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   ليبرمان، أفيغدور اإلسرائيلي، اخلارجية لوزير كلمة
  اخلارجية وزارة مقر يف

 1/4/2009القدس، 
  

 
 

حضرة نائب , املنتهية واليته حضرة نائب الوزير, حضرة وزيرة اخلارجية املنتهية واليتها, أسعد الله نهاركم
 .العام املدير, الضيوف الكرام, موظفي الوزارة, الوزير اجلديد

تعلمنا أن هناك دولة وأن هناك , الدولية ما هو نظام العالقات, يف إطار دراسة العالقات الدولية, سناحين در
ويف , منذ ذلك احلين تغير وجه األمور. املنتشرة يف أرجاء العامل منظمات دولية وخمتلف الشركات االقتصادية

 ب تسمية دولة مثل الصومال دولة بكاملحيث من الصع. دول هي بمثابة شبه دول, ألسفي ,النظام احلديث هناك
. البلقان وعندنا هنا أيضا يف, يف أوروبا الشرقية, وكذلك احلال بالنسبة ألنظمة حكم ذاتي خمتلفة, معنى الكلمة

هناك اليوم العبون دوليون , واألسوأ من ذلك. الكلمة من الصعب حتى تسمية دولة مثل العراق دولة بكامل معنى
 كما يمكننا بكل تأكيد التساؤل إن كان زعيم دولة قوية وهامة مثل إيران هو. القاعدة ل منظمةمث, غير عقالنيين

اجملتمع الدويل يجب أن  علينا أن نشرح للعامل بأن سلم أفضليات, بموجب تصوري. بمثابة زعيم عقالين حقا
قد تغيرت  - , دول رأسمالية, يةدول اشتراك, األطلسي حلف شمال, حلف وارسو –وأن كل التعريفات السابقة , يتغير
وهناك قوى أو دول أو جهات متطرفة حتاول خرق , العامل احلر احلفاظ عليه هناك نظام عاملي حتاول دول. فعال
 .النظام هذا

هو بمثابة هروب من , الفلسطيني –اإلسرائيلي  إن االدعاء القائل بأن ما يشكل اليوم تهديدا على العامل هو النزاع
املهم هو احلفاظ على . إيران والعراق, أفغانستان, من اجتاه باكستان لواقع يعني املشاكل الناشئةفا. الواقع

على استقرار  وهي جهة تعمل, إن مصر هي بدون أي شك دولة هامة يف العامل العربي. العاملي واإلقليمي االستقرار
يسرين أن أقوم بزيارة . أعتبرها شريكا هاما وأنا بكل تأكيد, جميع األنظمة اإلقليمية وربما أكثر من ذلك أيضا

الكل على أساس االحترام  –فيما ذلك وزير اخلارجية املصري  بما, مصر وأن أستضيف هنا زعماء مصريين
     .املتبادل

يف اليوم لن يقرب  عشرات املرات" سالم"إن قول كلمة ". سالم"وبخاصة بكلمة , نستخف بكثير من املصطلحات إننا
 خطة االنفصال – بخطوات بعيدة املدى, أوملرت حكومة شارون وحكومة, لقد قامت احلكومتان السابقتان. السالم

, اخلارجية وأفيغدور ليبرمان مل يكن وزير, مل يكن آنذاك جزءا من االئتالف" إسرائيل بيتنا"وحزب  .أنابوليسو
 –املتمادية التي قدمت مل جتلب السالم  جميع االقتراحات. مل يكن بوسعنا منع السالم, وحتى لو أردنا أيضا
 صاصوعملية الر لبنان الثانية حرب دولة إسرائيل الل السنوات األخيرة شهدتفخ. العكس هو الصحيح

حيث قامت دولتان  ,رأينا ما حصل يف مؤتمر دربن, حين قمنا بتقديم جميع التنازالت بالذات .املصبوب
. لقد أصبحت قطر دولة متطرفة. البالد بقطع عالقاتها معنا واستدعاء سفيريهما من, موريتانيا وقطر, عربيتان

إن جميع التنازالت واألحاديث عن السالم لن . يف كل يوم ف الرأي العام أيضا نحن نواصل اخلسارةويف صفو
 Si vis pacem, para:هناك مقولة باللغة الالتينية. واملزيد من احلروب فقط جتلب سوى املزيد من الضغوط

bellum –  مسئولية  لكن هناك, نحن بالتأكيد نرغب يف السالم. عليه أن يستعد للحرب, من يرغب يف السالم
 1977منذ عام . دولة إسرائيل ما من دولة يف العامل قدمت تنازالت مثل. ملقاة على عاتق الطرف اآلخر أيضا

