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  ،سرائيلية، تسيبي لفنيوزيرة اخلارجية اإلل كلمة
  يف مؤتمر حلف شمال األطلسي

22/10/2007  
  
  

  ,سيادة السفير كالوديو بيزونيورو
 ،)ناتو(األطلسي  سيادة نائب السكرتير العام حللف شمال

 ,يف هرتسليا رئيس املركز املتعدد اجملاالت, حضرة البروفيسور أوريئيل رايخمان
 ,رئيس املنتدى األطلسي إلسرائيل, يسور عوزي أرادحضرة البروف

 ,الضيوف احملترمون ومشاركو املؤتمر الكرام أيها

عند وصوله إىل , لدولة إسرائيل وهو صديق حميم, يسرين أن أرحب بالسفير بيزونيورو نائب السكرتير العام لناتو
 .إسرائيل

 
 الشراكة بين إسرائيل وناتو

, ملشاطرتهما ذات القيم من الديمقراطية واحلرية ن طبيعيين وحليفين إستراتيجيينيعتبر ناتو وإسرائيل شريكي
 .يف حماية نمط حياتنا املشترك لكلينا وهما يواجهان ذات التهديدات والرغبة

, لذلك. البيئة الطبيعية إلسرائيل ,اللذان يدافع حلف األطلسي عنهما, تعتبر احلضارة الغربية واجملتمع األطلسي
مل يكن , على اتفاقية الشراكة بمشروع تعاون فردي مع ناتو رائيل الدولة املتوسطية األوىل التي وقعتكون إس

 .بمثابة مفاجأة

   .حرية الدول الغربية وقد تأسس ناتو يف األيام األوىل من احلرب الباردة ليدافع عن الديمقراطية وليضمن

القيم  هذه, حتى اليوم, وتمثل إسرائيل. يف حميط من الكيانات غير الديمقراطية ديمقراطية كدولة تأسست إسرائيل
 .يف منطقة الشرق األوسط بأسرها

 
 التطرف

 .العناصر املتطرفة الديمقراطية وكذلك يف التصدي لتهديدات إسرائيل وناتو هما شريكان يف ترسيخ القيم

وال يحارب املتطرفون يف سبيل  .واملتطرفين إن املعركة التي تدور رحاها يف الوقت احلاضر هي بين املعتدلين
 .احلقوق من غيرهم من الناس بل يحاربون حلرمان, حقوقهم

أو , لة إسرائيلية فقطاملشكلة مشك ليست هذه. إنه يتجاوز احلدود والشعوب. إن التطرف ال يعتبر مشكلة إقليمية فقط
 –ويجب التعامل معه على الصعيد العاملي , العامل بأسره بل يشكل التطرف تهديدًا على, أمر يهم أوروبا وحدها
 .بشكل موحد وبإصرار

                                                 
  موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت : المصدر  

http://www.altawasul.net/MFAAR/ 
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 .أو عناصر أخرى وقد يكون مصدر هذا التهديد ممثلون رسميون لدولة معينة. ويتمثل التطرف بطرق كثيرة

تسعى  ,مثل إيران ,منظمة األمم املتحدة فنشهد كيف دولة هي عضو يف مصدره دولة ذيوفيما يتعلق بالتطرف ال
إبادة  تدعو إىل, ويف الوقت ذاته, وتدعم اإلرهاب يف جميع أنحاء العامل, التدمير الشامل إىل احلصول على أسلحة

 .دولة زميلة يف األمم املتحدة

 .منظمات دول أوالذي مصدره  – اإلرهاب العاملي ونواجه كذلك تهديد

 ,نشر أسلحة التدمير الشامل ومن ضمنها. يستخدم اإلرهاب العاملي وسائل وطرق خمتلفة لنشر األجندة اخلاصة به
 إننا نرى يف. وكذلك التالعب بالنظام الديمقراطي ليخدم مصاحله ,والكراهية تشجع التحريض وتوزيع منشورات

النظام الديمقراطي بصورة  إرهابية قد تغلغلت إىل داخل ويف السلطة الوطنية الفلسطينية منظمات لبنان
يجب علينا سد طريق هذا التغلغل إىل داخل أنظمة . اخللفي وحصلت على شرعية خاطئة من الباب ,ديمقراطية

استعمال مبادئ  ,الذي ألقيته على اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلطاب يف, عرضتُ وقد. احلكم الديمقراطية
عليها  ستحدد أن الذين يرغبون يف احلصول على الشرعية يمكنهم احلصول, أو معايير عاملية ديمقراطية عاملية

 .حقوق اإلنسان والدفاع عن, رفض العنصرية والعنف, ادة الدولةمن خالل احترام مبادئ مثل سي

سببًا للتطرف بل ناجتة عن  أن النزاعات يف الشرق األوسط ليست, بشكل واضح, احلقيقة اآلن هي, ويف هذا السياق
 .هذه الظاهرة

