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وثيقة رقم 169:

مجلس حقوق اإلنسان يعلن عن تشكيل اللجنة املعنية بالتحقيق يف حادثة 
سفن أسطول الحرية169

23 متوز/ يوليو 2010

انتهاكات  يف  بالتحقيق  ستقوم  التي  اللجنة  أعضاء  أسامء  اليوم  اإلنسان  حقوق  مجلس  أعلن 
القانون الدويل الناجمة عن اعتداء إرسائيل عىل قافلة سفن أسطول الحرية املحملة باملساعدات لغزة 

والتي أسفرت عن مرصع تسعة مدنيني.

وتتكون اللجنة من القايض كارل هدسون من ترينداد وتوباغو وديسموند دو سيلفا من بريطانيا 
وشانثي ديريام من ماليزيا. ومل يتم بعد تحديد رئيس اللجنة.

األطراف إىل  املتحدة يف جنيف كل  األمم  تايلند لدى  اإلنسان سفري  ودعا رئيس مجلس حقوق 
التعاون التام مع بعثة تقيص الحقائق، معرباً عن أمله يف أن يساهم العمل يف إحالل السالم والعدالة 

يف املنطقة.

وأضاف “إن خبة واستقاللية وحياد أعضاء اللجنة ستكرس لتوضيح األحداث التي وقعت يف ذلك 
اليوم ومرشوعيتها”.

إىل  السفر  قبل  املعنية  األطراف  بكل  واالتصال  لتحركاتهم  خطة  بوضع  الثالثة  الخباء  وسيقوم 
املنطقة، ومن املتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها إىل مجلس حقوق اإلنسان يف أيلول/ سبتمب.

ثالثة  بعد  يونيه  حزيران/  من  الثاين  يف  الحقائق  لتقيص  لجنة  بتشكيل  أمر  قد  املجلس  وكان 
يف  باملساعدات  محملة  سفن  ست  من  تتكون  قافلة  باعرتاض  اإلرسائيلية  القوات  قيام  من  أيام 
عرشات  وجرح  مدنيني  تسعة  االعرتاض  ذلك  جراء  وقتل  غزة،  إىل  متوجهة  كانت  الدولية  املياه 

آخرين.

وثيقة رقم 170:

ملوقف  الحركة  دعم  حول  فتح  لحركة  الثوري  للمجلس  الختامي  البيان 
محمود عباس من املفاوضات170 

23 متوز/ يوليو 2010

وفيام ييل نص البيان الختامي للدورة الرابعة للمجلس الثوري:

دورة الشهداء القادة حازم قمصية، ومحمد عودة، ورمضان البطة

الشهداء  دورة  الرابعة،  دورته  “فتح”  الفلسطيني  الوطني  التحرير  لحركة  الثوري  املجلس  عقد 
القادة حازم قمصية، ومحمد عودة، ورمضان البطة يف الفرتة ما بني 20–22 متوز 2010 يف مقر الرئاسة 

برام الله، بحضور األخ الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة املركزية.
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واستمع املجلس باهتامم إىل كلمة األخ الرئيس الذي استعرض فيها العملية السياسية منذ مؤمتر 
أنابولس حتى اآلن وإىل العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية.

وأكد املجلس دعمه الكامل ووقوف حركة فتح الصلب مع األخ الرئيس مبواقفه الثابتة والحازمة 
فيام يتعلق باملفاوضات املبارشة ورضورة تحقيق املبادئ األساسية لهذه املفاوضات بوقف االستيطان 
األمريكية  اإلدارة  وإعالن  الفلسطينية،  الوطنية  للحقوق  استناداً  السياسية  العملية  مرجعية  وتحديد 
الدولة   1967 حزيران  من  الرابع  بحدود  يتعلق  فيام  الدولية  والقرارات  األورويب  واالتحاد  السابقة 

الفلسطينية التي تشمل القدس الرشقية والبحر امليت وغور األردن واملنطقة الحرام وغزة.

املوقع بشأن ذلك، وفوض املجلس  بإيضاح  اإلدارة األمريكية  وشدد املجلس عىل رضورة مطالبة 
األخ الرئيس باتخاذ الخطوات الرضورية لحامية حقوق شعبنا الوطنية يف تحركاته السياسية.

اجتامعها  يف  العربية  املتابعة  لجنة  ودعا  الفلسطيني  للموقف  الداعمة  العربية  املواقف  ومثن 
املقبل يف التاسع والعرشين من الشهر الجاري إىل مواصلة دعمها وموقفها املشارك واملساند للموقف 
اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  مع  املوقف  وتنسيق  تعزيز  استمرار  املجلس برضورة  وطالب  الفلسطيني، 

ومجموعة دول عدم االنحياز واالتحاد اإلفريقي ودول أمريكا الالتينية واالتحاد األورويب.

