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  مؤتمر هيرتسليا اخلامس
  مقتطفات من كلمات مسؤولين إسرائيليين

 خالد عايدإعداد وترجمة: 

 ) أريئيل شارون (رئيس احلكومة)1(

[.......]  
  .هي سنة الفرصة الكبرى 2005إن سنة 

لدينا فرصــــــــــــة التخلص من الركود [االقتصــــــــــــادي] والبدء بنمو، ، 2005يف ســـــــــــنة 
حقيقي ودائم، يؤدي إىل انخفــــــاض البطــــــالــــــة وتقليص الفجوات [االجتمــــــاعيــــــة] يف 

  .إسرائيل
لدينا فرصة تأسيس تعاون جديد مع األسرة الدولية، يف مكافحة ، 2005يف سنة 

ستقرار اإلقليمي والعاملي. فالعامل، وال سيما أوروبا، أدرك ما نواجهه اإلرهاب وعدم اال
  .منذ أعوام كثيرة

فرصـــــــــــــــة اختراق تـــــاريخي يف العالقـــــات بيننـــــا وبين  2005ولـــــدينـــــا يف ســـــــــــنـــــة 
  .الفلسطينيين. اختراق ننتظره منذ أعوام طويلة

هذه الفرصـــة علينا اتخاذ مبادرة. هذه هي الســـاعة، هذا هو الوقت.  من أجل حتقيق
  .هنا االمتحان القومي

الفرصـــة األهم إلســـرائيل هي خطة فك االرتباط. مغادرة غزة، وهذا ما ســـننفذه هذا 
العام، وفقاً للجدول الزمني الذي تم حتديده لها، بتصميم ومن دون تردد. هذه املبادرة 

ية للفرص الكبرى املاثلة أمامنا، ولعلها األهم بين أهم ما هي األســــــــــــاس وحجر الزاو
  .اتخذناه يف األعوام األخيرة

فك االرتباط يعترف صـــــراحة، وبشـــــجاعة وصـــــدق، بالواقع الديموغرايف الذي نشـــــأ 
  .على األرض. إذ من الواضح للجميع أننا لن نكون يف قطاع غزة، بحسب اتفاق دائم

زة وأنه ال يوجد لدينا منذ اآلن ما نسعى إليه هناك، هذا اإلدراك، أننا لن نبقى يف غ
. فك  م الشــــــعب وال يشــــــقّه، كما تزعم األقلية املعارضــــــة، وإنما على العكس تماماً ال يقســــــِّ
االرتباط عن غزة يوحد الشــــــــعب. إنه يوحدنا يف التمييز بين أهداف تســــــــتحق القتال من 

الســـــــــــتيطانية الكبرى؛ املناطق أجلها، كونها تمس الصـــــــــــميم مّنا، مثل: القدس؛ الكتل ا
                                                            

)(  :مترجمة عن العبرية من موقع املؤتمر يف اإلنترنت  
http://www.herzliyaconference.org  
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األمنية؛ احلفاظ على طابع إســـــــــــرائيل دولة يهودية؛ وبين أهداف نعرف جميعاً أنها لن 
تتحقق، وأن أكثرية اجلمهور ليســـت مســـتعدة، وبحق، ألن تضـــحي كثيراً إىل هذا احلد من 

  .أجلها
 هلقد كان من أحد أهداف اإلرهاب العربي بث الفرقة يف صفوف الشعب وكسر روح

وهي خطة  -		املعنوية. إن كبح اإلرهاب من جهة، وخطة فك االرتباط من جهة أُخرى
تؤيدها األكثرية الســـاحقة من اجلمهور، يعززان الوحدة القومية وينشـــآن إجماعاً قوميًا 

  .واسعاً على عدالة نضالنا من أجل األمن والهدوء والسالم
الســــياســــية. فبفضــــلها، ليس لقد أعطت خطة فك االرتباط ســــلســــلة طويلة من الثمار 