 
 النزاع اإلقليمي

 .العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية وعلىإن لإلدراك بأن التطرف هو أصل النزاع اإلقليمي تأثير على فهم النزاع 

فمن الواضح . بنفس املعركة ,بما فيها الفلسطينيون املعتدلون, تشارك إسرائيل ومعها اجلهات العربية الواقعية
بل بين معتدلين , والفلسطينيين أو بين يهود وعرب اآلن أن النزاع احلقيقي يف منطقتنا ال يدور بين إسرائيل

 .ومتطرفين

, ويف الوقت نفسه, وتعمل على عزلهم من جهة سياسة حتارب املتطرفين ,سياسة مزدوجة علينا أن نتبنى ,فلذلك
 .والتعاون تقوي املعتدلين وتبني جسورًا للتفاهم

البعد  اآلن متمثالً ببعد آخر وهو االنشقاق بين املتطرفين واملعتدلين أصبح, ويف الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية
حركة حماس  –نرى اختالف إقليمي واضح , على قطاع غزة بالقوة والعنف د سيطرة حركة حماسعن ,اإلقليمي

    .يجب أن تأخذ سياستنا هذا االختالف بعين االعتبار, لذلك, يف الضفة الغربية يف غزة وحركة فتح

 
 املسيرة التي نخوضها مع املعتدلين

نشاركهم رؤيا قيام دولتين  .طينية رؤيا وأهدافًا مشتركةإننا نشارك الزعماء الواقعيين للسلطة الوطنية الفلس
ولن نشعر من . جنبً َا إىل جنب بسالم وأمان وطمأنينة والتعايش, واالستجابة لطموحات كلي اجلانبين, ووطنين

 .احملصلة الصفرية اآلن فصاعدًا بأن هذه هي لعبة

علينا أن نتابع , فلذلك. اجلانبين باملصالح بين أننا نفترض بأنه ال توجد اختالفات, من السذاجة, كذلك, فيعتبر
  .املسيرة املشتركة واحلوار وجنسر على االختالفات
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 .التوقعات ويجب علينا أن ندرك أن األساس الذي يضمن جناح هذه املسيرة إىل أقصى حد هو تنسيق

 .جنسر على هوتين أن, ضمن هذه املسيرة, ونريد

نريد أن نتوصل إىل تفاهم حول  .الطرفين بين, غير املتفق عليها بعدُ, فتوحةالهوة األوىل متعلقة باملواضيع امل
ويشمل ذلك أيضًا أن كلي الطرفين سيتراجعان . الطرفين يف التوصل إىل تسوية سيعتمد على رغبة, هذه املواضيع

   .أحالمهما التأريخية عن بعض

ال خالف حول  .القدرة على تطبيقها فعالً  أما الهوة الثانية فهي الهوة بين النقاط التي تم االتفاق عليها وبين
  .الفلسطينيين الواقعيين وبين قدرتهم على حتقيق وتنفيذ ما يريدونه حقيقة قيام هوة بين إرادة الزعماء

فمن الواضح أال يمكننا , الفلسطينية علقة بالدولةإىل حل املشاكل املبدئية املت, كما نأمل, وحتى إذا توصلنا
 .اآلخر واألمل باخلير االنفصال عنها ببساطة ورمي املفتاح إىل اجلانب

فإن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من قطاع غزة  .مثاالً حيًا على ما ال يمكن للعامل حتمله ويشكل ما حدث يف غزة
ومقابل . وقد مكن الفلسطينيين من تأسيس سلطتهم املستقلة, غزة قطاع قد وضع حدًا ملا تمت تسميته باحتالل

 وعلى تأسيس, سرائيلية لصواريخ قسام بشكل يوميوعلى تعرض املدن اإل ,املتزايد اإلرهاب حصلنا على, ذلك
 .معقل حلماس على حدودنا اجلنوبية

 .إسرائيل يجب علينا أن نضمن سيطرة حكومة ناجعة وفعالة على هذه املنطقة ملنع االعتداءات ضد

وبموجب هذه اخلطة يجب أن تكون املرحلة األوىل يف أي اتفاق  .خطة خريطة الطريق ويمكن جسر الهوة بواسطة
 .املنظمات اإلرهابية مكافحة اإلرهاب وحل, كان

يتعلق بتطبيق ما تنص عليه  مع اإلدراك أن تنفيذ االتفاق, إن إسرائيل مستعدة خلوض هذه املسيرة واحلوار اآلن
 .يقخطة خريطة الطر

هذه اخلطة تمكننا من  فإن. بل عكس ذلك هو الصحيح, إن اإلصرار على تطبيق خطة خريطة الطريق ال يشكل عقبة
يمكن للعامل أن يقبل نمو دولة أخرى وهي دولة  وال. التقدم جتاه قيام دولتين تتعايشان بسالم وأمان وطمأنينة

