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  بنيامين نتنياهو رئيس احلكومة اإلسرائيلية من رسالة
  إىل الرئيس األميركي بيل كلينتون بشأن 

  االستيطان يف جبل أبو غنيم 
17/3/1997. ]مقتطفات[  

  
  

  عزيزي بيل،
إنني أعتقد أنك تدرك، أكثر من اجلميع، املشكالت احلقيقية التي نواجهها يف تطبيق  .شكراً لك على رسالتك

  [....].كما أنني أعرف أنك تدرك اجلهود الداخلية الهائلة التي يتطلبها التقدم على مسار السالم . سلومسيرة أو
األوىل، هي أن التنازالت الفعلية من جانبنا ـ بدءاً . لكننا اضطررنا إىل مواجهة صعوبتين رئيسيتين[....] 

ألف تصريح عمل وحتويل  56إلغالق، ومنح بإعادة االنتشار يف اخلليل وإطالق السجينات وصوالً إىل تخفيف ا
على . من اجلانب الفلسطيني] لاللتزامات[الية كبيرة إىل السلطة الفلسطينية ـ مل تؤد إىل تنفيذ مقابل ـات مـدفع

األقل، كان على عرفات أن يصدر تعليماته بإغالق مكاتبه غير القانونية يف القدس، وأالّ يضعنا يف موضع يدفعنا 
ومل يجر شيء بشأن استكمال إلغاء امليثاق الفلسطيني، وحتى مل يبذل أقل جهد للوفاء . بأنفسنا إىل إغالقها
ويف الواقع، تم انتهاك حتى اتفاق ]. الوثيقة امللحقة باتفاق اخلليل" [مذكرة للسجل"خرى واردة يف بالتزامات أُ

شرطي  1500لى األكثر، لكن هناك شرطي فلسطيني ع 400يسمح بوجود  فاالتفاق. اخلليل الذي وُقّع مؤخراً
  .يعملون يف املدينة، والكثيرون منهم مسلحون ببنادق تخرق، بنوعها أو بكميتها، تفصيالت االتفاق

وهذا أمر أخطر، هي أن السلطة الفلسطينية مل تتخل عن خيار اللجوء إىل القوة يف  والصعوبة الثانية،
ية احلساسة التي حصلنا اتأكيد تقارير بشأن املعلومات االستخبارلقد وصلتك بالت. سبيل حتقيق أهدافها السياسية

من جانب الشارع الفلسطيني، لكننا نعلم أنه يسيطر على ما يجري " عفوية"فعرفات يتحدث عن ردة فعل . عليها
، ومع "حماس"واألمر يتعلق بأكثر من تشجيع تظاهرات؛ فهناك شهادات قاطعة على وجود تعاون مع . على األرض

  .جلهاد اإلسالميا
ء يالس"حماس، بمن فيهم إبراهيم املقادمة " خمربي"من  120وكجزء من هذا التعاون، أفرج عرفات عن 

 "حماس"وحترير قادة  .األميركي الواضح من عمليات اإلفراج هذه وذلك على الرغم من التحذير". السمعة
وبحسب تقارير . ؤدي إىل انهيار مسار السالمهؤالء يعني إعطاء اإلرهاب ضوءاً أخضر؛ وهو ما ي" العسكريين"

  .وكاالتنا االستخباراتية فإن هذا الضوء األخضر ال يزال ساري املفعول حتى هذا الصباح
إنني أقدر من أعماق قلبي الدعم الذي قدمته إىل إسرائيل من خالل الفيتو يف جملس األمن التابع لألمم 

إن . لكنني ال أستطيع االستمرار يف تأجيل العمل يف مشروع البناء هذا. ااملتحدة، وأفهم جيداً طلبك تأجيل هار حوم
. ما هو على احملك يتعدى كثيراً مشكالت االئتالف يف حكومتي؛ إذ إن األمر سيفسَّر بأننا خضعنا للتهديد بالعنف

  .ويف اللحظة التي نسمح بذلك، فإن التهديد بالعنف سيعود يف كل مرحلة من املفاوضات
وجعلهم . فهو يرفع تطلعات الفلسطينيين حتى السماء. إنني أعرف أن األمر ليس سهالً على عرفات

  .يؤمنون بأنه سيحقق هدفه يف القدس، ويجعل من شطرها الشرقي ومن القدس القديمة عاصمة الدولة الفلسطينية
ب يف القدس، من خالل لكنني حاولت التعبير عن حتسس حاجات العر. إننا ال نستطيع حتقيق هذه اآلمال

  .مليون شيكل لتطوير البنية التحتية هناك 130وحدة سكنية يف الشطر الغربي، وتخصيص  3015مبادرة إلقامة 
يد، فإننا نعمل من أجل صفقة شاملة مع الفلسطينيين، ونأمل بأن وكما نقل مارتن إنديك إليك بالتأك

ذه الصفقة الشاملة إىل الرئيس عرفات أمس ليالً، لكنه وكنت مستعداً لتقديم ه. تضع هار حوما يف إطار أوسع
  .رفض اللقاء معي كما تعلم
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التي شهدت تنازالت إسرائيلية وجداالً داخلياً مريراً وعدم االلتزام باتفاقات وتهديدات  ـ إن األشهر األخيرة
يزيد التطبيق املتدرج واملؤمل  ففي هذه اللحظة، ال. فلسطينية ـ عززت عندي احلاجة إىل مقاربة جديدة ملسيرة أوسلو

وأنا واثق بأن هذه املقاربة . للمرحلة االنتقالية الثقة بفرص الوضع الدائم، بل إنه على العكس يضر بهذه الثقة
  .ومن املعقول أن تتصدع العملية. املتدرجة لن توصلنا إىل الوضع الدائم

ن على إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تدخال وأعتقد أ. لذلك فإنني أنظر يف تبكير حمادثات الوضع الدائم
وإذا فشلنا يف . يف مفاوضات مكثفة لفترة تمتد من ثالثة أشهر حتى ستة أشهر، من أجل التوصل إىل تسوية دائمة

  .حتقيق ذلك يف الفترة احملددة، نتوجه إىل لقاء خاص، باشتراك األميركيين، يف حماولة لبلورة اتفاق
غير أنني أعتقد أن اجلهود التي سنستثمرها فيه ليست أكبر من تلك . مملوء بالعقباتإن هذا الطريق أيضاً 

كما أنني أعتقد أننا سنستطيع حقاً أن نتجاوز الكثير . ر الثانية، مثالًالتي سنضطر إىل استثمارها يف إعادة االنتشا
  .من اللجج التي تنتظرنا يف الطريق احلايل
تي أعزوها إىل قيامنا بإيصال إسرائيل إىل اتفاقات سالم يف إطار اتفاق ختاماً، أود أن أؤكد األهمية ال

ومن أجل أن ينجح مسار . إنني ال أريد العودة إىل التقاطب اخلطر الذي شهدته السنوات األربع املاضية. دويل
كن ذلك يتطلب ل. ومعنى ذلك أن علينا أن نبني اآلن يف هار حوما. السالم، علينا أن جننّد الطاقم السياسي كله

املقاربة اجلديدة ستوافق  وأعتقد أن هذه. أفكاراً مبدعة بشأن أوسلو، نريد أن نشارككم فيها، ونشارك األردنيين
  .املصالح الفلسطينية أيضاً

[.......]  
  



 

 
 

  

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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