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إن القيادة الفلسطينية يهمها يف هذه اللحظة التي يتوحد فيها دم املتضامنني األصدقاء مع دم 
شعبنا، أن تتقدم من أهايل ودول ضحايا قافلة الحرية وخاصة الحكومة والشعب الرتيك الشقيق بأحر 
مشاعر العزاء واملواساة شاكرة لهؤالء املتضامنني شجاعتهم اإلنسانية وبسالتهم يف الدفاع عن حقوق 
الوطني  املناضل  مقدمتهم  ويف  للجرحى  الشفاء  متمنية  مصريها  تقرير  يف  الشعوب  وحق  اإلنسان 

الكبري الشيخ رائد صالح.

التحركات  مواكبة  ويف  الخطرية،  التطورات  متابعة  يف  الفلسطينية  القيادة  تستمر  وسوف 
الجامهريية الباسلة يف مختلف تجمعات شعبنا الفلسطيني والتي انطلقت منذ اللحظة األوىل لهذا 
وحدته  عن  السلمية  تظاهراته  عب  اليوم  يعب  إمنا  الفلسطيني  الشعب  أن  عىل  مؤكدين  العدوان، 
الرد عىل مسلسل  يلني يف  الذي ال  الوطنية، واستمرار تصميمه  بكامل حقوقه  الصلبة وعن متسكه 
الجرائم واإلرهاب اإلرسائييل من خالل إرصاره عىل انتزاع حريته واستقالله الكامل والناجز وعودته 

إىل وطنه.

وثيقة رقم 130:

خطاب رجب طيب أردوغان أمام الربملان الرتيك حول االعتداء اإلرسائييل 
عىل سفن أسطول الحرية130

1 حزيران/ يونيو 2010

أصدقايئ النواب الكرام.. الضيوف الكرام.. إىل كل من يشاهدنا عب شاشات التلفزيون لن أخاطب 
اليوم شعبي العزيز فحسب بل سأخاطب كذلك اإلنسانية جمعاء، أود أن أخاطب ضمري اإلنسانية 

وعقلها، أريد أن أشارككم عواطفي بشكل رصيح.

يوم أمس وقع هجومان داميان يف جنح الظالم أولهام يف مدينة إسكندرون التي استشهد فيها ستة 
من جنودنا وأصيب سبعة آخرون بجروح.

والثاين وقت الفجر يف مياه املتوسط حيث تلقى ضمري اإلنسانية واحداً من أشد الجروح عىل مر 
العصور.

لقد قطع الطريق عىل السفن التي ترشحت من ضمري اإلنسانية، بالسالح والجبوت ومل تستطع 
السفن التي كانت تحمل الرحمة والشفقة أن تصل إىل مبتغاها وتلطخت بالدماء.

غري  بهجوم  اإلرسائييل  الجيش  من  مسلحة  عنارص  قامت  األوىل  الصباح  ساعات  ويف  أمس  يوم 
الذي كان يحمل املساعدات اإلنسانية إىل شعب غزة،  الحرية  الدولية عىل أسطول  املياه  قانوين يف 

والذي كان عىل متنه 600 شخص من 32 دولة، وأراقوا دماء األبرياء.

القتىل  من  العديد  ترك  الذي  الهجوم  هذا  اإلنسانية خالل  املساعدات  سفن  احتجاز  تم  كذلك 
والجرحى. ومرة أخرى نلعن بشدة هذا الهجوم الذي استهدف السفن التي كانت تقل ركاباً كلهم من 

املدنيني من نساء وأطفال ورجال دين وغريهم.
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كافة أشكال اللعن:

إن الهجوم الذي قامت به إرسائيل عىل السفن التي كانت تحمل املساعدات اإلنسانية إىل غزة 

واملجزرة التي ارتكبتها قد استحقا كافة أشكال اللعن. إن هذا الهجوم هو هجوم سافر عىل القانون 

الدويل وعىل الضمري اإلنساين وعىل السالم العاملي. أقول الضمري اإلنساين ألن السفن كانت تقل ركاباً 

من كل الجنسيات واألديان ينقلون فقط مساعدات إنسانية إىل غزة املحارصة واملقاطعة.

