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 لمتحدة: امم ألاخطاب نتنياهو في 

 الصهيونيلنفاق الدجل وامسرحية من 

 مدخل

، إلاى نيوياورل للمشااركة فاي 2016 أيلاو 20ه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثالثااء توج  

صاادر عان دياوان رئايس  ط لاه، بحساب بياان  خط  لم  احدة. وكان ة لألمم المت  ة العام  للجمعي   71جتماعات الدورة إ

االصااهيوني أمااا  الجمعي ااالكيااان اأيلااو ، كلمااة  22لخماايس فااي ايااو  لقااي الااوزراء اإلساارائيلي، هااو أن ي   ة ة العام 

لساوريين وهاي اطرطار التاي ا ز فيها على قضايا "الحرب فاي ساوريا، وأزماة الالج اينة، ويرك  مة الدولي  للمنظ  

 العالم منذ الحرب العالمية الثانية" بحسب قوله.  يشهدها

لزيارة عقد نتنياهو سلسلة من اللقاءات مع عادد مان راسااء دو  مختلفاة، وقاادة العاالم اوفي جدو  أعما  

التوقياع  ة التاي تام  فاقية المساعدات العسكري  ت  إرال أوباما لتقديم الشكر له على متهم الرئيس اطمريكي باوفي مقد  

ة والتحالف بين إسارائيل والويياات ستراتيجي  ر عن عمق العالقات اإللزيارة، والتي "تعب  اقبل أسبوع من عليها 

لعاا  اأيلو  من هذا  14عتا في ة، كانتا قد وق  ة واإلسرائيلي  لحكومتين اطمريكي  ا ، علماً بأن  قوله المتحدة" على حد   

ة، فضاالي  اط، ذات ن تقااديم واطاانطن لحليفتهاااتتضاام  ة، رة تفاااهم حااو  المساااعدة العسااكري  فااي واطاانطن، مااذك  

 أعوا .  10مليار دوير على مدى  38مساعدات بقيمة 

اطمين العا  لألمم المتحدة بان كاي ماون بعاد إلقااء كلمتاه أماا   لزيارة أيضاً لقاء نتنياهواوورد في برنامج 

ً ة العام  الجمعي   يساتعر   حتفا  راا   إعهم في لمشاركة ماو ،ةراساء دو  إفريقي   ة لألمم المتحدة، ولقااه أيضا

  الاذ  للتقاد   ساتكمايً إاللقاءات مع الزعماء اطفارقة  ستخد  في إفريقيا. وتأتي هذهة التي ت  التكنولوجيا اإلسرائيلي  

ر ة راال  طاهلقاار  افاي ة دو  ة بعد الجولة التاي قاا  بهاا نتنيااهو لعاد  قه إسرائيل في تحسين عالقاتها اطفريقي  تحق  

 لعا  .امن هذا  تموز

حاادة فااي مااة اطماام المت  منظ   نين اطرثااوذكس" مظاااهرة أمااا  مقاار  تاادي  لم  ا م م ااات "اليهااودفااي مقاباال ذلاا  نظ اا

ة فاي زامن مع رطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. واحتشد أعضاء الجالية اليهودي  نيويورل، بالت  
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سااتيائهم إزاء قااانون، يساامط للساالطات إعاان  أيلااو ، تعبيااراً  22الخماايس حاادة، اطماام المت   نيويااورل أمااا  مقاار  

ان وسجن الرافضين منهم أداء الخدمة العساكرية نين اطرثوذكس الشب  تدي  لم  ا ة التجنيد اإلجبار  لليهوداإلسرائيلي  

النشاطاء المشااركين هم الحارا  دافيد فايس، أحاد ت  إوسبق أن ة أطهر. ة تصل إلى عد  ة لمد  بسبب معتقداتهم الديني  

لاون هم ي يمث  ة، نتنيااهو وأعضااء حكومتاه باأن  في المظاهرة، في حديثه إلى وكالة "بي أر نيوز واير" اطمريكي ا

غيار أحاد، ساوى : "ي ي  ساتطرد الحاراا  قاائالً إوست صا  الدين اليهاود . إة، بل يحرصون على اليهود واليهودي  

ة عا  ونصف، وذلا  منتصف الليل، من أجل إقتياد ساكنيها وسجنهم لمد  ة، على المناز  في الحكومة اإلسرائيلي  

 شاار هناا إلاى أن  ة للجاي  اإلسارائيلي". وي  ة وغيار اطرالقي اد عد  رغبتهم في الخضوع لألجواء اإللحادي المجر  

وبااين ة فااي العهااد الحااديي، وي يجااوز الخلااط بينهااا الطوائااف اليهودي اا ة هااي ماان أهاام  وكسااي  دة اطرثواليهودي اا

ل للديلاة علاى الطوائاف ساتعم  ة "الارأ  القاويم" وت  ة تعناي باليوناني افلفظاة اطرثوذكساي   ،ةاطرثوذكسية المسايحي  

ة الحديثاة ة اطرثودوكساي  ة إلاى اليهودي اة للدين. وتنقسم اطرثودوكسي  كة بالقوالب القديمة أو اطصلي  تمس  ة الم  الديني  

ن نتائج سياساتهم المختلفاة فاي مضى، يجد اإلسرائيليو وقت   و ، أكثر من أ   لياة. بإرتصار، ة الحريدي  واليهودي  

ة لعنصاري  ا يخلق حالة يصعب ضابطها مان التفرقاة 48الفلسطينيين في مناطق  ة. فالتمييز ضد  راضي المحتل  اط

العرب مان  دس ضد  ة. والتمييز في الققراطي  مة القيم الديمعي مشاركته الدو  المتقد  دارل الكيان العبر  الذ  يد  

اسك   ر الموقف ويدفع حتى اإلسرائيليين للتسااا  عان مغازى إعاالن المديناة عاصامة موح  ة دة. وبطبيعاانها، يفج 

حاتال  وبقاي ة حياي رارا اإلث عان نفساه وكاذا فاي قطااع غاز  ة يتحاد  ة الغربي الوضع فاي الضاف  ا لحا  نجد أن  ا

 ث نتنياهو عن السال  من دون أن يقصده في حين يستعد  كهذا، يتحد   مسيطراً على المنافذ واطجواء. وفي وضع  

 لمواجهة.اوللحرب 

 

 لخطاباما قبل 

 مع أوباما – 1

اطميركاي باارال أوباماا قلقاه  ة بنيامين نتنياهو، أطهر الارئيسللقاء برئيس الحكومة اإلسرائيلي  ا ستهل  في م  

عاد اً لتلق ا ستمرار البناء في المستوطنات. وعلى الرغم من أن  إمن  ي الشاكر مان نتنيااهو اللقاء في جاوهره كاان م 

قبل بقيمة على المعونة اطميركي   لتأكياد موقاف سياساي  مليار دوير، فاإن أوباماا اساتغل ه 38ة إلسرائيل للعقد الم 

فاإن نتنيااهو لام يتجااوب ماع  ة. وعلاى الارغم مان ذلا ،رتالف مع حكومة اليمين في الدولة العبري  ي ظهر فيه اإل

 وباما في إظهار رايته للتسوية مع الفلسطينيين، وأعلن أن أميركا ستظل  الصديق اطكبر إلسرائيل.أرغبة 

ة من ثم إلتقاى نتنيااهو وأوباماا، فاي مقار  إقاماة اطريار فاي نيوياورل، حياي وصال لحضاور دورة الجمعي ا

ي شارل فيهاا أوباماا كارئيس للويياات المتحادة، لكان نتنيااهو الاذ  حدة. وهذه هي آرر دورة ة لألمم المت  العمومي  

فاي المشااركة لسانوات  ة، قد يساتمر  اإلسرائيلي   "الحقيقة"صر  على الحضور لتأكيد صار في السنوات اطريرة ي  

 ،طويلاة مقبلاةيل، وأنات باا   لفتارة منصبي بعد قل أنا أ نهي مها   "ذا السبب، قا  أوباما لنتنياهو: ما لهمقبلة. ورب  

مسااتنداً إلااى دعاام لحقيقااة اب ماان لكاان نتنياااهو ناااور وتهاار   ".أساامع مناا  رايتاا  بشااأن الفلسااطينيينأريااد أن 

ستمرار إأعرب أوباما عن قلق إدارته من  نفسه، يا لس  ارة. في لمتهو  اة لفاطي  المحدود لسياسته الكونغرس غير ا

ه يأمال فاي أن يسااعد فاي ن  أه قا  للصحافيين أيضاً نتباه أن  تاً لإلة. وكان يفة الغربي  ستيطاني في الضف  التوس ع اإل

عان الوضاع فاي "ه ياود  أن يسامع مان نتنيااهو تمهيد الطريق للسال  بين إسارائيل والفلساطينيين. وأطاار إلاى أن ا

فكارة  بقاي علاى قياد الحيااةناا بحاجاة طن ن  إن  " . وحساب كالماه:"ة وعن العنف في اآلوناة اطريارةة الغربي  الضف  

إساارائيل "ر  أن تكااون . وقااا  إنااه حااريت علااى تنميااة ف اا"ولااة آمنااة إلااى جانااب دولااة فلسااطينيةإساارائيل كد

ة، تعي  بسال  مع  الصالة بينناا تساتند إلاى قايم ن إ" :. وأوضاط قاائالً "جيرانها وإلى جانب دولة فلسطينيةمستقر 
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. وتنااو  ماا اعتباره "باين حلفائناا اطهام ة هاي ماندولة إسرائيل اليهودي   ة، وإقرار بأن  متشابهة، وعالقات عائلي  

رساالً تمن   هناال "واإلسارائيليين، موضاحاً أن  ياتاه بالشافاء إلاى الجرحاى الفلساطينيينأحداث العناف اطريارة، م 

 ."اً مع إسرائيل سبيالً إلى السال رطراً كبيراً للعنف، ونحن نأمل أن نتمك ن من أن نجد سوي  

إساارائيل كاال القاادرات التااي تحتاااا إليهااا. "ة تماانط ة المعونااة اطميركي اافاقي اات  إ ن  د أيضاااً علااى أأوبامااا طااد  

ت اوف ر ثقاة بالتعااون اطمناي  ة المعوناةفاقي ات  إ إن  " :. وقاا "ري فيهافالعالقات بين أميركا وإسرائيل ي ي مكن الترا

يات يتيط لنا فرصة للحديي عن التحاد  نعدا  اليقين. وهذا إاليقين في لحظة فيها الكثير من  ستخبار ، وتوف رواإل

يركاا أمان إسارائيل مهام  طمان أم" د أن  . وأك ا"ةة الغربي  التي تبزغ في سوريا وعن الظروف في إسرائيل والضف  

 ."القومي

أ نهاي وييتاي طن ساأزور إسارائيل باين فتارة وأرارى بعادما "وباما: أفصاحاً عن مود ته إلسرائيل، قا  وإ

كاال الشااعب فااي أميركااا، وأنااا  إن  " :سااتذكر فااي كالمااه طاامعون بيااريس قباال وفاتااه وقااا . وا"هااذه بااالد جميلااة

 ."ى له الشفاءطخصياً، ن فك ر في طمعون بيريس ونتمن  

 ً  :ة. وقاا منه في هذا اللقاء، وطكر أوباماا علاى المعوناة اطميركي ا في المقابل، أعلن نتنياهو ما كان مطلوبا

