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ج: نحن نطالب كل أحرار العامل ونطالب البملانيني والبملانات واملنظامت الحقوقية بالتحرك الجاد 
النتائج  هذه  أفرز  هنا  الديقراطي  الخيار  إن  نقول  ونحن  القرار،  هذا  تجاه  والفوري  والفاعل 
فعليهم  وإال  منتخبني،  أعضاء  بصفتنا  معنا  يقف  أن  الجميع  عىل  يتوجب  ثم  ومن  الترشيعية، 
أجل  يتضامنوا معنا من  أن  الخصوص، ويجب  بهذا  أمورهم  يراجعوا  يعيدوا حساباتهم وأن  أن 

مواجهة هذا القرار االحتاليل الظامل، وأن يضعوا حّداً لهذا االحتالل املجرم.

ه برقيات وكتباً إىل وسائل اإلعالم واملؤسسات الحقوقية املحلية والدولية؛ مبا فيها  هنا وسنوجِّ ووجَّ
هيئة األمم املتحدة؛ الطالعها جميعاً عىل حجم اإلجرام الذي متارسه سلطات االحتالل يف مدينة 

القدس.

س: ما رسالتكم إىل االحتالل الصهيوين الذي غيبكم يف سجونه واآلن يريد ترحيلكم واقتالعكم من 
القدس املحتلة؟

ج: قضينا سنوات طويلة يف سجون االحتالل من أجل قضيتنا العادلة، ولن نرتاجع عن هذه الرسالة 
نحن  وسنبقي  الفاشلة،  حساباته  يراجع  أن  االحتالل  وعىل  االحتالل،  فعل  مهام  أبداً  السامية 
مدينتنا  وحقوق  مطالبنا  خلف  متمرتسني  وسنظل  املرشوعة،  بحقوقنا  متمسكني  القدس  نواب 
تستهدف  التي  الظاملة  “اإلرسائيلية”  املامرسات  هذه  أمام  األيدي  مكتويف  نقف  ولن  املحتلة، 

مدينتنا املقدسة.

وثيقة رقم 154:

البضائع  حول  والسياسية  األمنية  للشؤون  املصغر  الوزاري  املجلس  بيان 
املدنية املسموح دخولها إىل قطاع غزة154

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(

20 حزيران/ يونيو 2010

يف أعقاب جلسة املجلس الوزاري املصغر للشؤون األمنية والسياسية التي ُعقدت اليوم أدىل رئيس 
دائرة اإلعالم التابعة لديوان رئاسة الوزراء بالبيان اآليت:

إن سياسة إرسائيل تنص عىل حامية مواطنيها من اإلرهاب وعمليات إطالق القذائف الصاروخية 
وغري ذلك من املامرسات املعادية انطالقاً من قطاع غزة. ومنعاً إلدخال األسلحة والوسائل الداعمة 
للقتال إىل غزة ويف الوقت ذاته توسيعاً لرقعة البضائع املدنية املسموح بدخولها القطاع فقد قررت 

إرسائيل اإلقدام فوراً عىل الخطوات التالية:

األسلحة  إال  القامئة  هذه  تشمل  ال  بحيث  غزة  إىل  إدخالها  املحظور  واملواد  باملعدات  قامئة  نرش   .1
والوسائل الداعمة للقتال ومواد تعود مشكلتها إىل ازدواجية استخدامها ]أي قابليتها لالستخدام 
املدين والعسكري عىل السواء[. أما بالنسبة ألي صنف آخر من املواد أو املعدات ال يرِد يف القامئة 

املشار إليها – فُيسمح بإدخاله إىل غزة.
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2. السامح بزيادة كميات مواد البناء ذات االستخدام املزدوج ]املدين والعسكري[ ألجل املشاريع التي 
صادقت عليها السلطة الفلسطينية )مشاريع تخص املدارس واملؤسسات الطبية واملياه والنظافة 
األمم  به  تقوم  مثلام  املساكن  بناء  مشاريع  إىل  باإلضافة  دولية  لرقابة  تخضع  والتي  شابه(  وما 
املتحدة يف خانيونس. وتنوي إرسائيل ترسيع اإلجراءات الخاصة باملصادقة عىل مشاريع من هذا 

القبيل عب األنظمة املتبعة.

