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وثيقة رقم 296:

املعتقلني  الذي عقدته حول قضية  الصحفي  املؤمتر  بيان حركة حامس يف 
املرضبني عن الطعام يف سجون السلطة296

21 كانون األول/ ديسمب 2010

ما زالت السلطُة وأجهزُتها األمنية يف الضفة الغربية تواصل مامرساتها القمعية والتعسفية ضد 
تقوم عىل خدمة  التي  والخريية  واالجتامعية  األهلية  مؤسساِتها  وقيادات حركة حامس، وضَد  أبناء 
الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده يف مواجهة االحتالل..، كام تواصل هذه األجهزة حمالت القمع 

والتَّضييقِ عىل كلِّ مَنْ يخالفُ نهجَ أوسلو التفريطي من كافة الفصائل الفلسطينية املقاومة.

ويف األشهر األخرية ارتفعت وترية االعتقاالت السياسية التي طالت املئات من أبناء ورموز حركة 
حامس والقوى الفلسطينية األخرى، وتمَّ توسيُع دائرة االعتقال بشكل غري مسبوق ومنافٍ لكلِّ قيم 
الفاضالت..  واملربيات  واألمهات  النِّساء  من  الحرائَر  لتشمل  الفلسطيني،  مجتمعنا  وأعراف  وعادات 
وذلك يف سلوٍك َينمُّ عن مدى االنحطاط األخالقي والسيايس لتلك األجهزة، ومدى ارتهانها وخضوعها 

ألجندات خارجية.

سلطة  سجون  يف  الطعام  عن  املرضبني  السياسيني  املعتقلني  أبنائنا  معاناة  األيام  هذه  وتستمر 
من  والعرشين  السادس  يومهم  اليوم  هذا  يف  يدخلون  الذين  الغربية...  الضفة  يف  فياض   – عباس 

إرضابهم املفتوح عن الطعام الذي بدأوه يوم 2010/11/26.

البيطار، ووسام  حيث قرَّر كلٌّ من األخوة: )محمد شوقية، مجد عبيد، وأحمد العويوي، ووائل 
القواسمي، ومهند نريوخ( املعتقلني يف سجن عباس – فياض التابع للمخابرات العامة يف أريحا خوض 
وقهر  وقمع  ظلم  من  له  يتعرَّضون  وما  ومعاناِتهم  رصخَتهم  والعاملَ  شعَبنا  لُيْسِمُعوا  اإلرضاب  هذا 
وتنكيٍل وتعذيٍب عىل مدى أكرث من سنتني، قضوها يف أقبية سجون السلطة دون اتهام أو أّي مسّوغ 

قانوين.

ورغم صدور قرارات متتالية من املحكمة الفلسطينية العليا تقيض باإلفراج الفوري عنهم إالَّ أنَّ 
األجهزة األمنية القمعية ما زالت ترّص عىل انتهاك القانون ورفض تنفيذ تلك القرارات..

لقد مارست األجهزة األمنية أسوأ أشكال التعذيب ضد أبنائنا حيث شملت:

الرضب املبح واملتواصل.  –

الشبح عىل الشباك عىل مدار الـ 24 ساعة، وملدة شهرين متتابعني.  –

الشبح عىل الكريس، وعىل سطح املبنى يف الجو املاطر والبارد، وقد نزعت ثيابهم، وإلقاء املاء البارد   –
عليهم باستمرار.

التعليق من األرجل: األرجل لألعىل والرأس من أسفل لفرتات طويلة.  –

إبقاء املختطفني معصويب العينني ومقيدي اليدين ومنعهم من النوم.  –
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رضب بعضهم يف أعقاب املسدسات عىل الرأس.  –

شتم الذات اإللهية..  –

توجيه الشتائم والسباب واأللفاظ النابية للمعتقلني وألهاليهم.  –

نقل أكرثهم للمستشفيات أكرث من مرة جرَّاء التعذيب القايس الذي القوه.  –

نحّيي  فياض..   – عباس  سجون  يف  السياسيني  املعتقلني  ولكلّ  األبطال  لهؤالء  التحية  نوجِّه  إننا 
أجهزة  مامرسات  فضح  عىل  وإرصارهم  والقمع..  الظلم  ورفضهم  شموخهم..  نحيي  صمودهم.. 

