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  *كلمة زعيم الليكود
  أمام الكنيست اإلسرائيلي
  رداً على رئيس احلكومة

21/9/1993.**  
  

  حضرة رئيس الدولة، سيدي رئيس الكنيست، أعضاء الكنيست املوقرين، سيدي رئيس احلكومة  
لقد رسمت صورة وردية باإلجمال، وال كلها، لكنها ملوّنة عموما . استمعت بإصغاء شديد إىل أقوالك  

  .وردية بألوان
  [...]قلت إننا نعيش يف عصر جديد، يف واقع جديد يف الشرق األوسط، يف تصالح مع أعدائنا األلداء   
لقد أثرتم ابتهاجا عاما كبيرا . لست مأخوذا سيدي رئيس احلكومة، باالبتهاج الشعبي الذي أثرتموه  

فال كبير، كأننا نقف أمام العصر اجلديد ابتهاج كبير، احت. وجندتم الكثير من وسائل اإلعالم الرسمية ألجل ذلك
  .نفسه

عاما، كان ثمة  21قبل . ألنه كان ثمة من قبل ابتهاجات كهذه. سيدي رئيس احلكومة، أنا ال أؤخذ بذلك  
ومل يمض وقت طويل على توقيع االتفاق، على تسلم اجلزائز، حتى داست [...] ابتهاج مماثل، كان اتفاق فيتنام 

  .قدم متكبرة، فيتنام اجلنوبيةفيتنام الشمالية، ب
  .خرقت املعاهدة

  [. . . . . . .]  
وحدَةُ تفحص الطريق نفسها، إىل أين تؤدي، ماذا وقعتم، ما هي انعكاسات وقّعتم، وحده هذا التفحص   

سيوضح لشعب إسرائيل ما إذا كنتم تقفون على أرض الواقع، أم إنكم حتلّقون يف الهواء، هل أنتم سياسيون 
  .وأبدأ بالبداية، باملقدمة، فاملقدمة تقول كل شيء، كل شيء تقريبا. ليون، واعون، أم إنكم خياواقعيون

الفلسطيني الذي يمثل الشعب الفلسطيني يوافقان على إن احلكومة اإلسرائيلية والفريق : "إنني أقتبس  
ني احلقوق السياسية واملشروعة سيدي رئيس احلكومة، ماذا تع." االعتراف باحلقوق املشروعة والسياسية املتبادلة

ما هي احلقوق السياسية . ما هي احلقوق السياسية واملشروعة للشعب اإلسرائيلي؟ دولة. لكل شعب؟ ما هي؟ دولة
  .املشروعة املتبادلة بيننا وبين الفلسطينيين؟ دولة لهم أيضا

ولة، بل أيضا فإن االتفاق ليس فقط أن احلكومة، بالطريقة التي صيغت بها املقدمة أتاحت ضمان قيام د  
  .ما هي احلقوق السياسية املشروعة املتبادلة بيننا وبين الفلسطينيين؟ دولة لهم أيضادولة . نفسه يعطي بنية دولة

ليس فقط أن احلكومة، بالطريقة التي صيغت بها املقدمة أتاحت ضمان قيام دولة، بل أيضا فإن االتفاق   
الذراع القضائي، الذراع التشريعي، الذي هو الرمز األكثر جالء : من ثالثة أذرع دولة مكونة. نفسه يعطي بنية دولة

هذه كلها وردت يف االتفاق، وصالحيات الذراع التشريعية، صالحيات الذراع التنفيذية تشمل األراضي . للسيادة
  .كلها، بما فيها أراضي الدولة

االتفاق يتضمن أيضا : أضيفرض، أنا عندما تنقل إىل أحد ما األرض، صالحيات التشريع على األ  
  .صالحيات األمن على األرض ـ فإنك توجِد له بنية دولة

مع أنني انتبهت، سيدي رئيس احلكومة، . سنعارض إقامة دولة. مل نوافق: وتقولون. أنتم طبعا تنفون ذلك  
كم تنفون ذلك يف منابر إىل أنك يف خطابك، يف هذا اخلطاب، مل تقل، مل تؤكد معارضتك لدولة فلسطينية، لكن

   [...]خمتلفة 
  [. . . . . . .]  
، لكن هذا ال يغير احلقيقة التي يعرفها العامل ]بالنفي[سيدي رئيس احلكومة، يمكنك أن تنكر وتهز رأسك   

  .ما يفعله هذا االتفاق هو وضع األساسيات إلقامة الدولة الفلسطينية: كله

                                                 
 بنيامين نتنياهو *

 22/9/1993، "يديعوت أحرونوت" **
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قلتَ، حسنا، هذه حماولة، سنقوم . ر احلديث؟ سمعتك اآلنعن أية مناطق يجري احلديث هنا؟ ما مدا  
  [...] ]يف غزة وأريحا[بمحاولة 

