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היום היה יום שצריך לגרום לכולנו גאווה. הוא ציין את קיצו המוצלח של פינוי אש"ף,

מביירות, לבנון. צעד-שלום זה מעולם לא היה מתבצע בלי השירותים הטובים של

דיפלומאט אמריקאי גדול, השגריר וביחוד העבודה ההירואית באמת של  ארה"ב 

פיליפ חביב.

הודות למאמציו אני שמח להודיע, כי יחידת חיל-הנחתים האמריקאי, שסייעה לפקח

יהיו תוך יש להניח שהבחורים הצעירים שלנו  על הפינוי, השלימה את משימתה, 

יכולים וכולנו  שרתו את עניין השלום בהצטיינות,  גם הם  שבועיים מחוץ ללבנון. 

להתגאות בהם.

אולם המצב בלבנון הוא רק חלק מהבעיה הכוללת של הסיכסוך במזרח-התיכון. לכן

בשבועיים שחלפו, בעוד האירועים בביירות השתלטו על העמודים הראשונים, טרחה

אמריקה במאמץ שקט, מאחורי הקלעים, להניח את היסודות למען שלום נרחב

משלחות כאשר  מוקדמות,  הדלפות  הפעם  היו  המזל, לא  באזור. למרבה  יותר 

דיפלומטיות אמריקאיות נסעו לבירות במזה"ת וכאשר נועדתי כאן עם מיגוון רחב של

מומחים, כדי לגבש יוזמת-שלום אמריקאית לעמים למודי-הסבל של המזרח-התיכון.

ערבים וישראלים כאחד.

יותר נותן הזדמנות למאמץ שלום מרחיק-לכת  כי ההסכם בלבנון  היה נראה לי, 

זה. כפי שנאמר בכתובים, הגיע הזמן באיזור, והחלטתי היתה נחושה לנצל רגע 

על לכם  לדווח  רוצה  אני  הערב  לשלום".  התורמים  הדברים  בעיקבות  "ללכת 

קיימא ובר  צודק  שלום  להיווצר למען  העשויים  הסיכויים  ועל  שננקטו  הצעדים 

במזרח-התיכון.

אמריקה פועלת זה זמו רב למען השכנת שלום באיזור פורענות זה. במשך יותר

מדור עמלו מימשלים אמריקאיים זה אחר זה, כדי לגבש תהליך הוגן ומעשי, העשוי

להוביל לשלום ערבי-ישראלי אמיתי ובר-קיימא. המעורבות שלנו בחיפוש אחר שלום

החשיבות ממש.  מוסרי  צו  אלא  חופשית,  בחירה  של  עניין  אינה  במזרח-התיכון 

האסטרטגית של האיזור לארצות-הברית ידועה היטב.
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אולם מדיניותנו נובעת לא רק מאינטרסים אסטרטגיים. יש לנו מחוייבות בלתי חוזרת

להתעלם נוכל  לא  גם  הטריטוריאלית.  ולשלמותן  ידידותיות  מדינות  של  לקיומן 

ביציבות קשורה  העולמית  מהכלכלה  ניכר  חלק  של  הרווחה  כי  מהעובדה, 

שלנו המסורתית  ההומניטארית  הדאגה  ולבסוף  שסוע-המלחמות.  במזרח-התיכון 

מחייבת מאמץ בלתי פוסק, כדי ליישב סיכסוכים בדרכי שלום.

, החלטתי, כי המסגרת הכללית1981כאשר המימשל שלנו נכנס לתפקידו בינואר 

ידי של מדיניותנו במזרח-התיכון תהיה מבוססת על הקווים המנחים, שנקבעו על 

קודמיי.

היו שני נושאים בסיסיים, בהם היה עלינו לטפל. ראשית, היה האיום האסטרטגי

על-ידי ביותר  הטובה  בצורה  שהופגן  וגרורותיה,  ברית-המועצות  מצד  לאיזור 

המלחמה הברוטאלית באפגניסטאן. ושנית, תהליך השלום בין ישראל לבין שכנותיה

הערביות. לגבי האיום הסובייטי, תגברנו את מאמצינו לגבש יחד עם ידידינו ובעלי

נוספת מהתפשטות  וגרורותיהם  הסובייטים  להרתעת  משותפת  מדיניות  בריתנו 

באיזור. ואם יהיה צורך בכך, נתגונן נגד כוונה זו.