 .إرهابية

 .أمن إسرائيل مصلحة فلسطينية فمن الضروري أن يكون, ليةمثلما تكون إقامة دولة فلسطينية مصلحة إسرائي

   .اإلقليمي كان ناتو رائدًا يف ترسيخ األمن لكون األمن مركبًا أساسيًا يف االستقرار

 دعم إضايف للمسيرة –دوائر خارجية 

ا تتطلب دعم فإنه, املسيرة بهدف ضمان جناح هذه, ولكن. إن املسار الثنائي هو الطريقة املناسبة حلل النزاع
  .وذلك باإلضافة إىل دعم دول العامل, املسلمة الدول العربية املعتدلة والدول –دائرتين خارجيتين فهما 

  .السلطة الفلسطينية يجب على الدول العربية املعتدلة أن تدعم هذه املسيرة بطريقة تقوّي املعتدلين يف
 .دعم الدول العربية للمسيرة يف مفارق مهمة انعدام فإن إحدى العبر التي قد درسناها من املاضي هي أهمية

يجب على الدول . والزعماء الفلسطينيون الواقعيون يحتاجون إىل هذا التأييد ,إننا موجودون اآلن يف مفرق مثل هذا
حتضر كل اجتماع  وعليها أن. واملسلمة أن تتبنى أي قرار سيتفق عليه الفلسطينيون وأال تملي النتائج العربية
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لتقيم    للتوصل إىل التسوية النهائية للنزاع وبدالً من أن تنتظر. تعلق باملوضوع وأال حتدد أي شروط الشتراكهام
تستطيع اتخاذ اإلجراءات الفورية على غرار ما تقوم به إسرائيل جتاه  فإنها, عالقات دبلوماسية مع إسرائيل

 .الفلسطينيين

أن تمنح تأييدها للمسار  فيجب على دول العامل. دعم دول العاملأما دائرة خارجية أخرى ال تقل أهميةً فهي 
كذلك بإمكانها تشجيع الدول العربية  .التسويات الضرورية وتشجع الفلسطينيين املعتدلين على قبول ,الثنائي

 .وذلك سيدعم هذه املسيرة مباشرة وبشكل غير مباشر أيضًا. مع إسرائيل على تطبيع عالقاتها

فإن . البنى التحتية املؤسستية ول العامل أن تدعم هذه املسيرة يف أحد أهم مركباتها وهو تأسيسكذلك يجب على د
وضمان سيطرة القانون , مؤسسات حكومية ناجعة ومسؤولة جزءًا من الدولة الفلسطينية املراد تأسيسها هو بناء

 .وبناء القدرات العامة, القوة وضمان التحكم بتشغيل, والنظام

 
 لعاملي وعالقات ناتو مع إسرائيلالتعاون ا

العامل كله بسبب التطرف  اإلسرائيلي يعتبر موضوعًا يهم –كما ذكرت يف سياق كالمي فإن النزاع الفلسطيني 
 .واألصولية والتحديات اليومية

ملستوى ويجب أن يتجاوز التعاون ا .املتزايد التعاون العاملي ندعو إىل, التي قد ذكرتها, وبهدف مواجهة التحديات
يجب على ناتو أن يعيد اختيار , وبالتايل. الهدف عنصر أكثر مناسبة من ناتو وال يوجد لتحقيق هذا. اإلقليمي
 .بموجب االحتياجات الوظيفية وليس بموجب االعتبارات اإلقليمية حلفائه

ن العالقات مع ناتو لتحسي فإن اجلهود التي تبذلها إسرائيل. إسرائيل معنية بعالقات الشراكة الرسمية مع ناتو
إىل توسيع جمال الدبلوماسية اإلسرائيلية املتعددة  تعتبر جزءًا من سياستها اخلارجية الواسعة النطاق التي تهدف

 .األطراف

الكامنة به كإطار لبناء الثقة  وتعي كامالً الطاقة العظيمة, إن إسرائيل تلتزم بمشاركة احلوار املتوسطي لناتو
 .احلوار وبين الدول العربية املعتدلة األعضاء يف ناتو التي تشارك بهذا املتبادلة بين الدول

أكثر مما كان يف , اآلن فحان الوقت, وعندما نواجه التهديدات والتحديات التي قد ذكرتها يف سياق كالمي
 .شتركةجمال التعاون وتشجيع الفعاليات امل لترقية العالقات الثنائية بين إسرائيل وناتو ولتوسيع, املاضي

العاملية ليواجه حتديات  حسب االحتياجات الوظيفية واملتطلبات, ويف الوقت الذي يعيد ناتو اختيار حلفائه
 .االعتماد عليها فإنه سيجد إسرائيل شريكة ذات إرادة قوية يمكن, عصرنا

 .وشكرًا لكم

 
  

 



 

 
 

  

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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