
بعد أن توىل بنيامني نتنياهو رئاسة الحكومة اإلرسائيلية لوالية ثالثة العام 2013، كان أكرث لقب 

التصق به هو »كينغ بيبي« )»بيبي« هو اسم التحبب له(، وراجت توقعات بأن يكون صاحب 

الوالية األطول يف تاريخ رؤساء الحكومة يف إرسائيل منذ دافيد بن- غوريون أول رئيس حكومة، 

والذي استمرت واليته 13 عاماً.

ومبوازاة ذلك، ترى دراسات إرسائيلية كثية أن هدف نتنياهو الوحيد الذي مل يتغيرّ هو البقاء 

أساسياً،  السلطة هدفاً  البقاء يف  يعترب  تاريخ إرسائيل  أول رئيس حكومة يف  وأنه  السلطة،  يف 

وبعضها يؤكد انعدام أي هدف آخر لديه يتخطى البقاء يف كريسرّ الحكم. ووفقاً لهذه الدراسات، 

ى الحذر وااللتزام الراسخ  فإن سعي نتنياهو اىل البقاء جعله يعتمد الحسابات املتأنية ويتوخرّ

َوسم  ما  الفلسطيني،  اإلرسائييل-  الرصاع  مبستقبل  يتعلق  فيام  سيام  وال  القائم«،  بـ»الوضع 

مسيته بتبني ما ميكن تسميته »عقيدة الالحل«. 

عىل  إرسائيل  فعل  مجال  لتوسيع  غطاء   » الالحلرّ و»عقيدة  القائم«  بـ»الوضع  متسكه  وشكل 

صعيد تثبيت حقائق جديدة أخرى عىل األرض يف املناطق الفلسطينية، وبالتايل فإن »الوضع 

القائم« ال يظل هو القائم حقاً بالنسبة إىل فرص أي تسوية سياسية يف املستقبل.

العام ضمن  الوعي  ناحية  من  كلياً  إرسائيل  تغيي  عىل  نتنياهو  عمل  الداخيل  املستوى  وعىل 

يخدم مرشوعه  مبا  فيها  والقانونية  واإلعالمية  السياسية  البنية  تركيب  إلعادة  يكل  ال  مسعى 

د. األيديولوجي اليميني املتشدرّ

عىل  أساساً  ز  ويركرّ مبتغاه،  لتحقيق  نتنياهو  انتهجه  الذي  الطريق  وقائع  الكتاب  هذا  يتتبع 

الوقائع التي تسببت باختفاء ما اصطلح عىل تسميته »السالم امُلمكن«.

كام يتناول الكتاب موضوعات مثل: فكر نتنياهو السيايس؛ منشأه األيديولوجي وتأثي والده 

املتطرف يف آرائه اليمينية عليه؛ موقفه من الفلسطينيني يف الداخـل وغي ذلك من موضوعات. 

هذا الكتاب بدعم من - دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية.
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توطئـة

شهدت إرسائيل يف النصف الثاين من أيلول 2014 وبعد أقل من شهر واحد عىل انتهاء 
الفلسطيني يف قطاع غزة  التي قام اجليش اإلرسائييل بشنهّها عىل الشعب  احلرب العدوانية 
يوم 10 متوز 2014 واستمرت مخسني يومًا وأطلق عليها اسم "عملية اجلرف الصامد"، 
ًا حول مقاربة بنيامني نتنياهو فيام يتعلق باملسألة الفلسطينية يف جهة، وبمستقبل  جداًل حادهّ

إرسائيل يف جهة أخرى. 
ومل يكفهّ هذا اجلدل إىل حني االنتهاء من تأليف هذا الكتاب )الورقة( وصواًل إىل 2 
كانون األول 2014- اليوم الذي أعلن فيه نتنياهو إقالة وزير املالية يائري لبيد رئيس حزب 
"يوجد مستقبل" ووزيرة العدل تسيبي ليفني رئيسة حزب "احلركة" من صفوف حكومته 
الثالثة، وأكد عزمه عىل تقديم موعد االنتخابات اإلرسائيلية العامة، مؤذنًا بذلك بسقوط 
هذه احلكومة التي كانت بدأت واليتها يف النصف الثاين من آذار 2013. ويوم 8 كانون 
األول 2014 صادقت اهليئة العامة للكنيست بالقراءتني الثانية والثالثة عىل مرشوع القانون 

اخلاص بحلهّ الكنيست، متهيدًا إلجراء االنتخابات العامة املقبلة يوم 17 آذار 2015.
يف هذا السياق، أكد الربوفسور حييعام فايتس املحارض الرفيع يف قسم التاريخ يف جامعة 
حيفا، أن هناك "بنيامني نتنياهو واحدًا ووحيدًا"، وهو الذي يقف وراء جممل أدائه كرئيس 
للحكومة اإلرسائيلية عىل مدار ثالث واليات توالها حتى اآلن )خالل األعوام 1996- 
د عىل أن هدفه واحد ال يتغريهّ وهو  1999، و2009- 2013، ومنذ العام 2013(، وشدهّ
البقاء يف السلطة. وأشار أيضًا إىل أنه أول رئيس حكومة يف تاريخ إرسائيل يعترب البقاء يف 

السلطة هدفًا أساسيًا، وإىل أن ليس لديه أي هدف آخر يتخطى البقاء يف كريسهّ احلكم.1
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وقد فعل فايتس ذلك من خالل سجال مع مقال بعنوان "سقوط نتنياهو الثاين"2 بقلم 
املحلل السيايس آري شافيط، ادعى فيه هذا األخري أن هناك نسختني من نتنياهو كرئيس 
للحكومة: نتنياهو األول يف واليته األوىل خالل تسعينيات القرن العرشين الفائت وبدا فيها 
"زعياًم شابًا، متعجرفًا، أيديولوجيًا ومستعدًا للمواجهة"، ونتنياهو الثاين يف واليتيه الثانية 
والثالثة ويبدو فيهام "ناضجًا، أشيب، براغامتيًا وحذرًا". وبرأي فايتس فإن الفرضية التي 
يستند إليها مقال شافيط ليست صحيحة بتاتًا، وملهّح إىل أن اعتقاد شافيط أن احلرب عىل غزة 

كانت بمثابة إيذان بسقوط نتنياهو الثاين خطأ.
ويتسق ما يقوله هذا املؤرخ اإلرسائييل بشأن "هدف البقاء يف السلطة" مع ما خلص إليه 
كثري من املقاالت والتحليالت اإلرسائيلية وكذلك األجنبية التي تناولت أداء نتنياهو كرئيس 

للحكومة منذ نحو عقدين من الزمن.
ويرى جلهّ هذه املقاالت والتحليالت أن سعي نتنياهو نحو اهلدف السالف دون ما عداه 
ك بسياسة "عدم الفعل" بدياًل من سياسة الفعل وال سيام فيام  من أهداف، هو ما جعله يتمسهّ
يتعلق بمستقبل الرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني، خدمة لغاية تكريس "الوضع القائم" الذي 

يتسم أكثر من أي يشء آخر بحالة الالحرب والالسلم، وبنهج إدارة الرصاع. 
وبحسب الباحث األمريكي حسني إيبيش، يتمثل أفضل توصيف لألسلوب السيايس 
الذي ينتهجه نتنياهو يف أنه يتفادى املخاطر ويبتعد عنها. فقد عرف يف جممل مسريته باعتامد 
ي احلذر وااللتزام الراسخ بـ"الوضع القائم". ويبدو أن قلة قليلة  احلسابات املتأنية وبتوخهّ
يف إرسائيل حتب نتنياهو، غري أن الغالبية تعتربه أمني اجلانب وتستطيع االعتامد عليه. وُتعترب 
ة احلكم يف بلد نادرًا ما تستويف حكوماته  هذه املعادلة ناجعة عىل نحو خاص للبقاء يف سدهّ

رة هلا. الوالية الكاملة املقرهّ
قه إىل مرتتبات احلرب األخرية عىل غزة، يؤكد هذا الباحث نفسه أن  وحتى لدى تطرهّ
إرسائيل حتت قيادة نتنياهو، ال تنفك تراوح مكاهنا سواء يف إثر هذه احلرب أو فيام يتصل 
باألسئلة الكربى التي تواجهها بشأن مستقبلها. وبرأيه فإن إرسائيل تؤجل يوم احلساب، 
وترجئ اختاذ القرارات بشأن األرايض املحتلة )منذ العام 1967( والفلسطينيني، وتدعي 
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بأن كل يشء سيكون عىل ما يرام بطريقة أو بأخرى. ويشري إيبيش إىل أن جتنهّب اخلوض يف 
القضايا العسرية، التي ال يريد معظم اإلرسائيليني التعامل معها والتي ال يتبادلون اإلمجاع 
بشأهنا، يشكل إسرتاتيجيا ممتازة بالنسبة للطموحات السياسية الشخصية التي حيملها نتنياهو، 
بيد أهنا يف الوقت عينه متثل انقطاعًا مقيتًا بينه وبني واجباته القومية العامة ويف مقدمها اختاذ 
القرارات الصعبة والرضورية، واإلقدام عىل املجازفات املدروسة واحلصيفة، ووضع مصالح 

الدولة فوق اعتبارات مسريته املهنية ومصريه السيايس الذي خيصه دون غريه.3
ويتفق مع إيبيش يف شأن املراوحة يف املكان أفيعاد كالينربغ، أستاذ التاريخ يف جامعة 
تل أبيب، الذي يؤكد أن مقاربة املراوحة يف املكان من دون فعل وال قرار ومن دون حتمل 
ات  مسؤولية، حتولت لدى نتنياهو إىل أيديولوجيا وإىل تكريس لـ"الوضع القائم". فالتغريهّ
احلادة يف العامل حول إرسائيل توجب عدم الفعل بحسب ما يرى نتنياهو، ألن كل فعل ينطوي 
عىل خماطرة. واملخاطرة ال حتسم. والصحيح القول إهنا حتسم لكن ليس بالنسبة إليه. وهو 
يالحظ أن يف جعبة نتنياهو خطط عمل للعامل كله، لكنه هو نفسه يفضل أن ينتظر لريى ماذا 
سيحدث وبتصميم كبري. وإرسائيل بقيادته تعرف أن تشري فقط إىل أسباب عدم اقرتاح أي 
خطة سياسية وعدم اقرتاح أي إسرتاتيجيا، ألن ثمة أخطارًا وال جيدر املخاطرة بالنسبة إىل 
نتنياهو عىل األقل. وبمرور الوقت بات احلليف الرئيس -وقد يكون الوحيد- إلرسائيل 
بقيادة نتنياهو هو الزمن الذي يعتقد أنه يعمل يف مصلحتها بطرق خفية، ولكن مشكلة الزمن 
أنه ال يعمل ملصلحة نتنياهو، وال يعمل ملصلحة أي أحد. فبينام يعيد الزمن تنظيم الرشق 
ق  األوسط، وينشئ أخطارًا جديدة إىل جانب احتامالت جديدة، فإن نتنياهو يبدو غري متحرهّ
ليشء عىل اإلطالق. ويعتقد هذا الباحث أن خطة سياسية يف هذا الوقت بالذات قد تؤيت 
ثامرها، لكن ربام ال تنجح أيضًا، واليشء املؤكد أن من شأهنا أن ُتغضب "جملس املستوطنات 

يف هيودا والسامرة" )الضفة الغربية( ولذا يفضل أن توزن األمور بتفكري عميق.4
يف واقع األمر فإنه يف كل يوم يمرهّ من دون "فعل كبري" يقوم به نتنياهو أو بموازاة انتهاج 
سياسة املراوحة يف املكان، ال يضيق جمال فعل إرسائيل عىل صعيد تثبيت حقائق جديدة أخرى 

عىل األرض يف املناطق الفلسطينية، ومن أجل ذلك ال حيتاج نتنياهو إىل قرارات عظيمة. 
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وبالتايل ال يظل "الوضع القائم" هو القائم حقًا بالنسبة إىل فرص التسوية السياسية.
هنا يلعب نتنياهو أيضًا عىل عامل الزمن. فهو يدرك أنه كلام نجح يف "رشاء" زمن من 
الفلسطينيني واألمريكيني ومن العامل، نجح يف إحلاق رضر أكرب بإمكان التوصل إىل اتفاق، 

واقرتب من واقع يستوطن فيه هيود يف مجيع املناطق املحتلة من البحر وحتى هنر األردن.5
سياسة  مستوى  عىل  كبرية  حاسمة  أفعال  عىل  اإلقدام  عدم  كان  إذا  ذلك،  عن  فضاًل 
إرسائيل اخلارجية هو أكثر ما يسم أداء نتنياهو، فإن هذه السمة ال تنطبق بتاتًا عىل صعيد 

سياسته الداخلية.
ووفقًا ملا يقوله الباحث سيفي رخيليفسكي فإن كليشيه "بنيامني نتنياهو ال يفعل شيئًا" هو 
أحد أكثر الكليشيهات التي يمكن دحضها، كونه يف العمق يفعل الكثري بل فعل األكثر منذ 
رئيس احلكومة اإلرسائييل األول دافيد بن- غوريون، وخصوصًا عىل صعيد تغيري إرسائيل 
كليًا، ضمن مسعى ال يكل إلعادة تركيب البنية السياسية واإلعالمية والقانونية يف إرسائيل 

د. بام خيدم مرشوعه األيديولوجي اليميني املتشدهّ
احلصيلة  "دكتاتورية  أسامه  مما  املذكور  الكليشيه  خطأ  ينبع  الباحث  هذا  قراءة  ويف 
احلايل  الوقت  يف  وباتت  الطويلة،  األعوام  مدار  إرسائيل" عىل  يف  نشأت  التي  العامة 
ختفي حقيقة بسيطة مفادها أن الروح والنية والرواية التارخيية والقصة ليست أهم يشء 
فحسب وإنام اليشء الوحيد، وهذه بالضبط هي احلقيقة التي يبدو أن نتنياهو يعرفها جيدًا 
مثل بن- غوريون. فاليشء األساس هو فن القصص، وكل األعامل يف الواقع تنبع من 
اهليمنة عىل الوعي، ألنه امليدان احلاسم الذي يصوغ الواقع، وهذا هو امليدان الذي عرف 
النازيون والفاشيون كيف يسيطرون عليه. وال يمكن القيام بأي عمل يف الواقع، وتنفيذ 
أي مصادرة أراض وأي استيطان، وتكريس أي فقر وفروق يف ظل رأساملية متوحشة 

إال بفضل تغيري الوعي فقط. 
إن هذا الكثري الذي فعله يتمثل إذن بتغيري الوعي اإلرسائييل العام. وحتت وطأة هذا 
"التغيري" يقوم نتنياهو بـ"هتويد" إرسائيل متامًا وصواًل إىل سنهّ "قانون أساس" ُيسمى "قانون 
ف إرسائيل بأهنا الدولة القومية للشعب اليهودي، وعن طريق الكشف الدائم  القومية" ُيعرهّ
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عن "األغيار األرشار" حيول دون أي جدل حول سؤال ما الذي تريده إرسائيل؟.6
وربام جيدر عند هذا احلدهّ أن نستعيد ما سبق أن قاله حملل سيايس وباحث إرسائييل آخر 
هو ألوف بن )رئيس التحرير احلايل لصحيفة هآرتس( لدى انتهاء أول عام من والية نتنياهو 
من  تعربهّ عن خوف عميق  اإلسرتاتيجية  مقاربته  أن  أكد  حيث  للحكومة،  كرئيس  الثانية 

التهديدات املحدقة بإرسائيل، وتضع سلم أولويات قبالتها. 
ن مما ييل:  وأضاف بن يف حينه أن سلم اخلوف لدى نتنياهو يتكوهّ
أواًل، جيب منع إيران من تطوير قدرة نووية عسكرية؛   -

ثانيًا، سنضطر إىل إجياد حل مالئم لتهديد الصواريخ والقذائف الصاروخية؛   -
ثالثًا، جيب علينا أن نحصن حق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها.7  -

هتدف هذه الورقة إىل تبيان أنه حتى وإن اعترب نتنياهو البقاء يف السلطة هدفًا أساسيًا، إال 
أنه ليس هدفه الوحيد عىل اإلطالق.

ونظرًا إىل أن اهلدف منها هو درس ما الذي تسبهّب به حكم نتنياهو إزاء عملية التسوية 
السياسية للقضية الفلسطينية، فستحاول الورقة أن تتقصهّ ما قامت به احلكومتان السابقة 
)2009- 2013( واحلالية )منذ 2013( اللتان وقف عىل رأسيهام إزاء هذه العملية وأساسًا 
بواسطة تصعيد طرحه ركنني لـ "السالم" مها رشعية الدولة اليهودية وأمنها، وستفعل ذلك 

ب ممارساهتام السياسية وامليدانية وال سيام عىل صعيد االستيطان. من خالل تعقهّ
وسيتم ذلك عرب إخضاع عقيدة نتنياهو السياسية واألمنية وما طرأ عليها من تغريهّ إىل 

التحليل بواسطة قراءة معمقة يف ما ييل: 
فكره السيايس كام جتىل يف كتابه "مكان حتت الشمس"؛  أ. 

املطلقة  بعبوديته  تتعلق  تأكيدات  منشأه األيديولوجي وتأثري والده عليه )وسط  ب. 
لوالده املتطرف يف آرائه اليمينية(؛  

أهم خطاباته وخصوصًا خطايبهّ بار إيالن 1 و2 وخطابه أمام مؤمتر "معهد دراسات  ج. 
األمن القومي" يف جامعة تل أبيب يوم 2014/6/29 والذي كان حموره "خيارات 
إرسائيل بعد وصول احلل الدائم إىل طريق مسدود" وعرض فيه نظريته السياسية 
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- األمنية، فضاًل عن ترصحياته واستنتاجاته خالل احلرب العدوانية األخرية عىل 
غزة ويف إثر انتهائها.

ز الورقة عىل املعطيات املتعلقة باالستيطان وبمامرسات احلكومة  يف الوقت عينه سرتكهّ
كلها يف هذا الشأن وممارسات كل طرف داخل االئتالف احلكومي عىل حدة.

ستطرح الورقة عدة أسئلة وستحاول أن جتيب عنها، من قبيل: هل كل ما فعله نتنياهو 
حتى اآلن هو دفع رضيبة كالمية للسالم فقط؟؛ ملاذا مل خيرج صقور الليكود عن طورهم 
خالل جولة املفاوضات اإلرسائيلية- الفلسطينية األخرية، وملاذا ال يسارع رشكاؤه اليمينيون 
يف االئتالف احلكومي إىل االنفصال عنه، هل ألهنم يدركون أنه غري جادهّ يف كل ما يتعلق 
بالتوصل إىل تسوية تقوم عىل أساس االنسحاب من الضفة الغربية وتقسيم القدس وتفكيك 

املستوطنات؟.
إن السؤال الرئيس للورقة هو درس كيف ينعكس "حرص" نتنياهو عىل جعل "السالم 
هذا  يشكل  مدى  أي  وإىل  الدولتني،  حل  باحتامالت  يتعلق  ما  كل  األمن" يف  إىل  مستندًا 

الناحية الواقعية العملية؟.  "احلرص" دافعًا لتقويض هذا احلل من 
وبطبيعة احلال ال ُبدهّ من تناول تأثري احلرب اإلرسائيلية األخرية عىل غزة يف سياق هذا 
تأييد دويل  إىل األمن"، وحماولة حشد  املستند  "السالم  املوضوع، يف ضوء تصعيد مطلب 
ثة" فحواها أن "املصاحلة  وإقليمي له. وأكثر فأكثر يف ضوء قيام نتنياهو أخريًا بطرح "عقيدة حمدهّ
األوسع نطاقًا بني إرسائيل والعامل العريب قد تساهم يف دفع السالم اإلرسائييل- الفلسطيني"، 
اإلرسائييل-  "السالم  أن  ومفادها  اآلن  حتى  سائدة  كانت  التي  للعقيدة  خالفًا  وذلك 
الفلسطيني قد يساهم يف دفع املصاحلة األوسع نطاقًا بني إرسائيل والعامل العريب"، كام يدأب 

عىل أن يؤكد يف اآلونة األخرية.
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)1( 

"عقيدة نتنياهو" احملّدثـة ما بعد آخر جولة
مفاوضات واحلرب على غزة: التسوية اإلقليمية أواًل!

يف يوم 10 متوز 2014 قام اجليش اإلرسائييل بشنهّ حرب يف قطاع غزة استمرت 50 
يومًا، وما يزال هناك جدل يف إرسائيل فيام إذا كانت هذه األخرية انترصت أو خرست. 

ووفقًا لرواية قيادة املؤسسة األمنية، فإن أهم إنجازات هذه العملية العسكرية كام رسدها 
رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلرسائييل اجلنرال بيني غانتس تتمثل بام ييل:

حتطيم القوة اإلسرتاتيجية األساسية حلركة "محاس"؛  .1
تدمري مجيع األنفاق اهلجومية التي خططت هذه احلركة الستخدامها من أجل شنهّ   .2

هجامت مسلحة؛
القضاء عىل اجلزء األكرب من منظومة إنتاج الصواريخ التي بحيازة فصائل املقاومة؛  .3
صدهّ حماوالت التسلل من البحر واجلو وأساسًا بواسطة طيارات من دون طيار.   .4

وأكد غانتس ما ييل: "لقد فعلنا اجلزء األكرب من هذا كله من دون أن نضطر إىل احتالل القطاع 
حيث كنا سندفع ثمنًا أكرب بكثري، وهذا إنجاز بحد ذاته. ويف هناية األمر قبلت محاس وقف 
إطالق النار من دون رشوط ومن دون حتقيق أي مطلب كانت ترصهّ عليه طوال فرتة العملية".8
د عليه أيضًا اللواء احتياط يعقوب عميدرور مستشار األمن القومي السابق  وهذا ما شدهّ

لرئيس احلكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو. 
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نتائج عملية  باملرارة حيال  الذين يشعرون  وفعل عميدرور ذلك يف سياق سجال مع 
"اجلرف الصامد" التي انتهت بعد 50 يومًا من القتال من دون القضاء عىل "محاس"، وأكد 
ره، مشريًا إىل أن إرسائيل حرصت خالل هذه العملية عىل قول  أن هذا الشعور ليس له ما يربهّ
احلقيقة وهي أن هدف القتال باستثناء تدمري األنفاق اهلجومية هو التوصل إىل تسوية قوامها 
"محاس" مطالب كبرية مثل مرفأ ومطار،  "اهلدوء مقابل اهلدوء". وعندما اتضح أن لدى 
السالح،  لدينا مطلب جتريد غزة من  املطالب  إنه يف مقابل مزيد من  قالت دولة إرسائيل 

وإذا أرادت "محاس" توسيع أهدافها، فيجب توسيع أهداف إرسائيل أيضًا.9
أما وزير الدفاع موشيه يعلون، فأكد أنه أواًل وقبل كل يشء يظل السؤال املطروح هو ما الذي 
يشكل انتصارًا؟، وأشار إىل أن الناس يتوقون النتصار عىل شاكلة انتصار حرب األيام الستة 
)حرب حزيران 1967(، وبمصطلحات عسكرية، كان ذاك بالتأكيد انتصارًا مذهاًل: القضاء 
عىل جيوش دول اجلوار العربية. لكن كم دام هذا الوضع قبل أن تبدأ حرب االستنزاف؟ ليس 

فرتة طويلة. وبالتايل، جيدر بنا البحث يف مسألة تعريف االنتصار، ودراسته بدقة. 
وتابع: "أنا أؤكد أن االنتصار هو دفع الطرف اآلخر إىل املوافقة عىل وقف إطالق النار 
برشوطنا نحن. هكذا نظرنا إىل املعادلة، قبل العملية، وبعدها. وبالفعل، دفعنا حركة محاس 
إىل املوافقة عىل وقف النار بطريقة معاكسة ألمنياهتا. وهذا بال ريب إنجاز. وهناك انتصار 
عىل األرض بحكم الثمن الباهظ الذي دفعه قطاع غزة. وأتوقع أن يفكروا مرتني قبل تصعيد 
العنف جمددًا يف املستقبل. فبعد عملية عمود سحاب )ترشين الثاين 2012(، دام مفعول قوة 
ردعنا عامًا ونصف العام، من جراء ثامنية أيام ونيهّف من القتال. دفعوا ثمنًا آنذاك، لكن الثمن 
قته هذه العملية".10 أكرب بكثري هذه املرة. ووحده الزمن سيخربنا ما هو نوع الردع الذي حقهّ
خالفًا ملا يقوله هؤالء املسؤولون العسكريون وسواهم، وملا يقوله أيضًا كثري من املسؤولني 
من  واسعة  أوساط  عىل  طاغيًا  يزال  ما  الذي  العام  الشعور  أو  االنطبـاع  فإن  السياسيني، 
اجلمهور اإلرسائييل العريض هو أن إرسائيل "فوتت فرصة انتصار أخرى" يف هذه املعركة. 
ج له، وفحواه  وهو شعور يتضـاد مع ما حاولت قيادة املؤسستني السياسية واألمنية أن تروهّ

أن إرسائيل حققت أهداف املعركة كاملة.  
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السياسية  املؤسستان  له  ج  تروهّ ما  بني  الكبرية  الفجوة  هذه  لنشوء  كثرية  أسباب  ثمـة 
واألمنية، وبني الشعور العام املهيمن عىل اجلمهور العريض بشأن هذه العملية العسكرية. 

وسأذكـر ثالثـة أسباب ُتعدهّ رئيسة من بينها:
األول- عقب حرب متوز 2006 يف لبنان )باعتبارها من صنف املواجهات غري   -
املتكافئة التي تواجه فيها دولة تنظياًم ال ينتمي إىل دولة( دأبت املؤسسة العسكرية 
اإلرسائيلية، وعىل رأسها رئيس هيئة األركان العامة للجيش آنئذ غايب أشكنازي، 
عىل أن تؤكد أنه يتعنيهّ عىل إرسائيل يف أي مواجهة عسكرية مقبلة من هذا الطراز 
أن "حتقق حساًم جليًا يف امليدان، عىل نحو ال يدع أي جمال لطرح السؤال بشأن هوية 
الطرف املنتصـر". وقد خلق هذا التوكيد "توقعات منطقية" بأن أي معركة مقبلة 

كهذه ال ُبدهّ من أن تنتهي من ناحية إرسائيل بحسم واضح غري قابل للتأويل.
ن، وبالذات لدى الرأي  الثاين- ال شكهّ يف أن "الوعي باالنتصار" عادة ما يتكوهّ  -
دها املؤسسة  العام الواسع، يف منأى عن "األهداف الرسمية للمعركة" والتي حتدهّ
بإزاء  نفسه  العام  الرأي  لدى  مستقل  موقف  إىل  الوعي  هذا  ويستند  السياسية. 
األهداف التي يفرتض أن تكون للمعركة. وبنـاء عىل ذلك فإنه ُيصدر حكمه عىل 
امتحان النتيجة النهائية. وأستطيع القول، من موقع املتابع املثابر، إن االنطباع العام 
بأن "إرسائيل أهدرت فرصة انتصار أخرى يف غزة" انعكس عىل نحو كبري للغاية يف 
دة، وأساسًا ترتبًا عىل ثالثة عوامل ظلت النتيجة  وسائل اإلعالم اإلرسائيلية املتعدهّ
النهائية للمعركة مفتقرة إليها. هذه العوامل هي: 1( أن حركة "محاس" مل ترفع 
دون  من  النار  إطالق  وقف  علنية،  بصورة  تطلب،  مل  أهنا  كام  البيضاء"،  "الراية 
قيد أو رشط؛ 2( مل تسفر املعركة عن التوصل إىل حل ُمرض، من ناحية إرسائيل، 
ملا تسميه بعمليات تعاظم قوة فصائل املقاومة؛ 3( مل تؤد املعركة إىل حتسني ظروف 

إرسائيل اإلقليمية والدولية.
األهداف  أن  العريض،  اإلرسائييل  اجلمهور  متلك  الذي  الشعور  ظل  الثالث-   -
دها عميدرور  الرسمية للمعركة التي طرحت من قبل املؤسسة السياسية )والتي حدهّ
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أعاله يف تدمري األنفاق والتوصل إىل تسوية قوامها "اهلدوء مقابل اهلدوء"( مل تكن 
ك  تعكس فعاًل األهداف احلقيقية التي تطلعت إىل حتقيقها. ويبدو أن أسلوب التمسهّ
ا أكثر يشء توفري غطاء للمؤسسة السياسية يف حال عدم  هبذه األهداف الرسمية تغيهّ

حتقيق األهداف األوسع واألبعد مدى للمعركة، والتي مل تتحقق فعاًل. 
بعد انتهاء احلرب عىل غزة الحظ حملل الشؤون العربية يف صحيفة هآرتس اإلرسائيلية 
نتنياهو  "محاس هي داعش وداعش هي محاس" الذي رفعه رئيس  تسفي برئيل أن شعار 
ر الرئيس  ه بأن احلرب التي قرهّ بالتزامن مع ذروة تلك احلرب رسعان ما انترش جيدًا، ونوهّ
األمريكي باراك أوباما يف هناية املطاف أن خيوضها ضد قاطعي الرؤوس من شأهنا أن تنقذ 

إرسائيل من عزلتها التي تفاقمت ولو لفرتة زمنية حمدودة11.
لكن يف الوقت ذاته، لفت برئيل إىل أن املقارنة بني احلرب ضد "داعش" واحلرب ضد "محاس" 
ديامغوغية بامتياز. فـ"محاس" مل تسيطر عىل أراض يف دولة إرسائيل كي تقيم فيها مسلخًا برشيًا، 
وهي منذ سبعة أعوام حمارصة مع مئات ألوف الفلسطينيني داخل قطاع غزة، لكنها تعترب "عنرصًا 
مسؤواًل" يف إمكانه منع اهلجامت ضد إرسائيل. وال تأيت رؤيتها النهائية بشأن إقامة دولة إسالمية 
عىل حساب تطلعها الوطني إىل قيام دولة قومية فلسطينية. وهي تقبل بمبدأ الدولة الفلسطينية 
ضمن حدود 1967 حتى لو كانت حتلم بإقامة دولة فلسطينية عىل مجيع أرايض دولة إرسائيل. 
أرايض  الكاملة" عىل مجيع  "أرض إرسائيل  بوهم  الذين حيلمون  وال خيتلف حلمها هذا عن 
فلسطني. وال ترفض احلركة املفاوضات السياسية مع إرسائيل، وهي يف هذه األثناء جتري معها 

حمادثات )غري مبارشة( من أجل التوصل إىل وقف إطالق نار دائم. 
غري أن هذا التقويم الذي يمكن القول إنه يتسم بقدر من التحليل الواقعي، ال يقع عىل 

آذان صاغية يف املؤسستني السياسية والعسكرية يف إرسائيل.
ووفقًا للترصحيات الصادرة عن نتنياهو يف هذا الشأن يمكن االستنتاج أنه ماض قدمًا 
نحو جتيري هذا الشعار لتسويغ إرصاره عىل أن يبقى "أمن إرسائيل" يف صدارة اجلدول العام 
أولويات  تغيري سلم  مقدمها  قرارات حاسمة يف  من  ذلك  يتطلبه  ما  مع  الثالثة،  حلكومته 

امليزانية اإلرسائيلية العامة لألعوام املقبلة. 
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وبغية إقناع الرأي العام بجدوى هذا اإلرصار، يستعني رئيس احلكومة اإلرسائيلية أكثر 
ل تنظيم "الدولة اإلسالمية"  يشء بوقائع احلرب األخرية عىل غزة ونتائجها، وبمرتتبات حتوهّ
الرشق  منطقة  مستوى  عىل  جديدة  اصطفافات  نشوء  إقليمية" لناحية  "قوة  إىل  )داعش( 

األوسط والعامل.
د عىل أن ثمة واقعًا أمنيًا جديدًا يواجه إرسائيل وُيلزمها بزيادة قدرات  ويف هذا اإلطار يشدهّ
جيشها، سواء اهلجومية منها التي تكلهّف أموااًل طائلة أو الدفاعية التي تكلهّف أموااًل طائلة 
أيضًا، ما يعني رضورة احلصول عىل موارد مالية أكرب بكثري مما كان اجليش التقليدي الذي 
خيوض حربًا باألسلحة التقليدية بحاجة إليه. ولتحقيق هذا جيب أن يكون األمر مستندًا 

. إىل اقتصاد قويهّ
نتنياهو  ألقاه  القارئ يف وهج عبارات تعميمية، نتوقف عند خطاب  وحتى ال يضيع 
يوم 11 أيلول 2014 أمام املؤمتر الدويل الرابع عرش لـ "معهد سياسة مكافحة اإلرهاب" 

يف هرتسليا.
ق أشالء، حيث تنهار بعض الدول  ر نتنياهو أن الرشق األوسط يتمزهّ يف هذا اخلطاب كرهّ
دة بشتى أشكاهلا حاملًة معها  فيه، وتصعد من فتحات الكثبان الرملية تيارات إسالمية متشدهّ
عداواهتا القديمة- اجلديدة. ويف ضوء ذلك يواجه الشيعة السنة، وتتصارع التيارات السنية 
ف مجيع هذه التيارات املتشددة  مع بعضها، فيام جُتمع عىل مكافحة الغرب وإرسائيل. وتوظهّ
األسلوب ذاته - "اإلرهاب". ويستهدف هذا "اإلرهاب" أواًل أبناء شعوب هذه التيارات 
ثم يستهدف إرسائيل. غري أن "اإلرهاب" الذي يستهدف إرسائيل ُيامَرس- برأيه- عىل نحو 
شديد اخلصوصية، كونه ال يستهدف املدنيني اإلرسائيليني فحسب بل أيضًا جيري تطبيقه 

بدايـًة من خالل استخدام املدنيني لدهيم )يقصد الفلسطينيني( دروعًا برشية.12 
وبحسب قراءة نتنياهو، فإن هذا الواقع جيعل األنظمة الديمقراطية وأوهلا إرسائيل إىل 

جانب الدول الديمقراطية مجيعًا تواجه حتدينْي كبريْين:
حرصًا  أنفسهم  "اإلرهابيني"  إلصابة  دقيقة  أسلحة  استخدام  رضورة  األول،   -
غري  األشخاص  أو  بالسكان  الالحقة  اخلسائر  عدد  تقليل  مع  ذلك  أمكن  كلام 
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الضالعني بـ"اإلرهاب" قدر املستطاع، مع األخذ باالعتبار أن األسلحة الدقيقة 
اء تكلفتها الباهظة. تقتيض تقنيات متقدمة ورؤوس أموال من جرهّ

يقوم هبا  التي  العشوائية  النار  إطالق  النفس" إزاء عمليات  "الدفاع عن  الثاين،   -
قاله،  ما  وبحسب  السكنية.  والتجمعات  املدن  "اإلرهابيون" مستهدفني  هؤالء 
أطلق هؤالء خالل العملية العسكرية األخرية يف القطاع ما ال يقلهّ عن 3500 

قذيفة صاروخية عىل األرايض اإلرسائيلية. 
عند هذا احلدهّ أشار نتنياهو إىل أن إرسائيل وبمعاونة سخية من الواليات املتحدة قامت 
بتطوير منظومة "القبة احلديدية" املضادة للصواريخ، مشددًا عىل أن هذه املنظومة بات شأهنا 
البندقية، والقصد أن امتالك صاروخ اعرتايض واحد منها ال يكفي، بل هناك  اآلن شأن 
"قبة حديدية" تغطي مجيع  إنشاء  إمكان  يتيح  بام  القبيل  الصواريخ من هذا  حاجة آلالف 

مدن إرسائيل. 
ومىض قائاًل: "إننا بحاجة إىل الكثري الكثري من املوارد. وبالتايل تقتيض الرضورة منا- عند 
م أولوياتنا.  التعامل مع الواقع اجلديد الذي بات العامل بأرسه يعرفه- إحداث تغيري يف سلهّ
وال يمكننا القول إننا سنخوض القتال وفق مفاهيم احلروب السابقة، بل يتعنيهّ علينا أن 
نتأهب ملواجهة الواقع اجلديد، ما يعني بالرضورة اضطرارنا إىل زيادة ميزانية وزارة الدفاع 
سواء يف العام املقبل أو يف األعوام التي تليه. وال خيار آخر أمامنا كون احلياة أو األمن يأيت 

يف صدارة االعتبارات".
يف واقع األمر، ال ُتعترب استنتاجات نتنياهو هذه جديدة كل اجلدة، فقد سبق له يف سياق 
خطاب إسرتاتيجي اعتربه البعض استثنائيًا، ألقاه أمام  ندوة عقدها "معهد دراسات األمن 
القومي" يف جامعة تل أبيب يف 29 حزيران 2014 وكان موضوعها "خيارات إرسائيل بعد 
وصول احلل الدائم إىل طريق مسدود"، أن طرح عقيدة سياسية- أمنية من املفرتض برأيه 

د.13  أن تسمح إلرسائيل بأن تعرب بسالم االضطرابات احلالية، وتسونامي اإلسالم املتشدهّ
وقد رأى عدة حمللني أنه عىل الرغم من أن املقصود بموضوع الندوة بالطبع كان احلل 
الدائم للرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني، فإن رئيس احلكومة ألقى خطابًا تناول جمموعة من 
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ق إىل تفاصيل الرشوط  املوضوعات األخرى التي كان جيب التحدث عنها. ومع أنه تطرهّ
القومي  لألمن  العامة  اإلسرتاتيجيا  إطار  يف  جاء  هذا  إن  إال  الدولتني"،  لـ"حل  األمنية 
إلرسائيل. وهو مل يطرح قطهّ إمكان معاودة املفاوضات مع الفلسطينيني، وال طرح خطة 

إرسائيلية مستقلة.
ثة حيال االضطرابات  وعوضًا عن ذلك كله عرض عىل سامعيه "عقيدة نتنياهو" املحدهّ

التي جتتاح الرشق األوسط، وحيال انتشار اجلهاد العاملي يف املنطقة. 
لعدم  خمصصة  نتنياهو" هذه  "عقيدة  يف  األساس  احلصة  فإن  هؤالء،  بعض  وبحسب 
االستقرار يف الرشق األوسط الذي برأيه سيستمر أعوامًا عديدة، وخالهلا سيهدد اإلسالم 
املتشدد السالم يف املنطقة وأمن سكاهنا لعقد من الزمن أو أكثر عىل األقل. لكن نتنياهو مقتنع 
أتباع  الراديكايل واجلهاديني من  العقد احلايل، فإن اإلسالم  بعد أعوام، وربام يف هناية  بأنه 

القاعدة سيهزمان مثلام ُهزم النازيون يف هناية احلرب العاملية الثانية.
بعد ذلك انتقل نتنياهو إىل رشح عقيدته األمنية التي من املفرتض أن تسمح إلرسائيل 

ف.  بأن تعرب بسالم املرحلة احلالية من االضطرابات وتسونامي اإلسالم املتطرهّ
يديعوت  املوقع اإللكرتوين لصحيفة  العسكرية يف  الشؤون  ما يؤكده حملل  وبموجب 
أحرونوت رون بن يشاي، فإن هذه العقيدة تعيد إىل األذهان "إسرتاتيجية دول الطوق الثاين" 
التي وضعها أول رئيس حكومة يف إرسائيل دافيد بن غوريون يف مخسينيات وستينيات القرن 

العرشين الفائت.14
كانت فكرة بن غوريون آنذاك التحالف مع دول يف الرشق األوسط هلا مصالح مشرتكة 
التي  املصالح هي  مع إرسائيل، وهذه  هلا  اليهودية" ولكن ال حدود مشرتكة  "الدولة  مع 
سمحت إلرسائيل بالتعاون مع هذه الدول هبدف إضعاف أو كبح النيات العدوانية للدول 
املجاورة هلا، مثل التحالف مع شاه إيران، والتحالف مع تركيا، ومساعدة األكراد وغري ذلك.
وأملح نتنياهو نفسه إىل هذه االسرتاتيجية عينها يف سياق خطاب ألقاه يف وقت الحق 
خالل مراسم إحياء ذكرى وفاة بن غوريون يف سديه بوكري يف النقب يوم 27 ترشين الثاين 
رأى وجوب  وقد  والرشاكات.  التحالفات  يبحث عن  بن غوريون  "كان  قائاًل:   ،2014
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البحث عنها بام يتجاوز طوق العداء املحيط بنا، أي يف دول سلكت منذ ذلك احلني طريقًا 
آخر. أما اليوم فقد نشأت فرص إلقامة الرشاكات يف الدائرة القريبة مع دول تنظر مثلنا بقلق 
إىل سعي إيران للحصول عىل السالح النووي وكذلك إىل صعود اجلهاد العاملي. كام كان 
بن غوريون يبحث عن الرشاكات من وراء البحار مع دول آسيوية بعيدة. وكان يويل أمهية 

كبرية لعالقاتنا مع الصني واهلند فضاًل عن اهتاممه اخلاص بحضارتْيهام".
وقد تكلم نتنياهو أيضًا يف سياق خطاب 2014/6/29عن أربعة حتديات أمنية تقف يف 

صلب هذه العقيدة:
أمني يف الرشق عند  بناء سياج  األول، حتصني احلدود والدفاع عنها عن طريق   -
منطقة احلدود مع األردن، إىل جانب السياج املوجود يف هضبة اجلوالن، وذلك 
إىل ذلك وجود  املوجود يف سيناء )عىل طول منطقة احلدود مع مرص(. يضاف 
عسكري إرسائييل عىل هنر األردن واملحافظة عىل استقاللية إرسائيل العسكرية. 
وقد أوضح نتنياهو أنه يف ظل الرشوط احلالية، ال يمكن االعتامد عىل قوات عربية 
هبا أجانب. وأعطى نامذج عىل فشل هذه النظرية غامزًا من قناة الواليات املتحدة  درهّ

التي دربت اجليش العراقي، وبعد انسحاهبا من هناك اهنار هذا اجليش.
السكانية  والتجمعات  األردن  بني  الواقعة  املنطقة  عىل  األمنية  السيطرة  الثاين،   -
اإلرسائيلية. وبكلامت بسيطة، فإن إرسائيل ال تريد أن تكون الدولة الفلسطينية 
منزوعة من السالح الثقيل فحسب، بل أيضًا تريد أن تكون إرسائيل قادرة عىل 
الدولة  تكون  وبذلك  أراضيها،  داخل  عسكرية  وردع  إحباط  بعمليات  القيام 
إن  القول  نتنياهو  ودحض  فقط.  واقتصادية  سياسية  سيطرة  ذات  الفلسطينية 
الفلسطينية وأعطى مثااًل  السيادة  السيطرة األمنية اإلرسائيلية تشكل تعديًا عىل 
اليابان وأملانيا وكوريا اجلنوبية التي توجد فيها قوات عسكرية أمريكية للدفاع عن 

املصالح األمنية للواليات املتحدة. 
الثالث، التعاون اإلقليمي املحدود بني إرسائيل ودول عربية معتدلة هبدف كبح   -
ر نتنياهو رغبته بالتعاون مع دول اخلليج  اإلسالميني اجلهاديني املتشددين. وكرهّ
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ويف طليعتها السعودية، لكنه أقر للمرة األوىل علنًا بأن إرسائيل مستعدة ملساعدة 
األردن عسكريًا، وأهنا تؤيد تطلع كردستان نحو االستقالل السيايس. كام يعترب 

نتنياهو مرص رشيكًا يف هذا املعسكر.
الرابع، منع إيران من التحول إىل دولة عتبة نووية. ففي رأي نتنياهو أن من األفضل   -
إلرسائيل وللسالم يف العامل عدم التوصل إىل اتفاق مع إيران عىل التوصل إىل اتفاق 
يسء. وسبب ذلك أنه إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق، فإن العقوبات االقتصادية عىل إيران 
ستستمر، ويف النهاية ستضطر طهران إىل الرضوخ ملطالب الغرب بداًل من أن خيضع 
الغرب ملطالبها. ويطالب نتنياهو بتجريد إيران من قدرهتا عىل ختصيب اليورانيوم، 

مثلام جرى مع سورية لدى جتريدها من القدرة عىل إنتاج سالح كيميائي.
واستشف بن يشاي أن هناك بندًا أساسيًا وجديدًا يف "عقيدة نتنياهو األمنية" برز يف هذا 
"حل مؤقت" للرصاع مع الفلسطينيني لكن فقط يف إطار  اخلطاب، فحواه السعي إلجياد 

هذا التعاون اإلقليمي. 
وكتب قائاًل: صحيح أن نتنياهو مل يقل ذلك، لكن ُيفهم من كالمه أنه يرى احلل املؤقت 
للنزاع مع الفلسطينيني يف إطار التعاون اإلقليمي الذي تكلم عنه. مل يقل هذا رصاحة، لكن 
دفاعه عن مطالبة كردستان باالستقالل أمر جديد. فمن الواضح جدًا لكل من ينظر إىل 
اخلريطة أن موقع كردستان املستقلة بني إيران وتركيا وسورية والعراق من شأنه أن جيعل 
أعوام  منذ  املوجود  الرسي  التعاون  فإن  وهكذا،  إلرسائيل.  مهاًم  إسرتاتيجيًا  حليفًا  منها 

سيغدو حقيقة رسمية اليوم.
ث نتنياهو عام أسامه "أفق سيايس  بعد هذا اخلطاب ولدى قرب انتهاء احلرب عىل غزة، حتدهّ

جديد" أصبح برأيه ماثاًل أمام إرسائيل. 
مع  سياسية  بتسوية  قدمًا  بالدفع  بتاتًا  مرتبط  غري  األفق  هذا  أن  إليه  االنتباه  جيب  وما 
الفلسطينيني إال إذا كانت تلبي رؤية إرسائيل األمنية وفق العقيدة السالفة. ومن املعقول أكثر 
االفرتاض أن ما يسعى نتنياهو نحوه من وراء "األفق السيايس" هو تعاون إقليمي حمدود بني 

إرسائيل و"دول عربية معتدلة" هبدف كبح اإلسالميني اجلهاديني املتشددين.
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"األفق اجلديد" يف اخلطابني اللذين ألقامها نتنياهو أمام  ونعثر عىل ترمجة واضحة هلذا 
الدورة السنوية للجمعية العامة يف األمم املتحدة يف نيويورك يوم 2014/9/29، ولدى 

افتتاح دورة شتاء 2014 للكنيست اإلرسائييل يوم 2014/10/27. 
فقد أعلن يف اخلطاب األول ما ييل: "بالرغم من التحديات اهلائلة التي تواجه إرسائيل 
فإنني أعتقد بوجود فرصة تارخيية أمامنا، إذ أصبحت بعض الدول القيادية يف العامل العريب 
لنفس  املشرتكة  مواجهتنا  بحقيقة  عدو-  بصفة  إرسائيل  إىل  النظر  من  عقود  بعد   - تقرهّ
اإلسالمية  وباحلركات  النووية  القدرات  عىل  إيران  بحصول  حتديدًا  املتمثلة  التهديدات 
التحدي الذي يواجهنا هو االستفادة  السنهّي. إن  العامل  التي ترضب جذورها يف  املتشددة 
من هذه املصالح املشرتكة إلقامة رشاكة مثمرة ألجل بناء رشق أوسط أكثر استقرارًا وأمنًا 
وازدهارًا. سنستطيع معًا العمل عىل تعزيز األمن اإلقليمي ودفع املشاريع املشرتكة يف جماالت 
املياه والزراعة واملواصالت والصحة والطاقة وغريها من املجاالت الكثرية. كام أنني أعتقد 
بأن الرشاكة بيننا قد تساهم يف دفع السالم بني إرسائيل والفلسطينيني. وكان الكثريون يرون 
منذ فرتة طويلة أن السالم اإلرسائييل الفلسطيني قد يساهم يف دفع املصاحلة األوسع نطاقًا 
إذ  املعاكس:  بأن األمر يسري يف االجتاه  أعتقد حاليًا  أنني  العريب. غري  بني إرسائيل والعامل 
إن املصاحلة األوسع نطاقًا بني إرسائيل والعامل العريب قد تساهم يف دفع السالم اإلرسائييل 
ع ليس إىل القدس ورام الل فحسب بل أيضًا  الفلسطيني. ويقتيض حتقيق هذا السالم التطلهّ
ن وأبو ظبي والرياض وعواصم أخرى. وأعتقد بأنه يمكن حتقيق السالم من  إىل القاهرة وعامهّ
خالل اضطالع الدول العربية بدور فعال أو تلك منها املستعدة لتقديم املسامهات السياسية 

واملادية وغريها من املسامهات احليوية".15
ر نتنياهو هذه الالزمة يف اخلطاب الثاين، وخاطب أعضاء الكنيست قائاًل: "أرجو  وكرهّ
أن تتحلوا بقليل من الصرب وكثري من املسؤولية، إذ إن األمل موجود عىل اعتبار أن هناك 
تغيريًا بطيئًا لكنه تغيري واضح جيري اآلن يف الدول املحورية للعامل العريب التي تتطابق نظرهتا 
املخاطر  أكرب  أن  تدرك  إهنا  نواجهها.  التي  التحديات  الكثري من  نظرة إرسائيل حيال  مع 
د. وسوف نواصل مراجعتها الستطالع الفرص السانحة  هلا- ولنا- تأيت من اإلسالم املتشدهّ
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لدفع احللول اإلقليمية التي يمكنها املسامهة أيضًا يف حل نزاعنا مع الفلسطينيني. وقد ِقيل 
ل الطريق لعالقاتنا مع العامل العريب- وهناك بعض  دائاًم إن التسوية مع الفلسطينيني ستؤهِّ
احلقيقة يف األمر- غري أن هناك حقيقة أخرى وهي أن التسوية مع العامل العريب قد تساعد 
عىل تسوية عالقاتنا مع الفلسطينيني. إن التسوية اإلقليمية تصبهّ يف مصلحة اجلميع. وقد تم 
مؤخرًا توقيع اتفاق لنقل الغاز من إرسائيل إىل األردن، علاًم بأننا أحيينا باألمس ذكرى مرور 
20 عامًا عىل توقيع معاهدة السالم معه. إن اتفاقات كهذه يف جماالت الطاقة واملواصالت 
والتجارة والزراعة والطب هي اتفاقات واقعية، ال بل إن العمل عىل جتسيدها قد بات جاريًا، 
وهي قد ختدم مصالح إرسائيل والدول املعتدلة يف الرشق األوسط بغية تكوين جبهة مشرتكة 

الغتنام الفرص وصدهّ األخطار".16
د يف سياق اخلطاب األول عىل أنه بغية التوصل إىل تسوية إقليمية "جيب  لكن نتنياهو شدهّ
جتديد النمط القديم الرامي إىل حتقيق السالم جلعله يأخذ الواقع اجلديد بعني االعتبار وكذلك 

األمر بالنسبة للوظائف واملسؤوليات اجلديدة التي يتحملها جرياننا العرب". 
يوم  بوست  جريوزاليم  صحيفة  معه  أجرهتا  مقابلة  يف  أعلن  قد  كان  ذلك  وقبل 
2014/9/24 أنه من جراء هذا "الواقع اجلديد" فإن مبادرة السالم العربية من العام 2002 
مل تعد صاحلة لتحقيق تسوية كهذه، علاًم بأن هذه املبادرة مل تثر أدنى اهتامم لديه قبل انتشار 

د وقبل أحداث "الربيع العريب".17  اإلسالم املتشدهّ
وربام جيدر يف شأن مبادرة السالم العربية أن نستعيد ما أكده أيضًا الرئيس األسبق ملجلس 
األمن القومي اإلرسائييل والباحث يف "معهد دراسات األمن القومي" يف جامعة تل أبيب 
اللواء احتياط غيورا أيالند من أن مبادرة جامعة الدول العربية بصيغتها احلالية مل تعد تشكل 
نقطة بداية حلوار عريب جدي مع إرسائيل. وبرأيه فإنه وفقًا هلذه املبادرة تعرتف الدول العربية 
كلها بدولة إرسائيل بعد )فقط بعد!( أن تنسحب إىل خطوط 1967. واحلديث ال يدور فقط 
حول انسحاب كامل من الضفة وإنام أيضًا حول انسحاب كامل من هضبة اجلوالن، فهل 
د  يعتقد أحد أن إرسائيل تستطيع أن توافق اآلن عىل انسحاب كامل من اجلوالن؟. وشدهّ
عىل أن معاودة املفاوضات اإلرسائيلية الفلسطينية- سواء من خالل حوار مبارش أو بصفتها 
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جزءًا من السعي للتوصل إىل تسوية إقليمية- تستلزم طرح أفكار جديدة. يف مقابل ذلك فإن 
د مضيعة للوقت.18 العودة إىل مفاهيم قديمة ومعروفة بام يف ذلك مبادرة اجلامعة العربية جمرهّ
وأشار أحد املحللني السياسيني اإلرسائيليني إىل أن فكرة التوصل إىل مصاحلة مع الدول 
العربية قبل إجياد حل للرصاع مع الفلسطينيني ليست جديدة يف التفكري السيايس اإلرسائييل. 
ففي لقاء عقدته تسيبي ليفني لدى إشغاهلا منصب وزيرة اخلارجية اإلرسائيلية يف حكومة إهيود 
أوملرت العام 2007 مع املبعوث الصيني اخلاص إىل الرشق األوسط، اقرتحت عىل الدول 
العربية أال تنتظر إهناء الرصاع وأن تطرح عىل إرسائيل أفقًا سياسيًا كام تطرح هذه األخرية أفقًا 
سياسيًا عىل الفلسطينيني. لكن ليفني رسعان ما "فهمت أن هذه الفكرة غري قابلة للحياة. ومنذ 

ذلك الوقت فإهنا منهمكة يف الدفع قدمًا بمفاوضات ثنائية بني إرسائيل والفلسطينيني".19 
وأكد حملل سيايس آخر أن االستنتاج املطلوب من خطاب رئيس احلكومة أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، أن نتنياهو ينوي ختطي املفاوضات اإلرسائيلية- الفلسطينية، والتوصل 

إىل اتفاق مع دول عربية مهمة معتدلة تتعاون معها إرسائيل منذ زمن طويل20. 
وأضاف: إن حلم نتنياهو هو توقيع اتفاقات سالم مع هذه الدول التي ليس لدينا معها أي 
مشكلة جغرافية، وأن تبقى القصة اإلرسائيلية- الفلسطينية عالقة يف اهلواء. لكنه يف الوقت 
عينه تساءل: هل من املحتمل حدوث مثل هذه التسوية اإلقليمية اجلديدة، أي سالم مع 

مرص واألردن والسعودية ودول اخلليج، من دون قيام دولة فلسطني؟.
وقبل احلرب عىل غزة، شكلت وقائع آخر جولة مفاوضات بني إرسائيل والفلسطينيني 
مركز الثقل الرئيس يف جدول األعامل اإلرسائييل العام فيام يتعلق بالتسوية السياسية، وأساسًا 

بتأثري عاملني رئيسني: 
دة بتسعة  األول، قرب انتهاء املهلة األوىل هلذه اجلولة التي جرت بوساطة أمريكية واملحدهّ  -

أشهر؛ 
الثاين، كون هذه املفاوضات بمثابة مؤرش آخر لقياس مكنونات العالقات اخلاصة بني   -
إرسائيل والواليات املتحدة يف ظل إدارة الرئيس احلايل باراك أوباما عىل خلفية اندالع 
خالفات بني الدولتني بشأن املسار املطلوب لكبح الربنامج النووي اإليراين. ويف واقع 
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األمر فإن اخلالفات بينهام مل تكن منحرصة يف إيران فقط، بل شملت أيضًا ملفات ساخنة 
أخرى، مثل سورية ومرص وأوكرانيا، فضاًل عن ملف الرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني.

ع نتنياهو باتفاق املصاحلة بني حركتي "فتح" و"محاس" لتفجري جولة املفاوضات  وقد تذرهّ
هذه مع الفلسطينيني )بدأت يف أواخر متوز 2013 واستمرت حتى أواخر نيسان 2014( 

بموازاة التشديد عىل حتميل اجلانب الفلسطيني املسؤولية عن هذا الفشل. 
ويف االجتامع الطارئ للمجلس الوزاري اإلرسائييل املصغر للشؤون السياسية- األمنية 
الذي نوقش فيه موقف احلكومة اإلرسائيلية من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية املؤلفة 
وفقًا التفاق املصاحلة، وُعقـد يوم أداء هذه احلكومة اليمني القانونية )2014/6/2(، أكد 
نتنياهو أن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس قال اليوم "نعم لإلرهاب" و"ال للسالم"، 
وهذا يعترب استمرارًا مبارشًا لسياسته الرافضة للسالم. وأشار إىل أنه بينام اختذت إرسائيل 
خطوات جريئة ومؤملة من أجل الدفع قدمًا بعملية السالم وتستمر يف التزامها بخيار السالم، 
فإن عباس رفض متديد املفاوضات ورفض "اتفاق اإلطار" الذي عرضته الواليات املتحدة، 
ويواصل ممارسة التحريض ضد إرسائيل، وانضم إىل معاهدات دولية بشكل أحادي اجلانب، 
وها هو اآلن يتحالف مع حركة "محاس" املسؤولة عن قتل أكثر من ألف مواطن إرسائييل 
بريء وعن إطالق آالف الصواريخ عىل السكان املدنيني يف املدن اإلرسائيلية، والتي تعترب 
منظمة "إرهابية" يف كل من الواليات املتحدة وأوروبا ومرص ويف كل أنحاء العامل، فضاًل عن 
ر زعامؤها حتى يف األيام األخرية التزامهم بطريق  أهنا ترفض رشوط املجتمع الدويل، ويكرهّ
د نتنياهو عىل أن إرسائيل لن جتري مفاوضات مع  "اإلرهاب" وتدمري دولة إرسائيل. وشدهّ
ل عباس  حكومة فلسطينية تعتمد عىل منظمة "إرهابية"، وعىل أن التحالف مع "محاس" حيمهّ

املسؤولية املبارشة عن "اإلرهاب" الذي ينطلق من قطاع غزة أيضًا.21
واختذ االجتامع باإلمجاع القرارات التالية: أواًل، مواصلة العمل طبقًا لقرار هذا املجلس 
يوم 24 نيسان 2014 والذي ينص عىل أنه ال جيوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد 
عىل حركة "محاس" باعتبارها منظمة "إرهابية" تسعى لتدمري إرسائيل؛ ثانيًا، العمل عىل 
مجيع األصعدة بام يف ذلك عىل الصعيد الدويل ضد اشرتاك منظامت "إرهابية" يف االنتخابات 
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عىل  إضافية  عقوبات  فرض  صالحية  احلكومة  رئيس  ختويل  ثالثًا،  العامة؛  الفلسطينية 
السلطة الفلسطينية؛ رابعًا، اعتبار احلكومة الفلسطينية اجلديدة مسؤولة عن مجيع األعامل 
التي متس أمن إرسائيل وتنطلق من أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة؛ خامسًا، تشكيل 
لتحوالت سياسية  استعدادًا  الراهنة  التعامل مع األوضاع  للنظر يف سبل  طاقم خاص 

وأمنية تطرأ يف املستقبل.22 
بعد هذا االجتامع، ويف إثر إعالن الواليات املتحدة أهنا تنوي التعامل مع احلكومة 
الفلسطينية اجلديدة وأهنا ستحكم عليها من خالل عملها، كانت أول خطوة أقدم عليها 
الضفة  يف  املستوطنات  يف  سكنية  وحدة   3300 إقامة  بخطط  قدمًا  الدفع  هي  نتنياهو 
الغربية والقدس الرشقية، بام يف ذلك نرش مناقصات إلقامة 1500 وحدة سكنية وجتهيز 
خمططات إلقامة 1800 وحدة سكنية أخرى. وأعلن وزير البناء واإلسكان أوري أريئيل 
املناقصات يشكل أفضل رد صهيوين عىل تأليف حكومة  اليهودي"( أن نرش  )"البيت 

"إرهاب" فلسطينية.
ورأت حتليالت إرسائيلية أن نتنياهو هيدف من وراء هذه احلملة االستيطانية أكثر من أي 
د انخراطه يف جولة  يشء آخر إىل استعادة مواقع خرسها يف أوساط اليمني اإلرسائييل ملجرهّ
مفاوضات أخرى مع الفلسطينيني، حتسبًا الحتامل تفكك ائتالفه احلكومي وتقديم موعد 

االنتخابات العامة املقبلة. 
"جملس  قادة  من  عدد  مع  اجتامعًا  ذلك  قبل  نتنياهو  عقد  نفسه  اهلدف  هلذا  وسعيًا 
املستوطنات يف هيودا والسامرة" )الضفة الغربية( قال خالله إنه يعترب نفسه بمثابة الدرع األكرب 
للدفاع عن املستوطنني يف املناطق املحتلة، وأكد أن ال يشء يمكن أن يثنيه عن االستمرار يف 
الكفاح من أجل االستمرار يف تعزيز االستيطان اليهودي يف القدس الرشقية ومناطق الضفة. 
واشتكى قادة املستوطنني يف االجتامع من حدوث انخفاض حادهّ يف مرشوعات البناء اجلديدة 
يف املستوطنات خالل األشهر القليلة الفائتة، مشريين إىل أن "جلنة التنظيم والبناء يف هيودا 
بناء جديدة. ويف ختام االجتامع  القيام بأعامل  تناقش منذ فرتة طويلة مسألة  والسامرة" مل 
قال قادة املستوطنني إن رئيس احلكومة وعدهم بدرس املوضوع. وكشفت مصادر سياسية 
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إرسائيلية رفيعة اشرتكت يف االجتامع لصحيفة هآرتس أن رئيس احلكومة أكد أيضًا أنه عىل 
الرغم من أنه يعترب نفسه بمثابة الدرع األكرب للدفاع عن املستوطنني يف املناطق املحتلة، فإن 
هناك عدة مستجدات مرتبطة بتغريهّ األوضاع الدولية واإلقليمية اضطرته يف اآلونة األخرية 
إىل خفض وترية االستيطان بغية دحض االدعاء القائل بأن االستيطان اإلرسائييل يعرقل 
د نتنياهو أيضًا عىل أنه يتصدى بكل قوته  عملية السالم بني إرسائيل والفلسطينيني. وشدهّ
ه، ويؤكد بموازاة ذلك أن ما يعرقل عملية السالم هو رفض الفلسطينيني  هلذا االدعاء ويفندهّ

االعرتاف بإرسائيل دولة هيودية.23 
"احلركة"( املسؤولة عن ملف  وأملحت وزيرة العدل اإلرسائيلية تسيبي ليفني )رئيسة 
املفاوضات مع الفلسطينيني يف احلكومة اإلرسائيلية، إىل هذا اهلدف حتديدًا حني قالت إن 
تنفيذ أعامل بناء جديدة يف املستوطنات هو ثمن تدفعه احلكومة احلالية نتيجة وجود حزب 
"البيت اليهودي" فيها ومنافسته "الليكود- بيتنا" )التحالف الذي كان قائاًم آنذاك بني حزيب 
الليكود و"إرسائيل بيتنا"( من اليمني، وأشارت إىل أن إرسائيل ال يمكن أن تقول للعامل إهنا 
دولة ديمقراطية حمبة للسالم يف وقت تواصل أعامل البناء يف املستوطنات، وحذرت من مغبة 
نشوء وضع يكون فيه عدد املستوطنني يف املناطق الفلسطينية كبريًا جدًا بصورة ال تتيح ألي 
حكومة إرسائيلية إمكان الدفع قدمًا بمبادرة سلمية، مشرية إىل أن ذلك من شأنه أن يفاقم 

عزلة إرسائيل يف الساحة الدولية.24 
وجاءت هذه احلملة االستيطانية عقب إعالن نتنياهو يف مستهل االجتامع الذي عقدته 
ف إرسائيل بأهنا  احلكومة اإلرسائيلية يوم 4 أيار 2014، أنه ماض قدمًا نحو سنهّ قانون يعرهّ
الدولة القومية للشعب اليهودي وحيمل اسم "قانون القومية"، وأكد أن عدم سنهّه سيجعل 

إرسائيل دولة ثنائية القومية.
وأضاف نتنياهو أنه ال يوجد حتى اآلن تعبري كاف عن جوهر دولة إرسائيل، وهذا ما 
ف احلق القومي للشعب اليهودي يف  يقرتحه ويوفره "قانون أساس: القومية" الذي سيعرهّ
دولة إرسائيل من دون املساس بحقوق األفراد. ولفت إىل أن هذا القانون سوف حيصن مكانة 
ز الرموز الوطنية وعنارص  قانون العودة )لليهود( من خالل قانون أساس، وكذلك سيعزهّ
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نابع من كوهنا  القومية، مؤكدًا أن أساس وجود دولة إرسائيل  أخرى مرتبطة بالصريورة 
الوطن القومي للشعب اليهودي.

