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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 
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من اقتالع وتدمري معرشات وكروم العنب، باإلضافة إىل إحراق مزارع بورين ورسقة محصول الزيتون 
االعتداءات. ومع ذلك، فإن شعبنا كزيتونة، متجذٌر يف هذه األرض، ومصمم عىل  فيها، وغريها من 
البقاء عليها ومواجهة االستيطان والجدار واالحتالل حتى دحره، ونيل الحرية واالستقالل. فنحن هنا 

منذ البدايات، وسنظل هنا حتى النهايات”. 

وأكد رئيس الوزراء أن رد شعبنا عىل مثل هذه االعتداءات متثل دوماً باملزيد من الوحدة والتضامن 
والصمود. وقال: “مبناسبة موسم قطف الزيتون، وما يرافقه من تزايد اعتداءات املستوطنني، فإنني 
وطلبة  الشباب  بالذات  وأخص  واملبادرة.  والتضامن  الوحدة  من  املزيد  إىل  شعبنا  أبناء  كل  أدعو 
الجامعات واملعاهد واملدارس الثانوية، لتنظيم حملة تطوعية لنجدة أصحاب األرايض ومد يد العون 
املستوطنات  تقع حقولهم مبحاذاة  الذين  زيتونهم، وخاصًة  لهم، وملساندتهم ومشاركتهم يف قطف 

والجدار، والذين تتعرض حقولهم يومياً لالعتداءات”.

والقطاع  املدين  املجتمع  ومؤسسات  العام،  القطاع  يف  والعاملني  املسؤولني  أدعو  “كام  وتابع: 
الخاص إىل االنخراط يف هذه الحملة تعبرياً عن وحدة شعبنا وإرادته يف مواجهة عدوان املستوطنني 
وأدعوهم  وكرامة،  بحرية  عليها  العيش  يف  وحقه  األرض،  حامية  يف  والتضامن  التالحم  من  مبزيد 
هذا  يف  الزراعة  وزارة  تبذله  الذي  الهام  التنظيمي  الجهد  من  لالستفادة  الفعاليات  هذه  كل  يف 

املوسم”.

للجدار  املناهضة  الشعبية  اللجان  به  تقوم  الذي  واملتقدم  املبادر  بالدور  الوزراء  رئيس  وأشاد 
املقاومة  أشكال  وتبتدع  تقود  اللجان  “هذه  وقال:  عليها.  والحفاظ  األرض  حامية  يف  واالستيطان 
السلمية الفاعلة واملثمرة، والتي أعادت االعتبار لعدالة نضالنا الوطني، وألهمية العمل الشعبي يف 
مواجهة مخاطر املرشوع االستيطاين اإلرسائييل، والتي نجحت، وبصورة ملحوظة، يف حشد املزيد من 

التضامن الدويل لحقوق شعبنا الوطنية وقضيته العادلة”. 

أرياف  يف  شعبنا  أبناء  ضد  املستوطنني  قبل  من  اإلرهابية  االعتداءات  استمرار  أن  فياض  وأكد 
من  يستدعي  املناطق،  من  وغريها  الخليل،  يف  القدية  والبلدة  الرشقية،  القدس  وأحياء  فلسطني 
الدولية  الحامية  توفري  يف  املبارشة  مسؤولياته  تحمل  املرحلة،  هذه  يف  وخاصة  الدويل،  املجتمع 
العاجلة لشعبنا كمقدمة للبدء يف رحيل االحتالل والتدخل الفاعل وامللموس إللزام إرسائيل بالتقيد 
بقواعد القانون الدويل، وبصورة خاصة الوقف الشامل والتام لكافة األنشطة االستيطانية واعتداءات 

املستوطنني.

الوزراء حديثه بقوله: “إن صمودكم أقوى من االحتالل واالستيطان، وإن أصغر  وختم رئيس 
زيتونة يف بالدنا أكرث تجذراً من مستوطنات االحتالل وجدرانه. وإنني عىل ثقة بأن موسم قطف 
كام  االستيطاين.  املرشوع  مواجهة  يف  والتوحد  التضامن  أشكال  كل  سيشهد  العام  هذا  الزيتون 
العيش  يف  حقنا  ونيل  االحتالل،  وإنهاء  الدولة  بناء  االلتفاف حول خطة  لتعميق  مناسبة  سيكون 
بحرية وكرامة يف وطننا، ويف كنف دولة فلسطني املستقلة، وعاصمتها القدس الرشقية عىل حدود 

عام 1967”.


