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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 127:

املجلس  عقدها  التي  املشاورات،  جلسة  خالل  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
سفن  اعرتاض  أحداث  حول  والسياسية،  األمنية  للشؤون  املصغر  الوزاري 

أسطول الحرية127 

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 

املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(

1 حزيران/ يونيو 2010

“إن رحلة السفن مل تكن ذات وجهة مساملة، بل اشتملت عىل مامرسة القوة والعنف املتعمد. 

هذه  رحلة  وصف  متاماً  املستبعد  ومن  مقاتلونا  له  تعرض  ما  تثبت  فوتوغرافية  وصور  أفالم  لدينا 

الجرحى  املقاتلني  اليوم  ُعدت  لقد  مبساملة.  العنيفة[  املواجهات  مرسح  )مرمرة(  ]الباخرة  السفينة 

زين باألسلحة البيضاء املتنوعة من  يف مستشفى )تل هشومري( واستمعت منهم إىل أن مخّربني مجهَّ

أجهزة مسببة للصعقة الكهربائية وبلطات وسكاكني وهراوات وقضبان ورمبا أنهم حتى انتزعوا عدة 

مسدسات من الجنود. وقد تعامل معهم مقاتلونا بشكل ينم عن رباطة الجأش والبطولة. إننا نأسف 

إلزهاق أرواح أي كان لكننا مننح الدعم الكامل للجنود واملقاتلني والقيادات العسكرية الذين شاركوا 

يف هذه العملية”.

ثم مىض رئيس الوزراء شارحاً األسباب التي تحتم تفتيش السفن التي تنقل اإلمدادات واألفراد 

إىل قطاع غزة:

الرصاص املصبوب وما سبقها بأن األسلحة والذخائر  بناء عىل تجربة عملية  “لقد أصبحنا نعلم 

التي تدخل إىل غزة سيتم فيام بعد استخدامها ضد مواطنينا. هناك يف غزة دولة إرهابية تعمل برعاية 

إيرانية ولذلك نسعى إىل منع دخول الوسائل القتالية إىل غزة جواً وبحراً وبراً. صحيح أنهم يتمكنون 

من تهريب الوسائل القتالية عب األنفاق لكن عمليات التهريب عن طريق البحر ستكون عىل نطاق 

أوسع بكثري. لقد ضبطنا عىل ظهر السفينة )فرانكوف( وحدها يف حينه حوايل 200 طن من األسلحة 

والذخرية التي تم تهريبها من إيران إىل حزب الله. إن فتح ممر بحري إىل غزة سيشكل خطراً شديداً 

ألمن مواطنينا مام يجعلنا حريصني عىل تطبيق سياسة فرض الطوق البحري وتفتيش السفن ]املتجهة 

إىل غزة[. وال يكننا مامرسة هذه السياسة دون تفتيش حمولة هذه السفن. ويجوز القول إن هذه 

أمن  لحامية  رضورية  كونها  حقيقة  إدراك  يجب  لكن  دولية  وانتقادات  لضغوط  تتعرض  السياسة 

إرسائيل واحتفاظها بحق الدفاع عن نفسها”.




