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الرئيس أوباما: إنني مستعد لذلك.

رئيس الوزراء نتانياهو: .. ]آن األوان ألن تصل[ والسيدة األوىل إىل إرسائيل.

الرئيس أوباما: إننا نتطلع إىل ذلك.

رئيس الوزراء نتانياهو: إذاً ]إنك مدعو للقيام بزيارة إلرسائيل[ يف أي وقت تشاء.

).....(

وثيقة رقم 165:

يف  الخارجية  للعالقات  األمرييك  املجلس  أمام  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
واشنطن165 ]مقتطفات[

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

8 متوز/ يوليو 2010

 ).....(

الحديث عام  العملية – مبعنى  إعاقة  أن  أرى  تفيدنا حيث  ال  السالم  أي مامطلة يف عملية  إن 
إذا كان من الجائز الحوار املبارش ووضع الرشوط إلطالق هذا الحوار – تنطوي عىل خطأ فادح. لقد 

أضعنا عاماً كاماًل وال أعتقد بأنه يجوز لنا إهدار املزيد من الوقت.

إن كال الجانبنْي يشعران بأنهام مظلومان. وقد أطلق الفلسطينيون عىل عدد من امليادين العامة 
لديهم أسامء مخّربني.. وكان بوسعي القول إننا لن نطلق املحادثات إىل أن يغري الفلسطينيون أسامء 
هذه امليادين، غري أن خطوة كهذه ستكلفنا مثن إضاعة املزيد من الوقت. وأرى أن األمر الصائب هو 
االنتقال إىل املحادثات املبارشة يف أقرب وقت ممكن مام ُيعتب الطريق الوحيد لحل هذا النزاع الذي 

يحتاج فعاًل إىل الحل.

تعرتف  السالح  منزوعة  فلسطينية  للشعبني مع وجود دولة  الدولتنْي  السالم هو حل  إن جوهر 
باألمن  يتعلق  فيام  والرشعية.  األمن   – مبدأْين  عىل  الرؤية  هذه  وتقوم  اليهودية.  إرسائيل  بدولة 
فيبدو أنه مبدأ بديهي حيث يجري الحديث عنه منذ مدة لكن يجب إدراك حقيقة حصول تغيري 
السالم  محادثات  انطالق  منذ  أي   – أوسلو  محادثات  منذ  حصل  إذ  الراهنة.  األمنية  التحديات  يف 
القتال  أساليب  ظهور   – ثانياً  وامتداداتها؛  إيران  صعود   – أوالً  تغيريان:   – الفلسطينية  اإلرسائيلية 

بواسطة الصواريخ والقذائف.

إن هذين التطورْين يتسببان يف مشكلة خطرية بالنسبة إلرسائيل. إذ ُيطلب منا إعداد مواطنينا 
املرة  كانت  مرتنْي.  مامثاًل  إجراء  واتخذنا  سبق  أننا  غري  السالم،  إلحالل  متهيداً  املناطق  بعض  إلخالء 
أخليناها ورشعت يف  التي  املناطق  ما سيطرت عىل  إيرانية رسعان  امتدادات  أن  إال  لبنان  األوىل يف 
تهريب كميات كبرية من القذائف والصواريخ إليها ليصار يف مرحلة الحقة إىل إطالقها باتجاه أراضينا. 
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أما املناسبة الثانية فكانت يف قطاع غزة التي أخلينا أراضيه حتى الشب األخري منها إال أن امتدادات 
باتجاه  أطلقتها  ثم  ومن  إليها  والقذائف  الصواريخ  بترسيب  وقامت  عليها  سيطرت  أخرى  إيرانية 
إرسائيل. لقد تعرضت إرسائيل ]خالل السنوات املاضية[ إلطالق ما مجموعه 12 ألف قذيفة وصاروخ 
علاًم بأن مساحة إرسائيل أصغر بعض اليشء من مساحة والية نيو جرييس األمريكية. فِكروا يف األمر 

لتكتشفوا أنه ينطوي عىل مشكلة عويصة.

وإذا جرت عملية ثالثة إلخالء بعض املناطق فسيتعني علينا التجاوب مع السؤال الذي سيطرح 
نفسه مبعنى كيف يكن منع تكرار ما جرى مرة أخرى.. ويف الحالة التي تعيشها إرسائيل يشكل هذا 
األمر تهديداً اسرتاتيجياً حقيقياً إذ سيكون من املمكن استهداف املدن واملطارات واملنشآت العسكرية 
اإلرسائيلية. يجب علينا إيجاد حل حقيقي لهذا اإلشكال – ليس حاًل يأيت مبثابة حب عىل الورق بل 
حل حقيقي يف امليدان يحول دون تهريب القذائف والصواريخ والوسائل القتالية بصورة مكثفة إىل 

داخل املناطق التي سنقوم بإخالئها.

الجدية.  مبنتهى  أوباما  الرئيس  مع  بإسهاب  تناولتها  لقد  تحدياً خطرياً.  تشكل  املسألة  هذه  إن 
إنه يدرك يف رأيي خطورة هذا التحدي حيث إننا ملتزمان مبحاولة إيجاد حل واقعي وحقيقي لهذه 

املسألة من منطلق إحالل االعتبارات األمنية املركز األعىل يف سلم األولويات.