وأشار رئيس احلكومة إىل أن ثمة جهات يف إرسائيل تؤيد إقامة دولة فلسطينية إىل جانب 
دولة ثنائية القومية يف إرسائيل )بحكم وجود عرب 48 الذين يرفضون تعريف إرسائيل 
ر مسألة إقامة دولة فلسطينية بحجة منع قيام دولة  كدولة هيودية(. ومع أن هذه اجلهات تربهّ
س دولة كهذه داخل إرسائيل. وتعهد نتنياهو بأن يتم  ثنائية القومية، إال إهنا يف املقابل تكرهّ
سنهّ القانون من خالل احلوار مع مجيع أحزاب االئتالف احلكومي، وأعاد إىل األذهان أنه 

سبق أن أعلن دعم هذا القانون عندما قامت املعارضة بطرحه يف املايض.25 
وأشارت عدة حتليالت إسرتاتيجية إىل أن فشل هذه اجلولة يف التوصل ولو إىل "وثيقة 
الستئناف  احلايل  الوقت  يف  مساعيها  وقف  إىل  املتحدة  بالواليات  دفع  الذي  مبادئ" هو 
املفاوضات، من أجل إعادة تقييم العملية السياسية بني إرسائيل والفلسطينيني من جديد. 

وعزا بعض هذه التحليالت أحد األسباب الرئيسة لفشل املفاوضات إىل اشرتاك اجلانبني 
بدء  منذ  اجلانبني  هدف  متثل  كام  اتفاق.  يف  رشيك  اآلخر  اجلانب  بأن  اقتناع  دون  من  فيها 
املفاوضات يف إهنائها وإلقاء مسؤولية فشلها عىل اجلانب اآلخر. يف الوقت عينه، ُيشار إىل أن 
ض للسقوط حتى من دون اتفاق يف حال جرى  نتنياهو يقف عىل رأس ائتالف حكومي معرهّ
ق إىل مسائل حساسة، وإىل أنه ال يزال حيمل آثار صدمة سقوط حكومته األوىل العام  التطرهّ
1999 من جراء اتفاق "واي بالنتيشن".26 ودحض بعضها اآلخر ادعاء إرسائيل أن عباس 
الذي يتوىل رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" رفض السالم 
بتحالفه مع "محاس"، الفتًا إىل أنه يف واقع األمر فإن تسعة أشهر من املفاوضات التي سبقت 
املصاحلة بني "فتح" و"محاس" )وهناك من يتكلم عن عرشين عامًا من العملية السلمية مع قيادة 
ل إرسائيل  "فتح" كانت تبدأ وتتوقف من دون اشرتاك "محاس"(، أثبتت أن احتامالت توصهّ
و"فتح" إىل اتفاق يلبي املطالب الدنيا للوسط السيايس لدى اجلانبني ضئيلة جدًا. ولذا من غري 
الواضح بتاتًا ملاذا مل حتاول إرسائيل بداًل من تفجري املفاوضات، وال سيام بعد إرصار إرسائيل 
عىل أن يتعهد عباس بمواصلتها، استغالل اإلعالن عن املصاحلة من أجل حتسني موقعها يف 
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لعبة تبادل االهتامات، التي كانت اهلدف اخلفي األساس للمفاوضات طيلة الوقت.27 
وأنحت حتليالت أخرى بالالئمة عىل وزير اخلارجية األمريكي جون كريي نظرًا إىل ما 
أسمته "تبني وجهة نظر إشكالية إزاء مشكالت العامل"، وبرسم وجهة النظر هذه فإنه يركز 

عىل "معطيات واقعية تعكس األوهام ال احلقائق".28
اختاذ  إمكان  أنه يدرس  أيار 2014  لليابان يف مطلع  زيارته  أثناء  نتنياهو  وفتح إعالن 
خطوات سياسية بديلة يف ظل تعثهّر جولة املفاوضات األخرية مع الفلسطينيني، وحتقيق اتفاق 

املصاحلة بني حركَتي "فتح" و"محاس"، املجال أمام طرح جمموعة من املبادرات السياسية.
يوم  اليابانية  شيمبون"  "ماينيتيش  صحيفة  معه  أجرهتا  مقابلة  سياق  يف  نتنياهو  وقال 
2014/5/14، إنه ال يعتقد أن الوضع القائم اآلن )بني إرسائيل والفلسطينيني( هو الوضع 

د عىل أنه ال يريد أن يفيض هذا الوضع إىل نشوء دولة ثنائية القومية. املرغوب فيه، وشدهّ
ويف مقابلة أخرى مع الصحايف األمريكي جيفري غولدبرغ يوم 2014/5/23، قال إنه 
يف أعقاب فشل املفاوضات مع الفلسطينيني فإن "فكرة اخلطوات األحادية اجلانب حتظى 
بالتأييد داخل إرسائيل من وسط- اليسار حتى وسط- اليمني". وأضاف نتنياهو يف املقابلة 
إذا  عام  أنفسهم  يسألون  اإلرسائيليني  من  "العديد  أن  "بلومربغ"،  موقع  عىل  نرشت  التي 
كانت هناك خطوات أحادية اجلانب يمكن القيام هبا"، لكنه أشار إىل أن العديد منهم أيضًا 
ن الوضع ومل يساهم يف تقدم  يعرفون أن االنسحاب من جانب واحد من قطاع غزة مل حيسهّ

السالم، بل أنشأ "محاستان التي انطلقت منها آالف الصواريخ يف اجتاه مدننا".
أنه ال يريد إىل جانب إرسائيل دولة  القومية، كام  ثنائية  أنه ال يريد دولة  نتنياهو  ر  وكرهّ
فلسطينية حتت وصاية إيران. وأضاف: "ثمة إمجاع يف إرسائيل عىل عدم وجود رشيك يستطيع 
أن يواجه الرأي العام لديه، وكذلك مستعد الختاذ خطوات صعبة ال حتظى بالشعبية". وتابع: 
"الرئيس عباس مل يفعل شيئًا ملواجهة الرأي العام اإلرسائييل القائم اليوم، بل قام بام هو عكس 
ذلك من خالل املصاحلة مع حركة محاس، وهو سعى من أجل تدويل النزاع، ومل يقدم أي 
تنازل يف موضوع حق العودة وال يف موضوع الدولة اليهودية، كام أنه مل يوافق عىل مناقشة 

اتفاق اإلطار الذي طرحه كريي".
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ورأى نتنياهو أن املفاوضات املبارشة مع الفلسطينيني هي السبيل األفضل بالنسبة إليه. 
وأوضح أنه منذ اتفاقات أوسلو، حاول ستة رؤساء حكومة التوصل إىل اتفاقات بواسطة 
املفاوضات لكنهم فشلوا مجيعًا. ويف رأيه، ال توجد زعامة فلسطينية مستعدة لذلك، والرشط 

األدنى الذي تطالب به كل حكومة إرسائيلية، ال حيظى بموافقة اجلانب الفلسطيني.
وأشار نتنياهو إىل أن الفلسطينيني طرحوا خالل املفاوضات مطالب تعجيزية، ورفضوا 
إبداء أي مرونة. وأضاف: "قلت هلم: تطلبون مني رسم حدود الدولة، لكنكم ال تقولون يل 
إن هذه الدولة التي عىل اخلريطة ستعرتف بالدولة اليهودية املوجودة إىل جانبها. هم يريدون 
خريطة من دون إهناء النزاع.. ويتوقعون منا أن نغادر ببساطة، وأن نغمض أعيننا وندمر 

املستوطنات. لقد فعلنا ذلك يف غزة، وقد حصلنا مقابل ذلك عىل الصواريخ".
وقال نتنياهو إنه لن يعلن بصورة أحادية اجلانب جتميد البناء يف املستوطنات، العتقاده 
أن ذلك لن يؤدي إىل تقدم املفاوضات بأي صورة من الصور. وشدد عىل أن ثامنني وحتى 
تسعني باملئة من املستوطنني يعيشون يف الكتل االستيطانية الكربى ويف ضواحي تل أبيب 
والقدس، ومجيعهم يعلمون أهنم سيظلون جزءًا من إرسائيل يف أي اتفاق دائم. وأشار إىل 
أن مساحة املستوطنات مقارنة باملساحة اإلمجالية للضفة الغربية مل تزدد بصورة كبرية خالل 
األعوام العرشين األخرية، وأنه مل جير بناء أي مستوطنة جديدة منذ توليه رئاسة احلكومة 
للمرة األوىل العام 1996. وأضاف: "لقد طرأت زيادة سكانية داخل هذه الكتل، لكن هذا 
ال يؤثر يف اخلريطة. فإذا أخذنا صورة جوية نرى أن البناء يف املستوطنات مل جير عىل أراض 

جديدة وأن بناء مئات من الوحدات السكنية ال يغريهّ شيئًا".29 
لعل أكثر ما لفت يف هذه اخلطط تلك التي طرحها وزير املالية يائري لبيد رئيس "يوجد 
القومي  واألمن  املناعة  ميزان  حول  هرتسليا  "مؤمتر  من   2014 دورة  أمام  مستقبل" 
اإلرسائييل"، وتنص عىل تعيني حدود دولة إرسائيل، وجتميد البناء يف املستوطنات، ووقف 
البناء عىل نحو مطلق يف األرايض التي لن تبقى حتت سيطرة إرسائيل ضمن أي اتفاق يف 

مناطق الضفة الغربية. 
د لبيد لدى طرح اخلطة عىل أنه يف حال إقدام احلكومة اإلرسائيلية عىل أي حماولة  وشدهّ
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لضم ولو مستوطنة واحدة إىل إرسائيل بصورة أحادية اجلانب، فإن حزب "يوجد مستقبل" 
سيستقيل من احلكومة، ولن يكتفي بذلك بل سيعمل أيضًا إلسقاطها.

ورأت حتليالت إرسائيلية أن لبيد صب ماء باردًا عىل أفكار الضم التي يطرحها وزير االقتصاد 
اإلرسائييل نفتايل بينت رئيس "البيت اليهودي"، وأوضح لنتنياهو ما هي خطوطه احلمر. وبرأي 
أحد هذه التحليالت فإن من املبكر نعي احلكومة اإلرسائيلية احلالية، لكن يف حال سقوطها عىل 
خلفية الطريق املسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية بني إرسائيل والفلسطينيني ال ُبد من 

ر أن خطة لبيد هذه كانت بمثابة أول إشارة إىل احتامل هكذا سقوط.30 تذكهّ
قبل خطة لبيد، طرح بينت خطة تطالب بضم مناطق "ج" يف الضفة الغربية بالتدريج إىل 
إرسائيل من خالل البدء بضم الكتلة االستيطانية يف غوش عتسيون )منطقة اخلليل وبيت 
حلم(، معلنًا أن الطريق الذي سلكته وزيرة العدل اإلرسائيلية تسيبي ليفني املسؤولة عن ملف 
املفاوضات مع الفلسطينيني يف احلكومة اإلرسائيلية لتسوية الرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني 
ُمني بالفشل، ولذا مل تعد هناك أي رضورة لالستمرار فيه، وأنه نظرًا إىل فشل طريق ليفني 

فإهنا ليست مضطرة للبقاء يف صفوف احلكومة. 
د تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية بني حركتي  ورأى بينت أن عهد أوسلو انتهى بمجرهّ

"محاس" و"فتح".
 أما ليفني نفسها فقالت إنه إذا ما تبنيهّ أن فرص التوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني 
ُبدهّ من درس أفكار ُأخرى من أجل حتقيق حل الدولتني. وأضافت  أصبحت معدومة ال 
ليفني أهنا تعمل يف اجتاهات متعددة يف ضوء وصول جولة املفاوضات األخرية بني إرسائيل 

والفلسطينيني إىل طريق مسدود.
وكشف وزير اخلارجية اإلرسائييل أفيغدور ليربمان يف سياق مقابلة أجرهتا معه القناة الثانية 
للتلفزة اإلرسائيلية يوم 2014/5/17 النقاب عن أنه عرض عىل كل من رئيس احلكومة 
بنيامني نتنياهو ووزير اخلارجية األمريكي جون كريي خطة سياسية بديلة من املفاوضات 
املتعثرة بني إرسائيل والفلسطينيني، وهذه اخلطة تم إعدادها يف وزارة اخلارجية، لكنه يف 

الوقت عينه رفض اإلدالء بأي تفاصيل بشأن هذه اخلطة.
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ر ليربمان موقفه القائل إن عباس ليس رشيكًا إلرسائيل يف عملية السالم متهاًم إياه بـ  وكرهّ
"دفع رواتب إىل أرسى أمنيني قتلوا إرسائيليني تفوق كثريًا رواتب أفراد الرشطة الفلسطينية".

وقال ليربمان يوم 2014/6/2 يف خطاب أمام طالب "املركز األكاديمي املتعدد 
املجاالت" يف هرتسليا إن "الفلسطينيني وحدهم ليسوا قادرين عىل التوصل إىل اتفاق 
السالم" الذي  "اقرتاح  مثال عىل ذلك هو رفض  أن أسطع  مع إرسائيل". وأضاف 
طرحه رئيس حكومة إرسائيل السابق، إهيود أوملرت، أمام الرئيس الفلسطيني حممود 
عباس. وتابع أنه من أجل التوصل إىل اتفاق يتعني عىل إرسائيل التحدث مع الدول 
واإلخوان  إيران  حماربة  مثل  معها  مشرتكة  مصالح  "فلدينا  العريب  العامل  يف  املعتدلة 

املسلمني وسورية".    
ومىض ليربمان قائال إن "عىل إرسائيل التطلع إىل تسوية إقليمية وإبرام أحالف مع العامل 
العريب املعتدل. وإذا كان باإلمكان الصعود إىل طائرة والسفر من تل أبيب إىل الدوحة أو 
الرياض والقيام بأعامل فإن هذا سيكون واقعًا خمتلفًا متامًا". واعترب ليربمان أن "التسوية مع 
الفلسطينيني مهمة من أجل عالقاتنا مع أوروبا، ولكن ليس مع العامل العريب، الذي يبدو 

أنه غري مهتم بالفلسطينيني".31
يف املقابل نرشت صحيفة يديعوت أحرونوت )2014/6/6( أن رئيس حزب العمل 
وزعيم املعارضة عضو الكنيست إسحق هرتسوغ أعدهّ هو اآلخر خطة للتسوية عىل أساس 
حل الدولتني، تشمل مبادئ التفاق هنائي وإجراءات لفرتة مرحلية أطلق عليها اسم "خطة 

إنقاذ الصهيونية".
تبادل  مع  أساس خطوط 1967  د عىل  النهائية سُتحدهّ فاحلدود  اخلطة  ووفقًا هلذه 
أراض، وستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح، ويبقى اجليش اإلرسائييل مدة ما 
يف غور األردن وحتل حمله قوة إرسائيلية-أردنية- فلسطينية، ويتم حتقيق حق العودة يف 
الدولة الفلسطينية وتستوعب إرسائيل عددًا حمدودًا من الالجئني بحسب رغبتها، وُيطبهّق 
يف القدس خمطط كلينتون بأن تكون األحياء اليهودية لليهود والفلسطينية للفلسطينيني، 
موحدة،  البلدية  السلطة  تكون  لكن  فلسطني  دولة  عاصمة  الرشقية  القدس  وتكون 
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"نظام خاص"، وُتدعى الدول العربية إىل التوقيع  ويرسي يف منطقة احلوض املقدس 
عىل اتفاقيات سالم مع إرسائيل.

الكتل  خارج  البناء  أثنائها  يف  جيمد  أعوام  مخسة  تبلغ  مرحلية  فرتة  هرتسوغ  ويقرتح 
ن قانون إخالء – تعويض، ويتم االستعداد الستيعاب املستوطنني  االستيطانية الكربى، وُيسهّ
الذين يتم إخالؤهم، وتتم مالءمة اجلدار الفاصل للخط احلدودي، ويستعمل اجلانبان يدا 
حديدية ضد جمموعات إرهابية داخلهام وخُيضع الفلسطينيون املنظامت املسلحة إىل سلطتهم. 
ودعا هرتسوغ حزيَب "احلركة" و"يوجد مستقبل" إىل االنسحاب من ائتالف حكومة نتنياهو، 

واالنضامم إىل حتالف بزعامة حزب العمل. 
حكومة  بني  أزمات  عدة  والفلسطينيني  إرسائيل  بني  مفاوضات  جولة  آخر  وشهدت 
نتنياهو واإلدارة األمريكية برئاسة أوباما، وتفاقمت إىل درجة أزمة ثقة بني اجلانبني عقب 

تأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وبموجب حتليالت إرسائيلية، يعتقد املسؤولون يف إرسائيل أن األمريكيني احتالوا عليهم 
مرة أخرى. فقبيل تأدية حكومة الوحدة الفلسطينية اليمني الدستورية اتفق رئيس احلكومة 
عدة  املتحدة  والواليات  إرسائيل  تنتظر  أن  عىل  كريي  األمريكي  اخلارجية  ووزير  نتنياهو 
أسابيع كي ترى إىل أين تتجه هذه احلكومة، وأن تتطرق إىل شأهنا رسميًا بعد ذلك فقط. وتم 
االتفاق عىل أن تكون الترصحيات حتى ذلك احلني من طرف إرسائيل معتدلة، وأن تكون 
خطوات عقاهبا- إن وجدت- رمزية. ووعد األمريكيون من جانبهم بأال يلتزموا بموقف 

هم.  فوري وأن يرتيثوا يف ردهّ
وبحسب ما تقول مصادر رفيعة املستوى يف القدس، وفت إرسائيل بالتزامها، يف حني 
الفلسطينية  احلكومة  تأدية  وبعد  واحدًا.  يومًا  حتى  يصرب  مل  األمريكي  اخلارجية  وزير  أن 
اليمني الدستورية بساعات معدودة صدر عن الناطقة بلسان وزارة اخلارجية ترصيح مؤيد 

ال لبس فيه. 
وتقول هذه املصادر الرفيعة نفسها إن عباس رفض خطة كريي، واألمريكيون يمنحونه 
جائزة مقابل ذلك، ويصفقون حلكومة الوحدة اجلديدة التي ألفها. وترى إرسائيل أن إعالن 
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وزارة اخلارجية األمريكية املؤيد يعني منح ضوء أخرض لألوروبيني كي يبيضوا اتصاالهتم 
الرسية بـ "محاس". ويف هذه احلال ترى حكومة نتنياهو نفسها معفاة من االلتزام الذي أعطته 
جلون كريي وهو أن تعمل يف اعتدال، وهي تنوي أن ترد بحسب ما متليه مصلحتها فقط.32

بيد أن ما جيب أن هيم، ناهيك عن مجيع التفصيالت أعاله، أن التوقعات من هذه اجلولة 
من املفاوضات كانت متواضعة جدًا، سواء لدى انطالقها أو يف أثنائها. 

ويف هذا الصدد، أشار الوزير وعضو الكنيست السابق إفرايم سنيه )العمل( إىل أنه عىل 
الرغم من أن تأخري الوفاء اإلرسائييل بااللتزام املتعلق بإطالق الدفعة الرابعة من األرسى 
الفلسطينيني املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية منذ ما قبل اتفاقات أوسلو، واملناقصة التي 
أصدرها وزير البناء واإلسكان أوري أريئيل إلقامة مئات الوحدات السكنية اجلديدة وراء 
م الرئيس الفلسطيني طلبات انضامم إىل 15 معاهدة ومؤسسة  با بأن يقدهّ اخلط األخرض، تسبهّ
دولية تابعة لألمم املتحدة، وعىل الرغم من أن هذا اإلجراء الذي أقدم عليه عباس أتاح 
لنتنياهو إمكان االستمرار يف احلفاظ عىل حكومته احلالية، فإن احلقيقة تبقى يف مكان آخر. 
وتفيد هذه احلقيقة أنه مل يكن ولن يكون أدنى احتامل ألن تصادق احلكومة اإلرسائيلية احلالية 

عىل أي اتفاق مع الفلسطينيني.33 
وتابع سنيه: معروف أنه ال توجد تسوية ال توجب إخالء مستوطنات، وال توجد تسوية 
ال ُتقام يف إطارها عاصمة فلسطينية يف األحياء العربية من القدس الرشقية. هذا هو الثمن 
اخلالص إلهناء النزاع وقبول مبادرة السالم العربية التي تضمن تطبيعًا كاماًل مع كل الدول 
العربية. واألمر املؤكد أن 42 عضو كنيست من االئتالف احلكومي من احلزبني اليمينيني 
شون عىل أي حماولة  "الليكود بيتنا" و"البيت اليهودي" لن يسمحوا بحدوث ذلك، وسيشوهّ
من طرف رئيس احلكومة لتوقيع اتفاق كهذا. وستمنع أغلبية أعضاء كتلة الليكود رئيس 
احلكومة من إقامة ائتالف جديد يوفر أكثرية ممكنة يف الكنيست احلايل التفاق مع الفلسطينيني.

عىل النسق ذاته، أشارت حتليالت أخرى إىل أن نتنياهو مل خيرق االتفاق من قبيل املصادفة، 
فمثل هذه اخلطوة ختدم بقاءه السيايس، ألن عدم إطالق 26 أسريًا فلسطينيًا آخر يمنع داين 
دانون وزئيف إلكني من تقديم استقالتيهام من احلكومة، األمر الذي كان سيزعزع استقرار 
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هذه احلكومة ويزيد من الضغط عىل وزراء "البيت اليهودي" كي يستقيلوا هم أيضًا. من 
لبيد أن لديه  ليفني بمنصبيهام متسكًا كبريًا، وأعلن  لبيد وتسيبي  يائري  ثانية، يتمسك  جهة 

شكوكًا يف أن عباس يرغب بالتوصل إىل اتفاق. 
وبرز بني التحليالت عىل نحو خاص حتليل يرى أن املفاوضات مل تعد تشكل مدخاًل إىل 
اتفاق ما، كون نتنياهو ال حيلم حلظة واحدة بتوقيع وثيقة تفرض العودة إىل حدود 1967 مع 
تعديالت بسيطة عىل احلدود القائمة وإخالء مئات آالف املستوطنني، بل هدفه هو البقاء يف 
املناطق املحتلة إىل األبد. وما عدا ذلك ال يعدو كونه تكتيكًا مثل إلقائه خطاب بار- إيالن 
وجتميده البناء يف املستوطنات، وهو أحيانًا يطلق أرسى، وأحيانًا يعود إىل املفاوضات ثم 
يفجرها، فبالنسبة إليه كل يشء مرشوع من أجل كسب الوقت ألن "الوقت يعمل لصاحلنا". 
فكل يوم يمر معناه بيت جديد وشجرة جديدة وطريق جديد وعائلة جديدة، وكلام زاد عدد 
املستوطنني، سيصبح إخالؤهم أصعب أكثر فأكثر. ففي املايض مل يكن هناك "إمجاع" عىل 
بقاء الكتل االستيطانية داخل إرسائيل، واليوم أصبح هناك إمجاع عىل ذلك، وربام يف الغد 
الليكود. ولقد ترصف  إىل حزب  "عدم وجود رشيك" وينضم اجلميع  سينشأ إمجاع عىل 
ح عشية االنتخابات بأنه يقبل اتفاق أوسلو،  نتنياهو هبذه الطريقة خالل واليته األوىل، فرصهّ
لكنه ما إن وصل إىل احلكم العام 1996 حتى فتح النفق يف القدس وأشعل الضفة الغربية 
وتسبب بإراقة الدماء ووسع املستوطنات وفجر العالقات مع يارس عرفات، إىل أن نجح يف 
القضاء عىل اتفاق أوسلو الذي كان يعتربه خطرًا إسرتاتيجيًا. لذا ال مشكلة لديه يف العودة 
إىل طاولة املفاوضات ألهنا جزء من تكتيك العودة إىل التفاوض والتحاور والتبادل الذي 

ال ينتهي لآلراء، وهذا جيد خلفض التوتر الداخيل واخلارجي.34
املفاوضات  األمريكية جلولة  اإلدارة  مسبقًا من جانب  دت  ُحدهّ التي  املهلة  انتهت  وقد 
األخرية بني إرسائيل والفلسطينيني بالتزامن مع مرور أول عام عىل تأليف حكومة بنيامني 

نتنياهو الثالثة التي بدأت واليتها يف 18 آذار 2013.
وعشية انتهاء هذه املهلة قام نتنياهو خالل الفرتة بني 3 و7 آذار 2014 بزيارة رسمية 
إىل الواليات املتحدة اجتمع خالهلا مع الرئيس األمريكي باراك أوباما، واشرتك يف املؤمتر 
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السنوي ملنظمة "إيباك" )اللويب اليهودي املؤيد إلرسائيل يف الواليات املتحدة(. 
الوقت  أن  فيها  أكد  نتنياهو،  إىل  مبارشة  بتوجيه رسالة  الزيارة  أوباما هذه  استبق  وقد 
املتوفر لدى إرسائيل لتحقيق السالم آخذ يف النفاد، وأضاف يف سياق مقابلة أجرهتا معه 
وكالة أنباء "بلومربغ" أن الواليات املتحدة ستصبح يف املستقبل أقل قدرة عىل التعامل مع 
رد فعل العامل يف ظل انعدام حل للنزاع اإلرسائييل- الفلسطيني، مؤكدًا أنه مل ُيعرض عليه 
بعد أي سيناريو يتيح إلرسائيل إمكان محاية طابعها اليهودي الديمقراطي بمنأى عن حل 
من  ما سمعه  أن كل  إىل  وأشار  هلا.  املجاورة  الدول  مع  الدولتني ومن دون حتقيق سالم 
املسؤولني اإلرسائيليني حتى اآلن هو أهنم سيواصلون ما يفعلونه وسيبنون يف املستوطنات 

وسيتعاملون مع املشكالت لدى ظهورها. 
د أوباما عىل أنه يتعنيهّ عىل نتنياهو اغتنام الفرصة السانحة حاليًا، موضحًا أن الوضع  وشدهّ
لن يتحسن من تلقاء ذاته إذ إن عدد الفلسطينيني والعرب اإلرسائيليني سيزداد بمرور الوقت. 
ورأى وجوب قيام نتنياهو بطرح حل بديل إذا مل يكن مقتنعًا بأن السالم مع الفلسطينيني هو 
األمر الصائب بالنسبة إىل إرسائيل. وأشار إىل أن عزلة إرسائيل يف احللبة الدولية تصاعدت 
وأن الواليات املتحدة باتت مضطرة للوقوف إىل جانبها يف جملس األمن الدويل بشكل مل 
ر من أنه سيصعب عىل الواليات املتحدة  يسبق له مثيل يف املايض، لكنه يف الوقت عينه حذهّ
يف املستقبل الوقوف إىل جانب إرسائيل يف الساحة الدولية إذا مل يتم التوصل إىل حل سلمي 

للنزاع مع الفلسطينيني. 
وانتقد أوباما مشاريع البناء يف مستوطنات املناطق املحتلة مشريًا إىل أهنا ازدادت كثريًا يف 
األعوام األخرية. وأشاد باجلهود التي يبذهلا وزير خارجيته كريي لدفع السالم اإلرسائييل- 

الفلسطيني قدمًا، مشريًا إىل أن هذا األخري ُيطلعه باستمرار عىل جهوده.35 
م أي  ووفقًا لقراءة كثري من املحللني اإلرسائيليني لنتائج هذه الزيارة فإن نتنياهو مل يقدهّ
طرح جديد خالهلا، سواء لدى اجتامعه مع أوباما أو يف سياق خطابه أمام مؤمتر "إيباك". 
وجهها  التي  الرسالة  يرفض  أنه  إىل  أوباما  مع  اجتامعه  قبل  نتنياهو  ملح  ذلك،  عن  فضاًل 
هذا األخري. وذكر بيان يف هذا الشأن أصدره ديوان رئيس احلكومة أن نتنياهو أكد أن هناك 
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حاجة إىل ثالثة أطراف عىل األقل من أجل "رقصة التانغو" يف الرشق األوسط )يقصد صنع 
السالم(، ويوجد اآلن طرفان مها إرسائيل والواليات املتحدة وجيب أن نرى الفلسطينيني 
حارضين أيضًا. وأكد نتنياهو أنه سيحرص عىل محاية مصالح إرسائيل احليوية، مشريًا إىل 
ات وسيواصل القيام بذلك خالل  أنه أثبت أنه يقوم بذلك عىل الرغم من كل الضغوط واهلزهّ

زيارته للواليات املتحدة.36 
وبحسب رئيس حزب العمل وزعيم املعارضة اإلرسائيلية عضو الكنيست إسحق هرتسوغ 
د ذلك يعني أن نتنياهو مل يقرر صنع السالم. ولفت هرتسوغ أيضًا إىل أن رئيس احلكومة  فإن جمرهّ
ر القول إن إرسائيل قدمت تنازالت كثرية للفلسطينيني فيام مل يقدم الفلسطينيون أي يشء  كرهّ
يف املقابل، وطالب الفلسطينيني باالعرتاف بإرسائيل دولة هيودية، وركز عىل الربنامج النووي 
اإليراين مشددًا عىل أنه برنامج عسكري وأن إيران تريد القضاء عىل إرسائيل، كام هاجم محلة 

املقاطعة الدولية إلرسائيل من جراء سياستها االستيطانية يف املناطق املحتلة.37
وأكدت حتليالت أخرى أن نتنياهو "يتبنى كليشيهات ممجوجة كبديل عقيم لسياسة جادة" 
ف كقائد حزيب أكثر من زعيم سيايس،  )افتتاحية هآرتس 2014/3/7(، وأنه ما زال يترصهّ
عىل حدهّ قول الربوفسور شلومو بن عامي الذي شغل منصبي وزير اخلارجية ووزير األمن 

الداخيل يف حكومة إهيود باراك )معاريف، 2014/3/7(.
وحتى قبل االجتامع مع أوباما اهتمت افتتاحية صحيفة هآرتس )2014/3/3( نتنياهو 
بأنه يضع نصب عينيه هدفًا واحدًا هو إنقاذ نفسه ودولة إرسائيل من املفاوضات التي قد 
تؤدي إىل انسحاب من املناطق الفلسطينية، وتثمر اتفاقًا للسالم. ونظرًا إىل أن اجلدول الزمني 
بدأ يضيق، فإن سعي نتنياهو يرتكز اآلن يف التخلص بسالم من ضغط الرشيك األمريكي 

الذي يرص عىل إيصال اجلانبني إىل توقيع "اتفاق إطار". 
وبرأي الصحيفة، اتضح خالل أشهر املفاوضات العقيمة املاضية أن املفاوضات ليست بني 
إرسائيل والفلسطينيني بقدر ما هي بني إرسائيل وواشنطن. وهي مفاوضات كانت وال تزال 
عقيمة، طافحة باالفرتاءات ضد كريي،38 وباإلحياءات القاسية ضد أوباما والسخرية من سياسته 
اخلارجية وال سيام إزاء إيران وسورية، واستخدام اللويب اليهودي من أجل إحلاق الرضر هبذه 
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السياسة. وقد أضيفت إىل هذا كله مبادرات قومية عىل غرار قانون االستفتاء العام واملطالبة 
باالعرتاف بالدولة اليهودية، هتدف إىل إفشال أي احتامل ضعيف لتوقيع اتفاق سالم.

أشارت  املتحدة  الواليات  يف  نتنياهو  زيارة  وقائع  أن  إىل  التحليالت  بعض  وذهبت 
أكثر  املتحدة  الواليات  أوباما ونتنياهو، وجعلت رئيس  "خالفات كبرية" بني  إىل وجود 
مياًل إىل تبني املوقف الفلسطيني. ووفقًا للمحلل السيايس لصحيفة يديعوت أحرونوت 
)2014/3/4( فإن األمر األكيد أن أوباما بات يرى أن اجلانب الفلسطيني هو الضعيف 
د  وأن اجلانب اإلرسائييل هو القوي الذي يتجاهل مبادئ أساسية حلقوق اإلنسان، وجمرهّ
ذلك يلزم رئيس احلكومة اإلرسائيلية بأن يفكر باحلاجة إىل التوصل رسيعًا إىل تفامهات 

مع الفلسطينيني.
وسخر املحلل نفسه من ترصيح نتنياهو لدى وصوله إىل واشنطن أن السالم يف منطقة 
الرشق األوسط بحاجة إىل ثالثة أطراف: إرسائيل والفلسطينيون والواليات املتحدة، بموازاة 
تأكيده أن إرسائيل والواليات املتحدة تقومان بتقديم ما يلزم، يف حني أن الفلسطينيني ما 
زالوا ممتنعني عن تقديم ما يلزم. وأشار املحلل إىل أن ترصيح نتنياهو تزامن مع قيام املكتب 
املركزي لإلحصاء يف إرسائيل بنرش معطيات جديدة حول البناء يف مستوطنات الضفة الغربية، 
تبنيهّ منها أن أعامل البناء اجلديدة يف أرايض الدولة الفلسطينية التي سُتقام، ازدادت خالل 
العام 2013 بـ 123 باملئة.39 وقال: "ما دامت احلال عىل هذا املنوال، يمكن أن نفهم ملاذا ال 
يقوم الفلسطينيون ويف مقدمهم رئيس السلطة الفلسطينية بتقديم ما يلزم لدفع املفاوضات 
قدمًا. كام يمكن أن نفهم الترصحيات التي أدىل هبا الرئيس أوباما إىل وكالة أنباء "بلومربغ" 

واتسمت بنربة تشاؤمية".
أنه يف ضوء  أوبنهايمر  ياريف  "السالم اآلن" اإلرسائيلية  العام حلركة  السكرتري  وأكد 
املعطيات الرسمية حول أعامل البناء يف املناطق املحتلة يمكن القول إن حكومة نتنياهو ملتزمة 
بأمر واحد فقط، هو استمرار البناء يف املستوطنات، ال العملية السياسية مع الفلسطينيني وال 

قضايا السكن وغالء املعيشة داخل اخلط األخرض.40
وكان "معهد دراسات األمن القومي" يف جامعة تل أبيب قد أطلق كتابه "تقييم اسرتاتيجي 
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إلرسائيل 2013- 2014" يف مؤمتر عقد يومي 28 و29 كانون الثاين 2014. 
وقال رئيس املعهد اللواء احتياط عاموس يادلني الذي كان يلقب بـ "رجل التقديرات 
الوطنية" يف منصبه السابق كرئيس لشعبة االستخبارات العسكرية )"أمان"( يف سياق مقابلة 
انتهاء  قرب  مع  الواضح  من  بات  إنه  هيوم )2014/1/31(،  خاصة لصحيفة يرسائيل 
دة من طرف اإلدارة األمريكية جلولة املفاوضات احلالية بني إرسائيل والسلطة  املهلة املحدهّ
الفلسطينية يف نيسان أن فرصة التوصل إىل اتفاق بني اجلانبني متدنية جدًا، ألن عىل كل جانب 

القبول بثالثة "تنازالت مؤملة" عىل األقل. 
فمطلوب من إرسائيل- بحسب يادلني- قبول تقسيم البلد وإقامة دولة فلسطينية. كام 
عىل إرسائيل القبول بأن تقام هذه الدولة عىل حدود 1967 مع تبادل أراض. ويف النهاية، 
ستضطر إرسائيل إىل قبول وجود فلسطيني يف القدس، وصوال إىل جتسيد عاصمة فلسطينية 
يف القدس الرشقية. وعىل األقل بشأن التنازلني األخريين، مل يصل رئيس احلكومة نتنياهو 

إليهام بعد، وهو بالتأكيد ال يدفع الشعب يف إرسائيل نحومها.
عباس  حممود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  فإن   - يادلني  يواصل  الفلسطينيني-  وبشأن 
مضطر إىل تقديم ثالثة تنازالت إلزامية: 1. إعالن هناية الرصاع وهناية املطالب واإلقرار 
بالدولة اليهودية؛ 2. التنازل عن عودة الالجئني؛ 3. قبول قيود عىل السيادة لصالح ترتيبات 
أمنية مع إرسائيل. وحياول عباس التهرب من كل هذه االلتزامات، ألن القبول هبا يف نظر 

الفلسطينيني مثله مثل االعرتاف بالصهيونية.
وبشأن عودة الالجئني أكد يادلني أن عباس سبق أن قال- العام 2012- إنه يتنازل 
شخصيًا عن عودته إىل بيته يف مدينة صفد، لكن بالنسبة إىل عموم الالجئني مطلوب 
تنازل فردي لكل واحد عن بيته. وهذا بداهة غري مقبول من إرسائيل. وبرأيه، املطلوب 
اتفاق بني الشعبني يف موضوع الالجئني، وعدم إبقاء األمر مفتوحًا، واملطلوب اتفاق 
من دون حق عودة فلسطينية إىل أرض أقام الشعب اليهودي عليها دولته. كذلك ينبغي 
أمنية. و"كنا  ترتيبات  التنازالت والقيود عىل سيادهتم ملصلحة  للفلسطينيني استيعاب 
نعتقد أن الرتتيبات األمنية ستكون األسهل بني قضايا احلل النهائي، لكن الفلسطينيني 
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سارعوا إىل رفض اخلطة األمريكية األمنية".
ال يمكن أن ننهي هذا القسم من دون أن نتوقف بقدر مناسب من التفصيل عند اثنتني 
أي  إفشال  إىل  هتدف  أهنا  هآرتس  صحيفة  أكدت  أن  سبق  القومية" التي  "املبادرات  من 
باالعرتاف  واملطالبة  العام  االستفتاء  قانون  والقصد  اتفاق سالم.  لتوقيع  احتامل ضعيف 

بالدولة اليهودية.
يوم  والثالثة  الثانية  بالقراءتني  للكنيست  العامة  اهليئة  صادقت  العام:  االستفتاء  قانون 
2014/3/12 عىل مرشوع قانون جديد يقيض بإجراء استفتاء عام قبل التنازل عن أراض 
أي  اجلوالن( يف  الرشقية وهضبة  )القدس  القانون  بموجب  للسيادة اإلرسائيلية  خاضعة 
اتفاق سيايس يتم توقيعه يف املستقبل. وهو قانون أساس ولذا يعترب قانونًا دستوريًا، األمر 
الذي يعني أن إجراء أي تعديل عليه حيتاج إىل تأييد 61 عضو كنيست عىل األقل. وقبل 
منذ  سنهّه  ويطلب  القانون  هذا  يؤيد  إنه  نتنياهو  قال  العام  االستفتاء  قانون  التصويت عىل 
أعوام طويلة لسبب بسيط هو أن الشعب جيب أن يوافق عىل أي تسوية سياسية. وأضاف: 
"عندما نتخذ قرارًا مصرييًا يتعلق بمستقبلنا، فإننا ملزمون بالذهاب إىل الشعب، وأعتقد 
أن هذا أمر صائب وعادل من الناحية الديمقراطية ويمكنه أن حيافظ عىل السالم الداخيل 
بيننا". وهيدف هذا القانون إىل التضييق عىل أي تسوية مع الفلسطينيني وإفشاهلا، كام أكدت 

صحيفة هآرتس يف مقال افتتاحي )2014/3/14(.
االعرتاف بالدولة اليهودية: أعطى صعود بنيامني نتنياهو إىل رئاسة احلكومة اإلرسائيلية 
للمرة الثانية خالل أقل من عقد دفعة جديدة يف اجتاه التأكيد عىل حتويل رشط االعرتاف 
إرسائيل  بني  مستقبيل  سالم  اتفاق  ألي  أساس  رشط  مصاف  إىل  إرسائيل  بيهودية 

والفلسطينيني. 
ة احلكم،  وال حيمل موقف نتنياهو هذا جتديدًا ملن تابع ترصحياته حتى قبل وصوله إىل سدهّ
الدولة  بيهودية  االعرتاف  اشرتاط  رضورة  املعارضة  صفوف  يف  وهو  أعلن  أن  سبق  فقد 
اإلرسائيلية من أجل استئناف املفاوضات، بمعنى آخر مطالبة الفلسطينيني االعرتاف بيهودية 

إرسائيل قبل البدء باحلديث عن موضوع آخر مهام يكن نوعه. 
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وبمتابعة خطابات نتنياهو وترصحياته يف هذا الشأن يمكن القول إنه يرصهّ عىل أن يكون أي 
اتفاق مع اجلانب الفلسطيني مؤسسًا عىل مبدأين: األمن واالعرتاف بإرسائيل دولة هيودية. 
وبالنسبة إىل املبدأ الثاين فإنه يعترب أنه يف حال حدوث مثل هذا االعرتاف لن تكون أي 
عالمة استفهام عىل "حق الشعب اليهودي يف فلسطني وال عىل عدالة طريقه وممارساته وال 

عىل كيانه كشعب حرهّ يف بلده".
وطرح نتنياهو مطلبه هذا يف خطاب بار إيالن يف حزيران 2009، ثم يف خطاب بار إيالن 
ث فيها عن مطلبه هذا، حتى  2 يف ترشين األول 2013، كام أنه ال يدع مناسبة إال ويتحدهّ
ل احلديث حول هيودية إرسائيل إىل قضية منافسة حزبية تتسابق األحزاب اليهودية يف  حتوهّ

توكيدها والسعي لقوننتها. 
ومل يكن نتنياهو السيايس اإلرسائييل األول الذي طالب الفلسطينيني باالعرتاف بإرسائيل 
دولة هيودية. فقد أثري املوضوع بدرجات متفاوتة من طرف العديد من القادة اإلرسائيليني، 

حيث سبقته إىل ذلك تسيبي ليفني وإهيود أوملرت مثاًل.
وترافق التشديد عىل االعرتاف بيهودية إرسائيل من اخلارج بتشديد عىل رضورة تأكيد هيودية 
نتنياهو  الفلسطينيني يف إرسائيل، حيث دعم  املواطنني  أمام  الداخل، وبالذات  إرسائيل جتاه 
اقرتاح تعديل قانون املواطنة، ويشري هذا التعديل إىل أن عىل كل من يرغب يف احلصول عىل 
املواطنة اإلرسائيلية من غري اليهود أن يقسم يمني الوالء إلرسائيل كدولة هيودية وديمقراطية. 
د عىل أن هذا التعديل يأيت كجزء من املطالبة باالعرتاف بإرسائيل  ويشار هنا إىل أن نتنياهو شدهّ
دولة هيودية ديمقراطية، مضيفًا يف أحد خطاباته أن دولة إرسائيل هي دولة الشعب اليهودي، 
وهذا املبدأ يوجه سياسة احلكومة جتاه الداخل واخلارج، وهذا هو حجر األساس يف القانون 
اإلرسائييل. وهذا املبدأ يعربهّ عنه يف العبارة هيودية وديمقراطية، ومن الصواب أن يظهر هذا 
املبدأ أيضًا يف إعالن الوالء الذي يعلنه كل من يرغب يف أن يكون مواطنًا يف إرسائيل. وهو ما 
يعني عمليًا أن إرسائيل تعمل بشكل حثيث عىل الصعيد الداخيل بالتزامن مع الصعيد اخلارجي 

من أجل حسم موضوع كوهنا دولة هيودية أو دولة الشعب اليهودي. 
ى اهلدف احلقيقي الواقف  ويعترب أستاذ العلوم السياسية زئيف شتريهنيل أفضل من عرهّ
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وراء املطالبة اإلرسائيلية املرفوعة يف وجه الفلسطينيني بشأن االعرتاف بالدولة اليهودية، 
وهو أن يستبطن الفلسطينيون أهنم ُهزموا تارخييًا، وأن يعرتفوا بامللكية احلرصية لليهود عىل 

البلد )فلسطني( بأرسه.
فإن  به،  ومعرتفًا  كاماًل  البلد  عىل  لليهود  احلرصي  احلق  يكون  أن  أجل  من  وبرأيه، 
الوعي  يف  عميقًا  مغروس  املفهوم  وهذا  بدونيتهم.  موا  يسلهّ بأن  ملزمون  الفلسطينيني 
اإلرسائييل، وهو مشرتك لليمني والوسط بكل أطيافهام، ولبلدات األطراف ومعظم سكان 
"غوش دان" )منطقة الوسط(، وحلزيب العمل والليكود، إذ إن هؤالء كلهم يرفضون فكرة 
اجليش  من  التوقع  السخف  من  ذلك  عىل  وبناء  العرب.  إىل  بالنسبة  احلقوق  يف  املساواة 
النزاهة، مثلام يصعب  اإلرسائييل أن يترصف يف املناطق الفلسطينية املحتلة بأدنى حدهّ من 
اليهود  جتاه  املتساوية  املعاملة  عىل  حريصة  أهنا  عىل  العليا  اإلرسائيلية  املحكمة  توصيف 
والفلسطينيني. فمنذ بداية االستيطان )يف مناطق 1967( وحتى اآلن تترصف هذه املؤسسة، 
التي يتم تصويرها يف الظاهر كام لو أهنا رمز لليربالية والديمقراطية، مثل اجليش والرشطة 

وجهاز األمن العام )الشاباك(، أي باعتبارها ذراعًا من أذرع االحتالل.41
وما يقوله شتريهنيل هو جانب من جدل إرسائييل داخيل حول مطلب رئيس احلكومة 

من الفلسطينيني أن يعرتفوا بإرسائيل دولة هيودية. 
ويف نطاق هذا اجلدل، أنشأت صحيفة هآرتس )2014/3/7( مقااًل افتتاحيًا غداة قيام 
رئيس احلكومة بإلقاء خطابه أمام املؤمتر السنوي ملنظمة "إيباك" والذي خاطب فيه رئيس 
السلطة الفلسطينية قائاًل: "أهيا الرئيس عباس، اعرِتف بالدولة اليهودية لتقول بذلك لشعبك، 
للفلسطينيني، إن حق الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة خاصة به ليس موضع خالف 
حتى وإْن كان هناك بيننا خالف عىل األرايض. إنك ستبعث إىل الفلسطينيني بذلك رسالة 
مفادها أنه جيب عليهم التخيل عن فانتازيا إغراق إرسائيل بالالجئني أو عن فكرة اقتطاع 
أجزاء من النقب واجلليل من أرايض )دولة( إرسائيل. إنك ستوضح يف هناية املطاف من 
خالل االعرتاف بالدولة اليهودية أنك مستعد حقيقة إلهناء النزاع. اعرِتف بالدولة اليهودية 

من دون اللجوء إىل أي ذرائع أو مماطالت. لقد آن األوان". 
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وقالت الصحيفة حتت العنوان "االعرتاف بإرسائيل يكفي"، إن "مواطني إرسائيل يعيشون 
يف دولة هيودية هي جتسيد للحلم الصهيوين. وهم يتطلعون إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني 
يعرتفون يف إطاره بإرسائيل، ولكنهم ال حيتاجون إىل اعرتاف فلسطيني بدولة هيودية مل يتفق 

حتى اإلرسائيليون اليهود عىل ماهيتها".
وفعاًل، أظهرت ندوة حتت عنوان "هوية إرسائيل كدولة قومية للشعب اليهودي - نحو 
وجود   2014/2/23 يوم  القدس  كوهيلت" يف  "منتدى  يف  دستوري؟" عقدت  إرساء 
خالفات حول تعريف الدولة اليهودية حتى بني أطراف االئتالف احلكومي. فقد أكد رئيس 
حزب "البيت اليهودي" اليميني املتطرف ووزير االقتصاد اإلرسائييل نفتايل بينت أن خمططات 
التهويد التي تنفذها حكومات إرسائيل يف منطقتي اجلليل والنقب تتطابق مع قيم إرسائيل، 
"احلركة" ووزيرة العدل اإلرسائيلية تسيبي ليفني أن إرسائيل هي  فيام رأت رئيسة حزب 
"الدولة القومية للشعب اليهودي" بغض النظر عام تقوله الدول األخرى عنها، وحذرت من 
أن العامل لن يدعم اعرتافًا كهذا بإرسائيل إذا ما تم رفع شأن هيودية الدولة عىل ديمقراطيتها. 
وقال بينت إنه ال يوجد تناقض بني إرسائيل هيودية وديمقراطية، وإذا مل يتم احلصول 
عىل اعرتاف بدولة هيودية ستكون لدى الفلسطينيني دولة ونصف الدولة، وسيكون لدى 

اليهود نصف دولة. 
"إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، معتربا أنه من  وتطرق إىل مرشوع قانون 
الالزم اإلشارة إىل هيودية الدولة، وقد تم سن عدد ال هنائي من القوانني احلقوقية يف إرسائيل 
لكن ال يوجد قانون حول هوية الدولة. وبناء عىل ذلك أصبح هتويد البلد مستنكرًا ألنه مل 

يتم تعريف ذلك كغاية دستورية.
من جانبها، قالت ليفني إن سن قانون كهذا جيب أن يريس ويدخل مضمونًا إىل 
والديمقراطية  اليهودية  تكون  بأن  االنشغال  وينبغي  وديمقراطية.  هيودية  تعريف 
بموازاة بعضهام وعدم إنشاء مرتبة عليا دستورية لليهودية، فالصهيونية كانت حركة 

قومية وليست دينية. 
أو ألرض إرسائيل عىل  لليهودية،  ق  التفوهّ متنح  تيارات  "ثمة  أن  ليفني  وأضافت 
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شعب إرسائيل. وأنا ال أوافق عىل كل هذا. واألمر احلاسم هو هل سنتمكن من اعتبار 
الذي  بالرشط  يتعلق  وفيام  معًا".  تتعايش  قيم  أهنا  عىل  وديمقراطية  هيودية  مثل  قيم 
يضعه نتنياهو بأن يعرتف الفلسطينيون بيهودية إرسائيل من أجل التوصل إىل اتفاق 
دنا عىل  بني اجلانبني، قالت ليفني إنه يصعب جتنيد العامل لتأييد هذا الرشط إذا ما شدهّ

ق اليهودية عىل املساواة.42 تفوهّ
وقد دفع هذا اجلدل رئيس الطاقم اإلعالمي السابق يف ديوان رئيس احلكومة نتنياهو يوعز 
هندل، إىل القول إن عىل إرسائيل أن تعرتف بنفسها دولة هيودية قبل أن تطالب اآلخرين بذلك.43
ف أوري  كام أن هذا اجلدل أدى بأحد الناطقني املفوهني لليمني اإلرسائييل املتطرهّ
أليتسور إىل القول إن النقاش بشأن الدولة اليهودية هو "بيننا وبني أنفسنا قبل أن يكون 
بيننا وبني الفلسطينيني". وبرأيه فإن "اليهود الذين يرفضون االعرتاف بوجود وحق 
الشعب اليهودي يفعلون هذا ألهنم ال يفهمون أنه من دون الشعب اليهودي وحقه 
خوض  ينبغي  ومعهم  مفاوضات،  خوض  ينبغي  ومعهم  إرسائيل،  لدولة  وجود  ال 
مباحثات معمقة، ومعهم أو ضدهم ينبغي يف هناية املطاف حسم هذه املسألة من خالل 

سنهّ القوانني".44 
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)2(

"الشرعية التاريخية واألمن" كذريعة ُمحكمة
لنسف أي تسوية يف مقاربة نتنياهو!

يف سياق املقابلة امُلشار إليها أعاله التي أجريت مع وزير الدفاع اإلرسائييل موشيه يعلون 
عقب انتهاء احلرب عىل غزة، قال ردًا عىل سؤال "هل ما يزال حممود عباس رشيكًا للسالم؟" 
ما ييل: "مل يقل عباس أبدًا إنه يعرتف بنا كدولة قومية للشعب اليهودي. كام أنه مل يقل أبدًا إنه 
إذا جرى التوصل إىل حل وسط، حتى لو كان وفق رؤيته حلدود 1967، سيضع هذا حدًا 
للرصاع وللمطالب )الفلسطينية(. مل يقل أبدًا إنه ختىل عن املطالبة بحقوق الالجئني. فإىل 
، وإنام  أين سنصل معه؟ إنه رشيك للنقاش، رشيك إلدارة الرصاع. وأنا ال أتطلع إىل حلهّ
ر من  إىل طريقة إلدارة الرصاع واإلبقاء عىل عالقات بطريقة ختدم مصاحلنا. علينا أن نتحرهّ
فكرة أن كل يشء يتلخص بخيار واحد اسمه دولة )فلسطينية(. يف ما خيصني، يمكنهم أن 
يسموها اإلمرباطورية الفلسطينية. ما الذي هيمني. إنه حكم ذايت إذا كان يف هناية املطاف 
أرضًا منزوعة السالح. هذا ليس ستاتيكو )إبقاء الوضع القائم كام هو عليه(. إنه تأسيس 

لنوع من التعايش )modus vivendi(  مقبول وخيدم مصاحلنا".45
يف واقع األمر، ما يزال يعلون أفضل من فرسهّ أول خطاب سيايس يتصل بالعالقة مع 
يوم 14 حزيران 2009 يف مستهل  إيالن  بار  نتنياهو يف جامعة  ألقاه  الفلسطيني  اجلانب 

واليته الثانية كرئيس للحكومة.46 
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ففي سياق مداخلة قدمها يف مؤمتر سنوي نظمه مركز األبحاث اإلرسائييل "املركز 
املقديس لشؤون اجلمهور والدولة" الذي يرتأسه الدبلومايس اإلرسائييل دوري غولد 
نتنياهو يف مطلع شهر حزيران 2010، أشار يعلون إىل أن ذلك اخلطاب  ب من  املقرهّ
مهاًم  حتواًل  الحقًا  تبنيهّ  كام  1" عكس  إيالن  بار  "خطاب  اسم  اآلن  حيمل  بات  الذي 
يف سياسة إرسائيل، يتمثل يف العودة إىل املفاهيم التقليدية املعتمدة عىل األمن مفتاحًا 

لتحقيق سالم دائم. 
جتدر اإلشارة إىل أن نتنياهو أيد يف "خطاب بار إيالن 1" ألول مرة إقامة دولة فلسطينية 
دة يف  دة كانت لديه دوافع سياسية حمدهّ مع عدة حتفظات. وبحسب مصادر إرسائيلية متعدهّ
ذلك الوقت، يف مقدمها إرضاء الرئيس األمريكي باراك أوباما، وتقديم دفعة مسبقة عىل 
عندما  لكن  إيران،  يف  النووية  املنشآت  ضد  املستقبل  يف  أمريكية  عسكرية  عملية  حساب 
ك عسكريًا ضد إيران، ردهّ عليه بالتخيل عن حل الدولتني  أدرك نتنياهو أن أوباما لن يتحرهّ
وبتدمري أساس املفاوضات مع حممود عباس، وبتصوير تسيبي ليفني وكأهنا تتمسك بالبقاء 

يف احلكومة وإدارة مفاوضات عقيمة.47
وبعد نحو أربعة أعوام وأربعة أشهر عاد نتنياهو إىل نفس اجلامعة وألقى ما بات ُيعرف 
ر نتنياهو اإليرانيني وكذلك الفلسطينيني  باسم "خطاب بار إيالن 2"48. ويف هذه املرة صوهّ
وكأهنم نازيون، واستخدم مساعد أدولف هتلر املجرم النازي ديرت فيسليتسني كي يصف 
املفتي احلاج أمني احلسيني باعتباره رشيكًا يف املحرقة، وليوبخ السلطة الفلسطينية إلحيائها 
ذكرى احلسيني. وخالصة ذلك واضحة، فاستنادًا إىل كالم نتنياهو ال يمكن التحاور مع 
ورثة رشكاء النازيني الذين عايشوا "أجيااًل من التحريض"، ويف اإلمكان التوصل إىل اتفاق 
فقط حني يوافق الفلسطينيون عىل مطالب مرفوضة من جانبهم - أي االعرتاف بإرسائيل 

"دولة هيودية" وترتيبات أمنية بعيدة املدى.
ألقاه يف 2  الذي  إيالن 1" ، يف سياق اخلطاب  بار  "خطاب  أعقاب  نتنياهو يف  د  وحدهّ
أيلول 2010 يف واشنطن يف مناسبة إطالق جولة مفاوضات مبارشة سابقة بني اإلرسائيليني 
والفلسطينيني، الغاية الرئيسة هلذه املفاوضات يف "االنتقال من حالة اخلالف إىل حالة الوفاق"، 
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ر طرح ركنني للسالم مها "الرشعية واألمن" معربًا عن اعتقاده بأهنام سيتيحان إمكان  وكرهّ
حل القضايا العالقة كلها.49 

ومنذ ذلك اخلطاب، أعرب كثريون من املحللني واملعلقني السياسيني يف إرسائيل عن 
لتسوية  املطلوبة  العملية  باخلطوات  املتعلقة  مواقفه  تغيري  عىل  أقدم  نتنياهو  بأن  اعتقادهم 
هنر  "عبور  عبارة  البعض  واستعمل  جذري،  نحو  عىل  الفلسطيني  اإلرسائييل-  الرصاع 
أبعد من ذلك  أنه اختذ قرارًا ال رجعة عنه، بل إن أحدهم ذهب  الروبيكون" يف إملاح إىل 
إىل حدهّ القول إنه يف حال استمراره يف مساره احلايل فإنه "سيكمل طريق رؤساء احلكومة 
السابقني إهيود أوملرت وأريئيل شارون وإسحق رابني ومناحيم بيغن الذين كانوا يتبنون 
دة قبل أن جيلسوا عىل كريس رئيس احلكومة واضطروا إىل تغيريها يف  مواقف سياسية حمدهّ
إثر جلوسهم عليه"، منوهًا بأن ذلك املسار قد أسفر، بعد مرور عام واحد فقط عىل والية 
نتنياهو يف رئاسة احلكومة، عن طرح فكرة "دولتني لشعبني" )يف إطار اخلطاب الذي ألقاه 
يف جامعة بار إيالن يف 14 حزيران 2009( وعن تعليق أعامل البناء يف املستوطنات فرتة 
عرشة أشهر )وفقًا لقرار املجلس الوزاري اإلرسائييل املصغر للشؤون السياسية - األمنية 

يف 25 ترشين الثاين 2009(.50 
ورأى آخرون )منهم املعلق السيايس لصحيفة معاريف شالوم يروشاملي( أن نتنياهو مل 
يتجاوز حتى اآلن عتبة أي من خطوطه احلمر، ذلك "بأننا ما نزال يف مرحلة األقوال، وبالتايل 
د رضيبة كالمية هتدف إىل جتنهّب مزيد من الضغوط الدولية"  فإن ما قاله كله يمكن أن يكون جمرهّ

عىل إرسائيل والتي تلحهّ عليه أن جينح نحو طريق املفاوضات.51 
وبطبيعة احلال، ُطرحت يف ذلك الوقت تساؤالت تتعلق بأفق تلك املفاوضات املبارشة 
يف ضوء جتارب املايض املرتاكمة، ويف ظل وجود حكومة تستند إىل أحزاب اليمني، ويبدو 
من شبه املستحيل أن خترج من جلدها، حتى وإن بدرت عن رئيسها "كلامت سامية" مل ينطق 
بمثلها يف السابق من قبيل "الرئيس حممود عباس هو رشيكي للسالم"، و"شالوم، سالم، 
Peace"، و"لن نسمح لإلرهابيني أن يسدوا طريقنا إىل السالم" وكانت مقرتنة، ألول مرة، 

باستعامله مصطلح الضفة الغربية بداًل من مصطلح "هيودا والسامرة". 
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كام ُطرحت تساؤالت أخرى مثل: هل حدث تغري معني يف مقاربة نتنياهو جتاه األوضاع 
يف الرشق األوسط عمومًا وجتاه سلم األولويات لدى حكومته خصوصًا، إذا ما ُأخذت يف 
االعتبار حقيقة أنه كان حتى قبل فرتة وجيزة مهتام بمعاجلة "امللف اإليراين" أكثر من اهتاممه 
بالتعامل مع املسألة الفلسطينية، أو بكلامت أخرى جعل ُجلهّ التحركات بشأن هذه املسألة 
األخرية خاضعة بصورة مطلقة للغايات املستلة من التعامل مع امللف األول؟ وهل توجد 
يف جعبته خطة مفصلة للتسوية النهائية ترتجم أقواله املؤيدة إقامة دولة فلسطينية منزوعة 
السالح إىل أفعال وممارسات ميدانية؟ وهل بدأ مسرية االنفصال عن حلم "أرض إرسائيل 
ر االنفصال  الكربى"، عىل غرار زعيم آخر حلزب الليكود هو أريئيل شارون، الذي سبق أن قرهّ
عن قطاع غزة؟ وهل يملك برناجمًا بدياًل يف حال انتفاض ائتالفه اليميني عليه إذا ما مىض 

قدمًا نحو التوصل إىل تسوية تستند إىل "فكرة التقسيم"؟.
األحيان  بعض  يف  االستعانة  متت  التساؤالت،  هذه  عن  اإلجابة  حماولة  معرض  ويف 
بالصعوبات الكبرية التي يواجهها نتنياهو، مثاًل يف مسعاه نحو متديد تعليق أعامل البناء يف 
املستوطنات شهرين آخرين نزواًل عند رغبة البيت األبيض- باإلضافة إىل فرتة تعليق سابقة 
استمرت عرشة أشهر وانتهت يف 26 أيلول 2010- ولو يف مقابل ضامنات أمريكية بعيدة 
املدى عىل الصعيدين السيايس واألمني، وذلك للتدليل عىل حمددات قدرته عىل مترير مواقف 

أخرى تكون أبعد مًدى يف حال وجودها يف جعبته أصاًل.
إلـدار، فإن ما فعله  آنذاك عكيفا  السيايس األبرز يف صحيفة هآرتس  املعلق  ويف رأي 
نتنياهو حتى ذلك الوقت متثهّل يف دفع رضيبة كالمية للسالم فقط. يف الوقت نفسه فإن صقور 
الليكود مل خيرجوا عن طورهم نتيجة خطاباته "السلمية" يف واشنطن ويف رشم الشيخ، كام 
أن رشكاءه اليمينيني يف االئتالف احلكومي مل يسارعوا إىل االنفصال عنه، وعىل ما يبدو فإن 