ا، وليس طميركا صديق أفضل مان إسارائيل. صاوت  سايبقى مساموعاً ليس إلسرائيل صديق أفضل من أميرك"

اطباد، لان أتنااز   إنناي إلاى". وأضااف "ون ضيفاً مرغوباً فيه في إسرائيلحتى بعدما ت نهي رئاست . دوماً ستك

فاي مواجهاة كال  ة المعونة تضمن إلسرائيل أن تتمك ن من الدفاع عن نفسهاتفاقي  إإن " :. وقا "عن هدف السال 

 ."المخاطر. طكراً ل 

ة رطااب ر الشخصي الدائم بينهما، من ناحية، وعلى رلفي اة التوت  للقاء بين نتنياهو وأوباما جرى على رلفي  ا

عتاراف بالتخل ي عن التحاري  واإل"دة، والذ  طالب فيه الفلسطينيين ة لألمم المتحة العمومي  اطرير في الجمعي  

 سااتيطان فيهااا بشااكل  حااتال  أراضااي الفلسااطينيين واإلإه ي ي مكنهااا تعتاارف إساارائيل بأن ااة إساارائيل، وأن بشاارعي  

 ."دائم

واسع، من إقدا  أوباماا فاي اطياا  اطريارة مان وييتاه، علاى رطاوة  ثناء تخشى إسرائيل، بشكل  طافي هذه 

تأيياد رطاوات فاي اطمام ة ي ت ريدها ساواء عبار إعاالن رئاساي ي حاد د صاورة الحال  فاي المنطقاة أو عبار سياسي  

ة. وربما لهذا السبب، حث ت إسارائيل أنصاارها فاي الكاونغرس علاى التوقياع علاى ة الدولي  حدة أو في الرباعي  المت  

مان أعضااء  88واحد. ووق اع علاى هاذه العريضاة  ة من طرف  عريضة ت طالب أوباما بعد  تأييد أ  رطوة دولي  

بيال. وينباع الخاوف ضغط يمنع أوباما من أ  رطوة مان هاذا الق مجلس الشيوخ، على أمل أن ي شك ل هذا عنصر

ة، على رطوة كهذه، ي رس خ من راللهاا تراثاه نتخابات الرئاسي  نتهاء اإلإحتما  إقدا  أوباما، بعد إاإلسرائيلي من 

 ويرسم حدوداً للموقف اطميركي.

ساتيطان علاى لساان كباار تهاا ضاد  اإلت شاد د مان لهج من ناحية أررى تت هم إسرائيل اإلدارة اطميركية بأنها

 ، واإلطااارة إلااى أن  "سااتفزازاً "إسااتيطان عتبااار اإلإأكثااروا ماالرراً ماان  لااذينا ثين باساامهاالمساالولين والمتحااد  

 لتزا  نتنياهو بحل  الدولتين.إستفها  كبيرة على مدى إة ت ثير عالمات السياسة اإلسرائيلي  

 

 بو مازنأمع  - 2

محمود عباس ورئيس الوزراء ايسرائيلي بنيامين نتنيااهو علاى طرفاي نقاي  فاي بدا الرئيس الفلسطيني 

اااالجمعي ااا وحاااو   ،مناااذ عقاااود لثناااائي المساااتمر  ا وتواجهاااا فاااي كلمتيهماااا حاااو  النااازاع ،مااام المتحااادةة لألة العام 

 1967عاا  ة لمحتل اا ةراضاي الفلساطيني  واط إلسرائيليالدارل ا ة. والمعروف أن  ة الغربي  المستوطنات في الضف  
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 34فلسااطينياً ومصاارع 230لاى إستشااهاد إت د  أ لعااا ،امان هااذا   و  منااذ تشاارين اط يشاهدان فااورة عنااف متبااد 

نقسااا  القيااادة إة وسااتيطاني  عمااا  البناااء اإلأ عحباااط فلسااطيني بساابب توس ااإلااى إلااون ساارائيلياً، يعزوهااا المحل  إ

ة ماا  الجمعي اأ ويً أرطاباه  لرئيس الفلسطيني قد ألقىا   في جهود التسوية. وكانتقد      أحراز ة وعد  إالفلسطيني  

اا مااا تقااو  بااه  إن  " :راً محااذ   لساايا  قااا اوفااي هااذا  ة.ساارائيلي  ع المسااتوطنات اإلتوس اا نتقااداً حاادة م  لمت  اماام لأل ةالعام 

الادولتين  ى مان أمال لحال  ساتيطاني، سيقضاى علاى ماا تبق اع اإلسرائيلية من تنفيذ لخططها في التوس  الحكومة اإل

ى دور نتنياهو الاذ  نااق  تثم أ . وبعده بفترة قصيرة طغلها رطاب رئيس وزراء النروا،"1967على حدود 

قامااة دولااة إو أهااذا الناازاع لايس حااو  المساتوطنات  ن  "إ :قااوا  عبااس فااي كلمتااه علاى المنصااة. وقاا أمباطارة 

 ن  أد نتنيااهو علاى . وطد  "ة بالذاتدولة يهودي  وقت، بل لطالما كان حو  وجود     أة، ولم يكن كذل  في فلسطيني  

ً ي  أة عتراف بالدولة اليهودي  اإل جوهر النزاع يكمن في رف  الفلسطينيين المستمر  "  . وأطار إلى"كانت حدودها ا

. "الفلساطينيون يقاة المساتوطنات التاي يعتار  عليهااهاذه هاي فاي الحق" :وقا  عنهاابيب أمدن حيفا ويافا وتل 

طاار إفاي  ها موجاودةة وضرورة حل  مكاني  "إه إعتبر أن لكن   "،حقيقية"ستيطان مسألة اإل بأن   قر  أنتنياهو  ن  أغير 

 . "اوضات الوضع النهائيمف

ا طاار  " ه سايتم  ن اأ، وأضااف "وتفصاايالً  ساتيطان غيار طارعي جملاةً أن اإل"د علااى ا محماود عبااس فشاد  أم 

فاة ماع ى مجلاس اطمان، ونحان نقاو  بمشااورات مكث  ساتيطان وإرهااب المساتوطنين علامشروع قارار حاو  اإل

 ."ة والدو  الصديقة بهذا الشأنالدو  العربي  

، علماً "أن يعترف بهما وليس بدولة واحدةالدولتين عليه  إن من يلمن بحل  " :ينيكذل  قا  الرئيس الفلسط

عضااء أة غلبي اأدتها ي اأة مباادرة رمزي اولاى فاي ة اطحدة علم فلسطين للمار  مم المت  رفعت اط ه في العا  الماضيأن  

 لجدير بالذكر أن فلسطين ليست عضواً او .2014ريرة في ة اطميركي  نهيار مبادرة السال  اطإحدة بعد مم المت  اط

 على أن د عباسك  أة سرائيلي  نشطة اإلنتقاد المواقف واطإع بصفة مراقب. وبعد حدة لكنها تتمت  مم المت  في اط كامالً 

ً  "،ي زالت ممدودة لصنع السال يدنا " ى عت عليه، وعد  وفائها بالتزاماتها، أد  ر إسرائيل لما وق  إن تنك  " :مضيفا

التحري  الفلسطيني هاو  ن  أسرائيل إلمقابل قالت افي  ."يق المسدودإلى ما نحن عليه اآلن حيي الجمود والطر

سالوبها أب آب عب ارت واطانطن 31ائات. وفاي ب بانطال  موجة العناف التاي تواصالت طاوا  العاا  الفلذ  تسب  ا

 463سارائيل الموافقاة علاى بنااء إعاالن إبعاد  "القلاق الشاديد"عان  لكيل بمكياالينالرياء والدجل والمعهود من ا

رضار بمفعاو  أعطاي ضاوء أ  ة، كماا ة المحتل اة الغربي اسرائيليين فاي الضاف  ة للمستوطنين اإلضافي  إة وحدة سكني  

 مة السال  اين.نشااها في مستوطنة افرايم، بحسب منظ  إ تم   منزيً  179رجعي لـ

د الاذ  أي ا 1917من ناحية أررى قا  عباس إنه يجاب علاى بريطانياا أن تعتاذر عان وعاد بلفاور فاي عاا  

نادعو بريطانياا وفاي " عتاراف بالدولاة الفلساطينية. وقاا :لليهود في فلسطين ويجب عليها اإل إقامة وطن قومي

االذكرى الم وية لهذ ة ة والقانوني اة التاريخي ال المسالولي  ا الوعد المشلو  أن تستخلت العبار والادروس وأن تتحم 

به من نكبات  عتذار من الشعب الفلسطيني لما حل  لنتائج هذا الوعد بما في ذل  اإل ةة والمعنوي  ي  ة والماد  والسياسي  

أن با. وأضااف "ةعتراف بالدولاة الفلساطيني  ة ومعالجة نتائجهاا بااإلوتصحيط هذه الكارثة التاريخي   ،وظلم ومآس  

الادولتين.  ياة بحال  تبق  ماا  الم  ة يقضي علاى اآلة المحتل  ة الغربي  ستيطاني اإلسرائيلي في الضف  ع اإلإستمرار التوس  

ساتيطاني، سيقضاى علاى ماا ع اإلسارائيلية مان تنفياذ لخططهاا فاي التوس الحكومة اإلما تقو  به ا" ر من أن وحذ  

صادار ة إلصاطدمت مباادرات فلساطيني  إفاي الساابق . علمااً أناه "1967الدولتين علاى حادود  لحل  ى من أمل تبق  

ً قرار في مجلس اط علاى الارغم "الانق . وتاابع عبااس  وهي تملا  حاق من برف  الوييات المتحدة رصوصا

ة مناذ العاا  ل اة المحتساتيطان اإلسارائيلي لألراضاي الفلساطيني  ضد اإل من إصدار مجلس اطمن إثنى عشر قراراً 

طاتهااا سااتكما  مخط  إى إلااى دفااع إساارائيل للتماااد  فااي عااد  تنفيااذ أ  ماان هااذه القاارارات، أد   ، إي أن  1967

ممارسااات "لااى إطااار . وأ"ةة، بمااا فيهااا القاادس الشاارقي  ة الغربي ااسااتيالء علااى مزيااد ماان اطر  فااي الضااف  لإل
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ة، تحاار  وتقتاال عااائالت شااكيل مجموعااات إرهابي اات إلااى حااد   ة التااي وصاالت ساارائيليين العدواني ااالمسااتوطنين اإل

ة د عااد  . ثام أك ا"مصادر رز  أصاحابها مان الفلسااطينيينر الممتلكاات، وتقتلااع اططاجار التاي هااي بأكملهاا، وتادم  

لتاوفير "ة ماة الدولي المنظ  اد دعوته . وجد  "ر الوضع القائمباستمرا"ن الفلسطينيين لن يقبلوا ثناء رطابه بأأمرات 

صاوا جلساة الاذين رص  "عضااء مجلاس اطمان أه الشكر طمينها العا  وووج   "،ة لشعبنا الفلسطينيالدولي  الحماية 

 . "ةة توفير الحماية الدولي  ة للبحي في إمكاني  راص  

 

 لرئيس روحانيامع  – 3

الرئيس اإليراني حسن روحاني في رطابه أما  الجمعي اإنتقد ا الويياات متثاا  إعاد   حادةة لألمام المت  ة العام 

