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وثيقة رقم 79:
ترصيح صحفي لحركة حامس حول صفقة تبادل األرسى79

31 آذار/ مارس 2011

حامس  “إرصار  هو  التبادل  صفقة  تعث  سبب  أنَّ  يف  ومزاعمه  نتنياهو  ترصيحات  عىل  تعقيباً 
عىل إطالق رساح 150 من كبار القادة وعودتهم إىل بيوتهم”، وأنَّه وافق عىل إطالق رساحهم، لكن 

ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: “ليذهبوا إىل غزة أو تونس أو حتى ليبيا”، رصَّ

د أنَّه ال صحة إطالقاً ملزاعم نتنياهو التي تهدف إىل تضليل الرَّأي العام  إنَّنا يف حركة حامس نؤكِّ
الحقيقي  السبب  أنَّ  عىل  د  نؤكِّ كام  األسري،  الجندي  عائلة  أمام  مسؤوليته  من  والتَّهرب  الصهيوين، 
لعرقلة الصفقة حتى اآلن هو رفض الحكومات الصهيونية املتعاقبة، مبا فيها حكومة نتنياهو إطالق 

رساح مئة أسري بأي رشط وتحت أي ظرف.

املكتب اإلعالمي

الخميس 26 ربيع اآلخر 1432هـ

املوافق 31 آذار/ مارس 2011م

وثيقة رقم 80:

مقابلة صحفية مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توين بلري حول املبادرة 
الربيطانية – األملانية – الفرنسية إلحياء “عملية السالم”80

1 نيسان/ أبريل 2011

ماذا ناقشتم خالل اللقاء مع مفوض العالقات الخارجية يف حركة فتح د. الدكتور نبيل شعث؟ س: 

كل ما ناقشناه هو أهمية العودة للمفاوضات لسابق عهدها، املفاوضات ذات املصداقية، وناقشنا  ج: 
الوضع يف غزة وعملية السالم والوضع عىل األرض.

هل ميكن التعويل عىل الدور الفتحاوي؟ س: 

أعتقد أنه هناك تصميم يف قيادة فتح عىل إنجاح األمور خاصة أن املنطقة متر يف حراك وتغيري  ج: 
ثوري وعلينا أن ندع الوضع يتحرك إىل األمام بطريقة بناءة تسمح لنا بالتفكري يف النتائج النهائية 

والوصول إىل دولة فلسطينية ذات سيادة.

ماذا عن حامس؟ س: 

حامس لها الخيار! أعتقد أنها جزء من السياسة الغربية يجب أن يكون التعامل مع الفلسطينيني  ج: 
من  وستكون حامس جزء  ما  يوماً  هذا  وسيحدث  يحدث هذا  أن  ويجب  مهم  وهذا  موحدين 
هذه املعادلة وأعتقد أنه بني جميع األحزاب السياسية وكل من هو يف القيادة يف هذه املنطقة 
هناك إجامع أنه يجب استغالل هذه الفرصة لتجميع وتوحيد الفلسطينيني من خالل أن السلطة 

الفلسطينية يجب أن تعاد هيكليتها وحل الدولتني وتحقيق ما يريده الناس.