هؤالء مجيعًا ال يصدقونه.52 
ا الوزير وعضو الكنيست السابق يويس بيلني اخلائب احلظهّ فأكد أن نتنياهو ما زال  أمهّ
بعيدًا جدًا من اتفاق سالم يكون وفقًا ملبادئ خطة كلينتون أو مبادرة جنيف، كام أنه ليس 
متأكدًا من كونه مستعدًا التفاق مرحيل53. مع ذلك فإن بيلني يعتقد أن إحراز اتفاق مرحيل 
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ُيعترب من ناحيته عمليًا أكثر من أي مفاوضات عبثية تتعلق باألمن والبيئة واملياه والطابع 
اليهودي لدولة إرسائيل، وبناء عىل هذا فإنه اقرتح جتريب احللول اجلزئية، ذلك بأنه لو كان 
األمر مرهونًا به لكان يفضل التوصل إىل اتفاق سالم شامل هنا واآلن، لكن بام أن األمر 
ليس كذلك فمن األفضل عىل حدهّ تعبريه "القيام بأقص ما يمكن يف الوقت احلايل، وعدم 
االنتظار ريثام يأيت رئيس حكومة يكون مستعًدا لدفع ثمن السالم" )والذي يتمثل أساسًا 

يف االنسحاب من الضفة الغربية وتقسيم القدس وتفكيك املستوطنات(.
هنر  "عرب  نتنياهو  أن  ادعوا  الذين  عىل  )الليكود(  بيغن  بيني  السابق  الوزير  ردهّ  وقد 
الروبيكون" بالقول إن هذا االدعاء ينطوي عىل ضعف أساس يعود إىل استناد أصحابه، 
لتقديم  االستعداد  إبداء إرسائيل  أن من شأن  مؤداها  فرضية خطأ  إىل  العمـد،  عن طرق 
بت مرتني خالل العقد املنرصم )خالل  "تنازالت مؤملة" أن جيلب السالم، وهي فرضية ُجرهّ
العام  العام 2000 وخالل آخر فرتة من والية حكومة أوملرت يف  مؤمتر كامب ديفيد يف 
2008( وُمنيت بالفشل الذريع. ويف رأيه فإن الربهان القاطع الوحيد عىل عبور إرسائيل 
هنر الروبيكون كامن من وجهة نظر امللحني عىل هذا األمر يف قيامها بتبني مطالب منظمة 
التحرير الفلسطينية لتوقيع اتفاق معها. غري أن االستنتاج املنطقي املطلوب برأيه من مسرية 
سبعة عرش عامًا من املفاوضات جيب أن يكون االستنتاج التايل: ما دامت منظمة التحرير 
الفلسطينية متمسكة بمواقفها املتطرفة، وما دامت حركة "فتح" ترفض التخيل عن هدف 
"القضاء عىل الكيان الصهيوين وحترير فلسطني"، ال بل إهنا قامت بتحديثه يف مؤمترها السادس 
الذي ُعقد يف آب 2009 يف بيت حلم، فإن أي حكومة يف إرسائيل سواء أكانت يمينية أو 

يسارية لن يكون بإمكاهنا إحراز اتفاق سالم.54
إزاء ذلك ال ُبدهّ من طرح السؤال التايل: ما الذي كان يف جعبة نتنياهو فعاًل عشية تلك 

اجلولة من املفاوضات؟. 
بداية، جيب التذكري بأن نتنياهو نفسه جتنب الكشف عن أي تفصيالت بشأن القضايا 
التي سُتدرج يف جدول أعامل املفاوضات املبارشة، أو بشأن االقرتاحات التي سيعرضها عىل 
الرئيس الفلسطيني حممود عباس بعد أن وصفه بأنه "رشيكه للسالم"، مكتفًيا بالقول لوزراء 
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حكومته إن هذه املفاوضات تأيت "بعد عام ونصف عام من الدعوات املتكررة )من طرفه( 
إلجراء حمادثات مبارشة من دون رشوط مسبقة... وأعتقد أن حتريك املحادثات املبارشة 
يف واشنطن كان خطوة مهمة عىل طريق امليض نحو اتفاق إطار مع الفلسطينيني. إننا نعي 
الصعوبات حيث إهنا ما زالت أمامنا عىل املدَينْي القصري واملتوسط لكننا سنواصل مساعينا 
للتوصل إىل اتفاق. وكام قلت يف خطايب يف جامعة بار إيالن فإن املقومات الرئيسة للسالم 
بصلتنا  واالعرتاف  اليهودي،  للشعب  القومية  الدولة  بصفتها  بإرسائيل  االعرتاف  هي: 
التارخيية بوطننا، وإهناء النزاع معنا ووضع حد جلميع املطالب، باإلضافة إىل التدابري األمنية 
العملية يف امليدان التي تتامشى مع الواقع اجلديد الذي نشأ يف العقد األخري والذي سنواجهه 
يف العقد القريب، ما يعني وجود تدابري أمنية تضمن عدم تكرار ما جرى بعد خروجنا من 
لبنان وغزة" )موجز أقوال نتنياهو خالل اجتامع احلكومة اإلرسائيلية يف 5 أيلول 2010، 

بعد عودته من قمة واشنطن55(.
وأشار كبري املعلقني السياسيني يف صحيفة يديعوت أحرونوت، ناحوم برنياع، إىل أنه 
عندما ألح الصحافيون اإلرسائيليون الذين كانوا يغطون قمة واشنطن، وكان هو أحدهم، 
عىل نتنياهو كي يكشف عىل مسامعهم تفصيالت ولو بسيطة تتعلق بسيناريو املفاوضات 
املبارشة التي انطلقت يف إثر تلك القمة، فإن رئيس احلكومة هزهّ رأسه قائاًل: "إنكم تبحثون 
عن عناوين صارخة، لكني أرغب يف التوصل إىل اتفاق سالم"56. بناء عىل ذلك فإن الذي 
يرغب يف استرشاف مثل هذا السيناريو ال ُبدهّ له، برأي هذا املعلق، من العودة إىل اخلطابني 
اللذين ألقامها نتنياهو خالل قمة واشنطن، وقراءة ما تضمناه وأساسًا قراءة ما مل يتضمناه، 
ولعل أول يشء يمكن مالحظته هو أن اخلطابني تضمنا كلامت رنانة عن السالم، ومل يتضمنا 

عبارات مماحكة كام كانت احلال يف خطاباته السابقة كلها. 
يف املقابل، فإن كبري املعلقني السياسيني يف صحيفة هآرتس، يوئيل ماركوس، رأى أن 
جلسة احلكومة اإلرسائيلية املنعقدة يف 5 أيلول 2010، والتي استهلها نتنياهو بتقديم بيان 
مقتضب عن قمة واشنطن، أسفرت عن خروج الوزراء اإلرسائيليني منها من دون أن يعرفوا 
أكثر مما يعرف الصحافيون يف كل ما يتعلق بفحوى تلك القمة ومرتتباهتا، بعد أن تابعوها من 
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بعيد مثل اجلميع، وال شك يف أهنم رأوا املصافحة احلميمة بني نتنياهو وبني عباس، وانتبهوا 
إىل أن رئيس احلكومة استعمل، ألول مرة، مصطلح "الضفة الغربية" بداًل من مصطلح "هيودا 

والسامرة"، ووصف عباس بأنه رشيكه للسالم.57
وبرأيه فإن الكالم القليل الذي أدىل نتنياهو به خالل جلسة احلكومة بشأن قمة واشنطن 
مع  املبارشة  املفاوضات  إزاء  كثرية  أفكارًا  الوقت  ذلك  حتى  يبلور  مل  أنه  حقيقة  يعكس 
الفلسطينيني، وعليه فإن اللقاءين املقبلني يف إطار هذه املفاوضات، والذي عقد أوهلام يف 
أواسط أيلول، يف حني أن ثانيهام عقد عشية يوم 26 أيلول، وهو املوعد الذي ينتهي فيه 
سيكونان  املستوطنات،  يف  البناء  أعامل  بتجميد  القايض  احلكومي  القرار  مفعول  رسيان 
لقاءين مهمني للغاية فيام يتعلق بمسألة جتاوز اخلطوة احلرجة األوىل. فمن الواضح أنه ال 
يمكن االستمرار يف جتميد أعامل البناء من دون أن يقوم املستوطنون بأعامل شغب، لكن يف 

الوقت نفسه من الواضح أنه ال مفرهّ من متديد مفعول القرار اخلاص بتجميد االستيطان.
من ناحية أخرى، فإن حتليالت كثرية أشارت إىل أن نتنياهو قرر الذهاب إىل قمة واشنطن 
واملسامهة يف إنجاحها بعد أن استوعب جيدًا أن اإلدارة األمريكية احلالية برئاسة باراك أوباما 
جادة يف حماولتها الرامية إىل "إجياد حل للنزاع اإلرسائييل- الفلسطيني"، أو عىل األقل "إدارة 
هذا النزاع بحنكة واهتامم كبريين، نظرًا إىل أنه يؤثر يف املصالح األمريكية"، عىل حدهّ قول 
أبرز اخلرباء يف  يعترب أحد  نيويورك، والذي  القنصل اإلرسائييل األسبق يف  بنكاس،  ألون 
الشؤون األمريكية.58 ونتيجة لذلك فإن أوباما قد جعل التدخل األمريكي حيتل مرتبة أوىل 
يف سلم أولويات سياسته اخلارجية، وبدأ هيتم بموضوع النزاع اإلرسائييل- الفلسطيني منذ 
أول أو ثاين عام من واليته يف البيت األبيض، ومل ينتظر عامه السابع أو الثامن كام فعل كل 

من الرئيسني األمريكيني السابقني بيل كلينتون وجورج بوش.
ا الربوفسور إيتان غلبواع، املحارض يف جامعة بار إيالن واخلبري يف الشؤون األمريكية،  أمهّ
فأكد أن أوباما يعتقد أن النزاع اإلرسائييل ـ الفلسطيني يمنع الواليات املتحدة من حتسني 
عالقاهتا مع العامل العريب، وحيدهّ من إمكان منع إيران من امتالك سالح نووي، ومن إمكان 
تقليص قدرة اإلرهاب اإلسالمي عىل جتنيد األعضاء ومصادر التمويل، وال سيام يف العراق 



52

ويف أفغانستان. ومع أن هذه الفرضيات هي موضع خالف، إال إهنا قد أسفرت عن اعتبار 
حل النزاع مصلحة إسرتاتيجية عليا بالنسبة للواليات املتحدة.59 كام أشار هذا اخلبري إىل أن 
أوباما خيشى من إخفاقات مرتاكمة يف الرشق األوسط، فقد أعلن أنه يف غضون عام سيخيل 
القوات األمريكية من العراق وأفغانستان، واحتامل أن تسيطر إيران عىل العراق أو أن يتفكك 
هذا البلد عقب حرب أهلية أكرب من احتامل أن حيافظ عىل االستقرار وعىل العالقة الوثيقة مع 
ة احلكم يف أفغانستان أكرب من  الواليات املتحدة، واحتامالت حركة طالبان بالعودة إىل سدهّ
احتامالت السلطة احلالية بالبقاء، وجتربة وقف الربنامج اإليراين المتالك السالح النووي من 
خالل العقوبات االقتصادية تبدو هزيلة، كام أن انضامم تركيا إىل املحور اإلسالمي املتطرف 

قد عزز قوة هذا املحور ونفوذه. 
وبالتايل فإنه بعد عام واحد ستقف الواليات املتحدة أمام هتديدات متعاظمة وخطرة عىل 
كل مواقفها ومكانتها يف الرشق األوسط، وكذلك عىل مكانتها يف العامل بأرسه، وتقدر إدارة 
أوباما بأن حل النزاع الفلسطيني ـ اإلرسائييل من شأنه أن يوازن اإلخفاقات األخرى يف 
املنطقة. وعليه، فرغم أن احتامالت حتقيق تسوية يف غضون عام ضئيلة، إال إن أوباما سيبذل 
جهدا هائال وسيستخدم كل ما لديه كي حيقق تسوية، ويبني بواسطتها منظومة إسرتاتيجية 
عربية ـ إرسائيلية إزاء املحور الراديكايل املضاد، وجيب عىل احلكومة اإلرسائيلية أن تفهم 

ذلك عىل األقل، وعليها أيضًا أن تراعي دوافع أوباما قدر اإلمكان. 
لكن يف موازاة الدوافع التي تتحكم بتحركات أوباما وإدارته، فإن نتنياهو بات أكثر انفتاحًا 
إزاء التفصيالت املطلوبة حلل النزاع اإلرسائييل- الفلسطيني، وفق ما يؤكد يوئيل ماركوس. 
وقد تأتى هذا "االنفتاح" عن حقيقة كون نتنياهو يركز، يف اآلونة األخرية، جهوده كلها 
يف املسار الفلسطيني، بحسب ما قال املعلق السيايس يف صحيفة هآرتس ألـوف بـن، الذي 
أشار إىل أنه يف حني كان اهتامم رئيس احلكومة خالل أول لقاء عقده مع أوباما، منصبًا عىل 
اخلطر النووي اإليراين، فإن اللقاءين األخريين بني هذين الزعيمني ُخصصا يف معظمهام، 
املوضوع  وبقي  الفلسطينيني،  مع  السياسية  للعملية  املستوى،  رفيعة  أمريكية  ملصادر  وفقًا 

اإليراين هامشيًا.60 
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وال ُبدهّ يف هذا السياق من إعادة األذهان إىل تباهي نتنياهو بـإحراز "إنجاز" خالل آخر لقاء 
مجع بينه وبني أوباما آنذاك يف متوز 2010 متثل يف إقرار الرئيس األمريكي، برصيح العبارة، 
أن "إلرسائيل متطلبات أمنية خاصة، بالنظر إىل حجمها وتارخيها وموقعها واملخاطر التي 
تواجهها... وهلذا السبب فإننا ملتزمون بأمن إرسائيل"، ما حدا به إىل إمجال هذا اللقاء خالل 
التحالف األمريكي  "إن  بالقول  املنعقدة يوم 11 متوز 2010  جلسة احلكومة اإلرسائيلية 
دت  اإلرسائييل راسخ وثابت وحيظى بدعم اإلدارة األمريكية والشعب األمريكي. وقد جسهّ
زياريت للواليات املتحدة قوة وصمود هذه الصلة غري القابلة للفصم". وأضاف أنه خرج 
بانطباع مؤداه "أن الرئيس )األمريكي( يصغي إىل االحتياجات األمنية اخلاصة لدولة إرسائيل 

مها".  ويتفههّ
وألقى نتنياهو يف 20 أيلول 2010 خطابًا أمام مؤمتر رؤساء كربى املنظامت اليهودية 
األمريكية رهن خالله "السالم" )مع الفلسطينيني( برشط أن يكون "سالمًا يمكن الدفاع 

عنه". وعرض رشوطه املسبقة ملثل هذا "السالم". 
مهام تكن هذه الرشوط فإن ثمة رشطني منها يشكالن لبهّ املوضوع: 

الرشط األول، االعرتاف بإرسائيل دولة قومية للشعب اليهودي. ولعل ما جيب   -
"دولة  "دولة هيودية" ومصطلح  قوله هنا هو أن هناك بونًا شاسعًا بني مصطلح 
قومية للشعب اليهودي"، ذلك بأن األول يقصد دولة لليهود الذين كانوا يعيشون 
يف فلسطني، يف حني أن الثاين يفرتض أن تكون دولة لليهود يف العامل كافة بـ "قوة" 
احلقوق التارخيية التي تعود إليهم وحدهم يف فلسطني. وقد سبق للواء يف االحتياط 
غيورا أيالند، الرئيس األسبق لـ "جملس األمن القومي اإلرسائييل"، أن اعرتف، من 
بني مجلة مسؤولني إرسائيليني كثريين، أن هناك سببني مهمني وراء هذه احلملة: 
األول، سبب مرتبط باملطلب اإلرسائييل املتعلق بنهاية النزاع وبوضع حدهّ للمطالب 
الفلسطينية يف املستقبل؛ الثاين، سبب مرتبط بـ "مكانة عرب 48"، ذلك بأن هؤالء 
يف معظمهم يعتقدون أن إرسائيل جيب أن تكون "دولة مجيع مواطنيها"، ولذا فال 
حاجة ألن تبقى متمسكة بطابعها اليهودي القومي. ويف رأيه فإنه إذا مل تعرتف 
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الدولة الفلسطينية التي سُتقام بإرسائيل دولة قومية للشعب اليهودي، فإن احتامل 
تسليم الفلسطينيني يف إرسائيل بذلك سيبقى احتاماًل ضئياًل للغاية، وإذا مل نرصهّ 
عىل ذلك اآلن يمكن، بعد جيل واحد أو جيلني، أن نواجه وضعًا يطالب هؤالء 
فيه )وربام بواسطة اللجوء إىل العنف( باحلصول عىل حقوق قومية متساوية. وال 
شك يف أن الدولة الفلسطينية ستؤيد مثل هذا املطلب أوتوماتيكيًا، بل حتى سرتى 
فيه ذريعة كافية خلرق اتفاق السالم )مع إرسائيل(. وإن الطريق لكبح هذا اخلطر، 
أو عىل األقل إلجياد وضع حتظى فيه إرسائيل بتأييد دول العامل خلوض مواجهة 
ضد هذا اخلطر، كامنة يف أن يكون واضحًا من خالل اتفاق اجلميع أن إرسائيل 

هي الدولة القومية للشعب اليهودي.61
الرشط الثاين، اختاذ ترتيبات أمنية صارمة لتجنب تكرار ما حدث بعد انسحاب   -
إرسائيل من لبنان وغزة حيث حتولت هاتان املنطقتان، كام قال نتنياهو، إىل "قاعدتني 
إرهابيتني برعاية إيرانية تم إطالق آالف الصواريخ منهام عىل إرسائيل". وبالتايل 
- بحسب ما أضاف- فإنه "جيب علينا أن نضمن وجود تدابري أمنية راسخة عىل 
أرض الواقع. وجيب علينا أن نضمن قدرتنا عىل منع استرياد األسلحة من األرايض 
التي سيتم إخالؤها ضمن اتفاق السالم مع الفلسطينيني، كام يرتتب علينا التأكد 
التعاطي مع هتديدات حمتملة سيتعرض هلا السالم حتاًم. وسبق  من قدرتنا عىل 
وجود  أي  وغزة،  لبنان  يف  جرى  ما  يف  متمثاًل  التهديدات  هذه  أول  شهدتم  أن 
حماوالت - كانت ناجحة يف املنطقتني - لتهريب كمية هائلة من األسلحة عىل 
شكل قذائف وصواريخ وغريها من إيران إىل وكالئها. كام توجد هتديدات أخرى 
مثل التهديدات بإعادة تكوين ما ُيعرف باجلبهة الرشقية أو بسبب حصول تغيري 

داخيل يف السياسة الفلسطينية وما إىل ذلك". 
وتابع نتنياهو: "كنت قد أوضحت أن محاية السالم تقتيض وجودًا إرسائيليًا طويل األمد يف 
اجلانب الرشقي من أي دولة فلسطينية، أي يف غور األردن". و"ينبغي التنويه بأمر آخر: إنني ال 
أعتقد بأن قوات دولية تستطيع يف ظل هذه الظروف أداء املهمة الواجبة، حيث أثبتت جتربة املايض 
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أن الدول ال تلتزم إال نادرًا بتعهداهتا بمواصلة وجودها العسكري الطويل األمد يف مناطق تقع 
خارج أراضيها ويتعرض فيها جنودها للهجامت املتكررة. وال تصح هذه املقولة بالنسبة ملناطق 
ال تتعرض فيها هذه القوات هلجامت متكررة لكن بوسعكم تقديم أمثلة كثرية عىل تطورات 
من هذا القبيل حيث أترك خليالكم هذا األمر. ويمكنكم عىل سبيل املثال أن تشهدوا ما حصل 
للقوات الدولية التي رابطت يف غزة قبل سيطرة محاس عليها. كانت هذه قوات أوروبية أطلق 
عليها اسم )بعثة املساعدة احلدودية التابعة لالحتاد األورويب - EUBAM(، غري أن هذه القوات 

اختفت عندما سيطرت محاس عىل غزة، أي أهنا رسعان ما تبخرت".62
وأشار املعلق السيايس يف صحيفة هآرتس ألـوف بـن إىل أنه بينام سبق لنتنياهو، خالل 
اخلطاب الذي ألقاه يف جامعة بار إيالن )2009(، أن أكد أن غايته هي "إقامة دولة فلسطينية 
منزوعة السالح إىل جانب الدولة اليهودية"، فإنه طرح يف قمة واشنطن معادلة جديدة فحواها 
"السيادة يف مقابل األمن". وهذه املعادلة تنطوي عىل جوهر الرسالة التي أراد بثها إىل الرئيس 
الفلسطيني حممود عباس، وفحواه: خذ دولة وأعطنا هدوءًا. وقد غلف رسالته هذه بكلامت 
د غالف مجيل ملواقف إرسائيلية استهاللية  سامية. لكن ما جيب قوله هو أن ذلك كله هو جمرهّ
يرفضها الفلسطينيون مجلة وتفصياًل، مثل مطلب االعرتاف بإرسائيل دولة للشعب اليهودي، 
أو مطلب انتشار اجليش اإلرسائييل يف منطقة احلدود بني دولة فلسطني العتيدة وبني األردن، 

أو مطلب بقاء املستوطنني يف الدولة الفلسطينية.63
إن هذا الرفض ال يشمل الفلسطينيني والعرب فحسب، ذلك بأنه يف ما يتعلق باملطلب 
األول ال توجد دولة واحدة يف العامل تعرتف بإرسائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وعىل 
ما يبدو لن تكون هناك أي دولة يف العامل يمكن أن تقدم عىل مثل هذا االعرتاف يف املستقبل، 
وبالتايل فإن متسك إرسائيل به ينطوي، يف العمق، عىل داللة واحدة هي عرقلة أي اتفاق 

بشأن التسوية يمكن التوصل إليه مع اجلانب الفلسطيني.
وطبقًا ألحد املحللني السياسيني اإلرسائيليني فإن ما ينبغي االنتباه إليه هو أن الزعامء 
تبنوا مطلب االعرتاف بإرسائيل دولة قومية للشعب  الذين  السياسيني اإلرسائيليني كافة 
الفلسطينية  اليهودي تزامنًا مع انطالق تلك اجلولة اجلديدة من املفاوضات اإلرسائيلية- 
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حون هبذا املطلب باعتباره  كانوا منقسمني إىل صنفني: الصنف األول يضم الزعامء الذين يلوهّ
رشطًا إلجراء هذه املفاوضات وهم يرغبون يف عرقلة التوصل إىل اتفاق منذ أول مرحلة 
منها؛ الصنف الثاين يضم الزعامء الذين يضعون هذا املطلب رشطًا لالتفاق وبالتايل فإهنم 

يرغبون يف عرقلة االتفاق الحقًا. 
تطلعت  "السالم" الذي  القناع عن حقيقة  نزع  قد  هذا  إن سلوكهم  القول  نافل  ومن 
ألقاه  الذي  أيضًا عن اخلطاب  ى  تأدهّ الثانية. وهذا ما  نتنياهو  إليه يف ظل حكومة  إرسائيل 
وزير اخلارجية اإلرسائيلية أفيغدور ليربمان أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 28 أيلول 
2010 والذي أشار فيه إىل أن "التسوية النهائية بني إرسائيل والفلسطينيني جيب أن تكون 
مستندة إىل خطة تبادل أراض وسكان"، موضحًا أنه "ال يقصد نقل سكان بل رسم حدود 
)هنائية( تعكس الواقع الديمغرايف". وقال أيضا إنه "نظرًا إىل أن احتامل إحراز اتفاق سالم 
شامل مع الفلسطينيني يف غضون عرشات األعوام املقبلة هو احتامل غري واقعي مطلقًا، فإن 
ة  اتفاق مرحيل طويل األمد". ومن املعروف أن ردهّ ما جيب السعي نحوه هو التوصل إىل 
فعل رئيس احلكومة عىل هذا اخلطاب انحرصت يف القول إنه ال ينسجم معه، وإنه - أي 
د  نتنياهو - هو املفاِوض األعىل سلطًة مع الفلسطينيني، األمر الذي  اعتربه عدة معلقني جمرهّ
"كالم معسول وغامض" ال ينم عن أي موقف سيايس جوهري مغاير. يف املقابل فإن مقربني 
من رئيس احلكومة أكدوا أن رؤية ليربمان )التي وردت يف خطابه( سبق أن ُطرحت خالل 
مداوالت مغلقة تتعلق بموضوع العملية السياسية )مع الفلسطينيني( لكن مل يتم اختاذ أي 
نفسه  ليربمان  أن  الرؤية، يف حني  بشأن هذه  احلكومة اإلرسائيلية  قرار رسمي من طرف 
ويف سياق ترصحيات خاصة أدىل هبا إىل صحيفة يديعوت أحرونوت ادعـى أن ما ورد يف 
خطابه ال خيتلف كثريًا عام ورد يف اخلطاب الذي ألقاه نتنياهو يف جامعة بار إيالن.64 وال 
شك يف أن هذه الوقائع حتيل رشعًا إىل الريبة يف أن أكثر ما جعل نتنياهو يستشيط غضبًا عىل 
وزير خارجيته جراء خطابه هذا يعود أساسًا إىل قيام هذا األخري بترسيب مداوالت مغلقة 
هلا إىل سالٍح يف أيدي املعسكر  حدثت يف داخل احلكومة من عىل أهم املنابر الدولية، ما حيوهّ

غري الصغري الذي يسعى إىل نزع الرشعية عن دولة إرسائيل.
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2- 1: "خطاب بار إيالن 1"
أعلن بنيامني نتنياهو، بعد مراوغات ومناورات كثرية، برناجمه السيايس املستجد لـ"تسوية" 
النزاع اإلرسائييل- الفلسطيني، وقد جاء ذلك يف إطار ما بات يعرف باسم "خطاب بار إيالن 

1"، والذي ألقاه يف جامعة بار إيالن يوم 14 حزيران 2009.
ولعل أول ما يتعنيهّ قوله، هو أن هذا الربنامج واخلطاب عموما كانا، أساسا، بمثابة ردهّ 
مدروس بتؤدة عىل قيام إدارة أوباما بمطالبة احلكومة اإلرسائيلية أن تقبل "مقاربة الدولتني"، 
وأن تقوم بتجميد أعامل البناء يف املستوطنات عىل نحو مطلق. وتؤكد هلجة اخلطاب من ألفه 
ه أساسا، بل وربام حرصيا، إىل هذه اإلدارة. فقد جتاهل  إىل يائه وطريقة تسلسل وقائعه أنه ُموجهّ
ه بمعاهديت السالم  نتنياهو الطرف الفلسطيني بصورة تكاد تكون تامة، ويف حني اختار أن ينوهّ
اللتني وقعت إرسائيل عليهام مع كل من مرص واألردن، بوصفهام نموذجني مقبولني عليه 
للتسوية املتوخاة إرسائيليا مع "الطرف العريب"، فإنه مل ينبس ببنت شفة فيام خيصهّ االتفاقات 
أو التفامهات اإلرسائيلية- الفلسطينية السابقة، لئال يتم تأويل ذلك بأنه يشفهّ عن تسليمه 
هبا. وقد صدق من رأى أنه عالوة عىل األمهية الكامنة يف الرتكيز عىل ما قاله نتنياهو يف سياق 

اخلطاب، إال إنهّ الرتكيز يف الوقت نفسه عىل ما مل يقله ال ُيعدهّ أقل أمهية.
وحتى من قبل أن يلقي خطابه هذا، ولكن يف غمـرة اجلدل املتميهّز بقدر من التجاذب 
احلاد، والذي اندلع مع إدارة أوباما، فيام يتعلق بجوهر التحركات السياسية املطلوبة من 
احلكومة اإلرسائيلية اليمينية اجلديدة، ملح املحلل السيايس لصحيفة هآرتس، ألـوف بـن، 
إىل أنه ال ُبدهّ من أن يتفتق ذهن نتنياهو يف هناية املطاف عن "معادلة سحرية" جتنهّبه الصدام 

القايس مع واشنطن، وتنقل الكرة من ملعبه إىل مالعب أخرى.
خطابه  فيه  أوباما  الرئيس  ألقى  الذي  نفسه  اليوم  يف  الصدد،  هذا  يف  بــن  كتب  وقد 
ه إىل العاملني العريب واإلسالمي يف جامعة القاهرة )4 حزيران 2009(، ما ييل: "يبدو  املوجهّ
ب من املواجهة )مع اإلدارة األمريكية(،  أن نتنياهو سيبذل كل ما يف وسعه من أجل أن يتهرهّ
تقديم  وإىل  الفلسطينية  الدولة  فكرة  معارضته  عن  التنازل  إىل  مضطرا  سيكون  فإنه  ولذا 
بتجميد  العريب  الرفض  يقوم  بأن  سيأمل  وعندها  أوباما.  إىل  امليدانية  اإلنجازات  بعض 
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العملية السياسية، وبذا يوفر عىل نفسه عناء مناقشة املسائل األكثر صعوبة املتعلقة بتفكيك 
مستوطنات وبالقدس والالجئني".

ويف وقت الحق، عاد هذا املحلل السيايس نفسه وأشار، لدى تطرقه حتديدا إىل موقف 
التفامهات  بإزاء  يتبنى  األخري  هذا  كون  إىل  السياسية،  "التسوية"  من  املستجد  نتنياهو 
اإلرسائيلية- الفلسطينية األخرية )وبالذات خالل اللقاءات التي عقدت بني رئيس احلكومة 
اإلرسائيلية السابق، إهيود أوملرت، والرئيس الفلسطيني حممود عباس( نظرة ال تنطوي عىل 
قبول هلا، وإنام عىل كوهنا دلياًل قاطعا آخر يثبت انعدام وجود طرف فلسطيني رشيك هلا بل 
ورشيك لعملية التسوية برمتها، كام هي احلال منذ فشل حمادثات كامب ديفيد وطابا يف العام 
2000 ومطلع العام 2001. 65 وكانت هناك توقعات بأن يواصل نتنياهو التمسك هبذه 
النظرة بغية التهرب من معضلة جتميد االستيطان وتفريغ محلة الضغط األمريكية والعاملية، 

  . ض هلا، من أي "لدغـة" قد متسهّ سياسته العامة أو تطيح بائتالفه اليمينيهّ التي يتعرهّ
عىل الرغم من ذلك ما زال حيلو للمعلقني واملحللني يف إرسائيل التأكيد، يف شبه إمجاع، 
منذ حترير ذلك اخلطاب، أن نتنياهو قبل "مقاربة الدولتني"، وهذا القبول يعني يف العمق 

املوافقة عىل "مبدأ التقسيم". 
وإزاء هذا ال ُبدهّ لنا من رؤية أن اخلطاب نفسه قد محل "جديدًا" يف مواقف نتنياهو التقليدية، 

برصف النظر عن جوهر النتائج التي جرى تعويلها عىل ذلك يف حينه.
إن "اجلديد" املقصود هذا يندرج يف إطار عنوانني رئيسني:

السيايس" مع  "السالم  لـ  بدياًل  "السالم االقتصادي" ليس  بأن  األول- اإلقرار   -
الشعب الفلسطيني. ومن املعروف أن الربنامج السيايس- األمني العريض الذي 
طرحه نتنياهو بشأن مستقبل العالقة مع الفلسطينيني، والذي خاض عىل أساسه 
االنتخابات اإلرسائيلية العامة يف شباط 2009 وفاز فيها، قد أكد أن "املفاوضات 
احلالية )قبل احلرب عىل غزة( والتي بدأت منذ مؤمتر أنابوليس )يف ترشين الثاين 
2007( وتركزت يف حتقيق اتفاق دائم بصورة مبارشة، ختطئ اهلدف املطلوب". 
لتسوية  احلايل  الوقت  يف  مستعدين  "غري  الفلسطينيني  أن  اعتقاده  عن  وأعرب 
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أبعاد تارخيية من شأهنا أن تضع هناية للرصاع. وال يوجد أي  أيديولوجية ذات 
املطالب،  من  األدنى  للحد  ولو  اآلن،  سيستجيبون،  الفلسطينيني  أن  عىل  دليل 
التي سيطرحها أي زعيم إرسائييل مسؤول. وقد رفض الفلسطينيون بشدة اقرتاحا 
للتسوية قبل ثامنية أعوام )أي خالل مفاوضات كامب ديفيد العام 2000(، وال 
يوجد دليل عىل أن مواقفهم إزاء قضايا احلل الدائم أصبحت معتدلة أكثر. بل 
عىل العكس، فقد أصبحت مواقفهم متصلبة أكثر أمام حكومة إرسائيلية ضعيفة". 
"تركز إرسائيل جهودها يف حتسني )مستوى(  أن  نتنياهو  اقرتح  وبدال من ذلك 
مساعدة  خاصة،  بصورة  "ينبغي،  إنه  وقال  اليومية".  الفلسطيني  الشعب  حياة 
لن  ذاهتا،  بحد  اخلطوة،  وهذه  رسيع.  بشكل  اقتصادهم  تطوير  يف  الفلسطينيني 
تنهي الرصاع، لكنها ستوجد أجواء تزداد من خالهلا بشكل كبري احتامالت نجاح 
املفاوضات السياسية. وستعمل حكومة برئاسة الليكود بصورة فورية من أجل 
تغيري األوضاع امليدانية" )وهو ما اصطلح عىل تسميته بـ "السالم االقتصادي"(.66
الثاين- املوافقة عىل "مبدأ التقسيم" من خالل قبول "مقاربة الدولتني". إن ذلك يعني،   -
أو من املفرتض أن يعني، أن اليمني اإلرسائييل، الذي يمثل حزب الليكود عليه، ال 
يملك بديال الئقا وممكنا حلل الدولتني. ويف الوسع أن نضيف أن هذا الربنامج السيايس 
هو برنامج حزب كاديام، وهو حزب منسول يف معظمه من اليمني اإلرسائييل ومن 
"رسق"  حزب الليكود عىل وجه التحديد. بل كان ثمة من أشار إىل أن نتنياهو قد 
خطاب رئيسة كاديام يف ذلك الوقت ووزيرة اخلارجية السابقة، تسيبي ليفني، ال سيام 
وأهنا تؤكد دائام عىل مطلب االعرتاف بيهودية إرسائيل، وعىل رضورة أن تكون الدولة 
الفلسطينية العتيدة منزوعة السالح، وتعارض حق العودة لالجئني الفلسطينيني، وهذه 

هي بكيفية ما األركان نفسها التي وردت يف برنامج نتنياهو. 
واستنتج بعض آخر من ذلك ما ييل:

رئيس  ليفني وأصبح وريث  قدمي  البساط من حتت  نتنياهو سحب  أن  أواًل-    -
احلكومة األسبق أريئيل شارون.



60

ثانًيا- أن نتنياهو أصبح، منذ خطاب بار إيالن 1 فصاعدا، هو الوسط يف إرسائيل،   -
ض  من حيث مفهومه العام الساعي إىل تقليص رقعة االحتالل من دون أن يعرهّ

أمن إرسائيل للخطر.
أن  املقارنة، ويتجسد يف  نتنياهو وشارون حتى عىل مستوى هذه  فارق بني  ثمة  لكن، 
تبنيه املفهوم السالف مل يؤد إىل محلة هجوم عليه كام احلملة التي كانت من نصيب شارون، 
وخصوصا من طرف اليمني االستيطاين. بل إنه غداة إلقاء نتنياهو خطابه لوحظ، عىل صلة 
م كله، حتى أن بعض األوساط اليمينية، التي ترفض "مبدأ التقسيم" مجلة وتفصياًل،  بام تقدهّ
حرصت عىل توكيد أن ثمة أسبابا وجيهة كثرية تستدعي عدم اخلشية من قبول زعيم احلزب 

اليميني اإلرسائييل األكرب يف إرسائيل "حل الدولتني". 
مهام تكن هذه األسباب فإن اثنني منها يعتربان األكثر جوهرية ووقعا: 

األول- أن الرشوط املسبقة التي وضعها لقيام دولة فلسطينية، ويف مقدمها جتريدهـا   -
من السالح ومظاهر السيادة األساسية واعرتاف الفلسطينيني بيهودية إرسائيل، 
أي اعرتافهم بحق الشعب اليهودي يف إقامة دولة قومية، والذي يعني االعرتاف 
بوجود قومية هيودية، والتخيل عن حق العودة، واستمرار بقاء القدس املوحدة 
ل تلك الدولة إىل فكرة هزيلة، وتنمهّ  عاصمة إلرسائيل، أقل ما يقال بشأهنا إهنا حتوهّ
التنويه هنا بأن كبري املعلقني  املفيد  يف العمق عن مسعى إىل عرقلة قيامها. ومن 
السياسيني يف صحيفة هآرتس، يوئيل ماركوس، أكد أنه نام إىل علمه من مصادر 
حكومية إرسائيلية داخلية مطلعة أنه جرى االتفاق بني نتنياهو والوزير بيني بيغن 
عىل أن يستقيل هذا األخري من احلكومة، يف حال مضيها قدما نحو التوصل إىل 
)املحتلة(.  املناطق  يف  تنازالت  بتقديم  مقرونة  تكون  الفلسطينيني(  )مع  تسوية 
وبناء عىل ذلك فإن النتيجة املطلوب استخالصها من ذلك هي أنه "ما دام بيغن 
يف صفوف احلكومة، فإن نتنياهو ال ينوي أن يرتجم أقواله إىل أفعال حقيقية".67 
د الرفض العريب والفلسطيني هلذه املقاربة املرشوطة، وهو رفض  الثاين- أن جمرهّ  -
كانت وقائعه أشبه باملعلنة، من شأنه أن يسقط املوضوع من جدول األعامل العام، 
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وربام األهم من ذلك من شأنه أن جيعل الكرة يف نظر الواليات املتحدة والعامل الغريب 
تنتقل إىل مرمى الطرف العريب أو مرمى الطرف الفلسطيني، حتى من دون أن يكلف 
ام للرشوط اإلرسائيلية املسبقة  هؤالء مجيعا أنفسهم عناء اخلوض يف التأثري اهلدهّ
عىل احتامالت قيام الدولة الفلسطينية أصاًل. وفعاًل فإن حتليالت إرسائيلية كثرية 
عزت فشل جهود أوباما إىل رفض بعض األطراف العربية، ويف مقدمها السعودية 
ودول اخلليج واملغرب، رفع عالقاهتا الدبلوماسية مع إرسائيل يف اجتاه التطبيع. 
وقد بلغت املغاالة لدى بعض املحللني اإلرسائيليني حدهّ اهتام اجلانب الفلسطيني 

 68." ا ويتطلع إىل حلهّ عميلهّ ب من نتنياهو لكونه سياسيا جادهّ بـ "التهرهّ
بطبيعة احلال فإن املشكلة ال تكمن فقط يف أن نتنياهو ال ينوي أن يرتجم أقواله إىل أفعال أو 
إىل سياسة عملية، وإنام أيضا يف أنه يتمسك بمسار ثبت، حتى اآلن، أنه قد باء بالفشل الذريع.

، إىل ما ييل: وجيب أن نشري، عند هذا احلدهّ
الضغوط  وطأة  وحتت  شديد  استحياء  عىل  الدولتني"  "مقاربة  قبول  باستثناء   -
نتنياهو يدل، يف الوقت نفسه، عىل  األمريكية، كام سلفت اإلشارة، فإن خطاب 
أن مواقفه األساسية بقيت كام هي عليه، إذ إنه مرصهّ عىل أن يسيطر عىل جزء كبري 
مطلب  ويرفض  عنها"،  الدفاع  يمكن  حدود  "رسم  بحجة  املحتلة  املناطق  من 
أوباما بشأن جتميد البناء يف املستوطنات عىل نحو مطلق بحجة "مقتضيات احلياة 
الطبيعية"، وبحجة أن القدس الرشقية هي جزء من إرسائيل، ويطالب الفلسطينيني 
أن يتنازلوا عن أسس حلمهم الوطني يف مقابل دولة ذات سيادة حمدودة. ومن 
املعروف أنه ال يوجد رشيك فلسطيني أو عريب أو دويل هلذه املواقف. و"يف حال 
إرصار نتنياهو عليها فلن جيلب حلواًل ملشكالت إرسائيل"، كام أكد مقال افتتاحي 

أنشأته صحيفة هآرتس غداة اخلطاب، أي يف 15 حزيران 2009.
صفوف  يف  األغلبية  موقف  مع  تساوقًا  إن قبول نتنياهو "مبدأ الدولتني" يعكس   -
الرأي العام اإلرسائييل يف هذا الشأن. وكانت نتائج استطالع للرأي العام اإلرسائييل 
أجراه "معهد دراسات األمن القومي" يف جامعة تل أبيب، خالل األسابيع الثالثة 
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األوىل من شهر أيار 2009، وتناول فيه العديد من املسائل املركزية املطروحة عىل 
وتزامن نرشه مع  السيايس واألمني،  املجالني  العام يف إرسائيل يف  اجلدل  أجندة 
يوم إلقاء اخلطاب يف بار إيالن، أظهرت أن استعداد اجلمهور اليهودي العريض 
للموافقة، يف إطار تسوية دائمة، عىل إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة ازداد بشكل مطرد خالل العقدين األخريين، إذ ارتفعت نسبة املوافقني من 
21 باملئة يف العام 1987 إىل 61 باملئة يف العام 2006، ثم هبطت إىل 55 باملئة يف 
العام 2007، ويف االستطالع احلايل )أيار 2009( انخفضت نسبة املعربين عن 
"دولتني لشعبني" ما  هذا املوقف إىل 53 باملئة.  مع ذلك فإن نسبة املؤيدين حلل 
زالت مرتفعة ومستقرة، إذ أيد هذا احلل يف العام 2007 ما نسبته 63 باملئة من 
باملئة.  وقال  املؤيدين 64  اليهودي، ويف االستطالع احلايل بلغت نسبة  اجلمهور 
معدو االستطالع إن سبب الفوارق يكمن يف أن مصطلح "دولة فلسطينية" ما زال 
"يرعب" فئات معينة يف املجتمع اإلرسائييل، بينام تبدو صيغة حل "دولتني لشعبني" 
مقبولة لدى أغلبية واضحة من اجلمهور اليهودي باعتبارها احلل الواقعي الوحيد 
"مبدأ الدولتني" بمثابة  لـ  القبول  للنزاع. وبناء عىل ذلك باإلمكان أن نعترب هذا 
إليه بتأثري من  نتنياهو  استدراج  تمهّ  موقف  بمنزلة  العواقب" أو  حمسوبة  "مغامرة 
الشارع اإلرسائييل نفسه. إن املالحظة السابقة تعني، من مجلة أشياء أخرى، أن رئيس 
احلكومة اإلرسائيلية يتساوق مع الشارع اإلرسائييل، وال يقدم عىل أي خطوة صغرية 
يف إمكاهنا أن تؤدي إىل تغيري حقيقي يف الوعي اإلرسائييل املفقود. وقد أشار الكاتب 
اإلرسائييل دافيد غروسامن بحق إىل أن نتنياهو مل يتحدث "باستقامة وشجاعة"- كام 
ام للمستوطنات، باعتبارها عقبة كأداء أمام  تعهد يف سياق اخلطاب- عن الدور اهلدهّ
السالم. ومل يتوجه إىل املستوطنني بصورة مبارشة كي يقول هلم ما يدركه عىل نحو 
جيد، وهو أن خريطة املستوطنات تتناقض مع خريطة السالم، وأن الكثريين منهم 
سيضطرون إىل ترك بيوهتم. وكان يتعني عليه أن يقول ذلك هلم. ولو أنه فعل هذا 
ملا كان خيرس نقاطا يف املفاوضات املستقبلية مع الفلسطينيني، وإنام كان يتيح إمكان 
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ق  حتريك هذه املفاوضات. كام كان يتعني عىل نتنياهو، يف رأي الكاتب ذاته، أن يتطرهّ
إىل مبادرة السالم العربية، وأن يشري إىل البنود التي توافق إرسائيل عليها، وإىل البنود 
التي ليس يف إمكاهنا القبول هبا. وبينام حتدث نتنياهو عن الوعود والضامنات، التي 
جيب أن حتصل إرسائيل عليها من الفلسطينيني حتى قبل أن تبدأ املفاوضات معهم، 
فإنه مل يتحدث عن املخاطر التي يتعني عىل إرسائيل أن تأخذها عىل كاهلها إذا ما 
كانت راغبة يف السالم حقًا. وبناء عىل ذلك كله فإنه ال يقود إرسائيل إىل مستقبل 
جديد.69 وينبغي أن نضيف إىل ما يقوله غروسامن أن موضوع تفكيك املستوطنات 
ال حيظى بتأييد واسع يف صفوف الرأي العام اإلرسائييل، وذلك يف تناقض واضح 
مع التأييد الواسع لـ "حل الدولتني" املشار إليه أعاله. ويف االستطالع الذي أجراه 
"معهد دراسات األمن القومي" املذكور جرى أيضا، يف سياق تناول مسألة احللول 
املرغوب فيها للنزاع، دراسة مدى استعداد اجلمهور اإلرسائييل لتأييد استحقاقات 
احللول، عىل غرار تفكيك مستوطنات. والحظ معدو االستطالع أن املواقف بشأن 
هذا املوضوع مل تتغري هنائيا خالل األعوام الثالثة األخرية، حيث ال يوجد تقريبا تأييد 
إلخالء مجيع املستوطنات القائمة يف الضفة الغربية، بام يعني االنسحاب إىل حدود 
العام 1967.  ففي استطالع 2007 أيد 14 باملئة فقط إخالء مجيع املستوطنات، ويف 
االستطالع األخري أيد ذلك 15 باملئة فقط.  يف املقابل أبدى 43 باملئة استعدادهم 
"إخالء املستوطنات الصغرية واملعزولة فقط"، وهذا يف مقابل 45 باملئة  حاليا لـ 
يف العام 2007، بينام عارض 42 باملئة كليا إخالء مستوطنات "حتت أي ظرف". 

وتتعلق هذه املعطيات بإخالء مستوطنات "يف إطار تسوية دائمة". 
إن مطلب االعرتاف بحق الشعب اليهودي يف إقامة دولة قومية، والذي يعني االعرتاف   -
بوجود قومية هيودية، مل يطرح يف السابق رشطًا للسالم ال مع مرص وال مع األردن، 
ويشكل عقبة إضافية. وبحسب ما أكد كاتب إرسائييل آخر هو أ. ب. هيوشواع: يكفي 
أن نطلب من الفلسطينيني االعرتاف برشعية دولة إرسائيل، التي يعرف اجلميع ما هي 
هويتها اجلغرافية والسياسية. ونحن بدورنا نعرتف ال بالشعب الفلسطيني، وإنام بدولة 
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فلسطينية مستقلة ذات سيادة يف حدود 1967. وأضاف أن ماهية القومية اليهودية هي 
مسألة معقدة حتى بالنسبة إىل اليهود أنفسهم. كام أن مطالبة الفلسطينيني االعرتاف 

بوجود قومية هيودية من شأهنا أن تعقد أوضاع األقلية الفلسطينية يف إرسائيل.70
ثمة تفصيالت أخرى يف اخلطاب هلا مغزى بعيد أيضًا، ومنها مطلب أن تكون الدولة   -
الفلسطينية منزوعة السالح من دون جيش ومن دون حقوق يف عقد معاهدات مع دول 
أخرى ومن دون سيطرة عىل املعابر احلدودية واملجال اجلوي. وقد أشار أستاذ العلوم 
لوزارة اخلارجية  العام  املدير  أن توىل منصب  الذي سبق  أفينريي  السياسية شلومو 
اإلرسائيلية، إىل أن وزير الدفاع السويدي كارل بلديت الذي كانت دولته تتوىل يف ذلك 
الوقت الرئاسة الدورية لالحتاد األورويب سأل عن حق: "ما الذي يتبقى من السيادة 
الفلسطينية مع كل هذه القيود؟"، وأكد أن هذا بالفعل أشبه بـ"بانتوستان". وأضاف: 
مواقف  أن  إىل  وأشار  فورًا.  نتنياهو  مواقف  رفضوا  الفلسطينيني  أن  يف  غرابة  ال 
الفلسطينيني كانت وما زالت متصلبة: إعادة تقسيم القدس وإزالة كل املستوطنات 
والعودة إىل خطوط الرابع من حزيران 1967 واالعرتاف بحق العودة، ولن توافق 
أي حكومة إرسائيلية عىل هذه املطالب، لكن السؤال ليس فقط ما هو مقبول عىل 
الفلسطينيني وإنام أيضا إىل أي مدى تبلغ جدية الترصحيات اإلرسائيلية؟. كام أشار 
إىل أن دولة منزوعة السالح متامًا وال متلك سيطرة عىل حدودها ليس هلا مثيل عميل 
يف أي مكان يف العامل اليوم. وكان هناك من طرح املقارنة مع أندورا لكن هذه دويلة 
يتمثل جوهر وجودها يف كوهنا إحدى بقايا العهد اإلقطاعي مع مفارقة زمنية غريبة. 
وكان هناك أيضا من قال إن كوستاريكا ليس هلا جيش لكن هذا كان قرارا ذاتيا من 

هذه الدولة بحل جيشها حتى حتول دون إمكان حدوث انقالب عسكري.71
"مقاربة  قبوله  نتنياهو  التي رهن  الرشوط  أن  املبالغة رؤية  ليس من  العام،  يف اإلمجال 
الدولتني" هبا، يف إثر محلة الضغوط األمريكية، حتظى بإمجاع إرسائييل داخيل كبري، ما يعني 

أيضا أن هذا اإلمجاع يشكل ركيزة رئيسة ملواقف احلكومة اإلرسائيلية ورئيسها.
وبناء عىل ذلك جرى التأكيد أن استرشاف التطورات بعد هذا اخلطاب سيبقى مرهونا، 
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أساسا، بمدى جدية اإلدارة األمريكية يف ممارسة جولة ضغوط أخرى عىل حكومة نتنياهو. 
ويف غمرة ذلك ُأشري إىل أن ثمة احتامالت كبرية بأن يكون خطاب بار إيالن أشبه بسحابة 

صيف عابرة، عىل غرار خطابات إرسائيلية كثرية يف السابق.
الرئيس  واستندت هذه االحتامالت، يف ذلك الوقت، إىل تصعيد احلملة اإلرسائيلية ضد 
الفلسطيني حممود عباس، جراء رفضه استئناف املفاوضات من دون التجميد املطلق لالستيطان، 
نتنياهو  فيها عىل وجه اخلصوص كل من رئيس احلكومة  القدس، والتي يساهم  وال سيام يف 
ووزير خارجيته ليربمان، وقد سارت بموازاة محلة أخرى عىل خطة رئيس الوزراء الفلسطيني 
السابق سالم فياض الستكامل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يف العام 2011. وقد أشري، 
يف هذا الصدد، إىل أن أكثر ما يطري صواب إرسائيل هو أن فياض يعمل عىل حتقيق هذه الغاية 
باالشرتاك مع عباس، وهلذا الغرض فقد "أقام جلانا وزارية تعمل، ليل هنار، يف تلطيخ سمعة 
إرسائيل يف أي ساحة دولية ممكنة، وتقوم بتقديم شكاوى يف اليونيسكو وحمكمة العدل الدولية يف 
الهاي ومنظمة الصحة العاملية. كام أنه يبذل جهودا شخصية كبرية من أجل عدم قبول إرسائيل 
يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD(، قبل تلبية مطالبه منها. وينوي إقامة مدينة 
فلسطينية جديدة باسم روايب قرب رام الل، ويطالب بإقامة قرى ومزارع لالجئني الفلسطينيني 
عىل أرايض غور األردن. وبناء عىل ذلك فإن أكثر ما خيشاه املسؤولون اإلرسائيليون اآلن هو 
أن ينجح فياض، هبذه الوترية، يف انتزاع قرار من األمم املتحدة يقيض بإقامة دولة فلسطينية يف 

حدود 1967 تكون عاصمتها القدس الرشقية، من دون مفاوضات مع إرسائيل".72
ووفًقا ملصادر إعالمية إرسائيلية فإن حكومة نتنياهو وجهت إىل اإلدارة األمريكية مذكرة ادعت 
فيها أن "السلطة الفلسطينية تواصل مقاطعة املفاوضات والتحريض ضد إرسائيل والثناء عىل 
اإلرهابيني، عىل الرغم من املساعي الكبرية التي تبذهلا إرسائيل لتشجيع قيادة السلطة الفلسطينية 
عىل العودة إىل حمادثات السالم".73 وأدىل وزير البنى التحتية اإلرسائيلية، عوزي النداو )"إرسائيل 
بيتنا"(، بمقابلة إىل صحيفة يرسائيل هيوم قال فيها إنه ال فرق بني الرئيس الراحل يارس عرفات 
وبني الرئيس عباس، مضيفا أن هدف كل منهام هو إبادة إرسائيل. وشبه النداو عباس بـ "سفاح 

بوسطن" الذي نفذ ثالث عرشة عملية قتل باخلنق يف ستينيات القرن الفائت.74 



66

وما يزال رئيس "إرسائيل بيتنا" وزير اخلارجية يف حكومة نتنياهو الثالثة أفيغدور ليربمان 
ر هذه الالزمة، ويؤكد أنه ال يوجد أي فرق بني رئيس السلطة الفلسطينية احلايل حممود  يكرهّ
عباس ورئيسها السابق يارس عرفات، إذ إن كليهام يكرهان اليهود ويؤمنان بـ"اإلرهاب" 
ويعمالن عىل تشجيعه، والفارق الوحيد بني الشخصني هو حقيقة كون عباس أشد خطرًا 

من عرفات ألنه خيفي وجهه احلقيقي بصورة أفضل.75 

2-2: "خطاب بار إيالن 2"
كام ُذكر آنفًا، بعد نحو أربعة أعوام وأربعة أشهر من "خطاب بار إيالن 1"، عاد نتنياهو 

إىل اجلامعة نفسها وألقى ما بات ُيعرف باسم "خطاب بار إيالن 2".  
ر نتنياهو اإليرانيني يف هذه املرة وكذلك الفلسطينيني وكأهنم نازيون، واستخدم مساعد  وصوهّ
أدولف هتلر املجرم النازي ديرت فيسليتسني كي يصف املفتي احلاج أمني احلسيني باعتباره رشيكًا 
واضحة،  ذلك  وخالصة  احلسيني.  ذكرى  إلحيائها  الفلسطينية  السلطة  وليوبخ  املحرقة،  يف 
فاستنادًا إىل كالم نتنياهو ال يمكن التحاور مع ورثة رشكاء النازيني الذين عايشوا "أجيااًل من 
التحريض"، ويف اإلمكان التوصل إىل اتفاق فقط حني يوافق الفلسطينيون عىل مطالب مرفوضة 

من جانبهم - أي االعرتاف بإرسائيل "دولة هيودية" وترتيبات أمنية بعيدة املدى.
ر نتنياهو يف هذا اخلطاب أنه مهتم بـ"حتقيق السالم احلقيقي وتوفري األمن احلقيقي-  وكرهّ
د  ليس األمن الذي يامثل احلرب عىل الورق بل األمن امليداين احلقيقي". لكنه يف الوقت عينه شدهّ
عىل أنه يرغب يف ذبح عدة "بقرات مقدسة" تتعلق بجوهر الرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني. 
"البقرة املقدسة" األوىل أن جوهر الرصاع يف منطقة الرشق األوسط يعود إىل القضية 
الفلسطينية. وقال إنه يطرح هذه املسألة ألنه يعترب "أنه تم حتقيق إنجاز واحد عىل األقل عند 
مناقشة النزاع القائم بيننا وبني الفلسطينيني، حيث يتمثل هذا اإلنجاز بأنه بات من الصعب 
عىل من كان يعتقد بأن هذه القضية هي لب الرصاع يف الرشق األوسط أن يديل هبذا الكالم 
دون أن يبدو مسخرة. إن القضية الفلسطينية ليست جوهر الرصاع احلاصل يف ليبيا أو تونس 
أو اجلزائر أو مرص أو اليمن أو سورية أو العراق واحلبل عىل اجلرار. وكان الكثريون يؤكدون 
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لنا عىل مدى سنوات أن جوهر الرصاع يف الرشق األوسط يعود إىل القضية الفلسطينية، لكن 
هذه "البقرة املقدسة"- وفق املقولة الشائعة- أصبحت من ضحايا الثورات العربية احلالية".

"البقرة املقدسة" الثانية أن جذر الرصاع يتمثل باالحتالل واملناطق واملستوطنات وما 
أشبه، "وهكذا تبدو سيطرة إرسائيل عىل املناطق، بقصد أرايض هيودا والسامرة بعد حرب 
األيام الستة )1967( واملستوطنات، سببًا رئيسًا يف إبقاء الرصاع ال بل يف إحداثه أصاًل". 
واعترب أن تاريخ اندالع الرصاع "يعود إىل العام 1921 حيث هاجم عرب فلسطينيون مقرهّ 
القادمني اجلدد يف يافا. وكان هذا اهلجوم قد أسفر عن مقتل عدد من اليهود ومنهم الكاتب 
املعروف يوسف حاييم برينر. واستهدف ذلك اهلجوم مبارشة اهلجرة اليهودية". وبالتايل فإن 
القضية ليست قضية الدولة الفلسطينية، بل إن القضية املحورية تتعلق بالدولة اليهودية، 
وبمحاوالت تقويض الصلة القديمة التي تربط الشعب اليهودي بأرض إرسائيل وكذلك 

تقويض احلقائق األساسية املتعلقة بالرصاع مع الفلسطينيني خالل القرن الـ20.
واضحًا  زال  وما  كان  حقيقي  حل  إىل  للتوصل  الرضوري  الرشط  بأن  اعتقاده  ر  وكرهّ
وضوح الشمس، وهو زوال رفض االعرتاف بحق اليهود يف أن تكون هلم دولة قومية يف 

أرض أجدادهم، مما جيعل االعرتاف هبذا احلق أهم مفتاح حلل الرصاع. 
ق نتنياهو إىل "خطاب بار إيالن 1"، فقال: "كنت قد قلت يف سياق خطايب هنا قبل  وتطرهّ
أكثر من أربع سنوات إن احلل يتمثل بوجود دولة فلسطينية منزوعة السالح بشكل حقيقي 
بالنظر إىل جتربة املايض( من خالل  بأن احلاجة إىل نزع السالح واضحة  ومتواصل )علاًم 
اعتامد تدابري أمنية واضحة املعامل ودون االستناد إىل قوات دولية. لكن فيام يتعلق بالدولة 
اليهودية طالبت ]الفلسطينيني[ آنذاك باالعرتاف هبا. وقد سألتهم آنذاك: ملاذا ال توافقون عىل 
االعرتاف بالدولة اليهودية؟ إننا ]إرسائيل[ نوافق عىل االعرتاف بدولتكم القومية رغم أن 
الثمن باهظ للغاية كوهنا حتتلهّ أرايض نعتربها جزءًا من وطننا. إن هذا األمر ال جيوز االستهانة 
به وأرجو تكراره يف هذه املناسبة أيضًا ألنه شديد الصعوبة بالنسبة لنا، لكنني أرجو التأكيد 
للفلسطينيني ومراجعتهم هبذا القول: سوف ُتضطرون أيضًا لتقديم سلسلة من التنازالت 
أوهلا التخيل عن حلم حق العودة. إننا لن نكتفي باعرتافكم بالشعب اإلرسائييل أو بدولة 



68

ثنائية القومية تسعون فيام بعد إلغراقها بالالجئني، بل نؤكد أن هذه الدولة ]إرسائيل[ هي 
الدولة القومية للشعب اليهودي، الدولة التي يستطيع اليهود إذا ما رغبوا يف ذلك القدوم 
إليها، فيام سيكون بإمكان العرب الفلسطينيني إذا أرادوا ذلك الذهاب إىل هناك ]قاصدًا 
الدولة الفلسطينية بعد نشأهتا[. إنني أطالب الفلسطينيني باالعرتاف بالدولة اليهودية وأؤكد 
أن السالم لن حيلهّ ما مل يفعلوا ذلك. إن حتقيق السالم لن يتسنى إال بعد اعرتافهم بحقنا يف 

أن نعيش هنا يف دولة سيادية أو دولة قومية خاصة بنا".
منذ أن ألقى نتنياهو "خطاب بار إيالن 2"، ال يدع اليمني يف إرسائيل مناسبة إال ويعربهّ 
فيها عن رسوره من مضمون اخلطاب، مؤكدًا يف الوقت ذاته أنه "أعاد صاحبه إىل مكانته 

السياسية احلقيقية بصفته زعياًم لليمني".
ولفت الرئيس السابق لـ "جملس املستوطنات يف هيودا والسامرة )الضفة الغربية(" إييل 

دايان إىل أن خطاب نتنياهو هو اخلطاب األفضل له كرئيس للحكومة.76
"اليهودي  بمظهر  اخلطاب  خالل  من  ظهر  نتنياهو  إن  اليمني  هذا  منظري  أحد  وقال 
د وجود الشعب اليهودي يف وطنه مطلبًا  املنتصب القامة" الذي يطرح عىل املعارضني ملجرهّ
ال يقبل التأويل هو االعرتاف بحق هذا الشعب يف دولة خاصة به هي إرسائيل كي ُيتاح 

إمكان امليض قدمًا نحو حل حقيقي للرصاع.77
وال ُبدهّ من اإلشارة إىل أن آخر مجلة يف اخلطاب والتي قال فيها نتنياهو حرفيًا ما ييل "كلام 
دنا قوتنا وِزدنا دولتنا رسوخًا وبنينا اقتصادنا وعززنا جمتمعنا، وباختصار كلام أصبحنا  شدهّ
بسياسة  استمرار متسكه  تثبت  أيضًا"،  جرياننا  لدى  التغيري  تغلغل  فرصة  سنحت  أقوياء، 
"اجلدار احلديدي" التي وضعها زئيف جابوتنسكي، وقامت عىل أساس معادلة فحواها: كل 
ما ال تستطيع إرسائيل حتقيقه مع الشعوب العربية بالقوة يمكنها أن حتققه بمزيد من القوة. 
يف واقع األمر، فإنه قبل هذا اخلطاب كان أقطاب اليمني اإلرسائييل يعربون عن متلملهم من 
بعض اخلطوات التي أقدم عليها نتنياهو وجعلته، بكيفية ما، ينأى عن املواقف اليمينية التقليدية. 
وقد تم توجيه ُجلهّ سهام النقد إىل ما ييل: خطاب "بار إيالن 1" الذي تبنى فيه "حل دولتني 
لشعبني" وهو برأهيم خالصة نظرية اليسار الصهيوين؛ جتميد البناء يف املستوطنات عرشة شهور 
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واالستعداد لتمديد ذلك يف مقابل اعرتاف بـ "دولة الشعب اليهودي"؛ جتميد جزئي لالستيطان 
يف القدس ويف كل مدن الضفة؛ االستعداد للتفاوض بشأن االنسحاب من اجلوالن؛ معاملة 
باردة للمستوطنني الذين يسكنون خارج "الكتل الكربى". غري أن "األسوأ" من ذلك كله، برأي 
هذا اليمني، هو تسليم "مرشوع االستيطان" يف الضفة إبان والية حكومة نتنياهو الثانية إىل وزير 

الدفاع إهيود باراك الذي ينظر إليه اليمني كمن حياول كبح هذا املرشوع.
ومع بدء والية حكومة نتنياهو الثالثة مل يتبق من هذه اخلطوات يشء يذكر. وأصبح رئيس 
احلكومة ضعيفًا أكثر وحمارصًا بقوى يمينية أوسع سواء داخل االئتالف أو داخل حزبه، ما 

يعني أن متلملها قد يكلفه ثمنًا باهظًا. 

