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مؤمتر صحفي لبنيامني نتنياهو واملستشارة األملانية أنجيال مريكل حول
28
العالقات اإلرسائيلية األملانية وعملية التسوية السلمية
(األقواس املسننة يف هذه الوثيقة ،وما بداخلها من إيضاحات ،هي من إعداد
املصدر األصيل)
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أقوال رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو خالل املؤمتر الصحفي املشرتك الذي عقده مع املستشارة
األملانية أنغيال مريكل
أيتها السيدة املستشارة أنغيال [مريكل] ،مرحباً بك يف إرسائيل ويف أورشليم القدس .كام أنني
أرحب بأعضاء الحكومة األملانية الذين يرافقونك يف هذه الزيارة الهامة .إن هذا االجتامع هو الثالث
مجلس الوزراء اإلرسائييل واألملاين .وتشكل هذه االجتامعات تعبرياً آخر عن التغيري
من نوعه بني
َ ْ
الشعبي اليهودي واألملاين .كان قد أطلق مسرية
الجذري والعميق الحاصل يف مجمل العالقات بني
ْ
التغيري رئيس الوزراء [األول لدولة إرسائيل] دافيد بن غوريون واملستشار [األملاين كونراد] أدنهاؤير
[يف خمسينيات القرن الـ  ]20ثم تبعهام رؤساء حكومات إرسائيليون ومستشارون أملان آخرون ،وها
ونوسع ونع ّمق هذه املسرية.
نحن نواصل السري يف أعقابهم ّ
إن الشعب اليهودي يعرف أن أملانيا أصبحت دولة مختلفة [يقصد أنها تختلف عن أملانيا النازية
التي قادت مرشوع إبادة اليهود إبان الحرب العاملية الثانية] .إنها الدولة األملانية التي تدعم جهودنا
الرامية إىل ضامن مستقبل دولة إرسائيل —الدولة اليهودية— وأمنها وازدهارها.
أيتها الصديقة أنغيال مريكل ،إن زيارتك للبالد اليوم تتم بالتزامن مع حدوث عواصف هوجاء يف
منطقتنا .وهناك يف املساحة الشاسعة التي تفصل بني باكستان ومضيق جبل طارق مكان واحد دون
غريه ال ّ
شك يف استقراره أال وهو دولة إرسائيل.
إن الرشاكة بيننا تقوم أوالً عىل قيم مشرتكة وراسخة وثابتة ومتينة .كام أنها تستند إىل مصالح
مشرتكة .لقد متثل األمر قبل لحظات خالل الجلسة النهائية الوافية —رغم قرص مدتها— للمداوالت
الجارية بني أعضاء حكومت ْينا .لقد تباحثنا حول تشكيلة متنوعة من املواضيع وصوالً إىل  7اتفاقات
تتعلق مبجاالت األمن واالقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وحامية البيئة والفنون والثقافة وغريها.
ُ
وأكدت لك
كام أننا تناولنا بإسهاب هدفنا املشرتك القايض بدفع السالم واألمن يف املنطقة .سبق
[مخاطباً املستشارة األملانية] أن حكومة إرسائيل ملتزمة بالسالم وتعمل —وستظل تعمل— من
أجل دفع فرص التوصل إىل حل مع الفلسطينيني .إن هذا األمر ليس ما ُيستهان به إذ مثة الكثري من
املسائل الواجب حلها وصوالً إىل سالم دائم ومستق ّر ،غري أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الحل ال مي ّر
عرب الخطوات األحادية الجانب أو من خالل محاوالت فرض السالم من الخارج بل عرب الجلوس معاً
يف مسعى لحل هذا النزاع املعقد والشائك باملفاوضات املبارشة.
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إن مق ّر “أبو مازن” [محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية] يوجد يف رام الله عىل ُبعد رحلة ال
تدوم إال  10دقائق من مق ّرنا .إنني أستطيع زيارته مثلام يكون بوسعه زياريت .ويف نهاية املطاف —حتى
وإن استغرق األمر بعض الوقت— فال سبيل آخر لتحقيق السالم .وبالطبع نريد ضامن االستقرار
اإلقليمي ليك تكون الفرصة واردة لرتسيخ السالم ،ونرى أن هذا السالم يجب أن يستند إىل األمن.
