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 الوضع الدائم، كلمة لرئيس الوفد اإلسرائيلي إىل مفاوضات
  االفتتاحية للمفاوضاتيف اجللسة  ،عوديد عيران
  ]مقتطفات[ .8/11/1999، رام الله

  

  
[.......]  

إننا بحاجة، بعد أعوام طويلة من الصراع والنزاع، إىل أن نستمع بعضنا إىل بعض، وإىل أن نحترم منظور  
  .لقد جئنا إىل هنا للتفاوض وللتوصل إىل حل. ندما نختلفبعضنا بعضاً حتى ع

الفلسطينيون واإلسرائيليون هم وحدهم يستطيعون، من خالل . ال يمكن ألحد غيرنا اتخاذ القرار بدالً منا  
رغبتنا هي يف التوصل إىل سالم : وهنا أُكرر. التفاوض، التوصل إىل حلول للقضايا جميعها التي نختلف يف شأنها

  .وشامل معكم كجيران لنا دائم
ذ ذاكرتنا فالعملية اإلرهابية أمس تشح. يجب أن يقوم هذا السالم على األمن البعيد املدى والفوري  

كما أن السالم يجب أن يقوم على األمن االقتصادي، ضامناً حميطاً مستقراً للنمو . ووعينا بالنسبة إىل هذا املطلب
  .وليس آخراً، يجب أن يقوم على االحترام املتبادل والشراكة والسالم، أخيراً. االقتصادي والرخاء

لقد وضعنا ألنفسنا جدوالً زمنياً طموحاً حلل القضايا العالقة بيننا، وللوصول إىل االتفاق الشامل على   
ئة ومن أجل الوصول إىل هذا الهدف ستكون األيام امل. 2000سبتمبر / الوضع الدائم يف املوعد املتفق عليه، أيلول

  .فقد التزم الطرفان التوصل خالل هذه الفترة إىل اتفاق إطار بشأن الوضع الدائم. املقبلة حاسمة
ويجب أن يضم . إن اتفاق اإلطار هذا يجب أن يكون خريطة للطريق نحو اتفاق الوضع الدائم الشامل  

ا، كما حتددها اتفاقاتنا السابقة العناصر األساسية للحل املتفق عليه جلميع القضايا املتبقية للتفاوض فيما بينن
ويجب أن يتناول اإلطار هذه القضايا ـ وهي أهم وأعقد ما نواجه ـ بصورة دقيقة، بينما نترك صوغ تفصيالت . كافة

ترتيبات التنفيذ إىل االتفاق الشامل، الذي يجب أن يحسم احلل الكامل والنهائي للخالف اإلسرائيلي ـ الفلسطيني 
  .بكل أوجهه
لينا ـ إذ إننا ندرك أن هذه مرحلة جديدة يف عالقاتنا ـ أن نعترف بأننا نسير على درب تم تعبيد كما ع  

  .1991أكتوبر / فقد شارك الفلسطينيون واإلسرائيليون معاً يف مؤتمر مدريد يف تشرين األول. منه سابقاً أقسام
جلديدة من عالقاتنا، أي إعالن املبادىء وأبرم الطرفان الوثيقة التاريخية التي أدخلتنا فعالً يف املرحلة ا  
، 1995سبتمبر / ، وأيلول1994مايو / واستمرينا بعد ذلك يف اتفاقي أيار. 1993سبتمبر / يف أيلول

، وأخيرًا 1998أكتوبر / ، ومذكرة واي ريفر يف تشرين األول1997يناير / وبروتوكول اخلليل يف كانون الثاين
  .1999سبتمبر / أيلولوليس آخراً مذكرة شرم الشيخ يف 
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إنهما . 338و 242هذه االتفاقات واملذكرات تقوم على التزام الطرفين املتبادل قراري جملس األمن   
  .ا إىل االتفاق الشامل الذي ينهي الصراع فيما بيننا بصورة مطلقةندليلنا نحو اإلطار، وسيقودان