كانت السفن قد أعلنت إىل العامل كله قبل مغادرتها عن حمولتها ونيتها. وكان 60 صحفياً من 

تركيا والعامل قد استقلوا كشهود عىل الحدث منت سفن األسطول الذي يحمل مساعدات إنسانية فقط. 

إن هذا العدوان الذي حصل عىل السفن الست وركابها الستامئة الذين كانوا ينقلون املساعدات إىل 

هو  الجوع  لرحمة  واملرتوكني  منازلهم  الذين هدمت  الفلسطينيني  إىل  واملحتاجني،  املظلومني  الناس 

عدوان صارخ عىل الفلسفة التي قامت عليها األمم املتحدة.

لقد انطلقت السفن من تركيا ومن الدول األخرى ناقلة املساعدات اإلنسانية فقط، وقد فتشت 

من قبل السلطات املختصة وفق القواعد الدولية للمالحة والسفر.

اإلغاثة.  ومتطوعي  املدنيني  سوى  الركاب  من  هذه  السفن  منت  عىل  يكن  مل  الوقت  نفس  يف 

السفن  تعرضت  فلقد  الرشوط  هذه  كل  توافر  ورغم  السفن.  صواري  عىل  األبيض  العلم  رفع  تم 

للهجوم املسلح. وبناء عىل الهجوم اإلرهايب املنفور الذي حصل يف والية هاتاي والهجوم اإلرسائييل غري 

الحقوقي عىل سفن اإلغاثة قطعنا لقاءاتنا يف التشييل وعدنا إىل بلدنا.

اتخاذ  أصدقائنا  مع  وبدأنا  التطورات  الحكومة  يف  تابعنا  للحدث  األوىل  اللحظة  من  واعتباراً 

الخطوات الالزمة.

نائباً  بوصفه  أرينج  بولنت  السيد  تناول  أمس  من صباح  والنصف  السادسة  الساعة  من  اعتباراً 

لرئيس الوزراء يف اجتامع مع الوزراء وممثيل املؤسسات املعنيني املوضوع من كافة الجوانب. تابعت 

التطورات عن  وزارة خارجيتنا ووحدات االستخبارات واإلدارات املعنية باإلضافة إىل قواتنا املسلحة 

رّدنا وحساسياتنا  وأبلغاه  اإلرسائييل هاتفياً  الدفاع  بوزير  دفاعنا  اتصل وزير خارجيتنا ووزير  كثب. 

تجاه املوضوع. وقد تابعت األحداث شخصياً مع الوزراء املرافقني يل طوال الليل وقمنا بتقييمها سوية 

وكنت عىل اتصال دائم مع تركيا. ويف هذا اإلطار تباحثنا فيام يجب فعله بكافة أبعاده وبدأنا بخطو 

الخطوات الالزمة عىل وجه الرسعة.

يف  وستستمر  الدولية  والقانونية  الدبلوماسية  الوسائل  كافة  تستخدم  الرتكية  الجمهورية  إن 

استخدامها. ويف هذا اإلطار:

تم استدعاء السفري الرتيك لدى تل أبيب.  •

ألغيت ثالث مناورات عسكرية مبمجة مشرتكة مع إرسائيل.  •

ذهب وزير خارجيتنا إىل نيويورك، ودعا مجلس األمن إىل اجتامع طارئ، وفعاًل تم عقد االجتامع   •

الطارئ.
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أعلن مجلس األمن بياناً ندد فيه بإرسائيل، وطلب مجلس األمن يف بيانه فتح تحقيق بشأن الحادث   •
ودعا إرسائيل إىل إطالق رساح املدنيني واملصابني فوراً.

ألغيت املباريات التي كان من املفروض أن يشرتك فيها منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم واملوجود   •
حالياً يف إرسائيل.

