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سنة 1970 عندما قامت الثورة اإليرانية زرنا القيادة اإليرانية وزرنا الخميني وجميع القيادات التي 

إياكم وتصدير  الثورة،  وتصدير  إياكم  نصيحة  نصحناه  أننا  أذكر  الوقت  وبذلك  الثورة،  بهذه  قامت 

للثورة  تصدير  أن يحصل من  ما يكن  إىل  الريبة  بكثري من  تنظر  العربية ال شك  الدول  الثورة ألن 

بهلوي  االمباطور محمد رضا  بنار  انكوت  العربية  اإلمارات  العربية مثل  الدول  وبخاصة وأن بعض 

واإلسالمي  العريب  العامل  مع  طيبة  عالقات  وتريدون  طيبة  نواياكم  كانت  فإذا  الجزر،  احتل  عندما 

فأعيدوا الجزر وإياكم وتصدير الثورة وعملوا العكس، التصدير عىل قدم وساق والتدخل عىل قدم 

الله  القادم ونرجو  أن يحمينا من  الله  البعض عىل قدم وساق، نرجو  الطوائف عىل بعضها  وساق، 

أن يعود هؤالء إىل رشدهم، نحن نريد عالقات طبيعية جيدة مع إيران، لكن ال نريد عالقات هيمنة 

مع دولة تريد أن تهيمن بكل الوسائل من أقىص املغرب إىل املرشق بأساليب غري مقبولة وال يقبلها 

اإلنسان وال تقبلها الحضارة.

وثيقة رقم 257:

بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة اإلرسائيلية حول املشاريع االستيطانية 
يف القدس257

9 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

بناء  مشاريع  بإطالق  الخاصة  األنباء  نرش  عىل  تعقيباً  اآليت  البيان  الوزراء  رئاسة  ديوان  أصدر 

جديدة يف بعض أحياء أورشليم القدس:

إن أورشليم القدس ليست مستوطنة بل هي عاصمة دولة إرسائيل. ومل تتحمل إرسائيل قط أي 

قيود للبناء يف أورشليم القدس حيث يقيم نحو 800 ألف شخص مبا يف ذلك خالل فرتة تعليق مشاريع 

البناء املعلنة يف يهودا والسامرة التي دامت 10 أشهر.

أورشليم  يف  والبناء  التخطيط  وسياسة  السالم  عملية  بني  صلة  أي  وجود  ترى  ال  إرسائيل  إن 

املتعاقبة  أقدمت جميع حكومات إرسائيل  لقد  التي مل يطرأ عليها أي تغيري منذ 40 سنة.  القدس 

تم خالل  وقد  املدينة.  أنحاء  بناء يف جميع  إنجاز مشاريع  املاضية عىل  األربعة  العقود  عىل مدى 

هذه الفرتة توقيع اتفاقات السالم مع مرص واألردن كام جرت طيلة 17 سنة مفاوضات سياسية مع 

الفلسطينيني. وبالتايل تدل الحقائق التأريخية عىل أن مشاريع البناء يف أورشليم القدس مل تعرتض 

قط عملية السالم.

بل  جديدة  وليست  معروفة  القدس  أورشليم  قضية  حول  املتحدة  الواليات  مع  الخالفات  إن 

مستمرة منذ 40 عاماً. إننا نأمل يف التغلب عليها ومواصلة التقدم يف املفاوضات السياسية. وينتظر 

رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو لقاءه املزمع يوم الخميس القادم )2010/11/11( مع وزيرة الخارجية 

األمريكية هيالري كلينتون للميض قدماً باملحادثات السلمية.


