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  ،وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفنيلكلمة 
  "منتدى سابان" أمام

  3/11/2007، القدس
  
  

بصفتنا زعماء من  - علينا  فاملسؤولية تقع. نحن اآلن يف نقطة يمكننا بال شك أن نحولها إىل نقطة تأريخية
لطريقة املناسبة لدفع وجند ا. وهناك مشاكل .ونشخص جميع املشاكل, أن نفحص جميع اخليارات -الطرفين 

 .الفرص من خالل إيجاد, املسيرة إىل األمام

علينا أن ندرك حقيقة الواقع  ويجب. إن األوضاع السائدة يف الوقت احلاضر معقدة أكثر مما كانت عليه يف املاضي
ية وقد استغلت حركة حماس عمل. على قطاع غزة فاألخبار السيئة هي أن اإلرهاب يسيطر. السائد ميدانيًا

أما . وتقوم باالعتداء على إسرائيل بشكل يومي, عبر حمور فيالدلفي وهي تتزود بأسلحة تصل إليها, ديمقراطية
جنبًا إىل  ورؤيا الدولتين اللتين تتعايشان, أن هناك قيادة فلسطينية معتدلة تقبل فكرة السالم األخبار اجليدة فهي

هناك , ومع ذلك. بمصاحلهم أيضًا يون اليوم أن اإلرهاب يمسكذلك يدرك الفلسطين. جنب بأمان وسالمة وطمأنينة
املعتدلة بغية حتسين األوضاع السائدة ميدانيًا ليس يف  مشاكل تتعلق بقدرتهم التنفيذية فيجب تقوية القيادة

 .هذا هو الواقع. الضفة الغربية بل أيضًا يف, قطاع غزة فحسب
  

لذلك قررنا أن ننتهج إستراتيجية ثنائية فهي عزل . لصادر من غزةا ليس من املمكن أن نتجاهل الواقع واإلرهاب
 إيجاد رؤيا وقاسم مشترك مع القيادة, ويف الوقت ذاته, إجراءات للتصدي لإلرهاب من جهة احلماس واتخاذ

 .الفلسطينية سيتم من خالله تغيير األوضاع ميدانيًا

علينا أن نوجه رسالة إىل الشعب  أعتقد بأن. النظرية فقطويجب أن يطرأ التغيير ميدانيًا فعالً وليس من الناحية 
. وأن هناك بديالً آخر, السائدة يف املنطقة على ما هي اآلن الفلسطيني بأنه ليس من الواجب أن تكون األوضاع

 ولكنه حتى إذا حاولنا إيجاد القاسم املشترك بيننا فمن الواجب أن نراعي. واقعًا يجب أن جنعل الثنائية
 .ياجات األمنية اإلسرائيلية والواقع السائد ميدانيًااالحت

وتتأسس خريطة الطريق على اإلدراك بأن الطريق إلقامة الدولة  .خريطة الطريق إن الصيغة التي قد اخترناها هي
 هذه - بما فيها إسرائيل والفلسطينيون  -وقد تبنت دول العامل . أمن دولة إسرائيل الفلسطينية يمر يف ضمان

يمكننا كان . التسوية الدائمة – احلوار –األمن : وقد كانت الفكرة األصلية خلق تسلسل من املراحل التالية. الصيغة
ولكننا فضلنا أال نقوم بذلك ألننا نؤمن باحلوار مع  ,أن ننتظر حتى االنتهاء من تطبيق املرحلة األوىل

ونستمر يف . عند الطرفين –واآلن تبدأ املرحلة األوىل . احتياجاتنا األمنية غير أنه يجب مراعاة, الفلسطينيين
وملصلحة أبناء  وذلك ملصلحتنا –ت األمنية اخلاصة بنا ولكن يجب علينا أن نضع نصب أعيننا االحتياجا ,احلوار

 .الشعبين إذ ان هذه ليست لعبة حمصلتها الصفر

الطرفان بأن ذلك يتطلب  ولكن ذلك لن يحدث إال عندما يدرك. يجب علينا أن جند الطريقة للتوصل إىل اتفاقات
هدفنا هو ليس إجراء . لقضايا احلساسةيف ا وليس من الصحيح أن إسرائيل تمتنع سلفًا عن البحث. حلول الوسط

ويفرض علينا أن ندرس العبر وأن نقوم بذلك بشكل , جتربة املاضي بل علينا أن ندرس من, احلوار بحد ذاته

                                                 
  موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت: المصدر  

http://www.altawasul.net/MFAAR/ 
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 وإذا أمكن التقدم يف, نفحص إذا كان من املمكن التوصل إىل التفاهم حول هذه القضايا يجب علينا أن. صحيح
 .أخرى نريد أن نتجربه مرة وقد جتربنا الفشل يف املاضي وال .وسندرك ذلك قريبًا. املسيرة

. العربية وهو دور حاسم علينا أن نتطرق إىل دور الدول, وعندما ندرس من التجارب التي مرت بنا يف املاضي
كان هناك    فإذا. الفلسطينيين يف املفاوضات يجب على الدول العربية أن تدعم هذه املسيرة وال أن حتل حمل

بدالً من أن تضع العراقيل يف  –العربية أن حتضر هذا املؤتمر وتدعمه  مر يدعم هذه املسيرة فيجب على الدولمؤت
ونوايا  أن تقدم املساعدة وجتسر على الهوة بين استعداد - مع دول العامل- الدول العربية  فيجب على. طريقه

   .احلكومة الفلسطينية وبين قدراتها على تطبيقها ميدانيًا

 
 

  



 

 
 

  

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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