לגבי הסיכסוך הערבי-ישראלי, אימצנו את מסגרת קמפ-דייוויד כדרך היחידה בה יש

להמשיך ולפעול, אולם גם היכרנו בכך, כי פיתרון הסכסוך הערבי ישראלי לכשעצמו,

אינו יכול להבטיח שלום באזור כה רחב ידיים וכה מעורער כמו המזרח-התיכון.

המלא היישום  את  היתה להבטיח  תהליך קמפ-דייוויד  על-פי  הראשונה  מטרתנו 

והמוצלח של חוזה השלום המצרי-ישראלי. זה הושג עם החזרת סיני למצרים בדרכי

. כדי להשיג זאת, עבדנו קשה עם ידידנו המצרים והישראלים1982שלום באפריל 

ולבסוף עם מדינות ידידותיות אחרות, כדי להקים את הכוח הרב-לאומי, הפועל עתה

בסיני. במשך תקופה של מו"מ קשה וממושך, לא שכחנו מעולם את הצעד הבא של

קמפ-דייוויד – שיחות האוטונומיה, כדי לסלול את הדרך לעם הפלסטיני להגשים את

זכויותיו הלגיטימיות.

אולם בעיקבות הרצח הטראגי של הנשיא סאדאת ומשברים אחרים באיזור, היה זה

, שיכולנו לעשות מאמץ גדול, כדי לחדש שיחות אלה. שר החוץ1982רק בינואר 

הייג והשגריר פיירבנקס ערכו שלושה ביקורים בישראל ובמצרים במשך השנה, כדי

להמשיך בשיחות האוטונומיה. הושגה התקדמות ניכרת בגיבוש הקווים הבסיסיים של

גישה אמריקאית, שאותה עמדו להציג אחרי אפריל לפני מצרים ולפני ישראל.

זו ואומץ הרוח שהפגינו בהזדמנות  הסיום המוצלח של הנסיגה הישראלית מסיני 

ראש הממשלה בגין והנשיא מובארק בקיום הסכמיהם שכנעו אותי, כי הגיע הזמן
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למדיניות אמריקאית חדשה, כדי לנסות לגשר על חילוקי הדעות, שנותרו בין מצרים

מאי, קראתי לנקיטת צעדים תהליך האוטונומיה. לכן, בחודש  ישראל לגבי  לבין 

ספציפיים ולקביעת לוח זמנים להתייעצויות עם הממשלות של מצרים וישראל, ולגבי

הצעדים הבאים בתהליך השלום. אולם, לפני שאפשר היה לפתוח במאמץ זה, גרם

הסיכסוך בלבנון לדחיית מאמצינו. שיחות האוטונומיה הוקפאו למעשה בעוד אנו

השתדלנו להפריד בין הצדדים בלבנון ולשתק את תותחי המלחמה.

לשלום חדשה  הזדמנות  לנו  יצרה  טראגית,  שהיתה  ככל  בלבנון,  המלחמה 

במזרח-התיכון. עלינו לנצלה עכשיו ולהביא שלום לאיזור סוער זה, שהוא כה חיוני

ליציבות העולם, כל עוד יש זמן לכך.

 על סמך דעה נחושה זו, הוריתי לשר-החוץ שולץ, לפני שהושלמו השיחות הנוכחיות

אישים של  רב  מבחר  עם  התייעצויות  ולנהל  במדיניותנו  מחדש  לעיין  בביירות, 

אמריקאים ידועי שם על הדרכים הטובות ביותר לחיזוק סיכויי השלום במזרח-התיכון.

התייעצנו עם רבים מהאישים, שהיו מעורבים מבחינה היסטורית בתהליך. עם חברי

היועצים וניהלתי התייעצויות מקיפות עם  ועם אנשים מהסקטור הפרטי,  קונגרס 

הפרטיים שלי על העקרונות אותם אפרט לפניכם הלילה.

הפינוי של אש"ף מביירות הושלם עתה ואנו יכולים לעזור ללבנונים לבנות מחדש את

ארצם שסועת המלחמה. אנו חייבים זאת לעצמנו ולדורות הבאים לפעול במהירות,

חיונית לכל ומשוקמת היא  יציבה  זה. לבנון  הישג  כדי להמשיך לבנות על בסיס 

תקוותינו להשכנת שלום באיזור. העם של לבנון זכאי למאמצים הטובים ביותר של

הקהילייה הבין-לאומית, כדי להפוך את הסיוטים של השנים האחרונות לשחר חדש

של תקווה.

