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  كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون،
  يف مؤتمر قمة شرم الشيخ

8/2/2005. ]مقتطفات[  
  
  

[.......]  
كسنة الفرصة العظيمة جلميع شعوب املنطقة ويف مقدمتها اإلسرائيليون والفلسطينيون  2005فقد بدأت سنة 

  .وواجبنا جميعاً أن نؤدي إىل عدم ضياع هذه الفرصة
أمامنا فرصة لسلوك طريق . لالبتعاد من درب الدماء الذي فرض علينا يف السنوات األربع األخيرة أمامنا فرصة

  .وهذه هي املرة األوىل منذ فترة طويلة التي يظهر يف منطقتنا األمل يف مستقبل أفضل ألبنائنا وألحفادنا. جديد
هم يريدون إفساد هذه . ون متربصون لهاعلينا أن نتقدم بحذر ألن هذه الفرصة قابلة جداً لالنكسار واملتطرف

  .وإذا مل نبدأ بالعمل اآلن فربما ينجح املتطرفون يف مؤامرتهم. الفرصة وترك الشعبين يتضرجان بالدم
إن الرد الوحيد الالئق بهم هو أن علينا جميعاً أن نعلن هنا اليوم أن العنف لن ينتصر ولن نسمح للعنف أن يغتال 

علينا أن نعمل معاً وبحزم . ن نتعهد أالّ نكتفي بتهدئة مؤقتة وأالّ نسمح للعنف أن يرفع رأسهعلينا جميعاً أ. األمل
على تفكيك البنية التحتية لإلرهاب وعلى نزع سالحه عنه وإخضاعه إىل األبد ألن حتطيم شوكة اإلرهاب والعنف 

  .هو الذي يبني السالم
نترك الريح اجلديدة التي تبعث األمل يف نفوس شعوبنا أن ليس بنيتي إضاعة هذه الفرصة حيث ال يُسمح لنا أن 

  .تمر أمامنا وتبقينا خلفها صفر اليدين
لذلك تقدمنا بسرعة وبحزم من تفهم احتياجات اجلانب الفلسطيني وتوصلنا يف األيام القليلة املاضية إىل سلسلة 

اليوم يف . كال الشعبين يف الفترة القريبةمن التفاهمات مع زمالئنا الفلسطينيين تتمكن من خلق الهدوء واألمن ل
لقائي مع الرئيس عباس اتفقنا أن يكف الفلسطينيون عن جميع أعمال العنف ضد اإلسرائيليين يف كل مكان ويف 

ونحن نأمل أن تبدأ اليوم فترة جديدة . املقابل تكف إسرائيل عن نشاطها العسكري ضد الفلسطينيين يف كل مكان
  .من الهدوء واألمل

وباإلضافة اتفقنا على نقل املسؤولية األمنية على مناطق فلسطينية وأعلمت الرئيس عباس أننا ننوي اتخاذ 
سلسلة من الوسائل لبناء الثقة ففي الزمن القريب سنطلق سراح مئات السجناء الفلسطينيين ونقيم جلنة مشتركة 

  .لبحث اإلفراج عن سجناء يف املستقبل
حقيقي وصريح لنحوّل هذه اخلطى األوىل إىل أساس متين نشيد عليه بنيان العالقات نحن نريد أن نتحاور بشكل 

  .بيننا
أمّا اآلن وإذا ظهر . أنا مصرّ على تنفيذ خطة فك االرتباط التي بادرتها والتي قررنا عليها بصورة أحادية اجلانب

اجلانب الفلسطيني تتمكن هذه اخلطة من أن تبعث باألمل وأن تتحول إىل نقطة تغيير حقيقي على أرض الواقع يف 
  .االنطالق اجلديدة لعملية منسقة وناجحة

نحن . فبإمكان خطة فك االرتباط أن تمهد الطريق للشروع يف تطبيق خطة الطريق التي نلتزم بها ونريد تطبيقها
الطرف اآلخر أن يفي هو اآلخر بكافة االلتزامات التي تعهد  مستعدون لتحويل كافة تعهداتنا إىل أفعال وننتظر من

  .بها
  .األفعال وحدها وليست األقوال هي الطريق الوحيد املؤدي إىل دولتين تعيشان بهدوء وبسالم جنباً إىل جنب

  :وأطلب لو سمحتم يل أن أتوجه من هنا إىل مواطني الشعبين
يف احترام حقكم يف حياة مستقلة وحمترمة وكنت قد قلت إنه ليس  أريد أن أؤكد جليراننا الفلسطينيين صدق نيتنا

نحن يف إسرائيل جنحنا يف أن نصحو من أوهامنا بأمل ونحن نعتزم . يف رغبة إسرائيل أن تتحكم بكم وبمصيركم
أنتم  برهنوا. التغلب على كافة العراقيل املتراكمة على الطريق بهدف حتويل الفرصة اجلديدة إىل حقيقة على األرض
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الفلسطينيون أيضاً أنكم تملكون القدرة واجلرأة على التوصل إىل حل وسط وعلى نبذ األوهام الغير واقعية وعلى 
  .إخضاع القوى الرافضة للسالم وعلى العيش إىل جانبنا بسالم وبكرامة متبادلة

واآلن فتح . ؤمل بصمود رائعلقد مرت علينا سنوات قاسية واجتزنا البالء امل: وإىل مواطني إسرائيل أتوجه وأقول
املستقبل بابه أمامنا على مصراعيه ونحن مطالبون باتخاذ خطوات ليست بسهلة وهي تثير اخلالفات العميقة 

األمن والهدوء : ولكن ال يُسمح لنا أن نضيع الفرصة وعلينا أن نحاول حتقيق ما نصبو إليه منذ سنوات طويلة
  .والسالم

تعالوا نشبك أيدينا لنخلق يف : مضيفنا وإىل زعماء الدول العربية يف هذه املنطقة وأخيراً أتوجه بالنداء إىل
سوياً نتمكن من قطع الطريق أمام قوى املاضي املتطرفة والتي تهددنا . منطقتنا جواً جديداً من االنفتاح والتسامح

قدماً وإشعال شمعة األمل األوىل سوياً نتمكن من دفع العالقات بيننا . جميعاً بجرنا إىل دوامة الدم والكراهية
  .سوياً نتمكن من أن نؤمن لشعوبنا حياة احلرية واالستقرار والسالم واالزدهار. جلميع شعوب الشرق األوسط

  .عسى أن نستحق جميعاً الفرصة العظيمة هذه التي سنحت لنا
 

  



 

 
 

  

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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