ماان البرنااامج  بهاادف الحااد   2015ة الساات فااي فااا  نااوو  تاااريخي أبرمتااه إيااران مااع القااوى العالمي اات  حاادة إلالمت  

حدة فاي الشاهور فا  من جانب الوييات المت  ت  متثا  لإلعد  اإلإن " :النوو  اإليراني مقابل رفع العقوبات. وقا 

ً العديدة الماضية يمث   ً  ل نهجا حدة فاي أ  تقاعس من جانب الوييات المت   ن"إ :. وأضاف"فوراً يجب تداركه  معيبا

ً غير مشروع دولي   ل عمالً فا  سيمث  ت  تنفيذ اإل  ."ابل باعترا  من المجتمع الدوليقوسي   ا

 

 لسيسيالرئيس امع  – 4

ساتنكار لادى حادة ليثيار الدهشاة واإللمصر  عبد الفتا  السيسي على منبر اطمام المت  ا جاء رطاب الرئيس

عتارف فياه إففاي الوقات الاذ   رتياا  لادى اطوسااط اإلسارائيلية.الترحياب واإل العديد من المراقبين، فاي مقابال

يطلاب مان اطماين لنتنياهو بأن إسرائيل يمكنها التفاو  بشأن أ  طايء ماا عادا القادس، جااء الارئيس السيساي 

مان راال  هاذا "إلسرائيل مباطرة، قاائالً: ، لتوجيه رسالة حدة بان كي مون، الخروا عن النت  العا  لألمم المت  

فاي  أهمية إيجاد حل   حو ة والشعب اإلسرائيلي، ه بنداء للقيادة اإلسرائيلي  ل صوت العالم، أتوج  المنبر، الذ  يمث  

ضااي ة فااي تااريخ المنطقااة لتحقيااق ة لكتابااة صافحة م  لاادينا فرصاة حقيقي اا"، وتاابع السيسااي: "ةة الفلسااطيني  القضاي  

ة، ة الفلسطيني  مشلكة القضي   ة أررى في حل  دة ويمكن تكرارها مر  ة تجربة رائعة ومتفر  جربة المصري  الت .ال الس  

 ."ةة، بجانب الدولة اإلسرائيلي  وإيجاد دولة فلسطيني  

ً بااهااذه التصااريحات يقاات ترحي ة لاادى الشااارع اإلساارائيلي، حيااي عب اارت أوساااط سياسااي   رينكبياا وتفاااعالً  ا

، وعلاى رأساها رئايس الاوزراء اإلسارائيلي الاذ  "السيساي"عن ترحيبها بالخطاب الاذ  ألقااه  ة عديدةإسرائيلي  

، وفاق قولاه، فيماا قاا  زعايم المعارضاة اإلسارائيلية إساحا  "ال لذ  يسعى لتحقيق الس ا"اأطاد بجهود السيسي 

يًااا رئاايس ، داعإن السيسااي زعاايم مهاام فااي المنطقااة ويطالااب اإلساارائيليين بوقااف الجمااود السياسااي"هرتسااوا، 

ً همااسااتجابة لدعوتاه، مت  الحكوماة اإلسارائيلية لإل ة لتغيياار وجاه الشاار  ة التاريخي ااه بتضااييع الفار  السياسااي  إي ا ا

ث مان القلاب وإسارائيل إن السيساي تحاد  "فيما قا  السفير اإلسرائيلي في اطمم المتحدة، داني دانون،  ".اطوسط

باات عضااو الكنيساات ماان رطاااب الاارئيس بااالحقيقي والجاااد، وعق   ، واصاافًا"ة للحااديي مااع الفلسااطينيينمسااتعد  

 اً يااده مجاادد المعسااكر الصااهيوني، كاساانيا سااافتلوفا، علااى رطاااب السيسااي بااالقو  إن الاارئيس المصاار  يمااد  

ماان القااادة اإلساارائيليين يسااتجيب لااه، والسيسااي يخاااطر بنفسااه ويغااامر حااين  اً لإلساارائيليين، دون أن يجااد أحااد

ً لمكتاوب، ويخاطاب اإلسارائيليين وجهارطاباه اعان  اً ث بعياديتحد   لوجاه، لكان لألساف فاإن القياادة اإلسارائيلية  ا

 ة.ستغال  الفر  التاريخي  إة ي تحسن الحالي  

ة بعد ساعات مان تأكياد دبلوماساي رفياع المساتوى أن الادو  ة اإلسرائيلي  ستفزازي  تأتي هذه التصريحات اإل

ة للضغط على ت عن محاولة سنوي  حدة، تخل  ة التابعة لألمم المت  للطاقة الذري  ة ة اطعضاء في الوكالة الدولي  العربي  
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ة عان ة، وذلا  بعاد أن عجازت الادو  العربي اإسرائيل إلرغامهاا علاى القباو  بتادقيق دولاي فاي أنشاطتها النووي ا

عوا ، حياي أ 3جتماع السنو  للوكالة على مدار ة إلصدار مثل هذه القرارات في اإلة كافيالحصو  على أغلبي  

ً ق فيهاا العارب نجاحاة حق اكانت آرر مر   ً نفعا ذلا  لام يجاد   ، إي أن  2009فاي هاذا المجاا  فاي عاا   ا فاي تعزياز  ا

هاا إي أن   اً رغم مان أن هاذه الضاغوط أرفقات مارارة، وعلاى الاة اإلسارائيلي  حدة لألنشاطة النووي امراقبة اطمم المت  

 ة.حفظ ماء وجه هذه الدو  العربي  لكانت محاويت 

 

 مع خطاب نتنياهو – 5

ااة نتنياهو رطاباه فاي الجمعي ا ستهل  إ ً ماة الدولي اهجاو  علاى المنظ   حادة بشان  لألمام المت   ةلعام  اهاا إي   ة واصافا

ة ومساخرة ة هزلي اة أرالقية وانتهات بمسارحي  حدة كقو  "بدأت اطمم المت   :ة والمسخرة حيي قا ة الهزلي  بالمسرحي  

علام أن أحادة زاهار وورد ، وأناا طنني سأربركم أن مساتقبل إسارائيل فاي اطمام المت  وما سأقوله لكم سيدهشكم 

ً سااماعكم لهااذا الكااال  من اا حاادة ثاار آراار علااى مهاجمااة اطماام المت  إ ي أماار مسااتغرب، وذلاا  طننااي واظباات عامااا

قلتهااا". وقااا  : نتقاااد وكاال كلمااة إحاادة كاال ت اطماام المت  سااتحق  إة وحينهااا إساارائيل الديمقراطي اا ينحيازهااا ضااد  

ً  20ة راال  العاا  الماضاي ة العمومي  "أصدرت الجمعي   ات بقي ا ،إلسارائيل قاراراً معادياا ة العاالم بثالثاة فيماا رص 

دولاة أرارى فاي  ه يستنكر ويادين إسارائيل أكثار مان أ   ن  أ قرارات فقط وماذا يفعل مجلس حقو  اإلنسان سوى

ة تهاا العمومي احادة وجمعي    نتنياهو متسائالً ومستهزئاً باطمم المت  العالم أو أكثر من كل دو  العالم مجتمعة". وقا

غتصاب النساء وبيعهن في سو  النخاسة هل تعرفاون مان هاي الدولاة التاي إ ومجلس حقو  إنسانها: "حين يتم  

 ً طاب الذ  لمهاجمة الفلسطينيين والخ تدينها اطمم المتحدة، نعم هل عرفتم: إنها إسرائيل". وانتقل نتنياهو سريعا

"مطالبة ومقاضاة بريطانيا على أمار  :ا قالهومم   لمقذعةا اطوصاف ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأطد  

عاا   مااذا يمكان أن نصاف ذلا  مساخرة أ  مادعاة للضاح  هال تنظارون إلاى هاذه اطقاوا  هناا  100وقع قبل 

عتاراف يرفضون اإل لكن الفلسطينيين ي يزالون 1947ة عا  حدة إقامة دولة يهودي  ة  لقد دعمت اطمم المت  ي  بجد  

عتاراف بدولاة إسارائيل مواصالة الفلساطينيين رفضاهم اإل هن اإ ،عاما، وهذا هو أساس الصراع 70بنا حتى بعد 

 ً ا ضمن أ  حدود مهما كانت فالصراع لم يبدأ مع المستوطنات أو عليها ولم يكن كذل  مطلقا ر طنه مندلع ومتفج 

في القادس ورا    ولايس نيوياورل"، ثام راطاب  : "السال  يمر  أضافو. قوله على حد    السنين"قبلها بعشرات 

ً معل   الحضور مباطرةً  لجهة دعوته إلصدار قارار دولاي  على رطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس راصة   قا

"حاين  :دمغاتهم، قاائالً أ غسالطفاا  الفلساطينيين وهو القيادة الفلسطينية بتحري  اطهم نتنياستيطان. وات  اإل ضد  

هاذا تنكيال باططفاا  وتربياة فبو ماازن وهاو يادعوهم لقطاع رقااب اليهاود أطفا  الفلسطينيون مستشار يسمع اط

ً أى ثقافة القتل، وحين يسأ  الطفل عل عتقاله فتقو  إم ت  و مه وهو على مائدة العشاء ماذا سيحدث له لو قتل يهوديا

ً كل عا ، وعملي ا يف الدويراتآله سيدفعون ل   ل كثار، علايكم تخي اأماوا  أكثار حصال علاى أماا قتال يهاود كل   ا

ال  ن يادعم الس اأع من طااب فلساطيني ن يتوق  أا من       كيف يمكن ط. ر من ثقافة الكراهية هذهمدى صعوبة التحر  

طفالناا أي بال نرب اسارائيليين ي نقاو  باذل  ال   نحان اإلالس ا ضاه ضاد  فكااره وتحر  أفي حين تقو  قيادتاه بتساميم 

 ال ".فهم على مفاهيم الس  ونثق  

لمكافحة اإلرهاب". وأضاف  ة جداً د نتنياهو أن "زعماء العالم يعترفون بأن المخابرات اإلسرائيلية قوي  وأك  

 إلاى أن   . وأطاار"ة ي اآلن وي بعاد عاا  وي فاي المساتقبل أباداً إسرائيل لن تسمط إليران بتطوير أسالحة نووي ا:"

ة ويمكن التفاو  حولها في مفاوضات الوضع النهاائي، وكال طايء حينهاا قابال لمستوطنات أزمة حقيقي  أزمة ا

للتفاو  باستثناء القدس، كما أضااف أن تفكيا  المساتوطنات لان يجلاب الساال ، فبعاد تفكيا  المساتوطنات فاي 
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وقات  نيين لام يكان فاي أ   ن نتنياهو أن الصراع مع الفلسطية لم نر سوى الصواريخ، حسب قوله. وبي  قطاع غز  

 ة بالذات.، بل كان حو  وجود دولة يهودي  وقات حو  المستوطناتطامن 

حاوالي ضاعف العادد الاذ   عالقاات ماع إسارائيل، أ    ونيقيما اً بلد 160أن " لعدواوأوضط رئيس وزراء 

ً  30هنا قبل حوالي  كان لدينا عندما كنت سفيراً  ينظار ة عادد أكبار فاأكبر مان الادو  ". وأردف بالقو  " ثم  عاما

هاتها بالنسابة ر توج  "الحكومات تغي   :إسرائيل كشري ، وهذه العالقات تصبط أوسع وأعمق كل يو ". وتابع إلى