لدى الفلســـــــــــطينيين أية ذريعة للتملص من التخلي عن اإلرهاب. وبفضـــــــــــلها، ليس ثمة 
انتقاد لنشــــــاط إســــــرائيل احلثيث ضــــــد اإلرهاب. فقد اتضــــــح للجميع اآلن أن إســــــرائيل إذ 
تعلن اســـــــــــتعـــدادهـــا للقيـــام بتنـــازالت مؤملـــة فـــإنهـــا تنوي حقـــاً تقـــديم تنـــازالت حقيقيـــة 

  .ة للغايةومؤملة. مؤمل
ن وضــــــــع إســــــــرائيل الدويل بما ال يقاس. وأهم إجناز هو التفاهمات بيني  لقد حتســــــــّ
وبين رئيس الواليات املتحدة جورج بوش، التي تصـــــنع أســـــاســـــاً جديداً ومتيناً أكثر من 
أي وقت مضــــى للتفاهم االســــتراتيجي بين إســــرائيل والواليات املتحدة. وقد ســــمعنا هذا 

  .يكرر التصريح بدعمه لهذه التفاهمات األسبوع الرئيس بوش وهو
التفاهمات بيني وبين الرئيس األميركي حتمي املصـــــالح األكثر حيوية إلســـــرائيل، 

، وبقاء كتل املســــــــــتوطنات 1967وعلى رأســــــــــها عدم طلب االنســــــــــحاب إىل حدود ســــــــــنة 
الكبرى التي يتمركز فيها الســـــــــــكان اإلســـــــــــرائيليون بأيدي إســـــــــــرائيل إىل األبد، والرفض 

  .طع لدخول الجئين فلسطينيين إىل إسرائيلالقا
وإضافة إىل ذلك، اتفقنا وفقاً خلريطة الطريق على أن كل خطوة على طريق حتقيق 
األفق السياسي املعروض على الفلسطينيين تستلزم قبل أي شيء نشاطاً حقيقياً منهم 

فة ضـــــــــــد اإلرهاب إىل حين اجتثاثه من اجلذور، ودفع إصـــــــــــالحات حقيقية ووقف الثقا
التي يقومون بهــا يف ســـــــــــبيــل كراهيــة إســـــــــــرائيــل. كمــا اعترفــت الواليــات املتحــدة بحق 
إسرائيل يف العمل بكل الوسائل من أجل الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وضد أي تهديد، 
ووعدت بمنع أية حماولة تفرض على إسرائيل تسوية أُخرى أو أجندة أُخرى غير خريطة 

  .، وسيظل، بموافقة كاملةالطريق. وكذلك أن يكون تنفيذها
لدينا قنوات اتصــــال مفتوحة وحوار متواصــــل مع احلكومة املصــــرية. ونحن نتوقع 
تعاوناً وتنســـــــــــيقاً أمنياً معها قبل فك ارتباطنا املتوقع مع غزة وخالله وبعده. [....] إن 
عمالً حثيثاً من جانب مصـــــــر ملنع تهريب الســـــــالح من ســـــــيناء، وخصـــــــوصـــــــاً عبر حمور 

من شــــــــأنه أن يضــــــــمن جالء أكثر ســــــــالســــــــة وهدوءاً عن غزة. إن وقف تســــــــلح  فيالدلفي،
الفلســــــــــطينيين يف غزة، من خالل عمل مصــــــــــري حقيقي وواســــــــــع ملنع تهريب الســــــــــالح، 
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ســـيمكن إســـرائيل من اخلروج من حمور فيالدلفي أيضـــاً، وســـيقلص التبعية الفلســـطينية 
  .إلسرائيل

قـــات جـــديـــدة وخمتلفـــة مع إن الفرصــــــــــــــة احلقيقيـــة والكبرى يف بنـــاء شـــــــــــبكـــة عال
الفلسطينيين نشأت مع موت ياسر عرفات، الذي كان العقبة الرئيسية يف طريق السالم. 
واآلن ثمـة فرصــــــــــــة حقيقيـة ألن ينشــــــــــــأ قـادة فلســـــــــــطينيون جـدد، كهؤالء الـذين ســـــــــــيتم 
انتخابهم، يتخلون حقاً عن طريق اإلرهاب ويدفعون قدماً باســـــــــــتراتيجيا للمصــــــــــــاحلة 

  .عنف وإرهاب وكراهيةوالتفاوض من دون 
[.......]  

