
278

2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وهل تعتقد أن إرسائيل ستواجه “تسونامي سيايس” خالل سبتمرب املقبل يفيض االعرتاف بالدولة   •
الفلسطينية؟

إن الرغبة الفلسطينية يف اإلعالن أحادي الجانب يشكل خطأ كبرياً ألنه يحتوي عىل فرصة التدهور   –
يقدم  أن  برضورة  يعتقدون  الذين  إرسائيل  يف  الكنيست  وأعضاء  األحزاب  من  العديد  وهنالك 
نتنياهو خطة عملية، لكن الخطة الوحيدة العملية هي خطتي وبرنامجي إلنقاذ الخالف ولكن ال 

يوجد عملياً أي برنامج آخر عميل الذي يحدد ترتيب كيفية التوصل إىل تسوية دامئة.

ما موقفك بالنسبة للقدس والالجئني؟  •

موقفي مثل بقية القيادات يف إرسائيل. لن تكون هناك عودة لالجئني إىل داخل الدولة اإلرسائيلية   –
ويستطيعون العودة يف شكل مراقب إىل الدولة الفلسطينية واملوقف اإلرسائييل يف هذه القضية 

ال يقبل التأويل.

القضايا ويجب عىل إرسائيل أن تتخذ موقفاً بالنسبة لنفسها قبل  بالنسبة للقدس، هناك بعض 
اإلرسائيلني  السكان  معظم  ألن   67 عام  حدود  إىل  العودة  هناك  تكون  لن  أوالً  التفاوض  طرح 
دولة  يد  يف  املناطق  معظم  يف  ستبقى  القدس  يف  السيادة  ثانياً،  الرشقية،  األحياء  يف  يسكنون 
إرسائيل وبالنسبة إلدارة الحياة اليومية يكن إلرسائيل أن تتنازل وتقدم للفلسطينيني فرصة إدارة 
حياتهم اليومية يف معظم األحياء العربية، وبطبيعة الحال األماكن املقدسة وحرية العبادة يجب 
أن يبقى املبدأ يف توفري هذه الحرية وضامن هذه الحرية لكل الديانات والشعوب ومع التأكيد 

عىل السيادة اإلرسائيلية واإلدارة املثلثة.

وهل تعتقد أن الحكومة اإلرسائيلية الحالية ستربم صفقة تبادل األرسى مع الفلسطينيني بهدف   •
إطالق الجندي األسري جلعاد شاليت؟

املجلس  وعضو  الوزراء  رئيس  نائب  كنت  عندما  السابقة  الحكومة  يف  كان  الذي  موقفي  أقول   –
الوزاري قلت وأقول إذا مل تكن هناك طريقة أخرى إلعادة شاليت فإرسائيل تعلم كيف تتعامل 
مع أسوأ “اإلرهابني” ونحن نعلم كيف يكن إعادة شاليت إىل البالد. نحن نقوم بجهود جبارة 
بالنسبة للجنود األرسى، كيف تترصف حكومة نتنياهو؟ أستطيع القول ببساطة إنه مل يتمكن من 

إعادة شاليت خالل السنتني املاضيتني. 

وثيقة رقم 126:

مؤمتر صحفي بني باراك أوباما وبنيامني نتنياهو حول “عملية السالم”126

20 أيار/ مايو 2011

البيت األبيض، مكتب السكرتري الصحفي

أنه  الذي أعتقد  نتنياهو  الوزراء  الرئيس أوباما: حسناً، اسمحوا يل، أوالً، أهالً من جديد برئيس 
تكرار هذه االجتامعات يدل  أن  أن أشري إىل  السابعة خالل فرتة رئاستي. وأريد  للمرة  يأيت إىل هنا 
يف  خطاب  إللقاء  الوزراء  رئيس  أمام  فرصة  ل  ُيشكِّ كام  بلدينا،  بني  القامئة  االستثنائية  الروابط  عىل 
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الكونغرس خالل زيارته هنا. وأنا أدرك أن هذا رشف مخصص ألولئك الذين أثبتوا دامئاً أنهم أصدقاء 
كبار للواليات املتحدة ودليل عىل الصداقة القامئة بني بلدينا.

