
336

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 117:

العام  واملؤمتر  اإلسالمي،  القومي  واملؤمتر  العريب،  القومي  املؤمتر  بيان 
لألحزاب العربية، والهيئة الشعبية العربية للتعبئة الشعبية حول املجزرة 

الصهيونية ضّد سفن أسطول الحرية117

31 أيار/ مايو 2010

منذ قيام الكيان الصهيوين، وبخاصة منذ مسرية التسوية واملفاوضات العبثية العربية مع الكيان 

األبيض  البحر  ومبجزرة  واليوم  فساداً،  العربية  األرض  كل  األرض،  يف  يعيث  العدو  وهذا  الصهيوين، 

البحر فساداً، مجزرة  الدولية، يف  املياه  الصهيوين يعيث يف  العدو  اليوم ها هو  املتوسط صباح هذا 

طالت مواطنني أحراراً رشفاء من أربعني دولة من أنحاء القارات، إنها ببساطة إعالن حرب صهيونية 

عاملية عىل الضمري اإلنساين، هي جرية حرب ما كان للعدو الصهيوين أن يقوم بها لوال الوضع العريب 

الذي شارك يف إدامة الحصار عىل القطاع وأهله، وترك له التامدي يف إجراءاته ضد القدس والضفة، من 

استيطان وتهويد وتعذيب لألرسى واملعتقلني دون رادع بل، وأتاح له بقرار التفاوض الفلسطيني غري 

املبارش غطاء لكل هذه اإلجراءات فيام أتاحت مواقف املجتمع الدويل والرباعية والواليات املتحدة 

املتواصلة يف منأى عن  الفرص العتداءاتها  العريب والفلسطيني  املوقف  وما متارسه من ضغوط عىل 

املالحقة الدولية واالستهتار بالقوانني الدولية.

وإزاء هذا فإنّ مؤمتراتنا األربعة: املؤمتر القومي العريب واملؤمتر القومي اإلسالمي ]و[املؤمتر العام 

لألحزاب العربية والهيئة الشعبية العربية للتعبئة الشعبية، تعلن ما يأيت:

تحيي جميع األبطال املشاركني يف أسطول الحرية من مختلف دول العامل، وتعتب شهداء وجرحى   )1(
األسطول عىل اختالف جنسياتهم شهداء وجرحى فلسطني واألمة العربية.

تحيي الحكومة الرتكية عىل مواقفها القوية يف دعم القضية الفلسطينية ويف مواجهة هذه الجرية   )2(
النكراء عىل املستويات املختلفة كام وتحيي الدول التي دانت هذه الجرية األكرث بشاعة يف تاريخ 
الكيان الصهيوين، وتحيي مواقف الدول التي اتخذت إجراءات ضد الكيان الصهيوين وتدعو سائر 

الدول األخرى إىل محارصة الكيان الصهيوين بإجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية.

وقفتها  عىل  الشقيق  الرتيك  الشعب  جامهري  مقدمها  ويف  واإلسالمية  العربية  الجامهري  وتحيي   )3(
الغاضبة ومحارصتها للقنصلية الصهيونية يف إسطنبول، وتدعو سائر الجامهري والقوى الشعبية يف 
الوطن العريب والعامل اإلسالمي وسائر أنحاء العامل إىل محارصة مؤسسات الكيان السيايس وال سيام 

السفارات واملمثليات الدبلوماسية حتى قطع العالقات معها.

العالقات  تقيم  التي  تلك  ونطالب  الجرية  وإدانة  العربية عىل رفض  الدول  اقتصار  نعلن رفض   )4(
مع الكيان الصهيوين بكل أشكالها بقطع هذه العالقات؛ وتدعو الجامعة العربية إىل رفع غطائها 
الفلسطينية وقف هذه  السلطة  إىل  والطلب  الفلسطيني  املفاوض  املبارشة عن  باملفاوضات غري 

املفاوضات التي جرت الجرية يف ظلها.



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

337

سلطات  مع  األمني  والتنسيق  املبارشة  غري  املفاوضات  وقف  إىل  الفلسطينية  السلطة  وتطالب   )5(
االحتالل وإىل منح الجامهري الفلسطينية يف الضفة حرية التحرك والتعبري عن مشاركة أبناء الشعب 
متاحاً  يراه  مبا  عليها  والرد  الجرية  هذه  إدانة  يف  والشتات  فلسطني  أنحاء  سائر  يف  الفلسطيني 

والعودة إىل خيار املقاومة.

ونطالب مجلس جامعة الدول العربية مبشاركة تركيا الشقيقة املسلمة يف اجتامعاتها من أجل أخذ   )6(
قرارات مشرتكة ومتكاملة بحجم الجرية.

مطالبة الدول العربية جميعاً برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة وتقديم كل ما أقرته من مساعدات   )7(
بأي  إغالقه  استمرار  مبراً  يعد  مل  الذي  رفح  معب  بفتح  الشقيقة مرص  ومطالبة  إعامره،  إلعادة 
ذريعة مهام كانت، والكف عن بناء الجدار الفوالذي واستهداف أنفاق الحياة، بعد أن انتهك الكيان 

الصهيوين كل القوانني الدولية.

اإلعالن الفوري عن سحب املبادرة العربية التي مل تعد تشكل بعد هذه الجرية النوعية إال غطاء   )8(
للجرائم الصهيونية، واالنضامم إىل خيار املامنعة العربية.

