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يف بأي عهد من العهودَ ( ..ين ُق ُض َ
ون
الغاصب ال يحرتم قراراً من قرارات املنظامت الدولية ،ومل ِ
َع ْهدَهُ ْم ِف ُك ِّل َم َّر ٍة) (األنفال :من اآلية ُ ( )56ك َّل َم عَاهَ دُ وا َع ْهداً َن َبذ ُه َف ِريقٌ ِم ْنه ُْم) (البقرة:
من اآلية  )100هكذا قال عنهم ربهم ..هذه الثورات املباركة هي مقدمة إلنهاء الظلم والعل ّو
الصهيوين ،وتحرير املقدسات ،ووضع ح ٍّد لالستكبار الصهيوين بكلِّ صوره وأشكاله ،وتأيت ذكرى
النكبة  15مايو 2011م؛ لتكون هذه املرة نكبة عىل الكيان الصهيوين ومن يعاونه ( َولِ ُيت ِّ َُبوا َما َع َل ْوا
َت ْت ِبرياً (( ))7اإلرساء).

لقد أثبتت الشعوب العربية أنها أقوى من األنظمة ،وهي بالتايل أقوى من الكيان الصهيوين،
فكرس عقدة الخوف من األنظمة القمعية أسهل بكثري من كرس تلك العقدة مع الصهاينة ،لقد أعادت
الثورات العربية األضواء وس َّلطتها عىل مصدر اإلرهاب ،وعدم االستقرار الحقيقي؛ ليس يف املنطقة
فحسب وإمنا يف العامل كله ،ولن يهنأ الكيان الصهيوين بالنوم بعد اليوم ،ولن يعرف طريق األمن
واالستقرار ما دام يستهني بحقوق الفلسطينيني ،وال يحرتم معاهدات ،ويد ّنس املقدسات اإلسالمية
واملسيحية ،وسوف يرشب من نفس الكأس الذي طاملا أذاقه لآلخرين.
لقد َّ
تبخرت حالة االطمئنان النابعة من غطرسة القوة التي سيطرت عليها طوال حروبها الستة
مع العربَّ ،
وحل محلها الخوف والقلق بعد هذا الهجوم الكاسح من الشعوب التي ال متلك سوى
اإلرادة والعزم والتصميم ،وكام نجحت يف قهر الديكتاتوريات الفاسدة فسوف تنجح بال ريب يف دحر
َّاس ال َي ْع َل ُم َ
ون) (( )21يوسف).
الكيان الصهيوين وهزميتهَ ( ..وال َّل ُه َغالِ ٌب ع ََل أَ ْمر ِه َولَ ِكنَّ أَ ْك َ َث الن ِ
والله أكرب ولله الحمد ،والحمد لله رب العاملني.

وثيقة رقم :124

بيان صحفي لوزير شؤون الرشق األوسط وشامل إفريقيا الربيطاين أليسرت
بريت حول االستيطان يف رشقي القدس( 124نص مرتجم عن األصل)
 20أيار /مايو 2011

وزير الشؤون الخارجية :ينبغي أن يتوقف النشاط االستيطاين
وزير شؤون الرشق األوسط وشامل إفريقيا أليسرت بريت يقوم بالتعليق بعد إعالن إرسائيل أن
 1500مستوطنة إضافية سيتم بناؤها يف القدس الرشقية.
قال وزير الخارجية الربيطاين أليسرت بريت:
“أشعر بخيبة أمل عميقة بعد إعالن إرسائيل يوم  19نيسان أنها ستبني ما يصل اىل  1500وحدة
استيطانية يف مستوطنات أبو غنيم (هار حوما) وبسغات زئيف يف القدس الرشقية .وجاء هذا القرار
يف نفس اليوم الذي جاء فيه الخطاب الهام للرئيس أوباما حول الرشق األوسط ،والذي حدد فيه
مساراً واضحاً نحو السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .إن االستيطان يشكل عقبة واضحةً يف هذا
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املسار ،فهو غري قانوين مبوجب القانون الدويل ويجب أن يتوقف .وتواصل اململكة املتحدة دعوة
إرسائيل إىل وقف هذا النشاط غري املفيد ،والذي يؤدي إىل زعزعة االستقرار ،وأن تقوم بدالً من ذلك
باملساعدة يف خلق األجواء التي تسمح باستئناف املفاوضات الجادة”.

وثيقة رقم :125

مقابلة مع رئيس لجنة الخارجية واألمن يف الكنيست اإلرسائييل شاؤول
125
موفاز حول ذكرى النكبة وسورية
 20أيار /مايو 2011

• كيف ترى أحداث األحد املايض ،يوم ذكرى النكبة ،وتدفق اآلالف من الفلسطينيني عرب الحدود
بني سورية وإرسائيل ،وأيضاً إىل الرشيط الحدودي بني لبنان وإرسائيل؟
– أعتقد أن هذا التنظيم الفلسطيني من أجل الوصول إىل ما يسمى بـ“تلة الرصاخ” كان شيئ ًا
منظامً ،وبادر إليه السوريون والرئيس بشار األسد بهدف رصف األنظار عام يحدث يف الساحة
الداخلية ،أي الصدام واملواجهة بني الجيش واملواطنني.
الهدف كان نقل األحداث إىل الساحة الفلسطينية ،وإرسائيل لها الحق يف الدفاع عن سيادتها
والقيادات العسكرية أظهرت ضبط النفس عىل الحدود ،لكن مع الحرص واإلرصار عىل ضامن
أمن إرسائيل.
• ما تعقيبك عىل االنتفاضات الشعبية التي ما زالت متواصلة يف العديد من الدول العربية وما
تأثري ذلك عىل إرسائيل؟
– من السابق ألوانه أن نسترشف ماذا سينتج عنها ،لكن الواضح أننا نشهد يف بعض الدول الرغبة
يف التوصل إىل سلطة جديدة والشعوب يف دول ليبيا أو مرص أو سورية تسعى إىل إحداث التغيري
ال سيام يف صفوف الشباب وبسبب “التويرت” و“اإلنرتنت” ،تخرج الجامهري إىل الشوارع ،فهم
يريدون واقعاً جديداً تسوده الدميوقراطية واإلصالحات االقتصادية واالجتامعية .لكن دعونا ال
نوهم أنفسنا ألن هذه السريورة ستكون طويلة ويجب أن ننظر إليها يف مقياس  5أو  10أو 15
سنة ،ومن السابق ألوانه أن نحدد ما الذي ستؤدي إليه هذه األحداث .نحن نتحدث عن هزة
أرضية بطبيعة الحال يف هذه الدول وهنالك ما يسمى بلعبة الدومينو التي تنعدي الدول من
بعضها البعض.
• هل تعتقد أن نظام حزب البعث يف سورية سيستمر بالحكم أم أن األحداث واالحتجاجات
الشعبية الدائرة حالياً ستؤدي إىل سقوط نظام بشار األسد وقيام دولة دميوقراطية شعبية؟
– أعتقد أنه يف نهاية املطاف ،سيتم استبدال النظام يف سورية ،وال أحد يخمن كيف ستكون السلطة
الجديدة وكم سيبقى األسد يف سدة الحكم.
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