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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

21 متوز/ يوليو 2011

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 
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عن  الكلم  حرفت  إن  نفعاً  غريها  وال  الدائرة  هذه  يجدي  ولن  اللحظات  هذه  وإىل  العمري  الفتح 
القانون  دولة  يف  إال  األغلبية  انتهاك  محل  األرض  أصقاع  يف  األقليات  مقابر  كانت  فمتى  مواضعه، 

والعدالة االجتامعية!!

ومتى كان االضطهاد الديني رافعة لفرض السيطرة والقهر والقوة إال يف أيام الصليبية األوىل وهذه 
املؤسسة اإلرسائيلية. 

الكذب  بغربال  الشمس  فالحقيقة ال تغطيها  الدائرة من كالم ومهام زّورت،  مهام روجت هذه 
من  ومصادرات  ونهب  رسقة  من  له  تعرضت  ما  وإن  للمسلمني  املقبة  هذه  أن  نقول  واالفتئات 
االحتالل اإلرسائييل للقدس عام 1948 وحتى هذه اللحظات ال يلغي أبداً قدسيتها بل يؤكدها مجدداً 
ونحن يف الحركة اإلسالمية عازمون عىل الحفاظ عىل ما تبقى من مقدسات، ريض من ريض وأىب من 
أىب، وأن األعامل التي تنسبها هذه الدائرة يف املقبة لفضيلة الشيخ رائد صالح وللحركة اإلسالمية هي 
تزال  املؤسسة اإلرسائيلية حرمتها ونبشتها ودمرتها وحاولت وما  انتهكت  التي  للقبور  ترميم  أعامل 
إعادة  فإننا نحذر من  بقبور موتانا ومبقدساتنا  إذ نحذر من املساس  تغيري معاملها وحقيقتها، وإننا 
لهذه  الفوري  بالوقف  األرايض  بدائرة  يسمى  ما  ونطالب  الله  مأمن  مقبة  يف  موتانا  حرمة  انتهاك 

االنتهاكات الفظة ملقدساتنا وإن الله لبلمرصاد. 

)َوالّلُه َغالٌِب َعىَل أَْمرِه َولَِكنَّ أَْكَثَ النَّاِس الَ َيْعَلُمون(
الحركة اإلسالمية

الخميس – 2011/7/21

املوافق 20 شعبان 1432هـ

وثيقة رقم 189:

مقابلة مع بنيامني نتنياهو حول موقف “إرسائيل” من الثورات العربية189 
]مقتطفات[

21 متوز/ يوليو 2011

).....(

وبشأن ما يجري يف املنطقة من ثورات ونتائج ذلك عىل عملية السالم يف الرشق األوسط تساءل 
نتنياهو: “إىل أين يتجه الربيع العريب؟”، موضحاً أنه “إذا كان يتجه نحو الديقراطية واإلصالح حتى 
لو كانت عملية إصالح مقيدة ونحو الحداثة وهامش أكب من الحريات؛ فهذا سيكون له نتائج طيبة 
عىل إرسائيل. أما إن كان يتجه ليأخذ منحى الديكتاتورية اإليرانية كام يحدث اآلن يف إيران وهيمنتها 

عىل لبنان، فسيكون ذلك سيئاً عىل الشعوب يف املنطقة والسالم عىل حد سواء”. 

يف الوحيدة  الديقراطية  ليست  هي  إرسائيل  أن  فيه  أقول  الذي  الوقت  يحني  أن  “آمل   وقال: 
الرشق األوسط، بل واحدة ضمن دول عربية ديقراطية، لكني أدرك متاماً أن هذا األمر يتطلب ردحًا 

من الزمن، وأدرك أنه قد يصطدم بعثات كبرية”. 


