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  ،، إيهود أوملرتةاحلكومة اإلسرائيليرئيس ل كلمة
  "منتدى سابان"أمام 
  4/11/2007، القدس

  
 أيها احلضور الكرام،

شهر نوفمبر تشرين الثاين هو  أودّ أن أستهل كلمتي يف هذه األمسية باإلشارة إىل أن اليوم الذي يصادف الرابع من
وإن كنّا قد أقمنا االحتفال الرسمي بهذه املناسبة وفق التقويم العبري  رابين يتسحاق موعد ذكرى اغتيال املرحوم

ذكرى إلحياء هذه ال أسبوعين كما أن اجلموع الغفيرة قد احتشدت الليلة املاضية يف ميدان رابين يف تل أبيب قبل
 ..أيضاً

االغتيال وهي لن تصبح  لقد تكرّست ذكرى الرابع من شهر نوفمبر تشرين الثاين يف الوعي اجلمعي بصفتها ذكرى
الذي كان رجالً فريداً من   يتسحاق رابين من منطلق احلزن العميق على رحيل  إنني أحنو برأسي. طي النسيان

 .دولتنا نوعه ترك بصمات لن تُمحى على حياة

مل يكن رابين . املرحوم يتسحاق رابين ، حيث أقف حالياً ، أدرك اآلن عمق املعضالت وشدة اآلالم التي واجهها إنني
إنه أبدى الشكوك والتردد وتعذّب كثيراً : بصورة مفرطة بل بالعكس من الذين اندفعوا إىل عملية السالم وتلهفوا لها

 عمل على اغتنامها ، وحيث شخّص –يث رصد الفرصة غير أنه ، وح. السالم وخماطره لدى التفكير يف ثمن

النتقادات وجمابهة األصوات  مل يقم بإجهاضها بل أبدى استعداده للمخاطرة والتعرّض –االحتماالت املمكنة 
إنه مل يحتسب االعتبارات السياسية واعتبارات الفائدة  .املعادية داخلياً وخارجياً ليستنفد هذه الفرصة ما أمكن

احلزبية بل وازن بين الشكوك واآلمال، بين اخملاوف والفرص، بين الوحدة اجلمّة  من حيث موازين القوىاملؤقتة 
 .ليقدم على التحرك الالزم –عاشها بحكم منصبه وثقل املسؤولية امللقاة عليه  التي

إنه . لرغبة يف التحركانعدام ا أما ما عداه فهو جمرد شعارات قد تغطي أحياناً عن. إن هذا األمر يمثل تراث رابين
دولة إسرائيل خالل األشهر املقبلة أي قبل لقاء أنابوليس  التراث الذي ألتزم به وأعتزم االستهداء به لدى قيادة

 .بعده وخالله وخاصة فيما يأتي

لقد جلست بمعيته  .شارون أريئيل كما أود يف هذه األمسية التنويه بدور مَن سبقني يف هذا املنصب رئيس الوزراء
الوزراء شارون املائدة املستديرة لهذا املنتدى، حيث كان  قبل عامين يف هذا املوقع بالذات عندما ترأس رئيس

 .بأيام معدودة وعلى أعتاب املعركة االنتخابية] غزة عن قطاع] خطة االنفصال ذلك بعد إجناز

مل تكن . مع الفلسطينيين ال شكّ لديّ بأن رئيس الوزراء أريئيل شارون كان يعتزم مواصلة حتريك عملية السالم
لقد فكّر شارون يف مواصلة الطريق . الفلسطينيين ع لعالقاتنا معخطة االنفصال خطوة منسلخة عن السياق األوس

 الطريق وصوالً إىل مرحلة التفاوض املوضوعي واحملترم واملنفتح واجلريئ مع ملواجهة استحقاقات تنفيذ خريطة
 .الفلسطينيين

الفرص واإلمكانات الواردة  إن. بالتصريحات لن أكتفي. إنني أتقيّد بهذا التراث قلباً وقالباً وبكل ما أوتيت من قوة
 .بالنسبة يل ليست جمرد شعارات بل برنامج عمل ملزم

                                                            
  موقع ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية في اإلنترنت : المصدر  

http://www.pmo.gov.il/PMOAr/  
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  ملاذا أنابوليس؟

