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ية بنيامين نتنياهو أمام اجلمعية العامة سرائيلرئيس احلكومة اإللكلمة 
إن دوالً كثيرة يف الشرق األوسط باتت تعترف بأن  لألمم املتحدة يقول فيها

  ليست عدواً لها إسرائيل

  
  ]مقتطفات[ .2016/  9/  22نيويورك، 

  
[.......]  

أي  ،دولة 160ات دبلوماسية مع أكثر من تقيم اآلن عالق إسرائيلوقد أصبحت 
لدى [ إسرائيلعندما توليتُ هنا منصب سفير ] عدد هذه الدول[ما يضاعف تقريباً 

وتزداد هذه العالقات اتساعاً وعمقًا  يوم إالّ وال يمر. عاماً 30قبل نحو ] تحدةاألمم امل
[....].  

تعلم يقيناً بأن  ألنها إسرائيلإن احلكومات تغير موقفها من : خالصة القول
 ية مواطنيها وضمان أمنهم الغذائيتستطيع تقديم يد العون لها يف حما إسرائيل

ة ملشاهدة وقد سنحت يل خالل فصل الصيف املاضي فرصة رائع. وحتسين حياتهم
. فريقيةأدول  4لـ ، وحتديداً خالل رحلة لن تُنسى قمت بها هذا التغيير بأم عينيّ

   وكانت هذه أول
  

كما أنني . فريقيا منذ بضعة عقودإسرائيلي أليقوم بها رئيس وزراء زيارة 
فريقية لنبحث كيفية استفادتهم أدولة  17حق من هذا اليوم زعماء سألتقي يف وقت ال

وهكذا .  دولهمإحداث الثورات يف إىلية إلجناح جهودهم الرامية سرائيلمن التقنيات اإل
يف كل من الصين والهند وروسيا  إسرائيل إىل كما أن النظرة. فريقياأتتغير األمور يف 

حجمها، ] صغر[، رغم إسرائيلإذ تعي هذه الدول القوية أن  ،واليابان قد تغيرت أيضاً 
  .تستطيع إحداث تغيير هائل يف كثير من اجملاالت الهامة بالنسبة لها

 ا اآلن فألقي عليكم مفاجأة من العيار األثقل، ذلك ألن التغيير األكبر يفأمّ
. وحتديداً يف العامل العربي] م ذكرها تقدّممّ[يجري يف مكان آخر  إسرائيلاملوقف من 

الن ركيزة أساسية عناهما مع مصر واألردن تشكوما زالت معاهدتا السالم اللتان وقّ
ألول مرة يف  ـ غير أنه يجب أن أؤكد لكم. من االستقرار يف الشرق األوسط املتقلب

                                                            
 تروين التايل، يف الرابط اإللكيةسرائيلاإل كومةديوان رئاسة احل: املصدر: 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Speeches/Pages/SpeechUN220916.aspx  
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ليست عدوًا  إسرائيليف املنطقة باتت تعترف بأن  أُخرىكثيرة أن هناك دوالً  ــ حياتي
 ،إن أعداءنا املشتركين هم إيران وداعش. هي حليفتها إسرائيلإنها تعترف بأن . لها

وأعتقد بأننا سنعمل . فيما تتمثل أهدافنا املشتركة بتحقيق األمن واالزدهار والسالم
قيق هذه األهداف حيث سيجري هذا معاً خالل السنوات القريبة القادمة من أجل حت

  .العمل بشكل معلن
الدبلوماسية بفترة ال يمكن احلديث عنها بأقل  إسرائيلعالقات  تمر ،بالتايل

من ثورة، لكننا لن ننسى أبداً، يف خضمّ هذه الثورة، أن التحالف األعزّ لدينا والصداقة 
وهي أكثر دول العامل قوة  ،األعمق لدينا تتجسد مع شعب الواليات املتحدة األميركية

إن حتالفنا غير القابل لالختالل مع الواليات املتحدة يتسامى عن االعتبارات . وكرماً
لدى الشعب  سرائيلاحلزبية والسياسية ليعكس، فوق أي شيء آخر، التأييد احلاشد إل

ا يجعلنا ندين األميركي، حيث أصبح هذا التأييد يبلغ حالياً مستويات قياسية ممّ
وإذا كانت األمم املتحدة تندد . بالشكر واالمتنان من أعماق القلب] لألميركيين[
ويتمثل أحد األركان الثابتة لهذه احلماية . فها هي الواليات املتحدة تدعمها ،إسرائيلب
على ساحة األمم  سرائيلبالدعم األميركي املتواصل إل] سرائيلاألميركية املقدمة إل[

