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،  ولى للرحلةسطول الحرية منذ اللحظات األأقضية  مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان )الناصرة(،    تتابع

ومن   الفلسطيني  الداخل  من  المعتقلين  بتمثيل  وانتهاء  للمشاركة  القانونية  التقارير  بإعطاء  ابتداء 

   مورهم. أ سطول ومتابعة المشاركين في األ

 

 " على متن سفينة "مافي مرمرة   2010مساعدات كان متجها إلى غزة في الحرية أسطول 

 

أسطول الحرية، هو تجّمع من ثماني سفن يقوده ائتالف مكون من الحملة األوروبية وحركة غزة الحرة  

دولة معظمهم من تركيا،    37ناشًطا من    750(، وحملت على متنها  IHH)  واإلغاثة اإلنسانية في تركيا 

هو    لألسطولإضافة إلى حملتين يونانية وسويدية. وكان الهدف األساسي    ،ات إنسانية للمحاصرينومساعد 

وقد شارك في أسطول    .  2006منذ العام  اختراق الحصار المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة  

، رئيس  محمد زيدانالسيد  ممثل ب   48وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ    الحرية

و حينذاك،  المتابعة  رائد صالحلجنة  دعابس،  الشيخ  أبو  حماد  زعبي،  والشيخ  وحنين  لبنى  ،  والناشطة 

 ة. مصارو
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   2010وفد لجنة المتابعة يشارك في أسطول الحرية 

 

 2010وفد لجنة المتابعة يشارك في أسطول الحرية 
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 2010وفد لجنة المتابعة يشارك في أسطول الحرية 

 

 

قبالة مدينة    التقاءهاانطلق أسطول السفن من موانئ لدول مختلفة في جنوب أوروبا و تركيا، وكانت نقطة  

  29ليماسول في جنوب قبرص، قبل أن تتوجه إلى القطاع مباشرة. انطلق األسطول باتجاه قطاع غزة في  

ن الناشطين الساعين لكسر   بعشرة آالف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات م ، محماًل 2010مايو  

 ، منذ ذلك الوقت.  بًرا وبحًرا وجًوا، الذي قد بلغ عامه الثالث على التوالي المفروض على غزة  الحصار
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   2010أسطول مساعدات كان متجها إلى غزة في 

 

بفرض طوق عليها  قامت القوات اإلسرائيلية  وما إن بدأت السفينة في االقتراب من شواطئ غزة حتى  

أوغور  "ناشطين أتراك، يومها، فيما توفي الناشط التركي العاشر    9واقتحامها عسكريًا؛ ما أدى إلى مقتل  

، في  2014ايو/أيار  م  23، متأثًرا بجروحه في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة، يوم  "سليمان سويلماز 

 حين تم اعتقال النشطاء الذين كانوا على متنها قبل أن يتم اإلفراج عنهم بعد يومين. 

وأدى االعتداء  ،  "مافي مرمرة"، شنّت إسرائيل هجوًما على سفينة  2010العام    من  أيار/مايو  31في يوم  

متضامنين أتراك وإصابة    10إلى مقتل  اإلسرائيلي الذي شنته قوات خاصة من البحرية على السفينة آنذاك،  

وبررت إسرائيل اقتحامها للسفينة، بأنها أبحرت دون الحصول على إذن رسمي، وأدت تلك    آخرين.   56

 الحادثة إلى توتر العالقات بين أنقرة وتل أبيب. 

الجيش  ونظًرا لألمواج المرتفعة، تجّمع الناشطون على متن السفينة في الطابق العلوي الذي قّرر ضباط  

اإلسرائيلي أن تربض مروّحيتهم فيه، بالتزامن مع محاولة جنود البحريّة الصعود إلى السفينة من البحر  

عبر ساللم خاّصة، إال أن الجنود اإلسرائيليين المدججين بالسالح القوا مقاومة ضارية من قبل الناشطين  

 السلميين على متن الّسفينة. 
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ناشط يتهمه االحتالل باالنتماء لـ"هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان    ووفقًا للرواية اإلسرائيلية، قام 

، بربط سلم الطائرة المصنوع من الحبال بالسفينة "بشكل  (IHH)والحريات" المعروفة باسمها المختصر 

فيما  يعّرض المروحيّة والمقاتلين للخطر"، وعندها قام أحد الجنود على الطائرة بإلقاء الحبل اآلخر بسرعة  

تمت حمايته بواسطة "غطاء" من القنابل اليدوية، وقفز نحو السفينة، إال أن ذلك لم يحل دون استمرار  

 المقاومة. 

 

 ربط حبل المروحية األول 

 

وطالبت تركيا، إسرائيل باالعتذار بشكل رسمي، وهو ما فعلته األخيرة، ونُقل ملف االعتداء على السفينة  

القضائية الوطنية والدولية، في تركيا والواليات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من  إلى المحافل  

المتحدة والمحكمة   الدولي إلى مجلس حقوق اإلنسان في األمم  الملف على الصعيد  نقل  تم  البلدان، كما 

 الجنائية الدولية. 

