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إجامع عريض يف صفوف الجمهور اإلرسائييل حول الهوية اليهودية والديقراطية لدولة إرسائيل، ألن 
هذا املوضوع يتعلق بأساس وجودنا هنا”. 

لقد صوت مؤيداً للتعديل 22 وزيراً: رئيس الوزراء، يعلون، شالوم، كاتس، ليفنات، ساعر، بيليد، 
لنداو، الندفري،  أهارونوفيتس،  ميساجنيكوف،  ليبمان،  نئامن،  أدلشتاين،  كحالون،  إردان،  شتاينتس، 
أتياس، يشاي، مريغي، نهاري، هرشوكوفيتس. وصوت معارضاً للتعديل 8 وزراء: مريدور، بيغن، إيتان، 

باراك، بن إيليعيزر، برافرمان، هرتصوغ، سيمحون.

وثيقة رقم 239:

فيها  يطالب  للكنيست  الشتوية  الدورة  افتتاح  يف  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
الفلسطينيني باالعرتاف بـ“إرسائيل” كوطن قومي لـ“الشعب اليهودي”239 

]مقتطفات[

11 ترشين األول/ أكتوبر 2010

).....(

ومن هنا، أعضاء الكنيست، سوف أنتقل إىل املوضوع السيايس.

منذ اليوم األول لتشكيل الحكومة، دعوت زعامء السلطة الفلسطينية يأتوا إلجراء محادثات سالم 

السلمية  للتسوية  املبادىء  إيالن حددت  بار  مبارشة معنا، بدون رشوط مسبقة. يف خطاب جامعة 

مع الفلسطينيني: دولة فلسطينية منزوعة السالح، تعرتف بدولة الشعب اليهودي وتعيش إىل جانبها 

بسالم. أؤمن يف ظل الظروف الصحيحة أن من شأن إقامة دولة فلسطينية أن يؤدي إىل إحالل السالم، 

أيضاً  عاماًل  يشكل  أن  فلسطينية  دولة  إقامة  شأن  من  فإن  مسؤولة،  غري  بصورة  األمر  تم  إذا  لكن 

لتصعيد النزاع ولزيادة حدة اإلرهاب. 

أساسيني:  بعاملني  ُتواكب  أن  يجب  الحرب،  إىل  وليس  السالم  إىل  التسوية  تؤدي  أن  أجل  من 

االعرتاف وترتيبات أمنية. وعند استخدام مصطلح االعرتاف أقصد اعرتافاً فلسطينياً بإرسائيل بصفتها 

الوطن القومي للشعب اليهودي. هذا ليس مجرد عناد. هذا هو جذر النزاع ولذلك، فإنه من األسس 

املركزية يف حله. 

منذ قرن والفلسطينيون يربون أجياالً كاملة عىل اإليان بأنه ال وجود لشعب يهودي، وعىل أن 

هذه البالد هي وطنهم وحدهم فقط. إن رفض االعرتاف بحقوق الشعب اليهودي وبعالقته التاريخية 

ببالده هو جذر النزاع، وبدون حل هذه املسألة لن تكون هناك نهاية للنزاع.

مبنية عىل  أن تكون  الفلسطينيني  بيننا وبني  فيتوجب عىل كل تسوية سالم  بالنسبة لألمن،  أما 

ترتيبات أمنية راسخة عىل األرض. لقد خرجنا من لبنان ومن غزة بدون ترتيبات أمنية كهذه، وتلقينا 

باملقابل سقوط آالف الصواريخ عىل النقب والجليل. 
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إنني غري مستعد لالكتفاء بسالم عىل الورق. ومواطنو إرسائيل أيضاً غري مستعدين لالكتفاء بهذا.

قرار مجلس األمن 1701 مع انتهاء حرب لبنان الثانية   –

الخروج من محور فيلدلفي بعد خطة االنفصال   –

مرابطة قوات دولية يف الشامل ويف الجنوب أيضاً   –

كل هذه مل متنع إطالق آالف الصواريخ عىل إرسائيل، وتهريب عرشات آالف الصواريخ اإلضافية 
من قبل إيران إىل داخل املناطق املعادية التي تحيط بنا. لن أسمح بنصب صواريخ إيرانية عىل بعد 
دولة  إننا  غوريون.  بن  مطار  من  معدودة  كيلومرتات  بعد  أو عىل  سابا،  كفار  مدينة  من  مرت   500
صغرية. صغرية جداً. والحجم الصغري لدولتنا يضع أمامنا مشاكل أمنية مصريية – مشاكل خاصة بنا 
فقط، بدولة إرسائيل. إيانا االستخفاف بهذه املشاكل األمنية، ومحظور علينا االنجرار وراء الوهم بأن 

اتفاقية سالم وحدها سوف تحل هذه املشاكل. 

).....(

يتوجب علينا أن نرص وبحزم، ودون وجل عىل ترتيبات أمنية راسخة عىل األرض، لنضمن تطبيق 
السالم قوالً وفعاًل، وليك نتمكن من حامية وجودنا وأمننا يف حالة مؤسفة لكنها محتملة – يف حالة 

خرق السالم.

السالم واألمن مرتبطان ببعضهام البعض، ويشكالن املبادىء التي توجهني. إنني أرص وبحزم عىل 
الحوار  إىل  يتغلغل  أخرياً  بدأ  قد  األمنية  احتياجتنا  تفهم  بأن  أرى  وأنا  كليهام،  الحفاظ عىل  رضورة 
الدويل ويتعدى األقوال العمومية. إنني أتحدث عن احتياجات خاصة بنا. وأنا أؤمن وواثق، أعضاء 
الكنيست، من أنه إذا وقفنا معاً يف هذه الجبهة، متحدين حول هذه املبادىء، فإن هذا سيساعدنا 

عىل التوصل إىل تسوية سالم.

