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دعم السودان ).....(

جزر القمر والصومال ).....(

االنتشار النووي ).....(

التعاون العريب – اإلفريقي ).....(

تضامن مع ليبيا ).....(

إدانة اإلرهاب ).....(

التنمية والبيئة وحقوق اإلنسان ).....(

اثنان وعرشون: نتوجه بخالص الشكر وبالغ التقدير إىل العقيد معمر القذايف عىل ما بذله من 
جهود يف إنجاح القمة وإدارته املقتدرة الواعية ألعاملها، ونؤكد ثقتنا الكاملة بأن رئاسته للعمل العريب 
يحقق  مبا  العريب  التضامن  وترسيخ  الجامعي  العريب  للعمل  اإلنجازات  من  املزيد  ستشهد  املشرتك 

مصلحة األمة العربية مبا عرف عنه من حكمة ومثابرة وحرص.

ثالثة وعرشون: نعرب عن امتناننا لليبيا وشعبها عىل حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وعىل التنظيم 
املحكم الجتامعات مجلس الجامعة العربية عىل مستوى القمة وكل اجتامعات املجالس التحضريية 
السابقة له، ونقدر عالياً املشاورات املكثفة التي تم إجراؤها مع الدول العربية لتأمني نجاح القمة 

وعقدها يف أفضل الظروف وأحسنها.

وثيقة رقم 91:

مقابلة مع وزير الخارجية اإلرسائيلية أفيجدور ليربمان حول حّل الدولتني91 

31 آذار/ مارس 2010

أجرت املقابلة شريي ميكوفار، بليكوف

س: من أجل ماذا أنت توجد يف الحكومة؟

إنه ال  بأين ال أؤمن مبسار ميتشل.  أعلنت  السياسية  املداوالت  الحكومة وبدأت  ج: عندما تشكلت 
األمريكيني عىل حد سواء.  أنفسنا ومع  وأننا سنتورط مع  أي مكان  إىل  بطريقته  الوصول  يكن 
حذرت الحكومة من أنه يف نهاية املطاف سيدفعون نحو الزاوية وسنقف فيها وحدنا أمام كل 
العامل. بالطبع ال أعب هنا عن التيار األساس. فاألغلبية غري مستعدة ألن تعرتف أو أن تقبل بنهجي. 
بعد سنة،  اآلن،  املسار لسنة؟ فخذوها.  أن تجربوا هذا  تريدون  أزعجكم.  لن  وعليه فقد قلت 

وصلنا بالضبط إىل الوضع الذي خشيت منه.

س: ملاذا تخىش حل الدولتني للشعبني؟

ج: ألن هذه فكرة لطيفة، لكنها غري واقعية. أنا مستعد لدولتني للشعبني، ال دولة ونصف للفلسطينيني 
ونصف دولة لليهود. معظم السكان العرب يف البالد يعرفون أنفسهم كفلسطينيني. حسب ورقة 
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املوقف لهؤالء السكان فإنهم لن يعرتفوا أبدا بدولة إرسائيل كيهودية وصهيونية. الجميع يتحدثون 
قبول  يعني  هذا  بكثري.  أسوأ  ظروف  يف  للنزاع  استمرار  هذا  ناحيتي  من  ولكن   .67 حدود  عن 
صواريخ القسام من قلقيليا، قذائف الهاون من طولكرم والنار أيضاً عىل كفار سابا وعىل تل أبيب. 
عودة إىل حدود 67 هذا ال يعني إنهاء النزاع، بل نقل النزاع إىل داخل غوش دان، برئ السبع وحيفا. 
أزمة تشيكوسلوفاكيا دارت بذات الشكل. العامل عمل هناك يف ذات املسار: ضغط دويل عىل دولة 
صغرية لتقديم تنازالت من أجل السالم ووعود أانه يضمن أمنها. ما حصل هناك يحصل لنا اليوم، 

بشكل متطابق واحد إىل واحد. إذن ال، شكراً جزياًل. يف هذا الفيلم سبق أن كنا. 

س: لنا، خالفاً لتشيكوسلوفاكيا، يوجد أبو مازن كرشيك؟

ج: يف السنة األخرية رأيت أبو مازن يف أفضل صوره. يف حملة “رصاص مصبوب” أبو مازن اتصل بنا 
انتهاء  بشكل شخيص، ضغط وطلب أن نسقط حامس وأن نلقي بها من الحكم. بعد شهر من 

الحملة رفع ضدنا شكوى إىل املحكمة الدولية يف الهاي عىل جرائم الحرب. أهذا رشيك؟.

