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وأوضح أن هذه الجرية ُتظهر مرة أخرى مدى استهتار إرسائيل بحياة املدنيني األبرياء، وتنكرها 
للسياسة  حد  لوضع  الحاجة  مدى  تظهر  أنها  كام  الدولية.  والقرارات  والقوانني  والقواعد  لألعراف 
العدوانية التي متارسها إرسائيل ويف مقدمة ذلك رفع الحصار عن شعبنا وخاصة يف قطاع غزة دون 

قيد أو رشط.

وطالب املجلس املجتمع الدويل بإدانة هذه الجرية، وأكد أنه آن األوان لرتجمة القرارات الدولية 
الداعية لرفع الحصار، التي سبق وأعلنت يف أكرث من مناسبة، بدءاً من مؤمتر رشم الشيخ إلعادة إعامر 
القطاع، والبيان األورويب يف كانون أول/ ديسمب املايض، وكافة املواقف الدولية األخرى، إىل مواقف 

عملية تلزم إرسائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، واحرتام وحدة األرض الفلسطينية.

وأعطى املجلس توجيهاته لوزارة الشؤون الخارجية للتحرك الفوري مع السفراء املعتمدين لدى 
واإلسالمية  العربية  واملنظامت  املؤسسات  كافة  صعيد  عىل  التحرك  إىل  باإلضافة  الوطنية،  السلطة 
ودول عدم االنحياز ومؤسسات األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجلس األمن إلدانة هذه الجرية والتحرك 

الفاعل لضامن رفع الحصار عن قطاع غزّة.

واعتبت الحكومة أن الرد الفلسطيني عىل هذه الجرية يتمثل يف رضورة اإلرساع يف إنهاء حالة 
إىل  الهادفة  املساعي  مع  التجاوب  إىل  حركة حامس،  وخاصة  األطراف،  كافة  تدعو  وهي  االنقسام، 
تحقيق املصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهود واملواقف الفلسطينية 
ضد سياسات االحتالل املتمثلة بالحصار واالستيطان، واستنهاض طاقات شعبنا يف الخالص من االحتالل 

وبناء الوطن ومؤسساته.

عائالت  إىل  الحارة  وبالتعازي  املتضامنني،  جميع  إىل  وإكبار  تقدير  بتحية  الحكومة  وتوجهت 
الضحايا، وإىل عموم أبناء شعبنا وكافة األحرار يف العامل، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

ملدة  الرسمي  للحداد  الالزمة  اإلجراءات  الرئيس،  السيد  توجيهات  عىل  بناًء  الحكومة  واتخذت 
ثالثة أيام وتنكيس األعالم عىل كافة املقرات الرسمية.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا هذه الجرية شهداء القضية الفلسطينية، وفتح سجل لتقبل 
التعازي يف مقر وزارة الخارجية، وبيوت عزاء يف مقرات كافة املحافظات.

).....(

وثيقة رقم 124:

ترصيح وزير الخارجية الربيطاين ويليام هيغ حول االعتداء اإلرسائييل عىل 
سفن أسطول الحرية124

31 أيار/ مايو 2010

إنني أشجب مقتل ناشطني خالل عملية اعرتاض أسطول املساعدات املتجه إىل غزة. وقد طلبنا 
املعلومات والسامح بشكل عاجل مبغادرة أي مواطنني بريطانيني مرتبطني  املزيد من  الحصول عىل 

باألسطول.
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ولقد دأبنا عىل النصح بعدم محاولة الوصول إىل غزة بهذه الطريقة نظراً للمخاطر املحيطة بها. 

لكن يف نفس الوقت هنالك حاجة واضحة ألن متارس إرسائيل ضبط النفس وتترصف وفقاً اللتزاماتها 

الدولية. سيكون من الرضوري تقيص الحقائق حول هذا الحادث، وخصوصاً التحقق مام إذا كان قد 

تم اتخاذ ما يكفي من تدابري ملنع وقوع قتىل وإصابات.

األمن  مجلس  قرار  وفق  غزة  دخول  عىل  املفروضة  القيود  رفع  أهمية  مدى  األنباء  هذه  تؤكد 

الدويل رقم 1860. إن إغالق املعابر غري مقبول ويؤدي لنتائج عكسية. وليس هنالك رد من املجتمع 

الدويل عىل هذه املأساة أفضل من التوصل بشكل عاجل لتسوية لألزمة يف غزة.

قيود،  أي  دون  غزة  إىل  املساعدات  بدخول  للسامح  املعابر  فتح  اإلرسائيلية  الحكومة  أطالب 

ومعالجة القلق العميق تجاه الوضع اإلنساين واالقتصادي املتدهور يف القطاع وتأثريه عىل جيل من 

الشباب الفلسطيني.

وثيقة رقم 125:

أسطول  سفن  عىل  اإلرسائييل  االعتداء  حول  الدويل  األمن  مجلس  بيان 
الحرية125

1 حزيران/ يونيو 2010

بيان من رئيس مجلس األمن

يف جلسة مجلس األمن 6326 املعقودة يف 1 حزيران/ يونيه 2010، أدىل رئيس مجلس األمن باسم 

األوسط، مبا يف  الرشق  “الحالة يف  املعنون  البند  املجلس يف  بنظر  يتعلق  التايل فيام  بالبيان  املجلس 

ذلك قضية فلسطني”:

يُعرب مجلس األمن عن بالغ أسفه للخسائر يف األرواح واإلصابات الناجمة عن استخدام القوة 

خالل العملية العسكرية اإلرسائيلية التي نُفذت يف املياه الدولية ضد القافلة البحرية املتجهة إىل غزة. 

وُيعرب املجلس يف هذا السياق عن إدانته لهذه األعامل التي أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن عرشة 

مدنيني وإصابة الكثريين بجروح ويقدم تعازيه إىل أرسهم.

إرسائيل.  تحتجزهم  الذين  املدنيني  وعن  السفن  عن  فوراً  باإلفراج  األمن  مجلس  ويطالب 

للبلدان  وتسمح  القنصلية،  للجهات  الكاملة  الوصول  فرص  تتيح  أن  إرسائيل عىل  املجلس  ويحث 

إىل  القافلة  من  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  وتكفل  فوراً،  والجرحى  القتىل  باسرتداد  املعنية 

. وجهتها

كامل  تحقيق  إجراء  بشأن رضورة  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ببيان  علامً  األمن  ويحيط مجلس 

يف هذه املسألة، ويطالب املجلس بتحقيق عاجل يتسم بالحياد واملصداقية والشفافية ويتامىش مع 

املعايري الدولية.


