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وثيقة رقم 59:

بالتحريض  الفلسطينية  السلطة  فيه  يتهم  نتنياهو  لبنيامني  صحفي  بيان 
ضد اإلرسائيليني59

12 آذار/ مارس 2011

عقب  اإلرسائيليني—  املواطنني  جميع  شأن  بالطبع  —شأين  العميقة  صدمتي  عن  التعبري  أرجو 
مقتل أرسة شابة من أب وأم وصبي يف الحادية عرشة وطفل يف الرابعة وطفلة رضيعة مل تتجاوز الشهر 
الرابع من عمرها. وقد بقي ثالثة أطفال يتامى يف هذه األرسة. وشاهدت صبية واحدة منهم والدْيها 
وأشقاءها أمواتاً يف ُفرشهم بعد أن ُقتلوا طعناً بالسكاكني. إنها ُأرسة ُقتلت بصورة وحشية ليلة السبت 

عندما كان أفرادها نياماً. إننا نعانق اليتامى وباقي أبناء العائلة ونشّد أزرهم.

كام أننا نعانق إخواننا املستوطنني يف يهودا والسامرة ونشّد أزرهم. ال تَدعوا معنوياتكم تسقط! 
منذ  متواصلة  مباحثات  أجري  إنني  معكم.  األمة  أبناء  جميع  لكن  عصيبة  لحظة  يف  منّر  بأننا  أعلم 
وصول نبأ وقوع الكارثة أو عملية القتل الفظيعة مع الجهات األمنية املختصة من وزير الدفاع ورئيس 
أركان جيش الدفاع ورئيس جهاز األمن العام )الشاباك( وغريهم. لقد أوعزت إىل الجهات األمنية ببذل 

كل جهد مستطاع لرصد القتلة. لن يهدأ لنا بال إىل أن نلقي القبض عليهم ونستويف الحق معهم.

إدانة شديدة وقاطعة. لقد  الدويل أن يدين عملية قتل األطفال هذه  أتوقع من املجتمع  إنني 
اسرتعت انتباهي حقيقة مامطلة بعض الدول يف إصدار بيانات اإلدانة الشديدة لقتل أطفال يهود بعد 
 أن كانت الدول ذاتها قد أرسعت إىل استصدار قرار من مجلس األمن الدويل بإدانة إرسائيل —دولة
هذه  من  أتوقع  إنني  ما.  مكان  تبليط  حتى  أو  منزل  لبناء  خطة  بوضع  قيامها  ملجرد  اليهود— 
إذ التبير،  أو  التفاهم  أو  التوازن  تنّم عن  أي عبارات  لتكون خالية من  إداناتها فوراً   الدول إصدار 

ال مبر أو ذريعة أو غفران لقتل األطفال.

كام أنني أتوقع من السلطة الفلسطينية —ال بل إنني أطالبها— بإدانة مامثلة. إنني أشعر بخيبة 
أمل من املقوالت الرخوة واملتلعثمة الصادرة عنها. وال يكن إدانة اإلرهاب أو محاربته بهذا الشكل. 
الِحظوا كيف كانت ردود األفعال التي صدرت يف حينه عن رؤساء وزراء إرسائيليني )وأنا منهم( يف 

حاالت مشابهة، لكن مل تكن هناك أي حالة كهذه مبعنى اقتحام منزل وقطع حناجر أطفال.

إن هذا األمر يستوجب اإلدانة الشديدة والقاطعة لكنه يقتيض أمراً آخر أي وقف التحريض. إنني 
الجاري بشكل يومي يف مدارسها ومساجدها ووسائل  التحريض  الفلسطينية بوقف  السلطة  أطالب 
اإلعالم الخاضعة لسيطرتها. لقد آن األوان لوقف ازدواجية اللسان، إذ إن السلطة الفلسطينية تتحدث 
بلغة السالم خارجياً لكنها تسمح —ال بل تقود يف بعض األحيان— التحريض داخلياً. لقد آن لها األوان 

أن تكّف عن التحريض وتبارش تربية شعبها عىل السالم.

