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  بنيامين نتنياهو،  كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  يتّهم فيها الفلسطينيين  أمام الهيئات الدبلوماسية،

  التزاماتهم بموجب اتفاقات أوسلو احترام مبعد
  ]مقتطفات[ .3/7/1998، دسالق

  

  
ت بعيداً جرياً على عادتنا، سأقول كلمات قليلة أمام آالت التصوير، ثم أخوض يف املزيد من التفصيال  

لقد ارتبطنا بجهود متواصلة يف حماولة للتوصّل إىل اتفاق يمكّننا من حتقيق تسوية مرحلية مع . عنها
وقد حقّقنا تقدمًا . الفلسطينيين، بالتعاون مع الواليات املتحدة، حتضيراً لالنطالق يف حمادثات التسوية النهائية

فجوة يستلزم ردمها بعض  لكن يبقى هناك. ير من الفجواتملحوظاً يف اجلانب اإلسرائيلي، إذ أمكن ردم الكث
ولذا، فإنني أعتقد أننا قريبون . وقد يستدعي هذا الردم بعض املقترحات األميركية ـ إذا قبلها الفلسطينيون. اجلهود

مستويات، فأنا أرى أننا استطعنا حلّ مسألة إعادة االنتشار الثالثة على عدة . جداً من حلّ مسائل إعادة االنتشار
  .كثيراً من أن نتمكن نحن والواليات املتحدة من حلّ مسألة إعادة االنتشار الثانية وأننا نوشك أو نقترب

ففي حين بلغنا نحن ما بلغناه اليوم، جند الفلسطينيين . وحين أنظر إىل الطرف اآلخر أجد الوضع خمتلفاً  
منذ " 1"فقد قدّموا لنا التعهّدات نفسها يف أوسلو . راراً أمامنايرفضون بعناد أن يفوا بالتزاماتهم التي تعهّدوا بها تك

ومل يتمّ تنفيذ هذه التعهّدات ـ غير اجلديدة . منذ ثالثة أعوام، ويف اتفاق اخلليل منذ عام" 2"خمسة أعوام، ويف أوسلو 
  .ـ إىل اآلن

دّد، مع اتخاذ خطوات حمدّدة، ونحن اليوم ال نريد كالماً ووعوداً، وإنما نريد التطبيق وفق جدول زمني حم  
ع األسلحة غير الشرعية، وإلقاء وما نعنيه هنا هو جم. تفاق عليهواعتماد آليات تكفل التنفيذ الفعلي ملا تمّ اال

بُناهم التحتية، وإيقاف احلمالت العدوانية، وخفض عديد الشرطة الفلسطينية  القبض على قادة اإلرهابيين، وتدمير
دة يف االتفاق، وإلغاء امليثاق الفلسطيني من قِبَل اجمللس الوطني الفلسطيني، وطبعاً تسليم عداد احملدّإىل األ

ونحن نقول هذا ألننا مل نتلقّ استجابات مرضية . اإلرهابيين الذين كان من املفروض تسليمهم منذ وقت طويل
ابات هو أنّ الطريقة الوحيدة التي والسبب يف سعينا للحصول على هذه االستج. جتاه أي من هذه املسائل ـ أي منها

تتيح لنا التقدّم هي التوصل إىل اتفاق يحترمه الطرفان، ال إسرائيل وحدها، التي نفّذت جميع التعهّدات األُخرى 
  ].هكذا يف األصل. [املنصوص عليها يف اتفاقات اخلليل

  [.......]  
فما . ومن املؤسف أن هذا الرفض الفلسطيني للوفاء بااللتزامات ترافق مع أحداث الليلة املاضية  

إذ حاول عضو قيادي يف السلطة الفلسطينية . متعمّد مقصود، إنه استفزاز فلسطيني شاهدناه هو استفزاز فلسطيني
لعملية على األرض، وبمقتضى التوافق فبموجب الترتيبات ا. أن يتحدّى حقّ إسرائيل يف مراقبة طريق أمني حساس

املعمول به منذ بدء تنفيذ اتفاق أوسلو، احتفظت إسرائيل باملسؤولية األمنية الشاملة، وبالقرار بشأن قطع طرق 
وهذا هو املفهوم الذي ثابرنا على حماورة الفلسطينيين بشأنه من . وكيفية القيام بذلكمعينة بموجب االتفاق 
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إنه، باألمس، جرت حماولة الستخدام القوة يف تطبيق قرار أحادي اجلانب بشأن أمر يخضع  إالّ . خالل املفاوضات
  .وهذا، على ما أخشى، خرق فاضح لتفاهمات أوسلو. كلياً لنفوذ إسرائيل

اآلن، لن نسمح للتهديد بالقوة، أو الستخدام القوة، بتغيير االتفاقات القائمة، فنحن نسعى، كما نفعل   
أن يكون واضحاً أن  بلكن يج. وهذا ما استطعنا أن نفعله الليلة املاضية. هذه املسائل من دون عنفدائماً، حللّ 

لالعتبارات وهذا الطريق سيظل خاضعاً للرقابة اإلسرائيلية، و. إسرائيل لن تتخلّى عن حقوقها يف جمال األمن
بل . العنف أو التهديد به أو استخدامه ومن دون ذلك ال يمكن حتقيق أي شيء عبر حماوالت. األمنية اإلسرائيلية

  .فإذا جرت أية حماوالت عنفية، ستردّ إسرائيل عليها. سيحدث عكس ذلك يف الواقع
مون إصرارنا على أن يكون وأظنّ أنكم تتفهّ. واحلديث عن االلتزام الفلسطيني  ليس أمراً نظرياً فحسب  

كما يمكنكم أن تتفهّموا مدى حساسيتنا . ؤولية إسرائيل األمنيةهناك التزام بالتعهّدات املقدّمة إلينا، بما فيها مس
جتاه مسألة إعادة االنتشار، التي يمكن أن تعرّض للخطر الكبير حياة عشرات اآلالف من اإلسرائيليين، وبينهم 

  .ليلة املاضيةعشرات اآلالف من األطفال، كلما قرّر الفلسطينيون أن يخرقوا االتفاقات املرعية اإلجراء، كما فعلوا ال
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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