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  وثائق إسرائيلية
  

 كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، 

  يف مؤتمر هيرتسليا الرابع
18/12/2003. ]مقتطفات[ 

  
  

  [.......]  
يف اتخاذ كل اخلطوات التي  تؤدي  أتطلع إىل السالم وأرى أهمية عظمىوأنا، كما شعب إسرائيل بأكمله،   

 .يينإىل التقدم نحو حل النزاع مع الفلسطين

ولكن نظراً للتحديات اإلضافية التي نواجهها، إذا مل يبذل الفلسطينيون جهداً مماثالً حلل النزاع ـ فأنا ال  
  .أنوي انتظارهم بدون نهاية

للسالم التي ترتكز على خطاب الرئيس " خريطة الطريق"قبل سبعة أشهر أقرت احلكومة برئاستي برنامج   
  .2002يف شهر يونيو ـ حزيران سنة  بوش

  .هذه خطة متوازنة للتقدم التدريجي نحو السالم والتي تعهد اإلسرائيليون والفلسطينيون بتنفيذها  
  .التطبيق الكامل واحلقيقي لهذه اخلطة هو الطريق األفضل للوصول إىل سالم حقيقي  
ت املتحدة هي البرنامج السياسي الوحيد الذي قبلته إسرائيل والفلسطينيون والواليا" خريطة الطريق"  

  .ومعظم دول العامل
إىل  ةدولتان ـ دولة إسرائيل ودولة فلسطينية ـ تتعايشان الواحد: ونحن على استعداد للتقدم يف تطبيقها  

  .جانب األُخرى يف هدوء، أمن وسالم
والفكرة األساسية التي . هي برنامج واضح ومعقول ولذلك يمكن ومن الواجب تنفيذها" خريطة الطريق"  

  .ليها هي أن األمن وحده يؤدي إىل السالم وحسب هذا الترتيبتستند إ
وبدون احلصول على أمن كامل تفكك يف نطاقه فصائل اإلرهاب، ال يمكن الوصول إىل سالم حقيقي،   

  .سالم ألجيال
  ".خريطة الطريق"هذه هي ماهية   
هذا التفكير سيجلب األمن،  فر،يع على اتفاقية سالم، من نقطة الصالتفكير املعاكس الذي يقول إن التوق  

  .جُرّب يف املاضي وسجل فشالً ذريعاً
ونحن أمام برامج تؤدي إىل مغالطة اجلمهور وزرع . هذا هو مصير كل برنامج آخر نابع من هذا التفكير  

  .آمال كاذبة فيه

                                                 
 موقع ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية يف اإلنترنت :املصدر:  
 http://www.pmo.gov.il           
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خريطة "واحلكومة برئاستي لن تتنازل عن تطبيق . لن يكون هناك سالم قبل القضاء على اإلرهاب  
  .بكل مراحلها" الطريق

على الفلسطينيين اجتثاث املنظمات اإلرهابية وإقامة جمتمع يحترم القانون ويحارب العنف   
  .والتحريض

والعامل موحد اليوم يف طلب حازم من الفلسطينيين العمل على وقف . فالسالم واإلرهاب ال يتوافقان  
  .اإلرهاب وتنفيذ اإلصالحات

ينية إىل سلطة أُخرى، سيمكن التقدم يف املسار السياسي وعلى الفلسطينيين فقط بتحويل السلطة الفلسط  
  .تنفيذ تعهداتهم

  .وإىل السالم  فالتنفيذ الكامل والشامل سيؤدي يف نهاية املطاف إىل الهدوء  
يف العقبة، إالّ إن املنظمات اإلرهابية املرتبطة بالسيد ياسر عرفات " خريطة الطريق"وقد بدأنا بتنفيذ   

  .وّشت املسيرة بسلسلة من األعمال اإلرهابية، من أقسى ما عرفناش
خطوات ويف مقابل مطالبة الفلسطينيين يف جمال القضاء على منظمات اإلرهاب، فإن إسرائيل تتخذ   

  .لتحسين هام يف ظروف حياة السكان الفلسطينيين وستستمر يف ذلك
دد احلواجز األمنية، وستعمل على حتسين حركة إسرائيل ترفع احلصار والتطويق األمني وتُخفّض من ع  

