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يف  بعيداً  موعداً  أقصد  ال  “غداً”  أقول  وعندما  غداً.  الحاليني  السالم  رشكاء  وجود  استمرار  ضامن 
املستقبل بل أقصد غداً.

وال يكن تحقيق السالم إال حول مائدة املفاوضات. إن محاولة الفلسطينيني فرض التسوية عب 
األمم املتحدة لن تجلب السالم ويجب مقاومتها بقوة من قبل كل أولئك الذين يريدون نهاية لهذا 
النزاع. إنني أقدر موقف الرئيس ]أوباما[ الواضح من هذه القضية. ال يكن فرض السالم بل يجب 

التفاوض حوله، لكن يستحيل التفاوض إال مع رشكاء ملتزمني بالسالم.

وال ُتعتب حامس رشيكاً للسالم. إن حامس ما زالت ملتزمة بتصفية إرسائيل ومامرسة اإلرهاب. 
لديها ميثاق ال يدعو إىل محو إرسائيل فحسب بل يقول “يجب قتل اليهود أينام ُوجدوا”. وكان زعيم 
إن  أيضاً:  هنا  األمر  توضيح  أرجو  مجاهد.  بصفة  به  وأشاد  بن الدن  أسامة  قتل  استنكر  قد  حامس 
إرسائيل مستعدة للجلوس اليوم والتفاوض حول السالم مع السلطة الفلسطينية. وأعتقد بأنه يكننا 
رسم مستقبل باهر من السالم ألوالدنا، غري أن إرسائيل لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية مدعومة 

من النسخة الفلسطينية لتنظيم القاعدة.

وبالتايل أقول للرئيس عباس: “مزِّق اتفاقك مع حامس! إجلس وتفاَوض! إْصَنع السالم مع الدولة 
فلسطينية  بدولة  ترّحب  دولة  آخر  تكون  لن  إرسائيل  بأن  أِعُدك  فإنني  ذلك  فعلَت  وإذا  اليهودية! 

بصفتها عضواً جديداً يف األمم املتحدة بل ستكون السبَّاقة للقيام بهذه الخطوة”.

أيها األصدقاء، إن التجارب بالغة األهمية للقرن املايض واألحداث الجارية يف القرن الحايل تشهد 
عىل الدور الحاسم للواليات املتحدة يف دفع السالم وحامية الحرية. لقد أوكلت العناية اإللهية إىل 
العميق  بالشكر  مدينة  بالحرية  تعتّز  التي  األمم  جميع  إن  الحرية.  مهمة حامية  املتحدة  الواليات 
لدولتكم العظمى. ومن بني األمم األشد امتناناً أمتي – شعب إرسائيل الذي ناضل من أجل حريته 

وبقائه وسط احتامالت ضئيلة للغاية سواء يف العصور الغابرة أو الحديثة.

أيها ممثلو أمريكا:  أقول لكم،  اليهودية عندما  اليهودي والدولة  الشعب  نيابة عن  إنني أتحدث 
شكراً لكم. أشكركم عىل دعمكم الراسخ إلرسائيل وعىل سعيكم لضامن استمرارية ملعان شعلة الحرية 

يف أنحاء العامل. بارك الله فيكم جميعاً وبارك الله الواليات املتحدة األمريكية إىل أبد األبدين.

وثيقة رقم 134:

التزام  حول  أيباك  يف   2011 للعام  السياسة  مؤمتر  يف  أوباما  باراك  كلمة 
الواليات املتحدة بأمن “إرسائيل”134

24 أيار/ مايو 2011

مركز والرت إي. واشنطن للمؤمترات

واشنطن، العاصمة

الرئيس: أسعدتم صباحاً. شكراً جزيالً لكم. أسعدتم صباحاً. شكراً لكم. شكراً جزيالً لكم. تفضلوا 
بالجلوس. شكراً لكم.
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ما أروع هذا، هذا الحشد الرائع. شكراً لك، روزي )يل روزنبغ رئيس آيباك(، لتقديك اللطيف 
شكراً  روزي،  ذلك.  يف  كالمك  عىل  أعتمد  وسوف  السلة.  كرة  لعبة  متارس  أنك  أدري  أكن  مل  جداً. 
لصداقتك التي دامت سنوات عديدة. أتذكر أيام شيكاغو، عندما كنت أتخذ أوىل خطوايت يف السياسة 
القومية، وتواصلت مع الكثري من الناس للحصول عىل النصيحة واملشورة، وكان روزي من أول هؤالء. 
وعندما قمت بأول زيارة يل إلرسائيل، بعد انتخايب لعضوية مجلس الشيوخ، كنت يا روزي بجانبي يف 
كل خطوة من الخطوات التي قمت بها خالل تلك الرحلة العميقة إىل األرايض املقدسة. ولذا أود أن 

أشكرك لصداقتك الدامئة، ولقيادتك ولكلمة التقديم الحارة التي ألقيتها اليوم.

