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  ،، إيهود أوملرتةرئيس احلكومة اإلسرائيليل كلمة
  الشتويةالكنيست دورة لدى بدء 

  8/10/2007القدس، 
  
  

 ، أيتها رئيسة الكنيست السيدة داليا إيتسيك
 أيها أعضاء الكنيست ،
 أيها الضيوف الكرام ،

 
التقليد  رئيس الدولة كونك تصون أيتها السيدة رئيسة الكنيست ، كما أرجو تهنئتك أيها فخامة إنني أريد أن أهنئك ،

الرغبة أيضاً يف مباركة أعضاء  وحتدوين. املتعارف عليه بحضورك جلسة االفتتاح االحتفالية إلسماع كلمتك
الذين أتوا إىل هنا ومواطني إسرائيل أجمعين بمناسبة  الكنيست من جميع الكتل وأعضاء احلكومة والضيوف الكرام

 .ةالشتوي افتتاح دورة الكنيست
 

أعياد رأس السنة لدى [سبات فترة األعياد  إن احللبة السياسة اإلسرائيلية تستفيق يف هذه اليوم املشهود من
 .[الشعب اليهودي

 
أو  الديمقراطية يف دولة إسرائيل هي سرّ قوتنا سواء بالنسبة ملؤسسات الدولة أو اجملتمع إن ممارسة احلياة

 .اإلسرائيلي ؤسسة أخرى روح النظام الديمقراطيوجتسد الكنيست أكثر من أي م. األفراد
 

نحاول جسر الفجوات هنا ، ومن هنا تنطلق القرارات  إننا نسمع هنا ممثلي التيارات اخملتلفة يف اجملتمع ، وإننا
  .التي تصوغ مستقبلنا

لواقع البرملاين لهو ا إن: "املرحوم أبا إيفن الذي كان من كبار الساسة اإلسرائيليين قد قال ذات مرة ما يلي كان
 ."جزء ال يتجزأ من الكيان اإلسرائيلي

 
 ، أعزائي الكرام

 
جدران هذا املقر تدوّي يف  عندما أطّلع على. لقد مضت ثالثة عقود منذ بدأت أمارس عملي بصفة عضو كنيست

 .احلديث لدولة إسرائيل ذاكرتي السجاالت احلادة التي جرت هنا وصاغت التأريخ
 

أبوابنا عدد من القرارات املصيرية ، أصبحت مسألة زيادة ثقة  ا نفتتح الدورة الشتوية حيث تطرقواليوم ، عندم
 .حتدياً حمورياً يقف أمامنا اجلمهور يف الكنيست تمثل

 
بلوغ اجملادالت أشدّها وعندما يتطلع اجلمهور إلينا ، أن نتدبّر  يتعين علينا يف أوقات االختبار بالذات ، لدى

 .بصورة موضوعية من منطلق االحترام املتبادل ننااخلالفات بي
إننا ال نتحدث هنا عن حرب بين قوى اخلير : املقرّ عليها أن تكون واضحة إن الرسالة الواجب توجيهها من هذا

الواجب سلوكه  بين أبناء النور وأبناء الظالم بل هناك أمامنا جدل ال بدّ من إجرائه حول الطريق والشر أو صراع
 .اجلميع يف نهايته إىل صنع القرارات احلاسمة التي تلزم ليُصار

 

                                                            
  موقع ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية في اإلنترنت : المصدر  

http://www.pmo.gov.il/PMOAr/  
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إجنازاتها العظيمة وبالتايل علينا أن نصونه  كان املنطق الديمقراطي املنوَّه به قد قاد دولة إسرائيل إىل حتقيق
 .ونحفظه بكافة الوسائل املمكنة

 السيدة رئيسة الكنيست ، أيتها
 

 سيداتي وسادتي أعضاء الكنيست ،
 

مشروع  ويجسد. 2008الكنيست قريباً طلب املصادقة على مشروع ميزانية الدولة للعام القادم  يُطرح علىسوف 
رئيسية وهي التربية والتعليم  امليزانية سلم األولويات الذي حددته احلكومة والذي يتمحور حول ثالثة جماالت

