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رئيس الوزراء نتنياهو :إنه شعب عظيم ،أيضاً .إنه شعب إرسائيل العريق .وكام تعرف ،نحن
موجودون منذ  4000سنة تقريباً .لقد اختربنا النضال واملعاناة كام مل يختربها أي شعب آخر .فقد
مررنا بالطرد واإلبعاد ،واملذابح املنظمة واملجازر الجامعية وقتل املاليني .ولكن ميكنني القول إنه حتى
خالل الحرمان ،حتى يف حضيض وادي املوت ،مل نفقد األمل أبداً ،ومل َ
نتخل أبداً عن حلمنا بإعادة
إقامة دولة ذات سيادة يف وطننا القديم ،أرض إرسائيل.
واآلن تقع املسؤولية عىل كاهيل بصفتي رئيس وزراء إرسائيل ،يف زمن استثنايئ يتسم بعدم
االستقرار وعدم اليقني يف الرشق األوسط ،يك أعمل معك لصياغة سالم يضمن أمن إرسائيل وال يع ّرض
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.
ولذا ،خالل األيام واألسابيع واألشهر القادمة ،أعتزم العمل معك للسعي يف سبيل سالم يعالج
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.
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ترصيح صحفي للجنة الرباعية الدولية حول حل الرصاع بني “إرسائيل”
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
صدر البيان التايل عن اللجنة الرباعية للرشق األوسط (األمم املتحدة واالتحاد الرويس
والواليات املتحدة واالتحاد األورويب):
إن أعضاء اللجنة الرباعية متفقون اتفاقاً كامالً بشأن الحاجة امللحة إىل حل النزاع بني إرسائيل
والفلسطينيني .ويف هذا الصدد ،أعربت اللجنة الرباعية عن دعمها الشديد لرؤية السالم بني
اإلرسائيليني والفلسطينيني التي وضع خطوطها العريضة الرئيس األمرييك باراك أوباما يف  19أيار /مايو
 .2011وتوافق 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.
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وتكرر اللجنة الرباعية نداءها القوي إىل الطرفني لتخطي العقبات الراهنة والستئناف املفاوضات
الثنائية املبارشة دون تأخري أو رشوط مسبقة .كام تجدد اللجنة الرباعية التزامها ببياناتها ومبادئها
السابقة.
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مقابلة صحفية مع وزير الدفاع اإلرسائييل إيهود باراك حول “عملية
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أجرى املقابلة بن إدموند
عىل األرجح لن يكشف نتنياهو عن مبادرة سالم جديدة خالل رحلته إىل الواليات املتحدة كام
قلت أنت وآخرون ..هل هذا صحيح؟
ال أعرف إن كان ذلك حقيقة أم ال ،ما زلت آمل أن يكشف عن نواياه بوضوح.
إذن هل من املحتمل أن يفاجئ الجميع؟
إذا استمعت إىل خطابه يف الكنيست يوم اإلثنني املايض ،ستجد أن هناك أموراً محددة تشري
باتجاه اتخاذ مواقف واضحة يعتربها الكثريون رضورية ألي مقرتح إرسائييل صادق ،أي أننا سوف
نوضح هذه النقاط التي تتعلق بالحدود والحاجة إىل تقديم تنازالت كبرية مؤملة بشأن ما نعده
جزءاً من أرض آبائنا.
إنك تدعو إىل اتخاذ خطوات “جريئة” ..هل ترى أن تلك الخطوات جريئة بالقدر الكايف؟
ال أستطيع أن أحكم ،فمن الواضح يل أن عىل إرسائيل أن تتخذ موقفاً ،وال تسمح لحالة عدم
اليقني وغموض الرؤية واالنتفاضات والتغريات التي تحدث حولنا بأن تشل حركتها .من الطبيعي
أن يقول الناس “لنكن غري متحمسني للقيام بأي خطوة بأي مثن” .عىل العكس أرى أن نكون
مستعدين التخاذ خطوات ،فعلينا أن نطرح شيئاً ما عىل الطاولة سواء خلف األبواب املغلقة مع
الرئيس أو علناً .نحن بحاجة إىل التوجه نحو تقديم مقرتح جريء يتضمن استعداداً لتقديم أجوبة
عن كل التساؤالت الخاصة بالقضايا الجوهرية.
هل ينبغي عىل الواليات املتحدة أن ترسع نحو بدء العملية من خالل تقديم مقرتح أمرييك
يكون إطاراً للقضايا الجوهرية؟
ال أعرف ،فهذا يعتمد عىل التفاصيل .أمريكا رغم كل عالمات االستفهام التي أثريت بشأن تأثريها
أو قوتها خالل األشهر القليلة املاضية ال تزال أكرب قوة يف العامل وأهم العب يف املنطقة .لكن ال
يستطيع نتنياهو أو أوباما أو اللجنة الرباعية الدولية التي تتكون من الواليات املتحدة وروسيا
واألمم املتحدة واالتحاد األورويب أن يقوموا بذلك وحدهم .فهذا يتوقف عىل الطرفني وعىل الكثري
من التفاصيل .ينبغي أن يكون هناك دامئاً استعداد أمرييك لتقديم أي خدمات الزمة ملساعدة
الجانبني عىل امليض قدماً.
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