كام أود أن أشكر ديفيد فيكتور، وهوارد كوهر ]كور[، وجميع أعضاء مجلس اإلدارة. واسمحوا يل 
بأن أقول إنه ألمر رائع أن أنظر حويل وأرى هذا العدد الكبري من األصدقاء املقربني، مبن فيهم وفد 

كبري جداً من شيكاغو. آالن سولو، هوارد غرين. أشكركم جميعًا.

وأود أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين انضموا إليكم اليوم – الذين يبذلون الكثري لتأمني استدامة 
التي ال  والقائدة  كانتور – ستيني هوير –  أريك  فيهم  املتحدة وإرسائيل مبن  الواليات  الروابط بني 
تكل والتي كنت فخوراً يف تعيينها رئيسة جديدة للمؤمتر الوطني للحزب الديقراطي، ديبي وارسمان 

شولتز. 

وقد انضم إلينا ممثل إرسائيل لدى الواليات املتحدة، السفري مايكل أورن. كام انضم إلينا أيضاً 
أحد كبار مستشارّي حول إرسائيل والرشق األوسط للسنوات األربع املاضية والذي أعرف أنه سيكون 
أنه  وأعرف  وصديقاً،  وموثوقاً  قريباً  مستشاراً  دامئاً  دان  كان  شابريو.  دان  إرسائيل،  إىل  مميزاً  سفرياً 

سيقوم بعمل عظيم.

ويف وقت ينهض فيه هذا العدد الكبري من الشباب حول العامل إلسامع أصواتهم، أريد أن أرحب 
أكب  مصلحة  لديه  أحد  ال  اليوم.  هنا  املوجودين  البالد  أنحاء  سائر  من  الجامعات  طالب  بجميع 
امُللهم أن أراكم تكرسون وقتكم  التي تتكشف يومًا بعد يوم، واألمر  نتائج األحداث  من جيلكم يف 

وطاقتكم للمساعدة يف تشكيل ذلك املستقبل.

واآلن، مل أجيء إىل هنا أللقي عليكم خطاباً سياسياً طويالً. فقد ألقيت خطاباً يوم الخميس قلت 
فيه أن الواليات املتحدة ترى التغيريات التاريخية تكتسح الرشق األوسط وشامل إفريقيا مبثابة لحظة 
املنطقة  يف  واألمن  السالم  من  املزيد  الفرص إلحالل  من  لحظة  أيضاً  ولكنها  الكبى،  التحديات  من 

بأرسها، مبا يف ذلك دولة إرسائيل.

لقد انضم إيل يوم الجمعة يف البيت األبيض رئيس الوزراء نتنياهو وأعدنا التأكيد – أعدنا التأكيد 
تزيد عن 60  الوزراء يف إرسائيل ملدة  التي وّجهت رؤساءنا هنا ورؤساء  األساسية  الحقيقة  أن  عىل 
أحياناً،  األصدقاء  بني  أحياناً، كام يحدث  بيننا  الرأي  اختالفات يف  احتامل حصول  عاماً —حتى رغم 
بأمن  املتحدة  الواليات  التزام  تنفصم— وإن  املتحدة وإرسائيل ال  الواليات  القامئة بني  الروابط  فإن 

إرسائيل قوي.

إن وجود إرسائيل قوية وآمنة يصب يف مصلحة األمن القومي للواليات املتحدة ال ألننا نتشاطر 
املصالح االسرتاتيجية فحسب، مع أن دولتينا تسعيان إىل قيام منطقة تتمكن فيها العائالت واألطفال 
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العيش أحراراً من تهديد العنف. وليس ملجرد أننا نواجه أخطارًا مشرتكة، مع أنه ال يكن اإلنكار بأن 
اإلرهاب وانتشار األسلحة النووية يشكالن تهديدين خطريين لدولتينا عىل حٍد سواء.

