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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

م بالتعازي الحارَّة إىل أرس الضحايا، واألشقاء يف مرص حكومة وشعباً يف  إننا يف حركة حامس نتقدَّ
الشقيق  الله أن يّن عىل مرص وشعبها  للجرحى، داعني  العاجل  الشفاء  نتمنى  األليم، كام  مصابهم 

وعموم أمتنا العربية واإلسالمية باألمن واألمان.

املكتب اإلعالمي

وثيقة رقم 3:

ترصيح صحفي لحركة حامس حول االعتقاالت يف سجون السلطة الفلسطينية3
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عن  املرضبني  الستة  الحركة  نشطاء  عن  اإلفراج  فياض   – عباس  أمن  أجهزة  رفض  عىل  تعقيباً 
الذي دخل حالة موت رسيري..،  الصحية وخاصة املختطف مهند نريوخ  الطعام..، وتدهور حالتهم 

ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: رصَّ

ل محمود عباس وأجهزته األمنية املسؤولية املبارشة والكاملة عن حياة  إننا يف حركة حامس نحمِّ
عنه  اإلفراج  األجهزة ورفضها  تلك  لتعسف  نتيجة  الذي دخل حالة موت رسيري  نريوخ،  األخ مهند 
وعن إخوانه الخمسة مبوجب القرار القضايئ الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية منذ مطلع 

العام املايض.

املخابرات  فياض وخاصة رئيس جهاز  أمن عباس –  أجهزة  انقالب  إىل  بالغة  ننظر بخطورة  إننا 
املدعو ماجد فرج عىل االتفاق املبم مع املرضبني عن الطعام، بنقلهم إىل مدينة الخليل متهيداً لإلفراج 
تلك  أن  الغريب  ولكن  الطعام،  عن  إرضابهم  اإلخوة  وقف  مقابل  شهر،  أقصاها  مدة  خالل  عنهم 
األجهزة انقلبت عىل ذلك االتفاق، وعزلت اإلخوة الستة، وقطعت كافة االتصاالت معهم، ومارست 

أبشع أساليب التهديد ضدهم وضّد أهاليهم.

ر ونحذِّ الطعام،  عن  املرضبني  األخوة  عن  الفوري  اإلفراج  إىل  ندعو  حامس  حركة  يف   إننا 
محمود عباس وسالم فياض وأجهزتهام األمنية من مغبَّة االستمرار يف هذا النهج الذي ال يخدم سوى 

االحتالل، ومشاريعه يف تصفية القضية الفلسطينية.

املكتب اإلعالمي

وثيقة رقم 4:

ترصيح صحفي لعضو اللجنة املركزية لحركة فتح محمد دحالن حول مثوله 
أمام لجنة التحقيق التابعة لفتح4
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التي  التحقيق  لجنة  أمام  إنه مثل  أمس  “فتح” محمد دحالن  لحركة  املركزية  اللجنة  قال عضو 
بعد  أنه خلص  وأكد  إليه ملدة ساعتني.  املنسوبة  التهم  للتحقيق يف  للحركة  املركزية  اللجنة  شكلتها 


