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القرارات رقم 242 و338 و425 و1515  منها  العريب اإلرسائیيل، وخاصة  بالرصاع  املتعلقة  الصلة 
و1860، كام ندین أیضاً السیاسات واألعامل اإلرسائیلیة غیر القانونیة التي تستهدف تغییر الطابع 
العريب واإلسالمي للقدس الرشقیة املحتلة وتغییر تركیبتها السكانیة وعزلها من محیطها الفلسطیني. 
اململكة  عاهل  السادس  محمد  امللك  الجاللة  یبذلها صاحب  التي  للجهود  دعمنا  مجدداً  ونؤكد 
املغربیة رئیس لجنة القدس، وكذا بجهود جاللة امللك عبد الله الثاين بن الحسین، عاهل اململكة 

األردنیة الهاشمیة يف هذا الصدد.
ندین أیضاً استمرار إرسائیل يف احتاللها الجوالن السوري املحتل واألرايض اللبنانیة املحتلة، ونؤكد   –7

دعمنا لهذین البلدین يف اسرتجاع جمیع أراضیهام التي تحتلها إرسائیل.

وثيقة رقم 174:

بيان صحفي لحركة حامس حول أسطول الحرية 1742

1 متوز/ يوليو 2011

تعقيباً عىل قيام الحكومة اليونانية مبنع سفن أسطول الحرية “2” الذي يحمل مساعدات إنسانية، 
من اإلبحار إىل قطاع غزة املحارص..، رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

يحمل  الذي   ”2“ الحرية  أسطول  لسفن  اليونانية  الحكومة  منع  نستهجن  إننا يف حركة حامس 
مساعدات إنسانية من اإلبحار إىل قطاع غزة املحارص. 

يعد  الصهيوين،  االحتالل  استجابة لضغوط  إىل قطاع غزة،  الوصول  املساعدات من  تلك  إن منع 
سلوكاً غري إنساين، ومخالفة لألعراف والقوانني الدولية، كام يعد رشاكة يف حصار الشعب الفلسطيني 

الرازح تحت االحتالل. 

إننا يف حركة حامس ندعو برملان االتحاد األورويب واملنظامت اإلنسانية كافة للضغط عىل الحكومة 
اليونانية للكف عن منعها سفن أسطول الحرية “2” من اإلبحار إىل غزة، كام ندعو إىل إنهاء الحصار 

الظامل عىل شعبنا الفلسطيني، فاستمراره يعد وصمة عار يف جبني اإلنسانية. 

املكتب اإلعالمي

الجمعة 29 رجب 1432هـ

املوافق 1 متوز/ يوليو 2011

وثيقة رقم 175:

بيان للجنة الرباعية الدولية حول الوضع يف غزة175

2 متوز/ يوليو 2011

ال تزال الرباعية قلقة تجاه األوضاع غري املستقرة التي يواجهها السكان املدنيون يف غزة، ولكنها 
تشري إىل أن الجهود املبذولة قد حّسنت األحوال خالل السنة املاضية، مبا يف ذلك الزيادة امللحوظة 
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يف أنواع ومجال البضائع واملواد التي دخلت غزة، وزيادة يف نشاط املرشوع الدويل، وتسهيل خروج 
لتشييد  املواد  إدخال  الصدد مبوافقة إرسائيل مؤخراً عىل  الرباعية يف هذا  الصادرات. وتشيد  بعض 
املنازل واملدارس الجديدة التي تبنيها وكالة غوث وتشغيل الالجئني )األونروا(، ولكنها تشري إىل أنه ال 
تزال هناك حاجة كبرية لعمل املزيد من أجل زيادة حركة الناس وتدفق البضائع من غزة وإليها، ومن 
ضمن ذلك تحرير سوق الجملة للحديد واإلسمنت. وإن الرباعية مستمرة يف حثها عىل التنفيذ الكامل 
للقرار السيايس اإلرسائييل املعلن يف حزيران/ يونيو 2010 واتخاذ مزيد من الخطوات التي لها معنى 

لتحسني الوضع يف غزة انسجاماً مع قرار مجلس األمن الدويل )1860( 2009. 

وسيعمل )أعضاء الرباعية( من خالل األمم املتحدة وممثل الرباعية توين بلري مع إرسائيل والسلطة 
الفلسطينية واملانحني واملجتمع الدويل لضامن تلبية احتياجات أهايل غزة. 

وتدرك الرباعية أن إلرسائيل مصالح أمنية مرشوعة ال بد من استمرار ضامنها. ولذا فإن أعضاء 
األسلحة  تهريب  دون  للحيلولة  الدويل  واملجتمع  ومرص  إرسائيل  مع  بالعمل  ملتزمون  الرباعية 
والذخائر املمنوعة إىل غزة، ويعتقدون أن الجهود التي تبذل لصيانة األمن يف حني يتم متكني الشعب 
الفلسطيني من الحركة والحصول عىل البضائع جهود هامة. ولذا فإن الرباعية تحث يف هذا الصدد 
كل أولئك الراغبني يف إيصال السلع والبضائع إىل أهايل غزة أن يفعلوا ذلك من خالل القنوات الرسمية 
القامئة يك يتم تفتيشها ونقلها من خالل املعابر البية املعرتف بها. وإن الرباعية إذ تأسف لإلصابات 
والوفيات التي حدثت بسبب األسطول )الذي كان متوجهاً إىل غزة( يف العام 2010 تحث عىل ضبط 
النفس وتدعو كل الحكومات املعنية إىل استخدام نفوذها لعدم تشجيع إرسال أساطيل أخرى تعرض 

سالمة املشاركني للخطر وتنطوي عىل احتامل تصعيد الوضع. 

وتدعو الرباعية أيضاً إىل إنهاء االحتجاز املستهجن لجلعاد شاليط. 

وثيقة رقم 176:

بيان االتحاد العاملي لعلامء املسلمني حول اعتقال رائد صالح والحصار عىل 
قطاع غزة176

4 متوز/ يوليو 2011

عىل  والسالم  والصالة  الظاملني،  عىل  إال  عدوان  وال  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  ربِّ  لله  الحمد 

املبعوث رحمة للعاملني، وعىل آله وصحبه أجمعني. 

)وبعد(

فانطالقاً من مسؤولية العلامء يف قيادة األمة وترشيد مسريتها نحو غد أفضل ومستقبل نهضوي 

ةٍ أُْخِرَجْت  وتنموي وريادي لقيادة البرشية تصديقاً لقوله تعاىل يف خريية هذه األمة )ُكنُتْم َخرْيَ ُأمَّ

لِلنَّاِس َتأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه( آل عمران 110.

فقد انخرط االتحاد العاملي لعلامء املسلمني وبكل قوة يف ما سمي بربيع الثورات العربية وذلك 

واألقرب  األسلم  الطريق  االتحاد  يعتبه  الذي  الطريق  اختارت  إنها  مبساندته مساندة مطلقة حيث 