وكشعبني  نتشاطرها.  التي  القيم  وهو   – أعمق  مكان  من  ينبع  إرسائيل  بأمن  أمريكا  التزام  إن 
من  التي حارب  األمن  املحافظة عىل  أن  ندرك  إننا  بحريتهام مبواجهة صعوبات جمة،  للفوز  ناضال 
أجلها أجدادنا —وجداتنا— يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل جيل. وبصفتنا ديقراطيتني نابضتني 
بالحياة، إننا ندرك أن التحرر والحريات التي نعتز بها يجب تغذيتها باستمرار. وكدولة اعرتفت بدولة 
إرسائيل بعد لحظات من إعالن استقاللها، لدينا التزام عميق ببقائها وطناً قوياً وآمناً للشعب اليهودي.

التي  إرسائيل  مثل  لدولة صغرية  بالنسبة  األمن، وخاصة  البحث عن  أيضاً مدى صعوبة  وندرك 
تعيش يف جوار صعب. ولقد شاهدت ذلك بنفيس. فعندما ملست يدي حائط املبىك، ودسست صاليت 
إىل وطنهم  للعودة  يتوقون  أبناء إرسائيل  كان  القرون عندما  تلك  بكل  القدية، فكرت  بني حجارته 
القديم. وعندما ذهبت إىل سديروت ورأيت الرصاع اليومي من أجل البقاء يف عيني صبي يف الثامنة 
يف األسامء  قاعة  يف  تجولت  وعندما  حامس،  أطلقته  صاروخ  بسبب  ساقه  فقد  قد  كان  عمره   من 
ياد فاشيم، تذكرت الخوف عىل الوجود لدى اإلرسائيليني عندما يسعى حاكم مستبد يف عرصنا الحايل 

إىل الحصول عىل أسلحة نووية ويهدد بإزالة إرسائيل عن وجه الخريطة —عن وجه األرض.

أولوية.  إرسائيل  أمن  من  وحكومتي  أنا  جعلت  إرسائيل  تواجهها  التي  التحديات  ندرك  وألننا 
ولهذا السبب رفعنا التعاون بني قواتنا العسكرية إىل مستويات مل يسبقها مثيل. ولهذا السبب نجعل 
تكنولوجياتنا األكث تطوراً متوفرة لحلفائنا اإلرسائيليني. ولهذا السبب، ورغم األوقات املالية الصعبة، 
إضايف —يتجاوز  دعم  تقديم  ذلك  وشمل  قياسية.  مستويات  إىل  الخارجي  العسكري  متويلنا  رفعنا 
للتعاون  قوي  مثال  إنه  للصواريخ.  املضاد  الحديدية  القبة  لنظام  العادية—  العسكرية  املساعدات 
األمرييك اإلرسائييل – مثال قوي للتعاون األمرييك اإلرسائييل الذي سبق له أن اعرتض صواريخ أطلقت 
من غزة وساعد يف إنقاذ حياة إرسائيليني. ولذلك ال يخطنئ أحد يف أننا سوف نستمر يف املحافظة عىل 

التفوق العسكري النوعي إلرسائيل.

ثم إنكم ترون أيضاً التزامنا بأمننا املشرتك من خالل تصميمنا عىل منع إيران من الحصول عىل 
أسلحة نووية. وهنا يف الواليات املتحدة فرضنا أقىس العقوبات عىل النظام اإليراين ويف األمم املتحدة، 
تحت قيادتنا، استطعنا تأمني العقوبات الدولية األكث شموالً عىل ذلك النظام، والتي انضم إليها حلفاؤنا 
املايل  النظام  بالفعل عن أجزاء كبرية من  إيران منقطعة  العامل. واليوم، أصبحت  ورشكاؤنا من حول 
 الدويل، وسوف نستمر يف املحافظة عىل هذا الضغط مستمراً. وهكذا دعوين أكون واضحاً متامًا – بأننا

نبقى ملتزمني مبنع إيران من الحصول عىل أسلحة نووية. 

