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  منبر"كلمة للرئيس بيل كلينتون أمام مؤسسة 
  يشرح فيها مقترحاته" السياسة اإلسرائيلي 

  ]مقتطفات[ *.7/1/2001نيويورك،  
  
  

...]...[.  
لقد مررنا خالل أكثر من ثالثة شهور بدورة مفجعة من العنف الذي كلف مئات األرواح ودمر الثقة بعملية 

حقاً العيش والعمل معاً وتعزيز سالم  بوسع الفلسطينيين واإلسرائيليينالسالم وأثار شكوك البعض فيما إذا كان 
  .[....]وقد كانت خبرة حافلة باألسى يل أيضاً . كل منهما وازدهاره وأمنه

  .[....]الباقيين من واليتي، أعتقد أن من املالئم أن أحتدث هنا  األسبوعينأياً كان ما سيحصل خالل 
].......[  

ف احلالية العنتكون خفض دائرة  أنالقصوى، طبعاً، يجب  األولية إنينا أن نفعل؟ واآلن ماذا يجب عل
لك، وعلى اجلانب الفلسطيني، يجب أن يوضع حد لثقافة العنف، وثقافة التحريض اللتين لكن عدا ذ. بصورة واضحة

يل، كما تتمنطق جماعات فاألطفال الصغار ال يزالون يلقنون باإليمان باملواجهة مع إسرائ. كبحا منذ أوسلومل تُ
وستغرق أصوات تدعو إىل املنطق يف هذا النوع من البيئة . خمتلفة على هيئة ميليشيات وتستخدم أسلحة دون رادع

  .ويف كثير من األحيان بفعل األصوات املنادية بالثأر
لو نحو السالم، ألوس عامة الفلسطينية باملسار الالعنفيسلوكاً من هذا القبيل ال ينسجم مع التزام الز إن

كثيراً له أن  األصعبويجعل من  اإلسرائيليإنما يبعث بالرسالة اخلاطئة إىل الشعب ) هذا السلوك(كما أن استمرار 
  .يؤيد زعماءه يف تقديم التنازالت الضرورية وصوالً إىل اتفاقية دائمة

إن املشروع . كذلكاملشاكل أنهم يتسببون يف بعض فإن على اإلسرائيليين أن يفهموا  مومن جانبه
االستيطاين وبناء الطرق االلتفافية يف قلب ما يعلمون أصالً بأنه سيكون جزءاً من الدولة الفلسطينية ال يستقيم مع 

  .التزامات اتفاقية أوسلو التي تدعو بأن يتفاوض اجلانبان بشأن حل وسط
حياة طبيعية وأن ال يتعرضوا إن استعادة الثقة تقتضي بأن يكون الفلسطينيون قادرين على أن يعيشوا 

  .يومياً ملا يذكرهم بصورة مهينة بأنهم يفتقرون إىل احلرية األساسية والسيطرة على حياتهم
فهل يمكن . وهذه األمور كذلك جتعل من األصعب للفلسطينيين أن يصدقوا احترام التعهدات التي قطعوها

  .[....]ب أن يعقدا سالماً حقيقياً ودائماً؟ لشعبين بهذا النوع من املشاكل احلالية والتاريخ املضطر
.......][  

ل أسبوعين أن أطرح ، طلب اجلانبان مني قباألرضيف ضوء طريق مسدود وتدهور مأسوي على .] .[..
وهي خطوط عريضة . سمت خطوطاً عريضة، وددت أن نسترشد بها وصوالً إىل اتفاقية شاملةوهكذا ر. أفكاري

بعناية إىل كال اجلانبين وسماعهما يصفان بوضوح متزايد تظلماتهما  اإلصغاء تستند إىل ثماين سنوات من
  .واحتياجاتهما

وقد عبّر . وقد قبل رئيس الوزراء براك والرئيس عرفات هذه اخلطوط العريضة كأساس جلهود الحقة
  .[....]كالهما عن بعض التحفظات عليها 

