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حامس، عن مرحلة “ما بعد أبو مازن”، وما إذا كان مبقدور حامس تشكيل لجان شعبية يف الضفة 
لن  يقظة  أحالم  ليس سوى  الهذيان  أن هذا  ندرك  تعبريهم.. نحن  لتكريس سلطة وطنية عىل حد 

تتحقق، لكننا نأسف، بل ويرهبنا طريقة تفكري حامس بهذه الطريقة. 

وثيقة رقم 284:

كلمة محمود عباس أمام املجلس الثوري لحركة فتح284 ]مقتطفات[

27 ترشين األول/ أكتوبر 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

يف البداية ال بد من أن نهنئ إخوتنا األرسى الذين أطلق رساحهم خالل الفرتة القصرية، والذين 
أشاعوا جواً من الفرحة والبهجة بني صفوف الشعب الفلسطيني ).....(

كام تعلمون أيها اإلخوة ذهبنا إىل مجلس األمن، وأعتقد أننا رمبا يف الدورة املاضية، رمبا جاء هذا 
العضوية  للحصول عىل  األمن،  أن نذهب إىل مجلس  نريد  األمر وقلنا نحن  بعدها، تحدثنا يف هذا 
الكاملة يف األمم املتحدة. وكان سبب هذه الخطوة هو أن املفاوضات مل تقلع منذ جاء الرئيس أوباما 
إىل الحكم، ومنذ أن جاء نتنياهو إىل الحكم. أي منذ أن انتهى عهد أوملرت واملفاوضات تراوح مكانها. 

).....(

الفلسطيني  الوطني  املجلس  حيث  سرتاسبورغ  إىل  أوروبا،  إىل  عدنا  اثنني  أو  أسبوع  بعد 
غري هذا  أوروبا،  ملجلس  البملانية  الجمعية  يف  هناك  كانوا  معه  وأعضاء  األديب،  أبو  أخينا   برئاسة 

التشيك  أوروبا،  تركيا  أن  مبعنى  أوروبية،  دولة   47 تشكل  برملانية  جمعية  وهي  األورويب،  االتحاد 
أوروبا، وكل  التي متّت بصلة إىل  الدول  االتحاد األورويب وإمنا مختلف  أوروبا، وليس  أوروبا، روسيا 
دولة لها ممثلون يأتون إىل املجلس ويجتمعون وعنده محكمة لحقوق اإلنسان فيها 47 قاضياً، تحاكم 

الدول واألفراد، يعني الواحد يستطيع أن يرفع قضية عىل حكومته واملحكمة تناقش حكومته. 

اإلخوان قدموا طلباً لهذا املجلس وقبلنا كأعضاء مشاركني، ألننا لسنا أوروبيني لكن ألننا محرتمون 
ولدينا مقومات دولة. األوروبيون رأوا هذا اليشء وقالوا: قبلناكم. وهناك دولة عربية واحدة وهي 
املغرب فأصبحنا أعضاء يف هذا املجلس، ولهذا ذهبت إىل هناك وألقيت كلمة وبعدها أسئلة وأجوبة، 

من قبل أعضاء املجلس ونجحنا يف االمتحان، والحقيقة أصبحنا اآلن أعضاء يف هذه الهيئة املهمة. 

بعدها ذهبنا إىل الدومينيكان وهي صديقة لنا وعالقاتنا متميزة ورئيسها زارنا هنا، لذلك عملوا 
لنا الذي ال يعمل، ووجدنا كل االحرتام والتقدير. وقابلنا الجاليات الفلسطينية، وقلنا إنه ال بد أن نهتم 
أكث فأكث بالجاليات الفلسطينية املوجودة هناك، ألنها فعالً كلها حيوية ونشاط وارتباط بالوطن، وقد 

سمعوا خطايب وتأثروا به. 

