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  " أمبروسيتي" ندوة يف بيرس شمعون للرئيس كلمة
  األوسط الشرق على اإليراين اخلطر بشأن

  5/9/2009 ،)إيطاليا( كومو

  

 

إيطاليا بمشاركة املئات من  اقتصادي عقد يف –ألقى رئيس دولة إسرائيل شمعون بيرس كلمة يف مؤتمر سياسي 
  .زعماء الدول وكبار الوزراء من أوروبا والشرق األوسط
سالم على أساس مبدأ حل  لقد قررت إسرائيل التوصل إىل: "واستهل الرئيس بيرس كلمته بتصريح واضح قال فيه

الرامية إىل إحالل السالم الشامل بين الدول العربية  الدولتين لشعبين، وهي تبارك وتؤيد مبادرة اجلامعة العربية
نتانياهو ملتزم بالسالم ومستعد لقطع طريق صعب  إن رئيس الوزراء: "قائال وأضاف رئيس الدولة". وإسرائيل

 ."حتقيقه وطويل من أجل

إن املشكلة مع إيران ليست " وأكد السيد بيرس خالل كلمته أن إسرائيل ال يمكنها جتاهل التهديد اإليراين فقال
د دول الشرق األوسط فإيران تهد   .تدمير وإبادة إسرائيل القنبلة النووية فقط، وإنما تطلع زعيمها أحمدي جناد إىل

 حصلت إيران على القنبلة النووية، فلن يبقى مكان واحد آمن سواء يف منطقة الشرق وإذا. مثلما تهدد أوروبا أيضا
أتباعها، منظمة حزب الله التي  وأضاف الرئيس بيرس أن إيران حتاول تصفية السالم وتفعّل. األوسط أو يف أوروبا

إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم يف حين "بيرس إن  وقال السيد. لسطينيينتدمر لبنان وحماس التي تدمر الف
أكد الرئيس بيرس أن الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني متعبان من احلروب،  كما". تواصل إسرائيل إثراء السالم

كير التف اخلالفات، وأنه حتى يف غياب حب حقيقي بين الطرفين، تتوفر اليوم الرغبة لتفعيل ومتعبان من
  .البراغماتي من أجل التوصل إىل سالم كامل بين إسرائيل والفلسطينيين

هو اآلخر يف املؤتمر  هذا وتوجه رئيس الدولة بيرس إىل أمين عام اجلامعة العربية عمرو موسى الذي شارك
على خطأ، فهذا هو أوان الزعماء لكي يقوموا  دعنا نتوقف عن القول كل لآلخر أنا على حق وأنت: "وخاطبه قائال

كما أكد رئيس الدولة على أنه من املمكن التوصل ". وباملضي قدما سوية بحل اخلالفات، باالتفاق على تسويات
تعويضات  دون اإلخالء املكثف للمستوطنات اإلسرائيلية يف املستقبل، وذلك من خالل تقديم إىل حل مبتكر يحول

بأن إسرائيل قد أعادت "السيد بيرس  ، قال"إين أذكر اجلميع. " تسوية املستقبلية مع الفلسطينيينمن األراضي يف ال
 تسويات السالم السابقة، وكذلك احلال يف قطاع غزة، حيث جميع األراضي ومصادر املياه إىل األردن ومصر يف

 ، وإسرائيل مضطرة اليوم للدفاع عن)إطار خطة االنفصال االسرائيلية من قطاع غزة يف(دفعنا ثمنا باهظا جدا 
يتوجب علينا . القدس ال يمكننا إخالء مناطق يف الضفة الغربية والتعرض لقصف الصواريخ يف أورشليم. سكانها

تسوية دائمة، ويف الوقت ذاته تطبيق االتفاقات  ء مفاوضات للتوصل إىلإجرا: التقدم يف مسارين بصورة متساوية
 .األرض التي يتم التوصل إليها بشكل فعلي على

 

 

 

                                                            

  المصدر: http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+statements/2009/peres-in-
political-economical-conference-in-italy-04092009.htm  



 

 
 

  

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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