الدويل لطريق التفاوض ، للمجهود احلقيقي الرامي  إنه يمنح الدعم. أنابوليس يُعتبر مَعْلماً بالغ األهمية] مؤتمر[إن 
 .الفلسطيني دولة الشعب –اليهود والدولة الفلسطينية وهي دولة الشعب  –إسرائيل  دولة: إىل حتقيق رؤيا الدولتين

الغاية األساسية التي أحسن  لن تكون هناك أي مفاوضات حول هذه الرؤيا، ولن تكون هناك أي مساومة حول هذه
؛ إنهما دولة يهودية للشعب اليهودي ودولة "للشعبين دولتين"الرئيس األميركي جورج بوش صياغتها بمقولته عن 

 .الفلسطيني للشعب فلسطينية
يهودية، كما لن نساوم على حق الشعب  إننا لن نتفاوض حول حق دولة إسرائيل يف الوجود بصفتها دولة

 .الفلسطيني يف دولة خاصة به

إن  .البديهية التي ال غنى عنها إن كلتَي الدولتين تندرجان يف إطار الشروط األساسية واملنطلقات ونقاط االتفاق
 –واملسائل التأريخية التي تشدد اخلالف بيننا وبين الفلسطينيين  ساسية واملشاكل اجلوهريةجميع القضايا األ

 .األخرى إننا لن نتهرب من أي منها ولن نتملص من مناقشتها الواحدة تلو. بساط البحث كلها مطروحة على
سيكون منطلقاً ملفاوضات  إنه .قطعاً نقطة انطالق أنابوليس لن يكون ساحةً للتفاوض لكنه سيكون] مؤتمر] إن

على عالقاتنا مع  لن تفوتها أي من القضايا ولن تتهرب من أي خالف مهما ألقى بظالله وعميقة متواصلة وجادة
 .الفلسطينيين على مر سنوات طوال

 .أنابوليس] مؤتمر[احلاجة  تقتضي –ولهذه األسباب جمتمعة 

 ملاذا اآلن؟

لقد تخوفت من تأثيراته  .إنني مل أكن من مؤيديه. توقيع اتفاق أوسلولقد تم قبل سنوات .. ألن الوقت قد حان
لقد انهارت الفرصة التي تهيأت يف ذلك احلين . الفلسطينيين وقد ارتأيت آنذاك أنه لن يؤدي إىل السالم مع. السلبية

الذي  املصداقية لدى القيادة الفلسطينية واجلدل الداخلي احملتدم يف اجملتمع اإلسرائيلي يف خضم اإلرهاب وغياب
 .رابين انتهى بإطالق ثالث رصاصات يف ظهر رئيس الوزراء الراحل املرحوم يتسحاق

إسرائيل ذروته يف قمة  وبلغ اجملهود اخلاص الذي بذلته دولة 2000وقد سنحت فرصة أخرى قبيل حلول عام 
االجتماع انتهى لألسف الشديد يف انفجار أفضى إىل  غير أن هذا. ديفيد يف شهر يوليو تموز من ذلك العامكامب 

 .دماؤها تنزف يف بعض اجملاالت احلساسة من نسيج حياتنا حتى اليوم االنتفاضة الدموية التي ما زالت

بجميع االتفاقات التي تم  لتزمونغير أن الوقت قد حان اآلن حيث يقف على رأس القيادة الفلسطينية زعماء ي
 .توقيعها حتى اآلن مع دولة إسرائيل

آليات احلكم املستقر وتفكك  إننا ال نتجاهل ضعفهم بل نعي تماماً مواطن القصور للسلطة الفلسطينية وانعدام
طيني وسيطرة وسيطرة حماس على البرملان الفلس] الغربية الضفة[األجهزة األمنية الفلسطينية يف يهودا والسامرة 

التي تسمح بإطالق قذائف القسام الصاروخية بصورة متكررة على سكان جنوب  التنظيمات القاتلة يف قطاع غزة
 .البالد

األعذار من املعيار الثقيل لتبيان  أنابوليس، لدينا] مؤتمر[لدينا الكثير من األسباب التي تدعو إىل إرجاء موعد 
لتويل املسؤولية العملية والشاملة عن تنفيذ االتفاقات التي مل  الفلسطينيةأسباب عدم تهيؤ الظروف لدى السلطة 

