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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 7:

كلمة لوزير العدل األمرييك األسبق وليم رمزي كالرك يتهم فيها الواليات 
ومبساندتها  الدويل  القانون  تنفيذ  أمام  عقبة  بوقفها  األمريكية  املتحدة 

لـ“إرسائيل”7

7 كانون الثاين/ يناير 2011

الدويل  القانون  أمام  عقبة  “تقف  بأنها  بالده  كالرك  رمزي  السابق  األمرييك  العدل  وزير  اتهم 
وتعرتض عىل تنفيذ العدالة الدولية يف األمم املتحدة”، واعتبها “دولة متثل خطراً كبرياً عىل كل العامل 

الحر”.

ويف  املتحدة  األمم  يف  كثرية  لحواجز  يتعرض  “القانون  أن  مفادها  غزة  من  رسالة  كالرك  ووجه 
الكونغرس األمرييك”.

وقال كالرك خالل محارضة ألقاها يف الجامعة اإلسالمية يف مدينة غزة أمس إن “الواليات املتحدة 
الدفاع  محاوالت  “كل  أن  وأضاف  عليها”.  أهدافها  تفرض  أن  وتريد  املتحدة  األمم  بقرارات  تتحكم 
عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضايا التي رفعت ملحاكمة االحتالل عىل الجرائم التي ارتكبها يف 
حقه فشلت بسبب التدخل األمرييك، عىل رغم أن كل حقوق الفلسطينيني محمية بالقانون الدويل”.

تضامنية  زيارة  يف  أمرييك  وفد  رأس  عىل  املايض  الثالثاء  مساء  غزة  قطاع  إىل  وصل  كالرك  وكان 
لالطالع عىل األوضاع بعد الحرب اإلرسائيلية األخرية واستمرار فرض الحصار عىل القطاع.

ولفت إىل أن “قضية فلسطني مل تصل إىل األمم املتحدة إال حديثاً”، وقال: “نحن كقضاة وممثلني 
التي  الخطرية  األوضاع  النظر( عن  الدويل، و)غّض  القانون  أمريكا عن  قلقون من تخيل  القانون  عن 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ومل نستطع عدة مرات أن نحقق أهدافنا يف محاكمة مجرمني دوليني 

ووقف االعتداءات عىل الشعب الفلسطيني بسبب عدم توافر غطاء لنا عىل رغم توفر األدلة”.

وأضاف أن “كل بنود ومكونات القانون الدويل متحققة يف قطاع غزة، من خالل األرض واملواطنني 
الذين ينتمون إليها والحكومة التي تدير كل الشؤون”.

واعتب أن “الحكومة الفلسطينية يف غزة تعمل وحيدة من دون عالقات أو تواصل دويل عىل رغم 
أنها جاءت بطريقة ديوقراطية”، مشيداً “بإدارتها لشؤون املواطنني وحاميتهم يف ظل الصعوبات التي 
تواجهها”. ورأى أن الواليات املتحدة “أصبحت دولة متثل خطراً كبرياً عىل كل العامل الحر، بامتالكها 
وسائل تكنولوجية متقدمة يف ارتكاب جرائم الحرب يف كل مكان”. وأوضح أّنها “متتلك قاعدة بحرية 
الناس  نووية يف واشنطن تضم األسطول البحري، من غواصات وسفن تسري بوقود نووي، يؤثر عىل 

والبيئة”.

ألنها  والضفة،  غزة  بني  الفلسطينية  املصالحة  تحقيق  إىل “رضورة  حديثه  ختام  يف  كالرك  ودعا 
تحميه عىل  يجد حكومة  أن  الفلسطيني من خالله  الشعب  يستطيع  الذي  الوحيد  والحل  الوسيلة 

الوجه الصحيح، وبذلك يكون له مكان يف التاريخ”.