دعي مجلس حلف الناتو إىل اجتامع طارئ اليوم.  •

باإلضافة إىل ذلك فإن االتصاالت مستمرة مع كل من منظمة املؤمتر اإلسالمي، والجامعة العربية،   •
واالتحاد األورويب كام دعيت كافة املؤسسات الدولية للقيام بواجبها. ويف هذا السياق فإن منظمة 

املؤمتر اإلسالمي ستعقد اجتامعها يوم اإلثنني القادم.

وكذلك  فيها  املوجودين  ومواطنينا  اإلنسانية  املساعدات  قافلة  وسالمة  أمن  تأمني  يجب  بداية 
القيام مبا يجب لتأمني معالجة الجرحى عىل وجه الرسعة.

رفضنا العرض:

إرسائيل قالت: “لرنسل نحن الجرحى”. نحن رفضنا العرض قائلني: “إننا منلك اإلرادة والقدرة ألخذ 
جرحانا”. تحركت طائرتا إسعاف عسكريتان لنقل جرحانا وهام اآلن يف طريق العودة من هناك يف 

هذا االتجاه. والطائرات املدنية عىل وشك الوصول إىل هناك.

تم توجيه ندائنا إىل السفري اإلرسائييل الذي استدعي إىل وزارة الخارجية بإطالق رساح مواطني 
الجمهورية الرتكية والسفن التي تم حجزها يف أقرب وقت. كذلك تم اتخاذ التدابري الالزمة من أجل 
استقدام كل الجرحى إىل تركيا وتأمني معالجتهم يف بلدنا. يجب أن ال تتهرب إرسائيل التي عرقلت 
الصحيحة  اللحظة األوىل للحدث من تأمني املعلومات  الوصول إىل األخبار منذ  الدويل من  املجتمع 

للرأي العام العاملي والتعاون مع املجتمع الدويل.

فداحة الوضع الراهن:

يجب عىل إرسائيل أن تفهم فداحة الوضع الراهن وأن ال تستمر يف ارتكاب األخطاء.

الرأي العام العاملي يراقب عن كثب السلوك الذي ستقدم عليه إرسائيل يف هذه املرحلة.

تحمل  السفن  القافلة.  يف  مواطنون  لها  التي  الدول  مع  وتنسيق  اتصال  املعنيون عىل  أصدقاؤنا 
أعالم تركيا واليونان وجزر القمر. تقل أناساً من 32 دولة. ننتظر من هذه الدول رد الفعل والحساسية 
الالزمة. مرة أخرى وبهذه املناسبة نقول: يجب عىل إرسائيل أن ترفع فوراً الحصار غري اإلنساين عىل غزة. 

يجب أن ال تكون عائقاً ينع وصول املساعدات اإلنسانية املرسلة إىل الشعب الفلسطيني إىل هدفها.

أصدقايئ األعزاء

القائلة  الفكرة  كام تعلمون فإننا نعمل يف مرشوع تحالف الحضارات مع إسبانيا. هدفنا تقوية 
بإمكانية تعايش األديان والحضارات والثقافات املختلفة يف سالم وبتسامح وكذلك إحالل املحبة بدالً 
عن الحقد والكراهية. عيل أن أقول متأسفاً إن األحداث التي جرت أمس قد شكلت لطخة سوداء من 

منظور الحضارة والثقافة اإلنسانية، لقد سجلت باعتبارها عيباً كبرياً يف تاريخ اإلنسانية.
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تهور حقري:

