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وثيقة رقم 135:

مجلس حقوق اإلنسان يصدر قراراً إليفاد بعثة مستقلة للتحقيق يف الهجوم 
عىل قافلة مساعدات قطاع غزة135

2 حزيران/ يونيو 2010

صوت مجلس حقوق اإلنسان اليوم لصالح قرار يقيض بإرسال بعثة مستقلة للتحقيق يف الهجوم 
عىل قافلة مساعدات غزة، مديناً بشدة الترصفات اإلرسائيلية ضد أسطول الحرية.

وصوت املجلس بأغلبية 32 صوتاً لصالح القرار وثالثة ضده وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت، 
الناجمة عن هجوم إرسائيل عىل السفن  الخسارة يف األرواح  وشجب املجلس املكون من 47 عضواً 

وطالب إرسائيل بإطالق رساح جميع األشخاص واملعدات املحتجزة عىل منت السفن.

وصوتت كل من إيطاليا والواليات املتحدة وهولندا ضد القرار، الذي طالب أيضاً برفع الحصار 
فوراً عن قطاع غزة.

وجرح  املدنيني  من  عدد  وفاة  إىل  املساعدات  سفن  عىل  اإلرسائيلية  القوات  هجوم  أسفر  وقد 
عرشات آخرين.

وكان مجلس األمن قد أصدر بياناً رئاسياً أمس أدان فيه “األعامل التي أدت إىل وقوع خسائر يف 
أرواح املدنيني ودعا إىل إجراء تحقيق محايد وذي مصداقية وشفاف”.

كام دعا األمني العام، بان يك مون، إىل إجراء تحقيق عاجل وناشد بإطالق رساح املحتجزين.

مئات  إىل  باإلضافة  إنسانية  مواد  متنها  عىل  تحمل  غزة  إىل  املتوجهة  املساعدات  قافلة  وكانت 
الناشطني من دول مختلفة.

الحصار املفروض عىل غزة وأعربت عن قلقها إزاء عدم  وكانت األمم املتحدة قد شجبت مراراً 
كفاية املواد الواردة إىل القطاع لتلبية االحتياجات األساسية وبدء عملية إعادة اإلعامر.

وثيقة رقم 136:

بيان بنيامني نتنياهو حول قضية اعرتاض سفن أسطول الحرية136

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(
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“إذا مل نوقف السفن فسوف يصبح هناك ميناء إيراين يف غزة”

“إن السفينة ]حيث وقعت االشتباكات العنيفة لدى السيطرة عليها[ مل تكن سفينة حّب بل إنها 
كانت سفينة كراهية”
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نوعها.  من  األوىل  ليست  النفاق وهي  تنطوي عىل  دولية  تواجه حملة  إرسائيل  دولة  إن   ..“

اإلرسائيليني  املدنيني  عنارص حامس عىل  أطلقها  التي  الصواريخ  آالف  عامنيْ ضد  قبل  تحّركنا  لقد 

وراء  عنارصها  اختبأ  فيام  ]اإلرسائيليني[  املدنيني  حامس  استهدفت  وقد  غزة.  من  خروجنا  بعد 

املستطاع  قدر  محاوالً  لحامس  حينه  يف  الدفاع  جيش  تصدى  وقد  ]الفلسطينيني[.  املدنيني  ظهور 

املتحدة  األمم  التهامات  عرضة  كان  ترى  يا  فمَن  ذلك  ورغم  األبرياء،  السكان  إصابة  تجنب 

الجهة املتهمة هي حامس بل إرسائيل. ولشدة أسفي فإن مشهداً  بارتكاب جرائم حرب؟ مل تكن 

اآلن. يتكرر  مامثاًل 

تهريب  يف  إيران  فيام متيض  التسلّح  تواصل  إن حامس  كام هي:  الحقائق  عليكم  أطرح  دعوين 

أسلحتها إىل غزة. يهمّني التأكيد لكم أن الصواريخ والقذائف التي تهرّبها إيران إىل غزة تستهدف أوالً 

رضب التجمعات السكنية املحيطة بقطاع غزة ومنها برئ السبع وأشدود. أتذكر كيف كنت قد نّبهت 

إىل هذا األمر لكن تحذيري مل ُيؤخذ مأخذ الجد. أما اآلن فدعوين أقول لكم إن الصواريخ والقذائف 

التي تحاول إيران – وبنجاح جزيئ – تهريبها إىل غزة تستهدف إصابة التجمعات السكنية املحيطة 

بتل أبيب وهرتصليا وأورشليم القدس وحتى ما هو أبعد منها، علاًم بأن بعض هذه الصواريخ أصبح 

موجوداً داخل غزة.

وبالتايل فإن من واجبنا – وأيضاً من حقنا بحكم القانون الدويل واملنطق السليم – أن مننع دخول 

الواجب  هذا  أيضاً  السابقة  الحكومة  أدركت  وقد  براً.  أو  بحراً  أو  إىل غزة سواء جواً  األسلحة  هذه 

إىل  السالح  تهريب  عمليات  منع  بغية  غزة  عىل  البحري  الطوق  تفرض  جعلها  مام  عليها  املفروض 

حامس. وكان الهدف من رحلة قافلة السفن األخرية اخرتاق الطوق البحري هذا. مل يكن الهدف جلب 

البحري.  الطوق  الهدف اخرتاق  البضائع والشحنات إىل غزة، بل كان  البضائع حيث نسمح بدخول 

ولو تم فعاًل اخرتاق الطوق البحري لكانت تتبع رحلة السفن هذه عرشات أو مئات السفن األخرى. 

