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كلمة بنيامني نتنياهو يف افتتاح دورة الكنيست الشتوية حول الثورات
العربية وعملية التسوية السلمية مع السلطة الفلسطينية[ 287مقتطفات]
(األقواس املسننة يف هذه الوثيقة ،وما بداخلها من إيضاحات ،هي من إعداد
املصدر األصيل)
 30ترشين األول /أكتوبر 2011

أيها األفاضل،
()...
إن الكنيست تعود إىل دورتها الشتوية عىل خلفية أحداث إقليمية ُتعترب من األحداث األشد
دراماتيكية التي شهدها جيلنا .لقد ثار الشارع العريب وسقطت أنظمة حكم قدمية وتتأرجح أنظمة
أخرى وبدأت أنظمة جديدة تقوم .وال يستطيع أحد تقديم الضامنات بشأن نوعية أو استقرار أنظمة
الحكم الجديدة هذه ،كام يعجز كائن من كان عن إعطاء الضامنات بشأن موقفها من إرسائيل .يجب
القول إن هذا املوقف مل يكن جيداً ،ولشديد األسف فإنه من املستبعد تحسينه عند معظم أنظمة
الحكم الجديدة يف املدى املنظور عىل األقل.
إن أنظمة الحكم الجديدة تعتمد عىل الجامهري الهائجة التي تم تسميم العديد من أفرادها
وتغذية عقولهم بشكل ُم َمنْهج بالدعاية املناهضة للصهيونية واملعادية لليهود علامً بأن سياسة تخمري
العقول هذه كانت قد بدأت حتى قبل قيام الدولة وهي ال تزال مستمرة بقوة حتى يف أيامنا هذه.
وإذا كانت نتائج االنتخابات التونسية التي جرت قبل عدة أيام تشكل مؤرشاً عىل املستقبل فمن
املرجح أن نشهد صعود أنظمة حكم أخرى ذات مك ّون إسالمي غالب .إذ إن الحركات اإلسالمية هي
القوى األكرث تنظيامً واألشد قوة يف معظم الدول املحيطة بنا فيام تعاين القوى الليربالية التي تتطلع
نفس هذه املصطلحات) الرشذمة والضعف .وإذا مل يعتدل املنظور اإلسالمي
إىل الحرية والتقدم (كام ّ
املتشدد فمن املشكوك فيه أن تتحقق اآلمال الكبرية التي ازدهرت عند انطالق الربيع العريب .قد
يتأجل موعد تحقيق هذه اآلمال جيالً كامالً إىل حني انتهاء املوجة الحالية أي إىل أن ُتنح القوى
التقدمية الفرصة لقيادة العامل العريب يف طريق جديد.
التاليي :حالة
املصطلحي
أيها األصدقاء ،لو كان عيلّ اختزال ما نتوقعه يف املنطقة الستخدمت
ْ
ْ
عدم االستقرار وحالة عدم اليقني .إن انهيار حكم القذايف يف ليبيا واألحداث الدامية يف سوريا وخروج
القوات األمريكية من العراق والحكومة الجديدة يف تونس واالنتخابات املقبلة يف مرص وغريها من
األحداث – لهي تطورات تعرب جميعاً عن التغيريات الهائلة الجارية يف محيطنا .ومن شأن هذه
التغيريات أن تزيد من حالة عدم االستقرار داخل الدول املختلفة أو فيام بينها.
هنالك قوى عظمى إقليمياً تحتضن الرشق األوسط لتسعى إىل زيادة نفوذها لدى أنظمة الحكم
الجديدة .ولن يكون هذا النفوذ عىل الدوام —تخفيفاً للهجة— مبا يصب يف صالحنا .إن إيران هي
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إحدى هذه القوى علامً بأنها تواصل مساعيها للحصول عىل السالح النووي .وإذا تحولت إيران إىل
قوة نووية فإنها ستشكل تهديداً خطرياً للرشق األوسط وللعامل أجمع ناهيك عن تهديدها املبارش
والخطري لنا.
شيئي وهام القوة واملسؤولية.