سنقوم بمحاولة، : ليس فيه مسار. ملاذا تقول ذلك؟ فأنت قرأت االتفاق، وافقت على االتفاق، وقعته  
نخلي خاللها كل ثمة هنا ثالث مراحل سريعة ال يوجد فيها أي كابح، أي حاجز، [...] سنتوقف، ونرى بعد ذلك 

خالل تسعة أشهر، غزة . خالل أربعة أشهر، غزة وأريحا، هذا صحيح. املناطق ما عدا املستوطنات خالل عامين
  .وأريحا، قلقيلية، رام الله، بيت حلم، اخلليل، جنين

 ،.ف.ت.إنكم ستخلون املناطق كلها، بما فيها أراضي الدولة التي ستنتقل إىل م: فلتتحدثوا عن احلقائق  
والشيء الوحيد الذي تبقى للمساومة ـ مل يتبق يف أيدينا، بل للمساومة عليه يف . ف.ت.م لِإىل اجمللس السياسي 

التسوية الدائمة ـ هو املستوطنات، معسكرات اجليش، القدس، وهناك أيضا مسألة الالجئين التي سنتطرق إليها بعد 
املنطقة كلها حتى خطوط . ف.ت.ستنقلون إىل أيدي م أي إن ما تقومون به فعال خالل عامين، هو أنكم. قليل

1967.  
  [. . . . . . .]  
كلم،  361ما هو املغزى األمني لهذا االتفاق الذي وقعتموه؟ املغزى األمني هو أنه على امتداد خط طوله   

احلالية يف املناسبة، ليست احلدود . كلم متعرجة، سنجد اآلن حدود عرفات حماذية لقرانا ومستوطناتنا 361
كلم على امتداد نهر األردن يف التي يجب أن نمنع عندها تسلل اخملربين واإلرهابيين، بل  100املمتدة على طول 

وداخل . كلم، والتي حتاذي تخوم مستوطناتنا، وتالمسها، ويف أماكن معينة تعبرها 361احلدود املمتدة على طول 
  هذه احلدود، من يسيطر على األمن؟

يف . سرائيلي مسؤول، بحسب الصيغة اجلديدة التي أدخلتموها هنا، عن األمن اخلارجيإن اجليش اإل  
٪ من األرض التي انتقلت إىل 95يف إمكان اجليش اإلسرائيلي أن يصل إىل املستوطنات، لكن األمن على األرض، 

توقيف خمربين؟ ماذا يجري إذا  ماذا يجري إذا استدعت الضرورة. ف.ت.، هذا األمن الداخلي هو يف أيدي م.ف.ت.م
عنا، أو يف الشارع، أو يف كفارسابا، أو يف رعنانا، أو يف تل أبيب ـ وهذا ليس أمرا مستبعدا ـ وغادروا  ءحصل اعتدا

  .إىل الداخل؟ اجليش اإلسرائيلي ال يستطيع دخول املنطقة
ويف لبنان، نحن ندخل، . لذاتيلبنان ليس احلكم ا. لبنان ليس إسرائيل. يف لبنان لنحن نعرف ماذا نفع  

، وكما قال زميلي عضو ]هجمات[لدينا قطاع أمني هناك، نعبر قطاع األمن، ننشط، نطلق النار، نهاجم، نحبط 
  .يف مهدها] هجمات[الكنيست بيغن، نحبط أحيانا أيضا 

  [. . . . . . .]    
قلت إنك لن تتنازل . إىل القدسموضوع آخر، ال يخلو من أهمية، سيدي رئيس احلكومة، أود التطرق إىل   

، .ف.ت.م بقلت إنك لن تعترف . ، وحتادثت.ف.ت.قلت إنك لن تتحادث مع م. يف موضوع القدس، هذا ما قلته، جيد
قلت إنك لن تتنازل عن غور األردن ـ كال، مل تتنازل؟ هال قلت يل، سيدي رئيس احلكومة، أين توجد أريحا، . واعترفت

هل أنت مستعد . ما عدا بضعة سنتمتراتات؟ قلت إنك لن تتنازل عن هضبة اجلوالن، هل هي يف أعايل املرتفع
سأخلي لك املنصة فورا، لكنك لست . تفضل. لتأكيد هذا اإلعالن اآلن، يف هذا املكان؟ أنت مستعد، ستقول يل