3. تكثيف العمل يف املعابر البية العاملة حالياً ليك يتسنى زيادة حجم البضائع املارة عبها بشكل 
ملحوظ وبالتايل زيادة دائرة النشاط االقتصادي يف قطاع غزة عامة. ويف حال ثارت الحاجة لزيادة 

حركة املرور عب املعابر فستفتح إرسائيل معابر أخرى عىل أن ُتلبَّى أوالً مطالبها األمنية.

تحركات  وكذلك  وصحية  إنسانية  ألسباب  غزة  قطاع  من  األفراد  وخروج  دخول  سياسة  ترشيد   .4
مستخدمي وكاالت اإلغاثة الدولية التي تعرتف بها حكومة إرسائيل. وكلام تحسنت األوضاع فإن 

إرسائيل ستدرس طرقاً أخرى لتسهيل حركة األفراد إىل القطاع ومنه.

5. إن إرسائيل ستواصل تفتيش البضائع املنقولة إىل غزة يف ميناء أشدود بصورة رشيدة.

إن إرسائيل ترحب بالتعاون والتنسيق مع رشكائها يف املجتمع الدويل واملنطقة فيام يتعلق بتطبيق 
هذه السياسة وهي ستواصل بحث آليات أخرى لدفع سياستها مع هذه األطراف.

أما النظام األمني الحايل املتخذ إزاء قطاع غزة فسيتم التقيد به حيث تؤكد إرسائيل أنها ال تزال – 
شأنها شأن الواليات املتحدة واالتحاد األورويب ودول أخرى – تعتب حامس تنظياًم إرهابياً. ويتعني عىل 
املجتمع الدويل الحرص عىل تطبيق جميع الرشوط التي كانت الرباعية الدولية قد وضعتها لحامس.

كانت حامس قد سيطرت عىل قطاع غزة وحّولته إىل منطقة معادية ُتستخدم منطلقاً لتخطيط 
وارتكاب االعتداءات عىل دولة إرسائيل ومواطنيها. وسيواصل جيش الدفاع منع دخول وخروج نشطاء 
كونها  والعسكري[  ]املدين  املزدوج  لالستخدام  القابلة  والوسائل  القتالية  واملواد  واألسلحة  اإلرهاب 
تعزز من القدرة العسكرية لحامس وغريها من التنظيامت اإلرهابية يف غزة. وتدعو إرسائيل املجتمع 

الدويل إىل العمل عىل وقف عمليات تهريب األسلحة واملواد الداعمة للقتال إىل غزة.

املجتمع  عىل  ويجب  شاليط.  غلعاد  للجندي  احتجاز حامس  عىل  تقريباً  سنوات   4 مضت  لقد 
الدويل ضم صوته إىل إرسائيل تنديداً مبَن يحتجزه وتكثيف املساعي املبذولة إلطالق رساحه فوراً.

وثيقة رقم 155:

أكمل الدين إحسان أوغلو يدين إبعاد “إرسائيل” الربملانيني املقدسيني عن 
مدينتهم155

21 حزيران/ يونيو 2010

الدين إحسان أوغيل قرار إرسائيل  أكمل  البوفيسور  املؤمتر اإلسالمي  العام ملنظمة  األمني  أدان 
أن هذا القرار اإلرسائييل الخطري يشكل  إبعاد أربعة برملانيني فلسطينيني عن مدينة القدس، مؤكداً 

املنهجية  اإلرسائيلية  السياسة  إطار  يف  ويندرج  املنتخبني  الشعب  نواب  وحقوق  حرية  عىل  اعتداء 


