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وثيقة رقم 128:

بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلرسائييل حول السيطرة عىل سفن 
أسطول الحرية128

1 حزيران/ يونيو 2010

باالستيالء عىل ست سفن  اإلثنني 31.5.2010  يوم  اإلرسائييل صباح  البحرية  قوات سالح  قامت 

حاولت كرس الطوق البحري املفروض عىل قطاع غزة. وقد متت عملية االستيالء بعد عدد كبري من 

التحذيرات واإلنذارات من جانب إرسائيل وسالح البحرية التي وُجهت إىل السفن املشاركة يف القافلة، 

أن تغري وجهتها إىل ميناء  السفن  البحرية من  البحرية. حيث طلب سالح  بعملية سالح  البدء  قبل 

أشدود، وعرض عليها أن تفرغ حمولة املساعدات املخصصة لغزة يف ميناء أشدود، ليتم بعد ذلك نقل 

حمولة املساعدات إىل غزة عن طريق الب بعد إجراء الفحوصات األمنية املطلوبة.

خالل عملية االستيالء عىل السفن، قام املتظاهرون الذين كانوا عىل منت السفن مبهاجمة جنود 

سالح البحرية بالنريان الحية وبالسالح األبيض، مبا يف ذلك السكاكني والهراوات. كام خطف املتظاهرون 

قطعة سالح كان يحملها جنود جيش الدفاع. وكان من الواضح أن املتظاهرين قد أعدوا أسلحتهم 

مسبقاً بغية إصابة جنود جيش الدفاع اإلرسائييل. 

متظاهرون يستخدمون العنف ضد جنود جيش الدفاع:

اعتقل  البحر،  من  وردت  التي  التقارير  مبوجب  السفن:  قافلة  ناشطي  بحوزة  مسدسات  ضبط 

جنود جيش الدفاع عىل منت السفن التي شاركت يف القافلة التي حاولت اخرتاق الطوق البحري عىل 

قطاع غزة ناشطني عنيفني كانا يحمالن مسدسات. وكان الناشطان العنيفان قد خطفا املسدسني من 

قوات جيش الدفاع، وكام يبدو قاما باستخدامهام إلطالق النار عىل الجنود، كام يكن أن يستدل من 

حقيقة كون مشطي املسدسني اللذين كانا يحمالنهام فارغني من الرصاص.

أسلحة عرث عليها عىل ظهر سفينة مرمرة:

تم  مرمرة”،  “مايف  سفينة  داخل  اإلرسائييل  الدفاع  جيش  قوات  به  قامت  الذي  التفتيش  خالل 

الدخان واملطارق زنة  السكاكني واملقاليع والحجارة وقنابل  العديد من  اكتشاف مخبأ لألسلحة ضم 

والقنابل  والهراوات  والعيص  محيل  صنع  من  الحادة  واألجسام  الحديدية  والقضبان  كيلوغرامات   5

وسائل  باستخدام  اإلرسائييل  الدفاع  قوات جيش  لقيام  تحسباً  الغازات  من  الواقية  واألقنعة  النارية 

تفريق املظاهرات العنيفة ضد النشطاء عند اعتدائهم عىل الجنود. وقد تم استخدام هذه األسلحة 

ضد الجنود عند محاولتهم دخول السفينة.

البحرية  العنيف الذي عرض حياة الجنود إىل الخطر، اضطر جنود سالح  النشاط  بسبب هذا 

الدفاع عن  الحية من أجل  النريان  استخدام  املظاهرات ثم لجأوا إىل  تفريق  استخدام وسائل  إىل 

أنفسهم.
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الناشطون املتواجدون عىل ظهر السفينة يعتدون عىل جنود جيش الدفاع:

عندما اقرتبت القوة البحرية اإلرسائيلية من سفينة مايف مرمرة، سجلت كامريا أمنية رشيط فيديو 

يظهر فيه “نشيطي السالم” عىل ظهر السفينة وهم يعدون العدة ملواجهة الجنود بهراوات وأنابيب 

وزجاجات.

اإلصابات التي وقعت عىل ظهر مايف مرمرة:

أسفرت األحداث العنيفة التي وقعت عىل ظهر مايف مرمرة عن إصابة 7 جنود بجروح، وصفت 

جروح اثنني منهم ببالغة الخطورة. ويف صفوف املتظاهرين الذين استخدموا العنف وقعت 9 إصابات. 

ويتضح من تقارير مقاتيل جيش الدفاع من ميدان الحدث أن بعض املشاركني يف قافلة السفن كانوا 

قد خططوا للتنكيل بهم. 

السفن  قافلة  بوقف  السيايس  املستوى  تعليامت  مبوجب  البحرية  سالح  عملية  تنفيذ  جاء  وقد 

ومنعها من الوصول إىل قطاع غزة واخرتاق الطوق البحري.

إىل منظمي  كثرية  وإنذارات  تحذيرات  توجيه  بعد  القافلة  االستيالء عىل سفن  لقد متت عملية 

القافلة قبل انطالق السفن يف طريقها وكذلك أثناء رحلتها باتجاه قطاع غزة. وقد أوضح للمنظمني يف 

هذه التحذيرات أن بوسعهم الرسو يف ميناء أشدود وتفريغ الحمولة فيه، ليك يتسنى نقل الحمولة 

أعلن  أن  وبعد  لكن  الرضورية.  األمنية  للفحوصات  خضوعها  بعد  منتظمة،  بصورة  غزة  قطاع  إىل 

منظمو قافلة السفن أنهم ال ينوون التعاون وال الوصول إىل ميناء أشدود، تقرر االستيالء عىل السفن 

واقتيادها عنوة إىل ميناء أشدود. 

يُشار إىل أن جنود سالح البحرية قد واجهوا أعامل عنف خطرية، مبا يف ذلك استخدام أسلحة تم 

اعدادها مسبقاً بهدف االعتداء عىل الجنود واملس بهم. وقد عملت القوات مبوجب أوامر العملية، 

كام اتخذت جميع التدابري الرضورية من أجل تجنب وقوع أعامل عنف، لكن دون نفع أو جدوى.

الطوق  أنه يف أعقاب  القافلة من  السفن املشاركة يف  البحرية اإلرسائييل يحذرون  مقاتيل سالح 

البحري فإن منطقة غزة مغلقة أمام حركة املالحة البحرية.

نص التحذير:

السفينة مرمرة، أنت تقرتبني من منطقة أعامل عدائية خاضعة  البحرية اإلرسائييل: “إىل  سالح 

لطوق بحري. منطقة ساحل غزة وميناء غزة مغلقان أمام حركة املالحة البحرية من أي نوع كان. 

إن حكومة إرسائيل تؤيد نقل املساعدات إىل السكان املدنيني يف قطاع غزة وتدعوكم للدخول إىل 

ميناء أشدود. من هناك سيتم نقل املساعدات مبوجب تعليامت السلطات من خالل معابر الحدود 

التي  السفن  منت  عىل  أوطانكم  موانئ  إىل  العودة  يكنكم  بعدها  كمراقبني،  وبحضوركم  الرسمية 

جئتم بها”. 

الرد: “سلبي، سلبي”. 