س: إذن ماذا تقرتح؟

الرتدد،  التلوي،  التذبذب،  الوقت  كل  يكن  ال  الوحيد.  الحل  هو  هذا  والسكان.  لألرايض  تبادل  ج: 
الفصح، وسنعود لنجري  الوزراء من واشنطن، سنخرج إىل عيد  املعاناة. اآلن، عندما عاد رئيس 

تقوياً جديداً للوضع. سأجلس معه يف بحث معمق كيف سنواصل الطريق إىل األمام.

س: كيف ستواصلون إىل األمام؟

ج: نعرض عىل العامل منوذجاً جلياً وواضحاً، ال شيئاً غامضاً، مشوشاً. تبادل األرايض والسكان. ال أرى 
توجد  ال  يهود.  سكان  هناك  يوجد  ال  إرسائيلية.  سيادة  تحت  املثلث  كل  يكون  أن  يف  معنى 
سيادة  نتلقى  وباملقابل  الفلسطينية،  السيادة  إىل  إرسائيل  من  العرب  السكان  لنقل  مشكلة  أي 

إرسائيلية عىل الكتل االستيطانية يف الضفة، مثل غوش عصيون.

س: أنت يف واقع األمر تقرتح أن نطري من هنا عرب إرسائيل؟

أراضيهم، ولكن تحت سيادة  يبقون يف منازلهم، عىل  الناس  الحدود.  ج: ال نحرك األشخاص، نحرك 
فلسطينية. البعض سنضطر إىل إخالئه، ولكن إذا رسنا نحو مثل هذا النموذج فإين مستعد ألن 
أخيل أيضاً منزيل يف بلدة نوكديم. هذا هو الحل الوحيد. رمبا من الصعب هضمه ولكني أشعر 
بأن الحسم بدأ يتحقق. إن الفكرة تبدأ يف التسلل إىل أوروبا أيضاً. هذا مصري كل فكرة. يف البداية 
تبدو هاذية، بعيدة، غري واقعية، ولكن رويداً رويداً تنال الزخم وتقبل. نحن ملزمون بأن نضع 
حيل عىل الطاولة. أن نعلن، بالضبط مثل الفلسطينيني، ماذا نريد أن نكون عندما نكب. أن نرصح 

بأن هدفنا هو دولة إرسائيلية يهودية، ليست دولة كل مواطنيها أو قصص أخرى للجدة.

س: يف تبادل األرايض والسكان يوجد عنرص غري دميقراطي؟

القيم  بني  يكون صدام  عندما  تاريخية:  بقرارات حاسمة  املؤسسون  اآلباء  قام  الدولة  قيام  منذ  ج: 
الذي  العودة  قانون  اتخذ  هكذا  بالضبط  أهم.  اليهودية  القيم  تكون  اليهودية،  والقيم  العاملية 
انطبق عىل اليهود فقط. لكل ديقراطية توجد أمور مميزة لها. ما الفارق بني شفارتسنغر وريغن. 
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املتحدة.  الواليات  رئيس  ذلك  وبعد  كاليفورنيا  حاكم  ذلك  بعد  هوليوود،  يف  ممثل  كان  ريغن 
الواليات  رئيس  يكون  لن  ولكنه  كاليفورنيا  حاكم  اآلن هو  هوليوود،  ممثالً يف  كان  شفارتسنغر 

املتحدة أبداً ألنه مل يولد فيها. هذا ديقراطي؟ أليس كذلك.

س: نحن نتحدث عن سكان عرب ولدوا هنا؟

املتحدة، يف  الواليات  أيضاً جئنا إىل هنا يك نكون دولة يهودية. كان بوسعي أن أعيش يف  ج: نحن 
أسرتاليا، يف كندا، يف العديد من األماكن األخرى األسوأ من ذلك. إذا كانت الدولة ليست يهودية، 

فال معنى لوجودنا.

