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عن  الكلم  حرفت  إن  نفعاً  غريها  وال  الدائرة  هذه  يجدي  ولن  اللحظات  هذه  وإىل  العمري  الفتح 
القانون  دولة  يف  إال  األغلبية  انتهاك  محل  األرض  أصقاع  يف  األقليات  مقابر  كانت  فمتى  مواضعه، 

والعدالة االجتامعية!!

ومتى كان االضطهاد الديني رافعة لفرض السيطرة والقهر والقوة إال يف أيام الصليبية األوىل وهذه 
املؤسسة اإلرسائيلية. 

الكذب  بغربال  الشمس  فالحقيقة ال تغطيها  الدائرة من كالم ومهام زّورت،  مهام روجت هذه 
من  ومصادرات  ونهب  رسقة  من  له  تعرضت  ما  وإن  للمسلمني  املقبة  هذه  أن  نقول  واالفتئات 
االحتالل اإلرسائييل للقدس عام 1948 وحتى هذه اللحظات ال يلغي أبداً قدسيتها بل يؤكدها مجدداً 
ونحن يف الحركة اإلسالمية عازمون عىل الحفاظ عىل ما تبقى من مقدسات، ريض من ريض وأىب من 
أىب، وأن األعامل التي تنسبها هذه الدائرة يف املقبة لفضيلة الشيخ رائد صالح وللحركة اإلسالمية هي 
تزال  املؤسسة اإلرسائيلية حرمتها ونبشتها ودمرتها وحاولت وما  انتهكت  التي  للقبور  ترميم  أعامل 
إعادة  فإننا نحذر من  بقبور موتانا ومبقدساتنا  إذ نحذر من املساس  تغيري معاملها وحقيقتها، وإننا 
لهذه  الفوري  بالوقف  األرايض  بدائرة  يسمى  ما  ونطالب  الله  مأمن  مقبة  يف  موتانا  حرمة  انتهاك 

االنتهاكات الفظة ملقدساتنا وإن الله لبلمرصاد. 

)َوالّلُه َغالٌِب َعىَل أَْمرِه َولَِكنَّ أَْكَثَ النَّاِس الَ َيْعَلُمون(
الحركة اإلسالمية

الخميس – 2011/7/21

املوافق 20 شعبان 1432هـ

وثيقة رقم 189:

مقابلة مع بنيامني نتنياهو حول موقف “إرسائيل” من الثورات العربية189 
]مقتطفات[

21 متوز/ يوليو 2011

).....(

وبشأن ما يجري يف املنطقة من ثورات ونتائج ذلك عىل عملية السالم يف الرشق األوسط تساءل 
نتنياهو: “إىل أين يتجه الربيع العريب؟”، موضحاً أنه “إذا كان يتجه نحو الديقراطية واإلصالح حتى 
لو كانت عملية إصالح مقيدة ونحو الحداثة وهامش أكب من الحريات؛ فهذا سيكون له نتائج طيبة 
عىل إرسائيل. أما إن كان يتجه ليأخذ منحى الديكتاتورية اإليرانية كام يحدث اآلن يف إيران وهيمنتها 

عىل لبنان، فسيكون ذلك سيئاً عىل الشعوب يف املنطقة والسالم عىل حد سواء”. 

يف الوحيدة  الديقراطية  ليست  هي  إرسائيل  أن  فيه  أقول  الذي  الوقت  يحني  أن  “آمل   وقال: 
الرشق األوسط، بل واحدة ضمن دول عربية ديقراطية، لكني أدرك متاماً أن هذا األمر يتطلب ردحًا 

من الزمن، وأدرك أنه قد يصطدم بعثات كبرية”. 
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الحوار مع اإلسالميني:

وحول إمكانية إقامة إرسائيل عالقات مع التيارات اإلسالمية التي برزت عىل السطح مع الثورات 

العربية، ال سيام اإلخوان املسلمون يف مرص، قال نتنياهو: “أنا مستعد للمناقشة مع أي جهة توافق 

عىل احرتام حق شعبي ودولتي” يف الوجود. 

وأضاف: “نحن ال ُنقيم الشعوب وفقاً ملعتقداتهم الدينية، إال أننا نتوقع منهم أن يعرتفوا بدولة 

إرسائيل، خاصة أن هناك مجموعات تقول إن إرسائيل يجب أال تكون موجودة ويتعني إزالتها عن 

الخارطة، مثل إيران وحزب الله”. 

وحول ما إذا كان نتنياهو قد فقد رشيكاً سياسياً مهامً يف عملية السالم برحيل الرئيس املرصي 

األسبق محمد حسني مبارك قال: “أنا أحرتم الرئيس مبارك، فقد عزز السالم بني مرص وإرسائيل ملدة 

30 عاماً”، مضيفاً أن “ما حدث يف مرص هو نتيجة إلرادة الشعب املرصي، لكن الحكومة االنتقالية 

عبت برصاحة عن التزامها باتفاقية السالم مع إرسائيل وهذا ما ملسناه بصورة واقعية”. 

املفاوضات مع عباس: 

يف فلسطينية  بدولة  دويل  اعرتاف  لتحصيل  الفلسطينية  السلطة  سعي  نتنياهو   واعتب 

األمم املتحدة يف سبتمب/ أيلول املقبل “تحدياً كبرياً”، قائالً: “بكل رصاحة نود إجراء مفاوضات، وأنا 

الفلسطيني محمود عباس اآلن، والتفاوض معه  الرئيس  املفاوضات مع  للجلوس إىل طاولة  مستعد 

دون أي رشوط مسبقة”. 

الرئيس  أشار  كام   ،1967 عام  حدود  عىل  فلسطينية  بدولة  لالعرتاف  إرسائيل  استعداد  وحول 

األمرييك باراك أوباما، قال نتنياهو “إن الرئيس أوباما قال إن الحدود ستكون مختلفة عن تلك التي 

كانت قامئة خالل عام 1967 آخذين يف االعتبار التغريات الديغرافية التي حصلت حتى اآلن. األمر 

املهم هو أن نطرح وجهات النظر هذه عىل طاولة املفاوضات أنا والرئيس عباس، وال يكننا املحاججة 

عىل النتائج قبل الخوض يف صميم املفاوضات”. 

ووصف نتنياهو قضية االستيطان بأنها “مسألة جانبية يجب أال تكون حجر عثة أمام املفاوضات”، 

وقال: “إنها قضية صغرية تعطل نجاح القضية الجوهرية.. إن مجمل املستوطنات ال تساوي أكث من 

2% من الضفة الغربية ولن تعرقل إقامة الدولة الفلسطينية”. 

وختم نتنياهو حديثه ببعض الكلامت باللغة العربية قائالً: “رمضان كريم.. كل عام وأنتم بخري.. 

أمتنى لكم أوقاتاً طيبة”. 


