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  بنيامين نتنياهو لرئيس احلكومة اإلسرائيلية،خطاب 
  أمام خريجي كلية األمن القومي

  ]مقتطفات[ *.14/8/1997
  
  

  [.......]  
أعتقد أن يف قدرتنا حتقيق السالم، شريطة أن نحدّد ألنفسنا، قبل ذلك، أي نوع من السالم يمكن حتقيقه   

  .باألخطار وال مكان فيها ألنظمة ديمقراطية، باستثنائنا طبعاًفتقر إىل االستقرار ومترعة تفمنطقتنا . يف منطقتنا
  [.......]  

كابح تمثله إرادة املواطنين ضد مغامرات عسكرية  وعلينا أن ندرك أنه يف غياب كابح داخلي، أيْ [....]
وابح خارجية نا تتمثل يف إيجاد كتلسالم قابل للبقاء يف منطق ة، فإن الضمانة احلقيقي]العرب[يقوم بها احلكام 

  .ملثل هذه املغامرات
هذه الكوابح تتجسد يف ميزان قوى، وميزان ردع قائم على التفوق يف القوة، وعلى ترتيبات أمنية، وعلى   

ويف غياب أنظمة ديمقراطية حقيقية من حولنا، فإن تطبيع العالقات، الذي هو أمر مهم جداً ومطلوب . مناطق أمنية
  [....].ديالً من ميزان القوى كضمانة للسالم كثيراً، ال يمكنه أن يكون ب

  [.......]  
وإذا أدى . عليه دكما أنني أود أن أوضح أن التطبيع هو دائماً مشروط، وجزئي، وهش، ويمكن االرتدا  

فمن أجل حتقيق السالم يف منطقتنا، . املسار السياسي إىل إضعاف إسرائيل، فإن التطبيع نفسه يدخل دائرة اخلطر
  .نحتفظ بقوتنا وأن نعززها، وهذا أمر ليس باجلديد علينا أن

  [.......]  
يف اتفاق أوسلو األول، تمثل األساس يف الوعد الذي قطعته السلطة الفلسطينية إلسرائيل والذي تضمن   

ول وعلينا أن نق. التزام السلطة العمل ضد منظمات اإلرهاب من املناطق التي يتم نقلها إىل أيدي السلطة الفلسطينية
ومنذ اليوم األول بدأت . صراحة إن السلطة الفلسطينية مل تعمل ضد هذه املنظمات طوال هذه األعوام األربعة

واجلهاد اإلسالمي، تتقوى وتبني قوتها بصورة منهجية، ويتجول رجالها بحرية حاملين  "حماس"ـ حركات، ك
ويجندون املزيد من املتطوعين، وينشطون ـ  يظهرون يف مناسبات علنية،. السالح، ويكدسون الذخيرة واملتفجرات

  .يف الواقع ـ طوال األعوام األربعة األخيرة تقريباً من دون أية عراقيل، وقوتهم تنمو باستمرار
  [.......]  
إذا وفت السلطة الفلسطينية، حقاً، بالتزاماتها وفق  إالّ ]العملية السلمية[لكننا ال نستطيع مواصلة  [....]  

وهذا يعني تدمير البنية التحتية لإلرهاب، ونزع سالح املنظمات، وتسليم املطلوبين، ووقف  .اتفاق أوسلو
األعالم اإلسرائيلية، ووقف كالم اإلطراء الرسمي للقتلة، التحريض اليومي، ووقف االجتماعات التي يتخللها إحراق 

  .والتعليم على السالم واالعتراف بشرعية دولة إسرائيل
  [.......]  
يجب أن نحتفظ بغور األردن حدوداً . صمد أية تسوية إذا مل نحتفظ بمناطق أمنية ودفاعيةلن ت  

وعلينا أن نضمن وصوالً حراً وآمناً إىل غور . استراتيجية، جماالً استراتيجياً لنا يف مواجهة أية جبهة شرقية ممكنة
  .1949نة لسنة األردن، وعلينا أن نوسع خط التماس وأن نحول دون عودتنا إىل حدود الهد