"ما على  باالعتداء  تتعلق  إسرائيل  دعوى قضائية ضد  ُرفعت  بوالية  كما  العامة  النيابة  في  في مرمرة" 

 دولة.   37شخًصا من    490، وضمت الدعوى المرفوعة قائمة بأسماء  2012أيار/مايو    28إسطنبول يوم  
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 من اعتداءات القوات اإلسرائيلية على أسطول الحرية

 

 من اعتداءات القوات اإلسرائيلية على أسطول الحرية 
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 قيدتان بقيود بالستكيكيه نقل أحد المصابين للعالج ويداه م

 

 

 مصابون جراء االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية 
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 أحد شهداء أسطول الحرية في سفينة "مافي مرمرة" 

 

وبالرغم من عدم وصول السفينة إلى شواطئ غزة، إال أن االحتجاجات الدولية التي أعقبت الحادثة،  

فرضته على القطاع بًرا وبحًرا منذ كانون الثاني/يناير  دفعت إسرائيل نحو التخفيف من حصارها الذي 

 . 2007، وشددته منتصف يونيو/حزيران  2006

شاحنات محملّة بالبضائع إلى قطاع غزة،   10، لم تكن إسرائيل تسمح سوى بدخول  2010وقبل عام  

ة منتصف العام  ؛ المعبر الوحيد الذي اعتمدته بعد إغالقها أربعة منافذ تجاري"كرم أبو سالم"عبر معبر 

 ، عقب تشديدها الحصار على القطاع. 2007

المؤسسة العربية  مشاركة وب ، ا عاجاًل بيانً  ت صدرأقد مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في الناصرة، 

الحرية واالعتداء على   سطول أيبين موقف المؤسستين من المعالجة القانونية لملف  ،لحقوق اإلنسان

 الناشطين والمتضامنين الذين سيصلون على متنه. 

دود ولسجن النقب وتم  سأاد المحامين لميناء بإيف  مؤسسة ميزان  ت ولى لالعتقال قامفي اللحظات األ

 قربائهم واالطمئنان عليهم. أرباء المشاركين من خارج البالد لمتابعة قضايا أقالتواصل مع بعض 
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ثر مظاهرات ضد  أمن المعتقلين في المواجهات التي حدثت  اعدد كذلك عملت مؤسسة ميزان على تمثيل  

ح في عدد من النجاحات ومنها اإلفراج عن خمسة   دور واض لميزانسطول الحرية وكان أاالعتداء على 

من الطالب الجامعيين العرب الذين  اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرة الطالبية في جامعة حيفا  

 سطول الحرية. أعقاب االعتداء على أفي 

 

الذي أصدر في  ن"  نسالحقوق اإل العربية المؤسسة "  بيان مؤسسة "ميزان" و ما يلي في  وجاء  -

  "  االعتداء على أسطول الحرية جريمة دولية وقرصنة منظمةتحت عنوان "  2010/ 31/5

سرائيلية هو من يعول عليه في وقف االنتهاكات  المجتمع والقانون  الدولي وليس المحاكم اإل

 اإلسرائيلية 

بعد أن بات أسطول المساعدات اإلنسانية الذي بادرت إليه جمعيات إنسانية عالمية قاب قوسين أو أدنى  

ية قرصنة بحرية وعدوان  من الوصول لمدينة غزة، قامت قوات البحرية والطيران اإلسرائيلية بعمل

العتراض سفن األسطول واحتجاز واعتقال وقتل للمتضامنين الذين جاؤوا على متنه ومنع السفن من  

 لى ميناء غزة بأي ثمن. إالوصول 

نحن الموقعون أدناه لنعتبر هذا العمل جريمة بشعة وقرصنة بحرية ومخالفة للقوانين الدولية واألعراف  

ئيلية أخرى للتضييق على أهلنا المحاصرين في غزة منذ عدة سنوات وخنقهم  اإلنسانية، ومحاولة إسرا

،  االحتاللوقطع السبل بينهم وبين العالم الخارجي الذي أصبح واعيا لمدى فظاعة الحصار ووحشية 

 ي محاولة لكسر الحصار في المستقبل. أسرائيلية لمنع إومحاولة 

هؤالء الناشطين القادمين لهدف  تجاه   ة اإلسرائيليلمؤسسة إن االعتداء  والقتل واالختطاف الذي مارسته ا

إنساني بحت هو اعتداء على اإلنسانية جمعاء، وهو أمر يجب أن نتصدى له شعوبا وحكومات  

 ومؤسسات ناشطة في مجال حقوق اإلنسان في الداخل الفلسطيني. 

بوحدات الكوماندوز   دي بالتص  إننا نستنكر باسم المنظمات الحقوقية الموقعة قيام المؤسسة االسرائيلية

نسانية النبيلة التي جاءت لتغيث شعبا ذاق من الحصار  ساسية والقوافل ذات المهمة اإل للمساعدات األ

والظلم ويالت وويالت؛ وبما أن القضية هي قضية أخالقية وإنسانية من الدرجة األولى، وهي أهم وأكبر  

مر  نحمل األ  فإنناسرائيلية وتخضع للقوانين المحلية، من مجرد كونها قضية عادية تبحث في المحاكم اإل

للحكومات وللمجتمع الدولي الذي يجب أن يأخذ دوره في وقف هذا العدوان والخرق الواضح لكل  

 المواثيق والقوانين الدولية. 
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خالقية عن  القانونية واأل ة المسؤوليسرائيل تشكل دولة احتالل تتحمل كامل إن أننا نرى أ إننا نعلن 

