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  أمام ،وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفنيل كلمة
  مؤتمر أنابوليس 

  27/11/2007أنابوليس، 
  
  

وبخاصة أنتم , الزمالء األعزاء أيها, سيدي أبو العالء, السيدة كوندوليزا رايس, سيدتي وزيرة اخلارجية األمريكية
  .سيداتي وسادتي, ممثلي العامل العربي يف هذه القاعة

البالد الواقعة بين البحر  اتخذت جمعية األمم املتحدة قرارا يقضي بتقسيم, سنة 60هذا األسبوغ قبل يف مثل 
   .فيما يعتبره آخرون أرض فلسطين ,املكان الذي نعتبره أرض إسرائيل, املتوسط ونهر األردن

تلهف الشعب اليهودي على العودة  بالد .قطنها آبائي وأجدادي على امتداد آالف السنين, هذه البالد التي وُلِدتُ فيها
  -وإليها تواصلت عودته طوال مئات السنين , أورشليم القدس حين صلى ووجهته, إليها وهو يف املهجر والشتات

 .الفلسطينيون أيضا ولد زمالئي, يف هذه البالد

لكي أقول لزمالئي من اليوم  بل جئت. ومل آت ألجادل بشأن من هو احملق أكثر. مل آتِ اليوم للجدال حول احلقوق
ال أنوي أن . عن اإلحساس باألحقية او عن االيمان باحلق إن األمر الصحيح الواجب عمله هو التخلي, العامل العربي 

هذا هو . وأنا أؤمن بحق الشعب اليهودي على كل هذه البالد –أفعل ذلك من نفسي  أطلب ذلك من شعب آخر مثلما ال
أؤمن بأنها قيم  أوالدنا يف أن يعيشوا بسالم واحترام متبادل بموجب القيم التي حق, للتفكير يف حق آخر األوان

على الرغم من عدم سهولة , األهمية هنا ومشاركتكم عظيمة –ويقينا قيم جميع األديان , جميع شعوب املنطقة
  .قبلوتغرس األمل يف نفسي بالنسبة للمست, على ذلك هي أكبر دليل وداللة, األمر بالنسبة لبعضكم

واحد من الشعبين من خالل  صحيح أنه يوجد بيننا صراع يتمثل حله العادل بالتعبيرعن التطلعات الوطنية لكل
أعقاب سنوات طوال من أعمال العنف الدامية بين  سنة يف 60هذا هو ذات املبدأ الذي حتدد قبل . دولة خاصة به

, كما نصت على ذلك قرارات األمم املتحدة, يهوديةدولة  –األوىل : للشعبين قيام دولتين–سكان هذه البالد 
  .دولة عربية – والثانية

, إعطاء رد على صراع املاضي جاء بهدف, إن قرار إقامة دولة إسرائيل إىل جانب دولة عربية, نعم سيداتي سادتي 
ا حدد ماهية الطريق اىل وإنم, القرار مل يحدد من احملق أكثر هذا. ومل يكن هذا القرار هو الذي خلق الصراع احلايل

    .الشعبين العيش بسالم بين

قررنا آنذاك أال نحسم مسألة احلق  وقد. قبل اجلمهور اليهودي بمبدأ تقسيم البالد, يف إسرائيل وقبل إقامتها أيضا
ى ولو عل –يف دولة جديدة , أن نشرع بحياة جديدة   قررناه كان وما. وكذلك مسألة العدل التأريخي, على البالد

     .البالد جزء من أراضي هذه

اختيارا يمكن للعامل العربي عامة  ما زال, الذي قوبل بالرفض يف املاضي من قبل العامل العربي, إن هذا االختيار
   .والفلسطينيين بشكل خاص القيام به

                                                            
  موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت : المصدر  

http://www.altawasul.net/MFAAR/  
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أيها  اليوم الذي تطلقون عليه, عيد استقاللنا, 14.05.1948 - املصادف ,به دولة إسرائيل قامت يف اليوم الذي
 :  والقائل استقاللها وثيقة حددت إسرائيل قرارها يف - " يوم النكبة", الزمالء العرب