2- 3: "احلق اليهودي" يف فلسطني!
ر نتنياهو أن إرسائيل موافقة عىل أن تعرتف بدولة قومية فلسطينية عىل الرغم من أن  يكرهّ
الثمن باهظ للغاية كون هذه الدولة حتتلهّ أرايض يعتربها جزءًا من وطن الشعب اليهودي.
وعاد عىل هذا يف سياق خطابه أمام دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة العام 2014، 
حيث قال: "إنني مستعد حلل وسط تارخيي ليس لكْون إرسائيل حتتل أرضًا ال تتبع هلا، إذ إن 
شعب إرسائيل ليس بمثابة حمتلهّ يف أرض إرسائيل. إن التاريخ وعلم اآلثار واملنطق السليم 
يدلهّ عىل صلتنا املميَّزة واخلاصة هبذه البالد منذ ثالثة آالف عام. بل إنني أريد السالم كوين 
معنيًا بخلق مستقبل أفضل لشعبي. غري أن هذا السالم جيب أن يكون حقيقيًا وقائاًم عىل 

االعرتاف املتبادل والتدابري األمنية امليدانية الراسخة والثابتة كالصخر".
وليس من الصعب مالحظة أن قدرًا كبريًا من اجلهود والتحركات السياسية اإلرسائيلية 
ص وال يزال من أجل حتقيق غاية إضفاء رشعية دولية عىل الرواية التارخيية  اخلارجية قد ُخصهّ
الصهيونية بشأن وقائع الرصاع يف فلسطني، منذ بدايته وصواًل إىل إقامة دولة إرسائيل عىل 
أنقاض وطن الشعب الفلسطيني يف العام 1948، وخصوصًا مع تعاظم االستئناف عىل تلك 
الرواية يف العامل أمجع، ويف ظل حترير روايات تارخيية مضادة من ربقة هيمنة اهلستوريوغرافيا 
الصهيونية يف داخل إرسائيل نفسها، وأساسًا من جانب عدد من الباحثني املعدودين عىل 
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تيار تارخيي نقدي أطلق عىل املنضوين حتت كنفه اسم "املؤرخني اجلدد".
وإذا ما تركزنا يف الفرتة األخرية فإن هذا احلكم ينطبق، مثاًل، عىل الغاية املتوخاة من تواتر 
العام  منذ  وحتديًدا  الفائت،  العقد  أعوام  خالل  إرسائيل،  "هيودية" دولة  بـ  االعرتاف  مطلب 
ل االعرتاف هبا  2003. ولعل األمر األعمق يف هذه السريورة هو تطلع إرسائيل إىل أن يتحوهّ
إىل اعرتاف بالصهيونية وممارساهتا الكولونيالية، وبالتايل يتحول االعرتاف العريب من اعرتاف 
بحكم األمر الواقع إىل اعرتاف مبدئي برشعيتها التارخيية، وهذا ال يعني إالهّ أهنا كانت تارخييًا عىل 
حق، والعرب عىل خطأ. وفيام عدا نفيه حق العودة لالجئني الفلسطينيني فإن مثل هذا االعرتاف، 
إذا ما حدث، هو إنجاز سيايس معنوي ثقايف )للحركة الصهيونية وإرسائيل( يعادل إقامة دولة 
إرسائيل ال يف الواقع امللموس فحسب، بل أيضًا يف الثقافة والفكر واخلطاب السيايس أيضًا.78 
ويف سياق متصل بتنا يف اآلونة األخرية نشهد مسارًا شبيهًا يتعلق بـ "جوهر احلق اليهودي" 
ر الرئيس لرشعية إقامة دولة إرسائيل، ومن ناحية  يف فلسطني، وذلك من ناحية كونه املربهّ
النظر  وجهة  من  إقامتها  وراء  وقفت  أخرى  ظروف  أي  عىل  للتأويل  القابلة  غري  أولويته 
السياسية- التارخيية، ويف مقدمها قرار التقسيم األممي من العام 1947 وما سامهت املحرقة 

النازية )اهلولوكوست( فيه من تأثري يف االصطفاف الدويل املؤيد لذلك القرار.
العربية  التارخيية  الرواية  ناهيك عن مواجهة  املسار،  املبارش هلذا  الدافع  إن  القول  ويمكن 
والفلسطينية، كان إحدى الفقرات الواردة يف خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما يف جامعة 
القاهرة، يوم 4 حزيران 2009، والتي انطوت عىل تلميح رصيح بأن قيام إرسائيل ال يعدو 
كونه أحد استحقاقات "العذابات اليهودية"، التي بلغت ذروهتا يف املحرقة النازية، وفًقا ملا قاله. 
لالضطهاد،  القرون  مرهّ  عىل  اليهود  ض  تعرهّ "لقد  ييل:  ما  حرفًيا  الفقرة  هذه  يف  وجاء 
وتفاقمت أحوال معاداة السامية يف وقوع املحرقة التي مل يسبق هلا أي مثيل عرب التاريخ، 
شبكة  من  جزءا  كان  الذي  أملانيا[،  ]يف  بوخينفالد  معسكر  بزيارة  غدا  أقوم  سوف  وإنني 
معسكرات املوت التي استخدمت السرتقاق وتعذيب وقتل اليهود رميا باألسلحة النارية 
وتسميام بالغازات. لقد تم قتل ستة ماليني من اليهود، يعني أكثر من إمجايل عدد اليهود بني 
سكان إرسائيل اليوم. إن نفي هذه احلقيقة هو أمر ال أساس له وينم عن اجلهل وعن بالغ 
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الكراهية، كام أن هتديد إرسائيل بتدمريها، أو تكرار الصور النمطية احلقرية عن اليهود، مها 
أمران ظاملان للغاية وال خيدمان إال غرض استحضار تلك األحداث األكثر إيذاء إىل أذهان 

اإلرسائيليني، وكذلك منع حلول السالم الذي يستحقه سكان هذه املنطقة".
وقد أثار تلميح أوباما هذا، عىل الفور، موجة من اجلدل يف اخلطاب السيايس اإلرسائييل. 
ورسعان ما انعكس ذلك يف اخلطاب الذي ألقاه رئيس احلكومة اإلرسائيلية، بنيامني نتنياهو، 
يف جامعة بار إيالن، يوم 14 حزيران 2009، والذي اعترب بأنه، يف احلدهّ األقص، بمثابة ردهّ 

عىل خطاب أوباما السالف. 
ولدى العودة إىل ما قاله نتنياهو يف هذا اخلطاب نطالع ما ييل: إن حق الشعب اليهودي يف أن 
تكون له دولة يف أرض إرسائيل )فلسطني( ال ينبع من سلسلة الويالت التي ابُتيل هبا. صحيح أن 
اليهود تعرضوا خالل ألفي عام إىل معاناة فظيعة تتمثل بعمليات الرتحيل واملذابح واالفرتاءات 
والقتل مما بلغ ذروته يف املحرقة النازية التي مل يكن هلا مثيل أو نظري يف تاريخ األمم والشعوب. 
وهناك من يقول إنه لوال وقوع املحرقة ملا كانت دولة إرسائيل ستقوم، لكنني أقول إنه لو قامت 
الشعب  الناجتة عن عجز  املآيس  إن  املحرقة ستقع أصاًل.  ملا كانت  دولة إرسائيل يف موعدها 
اليهودي توضح سبب احتياج شعبنا إىل قوة حامية سيادية تتبع له. غري أن حقنا يف إقامة دولتنا 
ه حقيقة واحدة بسيطة: إن هذه األرض هي وطن الشعب اليهودي  هنا يف أرض إرسائيل مردهّ
إعالنه عن  لدى  بن غوريون  دافيد  األول  احلكومة  رئيس  ذلك  قال  كام  هويتنا،  نشأت  وهنا 
إقامة الدولة: "نشأ الشعب اليهودي يف أرض إرسائيل، وفيها متت صياغة شخصيته الروحانية 
والدينية والسياسية، وفيها عاش حياة مستقلة يف دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية 
الوطنية واإلنسانية العامة وأورث العامل أمجع سفر األسفار اخلالد" ]هذه العبارات هي اقتباس 

من الفقرة االستهاللية لـ "وثيقة استقالل دولة إرسائيل"[.
ر يف خطابات  "هذه األرض هي وطن الشعب اليهودي" تتكرهّ "حقيقة" أن  وال تنفك 
عىل  يتعنيهّ  والوحيدة" التي  الواحدة  التارخيية  "احلقيقة  مصاف  إىل  رفعها  إنه  بل  نتنياهو، 
ألقاه يف  د يف اخلطاب الذي  الفلسطينيني االعرتاف هبا وبناء السالم عىل أساسها، كام شدهّ
الكنيست خالل جلسة خاصة عقدها يوم 12 آذار 2014 يف مناسبة زيارة رئيس احلكومة 
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الربيطانية ديفيد كامريون إلرسائيل، مضيفًا قوله: "إننا نريد السالم مع جرياننا الفلسطينيني، 
لكن تكوين هذا السالم يستوجب اعرتاف الفلسطينيني بالصلة التارخيية التي تربط الشعب 
اليهودي بوطنه يف أرض إرسائيل وبحقوقه فيها. وأرجو، أهيا السادة، أن تسمحوا يل بمخالفة 
تارخيية بل ثمة يف األمر  املسألة ليست مسألة روايات  إن  السياسية والقول  اللياقة  قواعد 
حقيقة تارخيية واحدة". وقبل هذه الفقرة اعترب نتنياهو أن السكان الفلسطينيني األصالنيني 
يف هذه األرض كانوا نتاج هجرة عربية مكثفة من دول اجلوار أفرزهتا عودة اليهود إىل أرض 

د وإعادة إعامر. إرسائيل وما ترتب عىل هذه العودة من عمليات جتدهّ
لكن اجلدل، يف هذا الشأن، مل يتوقف عند ما قاله نتنياهو فحسب، بل وُتسمع أيضًا أصوات 
أخرى تنحي بالالئمـة عىل احلكومة اإلرسائيلية، وتتهمها بالقصور يف إقنـاع اإلدارة األمريكية 
احلالية بأن حق دولة إرسائيل يف الوجود مستمد أساسا، بل وحرصيا، من حق اليهود يف فلسطني، 
باعتبارها وطنهم القومي األصيل. وقد بلغ األمر بأحد القادة التارخييني يف حزب الليكود، وهو 
وزير الدفاع األسبق موشيه أرنس، أن عزا جوهر اخلالفات احلالية بني إرسائيل والواليات املتحدة 
إىل عدم فهم أصحاب القرار يف "البيت األبيض" مركزية هذا احلق يف مبادئ الصهيونية ومربرات 
إقامة إرسائيل، ونزوع هؤالء إىل االعتقاد أن املحرقة النازية كانت العامل املركزي وراء إقامتها. 
وربام جتدر اإلشارة إىل أن جانبا من هذا اإلرصار اإلرسائييل عىل انتزاع استبطان أمريكي 
بأن فلسطني هي وطن الشعب اليهودي، وبأن هذا احلق هو احلق الذي ال ُيعىل عليه بالنسبة 
إىل إرسائيل، راجع إىل ما يمكن اعتباره سابقة يف تاريخ العالقات اإلرسائيلية- األمريكية، 
حدثت إبان والية اإلدارة األمريكية برئاسة جورج بوش االبن، وفحواها التساوق املفرط 
مع املطالب اإلرسائيلية املتعلقة بإضفاء الرشعية عىل الرواية التارخيية الصهيونية. وللعلم 
د، خالل خطابه يف لقاء العقبة الدويل يف العام 2003،  فإن بوش كان أول رئيس أمريكي يشدهّ
د طرحها من طرف رئيس احلكومة  عىل فكرة االعرتاف بإرسائيل دولة هيودية، وذلك بمجرهّ
الكنيست  يف  ألقاه  الذي  اخلطاب،  استهل  أنه  كام  شارون.  أريئيل  األسبق،  اإلرسائيلية 
اإلرسائييل، يوم 15 آب 2008، بمناسبة الذكرى الستني إلقامة إرسائيل، بالكلامت التالية: 
"لقد اجتمعنا إلحياء مناسبة بالغة األمهية. وكان دافيد بن غوريون قد أعلن قبل ستني عامًا 
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يف تل أبيب استقالل دولة إرسائيل القائم عىل أساس احلق الطبيعي للشعب اليهودي يف 
تقرير مصريه. وما تال هذه اخلطوة كان أكثر من جمرد إقامة دولة جديدة، كان استيفاء وعد 
قديم ُمنح ألبراهام وموشيه ودافيد، بمعنى وطن قومي للشعب املختار عىل أرض إرسائيل". 
د هذه التعابري ما يتطابق مع ماهية ردهّ نتنياهو عىل خطاب أوباما، حسبام ورد سابقًا. ويف جمرهّ

ويسعى نتنياهو مدعومًا من شتى ألوان الطيف السيايس يف إرسائيل وأساسًا من اليمني 
إلرساء هذا احلق من خالل "قانون أساس: إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي 

يتضمن املبادئ األساسية التالية:
إن أرض إرسائيل هي الوطن التارخيي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إرسائيل؛ أ. 
إن دولة إرسائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي جيسد فيها حقه يف  ب. 

تقرير املصري بناًء عىل تراثه احلضاري والتارخيي؛
إن حق تقرير املصري القومي يف دولة إرسائيل مقصور عىل الشعب اليهودي؛ ج. 

إن دولة إرسائيل هي دولة ديمقراطية تقوم عىل أسس احلرية والعدالة والسالم عىل ضوء  د. 
رؤية أنبياء إرسائيل وتلتزم بحامية احلقوق الشخصية جلميع مواطنيها بمقتىض القانون.79
ويف هذا الشأن حتديدًا سأورد وجهتي نظر متطابقتني ألكاديميني إرسائيليني من ضمن 
وجهات نظر مماثلة أخرى، نظرًا إىل اشتامهلام عىل قراءة عميقة للخلفية احلقيقية الواقفة وراء 

هذا املسار وإحاالته.
األوىل ألستاذ العلوم السياسية زئيف شتريهنيل الذي سبقت اإلشارة إىل أنه كان أفضل 
ى اهلدف احلقيقي الواقف وراء املطالبة اإلرسائيلية املرفوعة يف وجه الفلسطينيني  من عرهّ
بشأن االعرتاف بالدولة اليهودية، وهو أن يستبطن الفلسطينيون أهنم ُهزموا تارخييًا، وأن 
يكون  أن  أجل  وبرأيه من  بأرسه.  )فلسطني(  البلد  لليهود عىل  بامللكية احلرصية  يعرتفوا 
موا  احلق احلرصي لليهود عىل البلد كاماًل ومعرتفًا به، فإن الفلسطينيني ملزمون بأن يسلهّ
بدونيتهم. وهذا املفهوم مغروس عميقًا يف الوعي اإلرسائييل، وهو مشرتك لليمني والوسط 
بكل أطيافهام، ولبلدات األطراف ومعظم سكان "غوش دان" )منطقة الوسط(، وحلزيب 
العمل والليكود، إذ إن هؤالء كلهم يرفضون فكرة املساواة يف احلقوق بالنسبة إىل العرب، 
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وبناء عىل ذلك من السخف التوقع من اجليش اإلرسائييل أن يترصف يف املناطق الفلسطينية 
املحتلة بأدنى حدهّ من النزاهة، مثلام يصعب توصيف املحكمة اإلرسائيلية العليا عىل أهنا 
حريصة عىل املعاملة املتساوية جتاه اليهود والفلسطينيني. فمنذ بداية االستيطان )يف مناطق 
1967( وحتى اآلن تترصف هذه املؤسسة، التي يتم تصويرها يف الظاهر كام لو أهنا رمز 
لليربالية والديمقراطية، مثل اجليش والرشطة وجهاز األمن العام )الشاباك(، أي باعتبارها 

ذراعًا من أذرع االحتالل.80
ويضيف: يف فكر اليمني )اإلرسائييل( حظيت القومية اليهودية بانتصار مطلق عندما 
البلد، يف سريورة استمرت منذ بدء اهلجرة األوىل وحتى يومنا هذا. ومتثلت  احتلت 
 ،)1967 )حرب  الستة  األيام  وحرب   )1948 )حرب  االستقالل  بحرب  ذروتاه 
وكلتامها تنتميان إىل نفس التواصل االستيطاين. هبذا املفهوم ال فرق بني احتالل أجزاء 
من البلد قبل العام 1949 وبعده وليس للخط األخرض أي معنى غري كونه خط وقف 

مؤقت إلطالق النار. 
ويعتقد اليمني عىل أصنافه كافة بأنه يعرب عن اإلمجاع الصهيوين، وبقدر كبري فإن احلق 
معه، فمنذ بداية الطريق كانت اخلالفات يف الرأي داخل احلركة القومية اليهودية )يقصد 
الصهيونية( حول الوسائل وليس األهداف. وقد دارت بني مباي واإلصالحيني رحى حرب 
تعرتف  مل  التارخيية  العمل  أن حركة  كام  اليهودية.  القومية  السلطة وليس عىل جوهر  عىل 
باحلقوق القومية للفلسطينيني، وكذا يف أوساط زعامئها ومفكرهيا، كانت سيطرة اليهود يف 
البلد مغروسة يف التاريخ، وليس يف احلق الطبيعي لبني البرش يف أن يكونوا أسيادًا ألنفسهم. 
وعىل حد هنجهم فإن التاريخ يسبق دومًا إرادة بني البرش وحاجاهتم وتطلعاهتم. ومل تكن 
القيم اإلنسانية يف مركز التجربة الفكرية ملباي وهي حتى اليوم مل ُتستوعب حقًا يف حزب 
العمل. بناء عليه، فمن ناحية قادة احلكم اإلرسائييل فإن اصطالح "اتفاق" معناه استسالم 
الفلسطينيني بال قيد وال رشط. ومن أجل أن يكون احلق احلرصي لليهود عىل البلد كاماًل 

موا بدونيتهم. ومعرتفًا به، فإن الفلسطينيني ملزمون بأن يسلهّ
تتبلور  أن  يف  أمل  اللحظة  هذه  يف  يوجد  ال  بأنه  االستنتاج  إىل  شتريهنيل  وخلص 
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أغلبية التفاق نزيه. وحتى لو افرتضنا أن يقع باملعجزة انشقاق يف الليكود- بقيادة رئيس 
احلكومة الذي يقرر حماولة أن يدخل التاريخ كديغول وليس كابن الربوفسور بن تسيون 
نتنياهو81- وتتوفر األغلبية الالزمة، فإنه لن يعترب رشعيًا يف نظر أجزاء واسعة من السكان، 
البلد سيستمر  احتالل  فإن  ولذا  اجلديدة.  السياسة  لتطبيق  الشجاعة  تكون ألحد  ولن 
وستصادر األرض من أصحاهبا لغرض توسيع املستوطنات وسيطهر غور األردن من 
العرب وستجد القدس العربية نفسها خمنوقة من األحياء اليهودية، وكل فعل من السلب 
والغباء خيدم التوسع اليهودي يف املدينة سيحظى بمباركة حمكمة العدل العليا. وبرأيه فإن 
السبيل إىل جنوب إفريقيا بات ممهدًا ولن يعوقه أي حاجز إال يف حال قيام العامل الغريب 
ا  بطرح خيار حاسم عىل إرسائيل فحواه إما الرتاجع عن الضم وتقيؤ دولة املستوطنني وإمهّ

أن تكون مقصاة إىل درجة النبذ.
ا وجهة النظر الثانية فهي ألستاذ التاريخ هيلل كوهني، التي ترى أن الرفض العريب  أمهّ
والفلسطيني لالعرتاف بدولة هيودية هو رفض منطلق من احلق، فليس حمقًا إبقاء سكان 
البلد حتت سيادة مهاجرين جاؤوا من بعيد، حتى لو كان عىل لساهنم مطلب تارخيي قديم. 
الفلسطينية بدولة إرسائيل،  القيادة  اتفاقات أوسلو )1993( اعرتفت  أنه يف  وأضاف 
لكن من ناحية الفلسطينيني مل يكن يف ذلك اعرتاف بحق اليهود يف إقامة سيادة عىل قسم من 
بلدهم، بل اعرتاف بواقع سيايس توجد فيه الدولة. واإلعالن عن االعرتاف بدولة هيودية 
، معناه االعرتاف أن لليهود حقًا يف السيادة يف البلد، واعرتاف بحق السريورة التي حولت 
العرب من أغلبية يف البلد إىل أقلية فيه، ومنح مصادقة عىل السريورة التي حولت أغلبية 
الفلسطينيني الذين عاشوا يف أرايض دولة إرسائيل إىل الجئني، وتأكيد مكانة الفلسطينيني 
من مواطني إرسائيل كأجانب يف بلدهم.  إن إعطاء مثل هذا االعرتاف هو اعرتاف هبزيمة 
تارخيية وقبول احلكم بالظلم الذين هم ضحيته. وخييل يل أنه من وجهة النظر الفلسطينية 
)كان يفضل لو أن فلسطينيًا كتب أفكاره وأحاسيسه يف هذا الصدد لكنني استجبت لطلب 
، عديم الرمحة وصعب االحتامل، حمطة أخرى يف مسرية اإلهانات  عمل ذلك( هذا طلب فظهّ

التي يعيشها عرب فلسطني.82
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)3(

حول الفكر السياسي 
الذي شكل عقلية نتنياهو 

3-1: "الفلسطينيون عدميـو األهمية"!
نتنياهو جتنهّب يف  بنيامني  بينارت83 أن  اليهودي األمريكي بيرت  الحظ األستاذ اجلامعي 
مصطلح  ذكر   2014/9/29 يوم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أمام  ألقاه  الذي  خطابه 
د عىل أنه "جيب جتديد النمط القديم الرامي إىل حتقيق السالم جلعله  "دولة فلسطينية"، وشدهّ
يأخذ الواقع اجلديد بعني االعتبار وكذلك األمر بالنسبة للوظائف واملسؤوليات اجلديدة 

التي يتحملها جرياننا العرب".
العامل  القيادية يف  الدول  نتنياهو بعض  "دولة فلسطينية"، دعا  وبداًل من ذكر مصطلح 
العريب- ويف مقدمتها مرص والسعودية- إىل أن تتشارك مع إرسائيل يف ما أسامه "وعي اخلطر 
د اإلسالمي واألمهية القصوى يف إزالة قدرات إيران عىل إنتاج السالح النووي  العاملي للتشدهّ

والدور احليوي للدول العربية الكربى عىل صعيد دفع السالم مع الفلسطينيني".
ر نتنياهو هذه املقاربة يف خطابات الحقة.  وكرهّ

أمريكا  يف  اليهودية  اجلاليات  مؤمتر  إىل  ه  املوجهّ خطابه  سياق  يف  أكد  املثال،  سبيل  فعىل 
"هنالك حاليًا دواًل كثرية يف املنطقة )الرشق األوسط(  الشاملية يوم 2014/11/11 أن 
تريد عن حق وحقيق وضع هذا النزاع )مع الفلسطينيني( خلفها، األمر الذي أستمدهّ األمل 
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منه. وثمة دول سنهّية قيادية يف العامل العريب تعيد تقدير موقفها التقليدي القائم عىل معاداة 
إرسائيل. إهنا أصبحت تدرك بشكل متزايد أن التهديد احلقيقي الذي تتعرض له ال يأيت من 
إرسائيل وإنام من متشددين سنهّة مثل "داعش" ومن جانب إيران إذا ما صارت قوة نووية. 
وأعتقد بأن التعاون مع هذه الدول التي باتت مستعدة أكثر من أي وقت مىض للعمل من 
أجل السالم واألمن مع إرسائيل من شأنه أن يساهم يف فتح باب السالم مع الفلسطينيني، 
حيث أعترب هذا األمر ممكنًا. غري أننا نحتاج إىل وقوف املجتمع الدويل إىل جانب إرسائيل 

ومطالبته الفلسطينيني بالكفهّ عن التحريض والسري عىل درب السالم".84
ورأى بينارت- وهنا بيت القصيد- أن موقف نتنياهو املتعلق بتجاهل الفلسطينيني هو 
ه فكره السيايس منذ أن دخل املعرتك احلزيب اإلرسائييل قبل أكثر  بمثابة فرضية أساس توجهّ
من عقدين، وهي فرضية فحواها أن الفلسطينيني عديمو األمهية، وأهنم يف التحصيل األخري 
د غطاء للقوى املهمة فعاًل بموجب قراءته يف الرشق األوسط. ويف البداية مل يكن يعرتف  جمرهّ
القضاء عىل  إىل  الرامية  العريب يف حربه  العامل  استعمله  د غطاء  أهنم جمرهّ واعترب  بوجودهم 
إرسائيل. أما اآلن فإن نتنياهو يقرهّ بوجودهم، لكنه ما زال يعتربهم عديمي األمهية وأهنم 

د.  د غطاء لإلسالم املتشدهّ جمرهّ
ويف كتابه "مكان حتت الشمس" الذي صدر بطبعة أوىل بالعربية العام 1995 وصدر بطبعة 
ثانية العام 2002 )وجرى تسويقه يف هذه الطبعة األخرية من طرف النارش بأنه "الكتاب 
الذي تنبهّأ بفشل أوسلو وصاغ طريق تعزيز أمن إرسائيل ومستقبلها"(،85 يقارن نتنياهو املرة 
تلو األخرى "الشعب الفلسطيني" الذي يضعه بني مزدوجني باألملان الذي كانوا يعيشون يف 
إقليم السوديت التشيكوسلوفاكي يف ثالثينيات القرن الفائت. وأشار إىل أنه يف إطار سعي 

النازيني إىل تفكيك تشيكوسلوفاكيا اخرتعوا شعبًا خياليًا هو "األملان السوديت".
من  جزءًا  سابقًا  وكان  أملانيا.  مع  احلدود  عىل  تشيكيا  غرب  يف  يقع  إقليم  والسوديت 
اإلمرباطورية النمساوية املجرية. وعقب هزيمة أملانيا يف احلرب العاملية األوىل، قرر مؤمتر 
الصلح يف باريس اقتطاعه من أملانيا وإحلاقه بتشيكوسلوفاكيا، وكان 95 باملئة من سكانه من 
األملان، لذا طالب هتلر العام 1938 بإجراء استفتاء شعبي بني سكان اإلقليم يقررون فيه إما 
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البقاء مع تشيكوسلوفاكيا أو االنضامم إىل أملانيا. ورفض رئيس تشيكوسلوفاكيا ذلك واعتربه 
تدخاًل يف شؤون بلده الداخلية فهدد هتلر باستعامل القوة لتحقيق ذلك، األمر الذي أدى 
إىل تأزم العالقات الدولية يف أوروبا نظرا إىل أن تشيكوسلوفاكيا كانت قد وقعت اتفاقيات 
حتالف مع فرنسا واالحتاد السوفييتي، فإذا ما قام هتلر باحلرب ضد تشيكوسلوفاكيا فإنه 

سيلزم الدولتني بالوقوف إىل جانبها. 
وبغية اخلروج من هذا املأزق، دعا رئيس احلكومة الربيطانية تشمربلني إىل عقد مؤمتر 
لتسوية هذه املسألة، وعقد هذا املؤمتر يف ميونيخ ما بني 29 آب و1 أيلول 1938 وحرضه 
زعامء بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وتم يف ختامه توقيع معاهدة ميونيخ التي تضمنت 
البنود التالية: 1- ضم إقليم السوديت إىل أملانيا خالل عرشة أيام؛ 2- منع تشيكوسلوفاكيا 
من هدم التحصينات العسكرية املوجودة يف اإلقليم؛ 3- رسم احلدود األملانية- التشيكية 
أي  عن  بالتخيل  هتلر  يتعهد  ذلك  مقابل  يف   -4 األملانية؛  اإلسرتاتيجية  للمصالح  وفقًا 
تلك الرشوط، فدخلت  إىل  للرضوخ  إقليمية أخرى. واضطرت تشيكوسلوفاكيا  مطامع 
القوات األملانية إقليم السوديت يف األول من ترشين األول 1938. وتارخييًا كان اجتامع 
ميونيخ املسامر األخري يف نعش السالم األورويب والعاملي بشكل عام، ألنه أعطى دلياًل هلتلر 
د بريطانيا يف الوقوف بوجه أي عمل يقوم به مهام يكن، فقرر ضم  عىل ضعف فرنسا وتردهّ
تشيكوسلوفاكيا بأكملها إىل أملانيا يف آذار 1939، وكان ذلك بمنزلة مقدمة الندالع احلرب 
العاملية الثانية. ومع هناية احلرب وهزيمة أملانيا، استعادت تشيكوسلوفاكيا اإلقليم وتم طرد 

معظم السكان الناطقني باألملانية إىل أملانيا.
وعىل غرار السوديت، أكد نتنياهو يف كتابه أن الدول العربية عرفت أن سيطرهتا عىل الضفة 
الغربية ستحسم مصري إرسائيل "ولذا قامت بشن محلة هتدف إىل إقناع العامل والسكان العرب 
يف هذه املنطقة أهنم أبناء شعب مستقل وأصحاب حق يف تقرير املصري". وبحسب ذلك، 
فالفلسطينيون شعب غري قائم وهو صنيعة العامل العريب الساعي إىل القضاء عىل إرسائيل. 
وبعد عودته إىل سدة احلكم لوالية ثانية أعلن أن أولوياته تنحرص يف جمالني مها االقتصاد 
ا اآلن وعىل الرغم من إقراره بوجودهم فإهنم ما زالوا عديمي  والربنامج النووي اإليراين. أمهّ
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د الذي تقوده إيران واحلركات اإلسالمية املتطرفة التي  د غطاء لإلسالم املتشدهّ األمهية وجمرهّ
ترضب جذورها يف العامل الُسني.

ل عقلية بنيامني نتنياهو، من دون دراسة  وال جيوز سرب غور الفكر السيايس الذي شكهّ
وجهات النظر التي كان والده املؤرخ الربوفسور بن تسيون نتنياهو يعتنقها. وقد كان هذا 
األخري مؤمنا غيورا بإرسائيل الكربى، وأطلق يف مرحلة من حياته محلة مل يكن النجاح من 
دولة  إقامة  إىل  أفضت  والتي  فلسطني )1947(  لتقسيم  املتحدة  األمم  نصيبها ضد خطة 
إرسائيل. ومل ينَحز، وهو اليهودي العلامين، عن هذه الوجهة مطلقا، أو عن الوجهة التي 
تقول باستحالة التوصل إىل سالم مع العرب، أو أن املستوطنات هي اإلجابة، أو أن التنازل 

عن األرض مقابل السالم ليس رأيا صائبا. 
وقد بلغت مساعي سرب غور هذا الفكر من هذه الناحية حتديدًا مستوى جديدًا مع إذاعة 
نبأ وفاة بن تسيون نتنياهو عن عمر يناهز العامني بعد املئة يف بيته الكائن يف القدس صبيحة 
يوم 30 نيسان 2012. وكان نتنياهو األب، الذي ختصص يف تاريخ حياة اليهود يف إسبانيا يف 
حقبة العصور الوسطى، قد أمىض معظم سني حياته األكاديمية يف الواليات املتحدة - وربام 
يعود السبب يف ذلك إىل آرائه السياسية التي عفا عليها الزمن ومل تعد رائجة يف أوساط النخبة 
اإلرسائيلية اليسارية املثقفة يف العقدين اخلامس والسادس من القرن الفائت. لكن السياسة 
اإلرسائيلية باتت ختضع، عىل مدى العقود القليلة املنرصمة، إىل هيمنة حزب الليكود، وهو 
احلزب الذي تأسس عىل فلسفة زئيف جابوتنسكي، الرجل الذي رحل بن تسيون نتنياهو 
إىل أمريكا كي يعمل سكرتريًا لديه ومحل رؤيته بعد وفاته. وكانت األيديولوجيا التي آمن 
هبا بن تسيون نتنياهو تدعو إىل إقامة "إرسائيل الكربى"، التي مل تكن متتد يف ربوعها عىل 
أرايض الضفة الغربية وحدها، بل حتى عىل أرايض ما ُيعرف اليوم باألردن، حيث كانت 
ُتعترب أرضًا موعودًة لليهود يف نظر الصهيونية التصحيحية، حسب التسمية التي كانت هذه 
احلركة ُتعرف هبا. وكانت هذه احلركة قوية، بل كانت تنتهج هنجًا عسكريًا وتدعو إىل تشييد 

"جدار حديدي" بني الدولة الوليدة والعرب الذين حييطون هبا. 
احلكومة  رئيس  منصب  لتويلهّ  انُتخب  أن  بعد  نتنياهو،  بنيامني  أعلن  عندما  ولذلك، 
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للمرة الثانية، عن تأييده إلقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية )يف إطار "خطاب بار إيالن 
1"( قوبِل صدقه يف انقالب موقفه وحتوله بالتشكيك. وكان من بني املشككني فيه والده، 
الذي رصح يف مقابلة أجرهتا معه قناة التلفزة اإلرسائيلية الثانية بعد أقل من شهر من ذلك 
اخلطاب، وكان ابنه رئيس احلكومة جيلس إىل جانبه: "إنه )يقصد بنيامني( يؤيد ذلك النوع 
من الرشوط التي لن يقبلوا هبا )الفلسطينيون( يف أي حال من األحوال". واستطرد نتنياهو 
األب قائاًل: "هذا ما سمعُته منه، وليس مني. لقد وضع هذه الرشوط، وهذه الرشوط لن 

موا هبا عىل اإلطالق وال حتى رجال واحدا منهم".86  يسلهّ
كان تاريخ املقابلة يف 8 متوز 2009 يف مناسبة احتفال بن تسيون بعيد ميالده املئة، وأكد 
فيها أنه سمع من نجله أنه ال يؤيد إقامة دولة فلسطينية، وأنه يرهن إقامتها برشوط ال يمكن أن 
يقبلها العرب مطلقًا، مشددًا يف الوقت نفسه عىل أن رئيس احلكومة يدرس خطواته السياسية 
بتؤدة وعىل نحو جيهّد، وال ُيعقل أن ُيقدم عىل أفعال محقاء. وقد نرشت هذه القناة ترصحياته 
 ." هذه يف حينه عىل موقعها اإللكرتوين حتت عنوان ذي داللة هو "والد نتنياهو يكشف الرسهّ
ولدى سؤال نتنياهو األب عن موقفه إزاء إقامة دولة فلسطينية أجاب قائاًل: "مل يستثمر كل 
من بنيامني زئيف هرتسل وماكس نورداو جهودمها هنا من أجل أن ُتقام دولة فلسطينية يف 
هناية املطاف. هذا البلد هو بلد هيودي وليس للعرب. ال مكان للعرب هنا ولن يكون هلم 

مكان أبدًا، وهم لن يوافقوا عىل رشوطنا مطلقًا".
التلفزيون اإلرسائييل طيلة يوم وفاة  املقتطفات مرارًا وتكرارًا عىل  ُأعيد بث هذه  وقد 
بن تسيون، بعد أن صدحت موجات األثري يف اليوم الذي سبقه بتأكيدات قال فيها يوفال 
ديسكني، رئيس جهاز األمن العام )الشاباك( السابق يف حكومة نتنياهو، إن هذه احلكومة 
"مل تكن تبدي أي اهتامم بحل أي يشء مع الفلسطينيني"، عىل الرغم من االدعاءات التي 

قها بخالف ذلك.87  كانت تسوهّ
يوم  معاريف  أجرهتا معه صحيفة  مقابلة  العرب يف  إىل  نتنياهو  تسيون  بن  تطرق  وقد 
2009/4/3، أكد فيها أنه ال يؤمن بوجود شعب فلسطيني. ويف هذا املقام قال "ال جيد 
الكتاب املقدس )التناخ( أي صورة أسوأ من هذه الصورة للرجل القادم من الصحراء. ملاذا؟ 
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ألنه ال حيرتم أي قانون، وألنه يستطيع أن يفعل ما حيلو له يف الصحراء... إن النزعة التي 
متيل إىل الرصاع هي يف جوهرها نزعة العريب. فهو عدو يف جوهره. وشخصيته لن تسمح له 
بالتوصل إىل أي تسوية أو اتفاق. وهو ال يلقي بااًل لنوع املقاومة التي سيواجهها، أو الثمن 

الذي يتحتم عليه أن يدفعه. إن وجوده مرتبط بحرب أبدية".88
كام أشار إىل أنه ينبغي إلرسائيل أن تكون عىل هذا املوقف. وقال إن "حل الدولتني ال 
وجود له... فليس هناك من شعبني هنا، بل هناك شعب هيودي وسكان عرب... وليس 
هناك من شعب فلسطيني. لذلك، فأنت لن تقيم دولة ألمة متخيَّلة... إهنم ال يزيدون عىل 

أن يسموا أنفسهم أمة من أجل حماربة اليهود".
هنا سألته املراسلة "ما احلل إذن؟" 

أجاب والد رئيس احلكومة بأنه "ليس هناك من حلهّ سوى القوة، واحلكم العسكري 
القوي. وأي انفجار سوف جيلب معاناة هائلة عىل العرب. ال ينبغي لنا أن ننتظر نشوب 
الفور وبقوة كبرية كي نمنعهم من  العمل، بل علينا أن نترصف عىل  نبارش  مترد كبري كي 
االستمرار". وقال إن األمر ذاته ينطبق عىل املواطنني العرب يف إرسائيل، الذين تبلغ نسبتهم 
عرشين باملئة من سكان إرسائيل: "أعتقد أنه جيب علينا أن نتحدث إىل العرب اإلرسائيليني 
بلغة يفهموهنا وُيعجبون هبا - لغة القوة. فلو ترصفنا بقوة جتاه أي جريمة يرتكبوهنا، فسوف 
يفهمون بأننا ال نظهر أي تسامح. ولو كنا استعملنا هذه اللغة منذ البداية، لكانوا يتوخون 

اآلن قدرًا أكرب من احلذر". 
تلتقيان عىل  "العرب واليهود مثل عنزتني  إن  العريب بقوله  وشبهّه الرصاع اإلرسائييل- 
جرس ضيق، بحيث أن إحدامها مضطرة إىل القفز يف النهر، لكنهام ال تريدان ذلك ألن القفز 
يعني خطر املوت. ولذا فإهنام تتناطحان عىل اجلرس وال تقفزان واملناطحة مستمرة من دون 
توقف. وتؤمنان أحيانا أنه يف هناية املطاف سُتنهك إحدامها وتضطر إىل القفز عن اجلرس، 
وعندها طبعا يتقرر أي منهام هي األقوى التي سرتغم الضعيفة عىل القفز. وسيتم احلسم يف 
هذه املرحلة من خالل حتمية البقاء. ويف حني أن القفز بالنسبة إىل اليهود سيؤدي إىل ضياع 
الشعب اليهودي، فإنه بالنسبة إىل اجلانب العريب سيؤدي إىل إحلاق أذى بجزء صغري منهم، 
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كون العرب منترشين يف مساحة كبرية للغاية. لذلك فأنا مؤمن بأن عزيمة الشعب اليهودي 
يف البقاء ستكون أقوى من عزيمة العرب".

وقد وجد نتنياهو األب اإلهلام يف املشانق التي كانت اإلمرباطورية العثامنية تعلقها يف بالد 
الشام: "لقد تعرض العرب إىل الرضب املربح، بحيث أهنم مل يتجرؤوا عىل الثورة. وبالتأكيد، 
فأنا ال أويص بنصب املشانق كاستعراض للقوة، مثلام كان األتراك يفعلون ذلك، لكنني أريد 
ل العرب عن موقفهم الرافض يكمن يف القوة".  أن أبنيهّ أن اليشء الوحيد الذي يمكنه أن حيوهّ
مع  مفاوضات  يؤيد  من  كل  أن  واعترب  إرسائيل،  يوجه  الذي  هو  اليسار  أن  رأى  كام 
الفلسطينيني يساري، وأن من اخلطأ االعتقاد بأن اليسار خرس احلكم، إذ إنه ما يزال موجودا 
من الناحيتني الرتبوية والفكرية و"لذا ال توجد أي إمكانية لالفرتاض أنه سيتم حتقيق أهداف 
الدولة كون اليسار تنازل عنها". وأضاف أن "مشكلة هذا اليسار أنه يعتقد أن احلرب مع 
العرب شبيهة يف أساسها مع مجيع احلروب اجلارية بني الشعوب يف العامل. فهذه الشعوب 
تتوصل إىل تسوية، إما بعد أن ينترص طرف عىل آخر، أو عندما يتوصل الطرفان إىل االستنتاج 
وفقًا  أنه  برسم  جتري  العرب  مع  احلرب  أن  غري  مستحيل،  والنرص  أهنكتهام  احلرب  بأن 
للتسوية. وحتى عندما يتحدثون عن تسوية فهم  لطبيعتهم وغرائزهم هم غري مستعدين 
يقصدون عملية مراوغة يتمكنون بواسطتها من التغرير بالطرف اآلخر كي يوقف اجلهود 
الكبرية التي يبذهلا ويسقط يف سلة التسوية. واليسار يساعدهم يف حتقيق هذا اهلدف. لكن 
التسوية ليست باألمر الواقعي. وهي تضعف مواقفنا وتعودنا عىل حالة ترهل وتولد لدينا 

قناعة خطأ وومها، وكل وهم يؤدي إىل الضعف". 
قبل هذه املقابلة مع معاريف، الحظ دافيد ريمنيك الذي أجرى العام 1998 مقابلة مع 
األب وابنه خالل الوالية األوىل التي أمضاها نتنياهو يف سدة احلكم، أن االبن - بوصفه 
رئيسًا للحكومة - اختذ خطوات كان من الواضح أهنا نأت به عن فلسفة والده، بام فيها ما 
قام به من تسليم مدينة اخلليل يف الضفة الغربية إىل السيطرة الفلسطينية، وهي املدينة التي 
ُتعترب ثاين أقدس مدينة يف الديانة اليهودية. بيد أن التشاؤم الذي غلفهّ نظرة نتنياهو األب إىل 
العامل - حيث سبق له أن أرسهّ إىل ريمنيك بأن "التاريخ اليهودي هو يف جممله تاريخ املحرقة" 
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- كان يؤثر بصورة واضحة عىل توجه بنيامني نحو العامل الكائن خارج حدود إرسائيل. ويف 
هذا السياق، قال ريمنيك: "إىل حد بعيد، يمثل الرصاع الذي خيوضه نتنياهو كرئيس للحكومة 
رصاعًا بني أيديولوجيا موروثة والضغط الذي تفرزه االحتامالت السياسية"، و"إن معضلته 
تكمن دائاًم يف املدى الذي يستطيع، أو يتحتم عليه، أن يبقى فيه ملتزًما بُمُثله وبعناد والده". 
وكان "الدخيل" )“The Outsider”( هو العنوان الذي اختاره ريمنيك ملقالته التي نرشها 

يف صحيفة "نيويوركر" )New Yorker( يف العام 1998. 
كام عاد آري شافيط، املحلل السيايس يف صحيفة هآرتس، والذي أمىض بعض الوقت 
مع الرجلني أيضًا العام 1998، بذكراه إىل هذه الصورة، حيث كتب: "عىل الرغم من أنه 
)بن تسيون( نال الشهرة بوصفه خبريًا يف جماله يف هناية املطاف، فإن املؤسسة األكاديمية 
اإلرسائيلية مل تعرتف بقدراته عىل اإلطالق. وقد اضطر، نتيجًة لذلك، إىل العمل يف 
سلك التعليم واألبحاث يف الواليات املتحدة وتربية أوالده يف اخلارج. وقد ترك هذا 
الرفض - هذه التجربة القاسية التي اقرتنت بالعظمة التي مل حتَظ باالعرتاف- َبصمته 
عىل عائلة نتنياهو، وبات يفرز تأثريًا ال ُيسرب غوره عىل رئيس احلكومة حتى هذا اليوم. 
وهذا هو مصدر الثأر املستمر الذي ينتهجه نتنياهو االبن ضد النخبة اليسارية يف إرسائيل. 
إن بن تسيون نتنياهو مل يورث العقالنية البنه بنيامني فحسب، بل ترك له أيضًا الشعور 
بأنه ينتمي إىل أخوية حرصية تلقى معاملة يصبغها االزدراء من نفس اإلرسائيليني الذين 

رفضوا والده".89
ويتباهى نتنياهو يف أغلب املناسبات بأنه يتبنى املبادئ التي رباه والده عليها وكان ترعرع 
عليها من تعاليم زئيف جابوتنسكي وبنيامني زئيف هرتسل، كام فعل أخريًا عندما طرح 
أمام احلكومة مرشوع قانون الدولة القومية اليهودية واملبادئ العامة التي يؤمن بأهنا جيب 

أن ترشد عملية سنهّه.90 
زًا  وترى قراءات إرسائيلية عديدة أن نتنياهو، ومنذ عودته إىل سدة احلكم، يبدو مرتكهّ
يف  الصهيونية  للفكرة  األفضل  املمثل  باعتباره  الليكود  حزب  عرض  يف  كبري  حدهّ  إىل 
ل درب هرتسل، أو املحلل املعارص له، ولذا فإنه ُيكثر  الوقت احلايل، وهو يرى أنه مكمهّ



84

من اقتباسه يف املناسبات املختلفة. ويف ثنايا اخلطاب الذي ألقاه يف الكنيست يف مناسبة 
ذكرى مرور مئة ومخسني عامًا عىل والدة هرتسل يوم 26 نيسان 2010، قال: "مل يكن 
معاداة  وكأن  اليهودية  احلضارة  عن  وغريبًا  املحيطة  البيئة  يف  منغمسًا  هيوديًا  هرتسل 
اليهود وحدها جعلته يفقه ما يتعرض له الشعب اليهودي. ولقد ُنرشت مؤخرًا دراسة 
مهمة أظهرت عمق اجلذور اليهودية لدى هرتسل، حيث إنه كان يرتاد الُكنس مرات 
عديدة مع والده، وتال مقطعًا من التوراة بمناسبة بلوغه الثالثة عرشة من العمر )طقس 
ديني هيودي حيلل انتقال الصبي إىل عامل الكبار(. إن نبضات التاريخ اليهودي قد دقت 
يف رشايينه. كام أنه أدرك احلاجة املاسة إىل الربط بني كنوز املايض القديمة الكامنة لدى 

شعبنا والرؤية احلديثة التي تصون وجودنا مستقباًل". 
وبرأي نتنياهو فإن هرتسل حتىل بأربع مزايا هي: القدرة عىل استرشاف اخلطر، والقدرة 
عىل طرح احلل، والقدرة العملية عىل بناء املؤسسات نحو تطبيق احلل، والكاريزما املطلوبة 
د نتنياهو عىل أن هرتسل  حلشد صفوف النخب والعوام لتحريك املسرية التي اعتقد هبا. وشدهّ
قال مرارًا وتكرارًا إنه جيب تشكيل جيش هيودي، "وكانت هذه القضية مدعاة للسخرية منه 
ض له عند طرحه فكرة الدولة اليهودية، غري أنه أكد أن اجليش اليهودي  بشكل مل يقلهّ عام تعرهّ

هو رشط أسايس لوجود الدولة اليهودية".91 
ويف خطاب يف الكنيست يف مناسبة ذكرى مرور 15 عامًا عىل اغتيال رئيس احلكومة 
اإلرسائيلية األسبق إسحق رابني يوم 20 ترشين األول 2010، أكد نتنياهو أن "خطوطه 
احُلمر" فيام يتعلق باتفاق تسوية الرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني مستمدة من مواقف رابني. 
وبغية إثبات ذلك اقتبس فقرات آخر خطاب ألقاه رابني يف الكنيست يف اخلامس من ترشين 
ث يف سياقه عن رؤيته بشأن جوهر  ل 1995، أي قبل شهر واحد من اغتياله، وحتدهّ األوهّ

التسوية مع الفلسطينيهّني. 
( سيكون يف  - الفلسطينيهّ وممهّا قاله فيه: "إنهّنا نعترب أنهّ احللهّ الدائم )للرصاع اإلرسائييلهّ
مناطق أرض إرسائيل - كام كانت عليه  أغلبيهّة  التي ستشمل  أرايض دولة إرسائيل  إطار 
ملعظم  وطًنا  سيكون  فلسطينيهّ  كيان  جانبها  إىل  وسُيقام   ،- الربيطاينهّ االنتداب  أيهّام  احلال 
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ة الغربيهّة، ونريد أن يكون هذا الكيان أقلهّ  ة والضفهّ ان الفلسطينيهّني املقيمني يف قطاع غزهّ السكهّ
ف عىل نحٍو مستقلٍّ حياَة الفلسطينيهّني الذين خيضعون له... وستتجاوز  من دولة كي يرصهّ
حدود دولة إرسائيل لدى تطبيق احللهّ الدائم خطوط ما قبل حرب األيهّام الستهّة، حيث إنهّنا 
لن نعود إىل حدود الرابع من حزيران 1967... وسيجري تثبيت احلدود األمنيهّة للدفاع 

عن دولة إرسائيل يف غور األردنهّ يف أوسع معنى هلذا املفهوم".
دة بوصفها عاصمة إرسائيل وحتت سيادهتا،  وأضاف رابني: "إنهّ القدس ستكون موحَّ
اتهّفاق،  إىل  لنا  توصهّ "لقد  ييل:  ما  ًدا  مؤكهّ زئيف"،  وغفعات  أدوميم  معاليه  كذلك  لتشمل 
، وبعدم جتميد  دنا أمام الكنيست بعدم اقتالع أيهّ مستوطنة يف إطار االتهّفاق املرحيلهّ وتعههّ
... إنهّنا نعي الفرص واملخاطر عىل حدهّ سواء، وسنبذل قصارى جهدنا  البناء والنموهّ الطبيعيهّ

الستنفاد الفرص وتقليص املخاطر".
الكلمة  الكنيست، خالصة  نواب  يا  "كانت هذه،  قائاًل:  ذلك  نتنياهو عىل  وعقب 
األخرية التي ألقاها رئيس احلكومة وزير الدفاع الراحل إسحق رابني يف قاعة الكنيست 
من  الكثري  لديهّ  احلال  وبطبيعة  عامًا،   15 قبل  الكالم  هذا  قيل  وقد  هيئتها.  بكامل 
اإلضافات عليه بعد مرور هذه السنوات، لكن أرجو يف هذا اليوم املشهود له السامح 
ي عاليًا وُتسمع دون إضافات ودون تشويش باستثناء مالحظتنْي  ألقوال رابني بأن تدوهّ
)يف  والتجميد  البناء  بشأن  قصرية  واحدة  مالحظة  احلاجة  تقتيض  األوىل،  قصريتنْي: 
بادرة  بمثابة  كان  مؤقت  إجراء  هلو  البناء  أعامل  جتميد  إن  وقلت  سبق  املستوطنات(. 
حسن نية مل تقدم عليها أي حكومة سابقة، وأعترب كالم رابني هبذا اخلصوص إقرارًا آخر 
بصحة هذا األمر، إضافًة إىل حقيقة أن البناء يف املستوطنات القائمة يف هيودا والسامرة 
ال يتناقض مع السعي للسالم والتسوية. أما املالحظة الثانية فأرجو التعقيب عىل ما قاله 
املرحوم رابني لدى تطرقه إىل الكيان الفلسطيني الذي سوف يقوم من أنه "سيكون أقل 
نتحدث اآلن عن وجود  أننا  إال  حينه،  يف  كالمه  مغزى  حتديدًا  أعلم  وال  من دولة"، 
دولة منزوعة السالح تعرتف بدولة الشعب اليهودي، إذ ال نريد أن نحرم الفلسطينيني 

من حق تقرير املصري وال نريد التحكم هبم".92
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3- 2: نتنياهو وفلسطينيو 48
الداخل خالل  الفلسطينيني يف  إزاء  الغالبة عىل موقف املؤسسة اإلرسائيلية  السمة  إن 
األعوام األخرية أهنم "خطر أمني" أو "عدو داخيل". ومع أهنا سمة متأثرة، إىل حدهّ بعيد، 
باملوقف اإلرسائييل التقليدي، إال أهنا شهدت تصعيدًا يثقب العني منذ العام 2000 الذي 
)انتفاضة  الثانية  الفلسطينية  لالنتفاضة  امتدادًا  ت إرسائيليًا  ُعدهّ التي   أكتوبر"،  "هبة  شهد 

األقص(. 
يف 13 ترشين األول 2010 كتب املحلل السيايس يف صحيفة هآرتس ألوف بن، الذي 
أصبح الحقًا رئيسًا لتحريرها، أن اجلهد األساس الذي تبذله حكومة بنيامني نتنياهو الثانية 
قمع  واحدة:  غاية  نحو  ه  ُموجهّ  )2013 ربيع  يف  وانتهت   2009 العام  يف  واليتها  )بدأت 
التطلعات السياسية للمجتمع العريب يف إرسائيل. وبرأيه فإن الطاقة التي تستثمرها احلكومة 
من أجل حتقيق هذه الغاية أكرب من الطاقات التي تستثمرها يف دفع العملية السياسية، وال 

تقل عن الطاقات التي تستثمرها يف إحباط التهديد )النووي( اإليراين. 
"متعددة اجلبهات ويتم  العربية  وأضاف أن اجلهود اإلرسائيلية لقمع تطلعات األقلية 
والتعليم  الرتبية  جهاز  يف  تغيريات  وإجراء  قوانني  سن  مبادرات  خالل  من  عنها  التعبري 
وأنشطة رمزية وخطوات دبلوماسية هتدف إىل حتصني هوية إرسائيل اليهودية". وشدد عىل 
أنه يف املقابل "تتم مطالبة األقلية العربية بالتنازل عن مطلبها باحلصول عىل ديمقراطية وعىل 

مساواة أكثر" مع املواطنني اليهود.93
وأشار هذا املحلل نفسه إىل أنه عىل الرغم من أن تصعيد التوتر الداخيل مع املواطنني 
العرب يقرتن بشكل عام بعدد من الوزراء يف حكومة نتنياهو الثانية، ومنهم أفيغدور ليربمان 
وزير اخلارجية ورئيس حزب "إرسائيل بيتنا" الذي يقف عىل رأس عملية قمع العرب يف 
إرسائيل، ومن خلفه الوزير إييل يشاي رئيس حزب شاس، ووزير العدل يعقوب نئامن، لكن 
هؤالء مجيعًا ليسوا أكثر من جمرد حاملني للراية، وخيتبئ وراءهم رئيس احلكومة نتنياهو، 
ك هلذه السياسة، عىل الرغم من أنه يقلل من  مشددًا عىل أن هذا األخري هو املبادر واملحرهّ

احلديث حول املوضوع ومن التحريض ضد العرب. 
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وأوضح بن أن "نتنياهو يرى أن إرسائيل هي  جزء ال يتجزأ من  الغرب وثقافته. وتاريخ 
العرب وثقافتهم ولغتهم ال تثري فضوله، ومنذ عودته إىل سدة احلكم زار مرة واحدة بلدة 
عربية )هي شفاعمرو(، وهو ال جيري حوارًا مع  قادة األقلية العربية أو مع مثقفني عرب". 
العرب وال يتحدث عنهم بصورة  نتنياهو ال يكره  "وفقا ملا هو معروف فإن  أنه  وأضاف 
عنرصية واستعالئية مثل )رئيس احلكومة األسبق( أريئيل  شارون، وإنام يبتعد عنهم فقط". 
وأشار إىل أن نتنياهو كشف عن سياسته ودوافعه خالل الدورة الثالثة ملؤمتر هرتسليا حول 
ميزان املناعة واألمن القومي اإلرسائييل، العام 2003، عندما كان وزيرا للاملية يف حكومة 
شارون، لكن أقواله مل حتظ بصدى كبري يف ذلك الوقت، غري أن التدقيق فيها اآلن من شأنه 

أن يوضح املقاربة التي يتم تطبيقها من جانب حكومته إزاء العرب يف الداخل.
ولدى العودة إىل خطاب نتنياهو هذا نقرأ فيه قوله: "إننا نواجه مشكلة ديمغرافية أيضًا، 
لكنها غري مرتكزة يف عرب فلسطني وإنام يف عرب إرسائيل. ال توجد لدينا أي نية للسيطرة 
عىل السكان الفلسطينيني، ولذا فإن املشكلة الديمغرافية لن تكون قائمة هناك عندما ينتقل 
دولة  نقيم  أننا  االستقالل  وثيقة  يف  حددنا  وقد  الفلسطينية.  السيادة  إىل  السكان  هؤالء 
هيودية وديمقراطية. دولة هيودية أوال وقبل أي يشء، وبعد ذلك ديمقراطية. وكي ال تلغي 
الديمقراطية الطابع اليهودي للدولة، جيب ضامن أغلبية هيودية. إن مسألة العالقة بني األغلبية 
اليهودية واألقلية العربية هي قبل أي يشء مسألة مزدوجة، مسألة نسيج العالقات والقدرة 
عىل دمج هذه األقلية يف حياة الدولة ويف االقتصاد واملجتمع من جهة أوىل، ومسألة العدد 
من جهة أخرى. وإذا ما اندمج السكان العرب بشكل رائع )يف الدولة( ووصل عددهم إىل 
35 باملئة أو 40 باملئة من جممل عدد سكان الدولة، عندها ستصبح الدولة اليهودية ملغية 
وتتحول إىل دولة ثنائية القومية. ولو بقيت نسبتهم كام هي عليه اآلن، أي حوايل 20 باملئة، أو 
حتى أصبحت أقل، لكن العالقات بقيت متسمة بالرصامة والتحدي والعنف وما إىل ذلك، 
فإنه يف هذه احلالة أيضا سيتم مس ادعائنا بشأن النسيج الديمقراطي. ولذا نحن بحاجة إىل 
انتهاج سياسة توازن بني هذين األمرين. وقبل أي يشء يتعني علينا أن نضمن أغلبية هيودية 

يف دولة إرسائيل".94 
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رئيس  أصبح  أن  بعد  تتغري  مل  املوضوع  هذا  يف  نتنياهو  أفكار  فإن  بن  يؤكده  ملا  ووفقا 
حكومة، وبالنسبة إليه فإن إرسائيل هي أوال وقبل كل يشء دولة هيودية، وفقط بعد ذلك 
هي ديمقراطية. واملرشوع احلكومي لرتميم املواقع الرتاثية، الذي يفتخر نتنياهو به، يركز 
عىل املواقع اليهودية والصهيونية ويتجاهل الرتاث العريب. إضافة إىل ذلك فإن وزارة الرتبية 
والتعليم التي كان يتوالها وزير مقرب من نتنياهو، "تطهر" املنهاج الدرايس من أي ذكر 
س من دون أي عقبات تذكر  للنكبة، كام أن مشاريع قوانني الوالء )ليهودية إرسائيل( تتكرهّ
أن  الفلسطينيني  نتنياهو من  القوانني اإلرسائيلية. وفوق كل هذا، هناك مطلب  يف سجل 
يعرتفوا بإرسائيل عىل أهنا "دولة الشعب اليهودي" والتي تبدو له كحصن أمام أي مطالب 
العرب  طموحات  قمع  مقابل  ويف  واجلليل.  النقب  يف  عربية  ذاتية  إدارة  بشأن  مستقبلية 
السياسية يطرح نتنياهو عىل األقلية العربية سالما اقتصاديا داخليا. وهو يفعل ذلك لكونه 
يعرف أن إرسائيل ستواجه صعوبة يف النمو االقتصادي يف املستقبل إذا مل ينخرط العرب يف 

قوة العمل )طبعًا عىل أساس الرابطة بالدولة ال بالوطـن(.95
"تقلق  الساخنة" التي  "املوضوعات  سنويًا  يناقش  هرتسليا" الذي  "مؤمتر  ذكر  وعىل 
إرسائيل" ويصوغ التحديات املقبلة يف املدى القريب واملدى البعيد، فإنه منذ أول مؤمتر يف 

العام 2000 يقف موضوع العرب يف الداخل يف صلب هذه املوضوعات.
وقد خصص "مؤمتر هرتسليا" إحدى جلسات دورته الثامنة )يف العام 2008( للتداول 
يف موضوعني خيصان املواطنني الفلسطينيني يف الداخل ويندرجان يف إطار قمع تطلعاهتم 

السياسية: األول، موضوع املساواة والدمج؛ الثاين، موضوع اخلدمة املدنية. 
وكان هذا املؤمتر يف دورته السابعة )يف العام 2007( شنهّ هجومًا عىل مبادرات الرؤى 
ر املستقبيل"،  املستقبلية لعرب 48 التي صدرت يف ذلك الوقت، وهي عىل التوايل: "التصوهّ
من  وجمموعة  العربية  املحلية  السلطات  لرؤساء  القطرية  اللجنة  من  بمبادرة  الصادر 
األكاديميني واملثقفني والناشطني يف املؤسسات األهلية، و"الدستور الديمقراطي"، الصادر 
الصادرة  حيفا"،  و"وثيقة  إرسائيل،  العربية يف  األقلية  القانوين حلقوق  املركز  عدالة-  عن 

بمبادرة مدى الكرمل- مركز الدراسات االجتامعية التطبيقية يف حيفا.96 
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ة رؤى وتصورات ألسس العالقة بني  وتكمن أمهية هذه املبادرات يف أهنا تضع ألول مرهّ
الدولة وبني املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل، ويف أهنا كانت إيذانًا ببداية مرحلة مبادرات 
ل الفلسطينيني إىل ناحية النظر إىل أنفسهم، واملشاركة الفكرية الفاعلة  ذاتية فكرية جوهرها حتوهّ
يف تقرير مصريهم ومستقبلهم. وقد عنت هذه املبادرات، يف الوقت نفسه، دفع املشكالت 
إىل صدارة جدول األعامل اإلرسائييل، سواء يف  الداخل  للفلسطينيني يف  واملدنية  القومية 
قراءة الفلسطينيني أنفسهم، أو يف قراءة املؤسسة اإلرسائيلية السياسية واألمنية واألكاديمية.
استئناف  أن   ،2007 ملؤمتر  االفتتاحية  كلمته  يف  أراد،  عوزي  املؤمتر  رئيس  اعترب  وقد 
ر  التصوهّ "وثيقة  "هيودية إرسائيل"، كام جتىلهّ األمر بحسب قراءته يف  العرب عىل  املواطنني 
املستقبيل"، إنام يضعهم يف قارب واحد مع "القوى املحيطة بإرسائيل الرافضة حلقها يف الوجود 

كدولة ديمقراطية وهيودية، وهو احلقهّ الذي اعرتف به العامل"، عىل حدهّ قوله. 
واعترب أراد أنه خالل العام الذي سبق انعقاد هذه الدورة، شهدت إرسائيل مدًا يف خطورة 
املشكالت املاثلة أمامها. ولدى قيامه باستعراض هذه املشكالت قال: "هناك إيران التي تستفز 
إرسائيل عرب تقدمها صوب تطوير قدرهتا النووية. ويف الواليات املتحدة تفاقمت بعض املظاهر 
املتحفظة من العالقات اخلاصة التي تمهّ بناؤها طوال سنوات عديدة بني واشنطن وإرسائيل. 
ويف البالد أدار رؤساء الوسط العريب، بصورة واضحة، ظهر املجن لألركان األساسية إلرسائيل 
أو  املتشككني  بنا  املحيطني  مع  مصريهم  ربطوا  فقد  وبذا  هيودية،  وكدولة  ديمقراطية  كدولة 
الرافضني حلقهّ دولة إرسائيل يف الوجود، وفقام جرى االعرتاف هبا من جانب العامل. ويف الصيف 
الفائت )2006( خضنا حربًا ضد هتديد حزب الل. وهذه احلرب افتقرت إىل القوة الساحقة، 
ومل حتسم املعركة، واألسوأ من ذلك أهنا أدت إىل تآكل قوة الردع لدى إرسائيل. وأجيز لنفيس 

القول إنه بالنسبة إىل جزء من هذه التطورات فإنهّ قيادتنا تتحمل املسؤولية عنها أيضًا".97
تدل آخر اإلشارات عىل أن مسار قمع التطلعات السياسية للفلسطينيني يف الداخل سوف 

يشهد تصعيدًا يف منحيني:
األول، منحى سن القوانني وال سيام قانون الدولة القومية اليهودية الذي يؤكد   -
نتنياهو أن أحد أهدافه يتمثل يف "الوقوف سدًا منيعًا أمام من يطمحون إىل تكوين 



90

حكم ذايت عريب يف اجلليل والنقب" كام جاء يف خطابه أمام اهليئة العامة للكنيست 
يوم 2014/11/26. 98 كام ملهّح نتنياهو إىل أنه أوعز لوزير الداخلية بالنظر يف 

إمكان سحب اجلنسية اإلرسائيلية ممن يدعو إىل تدمري الدولة.99
الثاين، منحى إعالن احلركة اإلسالمية- اجلناح الشاميل برئاسة الشيخ رائد صالح   -
تنظياًم غري قانوين. فقد ذكر نتنياهو يف ترصحيات أدىل هبا إىل وسائل إعالم يف مستهل 
إىل  أوعز  أنه   ،2014/6/29 يوم  اإلرسائيلية  احلكومة  عقدته  الذي  االجتامع 
اجلهات املختصة بأن تدرس إمكان إعالن هذه احلركة تنظياًم غري قانوين، وأكد 
ملموسة  آليات  اإلرسائيلية  األمنية  األجهزة  يمنح  أن  شأنه  من  كهذا  إعالنًا  أن 

ملكافحتها.
وأضاف نتنياهو أن هذه احلركة تعمل من دون هوادة ضد دولة إرسائيل، وعنارصها 
تتعاطف علنًا مع تنظيامت "إرهابية" مثل "محاس"، كام أهنا تقف وراء تظاهرات معادية ُتطلق 

فيها هتافات تدعو إىل مزيد من عمليات االختطاف جلنود إرسائيليني.100
غزة  قطاع  من  اإلرسائييل  األحادي  اإلرسائييل  االنسحاب  إثر  يف  أنه  إىل  هنا  ُيشار 
)2005(، أشار األستاذ اجلامعي اإلرسائييل أورن يفتحئيل إىل أنهّ إرسائيل تسري يف طريق 
تعميق الكولونيالية الداخلية. فالسيطرة والتمييز جتاه األقلية العربية الفلسطينية يف إرسائيل 
ليسا باليشء اجلديد كام هو معروف، لكنهام يسريان يف منحى التعاظم والتفاقم يف أعقاب 

االنسحاب من غزة، ويف خضم التوقعات بحصول انسحابات أخرى. 
ولعل إيراد عدة أمثلة من الفرتة األخرية كفيل بإثبات صحة ما يقوله هذا الباحث. 

