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س: هل لكم كلمة أخرية تودون أن توصلوها إىل أهل غزة املحارصة؟

ج: إن كان لنا من كلمة فنقول: استمروا يف نهج املقاومة والصمود، وهذا هو الرس وراء كل ما يحدث 
من تغيرٍي ألوراق اللعبة يف كل أنحاء العامل، وتحريك لجامهري العامل العريب واإلسالمي والدويل، 
وألن الجميع أصبح يتعلم من دروس صمود أهل غزة التي قدمها أبناء غزة من دمائهم وصبهم 
وصمودهم وأشالئهم، ونستمر يف هذا الصمود وهذه املقاومة حتى تحرير فلسطني كل فلسطني 
وكامل ترابها إن شاء الله، وأصبحت فلسطني مرشفة للعامل يف هذه املعاين الراقية، حتى عادت 
فلسطني إىل الصدارة، وكل العامل أصبح يعرف أن هناك قضية دولية وعربية عادلة؛ فأهل فلسطني 

أعادوا القضية إىل الواجهة من جديد، وهذا بوادر النرص املبني القادم بإذن الله.

وثيقة رقم 152:

بيان البيت األبيض حول إعالن الحكومة اإلرسائيلية بشأن دخول البضائع 
إىل قطاع غزة152

20 حزيران/ يونيو 2010

وصف الرئيس الوضع يف غزة بأنه غري مستدام وأوضح بجالء أن الوضع يتطلب تغيرياً جوهرياً. 
ويف يوم 9 حزيران/ يونيو أعلن الرئيس أن الواليات املتحدة ماضية قدماً يف مبادرات والتزامات تبلغ 
تكلفتها 400 مليون دوالر للضفة الغربية وغزة. ووصف الرئيس هذه املشاريع بأنها الدفعة األوىل 
بناء  الفرصة لهم للمشاركة يف  إتاحة  الذين يستحقون  الواليات املتحدة تجاه سكان غزة  التزام  من 
دولة فلسطني املستقلة القابلة للحياة مع من يعيشون يف الضفة الغربية. وهذه البيانات كانت نتيجة 

املشاورات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض.

والتي  غزة،  بشأن  إرسائيل  أعلنتها  التي  الجديدة  بالسياسة  املتحدة  الواليات  ترحب  واليوم، 
تستجيب لدعوات أطراف عديدة يف املجتمع الدويل. ومبجرد تطبيقها فإننا نعتقد أن تلك الرتتيبات 
دون دخول  تحول  نفسه  الوقت  غزة، ويف  الفلسطينيني يف  أحوال  تحسني  كبري يف  إىل حد  ستسهم 
يف  اآلخرين  والرشكاء  الرباعية  واللجنة  الفلسطينية  والسلطة  إرسائيل  مع  سنعمل  وإننا  األسلحة. 
الفاعلية  قدر من  وبأقىص  الرتتيبات يف أرسع وقت ممكن  تلك  تطبيق  للتأكد من  الدويل  املجتمع 
للحركة  أكب  حرية  إتاحة  ذلك  يف  مبا  غزة،  يف  الوضع  لتحسني  أخرى  سبل  والستكشاف  املمكنة، 
ملناقشة  قدماً  يتطلع  والرئيس  فعله،  ينبغي  مام  املزيد  وهناك  الغربية.  والضفة  غزة  بني  والتجارة 
لواشنطن يف  أثناء زيارته  نتنياهو  الوزراء  الجديدة، والخطوات اإلضافية مع رئيس  السياسة  هذه 

6 متوز/ يوليو.

بالعمل مع إرسائيل  الدفاع عن نفسها، وتعهدنا  التأكيد بشدة عىل حق إرسائيل يف  وإننا نكرر 
الذكرى  من  نقرتب  وإذ  قانونية.  بصورة غري  غزة  إىل  والذخرية  السالح  مترير  ملنع  الدوليني  ورشكائنا 
السنوية الرابعة للقبض عىل الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط، فإننا ندعو مرة أخرى لإلفراج الفوري 

عنه، ونندد بظروف احتجازه غري اإلنسانية.