إننا نحتاج إزاء حالة عدم اليقني وعدم االستقرار التي نواجههام إىل ْ
إن القوة تطال جميع املجاالت – األمن واالقتصاد واملجتمع وغريها؛ أما بالنسبة للمسؤولية فهي
تعني توجيه دفة سفينة دولتنا يف البحر الهائج الذي نتواجد فيه .يجب علينا مواصلة بناء قوة
دولة إرسائيل يف جميع املجاالت األمنية لتقديم الحلول للتحديات والتهديدات الجديدة التي
نجابهها.
لقد ثبت لدينا يف األيام األخرية مرة أخرى أن أحد هذه التحديات يتمثل مبواجهة عرشات اآلالف
موجهة إىل مدننا .إن بطاريات منظومة “القبة
من الصواريخ والقذائف التي ميتلكها أعداؤنا وهي َّ
الحديدية” [العرتاض الصواريخ املعادية قصرية ومتوسطة املدى] واألنظمة الدفاعية األخرى ضد
الصواريخ والقذائف ال تقدم إال الحل الجزيئ .إنها بالفعل تزيد من إجراءات حامية سكان جنوب
البالد لكننا نعتزم نرش منظومات أخرى يف أماكن أخرى من البالد.
غري أن التصور األمني ال ميكنه أن يستند إىل الدفاع فقط بل يجب أن يتضمن القدرة عىل الهجوم
كونها حجر أساس القوة الرادعة .إننا نعمل —وسنظل نعمل— بقوة وحزم حيال الجهات التي تهدد
أمن دولة إرسائيل ومواطنيها.
هناك لدينا مبدآن تهتدي بهام سياستنا :أوالً – “تغدى بعدوك قبل أن يتعىش بك”؛ ثانياً – “إن
األساسيي
ألفي عام عاجز ًا عن تحقيق هذ ْين املبدأ ْين
ْ
َمن اعتدى عليك دمه مباح” .وكان شعبنا طيلة ْ
دفاعاً عن نفسه .إنهام املبدآن األساسيان للدفاع وبالتايل فقد دفع الشعب اليهودي أفظع الثمن يف
تاريخ األمم والشعوب جراء هذا العجز .غري أن هذا الواقع تغري كلياً عند قيام دولة إرسائيل ونشأة
جيش الدفاع .وقد عملت حكومات إرسائيل املتعاقبة مبقتىض هذين املبدأ ْين حيث حاربت أولئك
الذين هددونا وهاجمت أولئك الذين اعتدوا علينا .أما أنا فقد أوعزت إىل جيش الدفاع واألجهزة
األمنية منذ تسلمي منصب رئيس الوزراء بالعمل بشكل منهجي وصارم ضد قادة اإلرهاب ومرتكبيه.
وهكذا تعاملنا مع املجموعة اإلرهابية التي يف سيناء قبل نحو شهر ْين [قاصداً االعتداء اإلرهايب
الكبري عىل الحدود املرصية شاميل إيالت] إذ متت تصفية أولئك الذين خططوا ونظموا هذا االعتداء
بعد وقوعه ببضع ساعات ،كام انتهجنا النهج ذاته نهاية األسبوع املايض [قاصداً استهداف مجموعة
مطلقي صواريخ تابعة للجهاد اإلسالمي قرب رفح] .وهذه هي املناسبة الالئقة لتقديم الشكر مجدداً
لجنود جيش الدفاع وأفراد قوى األمن واألجهزة االستخباراتية الذين يعملون دون كلل عىل مدار
الساعة صباحاً مساء ذوداً عن دولتنا وجميع سكانها.
إننا سنواصل العمل مبنتهى القوة للدفاع عن أنفسنا كام نستمر يف التعامل مبنتهى املسؤولية
مع الواقع اإلقليمي املعقد .لعل بعض نواب الكنيست مل يكرتثوا بحقيقة معايشتنا واقع ًا معقداً.
لقد شهدنا قبل نحو شهر ْين تعبري ًا عملياً لهذا التعقيد عندما اعتدى جمع ملتهب املشاعر عىل مقر
السفارة اإلرسائيلية يف القاهرة غري آبه مبا إذا كان هناك اتفاق [سالم بني البلدين] من عدمه حيث
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كانت نواياه ورسالته واضحة .وقد عشنا عندها لحظات بالغة التوتر والتعقيد .أرجو تقديم الشكر
لوزير الدفاع باراك ووزير الخارجية ليربمان حيث عملنا بالتعاون مع اإلدارة األمريكية والحكومة
املرصية ومتكنا من إنهاء الحدث نهاية موفقة من خالل إعادة املحارصين [عدد من رجال أمن
السفارة يف القاهرة الذين حورصوا بداخلها] وعائالتهم إىل البالد.