أعتقد بأن الجميع بدأ يدرك حقيقة وجوب ربط االتفاقات السلمية باتفاقات أمنية وذلك
لسببي :أوالً– إن هذه [االتفاقات األمنية] إمنا تحافظ عىل السالم نفسه؛ ثانياً– إن الحاجة تقتضيها يف
ْ
االحتاملي مام يعني أن املداوالت حول
حال حصول “رشخ” يف اتفاقات السالم .ويجب أن نتهيأ لكال
ْ
وتهم جرياننا – يتوجب إجراؤها بالتفاوض املبارش.
هذه القضايا – وحول جميع املسائل التي تهمنا ّ
كام أن االتفاقات األمنية مطلوبة لوجود جهات تريد إحداث “رشخ” يف السالم ويف مقدمتها
نظام املاليل يف إيران .إن إيران تعمل حيثام كانت للقضاء عىل السالم واالستقرار .إنها تعمل يف كل
من أفغانستان والعراق واليمن ولبنان وغزة وإفريقيا ،كام أنها تط ّور حالياً قدرات تسمح لها بتهديد
أوروبا ،وبالتايل فمن البديهي تص ّور الخطر الجسيم الذي ستشكله إيران حال امتالكها السالح النووي
بالنظر إىل مامرساتها الحالية أي يف الوقت الذي ال يوجد بحوزتها سالح نووي.
ومن هنا فإن املجهود الرامي إىل منع حصول إيران عىل السالح النووي ما هو إال مجهود من
أجل السالم واالستقرار واملسؤولية .أود تهنئة املستشارة مريكل عىل موقفها الواضح والحازم والقوي
من هذه القضية علامً بأن الحاجة أصبحت تستدعي حالياً هذا املوقف أكرث من أي وقت مىض ألن
إيران إمنا ترسل رسالة شديدة الوضوح إىل املجتمع الدويل مفادها أنها ال تنوي بأي حال التخيل عن
طموحاتها لتطوير السالح النووي.
ولهذا السبب يتعني عىل املجتمع الدويل أن يرسل إىل إيران رسالة ال ّ
تقل وضوحاً تفيد بإرصاره
عىل إجهاض هذه الطموحات .ويعني هذا األمر أوالً تشديد العقوبات [الدولية املفروضة عىل إيران].
سبق وتحدثت عن هذا األمر مرات عديدة ،غري أنه يجب جعل إيران تدرك حقيقة أن هناك خياراً
آخر غري خيار العقوبات ليك تقتنع بالتخيل عن برنامجها النووي ،وكلام زاد الخيار اآلخر مصداقية
ق ّلت الحاجة لتفعيله.
لقد أخربت املستشارة مريكل أنه خالل فرتة األعوام الـ  16التي مضت منذ بدء حديثي عن امللف
النووي اإليراين مل يكن هناك إال عام واحد ال أكرث أوقفت فيه إيران برنامجها النووي ،حيث كان ذلك
عندما اعتقدت إيران عام  2003بأن الواليات املتحدة قد تتخذ ضدها ذلك الخيار اآلخر .لذا أعتقد
بأنه إذا عمل املجتمع الدويل بروية وحزم وبتضافر القوى لصد املخاطر التي تطالنا جميعاً وأيضاً من
أجل دفع السالم —وهو ّ
محط تطلعاتنا جميعاً— فإن فرصة تحقيق النجاح ما زالت واردة حتى يف
هذه األيام العصيبة.
بالتايل أرجو تقديم الشكر لك ،أيتها املستشارة مريكل ،عىل زيارتك وزيارة أعضاء الحكومة
األملانية .إننا نق ّدر كثرياً التعاون بني حكومت ْينا .وأعلم يقيناً بأن هذا التعاون مل يأتِ تلقائياً بل نتج
عن جهود وإرادة ونية القيادات .وعليه أرجو تهنئتك والتعبري عن الشكر واالمتنان لك ملا تقومني به
من جهود شخصية بصفتك مستشارة ألملانيا خالل فرتة واليتك لتعزيز التعاون بني إرسائيل وأملانيا.