  هبمسؤوليات ن ذلك لم يكن ليستمر لوال تواطؤ المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء إر غزة، وحصا

لى  إسطول الحرية من الوصول أسرائيل في منعها إن أ خالقية، كما تؤكد المنظمات الموقعة القانونية واأل

من   نسانية غزة وقيامها بعملية عدوان وقرصنة في عرض البحر فإنها تحاول منع المساعدات اإل

من قبل   نسانيةاإل نها تحاول "تجريم" تقديم المساعدات ألى شعبنا المحاصر، بل وحتى إالوصول 

نسانية، وتقوم باالعتداء الفعلي عليهم بعرض البحر مخالفة بذلك كل المواثيق  إ منظمات دولية و

وبشكل  ولي ) مر الذي يضع كافة المجتمع الد والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة، األ 

القانونية بحماية المشاركين ومنع   امسؤولياته مام  أليها المشاركون بالحملة( إخاص الدول التي ينتمي 

ن المنظمات الحقوقية الموقعة تحذر من مغبة  إ سرائيلي عليهم للمساس بهم، ودانة االعتداء اإل إاعتقالهم و

 اء عليهم واختطافهم. سرائيلي بعد االعتد تقديم المتضامنين الدوليين للقضاء اإل

المدنية   سرائيلية العسكرية أووبما أننا ال نعول أصال على المحاكم اإل  ،نحن الموقعون على هذا البيان

جراءاتها التعسفية في العدالة أو رفع هذه المظلمة، وعليه فإننا نرفض متابعة  إومرجعياتها القانونية أو 

مام  أضاء اإلسرائيلي للفصل فيه، وأننا لن نتوجه بالتماسات مر قانونيا من خالل رفع األمر إلى الق هذا األ

ال في حال طلب منظمو قافلة الحرية التدخل القانوني من  إسرائيلي إلطالق سراح المحتجزين القضاء اإل

نسانية العادلة  هدافها اإلأ جانبنا ورأوا أن ذلك يصب في مصلحة نجاح قافلة فك الحصار عن غزة وخدمة 

 لضرورة الملحة ذلك. ذا اقتضت اإأو 

ننا نحمل المسؤولية كاملة للحكومات وللمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الرسمية التي يجب أن تأخذ  إ

سرائيل  إدورها في وقف هذا االعتداء والخرق الواضح لكل المواثيق والقوانين الدولية وتحميل 

نسانية. وندعو لموقف وخطوات  إ ية كاملة جراء عملية القرصنة واالعتداء على مهمة دول امسؤولياته 

سرائيل  إوضمان اتخاذ االجراءات الالزمة لمعاقبة  سطول الحرية، أحازمة تضمن حماية المشاركين في 

 على عدوانها. 

إننا ندعو الجميع وخاصة مؤسسات حقوق اإلنسان إلى المساهمة في دفع هذا النضال اإلنساني العادل  

هلنا  ألى إسطول الحرية بالوصول ألدولي إلنجاح مهمة من خالل الضغط الجماهيري المحلي وا

المحاصرين في غزة، إضافة للتجند ألي دعم ومساندة قد يطلبها منظمو أسطول الحرية في الساعات  

سرائيلية التي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمعايير  القادمة الحاسمة نتيجة العدوان والقرصنة اإل

غاثة المنكوبين وفك الحصار عن شعب  إنسانية التي تقوم على واجب قيم اإل الدولية وجريمة تخالف كل ال

 محاصر. 
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ميزان بالشيخ رائد صالح في مكان اعتقاله في محطة   مؤسسةمحامو التقى  ، 6/2010/ 1وفي  -

  ، حداث التي رافقت االعتداء على قافلة الحريةدود وسمعوا منه عن حالته وعن سير األ سالشرطة في ا

دون   لوقت الساعات األخيرة، وكان هذا اللقاء قد منع ليه خالل إا عن التهم والمزاعم التي وجهت وأيضً 

 سباب. أإبداء أي 

ا من محامييه ومنهم المحامي خالد زبارقة ومحمد سليمان وعمر خمايسي  قد انتدب مركز ميزان عددً و

من  ت كانلى محكمة الصلح في أشكلون والتي إوقد توجه المحامون   . بو جامع لمتابعة المعتقلينأ وصابر 

بو  أفي طلب الشرطة تمديد اعتقال الشيخ رائد صالح والسيد محمد زيدان والشيخ حماد  المقرر أن تبت 

 دعابس والسيدة لبنى مصاروة. 

حداث التي رافقت االعتداء  ن تنسب المسؤولية عن األ أأن الشرطة تحاول تضح من سير التحقيقات وا

لى منطقة  إن، وقد شملت محاولة الدخول لى الشيخ رائد ورفاقه، وهي تهم وجهت لجميع المعتقلي إ

ومن ثم مهاجمة أفراد الجيش على ظهر السفينة بل واالشتراك    لألوامرعسكرية مغلقة وعدم االنصياع 

 في “لينش” ضد الجنود )ترّصد وقتل(، كما جاء في االدعاءات. 

