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  يف االجتماع احلادي عشر خطاب وزير اخلارجية اإلسرائيلي
  والسوق األوروبية املشتركة بين إسرائيل جمللس التعاون 

  ]مقتطفات[ .1/2/1993، بروكسل
  

    
  السيد الرئيس، الزمالء األفاضل،

م الفرصة لتبادل أن أعبِّر عن امتناين على حُسن ضيافتكم يل وللوفد املرافق، وعلى إتاحتك أود يف البداية  
  .إنه جدول أعمال التغيير، وجدول أعمال يبعث على األمل. اآلراء يف القضايا املهمة املدرجة يف جدول أعمالنا

إن إسرائيل تتطلع إىل أوروبا، التي . إن السالم يف أوروبا والسالم يف الشرق األوسط أساسيان لنا جميعاً  
ويشكل مستقبل . ، والتي تشكل جزءاً من ذكرياتنا القومية والشخصيةيتداخل تاريخها وتاريخنا أحدهما مع اآلخر

لقد . ونحن نتابع بدقة اجلهود الهائلة والرائعة املبذولة لتوحيد أوروبا. أوروبا، من ناحية أُخرى جزءاً من آمالنا
إن مواجهة عدو . كلةساهمتم يف إنهاء جاذبية األيديولوجية الشيوعية، وحتررتم بذلك من عدو، إال إنكم اكتشفتم مش

  .مع ذلك، نفضل جميعاً التحدي اإلنساين على تهديد اآللة العسكرية. أسهل من مواجهة مشكلة
  .إن الشرق األوسط يواجه جمالين متشابهين من املشكالت والتحديات  
ويف هذا السياق، نطمح إىل حتقيق مصاحلة تاريخية مع الشعب  .يتعلق اجملال األول بحل نزاع سابق  

إن احلل املوقت يفتقر . ونشعر بأن حالً معقوالً يمثل أمامنا اآلن، مكوناً من مرحلة موقتة ومرحلة دائمة. لفلسطينيا
ونشعر بأننا، يف املناخ احلايل، ال نستطيع أن جند حالً . إىل خريطة واضحة، إال إنه يمتلك جدوالً زمنياً واضحاً

  .اب، للجدول الزمني أن يخدم كجسر زمني للعبور من مناخ إىل مناخ آخرمكتمالً؛ إذ ال تتيح املرارة، والشك، واإلره
وسيضم . إن احلل الدائم سيكون على األرجح احتاداً كونفدرالياً، إما ذا بُعد اقتصادي وإما ذا بعد سياسي  

  .االحتاد الكونفدرايل األردن، والفلسطينيين، وربما إسرائيل أيضاً
نحن مقتنعون بأن الفلسطينيين سيؤيدون يف معظمهم السالم، . موثوق به إن ما يفتقر احلل إليه هو طرف  

وكما يقول مثل إفريقي، قد يعرِّض حجر واحد . إرادة األغلبية املتفاوضة للخطر إال إن أقلية مسلحة يمكن أن تعرض
 انتخابات إننا نقترح على جيراننا الفلسطينيين أن يتوجهوا النتخاب قيادتهم يف. سلة مملوءة بيضا للخطر

إذا وافق . لن نتدخل، لن نفرض رقابة، لن نحظر، وبغض النظر عمن سيُنتخب فإننا سنتفاوض معه. سياسية حرة
الفلسطينيون على إجراء انتخابات يف الضفة الغربية وغزة، وكان هناك إمكان إلجرائها يف غضون بضعة أشهر، 

ي، بينما ستضمن إسرائيل أمنها؛ مصلحتان منسجمتان فإنهم سيتمتعون ـ أول مرة يف تاريخهم ـ باحلكم الذات
  .وسيكون هذا بداية رحلة جديدة يف العالقات بين شعبينا. خرىإحداهما مع األُ

إن إسرائيل ستقابل االعتدال باالعتدال، واملصاحلة باملصاحلة؛ ومع ذلك، سنرد على اإلرهاب والتعصب   
ياة فلسطينيين وإسرائيليين للخطر، حاولتْ قتل عملية السالم لقد عرّضت حماس ح. باملقاومة وبإجراءات حازمة

  .واملفاوضات واملفاوضين، واجلهة الوحيدة التي كانت تستطيع منعهم من إطالق النار هي إسرائيل
ونحن نعلم بأنه . وقد قمنا بهذا العمل غير املشكور، ال لنعقّد مفاوضات السالم، بل لنفتح الطريق أمامها  

ونحن نبحث عن . ذين ينتقدون أعمال إسرائيل يودون أن يروا متابعة ملفاوضات يف أقرب وقت ممكنحتى أولئك ال
حل يسهل متابعة املفاوضات، ويجعل البحث يف األمر يف جملس األمن غير ضروري، فال تخرج حماس رابحة يف 

