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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 
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وتغيري  لتهويدها  سعياً  مدينتهم  من  وتهجريهم  أهلها،  من  القدس  لتفريغ  واملتصاعدة  املتواصلة 

معاملها وواقعها السكاين، ويف انتهاك فاضح للقانون الدويل والتفاقية جنيف الرابعة التي تحرّم عىل 

سلطات االحتالل إبعاد املواطنني من األرايض الواقعة تحت احتاللها.

لثني  التدخل  الدوليني لحثهم عىل  العام رسائل عاجلة إىل عدد من املسؤولني  وقد وجه األمني 

إرسائيل عن قرارها ومنعها من االستمرار يف انتهاكاتها املتواصلة للقانون الدويل.

وثيقة رقم 156:

واملستشار  عباس  محمود  الفلسطيني  للرئيس  مشرتك  صحفي  مؤمتر 

عىل  والحصار  املقدسيني،  هويات  سحب  حول  فاميان  فرينري  النمساوي 

قطاع غزة، والسالم156 

24 حزيران/ يونيو 2010

القدس  أبناء  بعض  هويات  سحب  اإلرسائيلية  الحكومة  قرار  أن  عباس  محمود  الرئيس  اعتب 

الفلسطينية لن تقبل ولن تسمح  القيادة  وطردهم من أرضهم سابقة يف منتهى الخطورة، وأكد أن 

بها ولن تتجاوزها إطالقاً.

فايان يف مقر  النمساوي فرينري  املستشار  يتحدث خالل مؤمتر صحفي مع  الرئيس  السيد  وكان 

الرئاسة يف مدينة رام الله.

وقال سيادته: “أن يطرد أبناء القدس من بيوتهم وتسحب هوياتهم، فهذا أمر ال يكن أن يتحمله 

إنسان وال يكن أن يقبله برش ألنه فوق التصور، ونحن نعلن هنا أن هذه العقبات التي تقوم بها 

الحكومة اإلرسائيلية ستكون أهم عقبات يف طريق عملية السالم”.

وأكد سيادته أن الحصار املفروض عىل قطاع غزة يجب أن يرفع عن جميع املعابر اإلرسائيلية وأن 

تفتح هذه املعابر للمواد اإلنسانية ولالحتياجات التي يحتاجها أبناء القطاع من مواد البناء إلعادة بناء 

البيوت التي هدمت أثناء العدوان اإلرسائييل عىل غزة وهي أكرث من 25 ألف بيت.

وأكد أن القيادة الفلسطينية مصممة عىل أن التحقيق الدويل يجب أن يأخذ مجراه ليعرف العامل 

ما الذي حصل وملاذا حصل االعتداء عىل بواخر الحرية التي كانت تنقل البضائع وتنقل أناساً عاديني 

آمنني يحملون هذه البضائع ألهل قطاع غزة.

وتابع سيادته: “أكدنا للسيد املستشار حرصنا عىل نجاح املباحثات التقريبية واملفاوضات، وأكدنا 

له أنه يف الوقت الذي يحصل أي تقدم ال مانع لنا أن نذهب إىل املفاوضات املبارشة، وقلنا له، إن 

هناك إجراءات تقوم بها الحكومة اإلرسائيلية من شأنها أن تعقد األمور وأن تعطل الجهود األخرية 

التي يقوم بها االتحاد األورويب والواليات املتحدة”.