اعرتف  معه  الخارجية  وزير  كان  نصل  أن  قبل  ولكن  بنا،  معرتف  الرئيس  يكن  مل  السلفادور  يف 
 بنا وكان مستعداً ألي مساعدة نحن نطلبها، ونحن يكن أن نعني سفرياً أو سفرياً غري مقيم يف هذه

الدولة. 
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أما كولومبيا فهي دولة عضو يف مجلس األمن، والرحلة كلها كانت من أجل أن نصل إىل كولومبيا 
لعل وعىس أن نغري أو نبدل يف موقفهم وهم أصدقاء ألمريكا 200%، وأصدقاء إلرسائيل 300%، وهناك 
التجارة واملصالح، لذلك كان ال بد من مدخل، فقلنا إننا نعرف عالقاتكم مع أمريكا وإرسائيل ونحن 
عالقاتنا مع أمريكا جيدة وال نعرتض عىل عالقاتكم مع إرسائيل فتعالوا لرنى ماذا يكن أن تفعلوا أنتم 
كدولة صديقة لكل األطراف. وبدأت األمور لدرجة أن الرئيس قال يل: أنا أرى أن النقطة األساسية هي 
وقف االستيطان. قلت له هذه هي، فقال يل أنا الليلة سأتكلم مع نتنياهو، وتكلم معه وبعث يل خباً 
أنه ما حصل عىل يشء، ولكن سيبعث وزيرة خارجيته لتتحدث معنا ومع إرسائيل، وبالفعل جاءت 
إلينا قبل أن نصل. املهم ال نستطيع القول إننا كسبناهم، ولكن نقول إنهم عرفونا وتفهموا موقفنا، 

يكن أن يتحسن الوضع شيئاً فشيئاً مع هذه الدولة والتي هي صديقة لنا. 

وباملناسبة عندما يقول يل شخص إنه صديق إلرسائيل أقول له ليس لدي مشكلة، ولكن كن صديقاً 
لنا وأبد رأيك بالخالف الذي بيننا. 

كذلك ذهبنا إىل صديقنا تشافيز يف فنزويال، لنطمنئ عليه والذي رآها كبرية منا أن نطمنئ عليه، 
خاصة نحن الوحيدون بعد أكث من يوم أن نقول له الحمد لله عىل السالمة. املهم قال: ماذا تريدون؟ 
لنا  تقدم  أن  تستطيع  فهل  عيون،  مستشفى  أرقى  ورأيت  عندكم  جئت  السابقة  املرة  يف  له:  قلت 
واحدة. أخبين فوراً، وإن شاء الله نبدأ العمل إلنجازه، وبالفعل لديه مستشفى يرشف عليه الكوبيون 

ولكن بتكنولوجيا غربية، فقال يل: نعم، وقلت له شكرًا جزيالً. 

ونحن عائدون مررنا بالرئيس ساركوزي، والذي تعرفون أنه يف الجمعية العامة جاء إيل فوراً من 
املطار، وقال يل: نريد أن نساعد وأن نخدم. وقال: ما رأيك أن تذهب إىل الجمعية العامة؟ فقلت: 
هذا مرشوع يستحق االحرتام والدراسة والتعمق. وإن شاء الله بعد عوديت إىل الوطن سأدرسه، ولكن 

اآلن نحن ذاهبون إىل مجلس األمن. 

العامة  الجمعية  إىل  جاء  فرنسا  رئيس  يعني  الياء،  إىل  األلف  من  فلسطينياً  كله  كان  وخطابه 
ويخاطب العامل كل سنة مرة وكل حديثه حول القضية الفلسطينية وهذا يشء يشكر عليه. 

اآلن هو اقرتح علينا اقرتاحاً، قال: ما رأيكم أنه يف بداية شهر 11 )ترشين الثاين( هناك اجتامع 
ملجموعة العرشين والتي هي أغنى دول العامل، وسنقوم بدعوتكم ودعوة نتنياهو والسعودية ومرص 
واألردن واإلمارات وقطر، ونأيت كذلك بنتنياهو ونقول له: يجب أن توقف االستيطان، فإذا وافق نعود 
إىل املفاوضات، وإذا مل يوافق فكلنا نذهب معك إىل الجمعية وتحصل عىل دولة غري عضو، فقلت له 
مع كل االحرتام لهذا االقرتاح الجيد، ولكن ماذا نستفيد؟ إذا مل يوافق نتنياهو يجب أن تعاقبوه، ومع 

ذلك سنفكر يف ذلك، واالقرتاح رفضته أمريكا وانتهى. 