  .إن انتصار حماس سيعني هزيمة للسالم. هذه احلال
إن إسرائيل تعرب عن استعدادها . السالم بين إسرائيل وسوريا هدفاً واقعياً لقد جعل العامل املتغير أيضاً   

شرط توفر ترتيبات أمنية  ، فيما يتعلق بمرتفعات اجلوالن،338ورقم  242لتطبيق قراري جملس األمن رقم 
عالقات  وال يجوز أن يقبل أي منا ـ سوريا أو إسرائيل ـ بأقل من عالقة سالم حقيقية، تشتمل على. للطرفين

  .دبلوماسية واقتصادية وثقافية، ملا فيه فائدة البلدين

                                                 
  شمعون بيرس. 
  اللجنة المشترآةالسوق األوروبية المشترآة، مجلس وزراء السوق ـ إسرائيل، : المصدر. 
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ـ عالقات جوار سلمية جديدة تشمل األردن، واحلكم الذاتي الفلسطيني،  1993ويجب أن تشهد هذه السنة ـ   
    .وسوريا، ولبنان، ومصر، وإسرائيل

إن . يد يف الشرق األوسطليس حل نزاعات املاضي سوى حجر الزاوية يف تمهيد الطريق أمام مستقبل جد  
هدفنا هو تغيير املنطقة بمواجهة حتديات ال تعترف باحلدود القومية ـ النقص يف املياه، األراضي الفاصلة، 

وستؤدي مكافحة . الصعوبات االقتصادية، انتشار األسلحة، تلوث البيئة، األيديولوجيات املتطرفة واألصولية
وستبرز مصلحة إقليمية شاملة، وربما تتيح األوضاع إنشاء  .اء املشتركرخاملشكالت املشتركة إىل مستقبل يعمه ال

  .سوق مشتركة يف منطقتنا
وهو الهدف الذي تلتزمه اجملموعة . ما يجب أن يكون هدف احملادثات املتعددة األطراف هذا هو  

ونحن نحثكم . ومواردهاله يف األشهر األخيرة على نحو مهم، بمعرفتها وخبرتها ياألوروبية، والذي ساهمت يف سب
وعندما تصبح ثمار التعاون والسالم امللموس . على االستمرار يف القيام بدور قيادي يف هذه املغامرة اجلليلة

  .واضحة، فإنها ستحول ثمن السالم من تضحية خطرة إىل مساهمة قيمة
  السيد الرئيس، الزمالء األفاضل،  
فنحن ال نشترك يف تراثنا التاريخي فحسب، بل . وبالدنا فيهاإن هذه األفكار تشارك اجملموعة األوروبية   

القائم بيننا يجب  وهذا الرباط. كم واالقتصاد عندنانشترك أيضاً يف قيم متشابهة تقوم على أساسها أنظمة احل
طراف، وحتسين لروابطنا تعزيزه وترجمته إىل حوار سياسي أفضل، وتعاون ملموس يف احملادثات املتعددة األ

  .االقتصادية والعلمية والثقافية
قد ال نتفق دائماً؛ لكننا سنزيد يف فهمنا لبعضنا البعض من خالل أهدافنا األساسية املشتركة ـ عامل   

  .توحده قيم مشتركة، واقتصاد يعززه التعاون املؤسساتي، وقوميات حتافظ على هويتها من دون قعقعة السالح
حوارنا رسميين على جميع املستويات، على سياق، أود أن أقترح أن جنعل تبادلنا السياسي وويف هذا ال  

  .أساس دوري
خ اجملموعة األوروبية التطورات االقتصادية وتغنيها يف اق، نوصي أيضاً ـ بشدة ـ بأن ترسويف هذا السي  

  .جميعاً أن نوفره بصورة عاجلةالضفة الغربية وقطاع غزة؛ فهما بحاجة ماسة إىل دعم اقتصادي ينبغي لنا 
ديسمبر املاضي، وبعد الشروع يف حمادثات تمهيدية لعقد اتفاقية جديدة، خطت /يف كانون األول  

  .اجملموعة األوروبية وإسرائيل خطوة جريئة أوىل على طريق رحلة دينامية ومثيرة
مع . وية كاملة يف اجملموعةإن إسرائيل ال ترغب يف أن تضيف إىل عبء التوسع الذي تواجهونه طلبَ عض  

ويجب أن تؤكد االتفاقية اجلديدة . ذلك، فنحن نطمح إىل إقامة عالقة أفضل ومستوى أعمق من التعاون الواسع
ونحن واثقون بأن ". حالة خاصة"ر عنه رئيس اللجنة، السيد جاك ديلور، بوصفه إسرائيل بأنها الرأي الذي عبَّ

