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وثيقة رقم 275:

سجون  يف  األرسى  لنرصة  الجزائر  يف  الدويل  العريب  امللتقى  أعامل  إعالن 
االحتالل275

6 كانون األول/ ديسمب 2010

إعالن الجزائر

أصدر املجتمعون يف ختام أعامل امللتقى “إعالن الجزائر” الذي نص عىل ما ييل:–

قضية األرسى واملعتقلني هي من نتائج وإفرازات االحتالل الصهيوين ومخططاته العدوانية، وهذا   –1
العربية واإلسالمية وواجب  الفلسطيني واألمة  املقاومة هي حق مرشوع للشعب  أن  يؤكد عىل 
ديني ووطني وقومي وإنساين يفرض عىل األمة تبنيه واحتضانه من أجل تحرير األرض واإلنسان 

واملقدسات واسرتداد جميع الحقوق.

إن األسري يف ظل االحتالل مقاومة ورمز لنضال األمة ما يتطلب االستامتة يف النضال من أجل سالمته   –2
الجسدية والنفسية والعقلية والروحية وكرامته الشخصية، وإن التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من 
الواجبات املؤكدة واملطلوبة من كل الهيئات واملنظامت الوطنية واإلقليمية والدولية للدفاع عنها 

بكل األساليب والطرق.

الكيان  يفصلهم  الذين  املحتل  العريب  الجوالن  وأرسى   48 فلسطني  وأرسى  املقدسيني  األرسى  إن   –3
االحتالل ويف  لدى  األرس واالعتقال  يقعون يف قلب قضية  الصهيوين عن سائر األرسى يف سجونه 

معركة تحرير جميع األرسى.

التي تدعي حرصها عىل حقوق اإلنسان أن تسارع  القوى املساندة واملتواطئة مع االحتالل  عىل   –4
الدويل  والقانون  اإلنسان  لقيم وحقوق  فاضحاً  خرقاً  يشكل  الذي  وسلوكها  مواقفها  مراجعة  إىل 

ومبادئهام.

والتحقيق  اإلداري  والتوقيف  االحتالل  مراكز  يف  ومسلم  وعريب  فلسطيني  أسري   8000 قرابة  إن   –5
واملعسكرات مبا يشكلونه من عناوين شامخة إلرصار األمة عىل مواجهة االحتالل الصهيوين وبكل 
ما يواجهونه من َعسٍف وتعذيب وسوء معاملة واعتقال مبن فيهم النساء واألطفال، تبقى قضية 
املواقع  جميع  يف  العامل  وأحرار  األمة  أبناء  كل  من  تتطلب  وإنسانية  وأخالقية  ووطنية  سياسية 

الرسمية والشعبية العمل الدؤوب عنهم وتعويضهم واحتضان أرسهم وذويهم.

إن األساليب التي يتعامل بها املجتمع الدويل مع قضايا األرسى واملعتقلني واملفقودين لدى سلطات   –6
واالنتهاكات  االعتقال  من  يبر  ال  ما  بتبير  وأحيانا  مباالة  والال  بالتجاهل  تتميز  والتي  االحتالل 
القانون  الصهيونية حول احرتام  املزاعم  قانونية وغري أخالقية تفضح  املرافقة هي مامرسات غري 

والدعاية التي تروج لهذا الكيان عىل أنه واحة للديقراطية.

إن ربط قضية األرسى واملعتقلني ومجهويل املصري يف سجون االحتالل بأية أجندة سياسية أخرى   –7
املتحدة  األمم  ومليثاق  الصلة  ذات  الدولية  االتفاقيات  وكل  الدويل  للقانون  فاضحاً  انتهاكاً  يعتب 

والرشعية العاملية لحقوق اإلنسان.
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إن القوى الحية يف األمة والعامل مبا فيها منظامت حقوق اإلنسان املحلية والعربية والدولية مدعوة   –8
إىل أن تضع عىل رأس اهتامماتها وجداول أعاملها قضية األرسى واملعتقلني وما يعيشونه من معاناة 
مريرة يف سجون االحتالل ومعتقالته العلنية منها والرسية ليك تصبح قضيتهم بكل أبعادها الوطنية 
والقومية واإلنسانية شأناً يومياً رئيساً من شؤون االهتامم العريب والعاملي واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لذلك.

إن املنظامت العربية واإلقليمية والدولية الرسمية منها والشعبية مدعوة لتأسيس وكاالت وصناديق   –9
ومؤسسات وهئيات خاصة مبتابعة االهتامم القانوين واإلنساين واالجتامعي والحيايت لهؤالء األرسى 

والعائالت املنارصة لهم عىل امتداد األمة والعامل.

رضورة تأسيس شبكة عاملية لدعم األرسى واملعتقلني يف سجون االحتالل الصهيوين عىل أن تعمل   –10
اللجنة التحضريية للملتقى من أجل إيجاد الرتجمة العملية لهذه اآللية وتنفيذها.

يتوجه املشاركون يف امللتقى بتحية إكبار وإجالل لكل األرسى واألسريات يف سجون االحتالل وعهداً   –11
منا لهم عىل مواصلة درب الكفاح والنضال والجهاد من أجل أن تبقى قضيتهم حية يف الضمري 

اإلنساين إىل أن يتحرر آخر سجني يف سجون االحتالل.

