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وثيقة رقم 187:

ترصيح صحفي ألكمل الدين إحسان أوغلو حول استيالء “إرسائيل” عىل 
سفينة الكرامة املتجهة إىل قطاع غزة187

20 متوز/ يوليو 2011

ة،  بشدَّ أوغيل  إحسان  الدين  أكمل  البوفيسور  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  العام  األمني  أدان 

استيالء إرسائيل عىل سفينة الكرامة الفرنسية التي تحمل مساعدات إنسانية واملتضامنني مع الشعب 

القوانني  عىل  فاضحاً  تعدياً  عليها  ومن  السفينة  احتجاز  معتباً  غزة،  قطاع  يف  املحارص  الفلسطيني 

واألعراف الدولية. 

وأضاف األمني العام بأن استمراَر االحتالل اإلرسائييل ومنعه وصول قوافل املساعدات اإلنسانية 

إىل قطاع غزة املحارص، واعتدائه عىل املتضامنني الدوليني مع الشعب الفلسطيني املحارص، بالتزامن 

االنتهاكات  تجاه هذه  حازماً  دولياً  موقفاً  يستوجب  غزة،  قطاع  العسكري عىل  عدوانه  تصعيد  مع 

والجرائم املتكررة. 

وأّكد األمني العام عىل رضورة مواصلة حمالت التضامن الدولية من أجل فكِّ الحصار اإلرسائييل 

عن قطاع غزة، داعياً املجتمع الدويل إىل تحمل مسؤولياته وإنهاء هذا الحصار اإلرسائييل غري القانوين 

والجائر ضد الشعب الفلسطيني. 

وثيقة رقم 188:

بيان للحركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيني حول االنتهاكات اإلرسائيلية 
ملقربة مأمن الله188
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املساس  من  فيه  حذرت  بيانًا  الخميس،  اليوم  الفلسطيني  الداخل  يف  اإلسالمية  الحركة  عممت 
اإلرسائيلية،  املؤسسة  قبل  تعرضت النتهاكات عديدة من  والتي  القدس  الله يف  مأمن  بحرمة مقبة 

وجاء يف البيان:

آخر ما ورد عن الصادق املصدوق “إن مل تستح ِ فاصنع ما شئت” رواه البخاري، وهو ما ينطبق 
قوالً وعمالً عىل املؤسسة اإلرسائيلية وما يتبعها من أذرع ومؤسسات... فقد طلعت علينا دائرة أرايض 
الحركة اإلسالمية قامت  أن  الكالم تزعم فيه  بالشطط والكذب والتزوير وَهَذَر  ببيان ميلء  إرسائيل 
بزرع 500 قب يف مقبة مأمن الله. فباإلضافة إىل أّن هذه الدائرة متارس املؤسسة اإلرسائيلية من خاللها 
االضطهاد الديني عب مصادرة األوقاف واملقدسات واملساجد والزوايا والتكايا واملقابر، فها هي تصدر 

بياناً وكأن املقبة مقبتها وكأن األرض أرضها. 

عندما تتضح البدايات تتضح النهائيات واملآالت، فدائرة أرايض إرسائيل ذراٌع استعامري سلطوي 
تنفذ من خالله املؤسسة اإلرسائيلية سياستها، ومقبة مأمن الله تحديداً مقبة إسالمية خالصة منذ 