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إنني أتوقع استمرار العمل معك خالل السنوات املقبلة لدفع أهدافنا املشرتكة مبا يصب يف مصلحة
بلد ْينا واالستقرار اإلقليمي والسالم.
بعض من أسئلة الصحافيني:
ْ
ْ
ْ
مرصيتي
عسكريتي
كتيبتي
سؤال .. :لقد أوردت وكالة أسوشييتد برس أن إرسائيل سمحت بدخول
إىل املنطقة املنزوعة السالح [طبقاً ملعاهدة السالم اإلرسائيلية املرصية] يف سيناء .هل تستطيع
تأكيد النبأ؟ هل تنوي إرسائيل مواصلة دعم محاوالت الحكومة املرصية لضبط األوضاع هناك؟
رئيس الوزراء :ال يسعني التعقيب عىل كل ما تذكره الصحافة لكن أود الحديث عن سياستنا تجاه
مرص .لقد حدث قبل أكرث من  30سنة تغيري هام يف املنطقة إذ صنعت مرص —وهي أكرب دولة
عربية وكانت قد قادت الحروب ضد دولة إرسائيل— السالم مع إرسائيل مام أدى إىل واقع
إقليمي جديد وأفسح املجال سواء أمامنا أو أمام مرص نفسها .وبالتايل كانت غايتنا القصوى
تخصنا وحدنا بل تشاركنا
وال تزال هي الحفاظ عىل السالم ،ال بل أعتقد بأن هذه الغاية ال ّ
فيها صديقتنا أملانيا وبالطبع صديقتنا الواليات املتحدة وجميع الدول التي ترغب يف استمرار
السالم .ال يوجد بيننا َمن يريد العودة أدراجه إىل تلك الفرتة العصيبة ونتابع جميع ًا [ما يجري
يف مرص] برتقب وقلق وأمل يف صون السالم .إن مفردات السالم واالستقرار واألمن تنطوي عىل
أهمية وهي متشابكة كام نعلم ذلك .ومن هذا املنطلق فإن سياستنا ترمي إىل حفظ السالم
طاملا كان األمر رهناً بنا .وقد احرتمت مرص طيلة العقود املاضية اتفاقية السالم ومل تخرقها ،كام
أنها مل تنتهكها خالل األيام األخرية.
سؤال :أيها السيد رئيس الوزراء ،هل أسعفك الوقت ملحادثة سفرينا يف مرص ّ
واالطالع منه عىل صورة
ما يجري؟
رئيس الوزراء :لقد تحدثت خالل األيام األخرية مع وزير الخارجية ووزير الدفاع بشكل متواصل
وكذلك مع ممثيل جميع األجهزة االستخباراتية دون استثناء عىل مدار الساعة .و ُيطلعني وزير
الخارجية عىل كل ما ي ِرد من السفارة يف القاهرة حيث أ ِعدُ ك بأنني أطلعه بدوري عىل كل ما
ي ِرد من األجهزة االستخباراتية.
إن مشكلتنا ليست ّ
االطالع عىل املعلومات الجديدة بل لدينا مشكلتان :إن املشكلة األوىل هي
قلقنا عىل مواطنينا املتواجدين هناك [يف مرص] حيث أعتقد بأننا نتعامل مع هذا املوضوع
بصورة مسؤولة ودون توجيه أي رسائل ،لكن يتعني علينا بنفس الوقت اتخاذ الخطوات الالزمة
بتنسيق كامل مع األجهزة السلطوية املختلفة.
فتخص دينامية األوضاع .قد نعلم جميعاً ما نتمنى حصوله وال أظنّ أن
أما املشكلة الثانية
ّ
[املواقف] تختلف كثرياً يف العامل الدميقراطي ،غري أننا نخىش خشية حقيقية من الوضع الذي
قد ينشأ [يف مرص] بسبب التقلبات الرسيعة التي تغيب عنها مقومات النظام الدميقراطي
العرصي كام نعرفها علامً بأن هذا التطور قد حصل يف عدة دول ومنها إيران األمر الذي أدى إىل
نشوء أنظمة حكم إسالمية متشددة تقمع حقوق اإلنسان وتدوس عليها دوس ًا وال تسمح بأي
حريات أو حقوق ،يف الوقت الذي تشكل فيه خطراً فادحاً للسالم واالستقرار وكذلك ملصالح
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جميع الشعوب املتحرضة .هذا ما نخشاه —أو ما أخشاه شخصياً— وأرى أن هذه الخشية
نهتم به .د ْعني أ ِعدُ ك [مخاطباً املراسل] بأن
تؤلف بني جهات أخرى كثرية ،وهذا بالفعل ما ّ
التقارير تتوارد ع ّ
يل كل ساعة —ال بل كل نصف ساعة— حسب مقتضيات الوضع والظروف
السائدة وبالنظر إىل خطورة املسائل العالقة..