  .اً ستوفر تعاوناً كامالً، وتشجع على حتقيق املصالح املتبادلةاالتفاقية التي جتري بلورتها حالي
  [.......]  
يجب أن تشتمل االتفاقية اجلديدة على جملة من املوضوعات للتعاون يف جماالتها، تتراوح من البيئة   

س التعاون ونحن واثقون بأن جمل. والطاقة والبحث العلمي والتطوير إىل الفضاء والثقافة ومكافحة وباء اخملدرات
سيؤيد احملادثات التمهيدية التي ستصبح، يف نهاية املطاف، مفاوضات رسمية تفضي إىل اتفاقية جديدة قائمة 

نحن نطور اآلن . على أساس مبادىء حرية تدفق األفكار والناس، حرية احلركة والبضائع واخلدمات ورأس املال
    .يد، وأنا أخاطبكم ويف ذهني هذه املسؤوليةاإلطار الذي ستنتقل عالقتنا من خالله إىل القرن اجلد

إين أرجو أن تساهم االتفاقية اجلديدة أيضاً يف إحداث التوازن التجاري بين أعضاء اجملموعة وإسرائيل،   
أعتقد أن يف اإلمكان حتقيق توازن متبادل مربح . على الرغم من أنني أعتقد أن الوضع احلايل مل ينشأ عن سوء نية

تفاقية اجلديدة، وذلك بتحديد خطوط موجهة فعالة وعملية فيما يتعلق باألحكام املطبقة على للطرفين يف اال
  .، واملشتريات العامة(Standardization)املصدر، والتوحيد القياسي 

لقد جتاوزت التطورات املتسارعة . ونأمل بأن تعكس االتفاقية إعادة نظر يف مقاربة موضوع الزراعة  
  .الزراعية بنود االتفاقية احلالية بين اجملموعة األوروبية وإسرائيل سرائيلوتقدُّم إجنازات إ

إن . يف حالة إسرائيل، ليست الزراعة جمرد فرع من فروع االقتصاد، بل هي نموذج للحياة االجتماعية  
نحن ال نريد  .الكيبوتسات واملوشافيم التي حققت النجاح للزراعة اإلسرائيلية، قد حققت أيضاً الوعد بحياة عادلة

. جناحُه االقتصادي دورَه اإلنساين يف غياب خمارج الئقة نموذج للحياة إىل نقطة يهدد فيها حالة يصل فيها
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وسنقدِّر لكم إذا قمتم، يف أثناء البحث يف مسألة حصة إسرائيل الصغيرة نسبياً فيما يتعلق باملنتوجات الزراعية 
  .االطازجة واملصنعة، بتناول املسألة بكامله

على الرغم من النطاق الواسع لالهتمامات والقضايا التي يجب تفحصها، والتفاوض والتوصل إىل اتفاق   
إنه هدف طموح، لكنه حيوي وقابل . أويل بشأنها، فإننا نعتقد أن يف اإلمكان إجناز هذه املهمة يف نهاية السنة

  .للتحقيق
م من اإلشارات العربية إىل أنه سيجري تخفيفها إن املقاطعة العربية ضد إسرائيل، املستمرة على الرغ  

حاملا جتمد إسرائيل بناء املستوطنات، تظل عبئاً ثقيالً على االقتصاد اإلسرائيلي الذي ينبغي له حتمل عبء نفقات 
ونحن نشكر الدول التي تبنّت فعالً قوانين ضد املقاطعة، . الدفاع، ونفقات السالم، ونفقات استيعاب املهاجرين

  .ون شاكرين إذا توافقت القوانين واألنظمة يف الدول األعضاء يف اجملموعةوسنك
  السيد الرئيس، الزمالء األفاضل،  
إننا مستعدون ألن نشرك . سقوط الشيوعية عن فقر ومعاناة عدد كبير من أعضائها السابقين لقد كشف  

نا، ونقترح أن تشملنا اجملموعة األوروبية جمهوريات االحتاد السوفياتي السابق املقامة حديثاً يف خبرتنا ومهارت
  [...].وينطبق هذا على أي نداء آخر بشأن البؤس يف إفريقيا، أو يف العامل . يف جهودها جملابهة هذه التحديات

على عتبة زمن جديد، عصفت الروح اجلديدة الشجاعة السائدة يف القارة األوروبية باخلالفات الراكدة   
علن التزامها جتاه هذا العامل اجلديد، وتعاونها من أجل املنفعة املتبادلة مع اجملموعة إن إسرائيل ت. البالية

  .األوروبية يف احلفاظ على املوارد االقتصادية وتسخيرها وتكييفها من أجل حتسين حياتنا وعاملنا
    

  



 

 
 

  

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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