ن إسارائيل يمكنهاا إطعاا  طاعوبها، وتحساين حيااتهم". ولفات إلاى أن "موقاف الادو  أإلسرائيل طنهام يعرفاون 

 بسبب اطعداء المشتركين".  ر بالنسبة إلسرائيلة يتغي  العربي  

  أرارى عديادة فاي ة فاي حيااتي، تعتارف دو  مار  ة داع " بالقو  :"طو    لتنظيم "الدولة اإلسالمي  وتطر  

إسرائيل حليفتهم. أعداانا المشتركون هم إيران وداع ".  ن  أهم يعترفون ها، إن  سرائيل ليست عدو  إالمنطقة بأن 

الوييات المتحدة، التي وصفها كـ "أقوى وأكر  دولاة علاى وجاه اطر "، لكيان واثم أطاد بعمق الصداقة بين 

 ً ستخدمه الرئيس اطمريكي بارال أوباما في اطمم المتحدة كان ضد مشروع قرار معاد  إن أو  "فيتو" أ موضحا

 .2011إلسرائيل عا  

ة فاي رطاباه أماا  وقد فوجئ اإلسرائيليون قبل غيرهم من لجوء رئيس حكومة الكيان إلاى لهجاة تصاالحي   

ساواء حياا   ،ًاحدة. وبديهي أن المقصود لايس أن كال رطااب نتنيااهو كاان تصاالحي  ة لألمم المت  ة العمومي  الجمعي  

ة. فقاد ة وبصورة جزئي  ا  السلطة الفلسطيني  ما حيوإن   ،حدة أو أ  جهة أررىالفلسطينيين أو العرب أو اطمم المت  

ستعالء حيي دعاه إلى إلقاء م واإلعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمزيج من التهك   وجد نتنياهو نفسه يرد  

رطاب له أما  الكنيست ودعا نفسه إللقاء رطاب أما  البرلمان الفلسطيني في را   . ومن الواضط أن نتنياهو 

ا طان   ياً، بقادر ماا يقصادة هاذه جاد  لماة فاي لهجتاه التصاالحي  ي يقصاد أ  ك ة تمريار الجمعي ال ةحملاة عالقاات عام 

كلمات لطيفة رالية مان أ  معناى إن أطلقات فاي  ة من دون إطكايت. وفي كل اطحوا  ي تضر  لدولي  اة العمومي  

ياة مان عهاد الارئيس تمريار الفتارة المتبق  حادة. وي طا  أن هاذه العباارات تخاد  فاي لمت  امم ة لألة العمومي  الجمعي  

المستعمرات فاي  بأن أوباما قد يقد  على تسهيل تمرير قرار ضد   أوساط نتنياهوشيع تاطميركي بارال أوباما. و

 ً ً رئاساي   مجلس اطمن، وقاد يصادر بياناا د فياه صاورة الحال كماا يراهاا لألزماة فاي الشار  اطوساط. ولايس يحاد   ا

نتائجهاا  ة ورأى أن  هو، الذ  دأب في السنوات السبع الماضية على إلقاء رطابات هجومي  أن يكون نتنيا مستبعداً 

ب الكيان اإلسرائيلي من راية العالم، قد ً إعمد إلى لم تقر  ث تحاد  "بطريقاة  نتهاا سبيل أساالفه ممان عملاوا دوماا

 ."بصوت ناعم واضرب بعصى رشنة

 ً ً  أيا حادة. ونتنيااهو الاذ  صاار لرئيس أوباماا يارتبط بااطمم المت  من رشية نتنياهو من ا يكن الحا  فإن جانبا

 على الدوا  يحاو  أن يقيم عالقات ماع دو  يعتبار أن صاوتها هاا    راً يلمن بأن الظهر اطميركي لن يكون متوف  

يمكان  هاا تملا  أيااد  حدة. وهذه الدو  ليست بالضرورة عظمى مثل روسيا والصاين والهناد ولكن  له في اطمم المت  

ً  أن ً حدة. ومعروف أن نتنياهو ووزير رارجي  في اطمم المت   ترفع وتحسب أصواتا ً ووزيار الحارب حالي ا ته ساابقا  ا

قاا فاي اآلوناة اطريارة نجاحاات فاي كساب بعا  ة وحق  أفيغدور ليبرمان كث فا مان عالقاتهماا ماع الادو  اطفريقي ا

 أصواتها أو تحييدها.

عادياة ة ليسات بطبيعتهاا م  عن ذل  أظهر نتنياهو منهجه الجديد المعتمد على فكرة أن الادو  العربي ا وفضالً 

أساس مشاكالت المنطقاة وأن فاي اإلقلايم  ليست ةأن الدولة العبري   متزايد   ها تكتشف بشكل  وأن   ،للكيان اإلسرئيلي

ً  مواضع رطار أطاد   ً  تجعال منهاا حليفاا ساعي لتعزياز هاذه الفكارة ي لاوفاي إطاار ة. لابع  الادو  العربي ا موثوقاا

ة جميعهااا سااتعداد الاادو  العربي ااإة التااي ي ياارى منهااا أكثاار ماان يتااوانى نتنياااهو عاان مغازلااة المبااادرة العربي اا

ال  معه. على أن نتنياهو يعرف أكثر من سواه أن الواقاع المياداني فاي عتراف بالكيان اإلسرائيلي وإقامة الس  لإل
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ماع تصااعد  راً د مالر  ة التاي بادأت قبال عاا  تباد  ر  نفسه. فالوهم باضمحال  الهب ة الشعبي  ة يفاطراضي المحتل  

ه من دون تحقيق سال  مع الجمهور الفلسطيني ي يمكن لكياان العادو أن يشاعر ة التي أظهرت أن  العمليات الفدائي  

الفلساطيني البسايط غيار  لمواطنا ادةة فإن إرإنه مهما بلغ الكيان اإلسرائيلي من قو   لتقو  الهب ة جاءتباطمن. و

علاى  الغة بوساعها أن تتارل أثرهاا البا ة ومأسااوي  قابلة للكسر رغم كل ما يحيط بالواقع العربي من ظاروف ساي  

 .إرادته ةوقو   هاتمعنوي  

 سارائيلإهاذه الادو  لام تعاد تارى فاي  ن  أ داً ة، ملك  لكيان بالدو  العربي  ار عالقات لى تطو  إانتقل نتنياهو ثم 

ً  اً عدو   سرائيل إلى إن التغيير الكبير في النظرة إ ،ةمر   كثر من أ   أا سأقوله ن ستندهشون مم  "اآل: وقا  .بل حليفا

ستقرار فاي لى اإلإى د  أردن ومصر اطبر  بيننا وبين ال  الم  رر، هنال في العالم العربي. والس  آ يحدث في مكان  

ً قو  أن أريد ألكنني  .وسط غير مستقر  أطر   ه توجد هناال دو  كثيارة وهو أن   ،ة في حياتي  مر  و  وط ،لكم طي ا

اً ن لناا ولهام عادو  أحلياف، و سارائيل هاي فاي الواقاعإن أسرائيل عادواً وتادرل باإررى في المنطقة ي ترى في أ

ً شتركم   ، هذا هدف مشترل وسنعمل رال  السانوات المقبلاة زدهارمن واإلن هدفنا هو اطأو ،يران وداع إهو  ا

ً سوي   قال مان ثاورة أبثاورة ولايس  ة تمار  عالقاتناا الدبلوماساي   ن  إهاداف. ق هذه اينفتط حتى نحق  وم   علني   وبشكل   ا

 ".ةمريكي  حدة اطواطعمق هي مع الوييات المت   هم  عالقاتنا اط ن  أهذه الثورة  لكننا ي ننسى في رضم  

نقال عباركم أن أ  بود   ،ة الدو لي كاف  داتي سادتي ممث  "سي   :للحضور قائالً  اً نداء لعدو  ارئيس وزراء ه ووج  

ا هناال بعضاكم ي مارب   ،حادةمام المت  سارائيل فاي اطإ سالحتكم لقاد انتهات الحارب ضاد  ألقاوا أ رسالة واحدة تقو :

ً ن  أن لكنني على ثقة يعرف ذل  حتى اآل علاى هاذه الرساالة مان قاادتكم وراسااء حكومااتكم  كم ستحصالون قريباا

تكاون هناال عاصافة ه ربماا ن  أم ني أعلحدة... إن  مم المت  سرائيل في اطإ الذين سيقولون لكم لقد انتهت الحرب ضد  

ً  .حادةمام المت  سارائيل فاي اطإ ثون عان رطاوة ضاد  هام يتحاد  ن  أعلام أما قبل الهادوء و ن أ هال هناال مان يعتقاد حقاا

حدة إلمالء مم المت  محاولة من اط ة  لن نقبل أ   منها ومصالحها القومي  أد ن تحد  أحدة بمم المت  سمط لألسرائيل ستإ

مام سارائيل التاي تادينها اطإوتاابع "إن  ".قدس ورا    وليس من نيوياورلمن ال ال  يمر  طروط علينا، فالس   أ   

ال  ات الس افاقي ات  إعت العديد من ة، ووق  تجاه الدو  العربي  عوا  السابقة الكثير من مواقفها رت رال  اطحدة غي  المت  

 ردن". مع مصر واط

ة التاي منحات ماة الدولي احاتال  الصاهيوني وهاو يساتهزل بالمنظ  رئايس حكوماة اإلهذه هي فحوى رطااب 

، دون ساواه تااريخي ووطناي للشاعب الفلساطيني غتصبة وهي حاق  لم  ا ر  فلسطينأقا  على ة لكيانه الم  طرعي  

ااوعاد بلفاور الااذ  بموجباه اغت  و . وتكاارار غتصاابهإة بت فلساطين ي يعطااي الحاق للكيااان اإلسارائيلي بشاارعي  ص 

لسياسي الدجل اما هو من باب لرئيس محمود عباس بدعم حماس وأعما  المقاومة إن  اهامه عاءاته وات  نتنياهو يد  

وي  حتال في مقاومة اإل اإلقليم المحتل   ة بحق  كاف  ة عته القوانين والمواثيق الدولي  طر   ،مشروع لمقاومة حق  ا ن  ط

ة ستيطان وتوفير الحماياة الدولي احمود عباس اطمم المتحدة بوقف اإلومطالبة الرئيس م ،من أحد يحتاا إلى إذن  

ا ة حاق  العدواني ا للشعب الفلسطيني من ممارسات المحتل   حادة أيضااً. إن ت علياه قارارات اطمام المت  مشاروع نص 

ة تارف  التطبياع ماع كياناه وتارف  إقاماة عالقاات معاه والادليل هاو هو يتجاهل حقيقة أن الشعوب العربي  نتنيا

 عتاراف باه أواإل لغاصاب ورفا اللكياان  أناور عشاقي لمتقاعادالضابط الساعود  ا زيارة ة ضد  لشعبي  االهجمة 

 التطبيع معه.