وهناك مثل عربي قديم يقول “يسكت العاقل يف ذلك الزمن” [نصيحة للعقالء مبالزمة الصمت
الترس ع يف إطالق الترصيحات واستباق األحداث] ..وأعترب نفيس شخصاً عاقالً وال أرى أي
وعدم ّ
حاجة —وال نية لديّ — للتطرق يف هذه اللحظة إىل التطورات املحتملة يف مرص..
نأمل يف حل املشاكل عىل أكمل وجه غري أنني أعرب عن الخشية التي أراها قاسامً مشرتكاً بني
جميع القادة الذين حاورتهم (وسبق أن تحدثت إىل عدد من قادة الدول يف األيام األخرية)،
حيث أعتقد بأن الجميع يتمنى حل املشكلة بطرق سلمية واستعادة االستقرار وحفظ السالم،
يصح القول إن منابع حالة عدم االستقرار وحالة الغليان ال تأيت من العنارص اإلسالمية
كام ّ
ّ
وتتجل صحة هذا املوقف بالذات يف تونس ولكن يف مرص أيضاً ،لكن باملقابل يجدر
املتطرفة.
القول إن حالة فوضوية قد تسمح لجهة إسالموية منظمة بالسيطرة عىل الدولة .لقد حدث
هذا األمر يف حينه يف إيران وأيضاً يف بعض الحاالت األخرى التي سيطرت فيها القوى املنظمة
عىل الدولة حينام تعرضت للتقلبات .لقد أعاد وزير الخارجية إىل أذهاين أمس أن األمر ذاته
قد وقع يف الثورة البلشفية [الشيوعية يف روسيا عام  ]1917ألن الثورة مل تكن أص ًال بلشفية بل
نشأ بداية نظام دميقراطي قاده ألكسندر ِك ِر ْنسيك إال أن القوة املنظمة التي دخلت الساحة
للسيطرة عليها قد عزلته بسهولة فائقة.
وأعتقد بناء عىل خالصة ما أستمع إليه من جميع القادة الذين حاورتهم —دون استثناء— بأن
الجميع يتمنون عدم ّ
متخض التطورات [يف مرص] عن نتيجة كهذه .هنالك مسائل أخرى كثرية
ننظر إليها نظرة مشرتكة لكن هذه املسألة أصبحت من أهم املسائل التي تؤلف حالياً بني كل
من يرغب يف سيادة االستقرار والتقدم والسالم يف هذه املنطقة وما عداها.
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بيان صادر عن املفوض السيايس العام والناطق الرسمي باسم األجهزة
29
األمنية يف رام الله عدنان الضمريي مينع فيه التجمعات غري املرخصة
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إشارة إىل تقارير بعض املنظامت األمريكية حول التظاهر املرتبط بأحداث مرص وتونس يف
فلسطني فإن املؤسسة األمنية الفلسطينية تؤكد أنها حظرت التجمعات الغري مرخصة والتي من
شأن السامح لها أن يؤدي إىل خلق حالة من الفوىض والتعارض مع النظام العام” وأضاف اللواء
ضمريي “أننا نستغرب االهتامم امللفت حول ظواهر صغرية يف فلسطني وتضخيم تقارير ليس لها ما
يدعمها عىل أرض الواقع لزج فلسطني والسلطة الوطنية يف نزاعات إقليمية ،يف الوقت الذي تعاين
فيه فلسطني من االحتالل اإلرسائييل واالستيطان ،ونؤكد أن أولويات الشعب الفلسطيني هي تعزيز
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