من  َسياًل  يولهّد  والذي  الديمغرافية"،  لـ"املشكلة  املستمر  النقاش  ُهناك  بدايًة 
املبادرات  هذه  وتشمل  اإلرسائيلية.  احلياة  من  العرب  إقصاء  إىل  الرامية  املبادرات 
االقرتاحات الداعية إىل "تبادل سكاين" بني املستوطنات )يف الضفة الغربية( ومنطقة 
املثلث )داخل اخلط األخرض( والتي سيتعنيهّ يف نطاقها عىل عرب املثلث أن يدفعوا 
دة  مكانتهم املدنية ثمنًا جلريمة املستوطنات التي بنتها إرسائيل. وثانيًا هناك خطط متعدهّ
مطروحة للنقب- وخاصة "خطة برافر" ومبادرة "جملس األمن القومي اإلرسائييل"- 
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آبائهم  القائمة يف معظمها عىل أرايض  البدو  تساند وتدعو إىل إخالء قرسي لقرى 
وأجدادهم.  وثالثًا هناك أنظمة حاالت الطوارئ التي حتظر منذ عدة أعوام جتسيد أحد 
حقوق املواطن األساسية جدًا، وهو مجع شمل عائالت مواطنني عرب من إرسائيل 
مع فلسطينيني )زوجات وأزواج( من املناطق الفلسطينية املحتلة العام 1967، والتي 
مل يسعف التوجه إىل املحكمة العليا يف درء أو حتى حتجيم لدغتها العنرصية. وهذه 
قها الدولة بغطاء متوهيي، من قبيل: فرض "القانون والنظام"  املبادرات وغريها تسوهّ
يف موضوع البدو، و"السالم" يف موضوع نقل املثلث، أو "منع اإلرهاب" يف قضية 

مجع شمل العائالت.
لكن هذه الذرائع الواهية والكاذبة ختفي وراءها العنرصية العميقة لـ"لدولة اإلثنوقراطية" 
التي تعمل دون كلل، وبشكل غري ديمقراطي، عىل تعميق السيطرة اليهودية، وسط إقصاء 

وحرمان السكان العرب يف إرسائيل من موارد القوة واألرايض العامة.101
أعلنها  التي  االحتجاج  أعامل  خلفية  عىل  وجيزة  فرتة  قبل  إرسائيل  ت  ضجهّ وعندما 
فلسطينيو 48 ضد "خمطط برافر" الذي عملت احلكومة اإلرسائيلية عىل حتويله قانونًا، بغية 
إخالء عرشات آالف العرب البدو يف منطقة النقب من البلدات واألرايض التي يعيشون 
افتتاحيًا قالت فيه إن الدولة التي تشجع أبناء شعب  فيها، أنشأت صحيفة هآرتس مقااًل 
دة عىل  معنيهّ )اليهود( عىل السكن يف منطقة جغرافية ما ويف الوقت عينه تفرض قيودًا متشدهّ
ف بعنرصية، وال  تنمية جممعات سكنية ألبناء الشعب اآلخر )الفلسطيني( هي دولة تترصهّ
يوجد أي تعريف آخر لتوصيف سلوكها الفظهّ هذا. وهكذا هي إرسائيل التي تضع املخطط 
تلو املخطط من أجل تطوير منطقتي النقب واجلليل لصالح اليهود فقط ومن خالل جتاهل 

املواطنني العرب.
االستيطان يف  "دائرة  قيام  النقاب عن  بالتزامن مع كشفها  الصحيفة ذلك  فعلت  وقد 
اهلستدروت الصهيونية"- إحدى أذرع احلكومة اإلرسائيلية التنفيذية- ببلورة خمطط جديد 
لتهويد اجلليل وإنشاء "توازن ديمغرايف" بني اليهود والعرب فيه، من خالل إقامة بلدات 
ملا  كتحقيق  القطرية،  اهليكلية  اخلارطة  قيود  تتجاوز  قائمة  بلدات  وتوسيع  جديدة  هيودية 



92

أسمته "فرض السيادة اإلرسائيلية عن طريق العمل االستيطاين".102
وبالتزامن مع إعداد هذا الكتاب، وقعت حادثتان تؤكدان مرة أخرى أن الفكرة الصهيونية 
التي ما انفكت ممسكة بتالبيب الدولة رديف التهويد وال تتعايش مع املساواة، وبالتايل فإهنا 

ال تطبهّق مبدأ املواطنة املتساوية.
احلادثة األوىل، قيام أفراد الرشطة اإلرسائيلية بقتل الشاب خري الدين محدان من سكان 
قرية كفر كنا يف اجلليل يوم 2014/11/8. وأظهر رشيط كامريا املراقبة بوضوح أن 
إطالق النار عليه حدث أثناء تراجعه إىل وراء سيارة الرشطة بعد هتديدها بقضيب معدين 
كان حيمله يف يده، ومل يظهر الرشيط أي إطالق نار حتذيري للرشطة يف اهلواء. وكذب 
الشاب حاول طعنهم، وأهنم أطلقوا  أن  ادعوا  أفراد الرشطة يف شهادهتم األوىل حني 
النار يف اهلواء بعد أن شعروا أن حياهتم يف خطر، وبعد ذلك اضطروا إىل إطالق النار 
عليه. وعىل ما يبدو قامت الرشطة بعملية تصفية الشاب استنادًا إىل التعليامت األخرية 
بشأن فتح النار التي أصدرها وزير األمن الداخيل إسحق أهرونوفيتش، الذي قال قبل 
ذلك "إن كل خمرب هياجم مواطنني حمكوم عليه باملوت". ولقد تبنى أفراد الرشطة هذه 
التعليامت نصًا وروحًا وطبقوها عىل مواطن هيدد الرشطة داخل دولة إرسائيل. وسارع 
القائد العام للرشطة يوحنان دانينو إىل تقديم الدعم لرجال الرشطة الذين قتلوا املواطن 
بقوله "إن القيادة تدعم بصورة كاملة رشطة إرسائيل". وأعطت ترصحيات الوزير نفتايل 
بينت التي وصف فيها املهاجم بأنه "خمرب عريب أصيب باجلنون" مفهومًا إضافيًا. ومل 
يرتدد نتنياهو يف أن يديل هو أيضًا بدلوه فسارع إىل الربط بني قتل املواطن والدعوة إىل 

سحب اجلنسية من كل من يدعو إىل القضاء عىل دولة إرسائيل. 
ورأت صحيفة هآرتس أن هذه هي أجواء التطرف واالستفزاز وإشعال اخلواطر التي 
تتحمل مسؤوليتها حكومة إرسائيل، وهي التي يف ضوئها يعمل رجال الرشطة عىل األرض. 
فلقد فهم رجال الرشطة أنه يكفي أن هيامجهم عريب كي يقتلوه. وليست هذه املرة األوىل 
التي تكون فيها يد الرشطة خفيفة عىل الزناد حني يتعلق األمر بمواطنني عرب، فمنذ العام 

2000 ُقتل نحو 30 مواطنًا عربيًا عىل يد الرشطة.103
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احلادثة الثانية، اندلع يف يوم 2014/11/14 شجار كبري يف قرية أبو سنان املختلطة 
أدى إىل إصابة 41 شخصًا بجروح. ووفقا للرواية التي تناقلتها وسائل اإلعالم العربية 
والعربية يف إرسائيل فإن الشجار بدأ بنقاش يف موقع "فيسبوك" بني شبان عرب دروز 
من القرية -عىل خلفية مقتل ضابط وحدة حرس احلدود اإلرسائيلية جدعان أسعد الذي 
ينتمي للطائفة العربية الدرزية خالل عملية دهس نفذها فلسطيني يف القدس- وبني شبان 
مسلمني أرادوا االحتجاج عىل مقتل الشاب خري الدين محدان من كفر كنا بنريان أفراد 

رشطة اغتالوه غدرًا.
وسخفت صحيفة هآرتس نظرة العديد من مواطني إرسائيل، التي رأت أن ما جرى 
مواجهة بني "عرب يعتدون عىل عرب" وال عالقة لذلك باملجتمع اإلرسائييل اليهودي 
بني  التفاهم  معاجلة  يف  خاصة  مسؤولية  تتحمل  واملسلمة  الدرزية  الزعامة  وأن  بتاتًا، 
الطائفتني. وأكدت الصحيفة أن الدولة مسؤولة أيضًا عن التوتر، فهي منذ أعوام تثري 
املسيحيني  ر  وتصوهّ األرشار"،  الطيبني" و"العرب  "العرب  بني  ومتيز  الطائفية  املشاعر 
بأهنم أوفياء للدولة، واملسلمني كطابور خامس، والدروز كجزء منها. كام أشارت إىل أن 
تصنيف األقليات يف إرسائيل يتم وفق "درجة والئهم" للدولة، وعندما يكون مقياس هذا 
ض أمهية مصطلح املواطنة املتساوية  الوالء هو اخلدمة يف اجليش اإلرسائييل، فإن هذا يقوهّ
ر هذا التصنيف إىل حد كبري حجم احلقوق التي تكون الدولة مستعدة  بني اجلميع. ويقدهّ
التي  الطوائف  الداخلية بني  التوترات  يفاقم  الذي  األمر  الطوائف،  لطائفة من  ملنحها 

"تتمتع باحلقوق" والتي ال حقوق هلا. 
أو  إبعاد  النزاعات اإلثنية والدينية هبدف  القول: إن استغالل  وخلصت الصحيفة إىل 
تقريب األقليات كان أسلوبًا سائدًا يف الدول االستعامرية التي سعت إىل منع ثورة املدنيني 
ق تسد"(. ويبدو أن إرسائيل تتبنى هذه املقاربة يف  ضد االحتالل األجنبي )عماًل بمبدأ "فرهّ
الذين تعترب أهنم يشكلون  الطوائف،  الدروز والعرب واملسيحيني وأبناء سائر  نظرهتا إىل 
بخدمتهم  عالقة  لذلك  يكون  أن  دون  من  رشعية،  حقوق  هلم  مواطنني  وليسوا  هتديدًا، 

العسكرية يف اجليش، أو بمدى تبنيهم لسياسة احلكومة.104
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)4(

خالصـة: نتنياهو- طريق إدارة 
الصراع أو "انتظر وراقب"

يف ضوء الوارد يف األقسام السالفة يمكن القول إن اخلطابات األخرية لبنيامني نتنياهو 
ثة" عىل الصعيدين السيايس واألمني  دة تشف عن تبنيه "عقيدة حمدهّ بموازاة ممارساته املتعدهّ
لـ"عدم االستقرار يف الرشق  أكثر يشء  صة  التطورات اإلقليمية، وهي خمصهّ تستلهم آخر 
د السالم يف  املتشدهّ د اإلسالم  األوسط" الذي برأيه سيستمر أعوامًا عديدة وخالهلا سيهدهّ
املنطقة وأمن سكاهنا، وهي عقيدة ال تطرح قطهّ إمكان معاودة املفاوضات مع الفلسطينيني، 

وال تطرح خطة إرسائيلية مستقلة للتسوية.
ويف هذا الشأن األخري أشري أيضًا إىل ما يمكن اعتباره "رصاع خطط" بني شتى املركبات 
التي تشكل ائتالف حكومة بنيامني نتنياهو الثالثة التي بدأت واليتها يف آذار 2013وستنتهي 

يف آذار 2015.
وتقوم "عقيدة نتنياهو" هذه فيام يتعلق بالرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني عىل أساس أن 
هناك حاجة- كقوله- إىل "جتديد النمط القديم الرامي إىل حتقيق السالم جلعله يأخذ الواقع 
بالنسبة  األمر  وكذلك  االعتبار،  بعني  اإلقليمي(  االستقرار  عدم  واقع  )املقصود  اجلديد 

للوظائف واملسؤوليات اجلديدة التي يتحملها اجلريان العرب". 
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كذلك تقوم عىل أساس أنه إذا كان "كثريون يرون منذ فرتة طويلة أن السالم اإلرسائييل 
الفلسطيني قد يساهم يف دفع املصاحلة األوسع نطاقًا بني إرسائيل والعامل العريب، فإن األمر يسري 
حاليًا يف االجتاه املعاكس، إذ إن املصاحلة األوسع نطاقًا بني إرسائيل والعامل العريب قد تساهم يف 
ع ليس إىل القدس ورام الل  دفع السالم اإلرسائييل الفلسطيني. ويقتيض حتقيق هذا السالم التطلهّ
ن وأبو ظبي والرياض وعواصم أخرى. وأعتقد بأنه يمكن  فحسب بل أيضًا إىل القاهرة وعامهّ
لتقديم  املستعدة  منها  تلك  أو  فعال  بدور  العربية  الدول  اضطالع  خالل  من  السالم  حتقيق 

املسامهات السياسية واملادية وغريها من املسامهات احليوية"، كام ال يني نتنياهو نفسه يؤكد.
ألقاه بعد  بار إيالن 2" الذي  "خطاب  د ذلك مثااًل يف سياق  نتنياهو- كام جتسهّ ر  ويكرهّ
مرور أكثر من نصف عام عىل والية حكومته الثالثة- أن "البقرة املقدسة" التي كانت تعترب 
الفلسطينية، أصبحت من ضحايا  القضية  أن جوهر الرصاع يف الرشق األوسط يعود إىل 

الثورات العربية احلالية.
وتؤيد عدة أطراف يف االئتالف احلكومي هذه العقيدة.

فأخريًا أعلن وزير اخلارجية اإلرسائييل أفيغدور ليربمان، رئيس "إرسائيل بيتنا"، بعد عدة 
أشهر من قيامه بفك التحالف مع حزب الليكود يف إطار "الليكود- بيتنا"، أنه أعدهّ برناجمًا 
سياسيًا جديدًا حلزبه سيخوض من خالله االنتخابات العامة املقبلة. ويشمل "خطة سالم 
إقليمي" تتضمن موافقته عىل انسحاب إرسائييل من مناطق يف الضفة الغربية. ومن بني بنود 
برنامج ليربمان السيايس أن "الدول العربية املعتدلة باتت تدرك أن التهديد عليها يأيت من 
جانب املنظامت اإلسالمية املتطرفة مثل داعش، جبهة النرصة، اإلخوان املسلمني، محاس 
وحزب الل، ولذلك باإلمكان اليوم، ألول مرة، التوصل إىل تسوية شاملة تكون رشوطها 

مقبولة عىل إرسائيل".
وحتدث ليربمان يف بند آخر عن أن "الرصاع ليس إقليميًا فقط وإنام رصاع ذو ثالثة أبعاد 
مندجمة ببعضها بعضًا: الدول العربية، الفلسطينيون وعرب إرسائيل. ولذا جيب أن تشمل 
التسوية مع الفلسطينيني اتفاقيات سالم مع الدول العربية وتبادل أراض وسكان من بني 
عرب إرسائيل". وأضاف أن "خطة تبادل األرايض والسكان ستسمح لعرب إرسائيل الذين 
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يشعرون أهنم جزء من الشعب الفلسطيني أن حيلوا مشكلة االزدواجية وانفصام الشخصية 
التي يعانون منها. وعىل دولة إرسائيل أن تشجعهم عىل ذلك بواسطة حمفزات اقتصادية". 
"بدون  إنه  السيايس  برناجمه  يف  ليربمان  قال  الغربية،  الضفة  من  باالنسحاب  يتعلق  وفيام 
التنازل عن مبدأ أرض إرسائيل الكاملة، واضح يل أنه يف هناية املطاف سيتعني التوصل إىل 
تسوية متفق عليها ومدروسة تؤدي إىل وحدة الشعب، وهي األمر األهم. ويف اجلدل حول 
سالمة الشعب مقابل سالمة البلد، تتغلب سالمة الشعب، وال يمكن التنازل عن سالمة 

الشعب".105
كام أكد وزير املالية اإلرسائييل يائري لبيد، رئيس "يوجد مستقبل"، أن اجلامعة العربية وعىل 
رأسها مرص تشكل مفتاحًا لتحقيق تسوية سياسية للرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني، وأنه 
يستحيل حتقيق ازدهار اقتصادي يف إرسائيل يف املدى البعيد من دون إنجاز تسوية كهذه.106
من ناحية أخرى، ما تزال هذه العقيدة ترصهّ عىل مطالبة الفلسطينيني باالعرتاف بالدولة 
اليهودية، وتؤكد أن السالم لن حيلهّ ما مل يفعلوا ذلك، وأن حتقيق السالم لن يتسنى إال بعد 
اعرتافهم بحق الشعب اليهودي يف أن يعيش هنا يف دولة سيادية أو دولة قومية خاصة به. 
ل االعرتاف هبا إىل  يتحوهّ السريورة هو تطلع إرسائيل إىل أن  ولعل األمر األعمق يف هذه 
من  الفلسطيني  االعرتاف  يتحول  وبالتايل  الكولونيالية،  وممارساهتا  بالصهيونية  اعرتاف 
اعرتاف بحكم األمر الواقع إىل اعرتاف مبدئي برشعيتها التارخيية، وهذا ال يعني إالهّ أهنا 

كانت تارخييًا عىل حق، فيام كان الفلسطينيون والعرب عىل خطأ. 
الدولة  إرسائيل  أساس:  "قانون  بسن  قدمًا  الدفع  عىل  نتنياهو  يعمل  السياق  هذا  ويف 
الثانية  بالقراءتني  العامة للكنيست إىل املصادقة  اليهودي". كام دفع اهليئة  القومية للشعب 
والثالثة يوم 2014/3/12 عىل قانون جديد يقيض بإجراء استفتاء عام قبل التنازل عن 
أراض خاضعة للسيادة اإلرسائيلية بموجب القانون )القدس الرشقية وهضبة اجلوالن( يف 
أي اتفاق سيايس يتم توقيعه يف املستقبل. وهو قانون أساس، ولذا يعترب دستوريًا، وهيدف 

إىل التضييق عىل أي تسوية مع الفلسطينيني وإفشاهلا.
وبموازاة ذلك تطرح "عقيدة نتنياهو" موافقة الفلسطينيني عىل ترتيبات أمنية بعيدة املدى 
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ويف مقدمها بسط السيطرة اإلرسائيلية عىل غور األردن. ومع أن فكرة هذه السيطرة ليست 
جديدة، إال إهنا مل تطرح قط فيام مىض كمطلب مركزي كام تطرح اآلن. ورغم أن كثريين 
من رجاالت املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية سبق أن أكدوا عدم وجود حاجة جوهرية إىل 
منطقة غور األردن وأنه يمكن محاية حدود إرسائيل من دون هذا الرشيط107، فقد نجح 

نتنياهو يف حتويل هذا املطلب إىل عقبة كأداء. 
وتتعاىل يومًا بعد يوم أصوات تؤكد أن "املرشوع االستيطاين" يف مناطق الضفة الغربية 
ل إىل مرشوع ضخم ال رجوع عنه تقريبًا، مع ما يعنيه ذلك من داللة سحب البساط  حتوهّ
من حتت أقدام "حل الدولتني". وبحسب أحد هذه األصوات ازدادت قوة املستوطنني 
املمكن كبح مجاح  الفائت كان من  القرن  السياسية بصورة كبرية جدًا، ففي منتصف 
املستوطنني، الذين باتوا يسيطرون اليوم عىل احلزب احلاكم )يقصد الليكود( وحيركون 
اليوم أي  خيوط احلكومة ويتحكمون يف شؤون اإلدارة وكأهنا ملك هلم. وال يوجد 
ي  حزب إرسائييل مركزي يستطيع مواجهتهم، كام أنه ليس هناك زعيم باستطاعته التصدهّ
هلم. وحلهّت حملهّ الدولة التي كانت قادرة عىل تنفيذ خطة االنفصال عن قطاع غزة العام 
2005، دولة عاجزة حتى عن وقف أعامل مثرية لالشمئزاز تقوم هبا مجاعات "تدفيع 

)جباية( الثمن".108
ووفقًا ألستاذ العلوم السياسية يف جامعة بنسلفانيا األمريكية إيان لوستيك، فإن احتامل 
اختفاء إرسائيل كمرشوع صهيوين عقب حرب طاحنة أو إعياء ثقايف أو تغريات ديمغرافية، 
يبدو معقواًل ليس أقل من احتامل القيام يف املستقبل بإخالء نحو نصف مليون مستوطن 
إرسائييل يعيشون اآلن فيام وراء خطوط 1967، أي فيام وراء اخلط األخرض، وهو إخالء 

رضوري من أجل إتاحة إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.109
بالنسبة إىل إرسائيل عقب  تبدو أفضل مقاربة  اليمني اإلرسائييل،  وبرأي أحد منظري 
فشل مفاوضات السالم اإلرسائيلية - الفلسطينية هي "عدم فعل يشء"، واالكتفاء بإدارة 
الرصاع، واعتامد سياسة "انتظر وراقب"، ال اإلقدام عىل أي خطوات بام يف ذلك خطوات 

أحادية اجلانب جذرية.110
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ويف قراءته، فإن حلهّ هذا الرصاع مستحيل، يف حني أن إدارته هبدف خفض معاناة 
ها األدنى هي يف متناول اليد.  الطرفني وتقليص خسائر إرسائيل الدبلوماسية إىل حدهّ
كام أن ممارسة ضغط حقيقي عىل إرسائيل، بقصد تغيري الوضع القائم، أمر مستبعد، 
يمرهّ هو يف غري مصلحة إرسائيل، خطأ بكل بساطة. ويف  الذي  الوقت  أن  وفرضية 
واقع األمر، فإن أغلب الظن هو أن املسألة الفلسطينية ستصبح أقل بروزًا يف الساحة 
الدولية مع مرور الزمن. ومن املستبعد أيضًا أن تواجه الواليات املتحدة ضغوطًا عربية 
ترمي إىل الرتكيز عىل املسألة الفلسطينية ما مل تقدم إرسائيل عىل اختاذ خطوات جذرية. 
فالعامل العريب يعاين أزمة اقتصادية واجتامعية - سياسية شائكة للغاية، وهو مشغول 
بمشكالت داخلية. بل أكثر، فإن مسألة التهديد النووي اإليراين ال تزال أشد مسائل 
السياسة اخلارجية إحلاحًا، األمر الذي يضع معظم الدول السنهّية وإرسائيل يف القارب 

اإلسرتاتيجي ذاته. 
كام أن الفلسطينيني أنفسهم ال حيملون الرضيبة الكالمية التي يدفعها العرب هلم عىل 
حممل اجلد. وال يملك الفلسطينيون أي تأثري ملحوظ يف املسائل اإلسرتاتيجية املهمة حقًا، 
مثل انتشار األسلحة النووية أو الطاقة، والتي من شأهنا أن حتثهّ القوى الكربى عىل التدخل. 
وفيام مىض، كان الفلسطينيون عاماًل مهاًم يف اإلرهاب الدويل، وهذا األمر مل يعد كذلك. وقد 
أصبحوا حاليًا، كثريي االعتامد عىل املساعدات الدولية، وهزهّ القارب بعنف زائد عن اللزوم 
هيدد سبل عيش الفلسطينيني الذين يتلقون رواتب وإعانات من السلطة الفلسطينية، كام أنه 

ضهم لردود إرسائيل االنتقامية.  ُيعرهّ
حمدودة  وسيلة  سوى  الدويل  املجال  يف  للتأثري  الفلسطينيني  لدى  ليس  بساطة،  وبكل 
الفعالية، وهم عرضة إلجراءات إرسائيل املضادة املحتملة واملؤذية. كام أن اجلهات الفاعلة 
السياسية املهووسة باملسألة الفلسطينية، أي اليسار اإلرسائييل واألوروبيني، هم يف وضعية 
انحدار. فعملية أوسلو التي أطلقها اليسار اإلرسائييل فشلت، ونزعت الرشعية عن ُمبادرهيا. 
وتواجه منطقة اليورو مشكالت عويصة، األمر الذي ُيضعف أكثر قدرهتا عىل أن تؤدي دورًا 
إسرتاتيجيًا فاعاًل. وقدرة هذه اجلهات السياسية الواهنة عىل دفع املسألة الفلسطينية إىل رأس 
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جدول األعامل الدويل تضعف باستمرار، ويمكن أن تؤدي ظروف دولية راهنة إىل زيادة 
هتميش املسألة الفلسطينية.

التعايش مع مسألة  العامل تستطيع  ة من ذلك كله هي أن معظم دول  والنتيجة املرجحهّ
قة. فهناك نزاعات إقليمية عديدة تغيل برفق عىل نار هادئة يف أرجاء العامل كافة،  فلسطينية معلهّ
وتتصدر حاليًا التطورات يف جزيرة القرم وأوكرانيا نرشات األخبار، ويف األشهر واألعوام 

ل مآٍس إنسانية وسياسية عديدة االنتباه عن املسألة الفلسطينية. املقبلة سُتحوهّ
ومع أن موضوع "العالقات اخلاصة" بني إرسائيل والواليات املتحدة حيتاج إىل معاجلة 
تتيح  األخرية  الفرتة  وقائع  أن  إىل  تشري  ة  مستجدهّ إرسائيلية  حتليالت  عدة  إن  إال  خاصة، 
املجال أمام إمكان االستنتاج أن إرسائيل مل تعد ترى يف نفسها بأي حال من األحوال دولة 
أو  قبول  بحريتها يف  تشعر  أن  فعاًل  يمكنها  وبالتايل  األمريكية،  اإلدارة  من  األوامر  تتلقى 
رفض طلبات الواليات املتحدة منها يف حال قدرت أن مثل هذه الطلبات ترض بـ"مصاحلها 

القومية العليا".111
الدولتني" يتطلب  "حل  أساس  عىل  التسوية  مؤيدي  أداء  أن  من  الرغم  عىل  كذلك، 
اليمني ببذل قصارى اجلهد من أجل ختريب  ُبد من اإلشارة إىل أن قيام  وقفة أخرى، ال 
املفاوضات كام اعرتف بذلك علنًا أخريًا، يؤدي من ضمن أشياء أخرى إىل أن يكون مؤيدو 
التسوية هؤالء بالذات هم املترضرون سياسيًا من أحداث الفرتة األخرية.  فنظرًا إىل أن 
اليسار يف إرسائيل، فإن عدم القدرة عىل  الوسط-  السالم" حمسوبة عىل معسكر  "عملية 
إحراز تقدم حقيقي يف هذه العملية يضعف بالرضورة هذا املعسكر رغم أن الذي يديرها 

ويقودها ويفشلها هم ممثلو اليمني. 
ويف إثر استئناف آخر جولة مفاوضات بني اجلانبني اإلرسائييل والفلسطيني نرش "مركز 
د الديمقراطية يف إرسائيل" وثيقة )ورقة موقف( تعلل ملاذا يتعنيهّ عىل  موالد من أجل جتدهّ
معسكر الوسط- اليسار اإلرسائييل معارضة املفاوضات بموجب اآللية واملرجعية اللتني 
ل  متت هبام حتى اآلن. وسعت الوثيقة إىل إيضاح كيف يمكن ملفاوضات سياسية أن تتحوهّ
بسهولة وُيرس من أداة للتوصل إىل تسوية سياسية، إىل وسيلة ناجعة جدًا يف أيدي جهات 
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مستهرتة تسعى إىل تكريس الوضع القائم. وأكدت أن املفاوضات التي ال جتري بُحسن نية 
تلحق رضرًا أكرب بكثري من مفاوضات ال جتري هنائيًا. وأضافت: عىل ما يبدو خييل لنا اآلن، 
وقد لفظت املفاوضات أنفاسها األخرية، أن الوقت قد حان إلجراء مراجعة وإعادة التفكري 
حول السلوك السيايس ملعسكر الوسط - اليسار، سواء املوجود داخل احلكومة أو خارجها، 

يف مواجهة اليمني اإلرسائييل.112  
إرساء  بمثابة  الوقت  السالم" معظم  "خطاب  إرساء  كان  إذا  أنه  أخريًا جيب مالحظة 
"خطاب عملية السالم" فقط بمعزل عن أي أفعال ملموسة من شأهنا أن تدفع السالم قدمًا، 
د غطاء عىل  ل عىل يد نتنياهو ومعه اليمني اإلرسائييل إىل جمرهّ فإن إرساء ذلك اخلطاب حتوهّ

أفعال أقل ما ُيقال فيها إهنا  تناقض السالم نفسه عىل نحو جيلهّ ومفضوح للغاية. 
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فإن كل من يقرأ بتمعن املقابلة الكاملة، التي أدىل هبا الرئيس األمريكي، باراك أوباما، إىل جملة "تـايم" 
ف الفلسطيني. وإزاء ذلك فإن  األمريكية، جيد أنه هو أيضا واجه صعوبة كبرية يف فهم هذا الترصهّ
السؤال املطروح: ما هو السبب الواقف وراء رفض القيادة الفلسطينية مبادرة اإلدارة األمريكية احلالية، 
التي تعترب إدارة مرحية من ناحيتهم؟. إنني أعتقد أن الفلسطينيني ال يرغبون يف إجراء مفاوضات 
. ويبدو أن القيادة الفلسطينية  مع نتنياهو، ألنه ُيعترب يف نظرهم سياسيا عمليا يتطلع إىل حلهّ عميلهّ
غري راغبة، يف الوقت احلايل، يف التورط يف مثل هذا احلل، بل وحتى غري راغبة يف االقرتاب منه. إن 
فالفلسطينيون   .2010 العام  يف  الفلسطيني  اإلرسائييل-  للنزاع  العبثي  اجلانب  تعترب  احلقيقة  هذه 
ة مع حكومة نتنياهو ال تؤدي إىل أي نتيجة، لكنهم ليسوا عىل استعداد  عىل استعداد ملفاوضات عامهّ
ملفاوضات عملية حُيتمل أن تؤدي إىل نتائج ميدانية. إهنم خيافون مواجهة وضع يكونون مطالبني، يف 
خضمه، برفض أو قبول تسوية مؤقتة قابلة للتنفيذ، تشمل تفكيك جزء من املستوطنات، ونقل مزيد 
من املناطق إىل سيطرهتم. إهنم هيربون من نتنياهو ألنه يف نظرهم سيايس جاد )يديعوت أحرونوت 
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مالحق

بنيامني نتنياهو- خطابات مختـارة

]املصدر: موقع رئيس احلكومة اإلسرائيلية على الشبكة[
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)1(

كلمة رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو يف الكنيست حول 
قضية غالء املعيشة خالل نقاش خاص جرى بناًء على 

جمع تواقيع 40 نائبًا )2014/11/26(

السيد رئيس ]الكنيست[،
أعضاء الكنيست،

لقد أرهفُت السمع إىل كلامتكم وأنوي التطرق إليها. وكان املوضوع الرئييس الذي احتلهّ 
اجلزء األكرب من هذه الكلامت هو قضية مرشوع قانون الدولة القومية اليهودية باإلضافة إىل 
عدد من املواضيع األخرى. غري أنني أرجو أواًل إطالعكم عىل أنني أنوي أن أطرح عىل جملس 
الوزراء- مع وزير الداخلية غلعاد إردان- مرشوع قانون لسحب حق اإلقامة من الضالعني 
يف اإلرهاب والتحريض والعنف. إننا مصممون عىل مكافحة اإلرهاب بقوة الستعادة األمن 
للمواطنني اإلرسائيليني وباألخص لسكان أورشليم القدس. ولن نكتفي بتعزيز القوات 
ة بالنظام العام وتكافحها فضاًل عن هدم منازل املخربني. إذ ال يمكن  التي متنع األعامل املخلهّ
ضون ومثريو اخلواطر وأولئك الذين يرسلون املخربني، ناهيك عن املخربني  أن يتمتع املحرِّ
أنفسهم وأبناء عائالهتم املساندين هلم، باحلقوق الناجتة عن كوهنم مواطنني إرسائيليني. إن 
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وهنم »شهداء« ويدعوهنم إىل مواصلة هنجهم لن يستمتعوا  دون القتلة ويسمهّ أولئك الذين يمجهّ
بمخصصات التأمني الوطني؛ إن أولئك الذين ينادون بتدمري دولة إرسائيل ويعملون من 
أجل تدمريها لن يستمتعوا بكل هذه احلقوق االجتامعية، حيث ال توجد مفارقة أكرب من 

ذلك عجبًا وغرابًة، وعليه نعمد إىل تعديل احلالة العبثية هذه.
أرجو اآلن احلديث عن قضية مرشوع قانون الدولة القومية. إن مرشوع قانون الدولة 
لها بعد قليل- ينص عىل أن دولة إرسائيل  القومية كام سأطرحه- وبناًء عىل املبادئ التي سأفصهّ
هي دولة هيودية وديمقراطية. إن هذْين املبدأْين متداخالن وال يغلب أي منهام اآلخر. إن 
إرسائيل تضمن مساواة احلقوق الشخصية جلميع مواطنيها دون أي متييز عىل أساس الدين 
والعرق اجلنس، إال أهنا تكون يف الوقت ذاته الدولة القومية للشعب اليهودي حرصًا. إن 
هذا التكامل ما بني احلقوق القومية للشعب اليهودي وحقوق الفرد أو حقوق املواطنني إنام 
يشكل فكرة ُمهْيِمنة ثابتة يف مجيع الوثائق األساسية التي واكبت قيام دولة إرسائيل. إذ كان 
م من بريطانيا العظمى للحركة الصهيونية العام 1917[ قد حتدث عن  وعد بلفور ]املقدَّ
رضورة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي إىل جانب االلتزام باحلفاظ عىل احلقوق املدنية 

)الِحظوا الكلامت( والدينية جلميع سكان البالد.
 ]مقاطعة عدد من نواب الكنيست لكلمة رئيس احلكومة[

لربيطانيا  األمم  عصبة  منحته  الذي  االنتداب  صكهّ  ]ضمن  الربيطاين  االنتداب  كرر  ثم 
العظمى العام 1922 تفويضًا حلكمها يف أرض إرسائيل- فلسطني[ هذه الصيغة متامًا. أما خطة 
التقسيم التي تبنهّتها األمم املتحدة يوم 29 ترشين الثاين ]من العام 1947[- وسنحيي بعد فرتة 
قصرية ذكرى هذا التاريخ- فقد حتدثت عن دولة هيودية إىل جانب دولة عربية، فيام حتدثت وثيقة 
االستقالل ]لدولة إرسائيل[ عن إقامة دولة هيودية يف أرض إرسائيل ُتسمى دولة إرسائيل وتتيح 

هجرة اليهود إىل البالد ومجع الشتات اليهودي مع ضامن مساواة احلقوق لكافة مواطنيها. 
أرجو اآلن التطرق إىل أسئلتكم: إذا كانت كل هذه األمور واضحة متامًا منذ البداية، 
ن احلقوق املتساوية ملواطنيها، فلامذا  بمعنى ]كون إرسائيل[ دولة قومية خاصة باليهود تؤمِّ
استدعت الرضورة أصاًل ترشيع القانون األسايس حول كرامة اإلنسان وحريته ]الذي كان 
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الكنيست قد اعتمده العام 1992[، إذا أخذنا بعني االعتبار ورود هذه املسائل بصيغة جلية 
يف تلك الوثائق األساسية املشار إليها أعاله؟ إن سبب ترشيع القانون األسايس حول كرامة 
اإلنسان وحريته بعد ميض 44 عامًا عىل اعتامد وثيقة االستقالل يعود إىل حقيقة مفادها أن 
وا  هذه األمور ما عادت واضحة، إذ كان هناك َمن اعرتضوا عىل احلقوق املدنية أو َمن حتدهّ

هذا املبدأ، وعليه تم ترشيع القانون األسايس املذكور لغرض تثبيته.
أهيا السيد رئيس الكنيست، أعتقد بأن نواب الكنيست املعارضني، الذين كنُت قد أصغيت 
إليهم ببالغ االهتامم، يصعب عليهم جدًا االستامع إىل اإلجابات عىل األسئلة التي طرحوها 
بأنفسهم، وها أنني أقدم هذه األجوبة بشكل مرتب، علاًم بأنه حيق ألي منهم اإلدالء بكلمته 
يف املوعد املحدد هلا، لكن ال يمكن السعي إلسكات اجلواب احلقيقي والصادق واملرتب 
]قال رئيس احلكومة هذا الكالم تعقيبًا عىل استمرار مقاطعة نواب املعارضة لكلمته[. أما 
القانون األسايس  السؤال الذي أطرحه فهو: ملاذا كانت الرضورة حينها تستدعي ترشيع 

حول كرامة اإلنسان وحريته إذا كانت حقوق هؤالء املواطنني حممية؟
 ]مقاطعة عدد من نواب الكنيست لكلمة رئيس احلكومة[

وا حقوق املواطنني حيث كانت احلاجة  إن سبب األمر كان يعود إىل وجود َمن حتدهّ
م صار  تقتيض تثبيتها بصفتها مدماكًا أساسيًا للنظام الديمقراطي. غري أن تثبيت هذا املقوِّ
منذ اعتامد القانون األسايس املذكور ]حول كرامة اإلنسان وحريته[ عنرصًا خيلهّ بالتوازن 
بني احلقوق املدنية واحلقوق القومية اخلاصة بنا ]قاصدًا اليهود[، حيث متثل غياب هذا 
التوازن يف حاالت خمتلفة. وأرجو تقديم مثالنْي عىل هذا األمر يستطيع الناس استيعاهبام 
ويتمتعون  البرش  أبناء  من  هم  إرسائيل  دولة  أرايض  يدخلون  الذين  املتسللني  إن  فورًا: 
باحلقوق بمقتىض القانون األسايس حول كرامة اإلنسان وحريته، إهنم برش ولدهيم حقوقهم 
وال مراء يف األمر، لكن عندما نأيت ملناقشة مسألة تغليب حقوقهم عىل حقنا يف احلفاظ 
عىل الدولة القومية للشعب اليهودي فإننا نتعرض ]بحكم احلالة القانونية السائدة حاليًا[ 
حلالة من اختالل التوازن؛ ويتكرر األمر نفسه ]هنا يسوق رئيس احلكومة املثال الثاين[ 
بالنسبة لقضية ملهّ الشمل: إن الفلسطينيني الذين يرغبون يف مل الشمل داخل دولة إرسائيل 
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هلم حقوقهم أيضًا، وال مراء يف األمر، غري أن هذه احلقوق تصطدم برغبتنا يف احلفاظ عىل 
دولة إرسائيل بصفتها الدولة القومية ]اليهودية[.

منْي األساسيني  وبالتايل نشأت عىل مرهّ السنني حالة من غياب واضح للتوازن بني املقوِّ
]لدولة إرسائيل[ أي بني هيوديتها وديمقراطيتها، بمعنى غياب التوازن أو الثقل الواجب 
تقتيض  املنطلق  اليهودي، ومن هذا  للشعب  القومية  الدولة  إعطاؤه حلقيقة كون إرسائيل 
الدولة  قانون  أو  وحريته  اإلنسان  كرامة  قانون  سواء  األساسينْي،  القانوننْي  كال  احلاجة 
القومية. وكان من األحرى يف رأيي سنهّ كال القانوننْي بصورة متزامنة، لكن األمر مل حيدث 
حينها. أما ما نفتقد إليه اليوم فال يمكن اختزاله بحالة من عدم التوازن صارت واضحة 
للجميع، بل إن املسألة تنطوي عىل ُبعد آخر أال وهو- تكرارًا ملا كان قد حدث يف حينه بالنسبة 
للحقوق املدنية- وجود َمن يتحدى احلقوق القومية للشعب اليهودي. إن َمن يتجنب النظر 
إىل هذا األمر إنام يضع رأسه يف الرمل، حيث هنالك َمن يتحدى سواء من خارج البالد أو 
من داخلها حقيقة كون دولة إرسائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. بالطبع نسمع ذلك 
مثاًل من مجعية )عدالة( ]املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إرسائيل[، إذ إهنا تطرح 
مرشوع دستور وتطالب بسنهّ قوانني معينة وتطالب بإلغاء النشيد الوطني والَعلم وبإنشاء 
دولة ليس هلا أي طابع قومي وتكون عبارة عن نظام فيدرايل، علاًم بأن هناك منظامت أخرى 
كثرية ]تطرح مطالب مماثلة[. وكان يكفيني االستامع إىل أقوال النائب باسل غطاس ]من 
كتلة التجمع الوطني الديمقراطي[ الذي يتحدث بصورة واضحة وال يعرتف ولو بالنزر 
اليسري أو بشرب من حقنا القومي يف النقب واجلليل وأي جزء من أرايض دولة إرسائيل. إن 
هذا األمر واضح متامًا إذا أنصفنا احلقيقة ويقوله ]النائب غطاس[ علنًا. ويعني األمر أن 
هناك من يعرتض- داخليًا وخارجيًا- عىل جمرد كون إرسائيل دولة قومية هيودية، علاًم بأن 
هذا املوقف تدعمه هيئات ومجعيات غري حكومية وكذلك بعض احلكومات التي تنفي حق 

اليهود يف أن تكون هلم دولة قومية خاصة هبم.
 ]خماطبًا نواب الكنيست املعارضني الذين قاطعوه[ إنكم ال تريدون اآلن االستامع- حيث 
أصبحتم تشعرون بحالة من عدم االرتياح أقرهّ بوجودها- لكن أرجو منكم أن تستمعوا عىل 
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أي حال: هناك أيضًا اعرتاض يأيت من اخلارج، هناك اعرتاض أسايس وحتٍد حلقيقة وجود 
إرسائيل دولة قومية. إن َمن يتجنب النظر إىل هذا األمر كأنه ال يستمع هنا إىل بعض نواب 
الكنيست وال يستمع إىل االعرتاض الوارد من جانب السلطة الفلسطينية التي ترفض بإحلاح 
ورصامة االعرتاف بإرسائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ناهيك عن حركة محاس التي 
أبدت معارضتها لقانون الدولة القومية. وأستطيع فهم سبب معارضة محاس لقانون الدولة 
القومية، لكن ال يسعنا فهم سبب معارضة عدد من أفضل أصدقائي له. دعوين أخربكم هبذا 
السبب: إنني أعارض فكرة الدولة ثنائية القومية وأريد أن تكون الدولة أحادية القومية. 
ويعني األمر أن دولة إرسائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي رغم وجود غري اليهود 
فيها الذين ُيعتربون مواطنني متساوي احلقوق، وال خالف حول هذا األمر. غري أن أولئك 
الذين يتكلمون بصورة متزامنة عن فكرة الدولتنْي للشعبنْي ]بصفتها احللهّ املحبَّذ للقضية 
الفلسطينية[ وعن معارضتهم للدولة القومية اخلاصة بالشعب اليهودي هنا- أي يف إحدى 
هاتنْي الدولتنْي- إنام يقولون اليشء ونقيضه. إذ يقول هؤالء من جهة إنه حيق للفلسطينيني 
بالطبع أن تكون هلم دولة قومية خاصة هبم، دولة قومية فلسطينية، وال خالف حول األمر 
)رغم أنه جيب القول باملناسبة إن تلك الدولة لن تشهد حالة من تساوي حقوق اليهود ]مع 
أراضيها..(؛  يتم طردهم من  اليهود حيث  من  الفلسطينيني[ ألهنا ستكون خالية  العرب 
التي  الدولة  أن  يرى هؤالء  ]بنظر هؤالء[ مرفوضة أصاًل، حيث  فهي  القومية  دولتنا  أما 
توجد هنا ]يف إرسائيل[ ستكون دولة هجينة هيودية- عربية أو »الدولة فوق القومية«. إنني 
أعارض الدولة ثنائية القومية وعليه أدعم قانون الدولة القومية. ومل يبدأ اعتقادي بوجوب 
مترير مرشوع هذا القانون باألمس القريب بل كنت قد أعلنت عن ذلك يف عيد االستقالل 
السابق حيث وقفت يف قاعة االستقالل ]قاعة يف تل أبيب حيث كان قد تم اإلعالن عن 
قيام دولة إرسائيل العام 1948[ وقلت إن الوقت قد حان إلحداث التوازن املطلوب بني 

القانون األسايس حول كرامة اإلنسان وحريته وقانون الدولة القومية اخلاص بنا.
إن إرسائيل هي دولة هيودية وديمقراطية، وتبعًا لذلك- وعىل ضوء احلاجة املزدوجة 
منْي اليهودي  التي كنت قد حتدثت عنها، والتي تعني أواًل رضورة إحداث التوازن ]بني املقوِّ
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ون وطننا القومي- فإنني  والديمقراطي للدولة[ وثانيًا التصدي لكل أولئك الذين يتحدهّ
عاقد العزم عىل دفع مرشوع قانون الدولة القومية وفق الصيغة التي سأطرحها، ذلك ألن 
هناك نصب عينيَّ هدفًا واحدًا أال وهو ضامن وجود ومستقبل الشعب اليهودي يف بالده. 
وسيعرقل هذا القانون املبادرات الرامية إىل النيل من الطابع اليهودي للدولة وحيول دون 
املحاوالت الرامية إىل تغيري نشيدنا الوطني وعلمنا باإلضافة إىل عرقلته أي حماولة إلغراق 
الشمل، والوقوف  ملهّ  آلية  بأي طريقة وخاصة من خالل  الفلسطينيني  بالالجئني  إرسائيل 
سدًا منيعًا أمام من يطمحون إىل تكوين حكم ذايت عريب يف اجلليل والنقب وإتاحة الفرصة 
للتعامل األفضل مع ظاهرة التسلل غري القانوين إىل دولة إرسائيل. وعليه فإن احلاجة لسن 
هذا القانون صارت أكثر إحلاحًا من أي وقت آخر، بل إن الرضورة تتطلبه اليوم كام كانت 

عليه يف املايض، علاًم بأنني أرى أنه كان مطلوبًا منذ زمن.
هذه هي املبادئ األساسية لقانون الدولة القومية الذي أنوي تقديمه: 

دولة  إقامة  ومكان  اليهودي  للشعب  التارخيي  الوطن  هي  إرسائيل  أرض  إن  أ. 
إرسائيل.

إن دولة إرسائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي جيسد فيها حقه يف  ب. 
تقرير املصري بناًء عىل تراثه احلضاري والتارخيي.

إن حق تقرير املصري القومي يف دولة إرسائيل مقصور عىل الشعب اليهودي. ج. 
إن دولة إرسائيل هي دولة ديمقراطية تقوم عىل أسس احلرية والعدالة والسالم  د. 
عىل ضوء رؤية أنبياء إرسائيل وتلتزم بحامية احلقوق الشخصية جلميع مواطنيها 

بمقتىض القانون.
أرجو أن ترشحوا يل ]خماطبًا نواب املعارضة[ ما هي النقاط التي ال توافقون عليها، أريد 

أن أعرفها حتديدًا.
 ]مقاطعة عدد من نواب الكنيست لكلمة رئيس احلكومة[

سبق وقلت إنني سوف أتطرق إىل املواضيع األخرى وها أنني أتطرق إليها. تتواىل أقوال 
الناطقني باسم املعارضة ليس اآلن فحسب بل أيضًا يف األيام التي سبقت هذا النقاش، ال بل 
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يف أي وقت، حيث يرشحون موقفهم قائلني اآليت: »أهيا السيد رئيس احلكومة، إنك تتوىل 
مقاليد رئاسة احلكومة عىل مدى 9 سنوات ]مع احتساب فرتة والية السيد نتنياهو األوىل 
عاء الذي عفا عليه  بني عامْي 1996- 1999[..«، ثم يردفون القول ويطرحون هذا االدهّ
التي تتوىل فيها رئاسة احلكومة؟«. ]خماطبًا نواب  الزمن: »ماذا فعلته طيلة فرتة السنوات 
املعارضة[ إنكم تعتمدون بالفعل معادلة بسيطة مفادها كاآليت: »إذا مل خُتِل أي منطقة ]أي مل 
توعز بانسحاب إرسائيل منها[ - فكأنك مل تعمل شيئًا«. والقول صحيح ألنني مل أْخِل ومل 
ُتْغِرين- بخالفكم- فكرة تسليم أي منطقة لتصبح خاضعة لسيطرة وكيل من وكالء إيران 
عىل حدودنا، لكنني أعمل طيلة هذه السنوات عىل تكريس أمن دولة إرسائيل أمام اإلسالم 
املتشدد الذي جيتاح املنطقة. غري أن هذا األمر ليس كافيًا بالنسبة لكم، وبالفعل أقرهّ باستحالة 
َكمة متامًا بوجه تأثري اجلهاد العاملي، لكننا عملنا كل ما يف وسعنا  إغالق الدولة بصورة حُمْ
إلصابة أعدائنا بقوة وترصفنا بمسؤولية جتنبًا جلرهّ املنطقة إىل دائرة الكفاح األعنف. لكن 
هذا األمر ال يكفيكم ]خماطبًا نواب املعارضة[ ألنكم تقولون: »أهيا السيد رئيس احلكومة، 
إن هذه احلالة حيث خيتلهّ الوضع يف الرشق األوسط ويتفكك تلزمك باملبادرة، حيث يتعني 
عليك أن ختيل منطقة معينة وتقفز من الصخرة إىل األسفل وكأنك جتد فيها الكحل والورد«.. 
لكنني لن أجد هناك اآلن إال )داعش( ومحاس، كام أرصهّ عىل املطالبة بأن يتعامل معنا رشيك 
]فلسطيني[ يعرتف بالدولة القومية للشعب اليهودي باإلضافة إىل اعتامد تدابري أمنية تضمن 
الفلسطينية حال  الدولة  أرايض  األمنية ]يف  الدفاع وأجهزتنا  التواجد طويل األمد جليش 
قيامها[. هذه هي املطالب التي أرصهّ عليها، غري أنكم ]نواب املعارضة[ ما زلتم ترددون 

نغمة »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«.
كام أنكم سألتم: »ماذا فعلته؟«، فإذن يمكنني القول إنني أتوىل رئاسة احلكومة إمجااًل 
كانت   ]1996 ]العام  األوىل  املرة  يف  للحكومة  رئيسًا  عيِّنُت  وعندما  سنوات،   9 خالل 
احلالة السائدة آنذاك هي أن أي شخص إذا نقل معه حفنة من الدوالرات إىل خارج البالد 
ثم عاد دون إيداعها يف البنك، أو إذا مل حيصل عىل تصديق من موظف لبنك إرسائيل، كان 
]الذين  الرصافني  إىل  الذهاب  ما عدا- طبعًا-  الشخص عاجزًا عن عمل أي يشء،  هذا 
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كانوا يعملون بشكل غري قانوين[ يف شارع ليلنبلوم يف تل أبيب. وقد استمرت احلالة هذه 
لت بالتايل  إىل أن اختذُت ذات يوم قرارًا بإلغاء كل إجراءات مراقبة العمالت اخلارجية وحوَّ
إرسائيل إىل دولة عرصية. غري أنكم ]نواب املعارضة[ ما زلتم ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي 

منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«.
فيام يتعلق باالقتصاد فقد اعتمدنا سلسلة إصالحات أوصلت دولة إرسائيل التي كان 
ناجتها القومي اخلام أدنى مما كان عليه يف اليونان وقربص إىل حالة سمحت هلذا الناتج بتجاوز 
قربص واليونان ثم إيطاليا وإسبانيا لنقبل قريبًا إىل جتاوز فرنسا أيضًا. وهكذا حققنا طفرة 
هائلة لالقتصاد اإلرسائييل. غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ 

فكأنك مل تفعل شيئًا«.
كام أننا وضعنا العراقيل أمام إيران وعملنا عىل فرض عقوبات ]اقتصادية دولية[ عليها 
لتأخري برناجمها النووي ثم- يف الفرتة الراهنة- ملنع التوصل إىل اتفاق يسء ]بني إيران والقوى 
العظمى املتفاوضة معها[ من شأنه تعريض إرسائيل والعامل أمجع للخطر. غري أنكم ]نواب 

املعارضة[ ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«.
ثم أقدمنا عىل إمداد جيش الدفاع باآلالف من القذائف املعرتضة ]للصواريخ املعادية[ 
واخلاصة بمنظومة »القبة احلديدية«، األمر الذي سمح بحامية املواطنني اإلرسائيليني، كام أننا 
سددنا رضبة قاصمة حلامس خالل عملية »اجلرف الصامد« ]يف قطاع غزة الصيف املايض[. 

غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«.
ونعمل عىل إيصال مناطق النقب واجلليل ]بأواسط البالد[ عرب الطرق وخطوط سكك 
احلديد وحتويالت الطرق واألنفاق واجلسور. غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا مل 

خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«. 
ومتكنهّا أيضًا من إغالق وسدهّ حدود دولة إرسائيل أمام حماوالت املخربني واملتسللني 
دخوهلا، علاًم بأننا الدولة الوحيدة التي متكنت من ضبط حدودها، غري أنكم ]نواب املعارضة[ 

ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«. 
وقمنا بمدهّ األلياف الضوئية ]لالتصاالت الرسيعة[ انطالقًا من كريات شمونة وصواًل إىل 
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إيالت، غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«. 
لت اللجنة املختصة هبا ثم  وبالنسبة ملسألة االحتكارات ]يف فروع االقتصاد[ فقد شكهّ
كرسنا نظام »الرشكات اهلرمية« ]القائمة عىل سيطرة بعض رجال األعامل وأرباب البورصة 
عىل جممعات صناعية كربى بشكل هرمي[، غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا مل خُتِل 

]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«. 
ل اآلن بئر السبع إىل عاصمة الفضاء اإللكرتوين يف إرسائيل وإحدى أهم  وها نحن نحوِّ
مدن العامل يف جمال الفضاء اإللكرتوين، غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي 

منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«. 
وأنشأنا أيضًا كلية الطب يف اجلليل وهي مرشوع جديد ترتتب عليه تكهنات بتحقيق 
انطالقة يف صفد وحميطها، غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ 

فكأنك مل تفعل شيئًا«. 
ثم اعتمدنا نظام »السامء املفتوحة« ]فتح سوق رحالت الطريان املدين أمام املنافسة[ وألغينا 
رسوم ]اإلذاعة والتلفاز املفروضة عىل املواطنني[، غري أنكم ]نواب املعارضة[ ترددون: »إذا 

مل خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا«.
وبالتايل ما زال أمامنا الكثري مما جيب القيام به، حيث أقرهّ هبذا األمر. لقد عملنا الكثري- 
وإنني أرجو اختصار الوقت، أهيا السيد رئيس الكنيست، وعدم اخلوض يف تفاصيل 
كل ما أنجزناه- لكن ما زال أمامنا الكثري من العمل بام يف ذلك ما يتعلق بخفض غالء 
املعيشة، عىل أن يتحقق األمر- بني أمور أخرى- من خالل خفض الرسوم اجلمركية، 
حيث أعتقد بأن هذا األمر قد يؤدي إىل انخفاض ملحوظ ورسيع ألسعار األغذية. أما 
عاؤكم املتكرر: »إذا مل خُتِل ]أي منطقة[ فكأنك مل تفعل شيئًا« فأردهّ عليه باآليت: إنني مل  ادهّ
أخِل لكنني فعلت، وسوف نفعل الكثري الكثري من أجل دولة إرسائيل ومواطنيها وهي 

الدولة القومية للشعب اليهودي.
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)2(

كلمة نتنياهو أمام مؤمتر اجلاليات 
اليهودية يف أميركا الشمالية 

)2014/11/11(

أرجو نقل التهاين إىل مجيع املشاركني يف املؤمتر العام لسنة 2014 من أورشليم القدس 
دة للشعب اليهودي ]مالحظة: تم نقل كلمة رئيس احلكومة عرب  العاصمة األبدية واملوحَّ
نظام االتصال املرئي[. وأرجو تقديم الشكر لصديقي منذ سنوات طوال مايكل سيغال عىل 
كلامته احلارة وعىل أدائه االستثنائي بصفته رئيسًا ملجلس أمناء احتاد اجلاليات اليهودية ]يف 
أمريكا الشاملية[. كام أرجو التعبري عن الشكر وأداء حتيهّة اإلجالل لديدي ]ديان[ فاينربغ رئيسة 
إدارة ]االحتاد املذكور[ وجلريي سيلربمان رئيس ومدير عام JFNA ]اختصار باإلنكليزية 
الحتاد اجلاليات اليهودية يف أمريكا الشاملية[ وملئات القادة واملهنيني احلارضين هذا املساء 

عىل عملهم املتميز لتعزيز اجلاليات اليهودية يف أمريكا الشاملية ولزيادة الدعم إلرسائيل.
إن جالياتكم قد وقفت إىل جانب إرسائيل يف الوقت الذي كانت تدافع عن نفسها مرة 
ين عىل إبادتنا، بام يف ذلك خالل عملية »اجلرف الصامد« ]يف  تلو أخرى إزاء األعداء املرصِّ
قطاع غزة[ الصيف املايض. لقد توليتم قيادة وفود تضامنية وجنهّدتم األموال ملعاونة املحتاجني 
بحامية إرسائيل يف  فيه جنودنا  قام  الذي  الوقت  املهرجانات دعاًم إلرسائيل. ويف  وأقمتم 
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ميدان القتال فإنكم أسهمتم يف محايتها يف »ميدان قتال« آخر أال وهو حمكمة الرأي العام، 
حيث فعلتم ذلك ببساطة من خالل قول احلقيقة عن الكفاح العادل الذي ختوضه إرسائيل 
مع إرهابيي محاس. وعليه أرجو أن أقول لكم كلمتنْي ال أكثر: شكرًا لكم. شكرًا لكم عىل 

وقوفكم إىل جانب إرسائيل وإىل جانب احلقيقة.
كام أنني أرجو التعبري عن مشاعر االحرتام لرئيس الوكالة اليهودية نتان شريانسكي وهو 
لياًل وهنارًا من أجل تعزيز  نتان- مثله مثلكم- يعمل  اليهودي. إن  بطل حقيقي للشعب 

مستقبل الشعب اليهودي.
 أما يف اخلتام فأرجو إبداء احرتامي لرون دريمر سفرينا متعدد املواهب يف واشنطن. 
أشكرك يا رون عىل كل ما تقوم به من أجل متتني العالقة بني إرسائيل والواليات املتحدة 
وبني اإلرسائيليني واألمريكيني )سواء أكانوا هيودًا أم غريهم(. باملناسبة، يا رون، يمكنك 
إبالغ نائب الرئيس ]األمريكي، جو[ بايدن بأنني أعلم حقيقة بقائنا أصدقاء، حيث سنظل 

أصدقاء إىل األبد.
وكان نائب الرئيس ]األمريكي[ قد قال أمس إننا ال نتفق يف مجيع األحوال، وهو قول 
صحيح، لكننا نتفق دون شك عىل أن إرسائيل ال تتمتع بأي صديق وحليف أكرب من الواليات 
املتحدة، فيام ال تتمتع الواليات املتحدة بأي صديق وحليف أكرب من دولة إرسائيل. إنني 
املتحدة األمريكية وكذلك  العميق للصداقة اخلاصة بني إرسائيل والواليات  التقدير  أكنهّ 

للصداقة الكربى بني إرسائيل وكندا.
سيدايت وساديت،

إن أصدقاء من قبيل أمريكا ]الواليات املتحدة[ وكندا هلم أمهيتهم ألن أي دولة حتتاج إىل 
حتالفات كهذه، لكن األمر ينطبق عىل دولة مثل إرسائيل بوجه خاص كوهنا تواجه حتديات 
ال تواجهها أي دولة أخرى عىل وجه األرض. ويأيت يف مقدمة ]هذه التحديات[ التهديد 
الوارد من إيران. وال جيوز أن يقترص هدفنا عىل منع إيران من تطوير السالح النووي اليوم، 
بل جيب علينا منعها من تطوير السالح النووي غدًا أيضًا. إن إيران ملتزمة علنًا بالقضاء عىل 
إرسائيل. وقد دعا زعيمها ]مرشدها[ األعىل آية الل خامنئي قبل ثالثة أيام ليس إال- وعرب 
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إبادة إرسائيل )وكانت هذه  حساب )التويرت( اخلاص به- وبصورة تنمهّ عن الوقاحة، إىل 
كلامته حرفيًا وليس كلاميت..(، عىل الرغم من أن إيران تتفاوض مع الدول العظمى سعيًا 

للتوصل إىل اتفاق بشأن ]برناجمها[ النووي.
التغريدات عرب موقع  النظام اإليراين إىل مفهوم احلداثة، بمعنى إطالق  ينظر  هكذا 
أو  الكلامت  جمرد  يتجاوز  قد  األمر  أن  من  أخشى  لكنني  إرسائيل..  إبادة  عن  )تويرت( 
إن هذا اخلطاب  إذ  ذاهتا(،  بحد  ة  أهنا ضارَّ اجلو )رغم  إطالقها يف  اجلاري  الترصحيات 
األرعن الذي يوجهه هذا النظام مدعوم بمامرسات قاتلة. وتقوم إيران بتسليح وتدريب 
دها-  ومتويل التنظيامت اإلرهابية الفلسطينية وباألخص محاس واجلهاد اإلسالمي، وتزوهّ
وكذلك األمر بالنسبة لربيبتها اإلرهابية الرئيسية حزب الل- بعرشات اآلالف من القذائف 
الصاروخية لغرض إطالقها عىل املواطنني اإلرسائيليني. وتسيهّد إيران اإلرهاب والرعب 
يف أرجاء الرشق األوسط، يف سورية والعراق ولبنان وغزة واليمن وأماكن أخرى. كام 
أهنا جتري معركة إرهابية تشمل مخس قارات انطالقًا من بانكوك وصواًل إىل بورغاس 

]منتجع بلغاري[ وواشنطن.
املاليل  نظام  ُيعدم  إذ  الداخيل.  عنفها  مع  تتطابق  العامل  مع  إيران  تعامل  قسوة  إن 
معارضيه السياسيني واألقليات الدينية والعرقية ومثليي اجلنس وناشطات احلركة النسائية 
والصحافيني. ويشار إىل أن معدل عمليات اإلعدام ]يف إيران[ قد ارتفع- ومل ينخفض- حتت 
قيادة ]الرئيس حسن[ روحاين التي تتظاهر باالعتدال. وإذا كانت إيران تقوم هبذه املامرسات 
روا كيف سيكون عليه هنجها إذا تم  يف الوقت الذي ال متتلك فيه السالح النووي، فتصوهّ

حتقيق صفقة ستبقيها »دولة عتبة« نووية.
 أهيا األصدقاء،

من الواضح للجميع أن إيران تسعى لرفع العقوبات التي أحلقت رضرًا جسياًم باقتصادها. 
غري أنه من الوضوح بمكان- بدرجة ال تقلهّ عن ذلك- أهنا ليست مستعدة إلزالة برناجمها 
تثبت  أن ال  الواردة )وأرجو  التقارير  يبدو حسب  مقابل ذلك. ولشديد األسف  النووي 
صحتها( أن املجتمع الدويل مستعد- بداًل من الوقوف ثابتًا ومطالبة إيران بإزالة برناجمها 
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]النووي[- إلبقاء هذا الربنامج بأكمله تقريبًا عىل حاله. وُيؤمل يف االستناد إىل املعلومات 
االستخباراتية واملفتشني لغرض منع إيران من تطوير السالح النووي. 

