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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 70:

عىل  غزة  من  الصواريخ  إطالق  حول  الربيطانية  للحكومة  صحفي  بيان 
“إرسائيل”70 )نص مرتجم عن األصل(

21 آذار/ مارس 2011

تحدث وزير الرشق األوسط أليستري بريت بعد أعامل حامس األخرية:

“إنني أدين هذا الوابل من قذائف الهاون من قطاع غزة عىل جنوب إرسائيل يف األيام األخرية. 

)البوريم( هو  الذين كانوا يحتفلون بعيد املساخر  للمواطنني اإلرسائيليني  العشوايئ  وإن االستهداف 

أمر غري مقبول. فإطالق أكث من 50 قذيفة هاون يف غضون ساعات قليلة، فضالً عن إطالق صاروخ 

جراد عىل عسقالن مسبباً إصابات وأرضار، يشري إىل تصعيد مقلق للوضع يف الوقت الذي ترتكز فيه 

الجهود الدولية عىل إعادة إرسائيل والفلسطينيني إىل طاولة املفاوضات. وال بد أن تتوقف حامس عن 

هذه الهجامت فوراً، وأن تكبح جامح الفصائل املسلحة األخرى يف قطاع غزة. 

التابعة لحامس وهي  تأيت هذه الهجامت بعد الصور التي رأيناها األسبوع املايض لقوات األمن 

تعتدي عىل الطالب وغريهم من املتظاهرين السلميني يف غزة. وخالل فرتة نهاية األسبوع، استهدفت 

حامس أيضاً املؤسسات اإلعالمية املحلية واألجنبية. إن شعب غزة، كبقية شعوب املنطقة، لهم الحق 

املطلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي. ويجب عىل حامس أال تعتقد أن انشغال العامل مبكان آخر 

يعني غض الطرف عن أفعالهم”. 

وثيقة رقم 71:

يف  وقع  الذي  التفجري  حول  أوباما  باراك  األمرييك  للرئيس  صحفي  بيان 
القدس71

23 آذار/ مارس 2011

ونريان  الصواريخ  إطالق  وكذلك  اليوم،  القدس  يف  التفجري  املمكنة  العبارات  بأشد  أشجب  إنني 

التعازي  أحر  تقديم  يف  األمرييك  الشعب  ويشاركني  األخرية.  األيام  يف  غزة  قطاع  من  الهاون  مدافع 

وتهيب لإلرهاب.  اإلطالق  عىل  ممكن  مبر  أي  هناك  ليس  إذ  وذويهم.  القتىل  وأهايل   للجرحى 

الواليات املتحدة بالجامعات املسؤولة عن ذلك أن تكف عن هذه االعتداءات فوراً؛ ونحن نشدد عىل 

أن إرسائيل، شأنها شأن جميع الدول، لها الحق يف الدفاع عن النفس. كام نعب أيضاً عن أعمق تعازينا 

األطراف  الهدوء ونحث جميع  التزام  أهمية  أمس، ونشدد عىل  الفلسطينيني يف غزة  املدنيني  لوفاة 

العنف ووقوع إصابات بني صفوف اندالع مزيد من   عىل أن تبذل كل ما يف وسعها للحيلولة دون 

املدنيني.


