاوض بيننا. وال نتنكر للمآسي التي مررتم بها إننا نكترث بهذه املعاناة
لضمان مستقبل هؤالء  مما يمكننا من إيجاد اإلطار الصحيح ،يف إطار جمهود دويل نشارك فيه ،الطريق الصحيح

وستكون إسرائيل جزءاً من آلية . للتوافق بيننا وم يف املناطق تبعاًالفلسطينيين يف الدولة الفلسطينية التي ستق
                                                 

  المصدر :http://www.pmo.gov.il 
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 .املشكلة دولية حتاول حل هذه
 

ودياركم وستكون ثنائية ومباشرة  أما املفاوضات بيننا فلن يتم إجراؤها هنا يف أنابوليس بل يف ديارنا
املسائل التي جتنبنا حتى اآلن إنها ستتناول جميع  .2008ومتواصلة دون انقطاع سعياً إلجنازها خالل عام 

مباشرة وصريحة وشجاعة ولن نتهرب من أي موضوع بل سنتطرق إىل جميع  وسنقوم بذلك بصورة. االنشغال بها
 .سيتغير بصورة ملحوظة للغاية 1967ال شك لديّ يف أن الواقع الذي نشأ يف منطقتنا عام  .القضايا احملورية

ذلك مثلما يعلم ذلك العديد من  إنني أعلم. كثيرين منّا إال أنه أمر ال مفرّ منهوسيكون هذا األمر شديد الصعوبة على 
 .وإننا مهيّأون لهذا األمر ،أبناء شعبي

 
 338و  242 سوف نستند خالل املفاوضات على االتفاقات السابقة وكذلك على قرارات األمم املتحدة إننا

إنني أؤمن بأننا  .14/4/2004 اإلسرائيلي من تأريخوخريطة الطريق وكتاب الرئيس بوش إىل رئيس الوزراء 
: حتقق رؤيا الرئيس بوش املتمثلة بالدولتين للشعبين سنستطيع التوصل إىل اتفاق يف نهاية املفاوضات بصورة

قابلة للحياة وقوية وديمقراطية وخالية من اإلرهاب ألبناء الشعب الفلسطيني ؛  دولة فلسطينية تناشد السالم
الوطن القومي للشعب  ئيل اليهودية والديمقراطية التي تعيش بأمن وتخلو من التهديدات اإلرهابية وهيإسرا ودولة

تطبيق كافة استحقاقات خارطة الطريق بجميع  من الواضح أن تطبيق االتفاق لن يصبح ممكناً إال بعد. اليهودي
 .سنفي بكل التزاماتنا وهكذا أنتم أيضاً  إننا. على ذلك منذ البداية مراحلها واملسار الذي ترسمه كما توافقنا

 

 –هكذا آمل  –يؤدي بنا  االتفاق معكم وتطبيقه تدريجياً بصورة حذرة ومسؤولة يشكل جزءاً من كلّ أوسع نطاقاً إن
عربية سواء أكانت تقع يف الشمال أو يف الشرق واجلنوب  ال توجد أي دولة. إىل اتفاق سالم مع جميع الدول العربية

من أراد صنع . وال دولة إسالمية ال نرغب يف إرساء عالقات دبلوماسية معها  التي ال نريد صنع السالم معها
 ."أهالً وسهالً : "فإننا نقول له من أعماق الوجدان – السالم معنا

 
آن  لقد.  هذه القاعة علماً أن غالبيتها ال تقيم عالقات مع إسرائيلالدول العربية هنا يف يسرّين مشاهدة ممثلين عن

موقف املتفرج من عجلة السالم  ليس بوسعنا أن نواصل مشوارنا إىل ما ال نهاية ونحن نراكم واقفين. أوانكم أيضاً
ر ال يعود عليكم إن هذا األم. والتنكر وجتاهل دولة إسرائيل لقد حان الوقت لكي تتوقفوا عن املقاطعة. املارّة

عليها  إنني على وعي بمبادرة السالم العربية التي وُلدت يف الرياض ثم صودق. الضرر بنا بالفائدة فيما أنه يلحق
املبادرة وأؤكد أهميتها وأعير األهمية  إنني أقدّر هذه. يف بيروت على أن تم إقرارها جمدداً يف الرياض مؤخراً

سنعود إىل التعامل معها خالل املفاوضات املقرر إجراؤها بيننا وبين  ك يف أنناال يساورين ش. البالغة ملساهمتها
إيجاد واقع جديد يف الشرق  إن العامل العربي املمثَّل هنا بكثير من دُوَله يُعدّ عنصراً حيوياً يف. الفلسطينية القيادة
األردنية الهاشمية يشكل قاعدة من  إسرائيل واململكة إن السالم الذي وُقع بين إسرائيل ومصر ثم بين. األوسط