ور الرئيسي لألداء احلكومي خالل السنوات املذكورة احمل وستظل اجملاالت الثالثة. والرفاه االجتماعي واألمن
إذ  غير أن هذه الزيادات لن تُقدَّم بصورة عفوية. لها املزيد من امليزانيات الالزمة لها املقبلة وبالتايل ستُخصَّص

املعنية وجتديد املفاهيم اإلدارية  إننا نبذل جهودنا من أجل إعادة التفكير يف هذه اجملاالت وترشيد عمل الدوائر
 .السنين إىل درجة تغيير بعض املسلَّمات التي تكرست على مر

 
لقد خضنا . على التعامل مع مشاكل الرفاه إن هذه املقولة تنطبق على اجملال األمني واجملال التربوي وباألخص

ا الكثيرة تتوسطها األجندة االقتصادية االجتماعية التي تم وضعه مساراً من اإلصالحات ذات املغزى واألبعاد
 عن خطة ثالثية ملكافحة الفقر حددت احلكومة يف إطارها وألول مرة أهدافاً كمية لتقليص إننا نتحدث. مؤخراً

 .رقعة الفقر علماً بأن اخلطة قد انطلقت بل وقد أخذت تؤتي ثمارها
 

اطق التي املن جهودنا بصفة خاصة لتحسين أوضاع الشرائح الضعيفة وال سيما يف املناطق البعيدة أو إننا نكرس
املعرَّضين للخطر واألطفال حديثي الوالدة  إننا نتعامل أيضاً بصورة مُمَنهجة ومُحْكمة مع األطفال. تشهد الضائقة

 .السكانية التي تسترعي االهتمام اخلاص واملسنّين الفقراء وغيرهم من الفئات
 

إحداث إصالحات هامة شُرع يف تطبيق  والتعليمية فقد أصبحت احلكومة تثابر على أما بالنسبة لألجهزة التربوية
 .ميدانياً  بعضها

 
 

خالل توظيف الكثير من املوارد وهي إجراءات  أما بخصوص اجملال األمني فثمة إجراءات يومية يتم اتخاذها من
 .استعداداً من ذي قبل ملواجهة التحديات واخملاطر جعلت األجهزة األمنية حالياً أفضل

 
التباس أن احلكومة غير معنية بإحداث التغييرات التجميلية بل ال يهمّها خلق  إنني أؤكد بوضوح ودون أي

إننا جنتهد . األمر الذي يوهم بإيجاد احللول للمشاكل القائمة فيما أنها تبقى على ما هي عليه يف حقيقة االنطباع
اإلجراءات التي لن تكون إننا نحرّك عجلة  .من أجل خلق التغيير احلقيقي يف مسائل تم إغفالها منذ سنوات خلت

 .مستقبالً آثار جزء كبير منها باديةً علينا إال
 

اقتصادية رشيدة مشوبة بالرأفة مما يعني  أما على صعيد امليزانية فستواصل احلكومة برئاستي اتّباع سياسة
  .دون إهمال الشرائح الضعيفة انتهاج سياسة مدروسة ومسؤولة تشجع على النمو

 
وقد اتخذت من هذا النهج نبراساً . ولن ننفق ما يفوق طاقاتنا هذه السياسة للمطالب الشعبوية إننا لن نرضخ ضمن

 .وزير املالية فيما يستهدي به اآلن وزير املالية احلايل روين بارؤون يف فترة إشغايل منصب
 

اآلراء على أنه  السياسة ساهمت مساهمة حاسمة يف وصول االقتصاد اإلسرائيلي حالياً إىل وضع جتُمع إن هذه
لقد سجل النمو يف إسرائيل خالل : بنفسها إن األرقام تتحدث عن نفسها. من أفضل ما عرفته الدولة منذ نشأتها

ال تضاهيها نسبة نمو يف أي من دول العامل الغربي ؛ كما أن  نسبة تكاد 2007النصف األول من العام احلايل 
 ؛ 2006خالل الربع األول من عام % 8،8مقارنة ب % 7،7حالياً بوتيرة سريعة لتبلغ  البطالة تواصل تراجعها

املديونية الوطنية  كما تم تقليص. طرأ أيضاً انخفاض على نسبة العائالت الفقيرة 2000وألول مرة منذ عام 
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رة اجلاري إىل االنضمام إىل منظمة الدول املتطو لدولة إسرائيل بصورة دراماتيكية ، ودُعيت إسرائيل خالل العام
وهناك الكثير من املعطيات   %15األدنى من األجور ارتفاعاً بنسبة  ؛ كما سجل احلد (OECD) يف العامل