دايتون – ومولر..

إننا يف حركة حامس وإزاء ما وصلت إليه قضية إخواننا األبطال املرضبني عن الطعام يف سجون 
عباس – فياض من مرحلة خطرية متثل تهديداً حقيقياً عىل أرواحهم وحياتهم، وإزاء جرائم االعتقال 
األمنية،  القمع  أجهزة  يد  الفلسطيني عىل  شعبنا  أبناء  وعموم  الحركة  أبناء  املتواصلة ضد  السيايس 

فإننا نؤكد عىل ما ييل:

أوالً: رفضنا وإدانتنا لنهج االعتقال السيايس الجاري يف الضفة الغربية والذي طال املئات من أبناء 
الحركة، إضافة إىل العديد من كوادر فصائل املقاومة.

ثانياً: نؤكد أنَّ األجهزة األمنية القمعية الفاسدة لسلطة عباس – فياض إمنا تقوم بدورها املرسوم 
برضب املقاومة ومالحقة املقاومني خدمة لالحتالل وحامية ألمنه وأمن قطعان املستوطنني يف الضفة 

الغربية.. وأنَّ هذه األجهزة أصبحت عبئاً ثقياًل عىل الوطن واملواطن.

أبناء  من  السياسيني  للمعتقلني  التعذيب  سياسة  واستمرار  التعسفي  االعتقال  إنَّ حمالت  ثالثاً: 
وقيادات حركة حامس يثبت أنَّ قيادة السلطة وقيادة حركة فتح غري معنية باملصالحة، وأنَّها تضع 
العراقيل أمامها، وأنَّها تقدم متطلبات ورشوط االحتالل والتنسيق األمني معه عىل أية مصلحة وطنية، 
وأن إرصارهم عىل ذلك يكذب إدعاءهم بالسعي إلنجاز املصالحة ونقول بوضوح إننا يف حركة حامس 
بحال  يكن  ال  فإننا  االنقسام  وإنهاء  املصالحة  إنجاز  عىل  حرصنا  دوماً  فيه  أكدنا  الذي  الوقت  ويف 
أبنائنا وال نقبل أن تستخدم جلسات الحوار واملصالحة غطاًء تجري تحته  أن نقبل استمرار معاناة 
حمالت االعتقال التعسفي، وعمليات القمع والتنكيل واالستفراد بأبنائنا ونحمل قيادة فتح ومحمود 

عباس املسؤولية عن عرقلة جهود املصالحة.

رابعاً: إننا ندين بشدة استخفاف سلطة عباس – فياض وأجهزتها األمنية، مبشاعر شعبنا، باعتقال 
الحرائر من األمهات واملربيات الفاضالت، أمثال: األخت املربية متام أبو السعود، واألخت مها اشتية، 
واألخت مريفت صبي، واالعتداء عليهن بالرضب واإلهانة النفسية يف صورة تناقض عادات وتقاليد 

الشعب الفلسطيني.