الهجوم املسلح عىل سفن املساعدة وقتل الناس األبرياء ومعاملة الناس املدنيني معاملة اإلرهابيني 
يعتب سقوطاً من الناحية اإلنسانية وتهوراً حقرياً. نحن نعلم أن للسلم والحرب حقوقهام. ال ُيعتدى 
املدنيني ورجال  يعتدى عىل  ال  الحرب،  والشيوخ يف  النساء  يعتدى عىل  ال  الحرب،  األطفال يف  عىل 
الدين يف الحرب، ال يعتدى عىل الذين يرفعون الرايات البيض وموظفي الصحة واإلغاثة يف الحرب. 
أما الذين يعتدون عىل هؤالء يف السلم وليس يف الحرب فال يكونون قد داسوا الحقوق فحسب وإمنا 
يكونون قد داسوا اإلنسانية وجعلوها تحت أقدامهم وقد خرجوا من اإلنسانية... حتى الطغاة وقطاع 
الطرق والقراصنة لهم حساسيات معينة وقواعد أخالقية يعملون بها. إن وصف من ال يلك أي وازع 

أخالقي أو أية حساسية أخرى بهذه الصفات إمنا يعتب مدحاً له.

إن اعتداء إرسائيل عىل سفينة تقل متطوعني من 32 قوماً يجعلها كأنها تتحدى العامل. لقد أصيب 
الهجوم  هذا  عىل  إرسائيل  حكومة  تعاقب  أن  تأكيد  وبكل  قطعاً  يجب  كبري.  بجرح  العاملي  السالم 

الجريء وغري املسؤول واملتهور واملستهرت بالحقوق وبكافة القيم اإلنسانية.

سياسة  الكذب  من  اتخذت  إدارة  من  تحقيقاً  ينتظر  أن  من  بدالً  الدويل  املجتمع  عىل  يجب   
دولة وال يحمّر وجهها خجاًل من جرية اقرتفتها، أن يحقق يف الحادثة بكل جوانبها وأن يقابلها بالرد 
الحقوقي. نحن يف تركيا لن ندع هذا املوضوع. إن تركيا ليست دولة بنيت أمس ال جذور لها، وهي 
القبلية. يجب أن ال يحاول أحد اختبار صب تركيا أو مواكبتها. وبالقدر الذي  قطعاً ليست بالدولة 
ذاته  حد  يف  تركيا  صداقة  فقدان  إن  نفسه.  بالقدر  قاسية  معاداتها  فإن  غالية  تركيا  صداقة  تعتب 
إنني  تاريخيني مع شعب إرسائيل واملوسويني.  باهظاً. لقد كنا دامئاً عىل صداقة وتعاون  يعتب مثناً 
أؤمن بأن اإلرسائيليني الذين يراقبون هذا الهجوم بأعني دامعة وانتقاد شديد يعتبون هذا الحدث 
خطأ ال يليق أبداً برشف اإلنسانية ويفهمون جيداً كيف أنه قد شكل رضبة قاسية للصداقة القامئة 

البلدين. بني 

املامرسات غري اإلنسانية:

إن األمر ليس موضوعاً جرى بني تركيا وإرسائيل. األمر يتعلق بقيام اإلدارة الحالية التي ال تعرتف 
بالحقوق والقوانني يف إرسائيل باملامرسات غري اإلنسانية التي تستخدم العنف وتريق الدماء وتهدد 
واالستقرار  األمن  يف  ساهمت  وقد  األوسط  الرشق  يف  السالم  مع  دوماً  كانت  تركيا  العاملي.  السالم 
اإلقليميني. كذلك كانت تركيا يف املايض القريب الدولة الوحيدة التي بذلت الجهد من أجل تطبيع 
يف  تجعلها  مواقف  تتخذ  اآلن  إرسائيل  إن  ولبنان.  وسوريا  فلسطني  من  وكل  إرسائيل  بني  العالقات 

مواجهة أحد أهم املدافعني عن السالم يف املنطقة.

يجب عىل إرسائيل أن تتخىل عن تبير أفعالها الجائرة باملسوغات األمنية وعن مجونها يف إيضاح 
ذلك بانتقاداتها لـ“الال سامية”. لقد بلغ السيل الزىب.