 .التي مل تأت من قبيل الصدفة املؤثرة األخرى
 

مما انتهجناه لَما كانت ستثمر عن هذه اإلجنازات الرائعة وهي  ال شك لديّ يف أن أي سياسة أخرى أقل مسؤولية
 .العظمى من املواطنين اإلسرائيليين تشعر بها وتقدّرها حق تقديرها الغالبيةإجنازات أصبحت 

 
 الكنيست ، أيها أعضاء

 
إن هذه القضية تمثل مصلحة . يف إسرائيل إننا سنعود خالل الدورة الشتوية للتعامل مع قضية حتسين نظام احلكم

نهتدي بهما لدى صياغة مشاريع االرتقاء وثمة مبدآن حموريان  .وطنية وأعتزم تركيز اجلهود اخلاصة بصددها
 .زيادة استقرار السلطة وتعزيز قدرة احلكومة على بسط سيادتها :بالنظام احلايل وهما

 
منها املؤسسة  املبدآين سوف يفسحان لنا اجملال ملعاجلة مشكلة عدم االستقرار املزمن التي تعاين إن هذين

 .حكم مُجدٍ وكفؤ داة الالزمة إلنشاء نظامالسياسية يف إسرائيل مما سيمنح احلكومة األ
 

االئتالف أو املعارضة يدركون جيداً أهمية حتسين  إنني مقتنع بأن معظم احلاضرين سواء أكانوا من أعضاء
إنه عمل صعب يستوجب البحث عن التوازن . التغييرات الدستورية املطروحة إنني ال أستخف بمغزى. النظام احلايل
 .ثم تنفيذها لتيارات اخملتلفة داخل اجملتمع وبين ضرورة تمكين احلكومة من اتخاذ القراراتتمثيل ا الصحيح بين

 
 أعضاء الكنيست ،

 

 ومنذ قيام الدولة بوضع البنية التحتية الدستورية الالزمة للنظام –اجلمهور  نحن املشرّعين ممثلي –لقد بدأنا 

الدستورية لدينا وكأنها نسيج ممزَّق مل  بالفعل البنية التحتية الديمقراطي اإلسرائيلي لبنة وراء لبنة ، وهكذا تبدو
 .نعايشه يعد صاحلاً للواقع املعقَّد الذي

 
 .بدستور لقد آن األوان بعد مضي ستين عاماً أن تتمتع دولة إسرائيل

 

إيتان والتي  ترأسها ماضياً النائب ميخائيل التي –لقد عكفت جلنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست 
بجدية وهمّة تستحقان الثناء على إعداد مشروع الدستور  –بن ساسون  يترأسها حالياً النائب البروفيسور مناحيم

 .اجلميع إىل حشد طاقاتهم إلجناز هذه املهمة إنني أدعو. الكامل
 

ع متفق عليه لنشأة دولة إسرائيل من طرح مشرو 60-االحتفاالت بالذكرى ال إنني آمل أن نتمكن مع قرب
إنني أعرف أن . األوىل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة –وأؤكد جمدداً أهمية أن يتم ذلك بالتوافق  - للدستور

احلايل على التسامي ليصبح جزءاً من هذا اإلجراء  هذه املهمّة ليست سهلة إال أنني أؤمن بقدرة جملس الكنيست
 .تطيع الكنيست منحها لدولة إسرائيل بمناسبة بدء العقد السابع من عمرهاتس إنني أعتبر ذلك أكبر هدية. التأريخي

النواحي بما فيها  اإلجراء الدستوري الذي نقوده سيحدد مالمح احلياة املدنية يف دولة إسرائيل من خمتلف إن
ية مقبولة وصول اليوم حيث نتوصل إىل تسو إنني أتمنى. تسوية اخلالف املتواصل بين املتدينين والعلمانيين

لدولة الشعب اليهودي هذا اليوم املقدس املكانة املميَّزة الالئقة  متفق عليها لقضية السبت ليمنح كتاب القوانين
 .به
 