لقد انتهينا للتو من محادثات مطولة ومفيدة للغاية تتعلق بطائفة واسعة من القضايا. ناقشنا، 
أوالً وقبل كل يشء، التغيريات التي تجتاح املنطقة وما حدث ويحدث يف بلدان مثل مرص وسورية 
ومدى تأثري ذلك عىل مصالح وأمن الواليات املتحدة وإرسائيل، وكذلك فرص االزدهار والنمو والتطور 

يف العامل العريب.

اتفقنا عىل أن هناك لحظة من الفرص التي يكن اغتنامها نتيجة الربيع العريب، ولكننا نقر أيضاً 
بوجود مخاطر كبرية، مام يكسب أهمية للتشاور الوثيق بني الواليات املتحدة وإرسائيل ونحن نرقب 

تطور األحداث.

ناقشتها يف خطايب أمس  التي  القضايا  العريضة لبعض  الخطوط  الوزراء  لقد عرضت عىل رئيس 
لحرية  ودعمها  اإلنسانية،  للحقوق  ودعمها  السيايس،  لإلصالح  املتحدة  الواليات  دعم  أهمية  مدى 
التعبري، والتسامح الديني، والتنمية االقتصادية، ال سيام يف مرص، لكونها أكب دولة عربية، كام يف تونس 
البلد الذي انطلقت منه للمرة األوىل رشارة هذه الحركة الثورية الجارية حالياً يف جميع أنحاء الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا.

نظراً  إلرسائيل،  شديداً  قلقاً  ل  ُتشكِّ أنها  الواضح  من  التي  سورية،  يف  الوضع  أيضاً  ناقشنا  كام 
التي  الهامة  الخطوات  عن  أكث  تفاصيل  عىل  الوزراء  رئيس  أطلعت  وقد  معها.  املشرتكة  لحدودها 
باإلصالحات، مبا يف ذلك فرض  يقوم  األسد ليك  نظام  الضغط عىل سورية وعىل  نتخذها يف محاولة 

عقوبات مبارشة عىل الرئيس األسد نفسه.

ونحن مستمرون يف املشاركة يف قلقنا العميق إزاء إيران، وليس فقط التهديد الذي تشكله عىل 
إرسائيل وإمنا أيضاً التهديد الذي تشكله عىل املنطقة والعامل يف حال متكنت من تطوير سالح نووي. 
أو عب  العقوبات  الضغط، سواء من خالل فرض  مواصلة  أجل  اسرتاتيجيتنا من  بتحديث  قمنا  فقد 
عملنا الدبلومايس اآلخر. وأكدت من جديد اعتقادي بأن من غري املقبول أن متتلك إيران سالحاً نووياً.

يف الديقراطية  انتشار  ما  بطريقة  تدعم  بأنها  أوحت  التي  إيران  نفاق  أيضاً  بحثنا   كام 
النظام عندما رّدت عىل  لذلك  القمعية  الطبيعة  أول من أظهر  الواقع  بينام هي يف  الرشق األوسط 

االحتجاجات السلمية التي حصلت داخل إيران قبل حوايل السنتني.

وأخرياً، ناقشنا مسألة احتامالت السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني. وأكدت من جديد، وناقشنا 
بعمق املبادئ التي طرحتها باألمس االعتقاد بأن هدفنا النهايئ يجب أن يكون وجود دولة إرسائيلية 

آمنة، دولة يهودية، تعيش جنباً إىل جنب بسالم وأمن مع دولة فلسطينية متصلة عاملة وفعالة.

