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وثيقة رقم 272:

ترصيح صحفي لوزارة الخارجية األمريكية حول االستيطان اإلرسائييل272

13 ترشين األول/ أكتوبر 2011

وزارة الخارجية األمريكية

مكتب املتحدث الرسمي

إرسائيل/ الفلسطينيون: موقف الواليات املتحدة من املستوطنات

إىل  نتنياهو يسعى  الوزراء  إن رئيس  القائلة  التقارير  إزاء  الخارجية  ما هو رد فعل وزارة  سؤال: 
إضفاء الرشعية عىل املستوطنات العشوائية املقامة عىل أراٍض فلسطينية خاصة؟

إن موقفنا من هذه القضية ال يزال دون تغيري. فللواليات املتحدة سياسية واضحة – نحن ال  جواب: 
نقبل رشعية استمرار النشاط االستيطاين اإلرسائييل. نحن نعارض أي جهد إلضفاء الرشعية عىل 
املستوطنات العشوائية مام ال يساعد جهودنا للسالم وسوف يتعارض مع التزامات إرسائيل 
وتعهداتها. ونحن ندعو الطرفني مرة أخرى إىل اتخاذ التدابري البناءة التي تعزز السالم وتجنب 
األعامل التي تعّقد هذه العملية أو تقوض الثقة. ونحث كال الطرفني عىل اإلفادة من اقرتاح 

الرباعية والعودة إىل املحادثات املبارشة. 

وثيقة رقم 273:

كلمة إسامعيل هنية حول صفقة شاليط لتبادل األرسى273 

18 ترشين األول/ أكتوبر 2011

إمام  عىل  والسالم  والصالة  الصالحات  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
املجاهدين وآله وأصحابه ومن سار عىل نهجه واتبع سنته إىل يوم الدين أما بعد. 

أبطال  واألخوات  اإلخوة  أيها  املباركة،  فلسطني  أرض  عىل  املرابط  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  يا 
فلسطني املحررين من سجون االحتالل الصهيوين، يف هذا املقام ويف لحظة االنتصار يف نقطة التحول 

َعَلْيكَ  َفرََض  الَِّذي  )إِنَّ  وتعاىل:  الله سبحانه  قول  إمنا نستحرض  الرصاع  االسرتاتيجي يف طبيعة هذا 
( وقد رد الله هؤالء األبطال بعد أن غيبوا يف السجون لعرشات السنني ليعودوا  اْلُقرْآَن لَرَادُّكَ إىَِلٰ َمَعادٍ
إىل أرضهم وأهلهم كراماً أعزاء، يف موطن فتح ونرص وعىل رؤوس األشهاد تدب أقدامهم فوق ثرى 
غزة الحرة، فوق ثرى فلسطني األبية، غزة التي تعرضت للحصار وللحرب والقتل والتدمري واالغتياالت 
من أجل أن نفرط بهؤالء اإلخوة من أجل أن نساوم عىل حرية هؤالء األبطال، فقلنا ال. وألف ال وقلنا 

املوت وال الذلة، واملوت وال املساومة عىل حرية األبطال. 

أيها اإلخوة واألخوات يا أبناء شعبنا الفلسطيني يف كل مكان هذا يوم من أيام الله، إنه الله منزل 
هذا النرص ومنزل هذه اآلية وهذه الكرامة عىل هذا الشعب األيب، إنه الله الذي حفظ املسرية وحفظ 
املجاهدين، إنه الله الذي قال سبحانه وتعاىل )َوإِنَّ ُجنَدَنا لَُهُم اْلَغالُِبوَن( هذا يوم من أيام الله، 