عاقة التقائهم  إ لشرطة ، فحاولت اجنبيةلى باقي المعتقلين المشاركين في الحملة من الدول األ إما بالنسبة أ

 والتقوا بالمعتقلين.  هم دخلوا بعد عدة ساعات ، لكنمع المحامين

لى الشيخ رائد ورفاقه واستمرار اعتقالهم  إاالتهامات الموجهة ورأت مؤسسة ميزان في سياق ذلك أن 

وهي كلها مخالفات صارخة  كلها جزء ال يتجزأ من استمرار العدوان على القافلة واختطاف المشاركين  

 واإلنسانية.   للقوانين والمواثيق الدولية

 

على   على تمديد اعتقال القادة السياسيين استئنافا  مؤسسة ميزان ومركز عدالة   قدمت ، 2/6/2010في   -

تمديد اعتقال القادة السياسيين العرب الذين شاركوا في أسطول الحرية إلى  بالمحكمة  قرار اعتبار أن 

الجيش هو الذي يجب  وغزة هو تمييز ضدهم ويشكل تطبيقا انتقائيا للقانون على خلفية مواقفهم السياسية. 

 بحسب البيان.    أن يقدم للمحاكمة.

صلح  في أشكلون  ساعات، قررت القاضية دينا كوهين من محكمة ال 9بعد جلسة مطولة استمرت  و

السيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية   – تمديد اعتقال القادة السياسيين العرب 

والشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية والشيخ حماد أبو دعابس رئيس الشق الجنوبي في الحركة  
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سبوع كامل. ورافع عن المعتقلين األربعة  اإلسالمية والسيدة لبنى مصاروة من حركة غزة الحرة لمدة أ

طاقم قانوني مكون من المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز عدالة والمحامي خالد زبارقة  

 ميزان لحقوق اإلنسان في الناصرة والمحامي حسين أبو حسن.  مؤسسة ومحامين آخرين من 

 

 محكمة في محكمة الصلح في أشكلون ة  جلس   القادة السياسيين المعتقلين في

 

نها التخطيط الرتكاب جريمة، حيازة  وادعت الشرطة أن المعتقلين األربعة مشتبهون بعدة تهم م 

وشددت النيابة أمام المحكمة أن قرار طلب تمديد اعتقال القادة يأتي وفقا   واستخدام السالح وتهم أخرى. 

لسياسة الحكومة القاضية بالتحقيق واعتقال مواطني دولة إسرائيل الذين شاركوا في أسطول الحرية إلى  

 غزة. 

طلب النيابة وقرار المحكمة يناقض المبادئ األساسية للقانون الجنائي،  وشدد طاقم الدفاع القانوني أن 

ففي حين   الذي ينص على أن التهم الجنائية توجه لألفراد بناء على أفعالهم فقط وليس بسبب انتماءاتهم.

ادعت نيابة الدولة أن ركاب السفينة اعتدوا على  جنود الجيش، لم تقدم أي دليل على أن أي من  

األربعة شارك في االعتداء أو كان مسؤوال عنه. من هنا أكد المحامون أن طلب الشرطة   األشخاص 

بالتمديد يستند على مبدأ العقوبة الجماعية ضد كل من كان على متن السفينة ويحمل هوية إسرائيلية وفي  

 نفس الوقت عربي القومية. 

قية، بموجبها طالبوا بإطالق سراح  وقد قدم المحامون أمام المحكمة  سلسلة من االدعاءات االستبا

المعتقلين. حيث ذكر المحامون أنه ليس هنالك صالحية لمحكمة إسرائيلية النظر في هذه القضية ألن  

األفعال المنسوبة لهم تمت في المياه اإلقليمية الدولية وأن اقتحام السفينة من قبل جنود البحرية هو الذي  

اصة وأن السفينة هي سفينة مدنية وليست عسكرية. هذا ولم تستطع  يتنافى مع القانون الجنائي الدولي خ
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نيابة الدولة اإلجابة عن السؤال الذي طرحه المحامون حول الصالحية القانونية للجيش اإلسرائيلي  

 مهاجمة السفينة المدنية في المياه اإلقليمية الدولية؟ 

كما ادعى المحامون أن االعتقال هو غير قانوني لعدة أسباب، أوالً، ألن القانون يلزم إحضار المعتقلين  

ساعة من ساعة االعتقال. في هذه الحالة، بقي المعتقلين األربعة رهن االعتقال   24إلى المحكمة خالل 

أنه يجب حساب المدة من  ساعة قبل إحضارهم إلى المحكمة. نيابة الدولة والشرطة ادعوا  40لقرابة 

حامون أن حساب المدة يجب أن يبدأ من  مدود، فيما شدد الساللحظة التي وصلت فيها السفينة إلى ميناء أ

اللحظة التي تم فيها تقييد حرية المعتقلين وهم على متن السفينة. خالل هذه المدة لم يسمح لهم بلقاء محام  

 . ولم يتم إحضارهم أمام قاض كما يلزم القانون 

 . قدم طاقم الدفاع استئنافا ضد قرار تمديد االعتقال للمحكمة المركزية في بئر السبع هذا و

   

محامين إلى الجامعات للوقوف على اعتقال الطالب  ت مؤسسة ميزان أوفد  2/6/2010ا في  ضً وأي -

اإلسرائيلي على أسطول  جاتهم على االعتداء ، على أثر احتجا العرب وتمثيلهم قانونيا ومتابعة ملفاتهم

 الحرية.  