إن الواقع املتغري برسعة أمام ناظر ْينا يضع الكثري من العوائق أمامنا لكنه مينحنا بني حني وآخر
الفرص التي مل ن َرها من ذي قبل .إذ تتحول إرسائيل برسعة يف العامل املتغري إىل قوة رائدة يف مجال
الفضاء اإللكرتوين املعروف باسم “حرب الحواسيب” .إن قدراتنا الخاصة يف هذا املضامر تجعل
دوالً كبرية وهامة ترغب يف التعاون معنا مام مينحنا فرصة لتكوين الرشاكات الجديدة التي مل تكن
موجودة يف املايض حيث أتوقع اكتساب هذا العامل أهمية كبرية عىل الصعيد الدويل خالل السنوات
القريبة .وكنت قد استحدثت مؤخراً هيئة قومية ُتعنى بالفضاء اإللكرتوين تعزيزاً لقدراتنا يف هذا
املجال .إنه ميثل املستقبل وقد أصبحنا حارضين فيه.
املطلوبتي لتكريس أمن إرسائيل تشكالن أيضاً مفتاحاً للسعي إىل السالم.
إن القوة واملسؤولية
ْ
إذ يتم عقد اتفاقات السالم يف الرشق األوسط مع القوي وليس مع الضعيف .كلام أصبحت إرسائيل
أقوى اقرتب السالم .ويجتمع الشعب يف إرسائيل عىل رغبته يف إحالل السالم لكننا نبحث عن السالم
الحقيقي القائم عىل ضامن األمن وكذلك عىل االعرتاف بحق الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة
قومية يف وطنه .إننا مستعدون لتقديم التنازالت لكننا نرفض التس ّيب األمني.
وكنت حتى فيام قبل الزلزال الذي يجتاح منطقتنا قد أرصرت عىل املصالح األمنية اإلرسائيلية،
([ )...و] أنني ملتزم بهذا األمر حالياً .إنني أتعهد لكم بأننا سنظل خالل املفاوضات السلمية حريصني
عىل مصالحنا القومية ويف مقدمتها املصالح األمنية .وقد قيل عني نهاية األسبوع املايض إنني مفاوض
قاسٍ .وأعلم يقيناً بأن هذا الكالم قيل من باب النقد لكنني أعتربه مجاملة.
أرجو أن أقول لرئيس السلطة الفلسطينية [محمود] عباس إنني لست قاسياً فيام يتعلق بالسالم
بل إن نهجي صارم فيام يخص أمن دولة إرسائيل ومواطنيها وسأظل سائراً عىل هذا النهج كونه ميثل
واجبي األعىل واألسايس بصفتي رئيس ًا لحكومة إرسائيل .إنني مستعد لصنع السالم الحقيقي مع
جرياننا لكنني أرفض املخاطرة بأمننا ومستقبلنا .وبالتايل يجب أن يقرتن أي اتفاق سالم باتفاقات
أمنية راسخة ميدانياً وإال فإنه بكل بساطة لن يصمد .أما املفاوضات فمن أجل إنهائها يجب إطالقها.
وقد دعوت القيادة الفلسطينية مرة تلو األخرى إىل خوض املفاوضات املبارشة يف عجالة .إذ سبق أن
وجهت إليها هذه الدعوة يف سياق خطايب يف جامعة بار إيالن ثم يف خطاب آخر أمام الكنيست ثم
يف خطايب أمام الكونغرس األمرييك وأخرياً يف خطايب أمام [الجمعية العامة] لألمم املتحدة فضالً عن
عرشات الدعوات املامثلة يف مناسبات أخرى.
