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واالقتصاد الفلسطيني اآلن تحسن. وإذا قارنا بني وضع السلطة اآلن وقبل ثالث سنوات ستجد 

أن هناك تغري جذري وأيضاً استطعنا أن نحصل عىل الكثري واستطعنا الحصول عىل تأسيس بنية 

تحتية مالمئة تساعدنا يف اإلكامل وال يزال أمامنا طريق طويل نقطعه.

وثيقة رقم 81:

بيان صحفي لحركة حامس حول األوضاع يف سورية81

2 نيسان/ أبريل 2011

الشقيقة يف هذه  تشهدها سورية  التي  التطورات  بالغني  باهتامم وحرص  تابعت حركة حامس 

األيام، ويف هذا السياق فإن الحركة تؤكد عىل ما ييل: 

املرشوعة،  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  مقاومة  مع  وقفت  وشعباً  قيادة  سورية  إن  أوالً: 

واحتضنت قوى املقاومة الفلسطينية، وخاصة حامس، وساندتها يف أحلك الظروف وأصعبها، وأخذت 

نهج  بدعم  التمسك  أجل  من  الضغوط  كل  أمام  وصمدت  الكبرية،  واملخاطر  والتحديات  الرهانات 

املامنعة واملقاومة يف املنطقة، وإسناد فلسطني وشعبها ومقاومته بشكل خاص، والوقوف يف خندق 

األمة ومصالحها.

أننا يف حركة حامس،  إال  سورية،  اإلخوة يف  يخص  الداخيل  الشأن  يف  يجري  ما  نعتب  إننا  ثانياً: 

بتجاوز  نأمل  فإننا  وتطلعاتها،  واإلسالمية  العربية  الشعوب  إرادة  تحرتم  التي  مبادئنا  من  وانطالقاً 

ومتاسكها  سورية  استقرار  يحفظ  ومبا  السوري،  الشعب  وأماين  تطلعات  يحقق  مبا  الراهن  الظرف 

الداخيل ويعزز دورها يف صف املواجهة واملامنعة. 

وانطالقاً من ذلك كله فإننا نؤكد وقوفنا إىل جانب سورية الشقيقة قيادة وشعباً.

املكتب اإلعالمي 

السبت 28 ربيع اآلخر 1432هـ

املوافق 2 نيسان/ أبريل 2011م

وثيقة رقم 82:

ترصيح صحفي للمعارض الليبي عمر الخرضاوي حول اتهام محمد دحالن 
ومحمد رشيد بتزويد الرئيس الليبي معمر القذايف بأسلحة إرسائيلية82

2 نيسان/ أبريل 2011

السابق يف حركة  القيادي  إن  التونسية  الليبية  الحدود  الخرضاوي من  الليبي عمر  املعارض  قال 
الحقيقي خالد سالم،  واسمه  أصل عراقي  واملدعو محمد رشيد وهو كردي من  فتح محمد دحالن 
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وكان مستشاراً للرئيس الراحل يارس عرفات، هو من يقف وراء صفقة توريد األسلحة املحرمة دولياً 
إىل العقيد القذايف والتي قصف بها سكان مدينة مرصاتة يف الغرب الليبي.

وأكد عمر الخرضاوي الذي يعد من القيادات السياسية للثوار يف املنطقة الغربية أن املدعو محمد 
أن  ميناء طرابلس، مضيفاً  إىل  اليونان  باألسلحة اإلرسائيلية من  املحملة  بالباخرة  رشيد هو من جاء 
الثوار يف مرصاتة متكنوا من غنم جزء من هذه األسلحة التي بثت قناة الجزيرة القطرية صوراً عنها 

من بينها قنابل عنقودية عليها نجمة داوود السداسية رمز إرسائيل واليهود.

لكنه  إلرسائيل،  بعداوته  يتظاهر  القذايف  “العقيد  أن  الخرضاوي  عمر  أوضح  السياق  هذا  ويف 
السابق  األمن  “وزير  عب محمد دحالن  إرسائيلية  مع جهات  الصالت  أوثق  تربطه  األمر  يف حقيقة 
والذي خطرية  قضايا  بعدة  فتح  وحتى  حامس  من  كل  تتهمه  والذي  الفلسطينية”  السلطة   يف 
يقود —حسب الخرضاوي—  “شبكة مافيا لتهريب األسلحة، ويتواصلون مع رشكات إرسائيلية لتهريب 

مختلف أنواع األسلحة إىل الخارج حتى املحرمة الدولية ]دولياً[”.

وثيقة رقم 83:

ملخص تقرير لـ“هيومن رايتس ووتش” حول انتهاكات حقوق الصحفيني 
يف الضفة الغربية وقطاع وغزة83 ]مقتطفات[

6 نيسان/ أبريل 2011

تقرير “ال خب… ال قلق”..انتهاكات أجهزة األمن الفلسطينية لحقوق الصحفيني

).....(

خلفية:

سجلت منظامت فلسطينية حقوقية ومراصد حقوقية أخرى زيادة يف حوادث مضايقة قوات األمن 
الفلسطينية  الرسمية  الحقوقية  الرقابية  الجهة  وهي  اإلنسان،  لحقوق  املستقلة  الهيئة  الفلسطينية. 
الفلسطينية  السلطة  احتجاز  مراكز  يف  كانوا  فلسطينياً  صحفياً   35 بأن  أفادت   ،1993 عام  امُلشكلة 
وحامس مع نهاية عام 2009، كام ذكرت “زيادة غري مسبوقة” يف أعامل الرضب واالعتقال التعسفي 

وغريها من االنتهاكات الحقوقية التي لجأت إليها السلطات الفلسطينية بحق الصحفيني.

بنسبة زيادة  ذكر   ،2010 لعام  “مدى”  اإلعالمية  والحريات  للتنمية  الفلسطيني  املركز   تقرير 
45 يف املائة عن العام املايض يف الهجامت البدنية واالعتقاالت، وأعامل االحتجاز، املصادرة املتعسفة 
للمعدات، وغريها من انتهاكات حقوق الصحفيني، ووقعت 79 حالة من االنتهاكات عىل يد السلطة 
الفلسطينية وحامس وهناك 139 انتهاكاً آخر وقع عىل يد القوات اإلرسائيلية. يف أغسطس/ آب 2010، 
شكلت اللجنة املستقلة من قبل السلطة الفلسطينية يك تتابع مجريات تنفيذ توصيات لجنة األمم 
الفلسطينية  السلطة  أمن  قوات  أن  اللجنة  وتبينت  غزة،  نزاع  يخص  فيام  الحقائق  لتقيص  املتحدة 
وحامس مسؤولة عن انتهاكات لحقت بالصحفيني، وأوصت بأن عىل الطرفني “الكف عن املالحقات 

القضائية واالعتقاالت واالستجواب بحق الصحفيني عىل أساس ]...[ وظيفتهم”.


