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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
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وأصدر رئيس الوزراء أيضاً تعليامته إىل وزارة العدل بصياغة مرشوع قانون صارم ملعاقبة أرباب 
عمل يستخدمون عامالً غري رشعيني يف إرسائيل.

وثيقة رقم 12:

مؤمتر صحفي لوفد من حامس برئاسة رئيس املكتب السيايس خالد مشعل 
عالقة  وحول  غزة،  وحصار  األرسى،  وصفقة  الفلسطينية،  املصالحة  حول 

حامس مع الدول العربية12

11 كانون الثاين/ يناير 2010

متابعة لؤي قدومي وعبد الله ربحي

محمود  الفلسطيني  الرئيس  وبني  بينكم  يجمع  أن  يفرتض  مرتقب  لقاء  عن  الصحف  تحدثت  س: 
عباس تحت رعاية الرئيس السوري بشار األسد.. ما مدى صحة هذا الخرب وهل تم االتصال بكم 
مبارشة يف هذا اإلطار.. أال يتناقض ذلك مع ما قاله عباس األسبوع املايض عندما استبعد إمكانية 

عقد أي لقاء معكم ما دام مل يحدث توافق حول الورقة املرصية؟

ج: لقد قرأت هذا الخب يف الصحف.. وأريد أن أقول أننا كنا باألمس يف لقاء مع سيادة الرئيس بشار 
أنا واألخ  الرئيس بشار جمعنا  األسد وال يشء من الرتتيبات يتعلق بهذا الخب.. نعم لقد حاول 

أبو مازن أكرث من مرة ولكن كان هناك رفض من الطرف اآلخر.

أن  حول  قيل  ملا  وال صحة  جدوى..  دون  مازن  بأبو  تجمعنا  أن  حاولت  أخرى  عواصم  وهناك 
دمشق أو غريها قدمت نفسها بديالً عن القاهرة.. فمن عرض جهداً كان يف سياق التهيئة وإيجاد 
مناخ إيجايب يُسهل اللقاء واملصالحة والتوقيع عليها يف القاهرة.. أي أنه ال يوجد من قدم نفسه 

بديالً للقاهرة، وهذه معلومات مؤكدة ونحن مطلعون عليها.

وما نرش يف اإلعالم حول وجود لقاء ال صحة له حتى اللحظة.. قد يكون هناك لقاء يف املستقبل 
ونرجو أن يكون الحال كذلك. ومع ذلك أريد أن أقول شيئاً فأن يعتذر قائد فلسطيني عن لقاء 
قائد فلسطيني آخر تحت ذرائع توقيع ورقة املصالحة أو عدم االتفاق عىل كل النقاط هو أمر 
يثري عالمات استفهام.. فهو مل يتفق مع اإلرسائيليني عىل يشء فلامذا تستمر اللقاءات؟ وملاذا هذه 
اللقاءات ميسورة وسهلة وتلقائية وبدون نقاش طويل مع اإلرسائيليني رغم عدم وجود االتفاق؟

اللقاء  أن  مبعنى  التفاوض..  وبني  اللقاء  بني  فرقوا  اإلعالمية..  اللقاءات  بعض  يف  تابعتم  كام  بل 
ممكن ولكن التفاوض له رشوط.

كل  بني  موجودة  واللقاء  التواصل  قنوات  تكون  أن  األصل  ولكن  سياسياً  مختلفون  أننا  صحيح 
األطراف الفلسطينية رغم خالفها السيايس ألن اللقاء والحوار هو الذي يجسد املواقف.

زيارتكم  خالل  وأيضاً  اإلرسائييل..  للرد  بالنسبة  تتوقعون  ماذا  شاليت  جلعاد  بخصوص صفقة  س: 
للرياض طلب منكم وزير الخارجية السعودي تحديد هويتكم كمنظمة عربية لديها ارتباطات 

بجهات غري عربية فكيف تردون عىل كالم الوزير الفيصل؟


