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  ،فنييوزيرة اخلارجية اإلسرائيلية، تسيبي للكلمة 
  تقسيم فلسطينعلى قرار  عاماً 60مرور  يف ذكرىأمام الكنيست 

  3/12/2007القدس، 
  
  

تشرين  29الذي اتخذ يف يوم  قرار األمم املتحدة سنة على 60حتتفي كنيست إسرائيل اليوم بمناسبة مرور 
   .األوىل يهودية والثانية عربية –وحدد مبدأ تقسيم البالد إىل دولتين  ,1947نوفمبر /ثان

   .دولة إسرائيل لت هذا اليوم اىل معلم يشرف الكنيست ويشرفحو, وعلى غرار عادتها, رئيسة الكنيست

  :يقول ما يل بودي, وعن أهميته كمبدأ ال شك فيه, حتى لو حتدثنا اليوم عن قرار األمم املتحدة
على طول آالف السنين بين الشعب اليهودي  ليس بموجب قرار األمم املتحدة نشأت العالقة الوطيدة التي امتدت

ووجهته اىل , املتحدة صلى الشعب اليهودي على مر آالف السنين وليس بسبب قرار األمم, رائيلوبين أرض إس
املتحدة  وال بقوة قرار األمم, ويبني فيها مركز حياته الوطني, أن يعود اىل أرض إسرائيل من أجل, أورشليم القدس

 . 1925أرض إسرائيل يف عام  اىل وال بموجب قرار األمم املتحدة قدم جدي وجداتي, نشأت احلركة الصهيونية

األمم املتحدة من أجل  ولسنا يف حاجة اىل قرارات, كل هذه جمتمعة هي املصدر احلقيقي لشرعية حياتنا هنا
   .ضمان إيماننا وثقتنا يف حقنا

يشارك إسرائيل قيم  عصر يضطر فيه شطر من العامل, فيه قرية عاملية  يف عصر أصبح العامل, ومع ذلك
املؤلف من متطرفين يحاولون استغالل هذه  راطية واملساواة اىل الدفاع عن قيمه هذه بوجه الشطر اآلخرالديمق

عصر يشهد عملية بطيئة , الصراع القومي بين إسرائيل والفلسطينيين عصر مل ينتهِ فيه بعد, القيم من أجل حموها
 نحن يف حاجة اىل قرار, يف عصر كهذا, يوقبول دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهود من التراجع يف تفهم

      .األمم املتحدة بغية تثبيت ما كان وبقي املبدأ الصحيح من أجل حل هذا الصراع
فقط حق إسرائيل بالوجود  وليس, ليس فقط حقنا بأن نعيش كيهود يف أرض إسرائيل. نحن نطالب العامل بحقوقنا

أن نعيش كدولة يهودية توفر ردا  – 1947يف عام  لكامل كما حتددوإنما نطالب بممارسة حقنا ا, باملفهوم الفعلي
  .حيثما تواجدوا وحال قوميا ألبناء الشعب اليهودي

طاملا ال تشكل هذه الدولة , خاصة بهم يف دولة, ويف نفس الوقت لن نمنع الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم
التام والوحيد على , وتشكل إقامتها الرد الكامل, اليهودي تهديدا على حق إسرائيل بالعيش كوطن قومي للشعب

 إذ أن شرعية مطلب الدولة الفلسطينية تستند إىل مطلب الرد على تطلعاتهم الوطنية ,مطالب الفلسطينيين الوطنية
    .اجلماعية

  .إننا نطلب من أمم العامل اليوم أن تتمسك بهذا املبدأ للحل
   .نوفمبر يف حينه/ ثان تشرين 29مل العربي الذي مل يقبل بقرار نحن نعود ونتوجه إىل العا, وبشكل خاص

وأكررها اليوم يف  سوف أعود  ,أنابوليس هذه األمور لزعماء العامل العربي خالل األسبوع املاضي يف قلت ومثلما
كنيست إسرائيل وليس من خالل حدث مقلص  من أجل العودة والتوجه إليهم من فوق منبر, هذه املناسبة اخلاصة