من الواضح أن هناك بعض االختالفات بيننا حول الصيغ الدقيقة واللغة، وهذا يحدث عادةً بني 
األصدقاء. ولكن ما نحن متفقون عليه متاماً هو أنه ال يكن حصول سالم حقيقي إال إذا سمح القرار 
النهايئ إلرسائيل بالدفاع عن نفسها ضد التهديدات، وأن أمن إرسائيل سيبقى محتالً أهمية قصوى يف 

تقييم الواليات املتحدة ألية صفقة سالم محتملة.
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نقوم  أن  بإمكاننا  أن  اعتقادي هذا. وأظن  أزال مستمراً يف  يوم أمس يف خطايب، وال  قلت ذلك 
بتكوين صفقة تسمح إلرسائيل بتأمني نفسها وعدم تعرضها لألخطار ولكنها تتيح لها أيضاً حل مسألة 

من الواضح أنها ظلت مشكلة مؤملة لكال الشعبني منذ عقود عديدة مضت حتى اآلن.

 وأرشت أيضاً، كام قلت يف الخطاب أمس، إىل أنه من الصعب جداً التوقع من إرسائيل التفاوض 
بطريقة جدية مع فريق يرفض االعرتاف بحقها يف الوجود. ولذا، ولهذا السبب، أعتقد أنه يتوجب عىل 
الفلسطينيني اإلجابة عىل بعض األسئلة الصعبة جداً حول هذا االتفاق الذي تم بني فتح وحامس. فقد 
كانت حامس وال زالت منظمة لجأت إىل اإلرهاب، منظمة رفضت االعرتاف بحق إرسائيل يف الوجود. 
ولذا فهي ليست رشيكاً يف عملية سالم مهمة وواقعية. وهكذا، كام قلت أمس يف خطايب، يجب عىل 
الفلسطينيني أن يرشحوا كيف يكنهم االنخراط مبصداقية يف مفاوضات سالم يف غياب التقيد مببادئ 

اللجنة الرباعية التي طرحت سابقاً.

وهكذا، وبصورة إجاملية، أعتقد أنها كانت محادثات بناءة للغاية. وانطالقاً من هذه املحادثات، 
أستطيع أن أؤكد من جديد أن العالقة الوثيقة االستثنائية القامئة بني الواليات املتحدة وإرسائيل متينة 
وسوف تستمر، ونأمل أننا سوف نتمكن معاً من العمل إلطالق عهد جديد من السالم واالزدهار يف 

منطقة سوف متر عب بعض أعمق التحوالت خالل األسابيع، واألشهر، والسنني القادمة.

وهكذا، السيد رئيس الوزراء.

رئيس الوزراء نتنياهو: شكراً لك، السيد الرئيس.

الرئيس أوباما: شكراً جزيالً لك.

رئيس الوزراء نتنياهو: السيد الرئيس، أود أوالً ان أشكرك والسيدة األوىل للضيافة الكرية التي 
أظهرمتاها يل ولزوجتي ولجميع أعضاء وفدنا. لدينا روابط صداقة دامئة بني بلدينا، وأقدر الفرصة التي 

أتيحت يل لهذا االجتامع معك يف أعقاب خطابك املهم أمس.

إننا نتشاطر معك أملك ورؤيتك النتشار الديقراطية يف الرشق األوسط. وإين أقدر يف الواقع أنك 
بأمن إرسائيل. ونقدر  االلتزام  الفعيل عىل  العمل  اآلن ويف محادثتنا، ويف  أخرى  التأكيد مرة  أعدت 

جهودك الهادفة إىل دفع عملية السالم ُقدماً.

فهذا يشء نريد أن ننجزه. إرسائيل ترغب يف السالم. وأنا أرغب يف السالم. والسالم الذي نريده 
جميعاً هو سالم حقيقي، يصمد ويدوم. وأعتقد أن كالنا متفقان بأن السالم املبني عىل أوهام سوف 
يدوم هو  الذي سوف  الوحيد  السالم  وأن  األوسط،  الرشق  واقع  األمر عىل صخور  نهاية  يتحطم يف 

السالم املبني عىل الواقع، عىل حقائق ال تتزعزع.

وأعتقد أنه ليك يتحقق السالم، يجب عىل الفلسطينيني القبول ببعض الحقائق األساسية.