س: ملاذا ستقبل األرسة الدولية حلك؟

ج: ال توجد لدي شكاوى عىل العامل. لدي شكاوى عىل أنفسنا. مثلام تستدعي الثغرة الحرامي هكذا 
الضعف يستدعي الضغوط. لو كان هناك أناس مصممون مع موقف واضح، لكان بدا كل يشء 
وليس  واضحاً  ليس  ما  شيئاً  نعرض  كنا  إذا  ولكننا  نتجمع حوله،  العامل سيقبل كل يشء  مغايراً. 
أصبحنا وجع رأس  بكل طريقة.  يريدون حاًل  العامل وهم  مّلنا  لقد  نتوقع منهم.  مفهوماً، فامذا 

عاملي.

س: ماذا يطالبكم األمريكيون؟

يف  اليهودية  األحياء  معظم  يف  البناء  تجميد  هو  ظاهر  نحو  عىل  املعقول  وغري  املركزي  الطلب  ج: 
القدس مثل غيلو، راموت، بسغات زئيف وتلبيوت الرشقية.

س: أتوافق عىل ذلك؟

بأن ال معنى ملزيد من  األخرية علمتني  األيام  ذلك.  وافق عىل  السباعية  يف محفل  واحداً  أَر  مل  ج: 
من  فمزيد  مبزيد  الفور  عىل  ينىس  يعطى  ما  وكل  به  كمسلم  يستقبل  يتم  ما  كل  التنازالت. 
املطالب. انظري ماذا كان لنا يف السنة املاضية: خطاب بار إيالن والدولتني للشعبني بصياغة جلية 
وواضحة لرئيس حكومة اليمني. إخالء معظم الحواجز، تجميد البناء يف يهودا والسامرة. مل يقل 

أحد شكراً. ال أحد يقدر.

س: إذن ماذا سيكون، األزمة ستحتدم؟

ج: أنا واثق بأننا سنتمكن من اقناع الواليات املتحدة من أن هذا مطلب غري معقول.

س: وإذا مل ننجح؟

ج: لن يكون مفر غري اإلرصار. دفع الثمن حتى لو كان عالياً.

س: كدميا رصح بأنه مستعد ألن ينضم إىل االئتالف إذا ما سار نتنياهو نحو األمريكيني؟

األساس، فال مشكلة. ولكن  الخطوط  الحكومة عىل أساس  إىل  ينضم  إذا كان كديا مستعداً ألن  ج: 
بدون رشوط وبدون فتح االتفاقات االئتالفية. كديا يريد فك ارتباط ب، ولكن لن يكون انطواء ب.

س: واضح أن كدميا لن يوافق عىل االنضامم برشوطك؟
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ج: سبق أن وقعت سوابق كهذه. إذا كانوا يعتقدون بأن الوضع جدي جداً، فلينضموا دون رشوط، 
مثلام انضم بيغن يف حرب األيام الستة إىل حكومة طوارىء وطنية برئاسة أشكول.

س: معارضتك ستفاقم األزمة؟

ج: توجد اتفاقات ال حرص لها يف كل العامل، يف كوريا الشاملية، يف أفغانستان، يف إيران، يف العراق، يف 
الهند، يف الصومال. يقولون لنا أنتم ملزمون بدفع الثمن. هيا نحل النزاع اإلرسائييل – الفلسطيني، 
املتطرف  اإلسالم  بني  قيمي،  بل  إقليمياً،  ليس  األوسط  الرشق  يف  النزاع  ولكن  يتدبر.  وكل يشء 
والغرب املتنور. الخطأ األكب كان خطأ سيدنا موىس، الذي جلبنا إىل هذا املكان يف الرشق األوسط، 
ويوهم  نفسه  يوهم  سنتني،  يف  السالم  فرض  يكن  أنه  يعتقد  من  وكل  الجبهة  خط  عىل  متاماً 

اآلخرين.

س: هل ستنسحبون من الحكومة إذا ما أخذ نتنياهو الخط األمرييك وسار يف مسار السالم مليتشل؟

ج: ال توجد لدينا أي نية لالنسحاب من الحكومة. كل ما يكن عمله سنعمله يف االئتالف. ال معنى 
للجلوس يف املعارضة. سنبقى وسنقاتل من الداخل. 

س: وإذا مل تنجحوا؟

ج: يف االنتخابات القادمة سيكون لنا 30 مقعداً وعندها سنطبق فكرة تبادل األرايض والسكان. 