تتورع  وال  الظلم  لنفسها  وأباحت  سياسة  العنف  من  اتخذت  إدارة  مفهوم  اآلن  الساحة  عىل 
بعده سرتها  ال يكن  الحقوقية حداً  غري  اإلرسائيلية  اإلدارة  بلغت مامرسات  لقد  الدماء.  إراقة  عن 
أو تأويلها أو التغايض عنها. آن األوان للمجتمع الدويل ليك يقول كفى. إن إرسائيل ترص عىل رفضها 
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االعرتاف بقرارات مجلس األمن الدويل التي تزيد عن املائة. لذا يجب عىل األمم املتحدة أن ال تكتفي 
بقرار اإلدانة الذي اتخذته. كذلك عليها أن تقف وراء مطلبها.

قبل قليل تكلمت مع األمني العام لألمم املتحدة وهو اآلن يف طريقه إىل نيويورك. وقال السيد 
أوباما إنه سيتصل يب يف الساعة الثامنة مساء. سوف أتكلم معهم وسأتناول معهم هذه األمور. أعلنها 

من هنا.

ال ريب يف أن املواقف الهجومية لإلدارة اإلرسائيلية إمنا تنبع من قوة تستمدها من مكان ما. ويف 
هذه النقطة بالذات فإن حساسية تركيا يف املنطقة واضحة. اتصلت من التشييل أمس بالسيدة مريكل 
اتصل  أيضاً  هو  أيضاً،  الجديد  البيطاين  الوزراء  برئيس  اليوم  واتصلت  وبغريها،  األملانية،  املستشارة 

وسأتكلم معه. اتصل من قبل وكلمته. اليوم سنتكلم مرة أخرى. وسنتكلم مع اآلخرين أيضاً.

تدمر أرضية السالم:

ال نستطيع أن نرتك إرسائيل التي تدمر أرضية السالم يف الرشق األوسط مع أفعالها وندع لها الحبل 
عىل الغارب. ال نستطيع أن نقول لها: افعيل ما تشائني. إن لكل يشء مثناً. إن فهاًم ال يحرتم حق الحياة 
ال يكنه أن يحرتم الحقوق وأن يتخذ مواقف موالية للسالم. إن فهاًم ال يويل أهمية لحياة اإلنسان ال 

يكنه أن يحرتم اإلنسان وحقوق اإلنسان.

إن دولة تريد األمن لشعبها ال يكنها أن تنجح يف ذلك عن طريق اكتساب كراهية وعداوة الدنيا. 
إن إدارة ال تعطي أهمية لشعب غري شعبها ال يكن أن يكون السالم همها.

إن إرسائيل تدمر الرتوس الدفاعية من حولها الواحدة تلو األخرى وتفقد نقاط التحالف الواحدة 
تلو األخرى وتدفع بنفسها إىل العزلة. اإلدارة اإلرسائيلية تنسف السالم اإلقليمي بنرشها الكراهية يف 

الرشق األوسط وتتحول إىل بؤرة تنرش االضطراب حولها.

يجب عىل املجتمع الدويل أن يتدخل يف هذا األمر يف أرسع وقت.

من هنا أريد أن أخاطب شعب إرسائيل: نحن كنا دامئاً يف وجه “الال سامية”، لقد رفعنا صوتنا 
عالياً يف وجه الظلم الذي وقع عىل املوسويني، ساهمنا يف أن يعيش شعب إرسائيل يف سالم وأمن يف 
الرشق األوسط. واآلن جاء دوركم يا شعب إرسائيل ليك تقفوا املوقف اإلنساين الحساس نفسه وتقولوا 
تهدد  بالحقوق  الحائط  عرض  ضاربني  الحكومة  رشكاء  يارسها  التي  العنف  فمامرسات  للظلم.  ال 
العدائية  الخطر بشكل واضح. مواقف حكومتكم  بأمنكم وسالمكم يف  وتلقي  مصالح إرسائيل متاماً 

تجعل من إرسائيل دولة متارس القرصنة وقطع الطريق كام تيسء إىل سمعة دولتكم الدولية.