ل أحد التحديات التي تشكلها إيران. وكام قلت يوم الخميس،  برنامجها النووي غري املرشوع ُيشكِّ
تعامل  أنها  حني  يف  املتظاهرين  حقوق  تدعم  بأنها  باالدعاء  نفاقها  اإليرانية  الحكومة  أظهرت  لقد 
تزويد  ذلك  يف  مبا  املنطقة  يف  اإلرهاب  دعم  يف  إيران  تستمر  ذلك،  عىل  وعالوة  بوحشية.  شعبها 
املنظامت اإلرهابية باألسلحة واألموال. وهكذا سوف نستمر يف العمل عىل منع حصول هذه األعامل، 
وسوف نقف بوجه جامعات مثل حزب الله التي متارس االغتياالت السياسية وتسعى إىل فرض إرادتها 

عب استخدام الصواريخ والسيارات املفخخة.
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كام أنكم ترون التزامنا بأمن إرسائيل من خالل معارضتنا الثابتة ألي محاولة لنزع الرشعية عن 
ل وجود إرسائيل موضوعاً  دولة إرسائيل. وكام قلت يف األمم املتحدة السنة املاضية، “يجب ان ال ُيشكِّ
للنقاش”، وسوف نواجه الجهود الهادفة إىل نزع الرشعية عن إرسائيل مبعارضة ال تتزحزح من جانب 

الواليات املتحدة.

وهكذا عندما أظهر مؤمتر املراجعة يف ديربان شعوراً مناهضاً إلرسائيل، انسحبنا منه ويف أعقاب 
صدور تقرير غولدستون، قمنا مبساندة قوية لحق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها. ومارسنا حق الفيتو 
بني  املبارشة  املفاوضات  خالل  من  حلها  يتوجب  قضايا  يف  املتحدة  األمم  لزّج  جهود  بذلت  عندما 

اإلرسائيليني والفلسطينيني. 

وهكذا، ومن خالل القول والفعل، مل نرتدد أبداً يف دعمنا ألمن إرسائيل. وبالضبط بسبب التزامنا 
باألمن الطويل األمد إلرسائيل عملنا من أجل دفع عملية السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني.

واآلن، لقد قلت مراراً إنه ال يكن التفاوض حول القضايا األساسية إال من خالل املحادثات املبارشة 
أمام  ل عقبة هائلة  ُيشكِّ االتفاق األخري بني فتح وحامس  أن  الخميس إىل  يوم  الطرفني. وأرشت  بني 
تحقيق السالم. فال يكن التوقع بأن يتفاوض أي بلد مع منظمة إرهابية أقسمت عىل تدمريه. وسوف 
نستمر يف مطالبة حامس بأن تقبل مسؤولياتها األساسية للسالم مبا يف ذلك االعرتاف بحق إرسائيل يف 
الوجود ونبذ العنف وااللتزام بجميع االتفاقيات القامئة. ومرة أخرى ندعو حامس إلطالق رساح جلعاد 

شاليط الذي حرم من رؤية عائلته لخمس سنوات طوال.

ولكن مهام كان من الصعب بدء مفاوضات ذات معنى يف ظل الظروف الراهنة، يجب أن نعرتف 
بأن التخيل عن املحاولة ليس خياراً. فالوضع القائم غري قابل لالستدامة. ولهذا السبب أوضحت علناً 
يوم الخميس املبادئ التي تعتقد الواليات املتحدة أن بإمكانها تأمني األساس ملفاوضات تهدف للتوصل 
إىل اتفاق ينهي النزاع وينهي جميع املطالبات —املعروفة بالخطوط العريضة— منذ سنوات عديدة، 
ل النموذج األسايس للمناقشات بني الواليات املتحدة، وإرسائيل، والفلسطينيني منذ  والتي كانت ُتشكِّ

حكومة كلينتون عىل أقل تقدير.

أنا أعلم أن عرض هذه املبادئ —بالنسبة لقضايا األرايض واألمن— قد وّلد بعض الجدال خالل 
األيام القليلة املاضية. مل أستغرب ذلك. وأنا أعلم جيداً أن األمر السهل، ال سيام بالنسبة لرئيس يستعد 
إلعادة انتخابه هو تجنب الجدل. وال أحتاج إىل رام )إيانويل( ليقول يل ذلك وال أحتاج إىل إكسيلرود 
ليقول يل ذلك. ولكني قلت لرئيس الوزراء نتنياهو إنني أعتقد أن الوضع الحايل يف الرشق األوسط ال 
يسمح لنا باملامطلة، كام أعتقد أيضاً أن األصدقاء الحقيقيني يتحدثون برصاحة وبصدق مع بعضهم 

البعض. ولذا أريد أن أطلعكم عىل بعض ما قلته لرئيس الوزراء.

