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  وثائق عربية
  

   بنيامين نتنياهو،رئيس احلكومة اإلسرائيلية،  رسالة من امللك حسين إىل
  إزاء السياسات اإلسرائيلية يعبّر فيها عن مرارته

  .9/3/1997، انعمّ
  
  

  رئيس الوزراء،
حقيقي وعميق بسبب األعمال املتراكمة ذات الطبيعة التراجيدية التي بدأتها كرئيس حلكومة  إن أملي

ائيل جاعالً بذلك السالم الذي هو أهم أهداف حياتي يبدو أكثر فأكثر كسراب بعيد ويمكنني أن أبقى مبتعداً لوال إسر
أن حياة كل العرب واإلسرائيليين ومستقبلهم مل تكن تنزلق بسرعة نحو مستنقع من الدماء واملصائب نتيجة 

رك املتكررة وبأنك مضطر للتصرف كما تصرفت للخوف وفقدان األمل، وبصراحة فإنني ال أستطيع أن أقبل أعذا
  . حتت ضغط وإكراه كبيرين

كما ال أستطيع أن أصدق أن شعب إسرائيل يرغب يف سفك الدماء واملآسي ويعارض السالم، وباإلضافة 
يف تاريخ إسرائيل يمكن أن  من بأن أقوى رئيس وزراء من الناحية الدستوريةؤإىل ما تقدم فإنني ال أستطيع أن أ

قوم بعمل خارج عن وحي قناعاته، إن احلقيقة املرة التي تتراءى يل هي أنني ال أجد فيك شخصاً يقف بجانبي ي
  .لتنفيذ إرادة الله سبحانه وتعاىل لتحقيق مصاحلة نهائية بين كافة أحفاد إبراهيم عليه السالم

به العائلة الهاشمية منذ  إن الطريق الذي اتبعته يبدو أنه سوف يؤدي لتحطيم كل ما آمنت به كما آمنت
كيدات يل بأنك لن عهد فيصل األول وعبد الله رحمهما الله إىل وقتنا احلاضر، وال يمكنك أن تستمر يف إرسال التأ

بناء املستوطنات وأن تخبرين بقرارك ببناء طريقين ملساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين كافة تقبل بمزيد من 
ا التزمت به، إنك يف دفعك لألمور حلد احلصول على فيتو أميركي يف جملس األمن تتراجع عم ثم ودون تمييز ومن

  .حليفك ومصدر دعمك الرئيسي وشريكنا كلينا يف صنع السالم كوسيط عادل ومتزن تسيء إىل صورة ومصالح
  .أيها السيد رئيس الوزراء

أن ترسل جرافاتك  ا عليك إالّإذا كانت نيتك استدراج إخوتنا الفلسطينيين إىل مقاومة مسلحة حتمية فم
فعل شيئاً لالعتراف بمشاعر الفلسطينيين والعرب وغضبهم ت ملقترح إلقامة املستوطنات دون أنإىل املكان ا

أن تأمر الشباب من قواتك املسلحة  وشعورهم باليأس ودون أن تقوم بتحسين هذا الوضع ومن ثم فما عليك إالّ
ينية بارتكاب اجلرائم بما قد ينتج عنه هجرة جديدة للمعذبين من القوية الذين يحيطون باملدن الفلسط

  .الفلسطينيين من بالدهم وبالد آبائهم فتكون بذلك قد أنهيت عملية السالم إىل األبد
وأمّا فيما يتعلق بانسحابك من أراض كنت قد ألزمت إسرائيل أمام الواليات املتحدة واألردن والعامل 

فما الفائدة املرجوة من عرضك االنسحاب من قطعة ال تكاد تذكر كخطوة أوىل  1998باستكماله يف منتصف عام 
 .وملاذا هذا اإلذالل املستمر واملقصود ملن يسمون شركاءك يف السالم من الفلسطينيين
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االحترام املتبادل والثقة املتبادلة، وملاذا ال يزال  وهل يمكن ألي عالقة يعتد بها أن تستمر يف غياب
الفلسطينيون يؤكدون بأن منتوجاتهم الزراعية تتلف وهي بانتظار دخولها إسرائيل أو التصدير وملاذا هذا التأخير 

كله  الذي ال مبرر له ونحن نعرف أنه إذا مل يعط اإلذن ببدء العمل بميناء غزة قبل نهاية هذا الشهر فإن املشروع
  .سوف يؤخر ملدة سنة

وأخيراً مطار غزة فقد بحثنا املوضوع جميعاً مرات عديدة بهدف مساعدة الفلسطينيين على تلبية حاجة 
مشروعة لهم ولكي نعطي قيادتهم وشعبهم منفذاً حراً على العامل بحيث يستطيعون اخلروج والعودة مباشرة دونما 

  .وحصرهم كما هو معمول به حالياً خرىللدخول واخلروج من دول مستقلة أُ حاجة
كنتُ قد طلبت السماح بهبوط طائرتي يف مطار غزة حيث كنت أنوي أن أصطحب فيها الرئيس عرفات 
كما كنت قد طلبت يف وقت سابق خالل تدخلي يف مسألة اخلليل السماح لطائرتي بالهبوط يف املطار نفسه وقد 

  .ام أمور أهم من هذا بكثيررضيت آنذاك برفضكم لهذا املطلب ألننا كنا أم
وتوقعت هذه املرة أن يكون ردك إيجابياً وكنت آمل أن يؤدي ذلك إىل حتسين األجواء بشكل ملحوظ ولكن 

  .لألسف مل يحدث هذا
ولنفترض أنني قدت طائرتي ممارساً حقي كصديق يربطه بدولتك السالم، فهل كنت ستصدر أوامرك إىل 

اإلسرائيلي الذي سبق لهم أن رافقوا طائرتي نفسها فوق إسرائيل بما سمي أول الزمالء الطيارين يف سالح اجلو 
رحلة للسالم والتي تبدو وكأنها حدثت يف املاضي البعيد بمنعي بالقوة من الهبوط، أو ربما بشيء أسوأ من ذلك، 

ن سأحمل معي ضيويف إنك لن تعرف أبداً كما كنت ستكون جمبراً فيه على اتخاذ قرار حول هذا املوضوع ولو مل أك
يمكنني أن أعمل معك كشريك يف السالم وصديق حقيقي يف هذا اجلو املضطرب واملربك  العائدين إىل بلدهم كيف

وأنا أشعر بوجود نية لتحطيم كل ما بنيته بين شعبينا وبلدينا، يمكن أن يكون هناك تعنت يف األمور األساسية لكن 
ته، وعلى أية حال فقد اكتشفتُ أنك قد حسمت أمرك مسبقاً وأنك ال تبدو ال يجوز أن يكون التعنت هدفاً بحد ذا

بحاجة إىل نصيحة من صديق ويؤسفني أنني مضطر لكتابة هذه الرسالة الشخصية لك ولكن ما يحدوين لهذا هو 
  .شعوري باملسؤولية واالهتمام اللذين طاملا دفعاين ألن أقوم بهذا تبرئة للذمة جتاه األجيال القادمة

  
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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