الضغط  األمريكية مع قوى  املتحدة  الواليات  الهامة يف  ولقاءاته  الرئيس  األخ  عالياً جوالت  ومثن 
اليهودية والصحافة األمريكية، وكذلك زياراته املفيدة ملختلف دول العام واإلنجازات التي تحققت من 
هذه اللقاءات، وحيا موقف األخ الرئيس واستجابته لتوصية املجلس برضورة اإلرساع بإجراء التغيري 
الوزاري مبا يحقق تعزيز دور الحكومة وتعزيز صمود شعبنا ملواجهة التحديات، وتعزيز دور حركة 

فتح يف خدمة أبناء شعبنا والسهر عىل مصالحهم.

وأكد املجلس مساندته ملوقف الرئيس فيام يتعلق باستعادة وحدة الوطن وإنهاء االنقالب يف غزة 
ودعمه لكل الجهود املبذولة لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبري يف مقدمتها رضورة التوقيع عىل ورقة 
املصالحة املرصية، مع رضورة استنهاض القواعد واألطر الحركية ملساندة موقف الرئيس يف الساحات 

العربية واملحافل الدولية عىل جميع األصعدة.

وناقش قضية تأجيل االنتخابات املحلية واستمع إىل رؤية وتحليل األخ الرئيس بالخصوص وموقفه 
الحاسم بفصل األعضاء الذين خرجوا عن االلتزام الحريك، وشدد عىل رضورة استكامل رشوط العضوية 
الحركية  الرقابة  للجنة  املوسع  التقرير  إىل  واستمع  للحركة،  املالية  املوارد  وتعزيز  االشرتاكات  ودفع 
وحامية العضوية والذي تناول وجه القصور يف األداء الحريك وكيفية املعالجة عىل الصعد التنظيمية 

واإلعالمية والثقافية والعالقات مع الفصائل الوطنية.

وأوىص املجلس بتشكيل لجنة لتقيص الحقائق واستخالص العب بكل ما يتعلق باالنتخابات املحلية 
بأقىص رسعة وتشكيل لجنة تحقيق يف مختلف املحافظات لرصد املخالفات والخروقات التي حدثت 

التخاذ العقوبات الالزمة وفق النظام الداخيل.

وأعرب املجلس عن تقديره للتقرير الذي أعدته لجنة غزة، وتناول املخاطر التي تتهدد املرشوع 
الوطني نتيجة استمرار االنقالب، ومحاوالت حامس خلق سلطة األمر الواقع يف توافق مصلحي مع 
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إرسائيل، ووضع التقرير تصورات مستقبلية ملعالجة الوضع الشاذ، والعمل عىل استعادة وحدة الوطن 
مع التأكيد عىل مواصلة السلطة الوطنية تحّمل مسؤولياتها اتجاه الحياة اليومية ألبناء شعبنا يف غزة 
خاصة  عليا  لجنة  بتشكيل  املجلس  وأوىص  ومدنيني،  عسكريني  الوطنية  السلطة  موظفي  وإنصاف 

ملتابعة التقرير.

وتوقف املجلس أمام جهود املصالحة الوطنية وخاصة يف أعقاب الترصيحات اإلرسائيلية األخرية 
التي أوضحت بجالء اسرتاتيجية االحتالل منذ االنسحاب األحادي من قطاع غزة 2005، وما تبع ذلك 
من أحداث هادفة إىل فصل القطاع عن الضفة الغربية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية وخاصة 
التواصل  برضورة  الدويل  املجتمع  إقرار  رغم  غزة  يف  حامس  حركة  نفذته  الذي  الدموي  االنقالب 

الجغرايف وما أكدته اتفاقات أوسلو عىل الوحدة الرتابية.

وعب عن دعمه لجهود األخ الرئيس والسلطة الوطنية لرفع الحصار الظامل عن قطاع غزة وفتح 
العربية  بإلقاء مسؤولية قطاع غزة عىل جمهورية مرص  اإلرسائييل  املخطط  املعابر جميعها إلفشال 

الشقيقة التي مثن املجلس دورها الحريص عىل وحدة الرتاب والشعب فلسطيني.

أعضاء  الثانية  للمرة  ومنعها  القطاع  يف  حامس  حركة  مامرسات  بشدة  الثوري  املجلس  وأدان 
املجلس الثوري من الخروج إىل الضفة للمشاركة يف اجتامعات املجلس ومصادرة هويات وجوازات 
نهج  واستمرار  البالد  خارج  السفر  من  ومنعهم  السادس  العام  املؤمتر  وأعضاء  الحركة  أبناء  سفر 

االعتقاالت واالستدعاءات األمر الذي يضع عالمات استفهام كبرية حول هذه املامرسات.

ووقف أمام املخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، ومثن دور األخ الرئيس ووقوفه الداعم إىل 
العريب من قضية  املوقف  املجلس  واستعرض  ترحيلهم،  إرسائيل  القدس خالل محاولة  نواب  جانب 
دعم القدس مطالباً الجامعة العربية بتنفيذ قرار القمة العربية بدعم القدس بـ 500 مليون دوالر 

كام استعرض املجلس أوضاع شعبنا يف مخيامت لبنان، متمنياً أن يحفظ الله لبنان وشعبه ووحدته.