إنني —ورغم كل هذا األمل الفظيع— أدعو جميع املواطنني اإلرسائيليني إىل التحيل بضبط النفس 
واملسؤولية وعدم استيفاء الحق بالذات، إذ عندما يتم استيفاء الحق بالذات يغيب القانون. إن جيش 

الدفاع وقوى األمن ستقوم بواجباتها ويقترص هذا األمر عليها وحدها.
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عىل  بناء  االستيطان  خارطة  تحديد  سيتم  بل  االستيطان  خارطة  برسم  لإلرهاب  نسمح  لن  إننا 

خارطة  اإلرهاب  يحدد  لن  األمن.  مقدمتها  ويف  القومية  مبصالحنا  تهتدي  التي  الحكومة  سياسة 

االستيطان بل إننا سنحددها بأنفسنا.

وثيقة رقم 60:

البيان الختامي الصادر عن مؤمتر “واقع األرسى الفلسطينيني وسبل الدفاع 
عنهم”60 ]مقتطفات[

12 آذار/ مارس 2011

األول  الدويل  املؤمتر   2011 العام  من  مارس  آذار/  من  و12   11 يومي  خالل  جنيف  يف  انعقد 

شعار  تحت  عقد  والذي  عنهم”  الدفاع  وسبل  اإلرسائيلية  السجون  يف  الفلسطينيني  األرسى  “واقع 

والحقوقيني  والقانونيني  البملانيني  من  ومتميزة  واسعة  مشاركة  وسط  العدالة”،  أجل  من  “العمل 

والفنانني األوروبيني وخباء وشخصيات عامة وممثلني عن املجتمع املدين يف أوروبا والعامل، إىل جانب 

الفلسطينيني  اإلرسائيلية مشاركة بعض  السلطات  أعاقت  فيام  املحررين،  الفلسطينيني  بعض األرسى 

املدعوين لحضور هذا املؤمتر.

وأرشف عىل تنظيم املؤمتر الدويل األول حول األرسى الفلسطينيني كل من الشبكة األوروبية للدفاع 

السويرسية  للجميع  الحقوق  وجمعية  بالرنويج(  أوسلو  مقرها  أوروبية  مؤسسة  )وهي  األرسى  عن 

)وهي مؤسسة حقوقية مقرها جنيف(.

).....(

وقد خلص املؤمتر إىل مجموعة من التوصيات والنتائج عىل النحو التايل:

عىل  الرتكيز  بهدف  الفلسطينيات”  لألسريات  “عامًا   2011 الحايل  العام  أن  املؤمتر  أعلن  أوالً: 

تحريرهن من السجون اإلرسائيلية مع التأكيد عىل أهمية دعم كل األرسى يف كافة املعتقالت الظاملة، 

بإنهاء حالة  الهدف األساس واملتمثل  ومن أجل تحويل هذا اإلعالن إىل واقع ملموس والوصول إىل 

االعتقال واألرس للفلسطينيني وخاصة األسريات، أعلن املنظمون عن إنشاء مجموعات عمل تتمثل يف:

مجموعة العمل القانوين وهدفها العمل من خالل املحاكم الدولية واألوروبية ألجل إدانة الجرائم   .1

بحق األرسى الفلسطينيني.

الحكومية  الجهات  مع  والعمل  األفكار  طرح  عىل رضورة  تركز  والتي  السيايس  العمل  مجموعة   .2

والسيايس  النفيس  الدعم  وتوفري  األرسى  عن  اإلفراج  هدف  تحقيق  ألجل  واألحزاب  والسياسية 

للبملانيني املختطفني واملهددين بالطرد واإلبعاد.

مجموعة العمل اإلعالمية ومهمتها العمل عىل إيصال الحقيقة عب الوسائل اإلعالمية مبوضوعية   .3

وشفافية.