 إن. ويُعتبر السالم قدوةً ونموذجاً للعالقات التي يمكن بناؤها مع الدول العربية .االستقرار واألمل يف منطقتنا
الثاين ملك األردن هي  العالقات الوثيقة التي تربطني بالرئيس املصري حسني مبارك وبجاللة امللك عبد الله

العربية لكن هذه العالقات مهما كانت هامة ال  لغ يف عملية تكوين الثقة والتفاهم مع الدولعالقات ذات مغزى با
العربية التي تنفر مثلنا من األصولية املتشددة واملتطرفة وتبحث عن  إننا نتطلع إىل التطبيع مع الدول. تكفي

 .هذه املصلحة إننا نتشارك جميعاً يف. اًملواطنيها العيش بعامل أكثر اعتداالً وتساحماً وازدهار الطريق الذي يتيح
 

ال تنبع من ذات املنابع التأريخية وكذلك من  ثمة أمور غير يسيرة تفصل بيننا من حيث الذكريات والتراث التي
التلقائي الذي تشعرون به مع الدول العربية اجملاورة لنا التي تورطت  حيث أنماط احلياة والسلوكيات والتعاطف

إنكم تعرفون مثلنا أن  .امي الطويل بيننا؛ غير أن هناك باملقابل الكثير من القواسم املشتركة بينناالد يف النزاع
من عدم االستقرار الداخلي والعنف واملرارة مما  التشدد الديني والتطرف القومي يشكالن وصفة أكيدة لنشوء حالة

إننا دولة صغيرة . ئمة على التسامح والتفاهممقومات احلياة املشتركة القا سيؤدي يف نهاية املطاف إىل تالشي
بدورها بجلب االزدهار  السكان لكنها ثرية بحسن النوايا والقدرات التي ال بأس بها لتكوين الشراكة الكفيلة قليلة

رسالة من األفق  ،من أنابوليس ،تنطلق من هنا قد. والنمو والتقدم االقتصادي واالستقرار يف املنطقة بأسرها
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 .للمنطقة برمتها –معكم  –بالنسبة للفلسطينيين واإلسرائيليين وحدهم بل  اجلديد واألمل املتجدد ليسالسياسي 

 
 ،أيها الضيوف الكرام ،أيها زميلي السيد حممود عباس ،فخامة الرئيس األميركي أيها
 

غاية عن مواصلة ظروف مؤملة لل لقد عجز رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أريئيل شارون قبل نحو عامين ويف
إسرائيل حيث تم حتميلي هذا العبء بفعل إجراءات  حتمل املسؤوليات اجلسام اخلاصة بتصريف شؤون دولة

لقد قلت قبيل انتخابي إن ما . قرار الناخبين يف النظام الديمقراطي اإلسرائيلي قانونية رسمية بدايةً ثم بناءً على
هكذا كنت . ذي بدء لتوصل إىل اتفاق سالم مع الشعب الفلسطيني بادئإليه بل ما يتوق إليه أبناء شعبي هو ا أصبو

كان العامان األخيران شديدَي الصعوبة بالنسبة  لقد. أعتقد آنذاك وهكذا ما زلت أعتقد من أعماق الفؤاد اليوم أيضاً
ونحن ما زلنا تضعف شوكة العناصر اإلرهابية ومل يختفِ أعداء السالم  لنا جميعاً حيث مل تقلّ الضائقة ومل

اليوم حيث  إنني أتمنى وصول. أنبائنا اخملطوفين واملفقودين احملتجزين لدى العناصر اإلرهابية بانتظار عودة
إىل أحضان عائالتهم ولن أتوانى قط  عائدين] تننباؤم[وأودي ] ريغف[وإلداد ] شاليط[تسنح يل فرصة رؤية غلعاد 

 .يف اجملهود الرامي إىل اإلفراج عنهم
 
الدولتين القوميتين  وال حل عادل سوى حل ،أؤمن بأنه ليس هناك أي مسار قابل للسير غير مسار السالم يإنن

سواء بالنسبة لكم أيها الفلسطينيون أو بالنسبة  إنني أعتقد بأنه ما من طريق يخلو من التسويات املؤملة. للشعبين
حليفنا يف السير على طريق  ،األميركي جورج بوش سيادة الرئيس ،أشكركم إنني أريد أن. لنا نحن اإلسرائيليين

اخلارجية السيدة  استعدادكم واستعداد اإلدارة التي ترئسونها وال سيما على الدعم الذي قدمته وزيرة السالم على
إننا جاهزون . أؤمن بأن الوقت قد حان إنني. رايس لعملية السالم واملصاحلة التأريخية بيننا وبين جيراننا

شعبكم إىل االنضمام إلينا يف املشوار الطويل والشائك واملعقد  أدعوكم أيها صديقي حممود عباس وأبناء وبالتايل
 .إننا سننطلق معاً وسنصل سويةً إىل نهايته .الذي ال بديل عنه

 
 .الشكر أشكركم جزيل

 
 

  



 

 
 

  

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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