الالحقة جدول أعمال مفاوضاتنا التي تبدأ  والوثائق 1993سبتمبر / لقد أوجد إعالن املبادىء يف أيلول  
وسيكون لنا معاً . والواضح أن كالً من الطرفين يمكن أن يثير قضايا أُخرى يريد إدراجها يف جدول األعمال. اليوم

لكن، بعد إذن السيد عبد ربه، أحب أن أذكر أنه مثلما تمثل أنت اإلجماع الفلسطيني الساحق . أن نقرر كيفية تناولها
بالنسبة إىل اإلسرائيليين جميعهم، بغض النظر عن . القضايا األساسية، فكذلك أنا بالنسبة إىل إسرائيل بشأن

 ]على القدس[وبرهنت إسرائيل خالل فترة سيادتها . آرائهم السياسية، فإن القدس عاصمتنا ويجب أن تبقى كذلك
قدس يجب أن تبقى موحدة ومفتوحة وخاضعة لذا، نقول إن ال. تفهمها لكل األديان وما حلرية العبادة من حرمة

  .لسيادة إسرائيل
ونحن كأمة تعرضت حملاوالت قوية إلنهاء وجودها . إننا يف منطقة قلقة، مآلنة بالتقلبات والعنف  

نا العميق على أمن بعيد املدى، باملعنى احلقيقي ال االفتراضي، يقوم ان سياسي، يمكن للمرء أن يفهم حرصككي
  .وعلى نزع السالح على حدود آمنة،

ويجب أن تؤدي إقامة حدود آمنة، بدرجة مساوية، . ال توفر ذلك 1967من الواضح أن حدود ما قبل سنة   
  .إىل ترك اإلسرائيليين، يف معظمهم، املقيمين اليوم بالضفة الغربية وغزة ضمن السيادة اإلسرائيلية

قات جوار طيبة وانسجام بعضنا إىل جانب إن هدفنا ليس السيطرة على جيراننا، وإنما العيش يف عال  
واسمحوا يل بأن أوضح أن إسرائيل . بعض، مع حدود تفصلنا، لكنها ال تباعد بيننا يف خمتلف جماالت احلياة

  .ستفعل أقصى ما يمكنها، يف هذا اجملال، للمساعدة على االستقرار االقتصادي الطويل األجل للفلسطينيين
غير أننا . الالجئين الفلسطينيين طوال األعوام الواحد واخلمسين املاضية إننا لسنا غير آبهين حملنة  

ي حل ملشكلة فأ. نعتقد أن حالً دائماً ومستقراً ينهي هذا الصراع، ال يمكن العثور عليه داخل حدود إسرائيل
  .يند أساساً اقتصادياً قوياً لرفاههم، جماعياً وفردياً، أينما كانوا مقيمالالجئين يجب أن يوجِ

إن عرض مواقفنا األساسية لدى دخولنا املفاوضات ال يتناقض بأي شكل مع حاجة كال الوفدين إىل 
ويجب أن . استخدام كل ما يمكن من االبتكار واإلبداع جلعل الوصول إىل اتفاق إطار بشأن الوضع الدائم أمراً ممكناً

  .كل منا لوجهات نظر اآلخر ومعتقداتهنعد بإجراء مفاوضات بعقل مفتوح، وبإحساس بالشراكة، وباحترام 
سنحتاج إىل تذكير أنفسنا، خالل األسابيع املقبلة، بأن الفشل يف التوصل إىل إطار عادل ومتفق عليه   

وبما أنني أعتقد أن طريق الصراع . يمكن أن يعني دفع الشعبين كليهما ثمناً باهظاً خالل أعوام كثيرة مقبلة
ر ومصالح أي من الشعبين، فإن من املؤكد أننا إذا أخفقنا هذه املرة، فقد نعود إىل املستمر ال يمكن أن يخدم مسا

  .طاولة املفاوضات ـ لكن فقط بعد أن نكون عانينا املزيد من األمل والكرب
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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