اجملاورة وشعوبها وندعوها إىل التعاون واملساعدة  نحن نمد يد السالم وحسن اجلوار إىل جميع الدول"
   ."...املتبادلة

, لبنان, لفلسطينيينيف ذلك ا بما, إن يدنا تبقى ممدودة للسالم إىل كل العامل العربي واإلسالمي بدون استثناء
   .املغرب واندونيسيا, البحرين, عمان, السعودية, سوريا

وآمل , ملبدأ التقسيم يف املاضي وأنا آسفة على رفض العامل العربي. أنا فخورة بما حتتله إسرائيل من مكانة اليوم
ستقبل مشترك يف دولتين بناء م -بدل احلرب -فعله هو  وأصلي من أجل أن يدرك الطرفان اليوم إن األمر الصحيح

 –فلسطين  –والثانية , وطن قومي للشعب اليهودي, التي أقيمت كدولة يهودية - دولة إسرائيل - األوىل . منفصلتين
يعيشون يف قطاع  جميع الذين. ستقوم لتوفير حل وطني تام وكامل ألبناء الشعب الفلسطيني حيثما تواجدوا التي

وينتظرون , دول عربية أخرى بشكل مؤقت ن يتواجدون يف خميمات الالجئين يفوأؤلئك الذي, غزة والضفة الغربية
اإلحساس بتحقيق الذات الذي منحته دولة إسرائيل مع  وهو نفس  -حتقيق إحساسهم بأن لديهم دولة وطنية 

ناء الذين اضطروا إىل مغادرة الدول العربية وأوروبا وأصبحوا شركاء يف ب إقامتها جلميع الالجئين اليهود
  .إسرائيل

هو حزن لدى الطرف  إذ ليس كل فرح عندنا. أؤمن بأن حل دولتين قوميتين هو حل يخدم مصلحة كال الطرفين
إفرحوا , إعملوا على إقامة دولتكم, دولة إسرائيل ال تبكوا قيام: ولزمالئي الفلسطينيين أقول. اآلخر والعكس بالعكس

شريطة أن تؤدي إقامتها  - ن إقامة الدولة الفلسطينية ليست نكبتنافإ, ناحيتنا ومن, بإقامتها وسوف نفرح معكم
    .كلمة نكبة من معجم مصطلحات العامل العربي فيما يتعلق بإسرائيل إىل حمو

وبقدرتنا , بكال الطرفين– والتوصل إىل احلل منوط بنا قبل كل شيء –إن املعرفة بوجود حل للصراع ليست كافية 
, وتوفير الردود عليها على أساس فهم الطرفين اول جميع القضايا الشديدة احلساسيةوتن, على إجراء مفاوضات

وبأنه ال بد من تقديم التنازالت من قبل كال , تطلعاته وأمانيه بأنه ال يمكن ألي طرف احلصول على جميع
     .الطرفين

ليس فقط عن قيادات  يث هناواحلد, احلل يتوقف ايضا على قدرة القيادات على مواجهة املتطرفين واإلرهاب 
  .وبخاصة قيادة العاملين العربي واإلسالمي هذا هو الدور املركزي لقيادة العامل كله. طريف الصراع املباشرين

الطرف ونتجاهل الواقع من  ال نستطيع أن نغض –إىل جانب حقيقة اجتماعنا هنا من أجل تدشين مسيرة السالم 
 ,لسيطرة منظمة إرهابية يخضع ,الفلسطينية نه أن يكون جزءا من الدولةالذي من شأ –إن قطاع غزة . حولنا

حتول دون االستقرار يف لبنان  -  ذراع إيران الطويلة –الله  حزب منظمة; والسالح يواصل تدفقه إىل داخل القطاع
 وجهات متطرفة لديكم يف; ران تهدد املنطقة بأسرهاإي; الرغم من قرارات األمم املتحدة وتواصل التسلح على