يف ضـــوء الفرص اجلديدة وإمكان نشـــوء قيادة فلســـطينية جديدة، ســـتكون إســـرائيل 
مســـــــــــتعدة للتنســـــــــــيق بشـــــــــــأن موضـــــــــــوعات شـــــــــــتى تتعلق بخطة فك االرتباط مع حكومة 

حكومة مستعدة لتويل املسؤولية على املناطق التي سنخليها  -		فلسطينية يف املستقبل
  .ذلكوتكون قادرة على 

[.......].  

 شاؤول موفاز (وزير الدفاع)) 2(

[.......] 

لقد أردت أن أخصـــــص خطابي يف هذا املؤتمر للفرص االســـــتراتيجية، املاثلة أمام 
  .دولة إسرائيل يف هذا الوقت

[.......]  
أوالً، ثمة هنا عهد. نحن نعيش عهداً من التغيرات، وتيرة ســـــــريعة جداً لالختالفات. 

خيرة فقط: االنتقال إىل القرار التاريخي الذي اتخذته دولة إســـــــــــرائيل خذوا األشـــــــــــهر األ
بتنفيذ خطة فك االرتباط، سواء يف احلكومة أو يف الكنيست، والذي أعتقد أنه كان قراراً 
صــــائباً ومالئماً، وهو قرار ملصــــلحة دولة إســــرائيل بكل األوجه؛ انتخاب الرئيس بوش؛ 

ينية. كل هذه تطورات [....] جرت بوتيرة ســـــــريعة رحيل عرفات عن قمة القيادة الفلســـــــط
  .نسبياً، يف فترة زمنية قصيرة، وهذه إحدى خصائص املنطقة التي نعيش فيها

وهكذا، ثمة هنا تغيرات واختالفات، مســــــــارات عوملة، بيئة دينامية جداً جداً، تنتج 
  .حتديات وفرصاً لدولة إسرائيل

[.......]  
  ة االستراتيجية لدولة إسرائيل؟ما هي الفرص القائمة يف البيئ

األمر األول الذي أســـــــــــجله هو رحيل عرفات. هذا حدث درامي، وهذه فرصــــــــــــة أمام 
  .الفلسطينيين النتخاب قيادة أُخرى، وسأقول الحقاً بضع كلمات بشأن هذه النقطة



  139)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ياهيرتسلؤتمرات م

 

4 
 

ة أُخرى، أي  األمر الثــاين الــذي أراه مهمــاً هو إمكــان تنفيــذ خطــة فــك االرتبــاط بحلــّ
أو بــالتفــاوض مع الفلســـــــــــطينيين. قلــت فــك االرتبــاط عبر االتفــاق ممكن، وهو  بــاالتفــاق

يعتمـــد كثيراً على الفلســـــــــــطينيين، إذ إن االســـــــــــتعـــداد من جـــانبنـــا قـــائم، وإذا ربطتموهـــا 
باملوضــــوع األول املتعلق بإمكان قيام قيادة براغماتية فاعلة يف اجلانب الفلســــطيني، 

ا يكون لنا تضـــافر إمكانات للمضـــي يف طريق مســـؤولة ألن تشـــكل عنواناً لشـــريك، حينه
  .فك االرتباط عبر االتفاق

األمر الثــالــث الــذي أراه مهمــاً جــداً هو إعــادة انتخــاب الرئيس بوش لواليــة ثــانيــة. 
الرئيس بوش يؤيد خطة فك االرتباط، ونحن أيضـــــــــــاً قلنا إننا ملتزمون خريطة الطريق، 

