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هنية يرحب بالدعوات الدولية الى الحوار مع
«حماس»

2010 يوليو 27الثالثاء, 
غزة - فتحي صبّاح

رحب رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية بالدعوات الدولية االخيرة الى فتح حوار مع
حرYة «حماس» وXTكيل اWمV المتحدة لUنة TقSي حقائق في االعتداء االسرائيلي على قافلة

«اس]وZ الحرية».
وقاZ هنية de «هناc اSTاالت UTرb م` عدa م` الدوZ للتو_^ [حو فتح حوار مع فSائل المقاومة\
و[ح` [رحب بكل المواقk التي jTيد االعتبار للديموقراiية الhلg]ينية\ فليس لدينا فيتو سوf على

.«Zاالحتال
Zي حقائق حوSقT نةUكيل لXT المتحدة Vمlالتابع ل dاg]mا nلس حقوUما رحب هنية بقرار مY
االعتداء االسرائيلي على «oس]وZ الحرية» الfao bp الى قتل ثما[ية Toراc وoميرYي م` oصل

TرYي.
وقاY» :Zنا [تمنى do يكوd القرار XTكيل لUنة Tحقيق وليس TقSي حقائق\ لكننا [رحب بqا و[دعو
dW يhgر هpا التحقيق ع` ثالثة oمور مqمة لنا ولترYيا ولكل الpي` tTامنوا رفtاs لrpq الUريمة:

رua الjدو\ و_لب قاTa^ لمحاVY الjدZ الدولية وgYر الحSار».
Yالv هنية _اء خالZ احتhاZ لتكريV ال]لبة االوائل في الUامjة االسالمية.

VمWما [ريد م` اY \مميةWي الحقائق اSقT نةUة للaحة ومحدwعملية وا xريد [تائ]» :yاwoو
.«zرWربد في اjي Zيد حتى ال ي}ل االحتالjSا الpورها على هa pخo المتحدة

واستUq` هنية STريحات الناiق باسV اWمV المتحدة الa bpعا الى eيSاZ المgاعدات الى غزة
عبر البر فق�\ وليس عبر البحر. و~دa على do «الحSار {الV ويتناق| مع اWعراy والقوا[ي`
الدولية»\ م]الباs اWمV المتحدة «برفع ال�]اء عم` يريد eبقاء الحSار»\ وaعا الى gYر الحSار
براs وبحراs و_واs\ قائالde s «غزة ال Tريد فق� مواa غpائية وال gTتUدo bحداs\ فكرامتنا Yoبر م`

�ل�».
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 الXي� رائد صالح\ ووصh^ ب�[^1948وo~اa هنية بمواقk رئيس الحرYة االسالمية في مناiق 
�«يحمل ~رy الjXب الhلg]يني واWمتي` الjربية واالسالمية والقدس واWقSى\ T ^]Wربى في بي

فرعوd ليكوd لVq عدواs وحز[اs بإ�d الل^».
�الى �ل�\ kXY وزير الداخلية واWم` الوiني في الحكومة المقالة فتحي حماdo a الوزارة عاقب

1200VSل وخShراوح بي` الT قابjال do حwوoخ]اء. وo كابTبار sترفاjا\ مqفي dملوjي k}مو 
.dي وحتى اآلwالما vاjبدء ال pب و~]ب القيد منTالرا
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