نسان إلى معهد التخنيون في حيفا وإلى جامعة تل أبيب  ميزان لحقوق اإل مؤسسةقد توجه محامون من و

حيث اعتدت وحدات الشرطة على الطالب العرب بالوحشية المعهودة وبالهراوات وذلك لمجرد 

مشاركتهم في التظاهرات التي نددت بمجزرة أسطول الحرية. ورغم أن الطالب اليهود شتموا وتهجموا  

من الطالب العرب   10م، كان رد الشرطة أن اعتقلت حوالي على الطالب العرب واعتدوا على قسم منه 

ا  ا واضحً زان هذه اإلجراءات استمرارً فيما اعتبرت مؤسسة مي واعتدت على غيرهم بالضرب المبرح. 

ا مع العنف الجسدي واإلعالمي الذي تنتهجه المؤسسة اإلسرائيلية مع موضوع أسطول الحرية  ومتتابعً 

 لكسر الحصار عن غزة وشعبها. 



17 
 

 

 الطالب العرب في جامعة تل أبيبمن اعتداءات قوات الشرطة على 

الذين تم اختطافهم    المعتقلينبالسماح لهم بمقابلة  مون سلطة سجن بئر السبع  طالب المحا   ،سياقالفي  و  -

من أسطول الحرية، ومنذ لحظة وصولهم بدأت السلطات بالمراوغة وبقيت تؤجل إدخالهم إلى األسرى  

المطار   إلى  لنقل األسرى  انتظارهم بوصول حافالت  أثناء  المحامون  وتتذرع بحجج واهية. وقد فوجئ 

ما أثار سخط الجميع واحتجاجهم، حيث أراد األسرى العودة للسفن التي  ا عنهم ملطردهم خارج البالد رغمً 

 جاؤوا فيها ليكملوا المسير إلى غزة الذي عطلته عملية القرصنة واالعتداء واالختطاف اإلسرائيلي لهم. 

بعد اعتراض المحامين توجهت إدارة السجن للمحامين وأعلنت أنها ستسمح بلقاء األسرى في قاعة داخلية  

المفاجأة  وتم   لكن  والمعتقلين  األسرى  وصول  بانتظار  جلسوا  حيث  المكتبة  قاعة  إلى  المحامين  إدخال 

تعاظمت حين تم الحجز على المحامين وإغالق أبواب السجن لمنع خروجهم وهناك مكثوا قرابة الساعتين  

 حتى انتهى تسفير األسرى ومن ثم أفرج عن المحامين. 

ميزان بإرسال رسالة مستعجلة إلى إدارة السجن والى نقابة    مؤسسة من  وقد قام المحامي حسان طباجه  

 المحامين احتجاجا على هذه اإلجراءات واألعمال الغير قانونية والتي تعتبر جريمة  جنائية وعمال همجيا. 

 

المشاركين  عن القادة السياسيين العرب  اإلفراج  ،  قررت محكمة الصلح في عسقالن،  3/6/2010في    -

الناشطة  و،  والشيخ حماد أبو دعابس،  والسيد محمد زيدان،  الشيخ رائد صالحوهم:    في أسطول الحرية 

تاريخ   حتى  أيام  لستة  المنزلي  الحبس  وهي:  بعدة شروط  وذلك  مصاروة،  وكفالة  2010-6-8لبنى   ،

 ا. يومً   45ألف شيكل، وتسليم جواز السفر حتى   150شخصية عن كل واحد بقيمة 
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 المشاركين في أسطول الحرية كمة الصلح في عسقالن للدفاع عن القداة السياسيين العرب في مححامو مؤسسة ميزان م طاقم 

نه وبعد االطالع  أ رة بعد أن صرح المستشار القضائي للحكومة قرار اإلفراج بالشروط المذكو وجاء

على ملف التحقيق لم يجد أي دليل على مشاركة أي من وفد المتابعة في أعمال ممنوعة ضد رجال  

شكل صفعة للقاضية دينا كوهين التي قررت تمديد االعتقال لثمانية أيام بدعوى وجود  الجيش وهو ما 

على فضيحة الجهاز القضائي  وليضيف    ا ادعت الشرطة أمامها في حينه. أدلة ضد المعتقلين ووفق م

  قبل يوم من هذا القرارإذ أن الشرطة كانت قد قررت اإلفراج عن الشيخ رائد صالح  ، فضيحة أخرى

واقترحت على طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح ومن معه أن يتم إطالق سراحهم في الساعة الحادية  

 مع الكفالة وبشرط وحيد هو البقاء في المنزل لمدة يومين وهو ما رفض جملة  شرة والنصف لياًل ع

وتفصيال إذ كان من الواضح أن الشرطة تريد إبعاد الشيخ ووفد المتابعة عن اإلعالم الذي يرافق  

 إحضارهم الى المحكمة. 

ن االعتقال كان  إ المحامي خالد زبارقة  ،ميزان لحقوق اإلنسان مؤسسة من  طاقم الدفاع عضو وقال  

ا أن المحكمة قد أديرت  ا غير قانوني، وكان واضحً ا غير قانوني وكذلك قرار اإلفراج كان سياسيً سياسيً 

من خلف الكواليس، وقد جاء االعتقال ليخدم النوايا الظالمية للساسة اإلسرائيليين الذين يحاولون فرض  

ة في أيديهم يصوغونها كيفما يشاؤون ضد مصلحة الوسط  إرادتهم على قرارات المحكمة التي باتت أدا

 العربي ومواقفه السياسية. 