אולם אפשרויות לשלום במזרח-התיכון אינן מתחילות ואינן מסתיימות בלבנון. כאשר

אנו עוזרים ללבנון להשתקם, אנו גם חייבים לפעול, כדי לסלק את שורשי הסיכסוך

בין ערבים לבין ישראלים.

המלחמה בלבנון הוכיחה דברים רבים, אולם שתי מסקנות צריכות לשמש מפתח

לתהליך השלום:

הפלסטיני העם  געגועי  את  צימצמה  לא  של אש"ף  הצבאית  התבוסה  ראשית, 

לפיתרון צודק של תביעותיו, ושנית, בעוד ההצלחות הצבאיות של ישראל בלבנון

הוכיחו, שכוחותיה המזויינים עולים על כך אלה שבאיזור, ברור כי אין בכוחם להביא

שלום צודק ובר-קיימא לישראל ולשכנותיה.
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השאלה עתה היא איך לפשר בין הצרכים הבטחוניים הלגיטימיים של ישראל לבין

הזכויות הלגיטימיות של הפלסטינאים. תשובה לשאלה זו יכולה להתקבל רק ליד

שולחן הדיונים. כל צד חייב להכיר בכך שהתוצאה צריכה להתקבל על דעת כולם וכי

שלום-אמת יחייב פשרות מצד כולם.

לכן אני קורא הלילה להתחלה חדשה. זהו הרגע בו צריכים על המעורבים במישרין

לפעול – ולהושיט את עזרתם – למען השגת בסיס מעשי לשלום. הסכם קמפ-דייוויד

שהם התימרון  מרחב  את  הצדדים  לכל  מספק  נוסחו  היסוד למדיניותנו.  נשאר 

זקוקים לו למען משא-ומתן מוצלח.

אני קורא לעם הפלסטיני להכיר בכך ששאיפותיו הפוליטיות קשורות קשר בל יינתק

בהכרה בזכותה של ישראל לעתיד בטוח.

אני קורא למדינות הערביות להשלים עם המציאות של ישראל – והמציאות ששלום

וצדק ניתנים להשגה רק באמצעות מו"מ קשה, הוגן וישיר. בהשמיעי קריאות אלה,

אני מכיר בכך שלארצות-הברית אחריות מיוחדת. שום מדינה אחרת אינה מסוגלת

לשאת ולתת עם הצדדים המרכזיים לסיכסוך על בסיס של אמון ומהימנות.

הגיע הזמן לריאליזם חדש מצד כל העמים של המזרח-התיכון. מדינת-ישראל היא

זכאית ללגיטימיות בלתי מעורערת בתוך קהיליית האומות, היא   – עובדה קיימת 

אולם הלגיטימיות של ישראל הוכרה עד כה על ידי מדינות מעטות מדי, והיא נשללת

על-ידי כל מדינה ערבית מחוץ למצרים.

ישראל קיימת – יש לה זכות להתקיים בשלום בגבולות בטוחים וניתנים להגנה – יש

לה זכות לדרוש משכנותיה כי הן יכירו בעובדות אלה.

המלחמה בלבנון הוכיחה מציאות נוספת באיזור: יציאתם של הפלסטינאים מביירות

לפלסטינאים בית.  אין  הפלסטיני  שלעם  העובדה  את  מאי-פעם  יותר  המחישה 

הרגשה חזקה, כי העניין שלהם הוא יותר מאשר שאלה של פליטים. אני מסכים.

הסכם קמפ-דייוויד הכיר בעובדה זו, כאשר דיבר על הזכויות הלגיטימיות של העם

הפלסטיני ועל צרכיו המוצדקים.

כדי השלום יתמיד, הוא חייב להקיף את כל אלה שהושפעו בצורה העמוקה ביותר

על ידי הסיכסוך. רק באמצעות השתתפות נרחבת יותר בתהליך השלום – הצורה

המיידית ביותר על-ידי ירדן ועל-ידי הפלסטינאים – תוכל ישראל לסמוך על כך, כי

ביטחונה ושלימותה יכובדו על-ידי שכנותיה. רק על-ידי התהליך של מו"מ יוכלו כל

מדינות המזרח-התיכון להשיג שלום בטוח.
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אלה הן, איפוא, המטרות הכלליות שלנו. מה הן העמדות הספציפיות האמריקאיות

החדשות ומדוע אנו נוקטים אותן?