  .الفلسطينيين بما يف ذلك حركة التجارة واألشخاص
كذلك سنعمل على زيادة ساعات العمل يف املعابر الدولية وسنتيح لعدد كبير من التجار الفلسطينيين   

  .حركة اقتصادية وجتارية عادية مع شركائهم يف إسرائيل وما شابه
ت تهدف إىل إمكانية حركة أحسن وأكثر حرية للفلسطينيين غير املتورطين يف جميع هذه اخلطوا  

  .اإلرهاب
باإلضافة إىل  ذلك سنسلّم مدناً فلسطينية للمسؤولية األمنية الفلسطينية وذلك وفقاً للتنسيق األمني   

  .معهم
  .إسرائيل ستبذل جميع اجلهود ملساعدة الفلسطينيين ولتحريك املسار السياسي  
وقد تعهدت شخصياً أمام رئيس الواليات املتحدة . ئيل ستويف بتعهداتها التي أخذتها على عاتقهاإسرا  

  .ويف نيتي تنفيذ هذا التعهد. بأن إسرائيل ستفكك نقاط االستيطان غير القانونية
  .دولة إسرائيل هي دولة يسودها القانون وال يخرج موضوع نقاط االستيطان عن هذا النطاق  
القانونية  احلساسيات، لذلك سنحاول تنفيذ ذلك بأقل قدر من األمل، ولكن نقاط االستيطان غيرإنني أفهم   

  .هذا هو القرار. ستفكك
  .إسرائيل ستنفذ أيضاً جميع تعهداتها يف موضوع البناء يف املستوطنات  
حوافز لن يكون هناك بناء خارج النطاق القائم، لن تكون هناك مصادرة أراض للبناء، ليست هناك   

  .اقتصادية خاصة ولن تقام مستوطنات جديدة
  [.......]  
ونأمل أن السلطة . نحو الهدوء والسالم احلقيقي" خريطة الطريق"نحن نريد التقدم بسرعة يف تطبيق   

  .الفلسطينية ستنفذ تعهداتها
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، "طة الطريقخري"ولكن، إذا اتضح بعد شهور أن الفلسطينيين مستمرون يف عدم تنفيذ تعهداتهم يف نطاق   
  .ستبادر إسرائيل إىل خطوة أمنية أحادية اجلانب تتمثل يف فك االرتباط مع الفلسطينيين

  .هو تقليص اإلرهاب قدر اإلمكان ومنح مواطني إسرائيل أكبر قدر من األمن" خريطة الطريق"هدف   
  .حتسين مستوى احلياة يف إسرائيل وسيقوي اقتصادها هذا سيؤدي إىل" فك االرتباط"  
ستكون بالتنسيق الكامل " خطة فك االرتباط"واخلطوات أحادية اجلانب التي ستتخذها إسرائيل يف نطاق   

  .يتحتم علينا عدم املس بهذا التنسيق االستراتيجي مع الواليات املتحدة. مع الواليات املتحدة
ألمن يف تنفيذ هذه اخلطوات ستزيد أمن سكان إسرائيل وتخفف على جيش الدفاع اإلسرائيلي وقوى ا  

  .املهام الصعبة التي يواجهونها
تستهدف منح أكبر درجة ممكنة من األمن وتخفيض االحتكاك بين اإلسرائيليين " خطة فك االرتباط"  

  .والفلسطينيين إىل أدنى درجاته
نحن معنيون بإجراء مفاوضات مباشرة ولكن ليس يف نيتنا أن نترك اجملتمع اإلسرائيلي رهينة يف يد   

  .لسطينيينالف
  .لن ننتظرهم حتى ال نهاية: وقد قلتها يف املاضي  
إعادة انتشار قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي يف خطوط أمنية جديدة وإعادة  تشمل" خطة فك االرتباط"  

  . وهكذا سينخفض عدد اإلسرائيليين الذين يعيشون وسط الفلسطينيين إىل أدنى درجة. رسم خريطة املستوطنات
  .أمن مؤقتة وسينتشر اجليش على هذه اخلطوط سنرسم خطوط  
  .خرىوسنحصل على األمن بواسطة إعادة االنتشار واجلدار األمني وحواجز أرضية أُ  
  .خطة فك االرتباط ستخفض االحتكاك بيننا وبينهم  
وأريد هنا أن أكرر . هذه اخلطة تتطلب خطوة صعبة للغاية، تتمثل يف إعادة انتشار جزء من املستوطنات  