      .أوطانكم يتم التحكم بنشاطاتها من اخلارج من قبل منظمات راديكالية

. املعسكرات ايها السادة وقد تغيرت, كل واحد مطالَب بأن يقرر يف أي املعسكرات يتواجد. هذا هو زمن احلسم
واليهود من , كما مل تعد العرب من جهة. األخرى نيين من اجلهةفاملعسكرات مل تعد إسرائيل من جهة والفلسطي

  .اجلهة األخرى

, إسرائيليين وعرب ,مسلمين ومسيحيين, من يهود, ففي نفس املعسكر يتواجد كل من يجلس يف هذه القاعة
  .أمريكيين وأوروبيين
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هي الدول , التي مل تأت إىل هنا لدولإن ا. أؤلئك الذين يعملون ضد هذا اللقاء –أنتم تعلمون من مل يصل إىل هنا 
أؤلئك الذين يريدون خلق عدم . يف العاملين الغربي والعربي التي تؤيد املنظمات اإلرهابية واجلهات الراديكالية

 وارسال, املنظمات والزعماء الذين يستخدمون اسم اجلاللة بهدف زرع احلقد الكراهية .االستقرار يف املنطقة
       .والسالم وهو نفس صاحب العزة واجلاللة الذي نعتبره جميعا رب الرحمة .األطفال اىل املوت

  .هذه هي املعركة التي ال بد من حسمها

 
إن هدفنا املشترك هو , صحيح .كما ال تكفي مشاركة واحدة يف حدث واحد. إن اجللوس فوق السياج لن يفعل ذلك

وإنما , والسالم ليس جمرد اتفاق مقابل األرض. الدول وكلالتوصل إىل سالم شامل يف املنطقة بين جميع الشعوب 
وقف عمليات تهريب األسلحة وتفكيك , دعم اإلرهاب والعمل بحزم ضده وقف, السالم يعني وقف التحريض

    .قيادات اإلرهاب

, أجدر يف هذا السياق وال شيء, حتى لو اضطرت إىل مواجهة رأي عام يخضع للتحريض –وهذا هو دور القيادة 
وهما املرحومان  ,سنة 30شجاعان يف مثل هذا الشهر قبل  زعيمان من ذكر التغيير الدراماتيكي الذي أحدثه

بتغيير قلوب  ومعهما قاما, اللذان أختارا أن يؤثرا على مسار التأريخ بدل الرضوخ له, السادات يم بيغن وأنورمناح
   .الناس أيضا

إىل تصور بموجبه التطبيع هو  هذه املقولة تستند. سمعت الذين يقولون بانه يتوجب على إسرائيل دفع ثمن التطبيع
كما يفترض هذا التصور , شامل بين إسرائيل وجاراتها التوصل إىل سالميجب منحها إلسرائيل بعد    بمثابة جائزة

تطبيع العالقات مع العامل العربي بدل التوصل اىل مسيرة سالم صعبة تشمل  بأن اهتمام إسرائيل ينصب على
      .تنازالت والتوصل إىل تسويات تقديم

   .هذه مقولة خاطئة ايها السادة

إن رغبة . العامل العربي كله وأن تقيم عالقات طبيعية مع, تعيش حياة سالم وشراكةأعترف بأن إسرائيل تريد أن 
ال حتل حمل العملية املباشرة مع الفلسطينيين حتى بثمن  ,إسرائيل الشديدة يف صنع السالم مع جيرانها اخملتلفين

نريد  هدفنا والرؤيا التي, طلعناإن ت. واليوم نحن نبدأ باستئناف هذه العملية, تقديمها التنازالت التي سنضطر اىل
 ونحن نريد القيام. ذاتها هو اجلائزة بحد –حتقيق السالم مع الفلسطينيين ومع بقية جيراننا    –حتقيقها 