التي يكن نقلها عىل ظهر السفن يختلف متاماً عام خُبناه من األسلحة  القتالية  الوسائل  إن حجم 

الجاري تهريبها عب األنفاق، إذ يكن عب أي سفينة تهريب مئات الصواريخ والقذائف وكميات ال 

ُتحىص من الوسائل القتالية.

اعرتضناها يف عرض  عندما  لة  محمَّ )فرانكوب(  وتُدعى  إحداهام  وكانت  وأوقفنا سفينتنيْ.  سبق 

البحر العام املايض مبئات األطنان من الوسائل القتالية التي أرسلتها إيران إىل حزب الله. أما السفينة 

قطع  من  األطنان  عرشات  ظهرها  عىل  ضبطنا  كيف  تذكرون  فلعلكم  إي(  )كارين  وتدعى  األخرى 

السالح التي أرسلتها إيران إىل غزة. وبالتايل يحتم علينا واجبنا تفتيش أي سفينة تحاول الوصول إىل 

غزة وضبط أي أسلحة قد تنقلها والسامح بدخول البضائع األخرى.

أرجو أن أوضح ملواطني إرسائيل والعامل مغزى عدم إقدامنا عىل هذه اإلجراءات. إن مغزى األمر 

أبيب وأورشليم  الكيلومرتات عن تل  بُعد عرشات  إيراين يف غزة عىل  ونتيجته ليس إال وجود ميناء 

القدس مام يحمل يف طياته تأثرياً مدمراً عىل حياة أي مواطن إرسائييل وُيعتب تهديداً حقيقياً ألمن 
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إرسائيل. دعوين أقول لكم – مثلام أقول ذلك ألصدقائنا وللدول التي تنتقدنا: إن وجود ميناء إيراين يف 

البحر األبيض املتوسط سوف يشكل تهديداً حقيقياً للدول األوروبية ودول أخرى عديدة. لذا تضطرّنا 
الحاجة إىل اعرتاض وتفتيش أي سفينة متجهة إىل غزة وهكذا فعلنا يف الحالة هذه أيضاً.

لقد عرضنا اقتياد السفن إىل ميناء أشدود وإخضاعها لتفتيش أمني ومن ثم نقل ]شحناتها[ إىل 

غزة. وباملناسبة فقد طرحت مرص اقرتاحاً مامثالً. غري أن منظمي قافلة السفن رفضوا لشدة أسفنا هذا 

االقرتاح. ولذلك مل يبق أمامنا إال خيار الصعود عىل السفن. وقد مرت العملية يف 5 سفن بهدوء نسبي 

ومن دون أن تتخللها إصابات أو أحداث استثنائية، لكننا واجهنا يف السفينة السادسة شيئاً مختلفاً 

متاماً، إذ ُجوبه جنودنا مبجموعة متطرفة وعنيفة دعمت يف املايض تنظيامت إرهابية دولية وأصبحت 

تدعم اآلن حركة حامس اإلرهابية. إنها مل تكن سفينة حّب بل سفينة كراهية، ومل تكن الرحلة مساملة 

بل كانت رحلة ألنصار اإلرهاب. إن املقاتلني الذين صعدوا ظهر السفينة تعرضوا العتداء بالسكاكني 

والهراوات كام ألقي بعضهم من ظهر السفينة وتم انتزاع سالحهم وإطالق النار عليهم. إنني تحدثت 

للفتك  كانت هناك محاولة  ُيقتلون.  وكادوا  النار  تعرضوا إلطالق  أنهم  وأيقنت  أنفسهم  الجنود  مع 

السكينة  يريدون  نشطاء مساملون  السالم؟ هل هم  نشطاء  أسألكم: هل هؤالء هم  أن  أرجوا  بهم. 

والطأمنينة؟ ال، إنهم من مؤيدي اإلرهاب والتطرف والعنف.

البطولة  عن  تنم  مثالية  بصورة  أنفسهم  عن  دافعوا  الدفاع  جيش  جنود  أن  إىل  اإلشارة  يجب 

أسائل نفيس كيف كان جنود من دول  أنني  بهم. كام  أعتّد  النفس مام يجعلني  والشجاعة وضبط 

أخرى ديقراطية سيتعاملون مع وضع مشابه حيث أعتقد بأنهم كانوا سينتهجون يف أفضل الحاالت 

النهج ذاته، ال بل أرى أنهم كانوا سيتجاوزونه كثرياً يف حاالت عديدة.

بالطبع نأسف إلزهاق األرواح ]خالل عملية السيطرة عىل السفينة[ إال أن جنودنا واجهوا خطر 

الدويل – علاًم  الفتك بهم. أود توجيه السؤال اآليت إىل املجتمع  املوت ودافعوا عن أنفسهم خشية 

بأنني طرحت هذا السؤال عىل قادة بارزين يف العامل اتصلت بهم يف األيام األخرية: ماذا كنتم أنتم 

ستعملون يف حالة كهذه؟ ماذا كنتم ستامرسونه لحامية مواطنيكم من آالف الصواريخ؟ كيف كان 

جنودكم يترصفون يف وضع مامثل؟ إننا جميعاً نعلم الحقيقة. وبالتايل فإننا سنواصل حامية مواطنينا 

والسامح لجنودنا بالدفاع عن أنفسهم من منطلق حرص إرسائيل عىل مامرسة حقها يف الدفاع عن 

النفس.

إنني أعتب أن الواجب األول امللقى علينا هو واجب حامية أمن سكان إرسائيل وأطفالها. إن األمن 

يفوق أي اعتبار آخر. ومن األهمية مبكان أن تكون هناك وحدة ومتاسك بيننا يف هذه القضية كونها 

مصريية بالنسبة لنا”.