مااات اطماام حقااو  اإلنسااان ومنظ  سااتيطان ويهاااجم مجلااس علااى اإل ةلقااد حاااو  نتنياااهو أن يضاافي طاارعي  

اااماار أط ،لحجاار فااي فلسااطينالبشاار وا د بجاارائم إساارائيل ضااد  لتااي تنااد  ا حاادةالمت   ت عليااه مواثيااق اطماام لااذ  نص 

حياي  1947حدة التي قبلت بقرار التقسيم لسنة لكيان نفسه كان بقرار من اطمم المت  احدة ويتناسى أن وجود المت  
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ة بموجاب قارار التقسايم الاذ  ة الفلساطيني  الحقاو  الوطني ا ةبشارعي   لوقات نفساها فاي وتعتارف اطمم المتحدة تقر  

 عترف بإسرائيل .إ

لواقاع افي  ر وهولمكر  او لممل  استعالء إذن هي مضمون رطاب نتنياهو إلالسخرية واستهزاء واإللقد كان 

ة فاقاات الدولي ات  خار  اإلي ووها وعنصار  إسرائيل كيان عدواني غاصاب ن  تسويق لبضاعة فاسدة، ط لحقيقةاو

وهاي قاد  ،الشاعب الفلساطيني رت الغطاء لاه ولجرائماه بحاق  حدة هي من وف  واطمم المت   ،نته  حقو  اإلنسانيو

ً لت حق  تحو   بسابب تقصايرها والتغاضاي عان جرائماه وررقاه الفاضاط لقارارات اطمام  را  بشكل   إلى مهزلة ا

 حتالله لفلسطين بالكامل .إستمرار إحدة والمت  

 أن   علاى داً ة، ملك االعربي   نظمةببع  اطر عالقات كيانه ط نتنياهو في رطابه عبر إطارته إلى تطو  لقد تبج  

قه ماان تالعااب فااي اطلفاااظ اً باال حليفاااً. وتكماان الغرابااة فيمااا يسااو  لاام تعااد تاارى فااي إساارائيل عاادو   نظمااةاطهااذه 

طن التغييار الكبيار فاي النظارة إلاى   ةمار   ا ساأقوله أكثار مان أ   اآلن ستندهشون مم  " والمصطلحات حيي قا :

ى إلااى باار  بيننااا وبااين اطردن ومصاار أد  آراار، هنااال فااي العااالم العربااي والسااال  الم   إساارائيل يحاادث فااي مكااان  

ً لكن   ،ستقرار في طر  أوسط غير مستقر  اإل ة فاي حيااتي هناال دو  كثيارة   مار  وطو   ني أريد أن أقو  لكام طاي ا

مشاترل هاو  لناا ولهام عادو   ن  أوتادرل أن إسارائيل هاي حلياف، و اً ترى في إسرائيل عادو   أررى في المنطقة ي

 ، هذا هدف مشترل وسنعمل رال  السنوات المقبلة سوياً وبشاكل  زدهارن هدفنا هو اطمن واإلأإيران وداع  و

من ثورة لكننا ي ننسى في  قل  أبثورة وليس  ة تمر  ق هذه اطهداف. إن عالقاتنا الدبلوماسي  ى نحق  نفتط حت  وم   علني   

 قوله. ة " على حد   حدة اطمريكي  واطعمق هي مع الوييات المت   هذه الثورة أن عالقاتنا اطهم   رضم  

ساتقرار المنطقاة، إات سااعدت علاى فاقي ات  إعات حادة وق  مام المت  دينها اطعى نتنيااهو أن "إسارائيل التاي ت اواد  

ة باتات ي تارى فاي إسارائيل العادو اطو ". وقاا : ، وهناال دو  عربي امان الادو  كبيار   صبحت صديقة لعادد  أو

النازاع ماع  حال   داً أن  ساتيعاب ذلا "، ملك اإحدة قد انتهت، وعلى كل الادو  إسرائيل في اطمم المت   "الحرب ضد  

ً الفلساطينيين لاان يكااون إي إذا "اعترفااوا بالدولاة اليهودي اا ً أن تكااون المساتوطنات سااببا رئيسااي   ة"، نافيااا ر فااي تعث اا ا

د علااى أن "إساارائيل يمكنهااا التفاااو  علااى كاال طاايء إي القاادس والدولااة المفاوضااات بااين الطاارفين. وطااد  

ة د رفضاه تفكيا  المساتوطنات الصاهيوني  د أن "التسوية لن تأتي من البيانات والقرارات". ثام أك اة"، وأك  اليهودي  

تفكيا  المساتوطنات لان يجلاب الساال  فبعاد تفكيا  المساتوطنات فاي إن "تاين. وقاا : ة والقادس المحتل  في الضاف  

 قطاع غزة لم نر سوى الصواريخ". 

ً ل أزمة حقيقي  بأن المستوطنات تشك   ه أقر  لكن   ه " يمكن التفااو  حولهاا فاي مفاوضاات الوضاع أن   ة، مضيفا

إسارائيل ماع الفلساطينيين لام  "نازاع د علاى أن  النهائي، وكل طيء حينها قابل للتفاو  باساتثناء القادس". وطاد  

ة". وأردف أن "إسارائيل لان تسامط ة بال حاو  وجاود دولاة يهودي اوقت حاو  المساتوطنات اليهودي ا يكن في أ    

 ة ي اآلن وي بعد عا  وي في المستقبل أبدا".للنظا  في إيران بتطوير أسلحة نووي  

 لتالية:اة هي ن رطاب نتنياهو أربعة عناوين مفصلي  بإرتصار لقد تضم  

ن أميركا ستقف مع إسرائيل أنا واثق من "أ: حيي قا  :لى الموقف اطميركيإطم نان اإل العنوان األول، -

ل مان . ولام يقل ا"هاقرار فيتو لصالحها وأفشلت قرارات ضاد   11ميركا حتى اآلن أخذت حدة وقد ات  مم المت  في اط

وباماا أقبال مغاادرة الارئيس ة الوييات المتحدة مبادرة سياساي  حتما  طر  إطم نان الحديي المتواتر عن هذا اإل

طم ناان كاال  ل مان اإلحتماا  فاي لقائهماا الثناائي، ولام يقل ان نتنياهو لم يسأله عن هاذا اإلأالبيت ايبي  لدرجة 

 اه سياساةة بالاذات تجاسارائيلي  للسياساة اإل ،كيار  ،ميركاية اطالنقد الغاضب عالي الصوت من وزيار الخارجي ا

بعااة فااي القاادس، واإلرااالف بوعااد التخفيااف علااى حياااة الفلسااطينيين فااي ت  لم  السياسااة االبناااء فااي المسااتوطنات و

طم ناان أيضااً ماا صادر عان ل من اإلجاه دولة واحدة وحرب. وي يقل  مور تسير بات  ة، ثم تحذيره من أن اطالضف  
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ساتنكار تساارع البنااء فاي المساتوطنات إحادة مان "مام المت  جتماعها في اطإة في ة الدولي  ة الرباعي  وزراء رارجي  

كال هاذا يساحق ف ،ريارةطاهر اطة فاي اطة غيار قانوني اساتيطاني  إصاادقة علاى بالر وهد  بيوت الفلساطينيين والم  

 الدولتين". باستمرار القدرة على تطبيق حل  

حتال  في مراكز القارار لة اإلدين لدوة الملي  ة وفاعلي  مبدئي، على ثقته بقو   إن إطم نان نتنياهو يقو ، بشكل  

نتخاباات وماا تفرضاه مان حساابات، الرهاان علاى مفاعيال وتاأثيرات فتارة اإل حدة، ثام  والتأثير في الوييات المت  

 ً  حين الرئاسيين وتسابقهما على اللقاء به.  وهو يقرأ ويسمع تصريحات المرط   رصوصا

ً  العنوان الثاني، - اعمال دولاي يسا    أمن  نف  اليد تماما اساي للصاراع العرباي  سي لاى حال  إل عى للتوص 

    أدون  لمقابل بالمفاوضات المباطرة منافي كه تى، وتمس  أ جهة       أكان ومن  طكل   سرائيلي بأ    الفلسطيني اإل

لى إر ، ميزان القوى القائم على اط ها، في ظل  ة، لكي يحول  رعاية دولي      أسبقة، ودون و طروط م  ألتزامات إ

ً ة وباال نتاائج. ويظهار ذلا  جلي او نهاياات زمني اأجال المفاوضاات باال حادود أون مفاوضاات مان مارات عالناه إب ا

ً مم المت  ن قرارات اطإحدة وقراراتها بقوله "مم المت  ستهانة بدور اطاإل ما المفاوضات هي ن  إو حدة ي تصنع سالما

مان  ال  يمار    طاروط فالس اأحادة لإلماالء عليناا مم المت  وبقوله "لن نقبل أ  محاولة من اطالتي تصنع السال "، 

  أعتراضاه علاى إة، وفاي القدس ورا    وليس من نيويورل"، كما يظهار ذلا  فاي رفضاه المباادرة الفرنساي  

 وروبي. حاد اطت  دور لإل

سياساة ساتقرار، وهاي إة والحاكمة بثبات وحتال  المقر  صرار بسياسة دولة اإلإ  بالتمس   العنوان الثالث، -

الارف   -ر  ساتيالء علاى اطستيطان واإلع اإلستمرار وتوس  إ -حتال  ستمرار اإلإضالعه: أي تقو  على مثل  

ً إالنظر عن  ة بغ   المبدئي لقيا  دولة فلسطيني    طتراطاتها ومساحتها وحدودها وصالحياتها. يظهر ذل  واضحا

د اليهاود  ة في المقابلة التلفزيونياة تأكياد الوجاوقواله ومواقفه، كما يظهر باستفاضته المقصودأفي كل تفاصيل 

ات، وفاي عائاه، طاواهد وآثاار وحفري ادها، حساب اد  ة كماا تلك اة الغربي ار  في الضف  أالتاريخي في كل موقع و

  بشكل طعاراتي ة عند التطر  ة الغربي  نسحاب من الضف    حديي عن اإلأبه المقصود والمتذاكي من المقابل تهر  

 الدولة الفلسطينية.فضفا  لموضوع 

التنااق  حتال  نحو تطبيع عالقاتها بدو  المنطقة مان مادرل ه دولة اإلكااه على توج  ت  إ العنوان الرابع، -

ااإ"مااع  اا ه بشااكل  يااران وداعاا " وتضااخيم هااذا التوج  و أا يحماال ماان ترجمااات مقصااود وتحميلااه أكثاار بكثياار مم 

 ر  الواقع.أ نجاحات على
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ة علاى إثار رطااب رئايس الحكوماة اإلسارائيلي، ة السياساي  ظهرت ردود فعال كثيارة فاي الحلباة اإلسارائيلي  

عي مناصروه بأن حدة في نيويورل. فبينما يد  ة لألمم المت  ة العام  ة للجمعي  فتتاحي  نياهو، رال  الجلسة اإلبنيامين نت

ً وقوي اا اً الخطاااب كااان حاااد   ً وي ظهاار نهجاا ا ً أساسااي   اً جديااد ا ة مااع الفلسااطينيين والمسااار بتعاماال الحكومااة اإلساارائيلي   ا

 ر" للخطاب الذ  ألقاه في السنوات اطريرة.متكر   "بي   عي معارضوه أن كالمه ليس إي  السياسي، يد  

مناصرو نتنياهو، المعارضون لمتابعة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والذين هم على قناعة بأن رئيس 

ماا هاو إثباات السلطة الفلسطينية، محمود عباس غير راغب بالسال ، يعتقدون باأن كالماه الاالذع ضاد عبااس إن  

ست ناف المفاوضات معه. وكانت نائبة الكنيست مير  ريغف، من حزب إكشري  وي يريد  على أنه قد س م منه

يس الحكومة عان أكاذياب حمااس وأباي ها دعماً طقوا  نتنياهو: " لقد كشف رئالليكود، قد قالت في معر  رد  