الدماء  وإراقة  والكذب  بالحيلة  دولة  يديرون  أنهم  يظنون  الذين  املاجنني  اإلداريني  هؤالء  إن 
والتعدي والقرصنة ومامرسة إرهاب الدولة، هؤالء السياسيون املاجنون يسيئون وقبل كل يشء إىل 

إرسائيل وشعب إرسائيل. يجب أن تقولوا أنتم: كفى لهذا الوضع.

يف هذا السياق أود أن أشكر املوسويني األتراك لتعبريهم عن ردهم الصادق واملحق تجاه األحداث. 
إن مواطنينا املوسويني جزء من شعبنا الغايل وقد دافعوا حتى النهاية عن مواقف تركيا املحقة وال يزالون. 

ال أحد يستطيع أن ينال من أحد منهم أو أن يترصف معهم بشكل مختلف وال يجوز له ذلك.
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إخويت األعزاء

اليوم يوم جديد، إنه ميالد.

من الواضح متاماً أنه ال يشء يكن أن يستمر عىل حاله.

ال يكن لدولة عدائية متارس الجرائم واملجازر علناً أن ترفع برصها إىل املجتمع الدويل وتنظر يف 

وجهه وتتمكن من رشح موقفها ما مل تندم وتسائل نفسها عام فعلت. تلك السفن كانت سفن رحمة 

وحمولتها الضمري اإلنساين.

واحتجاز  متاماً  الدولية  املياه  ويف  اإلقليمية  املياه  عن  مياًل   72 تبعد  مدنية  سفينة  اعرتاض  إن 

السفينة وركابها هو جرية يف حد ذاته.

سئمنا من أكاذيبكم:

القيام مبذابح هو إرهاب دولة بشكل واضح.  الدماء،  إراقة  األبرياء،  الناس  الهجوم املسلح عىل 

كونوا  سئمناها...  هذه  أكاذيبكم  من  سئمنا  لقد  النار.  علينا  أطلقوا  لقد  قائلني:  ذلك  ينكرون  هم 

صادقني، صادقني. يجب إخالء سبيل السفن املحتجزة مع طواقمها واملتطوعني فوراً. ال أحد يستطيع 

تصوير املتطوعني ومن معهم من النواب األوروبيني والصحفيني الستني، وكان جتني البالغ من العمر 

عاماً واحداً مع أمه )أخيل سبيله( ]مع[ الذين كانوا عىل منت السفن، عىل أنهم يستهدفون غاية غري 

إنسانية.

مرة أخرى تجىل بوضوح كيف أن إرسائيل ترى يف الظلم غري اإلنساين لفلسطني وغزة أمراً مقبوالً 

لسنوات عديدة.

لقد أروا العامل مرة أخرى – كام سبق أن قلتها لإلداريني اإلرسائيليني من قبل يف وجوههم – أنهم 

يعرفون القتل جيداً. إنه فهم يقيد أيدي األبرياء الذين أصيبوا بجروح خطرية جراء عياراته النارية، 

املبادئ  ضوء  عىل  إيضاحه  يكن  هل  مكبل،  وهو  النقالة  عىل  الجريح  ذلك؟  إيضاح  يكن  )هل 

الدولية؟( ال يكنه أبداً أن يرشح للعامل بعد اآلن كم هو نصيبه من اإلنسانية.

أنا أعلم أن كل شعوب األرض تدين هذا الظلم الواضح، إال أن اإلدانات ال تكفي. يجب الوصول 

إىل النتيجة. يجب عىل كل شعوب العامل املطالبة بالعدالة ]أن تعلم[ بأنه سيأيت اليوم الذي ستسود 

فيه العدالة عوضاً عن القوة، نحن نريد هذا.

