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اإلرسائييل  الجانب  من  محاوالت  هناك  كانت  أشدود،  ميناء  إىل  الركاب  وصول  عند  وأضاف 
قاموا  الرفض  وعند  رشعية  غري  بصورة  إرسائيل  دخلوا  بأنهم  اعرتافات  عىل  التوقيع  عىل  إلرغامهم 

برضبهم.

وقال “إن املعاملة عىل األرض كانت مواصلة للمعاملة عىل منت السفينة”، مضيفاً أنه وحتى قبل 
ترحيلهم إىل املطار تعرض الركاب إىل مزيد من العنف.

ديسموند  الدولية،  الجنائية  املحكمة  يف  السابق  القايض  فيليبس  إىل  باإلضافة  اللجنة  وتضم 
دا سيلفا، املدعي العام السابق للمحكمة الخاصة بسرياليون وشانثي ديريام، خبري يف حقوق اإلنسان 

من ماليزيا.

وثيقة رقم 222:

بيان كتائب القسام حول العمليات العسكرية منذ بداية انتفاضة األقىص222

29 أيلول/ سبتمب 2010

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة املقاومة اإلسالمية “حامس” يف 
إنها   ،)9–28( الثالثاء  وافقت  والتي  الثانية  األقىص  النتفاضة  العارشة  الذكرى  مبناسبة  لها  إحصائية 

قتلت خالل هذه السنوات 906 صهاينة يف عملياتها العسكرية ضد االحتالل الصهيوين.

وذكرت الكتائب يف إحصائيتها التي نرشتها عىل موقعها اإللكرتوين إنها قدمت منذ نشأتها 1800 
شهيد منهم 1655 استشهدوا خالل انتفاضة األقىص.

وفيام يخص العمليات التي نفذتها، أوضحت أنها نفذت خالل االنتفاضة 4300 عملية، منها 61 
عملية استشهادية، و230 اشتباكاً مسلحاً، و33 عملية اقتحام، و420 عملية تفجري، و90 عملية قنص، 

و146 كميناً، و25 إغارة عىل أهداف صهيونية.

وأشارت الكتائب إىل أن أبرز العمليات االستشهادية التي نفذتها عملية “فندق بارك” التي نفذها 
االستشهادي عبد الباسط عودة، وأسفرت عن مقتل 36 صهيونياً وإصابة نحو 190 آخرين، كام نفذت 

عرشات العمليات االستشهادية كان من أبرزها عمليات “العهدة العرشية”.

واملالحقة  التضييق  محاوالت  كل  رغم  املوازين  بقلب  االنتفاضة  خالل  نجحت  أنها  ولفتت 
ابتكرها  قتالية  وسائل  من  لها  أتيح  مبا  االحتالل  قصف  من  متكنت  أنها  إىل  مشرية  واالستهداف، 
واملواقع  الصهيونية  العسكرية  القواعد  قصف  إىل  وصوالً  املستوطنات  قصف  من  بدءاً  مهندسوها 

االسرتاتيجية الحساسة.

أسمته  ما  أو  غزة،  قطاع  عىل  الصهيوين  العدوان  خالل  وصلت  القسام  صواريخ  أن  وأوضحت 
“معركة الفرقان” إىل أهداف يف عمق الكيان الصهيوين عىل بعد 55 كلم من قطاع غزة.

وبحسب اإلحصائية فإنها متكنت من قصف مستوطنات وتجمعات وأهداف االحتالل بنحو 8000 
صاروخ وقذيفة، منها 2600 صاروخ قسام، و300 صاروخ غراد.
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يف  غزة  قطاع  عن  الصهيوين  االحتالل  بانسحاب  رئيسياً  سبباً  كانت  الصواريخ  هذه  أن  ولفتت 
سبتمب 2008، وهزيته يف “معركة الفرقان”.

وحول الخسائر التي أوقعتها كتائب القسام، أوضحت أنها أوقعت 906 قتىل، إضافة إىل 4513 
جريحاً.

وأشارت إىل عملية أرس الجندي الصهيوين “جلعاد شاليط” من دبابته يف الـ 25 من يونيو 2006 
عىل حدود قطاع غزة، واحتفاظها طوال هذه املدة به من أجل مبادلته بأرسى فلسطينيني.

وثيقة رقم 223:

كلمة سالم فياض حول املستعمرات اإلرسائيلية، والقدس223

29 أيلول/ سبتمب 2010

أفرد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، حديثه اإلذاعي األسبوعي اليوم، ملوسم قطف الزيتون وما 
يتطلبه من وحدة وتضامن وتالحم أبناء شعبنا.

وقال “أتوجه يف بداية حديثي إىل كل أبناء شعبنا، بالتحية والتقدير، ومبناسبة بدء موسم قطف 
إرادتهم  صالبة  وعىل  وثباتهم،  صمودهم  عىل  وأحييهم  جميعاً،  أياديهم  عىل  أشد  فإنني  الزيتون 
والشجاعة التي يبدونها من أجل حامية أرضهم من اعتداءات االحتالل ومستوطنيه، وأخص بالذكر 

أصحاب األرايض واملزارعني الذين يشقون طريقهم كل فجر ليفلحوا األرض ويحموها”.

وأكد رئيس الوزراء أن األعوام املاضية اتسمت مبشهد ساد مختلف ربوع البالد، متثل يف جوهره 
يف تعاظم اإلرادة الواعية عىل الصمود يف مواجهة املرشوع االستيطاين الذي يهدف إىل السيطرة عىل 
املستمرة ضد شعبنا وممتلكاته  اإلرهابية  املستوطنني  اعتداءات  أرضنا ومقدرات شعبنا. وقال: “إن 
ومصادر رزقه، إمنا تستهدف النيل من قدرة شعبنا وصموده، ومن االلتفاف املتعاظم من قبل أبناء 

شعبنا حول املرشوع الوطني، وبرنامج إنهاء االحتالل وإقامة الدولة”. 

املستوطنني  إرهاب  أبعاد  املتنامي،  ووعيه  الوطني  بحسه  يدرك  شعبنا  أن  عىل  فياض  وشدد   
مواجهة  يف  والبناء  الحياة  بإرادة  والتمسك  الصمود،  عىل  مصمم  فهو  لذلك  االحتالل،  ومخططات 

سياسات ومخططات الهدم والتدمري، ومحاوالت االقتالع والترشيد.

وقال: “عىل خلفية نضال شعبنا اليوم وكل يوم ملامرسة حقه يف الحياة عىل أرضه، نحن عىل ثقة 
بأن مشهد اإلرصار عىل الصمود والحياة والبناء والتمسك باألرض والحقوق سيتغلب يف النهاية، وأن 

مشهد االحتالل ومامرسات املستوطنني اإلرهابية حتاًم إىل زوال”.

 وحول صمود أبناء شعبنا يف القدس املحتلة، أكد فياض أنه يعزز الثقة واألمل بأن ساعة الخالص 
شهدت  والتي  املدينة،  أحياء  يف  املتواصلة  الرتهيب  محاوالت  رغم  بعيدة،  ليست  االحتالل  نري  من 
تصعيداً واضحاً يف سلوان خالل األيام املاضية والتي ذهب ضحيتها الشهيد سامر رسحان، والشهيد 
الطفل محمد محمود أبو سارة أبو سنينة. وقال: “ورغم ما شهدته منطقة البقعة رشق مدينة الخليل 