  .يف أي اتفاق مستقبلي لن تتواجد إسرائيل يف جميع األماكن التي نحن فيها اآلن: ما قلته يف السابق
قدر اإلمكان من شأنه أن يؤدي إىل  ناجعاً نقل مستوطنات سيجري بالدرجة األوىل حتى نرسم خطاً أمنياً  

  .فك االرتباط بين إسرائيل والفلسطينيين
فإن " خريطة الطريق"د النهائية لدولة إسرائيل ولكن حتى استئناف تنفيذ هذا اخلط األمني لن يكون احلدو  

  .اجليش اإلسرائيلي سيقف على طول اخلط
واملستوطنات التي سيتم نقلها هي نفس املستوطنات التي يف كل اتفاق مستقبلي ونهائي لن تكون يف   

  .دولة إسرائيل
سيطرتها على أجزاء من أرض إسرائيل ستكون يف املقابل ويف نطاق خطة االنفكاك، ستقوي إسرائيل   

  .جزءاً غير منفصل من دولة إسرائيل يف كل اتفاق يف املستقبل
  .أعرف أنكم تريدون سماع أسماء ملثل هذه املستوطنات ولكني أعتقد أنه من األفضل ترك ذلك للمستقبل  
  .اآلنعيوننا  مإسرائيل ستسرع يف بناء اجلدار األمني ونحن نرى ذلك يحدث أما  
استكمال البناء السريع للجدار األمني سيتيح جليش الدفاع اإلسرائيلي إزالة حواجز والتخفيف على احلياة   

  .اليومية للفلسطينيين غير املتورطين يف اإلرهاب
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تيح للفلسطينيين تطوير حياتهم االقتصادية والتجارية وحتى ال يكون الفلسطينيون مرتبطين وحتى ن  
يف نطاق خطة فك االرتباط أن نتيح لهم، بالتنسيق مع األردن ومصر، حرية عبور  ائيل، سنبحثبصورة كاملة بإسر

  .أكبر لألشخاص والبضائع عن طريق املعابر الدولية مع اتخاذ الوسائل األمنية املطلوبة
  .خطة فك االرتباط هي خطوة أمنية وليست خطوة سياسية: أريد أن أؤكد  
غير الواقع السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين ولن تقضي على إمكانية واخلطوات التي سنتخذها لن ت  

  .والوصول إىل اتفاق بموافقة الطرفين" خريطة الطريق"العودة إىل تطبيق 
ولكنها خطوة إسرائيلية يف حالة انعدام أي إمكانية " خريطة الطريق"خطة فك االرتباط ال تمنع تنفيذ   

  .أُخرى لتحسين أمنها
خريطة "رتباط ستنفذ فقط يف حالة أن الفلسطينيين سيستمرون يف تلكئهم ويؤجلون تطبيق خطة فك اال  

  ".الطريق
ا يف استطاعتهم احلصول قل بكثير مماالرتباط سيحصل الفلسطينيون على أواضح أن يف نطاق خطة فك   

  ".خلريطة الطريق"عليه يف املفاوضات املباشرة وفقاً 
ل، أن أجزاء من خطة فك االرتباط التي تستهدف إعطاء مواطني إسرائيل من احملتمل، وأكرر من احملتم  

  .احةتحسب الظروف امل" خريطة الطريق"أكبر قدر من األمن ستنفذ يف نطاق حماولة تطبيق 
  سيداتي وسادتي،  
جتربة حياتي علمتني أنه من أجل حتقيق السالم، كما اخلروج إىل احلرب، يجب علينا أن نكون متحدين   

  .أكبر درجةإىل 
  . علينا احلفاظ على وحدتنا حتى لو كان يجري داخل جمتمعنا نقاش داخلي حاد  
ومل تنجح خطتها يف  .يف السنوات الثالث األخيرة واجهتنا املنظمات اإلرهابية الفلسطينية بتحد صعب  

ل املتبادل ومد يد كسر روح اجملتمع اإلسرائيلي، فقد عرف مواطنو إسرائيل كيفية مواجهة هذا الوضع بالتكاف
  .املساعدة والتطوع والعطاء

  [.......] 

 

  
 

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


