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  تصريح لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، إيهود 
  براك، بعد انتهاء قمة كامب ديفيد

25/7/2000. ]مقتطفات[  
  

 
  [.......]  
بالنسبة إىل إسرائيل؛ أمن إسرائيل؛ األشياء املقدسة : إننا مل نكن مستعدين للتخلي عن ثالثة أشياء هي  

وإذا واجهنا اخليار بين التنازل عن واحد من هذه األشياء وبين املواجهة، فخيارنا واضح لكل . وحدة شعبنا
  .إسرائيلي

  [.......]  
إنني لن أوافق على التخلي عن املصالح : لقد قاتلت طوال حياتي من أجل األمن اإلسرائيلي، وها أنا أؤكد  

ائيلي، ولن أوافق على التخلي عن تعزيز قوة إسرائيل، وتدعيم القدس الكبرى بأكثرية يهودية احليوية لألمن اإلسر
  .راسخة لألجيال املقبلة

فقد سعينا لتوازن ثابت . لقد كانت إسرائيل مستعدة لدفع ثمن مؤمل إلنهاء الصراع، لكن ليس أي ثمن  
املنعطف األكبر واألخير حتى اآلن يف العملية وكانت القمة [....]. ولسالم مستقر من أجل األجيال املقبلة 

  [....].التفاوضية املكثفة واملضنية، للوصول إىل اتفاق إطار بشأن الوضع النهائي مع الفلسطينيين 
عام بيننا وبين  100يف العام املاضي، استنفدنا كل إمكان للتوصل إىل إنهاء صراع عمره [....]   

  .تكن ناضجة بعد الفلسطينيين، لكن الشروط لألسف مل
  [.......]  
ومواقفه بشأن . لقد خشي عرفات اتخاذ القرارات التاريخية الضرورية يف هذه املرحلة إلنهاء الصراع  

  .القدس هي التي حالت دون التوصل إىل االتفاق
  [.......]  
منطلقات إن األفكار واآلراء، وحتى املواقف، التي طُرحت يف سياق القمة، مل تعد سارية املفعول ك  

  .الستئناف املفاوضات عندما تُستأنف، فقد أصبحت ملغاة وباطلة
وعلى . فرؤيا السالم مل تمت، لكنها تلقت ضربة قاسية بسبب التعنت الفلسطيني. يجب أالّ نفقد األمل  

  .العنفالفلسطينيين أن يتولوا أمر عناصرهم املتطرفة، وعلى الطرفين أن يعمال معاً للحؤول دون التدهور نحو 
  [.......]  
وأنتم تقولون، . السيد رئيس احلكومة، لقد أشاد الرئيس كلينتون باخلطوات اجلريئة التي اتخذتموها :س  

فهل يمكن أن توضحوا لنا تلك اخلطوات . يف الوقت نفسه، إن الرئيس عرفات مل يكن مستعداً التخاذ القرار التاريخي
  خصوصاً فيما يتعلق بالقدس؟اجلريئة، التي كنتم مستعدين التخاذها، و

لقد فكّرنا، وطرحنا بعض األفكار التي مفادها أنه كي جنعل القدس أوسع وأقوى  :رئيس احلكومة براك  
يف الضفة ] استيطانية[من أي وقت مضى يف تاريخ املدينة، ينبغي لنا أن نفكر يف أن نضم إىل القدس مدناً 

فلسطينيين، ، مثل معاليه أدوميم وغِفعات زئيف وغوش عتسيون، على أن نمنح ال1967الغربية خارج حدود سنة 
. مباشرة 1967يف مقابل ذلك، السيادة على بعض القرى أو املدن الصغيرة التي كانت ضُمَّت إىل القدس بعد سنة 
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ال اتفاق على أي شيء، قبل "لكن بما أن القمة كلها قامت على قاعدة . لقد طُرحت هذه األفكار وجرى التفكّر فيها
  .ر أصبحت اآلن ملغاة وباطلة، فإنه حتى هذه األفكا"االتفاق على كل شيء

  [.......]  
إن أهم املناقشات وأصعبها، أو الفشل األكبر يف ردم الهوة بيننا، تركزت كلها على مسائل ذات صلة   

كانت غاية يف التأثير، وجديرة باستجابة إيجابية ] كلينتون[ونحن نعتقد أن األفكار التي طرحها الرئيس . بالقدس
وهنا، ينبغي يل أن أعترف بأنه حتى يف املسائل األُخرى ـ وخصوصاً مسألة . مل يحدث لكن ذلك. من جانب عرفات

  .الالجئين ـ ال يزال هناك فجوات ذات طبيعة تتصل باملفاهيم، ال جمرد طبيعة تقنية
لوفد لذا، أعتقد أننا قطعنا شوطاً بعيداً، وأن األفكار املتداولة يف أوساط الرأي العام اإلسرائيلي ويف إطار ا  

لكن من املؤسف االعتراف بحقيقة األمر وهي أننا فشلنا حتى اآلن . الفلسطيني، مهمة جداً لالتصاالت يف املستقبل
  .يف الوصول إىل اتفاق، أو يف إجناز صفقة ما، نتيجة عدم نضج الطرف الفلسطيني بصورة أساسية

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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