 والحقيقة األوىل هي أنه يف حني أن إرسائيل مستعدة لتقديم تنازالت سخية من أجل تحقيق 
السالم، فإنها ال تستطيع العودة إىل خطوط عام 1967 ألنه ال يكن الدفاع عن هذه الخطوط، ألنها 
ال تأخذ يف الحسبان بعض التغيريات التي حصلت عىل األرض، التغيريات الديوغرافية السكانية التي 

حصلت خالل السنوات الـ 44 املاضية.
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تذكروا أنه، قبل عام 1967، كان عرض إرسائيل ال يتجاوز تسعة أميال. وكان ذلك العرض يساوي 
نصف عرض طريق واشنطن الدائري وتلك مل تكن حدوداً للسالم بل كانت حدوداً لحروب متكررة، 

ألن مهاجمة إرسائيل كانت مغرية جداً.

لنا من وجود  أنه ال بد  الدفاع عنها، كام  التي ال يكن  العودة إىل تلك الخطوط  ولذا ال يكننا 
عسكري طويل األمد عىل طول نهر األردن. لقد بحثت هذا األمر مع الرئيس وأعتقد أننا ندرك أن 

إرسائيل لديها احتياجات أمنية محددة يجب شمولها يف أية صفقة نتوصل إليها.

التفاوض مع حكومة  أن إرسائيل ال يكنها  للتو، وهو  الرئيس  قاله  تردد صدى يشء   – والثانية 
فلسطينية تساندها حامس. فحامس، كام قال الرئيس، هي منظمة إرهابية ملتزمة بتدمري إرسائيل. 
وقد أطلقت آالف الصواريخ عىل مدننا، وعىل أطفالنا. ومؤخراً أطلقت صاروخاً مضاداً للدبابات عىل 
الرئيس،  سيادة  لتوها،  أنت  هاجمتك  وحامس  عاماً.   16 عمره  صبياً  وقتلت  صفراء،  مدرسة  حافلة 

وهاجمت الواليات املتحدة لتخليص العامل من بن الدن.

ولذلك من الواضح أنه ال يكن أن يطلب من إرسائيل أن تتفاوض مع حكومة تساندها النسخة 
الفلسطينية عن منظمة القاعدة.

أنا أعتقد أن للرئيس عباس خياراً بسيطاً. عليه أن يقرر إما أن يتفاوض، أو أن يحافظ عىل اتفاقه 
مع حامس، أو أن يتوصل إىل سالم مع إرسائيل. وال يكنني سوى التعبري عام قلته لك للتو، وهو أنني 

آمل أن يتخذ الخيار، الخيار الصحيح، باختيار السالم مع إرسائيل.

والحقيقة الثالثة هي أن مشكلة الالجئني الفلسطينيني يجب حلها يف سياق قيام دولة فلسطينية، 
وحتامً ليس ضمن حدود إرسائيل.

لقد نتجت عن الهجوم العريب عام 1948 عىل إرسائيل مشكلتا الجئني – مشكلة الجئني فلسطينيني 
والجئني يهود، بعدد مساوٍ تقريباً، وهم الذين طردوا من األرايض العربية. واآلن، فإن إرسائيل الصغرية 
استوعبت الالجئني اليهود، ولكن العامل العريب الشاسع رفض استيعاب الالجئني الفلسطينيني. واآلن، 
أبناء  والحقيقة، هم  األحفاد،  إقبلوا  إلينا ويقولون إلرسائيل،  الفلسطينيون  يأيت  عاماً،   63 بعد مرور 

األحفاد ألولئك الالجئني، وبذلك القضاء عىل مستقبل إرسائيل كدولة يهودية.

للقول  حان  قد  الوقت  أن  وأعتقد  يحدث.  لن  أنه  يعرف  الجميع  يحدث.  لن  ذلك  فإن  ولذا 
للفلسطينيني رصاحة إن ذلك لن يحدث. صحيح أنه يجب حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني، وهي 
سوف ُتحّل إذا اختار الفلسطينيون ذلك ضمن دولة فلسطينية. وهكذا فإنها إمكانية حقيقية. ولكنها 

لن ُتحّل ضمن الدولة اليهودية.