جمرد دعوة الرئيس بوش إىل نظام عاملي اخلطة الدولية التي قدمها الرئيس بوش. لكن 
جديد، وجمرد حقيقة أنه يدعم خطوات إســـــــــــرائيل، ســـــــــــتشـــــــــــهد األعوام األربعة املقبلة، 

  .بالتأكيد، سلسلة إضافية من الفرص االستراتيجية املاثلة أمام دولة إسرائيل
يــدة األمر الرابع، كمــا أرى، هو املكــانــة املتزايــدة ألوروبــا؟ املكــانــة النســـــــــــبيــة املتزا

ألوروبا وشـبكة عالقاتنا بدول االحتاد األوروبي. وأنا سـعيد ألنه حتققت مؤخراً سـلسـلة 
تفاهمات واتفاقات يف هذا اجملال بين دولة إســـــــــــرائيل وأوروبا، ألن لدى دول االحتاد 
األوروبي مكانة وازنة جداً يف جميع اجملاالت، يف اجملاالت الســــياســــية، ويف اجملاالت 

  .جماالت أُخرىاالقتصادية، ويف 
: إيران؛ العراق؛ ســـــورية؛ لبنان؛ "املتمردة"إننا نشـــــهد زيادة الضـــــغط على العناصـــــر 

حزب الله، وال ســـــــــــيما من جانب الواليات املتحدة والدول األوروبية. وهذا أمر ينضـــــــــــم 
بالتأكيد إىل الفرص االســـتراتيجية نفســـها، التي نحن على وشـــك انفتاحها، والتي يمكن 

  .يير الواقع املستقبلي يف منطقتنا يف األعوام القريبةأن تساعد يف تغ
هذا الضـــــــــــغط على ســـــــــــورية، ولبنان، وحزب الله، واملنظمات اإلرهابية، وإيران، له 

  .مغزى استراتيجي ال يف األعوام القريبة فقط، بل على املدى البعيد أيضاً
أنا أعتقد أن العنصــر اإلضــايف هو املعركة العاملية ضــد اإلرهاب، التي تعمّق تأييد 
التعاون اإلقليمي والدويل. لقد تعلّم العامل، بطريقة قاســية بحســب رأيي، أن اإلرهاب هو 
اإلرهــاب هو اإلرهــاب، وأن اإلرهــاب العــاملي مــا لــه حــدود، ال جغرافيــة وال خلقيــة، وهو 

نه إذا مل يتم تضــــــــــافر بين األجهزة االســــــــــتخبارية والعمالنية، يضــــــــــرب يف كل مكان، وأ
سيكون من الصعب للغاية مواجهة اإلرهاب العاملي: القاعدة، اجلهاد اإلسالمي. وعليه، 
فإن جمرد حقيقة أن الواليات املتحدة تقود عملية ضد اإلرهاب العاملي باالشتراك مع 

  .طقتنا أيضاًالدول الغربية، فإن لها قطعاً عالقة وصلة بمن
إننا نشـــــــــهد مؤخراً تعزيز العالقات بالعناصـــــــــر املعتدلة ذاتها، وتوســـــــــيع العالقات 
بدول أُخرى، يف املســـتقبل كما آمل، وأنا أقصـــد أســـاســـاً مصـــر واألردن، وعن ذلك أيضـــاً 

  .سأحتدث قليالً فيما بعد
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 هذه هي يف الواقع قائمة املوضوعات التي تشكل فرصة، أو يمكن أن تشكل فرصة
استراتيجية يف كل ما يتعلق باستغاللها املالئم والصحيح من جانب دولة إسرائيل يف 

  .الفترة القريبة املقبلة
.[.......]  

  ) سيلفان شالوم (وزير اخلارجية)3(
[.......]  

