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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 175:

بنيامني نتنياهو يعلن أن “إرسائيل” ستشارك يف الفريق الذي شكلته األمم 
املتحدة لتقيص أحداث قافلة سفن أسطول الحرية175

2 آب/ أغسطس 2010

أبلغ رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو اليوم أمني عام األمم املتحدة بان يك مون بأن إرسائيل ستشارك 

يف الفريق الذي قرر األخري تشكيله يف أعقاب وقوع أحداث قافلة السفن الدولية يوم 30 مايو/ أيار 

املايض.

الُسباعي نقاشاً حوله وبعد اتصاالت سياسية  وجاء هذا املوقف بعد أن أجرى املنتدى الوزاري 

جرت خالل األسابيع األخرية لضامن كون الفريق الدويل املذكور يّتسم بتشكيلة وصالحيات متوازنة 

ومنصفة. وسيتسلم الفريق الدويل تقارير التحقيق اإلرسائييل املستقل الجاري يف أحداث قافلة السفن  

)أي التحقيق الذي تجريه حالياً اللجنة برئاسة القايض املتقاعد يعقوب تريكل(.

وقال رئيس الوزراء بعد املكاملة الهاتفية التي أجراها مع أمني عام األمم املتحدة إن إرسائيل ليس 

لديها ما تخفيه بل العكس هو الصحيح، إذ إن من مصلحة إرسائيل القومية السعي لجعل الحقائق 

املتعلقة بأحداث السفن مبجملها ترى النور.

وثيقة رقم 176:

بيان حركة الجهاد اإلسالمي حول املقاومة، واملفاوضات176

2 آب/ أغسطس 2010

رأس  يريدان  الصهيوين  والكيان  األمريكية  اإلدارة  أن  فلسطني،  اإلسالمي يف  الجهاد  أكدت حركة 
املقاومة سواء كانت يف فلسطني وغريها يف العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان.

اليوم اإلثنني )2–8(: إن االحتالل  الناطق باسم الحركة، يف ترصيحات متلفزة  وقال داود شهاب 
املفاوضات  الستئناف  لعباس  األخرض  الضوء  العرب  إعطاء  منذ  غزة  قطاع  عىل  عدوانه  من  صعد 
التهويد  إىل  إضافة  عليه  والعدوان  غزة  حصار  عىل  للتغطية  الصهاينة  يستخدمها  التي  املبارشة، 

واالستيطان يف القدس والضفة الغربية املحتلة.

وأضاف أن “العرب وسلطة فتح يف رام الله يستخدمون الضغوط األمريكية كفزاعة إلخافة الرأي 
ملزمني  لسنا  ونحن  ما،  لحظة  األمة  يف  ناهضة  أي حركة  تجاه  تنقطع  مل  الضغوط  تلك  لكن  العام، 

بالخضوع لها بل يجب الوقوف بوجهها والتوحد يف مواجهتها”.

ومن  فيها،  وجوده  مقبول  وغري  املنطقة  عىل  غريب  الصهيوين  االحتالل  أن  عىل  شهاب  وأكد 
الطبيعي أن يقاوم بكل الوسائل وهذا الحق مضمون ومكفول قانونياً ودولياً.


