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تقديم  اليوم  جلستها  خالل  املصغر(  الوزاري  )املجلس  األمنية  للشؤون  الوزارية  اللجنة  قررت 
املزيد من التسهيالت التي تسمح بتوسيع رقعة الصادرات من قطاع غزة. ويهدف القرار إىل توسيع 
وإرهايب  قمعي  لنظام  يتعرضون  الذين  سكانه  عىل  والتسهيل  القطاع  يف  االقتصادي  النشاط  دائرة 
متارسه حركة حامس. وسيتم توسيع رقعة هذه الصادرات تدريجياً عىل أن يتوقف األمر عىل اتخاذ 

االستعدادات األمنية واللوجيستية الالزمة يف معب كريم شالوم )جنوب القطاع(.

وبحسب قرار اللجنة الوزارية سُيسمح يف هذه املرحلة بتوسيع الصادرات الغزية يف فروع الزراعة 
واملفروشات والنسيج والغزل. وكانت إرسائيل قد سمحت مؤخراً بتصدير التوت األريض والزهور من 

قطاع غزة إىل األسواق األوروبية.

وتم عرض معطيات عىل اللجنة الوزارية مفادها أن مجمل النمو االقتصادي يف قطاع غزة قد بلغ 
16% خالل النصف األول من العام الحايل بالتزامن مع تراجع معدالت البطالة علاًم بأن هذا االتجاه 

ح لالستمرار خالل النصف الثاين من العام الحايل أيضاً. مرشَّ

وطرأ منذ اتخاذ اللجنة الوزارية قرارها األخري بشأن السياسة اإلرسائيلية إزاء قطاع غزة قبل حوايل 
نصف عام تزايد ملحوظ عىل عدد الشاحنات التي تدخل أرايض القطاع يومياً عب معب كريم شالوم 
علاًم بأن املعب يّتسع لعبور 250 شاحنة يومياً غري أن هذا العدد يزيد عام هو مطلوب حيث بلغ معدل 
عدد الشاحنات يومياً خالل أغسطس آب املايض 176 شاحنة مام يشكل بحد ذاته ارتفاعاً بنسبة %92 

عام كان عليه الوضع يف املايض.
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وتم إطالع اللجنة الوزارية عىل حقيقة مصادقة إرسائيل حتى اآلن عىل تنفيذ 78 مرشوعاً لهيئات 
دولية أو دول مختلفة يف مجاالت الصحة والبنى التحتية واملجاري والسكن والرتبية والتعليم يف قطاع 
غزة. وتواصل إرسائيل السعي لتوسيع نطاق املشاريع يف هذه املجاالت. كام سمحت إرسائيل خالل 
األشهر املاضية بإدخال 400 سيارة جديدة للقطاع الخاص يف غزة. ويشار إىل أن املنتجات الجديدة 
التي ُسمح بإدخالها إىل أرايض القطاع منذ يوليو متوز املايض أصبحت تشكل 32% من مجمل السلع 

املنقولة إىل القطاع يومياً.

االقتصادية لسكان قطاع  األوضاع  إىل تحسني  الرامية  إىل جانب مساعيها  وتطالب إرسائيل – 
طبقاً  عليها  املنصوص  السياسة  وتطبيق  حامس  لحكومة  مقاطعته  مبواصلة  الدويل  املجتمع   – غزة 

للرشوط التي سبق للجنة الرباعية الدولية أن وضعتها.

والتنظيامت  حامس  تعاظم  استمرار  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  كافة  باتخاذ  إرسائيل  تطالب  كام 
األخرى العاملة يف قطاع غزة عسكرياً والحيلولة دون حصولها عىل الصواريخ وقطع األسلحة األخرى 
التسّلح هذه  إجراءات  استمرار  بأن  علاًم  اإلرسائيليني  املدنيني  لالعتداء عىل  استخدامها  يجري  التي 
تتناىف والقانون الدويل ومتّس مبصالح سكان غزة أنفسهم كام أنها ستؤثر سلباً عىل قدرة إرسائيل عىل 

مواصلة سعيها لتقديم املزيد من التسهيالت لسكان قطاع غزة لتحسني أوضاعهم االقتصادية.

وثيقة رقم 277:

اإلرسائييل  الجيش  اعتقال  عىل  تعقيباً  حامس  حركة  يف  ملسؤول  ترصيح 
لوصفي قبها277
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قبها،  املهندس وصفي  السابق  األرسى  وزير  باعتقال  الصهيوين  االحتالل  قيام جيش  تعقيباً عىل 
اليوم الجمعة عىل مدخل بلدته “برطعة”، رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

إننا يف حركة حامس نحمل االحتالل املسؤولية الكاملة عن صحة وسالمة الوزير قبها الذي يعاين 
من مرض السكر، والذي أدخل إىل مستشفى الخضرية عقب اعتقاله بساعات، نتيجة تعرضه للضغط 

واإلهانة واإلهامل الصحي أثناء التحقيق.

إن قيام االحتالل باعتقال الوزير قبها إمنا هي محاولة بائسة ومكشوفة تهدف إىل منعه من القيام 
الدفاع عن األرسى وتبني قضاياهم، كام تهدف إىل تغييب وتصفية رموز وقيادات  الكبري يف  بدوره 
العنرصية ومشاريعه االستيطانية ويأخذون  الذين يتصدون لسياسات االحتالل  الفلسطيني  الشعب 

عىل عاتقهم الدفاع عن الحقوق الوطنية.

التمسك  إننا يف حركة حامس نؤكد أن سياسة االعتقال واإلرهاب الصهيوين لن تثني شعبنا عن 
االستيطانية  ومشاريعه  لالحتالل  وتصديه  وإرادته  عزيته  بكرس  تفلح  ولن  الوطنية،  بكامل حقوقه 

القامئة عىل رسقة األرض واالعتداء عىل املقدسات.
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