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أنه لن يرشح نفسه فهل هذا يعني وجود بديل يقبل السلطة املؤقتة والوضع الراهن، لذلك أرجو 
أن تفهم الرسائل املوجهة بالطريقة الصحيحة فنحن لسنا دولة وما زلنا تحت االحتالل وتحدينا 
الرئييس هو االحتالل واستمرار االنقالب يف قطاع غزة هو سيف مسلط يف يد نتانياهو عىل رقبة 
كل فلسطيني وال يوجد جلسة أو حديث يقوم به يف أوروبا أو الواليات املتحدة إال ويقول مع 

من تريدونني أن أنشئ السالم مع غزة أم مع الضفة الغربية.

س: يف موضوع املفاوضات أي فلسطيني أو عريب ال زال يتساءل ما الذي فعلتموه منذ العام 93 إىل 
اليوم؟

ج: لقد فتحنا عيوننا يف العام 67 فوجدنا علم إرسائيل عىل نهر األردن ويف املتوسط ومل يكن لدي 
يشء ليك أتنازل عنه ونحن من أوسلو إىل اليوم دخلنا ثالمثائة ألف فلسطيني إىل الضفة الغربية 

وقطاع غزة يف أول سابقة من نوعها منذ العام 1967م.

واإلرسائييل بدأ معنا يف العام 94 بإدارة املدارس واملستشفيات وارتفع ذلك إىل 50% من أرايض 
الضفة إىل 66% ومن ثم رأينا أوملرت يعرض 100% كام يقول من أرايض الضفة وغزة ونحن ال 
بالقدس  أو  بأرسى  نقايض الجئني  وال  بحق  حقاً  نقايض  وال  مقايضة حقوق  نريد  ال  ألننا  نقبل 
والشعب الفلسطيني له حقوق مياه األردن و37 كم عىل البحر امليت وله أيضاً 220 كيلومرتاً عىل 
نهر األردن وله مناطق حرام والقدس عاصمة وله 12 مياًل بحرياً عىل غزة. وهذه حقوقنا وعلينا 
أن نصب وأن ال ندع أحداً يارس الضغوط علينا، فأنا ليس لدي دبابات وال طائرات والعامل منقسم 

من حويل عربياً ودولياً ومع ذلك فأنا صامد.

).....(

وثيقة رقم 10:

ترصيح رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو حول سياسة حكومته يف 
التعاطي مع قطاع غزة10 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

10 كانون الثاين/ يناير 2010

فيام ييل البيان الذي أدىل به رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو يف مستهل جلسة مجلس الوزراء التي 
انعقدت صباح اليوم:

لقد جرى خالل األسبوع املايض إطالق 20 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه 
وأغار عىل  فوراً  الدفاع  لقد رد جيش  الخطورة.  ببالغ  األمر  إىل هذا  أنظر  إنني  اإلرسائيلية.  األرايض 
لتهريب  إيران  تستخدمها  أنفاق  عىل  وكذلك  غزة  قطاع  يف  الصاروخية  القذائف  لصناعة  معامل 
وعىل  بقوة  الرد  سيتم  املعامل:  واضحة  الحكومة  سياسة  إن  القطاع.  داخل  إىل  والقذائف  الصواريخ 

الفور عىل أي حادث إطالق نار عىل أراضينا.
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غري أن الصواريخ والقذائف ال تعرّض وحدها األمن وُتبعد السالم بل إن الكلامت قد تكون خطرية 

الفلسطينية  السلطة  لدى  األخرية  اآلونة  يف  املضامر  هذا  يف  تراجع  أسفي  لشدة  لوحظ  فقد  أيضاً. 

عرشات  وقتلت  سبق  إرهابية  اسم  عىل  الله  رام  يف  ميدان  إطالق  عىل  يوافق  مَن  إن  ورؤسائها. 

اإلرسائيليني يف الطريق الساحيل ]يقصد رئيس الوزراء املخربة الفلسطينية دالل املغريب التي شاركت 

يف االعتداء الدامي عىل حافلة إرسائيلية يف الطريق الساحيل الرسيع شامل تل أبيب عام 1978 مام 

أوقع 37 قتياًل إرسائيلياً[ – ال بل ينح رعايته لالحتفال بذلك – إمنا يشجع اإلرهاب؛ إن َمن يعلن 

أن املسؤولني عن قتل الحاخام مئري أفشالوم حاي رحمه الله – وهو أب لسبعة أوالد ]ومن سكان 

مستوطنة شافيه شاومرون الذي ُقتل يف اعتداء بإطالق النار عىل سيارته قبل 10 أيام[ – ما هم إال 

شهداء – إمنا يبعد السالم.

).....(

وثيقة رقم 11:

بنيامني نتنياهو يقرر إنشاء جدار عازل عىل طول امتداد الحدود املرصية 
مع “إرسائيل”11

10 كانون الثاين/ يناير 2010

املتسللني  أمام  الجنوبية  إرسائيل  حدود  إغالق  اليوم  مساء  نتانياهو  بنيامني  الوزراء  رئيس  قرر 

بأن  علاًم  دوالر  مليار  بكلفة  املرصية  الحدود  امتداد  عىل  عازل  جدار  إنشاء  خالل  من  واملخرّبني 

املرشوع سيستغرق عدة سنوات.

الوزارات  مباحثات مستفيضة جرت مع مختلف  بعد  القرار  اتخذ هذا  إنه  الوزراء  رئيس  وقال 

أن القرار ينطوي عىل مغزى اسرتاتيجي ويهدف إىل صيانة الطابع اليهودي  والجهات املهنية معتباً 

والديقراطي لدولة إرسائيل. وأوضح رئيس الوزراء أن إرسائيل ستبقي أبوابها مفتوحة أمام الالجئني 

الهاربني من ويالت الحروب لكن ال يكنها السامح لعرشات اآلالف من العامل غري الرشعيني بالتسلل 

عب الحدود الجنوبية وإغراق البالد مبقيمني غري رشعيني.

جاء قرار رئيس الوزراء خالل نقاش حرضه كل من وزراء الدفاع واملالية واألمن الداخيل والشؤون 

االسرتاتيجية باإلضافة إىل النائب األول للمستشار القانوين للحكومة ونائب رئيس أركان جيش الدفاع 

حول  األمنية  الدوائر  أجرتها  شاملة  دراسة  نتائج  املشاركني  عىل  وُعرضت  السكان.  مديرية  ورئيس 

إنشاء عائق عىل امتداد الحدود املرصية يقوم بعضه عىل جدار )يف املنطقة الواقعة إىل الجنوب من 

قطاع غزة ويف املنطقة الواقعة إىل الشامل من إيالت( وبعضه اآلخر )يف سائر املناطق الحدودية( عىل 

وسائل تكنولوجية أخرى لرصد املخربني واملتسللني قبل وصولهم إىل الحدود.

كام سلف فقد تبنى رئيس الوزراء هذا الطرح وأوعز برصد املوارد الالزمة إلنشاء العائق خالل 
ر بعامنْي. أسبوعنْي علاًم بأن الفرتة املطلوبة إلنجاز املرشوع تقدَّ


