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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

2 كانون الثاين/ يناير 2011

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

4 كانون الثاين/ يناير 2011

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 
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التحقيق إىل أنه “ال توجد قضية”، واصفاً األسئلة بأنها “منطقية” بدأت بكالم منسوب إليه عن أبناء 

الرئيس محمود عباس.

وأوضح دحالن لـ“الحياة” إنه عاد إىل رام الله خصيصًا من أجل املثول أمام لجنة التحقيق بعد 

انتهاء  لحني  اللجنة  اجتامعات  حضوره  تجميد  املركزية  اللجنة  قرار  عن  اإلعالم  وسائل  عب  سامعه 

التحقيقات.

وقال دحالن: “جئت يك أرى )ما هو( املوضوع”. فسألته “الحياة”: “وماذا اكتشفت؟”، فأجاب: 

ساعتني  ملدة  التحقيق  لجنة  أمام  مثل  إنه  وأضاف  قضية”.  توجد(  )ال  فيش  ما  ال يشء،  “اكتشفت 

استمع خاللها إىل أسئلة وصفها بـ“املنطقية” لكنها “ال ترقى إىل مستوى ما رسِّب إىل وسائل اإلعالم 

من تخزين سالح والتحضري النقالب وغريه”. وتابع: “وجهت أسئلة منطقية، كانت يف البداية اإلتيان 

عىل ذكر أبناء الرئيس، وهذا مل يحدث، وتّم تجاوز األمر”.

األمن  جانب  من  خضري  معتز  مكتبه  مدير  بينهم  من  زمالئه،  من  عدد  وتوقيف  اعتقال  وعن 

وغري  قانونية  وغري  معيبة  ألنها  عنها  أتحدث  أن  أريد  ال  إجراءات  “هذه  دحالن:  قال  الفلسطيني، 

صابر،  “أنا  وتابع:  مكتبي؟”.  مدير  يعتقل  فكيف  املركزية،  اللجنة  يف  عضو  “أنا  وأضاف:  أخالقية”. 

ولدي صب أكث من صب أيوب، صبت عىل حامس، ومن املؤسف أن تأيت اإلساءات من فتح، من أناس 

مل يكن لهم أي إضافة إيجابية للحركة”.

وعن  سالح،  عن  أسمع  السبب،  أعرف  ال  اآلن  “حتى  دحالن:  قال  األزمة،  لسبب  تفسريه  وعن 

انقالب، أريد أن أراه، أين هو؟ أسمع روايات وهمية وقصص خيالية”. وأكد إنه ملتزم قيادة الرئيس 

عباس لحركة “فتح” وللشعب الفلسطيني.

وأعرب دحالن عن أسفه لإلجراءات التي تعرض لها، والتي قال إنها “حّولت املشهد الفلسطيني 

إىل فرجة وأضحوكة”. وأضاف: “مل يعد لدينا احرتام من اآلخرين بسبب هذه القصص الصغرية، ومرة 

أخرى أنا ملتزم الخط السيايس الفلسطيني، وهناك أولويات نضالية وكفاحية أهم من هذه القصص 

الصغرية”.

وشدد عىل أنه فخور بكونه “أول شخص ُيستدعى من الحركة ويلتزم”. واتهم أشخاصاً قال إنهم 

“حاقدون” مبحاولة اإلساءة إليه عب هذه القضية. لكنه قال إنها “تيسء إىل الحركة، وتثبط من همم 

أبناء الحركة الذين يخضعون إىل بطش يومي من حامس”. وأضاف: “نأمل يف أن متر هذه العاصفة 

املفتعلة من بعض الحاقدين، وأن نتجاوز األزمة وأن نعود إىل برنامج استنهاض الحركة، أن نعود إىل 

الصمود  التحرير، وبرنامج  الوطنية مع حامس ومع فصائل منظمة  الوحدة  الساخنة، وهي  امللفات 

والوقوف يف وجه مخططات إرسائيل”. 