اإلسالمي وهما المسالوين عان جارائم الحارب". وحظاي نتنيااهو علاى  مازن اللذين هما جزء من محور الشر  
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ورا   ننظر فقاط إلاى القادس الثناء أيضاً على قوله إنه "بهدف تحقيق السال  بين إسرائيل والفلسطينيين علينا أي  

ً   بل أيض اً يشامل فاقااً سياساي  ت  إأن لريا  وأباو ظباي". ويعتقاد مان هام فاي معساكر نتنيااهو "باإلى القاهرة وا ا

 فا  مع إسرائيل هو الهدف الذ  يجب السعي إليه".ت  ل إلة بالتوص  ة المعني  ة السعودي  المملكة العربي  

الخطابات فاي ه من كثرة في المقابل، عبَّرت المعارضة اإلسرائيلية عن رطاب نتنياهو بالتثااب، وقالوا إن  

اأهمي ا ة العمال الفعلاي جااء رطااب نتنيااهو مان دون أ   حدة وقل  اطمم المت   ا قالاه زعايم المعارضاة، حااييم ة. ومم 

 ، نتنياهو نصد   الخطابة ولكن المشكلة أن العالم لم يعد يصغي إليه. ي نعرف أ    هرتسوغ: "يحسن نتنياهو فن  

ة مباادرة يطار  أي ا باأي   هاتم  إفاي السانوات الخماس اطريارة ذ  سياسي أو ال ث عن حل  ذال الذ  يخطب ويتحد  

 ة". وأضاف: "س منا من الخطابات التي تبقى على الور  فقط".سياسي  

قات علاى رطااب نتنيااهو بقولهاا: لمعاار  عل  ا لكنيست، زهافا غللون، رئيساة حازب ميارتسافي  لنائبةا

ه ماا يفعلاه. وهاو ي يفعال طاي ًا". وأوضاحت أن بما يقوله. بل يهم   اً و أن يعرف أن العالم ي يهتم أبد"على نتنياه

 ة".ة غير الشرعي  ستيطاني  البلر اإلتها "لها إرالء ما سم  ة رطوات من أجل التسوية، وأو  بمقدرة نتنياهو تنفيذ عد  

فاي   القائماة المشاتركة، –حمد الطيباي ، رئايس العربياة للتغييار أقا  عضو الكنيست د. من ناحية أررى  

ل مسارحي نحان أماا  ممث ا: "الكال ". وأضااف : "كعادته، ي ي جيد إي  حدةه على رطاب نتنياهو في اطمم المت  رد  

جاد   واحاد فاي العاالم،  ي جيد س رد الكال ، وفقط الكال ، حتى المجتمع الدولي يعرف هذا جيداً، وي يوجاد زعايم

جادته للخطابة إلى أنه " بالرغم من إوأطار الطيبي . نتنياهو" صد   كلمة واحدة من كال لى أثيوبيا، ي  إمن الهند 

هاو رئايس حكوماة دولاة تقاو   هذا لم ي سعفه فاي إرفااء الحقيقاة التاي ي يمكان دحضاها، وهاي أن نتنيااهو ن  أإي 

عاصر". إبأطو   ث نتنياهو  فلساطين ماع "عموناا عن أ  دولة فلسطينية يتحد  وأضاف: "حتال  في التاريخ الم 

س ل بت من  زالة بيت واحد ب ني على أرا   إأن ينجط في  يً الدولتين، عليه أو   ث عن حل    قبل أن يتحد  ويتسهار"

رارى حجام التنااق  أة تنيااهو فاي رطاباه الياو  باي ن مار  بالقو : " ن حديثه . وأنهى الطيبيأصحابها اطصليين"

ً حادة  محب االمت   اً، وفي اطمامالكبير الذ  يعيشه، فهو في روما يكون رومي   ً سارائيل يكاون متطر  إللساال  وفاي  ا  فاا

 . مثل سموطريت "

ة حنان عشراو ، فوصافت رطااب نتنيااهو فاي اطمام مة التحرير الفلسطيني  ة لمنظ  ا عضو اللجنة التنفيذي  أم  

 ،صاحافي فاي بياان   ،دت عشاراو حدة بالخطاب "التضليلي المبني على الغطرسة والكذب والتحايل". وطاد  المت  

ة ولاو  هاا الضاحي  "محاولة نتنياهو رداع العالم لن تنطلي على أحد، واجتهاده في تقديم إسرائيل علاى أن   على أن  

ً عاان إفااالس قيادتهااا سياسااي   الطاارف المجنااي عليااه هااو الاانمط السااائد فااي السياسااة اإلساارائيلية وياانم   ً وأرالقي اا ا ". ا

"لقاد رطاب نتنيااهو بالعاالم  مضايفة: ،يه الوقاائع"وأوضحت أن هذا "الخطاب يقو  على تزييف الحقاائق وتشاو

هااب بينماا هاي اإلر ة ضاد  هاا المادافع عان طاعوب الكارة اطرضاي    إسرائيل علاى أن  وأملى عليهم بإستعالء، وقد  

ل علاى حالاة أعز  منذ عشرات السنين، كل ذل  يدل   طعب   ة ضد  حتال  وتمارس غطرسة القو  الدولة القائمة باإل

ائيلي القااائم علااى الغطرسااة خ الفكاار اإلسارة فااي إساارائيل وتعكاس وترس ااتعيشااها القياادة السياسااي  نفصاا  التااي اإل

الناوو  اإليراناي ونقاده ". وأطاارت عشاراو  إلاى "المفارقاة فاي تمحاور رطااب نتنيااهو حاو  الملاف والغرو

ة، ة الظالمي ااها بالدولة الديني اه إي  ة ووصفهامه إليران بالرجعي  عة عليها وات  ة وللدو  الموق  ة النووي  فاقي  ت  الالذع لإل

ط علااى ة فهااو الااذ  اطااترة اإلساارائيلي  واضااط، يعكااس العنجهي اا هااا مصاادر للعنااف واإلرهاااب فااي تناااق   وأن  

إلاى كونهاا  ة، إضاافةً ة عقائدي  على تحويل إسرائيل إلى دولة ديني   ة ويصر  عتراف بالدولة اليهودي  الفلسطينيين اإل

حتال  وتمااارس العنااف واإلرهاااب ضااد الشااعب ة القائمااة باااإلمساااءلة، وهااي القااو  ة نوويااة غياار راضااعة للقااو  

ساات عتاداءاتها علاى المقد  إجد اطقصاى وة بإقتحامهاا المتواصال للمساالمنطقة إلاى حارب ديني ا الفلسطيني وتجر  

 ة". الديني  
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ث عنهاا نتنيااهو، تحاد  لتساوية التاى اق علاى ث بإسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من جهتاه عل االمتحد  

ااقاارار الجمعي ااو "هااذه التسااوية يجااب أن تقااو  علااى قاارارات المجتمااع الاادولي وقااا : حاادة فااى ة لألماام المت  ة العام 

تاابع: "إن هاذه التساوية يجاب أن تقاو  علاى مباادرة ترف بفلساطين كدولاة مراقباة"، و، الذى اع2012نوفمبر  

 سة".   لألماكن المقد  وقف التعر  فى المستوطنات ويد سياسة البناء ة، كما يجب تجمالسال  العربي  

ن إ" نيااهو علاى لساان المتحادث الرسامى باسامها ساامي أباو زهار :حمااس علاى رطااب نت وجاء في رد  

ً  اإلحااتال  اإلساارائيلى هااو مصاادر الشاار   عاااءات نتنياااهو بااأن حماااس "إن إد   :واإلرهاااب فااى العااالم"، مضاايفا

البحار،  فاى مخايم الشااطئ  إصاابة اططفاا  علاى طااطئ كاذياب، بادليلهاى أ بشار  ستخدمت المدنيين كادرع  إ

اد أن الصورة التى عرضها نتنياهو فى رطابهأك  ، و"لالج ين ة إطاال  ، ططفا  فلسطينيين يلعبون بجاناب منص 

 .  قة"لف  م  صوارخ ، "

نااء أث ،نتنيااهو ماة التحريار الفلساطينية ، رطاابة لمنظ  ، عضو اللجناة التنفيذي اما إستنكر صائب عريقاتك

، موضااحاً أن  يمريكاا" والقنصاال اطروباارت سااير حاادة "مبعااوث اطماام المت  و يلقائااه مااع المبعااوث اليابااان

، وذلا  مان راال  راع من صاراع سياساي إلاى صاراع دينايت  لتحويل الصالحكومة اإلسرائيلية هي التى أد  "

فاة مان ة المتطر  ة اليهودي االقوى اإلرهابي   ، وتعزيز ودعمها وإصرارها على تسمية إسرائيل "دولة يهودية"دعم

الشااعب الفلسااطيني تحاات حمايااة جااي   ون فااي ممارسااة اإلرهاااب ضااد  ، الااذين يسااتمر  المسااتوطنين وغياارهم

إسارائيل لان الدولتين، حيي أعلن أن  ن نتنياهو أغلق اطبواب بخطابه أما  حل  إ، و تابع "ي"اإلسرائيلاإلحتال  

ة مان جهتهاا، أن عضاو اللجناة " اإلسارائيلي  رت صاحيفة "جياروزاليم بوساتو ذكا. "1967تنسحب إلى حادود 

 همات مان جانبهاا  فاى بياان  ، إت  " اوحناان عشارثة بإسم السالطة الفلساطينية "المتحد  مة التحرير وة لمنظ  التنفيذي  

ً تضاليل اطمام المت  كبيار، و ف الحقائق بشكل  ي، نتنياهو بتزيلها ي   رسم بلغاة ملي ااً " حادة مان راال  تقديماه رطاباا

 . ة التشوي "حج  الكراهية والقذف و

ه ، الخطاااب بأن ااة "هااآرتس" فااي واطاانطن "حااامي طاايلو"وصااف مراساال صااحيف يالجانااب اإلساارائيل ماان

ن مضامون رطااب نتنياااهو إوقاا  طايلو ". ه "بضااعة ي تجاد مان يشاتريها"د أن اأك ا"، و مكار  ذ  وباهات وبتا"م  

: آرر، مثل طاعار لزمن   مبتذلة، وبع  العناوين تصط  رة وقديمة ومكر   ةإستخد  فيه صياغات لغوي   وهفباهت، 

لساانوات  لااذ  يصااط  ا" لمحرقااة "الهولوكوسااتر لهااا  أبااو مااازن بااالتنك  "، باإلضااافة إلااى إت  يً و  أة "الاادو  العربي اا

ه لان يجاد مان تنياهو تسويقه، لن ينجط طن اكما أوضط  أن التشبيه بين حماس وداع ، الذ  يحاو  ن. السبعين"

، بأفعا  الجهاديين فاي العارا  وساوريا، لهاذا فاإن محااويت الفلسطينيينيوافق على تشبيه صراع إسرائيل مع 

. مفارط نازية وإيران، تبدو كإبتاذا   ة، وبين الرة للتشبيه بين حماس وداع ، وبين داع  والنازي  نتنياهو المتكر  

ع مان على عد  وقوع ضحايا مدنيين، تكاد تاوحي بأناه يتوق ا عاءاته بحر  إسرائيلأن مبالغته في إد  بأضاف و

