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أن حامس  فيه  يزعم  الصحة  السيد كاتس خباً عارياً عن  أورد  املايض،  العام  البرشية يف غزة. ففي 
النسخة  بطباعة  الحق  وقت  يف  صحيفتكم  وقامت  لألونروا.  تابعة  إسعاف  سيارات  برسقة  قامت 
الصحيحة من القصة بعد أن قمت بتزويدكم بصور تبني سيارات اإلسعاف وهي رابضة بأمان داخل 

مجمع األونروا يف غزة.

ومرة أخرى، فإنني أزودكم بصور للموقع املدمر متاماً من قبل الجيش اإلرسائييل إضافة إىل صور 
للمناطق املحيطة والتي تبني أنها مناطق سكنية. وإنني أتحدى السيد كاتس أن يقوم بتزويد األونروا 
مل  وإذا  لحامس”.  التابع  العسكري  “املوقع  لذلك  وبصور حديثة  الدقيق  بالعنوان  وقراء صحيفتكم 
يستطع السيد كاتس من توفري ذلك، فإنه ينبغي عليه أن يعد مذنباً بتهمة استغالله من قبل قوات 
الجيش اإلرسائييل مرة أخرى، وبأنه مرة أخرى يقوم بنرش األكاذيب حول العمل اإلنساين الذي تقوم 
به األونروا يف غزة، وهو العمل الذي، وكام كررت مراراً وتكراراً عب صفحات هذه الصحيفة، يصب 

يف مصلحة إرسائيل نفسها.

إن هناك ما يزيد عن 5,000 طفل يبحثون عن التعليم يف تلك املنطقة من غزة، وبسبب عدم 
توفر األرض ومواد البناء، فليس هناك أي مدرسة واحدة تابعة لألونروا يف املنطقة. إن تدمري القاعدة 
التي  السابقة  األمنية  املنشأة  موقع  يف  جديدتني  مدرستني  لبناء  الفرصة  منحنا  قد  السابقة  األمنية 
كانت تابعة لحامس. ويا لها من مفارقة غري عادية أن هذا املرشوع يتعرض اليوم لإلعاقة من قبل 
املسؤولني اإلرسائيليني. وهناك حالياً 39,000 طفل يف غزة محرومون من تلقي التعليم الذي تقدمه 

األمم املتحدة. ومع هذا الحدث، ارتفع العدد اآلن ليصبح 44,000 طفل.

وتقبلوا االحرتام،

كريس غانيس، الناطق الرسمي لألونروا

وثيقة رقم 247:

البحرية، حول  الكوماندوز  قاعدة  نتنياهو، خالل جولته يف  بنيامني  كلمة 
اعتبار قطاع غزة قاعدة إرهابية إيرانية تعرّض “إرسائيل” للخطر247

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

26 ترشين األول/ أكتوبر 2010

لقاعدتهم  زيارته  خالل  البحرية  الكوماندوز  مقاتيل  نتانياهو  بنيامني  الوزراء  رئيس  خاطب 
قائاًل:

جداً  قريبة  قاعدة  إنها  للخطر.  إرسائيل  دولة  تعرّض  إيرانية  إرهابية  قاعدة  غزة  أصبحت  لقد 
منا وشديدة الخطورة علاًم بأن هذا الخطر ليس نظرياً حيث كّنا عرضة لوابل من آالف الصواريخ 
والقذائف انطالقاً من غزة وهنالك محاوالت مستمرة من جانب حامس – بدعم إيراين – لجلب املزيد 
من الوسائل القتالية لتوجيهها ضد املواطنني اإلرسائيليني. لذلك تنحرص املهمة التي حددتها الحكومة 
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برئاستي – وكذلك الحكومة التي سبقتها – يف التصدي لهذا األمر باألساليب املرشوعة التي منتلكها 

ومنها الطوق البحري والوسائل األخرى التي نعتمدها – يف مناطق قريبة وبعيدة عىل السواء – لوقف 

هة ضد املواطنني اإلرسائيليني. دخول هذه األسلحة الفتاكة املوجَّ

السيطرة عىل  الوزراء عملية  ]يقصد رئيس  البحرية  الكوماندوز  نفذتها وحدة  التي  العملية  إن 

حيوية ورضورية  كانت  املايض[  أيار  مايو  أواخر  غزة  قطاع  إىل  اتجهت  التي  الدولية  السفن  قافلة 

وهامة وقانونية ومل يكن هناك ما يزيدها أهمية.