يف هذه األثناء سفرينا يف اليونسكو قدم طلب العضوية للمنظمة، قالوا يل إنهم غري موافقني عىل 
الذهاب إىل اليونسكو، فقلت أنا اآلن موافق عىل الذهاب إىل اليونسكو، فقولوا يل ملاذا ال نذهب، 
دعوين أفهم. وفهمت وازددت قناعة، ملاذا ال نذهب إىل اليونسكو، قالوا يوجد ترشيع يف الكونجرس 
أوالً  كثرية،  مياه  وترسبت  سنة   22 منذ  القانون  هذا  إرهابية،  منظمة  بصفتنا  معنا  التعامل  يحرم 
إرسائيل اعرتفت باملنظمة يف االعرتاف املتبادل، وقال رابني أعرتف مبنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً 



2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

559

منذ  ثانياً:  إرهابيني.  نعد  ومل  األساس،  هذا  معها عىل  وأتفاوض  الفلسطيني  للشعب  ووحيداً  رشعياً 
ذلك اليوم وأنتم تقدمون لنا املال ونذهب إىل واشنطن. اآلن أصبحنا إرهابيني؟ فقالوا هذا القانون ال 
نستطيع أن نغريه، وقالوا هناك سبب ثاٍن، أنتم ذاهبون إىل األمم املتحدة فلننتظر النتيجة، فقلنا هل 
أنتم موافقني عىل أن نذهب إىل األمم املتحدة؟ فقالوا: ال، فقلنا: ما دام أنتم معرتضني وأنتم تعرفون 
النتيجة، تالحقوننا من بلد لبلد حتى ال نحصل عىل التسعة أصوات، وإذا حصلنا هناك الفيتو، وهناك 
اآلن معركة حامية جداً حول اليونسكو نحاول أن ندرسها ونرى أبعادها، ألنهم قالوا إذا أنتم أصبحتم 
عضواً فلن تدفع أمريكا قرشاً لليونسكو، وأنتم ستدمرون اليونسكو. نحن ال نحب أن ندمر اليونسكو. 

عنه  تراجع  دون  وبرصاحة  الخسائر،  بأقل  نعالجه  أن  نحاول  لكن  ومعقد  موضوع صعب  هذا 
لسبب أننا نحن قدمنا الطلب، ولسبب آخر أنهم مل يعطوننا مبراً واحداً منطقياً لنقول إننا مخطئون. 
عىل كل حال التصويت سيكون يف الثالثني من الشهر الجاري، أنا كنت اآلن مع وزير الخارجية نحاول 
أن ندرس املواضيع، وهو سيتوجه إىل فرنسا ملتابعة هذا املوضوع، وسرنى إن شاء الله ماذا سيحدث. 