 ، السيدة رئيسة الكنيست ، أيها فخامة رئيس الدولة ، أيها أعضاء الكنيست الكرام أيتها
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سبقتها تعهدت بأن أطرح على األجندة  عندما قامت احلكومة احلالية بل فيما قبل إجراء املعركة االنتخابية التي
 .عميق وجذري يف نمط العالقات بيننا وبين الفلسطينيين العامة العملية السياسية التي ستفضي إىل تغيير

 
 رحلة األوىل من هذه العملية عليها أن تكون خوضهذه املقولة يف مناسبات خمتلفة إن امل لقد قلت آنذاك وكررت

أال  –هذا الشرط  وأؤكد –جمهود جاد وجريئ للتفاوض مع املمثلين املفوضين عن السلطة الفلسطينية شريطة 
 .تكون بينهم أي عناصر ضالعة يف النشاطات اإلرهابية

 
سالم فياض ملتزمان  مازن ورئيس وزرائه القيادة الفلسطينية احلالية ليست قيادة إرهابية بل إن الرئيس أبو إن

السير معنا على مسار سيؤدي إىل تغيير واقع  بجميع االتفاقات املبرمة مع إسرائيل وإنني أرى أنهما يريدان
 .العالقات بيننا وبينهم

 

شأين  – جيداً وأعرف. بجميع اخملاطر وأعي احلالة املعقدة واحلساسة التي تمر بها السلطة الفلسطينية إنني أعلم
االختبار امليداين هو احملكّ والشرط  أن –شأن جميع نواب الكنيست سواء أكانوا من أعضاء اليمين أو اليسار 

 .بيننا وبين السلطة الفلسطينية األساسي الحتمال املضي قدماً على مسار العالقات
 

أبو مازن وسالم فياض وبين  للمخاوف بين الرغبة الصادقة للسيدين كما ال يفوتني وجود فجوة مزعجة ومثيرة
 .الراهن على ترجمة هذه الرغبة إىل واقع عملي قدرتهما يف الظرف

 
 إذ يستحيل التسليم. ممتازة لتبرير اجلمود الذي يكتنف عالقاتها مع الفلسطينيين إنني أدرك أن لدى إسرائيل ذرائع

بل إننا عاقدون العزم  قاً من حدود غزةبالهجمات القاتلة التي تقوم بها عناصر حماس واجلهاد اإلسالمي انطال
القذائف الصاروخية على قرى جنوب البالد إىل ما ال  إنه ملن املستحيل أن يستمر إطالق. على عدم التسليم بها

املصغر للشؤون السياسية واألمنية قريباً طروحات وزير الدفاع واجلهات  نهاية وسيناقش اجمللس الوزاري
 .رهذا األم العسكرية لوقف

 
تواصل نشاطاتها يف يهودا والسامرة ، ولوال  كما أن العناصر اإلرهابية وعلى رأسها حماس واجلهاد اإلسالمي

الدفاع وجهاز األمن العام والشرطة الذين يتمكنون يوم بعد يوم من  حالة اليقظة املستديمة لدى أفراد جيش
عليه  نطقة أيضاً تختلف أشد اختالف عما هيالقيام باعتداءات لَكانت األوضاع يف هذه امل إحباط حماوالت

 .حالياً 
 

أجل تأجيج النزاع والتهديد بالقضاء على  هناك أيضاً قوى خارجية متشددة مثل إيران تبذل قصارى جهدها من
القوى خالل العام املنصرم عدة عمليات اختطاف أسفرت عن احتجاز  وقد ارتُكبت بدعم من هذه. دولة إسرائيل

هذه  متشددة عدداً من جنودنا وهم غلعاد شاليط وإيهود غولدفاسر وإلداد ريغف ، حيث تمارس بيةتنظيمات إرها
أننا سنواصل ممارسة خطواتنا  غير. التنظيمات إجراءاتها اخلاصة بنا بقسوة رافضة باستمرار اإلفراج عن أبنائنا

 .احلازمة واملسؤولة الستعادتهم
 

كان  لن أبحث عن أي حجج للحيلولة دون خوض غمار عملية السالم ولو بصورة أكثر حزماً أنني إنني أشدد هنا
والفرصة لعملية سياسية ذات  إعطاء الزخم  إنني عاقد العزم ومصمم على. ذلك يف ظل املعلومات املشار إليها