أن قرارات  في ذاك الوقت، ميزان  مؤسسةمدير  ، وفي تعقيب له، قال المحامي عبد الرؤوف مواسي

ن  إ المحكمة في هذه الظروف تتبنى الموقف السياسي ال القانوني وتتبنى الموقف األمني ال القضائي، و
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ألي دليل وذلك بإقرار المستشار القضائي للحكومة، ما يؤكد أن االعتقال هو عقاب  هذا القرار ال يرتكز 

ا كان وعليه فان اإلفراج بشرط الحبس  على المواقف السياسية للمعتقلين وليس بسبب إثبات قانوني أي  

 المنزلي والكفالة المالية وإيداع جوازات السفر هو قرار غير عادل وغير مقبول. 

 

عن مصادر في وزارة الخارجية   نقاًل ، نشر خبر في وسائل إعالم عبرية  2012مطلع عام في  -

األميركية، إن المدعي العام التركي، تلقى تعليمات بتجميد كافة االجراءات القانونية ضد المسؤولين  

السياسيين والعسكريين االسرائيليين الضالعين بمهاجمة السفينة "مافي مرمرة"، والتي كانت ضمن  

 ي لكسر الحصار عن غزة. أسطول الحرية الترك

وأضافت المصادر األميركية أن التعليمات بتجميد اإلجراءات القانونية التركية جاءت في أعقاب  

اتصاالت أجرتها اإلدارة األميركية مع تركيا وإسرائيل، في محاولة إلنهاء التوتر بين الدولتين، والذي  

   أدى مؤخرا إلى خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما.

ا، وتدفع تعويضات لعائالت النشطاء التسعة  سرائيل اعتذارً ويذكر أن تركيا كانت قد اشترطت أن تقدم إ

الذين قتلوا بنيران القوة العسكرية االسرائيلية التي هاجمت األسطول، من أجل عودة العالقات بين  

لكن إسرائيل أعلنت رسميا أنها ترفض تقديم اعتذار لتركيا، األمر الذي دفع األخيرة   الجانبين إلى حالها.

 ر االسرائيلي من أنقرة. إلى طرد السفي

 

توجه وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يترأسه رئيس اللجنة، محمد  ، 29/5/2012في   -

وذلك د صالح، والشيخ حماد أبو دعابس، إلى مدينة إسطنبول التركية،  زيدان، وبمشاركة الشيخ رائ 

بهدف المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الثانية للهجوم االسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية، التي  

 .  2010كانت ضمن أسطول الحرية لفك الحصار عن غزة، وسقوط تسعة شهداء أتراك عام  

 

الشيخ رائد صالح    - رفض المشاركون في أسطول الحرية،، 2012ول/ ديسمبر في شهر كانون األ  -

عرض الذي قدمته المؤسسة  الوالناشطة لبنى مصاروة، والشيخ حماد أبو  والسيد محمد زيدان 

اإلسرائيلي  جيش الا بدل إرجاع حاجياتهم وأغراضهم التي صادرتها قوات اإلسرائيلية، بتعويضهم ماليً 

 . 2010أيار من العام  31لدى اقتحامها لسفينة مرمرة التي شاركت في أسطول الحرية إلى غزة يوم  
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بهذا الخصوص باسم   ا نسان قد قدم طلبً وكان المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق اإل

األشخاص األربعة إلى سلطات الجيش اإلسرائيلي، مباشرة بعد االعتداء على سفينة “مافي مرمرة”،  

وجهه في حينه إلى المستشار القضائي لسلطات الجيش طالب فيه بإعادة األغراض والحاجيات التي  

لمستشار أن هذا الموضوع من صالحيات وزير  ا كانت بحوزة المشاركين في أسطول الحرية. وقد ردّ 

األمن، حيث تم بعدها التوجه إلى وزير األمن ايهود براك ومطالبته كذلك بإعادة حقائب المشاركين في  

 أسطول الحرية. 

 

المدعو “ايتمار بن  كان قد تقدم به  ا في مدينة القدس التماسً ت المحكمة العليا ، رفض23/12/2013في   -

  وعضو،  سرائيل لنا” ضد كل من الشيخ رائد صالحإغفير” والمدعو “ميخائيل بن آري” وحركة “أرض 

الكنيست حنين زعبي، والذي طالب من خالله الملتمسون بإلزام المستشار القضائي للحكومة بفتح ملف  

عاء مخالفتهما للقانون خالل مشاركة وفد الداخل الفلسطيني  حنين زعبي، بادّ و صالح  تحقيق ضد الشيخ  

حيث أكدت العليا في قرارها اليوم أنه ال مكان لفتح أي ملف تحقيق ضد االثنين  . سطول الحرية أفي 

 وأنهما لم يرتكبا أية مخالفة خالل مشاركة الوفد في أسطول الحرية. 