                                                            .بذلك

نحن ال نسعى خللق . الطرفين لحة اي منكما أنه ال يخدم مص. واجلمود ليس سياستنا, إن حلمنا ليس كسب الوقت
ال . بمفاهيم إقليمية مقابل السالم   ثمن باهظ ونحن مستعدون لدفع, حقائق على األرض من خالل املستوطنات

 ال نريد البنائنا اجلنود أن يقفوا على احلواجز لتفتيش. نملي عليهم حياتهم نريد السيطرة على الفلسطينيين أو أن
ليس . بتفتيش أهاليهم يد أن تكون صورة طفولة أوالدكم هي صورة أوالدنا كجنود وهم يقومونوال نر, املواطنين

 فككنا, قمنا باالنسحاب من غزة .خطة االنفصال لقد اتخذنا قرارا قبل زمن غير كبير بشأن. لدينا أجندة خفية
    .اخلطوة األخيرة وقمنا بتحمل جمازفات هائلة من منطلق فهمنا بأن غزة لن تكون, خرجنا اجليشأ, مستوطنات

   .اما اخلطوات القادمة فنريد القيام بها على أساس االتفاق

. إن حدودنا هي حدود األمن. البالد من الواضح لنا بأننا سنضطر إىل التخلى عن أجزاء من, من أجل إحداث التغيير
فهذا هو واجبنا األول . تعريض مواطنينا إىل اخلطر ستعدون للقيام بذلك شريطة اال يتمخص ذلك عنونحن م

    .جتاههم أيضا
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   .بل شيء تكسب منه جميع األطراف - إن التطبيع ليس بشيء تعطونه وإسرائيل تقبله 

تخيل ما الذي سيحدث إذا ن لكن دعونا. ولن أطلبها, ال يتوجب على إسرائيل أن تنتظر مصافحة, سمعت من يقول
وتم , عربي ال تقيم دولته عالقات مع إسرائيل وقعت الطامة الكبرى وتمت مصافحة بين زعيم إسرائيلي وزعيم

   .بثها يف كل العامل

وسالم فياض وابو العالء مع  عندها ستدرك اجلهات املتطرفة يف السلطة الفلسطينية بأن حقيقة التقاء ابو مازن
للمبادئ وإنما عملية تلقى الدعم والتأييد من قبل العامل  ليست خيانة, رائهم مفاوضات سالم معهماسرائيليين واج

   .العربي

. وأنها تتم على مراحل, صحيحة بأن العملية, عندئذ ستفهم اجلهات املتطرفة يف الدول العربية بأن عهدا جيدا يبدأ
حين تقوم إسرائيل , إىل ما هو أكثر من جمرد مصافحة إذا أعلنتم اليوم بأنكم ستدفعون العالقات مع إسرائيل

عندها ستفهم تلك اجلهات املتطرفة بأنكم ال تساعدون إسرائيل وتهملون  ,بخطوات إضافية لصالح الفلسطينيين
   .الفلسطينيين وإنما تساعدون الفلسطينيين وتستغلون التطبيع مع إسرائيل من أجل مساعدة, الفلسطيني املسار

الذي يعيش يف ظل الهجمات  حين ال يفهم اجلمهور يف إسرائيل. ن ملثل هذه اخلطوة أن تسهل علينا أيضايمك, وأجل
حيث يمكننا أن نقول له باننا نغير وجه , احلايل كيف نسمح ألنفسنا بدفع عجلة سالم يف الواقع  ,اإلرهابية

    .وكذلك مساعدة الفلسطينيين بوسعكم مساعدة إسرائيل. املنطقة كلها

سوف , إسرائيل وجاراتها انه ومن خالل جلوسكم فوق السياج وانتظار استكمال عملية السالم بين, األهم من ذلك
    .العملية تفقدون الفرصة التأريخية السانحة لديكم بالتأثير على

اتخاذ القرارات  ومؤازرة اجلهات الفلسطينية على .إن التأثير على العملية بهذه الطريقة يعني دعم العملية الثنائية
, لو كانت مبادرة السالم العربية تعرض املبادىء املستندة اىل الرواية العربية اذ ال شك لدينا بأنه حتى, املطلوبة

