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سابعاً :نطالب شعبنا الفلسطيني أن يكون متنبهاً لهذه املؤامرة وأن يكون عىل جاهزية عالية
التخاذ الخطوات التصعيدية ضد الوكالة إذا مل تستجب ملطالبنا العادلة ..وسيعلم الذين ظلموا أي
منقلب ينقلبون.
دائرة شئون الالجئني
حامس /غزة
األحد  24ربيع األول  1432هجري
املوافق  27فرباير 2011م

وثيقة رقم :51

ترصيح صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني بغزة إسامعيل هنية حول
املصالحة الفلسطينية[ 51مقتطفات]
 1آذار /مارس 2011

أكد رئيس الحكومة بغزة إسامعيل هنية الثالثاء أن الحكومة يف غزة تريد مصالحة و“لكن
يجب أن تكون مصالحة حقيقية ووطنية ومبنية عىل رؤية ووفق اسرتاتيجية تأخذ طبيعة املتغريات
الراهنة”.
جاء ذلك خالل تقديم هنية مبشاركة عددٍ من الوزراء واجب العزاء يف رئيس الوزراء الرتيك األسبق
نجم الدين أوربكان يف بيت العزاء الذي تقيمه جمعية يادرم الرتكية بغزة.
وقال هنية للصحفيني عقب زيارته “نحن دعونا للمصالحة ،ونحن الذين رفعنا الشعار يف بداية
الطريق ،ونحن الذين أثبتنا أن الطريق للحوار الفلسطيني هو الطريق الوحيد لتعزيز صمود الشعب
الفلسطيني” .وأضاف “املصالحة الحقيقية تحتاج إىل مسار ورؤية وقناعة وأجواء ،وتحتاج إىل
إجراءات ،وهي ال تتامىش مع استمرار االعتقاالت واملحاكم العسكرية والتعاون مع االحتالل ،ومع
التوافق عىل حصار غزة” .وقال هنية“ :ال ميكن أن تكون شعارات املصالحة هي من باب املناورة
الستجالب التعاطف األمرييك مجدداً مع خط التفاوض” ،مشرياً إىل أن التلويح بورقة املصالحة يجب
أن يكون يف السياق الوطني الفلسطيني.
واستطرد “نحن ال نرفع السقف ولكن نرفع الطموح طموح شعبنا الفلسطيني املبني عىل تحقيق
مصالحة فلسطينية نابعة من رؤية وأجندة فلسطينية” .وتابع “ليك نخطو خطوات جدية نحو
املصالحة يجب أن نضع رؤية وتصور وتنفيذ آليات وإجراءات حتى نكون صادقني مع أبناء شعبنا”.
وقدم هنية العزاء يف وفاة القيادي الرتيك نجم الدين أربكان ،وقال“ :لقد قدم لفلسطني ولدولته
الكثري من التضحية والثبات” .وتابع “نعتقد أنه ترك من خلفه تالمذة يف كل املحافل الحكومية
والرسمية والربملانية ،الذين يحملون الراية ويدافعون عن هذا املرشوع ،ويؤكدون أن تركيا جزء أصيل
من األمة وأنها تتحالف اسرتاتيجياً مع األمة وتحمل قضايا األمة كام شاهدنا يف الحرب األخرية عىل
غزة ،وهذا يدل عىل التعاون الرتيك الكبري يف املنطقة”.
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وتابع “نعتقد أن التحوالت الجارية يف املنطقة ستخلق اسرتاتيجية جديدة ،وتحركات إقليمية
جديدة ستصب يف صالح القضية الفلسطينية”.
().....

وثيقة رقم :52

رسالة من سفري “إرسائيل” يف جنوب إفريقيا حول عملية التسوية
52
السلمية
 4آذار /مارس 2011

زماليئ األعزاء السالم عليكم
اليوم ُأنهي عميل يف وزارة الخارجية ،وأخرج للتقاعد بعد أن اخرتت االعتزال املبكر ،لذلك وددت
توديعكم من خالل رسالتي هذه.
لقد انضممت للعمل يف صفوف الخارجية عام  1974فيام كانت ظالل كارثة حرب الغفران تؤثر
عىل خطوات وخطط الكثري من الشبان مبا يف ذلك أنا ،وعىل خلفية الثمن الرهيب الذي جلبته الحرب
واملخاوف من تأثرياتها عىل مستقبل إرسائيل خلق لدي اإلحساس والتوجه برضورة عمل يشء ما،
وحني الحت الفرصة انضممت للخدمة يف وزارة الخارجية عىل حساب تحصييل األكادميي ،يف البداية
تجندت ضمن هؤالء املتخصصون يف تعزيز قسم األبحاث.
بعد ثالث سنوات ونصف من الحرب فاز السيد مناحم بيغن يف االنتخابات العامة ،وعشية
االنقالب السيايس دشن رئيس الوزراء سياسة خارجية بإمكانها اخرتاق الطريق تقوم عىل أساس قرار
األمم املتحدة رقم “ 242أراض ٍ مقابل السالم” ،وال يوجد أي شك بأن مبادرة السالم املشرتكة ودعوة
الرئيس املرصي لزيارة تاريخية يف القدس وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد شكلت تحوالً غري مسبوق
يف املستقبل [مستقبل] األمن القومي اإلرسائييل ووضعها األمني /السيايس ،وال زلت أذكر الشعور
“املكهرب” الذي ساد يف أروقة الوزارة رغم الشكوك التي راودت قدامى مراقبي الرشق األوسط الذين
فوجئوا هم أيضاً.
إن التطورات األخرية التي تشهدها مرص تثبت بأن تلك اللحظة كانت لحظة تاريخية ،ومن
املشكوك يف قدرتنا عىل تحقيق ذخر سيايس أمني بهذا الحجم يف هذه األيام.
لهذه األحداث كانت أهمية خاصة بالنسبة يل شخصي ًا خاصةً أن خدمتي العسكرية تزامنت
مع حرب االستنزاف عىل طول قناة السويس .لقد كانت حرباً قاسية تم خوضها يف ظل روح ٍ قتالية
آخذة بالتصاعد ،آخذ سحره [أخذت سحرها] من أجواء ونتائج حرب األيام الستة ،هذه الروح جرى
تعزيزها عىل يد ربابنة السياسة يف ذلك الوقت ما غ ّذى استعداد الشبان وأنا من ضمنهم وشجعهم
عىل التضحية بحياتهم من أجل الدفاع عن خط التعزيزات “خط بارليف” وعزز فكرة أن االنسحاب
العسكري اعترب تراجعاً سياسياً تحت مقولة “نفضل رشم الشيخ دون سالم عىل سالم دون رشم”.
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