يف الشروط القائمة ال يمكن أن تقوم تسوية ال تتضمن سيطرتنا على كميات وأنواع الوسائل القتالية التي   
اكزنا السكانية ويرابط فيه ومن الواضح أننا ال يمكننا العيش مع كيان يحاذي مر. تصل إىل السلطة الفلسطينية

كما أننا ال يمكننا أن نسمح بقيام كيان يمكنه إبرام أحالف . جيش كبير، مزود بأسلحة ثقيلة أو أسلحة غير تقليدية
  .عسكرية مع أنظمة مثل العراق وإيران وسورية
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هي شروط  هذه. جمالنا اجلوي ومصادر مياهنا ىد بالسيطرة علاوال يمكننا بأي حال السماح لكيان مع  
  [....].وهذه هي شروط حقيقية لسالم حقيقي مع الفلسطينيين . احلد األدنى، ال احلد األقصى

إن إمكان أن يكون لدى إيران قدرات غير تقليدية باإلضافة إىل الصواريخ البعيدة املدى يجب أن يمنعنا   
فالتهديد اإليراين ليس تهديدًا . كله من النوم، ال نحن فحسب بل أيضاً جميع األشخاص املسؤولين عن أمن العامل

  .إلسرائيل وحدها، وليس تهديداً إقليمياً فقط، بل هو أيضاً تهديد على نطاق عاملي
  [.......]  
ويُطلب منها أيضاً أن تزيد جناعتها، . يُطلب من املؤسسة األمنية أن تكيّف نفسها، وهي تفعل ذلك [....]  

  .وهي تفعل ذلك
وطبعاً، إذا . عب ومؤمل، ومن املهم أن تطال اجليوب الدهنية فقط، ال اللحم احليزيادة النجاعة أمر ص  

  .كانت الزيادة املطلوبة يف النجاعة مفرطة يف تطرفها، فإنها ستطال أنسجة العضالت أيضاً
املداوالت بشأن زيادة النجاعة، كما بشأن جمال التهديدات، ثمة واجب أسمى يتمثل يف أن يقول يف هذه   

دة األمنيون، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة األركان العامة، وقادة املناطق يف اجليش اإلسرائيلي، كل ما لديهم القا
وينبغي لهم أن يدلوا بأقوالهم هذه مباشرة . بصراحة، وبما يميزهم من طابع احترايف، وبما راكموا من جتربة غنية

لكن من املهم أن . يادية، واألجهزة املدنية صاحبة القراروبأقصر الطرق، ومن دون أية جمامالت، أمام األجهزة الق
ومن الضروري أن يكون ملكاً للقيادة التي . يحظر أن يكون هذا النقاش املهم ملكاً للجمهور. تقال هذه األمور سراً

  .تصنع القرار
أن نعزز  وعلينا. يجب أن نحتفظ بقدرتنا االستخباراتية، وأن نستعيد ما فقدنا يف األعوام األخيرة  

  .تصميمنا وقوة الصمود الداخلية لدينا
االنفتاح، والشفافية اإلعالمية، وتدخل القضاء يف حياتنا، هي ظاهرات إيجابية، يف أساسها، لكن ال   

  .يجوز أن نسمح لها بكسر اإلجماع األمني والدعم الشعبي للتدابير احليوية املطلوبة للحفاظ على األمن
فالدروز . زء األكثر أهمية، يف منعتنا الداخلية هو شبكة عالقاتنا باألقلياتإن جزءاً مهماً، بل اجل  

ويحظر علينا أن . بدور حيوي يف الدفاع عن الدولة، وسيكون علينا أن نوسع هذه الدائرةوالشركس والبدو يقومون 
  .أو سوري نخلي الساح ملن يتنكرون لهويتهم اإلسرائيلية ويحرضون عرب إسرائيل من أجل والء فلسطيني

  [.......] 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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