بدون . احلاجة إىل ذلك فهم بأمس, رجاء قوموا بتأييدهم. لديكم بأن حتلوا حمل الفلسطيننين يف املفاوضات ال نية
  .دعمكم للتسويات لن يحل السالم

إن الصورة التي يتم بثها . هنا لقد سررت بقراركم اجمليء اىل. إىل أنابوليس, إن العامل يشد أنظاره اليوم إىل هنا
هذه الصورة أبلغ من  - ومستعدون للقيام بالتغيير املطلوب يريدون, من هنا هي صورة شركاء يف رؤيا السالم

إن . س على صعيد الزعماء الذين نلتقيهم اليوم فحسبهنا هو بالغ األهمية لي إن تواجدكم. ألف كلمة وكلمة
     .إسرائيل أيضا وهو هام يف السلطة الفلسطينية ويف, إنه هام يف أوطانكم –هنا هام للعامل كله  تواجدكم

  .إن صورة اليوم هي بداية الرحلة اىل السالم

  .نحن ننطلق اليوم يف ثالثة مسارات متاوزية

للتوصل إىل التفاهمات التي  بمحاولة, حوار ثنائي متواصل بيننا وبين الفلسطينيين –املسار السياسي  –األول 
    .تتيح حتقيق الرؤيا

وحثيث إزاء منظمات اإلرهاب حيثما  ويحتاج اىل عمل مضن -"خريطة الطريق" بموجب - املسار العملي  -الثاين 
حماربة مقدمي الرعاية , حماربة التحريض, اىل حماربة زعماء اإلرهاب, الغربية يف غزة والضفة, تواجدت

السياسي نعود إىل  ويف نهاية املسار, وهو عمل صعب قد بدأت به السلطة الفلسطينية, مكانا تلو مكان واحلماية
  .الظروف إلقامة الدولة الفلسطينية املسار العملي لنفحص إن تهيأت

وهي تمثل املصلحة , عجلتها بل هي الطريق الصحيح لدفع, إن خريطة الطريق ليست عقبة على طريق عملية السالم
فإن الطريق اىل الدولة الفلسطينية تمر , خريطة الطريق وبموجب. الفلسطينية واإلقليمية على حد سواء, اإلسرائيلية
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 سنضطر كلنا إىل توفير. وإنما كضرورة هي مطلب العامل كله, كذريعة لعدم إقامتها ليس –اب عبر حماربة اإلره

  .حيث ال يزال حمتجزا اجلندي اخملطوف غلعاد شاليط, وبخاصة يف غزة, الردود ميدانيا

عن دعمكم  مشاركتكم اليوم هنا تعبر آمل وأؤمن بأن. هو املسار اإلقليمي, املسار الثالث الذي أفتتح اليوم هنا
عن دعمكم للجهات املعتدلة يف املنطقة وعن بداية , الشرعية عن دعمكم للحكومة الفلسطينية, للعملية الثنائية

   .وبموجب اخلطوات التي ستقوم بها إسرائيل لصالح الفلسطينيين, على مراحل عملية تطبيع بيننا وبينكم

ليس . نشفي أمل أم ثكلى وليس بمقدورنا أن, ت أعزاءهاعائالت فقد. لقد دفعنا ثمنا باهظا خالل سنوات الصراع
أن نشفى جروح املعاقين ونعيد األشخاص , اىل احلياة أن نعيد موتانا, بمقدورنا أن نعيد عجلة التأريخ اىل الوراء

 لكأناال جدوى من الندم على قرارات أمكننا اتخاذها يف حينه وت. قرارات قد اتخذناها ال نستطيع تغيير. اىل بيوتهم
السالم يف املنطقة تبدأ اليوم من  والرحلة إىل, بيد أنه يمكننا اتخاذ قرارات سوف تؤثر على املستقبل. يف اتخاذها

   .جديد يف أنابوليس

  



 

 
 

  

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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