هذه هي الحقائق التي يتوجب علينا جميعًا أن نواجهها.

ويعيد  برسعة  يزداد  األردن  لنهر  الغربية  الضفة  يف  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  عدد  أن  أوالً، 
بصورة أساسية صياغة الحقائق الديوغرافية بالنسبة إلرسائيل كام بالنسبة لألرايض الفلسطينية عىل 
حدٍ سواء. وهذا سيجعل من األصعب أكث وأكث —من دون اتفاق سالم— املحافظة عىل إرسائيل 

كدولة يهودية ويف نفس الوقت كدولة ديقراطية.
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ثانياً، سوف تجعل التكنولوجيا من األصعب عىل إرسائيل الدفاع عن نفسها يف غياب سالم حقيقي.

املنطقة. مل يعد ممكناً بعد اآلن صياغة سالم  العرب يعيد تشكيل  ثالثاً، هناك جيل جديد من 
عادل ودائم مع قائد عريب واحد أو اثنني. فمع مرور الوقت، سوف يتوجب عىل املاليني من املواطنني 

العرب أن يروا أن السالم ممكن يك يستمر هذا السالم.

عىل  الدويل  املجتمع  يف  السياق  ذلك  يتغري  بدأ  كذلك  األوسط،  الرشق  يف  السياق  تغري  ومثلام 
يف مصلحتهم  وراء  الفلسطينيون  يسعى  ملاذا  يفرس  سبب  هناك  املاضية.  األخرية  السنوات   مدى 
األمم املتحدة. إنهم يدركون نفاذ الصب وامللل بالنسبة لعملية السالم، أو غياب عملية السالم، وليس 
يف العامل العريب وحسب، إمنا أيضاً يف أمريكا الالتينية، وآسيا، وأوروبا، ودرجة نفاذ الصب تلك يف منو 

وقد بدأت تعّب عن نفسها يف عواصم حول العامل.

تلك هي الحقائق. وأنا أعتقد اعتقاداً راسخاً، وكررت ذلك يوم الخميس، أنه ال يكن فرض السالم 
عىل طريف النزاع. لن يستطيع أي تصويت يف األمم املتحدة أن يخلق دولة فلسطينية مستقلة. وسوف 
تقف الواليات املتحدة ضد الجهود الرامية إىل عزل إرسائيل يف األمم املتحدة أو يف أي محفل دويل. إن 
رشعية وجود إرسائيل ليست مسألة تخضع للنقاش. وهذا هو التزامي وهذا هو تعهدي لكم جميعاً. 

وعالوة عىل ذلك، إننا ندرك أن السالم يتطلب رشيكاً – ولهذا السبب قلت إنه ال يكن التوقع 
الفلسطينيني  نخضع  الوجود. وسوف  بحقها يف  يعرتفون  فلسطينيني ال  تتفاوض مع  أن  من إرسائيل 

للمساءلة عن أعاملهم وخطابهم.

عن التخيل  إىل  الفلسطينيني  يدفع  الذي  والحافز  دولياً،  إرسائيل  لعزل  املسرية   ولكن 
املفاوضات، سوف يستمر يف اكتساب الزخم يف غياب أي عملية سالم أو بديل لهام مصداقية. وبالنسبة 
لنا، ليك يكون لنا نفوذ مع الفلسطينيني، ليك يكون لنا نفوذ مع الدول العربية ومع املجتمع الدويل، 
يجب أن تتسم أسس املفاوضات باحتامل النجاح. وهكذا، وقبل رحلتي التي ستستغرق خمسة أيام 
إىل أوروبا حيث سيكون الرشق األوسط هو املوضوع الذي يستدعي اهتاممًا كبرياً. اخرتت أن أتكلم 

حول ما تتطلبه عملية إحالل السالم.

مل يكن هناك أي يشء جديد بشكل خاص يف اقرتاحي، فإطار العمل األسايس يف املفاوضات كان 
ملدة طويلة هو أساس املناقشات بني األطراف مبا فيها الحكومات األمريكية السابقة. ومبا أن أسئلة 
كثرية أثريت حولها، دعوين أكرر ما قلته بالفعل يوم الخميس – وليس ما تناقلته وسائل اإلعالم عن 

لساين.