اللتزام الرئيس أوباما بهذه السياسة األميركية املستمرة منذ  وأكنّ التقدير. املتحدة
التي استخدمت فيها الواليات  بالفعل استهدفت املناسبة الوحيدة. سنوات طوال

املتحدة حق النقض لعرقلة قرار اتخذه جملس األمن الدويل، خالل فترة والية أوباما 
وكما سبق . 2011جمللس عام اتخذه ا سرائيلالرئاسية، استهدفت قراراً مناوئاً إل

معه، فإن السالم لن يأتي بفضل  ح من فوق هذا املنبر، واحلقّللرئيس أوباما أن صرّ
  .التصريحات والقرارات األممية

 إىلالتعويل على دول كثيرة تقف  إسرائيلالذي تستطيع فيه  أعتقد بأن املوعد
وصارت فترة قيام سفراء الدول لدى األمم . ا ببعيدجانبنا يف األمم املتحدة، ليس عنّ

  .تلقائياً تقترب من نهايتها بصورة مؤكدة مهما كانت بطيئة إسرائيلاملتحدة بإدانة 
...].[...  

. إن الطريق نحو السالم يمرّ عبر أورشليم القدس ورام الله وليس عبر نيويورك
سنوات ي على ثقة تامة بأن الا سيجري يف األشهر املقبلة، فإننالنظر عمّ لكن بغضّ

مم واختراقها هذه بين األ إسرائيلل احلاصل يف مكانة املقبلة ستشهد تغلغل التحو
  .القاعة أيضاً 

[.......]  
إقامة دولة يهودية عام مشروع القرار القاضي باملتحدة  وعندما أيدت األمم

. بائنا وأجدادناريخية واألخالقية يف أرض آافإنها اعترفت بذلك بحقوقنا الت ،1947
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 ـ عاماً 70بعد مضي نحو  ـ لكن رغم ذلك، فإن الفلسطينيين ما زالوا يرفضون اآلن
يف أن يكون له وطن ] الشعب اليهودي[ حلقّ" ال"االعتراف بهذه احلقوق ويقولون 

ه يف أن يملك أي شيء على حلقّ" ال"و ،ه يف أن يكون صاحب دولةحلقّ" ال"و ،قومي
املوقف وال يزال لبّ النزاع، بمعنى أن الفلسطينيين يتمادون يف وكان هذا  .اإلطالق

وعليه فإن هذا النزاع ال يدور . بالدولة اليهودية أياً كانت حدودها رفضهم االعتراف
حول املستوطنات ومل يكن كذلك قط، بل كان النزاع يجري على مدى عقود قبل إقامة 

يهودا والسامرة وغزة جميعًا  ويف فترة كانت فيها مناطق ،ولو مستوطنة واحدة
تخضع للحكم العربي، لكن هذه احلقيقة ملا كانت تقف حائالً أمام قيامهم بشن 

مستوطنة وإخالء غزة حتى  21وعندما أقدمنا على اقتالع . الهجمات املتالحقة علينا
التي تم  بل أمطرونا بآالف الصواريخ ،ن غزةآخر شبر من أراضيها فلم يأتِنا السالم م

وبالتايل يستمر هذا النزاع ألن الفلسطينيين يطالبون باستعادة . القها من غزةإط
  .حيفا ويافا وتل أبيب معتبرين إياها املستوطنات احلقيقية

ضمن مفاوضات  حقيقية وقابلة للحل، بل يجب حلهاإن قضية املستوطنات 
امة دولة أو حول إق ،الوضع الدائم، لكن هذا النزاع مل يدُر قط حول املستوطنات

بل كان حموره املتواصل يجري دوماً حول جمرد وجود دولة يهودية أيًا  ،فلسطينية
  .كانت حدودها

  سيداتي وسادتي،
خلوض املفاوضات حول جميع  ـ وإنني شخصياً مستعد ـ مستعدة إسرائيلإن 

قضايا الوضع الدائم، لكن إذا كانت هناك قضية واحدة لن أتفاوض حولها أبداً فما 
  .قضية حقنا يف وجود الدولة اليهودية الواحدة الوحيدة ي إالّه

...].[...  
 