كام أنني استجبت القرتاح الرباعية الدولية إجراء مفاوضات مبارشة مع الفلسطينيني دون رشوط
مسبقة .لكن يجب القول إن الفلسطينيني يتمسكون لألسف الشديد برفضهم إجراء مفاوضات
مبارشة معنا .إنهم قرروا بدالً من الجلوس إىل طاولة املفاوضات عقد التحالف مع حامس واتخاذ
إجراءات أحادية يف األمم املتحدة مبا يف ذلك ما قاموا به اليوم .إننا لن نجلس مكتويف األيدي إزاء هذه
569

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

الخطوات التي متس بإرسائيل وتنتهك بصورة سافرة أبسط االلتزامات التي قطعتها األطراف املعنية
عىل نفسها فيام يتعلق بعملية السالم مبعنى حل النزاع القائم بيننا عرب التفاوض املبارش دون غريه.
ولألسف فإن الفلسطينيني يسعون إلقامة دولة فلسطينية دون اتفاق سالم فيام نحن نؤيد قيام
دولة فلسطينية ضمن اتفاق سالم .هذا هو الواقع املحض ويعلم هذه الحقيقة كل ذي بصرية ونزاهة.
ولن أوافق عىل هذا األمر ،مثلام كان سريفضه أي زعيم مسؤول آخر.
إن صديقتنا الواليات املتحدة تقف ثابتة إىل جانبنا يف معارضة اإلجراء الفلسطيني األحادي
يف األمم املتحدة حيث نق ّدر هذا األمر كثرياً .وأعلم بأنه كان هناك َمن شكك يف [متانة] العالقات
اإلرسائيلية األمريكية لكن التحالف بيننا عميق وراسخ .إن التعاون بني الواليات املتحدة وإرسائيل
يحتضن مجاالت كثرية وهامة حيث يستند هذا التحالف إىل دعم قوي مينحه الشعب األمرييك
إلرسائيل باإلضافة إىل القيم واألهداف املشرتكة .ويزداد هذا الدعم رسوخ ًا يف السنوات األخرية حيث
تويل الواليات املتحدة – مثلها مثلنا – أهمية كبرية لصيانة اتفاقات السالم التي عقدناها مع مرص
واململكة الهاشمية األردنية .إن هذه االتفاقات تشكل أساساً لالستقرار اإلقليمي و ُيعترب الحفاظ عليها
مصلحة إرسائيلية بامتياز.
لقد عززنا خالل العام املايض عالقات التعاون مع سلسلة من دول املنطقة بدءاً باليونان وانتهاء
بقربص (أيها السيد الرئيس [رئيس الدولة] ،أعلم بأنك مقبل عىل زيارتها) باإلضافة إىل رومانيا وبلغاريا.
أما بالنسبة لرتكيا فقد شهدنا إننا ال نزال نتعاضد يف أوقات الشدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية
حتى بوجود الخالفات بيننا .إذ كانت تركيا قد اعتمدت هذا النهج عند شبوب حريق الكرمل فيام
انتهجناه نحن بعد وقوع الزلزال الذي اجتاح تركيا األسبوع املايض .وأمتنى أن نجد مستقب ًال الطريقة
لتحسني العالقات بني البلد ْين.
إن القوة واملسؤولية هام الطاقة املحركة والبوصلة الدالة عىل أدائنا يف املجال األمني غري أن
املجالي االقتصادي
األدوات ذاتها مطلوبة للتعامل الناجح مع التحديات الكربى التي نواجهها يف
ْ
واالجتامعي أيضاً .إذ كان االقتصاد العاملي قد تعرض يف السنوات األخرية لهزة هائلة مل تنتهِ بعد.
ما زالت املياه هائجة وهنالك دول غربية محورية مل تترصف بشكل مسؤول ومل تأبه بالخطر بل
انشغلت باألقاويل ومل تقدم عىل عمل الالزم لتجد نفسها اآلن عىل حافة اإلفالس .ومل يتوقف األمر
عند تخفيض تصنيفها االئتامين ومعاناة جامهريها من البطالة .أما إرسائيل فقد تخطت حتى اآلن
العاصفة االقتصادية إذ ما من شك يف أن النهج املسؤول الذي اعتمدته خالل العقد األخري قد ساعدها
يف ذلك كثرياً.
().....