والذي يواكب ملف    ،مؤسسة ميزان لحقوق االنسانمن  المحامي عمر خمايسي على القرار وعقب  

ايتمار بن  "قامت برد التماس اليمين المتطرف المتمثل في   ن المحكمة العليا إ بالقول:   اسطول الحرية

، ألن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بأن هؤالء األشخاص لم يرتكبوا أية مخالفة  "ميخائيل بن آري "و  " غفير

سطول الحرية، بل بالعكس نحن مقتنعون أنهم قاموا بما يمليه  أولم يقوموا بأي جرم عندما شاركوا في 

ه إخواننا المحاصرين في غزة، ونحن مقتنعون في ذات الوقت أن هذا االلتماس أصال  عليه ضمائرهم تجا

يندرج ضمن المالحقة السياسية التي يتعرض لها الشيخ رائد صالح في هذه القضية وفي باقي القضايا  

 . اإلسرائيليةالتي تالحقه بها المؤسسة 

 

القبض على ضباط   بإلقاءتأمر فيه قرارا   سطنبولإصدرت محكمة الجنايات في أ، 26/5/2014في   -

اسرائيليين ومن بينهم رئيس أركان الجيش االسرائيلي السابق “جابي أشكنازي” لتورطهم فيما يتعلق  

أتراك عندما احتلت   10بملف مجزرة أسطول الحرية وتحديدا في سفينة مرمرة التي راح ضحيّتها 

 . 2010قوات البحرية االسرائيلية السفينة أثناء توجهها لقطاع غزة المحاصر في ايار  

محكمة الجنايات  ن إ"الذي قال  المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان بذلك  وأفاد 

في تركيا لمتابعة   لى المحكمةإحضارهم إلمالحقة هؤالء و "انتربول "أصدرت أمرا للشرطة الدولية 
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وهو أحد المتضررين    ،في محكمة الجنايات في اسطنبول الشيخ رائد صالحهذا وحضر جلسة . الملف

الناصرة”   – من االعتداء االسرائيلي على سفينة مرمرة، يرافقه طاقم مؤسسة “ميزان لحقوق اإلنسان 

 المؤسسة المحامي مصطفى سهيل، والمحامي عمر خمايسي. المكون من مدير 

في المحكمة الجنائية السابعة بدار العدل في اسطنبول   التي كانت لى أن قضية “مافي مرمرة” إيشار 

بأهمية بالغة بهدف محاكمة المسؤولين عن االعتداء على ركاب السفينة المدنيين ومعاقبتهم وفقا    حظيت 

   ئية الدولية. للقوانين، المحلية والجنا

 

 والسيد محمد زيدان الشيخ رائد صالح برفقة محكمة الجنايات في اسطنبول طاقم مؤسسة ميزان في 
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 إسطنبول طاقم مؤسسة ميزان في محكمة الجنايات في 

 

 في محكمة الجنايات في إسطنبول 
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 طاقم مؤسسة ميزان في محكمة الجنايات في إسطنبول 

 

 محكمة الجنايات في إسطنبول من أمام 
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 من أمام محكمة الجنايات في إسطنبول 

 

 

أوامر اعتقال بحق جنراالت وقادة سابقين في  أصدرت الشرطة الجنوب إفريقية،  ،  11/2015/ 17في    -

، ورئيس شعبة االستخبارات  اإلسرائيلي، منهم رئيس هيئة األركان السابق، الجنرال غابي أشكنازيجيش  ال

العسكرية السابق، أفيشي ليفي، على خلفية هجوم قّوات االحتالل، التي كانت تحت قيادتهم، على سفينة  

 . 2010، في العام "مافي مرمرة"

وجاءت المذكرة، بعد دعوى قضائية تقّدمت بها صحفية جنوب إفريقية كانت على متن السفينة. وذكرت  

يلية أن أوامر االعتقال طالت كل من أشكنازي وليفي، باإلضافة إلى قائد سالح  مصادر إعالمية إسرائ

 البحرية اإلسرائيلي، عاموس يدلين، ورئيس االستخبارات العسكرية السابق في سالح الجو. 

يشغل منصب وزير  كان  عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي    "معاريف "ونقلت صحيفة  

وصدرت في حقه هو اآلخر مذكرة اعتقال في إسبانيا، قوله إنه أوصى الخارجية للعمل    الخارجية أيًضا،

، مضيفًا أن  "المحاوالت االستفزازية والبشعة الستغالل القضاء الجنوب إفريقي "ضد ما أطلق عليه اسم  

 . "السفارة اإلسرائيلية بجنوب إفريقيا تعمل إلبطال األوامر"

البريطانية، أن السلطات اإلسبانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة    "انديبيندند "ذكرت صحيفة  و

مسؤولين إسرائيليين ووزراء سابقين، بعد أن طلب القاضي جوزيه دي    7اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، و
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نتنياهو من أجل فتح تحقيق جديد بحقه حول  الماتا، في المحكمة الوطنية اإلسبانية، إعالمه فور دخول  

 . " مافي مرمرة"هجوم قّوات االحتالل على سفينة  

نتنياهو في مذكرة االعتقال اإلسبانية، وزير   المدرجة في مذكرة االعتقال إلى جانب  ومن بين األسماء 

شؤون االستراتيجية  األمن اإلسرائيلي السابق، إيهود باراك، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير ال

حينها، الذي يشغل منصب وزير األمن حاليًا، موشيه يعلون، ووزير الداخلية، إيلي يشاي، ووزير الدول  

 بني بيغن، والمسؤول أثناء الهجوم األميرال إيلييزر مارون. 