وقد مضت منذ ذلك , 1993عام عملية أوسلو بدأت . أضعاف تنازلنا عن مناطق تفوق مساحة دولة إسرائيل بثالثة
وليس احلديث عن مؤتمر , هناك وثيقة واحدة تلزمنا. نقترب من التسوية الدائمة ومل أر بأننا, سنة 16احلين 

اتفاقيات  قلنا بأننا نحترم جميع, حين راجعنا اخلطوط األساسية للحكومة. فليس له أي مفعول – أنابوليس
                                                            

  المصدر: 
http://www.altawasul.com/MFAAR/about+the+ministry+arab+site/the+foreign+minister/interviews+

and+speeches/Statement‐by‐incoming‐Foreign‐Minister‐Avigdor‐Liberman‐at‐the‐ministerial‐
inauguration‐ceremony‐010  
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خريطة  لقد قمت بالتصويت ضد .جد يف دولة إسرائيل استمرارية سلطويةألنه يو, والتزامات احلكومات السابقة
 كما أعتقد, األمن لكنها الوثيقة الوحيدة التي تمت املصادقة عليها يف احلكومة ويف جملس, احلكومة يف الطريق
     ....أيضا بالنسبة لهذه احلكومة, وهذا القرار ملزم – 1505القرار 

  .أنابوليس أيضا   :الوزيرة تسيبي ليفني
, بذلك لذلك فإن من يريد أن يتسلى, حكومة إسرائيل مل تصادق قط على أنابوليس  :ليبرمان الوزير أفيغدور

    .أر أية نتيجة ومل, إيهود أوملرت لقد رأيت جميع العروض السخية التي قدمها. فليواصل التسلي
لن أوافق أبدا . ذلك وثيقة تينت ووثيقة زيني بما يف, خريطة الطريق, لذلك سوف نسير وفق نفس الوثيقة بالضبط

. بند املفاوضات حول التسوية الدائمة - نصل مباشرة إىل البند األخير وأن 48–على أن نتنازل عن جميع البنود أل
, اإلرهابية تفكيك املنظمات –وسوف نصر على تنفيذ كل حرف بالوثيقة , ال جتلب أية فائدة إن سياسة التنازل
من جانبنا نتعهد بااللتزام ببنود  نحن. وإحداث تغيير دستوري عميق داخل السلطة الفلسطينية, إقامة حكم ناجع
يف , أو حتى لدينا, ة الفلسطينيةلست متأكدًا أنه يف السلط – بما يف ذلك وثيقتي زيني وتينت, الوثيقة بأكملها

    .هناك من يعي حقيقة وجود وثيقتي تينت وزيني, السالم جدا نفس األوساط التي تؤيد
وليس , الستة حرب األيام إسرائيل األكثر قوة يف العامل من ناحية الرأي العام؟ بعد االنتصار يف متى كانت دولة

, احلفاظ على مكانتنا يف صفوف الرأي العام من يريد. د - ج و, ب, بعد تقديم جميع التنازالت يف اتفاقيات أوسلو أ
هي أعتقد بأن هذه سوف تكون . عليه قبل كل شيء أن يحترم نفسه – يجب أن يفهم بأن من يريد أن يحترمه الغير

    .على األقل من ناحيتنا, السياسة
يف مستهل طريقي بوزارة . الشفافية سأحاول بأكبر قدر ممكن أن أعمل بصورة منتظمة ومع أقصى حد من

الذي تقره وحتدده , مثلما هناك غاية التضخم املايل .أرى ضرورة لتحديد الغايات بشكل واضح, اخلارجية
املهمة . جية أيضا يجب أن تكون هناك غايات واضحة وقابلة للقياساخلار يف السياسة, احلكومة يف كل سنة

سوف , شهر ويف كل, ويف كل أسبوع, "غايات السياسة اخلارجية اإلسرائيلية" –وضع هذه الوثيقة  األوىل ستكون
    .نفحص كيف نتقدم

فإنه عندما يعمل , مةوبصورة عا, بأننا سوف نعمل بمشقة أقول لكم مسبقا. كلي ثقة بأننا سنعمل هنا بتعاون
وكذلك لوزيرة اخلارجية املنتهية , أشكركم سلفا وأريد أن أتمنى للجميع. أيضا يستمتع بعمله   -املرء بمشقة 

   .شكرا وإىل اللقاء, وسعيد) حالل(عيد فصح كاشير ,واليتها
 

 

 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