בהסכמי קמפ-דייוויד חשו ישראל ומצרים כאחת חופשיות עד כה להביע בגלוי את

עמדותיהן בקשר לתוצאות שיש להשיגן. מובן, כי עמדותיהן היו חלוקות, בנקודות

רבות.

ארצות-הברית ניסתה עד כה למלא תפקיד של מתווכת. נמנענו מתגובה פומבית

בנושאי המפתח. תמיד היכרנו בכך – ואנו ממשיכים להכיר – כי רק הסכם מרצון של

פיתרון להניב  יוכל  ביותר  הישירה  הצורה  בסכסוך  המעורבים  הצדדים  אותם 

בר-קיימא. אולם נתברר לי, כי דרושה הבהרה נוספת לגבי עמדת אמריקה בשאלות

המפתח, כדי לעודד תמיכה נרחבת יותר בתהליך השלום.

ראשית, כפי שהותווה בהסכמי קמפ-דייוויד, חייבת להיות תקופת זמן, שבמהלכה

על מלאה  אוטונומיה  ועזה  המערבית  הגדה  של  הפלסטינאים  לתושבים  תהיה 

ענייניהם-הם. יש לשקול כראוי את העיקרון של מימשל-עצמי מצד התושבים של

הטריטוריות ואת צורכי הביטחון הלגיטימיים של הצדדים המעורבים.

המטרה של תקופת המעבר בתקופת חמש השנים, האמורה להתחיל אחרי בחירות

שהם להוכיח לפלסטינאים  היא  עצמי,  מינהל  בעלת  פלסטינית  לישות  חופשיות 

כי אוטונומיה פלסטינית כזו אינה ולהוכיח,  מסוגלים לנהל בעצמם את ענייניהם, 

מהווה סכנה לביטחונה של ישראל.

ארצות-הברית לא תתמוך בשימוש של אדמות נוספות כלשהן למטרת ההתנחלויות

בעת תקופת המעבר. אכן, הקפאה מיידית של ההתנחלויות מצד ישראל יכולה יותר

יותר בשיחות אלה. מכל צעד אחר ליצור את האמון הדרוש להשתתפות נרחבת 

פעילות נוספת של התנחלות אינה דרושה בשום פנים ואופן לבטחונה של ישראל,

והיא רק מפחיתה את האמון של הערבים בכך שאפשר להשיג הסדר סופי באמצעות

מו"מ חופשי והוגן.

אני רוצה לוודא, כי העמדה האמריקאים תובן בצורה ברורה: המטרה של תקופת

מעבר זו היא העברה מסודרת ובדרכי שלום של סמכויות פנימיות מישראל לתושבים

הפלסטינאים של הגדה המערבית ועזה. אותה שעה אסור שהעברה זו תפגע בצורכי

הביטחון של ישראל.

מעבר לתקופת המעבר, כאשר אנו מביטים על העתיד של הגדה המערבית ועזה,

ברור לי כי שלום אי-אפשר להשיג על ידי הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בשטחים
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אלה. אי-אפשר גם להשיג על בסיס ריבונות ישראלית או שליטה מתמדת על הגדה

המערבית ועזה.

לכן, לא תתמוך ארצות-הברית בהקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגדה המערבית

ובעזה, ולא נתמוך גם בסיפוח או בשליטה מתמדת של ישראל. אולם קיימת דרך

להשיג כמובן,  חייבים,  אלה  האדמות  של  הסופי  המעמד  את  לשלום.  אחרת 

היא ארה"ב  של  האיתנה  דעתה  אולם  במו"מ.  הדדיים  ויתורים  באמצעות 

שמימשל-עצמי על ידי הפלסטינאים של הגדה המערבית ועזה, תוך זיקה לירדן, טומן

בחובו את הסיכוי הטוב ביותר לשלום צודק ובר-קיימא.