لقد قلت أن الواليات املتحدة تعتقد أن املفاوضات يجب أن تؤدي إىل وجود دولتني مع حدود 
فلسطينية دامئة مع إرسائيل، واألردن، ومرص. ويجب أن تستند إىل حدود دامئة بني إرسائيل وفلسطني. 
إن حدود إرسائيل وفلسطني يجب أن تكون عىل أساس خطوط عام 1967 مع مبادالت يف األرايض 
للشعب  يكون  أن  ويجب  للدولتني.  بها  ومعرتف  آمنة  حدود  وضع  يتم  يك   – الطرفان  عليها  يتفق 

الفلسطيني الحق يف حكم نفسه، وتحقيق قدراته الكامنة، يف دولة ذات سيادة متصلة جغرافياً.

أما بالنسبة لألمن، فيجب أن يكون لكل دولة الحق يف الدفاع عن النفس ويجب أن تكون إرسائيل 

أيضاً مبا  الرتتيبات متينة  الدفاع عن نفسها —بنفسها— ضد أي تهديد. يجب أن تكون  قادرة عىل 
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تنسيق  ويجب  الحدود.  عىل  األمن  ولتوفري  األسلحة،  تهريب  ولوقف  اإلرهاب،  تجدد  ملنع  يكفي 
االنسحاب الكامل عىل مراحل للقوات العسكرية اإلرسائيلية مع تويل الفلسطينيني املسؤولية األمنية 
يف دولة سيدة منزوعة السالح. ويجب االتفاق عىل مدة هذه الفرتة االنتقالية، ويجب إثبات فعالية 

الرتتيبات األمنية. 

واآلن، هذا هو ما قلته. وكانت إشاريت إىل خطوط عام 1967 مع مبادالت يف األرايض يتفق عليها 
الحاصل اآلن. ومبا أن  التي حصلت عىل نصيب األسد من االهتامم، بضمنها االهتامم  الطرفان هي 
حقيقة موقفي تّم تحريفها عدة مرات، دعوين أُعيد تأكيد ما تعنيه العبارة “خطوط عام 1967 مع 

مبادالت يف األرايض يتفق عليها الطرفان”.

إنها تعني بالتحديد – أن عىل الطرفني نفسيهام —اإلرسائيليني والفلسطينيني— أن يتفاوضا حول 
حدود تختلف عن تلك التي كانت قامئة يف 4 حزيران/ يونيو 1967. وهذا ما تعنيه عبارة مبادالت 
يف األرايض يتفق عليها الطرفان. إنها صيغة معروفة جيداً لدى جميع الذين عملوا عىل هذه القضية. 
فهي تسمح للطرفني أن يأخذا يف حسابهام التغيريات التي حصلت خالل السنوات الـ 44 املاضية. فهي 
الديوغرافية  الحقائق  التغيريات، مبا يف ذلك  تلك  بنفسيهام يف حسابهام  يأخذا  بأن  للطرفني  تسمح 
لشعبني: إرسائيل  دولتني  النهايئ هو وجود  والهدف  الجانبني.  كال  واحتياجات  األرض،  الجديدة عىل 
كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي، ودولة فلسطينية كوطن للشعب الفلسطيني، حيث تقرر كل 

دولة مصريها بنفسها، مع اعرتاف متبادل، وسالم. 

الخميس علناً كان معرتفاً  الجوهر. وما قلته يوم  ويف حال وجود اختالفات، فإنها ال تكون عىل 
أو  أو عقدين آخرين،  آخر،  انتظار مرور عقد  نستطيع  لقد قلت ذلك ألننا ال  به رساً ملدة طويلة. 
ثالثة عقود أخرى لتحقيق السالم. فالعامل يتحرك برسعة كبرية جداً. العامل يتحرك برسعة كبرية جداً. 
والتحديات االستثنائية التي تواجه إرسائيل ستستمر يف النمو. أما التأخري فإنه سيقوض أمن إرسائيل 

والسالم الذي يستحقه الشعب اإلرسائييل.

واآلن، أعرف أن بعضكم سوف يختلف مع هذا التقييم. وأحرتم ذلك. وكأمريكيني زمالء وأصدقاء 
إلرسائيل، أعرف أنه يكننا أن نناقش هذا فيام بيننا.