404

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وإننا نعتقد بأن تطبيق السياسة التي أعلنت عنها الحكومة اإلرسائيلية اليوم ينبغي أن تؤدي إىل 
تحسني أحوال املعيشة للسكان يف غزة، وسنواصل دفع عجلة تلك الجهود. وإننا نحث كل الراغبني 
بالفعل يك يتسنى تفتيش ونقل  القامئة  القنوات  يف توصيل سلع إىل غزة أن يفعلوا ذلك من خالل 
كل  ندعو  وإننا  الرضورية؛  غري  للمواجهات  داع  هناك  وليس  البية.  املعابر  عب  غزة  إىل  شحناتهم 

األطراف إىل الترصف بأسلوب يتسم باملسؤولية يف تلبية احتياجات سكان غزة.

وثيقة رقم 153:

مقابلة مع النائب يف املجلس الترشيعي الفلسطيني محمد أبو طري حول 
اإلبعاد، والتهجري153

20 حزيران/ يونيو 2010

أجرى املقابلة املركز الفلسطيني لإلعالم، القدس املحتلة

من  واقتالعكم  برتحيلكم  القايض  الصهيوين  القرار  إىل  تنظرون  كيف  طري..  أبو  محمد  النائب  س: 
مدينة القدس املحتلة؟

ج: نشكركم أخي عىل اهتاممكم بهذه القضية، ثم إننا نعتقد أن هذا القرار إجراء تعسفي احتاليل 
ظامل، وهذا احتالل مقيت يارس مامرسات غري رشعية واستئصالية بحق أهلنا يف مدينة القدس، 
وضدنا نحن النواب املنتخبني من قبل أبنائنا، ومن ثم االحتالل ال يريد ألي صوت قوي أن يكون 
موجوداً يف مدينة القدس املحتلة؛ فهجمتهم عىل مدينة القدس ليست هجمة جديدة، إمنا هي 
هجمة قدية ومستمرة منذ عقود متواصلة؛ فاالحتالل واملخابرات “اإلرسائيلية” قالوا لنا بالحرف 
اآلن خاضعة  املدينة  القدس، وكل  القدس وعىل شباب  لنا 40 سنة نشتغل عىل  )نحن  الواحد: 
املحتلة من سكانها  للمدينة  تفريغ  القرار عملية  للقانون “اإلرسائييل”(، ومن ثم نقول إن هذا 

األصليني، ومن أجل إخراس كل صوت يف القدس.

ودعني أقول لك إن االحتالل فوجئ بنتيجة االنتخابات الترشيعية التي فزنا بها عام 2006م؛ ألنه 
كيف خرج  يقول:  حالهم  ولسان  سنوات،  مدار  املخدرات عىل  يف  القدس  شباب  إسقاط  حاول 
هؤالء الذين يدافعون عن هذه املدينة؟! وأين كان انتامء هؤالء؟! ومن ثم أخي االحتالل يارس 

العربدة الواضحة ويف عتو يارس الظلم بحقنا يف القدس املحتلة.

ونحن نؤكد أن هذا القرار اتخذ عىل أعىل مستوى سيايس يف املؤسسة “اإلرسائيلية”، ونحن نرفض 
بشكل قاطع كافة القرارات املتخذة بحقنا، سواء كانت من املحكمة أو من أي جهاز “إرسائييل” 

آخر.

س: الشيخ النائب.. كيف ميكن تفسري القرار الصهيوين من الناحية القانونية؟

ج: نحن نقول إنه ال يوجد قانون بهذا الشكل التعسفي، يسمح باستئصال اإلنسان من أرضه عىل 
خلفية سياسية، هذه ظاهرة خطرية جداً، وال يوجد أي عمق قانوين بهذا الشأن، وال يوجد قانون 

يخص هذا القرار االحتاليل.