אנו משתיתים את גישתנו הנחושה על העיקרון כי יש ליישב את הסיכסוך הערבי

חילופים אלה בחילופי טריטוריה למען השלום.  מו"מ, הכרוך  ישראלי באמצעות 

, אשר מצידה שולבה על כל חלקיה בהסכמי242טבועים בהחלטת מועצת-הביטחון 

נשארת תקפה כולה כאבן היסוד של המאמץ242קמפ-דייוויד. החלטת האו"ם   

האמריקאי למען שלום במזרח-התיכון.

 על242עמדתה של ארה"ב היא, כי תמורת שלום חל הסעיף של נסיגה בהחלטה 

כל החזיתות, כולל הגדה המערבית ועזה.

כאשר ישאו-ויתנו בעניין הגבול בין ירדן לבין ישראל, עמדתנו לגבי מימדי הדרישה

מישראל לוותר על שטחים תושפע בצורה כבדה על ידי מימדיהם של שלום אמיתי

ונורמאליזציה והסדרי הביטחון, שיוצעו כתמורה.

ולבסוף, אנו ממשיכים להיות משוכנעים, כי ירושלים חייבת להישאר בלתי מחולקת,

אולם יש להחליט על מעמדה הסופי באמצעות מו"מ.

הוגנות פשרות  בעינינו  הנראות  בעמדות  תתמוך ארה"ב  הצפוי,  המו"מ  במהלך 

וסבירות והעשויות לקדם הסכם בריא. אנו גם נעלה הצעות מפורטות משלנו, כאשר

נאמין שאלה יוכלו להועיל. יתר על כן, אל יהיה ספק בכך, ארצות-הברית תתנגד

לכל הצעה – מכל צד שהוא ובכל שלב שהוא של תהליך המו"מ – אשר תסכן את

ישראל מוצקה כלפי ביטחונה של  ישראל. מחוייבותה של אמריקה  ביטחונה של 

כפלדה.

בימים האחרונים הציגו שגרירינו בישראל, במצרים, בירדן ובסעודיה בפני הממשלות

המארחות שלהם את ההצעות אותן התוויתי כאן הלילה לפרטיהן. אני משוכנע, כי

לשלום ימים  אריכות  ולהבטיח  לביטחון  לצדק,  להביא  יוכלו  אלה  הצעות 

ערבי-ישראלי.
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ארצות-הברית תדבק בעקרונות אלה, בלי לסטות מהם, הם עולים בקנה אחד עם

צורכי הביטחון של ישראל ועם השאיפות של הפלסטינאים. אנו נעמול קשה, כדי

להרחיב את ההשתתפות ליד שולחן השלום, כפי שחזו זאת הסכמי קמפ-דייוויד ואני

מלא תקווה, כי הפלסטינאים וירדן, בתמיכת עמיתיהם הערבים, ינצלו הזדמנות זו.

התסיסה הטראגית במזרח-התיכון מקורה בשחר ההיסטוריה. בימינו אנו גרמו שם

סיכסוך אחרי סכסוך לקורבנות כבדים. בעידן של אתגר גרעיני ותלות-הדדית כלכלית

סיכסוכים מעין אלה הם סכנה לכל עמי העולם. לא רק למזרח התיכון. הגיע הזמן

ולדעות לשנאה  לסיכסוך,  קץ  לשים   – כולו  ובעולם  במזרח-התיכון  כולנו  למען 

הקדומות. הגיע הזמן למען כולנו לפתוח במאמץ משותף לשיקום, לשלום ולקידמה.

כי קורות  – נכון  היה הדבר  מדי אכן  תכופות  ולמרבה הצער,   – נאמר  תכופות 

החיפושים אחר שלום וצדק במזרח התיכון הן טראגדיה של הזדמנויות שהוחמצו.

בעיקבות ההסדר בלבנון אנו ניצבים עתה בפני הזדמנות לשלום נרחב יותר. הפעם

לקשיים מעבר  אל  לצפות  חייבים  אנו  מאחיזתנו.  לחמוק  לו  לתת  לנו  אסור 

ולמכשולים ולפעול בהגינות ובהחלטה נחושה לקראת עתיד טוב יותר. אנו חייבים

מחמיצים אנו  אם  כי  מזה,  בפחות  – לא להסתפק  הבאים  ולדורות   – לעצמנו 

הזדמנות זו לעשות התחלה חדשה, ייתכן כי נביט אחורה על רגע זה מנקודת-ראות

מאוחרת יותר, ונבין באיזה מחיר עלה לנו כישלון זה.

7


