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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

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 
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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
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