القــائمــة بين التقــدم على  منــذ توليــت منصـــــــــــبي، عملــت على حــل العقــدة الغورديــة
لى طريق العالقات بالدول العربية، وثمة اآلن نتائج املســــــار الفلســــــطيني وبين التقدم ع

  أولية.
يف الســنة املاضــية، قلت مراراً وتكراراً إن ثمة حتســناً ملموســاً يف العالقات بمصــر، 
وإن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالتوجه نحو تدفئة العالقات بإسرائيل: تدخلهم يف 

اق تم توقيعه أمس فقط؛ صفقة غاز؛ اتف -		خطة فك االرتباط؛ مناطق صناعية مشتركة
والذروة طبعاً إطالق عزام عزام، األمر  -		عســــــكرية وســــــياســــــية -		تأليف جلان مشــــــتركة

  الذي قد يؤدي الحقاً أيضاً إىل إعادة السفير املصري إىل إسرائيل.
عاماً من الســـــــــالم، آمل بأن جتر مصـــــــــر وراءها يف نهاية  25لكن هذه الســـــــــنة، بعد 

ل العربية إىل إدراك أن التعاون مع إســــــــرائيل هو الوســــــــيلة املأمونة املطاف ســــــــائر الدو
  واجليدة لبناء األمن واالزدهار واالستقرار لشعوب املنطقة.

أيضــــــــــــاً مع جارتنا الثانية، األردن، نعمل من أجل دفع العالقات االســـــــــــتراتيجية. 
رصــة ة إىل فســمعت امللك عبد الله يتطرق يف زيارته األســبوع املاضــي للواليات املتحد

يف املنطقة. وعليه، فإننا ندعو امللك، ووزير خارجيته [هاين] امللقي، والقيادة األردنية 
كلهــا، إىل عــدم إضـــــــــــــاعــة هــذه الفرصـــــــــــــة. يجــب تبنّي مقــاربــة براغمــاتيــة، والتغلــب على 
املشكالت مبكراً، ألن حل املشكالت املتعلقة باملوضوع الفلسطيني يتطلب أيضاً تدخالً 

 .   األردين حيوي، طبعاً، الستقرار املنطقة. -	إن التعاون اإلسرائيليأردنياً
[.......]  

كمـــا تعلمون، أنـــا أعقـــد لقـــاءات متكررة مع قـــادة من الـــدول العربيـــة، من أجـــل دفع 
التحادث والتقارب. وليس ثمة شــــك يف أنني أشــــعر يف الفترة األخيرة بتحســــن معين يف 

  هذا االجتاه.
حســين وىلّ، القذايف غيّر موقفه، وعرفات أيضــاً مل يعد معنا، ولديهم [القادة  صــدام

العرب] اليوم ثقة أكثر كثيراً باملضــــــــي قدماً، حيث ال خوف من أن يقوم واحد من أولئك 

                                                            
)(  .أي: املشكلة العويصة  
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القـــادة املتطرفين بتقويض ســـــــــــلطتهم الـــداخليـــة يف بالدهم. حقـــاً، بقي تنظيم متطرف 
تهديداً، لكننا نحس بالتغيّر، وأنا على ثقة كاملة  ، ال يزال يشــــــــــكل"القاعدة"صــــــــــعب، هو 

بأن لدينا فرصـــــــــــة يف الســـــــــــنة املقبلة لتجديد العالقات بدول عربية كثيرة، إذ إن هدفنا 
أقول جلميع القادة، من شـــــــــمال إفريقيا ودول [....] إقامة عالقات مع عشـــــــــر دول عربية 

وأبو ظبي وقطر وعُمـــــان  اخلليج، من ملـــــك املغرب حتى أمير البحرين، لقـــــادة الكويـــــت
وتونس، ال خالف لنا معكم. ليس ثمة أي نزاع بيننا، ال بشأن أراضٍ وال بشأن اقتصاد، 

  تعالوا نضع حداً للنزاع، فقد آن األوان ألن نصنع السالم.
ســــــــــيداتي وســــــــــادتي، نحن نعمل ليس فقط من أجل تشــــــــــجيع املعتدلين. نحن نبادر 