وقد جرت العملية وسط ظروف بالغة الصعوبة حيث واجهتم أنتم – املقاتلون – قوة داعمة 

الناري. يجب  بالسالح  الكهربائية وأيضاً  بالسكاكني والهراوات واملناشري  لإلرهاب وعنيفة ومسلحة 

عيّل القول إن عمليتكم إزاء أشخاص حاولوا قتلكم كانت عملية محرتفة اّتسمت بالبطولة وضبط 

السلوك يف أي جيش  َمن يستطيع تقديم منوذج أفضل من  بأن هناك  أعتقد  النفس واألخالق وال 

أو سالح بحرية يف العامل مقابل السلوك الذي اعتمدمتوه. لذلك فإنكم تتمتعون بدعم كامل مني 

كام  الحقائق  عىل  يّطلع  نزيه  أي شخص  من  وكذلك  إرسائيل  يف  والشعب  الحكومة  ومن  شخصياً 

هي.

السيطرة عىل  ]عملية  الحادثة  مع هذه  بالتزامن  سواء   – تعاملكم  إىل حقيقة  اإلشارة  أود  كام 

ومل  العنف  يارسوا  مل  أشخاص  ومع  أخرى  بحرية  قطع  مع  بعدها  فيام  أو  مرمرة[  الرتكية  السفينة 

يحاولوا اإلصابة والقتل حيث انتهت العملية بدون إصابات.

كام كانت هناك قطع بحرية أخرى بعد الحادثة املذكورة تم إحباط محاولة وصولها إىل غزة من 

IHH ]املنظمة  الـ  الذي حدده عنارص  الهدف  الحاسم كان  العامل  دون إصابات مام يدل عىل أن 

بأننا  الذكر[ وهي جهة داعمة لإلرهاب. وأعتقد  اآلنفة  السفن  قافلة  التي نظمت  الرتكية  اإلسالمية 

)أنصار  الجهة حيث يكنكم مشاهدة  لهذه  الحقيقي  الطابع  األخري عىل  اليوم  مثاالً آخر يف  شهدنا 

السالم( مبختلف أشكالهم من أفراد هذه املنظمة وهم يتسلحون بالرشاشات خالل زيارتهم األخرية 

للعريش يف طريقهم إىل غزة.

إنكم تحركتم دفاعاً عن دولة إرسائيل إزاء أشخاص جاءوا ليساعدوا عىل اخرتاق الجدار الواقي 

إزاء جهات  النفس واألخالق  ينّم عن ضبط  إنكم عملتم بشكل  اإلرهاب؛  أنشأناه ملنع تسلل  الذي 

أنني  التجربة واالنتعاش منها، كام  اجتياز هذه  لقاء أشخاص هنا متكنوا من  لقتلكم. يرّسين  جاءت 

يرّسين  الدولية[.  السفن  قافلة  عىل  السيطرة  أحداث  ]خالل  بجراح  أصيبوا  مقاتلني  هناك  أن  أدرك 

ُعدتم ملامرسة نشاطكم وها  بأنكم  املستشفيات وأعلم  التقيت بعضكم يف  أن  بعد  رؤيتكم جميعاً 

أنني أؤدي التحية لكم جميعاً. إنكم تعملون باسم دولة إرسائيل ومن أجل ضامن أمنها، وال يوجد 

َمن هو أفضل منكم وها أنني أؤدي التحية لكم.


