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وثيقة رقم 76:

اتهام  حول  شعبان  بثينة  سورية  يف  الرئاسية  للمستشارة  صحفي  ترصيح 
الالجئني الفلسطينيني يف أحداث الالذقية يف سورية76

26 آذار/ مارس 2011

اعتبت املستشارة الرئاسية يف سوريا بثينة شعبان أن األحداث التي تجري حالياً يف سوريا “تندرج 

ضمن مرشوع طائفي يحاك ضد سوريا، وال عالقة له بالتظاهر السلمي واملطالب املحقة واملرشوعة 

للشعب السوري”. وقالت بثينة يف لقاء مع الصحفيني يف دمشق “ما تأكدنا منه حتى اآلن بعد أن 

اتضحت بعض الصور، أن هناك مرشوع فتنة طائفية يف سوريا”.

ووجهت بثينة أصابع اتهام إىل فلسطينيني بالتورط يف أحداث وقعت يف الالذقية أمس الجمعة، 

وقالت “أىت أشخاص البارحة من مخيم الرملة لالجئني الفلسطينيني إىل قلب الالذقية وكرسوا املحال 

أنه من  ادعى  العنف ضدهم خرج من  الفتنة، وعندما مل يستخدم األمن  التجارية وبدؤوا مبرشوع 

املتظاهرين وقتل رجل أمن واثنني من املتظاهرين”.

وثيقة رقم 77:

السجون  االنفرادي يف  الحبس  رسالة األسري حسن سالمة حول وضعه يف 
اإلرسائيلية77

29 آذار/ مارس 2011

تحية وألف سالم..

األحبة الكرام..

يا من تسكنون ذلك العامل الكبري الذي نسمع عنه دون أن نراه..

مكاين،، عامل صغري نحيا فيه مرارة االعتقال والعزل.. يف هذا املكان الضيق.. الذي يضيق أكث وأكث 

كم يحلو لنا أن نتذكر ذلك الزمان الذي مىض والذي قد يكون هو الصورة األجمل التي ما زلنا نحملها 

يف قلوبنا وعقولنا..

.. كم أمتنى أن يعود ذلك الزمن الجميل يوم كنا صغاراً كلنا براءة ال نعرف الكره.. كان احرتامنا 

تفتيش  املدارس وتبدأ حملة  نعود من  كنا  أتذكر عندما  القرآن..  آية من  للكبري يشء مقدس وكأنه 

بيتي  إىل  أعود  أن  أمتنى  كم  ترتيباً..  األكث  أكون  دامئاً  وكنت  املرتبة  والكتب  الدفاتر  الحقائب عىل 

أي  مع  أعيش  أن  من  محروم  بل  فقط  معزوالً  لست  أنا  إليه  نشتاق  كل يشء  ومدينتي..  وشارعي 

صديق من منطقتي أتحدث معه عن غزة أو خانيونس..أو ذكريات الطفولة.. شكيل قد كب ولحيتي 

شابت لكنني أعيش وكأنني طفل.. أحن وأشتاق لكل يشء....