صفقة األرسى، ال شك كام قلت يف بداية الحديث صفقة األرسى مهمة، وأنا شخصياً وأنتم كلكم 
نحب أن نرى كل أسري يعود إىل أهله، وأنا أقول أكث من ذلك، ليس من املبالغة بيشء ومن الواقعية 
أن أي عائلة ألي أسري أولويتها األوىل والثانية والعارشة أن يعود الولد، يعني أساساً مطلبهم األسايس 
هو األسري، ولذلك عندما يطلق رساح 400 أو أكث وكلهم من املدد البعيدة أو بعضهم أو إىل آخره، 
نحن نفرح. طبعاً البعض يقول ملاذا فالن تحّرر وفالن مل يتحرر، وملاذا كذا وملاذا كذا. إذا أردنا البحث 
عن مثالب يف هذه الصفقة سنجد 100 مثلب، ولكن ليس من املصلحة أن نقول إنه يف ]فيها[ مثالب 
كثرية. ال توجد صفقة كاملة وفيها مصلحة كاملة لطرف دون آخر. هذه ليست أوىل الصفقات ولن 
اتفاق مبحرض،  بيني وبني أوملرت  إنه  أنا قلت يوم خروج األرسى واستقبالهم،  تكون آخرها، ولذلك 
موجود املحرض، قال يل بالحرف الواحد أنا كل ما أراه أحيك له عن قضيتني: األرسى واالستيطان، قال 
يل: بالنسبة لألرسى سأعطيك أكث ممن سيفرج عنهم يف صفقة شاليط بالعدد والنوع، ولكن أريد منك 
عدم اإلعالن عن ذلك حتى تنفيذ صفقة شاليط، قلت له موافق، وكام رأيتم مل نتحدث عن ذلك. اآلن 
جاء الوقت، ولكن بعهد جديد وبعثنا رسولني لإلرسائيليني لنتنياهو ومساعديه، برصاحة ال يريدون، 
لكن هذه قضية، وقلت لصائب )عريقات( ومحمد )اشتية( ضعوها يف جدول أعامل الرباعية، وهي 
حدود 67 ووقف االستيطان واألرسى، ألن هذه القضية وعد بأن يعطينا نفس العدد، قالوا سنعطيك 
الـ 550 الباقني من الصفقة. أنا ليس ال ]يل[ عالقة بهم، أريدهم أن يتحرروا، لكن ليس يل عالقة، هذه 

صفقة منفصلة وأنا أريد صفقة أخرى. 

 تذكرون يف التاريخ أننا اعتقلنا إرسائيلياً سنة 1968، اعتقل يف نادي املطلة يف الشامل أو جنوب 
ألبو عامر  قالوا  وعقدت صفقة،  ويأيت  ويروح  يتصل  األحمر  الصليب  بدأ  إخفاؤه.  وتم  وأخذ  لبنان 
رحمه الله، ماذا تريد؟ قال: أريد واحدًا مقابل واحد، قالوا: من تريد؟ قال لهم: محمود بكر حجازي 
مقابل هذا. خرج أيضاً آالف وآالف، ونحن أيضاً أخرجنا أكث من صفقة، وصفقة شاليط ليست األوىل 
ولن تكون األخرية وإمنا كان هناك صفقات، ولكن من اليشء املخجل صفقة الكنيسة، اآلن ال أريد 
كانت  الوقت  ذلك  يف  طبعاً  يفهم خطأ.  أال  يجب  كالم  هذا  غريها،  الكنيسة عىل  أسقط صفقة  أن 
ظروف معينة. أنا شخصياً يومها كتبت عنها أننا ال نقبلها وهي صفقة عار، ولآلن ومن سنتني وثالث 
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مل يعد أحد من املبعدين، ولذلك نحن دامئاً يف بالنا املواطن الفلسطيني وأي مواطن يف أي دولة يف 
العامل، وحسب القانون الدويل ال يجوز إبعاد املواطنني، تستطيع أن تحكم عليه باإلعدام أو بالسجن 
املؤبد وعرش مؤبدات، أما أن تخرجه من بلده فهذا ال يجوز. هذه كانت صفقة مل نكن سعيدين بها، 
وبرصاحة من أبرمها ثالثة: خالد إسالم، ومحمد دحالن، وحسن عصفور، ومع األسف ال توجد أي ورقة 
ننتبه، وإن كانت حامس فاوضت  أن  نتمنى  نفذت.  إال وقد  ما عرفنا  كيف عقدت، وكيف صارت. 
أربع سنوات أو خمس، وليس من املعقول أن تفاوض سنوات أخرى، لكن إذا أحد أراد أن يقول إن 
له مالحظات، فاملالحظات كثرية، املهم أن األرسى خرجوا وفرح أهلهم فيهم. طبعاً نحن حصلنا عىل 
هدية من السيد نتنياهو، وهدية قيمة جداً وهي أنه بدأ يبني عرشات األلوف من املستوطنات، هذه 
عطيته لنا، ويحصل الكالم الذي يقوله هو أو ليبمان أو غريه. يجب أن يسأل الشخص نفسه، ويعدل 

سلوكه إذا كان ضد السالم. 