ملتطرفين. ســـــورية وإيران مســـــتمرتان يف قيادة أيضـــــاً إىل اتخاذ خطوات من أجل عزل ا
ســـياســـة تزعزع االســـتقرار يف املنطقة. إن دعم ســـورية وإيران لإلرهاب يتضـــمن رســـالة 
ســــــــلبية فيما عنى إمكان تقدمنا نحو دفع املســــــــار إزاء الدول العربية. إن اســــــــتمرار دعم 

رائيل ســــــــورية لإلرهاب، كما اســــــــتمرار احتالل ســــــــورية للبنان، يضــــــــران بمســــــــاعي إســــــــ
  والواليات املتحدة والقوى املعتدلة يف املنطقة، من أجل إحالل تغيير إيجابي.

قبل أقل قليالً من عام، بادرنا إىل عملية ســـــــــــياســـــــــــية إلخراج القوات الســـــــــــورية من 
لبنان. وأدت جهودنا إلدراج هذا املوضـــوع يف جدول األعمال الدويل، بين ما أدت إليه، 

ية أميركية وفرنســـية، قرر أن على ســـورية إجالء قواتها عن إىل قرار جمللس األمن، برعا
لبنان وتفكيك املنظمات اإلرهابية العاملة هناك. وأدت جهودنا أيضــــــاً إىل ســــــن قانون 
حماســـبة ســـورية يف الكونغرس األميركي، األمر الذي أدى إىل فرض عقوبات عليها من 

عقوبات إضـــــــــافية يف جانب الرئيس األميركي جورج بوش، وربما إىل مواصـــــــــلة فرض 
املســــتقبل. يجب مواصــــلة هذا الضــــغط على ســــورية وتشــــديده، من أجل تغيير ســــياســــتها 

  اخلطرة. وإضافة إىل ذلك، أنا أؤمن بسالم شامل مع العامل العربي، بال استثناء.
تُسمع مؤخراً أصوات من سورية تدعو إسرائيل إىل الذهاب إىل طاولة املفاوضات. 

اهلها. كل تصـــــــريح من زعيم عربي عن الرغبة يف الســـــــالم هو إنها أصـــــــوات ال يمكن جت
تصـــريح إيجابي. ولذلك، يجب مباركة توجه [الرئيس بشـــار] األســـد نحو الســـالم. ممنوع 

  علينا أن نرفض يداً ممدودة للسالم. وإىل جانب ذلك، علينا أن نتفحص ذلك بدقة.
فوراً إىل طــاولــة يف اللحظــة التي توقف ســـــــــــوريــة دعمهــا لإلرهــاب، علينــا الــذهــاب 

املفاوضــــات. إن مقاربة أي حل للصــــراع مع الســــوريين تســــتوجب منا أن نكســــر اجلمود 
الفكري بالنسبة إىل هذا املوضوع. وإن االفتراض بأنه يمكن القفز مباشرة إىل التسوية 
الدائمة هو خطأ على األرجح. فقد أجرى أربعة رؤســـاء حكومة [إســـرائيليين] مفاوضـــات 

و املرة وصـــــــــــلوا فوراً إىل التســـــــــــوية الدائمة. إّما هضـــــــــــبة اجلوالن وإّما ال كهذه، ومرة تل
هضــــبة اجلوالن. ومل ينجح أحد منهم يف حتقيق التســــوية. ربما ليســــت هذه هي الطريق. 
. لعل املقاربة  ما هو صــــــــــحيح يف املســــــــــار الفلســــــــــطيني قد يكون صــــــــــحيحاً هنا أيضــــــــــاً
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. لقد جنحت يف املتدرجة، القائمة على بناء الثقة، تســـــــــــاعد يف  احلالة الســـــــــــورية أيضـــــــــــاً
األردن حتى قبل اتفاق الســــــالم، وقّعنا معه مشــــــاريع يف جمايل املياه والزراعة، وفيما 
. هكذا أيضــــــــاً نبني الثقة بين الشــــــــعوب. إنني أدعو وأريد القيام  بعد تعاوناً أمنياً أيضــــــــاً

ارة والزراعة بخطوات بناء ثقة بين إســـــــــــرائيل وســـــــــــورية يف جماالت حمددة، مثل التج
  ونوعية البيئة.