يف إنني أعتبر أي خيار آخر بمثابة صراع ديمغرا مغزى بالتعاون مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ، إذ
 .يف مصلحة دولة إسرائيل بأي شكل من األشكال جتتاحه الدماء والدموع وهو ما لن يصب

 
املقبل سيشهد عقد اجتماع دويل يف الواليات املتحدة يهدف إىل دعم عملية احلوار  إن شهر نوفمبر تشرين الثاين

يأتي بديالً عن  اع ليس مؤتمراً أرجو التوضيح بصورة ال تقبل التأويل أن هذا االجتم. وبين الفلسطينيين بيننا
االجتماع املذكور إىل منح الدعم الواسع النطاق  بل يهدف. املفاوضات الثنائية املباشرة بيننا وبين الفلسطينيين
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 .بيننا وبينهم وتشجيع مسار االتصاالت املباشرة
 

مل تشارك فيما مضى يف  اإلسالمية والعربية التي إن احلضور املتوقع لكثير من الدول بما فيها بعض الدول
األوسط على أساس االعتراف بدولة إسرائيل وحقها يف الوجود بصفة دولة  املساعي إلحالل السالم يف الشرق

 .عامالً مساعداً يف خلق أجواء أكثر إراحة إلجراء املفاوضات املباشرة يهودية قد يكون
 
سانحة مهما كانت  ضي باغتنام أي فرصة سياسيةعقدت تمهيداً لهذا االجتماع وعمالً بموقفي احلازم القا لقد

بعض القضايا اجلوهرية التي تمسّ  ضئيلة سلسلة لقاءات معظمها على حدة مع الرئيس الفلسطيني الستيضاح
إىل تفاهمات على أساس اعتماد اجلانبين للحلول  جذور الصراع بيننا ولصياغة املبادئ الكفيلة بالتوصل

 .الوسطى املتبادلة
 

غير أنه نشأت  نتوصل إىل أي اتفاق بل مل يتم تقديم أي شيء أو أخذ أي شيء أو قطع الوعود مهما كانت إننا مل
لالستماع إىل الضائقة واآلالم والشبهات  أجواء من الثقة الشخصية والرغبة يف اإلنصات واالستعداد املتبادل

 –بل ويجدر  –أن هناك قضايا يمكن إنني أشعر ب. منذ أجيال واالحتياجات التي يحملها كل طرف يف جعبته
 .احلديث عنها

 
 .والصعوبات طريق الوصول إىل اتفاق ما زال بعيد املنال وتعترضه الكثير من العوائق غير أن

 
أسلفت فإننا لن نسلم به ، كما أن التنظيمات  إن اإلرهاب املنطلق من قطاع غزة ما زال منفلتاً من عقاله وكما

 .يكون ثمة أي انسحاب إسرائيلي من هناك قبل دحرها أيضاً ا والسامرة ولناإلرهابية تنشط يف يهود
 

كما  حسب النظرة اخلاصة بهم ، –القريب منه والبعيد تثقل كاهلنا وكاهل الفلسطينيين أيضاً  إن ذكريات املاضي
 .يف املضي قدمًا تستسيغ الرغبة أن احملاوالت السابقة التي قام بها زعماء آخرون وسط ظروف سياسية مغايرة ال

عندما حاولت خطو خطوات كبيرة وجريئة إىل األمام ما زالت  إن مشاعر اإلخفاق التي انتابت جهات ليست بقليلة
 .احلركة لديهم اليوم األمر الذي ال يسهّل علينا أيضاً تقيّد يف بعض األحيان حرية

 
 .إىل األمام نتحملها ال تدَعنا نتهرب من واجب التحرك غير أن املسؤولية التي

 
 السالم على عذاب احلرب أياً كان الصبر وعوامل اخلطر والضببية التي تكتنف الطريق إنني أفضل دوماً خماطر

االنزالق ال سمح الله إىل مزيد  املؤدي إىل السالم ورغم اإلدراك أن هذا الطريق ستعترضه دوماً اخملاطر ومنها خطر
بزعيمنا الفذ املرحوم مناحيم بيغن الذي قدم لنا نموذجاً  ا النهج أقتديولدى اعتماد هذ. من املواجهات العنيفة