النحو  عىل  وقصته  األمريكية  اإلدارة  مع  أيضاً حديث  ولكن  نتنياهو،  مع  فقط حديث  يوجد  ال 
التايل: جاءنا السيد ديفيد هيل ودانيال روبنشتاين، وقالوا متهيداً إلنجاح املفاوضات ومساعدة لرصف 
الطريق أمام نجاح هذه املفاوضات، الرئيس أوباما تحدث مع رئيس الوزراء اإلرسائييل واتفقا عىل 
أن يقدم لكم السيد نتنياهو مجموعة من خطوات إعادة بناء الثقة. قالوا يل: ما رأيك؟ منها تخفيف 
الحصار عن غزة، وإزالة حواجز، ومد القطاع بعدد من مواد البناء، ومنها أرسى، فقلت لهم: ال أريد 
فاستغربوا: ملاذا ال توافق؟ قلت ال أريد. غابوا شهراً وقالوا ممكن أن نفهم ملاذا ال تريد؟ قلت ال أريد. 
إذا أعطاين شيئاً سيفاوضني غداً عىل قضايا الحل النهايئ، وأنا ال أريد ذلك، وعادوا مرة ثالثة، وقالوا 
عىل ضامنتنا، نحن مستعدون أن تأخذ كل هذه األشياء لوحدها دون مفاوضات. قلت: ال أريد أن 

يفاوضني عىل يشء؟ قالوا: نعم، فقلت موافق. 

بعدها قلت: أين ما تحدثتم عنه، قالوا: لديهم طلبان، ومع ذلك هم عرضوا، وهذا العرض إىل 
جانب عرض أوملرت يجب أن نتمسك به. 

هناك نقطة مهمة وهي اإلخوان الذين عقدوا صفقة شاليط، قالوا ال بد من فك الحصار عىل غزة 
ألنه يشء منطقي، ألن الحصار فرض عىل غزة مقابل شاليط، هذه القصة الطويلة. اآلن قصة شاليط 
انتهت، ملاذا ال يرفع الحصار عن غزة؟ هذا ما نتكلم به مع الجانب األمرييك والرباعية، ألنه ال توجد 
قنوات رسمية بيننا وبني اإلرسائيليني، توجد قنوات غري رسمية. نحن نتكلم معهم لكن هذا مطلب 

أسايس كنتيجة لعملية شاليط. 

أن  الظريف  يعني  منه،  التخلص  بأنه يجب  ونتنياهو وأحاديثهم وشتامئهم وتهديداتهم  ليبمان 
املؤسسة اإلرسائيلية منقسمة عىل نفسها، األمن والجيش يقولون خطأ ويجب كذا، وأولئك يقولون 

يجب أن نقتله، وعىل كل حال سرنى من سينترص. 

تشكيل  اتفقنا عىل  مايو  بعد  أكث من مرة يف جلسات هنا.  تكلمنا  نحن  الفلسطينية،  املصالحة 
حكومة وكذا وكذا، لكن اآلن هناك ظروف أخرى سنتابع املوضوع مع حامس يف مطلع الشهر، وأنا 
سألتقي مع خالد مشعل، ومل يكن لدي يف يوم من األيام اعرتاض عىل مقابلته، ويوم االتفاق عىل الصفقة 
اتصل يب هو وإسامعيل هنية وكنت يف فنزويال، وهنأوين وهنأناهم، وفعالً باركنا من قلبنا، ولكن اآلن 
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سيصري حديث آخر، ورمبا نلتقي معهم ونتحدث ليس فقط يف املصالحة، وإمنا يف السؤال الذي نطرحه 
وطرحناه عىل القيادات ونطرحه عليكم اليوم إىل أين؟ هذا السؤال من املهم جداً أن نجيب عليه. نحن 
أين ذاهبون وهذا قلته للرئيس أوباما، بأننا سنعود لنبحث ثالث قضايا، األوىل اقرتاحات األمم املتحدة 
بالذهاب إىل الجمعية العامة، والقضية الثانية هي بيانات الرباعية، والقضية الثالثة هي أن السلطة 

ليست سلطة ويسألني الناس واملؤسسات الفلسطينية عن جدوى استمرار السلطة. 