أما املسألة الثانية فتخص الرشعية. وأرى أن حل مشكلة الرشعية هو اعرتافنا بالدولة الفلسطينية 
كدولة قومية للشعب الفلسطيني واعرتافهم باملقابل بإرسائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. وهناك 
مغزى يتأىت من اعرتافهم بنا أال وهو أن يصبح لزاماً عىل قيادتهم تهيئة نفسها وشعبها للقبول بفكرة 
إنهاء النزاع بيننا يف نهاية املطاف. يجب التأكد من أن الدولة الفلسطينية لن تكون منطلقاً ملواصلة 

النزاع بوسائل أخرى بل تضع حداً للنزاع وللمطالب املتعلقة به.

الفلسطينيني.  بالالجئني  صلة  لهام  النزاع  وإنهاء  الرشعية  مبسألة  يتعلقان  موضوعنْي  أهم  إن 
إذ سبق إلرسائيل أن استوعبت منذ حرب 1948 الالجئني اليهود من كافة أرجاء األرض – وهي ال 
الدولة  داخل  الفلسطينيني  الالجئني  استيعاب  الفلسطينيني  عىل  يتعني  وبالتايل   – تستوعبهم  تزال 
انفصالية.  العرب يف إرسائيل أي مطالب  املواطنون  الوقت ذاته ال يجوز أن يطرح  الفلسطينية. يف 
اآلن(  الحالة  الكاملة )كام هي  املدنية  املساواة  لهم إرسائيل  إن حقوقهم مضمونة كأفراد وتضمن 
غري أنه ال يجوز طرح أي مطالب بإقامة دولة منفصلة يف الجليل أو النقب أو املناطق ذات الحكم 

الذايت.

ويعني ذلك – بكلامت أخرى – أنه يجب حل هذه املشكلة اآلن. عندما جاء أنور السادات رحمه 
الراحل[ إىل إرسائيل فإنه أدىل بهذا الترصيح: “نريد وضع حد للحرب وسفك  الله ]الرئيس املرصي 
الدماء”، وبالتايل فإننا نتوقع من الرئيس محمود عباس ]رئيس السلطة الفلسطينية[ أن يقول: “إنها 
نهاية للنزاع واملطالب”. أما اإلرسائيليون فإنهم مستعدون للذهاب بعيداً وإنني مستعد لالجتياز بهم 

مسافة كبرية لجلب السالم.

إن السالم يجب أن يكون حقيقياً مع ضامن األمن وإنهاء النزاع. إن هذين األمرْين هام الهدفان 
أو الُركنان األساسيان للسالم اللذان سبق وعرضتهام يف خطايب بجامعة “بار إيالن”. لكن هذا الخطاب 
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مل يكن إال إحدى الخطوات التي اتخذناها حيث رفعنا أيضاً املئات من الحواجز والنقاط التفتيشية 

والسواتر الرتابية لتسهيل حرية التنقل يف املناطق الفلسطينية.

).....(

إننا ال نعلم كيف ستتغري صورة أجزاء من الرشق األوسط يف السنوات املقبلة. إننا نواجه تحدياً 

هذه  من  االستفادة  علينا  ويجب  االستقرار.  تشهد  مرص  تزال  ال  فيام  تركياً  وتحركاً  إيران  يف  جاداً 

التحركات لدفع السالم وإنني مستعد للقيام بذلك.

إن هذا األمر ينطوي عىل بعض املجازفات لكن القادة ملزَمون باملجازفة. ).....(

يجب علينا التوقف عن وضع العوائق والرشوط املسبقة وطرح الذرائع ومبارشة العملية اآلن، 

بعد أسبوع أو أسبوعنْي. دعونا نطلق املحادثات إذ يستحيل إنجازها دون إطالقها. ويجري حديث 

الناس عن عملية تبدأ من القاع وترتقي إىل أعىل املستويات لكننا تحدثنا عن االقتصاد والسياسة مبا 

فيه الكفاية. وأرى بالتايل أن تلك الجزئية من املعادلة التي “تبدأ من فوق وتنزل” يجب أن تنطلق 

من رأس القيادة.

).....(

وثيقة رقم 166:

مقابلة مع رئيس هيئة اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية الرتكية بولنت يلدرم 
حول دوافع الجيش اإلرسائييل يف هجومه عىل سفن أسطول الحرية166

19 متوز/ يوليو 2010

أجرى املقابلة املركز الفلسطيني لإلعالم، إسطنبول

الصهيوين  العدوان  بدأ  وكيف  الحرية”؟  “أسطول  رحلة  يف  حدث  الذي  ما  بولنت..  أستاذ  س: 

“اإلرسائييل” عىل السفن؟

ج: لقد بدأ الجيش الصهيوين بإنزال وحدات “الكوماندوز” من الهليوكوبرت عىل ظهر السفينة بدون 

سابق إنذار، وكانوا يطلقون النار بشكل عشوايئ، بيد أن نتائج تقرير الطب العديل تؤكد بالدليل 

القاطع أن النار فتحت عىل شهدائنا وجرحانا من األعىل.

نحمل  نكن  مل  أننا  كام  املتطوعني،  من  واحد  مسلح  السفينة  ظهر  عىل  يكن  مل  يكذبون؛  إنهم 

السالح، بل بادرنا إىل معالجة الجرحى الصهاينة الذين أصيبوا خالل االشتباكات بني الطرفني.

لقد كان جميع املتطوعني عىل السفينة بصدد الدفاع عن أنفسهم، سيام أن سفن اإلغاثة مل تكن 

قد دخلت املياه اإلقليمية الصهيونية. لقد كنا عىل بعد 70 مياًل من املياه اإلقليمية التي حددها 

الكيان لنفسه. وطبقاً للقوانني الدولية فإن الكيان هو الطرف املذنب، وهو القاتل.