أيها نواب الكنيست ،لقد تحدثت (وأعرتف بأن كالمي مل يلقَ دامئاً النجاح الكبري )..أمامكم عن
القوة واملسؤولية .دعوين أتحدث أيضاً عام يربط بينهام أال وهو الوحدة .إذ كنا قد أعدنا إىل أرض
أسبوعي الجندي األسري غلعاد شاليط بعد خضوعه طيلة أكرث من  5سنوات ألرس حامس.
الوطن قبل
ْ
وقد تأثرت كثرياً – شأين شأن جميع أبناء الشعب – عندما رأيت غلعاد ينزل من املروحية [التي
أقلته إىل البالد بعد اإلفراج عنه] .وقد وقفت الدولة بأكملها عىل مدى عدة أيام متحدة متامسكة
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منفعلة وهي تحيط بجندي واحد متت إعادته إىل البالد .ثم أفرجنا األسبوع املايض بالتنسيق مع
مرص ومبعاونة الحكومة األمريكية والنائب يرسائيل حاسون من كتلة كادميا – أفرجنا عن الشاب
إيالن غرابيل الذي كان قد قدم مبفرده من الواليات املتحدة وانخرط يف لواء املظليني يف جيش الدفاع
وأصيب يف حرب لبنان الثانية .كام أننا سنواصل العمل عىل تأمني اإلفراج عن املواطن عودة ترابني
املحبوس يف السجن املرصي منذ  11عاماً .وال أنىس ولو للحظة يوناتان بوالرد [املواطن اليهودي
األمرييك الذي أدين مبامرسة التجسس لصالح إرسائيل] الذي يقبع يف السجن األمرييك منذ قرابة
 26عاماً .إننا سنواصل العمل بكل ما أوتينا من طاقة الستقدامه إىل إرسائيل .كام أننا لن نتوقف عن
السعي الستيضاح مصائر جنودنا املفقودين.
أيها أصدقايئ نواب الكنيست ،إن الوحدة التي تجعلنا نعمل من أجل جندي واحد وحيد إمنا
نثبت قدرة شعبنا عىل رص صفوفه يف لحظات االختبار .إن هذه الوحدة تعرب عن قوتنا ومسؤوليتنا
والتكافل بيننا .إنني أؤمن بقوة هذه الوحدة حتى يف لحظات االختبار يف الكنيست ،إذ أعتقد بأنه
رغم الخالفات القامئة بيننا فسنعرف يف لحظات االختبار هذه كيف نتسامى ونعمل معاً من أجل
تحقيق الغايات الهامة املشرتكة لنا جميعاً .هذه هي املبادئ التي نستيضء بها – القوة واملسؤولية
والوحدة .لدينا دولة واحدة – لنحافظ عليها معاً.
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رحب األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي ،الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغيل اليوم االثنني
 31أكتوبر  ،2011بحصول دولة فلسطني عىل العضوية الكاملة يف منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة ،اليونسكو ،بأغلبية مائة وسبعة أصوات ،معترباً هذا اإلنجاز التاريخي ،مقدمة
إيجابية يف إطار املساعي للحصول عىل العضوية الكاملة يف األمم املتحدة.
وهنأ إحسان أوغيل السلطة الوطنية الفلسطينية ،والشعب الفلسطيني ،عىل هذه الخطوة
النوعية التي من شأنها أن تخدم مساعي الفلسطينيني يف الحصول عىل اعرتاف دويل كامل بدولتهم
القادمة ،مشدداً يف الوقت نفسه عىل استمرار دعم منظمة التعاون اإلسالمي للجهود الفلسطينية
حتى تنجح يف مسعاها للحصول عىل العضوية الكاملة يف األمم املتحدة ،وقيام دولتها املستقلة،
وعاصمتها القدس الرشيف.
وكان األمني العام للمنظمة قد وصل إىل باريس أمس األحد من أجل استكامل جهوده املكثفة
لضامن الحصول عىل أصوات الدول األعضاء يف املنظمة ،كام أجرى مباحثات عديدة مع املسؤولني
الفلسطينيني ،ورؤساء الوفود املشاركة يف املؤمتر العام لليونسكو بغية ترتيب الجهود وتنسيقها قبل
التصويت يف املؤمتر.
571

