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إننا يف حركة حامس ندعو الرئيس محمود عباس ،وحركة فتح إىل إلغاء تلك األحكام السياسية
الجائرة بحق كوادر الحركة ،وإنهاءً مللف االعتقال السيايس ،وتعزيزاً لروح املصالحة والوحدة الوطنية
املكتب اإلعالمي
األربعاء  27رجب 1432هـ
املوافق  29حزيران /يونيو 2011م

وثيقة رقم :173

إعالن األستانة الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي–
دورة السالم والتعاون والتطور[ 173مقتطفات]
 30حزيران /يونيو 2011

األستانة – جمهورية كازاخستان 30–28 ،حزيران /يونيو 2011
نحن ،وزراء خارجیة ورؤساء وفود الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي املشاركین يف الدورة
الثامنة والثالثین ملجلس وزراء الخارجیة املنعقدة يف األستانة يف وقت یشهد تغیرات دینامیكیة تحمل
يف ثنایاها تحدیات وفرصاً أمام األمة اإلسالمیة والبرشیة جمعاء ،ووعیاً منا باألهمیة البالغة التي
یكتسیها هذا املؤمتر:
 –1نؤكد مجدداً تشبثنا باملبادئ السامیة لدیننا الحنیف التي ترتكز عىل قیم السالم والرتاحم والتسامح
واملساواة والعدل والكرامة اإلنسانیة لألمة وللبرشیة كافة ،ونعرب عن عزمنا عىل تعزیز السلم
والتعاون والتطور مع سائر بلدان العامل.
 –2أننا مصممون عىل إعطاء زخم جدید ملنظمة التعاون اإلسالمي ولتقویة دورها وذلك كوسیلة من
وسائل تعزیز التعاون بین بلداننا وتنفیذ الرؤیة الجدیدة واألهداف التي ینشدها العامل اإلسالمي
الذي یتطلب اإلصالح والحكم الرشید وحقوق اإلنسان عىل نحو یلبي آمال وتطلعات األمة يف القرن
الحادي والعرشین .ويف هذا الصدد ،نرحب مخلصین بالتحول الذي تشهده منظمتنا حتى تغدو
هیئة أكرث متاسكاً وفعالیة يف ظل اسمها وشعارها الجدیدین :منظمة التعاون اإلسالمي.
().....
 –5نشدد عىل رضورة التوصل إىل تسویة مبكرة للقضیة الفلسطینیة ونعرب عن كامل دعمنا ملبادرة
السالم العربیة التي تروم التوصل إىل حلٍ دائم ٍوشاملٍ وعادلٍ للرصاع العريب اإلرسائیيل .ونشید
بالجهود التي بذلتها السلطة الوطنیة الفلسطینیة يف مجال البناء املؤسيس ،وندعو املجتمع الدويل
إىل اإلقرار بالتقدم الذي تم إحرازه وإىل االعرتاف بالدولة الفلسطینیة املستقلة ذات السیادة عىل
أساس حدود  4یونیو .1967
 –6ندین بشدة بناء املستوطنات والتوسع من جانب إرسائیل والذي یشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون
الدويل والذي یمثل بدوره عقبة أمام استئناف املفاوضات املؤدیة إىل إنهاء االحتالل اإلرسائیيل
لألرايض الفلسطینیة املحتلة منذ العام  .1967وندعو إىل تنفیذ قرارات مجلس األمن الدويل ذات
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الصلة املتعلقة بالرصاع العريب اإلرسائیيل ،وخاصة منها القرارات رقم  242و 338و 425و1515
و ،1860كام ندین أیضاً السیاسات واألعامل اإلرسائیلیة غیر القانونیة التي تستهدف تغییر الطابع
العريب واإلسالمي للقدس الرشقیة املحتلة وتغییر تركیبتها السكانیة وعزلها من محیطها الفلسطیني.
ونؤكد مجدداً دعمنا للجهود التي یبذلها صاحب الجاللة امللك محمد السادس عاهل اململكة
املغربیة رئیس لجنة القدس ،وكذا بجهود جاللة امللك عبد الله الثاين بن الحسین ،عاهل اململكة
األردنیة الهاشمیة يف هذا الصدد.
 –7ندین أیضاً استمرار إرسائیل يف احتاللها الجوالن السوري املحتل واألرايض اللبنانیة املحتلة ،ونؤكد
دعمنا لهذین البلدین يف اسرتجاع جمیع أراضیهام التي تحتلها إرسائیل.

وثيقة رقم :174

بيان صحفي لحركة حامس حول أسطول الحرية 2
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 1متوز /يوليو 2011
تعقيباً عىل قيام الحكومة اليونانية مبنع سفن أسطول الحرية “ ”2الذي يحمل مساعدات إنسانية،
من اإلبحار إىل قطاع غزة املحارص ،..رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
إننا يف حركة حامس نستهجن منع الحكومة اليونانية لسفن أسطول الحرية “ ”2الذي يحمل
مساعدات إنسانية من اإلبحار إىل قطاع غزة املحارص.
إن منع تلك املساعدات من الوصول إىل قطاع غزة ،استجابة لضغوط االحتالل الصهيوين ،يعد
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 “ ”2من اإلبحار إىل غزة ،كام ندعو إىل إنهاء الحصار
الظامل عىل شعبنا الفلسطيني ،فاستمراره يعد وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
املكتب اإلعالمي
الجمعة  29رجب 1432هـ
املوافق  1متوز /يوليو 2011
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بيان للجنة الرباعية الدولية حول الوضع يف غزة
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 2متوز /يوليو 2011
ال تزال الرباعية قلقة تجاه األوضاع غري املستقرة التي يواجهها السكان املدنيون يف غزة ،ولكنها
حسنت األحوال خالل السنة املاضية ،مبا يف ذلك الزيادة امللحوظة
تشري إىل أن الجهود املبذولة قد ّ
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