هنا  اختالفات  بيننا  تكون  أن  املمكن  من  أن  وأظن  القضايا  هذه  كل  وأنا،  الرئيس  بحثنا،  لقد 
وهناك، ولكني أعتقد أن هناك اتجاهاً عاماً بأننا نرغب يف العمل سوية للسعي يف سبيل سالم حقيقي 

وأصيل بني إرسائيل وجريانها الفلسطينيني، سالم يكن الدفاع عنه.

السيد الرئيس، إنك، إنك قائد شعب عظيم، الشعب األمرييك. وأنا قائد شعب أصغر بكثري، ال..

الرئيس أوباما: شعب عظيم.
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نحن  تعرف،  وكام  العريق.  إرسائيل  شعب  إنه  أيضاً.  عظيم،  شعب  إنه  نتنياهو:  الوزراء  رئيس 
موجودون منذ 4000 سنة تقريباً. لقد اختبنا النضال واملعاناة كام مل يختبها أي شعب آخر. فقد 
مررنا بالطرد واإلبعاد، واملذابح املنظمة واملجازر الجامعية وقتل املاليني. ولكن يكنني القول إنه حتى 
أبداً، ومل نتخَل أبداً عن حلمنا بإعادة  خالل الحرمان، حتى يف حضيض وادي املوت، مل نفقد األمل 

إقامة دولة ذات سيادة يف وطننا القديم، أرض إرسائيل.

بعدم  يتسم  استثنايئ  زمن  يف  إرسائيل،  وزراء  رئيس  بصفتي  كاهيل  عىل  املسؤولية  تقع  واآلن 
االستقرار وعدم اليقني يف الرشق األوسط، يك أعمل معك لصياغة سالم يضمن أمن إرسائيل وال يعرّض 
بقاءها للخطر. وأنا أتحمل هذه املسؤولية باعتزاز ولكن بتواضع شديد، ألنني، كام قلت لك خالل 
حديثنا، ليس لدينا هامش كبري للخطأ وألن التاريخ، سيادة الرئيس، لن يعطي الشعب اليهودي فرصة 

أخرى.

يعالج  سالم  سبيل  يف  للسعي  معك  العمل  أعتزم  القادمة،  واألشهر  واألسابيع  األيام  ولذا، خالل 
هواجسنا األمنية، والسعي إىل الحصول عىل االعرتاف الصادق الذي نريده من جرياننا الفلسطينيني 

ليك نؤمن مستقبالً أفضل إلرسائيل وللمنطقة بأرسها.

وأشكرك للفرصة التي أتحتها يل لتبادل وجهات نظرنا وللعمل سوية يف سبيل هذا الهدف املشرتك. 
شكراً لك، السيد الرئيس.

الرئيس أوباما: شكراً لك.

وثيقة رقم 127:

“إرسائيل”  بني  الرصاع  حل  حول  الدولية  الرباعية  للجنة  صحفي  ترصيح 
والفلسطينيني127

20 أيار/ مايو 2011

وزارة الخارجية األمريكية

مكتب املتحدث الرسمي

الرويس واالتحاد  املتحدة  )األمم  األوسط  للرشق  الرباعية  اللجنة  عن  التايل  البيان   صدر 
والواليات املتحدة واالتحاد األورويب(:

إن أعضاء اللجنة الرباعية متفقون اتفاقاً كامالً بشأن الحاجة امللحة إىل حل النزاع بني إرسائيل 
بني  السالم  لرؤية  الشديد  دعمها  عن  الرباعية  اللجنة  أعربت  الصدد،  هذا  ويف  والفلسطينيني. 
اإلرسائيليني والفلسطينيني التي وضع خطوطها العريضة الرئيس األمرييك باراك أوباما يف 19 أيار/ مايو 
2011. وتوافق اللجنة الرباعية عىل أن امليض قدماً عىل أساس األرض واألمن يوفر أساساً لإلرسائيليني 
والفلسطينيني للتوصل إىل حل نهايئ للنزاع من خالل املفاوضات الجادة واملوضوعية واالتفاق املتبادل 

عىل جميع القضايا الجوهرية.