   :فقط
اتخذت جمعية األمم املتحدة قرارا يقضي بتقسيم البالد الواقعة بين البحر  ,سنة 60يف مثل هذا األسبوع قبل 

   .فيما يعتبره آخرون أرض فلسطين, املكان الذي نعتبره أرض إسرائيل, األردنونهر  املتوسط

                                                 
  موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت: المصدر  

http://www.altawasul.net/MFAAR/  
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بالد تلهف الشعب اليهودي على العودة  .قطنها آبائي وأجدادي على امتداد آالف السنين, هذه البالد التي وُلِدتُ فيها
  -دته طوال مئات السنين وإليها تواصلت عو, أورشليم القدس حين صلى ووجهته, إليها وهو يف املهجر والشتات

 .الفلسطينيون أيضا ولد زمالئي, يف هذه البالد
بل جئت اليوم لكي أقول لزمالئي من . احملق أكثر ومل آت ألجادل بشأن من هو. مل آتِ اليوم للجدال حول احلقوق

ال أنوي أن . باحلق الواجب عمله هو التخلي عن اإلحساس باألحقية او عن االيمان إن األمر الصحيح, العامل العربي
هذا هو . هذه البالد وأنا أؤمن بحق الشعب اليهودي على كل –ذلك من شعب آخر مثلما ال أفعل ذلك من نفسي  أطلب

واحترام متبادل بموجب القيم التي أؤمن بأنها قيم  حق أوالدنا يف أن يعيشوا بسالم, األوان للتفكير يف حق آخر
  .يع األديانجم ويقينا قيم, جميع شعوب املنطقة

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

األمم  كما نصت على ذلك قرارات, دولة يهودية –األوىل : ينمبدأ قيام دولتين للشعب –البالد  بين سكان هذه
  .دولة عربية –والثانية , املتحدة

, جاء بهدف إعطاء رد على صراع املاضي, إسرائيل إىل جانب دولة عربية إن قرار إقامة دولة, نعم سيداتي سادتي 
ماهية الطريق إىل  وإنما حدد, ن احملق أكثرهذا القرار مل يحدد م. القرار هو الذي خلق الصراع احلايل ومل يكن هذا

    .العيش بسالم بين الشعبين
وقد قررنا آنذاك أال نحسم مسألة احلق . قبل اجلمهور اليهودي بمبدأ تقسيم البالد ,يف إسرائيل وقبل إقامتها أيضا

ولو على  –جديدة  ولةيف د, أن نشرع بحياة جديدة   وما قررناه كان. وكذلك مسألة العدل التأريخي, البالد على
  .داخلية يف غاية الصعوبة مع وجود خالفات –وأضيف هنا يف الكنيست , جزء من أراضي هذه البالد 

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

أيها  اليوم الذي تطلقون عليه, عيد استقاللنا, 14.05.1948 - املصادف ,به دولة إسرائيل قامت م الذييف اليو
   :والقائل استقاللها وثيقة حددت إسرائيل قرارها يف - " يوم النكبة", الزمالء العرب

ندعوها إىل التعاون واملساعدة اجملاورة وشعوبها و نحن نمد يد السالم وحسن اجلوار إىل جميع الدول"
   .ممدودة للسالم إىل كل العامل العربي واإلسالمي بدون استثناء إن يدنا تبقى      ...".املتبادلة

الشعب  إننا ندعو أبناء:" الدعوة املوازية يف وثيقة االستقالل والتي تنص على ما يلي   أضيف ,وهنا يف الكنيست
املواطنة الكاملة واملتساوية وعلى  على أساس, سهموا بنصيبهم يف بناء الدولةالعربي سكان دولة إسرائيل أن ي

 ."السلطوية أساس التمثيل املالئم يف املؤسسات

قوميا للشعب اليهودي وبين كونها دولة  بين كون إسرائيل وطنا   ,سادتي أعضاء الكنيست الكرام, ال تناقض  إذ
فإنه يسعى إىل ضعضعة املبادىء األساسية التي تقوم عليها    ,هذه ومن يحاول خلق صدام بين قيمها, ديمقراطية

  .دولة إسرائيل
     - وهذا ما سأعود وأقوله لهم اليوم أيضا, هذا ما واصلت قوله ملمثلي العامل العربي