نحن نريد أن نجيب عىل هذا السؤال، لذلك سيكون أحد املواضيع التي سنبحثها مع أخينا خالد 
مشعل، باعتباره قائد حامس. 

السؤال الذي يجب أن نجيب عليه، إىل أين نحن ذاهبون. يجب أن نجيب عليه، وماذا سنعمل؟ 
يجب أن نجيب عليه، والسؤال أن السلطة مل تعد سلطة. 

العسكري  املجلس  مع  لقاء  مهمة،  جولة  إىل مرص  ذهابنا  والسعودية،  ومرص  العربية  اإلمارات 
واملخابرات ووزير الخارجية ولقاء باإلعالم والصحف. إخواننا املرصيون مل يتغريوا، والربيع العريب ماذا 
تغري، مشاكل الربيع العريب داخلية ولكن خارجياً القضية الفلسطينية مل تتغري، مل يتغريوا، ال مسؤولني 
وال شعب. يكن كالمي ال يعجب البعض، يعني مبارك كان جيداً معكم؟ نعم كان جيداً معنا، وزين 
العابدين كان جيداً معنا، ولكن الشعب املرصي ال يريده هذا موضوع يخصه، فاملوضوع الفلسطيني 

مل يتغري ال سابقاً وال الحقاً، قبل 23 وبعد 23 )يناير/ كانون الثاين(.

السياسة  العهد، وتحدثنا معه حول قضايا  الشيخ محمد بن زايد ويل  التقينا  كذلك يف اإلمارات 
الحارضة والحالية، وكان الحديث مقترصاً عىل هذه القضايا. 

يف السعودية طبعاً عزينا األمراء جميعاً بهذا املصاب وعدنا، وهذه كانت نهاية الجوالت يضاف 
إليها املتابعة العربية ستلتقي يف 30 الشهر الجاري من أجل أن نعرف أين سنذهب، ألنه كلام نحن 
نستشري بعضنا البعض، ونأخذ قراراتنا، يهمنا جداً أن يكون العرب يف الصورة وأن يوافقوا معنا، وأال 

يفاجأوا بخطوة نقوم بها، ومن دون يش يقول بعضهم فاجأتونا، اآلن لن نفاجئ أحداً بأي قضية. 

فتحنا صندوقاً  مدة  منذ  نحن  لبنان،  يف  بها  نقوم  التي  املشاريع  وهي  األخرية،  قبل  ما  القضية 
العام  العدد  لبنان، كان  الثانوية يف  الذي ]الذين[ ينهون  الرئيس، اإلخوان الطالب  أسميناه صندوق 
املايض 850، السنة أكث من ألف، نحن أخذنا قراراً صعباً أن نستمر يف هذه املسؤولية لتعليم الطالب، 
كذلك مرشوع التكافل األرسي، وهو أن يقدم الشخص 100 دوالر لعائلة هو يختارها، تساعد هذه 
مرشوع  نجاح  بنسبة  ليس  ولكن  مستمر،  املرشوع  أن  وأعرف  األرسى،  التكافل  وسميناه  العائلة، 

الطالب، ولكن املرشفني عىل هذا املوضوع يبذلون جهودهم. 

البيتية، مشاريع للناس فردية، يستطيع الشخص أن يفتح  الثالث، هو املشاريع األرسية  املوضع 
دكان أو كشكاً، أو مدجنة صغرية. قررنا ألف مرشوع من هذا النوع يف لبنان، فهذه املشاريع إن شاء 
الله ستنجح، وصندوق االستثامر كان هناك وسيتابع، وأنا أعتقد أن هذه األمور ترفع من معنويات 
يف  اللبناين  والشعب  الحكومة  مع  عالقتنا  اآلن  يعني  القمة،  يف  لبنان  مع  عالقاتنا  أن  الناس، خاصة 
أحسن ما يكن، وهذا يساعدنا يف التخفيف من القيود التي توضع يف طريق العمل الفلسطيني، لكن 
املهم أن نطمئنكم أن أمورنا مع لبنان من أحسن ما يكن. أضيف أيضاً أن موقفنا بالنسبة للربيع 
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العريب معروف، نحن ال نتدخل إطالقاً يف املشاكل الداخلية العربية، وإمنا نتمنى للشعوب العربية أن 
تحقق ما تريد. يعني ما حصل يف مرص هذا موقفنا، وما حصل يف تونس هذا موقفنا، وكذلك ليبيا، 
وال تغيري وال تبديل فيها، لذلك ما يجري اآلن يف سوريا أو اليمن نحن ال نتدخل فيه، ونتمنى لهذه 