غري أنني أعتقد بأن هذه الصفقة ستكون سيئة ومتثل خطأ جسياًم. إذ يتعني علينا اإلقرار بأن 
قدراتنا عىل مجع املعلومات االستخباراتية هلا حدودها. وال تنسوا أن وكاالت االستخبارات 
اإلرسائيلية واألمريكية عىل السواء مل تتمكن عىل مدى سنوات من كشف منشآت التخصيب 
الرسية التي أقامتها إيران يف نتانز وقم. وعليه ال يوجد أي سبب يبعث عىل االعتقاد بأن 

معلوماتنا االستخباراتية ستكون كاملة يف املستقبل. 
 أما املفتشون فإهنم مل يتمكنوا يف حينه من منع كوريا الشاملية من وضع يدها عىل القنبلة 
]النووية[. وإذا ما استفدنا بيشء من السنوات العرش التي خدعت فيها إيران الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فإن هذا اليشء يتمثل بعجز املفتشني عن منع إيران أيضًا من احلصول عىل 
القنبلة. وكانت الوكالة الدولية نفسها قد أعلنت األسبوع املايض أن إيران تواصل إخفاء 
التفاصيل املتعلقة باجلوانب األكثر إثارة للشبهات حول برناجمها النووي وحجبها عن عيون 

املفتشني الدوليني املتواجدين يف أراضيها.
أهيا السيدات والسادة،

عى بأن إيران قد ُتنارص أمريكا عىل حل مشاكل الرشق األوسط. غري أن إيران  ثمة َمن ادهّ
ليست جزءًا من احلل بل متثل جزءًا كبريًا للغاية من املشكلة. إن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
ليست رشيكة ألمريكا ]الواليات املتحدة[ بل إهنا عدو هلا، وجيب معاملتها معاملة العدو من 
خالل احلرص عىل العقوبات ]الدولية املفروضة عليها[ وكذلك من خالل توضيح املجتمع 
الدويل أنه مصمم عىل القيام بكل ما يلزم ملنع إيران من حتقيق االخرتاق نحو القنبلة ]النووية[ 

أو احلصول عليها بطرق خادعة.
إيران  تبقي  صفقة  عىل  الدويل  املجتمع  بموافقة  يتمثل  اآلن  حيدث  قد  تطور  أسوأ  إن 
بصفة »دولة عتبة نووية« وترفع العقوبات عنها، إذ سيكون هذا األمر بمثابة كارثة ذات 
أبعاد تارخيية، إنه سيمنح دفعة تشجيعية لكل اجلهات اإلرهابية التي ترعاها إيران يف ربوع 
املنطقة ويشعل سباق تسلح نووي بني السنهّة والشيعة من شأنه تعريض العامل أمجع للخطر. 
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وغني عن القول إن تطورًا كهذا سيشكل خطرًا هائاًل عىل دولة إرسائيل. إن إرسائيل ال 
نه من حتقيق هدفه. يسعها السامح لنظام ملتزم بالقضاء عليها بتطوير السالح الذي يمكهّ

غري أن البديل عن الصفقة السيئة ]مع إيران[ ال يعني بالرضورة احلرب، بل إنه يعني 
إفساح املجال األوسع زمنيًا أمام العقوبات احلالية بل أمام عقوبات أشدهّ منها لغرض إزالة 
كامل قدرات إيران املتعلقة باحلصول عىل السالح النووي. أما رفع العقوبات قبل حتقيق 
هذه الغاية فيعني زوال أي أمل يف حتقيق حل دبلومايس حقيقي. وهلذا السبب جيب أن تنتهج 
أي حكومة مسؤولة سياسة تقوم عىل تدارك االتفاق اليسء واالستمرار يف ممارسة الضغط 

الشديد عىل إيران.
كام جيب عىل مجيع احلكومات املسؤولة مساعدة الرئيس أوباما يف جهوده لدحر )داعش( 
]تنظيم الدولة اإلسالمية[. غري أن- كام سبق وقلت ذلك يف األمم املتحدة قبل عدة أشهر- 
املعركة وخسارة  االنتصار يف  يعني  نووية  عتبة  دولة  إيران بصفة  إبقاء  مع  )داعش(  دحر 
احلرب. إن أكرب هتديد يتعرض له العامل حاليًا يتمثل بامتالك قوى التشدد اإلسالمي السالح 
النووي. وال جيوز السامح بحصول هذا األمر أبدًا وذلك من باب محاية إرسائيل وحتقيق 

السالم يف الرشق األوسط والسالم واألمن يف العامل أمجع.
سيدايت وساديت،

ل إيران إىل قوة نووية، يتعني علينا أيضًا  يف الوقت الذي نعمل فيه عىل عرقلة خطر حتوهّ
التصدي بقوة لإلرهاب والتحريض الذي يامرسه الفلسطينيون. وقد شهدنا خالل األسابيع 
األخرية تزايدًا دراماتيكيًا لعدد االعتداءات اإلرهابية ضد اليهود يف أنحاء البالد بام يف ذلك 

هنا يف أورشليم القدس.
إن  القائلة  االفرتاءات  فيها  بام  التحريض  من  مُمَْنهجة  بحملة  االعتداءات  وتقرتن هذه 
إرسائيل تسعى لتغيري الوضع القائم يف احلرم القديس، ناهيك عن االهتامات الرعناء بأننا 
ننوي هدم مواقع إسالمية مقدسة. إن هذه االهتامات باطلة، ال بل إهنا حمض أكاذيب. إن 
إرسائيل ملتزمة متامًا بالوضع القائم. وقد حتدثُت األسبوع املايض مع ]امللك[ عبد الل عاهل 
األردن وأكدت له جمددًا التزام إرسائيل باحلفاظ عىل الوضع القائم- من الناحية الدينية- يف 
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احلرم القديس. وسأواصل بذل أي جهد مستطاع إلعادة اهلدوء واألمن لكي ينعم اجلميع 
باحلرية الدينية املكفولة بمقتىض القانون اإلرسائييل.

غري أنه يؤسفني القول إن السلطة الفلسطينية التي كان جيب عليها التحرك لتهدئة 
النار.  تأجيج  يف  اآلخرين  املتشددين  واإلسالميني  محاس  إىل  انضمت  قد  اخلواطر 
وكان الرئيس عباس ]رئيس السلطة الفلسطينية[ نفسه قد دعا الفلسطينيني إىل منع 
املتاحة«. وقال  الوسائل  الكلامت »بكل  القديس مستخدمًا  اليهود من دخول احلرم 
عباس إنه ال جيوز أن تطأ أقدامنا أرض احلرم القديس وهو أقدس مكان لليهودية، 
وكان اليهود يزورونه بشكل مسامل منذ سنوات. ويشكل هذا املوقف تغيريًا للوضع 
كان  الذي  اجلهاد اإلسالمي  املخرب من  علنًا  امتدح  الرئيس عباس  أن  كام  القائم. 
قد حاول اغتيال احلاخام هيودا غليك ]ناشط يميني معروف عنه بالذات عمله من 
أجل تأمني صالة اليهود يف باحة احلرم القديس، وقد تعرض إلطالق النار يف القدس 
يوم 2014/10/29 وأصيب بجروح خطرية[، وأدىل بالترصيح اآليت )وأستشهد 
بكالمه(: إن مرتكب حماولة االغتيال ]املدعو معتزهّ إبراهيم حجازي الذي قتِل فيام بعد 
يف اشتباك ختلل عملية اعتقاله يف أحد أحياء رشقي القدس[ »يرتقي إىل العال شهيدًا 
دفاعًا عن حقوق شعبنا وحرماته ومقدساته«. كام أن الرئيس عباس اهتم اليوم اليهود 

بأهنم »يدنسون« احلرم القديس. 
وهكذا- مرة أخرى- يقرتن هذا التحريض عىل العنف بإعادة كتابة التاريخ الرامية بدورها 
إىل نزع رشعية الشعب اليهودي والدولة اليهودية. وتنكر صفحة )الفيسبوك( الرسمية حلركة 
فتح وجود أي صلة للشعب اليهودي باحلرم القديس، ناهيك عن إنكارها جمرد وجود هيكل 
س يف احلرم القديس. وبالتايل يتم بكل بساطة حمو أورشليم- مدينة داود القديمة، شأهنا  مقدهّ

شأن أرض إرسائيل بأكملها، من كتب التاريخ الفلسطينية.
يؤسفني القول إن املجتمع الدويل ال حياسب الفلسطينيني عىل هذا التحريض وإنكار 
احلقائق التارخيية، حيث أعترب األمر مأساويًا ألن هذه التحريفات واملامرسات التحريضية 
متسهّ بشكل خطري باجلهود املبذولة للتوصل إىل السالم احلقيقي. وبداًل من دعم جهود دفع 
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السالم إىل األمام، فإن املجتمع الدويل يعيد السالم إىل الوراء بإقناعه الفلسطينيني بإمكان 
حصوهلم عىل دولتهم دون صنع السالم مع إرسائيل.

إن االعرتاف بالدولة الفلسطينية من دون مطالبة السلطة الفلسطينية بفكهّ حتالفها مع 
محاس- املعروفة عامليًا بصفة تنظيم إرهايب- هلو أمر عبثي. كام أن االعرتاف بالدولة القومية 
الفلسطينية من دون مطالبة الفلسطينيني باالعرتاف بالدولة القومية للشعب اليهودي هلو أمر 
غري عادل. أما االعرتاف بالدولة الفلسطينية من دون املطالبة بوقف التحريض اجلاري عرب 
اإلعالم الرسمي واملدارس اخلاصة بالسلطة الفلسطينية فهو أمر غري مسؤول، بينام يشكل 
االعرتاف بالدولة الفلسطينية من دون املطالبة بتدابري أمنية راسخة متكن إرسائيل من الدفاع 

عن نفسها ومحاية السالم أمرًا خطريًا.
وإذا تم تقديم قضية الدولة الفلسطينية إىل جملس األمن الدويل خارج إطار اتفاق سالم 
مع إرسائيل فيجب رفضها رفضًا باتًا. وإذا تم طرح مرشوع قرار أحادي اجلانب ومناوئ 
إلرسائيل عىل طاولة جملس األمن فيجب معارضته برصامة. إن النزاع اإلرسائييل الفلسطيني 
األمم  هيئات  إلرسائيل يف  املناهضة  التلقائية  األغلبية  استغالل  إساءة  خالل  حُيلهّ من  لن 
املتحدة. ويمكن إحالة أي قضية إليها لكن هذه الطريقة لن تؤدي إىل حتقيق السالم. أما 
الطريقة الوحيدة للسالم فتمرهّ عرب املفاوضات املبارشة التي تتناول كافة القضايا اجلوهرية.

 إن إرسائيل مستعدة هلذه املفاوضات، بل إهنا مستعدة للسالم وهكذا األمر بالنسبة يل 
شخصيًا. غري أن هذا السالم جيب أن يكون حقيقيًا ودائاًم، األمر الذي يستوجب وجود 
رشيك فلسطيني ملتزم بتحقيق السالم ومستعدهّ ملحاربة اإلرهاب ووضع حد للتحريض 
واالعرتاف بالدولة القومية للشعب اليهودي والتعامل بجدية مع اهلموم األمنية الرشعية 
اإلرسائيلية، ما يعني الرشيك الذي ال يرغب يف استمرار الدولة الفلسطينية يف النزاع مع 

إرسائيل بل وضعها حدًا هنائيًا له.
سيدايت وساديت،

هنالك حاليًا دول كثرية يف املنطقة تريد عن حق وحقيق وضع هذا النزاع خلفها، األمر 
الذي استمدهّ األمل منه. وثمة دول سنهّية قيادية يف العامل العريب تعيد تقدير موقفها التقليدي 
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الذي  احلقيقي  التهديد  أن  متزايد  تدرك بشكل  إهنا أصبحت  معاداة إرسائيل.  القائم عىل 
تتعرض له ال يأيت من إرسائيل وإنام من متشددين سنهّة مثل )داعش( ومن جانب إيران إذا 
صارت قوة نووية. وأعتقد بأن التعاون مع هذه الدول التي باتت مستعدة أكثر من أي وقت 
مىض للعمل من أجل السالم واألمن مع إرسائيل من شأنه أن يساهم يف فتح باب السالم 
مع الفلسطينيني، حيث أعترب هذا األمر ممكنًا. غري أننا نحتاج إىل وقوف املجتمع الدويل إىل 

جانب إرسائيل ومطالبته الفلسطينيني بالكفهّ عن التحريض والسري عىل درب السالم.
أهيا األصدقاء،

إن اجلاليات اليهودية يف أمريكا الشاملية هي رشيكات وفيهّة يف إعامر دولة إرسائيل منذ 66 
عامًا ]أي منذ قيام الدولة[. لقد ساعدمتونا عىل حتويل إرسائيل إىل دولة كربى تكنولوجيًا 
عىل نطاق العامل وإىل صنع املعجزات يف جماالت الطب والعلوم واالبتكارات باإلضافة إىل 
النظام الديمقراطي الديناميكي والنابض باحلياة. لقد وقفتم إىل جانب إرسائيل عندما تم 
وضع اتفاقات السالم التارخيية مع مرص واألردن ويف الوقت الذي سعينا فيه لدفع السالم 

مع الفلسطينيني.
أما إرسائيل فمثلام تقفون إىل جانبها فإهنا تقف إىل جانبكم عىل صعيد مواجهة الالسامية 
وتعزيز اهلوية اليهودية واملجهود الرامي إىل بقاء اجليل القادم من اليهود ملتزمًا متامًا هبذه 
الرشاكة الرائعة القائمة بيننا واملجهود الرامي إىل توعية اليهود يف ربوع املعمورة بحقيقة توفر 

وطن دائم هلم يف إرسائيل.
إننا شعب واحد. إننا نتقاسم التاريخ واملصري.

شكرًا جزياًل لكم مجيعًا. شكرًا عىل وقوفكم إىل جانب إرسائيل، وإىل امللتقى من أورشليم 
القدس.
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)3(

كلمة نتنياهو لدى افتتاح دورة الكنيست
الشتوية )2014/10/27(

 
أهيا الفاضل رئيس الدولة رؤوفني ريفلني وعقيلته،

رئيس الكنيست يويل إدلشتاين،
نائبة رئيس املحكمة العليا القاضية مريام ناؤور،

وزراء احلكومة،
مراقب الدولة يوسيف شابريا،

أعضاء السلك الدبلومايس،
رئيس املعارضة النائب إسحق هرتسوغ،

أهيا األكارم أعضاء الكنيست،
كانت املناسبة السابقة التي وقفت فيها هنا ]عىل منرب الكنيست[ قد سبقت عملية »اجلرف 
الصامد« ]يف قطاع غزة[. وقد أظهرت دولة إرسائيل للعامل أمجع خالل هذه العملية- وإزاء 
هجمة إرهابية آثمة- معنى العزيمة والقوة والوحدة. وقد متثلت هذه القيم بشكل مثايل لدى 
الشعب واجليش وباألخص يف صفوف جنودنا الذين جِرحوا أو سقطوا ولدى أبناء عائالهتم. 
الكنيست  باسم  أنني أحتدث  متامًا  أعرف  الثكىل،  العائالت  أبناء  إخواين وأخوايت 
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والشعب يف الوقت الذي أشدهّ فيه أزركم فيام تعيشون حالة احلزن الشديد. كام أعلم 
يقينًا بأنني أحتدث نيابة عنكم مجيعًا عندما أبعث متنيات الشفاء الكامل والعاجل جلنودنا 
اجلرحى. لقد زرهتم يف املستشفيات- مثل الكثريين منكم- وتأثرُت بشجاعتهم ورغبتهم 
يف العودة رسيعًا إىل زمالئهم يف ميدان القتال. وقد أحبط جنودنا يف هذا القتال، أي 
عىل  محاس  هلا  خططت  االجتاهات  متعددة  هجمة  الصامد«،  »اجلرف  عملية  خالل 
اإلرسائيليني  املواطنني  القتل يف  إثخان  اهلجمة  استهدفت  وقد  مدى سنوات طويلة. 
القذائف  آالف  محاس  أطلقت  وقد  رهائن.  لدينا  املدنيني  واحتجاز  جنودنا  وخطف 
الصاروخية باجتاه املدن اإلرسائيلية وحاولت مهامجتنا عرب عمليات التوغل برًا وبحرًا 
وجوًا وحتت األرض. وقد متكنهّا من إجهاض الغالبية العظمى من هذه اهلجامت، حيث 
اعرتضنا القذائف الصاروخية ودمرنا عرشات األنفاق وقتلنا مئات املخربني وأسقطنا 
ينا العديد من قادة اإلرهاب. لقد سددنا حلامس أشدهّ رضبة تلقتها  أبراج اإلرهاب وصفهّ
يف تارخيها ونقلنا بذلك رسالة واضحة مفادها كاآليت: إن َمن حياول استهداف مدننا 

ومواطنينا سوف يدفع  الثمن أهبظ مما يتحمله.
 أرجو إعادة تقديم الشكر جلنود وقادة جيش الدفاع وأفراد جهاز األمن العام )الشاباك( 
الدفاع، عىل بطولتكم  أهيا اجلنود واملجندات جليش  وباقي األجهزة األمنية. شكرًا لكم، 
وبسالتكم. إننا فخورون بكم. لقد دافعتم عن الدولة يف املعركة العسكرية فيام ستدافع الدولة 
عنكم يف املعركة القضائية واإلعالمية. وكام فعلُت ذلك مؤخرًا من عىل منرب األمم املتحدة 
]قاصدًا لدى خماطبته اجلمعية العامة لألمم املتحدة[، فإننا سنكشف األكاذيب واالفرتاءات 
التي يرميها البعض بجيش الدفاع وهو أكثر جيوش العامل أخالقية، الذي كان قد خاض يف 
عملية »اجلرف الصامد« حربًا ال نظري هلا بعدالتها. إن إرسائيل ستواصل الوقوف مرفوعة 
جنودنا  بطوالت  هناك  وكانت  وجيشها.  بشعبها  فخورة  طريقها  عدالة  من  واثقة  القامة 
الشبان )التي كان هناك َمن شكك فيها( ومتاسك الشعب حيال الظروف البالغة الصعوبة، 
ووقوف إرسائيل وحدها أمام قوة إرهابية إسالمية متطرفة- إن حقيقة وقوفنا وقفة كهذه 
ومقاتلتنا قتااًل كهذا وتكتلنا هبذه الطريقة- كانت جمتمعة مصدرًا هائاًل لألمل. وخيص هذا 
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دة من  نتنا هذه الوقفة الصامدة واملوحَّ األمل األمن واملستقبل وأيضًا- نعم- السالم. لقد مكهّ
ض دولة إرسائيل للخطر. رفض إمالءات محاس رفضًا باتًا علاًم بأهنا كانت ستعرِّ

والقوة  العزيمة  من  ذاته  القدر  إبداء  هو  السياسية  املعركة  يف  اليوم  منا  املطلوب  إن 
ض  والوحدة. إذ يوجد عىل هذا الصعيد أيضًا َمن يريد فرض اإلمالءات علينا بصورة تعرِّ
أمننا ومستقبلنا للخطر وُتبعد السالم الذي نتمناه. إن ما يطالبنا الفلسطينيون به هو إقامة 
الدولة الفلسطينية بغياب السالم واألمن. إهنم يطالبون باالنسحاب إىل خطوط 67 وإدخال 
الالجئني ]الفلسطينيني إىل داخل إرسائيل[ وتقسيم أورشليم القدس. وبعد كل هذه املطالب 
الباطلة فإهنم غري مستعدين لالتفاق عىل الرشط األسايس للسالم أال وهو االعرتاف املتبادل. 
ويف الوقت الذي يتوقعون منا االعرتاف بدولتهم القومية، فإهنم يرفضون االعرتاف بدولتنا 
القومية.  كام أهنم يرفضون االتفاق عىل تدابري أمنية طويلة األمد تتيح لنا اإلبقاء عىل دولتنا. 
الثنائية اخلالية من الرشوط املسبقة بل يعملون بصورة أحادية  إهنم ال جُيرون املفاوضات 
اجلانب يف األمم املتحدة والساحات الدولية يف حماولة إلمالء مرشوع إقامة الدولة الفلسطينية 
علينا، وذلك ليس لغرض إهناء النزاع بل ملواصلته. غري أن هذا األمر لن يفيدهم. إن السالم 
لن يتحقق إال باملفاوضات بني الطرفنْي فيام سيخلهّ أي طريق آخر باالستقرار. كام أن إرسائيل 
يتم بموجبها االعرتاف  توافق عىل وجود دولة فلسطينية بدون تسوية سلمية حقيقية  لن 
بإرسائيل بصفة دولة الشعب اليهودي. ويتعني أن تشمل هذه التسوية ترتيبات أمنية ميدانية 
راسخة وطويلة األمد تستطيع إرسائيل من خالهلا الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية إزاء أي 
هتديد. ثمة من يقول يل: »تناَزْل عن األرض مسبقًا، أرسم خارطة، ثم نحدد اإلجراءات 
هل  هؤالء:  أسأل  أنني  غري  ُيرام!«.  ما  عىل  الوضع  سيكون  التدابري،  من  وغريها  األمنية 
سيكون الوضع حقًا عىل ما ُيرام؟ هل سُيشبه ذلك الوضع ما حصل- وكان أيضًا »عىل ما 
ُيرام« ]يقوهلا من باب السخرية[ بعد خروجنا من غزة؟ وكام كان الوضع »عىل ما ُيرام« بعد 
خروجنا من لبنان؟ إنني رئيس للحكومة ال يكتفي بمقولة »عىل ما ُيرام«، بل أطرح سؤااًل 
بسيطًا: ما الفائدة يف رسم احلدود إذا مل نعرف طبيعة الدولة التي ستنشأ يف اجلانب اآلخر من 
احلدود؟ هل سنواجه غزة أخرى؟ إيران أخرى؟ أم أننا سنواجه عدة ُدَوْيالت هائجة مائجة 
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كام حيدث اآلن يف سورية والعراق وليبيا واليمن )باألحرى يف كل مكان تقريبًا ]يف الرشق 
األوسط[(؟  لعلنا نالقي »مجهورية عىل نمط داعش« ]تنظيم الدولة اإلسالمية املتشدد[؟ إنني 
عىل يقني بأن هذه األسئلة ليست الشغل الشاغل بالنسبة جلهات خمتلفة يف املجتمع الدويل، 
كام أنه يبدو أن بعض اجلهات يف جمتمعنا الوطني ليست منشغلة هبا. أعلم بأهنا ال تشغل بال 
عدة برملانات أوروبية. غري أهنا تشغلني بإحلاح واستمرار بصفتي رئيسًا حلكومة إرسائيل 
يتحمل املسؤولية عن سالمة 8 ماليني مواطن إرسائييل.  إنني أرفض تقديم التنازالت يف 
القضايا األمنية، ولست جاهزًا لالكتفاء بالكلامت العامة عن االلتزام بأمن إرسائيل، كون 
هذه الكلامت خالية من أي مفعول عميل يف واقع احلال. ذلك ألن املعيار الفاصل لن يكون 
الكلامت اجلميلة املكتوبة عىل الورق بل اجلنود يف امليدان. وأرجو السؤال: َمن يكون هؤالء 
األنفاق  حفر  يمنع  َمن  وجنني؟  نابلس  يف  الصاروخية  القذائف  إنتاج  يمنع  َمن  اجلنود؟ 
اإلرهابية من طولكرم وقلقيلية باجتاه املدن اإلرسائيلية؟ إن يونيفيل ]قوة الطوارئ الدولية 

املرابطة عىل احلدود اإلرسائيلية اللبنانية[ لن تفعل ذلك قطعًا.
 ]تعرضت كلمة رئيس احلكومة هنا ملقاطعة من بعض نواب الكنيست[

واملانعة  للسالم  الضامنة  القوات  ستكون  َمن  املعارضة[،  نواب  ]خماطبًا  ترون  حسبام 
بأنكم  أعتقد  وعليه  السؤال.  هو  هذا  سنخليها؟  التي  املناطق  من  اإلرهاب  النطالق 
حتول  أن  املفروض  من  وكان  اليونيفيل.  تكون  لن  القوة  هذه  أن  عىل  الرأي  ستوافقونني 
لبنان، إال أن حزب الل ضاعف  اليونيفيل دون تسلح حزب الل بعد خروجنا من  قوات 
كميات أسلحته 15 ضعفًا تقريبًا. وبالطبع لن تكون هذه القوة هي األوندوف ]قوة املراقبة 
الدولية عىل جانبْي خط الفصل بني إرسائيل وسورية يف هضبة اجلوالن[ التي أخلت مجيع 
مواقعها يف هضبة اجلوالن ]عقب تعرضها هلجامت قوات املعارضة املسلحة للنظام السوري[ 
وهربت إىل أراضينا. أرجو التوضيح باملناسبة أنني ال ألوم أيًا من هذه القوات ألن حماربة 
جيوش اإلرهاب ليست من دورها أو مهمتها وال تتالءم مع كفاءاهتا. غري أن السؤال يدور 
حول اجلهة التي نستطيع االعتامد عليها. هناك من يقول- وأسمع هذا الرأي هنا- إننا قد 
نستطيع التعويل عىل القوات األمنية للسلطة الفلسطينية وهي ذات القوات التي كانت قد 
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يب محاس ]يف قطاع غزة لدى انقالب  انكفأت خالل ساعات أو أيام قليلة أمام قوات خمرِّ
محاس عىل السلطة الفلسطينية العام 2007[. هذا هو واقع األمور. وعليه أعتقد بأنني ال 
أديل بأي جديد ألي من احلارضين هنا عندما أقول إنه ال بديل عن جنود جيش الدفاع فيام 
يتعلق بحامية إرسائيل. هذه هي حقيقة بسيطة، وتنضم إليها حقيقة أخرى تفيد باآليت: إن 
أي منطقة كنا قد أخليناها خالل فرتة األعوام الـ20 املاضية منذ صعود التطرف اإلسالمي 
قد استولت عليها هذه القوات التي هتامجنا انطالقًا من األرايض التي أخليناها. وبالتايل، ويف 
الوقت الذي نواجه فيه قوى اإلسالم املتشدد التي تطرق أبوابنا من كافة اجلوانب، باإلضافة 
إىل ما نواجهه من التحريض الذي يامرسه أبو مازن ]رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس[ 
وتعاونه مع محاس، فال بديل عن اإلرصار عىل مطالبنا، بام فيها التواجد األمني طويل األمد 

يف غور األردن وحقنا يف العمل بأي مكان يشكل خطرًا ألمننا.
ها أنني أجدد الترصيح أمام نواب املقرهّ ]الكنيست[: إنني ال أريد الدولة ثنائية القومية، 
ض جمرد وجودنا  غري أنني بالقدر نفسه ال أريد نشوء كيان آخر يشكل امتدادًا إليران ويعرَّ
باعتامد  إال  تتسنى  لن  السلمية  التسوية  إن  الكالم:  أعيد  أنني  وها  وقلت-  سبق  للخطر. 
الصيغة التالية: وجود دولة فلسطينية منزوعة السالح تعرتف بدولة اليهود. وهلذا الغرض 
جيب عىل الفلسطينيني اإلقرار باحتياجاتنا األساسية بوجود دولة قومية خاصة بنا باإلضافة 
إىل موافقتهم عىل االعرتاف املتبادل وحتقيق األمن احلقيقي. أما التجربة فهي تدلهّ عىل أن 
التخيلهّ عن هذه املطالب واعتامد هنج »سيكون كل يشء عىل ما ُيرام« يعني عمليًا أن أي يشء 
لن يكون عىل ما ُيرام.. ال شكهّ يف أننا سنحظى ]حال اعتامد هذا النهج[ بالكثري من املجامالت 
وسيكيلون لنا )ويل شخصيًا( املديح ملدة يومنْي أو شهرْين أو حتى سنتنْي، لكننا سندفع بعد 
وقت قصري الثمن باهظًا للغاية لنواصل الكفاح من أجل ضامن حياتنا وسط ظروف أسوأ 

بكثري. وبالتايل ال نملك أي خيار سوى مقاومة الضغوط املامرسة علينا بحزم وقوة.
 أهيا النائب هرتسوغ ]رئيس املعارضة[، إنني أتوجه إليك: ما قلُته للتو ال حيظى بالشعبية 
يف بعض العواصم العاملية لكن جيب علينا احلرص عىل احلقيقة، ذلك ألنه يستحيل بناء السالم 
عىل أسس من الكذب والوهم. فاحلقيقة هي أن أصل النزاع كان وما زال رفض االعرتاف 
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بدولة اليهود أيًا كانت حدودها. يا »بوجي« ]اسم دلع خاص بالنائب هرتسوغ[، إن أحد 
التقدير العتامدهم هذه املقاربة كان والدك رئيس الدولة  رهم غاية  األشخاص الذين أقدهّ
الراحل حاييم هرتسوغ. إنه وقف يف حينه بصفته سفريًا إلرسائيل ]لدى األمم املتحدة[ عىل 
ق ورقة القرار الذي قارن الصهيونية بالعنرصية ]العام 1975 لدى  منرب األمم املتحدة ومزهّ
اعتامد اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا هبذا املعنى[. وكانت تلك اللحظة عظيمة بالنسبة 
لشعب إرسائيل كله. وقد فكرُت عن والدك عندما استمعت إىل أبو مازن ال يطلق علينا من 
عىل املنرب نفسه ]للجمعية العامة لألمم املتحدة يف كلمته الشهر املاضية[ اسم »عنرصيني« 
فحسب بل ينعتنا بـ»مرتكبي جريمة إبادة شعب« أيضًا. وعليه أرجو أن أقول لك ]النائب 
يتعلق  سياسيًا  شأنًا  ليس  احلقيقة  عىل  احلرص  إن  املعارضة[:  ]نواب  ولكم  هرتسوغ[ 
باالئتالف واملعارضة بل إنه قضية وطنية، ناهيك عن كونه قضية دولية إزاء كل ما ُتقذف به 
دولة إرسائيل والصهيونية وجيش الدفاع من هُتم باطلة. إنني أتوقع منك أن تواجه معي َمن 
ي شعبنا بـ»عنرصيني« وجنودنا بـ»مرتكبي جريمة إبادة شعب« ومواطنينا بـ»مدنهّيس  يسمهّ
ض عىل التصعيد الذي نشهده يف أورشليم القدس، حيث  القدس«. إن هذه النداءات حترِّ

ل كافة الوسائل للتعامل مع هذا التصعيد إىل حني استعادة اهلدوء. نفعهّ
إننا حريصون عىل الوضع القائم ونتيح للجميع حرية الوصول إىل األماكن املقدسة، بل 
سنستمر يف هذا النهج. وهنالك توافق واسع لدى اجلمهور حول امتالك إرسائيل احلق الكامل 
يف إقامة مشاريع البناء يف األحياء اليهودية من أورشليم القدس ويف الكتل االستيطانية. إن 
هذه املسألة تشكل- عىل ما كنت أعتقد به عىل األقل- أساسًا لإلمجاع حيث كانت مجيع 
احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة عىل مدى السنوات الـ50 املاضية متارس هذه السياسة، علاًم 
بأن حقيقة بقاء هذه املواقع حتت السيادة اإلرسائيلية أيًا كانت التسوية املستقبلية واضحة 

بالنسبة للفلسطينيني أيضًا.
باريس فيام يفعل ذلك اإلنكليز يف لندن  البناء يف  ينفذون مشاريع  الفرنسيني   إن 
واإلرسائيليون يف أورشليم القدس. هل جيوز القول لليهود إهنم ال يستطيعون اإلقامة 
يف أورشليم القدس؟ ملاذا يا ترى؟ هل ملجرد ]اخلوف من[ تسخني األجواء؟ علاًم بأن 
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هناك َمن ال يعجبهم أي توقيت لبناء منازل من أجل اليهود يف أورشليم القدس أو 
أجزاء أخرى من بالدنا، ال بل لو كان األمر مرهونًا هبم خالل السنوات الـ65 املاضية 
التوقيت هو غري  منزاًل واحدًا، ألن  ولو  كنا سنبني  ملا  دولة إرسائيل[  قيام  منذ  ]أي 

مناسب عىل الدوام..
دعوين إذن أقول لكم شيئًا: هنالك جهات معينة يف املنطقة تعترب جمرد وجودنا مدعاة 
لتسخني األجواء. هل سنتوقف بالتايل عن الوجود؟ لقد وجه اليهود طيلة آالف السنني 
أدعيتهم إىل الل بمقولة »لنلتِق العام املقبل يف أورشليم القدس العامرة«، وأنتم تقولون 
لنا إنه ال جيوز لنا البناء؟ ليس اآلن؟ وإذا مل يكن األمر اآلن فمتى؟ فاجلواب سيكون 
دومًا: وال بأي حال من األحوال. غري أننا نقوم بالبناء مثلام كنا قد فعلناه منذ قيام الدولة 
بل فيام سبقها، وذلك كام أعمرنا هار حوما ]حي بجنوب رشق أورشليم القدس[ وكام 
نبني اآلن بصورة تشبه ما فعلته احلكومات اإلرسائيلية ]السابقة[، وجيب أن يكون األمر 

حملهّ توافق واسع جدًا.
 هنالك بالطبع خطأ واحد جيب اقتالعه من جذوره وهو كاآليت: إن العنف ال يأيت نتيجة 
مشاريع البناء يف أورشليم القدس. إن اإلرهاب القايس الذي طال حياة طفلة رضيعة تبلغ 
من العمر 3 أشهر كان والداها قد انتظراها فرتة طويلة، طفلة كانت راقدة يف العربة لدى 
عودهتا من حائط املبكى مع والدهْيا اللذْين أرادا أداء الصالة وتقديم الشكر لل بعد ميالدها 
]قاصدًا تلك الطفلة التي قتِلت يف اعتداء الدهس املتعمد يف أورشليم القدس يوم األربعاء 
املوافق 2014/10/22[، إن هذا اإلرهاب مل يأِت بسبب البناء يف أورشليم القدس. كام 
استهدفت هذه العملية اإلرهابية شابة بريئة أخرى وكلفتها حياهتا ليس بسبب البناء يف جزء 

ما من أورشليم القدس أو تل أبيب أو حيفا أو بئر السبع أو أي مكان آخر.
عىل  واحلاسم  الطبيعي  الرد  الصهيونية  احلركة  فجر  منذ  البناء  مشاريع  ل  تشكِّ لذلك 
شون بوجودنا ويسعون الجتثاثنا من بالدنا. إهنم يطلبون املوت فيام نحن  أولئك الذين يتحرهّ
نبني احلياة. غري أن احلاجة تقتيض توفر الرغبة يف السالم لدى اجلانب الفلسطيني أيضًا. 
ويؤسفني القول إنني مل أالحظ مؤخرًا رغبة كهذه. كام أنني ال أشهد أي ضغط ُيامَرس عىل 
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اجلانب الفلسطيني، بل بالعكس حيث أشهد الضغط عىل إرسائيل لتقديم املزيد واملزيد من 
التنازالت بدون أي مقابل ودون ]ضامن[ األمن. أرجو التوضيح أن أي ضغط سواء أكان 
داخليًا أو خارجيًا لن جيدي نفعًا، حيث أنني لن أتراجع عن مطالبنا األساسية اخلاصة باحلياة 

والسالم ويف مقدمتها األمن.
إن إرسائيل لن تفقد األمل يف السالم لكن األمر ال يعني أننا سُنصاب باألوهام. ولو 
كنا نتبع أي مبادرة طائشة وغري مسؤولة جيري طرحها علينا كل فرتة قصرية، لكانت محاس 
بن  مطار  عىل  الصاروخية  القذائف  آالف  وأطلقت  سابا  كفار  باجتاه  األنفاق  حفرت  قد 
غوريون ]انطالقًا من الضفة الغربية[. لذا، أهيا السادة، أرجو أن تتحلوا بقليل من الصرب 
وكثري من املسؤولية، إذ إن األمل موجود عىل اعتبار أن هناك تغيريًا بطيئًا لكن واضحًا جيري 
اآلن يف الدول املحورية للعامل العريب التي تتطابق نظرهتا مع نظرة إرسائيل حيال الكثري من 
التحديات التي نواجهها. إهنا تدرك أن أكرب املخاطر هلا- ولنا- تأيت من اإلسالم املتشدد. 
وسوف نواصل مراجعتها الستطالع الفرص السانحة لدفع احللول اإلقليمية التي يمكنها 
ل  املسامهة أيضًا يف حل نزاعنا مع الفلسطينيني. وقد ِقيل دائاًم إن التسوية مع الفلسطينيني ستؤهِّ
الطريق لعالقاتنا مع العامل العريب- وهناك بعض احلقيقة يف األمر- غري أن هناك حقيقة أخرى 
وهي أن التسوية مع العامل العريب قد تساعد عىل تسوية عالقاتنا مع الفلسطينيني. إن التسوية 

اإلقليمية تصبهّ يف مصلحة اجلميع.
وقد تم مؤخرًا توقيع اتفاق لنقل الغاز من إرسائيل إىل األردن، علاًم بأننا أحيينا باألمس 
ذكرى مرور 20 عامًا عىل توقيع معاهدة السالم معه. إن اتفاقات كهذه يف جماالت الطاقة 
واملواصالت والتجارة والزراعة والطب هي اتفاقات واقعية، ال بل إن العمل عىل جتسيدها 
قد بات جاريًا، وهي قد ختدم ]مصالح[ إرسائيل والدول املعتدلة يف الرشق األوسط بغية 

تكوين جبهة مشرتكة الغتنام الفرص وصدهّ األخطار.
ل إىل دولة  للتحوهّ إيران  يزيد عىل سعي  املنطقة  ما من خطر ملستقبل  الكنيست،  نواب 

عتبة نووية.
]مقاطعة الكلمة[
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ذلك ألن اخلطر األكرب يف الرصاع الدائر بني املتطرفني الشيعة والسنهّة يتمثل بحصول 
القول: إن االنتصار عىل )داعش( إىل  النووي. أرجو أن أكرر  الطرفنْي عىل السالح  أحد 
جانب اإلبقاء عىل إيران بصفة دولة عتبة نووية ال يعني سوى االنتصار يف املعركة وخسارة 
احلرب. وآمل أن ال يرتكب املجتمع الدويل خطأ تارخييًا من خالل رفع العقوبات عن إيران 
مع السامح هلا باالحتفاظ بقدرة ختصيب اليورانيوم املطلوب إلنتاج القنبلة النووية خالل 
فرتة قصرية. وأرجو أيضًا توضيح اآليت: إن إرسائيل، التي تتعرض لتهديد إيران بإبادهتا، 

ستحتفظ دومًا بحقها يف الدفاع عن نفسها.
نواب الكنيست، يمكن مالحظة كل هذه التحديات أو عدم مالحظتها، يمكن »تكنيسها« 
ووضعها جانبًا واالنشغال بأمور أخرى متثل مشاكل حقيقية ببعضها ومشاكل ومهية ببعضها 
اآلخر، لكن يستحيل اعتبار ما قلته هنا أمرًا بعيدًا عن الواقع. إهنا مسائل متثل عني احلقيقة 
وجيب التعامل معها. غري أنني أتبنيهّ كل هذه التحديات وال يدركني التشاؤم عىل اإلطالق. 
لع عىل حقيقة كون إرسائيل دولة  إنني لست متشائاًم قطعًا ألنني أشهد قوتنا وتقدمنا، وأطهّ
اخرتاقنا  األمر من خالل  بعد عام. وأرصد هذا  قوًة عامًا  تزداد  عرصية صاحلة ومتقدمة 
األسواق اجلديدة يف الصني واهلند واليابان. كام يتبنيهّ األمر من خالل خط السامء لتل أبيب ويف 
ها وشقها يف  الطرقات وخطوط السكك احلديدية وحتويالت الطرق واجلسور التي نقوم بمدهّ
أنحاء البالد إليصال مناطق اجلليل والنقب بأواسطها. وأالحظ األمر ذاته باأللياف الضوئية 
ها انطالقًا من متوال ]عىل احلدود اللبنانية[ وانتهاء بإيالت.  ]لالتصاالت الرسيعة[ التي نمدهّ
ل إرسائيل إىل دولة كربى عامليًا يف جمال الفضاء اإللكرتوين،  ص األمر بحقيقة حتوهّ كام أشخهّ
علاًم بأن ما يقارب 10% من جمموع االستثامرات يف هذا املجال تتم يف إرسائيل، وهو أمر 
ف األمر أيضًا بحقيقة كون معطيات البطالة اخلاصة بنا هي األدنى يف العامل،  مدهش. ويتكشهّ
باإلضافة إىل حقيقة كون إرسائيل الدولة الوحيدة التي نجحت يف التصدي لعمليات التسلل 
غري الرشعي عرب حدودها، وكذلك تطوير منظومة »القبة احلديدية« ]العرتاض القذائف 
د هبا بشكل غريهّ صورة املعركة العسكرية ]األخرية يف قطاع غزة[  الصاروخية املعادية[ والتزوهّ
وأنقذ حياة الكثريين. وأرصد حقيقة استمرار وجود املشاكل لكنني عىل ثقة من أن تلك 
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نتنا من إنجاز كل هذه األمور والصمود يف كل املعارك- بام فيها  الطاقات التي كانت قد مكهّ
ننا من التغلب عىل هذه املشاكل. معركة الصيف األخري- سوف متكهّ

تقديم  الطاقات هبدف  د  أننا سنوحهّ املعيشة. غري  املشاكل حمورية غالء  أكثر هذه  ومن 
وخفض  وحتطيمها  ]االحتكارات[  الكارتيالت  كرس  خالل  من  أيضًا  القضية  هلذه  احلل 
الرسوم اجلمركية ]عىل الواردات[. لقد اختذنا خطوات هامة يف احلكومة السابقة خلفض 
غالء املعيشة من قبيل اعتامد نظام التعليم املجاين اعتبارًا من سنهّ 3 سنوات مما يسمح ملئات 
اآلالف من العائالت بتوفري مبلغ 800 شيكل ]شهريًا[، لكن ما زال أمامنا الكثري مما جيب 
القيام به يف احلكومة احلالية. هاتان مها املهمتان الكربيان أمامنا: محاية احلياة وحتسني جودة 
احلياة، بمعنى حتقيق األمن واالزدهار والرخاء والسالم. هذه هي املهامهّ امللقاة عىل عاتقنا 
وأمتنى أن نستطيع معًا- وأرجو أن يكون األمر بمعاونتكم أيضًا ]نواب الكنيست[، ناهيك 

عن عون الل- ممارسة العمل لتحقيق النجاح.
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)4(

كلمة نتنياهو أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة )2014/9/29(

شكرًا لك، أهيا السيد الرئيس ]الدوري للجمعية العامة لألمم املتحدة[،
أهيا املمثلون الكرام ]ملختلف الدول يف اجلمعية العامة[،

إنني وصلت إىل هنا من أورشليم القدس للحديث باسم شعبي، شعب إرسائيل. لقد 
أتيُت ألحتدث عن املخاطر التي نواجهها والفرص التي نرصدها. لقد جئت لكشف النقاب 
عن األكاذيب السافرة التي ِقيلت من عىل هذا املنرب ]للجمعية العامة لألمم املتحدة[ ضد 

دولتي واجلنود البواسل الذين يدافعون عنها.
سيدايت وساديت،

إن شعب إرسائيل يدعو إىل السالم غري أن آمالنا يف حلول السالم وآمال العامل يف السالم 
تتعرض للخطر، ذلك ألن التشدد اإلسالمي يكتسب الزخم يف كل مكان نشاهده تقريبًا. 
إن هؤالء ليسوا متطرفني فحسب. وال يتعلق األمر باإلسالم بل بالتشدد اإلسالمي الذي 
يكون ضحاياه األوائل يف أغلب األحيان من املسلمني لكنه ال يرحم أحدًا وال تفلت من 
أو  اليهود  أو  املسيحيني  أبناؤها من  أكان  ديانة أو جمموعة عرقية سواء  أو  يدْيه أي عقيدة 

األيزيديني أو األكراد.
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كام أن ]التشدد اإلسالمي[ ينترش برسعة يف مجيع بقاع األرض. هل تعرفون تلك املقولة 
األمريكية الشهرية القائلة »إن أي سياسة ما هي إال حملية«؟ غري أن املتطرفني اإلسالميني 
يعتربون أن »أي سياسة ما هي إال عاملية«، ذلك ألن هدفهم النهائي يتمثل بالسيطرة عىل 
العامل. وهناك َمن يفكر بأن هذا التهديد مبالغ فيه، لكن األمر ينبع من انطالق هذه الظاهرة 
الصغرية شأهنا شأن مرض الرسطان الذي يداهم جزءًا معينًا من جسم اإلنسان، لكنه يتفشى 
ويتمدد وينتقل إىل مناطق أوسع أكثر فأكثر إذا مل يتم عالجه. وعليه تستوجب محاية السالم 

واألمن يف العامل استئصال هذا الرسطان يف الوقت الالزم.
وكانت جمموعة كبرية من الدول املمثلة هنا ]يف اجلمعية العامة[ قد أثنت قبل أسبوع- 
وبحق- عىل الرئيس ]األمريكي، باراك[ أوباما عىل قيادته الرصاع مع )داعش( ]تنظيم الدولة 
اإلسالمية[. غري أن بعض هذه الدول التي صارت تساند اآلن الكفاح ضد )داعش( كانت 

قد أدانت إرسائيل ملجرد كفاحها ضد محاس.
الدول[ ال تدرك حقيقة كون داعش ومحاس فرعنْي لذات الشجرة  يبدو أن ]هذه 
السامة. إذ يتشارك داعش مع محاس العقيدة املتطرفة التي يسعى كالمها لفرضها عىل 
مساحة أبعد بكثري عن املناطق التي يسيطران عليها حاليًا. أنصتوا إىل أيب بكر البغدادي 
ب نفسه خليفة عن داعش حيث كان قد رصح قبل شهرْين: »ليس ببعيد ذلك  الذي نصهّ
اليوم حيث يسري املسلم يف أي مكان حاكاًم.. وجيعل املسلمون العامل يسمع ويفهم معنى 
روا رمز الديمقراطية«. ثم أنصتوا اآلن إىل خالد مشعل زعيم محاس الذي  اإلرهاب ليدمِّ
يطرح رؤية مستقبلية مماثلة: »إننا نقول هذا الكالم للغرب.. سوف هيزمكم الل لترتبهّع 

أمتنا غدًا عىل عرش العامل«.
ويوضح ميثاق محاس أن اهلدف الفوري للحركة يتمثل بالقضاء عىل إرسائيل، غري أن 
لدهيا طموحًا أوسع نطاقًا، كوهنا تريد أيضًا إنشاء نظام اخلالفة. وهكذا تتشارك محاس مع 
نظرياهتا اإلسالمية املتطرفة ذات املطامع العاملية. وهلذا السبب كان أنصار احلركة قد هتفوا 
]أيلول  قتِل آالف األمريكيني يف احلادي عرش من سبتمرب  متلهفني يف شوارع غزة عندما 
2001[؛ وهلذا السبب كان قادة احلركة قد استنكروا الواليات املتحدة إلقدامها عىل قتل 
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أسامة بن الدن الذي أشادوا به كمجاهد. وبالتايل، وكلام كان األمر يتعلق باألهداف النهائية، 
فإن محاس هي داعش وداعش هو محاس.

وا كاًل من: بوكو حرام  ويتشارك مجيع اإلسالميني املتطرفني يف هذا القاسم املشرتك ليضمهّ
يف نيجرييا، وحركة الشباب يف الصومال، وحزب الل يف لبنان، وجبهة النرصة يف سورية، 
وجيش املهدي يف العراق، وفروع القاعدة يف كل من اليمن وليبيا والفلبني واهلند وأماكن 

أخرى.
ويرغب  املتطرفني.  الشيعة  من  اآلخر  وبعضهم  املتطرفني  السنة  من  بعضهم  ويكون 
بعضهم يف جتديد نظام اخلالفة عىل غرار ما كان عليه قبل القرون الوسطى أي يف القرن السابع 
]للميالد[، فيام يسعى اآلخرون إىل إعادة املهدي املنتظر ]الشيعي[ من القرن التاسع. إهنم 
ينشطون يف بلدان خمتلفة ويستهدفون ضحايا خمتلفي األشكال، ناهيك عن قتلهم بعضهم 
إن  املتطرفة.  العقيدة  أهنم يشرتكون مجيعًا يف  التفوق. غري  لتحقيق  البعض ضمن سعيهم 
مجيعهم يسعون إلقامة اجليوب املتزايدة من التشدد اإلسالمي حيث تنعدم احلرية أو التسامح، 
ض أبناء األقليات لالضطهاد بل  حيث تصبح النساء ملكًا، حيث تتم إبادة املسيحيني ويتعرهّ
جيري- يف بعض األحيان- وضعهم أمام خيارْين ال ثالث هلام: إما أن ُتْسِلموا أو متوتوا. إهنم 

رون أي شخص بام يف ذلك أخواهنم املسلمون. يكفهّ
أهيا السيدات والسادة،

إن طموح التشدد اإلسالمي للسيطرة عىل العامل يبدو أمرًا جنونيًا. غري أن املطامح 
كانت  عقود  ثامنية  قبل  احلكم  إىل  صعدت  قد  كانت  أخرى  متطرفة  لعقيدة  العاملية 
أيضًا حمطهّ نظرة مماثلة. إذ كان النازيون يؤمنون بوجود ُعنرص أعىل. أما اإلسالميون 
املتشددون فإهنم يؤمنون بوجود دين أعىل. وال يدور اخلالف بينهم إال حول مسألة 
هوية أسياد هذا الدين األعىل، بل تشكل هذه القضية جوهر خالفاهتم. وعليه فإن 
السؤال الذي يواجهنا هو كاآليت: هل يملك أي نظام إسالمي متشدد القوة الالزمة 

لتحقيق هذه الطموحات؟
اجلمهورية  وهو  أال  قريبًا،  التطور  هذا  بوقوع  احتامل  هناك  حيث  واحد  مكان  يوجد 



138

ة العاملية  اإلسالمية يف إيران. إذ كانت إيران تسعى بال هوادة طيلة 35 عامًا للوفاء باملهمهّ
ر ثورتنا إىل العامل أمجع إىل أن  التي كان مؤسسها آية الل اخلميني قد حددها قائاًل: »لنصدِّ

ي النداء )ال إله إال الل( يف أنحاء العامل بأرسه..«. يدوهّ
وقد فعل الوكالء التنفيذيون املتعاملون بعنف- بمعنى حراس الثورة اإليرانيني- 
ذلك متامًا منذ ذلك احلني. أنصتوا إىل قائدهم احلايل اللواء حممد عيل جعفري الذي 
الثورة اإلسالمية بحدود  يقيهّد  إمامنا ]آية الل اخلميني[ مل  يقول ذلك رصاحة: »إن 
هذه الدولة ]إيران[ فحسب.. بل من واجبنا شق الطريق املؤدي إىل نشوء حكومة 

إسالمية عاملية..«. 
وكان الرئيس اإليراين روحاين قد وقف هنا ]عىل منرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة[ 
ه »عْوملة اإلرهاب«. لكن َدعوه جينِّبنا هذه  األسبوع املايض وذرف دموع التامسيح عىل ما سامهّ
الدموع الزائفة ليتبادل عوضًا عنها أطراف احلديث مع قادة حرس الثورة اإليراين. إذ يمكنه 
أن يطلب منهم وقف محلة اإلرهاب العاملية اإليرانية التي طالت هجامهتا منذ العام 2011 

أكثر من 20 دولة يف 5 قارات.
عاء بأن ]الالعب[ ديرك  عاء بأن إيران ال متارس اإلرهاب يشبه االدهّ وبالتايل فإن االدهّ
جيتري مل يامرس قط لعبة )البيسبول( ضمن فريق نيويورك يانكيز. وتشكل حرسة الرئيس 

د اإلرهاب أحد مظاهر النفاق األكرب عىل مدى التاريخ كله.  اإليراين عىل متدهّ
إيران وسعيها  التي متارسها  العاملية  بأن محلة اإلرهاب  عي- رغم ذلك-  يدهّ هناك من 
املتطرفة.  اجلهات  يف  حمصورة  عداه  وما  األوسط  الرشق  ربوع  يف  الدول  بعض  لتقويض 
عي هؤالء بأن األمور تتغري مستدلهّني بذلك عىل االنتخابات ]الرئاسية[ التي كانت  إذ يدهّ
عي هؤالء أيضًا بأن الرئيس اإليراين ووزير خارجيته  قد جرت يف إيران العام املايض. ويدهّ
ا نغمة السياسة اخلارجية اإليرانية فحسب بل  اللذْين يتميهّز كالمها بفصاحة اللسان مل يغريِّ
إذ يعتقد هؤالء بأن روحاين ]الرئيس اإليراين[ وظريف  السياسة.  ا أيضًا جوهر هذه  غريَّ
يا عن الرسالة  ]وزير اخلارجية اإليراين[ يريدان عن حق وحقيق مصاحلة الغرب وأهنام ختلَّ

العاملية للثورة اإلسالمية.
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هل تكون األمور كذلك حقًا؟ َدعونا نطالع ما كان وزير اخلارجية ظريف قد كتبه يف 
كتاب نرشه قبل عدة سنوات ليس إال، حيث قال: »لدينا مشكلة أساسية مع الغرب وخاصة 
مع أمريكا، ذلك ألننا َوَرثة  رسالة عاملية ترتبط بجوهر وجودنا..«. ثم طرح ظريف سؤااًل 
املسلمة  الغالبية  ذات  الدولة  ]وهي  ماليزيا  ض  تعرهّ عدم  سبب  »ما  لالهتامم:  مثريًا  أجده 
ماليزيا  السبب يعود إىل عدم سعي  قائاًل: »إن  بنفسه  للمشاكل ذاهتا؟« وجييب  احلاسمة[ 

لتغيري النظام العاملي«. 
محلة  َتَدعوا  ال  لذلك  وهنا.  تتومههّ كام  املعتدلة«  »الشخصيات  صورة  هي  هذه 
التالعب بالعقول اإليرانية الساحرة أن تسخر منكم. إهنا ال تستهدف سوى حتقيق 
أمر واحد: رفع العقوبات ]االقتصادية الدولية املفروضة عىل إيران[ وتذليل العراقيل 
التي تعرتض طريق إيران إىل القنبلة ]النووية[. ذلك ألن اجلمهورية اإلسالمية حتاول 
اآلن- من خالل ممارسة األساليب اخلادعة- شق طريقها إىل اتفاق ينص عىل رفع 
العقوبات التي ما زالت تواجهها مع احتفاظها بآالف أجهزة الطرد املركزي القادرة 

عىل ختصيب اليورانيوم.
خ هذا األمر عمليًا مكانة إيران بصفة دولة عتبة نووية. وبالتايل سيكون بوسع  وسريسهّ
اللذْين  واملكان  التوقيت  يف  مستقباًل-  حتصل  أن  العامل-  يف  نظام  أخطر  وهي  إيران- 
ترتئيهام- عىل أخطر سالح يف العامل ]السالح النووي[. وإذا أفسحنا املجال أمام حدوث 
ضنا مجيعًا ألكرب خطر ممكن. إذ هناك فرق بني اإلسالميني املتشددين  هذا التطور فإنه سيعرِّ
الذين يستقلون سيارات البيك آب مسلحني برشاشات كالشنيكوف وبني أولئك املتشددين 

املسلحني بأسلحة الدمار الشامل.
وال أزال أذكر كيف كان اجلميع هنا قلقني العام املايض- وكان احلق معهم- من السالح 
الكيميائي يف سورية واحتامل سقوطه بأيدي اإلرهابيني. غري أن هذا األمر مل حيدث. ويعود 
فضل ذلك كله إىل الرئيس أوباما لقيادته املجهود الدبلومايس الرامي إىل إزالة جممل األسلحة 

الكياموية يف سورية تقريبًا.
روا مدى اخلطورة التي كان يشكلها تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( لو حصل  تصوَّ
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روا بالتايل مدى تزايد اخلطورة التي تشكلها إيران لو كانت  عىل السالح الكيميائي؛ وتصوَّ
متلك السالح النووي. 

أهيا السيدات والسادة،
لـ)داعش(  اليورانيوم؟ هل كنتم تسمحون  لـ)داعش( بتخصيب  هل كنتم تسمحون 
باحلصول عىل مفاعل للامء الثقيل؟ هل كنتم تسمحون لـ)داعش( بتطوير الصواريخ الباليستية 
! وعليه ال جيوز لكم السامح للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بالقيام  العابرة للقارات؟ كالهّ

هبذه املامرسات.
بمجرد  االبتسامات  السحر وختتفي  ر  يتبخهّ اآليت: سوف  إىل  األمور ستؤول حينها  إن 
إقدام إيران عىل إنتاج القنابل النووية. وسيكشف املاليل ]رجال الدين احلاكمون يف إيران[ 
فهم العدواين يف العامل أمجع.  حينها وجههم احلقيقي ويطلقون ألنفسهم العنان لينرشوا تطرهّ
وال توجد إال طريقة مسؤولة وحيدة تستطيع التعامل مع هذا التهديد، أي نزع كامل لقدرة 

إيران عىل إنتاج السالح النووي.
ال خُتطئوا يف تفسري معنى الكالم، إذ جيب أيضًا دحر )داعش(. غري أن هزيمة )داعش( مع 
إبقاء إيران بصفة دولة عتبة نووية تعني االنتصار يف املعركة ولكن اخلسارة يف احلرب برمتها.