س: ملاذا ال يحبونك؟

يفرتي  املتطرف  اليسار  العربية محرضة ضدي،  األقلية  املائة، ألن  20 يف  بناقص  أبدأ مسبقاً  أنا  ج: 
عيّل، ولكن من ناحية الحقائق بدأت طريقي السيايس يف 1999 مع أربعة مقاعد. ارتفعنا إىل 7 
وبعد ذلك إىل 11 ومن ثم إىل 15. نحن اليوم الحزب الثالث يف حجمه يف البالد، الثاين يف حجمه 

يف االئتالف.

س: إذن العامل يحبنا وكل ما يحصل يف تركيا، يف مرص، يف السويد ويف موريتانيا هذا مجرد اخرتاع 
من اليساريني؟

أننا تقدمنا مع  الناس ال يحبونني، ولكن الجميع يتعاطى معي بجدية. أعتقد  ج: يوجد الكثري من 
األسبوع  هذا  عديدة.  مرات  هاتفياً  خارجيتهام،  وزيري  مع  أتحدث  أنا  بلجيكا،  ومع  الرنويج 
أصدر الرنويجيون بياناً بأنهم لن يؤيدوا يف التصويت عىل تقرير غولدستون. كام أنهم رفضوا كل 

محاوالت املقاطعة األكاديية إلرسائيل.

س: إذن ال توجد أزمة؟

ج: ال أزمة دبلوماسية، فال توجد دولة قطعت عالقاتها الدبلوماسية معنا.

س: هذا األسبوع فقط موريتانيا قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع إرسائيل؟

ج: البيان النهايئ كان هذا األسبوع، قطع العالقات هو بالتأكيد ليس شيئاً نشأ بسببي.

س: وتركيا؟
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ج: األزمة مع األتراك مل تبدأ عند أفيغدور ليبمان بل يف دافوس، يف الحدث بني شمعون بريس ورئيس 
الوزراء أردوغان.

س: إهانة السفري الرتيك من نائبك باسم وزارة الخارجية التي ترأسها أمل يفاقم األزمة؟

ج: قضية السفري كانت خطأ زائداً. داين أيالون هو دبلومايس مهني، ولكني قلت له فوراً بأن هذه 
كان  املضمون  ولكن  فقط  الشكل  كان خطأ من حيث  أن هذا  أعتقد  بالطبع  أنا  لحظية.  كبوة 
الدولة،  بتمويل  الرسمية  القناة  فيلاًم يف  نبث  كنا  لو  األتراك سريدون  كان  كيف  الواقع.  واجب 

يظهر الجنود األتراك يطلقون النار عىل األطفال.

س: أين مسؤوليتك من األزمة مع األمريكيني؟

ج: هي نتخيل ما كان سيحصل لو أن الوزير إييل يشاي كان يف إرسائيل بيتنا. فوسائل اإلعالم الحرة، 
أنا أحسب  بسببي.  اندلعت  األزمة  أن  أعتقد  العاملي. ال  الجهاد  كانت ستعلن عيّل  املوضوعية، 
خطاي جيداً ولكني ال أعنى ]أعاين[ من جنون عظمة. بالعكس، لو كانوا ينصتون يل، لخرجوا منذ 
زمن بعيد من األزمة. صحيح أنه لو كنت أوافق غداً عىل املطالب األمريكية وأفكر بتنازالت أليمة 
وبعودة إىل حدود 67 فسأكون مرغوباً يّف يف كل العواصم ويف كل وسائل اإلعالم. ولكني لست 

ممثاًل مرسحياً. أنا أقول الحقيقة حتى عندما تكون أليمة.

س: رمبا بالذات ألنك تكرث من قول حقيقتك ال ينبغي لك أن تكون الدبلومايس األعىل عندنا؟

ج: كان هناك شمعون بريس وتسيبي لفني كوزيرين للخارجية، والشعب مل يستطبهم، العامل أحبهم، 
ويف السطر األخري هل جلبوا شيئاً؟ ال يشء.

س: بريس ولفني عىل األقل مل يخلقا أزمات دبلوماسية مع نصف العامل؟

ج: أزمتي هي مع بعض املراسلني، املحللني الكبار الذين أفيغدور ليبمان عندهم أصبح عقدة. كل 
ليبمان. وهم غري قادرين عىل أن يسلموا  أفيغدور  إبداعهم، كل كتاباتهم، كلها موجهة إلنزال 
يف  يطيبوا  مل  االنتخابات  قبل  وحتى  ليبمان.  أفيغدور  يجلس  الخارجية  وزارة  يف  أنه  بحقيقة 

الحديث عني.