يف  الدويل  املجتمع  مع  وستتحرك  الدويل  القانون  يتيحها  التي  اإلمكانات  كافة  ستستخدم  تركيا 

هذا املسار. أود أن ألفت انتباه اإلنسانية جمعاء إىل النقطة التالية. إن إرسائيل بسياستها التي تريق 

أن  أو  الدامية  الجرية  به، هذه  قامت  الذي  املرشوع  غري  العمل  تبر هذا  أن  تستطيع  لن  الدماء 

توضحها. لن تستطيع إرسائيل أن تنظف يدها من الدماء بأي مسوغ مهام كان. إن املشكلة الناجمة 

عن هذا العدوان الدامي ليست مشكلة تخص البلدين فحسب بل تخص العامل كله. إننا نؤمن بأن 

أي دولة أو مؤسسة دولية تويل أهمية للقيم اإلنسانية ال يكنها أن تقف متفرجة عىل جرية بهذه 

األبعاد.
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رشيك يف الجرمية:

بعد هذه املرحلة يجب أن يعرف كل من يتغاىض عن هجامت إرسائيل الدامية أو يتعامى عنها 
أنه رشيك يف الجرية.

ال يعتب األمر دفاعاً يف وجه اإلرهاب وال مكافحة لإلرهاب بل إنه يعتب مجزرة يف حق أهل مدينة 
بأكملها، هذا ولقد أثبت الحادث األخري هذا األمر.

إنكم تقصفون أولئك الناس بالقنابل،
وتجربون فيهم القنابل الفوسفورية،

األطفال  حدائق  يف  القنابل  وترمون  املدارس  عىل  وتعتدون  واملساجد  املستشفيات  وتقصفون 
باإلضافة إىل ذلك تهاجمون مكتب األمم املتحدة!!!

وال تكتفون بهذا القدر من “الال قانونية” بل تحرمون أولئك الناس من سد كافة احتياجاتهم.

ألولئك  يحملون  الذين  الخريية  املساعدات  متطوعي  عىل  وحشيتكم  تطبقون  أنكم  عن  فضاًل 
الناس األدوية واملواد الغذائية ومواد البناء. رمبا يغمض الجميع عيونهم إزاء هذه “الال قانونية” ورمبا 
يقدم دعمه أيضاً بشكل خفي ولكنني أتكلم برصاحة وأؤكد أنه يجب عىل إرسائيل أن ال تخطئ يف 
ارتكبت اإلجرام  التي  الخطأ سيكون باهظاً. إن إرسائيل  تركيا بدول أخرى حيث إن مثن هذا  خلط 
هذا يف املياه الدولية والتي أطلقت الرصاص عىل األبرياء واملتطوعني قد اختارت االنفراد والعزلة عن 

العامل.

لن ندير ظهورنا للفلسطينيني:

ظهورنا  ندير  لن  تركيا  يف  فإننا  ظهره  وأدار  عينيه  وأغمض  الكل  سكت  ولو  أخرى  مرة  أقول 
للفلسطينيني وللشعب الفلسطيني ولغزة ولن نغمض عيوننا وسنواصل رفع صوتنا عالياً من أجل غزة.

إخويت الكرام،
فليكن شعبنا صابراً ومتيناً.

فليكن شعبنا عىل رزانة تليق به.
وسنستقبل شهداءنا ونسكنهم صدورنا.

وسنضمد معاً جراح مصابينا.

ونحن نشاهد ببالغ السعادة بأن مواطنينا يتابعون التطورات عن كثب وبحساسية بالغة ويبدون 
جميع  بأن  أؤمن  إنني  بشعبنا.  يليق  الذي  املوقف  هو  وهذا  القانون  إطار  يف  الديقراطي  ردهم 
الجميع أن  بالحكمة والعقالنية. فليعلم  مواطنينا يحافظون عىل متانتهم ورزانتهم وأنهم يترصفون 
سفن املحبة والصداقة التي انطلقت من ضمري اإلنسانية ستتغلب عىل الحواجز كلها وستصل يف يوم 

من األيام إىل أهدافها.

