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وثيقة رقم :171

بيان الحركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيني حول اعتقال رائد صالح يف
171
بريطانيا
 29حزيران /يونيو 2011

أقدمت أذرع األمن الربيطانية ليلة أمس عىل اعتقال فضيلة الشيخ رائد صالح رئيس الحركة
اإلسالمية يف الداخل الفلسطيني وذلك أثناء قيامه بزيارة رسمية لربيطانيا بناء عىل دعوة من مركز
دراسات الرشق األوسط واملنتدى الفلسطيني.
منذ اللحظة األوىل التي صدرت فيها الدعوة لفضيلة الشيخ رائد صالح واللويب الصهيوين الذي
جن جنونه مل ُ
يأل جهداً يف محاولة منع هذه الزيارة لتبقى الرواية الصهيونية هي الرواية الوحيدة
التي يسمعها العامل.
للويب الصهيوين ومن لف لفيفه نقول ،إننا سنظل نصدع بالحق ونوصل للعامل صوت الحقيقة
وخصوصاً بكل ما يتعلق بقضية شعبنا الفلسطيني ولن يثنينا هذا االعتقال السيايس املؤسف عن
القيام بدورنا عىل أكمل وجه ألن ذلك أمانة يف أعناقنا.
َّاس َل َي ْع َل ُم َ
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( َوال َّل ُه َغالِ ٌب ع ََل أَ ْمر ِه َولَ ِكنَّ أَ ْك َ َث الن ِ
الحركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيني
األربعاء  27رجب 1432هـ
وفق 2011–06–29

وثيقة رقم :172

بيان صحفي لحركة حامس حول االعتقال السيايس يف الضفة الغربية

172

 29حزيران /يونيو 2011
تعقيب ًا عىل قيام املحكمة العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية ،بإصدار
أحكام بالسجن لسنة ونصف عىل أربعة من قيادات وأبناء حركة حامس ،..رصح مصدر مسؤول يف
حركة حامس مبا ييل:
إننا يف حركة حامس نستهجن األحكام السياسية الجائرة الصادرة بحق أربعة من قيادات وأبناء
الحركة وهم األخوة (أنس ررصص ،زين الدين شبانة ،بالل املحتسب ،ونبيل النتشة) ،الذين كان
يفرتض اإلفراج عن ثالثة منهم ،يف إطار إنهاء ملف املعتقلني السياسيني حسب ما نص عليه اتفاق
املصالحة املوقع يف القاهرة ،كام نستهجن إصدار حكم بحق األخ “نبيل النتشة” األسري يف سجون
االحتالل الصهيوين.
إن إصدار تلك األحكام ،واستمرار نهج االعتقال السيايس ينايف روح املصالحة وما تم االتفاق عليه،
ويخلق أجواءً سلبية بني يدي املصالحة الوطنية.
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إننا يف حركة حامس ندعو الرئيس محمود عباس ،وحركة فتح إىل إلغاء تلك األحكام السياسية
الجائرة بحق كوادر الحركة ،وإنهاءً مللف االعتقال السيايس ،وتعزيزاً لروح املصالحة والوحدة الوطنية
املكتب اإلعالمي
األربعاء  27رجب 1432هـ
املوافق  29حزيران /يونيو 2011م

وثيقة رقم :173

إعالن األستانة الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي–
دورة السالم والتعاون والتطور[ 173مقتطفات]
 30حزيران /يونيو 2011

األستانة – جمهورية كازاخستان 30–28 ،حزيران /يونيو 2011
نحن ،وزراء خارجیة ورؤساء وفود الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي املشاركین يف الدورة
الثامنة والثالثین ملجلس وزراء الخارجیة املنعقدة يف األستانة يف وقت یشهد تغیرات دینامیكیة تحمل
يف ثنایاها تحدیات وفرصاً أمام األمة اإلسالمیة والبرشیة جمعاء ،ووعیاً منا باألهمیة البالغة التي
یكتسیها هذا املؤمتر:
 –1نؤكد مجدداً تشبثنا باملبادئ السامیة لدیننا الحنیف التي ترتكز عىل قیم السالم والرتاحم والتسامح
واملساواة والعدل والكرامة اإلنسانیة لألمة وللبرشیة كافة ،ونعرب عن عزمنا عىل تعزیز السلم
والتعاون والتطور مع سائر بلدان العامل.
 –2أننا مصممون عىل إعطاء زخم جدید ملنظمة التعاون اإلسالمي ولتقویة دورها وذلك كوسیلة من
وسائل تعزیز التعاون بین بلداننا وتنفیذ الرؤیة الجدیدة واألهداف التي ینشدها العامل اإلسالمي
الذي یتطلب اإلصالح والحكم الرشید وحقوق اإلنسان عىل نحو یلبي آمال وتطلعات األمة يف القرن
الحادي والعرشین .ويف هذا الصدد ،نرحب مخلصین بالتحول الذي تشهده منظمتنا حتى تغدو
هیئة أكرث متاسكاً وفعالیة يف ظل اسمها وشعارها الجدیدین :منظمة التعاون اإلسالمي.
().....
 –5نشدد عىل رضورة التوصل إىل تسویة مبكرة للقضیة الفلسطینیة ونعرب عن كامل دعمنا ملبادرة
السالم العربیة التي تروم التوصل إىل حلٍ دائم ٍوشاملٍ وعادلٍ للرصاع العريب اإلرسائیيل .ونشید
بالجهود التي بذلتها السلطة الوطنیة الفلسطینیة يف مجال البناء املؤسيس ،وندعو املجتمع الدويل
إىل اإلقرار بالتقدم الذي تم إحرازه وإىل االعرتاف بالدولة الفلسطینیة املستقلة ذات السیادة عىل
أساس حدود  4یونیو .1967
 –6ندین بشدة بناء املستوطنات والتوسع من جانب إرسائیل والذي یشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون
الدويل والذي یمثل بدوره عقبة أمام استئناف املفاوضات املؤدیة إىل إنهاء االحتالل اإلرسائیيل
لألرايض الفلسطینیة املحتلة منذ العام  .1967وندعو إىل تنفیذ قرارات مجلس األمن الدويل ذات
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