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البطاريق تؤيد إرسائيل!!

د. صبحي عسيلة 

ربام مل حتمل كلمة رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة ىف سبتمرب 2017 
التواصل  مواقع  يف  الحقا  والسخرية  القاعة،  يف  الضحك  أثارت  التي  "النكتة"  إليه سوى  يمكن اإلشارة  جديدا 
يراه جوهريا يف  الذي  والتغري  العامل،  بدول  العالقات اإلرسائيلية  تنامي  نتنياهو محلها حديثه عن  نكتة  االجتامعي. 
مكانة إرسائيل الدولية، فقد اعترب أن زيارة املئات من رؤساء العامل، ورؤساء الوزراء واملسئولني إلرسائيل دليل كاٍف 
عىل التغري اإلجيايب يف مكانة اإلرسائييل خالل العام املايض، وقال إنه بعد ميض 70 عامًا، فإن العامل حيتضن إرسائيل 
وإرسائيل حتتضن العامل. ثم جاءت النكتة بقوله "إن البطاريق يف القطب اجلنويب منضمة ملؤيدي إرسائيل عىل أساس 
أهنا ال جتد أي صعوبة يف التمييز بني األمور السوداء واألمور البيضاء، وبني اخلري والرش". واضح أن نتنياهو لن يدرك 
جيدا أنه يلقي بنكتة ستثري ضحك املوجودين، فقال هلم ما معناه أن تلك هي احلقيقة، حتى وإن كنتم تضحكون منها، 
ثم استخدم تلك النكتة وكأهنا حقيقة دامغة للطعن يف األمم املتحدة ومواقفها التي يراها ضد إرسائيل. حيث قارن 
يأخذ  الذي ال  املتحدة،  األمم  ناحية، وموقف  تؤيدها من  التي  والبطاريق  التي حتتضن إرسائيل  الدول  بني موقف 
يف حسبانه التمييز بني اخلري، ممثال يف إرسائيل، والرش، ممثال فيمن حتتل إرسائيل أراضيهم، ومتارس أقىص درجات 
العنرصية إزاء مواطنيهم. ووصف مواقف األمم املتحدة جتاه إرسائيل بالسخافات، داعيا إىل رضورة وضع حد لتلك 
"البد أنكم متزحون .. بمعنى أن هذا األمر غري معقول". السخرية من  املتحدة  السخافات. وأضاف خماطبا األمم 
األمم املتحدة، والنظرة املتواضعة، والتحامل عليها مل يمنع نتنياهو من الالمباالة نحوها، واحلرص عىل الوجود وإلقاء 
كلمة أمام اجلمعية العامة بشكل دائم، إذ تعد كلمته هذا العام الكلمة التاسعة له أمام األمم املتحدة. بل إن البعض يف 
إرسائيل يطالب نتنياهو، انطالقا من عدم تقديره لألمم املتحدة، أن يغيب عن اجتامعاهتا ويرتك مهمة احلديث باسم 
إرسائيل آلخرين ربام يكون أكثر إقناعا للمجتمع الدويل. وهو ما أكد عليه رئيس املعارضة يف الكنيست اإلرسائيلية، 
إليه".  توقف منذ زمن عن اإلصغاء  "العامل  أن  يف  تكمن  نتنياهو  خطاب  يف  اإلشكالية  إسحاق هرتزوج بقوله"إن 
ومما الشك فيه، فإن نتنياهو حيرص عىل الوجود يف األمم املتحدة بحسباهنا منصة خياطب من خالهلا املجتمع الدويل 
الذي يدعي أنه حيتضن إرسائيل وحيضه عىل مشاركة إرسائيل يف مهومها وختوفها من األخطار التي تدعي أهنا حتدق 
هبا، وحياول أن يصور تلك املخاطر عىل أهنا هتدد، ليس فقط إرسائيل، بل إهنا هتديد لسائر أركان املجتمع. وهنا، 
البد من مالحظة تشبيه حركة محاس بأهنا داعش، وختصيص جلَّ خطابه للخطر اإليراين، وحماولة إظهار إرسائيل 
عىل أهنا دولة ساعية للسالم، بينام الفلسطينيون هم من يقفون يف وجه تلك املسرية، بل واهتم معهم األمم املتحدة 
بعرقلة مسرية السالم ىف الوقت نفسه، متامًا كام يفعل اإليرانيون بتهديدهم السالم يف املنطقة بإرصارهم عىل مواصلة 
مرشوعهم المتالك السالح النووي. الالفت للنظر ىف هذا األمر أن نتنياهو مل يتوجه للبطاريق حلثها عىل دعم موقفه 

إزاء التهديدين الفلسطيني واإليراين بحسباهنا مؤيدة إلرسائيل، وال يمكن هلا التقاعس عن مد يد العون هلا!.
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