أخاطب من مقامي هذا أولئك الذين يدعون أنهم وراء هذه العملية غري القانونية وغري اإلنسانية: 
العملية  هذه  وراء  تقفون  ما  وبقدر  القانون،  وراء  نقف  فإننا  قانونية”  “الال  وراء  تقفون  ما  بقدر 
املدنيني  ضد  تقفون  أنتم  ما  وبقدر  والعدل.  السالم  وراء  نقف  فإننا  واإلرهاب  واالعتداء  الدموية 
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وإننا  غزة.  وأهل  والفلسطينيني  واألبرياء  املدنيني  جوار  إىل  نقف  فإننا  وفلسطني  غزة  يف  واألبرياء 
افتخرنا دوماً مبوقفنا هذا عب التاريخ واعتبناه رشفاً لنا. وبعد اآلن سنترصف انطالقاً من مسؤوليتنا 

التاريخية والحضارية ونتحرك يف إطار التقاليد التي ورثناها من خالل تجاربنا اإلدارية.

أمتنى  أنني  االعتداء اإلرسائييل كام  إثر  أرواحهم  للذين فقدوا  الرحمة واملغفرة  الله  وأمتنى من 
اإلرسائيلية  اإلدارة  عىل  تركيا.  إىل  املصابني  إلحضار  التدابري  كافة  اتخذنا  إننا  للمصابني.  عاجالً  شفاء 
ممكن.  وقت  أقرب  يف  تركيا  إىل  الخريية  املساعدات  ومتطوعي  الشهداء  وجثث  املصابني  تسلم  أن 
املشاعر  بهذه  كبرية.  إىل أرضار  املشكلة وسيؤدي  األمر سيعمق  أي موقف سلبي يف هذا  اتخاذ  إن 

واألحاسيس أحييكم من صميم قلبي.

وثيقة رقم 131:

مقابلة مع خالد مشعل حول االعتداء اإلرسائييل عىل سفن أسطول الحرية، 
والحصار عىل قطاع غزة، واملصالحة الفلسطينية131 ]مقتطفات[ 

2 حزيران/ يونيو 2010

س: لنبدأ باعتداء ارسائيل عىل “أسطول الحرية”. هل يساهم هذا يف كرس الحصار عىل غزة؟ 

ج: إننا ننظر بكل تقدير واعتزاز إىل “أسطول الحرية” وجميع املتضامنني املشاركني فيه عىل تنوع 
جنسياتهم ومواقعهم يف بالدهم. هذه خطوة شجاعة لكرس الحصار عىل غزة، وخطوة إنسانية 

مؤثرة تعلن بلغة عملية فصيحة: الحصار جرية ال إنسانية، وقد آن له أن ينتهي.

س: هل ترى رفع الحصار قريباً؟

ج: األهداف السياسية لهذا الحصار فشلت عملياً يف ظل صمود شعبنا العظيم. لذلك فالحصار إىل 
زوال بإذن الله، بخاصة يف ظل هذا الحراك الواسع إنسانياً لكرسه، وإن شاء الله يشكل “أسطول 
الدولية،  املياه  القرصنة يف  الظامل. فإرسائيل مارست  الحصار  تتكرس يف هذا  الحرية” آخر حلقة 
وارتكبت جرية بشعة بحق املتضامنني مع “أسطول الحرية” سقط بسببها العرشات من الضحايا 

والجرحى.

س: ما هي نتيجة االتصاالت التي أجريتها؟ 

ج: منذ اللحظة األوىل لهذه الجرية الوقحة، بادرنا إىل إجراء االتصاالت مع املسؤولني العرب ومع 
تركيا، فضاًل عن اتصاالت أخرى أُجريت معنا من جانب مسؤولني آخرين من دول مختلفة. وقد 

سعينا عب هذه االتصاالت إىل الرتكيز عىل ثالثة أهداف:

أوالً، اعتبار هذه الجرية محطة فاصلة ال بد من أن ينتهي الحصار بعدها بصورة نهائية، وال بد 
من فتح معب رفح من جانب األشقاء يف مرص، فهذا هو الرد الطبيعي عىل الجرية اإلرسائيلية.

ثانياً، إدانة السلوك اإلرسائييل املتمرد عىل العامل وعىل القيم اإلنسانية والقانون الدويل، ومحاكمة 
قادة إرسائيل عىل جرامئها املتالحقة.


