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أن تفرض علينا بكل قوة منح كل من يعيش يف حدود الدولة الواحدة حق املشاركة يف االنتخابات 
للكنيست”. وأضاف أن “من يريد دولة يهودية وديوقراطية، سيتيقن أن ال مناص من حل الدولتني 
أضغاث  وسورية  الفلسطينيني  مع  السالم  بأن  إرسائيل  يف  العام  للمزاج  خالفاً  أنه  وتابع  للشعبني”. 
أحالم، قال أوملرت إن تحقيقه ممكن بل “هو خطوة مستوجبة وملحة”. وأضاف أنه منذ عام 2003، 
القدس،  الفلسطينية مبا فيها  أعلن أن إرسائيل ستضطر يف نهاية املطاف إىل االنسحاب من األرايض 
“وذلك بعد أن أيقنت أنه يف الخيار بني أرض إرسائيل الكاملة ودولة يهودية ديوقراطية، فإنني أفضل 

الخيار الثاين”. 

وثيقة رقم 57:

القدس السنوي بعنوان “حلم  كلمة بنيامني نتنياهو أمام مؤمتر أورشليم 
أورشليم القدس”57 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(
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أيها الضيوف الكرام،

 ).....( القدس.  أورشليم  عن  ومحدد  مبارش  بشكل  القدس  أورشليم  مؤمتر  يف  أتحدث  سوف   ..
الوزراء خالل جلسة خاصة له )....( برنامجاً شاماًل، وهو أكب برنامج من  سوف نطرح عىل مجلس 
نوعه يف تأريخ دولة إرسائيل – لتعزيز تراثنا الوطني وتنمية جذورنا. وُأطلق عىل البنامج اسم “متار” 

الذي تعني حروفه األوىل ]بالعبية[: “برنامج األسس الرتاثية”.

الصهيونية.  الحركة  انطالق  منذ  واألخرى  األثرية  املواقع  من  املئات  إعامر  ونعيد  نرمم  سوف 
وإفادات  وتراتيل  وأغاٍن  وأفالم  وثائق  من  األرشيفات  يف  املتآكلة  املعروضات  آالف  مئات  سننقذ 
التأريخي  املسار  أحدهام   – بالدنا  للمشاة يف  وطنينْي  مسارْين  أننا سنشق  كام  فوتوغرافية.  وصور 
ألرض إرسائيل الذي يربط بني املواقع األثرية املختلفة، والثاين مسار التجربة اإلرسائيلية والصهيونية 
الذي يربط أيضاً بني مواقع مختلفة ذات مغزى من قبيل تلك القاعة يف تل أبيب حيث كان دافيد 

بن غوريون قد أعلن عن إقامة دولة إرسائيل.

إن املؤمتر الهام الحايل الذي يختتم أعامله مساء اليوم تناول تشكيلة واسعة من املواضيع الخاصة 
الواليات  مع  والعالقات  السياسية  واآلفاق  اإليراين  والتهديد  واالقتصاد  البالد  إىل  اليهود  باستقدام 
املتحدة وقضايا األمن – أي جميع القضايا الجوهرية التي تخص حارض إرسائيل ومستقبلها. غري أن 

جوهر هذه الجواهر هو أورشليم القدس.

واحدة  دة  اليهودي وهي موحَّ الشعب  القدس هي عاصمة إرسائيل وهي عاصمة  أورشليم  إن 
وستظل هكذا. إن الرؤية األساسية التي قامت عليها – وال تزال – دولة إرسائيل – تتجسد بالفكرة 
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فإن  وبالتايل  “أورشليم”.  تعني  التي  “صهيون”  املفردة  من  “الصهيونية”  اسم  ويُشتق  الصهيونية. 

الرؤية الصهيونية ما هي إال رؤية أورشليم القدس ويجوز تسميتها “حلم أورشليم”.

إن حلم أورشليم هو الذي أدى إىل إعامر تل أبيب وكل ما يوجد يف الدولة ويف بالدنا املتجددة. 

لقد توافدت موجهات القادمني الجدد من روسيا واليمن وبولندا واملغرب وأثيوبيا إىل البالد بفضل 

هذا الشوق إىل أورشليم. ومن األمور األشد تأثرياً عىل نفسك االستامع إىل حكايات القادمني الجدد 

من أثيوبيا الذين ساروا مشياً عىل األقدام وفقدوا ذويهم وعىل شفاههم كلمة “أورشليم”. إن املرء 

يدرك حقيقة عظمة شعبنا وقوته عندما يحرض مؤمترهم السنوي ]يقصد للقادمني الجدد من أثيوبيا[ 

ويصغي إىل أقوالهم التي تنمّ عن هذا التواصل بني األجيال الذي ال يكن طمسه ال يف أوروبا – رغم 

فظاعة الهجامت عىل اليهود فيها – وال يف إفريقيا ولو يف املواقع النائية واملنسية.

للجيش  املؤسسني  واآلباء  واملقاتلني  الطالئع  حرّك  الذي  الطاقة  مصدر  أورشليم  حلم  كان  لقد 

واالقتصاد والثقافة واملجتمع يف إرسائيل. إن أورشليم هي عاصمة الشعب اليهودي منذ ثالثة آالف 

عام وهي مل تكن قط عاصمة ألي شعب آخر.

).....(

أتذكر كيف رفع العديد من الناس حواجبهم استغراباً عندما تحدثت عن التهديد اإليراين قبل 

رئيساً  انتخايب ألول مرة  بعد  الكونغرس يف واشنطن  أمام مجليَسْ  ألقيته  14 عاماً يف سياق خطاب 

دولتي  وكذلك  اإلنسانية  تواجهه  تهديد  أكب  إن  آنذاك  قلت  لقد  أسابيع.  بثالثة  إرسائيل  لحكومة 

النووي. أما اآلن فلم تُعد الحواجب مرفوعة استغراباً  ما هو إال سعي إيران للحصول عىل السالح 

أهم مسألة يكنني  ماذا سيفعلون. هذه هي  اآلن  لرنى  الحقيقة[.  ]بهذه  يعلم  الجميع  أصبح  بل 

طرحها هنا اليوم خالل مؤمتر أورشليم القدس وهي العاصمة األبدية للشعب اليهودي، وإن شعب 

إرسائيل خالد إىل األبد!

وثيقة رقم 58:

مع  اتفاق  ال  أن  فيه  يؤكد  املفاوضات  بدء  قبيل  عباس  محمود  ترصيح 
“إرسائيل” من دون القدس58 ]مقتطفات[
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القدس. وأوضح  اتفاق مع إرسائيل ال يتضمن  إنه لن يوقع عىل أي  الرئيس محمود عباس  قال 

والدولة  الالجئني  أعطوين  “لو  األربعاء:   – الثلثاء  ليل  القدس  لقاء مع أرسى محررين من مدينة  يف 

واملستوطنات من دون القدس، لن يكون هناك حل”. وأضاف: “لن يكون هناك أي فلسطيني يوقع 

عىل اتفاق يستثني القدس”. 

).....(


