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۱ 

 

  ،تصريح صحايف لنتنياهو يعلن فيه انضمام رئيس حزب إسرائيل بيتنا
3TP0Fإىل االئتالف احلكومي بصفته وزيراً للدفاع ،أفيغدور ليبرمان

∗
 

 .٢٠١٦/  ٥/  ٢٥القدس احملتلة 

 

الوزراء بنيامين نتنياهو خالل توقيعه  فيما يلي نص التصريح الذي أدىل به رئيس

أفيغدور ليبرمان حول انضمام حزبه إىل االئتالف " إسرائيل بيتنا"االتفاقات مع رئيس حزب 

 :احلكومي

إن . لقد أكدت مراراً وتكراراً منذ تشكيل احلكومة قبل حوايل عام أنني أعتزم توسيعها"

لذلك أرحب  ،التحديات واغتنام الفرص السانحةإسرائيل بحاجة إىل االستقرار السلطوي ملواجهة 

 .اليوم بأفيغدور ليبرمان وأعضاء كتلته بصفة شركاء جدد ومهمّين يف االئتالف

وأقدّر قدراته  ،عاماً ٣٠مستمر منذ قرابة ] ليبرمان[إن التعارف بيني وبين أفيغدور "

أجل أمن ورفاهية املواطنين  وعملنا سوياً من ،لقد سِرْنا معاً على امتداد طريق طويل. وخبراته

وال يُخفى على أحد أنه كانت بيننا اخلالفات أيضاً، علماً بأنها جزء من احلياة . اإلسرائيليين

السياسية، ال بل كان كل منا قد أطلق أحياناً، عند اشتداد اجلدل، التصريحات التي كان يُستحسن 

 .عدم اإلدالء بها أصالً

عه اليوم يحمل رسالة إن االتفاق الذي نوقّ. سير بإسرائيل قدماًا اآلن فتتشابك أيدينا للأمّ"

إنني ملتزم، بصفتي . وكذلك لكبار السنّ بصورة عامة ،وللمتقاعدين ،هامة للمهاجرين اجلدد

رئيساً للحكومة، بمواصلة دعم جميع املواطنين اإلسرائيليين بكل الطرق املمكنة، حيث أشدد على 

 .من دون استثناء' إلسرائيليينجميع املواطنين ا'التعبير 

                                                           

∗
 :التايل اإلسرائيلية، يف الرابط اإللكتروين احلكومةديوان رئاسة : املصدر
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وعليه سنواصل، أنا بصفة . ضمان أمن إسرائيل غير أن التزامنا األول واألعلى ما هو إالّ"

وكذلك رئيس األركان ورؤساء الدوائر  ،وأفيغدور ليبرمان بصفة وزير الدفاع ،رئيس الوزراء

م بذلك من باب احلزم األمنية، العمل حفاظاً على أمن املواطنين اإلسرائيليين، حيث نقو

 .واملسؤولية

فإن  ،إن االضطرابات يف املنطقة احمليطة بنا من الشرق األوسط مستمرة، وعليه"

بعض الفرص  ـإىل جانب التهديدات وا�اطر  ـن هناك إ التحديات التي تواجه إسرائيل عديدة، إالّ

 .صل إىل تسويةإنني ملتزم بدفع عملية السالم وبذل كل جهد مستطاع للتو. السانحة

يتسحاق ] أكبر كتل املعارضة البرملانية[' املعسكر الصهيوين'] كتلة[وكان رئيس "

هرتسوغ قد قال قبل يومين، هنا يف مقرّ الكنيست، إن هناك فرصاً جديدة يف املنطقة قد تساعد 

ئه وبالتايل أجدد دعوة يتسحاق هرتسوغ وزمال. إنني أوافق على هذا الكالم. على دفع السالم

لالنضمام إلينا لتشكيل حكومة واسعة، حكومة وحدة حقيقية، حكومة تعزز تماسك الشعب، حكومة 

 .تعزز قدرتنا على استنفاد فرص حتقيق السالم

دوا أوالً لزمالئي رؤساء كتل االئتالف الذين أيّ: أرجو يف اخلتام تقديم كلمات الشكر"

وقف يتسم باملسؤولية الكبرى ويتّسق مع حيث أرى أن هذا امل ،باستمرار فكرة توسيع احلكومة

كما أرجو التعبير عن الشكر لوزير املالية موشيه كحلون الذي قام بجهد هامّ لدعم توقيع . األهداف

موا الدعم واملساعدة، ويف وأود أيضاً تقديم الشكر لزمالئي من حزب الليكود الذين قدّ. هذا االتفاق

ا األنفس، ممّ  كونك قد بذلت جهوداً مضنية بشقّ] السياحةوزير [مقدمتهم أنت، يا ياريف ليفين 

إلكين، وزير استيعاب املهاجرين اجلدد ووزير شؤون أورشليم [يجعلني أشكرك، وكذلك لك يا زئيف 

وأرجو تقديم الشكر أيضاً ]. رئيس االئتالف يف الكنيست[فيد بيتان اولك يا د ،]القدس والتراث

 ،]أورشليم القدس ومن الشخصيات املقرّبة من أفيغدور ليبرمانعضو جملس بلدية [ملوشيه ليئون 

 ."شكراً لكم جميعاً. وبالطبع ملوظفي وزارة املالية ،ولرجال ديواين وأفراد جملس االقتصاد القومي