الجزائر 2010/12/8

توصيات امللتقى املوجزة:

أول/  كانون  من  والسادس  الخامس  يومي  األمم”  “قرص  العاصمة  بالجزائر  املنعقد  امللتقى  إن 
ألف شخصية عربية  أكرث من  الحجة 1431 هجري وبحضور  لـ 29–30 ذي  املوافق  ديسمب 2010 
ودولية وبعد مناقشات ومداخالت مستفيضة ومعمقة، والتي أمثرت عرشات املقرتحات والتوصيات، 

التي قدمت من السادة املشاركني يف الجلسات العامة والورش، خلص إىل التوصيات التالية:–

القضية: يدعو امللتقى إىل تدويل الحملة انطالقاً من رضورة تفعيل االهتامم  عىل مستوى إبراز   –1
بالقضية مبختلف جوانبها وأبعادها اإلنسانية والقضائية مبا يفيد يف إنهاء معاناة األرسى واإلرساع 
باإلفراج عنهم كام يف اسرتداد جثامني الشهداء كافة وكشف مصري املفقودين عب املنظامت الدولية 

املختلفة.

عىل املستوى القانوين: يدعو امللتقى املنظامت واالتحادات والهيئات الحقوقية والقانونية إىل إطالق   –2
آلية للتحقيق والتقيص يف الجرائم التي ترتكب بحق األرسى واملعتقلني ويف التجاوزات للمواثيق 
الدولية ورشعية حقوق اإلنسان والعمل عىل مالحقة كل مرتكبي هذه الجرائم كافة واملشاركني 

واملساهمني معهم واتخاذ كل املبادرات القانونية املتاحة بهدف اإلفراج عنهم.

يخدم  مبا  اإلعالم  سالح  من  القصوى  االستفادة  برضورة  امللتقى  يويص  اإلعالمي:  املستوى  عىل   –3
القضية، انطالقاً من توحيد املصطلحات اإلعالمية، ويعزز حضور رموز املقاومة، األرسى وتخصيص 
القنوات  العام عب مختلف  الرأي  مساحة خاصة بهم ومبعاناتهم مبا يحفظ أرسهم، ليقدمها إىل 
العربية واألجنبية املساندة والداعمة مستفيدة يف ذلك من مختلف التقنيات والبمجيات اإلعالمية 

الحديثة.



642

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

عىل مستوى الدعم املايل: إن واقع األرسى وعوائلهم يحتاج إىل اإلرساع يف إنشاء صندوق دعم مايل   –4
انتشال عوائلهم من  املرتتبة عىل مالحقة قضاياهم من جهة ويف  املالية  األعباء  يسهم يف تحمل 

الواقع املزري الذي يواجهونه من جهة ثانية.

عىل مستوى التحركات الشعبية: يدعو امللتقى اللجنة التحضريية إىل تبني العمل من أجل تخصيص   –5
التنديد املمكنة من تظاهرات  بتنظيم مختلف أشكال  أيام لالحتجاج ضد األرس ومعاناة األرسى 

واعتصامات واحتجاجات أمام البعثات الدبلوماسية والهيئات ذات الصلة.

نداء عاجل لكل مكونات الشعب الفلسطيني برضورة إنهاء االنقسام والعمل عىل وحدة الصف   –6
بني جميع الفصائل الفلسطينية.

يويص امللتقى اللجنة التحضريية بدراسة جميع املقرتحات والتوصيات التي قدمت أثناء الجلسات   –7
العامة وجلسات الورش والعمل عىل بلورتها وتنفيذ ما يكن منها.

وثيقة رقم 276:

من  املزيد  تقديم  حول  اإلرسائيلية  األمنية  للشؤون  الوزارية  اللجنة  قرار 
التسهيالت لسكان قطاع غزة276

8 كانون األول/ ديسمب 2010

تقديم  اليوم  جلستها  خالل  املصغر(  الوزاري  )املجلس  األمنية  للشؤون  الوزارية  اللجنة  قررت 
املزيد من التسهيالت التي تسمح بتوسيع رقعة الصادرات من قطاع غزة. ويهدف القرار إىل توسيع 
وإرهايب  قمعي  لنظام  يتعرضون  الذين  سكانه  عىل  والتسهيل  القطاع  يف  االقتصادي  النشاط  دائرة 
متارسه حركة حامس. وسيتم توسيع رقعة هذه الصادرات تدريجياً عىل أن يتوقف األمر عىل اتخاذ 

االستعدادات األمنية واللوجيستية الالزمة يف معب كريم شالوم )جنوب القطاع(.

وبحسب قرار اللجنة الوزارية سُيسمح يف هذه املرحلة بتوسيع الصادرات الغزية يف فروع الزراعة 
واملفروشات والنسيج والغزل. وكانت إرسائيل قد سمحت مؤخراً بتصدير التوت األريض والزهور من 

قطاع غزة إىل األسواق األوروبية.

وتم عرض معطيات عىل اللجنة الوزارية مفادها أن مجمل النمو االقتصادي يف قطاع غزة قد بلغ 
16% خالل النصف األول من العام الحايل بالتزامن مع تراجع معدالت البطالة علاًم بأن هذا االتجاه 

ح لالستمرار خالل النصف الثاين من العام الحايل أيضاً. مرشَّ

وطرأ منذ اتخاذ اللجنة الوزارية قرارها األخري بشأن السياسة اإلرسائيلية إزاء قطاع غزة قبل حوايل 
نصف عام تزايد ملحوظ عىل عدد الشاحنات التي تدخل أرايض القطاع يومياً عب معب كريم شالوم 
علاًم بأن املعب يّتسع لعبور 250 شاحنة يومياً غري أن هذا العدد يزيد عام هو مطلوب حيث بلغ معدل 
عدد الشاحنات يومياً خالل أغسطس آب املايض 176 شاحنة مام يشكل بحد ذاته ارتفاعاً بنسبة %92 

عام كان عليه الوضع يف املايض.