ا، وأك اون على يد عدو إنساني بهذا الشكلقصفهم ي  الفلسطينيين أن يحمدوا   على أن   ه د أن رطااب نتنيااهو موج 

 بل مليد  نتنياهو فقط.من ق   ه ي يمكن تصديقه إي  أن  فقط " و "لإلستهالل المحلي
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ااة لقد عمال نتنيااهو، عبار مضامون رطاباه فاي الجمعي ا  لألمام المتحادة، علاى تساويق بضااعة فاسادة ةلعام 

ة للشاعب الفلساطيني. وهاو إذ حااو  ساسي  طاة عتراف بالحقو  الوطني  جديد لناحية اإل بأ    ولم يأت   ،ومرفوضة

عالجاة إرهابييهماا فاي ربط داع  بحركة حماس، نسي أو تناسى عالقاتاه باداع  والنصارة وم وتكراراً  مراراً 

  .ذاتهما إرهاب ة بحد   حتال  والعنصري  حتال  وتناسى أن اإلمستشفيات اإل
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 :نها رطابه وهي كالتاليلتي تضم  ا إد عاءاته وأكاذيبه وأيعيبهصاً طبرز لخ  حا  نورد فيما يلي م   في كل  

 .لغربالشر  والجميع في ادافع عن وقت مضى ت      أكثر من أل وسرائيإ -

 .لى عتبتهمإف لى جانبها حتى يمنعوا وصو  التطر  إلجميع اسرائيل فليقف إ ستمرار بذ   من اإل بديً  -

تل فيهاا ضد سوريا التي ق   واحداً  ها أصدرت قراراً ضد إسرائيل ولكن   قرار ذ    20حدة أصدرت اطمم المت   -

 .مليون طختربع 

 .ه غير مستعد لذل ست ناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية لكن عباس قا  إن  ة إلإسرائيل مستعد   -

 .عت الطرف الفلسطيني الراف حدة لن تنجط في فر  السال  إذا ما طج  اطمم المت   -

 .إسرائيل ملتزمة بتحقيق وإبرا  السال  مع الفلسطينيين -

 ناا واثاقألى الموقف اطميركاي وإونحن مطم نون  الوييات المتحدة ي تهزه ريطالتحالف بين إسرائيل و -

سرائيل إقرار فيتو لصالط  11كا حتى اآلن ميرأخذت مم المتحدة وقد ات  ن أميركا ستقف مع إسرائيل في اطأ من

 ها. وأفشلت قرارات ضد  

 .العسكر قها لحفاظ على تفو  لوباما إلسرائيل ومساعدته أر دعم نقد   -

 .ع إلى طراكات دائمةلجميع يتطل  اة وبت بين إسرائيل وجيرانها من الدو  العربي  المخاطر المشتركة قر   -

 .رسالتي إلى زعماء إيران هي أن رططكم لتدمير إسرائيل ستفشل -

 .على إسرائيل فحسب لكنها تسعى يمتالل صواريخ عابرة للقارات إيران ليست رطراً  -

 .رتراقهإة أو ل إلى ناد  اطسلحة النووي  سمط إليران بالتسل  إسرائيل لن ت -

 .رهابستقرار وتدعم اإل  عد  اإليران تغذ  إفا  مع المجتمع الدولي، ي تزا  ت  رغم اإل -

 .ة في مختلف أنحاء العالمنشئ العشرات من الخاليا اإلرهابي  إيران ت   -

 .حتما  الحربإن فر  السال  بل يزيد من فا  النوو  مع إيران ي يزيد مت  إلا -

 .متالل سال  نوو  بل يفر  بع  القيود على برنامجهاإفا  ي يمنع إيران من ت  اإل -

 .إسرائيل تواصل العمل على منع وصو  اطسلحة إلى حزب   عبر سوريا -

 .بيبأعلى أ  هجمات من سوريا ضد تل  إسرائيل ستواصل الرد   -

 .لزعزعة أمننا  إيران  يع محاويت ى لجمسنتصد    -  

  رعاية أسبقة، ودون و طروط م  ألتزامات إ    ألفلسطينيين من دون التمس  بالمفاوضات المباطرة مع ا -

 .ةدولي  

تقرار، وهي سياسة تقاو  علاى مثلاي سإة والحاكمة بثبات وحتال  المقر  التمس  باصرار بسياسة دولة اإل -

ياا  الارف  المبادئي لق -ر  ساتيالء علاى اطساتيطان واإلع اإلساتمرار وتوس اإ -حاتال  ساتمرار اإلإضالعه: أ

 طتراطاتها ومساحتها وحدودها وصالحياتها.إدولة فلسطينية بغ  النظر عن 
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 خاتمة وتقييم - 7

الم يحمل رطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظهوره التاسع أما  الجمعي ا لألمام ة ة العام 

حدة، أ  جديد فهو هاجم إيران والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحر   علاى حركاة "حمااس" مسااوياً المت  

تشاويهاً  ساالموفوبيا" التاي يحار  علاى تأديتهااة "اإلي بمسارحي  رهاابي، وتشاب  اإل بينها وبين تنظايم "داعا "

بياب. أرسو  والمكشاوف قبال مغادرتاه تال له، وكل ذل  وفق السيناريو الم لحق مع كل ظهور  اسال  إلالسماحة 

ئاً إي اه من جرائمه، وتجريم مجلس حقو  اينسان. متدا  جي  اإلإولم يغب عنه   حتال  مبر 

لكاان رطاااب نتنياااهو التاسااع فااي اطماام المتحاادة، لاام ياار  حتااى لعاادد ماان المحللااين اإلساارائيليين، الااذين لاام 

قاة وسالساة سارده هاودة، وراهناوا فقاط علاى لغتاه اإلمععوا طي اً جديداً من رطابه وديباجته اليتوق   نكليزياة المنم 

ب على نتنياهو تقديم مبادرة تفاتط أفقااً للمفاوضاات ماع ه كان يتوج  للرسائل التي قا  بتوجيهها. ورأى بعضهم أن  

ً الفلسطينيين، أو إبداء ني   د أماراً ، وأك اة لمناقشاة المباادرة الساعودية، لكناه باديً مان ذلا  قاا  بحار  اطورا  كلياا

حتارا  اطدنى من اإل نعدا  الثقة والحد  إلعباس طريكاً في السال ، في ظل  ت بعد  رايتهواحداً بهذا الشأن، يتلخ  

، فااي نظااره، يكااون قاد أغلااق كاال اطبااواب إناه، فويهادنهااا باين الطاارفين، وطالمااا بقااي عبااس يشااارل "حماااس"

 المحتملة للتسوية. 

ان والريا  والقاهرة وأبو ظبي، واهماً بقيا  سال  إقليماي يسابق الساال  وارتار نتنياهو التغز   الع قيم بعم 

ث عان نتقااد الارئيس اطميركاي باارال أوباماا، حاين تحاد  إرتاار نتنيااهو إوعلى جبهاة أرارى، مع الفلسطينيين. 

و  محاربته لتنظايم "داعا "، فاي ساورية والعارا ، مقابال تجاهال "حمااس" ومضاي ه فاي إدارة مفاوضاات حا

ثاة باسام ة لنتنيااهو فاي أعقااب رطاباه، فخرجات المتحد  الملف النوو  اإليراني. لكن لم تتأرر الصفعة اطميركي  

لها علااى تشاابيه "حماااس" بااـ "داعاا " ماان حيااي الخطااورة التااي يمكاان أن تشااك   ة، رافضااةً الخارجيااة اطميركي اا

 ة ضااد  ع ماان أميركااا حرباااً عسااكري  طااخت فااي إساارائيل يتوق اا دة أن ي نتنياااهو وي أ   حاادة، ملك ااالوييااات المت  

 "حماس". 

ابطبيعة الحا  لم يكر   ر، مان أن الظاروف ة ومطابخ الحكوماة المصاغ  ر نتنياهو ما يقوله في جلساته الخاص 

الراهنة تفتط أما  إسرائيل فرصة الحصاو  علاى "وعاد بلفاور جدياد"، أ  أن أطاراف تحالفاه  أميركاا والادو  

بااتالع كاال اطر  الفلسااطينية إظ لمقصااودةو وعلااى رأسااها النظااا  السااعود ، تاادعم ماان دون تحف ااالعربيااة ا

نطالقااً مان مضاائق تياران التاي بيعات للنظاا  الساعود  بارغم عاد  إين والسيطرة على البحار اطحمار، والجو

لمنادب، وتادعم نطاال  إسارائيلية فاي وجاه إياران والايمن الاذ  يسايطر علاى بااب اإة ذل ، لتكون قاعادة طرعي  

مان درعااا إلاى السااويداء، ماروراً بحاازا   د لخلاق حاازا  عاري  يمتااد  مخطاط إسارائيل يبااتالع الجاوين والتمااد  

 بعد النيران عن القنيطرة. عري  ي  

اب علاى نتنيااهو بعاد أما المحل   ل السياسي في القنااة الثانياة اإلسارائيلية أمناون أبراماوفيت ، فارأى أناه توج 

فاااً أراارى غياار جمهااوره المعهااود فااي لغااة وأساالوباً"، تقااديم طاار  سياسااي، يرضااي أطرا "الخطاااب المتكاماال،

ساارائيل وفااي صاافوف الجمهااوريين فااي الوييااات المتحاادة والمصاال ين فااي الكناايس فااي نيوجرسااي. وأضاااف إ

  بصادقيته، صرار نتنياهو على ذكر الملف النوو  اإليراني يمس باالرئيس اطميركاي ويشاك  إن إموفيت ، أبرا

ااد ماان قباال بعااد  السااما  إليااران بااامتالل سااال  نااوو . أمااا ذكااره لاابع  الاادو  العربيااة  نظااراً طن أوبامااا تعه 

 وتجاهله الفلسطينيين، فيساهم في عز  إسرائيل دولياً وحشرها في الزاوية.

قااين، التااي تطالااب نتنياااهو "المماال لااين والمعل  أصااوات بعاا  المحل   كيااان العاادورتفعاات فااي إإلااى ذلاا ، 

امبتذ " بعد  الظهاور مجادداً أماا  الجمعي اوال ، ومانط هاذا الادور آلرارين، أمثاا  الارئيس لألمام المت حادة ةة العام 

 ة أما  العالم.قي  اصدملاين ريفلين أو غيره، على سبيل التغيير، ي سيما أن نتنياهو فاقد باإلسرائيلي راو
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 ،ةمم المتحدة للحقائق والصدقي  نياهو في اطسرائيلي نتحتال  اإلجما  يفتقد رطاب رئيس حكومة اإلاإلفي  

ومغتصااب لااألر   ساارائيل كيااان محتاال  إن أو ياادرل وهااو رطاااب دسااائس وتضااليل للمجتمااع الاادولي. نتنياااه

جحفااة، وماان لم  اسااتحقاقات التسااوية، حتااى إب ماان ، وهااو يتهاار  ةر للحقااو  الوطنيااة الفلسااطينييتنك ااو ةالفلسااطيني

ة راضاي الفلساطيني  مان اط سرائيليإلإلنسحاب ااجميعها على ضرورة  التي تنت  حدة مم المت  تطبيق قرارات اط

اإلرهاب وتخر  سرائيل تمارس إة حو  أن سات الحقوقي  ة الملس  إلجماع لدى كاف  ا، ومن ةكاف   ةة المحتل  والعربي  

 نساني. القانون الدولي اإل

نتنياهو على الرئيس محماود عبااس وحركاة لجميع يدرل بأن هجو  ادت أيضاً أن ة أك  لصحافة اإلسرائيلي  ا

تشاكيكه فاي كاون الارئيس عبااس غيار  ن  أحادة، ومام المت  عضاء اطأة ة لدى غالبي  حماس وحزب   فاقد للصدقي  

 لصااحافةاد وتلك اا والموضااوعي ة. ةه وهااو تشااكي  يفتقااد للصاادقي  راغااب فااي التسااوية هااو تشااكي  فااي غياار محل اا

حين يدعي  ةسرائيلي على قطاع غزفي تبريره للعدوان اإل نفسه ويخدع نفسه فقط غالطبأن نتنياهو ي   اإلسرائيلي ة

 طال إي فعلت ذل ، فحماس وضعت بطاريات إسرائيل لم تستهدف المدنيين في غزة وأن حماس هي الت" أن:ب

 رتكبات جارائم حاربإقو  لعبااس إن طاريكتكم حمااس قاد أو .لمناطقارالء إالصواريخ وطالبت المدنيين بعد  

رهااب مارسات اإل سارائيل قادإجماع أن أوبشاهادة العاالم  عاء غير محاق  د  هذا اإل وكان عليكم التحقيق في ذل ".