أهيا السيدات والسادة،
التشدد  حيقق  عندما  ماته.  مقوِّ بني  بالفصل  تسمح  ال  اإلسالمي  التشدد  مكافحة  إن 
باملقابل  يتعاظم بذلك يف كل مكان. وعندما يتعرض  فإنه  النجاح يف مكان ما  اإلسالمي 
، فإنه بذلك يرتاجع يف كل مكان. وهلذا السبب فإن الكفاح الذي  للرضبة يف مكان معنيَّ
نا وحدنا بل إنه يعنيكم أيضًا. إن إرسائيل حتارب اليوم  ختوضه إرسائيل ضد محاس ال خيصهّ

التشدد الذي قد تواجهه دولكم غدًا. 
وكانت محاس قد أطلقت عىل مدى 50 يومًا خالل الصيف املايض آالف الصواريخ 
دت محاس بالكثري منها. أرجو منكم  عىل األرايض اإلرسائيلية، علاًم بأن إيران كانت قد زوهّ
أن تفكروا فيام كانت دولكم ستفعله لو كانت مدنكم ستتعرض إلطالق آالف الصواريخ. 
روا أن املاليني من مواطنيكم ال يملكون إال بضع ثواٍن للفرار إىل املناطق اآلمنة واملحصنة  تصوَّ
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نون اإلرهابيني من إطالق الصواريخ عىل مدنكم دون أن  يومًا بعد يوم. إنكم ملا كنتم ستمكهّ
لوا منهم الثمن. كام أنكم ما كنتم ستسمحون لإلرهابيني بحفر عرشات األنفاق حتت  حتصهّ

حدودكم الخرتاق مدنكم وقتل وخطف املدنيني لديكم.
إن إرسائيل قد دافعت عن نفسها دفاعًا عاداًل إزاء االعتداءات الصاروخية واألنفاق 
ت إرسائيل ملواجهة حتٍد آخر يتمثل بحرب الدعاية.  اإلرهابية. ومع ذلك، فقد اضطرَّ
إذ استخدمت محاس- سعيًا منها لكسب تعاطف العامل- املدنيني الفلسطينيني دروعًا 
مية. كام أهنا استخدمت املدارس- ال بل مدارس األمم املتحدة-  برشية بصورة هتكهّ
ويف  إرسائيل.  عىل  الصواريخ  وإطالق  لتخزين  املشايف  وحتى  واملساجد  واملنازل 
ات إطالق الصواريخ واألنفاق،  الوقت الذي هامجت فيه إرسائيل بصورة دقيقة منصهّ
فقد قتِل مدنيون فلسطينيون عن طريق اخلطأ وبصورة مأساوية. واسُتخدمت هذه 
قة لنياط القلب لرتسيخ االفرتاءات القائلة إن إرسائيل تستهدف املدنيني  املشاهد املمزِّ

]الفلسطينيني[ عمدًا.
أما  الفلسطينيني.  ]للمدنيني[  إصابة  حالة  أي  كثريًا  يؤسفنا  إذ  ذلك.  نفعل  مل  أننا  غري 
احلقيقة فهي كالتايل: لقد عملت إرسائيل كل ما يف وسعها للتقليل من عدد املصابني بني 
املدنيني الفلسطينيني، فيام عملت محاس كل ما يف وسعها لزيادة عدد املصابني بني املدنيني 

اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل حد سواء.
لقد أسقطت إرسائيل من اجلو املناشري وأجرت اتصاالت هاتفية وأرسلت الرسائل النصية 
]إىل املدنيني الفلسطينيني املنوي استهداف منازهلم الستخدامها ألغراض إرهابية[، فضاًل 
عن التحذيرات التي بثتها بالعربية عرب التلفاز الفلسطيني، حيث جاءت هذه اإلجراءات 
ملنح الفلسطينيني الوقت الكايف ملغادرة املواقع املستهدفة. وال توجد حقيقًة أي دولة أخرى 
وأي جيش آخر عىل مدى التاريخ ممن بذلوا جمهودًا كبريًا إىل هذا احلدهّ لتجنهّب إصابة السكان 

املدنيني لدى العدو.
ض املدنيني  ومما جيعل القلق ]اإلرسائييل[ عىل حياة الفلسطينيني أشد دهشة هو حقيقة تعرهّ
اإلرسائيليني للصواريخ يومًا بعد يوم وليلة تلو أخرى. ويف الوقت الذي كانت فيه عائالهتم 
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ك جنود جيش الدفاع البواسل- أبناؤنا  تتعرض لالعتداءات الصاروخية احلمساوية، فقد متسهّ
وبناتنا من الشبان- بقيم أخالقية أرقى مما يوجد يف أي جيش آخر يف العامل. وعليه ال يستحق 
اجلنود اإلرسائيليون اإلدانة بل حيق هلم أن يصبحوا حملهّ إعجاب الناس املستقيمني أينام كانوا.
صوارخيها  بطاريات  محاس  نصبت  لقد  محاس.  ممارسات  إىل  التطرق  فأرجو  اآلن  أما 
داخل مناطق سكنية وأوعزت إىل الفلسطينيني بتجاهل نداءات إرسائيل بمغادرهتا. وإذا كان 
البعض يرفضون استيعاب هذه الرسالة فقد أقدمت محاس عىل إعدام املدنيني الفلسطينيني 

الذين جترأوا عىل االحتجاج يف غزة.
د محاس إىل نصب صوارخيها يف األماكن التي يعيش  ومما ال يقلهّ عن ذلك بشاعة حقيقة تعمهّ
ويلعب فيها األطفال الفلسطينيون. دُعوين أعرض عليكم صورة. لقد التقطها طاقم من قناة 
تان إلطالق الصواريخ تابعتان  )فرانس 24( خالل املواجهة األخرية. وتظهر يف الصورة منصهّ
حلامس وكانت ُتستخدمان ملهامجتنا. كام أنكم تشاهدون ثالثة أطفال يلعبون بجوارمها. وقد 

دت محاس إىل وضع صوارخيها داخل املئات من املواقع السكنية املامثلة. تعمهّ
أهيا السيدات والسادة،

إن هذا األمر هو جريمة حرب. وأرجو القول للرئيس عباس ]رئيس السلطة الفلسطينية[: 
هذه هي جرائم احلرب التي ارتكبتها محاس رشيكتك يف حكومة الوفاق الوطني التي تتوىل 
التي كان جيب عليك  املسؤولية عنها. هذه هي جرائم احلرب احلقيقية  رئاستها وتتحمل 
استقصاؤها وإدانتها من عىل هذا املنرب يف األسبوع املايض ]لدى إلقاء السيد عباس كلمته 

أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة[.
سيدايت وساديت،

يف الوقت الذي كان فيه األطفال اإلرسائيليون خيتبئون يف املناطق اآلمنة، وفيام كانت 
منظومة »القبة احلديدية« اإلرسائيلية الدفاعية املضادة للصواريخ تقوم باعرتاض صواريخ 
محاس يف اجلو، فقد جتىلهّ الفرق األخالقي الشاسع بني إرسائيل ومحاس بأوضح صوره: لقد 
استخدمت إرسائيل صوارخيها للدفاع عن أطفاهلا، بينام استخدمت محاس أطفاهلا للدفاع 

عن صوارخيها.
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وقد خان جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة رسالته العليا املتمثلة بحامية األبرياء 
عندما اختذ قراره بالتحقيق مع إرسائيل بداًل من التحقيق مع محاس. ال بل إن املجلس قلب 
التي اختذت إجراءات غري مسبوقة  إذ إن إرسائيل  بذلك قوانني احلرب رأسًا عىل عقب. 
دت  التي تعمهّ الفلسطينيني تتعرض لإلدانة. أما محاس  لتقليص اخلسائر الالحقة باملدنيني 
ت خلفهم ]أي خلف املدنيني الفلسطينيني[- ما  استهداف املدنيني ]اإلرسائيليني[ وتسرتهّ

يشكل جريمة حرب مزدوجة- حتظى بشهادة إعفاء ]من أي حتقيق دويل[.
إن جملس حقوق اإلنسان يرسل بذلك رسالة واضحة إىل اإلرهابيني أينام كانوا مفادها 
أتعرفون  دواليك.  استخدامهم هكذا  وأِعيدوا  دروعًا برشية،  املدنيني  استخِدموا  كاآليت: 

ملاذا؟ ألن هذا األسلوب- لشديد األسف- إنام حيقق مبتغاه. 
ل بمجرد منحه الرشعية الدولية الستخدام الدروع  إن جملس األمن الدويل قد حتوَّ
البرشية إىل »جملس حقوق اإلرهايب«. وسوف ترتتب عىل هذا األمر بعض االنعكاسات، 
ال بل يبدو أن هذه االنعكاسات أصبحت حارضة يف كل ما يتعلق باستخدام املدنيني 
ض للهجوم ال يشمل مصلحتنا أو قيمنا فحسب بل مصاحلكم  دروعًا برشية. إن ما يتعرهّ

وقيمكم أيضًا.
أهيا السيدات والسادة،

إننا نعيش يف عامل جتتاحه مظاهر الطغيان واإلرهاب، حيث يتم إعدام مثليي اجلنس شنقًا 
عىل رافعات يف طهران، حيث جيري إعدام السجناء السياسيني يف غزة، حيث يتم اختطاف 
أعداد كبرية من الفتيات يف نيجرييا، حيث يتعرض مئات األلوف للمجازر يف سورية وليبيا 

والعراق.
ورغم ذلك فإن ما يقارب نصف جمموع القرارات التي يتخذها جملس حقوق اإلنسان 
]الدويل[ تتمحور حول دولة واحدة وتستهدف إرسائيل وهي الديمقراطية احلقيقية الوحيدة 
يف الرشق األوسط، حيث تتم فيها مناقشة خمتلف القضايا علنًا يف برملان مفعم بالنشاط، حيث 
تدافع املحاكم املستقلة عن حقوق اإلنسان، حيث  تعيش النساء واملثليون وأبناء األقليات 

يف جمتمع يتمتع باحلرية احلقيقية.
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املصطلح »جملس حقوق  أستخدم هذا  اإلنسان )وسوف  حتيهّز جملس حقوق  إن 
من  آية  سوى  ليس  إرسائيل  ضد  اللفظي(  التناقض  عىل  ينطوي  أنه  رغم  اإلنسان« 
اليوم عن حشود  إذ أصبحنا نسمع  العامل بمنتهى قوهتا.  آيات عودة أقدم عداوة يف 
من الرعاع يف أوروبا الذين ينادون بإبادة اليهود بالغاز. كام نسمع عن قيادات وطنية 
تقارن إرسائيل بالنازية. بْيد أن هذا األمر مل ينتج عن سياسة إرسائيل بل إنه نتاج العقول 
املوبوءة بداء ليس بمجهول أال وهو معاداة اليهود. ويتفشى هذا الداء يف جمتمعات 
متحرضة حتت غطاء االنتقاد الرشعي إلرسائيل. وقد تعرض الشعب اليهودي عىل 
مدى قرون للشيطنة من خالل نرش أكاذيب »فرية الدم« ضد اليهود واهتامهم بقتل 
السيد املسيح. أما اليوم فتتعرض الدولة اليهودية للشيطنة من خالل وصمها بالتمييز 

العنرصي واهتامها بإبادة شعب.
هل هذه إبادة شعب حقًا؟ أين هو العامل األخالقي حيث تشتمل »إبادة الشعب« 
عىل تنبيه السكان املدنيني لدى العدو إىل مغادرة املناطق املستهدفة، حيث جيري نقل 
فيه  ض  نتعرهّ الذي  الوقت  يف  حتى  )بل  يوم  كل  اإلنسانية  املساعدات  من  األطنان 
إلطالق آالف الصواريخ(، حيث يتم إنشاء مستشفى ميداين ملعاجلة جرحاهم؟ إنني 
أفرتض أن هذا العامل األخالقي هو ذات العامل حيث يستطيع شخص- كان قد وضع 
مؤلفًا مليئًا باألكاذيب عن املحرقة وال يزال مرصًا عىل رضورة جعل فلسطني خالية 
اليهود- يستطيع الوقوف من عىل هذا املنرب والتجرؤ بوقاحة عىل اهتام إرسائيل  من 
بمامرسات إبادة الشعب والتطهري العرقي ]ويقصد رئيس الوزراء بذلك رئيس السلطة 

الفلسطينية حممود عباس[.
أبناء  املتكررة بحق  لليهود تسبق فيام مىض املجازر  هة  وكانت االهتامات املخزية املوجَّ
شعبنا. لكن كفى! إذ أصبحنا- نحن الشعب اليهودي- نملك اآلن القوة الالزمة للدفاع 
عن أنفسنا. وسوف ندافع عن أنفسنا أمام أعدائنا يف ميدان القتال. سوف نكشف أكاذيبهم 
هة إلينا أمام حمكمة الرأي العام. إن إرسائيل ستواصل رفع رأسها بشموخ دون إطراقه. املوجَّ

سيدايت وساديت،
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بالرغم من التحديات اهلائلة التي تواجه إرسائيل فإنني أعتقد بوجود فرصة تارخيية 
- بعد عقود من النظر إىل  أمامنا، إذ أصبحت بعض الدول القيادية يف العامل العريب تقرهّ
إرسائيل بصفة عدو- بحقيقة مواجهتنا املشرتكة لنفس التهديدات املتمثلة حتديدًا بحصول 
التي ترضب جذورها يف  املتشددة  النووية وباحلركات اإلسالمية  القدرات  إيران عىل 

العامل السنهّي.
إن التحدي الذي يواجهنا هو االستفادة من هذه املصالح املشرتكة إلقامة رشاكة مثمرة 
ألجل بناء رشق أوسط أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا. سنستطيع معًا العمل عىل تعزيز األمن 
اإلقليمي ودفع املشاريع املشرتكة يف جماالت املياه والزراعة واملواصالت والصحة والطاقة 

وغريها من املجاالت الكثرية.
كام أنني أعتقد بأن الرشاكة بيننا قد تساهم يف دفع السالم بني إرسائيل والفلسطينيني. 
وكان الكثريون يرون منذ فرتة طويلة أن السالم اإلرسائييل الفلسطيني قد يساهم يف دفع 
املصاحلة األوسع نطاقًا بني إرسائيل والعامل العريب. غري أنني أعتقد حاليًا بأن األمر يسري يف 
االجتاه املعاكس: إذ إن املصاحلة األوسع نطاقًا بني إرسائيل والعامل العريب قد تساهم يف دفع 
ع ليس إىل القدس ورام الل  السالم اإلرسائييل الفلسطيني. ويقتيض حتقيق هذا السالم التطلهّ
ن وأبو ظبي والرياض وعواصم أخرى. وأعتقد بأنه يمكن  فحسب بل أيضًا إىل القاهرة وعامهّ
حتقيق السالم من خالل اضطالع الدول العربية بدور فعال أو تلك منها املستعدة لتقديم 

املسامهات السياسية واملادية وغريها من املسامهات احليوية.
إنني مستعد حلل وسط تارخيي ليس لكْون إرسائيل حتتل أرضًا ال تتبع هلا، إذ إن شعب 
إرسائيل ليس بمثابة حمتلهّ يف أرض إرسائيل. إن التاريخ وعلم اآلثار واملنطق السليم يدلهّ 
عىل صلتنا املميَّزة واخلاصة هبذه البالد منذ ثالثة آالف عام. بل إنني أريد السالم كوين معنيًا 
بخلق مستقبل أفضل لشعبي. غري أن هذا السالم جيب أن يكون حقيقيًا وقائاًم عىل االعرتاف 

املتبادل والتدابري األمنية امليدانية الراسخة والثابتة كالصخر.
وكان انسحاب إرسائيل من لبنان ثم من غزة قد ولهّد جيبنْي من التشدد اإلسالمي متامخنْي 
حلدودنا أصبحا منطلقًا إلطالق عرشات آالف الصواريخ عىل األرايض اإلرسائيلية. وقد 
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زادت هذه التجارب من وعي إرسائيل ومهومها األمنية فيام يتعلق بتقديمها تنازالت إقليمية 
مستقبلية حمتملة. 

وقد أصبحت اهلموم األمنية هذه اليوم أكرب من ذي قبل. إذ يشهد الرشق األوسط حالة 
من الفوىض، حيث تتفكك الدول ومتأل عنارص إسالمية متشددة هذا الفراغ. أما إرسائيل فال 
م بحالة أخرى من سيطرة اإلسالميني املتشددين عىل مناطق تقوم بإخالئها  يمكنها أن تسلهّ
مثل ما حدث يف غزة ولبنان. وسيضع هذا األمر احلركات املوازية لـ)داعش( عىل مسافة 
كيلومرتات ال أكثر ]من األرايض اإلرسائيلية[ مما يعني أن 80% من سكاننا سيصبحون يف 
روا باألمر، إذ إن املسافة بني خطوط 1967 وضواحي تل أبيب  مرمى قذائف اهلاون. فكِّ
متاثل املسافة بني مقرهّ األمم املتحدة هنا وميدان )تايمز( ]وسط جزيرة ماهناتن يف نيويورك[، 

علاًم بأن إرسائيل دولة صغرية للغاية.
وهلذا السبب فإنني سأرصهّ ضمن أي اتفاق سالم- مما يقتيض بالطبع التنازل اإلقليمي- 

عىل متكني إرسائيل من الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية إزاء أي هتديد. 
مع ذلك، ورغم كل ما جرى، هنالك من ال يأخذون مهوم إرسائيل األمنية مأخذ 
اجلد، لكنني أكرتث باألمر وسأظل حريصًا عليه دومًا. إنني أحتمل بصفتي رئيسًا حلكومة 
إرسائيل املسؤولية اجلسيمة املتمثلة بضامن مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل الدولة 
ت الضغوط املامرسة عيلهّ فإنني لن أتراجع عن الوفاء بمقتضيات  اليهودية. ومهام اشتدهّ

هذه املسؤولية.
إنني أعتقد بأننا نستطيع امليض بالسالم قدمًا رغم الصعوبات التي تواجهنا رشيطة 
اعتامد جرياننا مقاربة جديدة. لدينا يف إرسائيل تاريخ قائم عىل جعل املستحيل ممكنًا. 
لقد جعلنا األرض القاحلة أرضًا غناء، ثم استخدمنا- رغم قلة املوارد الطبيعية- 
عقول رجالنا اخلصبة جلعل إرسائيل مركزًا عامليًا من التقنيات واالبتكارات. وسيتيح 
ن املستقبل الواعد ليس للشعبنْي  السالم إلرسائيل فرصة لتحقيق كامل طاقاهتا ويؤمِّ
اإلرسائييل والفلسطيني فحسب بل لشعوب أخرى عديدة يف منطقتنا أيضًا. غري 
أنه جيب جتديد النمط القديم الرامي إىل حتقيق السالم جلعله يأخذ الواقع اجلديد 
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بعني االعتبار وكذلك األمر بالنسبة للوظائف واملسؤوليات اجلديدة التي يتحملها 
جرياننا العرب.

أهيا السيدات والسادة،
هناك بالفعل رشق أوسط جديد. إنه ينطوي عىل خماطر جديدة ولكن عىل فرص جديدة 
أيضًا. إن إرسائيل مستعدة للعمل مع رشكاء عرب ومع املجتمع الدويل ملواجهة تلك املخاطر 
واألمهية  اإلسالمي  للتشدد  العاملي  اخلطر  معًا  نعي  أن  علينا  الفرص. جيب  تلك  واغتنام 
القصوى يف إزالة قدرات إيران عىل إنتاج السالح النووي والدور احليوي للدول العربية 

الكربى عىل صعيد دفع السالم مع الفلسطينيني.
قد ال تنسجم هذه األقوال مع املعتقدات الرائجة إال أهنا متثل احلقيقة. فاحلقيقة جيب 
أن ُتقال دومًا خاصة هنا يف مقرهّ األمم املتحدة. وكان إشعيا، نبينا األعظم املنادي بالسالم، 
منا قبل نحو 3 آالف سنة يف أورشليم القدس رضورة سوق احلقيقة إىل دول العامل،  قد علهّ
حيث قال ]كتاب إشعيا، الفصل 62، اآلية 1[: »ألجِلِك يا ِصهَيوُن ال أسُكُت، ألجِلِك يا 

ِقٍد خالُصِك«. ِك وكِمصباِح متَّ ياِء حقُّ أوُرشليُم ال أهدُأ حتى خيُرج كالضِّ
سيدايت وساديت،

لنوقد شعلة احلقيقة والعدالة التي حتمي مستقبلنا املشرتك.
شكرًا.
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)5(

كلمة نتنياهو أمام املؤمتر الدولي الرابع عشر
لـ »معهد سياسة مكافحة

اإلرهاب« يف هرتسليا )2014/9/11(
 

إن الرشق األوسط ينشطر حيث تنهار بعض الدول فيه. وتصعد من فتحات الكثبان 
الرملية التيارات اإلسالمية املتشددة بمختلف أشكاهلا حاملة معها عداواهتا القديمة اجلديدة، 
حيث يواجه الشيعة السنة، وتتصارع التيارات السنية مع بعضها البعض، فيام أهنا جُتمع عىل 
مكافحة الغرب وإرسائيل. إن اجلدل الرئييس الدائر بينها ال خيص رضورة إقامة نظام اخلالفة 
اإلسالمية- أواًل يف الرشق األوسط ثم بسطه عىل العامل أمجع- بل يدور حول هوية اخلليفة.

ويستهدف  اإلرهاب.  بمعنى  ذاته  األسلوب  املتشددة  التيارات  هذه  مجيع  ف  وتوظهّ
هذا اإلرهاب أواًل أبناء شعوهبم كام كان قد حصل يف اإلعدامات اجلامعية يف إيران ثم يف 
اإلعدامات الفظيعة اجلارية اآلن من قبل تنظيم )داعش( أو اإلعدامات يف غزة ]من قبل 
محاس لعنارص مشتبه بتعاملها مع إرسائيل[. وبالتايل يستهدف اإلرهاب أواًل أبناء شعوهبم 
ثم يستهدفنا ]أي إرسائيل[. غري أن اإلرهاب الذي يستهدفنا ُيامَرس بشكل ذي خصوصية 
كونه ال يستهدف املدنيني لدينا فحسب بل جيري تطبيقه أواًل من خالل استخدام املدنيني 

لدهيم ]الفلسطينيني[ دروعًا برشية.
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إهنم يقدمون عىل إعدام املدنيني لدهيم لكنهم يستخدموهنم دروعًا برشية. إهنم ُيسيطرون 
نون فيها ويستولون عىل عامرات  ة ويتحصهّ عىل رشائح سكانية شاملة يف مناطق حرضية مكتظهّ
ويقومون ببناء األنفاق واخلنادق حتت األرض، ثم يطلقون نرياهنم من داخل هذه املناطق. 
وجيعلنا هذا الواقع نواجه- وأقصد بذلك األنظمة الديمقراطية وأوهلا إرسائيل إىل جانب 

الدول الديمقراطية مجيعًا- حتدينْي كبريْين:
إن التحدي األول الذي نواجهه هو رضورة استخدام األسلحة الدقيقة إلصابة اإلرهابيني 
أنفسهم حرصًا- كلام أمكن ذلك- مع تقليل عدد اخلسائر الالحقة بالسكان أو األشخاص 
غري الضالعني ]باإلرهاب[ قدر املستطاع، ذلك ألننا ال نريد إصابة ولو مدين واحد، علاًم 

بأن األسلحة الدقيقة تقتيض التقنيات ]املتقدمة[ ورؤوس األموال بسبب كلفتها الباهظة.
أما األمر ]التحدي[ الثاين الذي يواجهنا فيتمثل بالدفاع عن أنفسنا إزاء عمليات إطالق 
النار العشوائية التي يقوم هبا هؤالء ]اإلرهابيون[ مستهدفني مدننا وجتمعاتنا السكنية. وقد 
أطلق هؤالء خالل العملية األخرية- عملية )اجلرف الصامد(- ما ال يقلهّ عن 3500 قذيفة 
رنا بمعاونة سخية من الواليات املتحدة منظومة )القبة  صاروخية عىل أراضينا. وكنا قد طوهّ
شأن  شأهنا  التقنية-  العبقرية  من  نموذجًا  تشكل  التي  املنظومة-  هذه  أن  غري  احلديدية(. 
البندقية، بمعنى أن امتالكك لصاروخ اعرتايض واحد منها ال يكفي بل هناك حاجة آلالف 
الصواريخ من هذا القبيل. وكنت قد اختذُت قرارًا عند انتهاء عملية )عامود السحاب( ]يف 
التابعة ملنظومة )القبة  بإنتاج اآلالف من الصواريخ االعرتاضية  العام 2012[  قطاع غزة 

احلديدية( مما أتاح إنشاء »قبة حديدية« تغطي مجيع مدن الدولة. 
إننا أصبحنا نواجه اليوم واقعًا ُيلزمنا بزيادة مواردنا، سواء اهلجومية منها التي تكلهّف 
األموال الطائلة أو الدفاعية التي تكلهّف األموال الطائلة أيضًا، ما يعني رضورة احلصول عىل 
موارد مالية أكرب بكثري مما حيتاج إليه اجليش التقليدي الذي خيوض حربًا باألسلحة التقليدية. 

لكن هذه هي احلرب التي أصبحنا نواجهها اآلن.
إن ]جبهة[ النرصة والقاعدة تطرقان اآلن جدراننا ]احلدودية[ يف هضبة اجلوالن فيام ال 
ز بعرشات اآلالف من الصواريخ وأيضًا محاس حارضْين يف الساحة.  يزال حزب الل املجهَّ
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وإذا رفع ]حزب الل[ رأسه فسيتم الردهّ عليه الصاع صاعنْي. أما )داعش( ]تنظيم الدولة 
اإلسالمية[ فإنه يقرتب من أراضينا سواء من جهة الرشق أو من جهة الشامل.

إننا نحتاج إزاء هذه التحديات، التي تطال خمتلف الساحات، إىل الكثري من أنواع األسلحة 
اهلجومية والدفاعية، بمعنى الكثري من بطاريات )القبة احلديدية( والكثري من الصواريخ 
الدقيقة، باإلضافة إىل الكثري من الوسائل االستخباراتية ومن منظومات )معطف الريح( 
عات من القذائف الصاروخية املعادية[ وغريها من الوسائل التي لن  ]منظومة حلامية املدرهّ
أذكرها هنا تفصياًل، ما يعني أننا نحتاج إىل الكثري الكثري من املوارد. وبالتايل تقتيض الرضورة 
م  منا- عند التعامل مع الواقع اجلديد الذي بات العامل بأرسه يعرفه- إحداث تغيري يف سلهّ
أولوياتنا. وال يمكننا القول إننا سنخوض القتال وفق مفاهيم احلروب السابقة، بل يتعني 
علينا أن نتأهب ملواجهة الواقع اجلديد، ما يعني بالرضورة اضطرارنا إىل زيادة ميزانية الدفاع 
سواء يف العام القادم أو يف األعوام التي تليه. وال خيار آخر أمامنا ذلك ألن احلياة أو األمن 

يأيت يف صدارة ]االعتبارات[.
غري أن األمن يستند بالطبع إىل االقتصاد وال نرغب يف تعريض اقتصادنا للخطر، علاًم بأننا 
كنا قد متكنهّا من محايته ]من األزمات الدولية[. وعليه جيب زيادة ميزانية الدفاع ولكن بصورة 
مسؤولة ال تؤدي إىل زيادة جاحمة للعجز ]يف ميزانية الدولة[. إذ يستحيل عىل املرء الذهاب 
إىل البنك والقول »طيب، لدي حساب مع السحب عىل املكشوف وسأواصل السحب منه 
دون أي قيد«، ذلك ألن البنك سيعمد إما إىل إغالق هذا احلساب املرصيف أو إىل زيادة الفائدة 
عليه بنسبة جتعلك عاجزًا عن سداد ديونك املرتاكمة. لذا جيدر بنا زيادة نفقات الدفاع دون 
املطلوب بني  التوازن  إجياد  الدولة[ بصورة مفرطة. ويعني ذلك  ميزانية  العجز ]يف  زيادة 
الزيادة الرضورية مليزانية الدفاع واالستمرار يف انتهاج السياسة االقتصادية املسؤولة التي 
حتقق بدورها املزيد من األمن وتضمن استمرار النمو االقتصادي الذي متيهّزت به إرسائيل 

عىل مدى العقد األخري.
إرسائيل  وضع  ملتانة  العامل  يكنهّه  الذي  التقدير  مدى  األخري  العقد  خالل  ازداد  وقد 
االقتصادي. ويف الوقت الذي تم فيه خفض مستوى التصنيف االئتامين لدول كثرية فإن 
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مستوى التصنيف اخلاص بإرسائيل قد ارتفع بالتزامن مع بلوغ األزمة ]االقتصادية الدولية[ 
ل هذا األمر رصيدًا غاليًا جدًا بالنسبة إلرسائيل، علاًم بأن خفض مستوى  ذروهتا. ويشكهّ
التصنيف االئتامين بدرجة واحدة يكلهّف إرسائيل 3 مليارات شيكل سنويًا. وجيب علينا 
احلرص عىل عدم حدوث هذا التطور السلبي وبالتايل احلفاظ عىل التوازن بني االحتياجات 
األمنية املتزايدة واالحتياجات االقتصادية األخرى. وأعتقد بأننا نستطيع التعامل مع هذا 

التحدي إىل جانب مواجهة التحديات األخرى الكثرية.
أعتقد بأننا سنصمد أيضًا أمام التحدي الكبري املتمثل بالتشدد اإلسالمي الذي هيددنا 
والعامل بأرسه. وكانت دولة إرسائيل قد أثبتت قدرهتا العظيمة عىل جتاوز التهديدات التي 
ينا جلميع هذه التهديدات وواصلنا إعامر دولتنا  طالتها حتى قبل نشأهتا ثم بعدها. لقد تصدهّ

ومدننا واقتصادنا واستيعاب املاليني من القادمني اجلدد.
وكانت الضامنة الكربى لتأمني مستقبلنا- يف هناية املطاف- تتمثل بقوة جيش الدفاع وبقوة 
الشعب، كام جتىل األمر بصورة استثنائية خالل العملية األخرية ]يف قطاع غزة[. إنني عىل 
قناعة بأن مناعة املجتمع والشعب واجليش واجليل الناشئ الرائع لدينا- إىل جانب القيادة 

املسؤولة- ستتوفر لدينا الحقًا أيضًا.
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)6(

كلمة نتنياهو أمام مؤمتر معهد أبحاث
األمن القومي يف تل أبيب

)2014/6/29(

يقام يف هذه األثناء يف مكان غري بعيد عنهّا مهرجان تضامني مع الشبان املخطوفني ]الثالثة[ 
إيال ]يفراح[ وغيلعاد ]شاعر[ ونفتايل ]فرينكل[. لقد أوعزُت إىل رئيس األركان ورئيس 
خار أي جهد، حيث ال نواجه أي قيود  جهاز األمن العام )الشاباك( ووزير الدفاع بعدم ادهّ
من حيث املوارد أو اجلهود، إلعادة األبناء ]الشبان املخطوفني[ إىل بيوهتم. وآمل أن نحقق 

النجاح يف هذه املهمة حيث نتمسك هبا.
 ويأيت هذا احلدث ]عملية االختطاف[ كجزء من أو كاستمرار لظاهرة أوسع نطاقًا بكثري، 
ون هبا يف املناقشات التي جتروهنا يف هذه األيام. إذ حيدث تغيري  حيث إنني عىل قناعة بأنكم هتتمهّ
تارخيي يف منطقتنا سترتتب عليه انعكاسات رئيسية فيام خيص أمن إرسائيل والعامل بأرسه. 
إذ إن اتفاق »سايكس بيكو« ]االتفاق الربيطاين الفرنيس خالل احلرب العاملية األوىل عىل 
تقاسم مناطق احلكم والنفوذ بني الدولتنْي االستعامريتنْي يف الرشق األوسط[، قد بلغ هنايته. 
وقد حافظت القوى االستعامرية عىل هذا االتفاق خالل النصف األول من القرن الـ20 
ثم التزمت به األنظمة الديكتاتورية العربية العلامنية. غري أن اهنيار هذه األنظمة يف الثورة 
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العربية ]يقصد ما ُيعرف باسم »الربيع العريب«[ أدى إىل خروج مجيع »املََرَدة املكبوتني« من 
القمقم الرشق األوسطي عىل شكل اقتتال الشيعة مع السنة، والقبيلة مع القبيلة األخرى، 

والطائفة مع الطائفة األخرى، واحلركة مع احلركة األخرى.
الدول  يف  السلطة  معتدلة  ليربالية  حركات  بتويل  اآلمال  الرسعة  وجه  عىل  تالشت  وقد   
ُيتوقع أن نشهد سنوات طويلة من الرصاعات وحالة عدم االستقرار. وجيب  العربية، حيث 
بانتصار  ما يمكن قوله(  أقلهّ  املشككني )وهذا  العريب« من  »الربيع  بداية  إنني كنت يف  القول 
الليربالية، ما جعلني عرضة لنعوت خمتلفة ومنها أنني صاحب نظرة ماضوية، أو أنني عاجز 
عن رؤية الرشق األوسط اجلديد الناشئ أمام نواظرنا وما إىل ذلك. غري أنه هلذا السبب حتديدًا 
لعلكم تتفاجأون بام أقوله اآلن من أن املدى الطويل- أي فرتة العقود أو نصف القرن القادم، 
ناهيك عن قرن كامل- سوف يشهد انحسار التشدد اإلسالمي، ذلك ألنه يفسح املجال أمام 
حرية الفرد واملبادرة اخلاصة أي أمام أسس التنمية االقتصادية. وكنت سأقول أيضًا »]إفساح 
املجال أمام[ احلداثة«، إال أن األمر ليس صحيحًا.. وبالتايل سينحرس ]التشدد اإلسالمي[ ألن 
ثورة املعلوماتية وتقنية املعلومات سوف هتزمه، كوهنا ستجعل من الصعب عىل احلركات وأنظمة 
احلكم املتشددة التحكم عىل مدى فرتة طويلة بعقول الشبان. وكان من املمكن قول كالم مماثل 
 ، عام كان قد جرى خالل ثالثينيات القرن املايض بالنسبة ملصري النازية يف رصاعها مع العامل احلرهّ
وبالفعل اندحرت النازية، إال أن 60 مليون شخص- ومنهم ثلث أبناء شعبنا- قد هلكوا قبل 
قيام قوى احلرية والتقدم هبزم النازية. وعليه، ورغم احتامالت انحسار التشدد اإلسالمي مستقباًل 

حه، جيب علينا االستعداد اآلن ملواجهة 4 حتديات كربى يضعنا هذا التشدد أمامنا. كام أرجهّ
 إن التحدي األول يتمثل- بكل بساطة- بحامية حدودنا. إذ صارت قوى التشدد اإلسالمي 
تطرق أبوابنا شاماًل وجنوبًا، حيث تتسلح القوى الشيعية املمثلة بحزب الل وإيران يف لبنان وسورية 
إىل  ينضم  فيام  وآخر-  حني  بني  الختبارنا  سعيهم  عن  فضاًل  ضدنا-  مستقبلية  ملعركة  وتتأهب 
اهلجامت علينا يف سورية وسيناء أيضًا أعداء هذه القوى من السنة واجلهاديني، يف الوقت الذي 
احلدود  امتداد كل هذه  أنشأنا عىل  تعمل ضدنا يف غزة حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي. وقد 
العوائق الربية لعرقلة التوغل يف أرايض دولة إرسائيل، ومل يبق إال قطاع واحد ]من احلدود[ من 



154

دوهنا، وبالتايل فإن أول خطوة جيب علينا القيام هبا تتمثل بإنشاء سياج أمني عىل احلدود الرشقية 
العامنْي  خالل  أنشأناه  الذي  السياج  إىل  وصواًل  إيالت  من  انطالقًا  تدرجيي  بشكل  ]األردنية[ 
املاضينْي يف هضبة اجلوالن. أرجو التوضيح أن السياج ال حيول دون التوغالت بشكل مطلق، كام 
أنه ال يمنع إطالق النار عرب السياج مثلام شهدناه- يف حادثة مأساوية قبل أسبوع ]قاصدًا حادث 
مقتل الصبي عمر قراقرة لدى تواجده بمحاذاة احلدود السورية[- كام أنه ال حيول دون إطالق 
الصواريخ فوق السياج أو حفر األنفاق حتته. غري أن السياج إنام يقلص بصورة دراماتيكية احتامالت 
االجتياح الربي إىل داخل دولة إرسائيل. أرجو منكم تصور أوضاعنا إزاء القوى اجلهادية يف سيناء 
لوال إنشائنا السياج األمني عىل احلدود اإلرسائيلية املرصية. كام صار واضحًا اآلن سبب إرصاري 
عىل بقاء احلدود األمنية اإلرسائيلية رشقًا عىل امتداد هنر األردن، إذ كيف سيكون مآل األمور، يا 
ترى؟ قد يستهدف مدهّ تنظيم )داعش( ]الدولة اإلسالمية يف العراق والشام[ األردن خالل فرتة 
وجيزة، وسوف أتطرق إىل هذه املسألة الحقًا. عىل كٍل جيب أن نستطيع صدهّ موجات اإلرهاب 

والتشدد التي قد تأيت من الرشق عىل خط األردن وليس يف ضواحي تل أبيب.
 أما التحدي الثاين الذي نواجهه فيتمثل بتحقيق االستقرار يف املنطقة الواقعة غريب خط األمن 
عىل ]هنر[ األردن. إذ ختلو هذه املنطقة الوسطية- هيودا والسامرة- من أي قوة قادرة عىل ضامن 
أمن إرسائيل ما عدا جيش الدفاع وأجهزتنا األمنية. وقد ثبت مرة تلو أخرى أنه ال يمكن بعد 
مغادرة القوى الغربية االعتامد عىل قوى حملية قام الغرب بتأهيلها لصدهّ اإلسالميني. وقد وقع 
يف حالة اجليش اللبناين لدى تعامله يف حزب الل بعد خروج إرسائيل من لبنان، ثم يف قطاع غزة 
عند اندحار قوات السلطة الفلسطينية أمام محاس بعد مغادرتنا، وهكذا يتكرر األمر نفسه اآلن 
يف العراق بعد خروج القوات األمريكية منه. أهيا األصدقاء، هذه حقيقة ال يمكن جتاهلها بسبب 
تصورات سياسية مل تُعد سارية املفعول. لذلك جيب إدراك حقيقة اضطرار إرسائيل- ضمن أي 
تسوية مستقبلية مع الفلسطينيني- ملواصلة سيطرهتا األمنية امليدانية وصواًل إىل ]هنر[ األردن 
خالل فرتة طويلة جدًا. هذه هي القاعدة العملية لفكرة الدولتنْي القوميتنْي التي كنت قد عرضتها 
يف خطايب بجامعة بار إيالن ]العام 2009 حيث كان السيد نتنياهو قد أعلن رسميًا موافقته عىل 
فت املوضوع حينها بالكلامت اآلتية:  حل الدولتنْي[ الذي كان وما زال يعكس تصوري. لقد عرهّ
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»]وجود[ دولة فلسطينية منزوعة السالح تعرتف بالدولة اليهودية«. لكن ماذا تعنيه هذه الكلامت، 
ال سيام يف ضوء ما جيري يف املنطقة املحيطة بنا؟ َمن يمنع التوغل ]املعادي[ يف أراضيها ]قاصدًا 
والصواريخ  القذائف  إنتاج  يمنع  َمن  أراضينا؟  إىل  وامتداده  نشأهتا[  بعد  الفلسطينية  الدولة 
داخل األرايض الفلسطينية وإطالقها عىل املدن اإلرسائيلية؟ علاًم بأن األمر نفسه حيدث حاليًا 
يف قطاع غزة الذي أخليناه بالكامل. َمن يمنع إرسال اإلرهابيني االنتحاريني انطالقًا من املدن 
الفلسطينية إىل مدننا؟ َمن يمنع حفر األنفاق من أراضيهم إىل أراضينا؟ علاًم بأن هذا ما جيري 
حاليًا يف قطاع غزة وليس فيه وحده باملناسبة، َمن يمنع كل ذلك؟ ال أحد ما عدا جيش الدفاع 
وجهاز األمن العام )الشاباك( سواء بالتعاون مع القوات الفلسطينية من عدمه. جيب أن تتحكم 

إرسائيل بمسألة نزع أرايض الدولة الفلسطينية من السالح وإال فإهنا لن تصمد.
ر املنسجم مع التطورات اجلارية واخلاص بالتسوية مع  أعتقد بأنه جيب علينا دفع هذا التصوهّ
الفلسطينيني، ما يعني سيطرهتم سياسيًا واقتصاديًا عىل أراضيهم بالتوازي مع استمرار النشاط 
ها من العنارص اإلرهابية. إن  األمني اإلرسائييل امليداين طبقًا لالحتياجات العملياتية ضامنًا خللوهّ
إخالء القوات اإلرسائيلية هلذه األرايض سوف يؤدي عىل األرجح إىل سقوط السلطة الفلسطينية 
ض دولة إرسائيل للخطر  أمام قوى التشدد اإلسالمي مثلام حدث يف غزة، كام أن األمر سيعرِّ
اجلسيم. وأسمع االدعاءات واملواقف املعارضة حيث يقال إن هذا التصور ال يتامشى مع السيادة 
الفلسطينية أو أنه يستحيل إبقاء قوات كانت يف حالة تنازع فيام بينها ]بمعنى إبقاء قوات إرسائيلية 
يف األرايض الفلسطينية[.. هل يقال هذا الكالم عن جد؟ هل ال تتوافق السيادة األملانية مع وجود 
قوات أمريكية هناك؟ هل ال تتناغم السيادة الكورية اجلنوبية مع تواجد قوات أمريكية هناك؟ 
علاًم بأن هذه التدابري ما زالت سارية بعد ميض 60 أو 70 أو 80 سنة بعد إرسائها ]يف حالة أملانيا 
حيث ُتعتمد هذه التدابري منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية[ )وفرتة أقل من ذلك يف حالة كوريا 
اجلنوبية(. هل ال تنسجم السيادة اليابانية مع وجود قوات أمريكية؟ وملاذا تم اعتامد هذه التدابري 
أصاًل يف احلاالت املشار إليها؟ مل يكن ذلك إال ملجرد تلبية االحتياجات األمنية للواليات املتحدة 
كام كانت تفهمها. وعليه يمكن أن تتساوق السيادة مع حالة كهذه، ال بل جيب عليها أن تتكيف 
مع االحتياجات األمنية احلقيقية التي أصبحت تتجىل أمامنا، والتي تتداولون حوهلا اآلن، علاًم 
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بأهنا تستوجب استمرار التواجد اإلرسائييل والنشاط األمني اإلرسائييل يف أرايض هيودا والسامرة 
وعىل خط ]هنر[ األردن، وكل َمن يرفض إدراك هذه احلقيقة إنام يرفض مواجهة الواقع. بالطبع 
هناك جهات يف املجتمع الدويل ترصهّ عىل رفضها االعرتاف هبذا الواقع، مع أنني ال أنفي احتامل 
إقناعهم باألمر، لكن آخر َمن يقتنع هي عدة دول يف أوروبا الغربية التي تظل تدعو إىل فرض 
مقاطعات بمختلف أشكاهلا عىل إرسائيل ملجرد تواجدنا ونشاطنا يف هيودا والسامرة واجلوالن- ال 

أكثر وال أقل من ذلك- وكأن اجلوالن هو موطن حلهّ املشاكل..
 فيام يتعلق بقضية املستوطنات فهي من القضايا التي جيب علينا حلها ضمن التسوية الدائمة، 
وأرى جواز حلها، لكنها ليست أصل النزاع بيننا وبني الفلسطينيني، بل إن هذا األصل يعود 
إىل رفض االعرتاف بالدولة اليهودية ضمن أي حدود كانت، وعليه فلن تغري عملية إخالء أي 
مستوطنة شيئًا دون حل هذه القضية، مثلام كنا قد شهدناه بعد عملية إخالء غزة. وبالتايل يتعني 
عىل أبو مازن ]رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس[- وبعد أن أدىل بترصيح هامهّ يف العربية 
السعودية منددًا بعملية اختطاف ]الشبان اإلرسائيليني الثالثة[- فك حتالفه مع محاس التي 
ترفع لواء عمليات االختطاف واإلرهاب، ناهيك عن رفعها لواء القضاء عىل دولة إرسائيل. 
وستقتيض الرضورة لدى عودتنا إىل طاولة املفاوضات- كام أمتنى ذلك- التعامل ليس مع قضية 
االعرتاف املتبادل بني دولتنْي قوميتنْي ووقف التحريض املتواصل ضدنا ]يف أرايض السلطة 
الفلسطينية[ فحسب- بل أيضًا مع قضية الرتتيبات الضامنة الستمرار سيطرتنا األمنية امليدانية 
وصواًل إىل خط ]هنر[ األردن. ويأيت ذلك ألنه ال توجد- عىل األقل يف املستقبل املنظور- أي 
جهة أخرى تستطيع القيام هبذه املهمة بداًل منا، سواء أكان األمر يتعلق بالقوات الفلسطينية أو 
القوات الدولية. إذ كنا قد شهدنا مرة تلو أخرى أن اجلهة األوىل ]القوات الفلسطينية[ عاجزة 

عن ذلك فيام ستنسحب اجلهة الثانية ]القوات الدولية[ من امليدان عاجاًل أم آجاًل.
 أما التحدي الثالث الذي يواجهنا فيتعلق بإنشاء حمور للتعاون اإلقليمي. وال أعترب هذا 
األمر حتديًا فحسب بل فرصة سانحة أيضًا. إذ نعجز عن حل الرصاعات بني املتشددين 
ان  السنة والشيعة سواء يف سورية أو يف العراق أو يف أي مكان آخر. إن كال املعسكرْين عدوهّ
لدودان لنا، سواء املعسكر الشيعي بقيادة إيران أو املعسكر السني بقيادة القاعدة وداعش. 
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غري أهنام يعاديان أيضًا جهات أخرى مما يفسح املجال أمام تكثيف التعاون اإلقليمي علاًم 
بأنه صار موجودًا ويمكن تشديده. وجيب علينا وبإمكاننا تقليص األذى املحتمل الذي قد 

تلحقه بنا وباآلخرين عنارص إسالمية متشددة. 
 وجيب علينا مثاًل دعم اجلهود الدولية لتعزيز األردن ودعم تطلع األكراد لالستقالل. إن 
السبب  وهلذا  نفسها،  عن  الدفاع  عىل  وقادرة  قوي  جيش  ذات  معتدلة  مستقرة  دولة  األردن 
بالذات جيدر بذل جمهود دويل لدعمه. وينطبق املوقف ذاته عىل األكراد باعتبارهم شعبًا مقاتاًل 
سبق وأثبت التزامه السيايس واعتداله السيايس مما جيعله جديرًا باالستقالل السيايس. وأعتقد 
أيضًا بأنه جيب علينا التعاون مع مرص ودول أخرى لصدهّ االمتداد الشيعي أو السني املتشدد إىل 
أراضيها. ويبدو يل، يا عاموس ]يادلني، رئيس معهد أبحاث األمن القومي والرئيس السابق 
لشعبة االستخبارات العسكرية[، أننا كنا قد حتدثنا العام املايض ]خالل املؤمتر السابق للمعهد[ 
عن هذا التغيري، وبالفعل جرت الكثري من االتصاالت وإجراءات التعاون- كام تعلمون- مع 
الدول التي تربطنا هبا عالقات سلمية. وأرى أن فهم وجود نسيج من املصالح األوسع عىل 
امتداد الرشق األوسط ال يمثل تقديرًا شخصيًا خيصني فقط أو خيص التقدير اإلرسائييل وحده، 

وذلك حتديدًا لألسباب التي نشهدها وبام سبق األحداث األخرية يف العراق.
 إن التحدي الرابع واألخري- وهو األهم- مشرتك لكثري من اجلهات يف الرشق األوسط 
ل إيران إىل دولة عتبة نووية. إذ جيب علينا احليلولة دون حصول طرف من  ويتعلق بمنع حتوهّ
أطراف الرصاع الدموي الدائر يف منطقتنا عىل أسلحة الدمار الشامل. إن تسلح جهات متطرفة 
بالسالح النووي سوف يعرض العامل أمجع للخطر. وبحسب هذا املفهوم من األفضل عدم 
التوصل إىل اتفاق ]مع إيران حول برناجمها النووي[ وليس التوصل إىل اتفاق يسء معها. َدعوين 
أواًل أرشح طبيعة االتفاق اجليد ]مع إيران[ حتى أستطيع تبيان طبيعة االتفاق اليسء معها. إن 
االتفاق اخلاص بالسالح الكيميائي يف سورية ]هو مثال عىل االتفاق اجليد[، علاًم بأنه مل يضع 
حدًا للنزاع الدائر هناك، لكنه أدى إىل إخراج غالبية املواد الكيميائية من األرايض السورية 
و]إزالة[ القدرات الكيميائية السورية. بالطبع تقتيض احلاجة إنجاز العمل )علاًم بأنه أوشك 
عىل هنايته لكنه مل ينتِه بعد(. الِحظوا أنني استخدمت كلمة »إخراج املادة«، حيث أسفر االتفاق 
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املعتمد يف سوريا- وجيب القول إن اعتامده جرى بقيادة وتعاون مؤثر بني الواليات املتحدة 
وروسيا- عن إخراج املواد الكيميائية من سورية وإزالة قدراهتا عىل إنتاج السالح الكيميائي. 
غري أن هذا االتفاق خيتلف عام تسعى إليه إيران، حيث يؤسفني القول إن ثمة مؤرشات عىل 
أهنا قد حتقق مبتغاها. إذ ترص إيران ليس عىل ]عدم[ إزالة ]قدراهتا النووية[ أو ]عدم[ إخراج 
]املواد النووية من أراضيها[، بل إهنا ترص عىل ما يتعلق بتجميد ]برناجمها النووي[ أو مراقبته. 
وبالتايل ال يعني األمر إزالة قدراهتا بل مراقبتها. وبمقتىض اتفاق كهذا ستحتفظ إيران سواء 
باملواد النووية أو بوسائل ختصيب اليورانيوم الالزمة إلنتاج القنبلة النووية عىل أهنا ستخضع 
للمراقبة. غري أن نظام الرقابة ال يستطيع منع ختصيب اليورانيوم لغرض ]إنتاج[ القنبلة. إذ 
تستطيع إيران أواًل التحايل عىل نظام املراقبة )وسبق هلا أن مارست ذلك طيلة سنوات( أو 
بوسعها القيام بيشء آخر، بمعنى أهنا تستطيع أن »تكنهّس« ]نظام املراقبة[ جانبًا وتشق طريقها 
إىل األمام. هذا هو جوهر فكرة االخرتاق والركض إىل األمام )break out(، حيث يتم إبعاد 
املفتشني ثم الركض إىل األمام نحو التخصيب، أسوة بام كانت كوريا الشاملية قد فعلته. إن 
الصيغة التي تم اعتامدها يف حالة كوريا الشاملية كانت مبنية عىل التجميد واملراقبة )أي مراقبة 
القدرات(، بينام كانت التسوية اجلاري تطبيقها يف سورية قائمة عىل نزع القدرات وإخراج 
]املواد[. وكان موقف إرسائيل وال يزال ينص عىل أن إيران ال حتتاج إىل قدرة التخصيب عىل 
اإلطالق، ذلك ألهنا ال حتتاج حتى إىل جهاز طرد مركزي واحد إذا كانت معنية باحلصول 
عىل الطاقة النووية لألغراض السلمية. وتوجد حاليًا 17 دولة تقوم بتوليد الطاقة ]النووية[ 

لألغراض املدنية دون أن متارس أي منها إجراءات ختصيب ]اليورانيوم[.
)املعروفة  الكربى  الدول  من  الوارد  االستعداد  عن  نسمع  عندما  بالقلق  نشعر  إننا    
الدويل-  األمن  جملس  يف  العضوية  الدائمة  اخلمس  الدول  تضم  ]التي   )1+5 بمجموعة 
أملانيا[ للموافقة عىل  املتحدة- باإلضافة إىل  روسيا والصني وبريطانيا وفرنسا والواليات 
]اعتامد نظام مراقبة يسمح[ باختصار الفرتة التي ستحتاجها إيران لتحقيق ذلك االخرتاق 
]نحو إنتاج القنبلة النووية[ من »سنوات« إىل »سنة«. وإذا بقيت داخل إيران آالف أجهزة 
الطرد املركزي- ولو كانت جممدة- فإن الفرتة املطلوبة لتحقيق االخرتاق سترتاجع لتصبح 
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عدة أشهر أو عدة أسابيع ال أكثر. وإذا وافقت الدول الكربى عىل اعتامد نظام كهذا، فإهنا 
ستبقي بذلك إيران دولة عتبة نووية هتدد إرسائيل واملنطقة مما سيؤدي إىل مسعى رسيع من 
دول أخرى يف الرشق األوسط نحو احلصول عىل السالح النووي. إن اتفاقًا كهذا سيكون 
خطريًا بالنسبة للعامل أمجع. وعليه نعمل قصارى جهدنا للتأثري عىل الدول الكربى لغرض 
جتنب اتفاق كهذا أو تعديله. إننا نتحادث مع أصدقائنا األمريكيني ومع ممثيل مجيع الدول من 
رته. إنني لست واثقًا من حصول هذا األمر.  جمموعة 5+1، لكي تكون النتيجة خمتلفة عام صوهّ
لقد ُقدنا عىل مدى سنوات كفاحًا مستميتًا ضد الربنامج النووي اإليراين وجندنا ]املجتمع 
الدويل[ لفرض عقوبات عليه، وبالفعل متخضت هذه املساعي عن إعاقة الربنامج النووي 
اإليراين لسنوات كثرية. ويتوجب علينا مواصلة عملنا بمنتهى القوة ملنع إيران من التوصل 
إىل اتفاق مع الدول الكربى ينطوي عىل استسالم هلا. وأعتقد بأن حتقيق هذا اهلدف ممكن 

إذا تم إبداء اإلرادة احلازمة وتركيز اجلهود الالزمة.
 أهيا الكرام، إنني أالحظ هنا  أصدقاء السالح الذين احتفظوا بشباهبم، وهذا هو اجلانب 
ة كام نشهدها اآلن.  اإلجيايب.. لقد شهدنا عىل مر السنني الكثري من التطورات لكننا مل نشهد هزهّ
وسوف تستمر اهلزة يف الرشق األوسط سنوات طوااًل. لقد نوهت هنا إىل 4 حتديات- محاية 
احلدود، وحتقيق االستقرار يف املنطقة املمتدة بني خط احلدود األمنية يف األردن وجتمعاتنا 
السكانية الكربى، والتعاون اإلقليمي لوقف انتشار التشدد اإلسالمي بمختلف أشكاله، 
ومنع حتول إيران إىل دولة عتبة نووية. وأعتقد بأن كل هذه التحديات هلي حتديات ذات 
أمهية قصوى بالنسبة ألمن إرسائيل، لكنني أعتربها ذات أمهية بالنسبة للمجتمع الدويل كله 
وباألخص بالنسبة للغرب. إنكم تنظرون إىل ما يدور حولكم لتشاهدوا حقيقة ما أصبحنا 
نِعظ به منذ عقود. إذ ال توجد نقطة ارتكاز لضامن االستقرار واألمن يف املنطقة تشبه إرسائيل 
أمن  لتعزيزها سواء من أجل  يمكن  ما  أقص  نعمل  أن  علينا  منها. جيب  تقرتب  أو حتى 
إرسائيل أو من أجل السالم واالستقرار يف املنطقة أو من أجل مستقبلنا، ال بل أستطيع أن 
أقول حاليًا بنظرة موضوعية- ليس من أجل مستقبلنا فقط. جيب علينا مواصلة العمل عىل 

تعزيز دولتنا وجيشنا، إذ مل ولن يكون لذلك أي بديل.  
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كلمة نتنياهو خالل مؤمتر 
»رؤية إسرائيل للعام 2020« الذي عقد مببادرة

»مركز بيغن - السادات للدراسات اإلستراتيجية«
التابع جلامعة بار إيالن )2013/10/6(

]خطاب بار إيالن 2[

ِهرشكوفيتس  داين  صديقي  إيالن(  )بار  جلامعة  اجلديد  للرئيس  الشكر  تقديم  أرجو 
د املواهب. وكان داين قد أدى بامتياز منصب وزير العلوم والتكنولوجيا يف  وهو رجل متعدهّ
حكومتي السابقة ليصبح اآلن، بفضل قرار ممتاز اختذمتوه، رئيسًا هلذه اجلامعة اهلامة. إنني 
عىل ثقة، يا داين، بأنك تتعامل بشكل جيد مع أحجية حتقيق التوازن يف امليزانيات إىل جانب 
القضايا األخرى الواجب عليك تقديم احللول هلا. كام أنني أهنئ ]الرئيس املنتهية واليته 
موشيه  الربوفسور  وصديقي  اجلامعة  وإدارة  كافيه  موشيه  الربوفسور  إيالن[  بار  جلامعة 
أرنس وزير الدفاع األسبق. كام أرجو هتنئة احلائزين عىل أوسمة الرشف من اجلامعة وهم 
أصدقائي تومي هخت وموزي فريهتايم وسول كوشيتيس كوهنم يستحقون كل االحرتام 

الذي متنحوهنم إياه.
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لقد طالعُت مؤخرًا ُكتيبًا يقع يف 100 صفحة للمؤرخ األمريكي الرائع ويل دورانت الذي 
رحل قبل قرابة 50 عامًا. لقد ألف دورانت الكثري من الكتب ومنها »تاريخ احلضارة« الذي 
يضم 11 جملدًا، إال إنه وضع يف أواخر أيامه الكتاب املشار إليه حتت عنوان »ِعرَب التاريخ«، 

حيث ينبغي للجميع قراءته كون احلقيقة منقوشة يف كل سطر من سطوره. 
َدُعوين أطلعكم عىل األخبار السيئة واألخبار السارة الواردة فيه عىل حد سواء.

إن األخبار السيئة تتمثل بإدراك املرء لدى تفرغه من قراءة الكتاب حقيقة كون »األرقام 
الكربى« هي احلاسمة عىل مرهّ التاريخ حيث هلا أمهيتها البالغة. غري أنه توجد أيضًا بعض 
األخبار اإلجيابية إذ يشري ]دورانت[ يف الصفحة رقم 17 عىل ما أعتقد من كتابه إىل أنه قد 
تكون هناك حاالت استثنائية تشذ عن هذه القاعدة كوهنا تتمكن من مكافحة احتامالت 
م ]املؤرخ املذكور  نجاحها الضئيلة بفضل تكوين قوة حضارية كام كان حيلو له تسميتها. وقدهّ

دورانت[ إرسائيل مثااًل عىل حالة استثنائية كهذه.
إيالن[،  بار  جامعة  رئيس  ]هرشكوفيتس،  داين  يا  وقلت  سبق  كام  أثبتنا،  أننا  وأرى 
خالل 65 عامًا من عمر الدولة أننا بالفعل حالة استثنائية، لكن يتعني علينا مواصلة أدائنا 
االستثنائي من خالل احلفاظ عىل أسسنا الروحانية أيضًا. وقد تم قبل أسبوعني العثور عىل 
املبكى ]يف القدس[ يعود تارخيها حسب علامء اآلثار إىل بداية  رصيعة ذهبية قرب حائط 
القرن السابع حيث ُنقشت عليها صورة الشمعدان السباعي وهو شارتنا الوطنية باإلضافة 
إىل نقش صورة التوراة عىل وجه ونقش صورة بوق النفري ]رمز هيودي آخر يتم النفخ فيه 
عند حلول عيد رأس السنة العربية[ عىل الوجه اآلخر. وهكذا جتلَّت عقيدتنا كاملة عىل 
رصيعة واحدة. ويأيت االكتشاف بعد ميض ألفيتنْي من الوجود اليهودي يف أرض إرسائيل 
علاًم بأن بداية وجود الشعب تعود إىل ما يقارب 4 آالف عام. وعليه يبدو أن هناك شيئًا مميزًا 
يف حالتنا الشاذة، يف هذا التكامل اخلاص ما بني تراث املايض واسترشاف املستقبل بمنتهى 
القوة واملوهبة وحتى )أستطيع قول ذلك( العبقرية القائمة لدى شعبنا. وال شك يف أن هذه 
اجلامعة ]جامعة بار إيالن[ هي جزء من املجهود القومي والدويل الذي نبذله حفاظًا عىل 

الرتاث وسعيًا لدجمه مع املستقبل.
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إنني أشكركم عىل دعويت إللقاء كلمتي هنا بعد ميض 20 عامًا عىل إنشاء مركز بيغن- 
السادات ]لألبحاث[. لقد حدثت تطورات كثرية خالل هذه الفرتة. وقد وقعنا عىل الصعيد 
السيايس معاهدة السالم مع األردن. كام أننا نخوض طيلة هذه الفرتة، أي 20 عامًا بالتحديد، 
نا أيضًا  املفاوضات مع الفلسطينيني ساعني لتحقيق تسوية سلمية رغم تقلبات الزمن. ومتكهّ
خالل هذْين العقدْين من محاية اتفاقية السالم مع مرص وهو أمر ال يمكن االستهانة به. غري 
أن التطورات ذات املغزى األكرب يف الرشق األوسط عىل امتداد هذه الفرتة ختصهّ دون شك 
السنوات األخرية لتلقي بظالهلا عىل ما سبقها إذا ما نظرنا إليها باملنظار اإلقليمي. دُعوين 
ه إىل تطورْين من هذه التطورات: اهلزة التارخيية اجلارية يف العامل العريب والتي ما زالت  أنوهّ
يف غمرة أحداثها البعيدة عن هنايتها )إذا ما كان هناك أصاًل يشء يمكن تسميته »هناية«(؛ 
وبالطبع جهود إيران املتواصلة لتطوير السالح النووي. إذ إن إيران تسعى إىل اهليمنة عىل 
الرشق األوسط برمته ال بل عىل ما يتعداه باإلضافة إىل القضاء عىل دولة إرسائيل. إن هذه 

ن بل متثل اهلدف بعينه. املقولة ليست بمثابة تكههّ
ثمة نظرة متطابقة لدى إرسائيل والواليات املتحدة بالنسبة لرضورة منع إيران من احلصول 
عىل السالح النووي. وقد قال الرئيس اإليراين يف األمم املتحدة قبل أيام عدة إن بالده معنية 
قه، لكني حري بَمن  باملرشوع النووي ألغراض مدنية ليس إال، هكذا قال. إنني ال أصدِّ
يرغب يف اختبار أقواله أن يطرح عىل النظام اإليراين سؤااًل بسيطًا كالتايل: إذا مل ترغبوا سوى 
ون عىل ]أن يشمل برناجمكم  يف احلصول عىل الطاقة النووية لالحتياجات السلمية فلامذا ترصهّ
النووي[ أجهزة الطرد املركزي لتخصيب اليورانيوم ومفاعالت تعمل بالبلوتونيوم؟ علاًم 
نات غري مطلوبة أصاًل لتوليد الطاقة النووية السلمية، ال حاجة إليها مطلقًا،  بأن هذه املكوِّ
لكنها ُتعترب حيوية إلنتاج املادة االنشطارية املطلوبة للحصول عىل السالح النووي. جيب 
نات غري مطلوبة عىل اإلطالق لتلبية االحتياجات السلمية.  إدراك هذه احلقيقة، إن هذه املكوِّ
وهناك 17 دولة من الدول الرائدة عامليًا ومنها كندا واملكسيك وإسبانيا وسويرسا والسويد 
وإندونيسيا )وعدد سكاهنا ربع مليار نسمة( وغريها من الدول الكثرية التي تنتج الطاقة 
بلوتونيوم. وال يرصهّ أحد عىل تضمني  أو مفاعالت  املركزي  النووية بدون أجهزة للطرد 
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نات إال إذا أراد إنتاج املادة االنشطارية املطلوبة للقنابل النووية. وال  برناجمه النووي هذه املكوِّ
يرصهّ ]النظام اإليراين[ عىل هذا األمر فحسب بل إنه مستعدهّ جللب املعاناة الكبرية عىل شعبه 
عىل اعتبار أن هذا املسعى ينطوي عىل حالة صدام مع العقوبات واإلمالءات الصادرة عن 
جملس األمن الدويل. ترى، ملاذا يفعل ]اإليرانيون[ ذلك؟ ربام لنقص موارد الطاقة لدهيم؟ 
كال، إذ لدهيم موارد الطاقة من الغاز والنفط، وأخصهّ الغاز الطبيعي بالذكر كونه متوافرًا 
وقاباًل لالستخدام الفوري إلمداد املشاريع الصناعية فيه وتشغيل كل ما هو مطلوب. لدهيم 
نهم من تلبية احتياجات أجزاء كبرية من العامل أمجع عىل مدى  كم هائل من املوارد لدرجة متكهّ

سنوات طويلة بفضل ما يوجد يف أراضيهم، ناهيك عن سد احتياجات دولتهم وحدها. 
وبالتايل جيب عىل املجتمع الدويل اعتامد املوقف اآليت إزاء إيران: إننا مستعدون للتوصل 
حلل دبلومايس عىل أن يضمن نزع قدرات إيران عىل تطوير السالح النووي. ويعني ذلك 
اليورانيوم  النووي اإليراين[ من أجهزة الطرد املركزي وعمليات ختصيب  خلو ]املرشوع 
ومفاعل البلوتونيوم. ما مل تتجرد إيران من أجهزة الطرد املركزي ومفاعالت البلوتونيوم 
ال جيوز ختفيف العقوبات املفروضة عليها ولو بمكيال ذرة، بل بالعكس جيب تشديدها. 
يسعى  التي  الضبابية  طبقة  عرب  وتتغلغل  السكني  مثل  وقاطعة  وحادة  بسيطة  احلقيقة  إن 
]اإليرانيون[ إىل تكثيفها. إذا كانوا يتجهون نحو السالم فإهنم سوف يوافقون عىل االستجابة 
هلذه املطالب؛ وإذا مل يتجهوا نحو السالم فلن يوافقوا عليها. لعل احلاجة تقتيض اختصار هذه 
الصيغة لتكون كاآليت: »إذا فككوا ]برناجمهم النووي العسكري[ -  حصلوا ]عىل ختفيف 
العقوبات[، وإذا مل يفككوا- لن حيصلوا«. ويشار إىل أن هذا الرصاع يتسم بالقسوة لوجود 
ميل إنساين فطري نحو التمني والتصديق والتجربة. فيام يتعلق هبذه التجربة فإننا جاهزون 
ها أي حدود أو معايري، ناهيك عن رضورة  خلوضها لكن ال جيوز أن تكون التجربة ال حتدهّ

اقرتاهنا بالنظرة العقالنية الواعية.
، بموازاة السعي لوقف التسلح اإليراين واحلفاظ عىل اتفاقيات السالم مع  كام أننا هنتمهّ
مرص واألردن، بوضع حد للنزاع مع الفلسطينيني، بمعنى حتقيق السالم احلقيقي وتوفري 
األمن احلقيقي- ليس األمن الذي يامثل احلرب عىل الورق بل األمن امليداين احلقيقي- لنا 
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وألوالدنا وألحفادنا. هذا ما يتطلع إليه مجيع املواطنني اإلرسائيليني. غري أن السعي إلهناء 
النزاع يقتيض إدراك جذور النزاع.