للحاجات األساسية لكل طرف، إن مل يكن ألقصى  واخلطوط العريضة التي أقترحها تتصور تسوية تستجيب
والفلسطينيين على  لإلسرائيليينوطنين سيدين مستقلين، أمن، سالم وكرامة  أساسمبنية على تسوية . رغباتهما
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وتقتصرها على تلك التي عن كل سؤال، وإنما تقلص األسئلة  باإلجابةوهذه اخلطوط العريضة لن تبدأ . حد سواء
  .حتتاج أجوبة
أوالً، أعتقد أنه لن يكون هناك حل حقيقي للنزاع من غير دولة فلسطينية سيدة قادرة على : ي كاآلتيوه

وهذا يعني سيادة فلسطينية على غزة . غرافيةوالبقاء، تتكيف مع متطلبات األمن اإلسرائيلي والوقائع الديم
املستوطنين الذين  بهدف زيادة عدد والغالبية العظمى للضفة الغربية، ودمج اجملمعات االستيطانية بإسرائيل

. الفلسطينية التي ستضم إىل إسرائيل األرض، مع تقليل مساحة األعلىستضم مستوطناتهم إىل إسرائيل إىل احلد 
  .تكون دولة متواصلة جغرافياً أنولكي تكون دولة فلسطين قادرة على البقاء، يجب 

أقل عدد ممكن من الفلسطينيين،  تتضمن، فيجب أن ةاالستيطانيواجملمعات  بإسرائيلأمّا األرض امللحقة 
الضروري القيام اً، أعتقد أنه سيكون من ومن أجل أن جنعل االتفاق متين. نالوطنين املنفصليبما يتالءم مع منطق 

  .خرىوترتيبات أُ األراضيبمقايضة بعض 
. وا الكثير ـ بعضهم بالتحديدحل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين الذين عان إيجادثانياً، سيكون من الواجب 

ومن . حل يسمح لهم بالعودة إىل دولة فلسطينية توفر جلميع الفلسطينيين مكاناً يمكنهم تسميته وطناً بثقة وفخر
حق جميع الذين ومن . ش يف هذا الوطن، أن يفعلوا هذاحق جميع الالجئين الفلسطينيين الذين يرغبون يف العي

بما يتماشى مع  هذا، يختارون إيجاد مواطن جديدة لهم، إن يف أمكنة تواجدهم احلالية أم يف دول أُخرى، أن يفعلوا
  .وهذا يتضمن دولة إسرائيل. القرارات السيادية لتلك الدول

بناء  يجب أن يحصل جميع الالجئين على تعويضات من األسرة الدولية عن خسائرهم، وعلى مساعدة يف
  .حياة جديدة

تلك كانت لغة فيها الكثير من الكالم املنمق للقول إنه ال يمكن أن . اآلن، جميعكم يعلم ما هي العقبة هنا
تتوقعوا إلسرائيل أن تعترف بحق غير حمدود للعودة إلسرائيل اليوم، ويف الوقت ذاته، التخلي عن غزة والضفة 

إىل أقصى درجات التقليص، بسبب املناطق التي جاء منها معظم  الغربية والقبول بتجمعات استيطانية مقلصة
ال يمكننا أن نتوقع من إسرائيل أن تتخذ قراراً من شأنه أن يهدد أساس دولة إسرائيل بالذات، وأن . هؤالء الالجئين

  ).تصفيق(يحدث  وهذا يجب أالّ. يقوض منطق السالم برمته
ن الواليات ة، وإواحدة من األولويات املرتفع سيحتلونولكني كنت واضحاً جداً بقويل إن الالجئين 

ويف حال تولت ). تصفيق(حمالت جمع األموال الالزمة إلعادة إسكانهم بأفضل األساليب مالءمة  املتحدة ستتصدر
خرى، شأن سياسة هجرتهم، ستكون لها بكل تأكيد، تماماً كما لنا حكومة إسرائيل، أو أية حكومة إسرائيلية الحقة أُ