البالد الشقيقة السالمة الكاملة. 

نعود إىل موضوع البعثات، وأنتم تعرفون أن لكم أهل يف مرص، فلسطينيني يف مرص من 1948، 
)السفري(  أحياناً  وحالتهم صعبة،  الرشقية  منطقة  يف  ويعيشون  بكثري،  الصفر  تحت  حالتهم  وهؤالء 
بركات الفرا يساعدهم يف بعض القضايا. قلنا أفضل يشء أن نعمل مشاريع، فاتفقنا مع الجالية وقلنا 
لهم يا إخوان ادرسوا احتياجات الناس، ولكن هذه املشاريع التي ستجري يف لبنان ومرص ستكون ديناً 

وليست منحة، ونرجو الله أن تنجح وأن نكون قد ساعدنا أهلنا يف القليل مام يحتاجونه. 

بعثنا وفدين إىل ليبيا، وكل بعثة عىل رأسها األخ عباس زيك، ومعه أطباء وممرضون، وفتح حوارات 
جيدة جداً مع املسؤولني الليبيني ويف قلوبهم غصة، أننا كنا نجلب سالحاً إرسائيلياً لليبيا، وهذا نحن 
ليس لنا عالقة به، وال أدري إذا كانت لديهم بينات عىل ذلك، وإمنا املوضوع انتهى، ألنه يف املرة األوىل 
رفع العلم الفلسطيني فوق ساحة التحرير وتم إنزاله، ثم كشفت األمور لهم وأعيد العلم مرة أخرى، 
واألطباء،  واملمرضني  والعامل  الخريجني  يساعدنا جداً يف حل مشكلة  ممتازة، وهذا  وعالقتنا معهم 

ونتمنى أن يفتحوا لنا الباب، ونحن عىل األقل ناس محرتمون. 

اللجنة املركزية اتخذت قراراً بفصل محمد دحالن من الحركة، وهناك ذهبوا إىل املحكمة الحركية 
واملحكمة قالت رأيها يف املوضوع، وإمنا هذا القرار اتخذ، وهناك قضايا عليه. 

وثيقة رقم 285:

وفوز تونس  يف  االنتخابات  نتائج  حول  حامس  لحركة  صحفي   بيان 
حركة النهضة285 

29 ترشين األول/ أكتوبر 2011

تتقّدم حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( بالتهنئة الخالصة إىل الشعب التونيس الشقيق إلنجازه 
ُعرس  يف  مّتت  التي  االنتخابات  يف  الكبري  فوزها  النهضة  لحركة  ونبارك  التأسييس،  املجلس  انتخابات 

ديقراطي شهد له العامل بشفافيته ونزاهته. 

لنعّب عن مشاركتهام  النهضة،  التونيس ونبارك فوز حركة  إّننا يف حركة حامس إذ نهّنئ الشعب 
الحرية  يف  التونيس  الشعب  تطلعات  يحّقق  أن  نأمل  الذي  الوطني،  اإلنجاز  هذا  نجاح  يف  الفرحة 
والعدالة والتنمية والكرامة، ويعيد دور تونس الّريادي يف الّدفاع عن قضايا األمة العربية واإلسالمية 

ويف مقدمتها القضية الفلسطينية. 

املكتب اإلعالمي

الخميس 29 ذي القعدة 1432هـ

املوافق 27 ترشين األول/ أكتوبر 2011 


