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  رسالة رئيس احلكومة اإلسرائيلية
  .امللك حسينرداً على رسالة  بنيامين نتنياهو

  
  

  جاللتكم،
    .رسالتكم بقلق عميق، وآخر ما أريد أن أتسبب به لكم هو األمل وخيبة األملقرأت 

لكنكم تعلمون بالتأكيد، من متابعتكم الدقيقة للحوادث األخيرة، أن الصعوبات التي تواجهها عملية 
، ملا 1996مايو / ولو كانت عملية سالم ناجحة ونشيطة قائمة يف أيار. سالم مل تتسبب حكومتي وحدها بهاال

لقيادة إسرائيل بسبب خيبة األمل لدى اجلمهور اإلسرائيلي إزاء  توقد انتُخب .كان انتخبني اجلمهور يف إسرائيل
  .الطريقة التي كانت عملية السالم تتقدم بها

وعانت الدولة جراء موجة إرهابية هي األقسى يف . يف طريقها إىل الفشل] سالم[لقد ورثتُ عملية 
ويف . تاريخها، إذ كانت احلافالت تنفجر يف قلب املدن اإلسرائيلية، وكانت حرب مصغرة ومدمرة تدور يف لبنان

  .فترة االنتخابات، كانت عملية السالم تعاين سكرات املوت
اتخذت . لو تلفظ أنفاسها بعد االنتخابات، بحثت يف طريقة إلحيائهالكن بدالً من أن أترك مسيرة أوس

إعادة االنتشار يف اخلليل؛ إطالق السجينات : قرارات كان حتى أساليف يشعرون بعدم الراحة جتاه اتخاذها
ىل املفاوضات إ] التي اتفق عليها يف[الفلسطينيات وبينهن من قتلن إسرائيليين؛ تخفيف اإلغالق؛ نقل األموال 

  .الفلسطينيين، على الرغم من الديون املتوجبة على السلطة إلسرائيل
إذ إن خيرة أبنائنا قدموا، خالل عقود، . كان إطالق السجينات بالنسبة إيلّ قراراً صعباً بصورة خاصة

  .خذ لهذا الغرض رهائن إسرائيليونؤحياتهم من أجل منع اإلفراج عن خمربين، حتى عندما كان يُ
لكنها ال ." سالم من ضمن اإلجماع"هي فقط التي تستطيع التوصل إىل سالم أكثر استقراراً، إن حكومتي 

  .تستطيع النجاح يف ذلك إذا جتاهلت أكثر من نصف اجلمهور اإلسرائيلي
فهي أجّلت املوضوعات األصعب يف العالقات بين إسرائيل . إن مسيرة أوسلو مل تترك لنا إرثاً سهالً

واملسيرة بدأت بغزة وأريحا، واستمرت عبر املدن الفلسطينية، ويف النهاية . رحلة متأخرةوالفلسطينيين إىل م
عن ذلك أنه مع وينجم . وكل مرحلة تمثل مرحلة خطر أكثر حساسية إلسرائيل. إىل املناطق احمليطة بها] وصلت[

وليس . االنتقال من موضوعات التسوية االنتقالية إىل مسائل التسوية الدائمة، تتزايد املشكالت املتعلقة باملسيرة
  .ات اإلسرائيلية ـ الفلسطينيةـى رهينة للمفاوضـات اإلسرائيلية ـ األردنية إلـي قدرتنا أن نحوّل العالقـف

وحدة سكنية للعرب  3015وحدة سكنية لليهود و 2500تشييد كذلك فإنني ال أفهم كيف يمكن اعتبار 
  ".بناء مستوطنات إضافية"ضمن احلدود البلدية للقدس، أنه 

، ديّالكبيرة التي أبداها قسم من مؤي وعلى الرغم من املعارضة. أعتقد أن إجنازاتي تتحدث عن نفسها
اجلانبين، بعد أن اتُخذ مثل هذا القرار، أن يقررا  وأنا مقتنع بأن على. فإنني اخترت الطريق التي تشكلت يف أوسلو

  .أن خيار اللجوء إىل العنف مل يعد قائماً
 .نشيطةلذين بهما أبقيتم مسيرة السالم وأود أن أوضح لكم أنني كنت دائماً أقدر شجاعتكم وإصراركم ال

يّ أن أعترف بأنه تملكني العجب ومن أجل هذا بالذات، عل. إنني أكن لكم عظيم التقدير، وأتمنى صداقتكم وتفهمكم
ويف جميع لقاءاتي ـ اخلاصة والعلنية ـ مع زعماء املنطقة ال أنتهج مثل هذا . من النبرة الشخصية للتهجمات ضدي

وليس يف استطاعتنا أن نسمح للصعوبات احلتمية، التي تبرز من حين إىل آخر يف مسار . النوع من التعبيرات
إن كل ما يمكن أن أستنتجه هو أنكم ال تعرفون الصورة . ة يف العالقات بين الشعوبالسالم، أن تسبب تقلبات حاد

إن التطلع إىل السالم مشترك بين جميع املعسكرات يف الطيف السياسي يف . احلقيقية والشاملة للوضع يف إسرائيل
  . إسرائيل
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وعلينا أن ندرك مهمتنا . ليومإن إسرائيل واألردن عرفا يف املاضي أزمات أشد من األزمة التي نواجهها ا
نسمح للعقبات يف املسار الفلسطيني أن تنعكس سلباً على التفاهمات التي أجنزت منذ  التاريخية املشتركة، وأالّ 

وأنا مقتنع بأنه يمكننا التوصل إىل هذا الهدف بروح من االحترام املتبادل والتفاهم، وبأمل دائم . عهد أساليف
  .ب املنطقة كافةبضمان مستقبل أفضل لشعو

  



 

 
 

  

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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