الرضورية  الصعبة  الخيارات  اتخاذ  اإلرسائيلية  الحكومة  ومسؤولية  حق  من  املطاف،  نهاية  يف 
لحامية الدولة اليهودية والديقراطية التي ضحت من أجل تحقيقها بأجيال كثرية. وكصديق إلرسائيل، 
إنني ملتزم بالقيام بدوري من أجل رؤية هذا الهدف يتحقق. ولن أطلب فقط من إرسائيل بل أيضاً 
من الفلسطينيني، ومن الدول العربية، ومن املجتمع الدويل االنضامم إلينا يف هذا الجهد، ألنه يجب 

عدم إلقاء عبء اتخاذ الخيارات الصعبة عىل عاتق إرسائيل مبفردها.

ولكن حتى ونحن نقوم بكل ما هو رضوري لضامن أمن إرسائيل، وحتى عندما نكون واضحي 
الرؤية حول التحديات الصعبة املاثلة أمامنا، وحتى ونحن نتعهد بالوقوف إىل جانب إرسائيل مهام 
كانت األيام التالية صعبة، أمتنى أن ال نتخىل عن رؤية السالم تلك. فإذا كان التاريخ يعلمنا أي يشء، 
ممكناً،  التقدم  يصبح  والتصميم،  الشجاعة،  مع  أنه  فهو  أي يشء،  تعلمنا  إرسائيل  قصة  كانت  وإذا 

والسالم ممكناً.



308

2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

يعلمنا التلمود أنه “ما دامت للمرء حياة فال ينبغي له أن يتخىل أبداً عن اإليان”. ويبدو ذلك 

الدرس مالمئاً اليوم بوجه خاص.

ألنه طاملا كان هناك ناس عب الرشق األوسط، وخارجه، ينهضون للدفاع عن الحقوق والحريات 

املرشوعة التي أنكرتها حكوماتهم عليهم، فإن الواليات املتحدة لن تتخىل عن دعمها لتلك الحقوق 

األساسية.

وطاملا كان هناك أولئك الذين يتوقون لتحقيق مستقبل أفضل، فإننا لن نتخىل عن سعينا إلحالل 

سالم عادل ودائم يضع نهاية لهذا النزاع ويقوم عىل أساس دولتني تعيشان جنباً إىل جنب بسالم وأمن. 

ليس هذا أمراً مثالياً، أو أمراً ساذجاً. لكنه اعرتاف واقعي بأن السالم الحقيقي هو املسار الوحيد الذي 

سينشئ يف نهاية املطاف فلسطني املساملة كوطن للشعب الفلسطيني ودولة إرسائيل اليهودية كوطن 

للشعب اليهودي.

اإلرسائيلية  األمريكية  العامة  الشؤون  لجنة  مع  العمل  استمرار  إىل  بأمل  وأتطلع  هذا هو هديف 

لتحقيق ذلك الهدف.

املتحدة األمريكية شكراً  الواليات  الله  الله إرسائيل، وليبارك  ليبارك  الله –  شكراً لكم. وليبارككم 

لكم.

وثيقة رقم 135:

وزارة  يف  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  إدارة  ملدير  صحفي  ترصيح 
الخارجية الروسية سريغي فريشينني حول اجتامع الفصائل الفلسطينية يف 

موسكو135 )نص مرتجم عن األصل(

25 أيار/ مايو 2011

وفقاً للتقارير الواردة من وكاالت األنباء، تم عقد اجتامع بني مختلف الفصائل الفلسطينية  السؤال: 

يف ضواحي موسكو قبل أيام قليلة. فلامذا بادرت روسيا بعقد هذا االجتامع عىل أراضيها؟ 

ملاذا اآلن بالتحديد؟ هل كان هناك نتائج عملية لهذا الحدث؟ لقد الحظ الكثريون أن هذا 

الحدث هو أول حدث يعقد خارج العامل العريب بهذا الحجم واملستوى. 

 )RAN( بالفعل، تم عقد االجتامع يف ضواحي موسكو يف مطلع هذا األسبوع يف معهد ران الجواب: 

للدراسات الرشقية، بالتعاون مع صندوق دعم الثقافة والعلوم والرتبية اإلسالمية. وكام هو 

معروف، تم استقبال املشاركني فيه من قبل وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف.

وأشدد عىل أن اللقاء حمل طابعاً فلسطينياً داخلياً. وبالطبع، وّفرنا مكاناً لجهات االتصال 

هذه وحاولنا أن نكون مفيدين عندما دعت الحاجة. ويف الوقت نفسه، سعينا وراء هدف 

أجواء  يف  الحوار  مواصلة  من  الرائدة  الفلسطينية  املنظامت  ممثيل  متكني  وهو   – واحد 