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

 فلسطين –والثانية , وطن قومي للشعب اليهودي, التي أقيمت كدولة يهودية - إسرائيل  دولة - األوىل . منفصلتين

الذين يعيشون يف  جلميع. عب الفلسطيني حيثما تواجدواالتي ستقوم لتوفير حل وطني تام وكامل ألبناء الش –
الالجئين يف دول عربية أخرى بشكل  وجلميع أؤلئك الذين يتواجدون يف خميمات, قطاع غزة والضفة الغربية

وهو نفس اإلحساس بتحقيق الذات الذي منحته   -وطنية  وينتظرون حتقيق إحساسهم بأن لديهم دولة, مؤقت
الالجئين اليهود الذين اضطروا إىل مغادرة الدول العربية وأوروبا وأصبحوا  امتها جلميعدولة إسرائيل مع إق

  .بناء إسرائيل شركاء يف
ليس كل فرح عندنا هو حزن لدى الطرف  إذ. أؤمن بأن حل دولتين قوميتين هو حل يخدم مصلحة كال الطرفين
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إفرحوا , إعملوا على إقامة دولتكم, قيام دولة إسرائيل ال تبكوا: أقول ولزمالئي الفلسطينيين. اآلخر والعكس بالعكس
إقامتها  شريطة أن تؤدي - فإن إقامة الدولة الفلسطينية ليست نكبتنا, ومن ناحيتنا, نفرح معكم بإقامتها وسوف

    .إىل حمو كلمة نكبة من معجم مصطلحات العامل العربي فيما يتعلق بإسرائيل

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

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

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

ال نستطيع أن نغض الطرف ونتجاهل الواقع من  –مسيرة السالم  دشينإىل جانب حقيقة اجتماعنا هنا من أجل ت
 ,لسيطرة منظمة إرهابية يخضع ,الذي من شأنه أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية – إن قطاع غزة. حولنا

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

      .أوطانكم يتم التحكم بنشاطاتها من اخلارج من قبل منظمات راديكالية
. ايها السادة وقد تغيرت املعسكرات, املعسكرات يتواجدكل واحد مطالَب بأن يقرر يف أي . زمن احلسم هذا هو

واليهود من , مل تعد العرب من جهة كما. فاملعسكرات مل تعد إسرائيل من جهة والفلسطينيين من اجلهة األخرى
  .اجلهة األخرى

 الذين عملواأؤلئك  –أنتم تعلمون من مل يصل إىل هناك , وصل إىل لقاء أنابوليس ففي نفس املعسكر يتواجد كل من

تؤيد املنظمات اإلرهابية  هي الدول التي, إن الدول التي مل تأت إىل أنابوليس. ويعملون ضد جمرد عقد اللقاء
املنظمات . الذين يريدون خلق عدم االستقرار يف املنطقة أؤلئك. واجلهات الراديكالية يف العاملين الغربي والعربي

وهو نفس صاحب . وارسال األطفال إىل املوت, هدف زرع احلقد الكراهيةاجلاللة ب والزعماء الذين يستخدمون اسم
       .واجلاللة الذي نعتبره جميعا رب الرحمة والسالم العزة

  .من حسمها هذه هي املعركة التي ال بد

 
يس ل. بمقدورنا أن نشفي أمل أم ثكلى وليس, عائالت فقدت أعزاءها. لقد دفعنا ثمنا باهظا خالل سنوات الصراع

أن نشفى جروح املعاقين ونعيد األشخاص , نعيد موتانا اىل احلياة أن, بمقدورنا أن نعيد عجلة التأريخ اىل الوراء
حينه وتلكأنا  ال جدوى من الندم على قرارات أمكننا اتخاذها يف. نستطيع تغيير قرارات قد اتخذناها ال. إىل بيوتهم

والرحلة إىل السالم يف املنطقة تبدأ االن من  ,وف تؤثر على املستقبلبيد أنه يمكننا اتخاذ قرارات س. يف اتخاذها
  .نوفمبر/تشرين ثان 29يف , سنة 60الذي حتدد قبل  والهدف هو ذات الهدف املبدئي, جديد

 
  



 

 
 

  

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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