س: ما رأيك بحزب كدميا؟

ج: ال يوجد حزب كديا، يوجد جملة من األفراد الذين جاءوا من خلفيات مختلفة مع أيديولوجيات 
مختلفة، كل ما يوحدهم هو الخضوع للسلطة وللرغبة يف الكرايس. اليوم بات واضحاً بأن األغلبية 
الساحقة من كديا تحلم بالفرصة للزحف إىل الحكومة، حتى يف الدوائر القريبة من تسيبي لفني.

س: حزب العمل؟

ج: هذا ليس مثرياً لالهتامم.

س: أعضاء الكنيست العرب؟

ج: هؤالء أشخاص كل تطلعهم السيايس هو هدم دولة إرسائيل كيهودية وصهيونية. ما لدي ألقوله 
عن أحمد طيبي؟ هو ال يعرتف بإرسائيل كيهودية وكصهيونية. وكمن يتمتع بكل حقوق الدولة 
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الديقراطية املتطورة، يسافر إىل االجتامعات التي متثل السلطة الفلسطينية ضد دولة إرسائيل، 
يعرض نفسه كعضو كنيست فلسطيني ويشهر بنا.

س: عرب إرسائيل يتطرفون، ألنهم يشعرون بأنهم ليسوا مواطنني متساويي الحقوق يف وطنهم؟

وزارة  عقولنا.  تشويش  عن  فليكفوا  املقاييس.  بكل  الحقوق  من  فائض  يتلقون  إرسائيل  عرب  ج: 

التعليم متولهم أكرث مام متول السلطات اليهودية. يف يهودا والسامرة يركضون وراء كل رشفة تبنى 

بغري وجه حق، ولديهم توجد آالف خروقات البناء وال أحد يطبق القانون. عرب إرسائيل يتمتعون 

ببساطة  بذلك. هم  يعرتفون  دولة عربية وحتى هم  أي  يوجد يف  بالحرية ومبستوى معيشة ال 

يعتقدون بأننا سنخرس، ولهذا يراهنون عىل الطرف اآلخر.

س: حسب مطلب املواطنة لديك عىل العرب أن ينشدوا بصوت عال الروح اليهودية؟

ج: بدون أي مشكلة. مثلام ينشد اليهود النشيد يف بريطانيا ويخدمون هنا يف الجيش ويقتلون يف 

املعركة. كنت يف ختام دورة ضباط البني. كانت هناك كل الوحدات القتالية، ورأيت بينهم عرب 

مسلمون. ال توجد أي مشكلة. اليوم كل يشء مفتوح. 

س: اليسار يرى فيك عنرصياً؟

ج: أنا أشفق عىل اليسار. أناس بائسون. يبدو أنهم يعانون من خلل جيني. الله يغفر لهم. أما أنا 

فغفرت لهم منذ زمن بعيد.

س: ملاذا يقعون عليك بالذات؟

ج: هم أنفسهم قالوا يل ذات مرة عندما يقول آخرون ذات األمور املشابهة، نحن ال نخاف، ولكنك 

تقصد ما تقول وقادر عليه.

وثيقة رقم 92: 

الدولة  إعالن  حول  فياض  سالم  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  مع  مقابلة 
الفلسطينية92

2 نيسان/ أبريل 2010

س: هل املطالب األمريكية من إرسائيل تقدمنا يف االتجاه السليم، هل تتفق مع الحجة بأن إنهاء 
النزاع بيننا سيساعد يف كبح جامح إيران؟

ج: ال حاجة لرؤية الوضع وكأن مطالب الواليات املتحدة ترمي إىل إسداء الجميل للفلسطينيني عىل 
الطرفان  معاكساً.  هذا  يبدو  أن  أيضاً  يجب  ال  املتحدة،  الواليات  تنجح  يك  اإلرسائيليني.  حساب 
يجب أن يتحمال املسؤولية. النزاع يف املنطقة ليس علينا عىل اإلطالق. فهو يجري بني املتطرفني 
واملعتدلني. وعليه فواضح يل أن إنهاء النزاع اإلرسائييل – الفلسطيني هو مصلحة قومية أمريكية. 
نحن ملزمون بأن نسمح لألرسة الدولية بحرية العمل، يك تتمكن من مساعدتنا. إذا كانت إرسائيل 