بشاهادة  كلاه ا، وهاذططفا  والنساء والشيوخاضت بعدوانها للمدنيين بقتل المدنيين وتعر   وارتكبت الجرائم بحق  

للتحقياق فاي جارائم  ةممي اأ  لجناة تحقياق  ن هناالأنساان، ونساان ومجلاس حقاو  اإلوتوثيق ملسساات حقاو  اإل

ماا  محكماة أا ارتكبتاه مان جارائم عم   ةساءلة القانوني  ضها للم  ا يعر  نساني مم  سرائيل وررقها للقانون الدولي اإلإ

سرائيل بكونه رطاباً مبتذيً وباهتاً ومكرراً، وقد جاء ذل  في إنعكس رطاب نتنياهو في إ. لذل  ةالجنايات الدولي  

إلسارائيلية ارطااب رئايس الحكوماة  لاذ  قاا  إنا مراسل صحيفة "هآرتس" فاي واطانطن حاامي طايلووصف 

وأضاف أن . "تجد من يشتريهابضاعة ي "حدة مبتذ  وباهت ومكرر وعر  فيه بنيامين نتنياهو في اطمم المت

نه ينبغاي تفكيا  قادرات ة حو  إيران ي لشعارات وقرارات قاطعة بأستماع إلى مقترحات عملي  "أوباما يريد اإل

إيران النووية". وأضاف أن التشبيه بين حماس وداع ، الذ  يحاو  نتتنياهو تساويقه، لان يانجط طناه لان يجاد 

فعاا  الجهااديين فاي العارا  أق باه، بحاتال  المتعل االفلساطينيين واإلمن يوافق علاى تشابيه صاراع إسارائيل ماع 

ة للتشبيه بين حماس وداع ، وبين داع  والنازياة، وباين النازياة روسوريا. لهذا فإن محاويت نتنياهو المتكر  

 وإيران، تبدو كابتذا  منفلت العقا . 

ابلكاتب اوأضاف  ة إطاال  أن الصورة الباهتة التي حملها نتنياهو ططفا  فلساطينيين يلعباون بجاناب منص 

عاءاتاه د  إ، كماا أن مبالغتاه فاي  2012ه عاا  يراني الاذ  حملاإلاق بالنوو  لمتعل  ارنا بالكاريكاتير صوارخ تذك  

ع مان الفلساطينيين أن يحمادوا   علاى بحر  إسرائيل على عد  وقوع ضحايا مدنيين، تكااد تاوحي بأناه يتوق ا

نتنيااهو علاى عبااس بساال  أكلاه الصادأ، فقاد نساب  رد  وتابع: " بهذا الشكل. إنساني   فون على يد عدو   قص  هم ي  أن  

ة عاان أفعااا  حماااس، واسااتذكر "رطااأه ماان الماضااي البعيااد " كإنكااار المحرقااة والاادعوة إلااى لعباااس المساالولي  

فلسطين رالية من اليهود. لكان عبااس حظاي قبال أساابيع باإلطاادات واإلطاراءات حاو  إداناة المحرقاة، وعلاى 

لام  ةيكي امراط ةحادالحرب على اإلرهاب وحو  حفاظه على الهدوء رال  الحرب علاى غازة. فاي الويياات المت  

 ةمريكي اة اطالناطقة باسم وزارة الخارجي  و ،ن حماس هي داع  وداع  هي حماسأنتنياهو يوافقو على مقولة 

 ة ي ني اة لاديهامريكي ااط ةحادالوييات المت  ف ،ف ة ذاتها لداع يران وحزب   في الإعترضت على طمل حماس إ

 ل رطاراً داعا  وحادها تشاك   ةمريكي اوجهاة النظار اط مان هن او حزب  ، طأحماس  ضد   ةة مواجهة عسكري  ي  ط

ً م    هم بالكااذب وهااو مان كتااب رساالة دكتااوراه ملي ااهنتنيااهو هااو المات   ن  إ .ةمريكي اااط ةحاادعلااى الويياات المت   حادقا

ضاد الفلساطينيين  ةجماعي ا باادةإعماا  أبارتكااب  ةهماسارائيل هاي المت  إن بالكذب والخداع عن الهولوكوسات ط

ة ي ااه يفتقااد طن اانتقاادت رطاااب نتنياااهو طإساارائيل إفااي  ةالمعارضاا ساارائيل ماثلااة للعيااان.إن جاارائم إوالعاارب و
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نه من كثرة الخطابات إعن رطاب نتنياهو بالتثااب وقالوا  ةسرائيلي  رت المعارضة اإل"مبادرة للسال "، وقد عب  

 حاييم هرتسوغ: ةزعيم المعارض وقا  ة،همي  أ    أمل الفعلي جاء رطاب نتنياهو دون ة العوقل   ةمم المتحدفي اط

، ذال الاذ   ي نعرف أ  نتنياهو نصد   ،ليهإن العالم لم يعد يصغي أ ةولكن المشكل ةالخطاب يحسن نتنياهو فن  "

 ة".ة مباادرة سياساي  ي اأيطار   ي  أهاتم إ ةريارو الاذ  فاي السانوات الخماس اطأسياساي  ث عن حل  يخطب ويتحد  

سارائيلي زهافاا غلالون رئيساة في الكنيسات اإل ةالنائب  ".من الخطابات على الور  فقطس منا " :وأضاف قائالً 

ه ماا يفعلاه وهاو بما يقوله بل يهم   بداً أن العالم ي يهتم أن يعرف أن على نتنياهو إقالت  المعار  حزب ميرتس

 ً ً ي يفعاال طااي ا معاان فااي سياسااته ياااهو م  نتن ن  إو ة،ة صاادقي  ي ااأماان  . رطاااب نتنياااهو فااارغ المضاامون وجاااء راليااا

، رهااابتااه وممارسااته لإلسااتيطاني وعدواني  وبمشااروعه اإل ةراضااي المحتل ااحكااا  ساايطرته علااى اطإو ةالتوسااعي  

ة مفاوضات ي  أرجى من ة المفاوضات وي فائدة ت  ن يكون طريكاً في عملي  أوهو ي يصلط  ةنتنياهو يفتقد للصدقيو

 ةساارائيلي  الممارسااات اإل فااي ظاال   ةن مفتوحامااا  الفلسااطينييأ، وإن جمياع الخيااارات سااها نتنياااهوماع حكومااة يرأ

سارائيلي ت اإلعن اتال مشاروع للفلساطينيين فاي ظال   حتال  حق  ة مقاومة اإلن مشروعي  إ، وسرائيليواإلرهاب اإل

حتال  إدولة  العالم هوسرائيلي في نظر ن الكيان اإلإو ،لتسويةة ابها عملي  ستحقاقات تتطل  إة سرائيل طي  إورف  

ااتمااارس اإل دعاام الموقااف  ةمريكي اااط ةحاادب ماان المجتمااع الاادولي وعلااى رأسااه الوييااات المت  ا يتطل اارهاااب مم 

رضااع الكياان إسارائيلي وحاتال  اإلنهااء اإليس محماود عبااس لتحدياد ساقف زمناي إلالفلسطيني ومبادرة الارئ

 .ةحدمم المت  نصياع لقرارات اطإلرفضه احدة لمم المت  للفصل السابع من ميثا  اطلصهيوني ا

اا هااا تااداو  هااا "حمامااة سااال " وأن    إساارائيل علااى أن  اً حجاام اطكاذيااب التااي ساااقها نتنياااهو ليقااد  لاايس مهم 

الفلسااطينيين وترعااى أطفااالهم كمااا لاام تفعاال اط  تيرياازا فااي تاريخهااا. لاايس مهماااً أيضاااً تبريااره التعاااون مااع 

إن إسرائيل نفسها هي التي قد مت العالا "ية، حيي قا  رهابيين السوريين بدواع  طب  إلاحين المعارضين والمسل  

الطبااي فااي مستشاافياتها آليف ماان الجرحااى السااوريين، ي باال إننااي أوعاازت  بإنشاااء مستشاافى ميااداني بمحاااذاة 

هذا الخطاب، فبعد  هو الخالصة التي يريدها نتنياهو من كل   ما اطهم  ، إن  "حدودنا مع سوريا في هضبة الجوين

إذا كانات "ى، وصال الاى زبادة الكاال  الجااز : دورهاا ضاد إسارائيل انتها حدة وقوله إن  تقريعه الوقط لألمم المت  

. "ة الواحادة الوحيادةنا فاي وجاود الدولاة اليهودي اة حق  ة واحدة لن أتفاو  حولها أبداً فما هي إي قضي  هنال قضي  

ه هذه حو  التهويد الكامل حتى هب  معظم الحضاور يصافقون لاه.. وبعا  ه ما إن أنهى جملتوالالفت للنظر أن  

ة إلسارائيل ماع عارب أميركاا هم. لقد وصف نتنيااهو هاذه العالقاات الجديادقوا في سر  أركان النظا  العربي صف  

مام ن فتارة قياا  سافراء الادو  لادى اط"إهجاة الواثاق تمامااً مان المساتقبل: . وقاا  بل"ليست أقل مان ثاورة"بأنها 

 ."دة مهما كانت بطي ةة ملك  اً تقترب من نهايتها بصور  حدة بإدانة إسرائيل تلقائي  المت  

اافي لكن  ، لة إذا كاان نتنيااهو قاد نجاط فاي طايء، فهاو نجاحاه بطمأناة زمالئاه فاي حازب "الليكاود"لمحص 

باأن هاذا اطمار لان  ،حتمل مع الفلساطينيينسياسي م   حل   دين في معارضتهم ط   لمعجبين به من المتشد  اة راص  

 يحدث، وعليه ررا بعضهم للدفاع عنه وعن رطابه.

ه إلى اطمم المت   حادة وأريراً وبعيداً عن السياسة كان بين اإلسرائيليين من تهك م على نتنياهو بالقو  إنه توج 

اا نظيااف ا  النظافااة الاذين كااانوا يعملااون علااى تبعاد أن غادرهااا الجميااع، فكااان أكثاار الحاضارين لخطابااه ماان عم 

 وصف البع . المكان، على حد   

 

 


