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ذكرى  ملناسبةكلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

يؤكد فيها استمرار االستيطان  حزيران،مرور خمسين عاماً على حرب 

  الضفة الغربية وغور األردنيف 

 

 ]مقتطفات[  .2017/  6/  6القدس احملتلة، 

  

 نيستالك يف أقيم خاص احتفال خالل نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس كلمة

 النشاط واستئناف الستة، األيام حرب على عاماً  خمسين مرور ذكرى إلحياء

 .األردن وغور والسامرة يهودا يف اليهودي االستيطاين
ن يمشون معنا منذ سنوات طويلة، يسرين لقاء العديد من األصدقاء هنا، ممّ

الذين  ـهذا اد جيلنا إنكم حقاً روّ. ويقفون يف طليعة االستيطان منذ عشرات السنين

 .يحبون الدولة ويقيمون الواحات يف وسط الصحراء
[.......] 

إن حرب األيام الستة قد أعادتنا إىل ربوع وطننا التي فُصلنا عنها منذ أجيال 

وساحموين على قيامي بسرقة فكرية . عن اعتبارها قلب وطننا ولكننا مل نكفّ  ،كثيرة

                                                            
 اإلسرائيلية، يف الرابط اإللكتروين التايل كومةديوان رئاسة احل: املصدر:  

/Arab/MediaCenter/Speeches/Pages/speech6kneshttp://www.pmo.gov.il
set060617.aspx  



  200، ص )2011 ربيع( 86، العدد 22المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

2 
 

. إنها بالدنا". وطن غريببأجنبية ومل نطمع  اًأرض مل نحتلّ"ولكن  ،)يقتبس من التوراة(

.[....] 
يشرفني أن أكون رئيس الوزراء األول بعد عشرات السنين الذي يبني بلدة 

 .جديدة يف يهودا والسامرة

[.......] 
فلما رفع جيش الدفاع علمنا يف يهودا : ويجب عليّ التشديد على تلك النقطة

فحقيقة . منطقة سيادية تابعة ألي دولة أُخرى والسامرة ويف الغور، إنه مل يسيطر على

به من قبل  اً، مل تمنحهم أي حق على األرض معترف1948تواجد األردنيين هناك بعد 

لكن سائر الدول  ،وإن مل تغدرين ذاكرتي فإن دولتين فقط اعترفتا بذلك. اجملتمع الدويل

على تلك املناطق،  ]هو[ فحق الشعب اليهودي ـوالعكس هو الصحيح . لن تعترف بذلك

سنة  100منذ  ؛سنة 100إن ذلك احلق قد تم االعتراف به من قبل أمم العامل قبل 

 .ثم باتفاقية فرساي وانتداب عصبة األمم ،بالضبط من خالل وعد بلفور

[.......] 
أصدقائي  ،وعودتنا لربوع وطننا حتقيق للعدالة وممارسة حلقنا، وأنتم

وقد نلت شرف غرس . غرستم بأياديكم العارية شجرةقد بنيتم بيتاً و ،املستوطنين

يون، ولكن سالعاريتين عدة مرات مع بعضكم، بشكل خاص يف غوش عت شجرة بيديّ 

 .وإنما يف شيلو وغيرها من األماكن كذلك ،ليس هناك فحسب

عاصمة السامرة فوجدتها مدينة مفعمة  ـومنذ فترة قليلة زرت أريئيل 

أجل، جامعة، وأفتخر بعمل احلكومات . معة مميزةباحليوية حتتضن يف وسطها جا
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التي ترأستها على الترويج العتمادها وتطويرها، فيتعلم داخلها طالب يهود وعرب 

 .جنباً إىل جنب، جمسدين التعايش احلقيقي بامتياز

وإىل جانب الرغبة يف التوصل إىل تسوية مع جيراننا الفلسطينيين، سنواصل 

ونعمل ذلك بشكل يتحلى باملسؤولية . على مشروع االستيطان وتعزيزهاحلفاظ 

أريد إيفاءكم . ومع أخذ جمموعة واسعة من االعتبارات يف احلسبان ،وبالرشد

وقلت ذلك للرئيس ترامب، وقلت ذلك على  ،قلت ذلك للرئيس أوباما ـبالتفاصيل وأقول 

وأقول ذلك يف كل مكان مع  ،كيمنبر األمم املتحدة، وقلت ذلك أمام الكونغرس األمري

 [....].مئات الزعماء الذين يصلون إىل هنا 
[.......] 

وتم نقلها . نحن. لقد عقدنا جلسة جمللس الوزراء واتخذنا قراراً باإلجماع

لقد قلنا إننا نبني يف كل أنحاء : ويقضي القرار بما يلي. لآلخرين بعدما اتخذناها

ونبني  ـاخلطط يف كل أنحاء يهودا والسامرة  عدّما نُك .يهودا والسامرة، وهذا أول شيء

من الداخل للخارج، بمعنى أننا نبني داخل املستوطنات عندما يكون هناك مكان كاٍف 

للقيام بذلك، وإذا اقتضت احلاجة بالتوسع نظراً لالحتياجات اليومية، وإجناب 

بجوار املباين األطفال، وزيادة جمموع السكان يف املستوطنات، فنقوم بالبناء 

شيء يمنحنا ] هو[و ،هذه هي القاعدة التي اعتمدناها. وهكذا نخطط كذلك ،القائمة

ا يمكن وكذلك الكثير ممّ ،ا يمكننا ربحهفوائد كثيرة جداً باعتقادي، فلدينا الكثير ممّ

 .خسارته

[.......] 
ن على العمل الكبير وللقول بصورة حلقد جئت إىل هنا اليوم ألحييكم ون

  .وسنواصل احلفاظ على دولتنا سوياً ،سنواصل احلفاظ على االستيطان ـحة واض
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