إنجاز واحد عىل األقل عند مناقشة  أنه تم حتقيق  املسألة ألنني أعترب  إنني أطرح هذه 
النزاع القائم بيننا وبني الفلسطينيني، حيث يتمثل هذا اإلنجاز بأنه بات من الصعب عىل من 
كان يعتقد بأن هذه القضية هي لب الرصاع يف الرشق األوسط أن يديل هبذا الكالم دون أن 
يبدو »مسخرة«. إن القضية الفلسطينية ليست جوهر الرصاع احلاصل يف ليبيا أو تونس أو 
اجلزائر أو مرص أو اليمن أو سورية أو العراق واحلبل عىل اجلرار. وكان الكثريون يؤكدون 
لنا عىل مدى سنوات أن جوهر الرصاع يف الرشق األوسط يعود إىل القضية الفلسطينية، لكن 
هذه »البقرة املقدسة«- وفق املقولة الشائعة- أصبحت من ضحايا الثورات العربية احلالية.

ص  غري أنه توجد إىل جانب ذلك »بقرة مقدسة« ثانية، علاًم بأنه يتحتم عىل املرء أن يشخهّ
أواًل املرض بشكل صائب إذا ما أراد شفاءه أو حل مشكلة ما. وعندما يطرح الكثريون 
واملناطق  باالحتالل  يتمثل  جاهز  نمطي  جواب  عادة  يظهر  النزاع  جذور  عن  السؤال 
املناطق« واملستوطنات، سببًا  واملستوطنات وما أشبه. وهكذا تبدو »سيطرة إرسائيل عىل 
رئيسيًا يف إبقاء النزاع ال بل يف إحداثه أصاًل، لكنني أتساءل: هل هذا القول صحيح أصاًل؟.

إنني شخصيًا، إذا كان عيلهّ أن أختار حدثًا معينًا النطالق هذا النزاع، أعترب أن تاريخ 
اندالعه يعود إىل العام 1921 حيث هاجم عرب فلسطينيون مقرهّ القادمني اجلدد يف يافا. وكان 
هذا اهلجوم قد أسفر عن مقتل عدد من اليهود ومنهم الكاتب املعروف يوسف حاييم برينر. 
واستهدف ذلك اهلجوم مبارشة اهلجرة اليهودية. وكان جدي قد وصل إىل يافا، وحتديدًا إىل 
، قبل ذلك بعام وكان غريه آخرون كثريون. وبالطبع مل يستهدف ذلك اهلجوم أي  ذلك املقرهّ
»مناطق« ومل تكن أي مستوطنات موجودة يف تلك الفرتة، بل إنه استهدف هجرة اليهود إىل 
أرض إرسائيل. ثم تبعته هجامت أخرى، حيث تم العام 1929 القضاء بقسوة ال حدود هلا 
عىل التجمع السكاين اليهودي القديم يف اخلليل الذي استمر هناك دون انقطاع تقريبًا عىل 
مدى ما يقارب 4 آالف عام. ثم حصلت املجازر الدموية التي يسميها البعض »األحداث« 
]فيام درج الفلسطينيون عىل تسميتها »الثورة«[ بني عامْي 1936- 1939 متمثلة هبجامت 
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متكررة ومُمَْنهجة عىل التجمعات السكنية اليهودية يف البالد. ثم جاءت خطة التقسيم العام 
1947 وُطرح االقرتاح بإقامة دولة عربية )مل يتم آنذاك احلديث عن دولة فلسطينية بل كان 
يقال دولة عربية( ودولة أخرى هيودية. وقد وافق اليهود عىل اخلطة فيام رفضها العرب. 
وقد جاء هذا الرفض ألن القضية مل تكن آنذاك- مثلام هي ليست كذلك حاليًا أيضًا- قضية 
الدولة الفلسطينية، بل بقيت القضية املحورية تتعلق لألسف الشديد بالدولة اليهودية. وتبع 
ذلك احلصار اخلانق ]الذي فرضته اجليوش العربية[ علينا بعد ميض 19 عامًا آخر أي العام 
1967 سعيًا القتالعنا وإمخاد شعلة حياتنا. ماذا كان سبب فرض ذلك الطوق؟ علاًم بأنه مل 
تكن هناك يف تلك الفرتة ال »مناطق« وال احتالل )إال إذا كانت تل أبيب أو يافا ُتعترب أرضًا 
حمتلة( وال مستوطنات. وهكذا كان اجلمهور العريب ينتقدنا نقدًا عنيفًا بني عامْي 1921 
و1967، أي طيلة نصف قرن تقريبًا، بغض النظر عن أي مستوطنات أو عام يتم تصويره 

عىل أنه جوهر النزاع التارخيي.
إنني أحتدث عن هذا الكالم ألنه يمكن القول: طيب، لقد انتهت كل هذه األمور آنذاك 
]قاصدًا عند وقوع حرب 1967[ ثم تغري كل يشء. غري أن األمور تطورت فيام بعد بشكل 
ما حيث خرجنا من غزة حتى آخر شرب من أراضيها واقتلعنا املستوطنات إال أن االعتداءات 
علينا ما زالت متوالية، إذ تم إطالق نحو 10 آالف صاروخ علينا من داخل أرايض غزة ومن 
املناطق التي أخليناها. وعندما نسأل مطلقي هذه الصواريخ وَمن يقف خلفهم: ملاذا تطلقون 
النار عىل اليهود؟ فإهنم جييبون علينا بالقول: إننا نسعى لتحرير فلسطني. ترى، ما هي تلك 
»فلسطني« التي يتحدثون عنها؟ هل هي مناطق هيودا و السامرة؟ كال! بالطبع، إهنا تشمل 
عي  أيضًا هذه املناطق لكنهم يتحدثون عن بئر السبع وأشكلون )جمدل( وعكا ويافا. ثم يدهّ
البعض قائاًل: طيب، هذه هي مقوالت صادرة عن محاس واجلهاد اإلسالمي لكن اجلهات 
األكثر اعتدااًل يف هيودا والسامرة، أي السلطة الفلسطينية، ال متارس اإلرهاب. إن هذا القول 
صحيح حيث يوجد هنا فارق هام: هؤالء ]السلطة الفلسطينية[ ال يامرسون اإلرهاب حقيقة، 
ه إليهم طلب القول: طيب، هل تعرتفون؟ وال يقصد السائل مناطق هيودا  لكن عندما ُيوجَّ
ون عليه قائلني:  والسامرة أو الضفة الغربية بل االعرتاف أخريًا بالدولة اليهودية، فإهنم يردهّ



166

إننا مستعدون لالعرتاف بالشعب اإلرسائييل أو بإرسائيل. غري أنني مرصهّ عىل هذا السؤال 
للشعب  القومية  بالدولة  اليهودية،  بالدولة  لالعرتاف  مستعدون  أنتم  هل  أطرحه:  الذي 

اليهودي؟ وكان اجلواب حتى اآلن بـ »ال«. ملاذا يا ترى؟ 
كنت قد قلت يف سياق خطايب هنا قبل 4 سنوات ]»خطاب جامعة بار إيالن« الذي ألقاه 
رئيس احلكومة نتنياهو بعد توليه رئاسة احلكومة العام 2009 وُيعدهّ من أهم خطاباته حيث 
رسم مالمح سياساته فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية[ إن احلل يتمثل بوجود دولة فلسطينية 
منزوعة السالح بشكل حقيقي ومتواصل )علاًم بأن احلاجة إىل نزع السالح واضحة بالنظر 
إىل جتربة املايض( من خالل اعتامد تدابري أمنية واضحة املعامل ودون االستناد إىل قوات دولية. 
لكن فيام يتعلق بالدولة اليهودية طالبت ]الفلسطينيني[ آنذاك باالعرتاف هبا. وقد سألتهم 
آنذاك: ملاذا ال توافقون عىل االعرتاف بالدولة اليهودية؟ إننا ]إرسائيل[ نوافق عىل االعرتاف 
بدولتكم القومية رغم أن الثمن باهظ للغاية كوهنا حتتلهّ أرايض نعتربها جزءًا من وطننا. 
إن هذا األمر ال جيوز االستهانة به وأرجو تكراره يف هذه املناسبة أيضًا ألنه شديد الصعوبة 
بالنسبة لنا، لكنني أرجو التأكيد للفلسطينيني ومراجعتهم هبذا القول: سوف ُتضطرون أيضًا 
لتقديم سلسلة من التنازالت أوهلا التخيل عن حلم حق العودة. إننا لن نكتفي باعرتافكم 
بالشعب اإلرسائييل أو بدولة ثنائية القومية تسعون فيام بعد إلغراقها بالالجئني، بل نؤكد 
أن هذه الدولة ]إرسائيل[ هي الدولة القومية للشعب اليهودي، الدولة التي يستطيع اليهود 
إذا ما رغبوا يف ذلك القدوم إليها، فيام سيكون بإمكان العرب الفلسطينيني إذا أرادوا ذلك 
الذهاب إىل هناك ]قاصدًا الدولة الفلسطينية بعد نشأهتا[. إنني أطالب الفلسطينيني باالعرتاف 
بالدولة اليهودية وأؤكد أن السالم لن حيلهّ ما مل يفعلوا ذلك. إن حتقيق السالم لن يتسنى إال 

بعد اعرتافهم بحقنا يف أن نعيش هنا يف دولة سيادية أو دولة قومية خاصة بنا.
اهلامة  املزيد من الرشوط  باعتباره رشطًا رضوريًا. ويوجد  الكالم  أؤكد هنا هذا  إنني 
هذه  إىل  ه  أنوهّ لكنني  بالنجاح(،  إلنجازها  بل  إجرائها  ملجرد  )ليس  املفاوضات  إلنجاح 
شديدة  قضايا  حل  تقتيض  الفلسطينيني  وبني  بيننا  اجلارية  السياسية  العملية  كون  املسألة 
التعقيد. ولن تتكلل هذه العملية بالنجاح إال إذا استندت إىل أسس حقيقية، سواء أكانت 
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متثل احلقيقة الراهنة أو احلقيقة التارخيية، حيث أرى أن هذه احلقيقة تتعرض لشديد األسف 
هلجمة متواصلة من جانب أعدائنا وخصومنا. إهنم حياولون تقويض الصلة القديمة التي 
تربط شعبنا بأرض إرسائيل وكذلك تقويض احلقائق األساسية املتعلقة بالنزاع الذي جرى 

بيننا وبني الفلسطينيني خالل القرن الـ20.
وقد سمعت عىل سبيل املثال قبل عدة أيام ممثل إيران يتلعثم بحديثه عن اجلرائم النازية 
حيث يصعب عليهم النطق بكلمة »املحرقة«، لكنه أردف قائاًل للتو وبشكل حازم إنه ال 
جيوز السامح للصهاينة باستغالل اجلرائم النازية- أي املحرقة- إلحلاق األذى بالفلسطينيني. 
عي بأن حمرقة اليهود متت بمعزل عن  وهكذا يكرر املمثلون اإليرانيون الرواية املبتذلة التي تدهّ
القضية الفلسطينية ثم جاء قادة احلركة الصهيونية واستغلوا املحرقة إلزاحة الفلسطينيني. 
َدعوين إذن أن أشري إىل احلقائق الصائبة: لقد كان املفتي احلاج أمني احلسيني هو الزعيم بال 
منازع للحركة الوطنية الفلسطينية خالل النصف األول من القرن الـ20. وكان املفتي هو 
القوة الدافعة الرئيسية التي وقفت وراء اهلجامت التي سبق وأرشت إليها ابتداًء مما جرى يف 
يافا العام 1921 وانتهاء باحلرب العاملية الثانية. إن هذه احلقائق معروفة لكن دعوين أطلعكم 
عىل عدة حقائق أخرى قد تكونون أقلهّ معرفة هبا: لقد استقلهّ املفتي يوم 28 ترشين الثاين 
1941 طائرة أقلته إىل برلني حيث التقى هتلر وأبدى له استعداده للتعاون مع أملانيا بأي 
طريقة ممكنة. ثم أقدم املفتي عىل السعي لتجنيد مقاتلني مسلمني يف صفوف اإلس. إس 
إبادة  الرئييس يف مرشوع  الدور  توىل  الذي  الرسي  النازي  األملاين  األمني  ]اجلهاز   )S.S(
اليهود[ يف منطقة البلقان واضطلع بدور فعال يف إطار الربامج الدعائية التي بثها النازيون 

]عرب إذاعة برلني[.
أرجو االستشهاد عىل سبيل املثال بنموذج من الربامج الدعائية التي بثها املفتي العام 
1942: »إذا حتقق النرص عىل إنكلرتا ودحر حلفائها فإن قضية اليهود التي نعتربها أكرب 
خطر لنا ستلقى حلها النهائي«. وكان املفتي قد عمل بني عامْي 1942- 1944 انطالقًا 
من قاعدته يف برلني وحاول عرقلة أي مرشوع إلنقاذ حياة اليهود سواء أكانوا من املجر 
أو أملانيا وبلغاريا وكرواتيا وهي دول خضعت طوعًا لنظام هتلر لكنها سمحت ملواطنيها 
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اليهود بالفرار إىل أرض إرسائيل ومناطق أخرى. واحتجهّ املفتي يف تلك الفرتة عىل عدم 
ختصيص النازيني ما يكفي من موارد ملنع هروب الالجئني اليهود من البلقان. وقد روى 
املوظف األملاين فيلهلم مالكريس يوم 1947/8/6 يف شهادته ضمن حماكامت نورمربغ 
]سلسلة حماكامت جرت ألقطاب النظام األملاين النازي ملعاقبتهم عىل جرائم احلرب وإبادة 
الشعب التي ارتكبوها[ ما ييل: »كان املفتي يطلق احتجاجاته يف أي مكان، سواء يف مكتب 
وزير اخلارجية أو وزير الدولة أو قيادات اإلس. إس األخرى. وقد سلم املفتي مثاًل يوم 
1943/5/13 وزير اخلارجية النازي ريبنرتوب رسالة احتجهّ فيها عىل التفامهات التي 
توصلت إليها أملانيا والتي أتاحت فرصة إبعاد 4 آالف طفل هيودي من بلغاريا، حيث 
متنى املفتي رؤية تصفيتهم مجيعًا«. بدوره أدىل ديرت فيسلتسيني، نائب أخيامن ]كان أدولف 
أخيامن املسؤول األملاين الذي لعب دورًا حموريًا يف مرشوع إبادة اليهود[، بالشهادة التالية 
التي تقشعر هلا األبدان يف إطار حماكامت نورمربغ: »لقد اضطلع املفتي بدور يف اختاذ قرار 
إبادة هيود أوروبا. وال جيوز التغايض عن أمهية دوره، إذ كان املفتي قد اقرتح مرارًا وتكرارًا 
 ]SS-التي تواصل معها، وحتديدًا عىل هتلر وريبتنرتوب ومهلر ]قائد ال عىل الدوائر 
قبل غريهم، إبادة هيود أوروبا حيث كان يعتربها حاًل مناسبًا للقضية الفلسطينية«. كام 
أدىل فيسلتسيني بالشهادة السامعية عام اطلع عليه حول ضلوع املفتي مبارشة يف مرشوع 
»احلل النهائي« ]إبادة اليهود[ حيث قال: »كان املفتي من املبادرين إىل اإلبادة امُلَمنهجة 
ليهود أوروبا وكان رشيكًا ومستشارًا ألخيامن وهتلر عند تنفيذ هذا املخطط. إنه كان أحد 
أفضل أصدقاء أخيامن وكان حيثه بال هوادة عىل ترسيع وترية عمليات اإلبادة. لقد سمعته 
بأم أذينهّ يروي كيف زار هبوية جمهولة حمارق الغاز يف أوشفيتس ]أكرب معسكرات اإلبادة 

النازية[ بصحبة أخيامن«. 
عيه ممثلو إيران وغريهم-  أهيا السيدات والسادة، إن القيادات الصهيونية- وبخالف ما يدهّ
مل يستخدموا املحرقة للقضاء عىل احلركة الوطنية الفلسطينية، بل بالعكس حيث كان أبرز 
زعيم فلسطيني يف ذلك الوقت املفتي احلاج أمني احلسيني هو الذي كان يفتي ويعمل من 
أجل تنفيذ خمطط املحرقة لغرض تدمري احلركة الصهيونية. وكاد هذا املخطط أن ينجح، إذ 



169

متت إبادة هيود أوروبا، وذلك- بني أمور أخرى- بسبب مساعي املفتي، لكن مل يتم القضاء 
عىل احلركة الصهيونية وبالتايل قامت دولة إرسائيل.

إنني أذكر هذا األمر ألنه جيب اقتالع هذه اجلذور أم باألحرى هذه األعشاب الضارة 
السامة. وما زال املفتي شخصية ُتعترب حملهّ إعجاب يف احلركة الوطنية الفلسطينية )]إذا أردتم 
التأكد من ذلك[ أدخلوا املواقع اإللكرتونية واملدارس والكتب الدراسية ]الفلسطينية[(. 
هذه هي األعشاب الضارة الواجب اقتالعها كوهنا جذر النزاع وسبب بقائه. وال يزال جذر 
النزاع هو ما يتكرر وجوده منذ أكثر من 90 عامًا بمعنى املعارضة الشديدة القائمة لدى نواة 
صلبة من الفلسطينيني ملجرد حق الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة خاصة به يف أرض 
التي نخوضها  العملية ]التفاوضية[  إرسائيل. لذا فإنه من الرضورة بمكان، ألجل جعل 
حاليًا ذات مغزى، أن نسمع أخريًا من القيادة الفلسطينية أهنا تعرتف بحق الشعب اليهودي 
يف دولة خاصة به أال وهي دولة إرسائيل. إنني أرجو وأمتنى حصول هذا األمر لكي نستطيع 

امليض قدمًا نحو حل حقيقي للنزاع.
املفاوضات.  خالل  حلها  بالطبع  علينا  سيتعني  كثرية  أخرى  مواضيع  أيضًا  وهناك 
ويأيت يف مقدمتها تقديم حل حقيقي ودائم لالحتياجات األمنية اإلرسائيلية يف املنطقة غري 
املستقرة واخلطرة التي نعيش فيها، ذلك ألننا ال نملك أي ضامنة، حتى يف حال حصولنا عىل 
هذا االعرتاف ]الفلسطيني بيهودية إرسائيل[، عىل تغلغل هذا االعرتاف يف ثنايا املجتمع 
الفلسطيني بكافة رشائحه. وعليه نحتاج إىل تدابري أمنية شديدة الرسوخ لتمكيننا من محاية 
الواقعية  املقاربة  أنفسنا يف حال حدوث رشخ يف السالم. هذه هي  الدفاع عن  أو  السالم 

املسؤولة القائمة عىل االستعداد للميض قدمًا دون تعمية البرص.
ويعيد األمر إىل ذهني موضوعًا آخر. وأعتقد بأن الرشط الرضوري للتوصل إىل حل 
حقيقي ]للنزاع[ كان وما زال واضحًا وضوح الشمس بمعنى زوال رفض االعرتاف بحق 
اليهود يف أن تكون هلم دولة قومية يف أرض أجدادهم، مما جيعل االعرتاف هبذا احلق أهم 

مفتاح حلل النزاع. 
إنني أثق بقوة إرسائيل شعبًا ودولة. وُيعدهّ ما أنجزناه هنا عىل مدى 65 عامًا ]منذ قيام 
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الدولة[ معجزة. كام أننا نحيي اليوم الذكرى الـ40 حلرب يوم الغفران ]1973[. وقد 
تضاعف عدد سكان إرسائيل خالل هذه الفرتة بمقدار 2.5 مرة، فيام تضاعف ناجتنا 
اخلام املحيل 25 مرة )وكأننا نضع 25 اقتصادًا كان بحالة مشاهبة لالقتصاد اإلرسائييل 
إنجازات الفتة  الواحد إىل جانب اآلخر. كام حققنا  ]العام 1973[ ونجعلها تصطفهّ 
يف شتى املجاالت مثل استقدام اليهود واستيعاهبم والعلوم والتقنيات وحترير االقتصاد 
وفتح مناطق النقب واجلليل ]قاصدًا ربطها بأواسط البالد بشبكة من الطرقات السكك 
هذا  يف  املتخصصة  الصناعات  ]قاصدًا  االفرتايض«  »العامل  مدينة  عن  فضاًل  احلديدية[ 
إنشاؤها يف صفد  املزمع  السبع ومدينة علوم األحياء  بئر  ننشئها حاليًا يف  التي  املجال[ 

وأصبحت ماثلة أمام نواظرنا. 
إن هذه املشاريع متثل تطورًا عظياًم. ومل ننتظر جرياننا عند سعينا لتطوير دولتنا بل نواصل 
دنا قوتنا وِزدنا دولتنا رسوخًا  هذا املجهود. وهنالك صلة تربط بني األمرْين، حيث كلام شدهّ
وبنينا اقتصادنا وعززنا جمتمعنا، باختصار كلام أصبحنا أقوياء، سنحت فرصة تغلغل هذا 
التغيري لدى جرياننا أيضًا. وال جيوز لنا بأي حال التخيل عن هذا التغيري كونه رضوريًا لضامن 

مستقبلنا وسالمتنا.
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كلمة نتنياهو يف سياق
اجللسة اخلاصة التي عقدها الكنيست
إلحياء الذكرى اخلامسة عشرة الغتيال

رئيس الوزراء إسحق رابني )2010/10/20(

لقد طالعُت أمس الكلمة األخرية التي ألقاها املرحوم إسحق رابني من عىل هذا املنرب 
وذلك يوم 5 ترشين األول 1995، أي قبل شهر من ذلك اليوم احلالك يف تاريخ شعبنا 

حيث قتله قاتل حقري لن ُتغتفر له جريمته أبدًا.
أهيا األصدقاء، أعلم بالطبع أنه ال يمكن اختزال رؤى زعيم سيايس بكلمة واحدة حيث تنتج كل 
كلمة عن واقع معني وسياق معني وتوقيت معني، غري أن تلك الكلمة األخرية التي ألقاها الراحل 

ي عىل مرهّ السنني دون أن تفقد حيويتها وفعاليتها. إسحق رابني تتضمن أمورًا كثريًا ما زالت تدوهّ
وكان رابني قد قال يف تلك الكلمة وها أنني أستشهد بأقواله:

»إن أرض األنبياء، تلك التي أورثت العامل األخالق وقيم العدالة والقضاء، قد 
ر  ها بعد ألفْي سنة من الُغربة أصحاهبا الرشعيون – أبناء الشعب اليهودي – لنعمهّ اسرتدهّ
عىل تراهبا الوطن القومي والدولة املجيدة. غري أننا مل نُعد إىل أرض خالية بل كان 
هنا الفلسطينيون الذين كافحونا عىل مدى قرن من املذابح وأعامل سفك الدماء.. 
وقد ُقتل اآلالف املؤلفة من كال الطرفنْي يف القتال عىل قطعة أو بقعة األرض هذه 
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وانضمت إليهم جيوش الدول العربية.. ونستطيع مواصلة القتال وبإمكاننا أن نستمر 
يف القتل فيام يستمر القتل فينا أيضًا لكن َيَسُعنا أيضًا التوقف أو حماولة وقف دورة 

الدماء املفرغة هذه وإعطاء الفرصة للسالم«.
ومىض رابني يقول: »إننا نعترب أن احلل الدائم سيكون يف إطار أرايض دولة إرسائيل التي 
ستشمل غالبية أرايض أرض إرسائيل – كام كانت عليه احلال أيام االنتداب الربيطاين – وإىل 
جانبها كيان فلسطيني سيكون وطنًا ملعظم السكان الفلسطينيني املقيمني يف قطاع غزة والضفة 
ف بشكل مستقل حياة الفلسطينيني  الغربية، ونريد أن يكون هذا الكيان أقل من دولة ليرصهّ
الذين خيضعون له.. وستتجاوز حدود دولة إرسائيل عند تطبيق احلل الدائم خطوط ما قبل 
حرب األيام الستة حيث لن نعود إىل خطوط الرابع من حزيران 1967.. ويتم تثبيت احلدود 

األمنية للدفاع عن دولة إرسائيل يف غور األردن يف أوسع معنى هلذا املفهوم«.
وأضاف رابني يف وقت الحق من كلمته اآلنفة ما ييل: »إن أورشليم القدس ستكون 
دة بصفتها عاصمة إرسائيل وحتت سيادة إرسائيل لتشمل أيضًا معاليه أدوميم وغفعات  موحَّ
زئيف« ، كام أنه أردف يقول: »لقد توصلنا إىل اتفاق وتعهدنا أمام الكنيست بعدم اقتالع 
أي مستوطنة يف إطار االتفاق املرحيل وعدم جتميد البناء والنمو الطبيعي.. إننا نعي الفرص 

واملخاطر عىل حد سواء وسنعمل قصارى جهدنا الستنفاد الفرص وتقليص املخاطر«.
كانت هذه، يا نواب الكنيست، خالصة الكلمة األخرية التي ألقاها رئيس احلكومة وزير 
الدفاع الراحل إسحق رابني يف قاعة الكنيست بكامل هيئتها. وقد قيل هذا الكالم قبل 15 
عامًا وبطبيعة احلال لديهّ الكثري من اإلضافات عليه بعد مرور هذه السنوات لكن أرجو يف 
ي عاليًا وُتسمع دون إضافات  هذا اليوم املشهود له السامح ألقوال وصوت رابني بأن تدوهّ

ودون تشويش باستثناء مالحظتنْي قصريتنْي:
إذ تقتيض احلاجة مالحظة واحدة قصرية بشأن البناء والتجميد ]يف املستوطنات[.   -
سبق وقلت إن جتميد أعامل البناء هلو إجراء مؤقت كان بمثابة بادرة حسن نية مل 
تقدم عليها أي حكومة سابقة، وأعترب كالم رابني هبذا اخلصوص إقرارًا آخر بصحة 
هذا األمر، إضافًة إىل حقيقة أن البناء يف املستوطنات القائمة يف هيودا والسامرة ال 

يتناقض مع السعي للسالم والتسوية.
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أما املالحظة الثانية فأرجو التعقيب عىل ما قاله املرحوم رابني لدى تطرقه   -
إىل الكيان الفلسطيني الذي سوف يقوم من أنه »سيكون أقل من دولة«، 
وجود  عن  اآلن  نتحدث  أننا  إال  حينه  يف  كالمه  مغزى  حتديدًا  أعلم  وال 
دولة منزوعة السالح تعرتف بدولة الشعب اليهودي إذ ال نريد أن نحرم 

الفلسطينيني من حق تقرير املصري وال نريد التحكم هبم.
إن ما نرغب فيه هو أن تكون الدولة اليهودية معرتفًا هبا وحممية. إن إرصارنا عىل قضية األمن 
ال يأيت من باب النزوات أو التربيرات. لقد خرجنا من لبنان وأصبحت إيران حماذية خلط احلدود 
ثم خرجنا من غزة وأصبحت إيران حماذية خلط احلدود هناك أيضًا وال جيوز أن يتكرر األمر للمرة 
الثالثة. ويمكن منع وقوع ذلك من خالء اعتامد تدابري أمنية حقيقية جيب اإلرصار عليها بحزم. 
وال شك عندي بأن رابني بصفته رجل أمن كان سيوافق عىل هذا اإلرصار بأكمله. وال أقول هذا 
الكالم من باب التشدق بالكالم، إذ ال يوجد يف اجلوهر أي جدال حول حتقيق الفصل أو السالم 
لكن ثمة مسألة رشعية ال بل رضورية حول ما جيري فيام بعد وكيف نضمن أن ما حصل مرتنْي 

]يف جنوب لبنان وقطاع غزة[ لن يتكرر للمرة الثالثة ]يف الضفة الغربية[. إننا نريد السالم.
أهيا األصدقاء، لقد أسهمت السنوات املاضية يف تقليص الفجوات وتقريب املواقف بني 
رشائح الشعب املختلفة. وقد يساهم هذا التقارب يف حتقيق االتفاق لكن األمر غري مضمون 

وال يتوقف علينا أو عىل إرسائيل وحدها.
غري أن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا: جيب أن حيدهّ اجلدال بيننا قيد واحد سواء مع الوحدة 
الداخلية أو بغياهبا وهو التأكيد أنه ال مكان للعنف الذي قىض عىل حياة رئيس احلكومة 
وزير الدفاع وقائد اجليش إبان حرب األيام الستة ومقاتل البلامخ ]الرسايا الضاربة لقوات 

اهلاغناه فيام قبل قيام دولة إرسائيل[ ابن أورشليم القدس – أال وهو إسحق رابني.
وما زلنا حتى بعد ميض 15 عامًا تعرتينا مشاعر األمل واحلزن. دعونا نتمنى وندعو ونعمل 
ونسعى الستخالص العربة دون أن يطوهيا النسيان. لنعمل دون وجل وبمنتهى احلزم جللب 

السالم واألمن عىل شعبنا ألن التكامل احلقيقي بينهام سيضمن مستقبلنا.
طيب الل ذكرى إسحق رابني.
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كلمة نتنياهو يف واشنطن
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أشكرك أيتها السيدة الوزيرة ]وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون[. أرجو أن 
أشكرك والرئيس ]األمريكي باراك[ أوباما عىل اجلهود الكثرية التي بذلتامها وصواًل بنا إىل 

هذه اللحظة.
صديقي السيناتور ميتشل ]املبعوث األمريكي إىل الرشق األوسط[، إنني أشكرك عىل 

جمهودك املتواصل وجهود الفريق اخلاص بك لتحقيق السالم الدائم يف منطقتنا.
أهيا الرئيس عباس ]رئيس السلطة الفلسطينية[ كام قلت أمس يف لقائنا يف البيت األبيض 
مع الرئيس األمريكي والرئيس املرصي وملك األردن فإنني أعتربك رشيكًا يف السالم. إننا 

نستطيع معًا قيادة شعبْينا نحو مستقبل تارخيي يضع حدًا جلميع املطالب وللنزاع.
إن هذا األمر لن يكون سهاًل. إن السالم احلقيقي والدائم لن يتحقق إال من خالل التنازالت 
املتبادلة واملؤملة التي تأيت من كال اجلانبني – سواء من اجلانب اإلرسائييل أو من اجلانب الفلسطيني، 
 – وزرائهم  رئيس  – وإنني  إرسائيل  يف  الشعب  أبناء  أن  غري  جانبك.  من  أو  جانبي  من  سواء 
– لتحقيق السالم  – وخالل فرتة قصرية  بعيد  الطريق وقطع شوط  مستعدون للسري عىل هذه 

احلقيقي الذي سيضمن لشعبنا األمن والرخاء واجلوار احلسن لصياغة واقع مغاير فيام بيننا.
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إن هذا األمر يتطلب إجراء مفاوضات جادة حيث توجد الكثري من القضايا اخلالفية. 
إن القضايا اجلوهرية التي طرحتِها، أيتها السيدة وزيرة اخلارجية ]األمريكية[، هي مسائل 
نختلف فيها لكن يتعني علينا االنتقال من حالة اخلالف إىل حالة الوفاق وهي مهمة كبرية.
وكنت قد حاولت قبل عامنْي – أم باألحرى عام – يف خطاب ألقيته يف جامعة بار إيالن 
يف إرسائيل وضع ركَننْي للسالم أعتقد بأهنام سيسمحان لنا بحل مجيع القضايا العالقة. إن 

هذْين األمرْين مها الرشعية واألمن.
إننا نتوقع منكم االستعداد لالعرتاف بإرسائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي مثلام 
تتوقعون منا أن نستعد لالعرتاف بالدولة الفلسطينية بصفتها الدولة القومية للشعب الفلسطيني. 
وهناك أكثر من مليون شخص من غري اليهود يقيمون يف إرسائيل، وهي الدولة القومية للشعب 
اليهودي، ويملكون كامل احلقوق املدنية. وال يوجد أي تناقض بني وجود دولة قومية تضمن 

احلقوق القومية لألغلبية وبني ضامن احلقوق املدنية واملساواة الكاملة لألقلية.
إنني أعترب االعرتاف املتبادل بيننا أمرًا ال غنى عنه للتوضيح لكال شعبْينا أن النزاع بيننا 

قد انتهى.
كام أنني قلت أمس ]يف البيت األبيض[ إن السالم احلقيقي جيب أن يأخذ بعني االعتبار 
االحتياجات األمنية احلقيقية إلرسائيل والتي طرأ عليها التغيري منذ آخر زياريت هلذا املكان 
]يقصد رئيس احلكومة جلسات التفاوض السابقة بمشاركته خالل واليته السابقة رئيسًا 
للحكومة 1996- 1999[. لقد حتدثَت ]خماطبًا رئيس السلطة الفلسطينية[ عن الساسة 
املخرضمني الذين التأموا هنا حول هذه املائدة. لقد كنا هنا فيام مىض حيث قمنا بصياغة 

اتفاق اخلليل واتفاق ]مزرعة[ واي.
وكان ذلك قبل 12 عامًا. ونشأت خالل فرتة األعوام الـ12 هذه قوى جديدة يف منطقتنا 
حيث شهدنا صعود إيران وتوابعها وصعود حرب الصواريخ. وعليه فإن أي اتفاقات سلمية 
تتعرض  التي  احلقيقية  التهديدات  األمنية ملواجهة  الرتتيبات  االعتبار  بنظر  تأخذ  أن  جيب 
هلا دولتي وهي هتديدات متثلت فعاًل بإطالق 12 ألف صاروخ عىل أراضينا باإلضافة إىل 

االعتداءات اإلرهابية املستمرة بال هوادة.
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أهيا الرئيس عباس، إنني أعي متامًا وأحرتم رغبة شعبك يف السيادة. وإنني عىل قناعة بأنه 
من املمكن التوفيق بني هذه الرغبة وحاجة إرسائيل لألمن. ونتوقع أن تكون هناك فرتات 

صعبة قبل حتقيقنا السالم املنشود.
كان اليومان املاضيان صعبنْي إىل أبعد احلدود بالنسبة لشعبي ويل شخصيًا. إذ تم سفك 
أصيب  ثم  عليهم  العنيفة  النار  بإطالق  أبرياء  إرسائيليني  أربعة  ُقتل  حيث  األبرياء  دماء 
شخصان آخران بجراح وبات هناك 7 يتامى جدد. أهيا الرئيس عباس، إنك استنكرت 
عملية القتل هذه مما ينطوي عىل بعض األمهية، غري أن رصد القتلة ال يقل عن ذلك أمهية 
وكذلك التأكد من أننا نقدر عىل التصدي لقتلة آخرين. إهنم يسعون لقتل أبناء شعبنا ودولتنا 
وسالمنا. وبالتايل فإن حتقيق األمن هو أمر واجب ال غنى عنه. إن األمن هو أساس السالم 

وبغيابه يصبح السالم هزياًل، فيام يمكن أن يكون السالم بحضوره مستقرًا وثابتًا.
أهيا الرئيس عباس، لقد منحنا التأريخ فرصة نادرة إلهناء النزاع بني شعبْينا وهو نزاع 
يستمر منذ قرن تقريبًا. إهنا فرصة غري مسبوقة إلهناء نزاع دام قرنًا من الزمن )وكان هناك 
عدد قليل ليس إال من األمثلة التارخيية عىل ذلك(. إننا نواجه هذه املهمة بمعنى إهناء سفك 

الدماء وضامن مستقبل من الوعود واآلمال ألبنائنا وأحفادنا.
لقد جاءت يف سفر األول من التوراة وهو سفر التكوين قصة شقيقنْي متنازعنْي مها إسحق 
اجتمع  أبو كال شعبْينا. وقد  إبراهيم  أال وهو  الثرى  ملواراة والدمها  – اجتمعا  وإسامعيل 
إسحق – أبو األمة العربية – وإسامعيل - أبو األمة العربية - يف حلظة من األمل واالحرتام 

املتبادل لدفن إبراهيم يف اخلليل.
من  املاليني  املعمورة،  أرجاء  يف  املاليني  هناك  بأن  – وأعلم  أدعو  أن  إال  يسعني  وال 
األمل  جعل  – إىل  أيضًا  يدعون  الذين  العامل  ربوع  يف  وآخرين  والفلسطينيني  اإلرسائيليني 
الذي تعرضنا له – أنتم ونحن – خالل قرن من النزاع يؤلهّف بيننا ليس يف حلظة من السالم 
ننا من االنطالق وصياغة سالم  حول مائدة السالم هنا يف واشنطن فحسب، بل بشكل يمكهّ

ثابت ودائم لألجيال القادمة.
شالوم ، سالم.
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كلمة نتنياهو يف »مركز بيغن -
السادات للدراسات اإلستراتيجية«

التابع جلامعة بار إيالن )2009/6/14(

]خطاب بار إيالن 1[

أهيا الضيوف الكرام،
أهيا املواطنون اإلرسائيليون،

العامل رؤية  الذين أورثوا  أنبياؤنا هم  إن السالم كان دومًا حمطهّ تطلعات شعبنا. وكان 
السالم. إننا نتبادل التهاين بكلمة شالوم ]وتعني »سالم« بالعربية[، كام أن صلواتنا خُتتتم 

بالسالم.
اللتني  الشخصيتني  اسم  حيمل  الذي  الدراسات  مركز  مقر  إىل  املساء  هذا  نحرض  إننا 
إننا  حيث  السادات  وأنور  بيغن  مناحيم  الكبريان  الراحالن  ومها  السالم  طريق  اخرتقتا 

نشاركهام رؤيتهام.
لقد أديت ترصيح الوالء أمام الكنيست بصفتي رئيسًا حلكومة إرسائيل قبل نحو شهرين 
ونصف ]الشهر[. لقد وعدت بتشكيل حكومة وحدة وطنية وأوفيت بالوعد. وكنت أعتقد 
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بأن الوحدة مطلوبة يف هذه الفرتة أكثر من أي وقت مىض كوننا نواجه حاليًا ثالثة حتديات 
مجة: التهديد اإليراين، واألزمة االقتصادية، ودفع عملية السالم قدمًا.

بالنسبة إلرسائيل  إن أكرب خطر  إذ  القوة،  بمنتهى  يواجهنا  التهديد اإليراين ما زال  إن 
ومنطقة الرشق األوسط والعامل أمجع يتمثل هبذا اللقاء بني اإلسالم املتشدد والسالح النووي. 
كنت قد حتدثت عن هذا املوضوع مع الرئيس ]باراك[ أوباما خالل زياريت لواشنطن، كام 
أنه سيكون مدار بحث خالل حمادثايت مع بعض القادة األوروبيني األسبوع القادم. جيب 
التنويه هنا إىل أنني أعمل منذ سنوات دون كلل لتكوين جبهة دولية ضد حصول إيران عىل 

السالح النووي.
أما بالنسبة لألزمة االقتصادية العاملية فقد حتركنا رسيعًا جللب االستقرار إىل االقتصاد 
اإلرسائييل من خالل مصادقة جملس الوزراء عىل مرشوع ميزانية الدولة للعامني احلايل والقادم 

ليصار إىل مصادقة الكنيست عليه أيضًا يف الوقت القريب.
امليض  فيخص  األمهية،  من  غاية  عىل  وهو  يواجهنا،  الذي  الثالث  التحدي  أما 
بالسالم قدما.  وكنت قد حتدثت عن هذا املوضوع أيضًا مع الرئيس أوباما حيث 
أؤيد جدًا فكرة السالم اإلقليمي التي يقودها. إنني أشارك الرئيس األمريكي رغبته 
يف االنتقال إىل عهد جديد من املصاحلة يف منطقتنا، وهلذه الغاية التقيت الرئيس مبارك 
يف مرص وامللك عبد الل الثاين يف األردن ألستعني هبذين الزعيمني يف املجهود الرامي 

لتوسيع دائرة السالم.
ها أنني أتوجه من هنا إىل قادة الدول العربية وأقول هلم: تعالوا لنتقابل لنتحادث عن 
السالم ونصنع السالم. إنني مستعد للقائكم يف أي وقت. إنني مستعد للحضور إىل دمشق 

والرياض وبريوت - إىل أي مكان.
إنني أناشد الدول العربية التعاون مع الفلسطينيني ومعنا للميض قدمًا بالسالم 
االقتصادي. إن السالم االقتصادي ال يأيت بدياًل عن السالم السيايس لكنه يشكل 
مًا هامًا يف إنجازه. إننا سنستطيع معًا تطوير مشاريع تتخطى النواقص يف منطقتنا  مقوهّ
الطاقة  استغالل  مثل  مميزاهتا  من  تستفيد  ومشاريع  البحر  مياه  ملوحة  إزالة  مثل 
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التي تربط بني  الغاز والنفط وخطوط املواصالت  أنابيب  الشمسية أو مد خطوط 
آسيا وأوروبا وإفريقيا.

إن النجاح االقتصادي الذي حققته دول اخلليج ترك أثره عىل العامل بأرسه وعيلهّ أيضًا. 
إنني أدعو املبادرين املوهوبني من العامل العريب للوصول واالستثامر هنا ملعاونة الفلسطينيني 

ومعاونتنا عىل القفز باالقتصاد إىل األمام.
إننا سنستطيع سوية تطوير مناطق صناعية توفر اآلالف من فرص العمل باإلضافة إىل 
املواقع السياحية التي تستقطب املاليني من السياح الراغبني يف السري عىل دروب التاريخ 
القدس وضفاف بحرية طربية  النارصة أو يف بيت حلم وأسوار أرحيا وأورشليم  سواء يف 
واملغطس املطل عىل هنر األردن. بإمكاننا االستفادة هنا من طاقات أثرية وسياحية هائلة إذا 

ما عرفنا كيفية التعاون فيام بيننا من أجل تطويرها.
الفلسطينية ألقول لكم:  بقيادة السلطة  الفلسطينيون  يا جرياننا  إليكم،  إنني أتوجه 
باالتفاقات  ملتزمة  إرسائيل  إن  مسبقة.  رشوط  دون  فورًا  املفاوضات  لنبارش  تعالوا 
الدولية وهي تنتظر من مجيع األطراف األخرى التقيد بالتزاماهتا. إننا نريد العيش معكم 

بسالم وحسن اجلوار.
إننا نريد أن ال يشهد أطفالنا وأطفالكم املزيد من احلروب؛ أن ال يعرف أولياء األمور 
واألبناء واألشقاء الثكل والشجون؛ أن حيلم أطفالنا يف مستقبل أفضل وجيسدونه؛ أن نشحذ 

نحن وإياكم مهمنا يف صناعة الُسَكك واملناجل وليس السيوف والرماح.
إنني عرفت شخصيًا ويالت احلرب. لقد شاركت يف معارك وفقدت أصدقاء طيبني ال 
بل فقدت شقيقًا يل. كام أنني شهدت آالم العائالت الثكىل. وبالتايل فإنني ال أريد احلرب، 

إن الشعب يف إرسائيل ال يريد احلرب.
إذا ما تشابكت أيدينا وعملنا معًا بسالم، فلن تكون هناك حدود لالزدهار والتنمية 
التي نستطيع جلبها إىل شعبْينا - سواء أكان ذلك يف االقتصاد أو يف الزراعة والتجارة 
والسياحة والرتبية والتعليم، وبالذات فيام يتعلق بقدرتنا عىل منح اجليل الصاعد لدينا 
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آفاق  فيه حياة مطمئنة ومليئة باالهتامم واإلبداع حتمل بني طياهتا  العيش  مكانًا حيُسن 
الفرص واآلمال.

إذا ما كانت حسنات السالم واضحة إىل هذا احلد فال بد من طرح السؤال عىل أنفسنا: 
ملاذا ما زال السالم بعيدًا عنا رغم أن أيدينا ممدودة إليه؟ ملاذا يتواصل هذا النزاع منذ أكثر 
من 60 عامًا؟ جيب علينا من أجل وضع حد هلذا النزاع تقديم اإلجابة احلقيقية والصادقة 

عىل السؤال اآليت: ما هو أصل النزاع؟
لقد حتدث صاحب رؤية الدولة ]اليهودية[ بنيامني زئيف هرتسل يف خطابه أمام املؤمتر 
للشعب  قومي  وطن  بإقامة  املتمثلة  العظيمة  الرؤية  هذه  عن  بازل  يف  ]األول[  الصهيوين 
عنه  للحديث  مضطرين  جتعلنا  لدرجة  عظيم  األمر  هذا  »إن  ييل:  ما  قال  حيث  اليهودي 

بأبسط الكلامت ليس إال«.
يوافق  وبام  الكلامت  بأبسط  للسالم  الكبري  التحدي  هذا  عن  احلديث  اليوم  أود  إنني 
املستوى الشعبي. جيب أن تكون أقدامنا مثبهّتة عىل أرض الواقع واحلقيقة حتى عندما نلقي 
نظرتنا إىل األفق. وهذه احلقيقة البسيطة هي أن أصل النزاع كان وما زال رفض االعرتاف 
بحق الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة خاصة به يف وطنه التارخيي. إذ كان العامل العريب 
بأكمله قد رفض عام 1947 خطة التقسيم التي ُطرحت عىل األمم املتحدة بشأن قيام دولة 
هيودية ودولة عربية فيام احتفى مجوع اليهود ]هبذه اخلطة[ برقصات البهجة والفرح. وكان 

الرفض العريب يطال أي دولة هيودية أيًا كانت حدودها.
وبالتايل فإن َمن يعتقد بأن العداء املتواصل جتاه إرسائيل ينتج عن تواجدنا يف هيودا 
لقد بدأت اهلجامت علينا  النتيجة.  السبب حمل  الغربية[ وغزة حُيلهّ  والسامرة ]الضفة 
يف عرشينيات القرن املايض، وحتولت إىل هجوم شامل عام 1948 عند اإلعالن عن 
الدولة، واستمرت يف هجامت الفدائيني يف اخلمسينيات، وبلغت ذروهتا عام 1967 
وقد  إرسائيل.  دولة  رقبة  عىل  خانق  طوق  فرض  بمحاولة  الستة  األيام  حرب  عشية 
وقعت مجيع هذه األحداث طيلة ما يقارب 50 عامًا وقبل تواجد ولو جندي إرسائييل 

واحد يف هيودا والسامرة.
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إنه ملن دواعي رسورنا أن تكون مرص واألردن قد خرجتا من دائرة العداء هذه، إذ أدى 
توقيع معاهديت السالم معهام إىل وضع حد ملطالبهام من إرسائيل وإىل إهناء النزاع معهام أو 
باألحرى إىل السالم. غري أنه لشدة أسفنا ال يطال هذا الوضع الفلسطينيني: إذ كلام اقرتبنا 
من اتفاق السالم معهم فإهنم يبتعدون عنه ويعيدون طرح املطالب التي ال تتوافق مع الرغبة 

يف إهناء النزاع.
هناك كثري من األخيار الذين يقولون لنا إن االنسحاب هو مفتاح السالم مع الفلسطينيني. 
وبالفعل فقد انسحبنا، إال أن احلقيقة هي أن أي انسحاب من جانبنا قد ُجوبه بموجة عارمة 

من إرهاب االنتحاريني وآالف الصواريخ.
لقد حاولنا االنسحاب بناء عىل اتفاق واالنسحاب بدون اتفاق، االنسحاب اجلزئي 
الكامل  شبه  االنسحاب   2000 العام  إرسائيل  اقرتحت  لقد  الكامل.  واالنسحاب 
مقابل إهناء النزاع، وأعادت طرح هذا االقرتاح العام املايض، لكن هذا املوقف لقي 

الرفض مرتني.
إننا أخلينا قطاع غزة حتى آخر شرب واقتلعنا عرشات املستوطنات وآالف اإلرسائيليني 
من ديارهم، لكننا تلقينا باملقابل واباًل من الصواريخ عىل مدننا وقرانا وأطفالنا. إن االدعاء 
بأن االنسحاب سيجلب السالم مع الفلسطينيني - أو جيعله أقرب عىل األقل - مل يصمد 
أمام اختبار الواقع. ال بل إن محاس يف اجلبهة اجلنوبية شأهنا شأن حزب الل يف اجلبهة الشاملية 
تعود وترصح علنًا بأهنا تسعى لـ »حترير« أشكلون وبئر السبع وعكا وحيفا. إن عمليات 

االنسحاب مل تغري من هذه العداوة شيئًا.
ومما يدعونا إىل األسف أيضًا أن املعتدلني الفلسطينيني غري مستعدين لإلدالء باألقوال 
البسيطة التالية: إن دولة إرسائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي ستظل هكذا. 
إن حتقيق السالم يتطلب الشجاعة واإلنصاف من كال اجلانبني وليس من اجلانب اإلرسائييل 
وحده. جيب أن تنهض القيادة الفلسطينية وتقول بمنتهى البساطة: »كفانا هذا النزاع. إننا 
نعرتف بحق الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة خاصة به يف هذه البالد، وإننا سنعيش 

إىل جانبكم بسالم حقيقي«.
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إنني أمتنى جميء هذه اللحظة ألن الطريق نحو حل سائر املشاكل مهام صُعبت سُيفتح 
بمجرد توجيه القادة الفلسطينيني هذه الكلامت إىل شعبنا وإىل شعبهم. لذا يكون اعرتاف 
فلسطيني علني وملزم وصادق بإرسائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي رشطًا 

أساسيًا إلهناء النزاع.
أن  هناك حاجة التفاق واضح عىل  إعالن كهذا مغزى عمليًا  اكتساب  أجل  ومن 
مشكلة الالجئني الفلسطينيني ستجد حلها خارج حدود دولة إرسائيل. إذ من الواضح 
بمكان بالنسبة للجميع أن املطالبة بإسكان الالجئني الفلسطينيني داخل إرسائيل تتناقض 
الالجئني  قضية  حل  جيب  اليهودي.  الشعب  دولة  بصفتها  إرسائيل  قيام  استمرار  مع 
الفلسطينيني - ويمكن حلها مثلام أثبتنا نحن ذلك يف حالة مشاهبة: إن دولة إرسائيل 
العربية  الدول  من  اليهود  الالجئني  من  األلوف  مئات  بنجاح  استوعبت  قد  الصغرية 

الذين غادروا منازهلم معدمني متامًا.
الفلسطينيني خارج  الالجئني  يقتضيان حل قضية  العدالة واملنطق  فإن  وبالتايل 
حدود إرسائيل علاًم بأن هذا املوقف حمل توافق وطني عريض جدًا ]يف إرسائيل[. 
احلسنة  الرغبة  منطلق  من  جذريًا  حاًل  اإلنسانية  املشكلة  هذه  حل  بقابلية  أعتقد 

واالستثامر الدويل.
لقد حتدثت حتى اآلن عام يدعو الفلسطينيني إىل االعرتاف بحقوقنا وها أنني مقبل عىل 
حاجتنا لالعرتاف بحقوقه. غري أنه ينبغي يل أن أستبق ذلك بقول اآليت: إن الرابط التارخيي 
اليهودي وأرض إرسائيل مستمر منذ أكثر من 3500 سنة. إن مناطق هيودا  بني الشعب 
أبراهام وإسحق ويعقوب ودافيد وشلومو وإشعياء  والسامرة حيث سار ومتشى كل من 

وإرمياء،  ليست بالغريبة علينا بل هي أرض اآلباء واألجداد.
إن حق الشعب اليهودي يف أن تكون له دولة يف أرض إرسائيل ال ينبع من سلسلة الويالت 
التي ابُتيل هبا. صحيح أن اليهود تعرضوا خالل 2000 عام ملعاناة فظيعة تتمثل بعمليات 
الرتحيل واملذابح واالفرتاءات والقتل مما بلغ ذروته يف املحرقة النازية )اهلولوكوست( التي 
مل يكن هلا مثيل أو نظري يف تاريخ األمم والشعوب. هنالك من يقول إنه لوال وقوع املحرقة 
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ملا كانت دولة إرسائيل ستقوم، لكنني أقول إنه لو قامت دولة إرسائيل يف موعدها ملا كانت 
املحرقة ستقع أصاًل.

إن املآيس الناجتة عن عجز الشعب اليهودي توضح سبب احتياج شعبنا لقوة حامية 
ه حقيقة واحدة  سيادية تتبع له. غري أن حقنا يف إقامة دولتنا هنا يف أرض إرسائيل مردهّ
بسيطة: إن هذه األرض هلي وطن الشعب اليهودي وهنا نشأت هويتنا، كام قال ذلك رئيس 
الوزراء األول دافيد بن غوريون لدى إعالنه عن إقامة الدولة: "نشأ الشعب اليهودي 
الروحانية والدينية والسياسية، وفيها  يف أرض إرسائيل، وفيها متت صياغة شخصيته 
عاش حياة مستقلة يف دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية الوطنية واإلنسانية 
العامة وأورث العامل أمجع سفر األسفار اخلالد" ]اقتباس من الفقرة االستهاللية لوثيقة 

استقالل دولة إرسائيل[.
الوطن  مناطق  قلب  يف  يعيش  منقوصة:  غري  كاملة  احلقيقة  قول  أيضًا  هنا  جيب  لكن 
اليهودي اليوم مجهور غفري من الفلسطينيني. إننا ال نريد حكمهم أو إدارة حياهتم أو فرض 

رايتنا أو ثقافتنا عليهم.
إن رؤيتي السلمية تقيض بأن هناك يف بالدنا الصغرية شعبني جيب أن يتمتعا بحرية ويعيشا 
الوطني  ونشيده  رايته  منهام  ولدى كل  املتبادل،  واالحرتام  احلسنة  باجلرية  جنب  إىل  جنبًا 

واحلكومة اخلاصة به وال هيدد أي منهام أمن جاره أو كيانه.
فلسطينيني  سكان  ووجود  إرسائيل  بأرض  ارتباطنا  أي   - احلقيقتان  هاتان  أدت  وقد 
يعيشون هنا - إىل نشوء خالفات عميقة داخل املجتمع اإلرسائييل. بيد أن احلقيقة هي أن 
عوامل الوحدة القائمة بيننا أكرب بكثري من عوامل الفرقة. لقد حرضت هذا املساء ألعرب 
عن هذه الوحدة، عن مبادئ السالم واألمن التي باتت موضع التوافق العريض يف املجتمع 

ه سياستنا. اإلرسائييل، وهي املبادئ ذاهتا التي توجهّ
جيب أن تأخذ هذه السياسة بعني االعتبار األوضاع الدولية الناشئة مؤخرًا. علينا أن نقرهّ 

هبذه األوضاع إىل جانب اإلرصار عىل املبادئ اهلامة لدولة إرسائيل.
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سبق وأرشت إىل املبدأ األول - االعرتاف، بمعنى أنه يتحتم عىل الفلسطينيني االعرتاف 
بإرسائيل اعرتافًا حقيقيًا بصفتها دولة الشعب اليهودي؛

أما املبدأ الثاين فهو - نزع السالح، إذ جيب أن تكون األرض التابعة للفلسطينيني 
حتت طائلة أي تسوية سلمية منزوعة السالح وخاضعة لتدابري أمنية راسخة بنظر 

إرسائيل.
قيام دولة فلسطينية مسلحة إىل  يولد اخلوف احلقيقي من  إن غياب هذين الرشطني 
جانبنا تتحول إىل قاعدة إرهابية أخرى ضد إرسائيل مثلام حدث يف قطاع غزة. إننا ال نريد 
سقوط قذائف القسام الصاروخية عىل بيتاح تكفا أو سقوط صواريخ غراد عىل تل أبيب 
أجل  وبالتايل، ومن  السالم.  نريد  إننا  بل  بن غوريون،  مطار  األخرى عىل  والصواريخ 
حتقيق السالم، جيب أيضًا ضامن أن يكون من املحال عىل الفلسطينيني إدخال القذائف 
والصواريخ إىل أراضيهم وتكوين جيش وإغالق جماهلم اجلوي بوجهنا أو عقد التحالفات 

مع جهات مثل إيران وحزب الل.
إن هذا األمر هو أيضًا حمل توافق عريض يف اجلمهور اإلرسائييل. ال يمكن ألحد أن 
من  الدولة  هذه  جتريد  ضامن  دون  فلسطينية  دولة  قيام  مبدأ  عىل  سلفًا  املوافقة  منا  يتوقع 
السالح. جيب أن يتم أواًل التجاوب مع احتياجاتنا األمنية يف قضية مصريية كهذه ختص 

صميم وجود إرسائيل.
لذلك نطلب اآلن من أصدقائنا يف املجتمع الدويل ويف طليعتهم الواليات املتحدة 
األمريكية ما هو رضوري لضامن أمن دولة إرسائيل: التعهد الرصيح بأن األرايض التي 
حيتفظ هبا الفلسطينيون ضمن اتفاق الوضع الدائم ستكون منزوعة السالح أي خالية 
من اجليش وبدون سيطرة عىل املجال اجلوي ومع مراقبة فعالة ملنع إدخال األسلحة إىل 
أراضيهم، أقصد مراقبة حقيقية ختتلف عام جيري حاليًا يف قطاع غزة. كام يستحيل عىل 
الفلسطينيني بالطبع عقد التحالفات العسكرية. إذا ما افتقدنا هذا األمر فإننا سنواجه 
عاجاًل أم آجاًل دولة محاستان أخرى، ولن يكون بوسعنا املوافقة عىل ذلك. جيب عىل 

إرسائيل أن تتحكم بأمنها وبمصريها.
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لقد قلت يف واشنطن للرئيس أوباما إن املصطلحات لن تشكل أي مشكلة إذا ما اتفقنا 
عىل اجلوهر. وها هو اجلوهر الذي أشري إليه هنا بصوت رصيح وواضح: إذا ما ُمنحنا 
هذه الضامنة اخلاصة بنزع السالح والتدابري األمنية الالزمة إلرسائيل، وإذا ما اعرتف 
الفلسطينيون بإرسائيل كدولة الشعب اليهودي، فإننا سنكون مستعدين ضمن تسوية 
سلمية مستقبلية للتوصل إىل حل يقوم عىل وجود دولة فلسطينية منزوعة السالح إىل 

جانب الدولة اليهودية.
أما باقي املسائل املحورية مدار البحث ضمن التسوية الدائمة فإن مواقفي معروفة: إن 
إرسائيل حتتاج إىل حدود قابلة للحامية، وإن أورشليم القدس عاصمة إرسائيل ستبقى موحدة 

مع استمرار صيانة حرية العبادة جلميع األديان.
إن قضية األرايض ستكون مدار بحث يف اتفاق الوضع الدائم. وحتى ذلك احلني ال 
ننوي إنشاء مستوطنات جديدة أو مصادرة أراٍض لتوسيع املستوطنات القائمة. غري أن 
احلاجة تقتيض السامح للسكان بمامرسة حياة طبيعية، ومتكني اآلباء واألمهات من تربية 
أوالدهم مثلهم مثل أي عائلة يف العامل. إن املستوطنني ليسوا أعداء الشعب أو أعداء 
السالم بل إهنم أشقاؤنا وشقيقاتنا وهم مجهور طليعي حيمل معتقدات صهيونية ويتميز 

بقيمه الرفيعة.
إن الوحدة الداخلية حيوية كام أهنا ستدعم جهود حتقيق املصاحلة مع جرياننا. وجيب أن 
تنطلق هذه املصاحلة اآلن من خالل إحداث تغيري يف الواقع امليداين. إنني أعتقد بأن وجود 

اقتصاد فلسطيني متني سيعزز السالم.
إذا ما كان الفلسطينيون يتجهون نحو السالم ومكافحة اإلرهاب وتعزيز سلطة وسيادة 
القانون وتربية أطفاهلم عىل السالم ووقف التحريض ضد إرسائيل، فإننا من جانبنا سنبذل 
رفاهيتهم.  وزيادة  حياهتم  عىل  للتسهيل  والتنقل  احلركة  حرية  ملنحهم  مستطاع  جهد  كل 

وستساعد كل هذه األمور جمتمعة عىل امليض قدمًا نحو اتفاق السالم بيننا.
غري أنه يتحتم عىل الفلسطينيني أواًل وأخريًا حسم أمرهم بني طريق السالم والطريق 
الذي تسلكه محاس. جيب عىل السلطة الفلسطينية أن تفرض القانون والنظام يف قطاع 
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غزة وتتغلب عىل محاس. إن إرسائيل لن جتلس إىل طاولة املفاوضات مع إرهابيني يسعون 
للقضاء عليها.

ويشار إىل أن محاس غري مستعدة حتى للسامح للصليب األمحر الدويل بزيارة اجلندي 
املخطوف غلعاد شاليت املوجود قيد األرس منذ 3 سنوات بمعزل عن والدْيه وعائلته وشعبه، 

علاًم بأننا ملتزمون بالسعي الستعادته إىل داره ساملًا معاىف.
إذا ما ُوجدت قيادة فلسطينية تنشد السالم، وإذا ما شارك العامل العريب يف السالم، وإذا 
الدويل - فام من سبب حيول دون حتقيق االنطالقة  املتحدة واملجتمع  الواليات  ما دعمته 

نحو السالم.
 61 خالل  املعجزات  صنعنا  إننا  إذ  املستحيل،  صنع  عىل  قادر  أنه  شعبنا  أثبت  لقد 
ُتنَتج يف إرسائيل وتشغل  الدفاع املستديم عن وجودنا. ثمة رشائح  عامًا وبالتزامن مع 
احلواسيب يف العامل، وثمة أدوية إرسائيلية تعالج األمراض العضال، وثمة أجهزة للري 
بالتنقيط جتعل مناطق قاحلة يف ربوع العامل تزدهر، فيام يوجد باحثون إرسائيليون خيرتقون 

حدود املعرفة البرشية.
إذا ما رغب جرياننا يف تلبية ندائنا - أصبح السالم يف متناول اليد أيضًا.

إنني أناشد قادة الدول العربية والفلسطينيني: لنواصل معًا السري عىل درب الراحلني 
الكبار مناحيم بيغن وأنور السادات وإسحق رابني وامللك حسني.

دعونا نحقق رؤية النبي إشعياء الذي كان قد أطلق نداءه يف أورشليم القدس قبل 2700 
موَن احلرَب ِمْن َبعُد".  ٍة سيًفا وال يَتَعلَّ ٌة عىل ُأمَّ سنة: "فال ترَفُع ُأمَّ
إننا بعونه تعاىل لن نتعلم املزيد من احلروب بل نتعلم السالم.