[.......]  
. لعل  أيها احلضـــــــــــور الكرام، ســـــــــــورية ال تعمل يف فراغ، إنها تعمل مع إيران أيضـــــــــــاً
الســـــــــــــاحــة األهم، التي على األســـــــــــرة الــدوليــة كلهــا أن تعمــل فيهــا، وأن تعزل املتطرفين 

الــذي وحتســـــــــــم األمر معهــا، هي الســـــــــــــاحــة اإليرانيــة. إيران هي اليوم التحــدي الوجودي 
تواجهه دولة إســـــــرائيل. إيران تســـــــعى بشـــــــكل حثيث للحصـــــــول على ســـــــالح نووي. إيران 
تموّل اإلرهاب اإلقليمي وتشـــــــغّله، وهي بذلك تزعزع اســـــــتقرار املنطقة واســـــــتقرار العامل 
بأســـــره. وهي، أكثر من ذلك، تســـــحب البســـــاط من حتت أقدام املعتدلين يف املنطقة. قبل 

ارير القادمة من مصــــــر عن اكتشــــــاف خلية إرهابية إيرانية. أيام قليلة فقط، حتدثت التق
  لقد أصبحت إيران بؤرة املشكلة وصميم اخلطر.

[.......]  
إن إيران وســـــــــــورية تســـــــــــتعمالن ذراعهما الطويلة، تســـــــــــتعمالن حزب الله، من أجل 
مواصـــلة ضـــربنا. ولذلك، فإننا نواصـــل العمل من أجل تشـــديد الضـــغط الدويل على حزب 

صــــبح هذا التنظيم بديالً من صــــدام حســــين، كعنصــــر خارجي رئيســــي، يشــــجع الله. لقد أ
  ويموّل الضربات اإلرهابية ضد مواطني إسرائيل.

[.......]  
[حمطة] املنار بأن تستعمل القمر 		لقد تلقينا من إسبانيا أيضاً وعداً بأالّ تسمح لــــــــــــ

  الصناعي اإلسباين.
[.......]  

. يف 2003لى أســـــــــاس نموذج حزيران/يونيو إنني أدعو إىل عقد قمة عقبة ثانية ع
هذه القمة، ينبغي لألســــــــرة الدولية، برئاســــــــة الواليات املتحدة، وباشــــــــتراك أوروبا وكل 
الــدول العربيــة الراغبــة يف دخول دائرة الســـــــــــالم، أن تمنح الــدعم للقيــادة الفلســـــــــــطينيــة 

  اجلديدة من أجل تنفيذ اإلصالحات.
[.......]  

نحن هنا يف إسرائيل نسمع كثيراً أصواتاً خمدشة لألُذن، تخرج من الرأي العام يف 
الفلســــطيني، أو بشــــأن ظاهرة املعاداة  -		أوروبا بشــــأن موقفها من الصــــراع اإلســــرائيلي

للســــــــــــامية املتزايدة. ال يوجد يف هذا األمر مبالغة. لكن عليّ أن أؤكد أننا نرى منذ اآلن 
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ابي يف املقـــاربـــة األوروبيـــة، وآمـــل بـــأن تتعمق هـــذه يف الســـــــــــنـــة براعم أوىل لتغيّر إيجـــ
املقبلة. إن أوروبا اليوم تدرك، إىل حد كبير، أن شــــــــرط التقدم على املســــــــار الفلســــــــطيني 

  تنفيذ اإلصالحات ومكافحة اإلرهاب. - يف املقام األول -		هو
.[.......] 



 

 
 

  

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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