 .باستحقاقاتها إزاء دولة إسرائيل يتم الوفاء

يف الظروف القائمة حالياً وإننا ال  لدينا شريك. غير أننا، أيها السيدات والسادة، قادرون على مواجهة هذه العوائق
  .هذا الشريك عن أداء املهمة قد يعجز فيه نريد إرجاء املفاوضات إىل موعد الحق
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علناً ودون تردد، رغم  إن حممود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وسالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني يقوالن
إنهما يريدان العيش  –يعيشها اجملتمع الفلسطيني  كل الصعوبات اخلاصة بهذا األمر، وسط األجواء املعقدة التي

 .اغتنامها ويجب –ها فرصة إن. معنا بسالم

هذا التفاهم تمشياً مع  سبق واتفقنا أنه لدى توصلنا إىل تفاهم مع قيادة السلطة الفلسطينية سيتم تطبيق
إن الفلسطينيين ملزَمون بمحاربة اإلرهاب  .مقتضيات خريطة الطريق بكل ما تنطوي عليه من مراحل ومسار عام

غير أنه يجب التنويه أيضاً بأن خريطة الطريق تنص على اتخاذ . غييراً جذرياًت وتغيير الواقع الداخلي السائد لديهم
 .الفلسطينية املشار إليها إسرائيل سلسلة من اإلجراءات التي مل يتم تنفيذها حتى اآلن شأنها شأن االلتزامات دولة

لن نتهرب من الوفاء  كما خلريطة الطريق إننا لن نقدم التنازالت للفلسطينيين فيما يقع عليهم من التزامات تبعاً
ال أنوي . ملحوظة ، وإنني أعي هذا األمر إن بعضها غير مريح وسيفرز صعوبات سياسية. بالتزاماتنا عن آخرها

وفاءهم بالتزاماتهم مثلما ال أنوي التهرب، مهما كان األمر صعباً، من  تقديم التنازالت للفلسطينيين فيما يخص
 .الواقعة على دولة إسرائيل االلتزامات

كافة مقومات الفرصة  إنني أوصي كل القيادات وأصحاب التصريحات الرنانة بأن يواجهوا بجرأة ودون تردد
والتعامل مع اخملاطر والصعوبات احلقيقية واجلليّة  عليهم إبداء االنفتاح على هذا األمل. واإلمكانية الواردة اآلن

 .لكي يتسنى حتريك هذه العملية

 ماذا بعد؟

إذا ما حتركنا، نحن  .إننا سنخوض يف فترة ما بعد انعقاد مؤتمر أنابوليس املفاوضات املكثفة واملتواصلة
 .نتهاء والية الرئيس بوشاحلقيقية ربما قبل ا والفلسطينيين، بحزم ستكون هناك فرصة لتحقيق اإلجنازات

إىل ما ال نهاية، بل ال داعي إىل التسويف الذي ساد فيما مضى املداوالت  إننا ال ننوي املماطلة يف املفاوضات
القضايا احملورية  بيننا وال أساس للفرضية القائلة إن هناك مَن يحاول االلتفاف على ضرورة البحث يف اجلارية

 .تتعايشان بأمن وسالم بيق رؤية الدولتين القوميتين اللتينكونها تمثل شرطاً مسبقاً لتط

 أيها سيداتي وسادتي الضيوف الكرام،
إنني أعرف كل الذرائع واألعذار . للمساهمة يف إجناح هذه الفرصة إنني أحتمس لوجود فرصة. إنها فرصة مواتية
 !لكنني أشعر من أعماق الوجدان بأن الوقد قد حان املنافية لهذا األمر

النية لكل من يأتي إىل االجتماع وأعِدكم  إنني سأحضر من هذا املنطلق إىل أنابوليس ألمد يداً من الصداقة وحسن
إننا نأتي حذرين ونبحث يف كل األمور بصورة مسؤولة وندرس كل  نعم ،. بأن دولة إسرائيل ستكون حاضرة هناك

 .حسن النية والسرور واألمل احلساسية ولكننا سنحضر املؤتمر من منطلق الطروحات بمنتهى
  

  



 

 
 

  

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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