وأكد  رسائل،  من  وصله  ما  واستعرض  االحتالل  سجون  يف  األرسى  الثوري صمود  املجلس  وحيا 
عىل رضورة توفري احتياجاتهم وتلبية مطالبهم من قبل جهات االختصاص من أجل دعم صمودهم 
ووقفتهم الصلبة يف وجه محاوالت كرس إرادتهم مكرراً موقفه من رضورة وأهمية وضع قضيتهم عىل 

سلم األولويات، وأن ال حل سياسياً دون اإلفراج الشامل عن األرسى.

كام وجه املجلس تحية إكبار واعتزاز ألبناء حركة فتح ولكل املناضلني القابعني يف سجون حركة 
حامس يف غزة، ودعا لجان حقوق اإلنسان إىل التدخل إلنقاذ حياتهم.

وناقش املجلس مطالب املتقاعدين العسكريني، وأوىص برضورة متابعة تنفيذ توصيات املجلس 
السابقة وخاصة فيام يتعلق مبساواة رواتب املتقاعدين وحقوقهم يف الداخل والخارج ورضورة اإلرساع 

برصف مكافأة نهاية الخدمة.

واعتمد املجلس اقرتاح األخ الرئيس برضورة وأهمية وجود املجلس العام “الكونفرنس” كمرجعية 
بذلك  الخاصة  اللوائح  بوضع  املركزية  اللجنة  تقوم  أن  وتقرر  القصوى،  الرضورة  عند  تدعى  حركية 

وعرضها عىل املجلس الثوري.



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

449

وصادق املجلس الثوري عىل تنسيب ثالثة أعضاء جدد للمجلس عىل أن يتم استكامل األعضاء 
أعضاء  تحديد  املجلس  رس  وأمانة  املركزية  اللجنة  وفوض  الداخيل،  للنظام  استناداً  الحقاً  اآلخرين 
الداخيل  بالوضع  الخاصة  والتوصيات  القرارات  من  العديد  املجلس  اتخذ  كام  االستشاري،  املجلس 
وخاصة فيام يتعلق بالقرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر العام السادس ودورات املجلس الثوري 

السابقة يف إطار تقييم الوضع الحريك بعد مرور عام عىل انعقاد املؤمتر العام السادس.

األمن  عىل  الحفاظ  يف  املتواصلة  وجهودهم  وقادتها  األمنية  املؤسسة  بدور  املجلس  وأشاد 
واالستقرار لخدمة أبناء شعبهم.

ويف الختام هنأ املجلس الثوري الطلبة الناجحني يف امتحان الثانوية العامة وأبناء شعبنا يف الضفة 
والقطاع يف هذه املناسبة، متمنياً لهم النجاح والتقدم املستمر.

وثيقة رقم 171:

اعتداءات  حول  الفلسطينية  الخارجية  الشؤون  وزارة  عن  صادر  بيان 
املستوطنني ضّد الشعب الفلسطيني171

27 متوز/ يوليو 2010

يواصل املستوطنون تصعيد اعتداءاتهم اإلجرامية وإرهابهم ضد شعبنا وممتلكاته ومنازله وأرضه، 
ويدمرون كل ما تقع عليه أيديهم من مظاهر الوجود الوطني واإلنساين للشعب الفلسطيني، حيث 

قامت عصابات املستوطنني وبحامية جيش االحتالل اإلرسائييل يف اآلونة األخرية مبا ييل:

نابلس،  مدينة  جنوب  قرى  عدة  ممنهج،  إرهاب  وضمن  أمس  املستوطنني  عصابات  هاجمت   .1
وأشعلت النريان يف حقول ومزارع املواطنني يف قرية بورين أكرث من مرة خالل ساعات النهار، كام 
منازل  باتجاه  النار  وإطالق  املشتعلة،  واإلطارات  بالصخور  الرئييس  القرية  مدخل  بإغالق  قامت 

املواطنني.

الهجوم عىل قرى أخرى مثل حوارة وغريها، حيث قام جيش االحتالل بإغالق حاجز حوارة ومعاقبة   .2
املواطنني الفلسطينيني عىل ترصفات املستوطنني بدالً من معاقبة املستوطنني عىل ترصفاتهم، عب 

إجبار الفلسطينيني عىل السري بسيارتهم يف طرق وعرة وجبلية.

التعامل الهمجي مع مسريات التضامن الدويل ضد الجدار ومصادرة األرايض، واستهداف القرى   .3
التي تقوم بهذه املسريات األسبوعية، كام حدث يف كل من بيت أمر/ الخليل، والنبي صالح شامل 
الرعب  من  املواطنني ونرشوا جواً  بأعامل تخريبية وهاجموا منازل  الله، حيث قاموا  رام  غرب 

بينهم.

قام املستوطنون برشق عرشات املركبات الفلسطينية بالحجارة قرب نابلس، مام أدى إىل تحطم   .4
زجاجها، واقتحمت عصاباتهم مقام النبي يوسف يف الجزء الرشقي من مدينة نابلس بحامية قوة 

كبرية من الجيش اإلرسائييل.