  .قلت إنك لن تتنازل. لقد قلت ذلك. مستعدا
يف االتفاق ـ يف هذا االتفاق ـ الذي سيُطرح . هذا الوعداآلن، سيدي رئيس احلكومة، تعال نرى كيف تفي ب  

مصير القدس فيه للنقاش بعد عامين، حتى يف هذا االتفاق، أنت تقول إن عرب القدس سيشاركون يف انتخاب 
  .ف.ت.املؤسسات، سيشاركون يف مؤسسات احلكم الذاتي، أي يف مؤسسات م

ة، السيد يوسي بيلين، نائب الوزير بيرس، سيدي رئيس يف األيام األخيرة نائب وزير اخلارجيوأنا أسمع   
على حممل شخصي، لكنني تعلمت يف الفترة األخيرة أن أصغي إىل بيلين قبل كل أي ] الكالم[احلكومة، ال حتمل هذا 

سيكون . نقسم القدس إىل أحياء: شخص آخر، ألن ما يقوله بيلين يفعله رابين بعد ذلك ـ ماذا يقول بيلين؟ يقول
  .يف القدس. ف.ت.م لك حيّ فلسطيني، أي حيّ هنا

  [. . . . . . .]  
على ماذا . وأنا أعود إىل ذلك اآلن. سيدي رئيس احلكومة، سألتك يف إحدى املناسبات على ماذا تبني  

  [...]تعتمد؟ على وعود عرفات؟ 
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زير اخلارجية يف اقتباس من وثائق مرتبطة باالنفاق، يف الرسالة إىل و. لقد نقض وعوده منذ اآلن  
وتوفر له منبر علني، وأي منبر . النرويجي، املرفقة باالنفاق، يلتزم عرفات إدانة اإلرهاب من على كل منبر علني

وتوفرت له بعد ذلك منابر ال . ال كلمة واحدة عن اإلرهاب. علني أيضا، منبر مل يتوفر له مثله من قبل ـ البيت األبيض
  . كلمة واحدة عن اإلرهاب وال. حتُصى يف الواليات املتحدة

بمئات اآلالف من الالجئين، وبأكثر من هذه ] احملتلة[يف هذا االنفاق، أنتم تفتحون بابا إلغراق املناطق   
بمقدوركم اآلن، سيدي رئيس احلكومة، دفن الرأس يف . هذا مطلب كل صبي فلسطيني. األعداد إذا قرر عرفات ذلك

  .روبمقدوركم أن تموهوا األمو. الرمال
أنتم تقولون إن األمن احلقيقي يقوم على السالم، بينما . سيدي رئيس الكنيست، ثمة فارق أساسي بيننا  

نعلم نحن أن األمن املمكن يف هذه املنطقة هو السالم القائم على األمن، ولذلك فإننا نعمل طوال الوقت من أجل 
ساحة نشاط اجليش اإلسرائيلي، من أجل تقوية، ال  عزيز أمننا، من أجل زيادة قوتنا، من أجل توسيع، ال تقليص،ت

إضعاف، سيطرتنا على األرض، من أجل زيادة الهجرة إىل البلد، الهجرة ال نزوج اليهود، ومن أجل توجيه املوارد 
  .ف.ت.إىل هذه الهجرة، ال الطواف يف العامل للحصول على موارد من أجل عودة الجئي م

  [. . . . . . .]  
ليست ثقة الكنيست ما يحتاج . كومة يقول إنه جاء إىل هنا للحصول على ثقة الكنيستسمعت رئيس احل  

  .، إنه يحتاج إىل ثقة الشعبإليه
بماذا يتوجه إىل الشعب؟ املسألة املطروحة اآلن هي قبل كل شيء . إن مسؤوليته هي أن يتوجه إىل الشعب  

لتعامل مع املسائل الراهنة ومسائل أُخرى نعلم أنها قادمة ستليه، والطريقة لهذا االتفاق واالتفاقات املقبلة التي 
، ويف املقام األول مسألة من سيتعامل مع هذه األمور، وعلى من يمكن االعتماد يف نإلينا، مثل مسألة اجلوال
  . التعامل مع هذه األمور

ء احلقيقي هو انتخابات وإذا أردنا اإلجابة عن هذه األسئلة، ينبغي الذهاب إىل استفتاء حقيقي، واالستفتا  
  . جديدة

  [. . . . . . .]  
وإذا فعلتم ذلك، فسيعرف الشعب ماذا يقرر، ألن هذا . يف انتخابات جديدةإذهبوا إىل الشعب واطلبوا ثقته   

وبين سالم قائم الشعب يعرف ما هو اجليد وما هو املهم وما هو املضمون، ويعرف كيف يميز بين وعود عرفات 
  .ثقته، وعلى مستقبله على قوته، وعلى

 
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