 .أمام اآلفاق التأريخية رائعاً بوقوفه وقفة مضيئة
 

استحالة التحرك ونمارس املناورات وندور بحلقات مفرغة  يمكننا بطبيعة احلال أن نماطل ونقدم الشروح ألسباب
 .رة إعادة النظر وربما التريث مزيداً من الوقتالشكوك وضرو ونستخدم أفضل األعذار لتبرير

 
كان حرياً  أضعنا الفرصة؟ وماذا سنقوله إذا ما أهدرنا الفرصة؟ كم كنّا قد تعذبنا بالتفكير فيما ولكن ما بالنا لو

 ..به بنا أن نقوم به ومل نفعل ، ثم أُجبرنا فيما بعد على القيام
 

إال متأخرين ما كان يمكن إدراكه من  بنا الشعور بالذنب حيث مل ندركإننا نلطم صدورنا منذ أربعين عاماً وينتا
 .البداية

 
 نوقف الدائرة املفرغة هذه لكي ال نُضطر فيما بعد إىل مساءلة أنفسنا حول افتقادنا يجب علينا ولو مرة واحدة أن

 .حينه التي ربما كانت متوفرة يف –على ضآلتها  –إىل الرؤية مما جعلنا نهدر الفرصة 
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األمر ال يقتصر على شخص واحد دون غيره بل  إن هذا. إننا سنكرس جهودنا خالل األسابيع املقبلة يف هذا االجتاه

أعضائها واحلساسيات اخلاصة بكل منهم والرغبة املشتركة التي  تشارك فيه احلكومة بجميع مكوّناتها ومواقف
لنتمكن  وتصدياً لإلرهاب واالعتداءات التي نتعرض لها التوازن الصحيح حفاظاً على األمن حتدوهم جميعاً إلقامة

 .من إرساء قاعدة ثابتة ومتينة وأمينة من احلوار املؤدي إىل السالم
اليوم لنخطو سويةً عدة  اآلمال تراودين يف أن نحشد الطاقات النفسية خالل دورة الكنيست الشتوية التي تبدأ إن

 .خطوات إىل األمام يف هذا االجتاه
 

 كيفيفة رص صفوفه يف حلظات البهجة واالرتياح ونسيان االحتقانات والسجاالت الداخلية ذا الشعب يعرفإن ه
 .التي تمزق أنسجة حياتنا األكثر حساسية إرباً إرباً

 
على  مسيرة تتطلب الصبر املتبادل والتهيؤ إلرهاف السمع جلميع شرائح اجلمهور واالنفتاح إن عملية السالم لهي

باملقابل حسم القرارات  غير أن هذه العملية تقتضي. ف والشبهات القائمة على جتاربنا املشتركةفهم اخملاو
التي ألهمت على مر سنوات طويلة الثوابت  اجلريئة واحلتمية التي تتخلى عن التحقيق الكامل لبعض األحالم

ان ثمن االستيقاظ منها قاسياً االرتماء يف أحضان هذه األحالم وإنْ ك ربما كان من السهولة بمكان. الوطنية
 .جميعاً بالنسبة لنا

 
الفلسطينيين ونتعاطف مع املعاناة التي تعرض  إننا نتفهّم ضائقة. وتنطبق هذه املقولة على الطرف اآلخر أيضاً

مل ننكر قط هذه املعاناة ومل نستهتر بالضائقة . يتجزأ من النزاع بيننا لهم الكثير منهم والتي أصبحت جزءاً ال
بعض  غير أنه يتعين على الفلسطينيين أيضاً جمابهة الضرورة التي تقتضي التخلي عن حتقيق .الناجتة عنها

لكنه يعوض اجلميع بما يوفره  أحالمهم لنتمكن نحن وإياهم من تكوين واقع عملي ربما لن يكون مثالياً متكامالً 
 .من استقرار وأمن وبهجة احلياة والسالم

 
واإلصرار والصالة  راجياً أن تكونوا شركاء يف األمل واجلهد] الكنيست[يع كتل هذا املقر يدي إىل جم إنني أمد

 .أيضاً املنبثعة من أعماق القلب وربما يف الفرصة القائمة حالياً
 

 .أشكركم جزيل الشكر
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