فياض،  الرشعية سالم  غري  ورئيس حكومته  عباس،  محمود  نحمّل  إننا يف حركة حامس  خامساً: 
الطعام،  عن  املرضبني  املعتقلني  أبنائنا  وصحة  حياة  عن  الكاملة  املسؤولية  األمنية  أجهزته  وقادة 
وعن كل املعتقلني السياسيني، كام نحّذرهم من مغبَّة االستمرار يف تلك االنتهاكات واملامرسات غري 

األخالقية وغري الوطنية ضد أبناء شعبنا.
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القمعية،  وأجهزتها  السلطة  مامرسات  استنكروا  الذين  الفلسطيني  شعبنا  أبناَء  نحّيي  سادساً: 
الطعام ومع كل  العادلة ألبنائنا املعتقلني املرضبني عن  وا عن تضامنهم ووقوفهم مع املطالب  وعبَّ
املعتقلني السياسيني.. وندعوهم إىل مواصلة دعم تحّركات أهايل املعتقلني، والضغط من أجل اإلفراج 

الفورّي عن كلِّ املعتقلني السياسيني، ووضع حدٍّ لتلك املامرسات واالنتهاكات.

***

عن  الفوري  باإلفراج  األمنية  وأجهزَته  عباس  محمود  نطالب  حركة حامس  يف  فإننا  الختام،  ويف 
املعتقلني السياسيني كافًة، وعىل رأسهم اإلخوة املرضبون عن الطعام، وإغالق ملف االعتقال السيايس 
الوطنية  وقواه  شعبنا  أبناء  إىل  والعودة  االحتالل..  مع  األمني  التنسيق  أشكال  كلِّ  ووقف  نهائياً، 
ملواجهة التحديات الكبى التي تواجه قضيتنا الوطنية.. من تواصل غول االستيطان الذي مل يبق ومل 
يذر، وخطط تهويد القدس واألقىص ورسقة املقدسات، ومحاوالت تفريغ املدينة املقدسة من أهلها 
ورموزها.... كل ذلك يحتُِّم عودًة للشعب ومراجعًة للحسابات والبامج وعدم اإلرصار عىل مواصلة 

السري يف طريق التيه والوهم واملفاوضات العبثية مع العدو الصهيوين املجرم.

حركة املقاومة اإلسالمية “حامس”

وثيقة رقم 297:

الفلسطينية من اعرتاف  السلطة  مقابلة مع صائب عريقات حول موقف 
بعض دول أمريكا الالتينية بدولة فلسطني297

21 كانون األول/ ديسمب 2010

أجرت املقابلة ليال بشارة

س: كيف تنظرون اليوم إىل املوقف األمرييك الذي أعلن عن فشل املفاوضات مع إرسائيل إلقناعها 
الجانب  طلب  عىل  بناء  الرشقية  والقدس  الغربية  الضفة  يف  االستيطان  بتجميد  أو  بوقف 

الفلسطيني؟ 

ج: عندما نقول وقف االستيطان مبا يشمل النمو الطبيعي والقدس الرشقية هذا ليس موقفاً أو رشطاً 
أو طلباً فلسطينياً. هذا التزام عىل إرسائيل من خارطة الطريق وال بد عىل إرسائيل أن تلتزم مبا 
عليها. سعت اإلدارة األمريكية لوقف االستيطان ولكن إرسائيل أفشلتها. وكنا نتوقع من اإلدارة 
األمريكية أن تقوم بتحميل الحكومة اإلرسائيلية املسؤولية عن هذه اإلجراءات األحادية الجانب 
وهذه اإلمالءات وتحديداً بالقدس. هذه اإلجراءات تهدد خيار الدولتني. اإلدارة األمريكية مطالبة 
اآلن بأن تدعم وأن تؤيد وأن تعلن اعرتافها بالدولة الفلسطينية يف حدود عام 1967. وال يعقل 
تكون  أن  دون  العامل  يف  لدولة  فال وجود  الدولتني.  بحدود  التعريف  دون  دولتني  الحديث عن 
لها حدوداً. عندما يطالب الجانب الفلسطيني اليوم بأن تعرتف دول العامل بدولة فلسطني عىل 
حدود عام 1967، فهو يف واقع األمر ما ينص عليه القانون الدويل كام يثبت مبدأ الدولتني. إذا 
كان كل طرف يقول إنه حريص عىل وجود دولتني فعليه أن يبادر باالعرتاف بدولة فلسطني عىل 