يزيد  أن  والحقيقية جداً، يكنه  الهامة جداً  األمور، األساسية جداً،  التكتل حول هذه  أن  أعتقد 
بشكل كبري من قدرتنا عىل التوصل إىل تسوية سالم. 

عىل الرغم أنه وطوال أكرث من سنة مل يستجب الفلسطينيون لندايئ بالقدوم إلجراء مفاوضات 
مبارشة، فإننا من جانبنا واصلنا عملنا. حيث قمنا بإزالة مئات الحواجز ونقاط التفتيش. شجعنا منواً 
اقتصادياً فلسطينياً مثرياً لالنطباع، وأعتقد أنه مثري لالنطباع وفق كل مقياس، بخاصة خالل فرتة ساد 
العامل فيها ركود وأزمة اقتصادية. وإضافة إىل ذلك وكام هو معروف لكم جميعاً: قمنا بتجميد أعامل 

البناء الجديدة يف املستوطنات اليهودية ملدة عرشة شهور. 

إنني أقول لكم – لقد قمنا بذلك عىل مضض.

لنا، عىل مواطنني إرسائيليني صالحني  كنا نعلم بأن هذه الخطوة تثقل جداً عىل إخوة وأخوات 
ومخلصني، يدفعون الرضائب ويخدمون يف االحتياطي، يحرتمون القوانني. وكام قالت وزيرة الخارجية 
األمريكية هيالري كلينتون، لقد كانت هذه خطوة ال سابقة لها ومل تقم أية حكومة يف إرسائيل مبثيل 

لها يف املايض. 
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بدد  لقد  ألسفي،  شهور.  عرشة  ملدة  مهاودة.  ودون  بحزم  التجميد  طبقنا  وفعلنا.  قلنا  لكننا 

الفلسطينيون هذه الشهور العرشة أيضاً. واآلن يطالبون باستمرار التجميد، كرشط ملواصلة املحادثات. 

القرارات الحاسمة الحقيقية املطلوبة من أجل  التملص من اتخاذ  آمل أنهم ال يقومون بذلك بغية 

التوصل إىل تسوية سالم. ألنهم هم أيضاً سيضطرون إىل اتخاذ قرارات صعبة. وأنا ال أستخف بهذا. إنني 

أعرف ما هي القرارات التي سيتطلب منا اتخاذها، لكنني أعرف أيضاً ما هي القرارات التي سيتطلب 

منهم اتخاذها. إن السبيل الوحيد للتوصل إىل تسوية سالم هو أن نحاول من خالل املحادثات املبارشة 

جرس الهوات واتخاذ القرارات. وبصفتي رئيس حكومة إرسائيل، فإنني ملتزم وأريد التقدم للتوصل 

إىل اتفاقية سالم. اتفاقية تضع حداً للنزاع، وتحقق السالم بيننا وبني جرياننا الفلسطينيني. 

الطريق إىل السالم، لكن ال جدال حول  التجادل كثرياً حول ماهية  أنه يكن  السادة  أيها  أعرف 

حقيقة عدم توصلنا إىل السالم إذا مل نحاول ذلك. 

مواصلة  ضامن  أجل  من  ممكنة  وسيلة  كل  عن  بالبحث  األخرية  األسابيع  خالل  قمت  لقد 

مواطني  يقنع  أن  بعد،  هذا  من  وأكرث  الحكومة،  يقنع  أن  يكن  الذي  ما  نفيس  سألت  املحادثات. 

تغيري حقيقي  إىل وجود  للعيش معنا بسالم. يشء يشري  الفلسطينيني مستعدون حقاً  بأن  إرسائيل، 

بتنازالت  يطالبون  ال  الفلسطينيني  بأن  الجمهور،  لغالبية  لنا،  يجسد  يشء  الفلسطيني.  الجانب  يف 

فقط من إرسائيل، وال يضعون لنا اإلمالءات فقط، وإمنا لديهم االستعداد أيضاً للقيام بخطوة هامة 

تجاهنا. 

وهناك يشء كهذا. وقد نقلت الرسالة بطرق هادئة خالل الشهر املايض، وسوف أقولها اآلن هنا 

بشكل علني:

إذا قالت القيادة الفلسطينية لشعبها بصورة قاطعة وواضحة، بإنها تعرتف بإرسائيل كوطن قومي 

للشعب اليهودي، سأكون مستعداً ألن أعقد جلسة لحكومتي وأن أطلب تجميداً إضافياً للبناء ملدة 

زمنية محددة. مثلام يتوقع الفلسطينيون أن نعرتف بدولة فلسطينية كوطن قومي لهم، يحق لنا أن 

نتوقع بأن يعرتفوا بدولة يهودية كوطن قومي لنا. ال أضع هذا االعرتاف كرشط مسبق للمحادثات. 

سوف نأيت ملواصلة املفاوضات يف كل حالة وبدون رشوط. 

).....(

التاريخي  إىل وطنه  املايض  القرن  بداية  باملعاناة خالل  املثقل  التليد  اليهودي  الشعب  عاد  لقد 

ووجده مهدوماً، مهماًل ومقفراً، تغمره املستنقعات ويعمه مرض الحمى. 

طوال مئة عام وأكرث بنيناه بالعرق والدم، وأقمنا فيه دولة تبعث عىل االعتزاز والفخر.

إن الكلامت املدوية يف وثيقة االستقالل، التي قرأها دافيد بن غوريون، ما زالت محفورة يف كل 

جوارحنا: “إننا نعلن بهذا عن إقامة دولة يهودية يف أرض إرسائيل، أال وهي دولة إرسائيل”.

هذا هو أساس وجودنا القومي، وقد كان االعرتاف بذلك وما زال األساس الحقيقي للسالم. 