 

على مشروع قانون بخصوص اتفاقية  صادق البرلمان التركي،  ،  20/8/2016  يذكر في السياق أنه في  -

ل دفع األخيرة تعويضات لذوي ضحايا الهجوم الدموي على سفينة "مافي مرمرة"  بين تركيا وإسرائيل حو

لالتفاقية، فإن إسرائيل تقوم بتسديد مبلغ    .2010في أيار/ مايو   مليون دوالر لذوي ضحايا    20ووفقاً 

دة،  يوًما من دخول االتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واح  25"مافي مرمرة"، خالل  

 إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبَلّغ به إسرائيل من خالل القنوات الدبلوماسية. 

وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون  

القانون، فإن االتفاقية    أن تكون إلسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد.  تعفي إسرائيل  وبحسب مشروع 

ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية،  

 . "مافي مرمرة "محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص واقعة سفينة 

وتدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين اإلجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبالغ كال  

 الطرفين بعضهما خطياً من خالل القنوات الدبلوماسية. 

 

مدعيتها العامة، للمرة الثانية، بإعادة النظر في ما إذا  أمرت المحكمة الجنائية الدولية،  ،  2/9/2019في    -

مالحقة إسرائيل في قضية المجزرة التي نفذها الجيش اإلسرائيلي بحق أسطول مساعدات كان  كان ينبغي 

 . 2010متوجها إلى قطاع غزة المحاصر في العام 

عدم مالحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست    2014وكانت المدعية العامة، فاتو بنسودا، قد قررت عام  

رأت "من المنطقي االعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في    على درجة كافية من الخطورة"، ولو أنها

 نشطاء أتراك.  10الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة اإلسرائيلية وأودى بحياة  
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، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها، غير أن  2017وأكدت بنسودا قرارها عام  

م، بأن تدرس مّرة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية  قضاة االستئناف أمروها، اليو

 في الهاي في هذه القضية. 

في   النظر  تعيد  أن  المدعية  "على  للمحكمة،  بوسا،  بالونغي  االستئناف، سولومي  محكمة  رئيسة  وقالت 

هذا القرار فيما عارضه    "، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا2019كانون األول/ ديسمبر    2قرارها بحلول  

   اثنان. 

بيانا أشاد فيه بقرار محكمة الجنائية الدولية،  أصدر مكتب "ستوك آند وايت" للمحاماة،  على أثر ذلك،    -

  ر بإعادة النظر في رفض االدعاء العام فتح تحقيق في الهجوم التي شنته القوات اإلسرائيلية على سفينة كس

وأوضح بيان المكتب الذي يتولى الدفاع عن ضحايا هجوم   . 2010الحصار عن غزة "مافي مرمرة" في 

القوات اإلسرائيلية على سفينة "مافي مرمرة" التركية، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، أن  

أعوام، مشددا أن المحكمة الجنائية الدولية    9ضحايا الهجوم يناضلون للحصول على حقوقهم منذ أكثر من  

 بوابها الضحايا الذين فقدوا أملهم في الحصول على حقوقهم داخل أي بلد.  آخر جهة يدق أ

وأكد ضرورة فتح تحقيق رسمي شامل حيال ممارسات إسرائيل التي أدت إلى مقتل أكثر من متطوع في  

وأشار إلى  المجال اإلنساني، وإساءة معاملة وإصابة المئات، معتبرة أن قرار المحكمة "نصر للضحايا".  

رار محكمة االستئناف، يؤكد أن االدعاء العام ينبغي عليه االلتزام بالقانون عند دراسة ملف الضحايا،  أن ق

التصرف من جانب واحد.   العدالة    وال يمكنه  إحقاق  الضحايا في  آمال  القرار جدد  أن  البيان  وأضاف 

 ومحاسبة المسؤولين. 

 

المدعية العامة بعدم    طعنا ضد قرارردت المحكمة الجنائية الدولية،  ،  2020سبتمبر    /لول في شهر أي  -

واعتبرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو  .  مالحقة إسرائيل لمسؤوليتها عن مجزرة أسطول الحرية 

 طار هذه العملية. أنه ال سبب لفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إبنسودا، 

وكانت جزر القمر، حيث سجلت السفينة والتي رفعت الملف أمام المحكمة الدولية ومقرها الهاي، احتجت  

  ، في بيان "رفض طلب جزر القمر" إلعادة درس قرار بنسودا. واعلن قضاة المحكمة،    على هذا القرار. 

بعدم فتح تحقيق في الحادثة    2014قرار اتخذ في  وأقر القضاة بأن المدعية ارتكبت "أخطاء" في أول  

 درس الملف.  بإعادةوأكدت ذلك بعد ثالث سنوات بعد ان طلبت منها المحكمة الجنائية مرة أولى  
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وأعلن القضاة أن الصالحيات    كما اعتبروا أن بنسودا "لم تعد النظر في قرارها" كما طلبت منها المحكمة. 

التي يتمتعون بها للطلب من المدعية تصحيح هذه األخطاء "غير واضحة" وأنهم لم يتمكنوا بالتالي من أن  

 .  يطلبوا منها مراجعة الملف

 

 