مطالبة مجلس األمن واألمم املتحدة التخاذ العقوبات الفورية بحق الكيان الصهيوين، بدءاً بإصدار   )9(
مذكرات اتهام وجلب بحق قادته إىل محكمة الجنايات الدولية جراء هذه القرصنة البحرية وسائر 
ما اقرتف من جرائم وتفعيل تقرير لجنة جولدستون وتقرير ريتشارد فولك وسواها من القرارات.

سيام  وال  العامل  دول  يف  البملانيني  مع  الفورية  باالتصاالت  القيام  إىل  العربية  البملانات  ندعو   )10(
التي لها أعضاء برملانيون وناشطون مشاركون يف األسطول إىل اتخاذ الخطوات الالزمة من خالل 
الكيان  عىل  العقوبات  لفرض  واملتابعة  املالحقة  إجراءات  كل  لفرض  وحكوماتهم  مؤسساتهم 
الصهيوين وحصار قادته ومنعهم من دخول أراضيها، واعتقالهم وتقديهم للعدالة حيثام تسمح 

قوانينهم بذلك.

وإننا لنتوجه إىل أحزابنا العربية وإىل منتسبي مؤمتراتنا وإىل سائر االتحادات والنقابات ومؤسسات 
املجتمع العريب إىل ما يأيت:

القيام بالتحركات الشعبية الالزمة واملستمرة من اعتصامات ومسريات ومهرجانات لدفع الحكومات   )1
العربية أوالً واملؤسسات اإلسالمية والدولية واألمم املتحدة والصليب األحمر  العربية والجامعة 

والدول األوروبية من أجل القيام بواجباتها عىل املستوى املحيل والعريب والدويل من أجل:

تأمني سالمة أبطال أسطول الحرية واإلفراج الفوري عنهم.  –1

تحقيق املطالب املذكورة أعاله.  –2

مواجهة الضغوط األمريكية عىل الدول العربية بضغوط عربية مقابلة عىل املصالح األمريكية.  –3

مطالبة الرباعية بإلغاء قراراتها املتعلقة بحصار القطاع.  –4

مطالبة األمم املتحدة بفرض العقوبات عىل “إرسائيل” بتخفيض عضويتها وبتعليق عضويتها يف   –5
مؤسساتها وآخرها عضوية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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العدو  لحصار  وعاملياً  وإسالمياً  عربياً  النظرية  والهيئات  األحزاب  مع  والتنسيق  باالتصاالت  القيام   )2
ومعاقبته.

وتحدي  الباسل  القطاع  عن  الحصار  كرس  محاولة  يف  الشعبي  االستمرار  عن  قطر  كل  يف  التأكد   )3
هذا الحصار باإلعالن عن بدء اإلعداد ألسطول عريب من كل قطر عريب تأكيداً عىل أن قطاع غزة 
وفلسطني بعامة قضية عربية لن تتخىل عنها جامهري أمتها، وإذا كان املواطن العريب وأبناء العامل 
اإلسالمي قد تداعوا لتقديم أرواحهم دفاعاً عن فلسطني عام 1948 فهم اليوم ما زالوا أوفياء للقدس 
واملقدسات وفلسطني وللدماء الزكية التي انسكبت يف مياه البحر املتوسط يف سبيلها هذا الصباح.

4( التظاهر أمام السفارات الرتكية إعالناً عن التأييد للموقف الرتيك الباسل.

5( إطالق حملة شعبية لسحب مبادرة السالم العربية.

عبد القادر غوقة: األمني العام للمؤمتر القومي العريب
منري شفيق: املنسق العام للمؤمتر القومي اإلسالمي

عبد العزيز السيد: األمني العام للمؤمتر العام لألحزاب العربية
عبد العظيم املغريب: املنسق العام لهيئة التعبئة الشعبية العربية

وثيقة رقم 118:

أسطول  سفن  عىل  اإلرسائييل  االعتداء  حول  الرتكية  الخارجية  وزارة  بيان 
الحرية118 

31 أيار/ مايو 2010

نرشت وزارة الخارجية بياناً بشأن االعتداء الذي تعرضت له سفن املساعدات اإلنسانية املتوجهة 
إىل فلسطني.

املساعدات  قافلة  ضد  القوة  اإلرسائييل  الدفاع  قوات  استخدام  “نتيجة  ييل:  ما  البيان  يف  وجاء 
اإلنسانية املتوجهة إىل غزة والحاملة عىل متنها عدد كبري من املدنيني من شتى بلدان العامل بينهم 
حسب  بجروح  شخصاً   30 من  أكرث  وإصابة  شخصني  مقتل  شكل  وبأشد  نستنكر  ونساء،  أطفال 

املعلومات األولية.

لقد أظهرت إرسائيل مرة أخرى وبشكل واضح أنها ترضب بحياة اإلنسان ومساعي السالم عرض 
هذا  اإلنسانية.  غري  اإلرسائيلية  التعامالت  بشدة  نستنكر  نحن  األبرياء.  املدنيني  باستهدافها  الحائط 
الحادث املؤسف الذي وقع يف املياه الدولية يعتب انتهاكاً شديداً للقانون الدويل وستنتج عنه نتائج 

ال يكن تالفيها يف العالقات الثنائية. 

باإلضافة إىل املساعي التي يقوم بها سفرينا لدى تل أبيب فقد استدعت وزارتنا السفري اإلرسائييل 
لدى أنقرة الستنكار هذا الحدث وبشدة وطلبا إليضاح عاجل. مهام كانت املبرات من غري املمكن 
قبول القيام بعمل مثل هذا ضد املدنيني الذين يقومون بنشاطات سلمية فقط. ينبغي عىل إرسائيل 

أن تتحمل مسؤولية ترصفها هذا الذي يعتب خرقاً للقوانني الدولية”. 