) اإلسرائيليين(، وأظن أنهم للكنديين واألوروبيين واآلخرين ممن يقدمون موطناً للفلسطينيين، حرية عرض هذاو
  .إىل حد ما أشاروا إىل إمكانية أن يفعلوا هذا

تكون هناك أية نصوص غير حمددة يف اتفاق من شأنه أن يقوض أساس دولة إسرائيل  أنولكن ال يمكن 
  .إذن، هذا هو ما نعمل على حتقيقه). تصفيق(فلسطين برمته نفسها أو سبب إيجاد دولة 

، لن يكون هناك أي سالم أو أية اتفاقية سالم ما مل يحصل شعب إسرائيل على ضمانات أمنية دائمة ثالثاً
تكون، على حساب سيادة الفلسطينيين، أو أن تتعارض  ال حتتاج ألن تكون، ويجب أالّ) الضمانات(وهذه ). تصفيق(

، تعتمد على حضور دويل يف فلسطين لتوفر إذن، اخلطوط العريضة التي أطرحها. ة األراضي الفلسطينيةحدومع 
إنها تعتمد على دولة فلسطينية جمردة من . وملراقبة تطبيق االتفاق النهائياألمن احلدودي على طول نهر األردن 

ألمنية اإلسرائيلية يف نهر األردن، السالح، وعلى انسحاب إسرائيلي على مراحل، من أجل توفير احلاجات ا
  .خرى أساسية لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسهاوترتيبات أُ

نها مركز تاريخي ثقايف وسياسي إ. وحساسية األكثر عاطفيةرابعاً، أصل إىل مسألة القدس، ربما املسألة 
وأظن أن اخلطوط العريضة التي . لثالثلإلسرائيليين والفلسطينيين، مدينة فريدة مقدسة للديانات التوحيدية ا

  .أطلقتها تنبع من أفكار أربع منصفة ومنطقية
. أوالً، القدس يجب أن تكون مدينة مفتوحة وغير منقسمة، مع ضمان حرية الوصول والعبادة للجميع

ن يكون ثانياً، ما هو عربي يجب أ. ينيجب أن تشتمل على عاصمتي دولتين معترف بهما دولياً، إسرائيل وفلسط
فلسطينياً، ألنه ملاذا تريد إسرائيل أن تتحكم إىل األبد بحياة مئات آالف الفلسطينيين؟ ثالثاً، ما هو يهودي يجب أن 

رابعاً، ما هو مقدس . وهذا يؤدي إىل قيام قدس يهودية، أكبر وأكثر حيوية مما كانت يف تاريخها. يكون إسرائيلياً
   .].[...اجات اجلميع يالئم حلللطرفين، يتطلب عناية خاصة 
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لقد تقدمت بصيغ بالنسبة للحرم الشريف، وللمنطقة املقدسة عند الشعب اليهودي، املنطقة التي، كما قلت 
يف كامب دايفيد، باتت مركز شوق يتوق إليه اليهود، منذ ألفي سنة، صيغ أظن أنها تتناول اهتمامات وقلق الطرفين 

  .بإنصاف
اتفاق أن يتضمن قرار إنهاء النزاع، ألنه ليس بإمكان أي من الطرفين أن خامسًا، وأخيراً، يجب على أي 

  ..].[..يقدم هذه التنازالت املؤملة، فقط ليكون عرضة ملزيد من املطالبات 
جتربة الطرفين مع االتفاقات االنتقالية مل تكن دائماً جتربة سعيدة ـ فات الكثير من املواعيد احملددة،  إن

إذن، ومن أجل أن تعني هذه نهاية حقيقية للنزاع، يجب أن يكون هناك . ل الطرفينوعود من قِبَنُكث بالعديد من ال
  ...].[.آلية فعالة لتوفير ضمانات للتنفيذ 

].......[ 

  



 

 
 

  

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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