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س: ما تقوميك لدعوة رئيس املجلس الترشيعي عزيز الدويك لعقد جلسة للمجلس يف ظل الظروف 

االستثنائية الراهنة؟

ج: دعوة عزيز الدويك لعقد جلسة للمجلس غري رشعية. القانون ينص عىل انتخاب هيئة جديدة 
إلدارة املجلس ويجب التجديد لرئيس املجلس سنوياً وأبو مازن حالياً هو املخول بالدعوة لعقد 
اجتامع للمجلس الترشيعي حتى يتم انتخاب هيئة جديدة للمجلس. لألسف املجلس الترشيعي 
معطل بسبب االنقسام واملجلس املركزي هو الذي ينهض بالعبء وهو الذي قرر والية الرئيس 

محمود عباس وكذلك املجلس الترشيعي.

).....(

س: كيف ترى إدارة “حامس” ملفاوضات تبادل األرسى مع إرسائيل؟

ج: نقدر جهود “حامس” وإدارتها مللف تبادل األرسى ومساعيها إىل عدم إخراج صفقة مذلة مهينة 

للرشوط  ترضخ  مل  وهي  مرشفة  وطنية  صفقة  إلنجاز  تسعى  “حامس”  الفلسطيني.  للشعب 

الفلسطينية  األرايض  خارج  إىل  عنهم  اإلفراج  سيتم  الذين  األرسى  بإبعاد  تقبل  ومل  اإلرسائيلية 

ورفضت ترحيل األرسى من أبناء الضفة الغربية إىل قطاع غزة. وهذه الرشوط مجحفة وتتعارض 

مع حقوق اإلنسان مثل الظلم الفادح الذي وقع عىل مبعدي كنيسة املهد.

وثيقة رقم 79:

بيان ديوان رئاسة الوزراء اإلرسائييل حول استئناف عملية السالم79

16 آذار/ مارس 2010

إن دولة إرسائيل تكّن التقدير للكلامت الحميمة الصادرة عن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري 

كلينتون حول الرابط العميق القائم بني الواليات املتحدة وإرسائيل والتزام الواليات املتحدة بضامن 

أمن إرسائيل.

أما فيام يتعلق بااللتزام اإلرسائييل بالسالم – فإن الحكومة اإلرسائيلية قد أثبتت خالل العام األخري 

مدى التزامها بالسالم قوالً وعمالً مبا يتمثل – بني أمور أخرى – بخطاب رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو 

يف جامعة بار إيالن، وإزالة املئات من النقاط التفتيشية والحواجز يف يهودا والسامرة، والقرار القايض 

الخارجية  الجديدة يف يهودا والسامرة ملدة 10 أشهر وهو قرار سبق لوزيرة  البناء  بتعليق مشاريع 

األمريكية أن عرّفته بغري مسبوق.

يخالف  مبا  السياسية  العملية  الستئناف  مسبقاً  رشوطاً  يضعون  الفلسطينيني  فإن  ذلك  مقابل 

للطعن يف رشعية إرسائيل يف املؤسسات الدولية من  نهجهم منذ 16 سنة، كام أنهم يشنون هجوماً 

خالل تقرير غولدستون، ويواصلون التحريض عىل الكراهية والعنف مبا يف ذلك قرارهم تدشني ميدان 

يف رام الله عىل اسم مخّربة مسؤولة عن قتل عرشات اإلرسائيليني.



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

221

إن رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو يدعو مجدداً الفلسطينيني إىل دخول خيمة السالم دون رشوط 

لكال  واالزدهار  واألمن  السالم  تضمن  تسوية  إىل  للوصول  الوحيد  الطريق  ذلك  اعتبار  عىل  مسبقة 

الشعبنْي.

وثيقة رقم 80: 

ترصيح وزيرة خارجية موريتانيا الناها بنت مكناس حول قطع العالقات 
مع “إرسائيل”80 ]مقتطفات[

20 آذار/ مارس 2010

أكدت وزيرة الخارجية املوريتانية الناها بنت مكناس أن عالقات موريتانيا مع “إرسائيل” قطعت، 
مؤخراً  املعارضة  أطلقتها  التي  الدعوات  واستغربت  وتام”.  نهايئ  بشكل  “قطعت  أنها  عىل  مشددة 

لقطع نهايئ للعالقات، باعتبار أن ذلك تحصيل حاصل.

).....(

وثيقة رقم 81:

كلمة بنيامني نتنياهو أمام مؤمتر لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية 
)أيباك(81 ]مقتطفات[

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

22 آذار/ مارس 2010

).....(

بني  الصلة  إنكار  يكن  ال  كام  إنكارها.  يكن  ال  إرسائيل  وأرض  اليهودي  الشعب  بني  الصلة  إن 
الشعب اليهودي وأورشليم القدس. كان الشعب اليهودي قد بنى أورشليم قبل 3000 عام وها هو 
الشعب اليهودي يعمّر أورشليم القدس اآلن. إن أورشليم القدس ليست مستوطنة بل هي عاصمتنا. 
وقد انتهجت حكومتي يف أورشليم القدس السياسات التي حرصت عليها جميع الحكومات اإلرسائيلية 

املتعاقبة منذ 1967 ).....(

نريد  ال  أيضاً.  فيه  يقطنون  الفلسطينيني  بأن  نقّر   – بوطننا  فيه  نعتّز  الذي  الوقت  ويف   – إننا 
حكمهم أو السيطرة عليهم. نريدهم جرياناً لنا يعيشون بأمن وكرامة وسالم.

غري أن إرسائيل ُتتهم بصورة غري عادلة بأنها ال ترغب يف السالم مع الفلسطينيني. وال يوجد ما هو 
أبعد من الحقيقة. كانت حكومتي قد أبدت بصورة متواصلة التزامها بالسالم قوالً وعماًل. لقد دعونا 
أنني  ها  تأخري.  بدون  السلمية  املفاوضات  إطالق  إىل  الفلسطينية  السلطة  الحكومة  بدء والية  منذ 
أكرر هذه الدعوة اليوم: أيها الرئيس عباس ]رئيس السلطة الفلسطينية[، تعال لنتفاوض حول السالم. 


