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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

الوطني والشعوب املقهورة، وهي رضورة كاملاء والهواء يف الحالة الفلسطينية، وأن تجسيد مبدأ 
الرشاكة يأيت من خالل إنهاء حالة االنقسام إلعادة اللحمة والوحدة للضفة والقطاع ووحدة املنظمة 
رئاسية  انتخابات  إجراء  أساس ديقراطي من خالل  الرشاكة عىل  وبناء هذه  والقيادة،  والسلطة 
وترشيعية جديدة ولعضوية املجلس الوطني الفلسطيني، والعودة لوثيقة األرسى للوفاق الوطني 

باعتبارها برنامجاً وطنياً شاماًل. 

4– إنني أمثن كل الجهود املخلصة من كافة األطراف الداعية والساعية والعاملة عىل إنهاء االنقسام 
وأخص بالذكر جهود الشخصيات الفلسطينية املستقلة برئاسة السيد منيب املرصي والذي عمل 

بإخالص وال زال يذلل العقبات أمام املصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام. 

وشخصياته  وأحزابه  الوطنية  قواه  وبكافة  والشتات  الوطن  يف  الفلسطيني  الشعب  أدعو  إنني   –5
ومؤسساته إىل التحرك الشعبي دعاًم لجهود املصالحة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام. 

6– أدعو شعبنا الفلسطيني وكافة القوى الوطنية واإلسالمية العمل عىل إعالن يوم وطني للتضامن مع 
صمود شعبنا يف سلوان بشكل خاص ويف القدس بشكل عام، والتحرك عىل أوسع نطاق للتضامن 

مع أهلنا يف مواجهة العدوان الذي تتعرض له من قبل سلطات االحتالل اإلرسائييل.

وثيقة رقم 231:

ترصيح لحركة حامس يدين األحكام السياسية يف الضفة الغربية231
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تعقيباً عىل إصدار املحاكم العسكرية التابعة لفريق أوسلو يف األيام القليلة املاضية أحكاماً قاسية 
ضد مختطفني يف سجونها، كان آخرُها األحكامَ الصَّادرة ضد كلٍّ من: عالء أبو ذياب )سجن 20 عاماً(؛ 
من كوادر كتائب القسَّام، وعبد الفتاح رشيم )سجن 12 عاماً(، وزوجته مريفت صبي )سجن عاماً 

واحداً(؛ من منارصي حركة حامس..، رصَّح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

بحق  صدروها  ونستهجن  الجائرة،  السياسية  األحكام  هذه  ة  بشدَّ ندين  حامس  حركة  يف  إننا 
سياسية  األحكام  هذه  ونعدُّ  غاشم،  صهيوين  احتالل  ضد  وعرضهم  أرضهم  عن  يدافعون  مواطنني 
بامتياز، تخدم االحتالل وأمن مستوطنيه الذين يعبثون بالضفة الغربية، كام أنها تلقي بظالل سلبية، 

وتضع املزيد من العراقيل أمام الحوار واملصالحة الوطنية.

السجون  وإغالق  السياسيني،  املعتقلني  رساح  إطالق  برضورة  عباس  محمود  السيد  نطالب  إننا 
كافة، ووقف اإلجراءات التعسفية واملحاكم السياسية التي تطال املقاومني وأنصار برنامج املقاومة يف 
الضفة الغربية..، كام ندعو املؤسسات الحقوقية إىل الضغط عىل السلطة يف رام الله من أجل إطالق 

رساح املعتقلني السياسيني وحامية أمن املواطنني.

املكتب اإلعالمي
األربعاء 27 شوال 1431ه
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