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وثيقة رقم 262:

رسالة من والدة جلعاد شاليط إىل بنيامني نتنياهو262

11 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

بعثت أفيفا شاليط والدة الجندي اإلرسائييل األسري يف قطاع غزة جلعاد شاليط برسالة إىل رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو مبناسبة مرور 1600 يوم عىل وقوعه يف األرس، بعنوان “استيقظ من نومك ألن 

جلعاد لن يعود إىل بيته بسالم دون قرار شجاع منك”.

وجاء يف نص الرسالة التي نرشتها صحيفة معاريف “سيدي رئيس الوزراء أنا أتوجه إليك اليوم 
بعد مرور 1600 قضاها ابني جلعاد يف ظلامت سجون حامس، أنا كل مرة كنت أبعث إليك برسالة يك 

نحظى بدعم أو احتضان أو كلمة جميلة، لكني اليوم أبعث إليك رسالة يك تستيقظ”.

يدفع مثن عدم قدرتك عىل  أكرث من عام ونصف عىل تسلمك منصبك وجلعاد  وأضافت “منذ 
اتخاذ قرار، وأنا أدعوك لالستامع إىل صفوة رجال الدفاع يف املايض والحارض، رئيس األركان، ورئيس 
الشاباك، واملوساد، ورئيس االستخبارات، وقادة األلوية يف الجيش كلهم يطالبونك بدفع الثمن الذي 

تطلبه حامس مقابل إطالق رساح جلعاد، ليس غداً إمنا اليوم”.

وتابعت أفيفا شاليط يف رسالتها “إن هؤالء الرجال من املمكن أن يكونوا أكرث وعياً من أوالئك 
الذين يهمسون يف أذنيك، ومن غري املعقول أن رئيس الوزراء هو الوحيد الذي ال يؤمن بأن إرسائيل 
قوية بشكل كاٍف لدفع مثن إطالق رساح جلعاد، وليس هناك كلمة أقولها لك أكرث من أن تستيقظ 

من نومك”.

وثيقة رقم 263:

الدراسات  جمعية  يف  املعلومات  ونظم  الخرائط  دائرة  مدير  مع  مقابلة 
يستغل  االحتالل  أن  فيها  يؤكد  التفكجي،  خليل  القدس  مبدينة  العربية 

املفاوضات ملضاعفة مشاريعه التهويدية يف القدس263 ]مقتطفات[

12 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

أجرى املقابلة املركز الفلسطيني لإلعالم، القدس املحتلة

تهدف  وماذا  القدس وحجمها وطبيعتها؟  الصهيونية يف  املخططات  آخر  تحدثنا عن  لو  بداية  س: 
تلك املخططات؟

ج: آخر هذه املشاريع االستيطانية هو ما تم طرحه ويطلق عليه اسم “املرشوع 30 ألف” وإعالن 
الحكومة الصهيونية أن مدينة القدس املحتلة ذات أفضلية قومية، وهذا يعني أن هناك سيكون 
مزيد من البناء وتوسيع املستوطنات القامئة وإقامة مستوطنات جديدة مناطق صناعية باإلضافة 

إلقامة بنية تحتية كاملة من القطارات والشوارع والجسور واألنفاق يف املدينة املقدسية.


