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وثيقة رقم 184:

القدس،  عىل  اإلرسائيلية  االعتداءات  حول  غزة  قطاع  يف  الحكومة  بيان 
واملقاومة يف الضفة الغربية184

19 آب/ أغسطس 2010

َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبأٍ َفَتَبيَُّنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعىَل  قال تعاىل: ﴿َيا أَيُّ
َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي﴾ )6( سورة الحجرات

حرب عىل املقدسات يف القدس... وحرب عىل القيم واألخالق يف الضفة ... وحرب عىل املعنويات 
والرموز يف قطاع غزة... ومنظومة امُلخطط والفاعل واحد.

مركبة  حرباً   ... مقاومته  ورموز  وقيادته  وأخالقه  وقيمه  ومقدساته  الفلسطيني  الشعب  يعيش 
ومعقدة ومتداخلة، للنيل من العزية واإلرادة واألرض واملقدسات، ولتشويه التاريخ، ولتغيري خارجة 

الجغرافيا، ولتزوير الحقائق البرشية واملادية عىل أرض الواقع.

املقدسات  عىل  مسبوقة  وغري  خطرية  مؤامرة  القدس  مدينة  ساحات  تشهد  الذي  الوقت  ففي 
واآلثار والقبور، وعىل التواجد الفلسطيني فيها، ُيقابل ذلك برتاجع األداء الرسمي للجهات املتنفذة، 
وُتجفف منابع دعم صمود شعبنا هناك، وُيرفع الدعم السيايس والجامهريي، وُيرتك الشعب ونوابه 

وقادته املخلصون املقدسيون يواجهون مصريهم لوحدهم...

ويف الوقت الذين تشهد ساحات الضفة الغربية أكب عمليات نهب لألرايض واملياه الفلسطينية، 
الحياة  وُتضيق  والُجدر،  الحواجز  وتتكاثر  العنرصي،  الفصل  جدار  ويُعظم  املستوطنات،  وتُسمن 
والحركة والحرية عىل شعبنا هناك، يُقابل ذلك بتنفيذ مخطط من قبل سلطة فتح الحاكمة بقيادة 
أبطالها  وُيزج  أشكالها،  بكل  املقاومة  وُتجرم  االحتالل،  مع  التام  األمني  االندماج  يعتمد عىل  فياض 
يف السجون، وُيطارد املجاهدون واملناضلون يف الكهوف والجبال، وُيحاكمون عىل قضايا املقاومة ... 
الفلسطيني  الشعب  رموز  وُتقيص  املساجد،  الدينية يف  الخريية  الفعاليات  وُتعطل  اإلسالم،  وُيحارب 
عىل  االعتداء  ويتم  الزكاة،  ولجان  الكريم،  القرآن  دور  وُتغلق  الله،  رسول  منابر  عىل  من  اإلسالمية 
الحريات العامة واإلنسانية، وباتت املواطنة للشعب مهددة، ومُتنح وفق مقاسات االحتالل والقيادة 

املتنفذة يف الشعب الفلسطيني...

لعيناً، واعتداءات متكررة من قبل االحتالل،  الذي تشهد ساحات قطاع غزة حصاراً  الوقت  ويف 
تُقابل سلطة فتح برئاسة فياض األمر بزيادة الخناق عىل شعبنا الصامد يف القطاع، وتستغل حاجات 
املواطن للكهرباء ولجوازات السفر ولتحويالت املرىض للضغط السيايس، واالبتزاز للنيل من املواقف، 

ولتحقيق األهداف التي فشلوا يف تحقيقها من الحصار والعدوان.

الشعب  لرموز  ومتكررة  مقصودة  تشويه  بحملة  الضغوط  هذه  فتح  سلطة  تُصاحب  كذلك 
الفلسطيني وقياداته، وقيادات املقاومة ... وحشدوا لذلك ماليني الدوالرات، وخصصوا عرشات املواقع 
اإللكرتونية الرسية الهابطة، وبعض البامج اإلعالمية يف وسائل إعالم محلية وعربية دولية... ونجدهم 
يومياً ُيفبكون القصص، ويؤلفون اإلفك والكذب، ومل يسلم منهم أحد فتارة يهاجمون رئيس الوزراء 
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خليل  الدكتور  ورابعة  الزهار،  محمود  والدكتور  ثالثة  حامد،  فتحي  الوزير  وأخرى  هنية،  إسامعيل 
الحية، وخامسة األستاذ أين طه... وغريهم الكثري، ونكاد أن نقول أن كل عوائل الشعب الفلسطيني  
يف قطاع غزة طالتهم أبواق التشهري واإلفرتاء، ظانني أن حبل الكذب طويل دائم، ومستخفني بعقول 

الشعب الفلسطيني الواعي لكل املكائد.

إن هؤالء القادة وهذه العوائل قدمت أبناءها وإخوانها وبيوتها وعائالتها شهداء يف سبيل الله 
ثم يف سبيل الوطن والقدس، ولقد غاظهم عظم التضحيات التي مل يتعودوا عليها وغري املوجودة يف 
التي  القيادات  الكبري حول هذه  أجندة ثقافتهم وأخالقهم وسلوكهم، وغاظهم االلتفاف الجامهريي 
الناس يف صلواتهم، وتعايشهم يف محنهم وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، لذلك  ترتاد املساجد، وتؤم 

أرادوا التشويه واعتمدوا سياسة: اكذب ثم اكذب ثم اكذب، وعىل سياسية اإلغراق والتكرار.

لكن الشمس ال ُتغطى بغربال، والحقيقة أكب من خيالهم، وآلة دعايتهم املدعومة دولياً.

إن أشكال الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني ورموزه ومقاومته تأيت ضمن مخطط وحيلة 
متفق عليها، وتوزيع أدوار بني تيار يدعي الفلسطينية وبني االحتالل وبني أطراف دولية.

ونحن كلنا ثقة بأن هذه الحرب الشاملة ضدنا تدلل عىل سالمة الطريق وسالمة الفكرة، وستدفعنا 
نحو املزيد من العطاء والبذل وخدمة الدين والوطن واملواطن، وواثقني بوعي املواطن الذي أبطل 

كل املؤامرات.

د. حسن أبو حشيش

رئيس املكتب اإلعالمي الحكومي

الخميس 9 رمضان 1431هـ

املوافق 2010/8/19م

وثيقة رقم 185:

عىل  املوافقة  حول  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  بيان 
إطالق املفاوضات املبارشة185

20 آب/ أغسطس 2010

لحل  املفاوضات  استئناف  عىل  موافقتها  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  أعلنت 
الخارجية  وزيرة  السيدة  عب  إليه  دعي  الذي  االجتامع  حضور  وعىل  النهايئ،  الوضع  قضايا  جميع 

األمريكية يف مطلع أيلول/ سبتمب القادم.

الرئيس محمود عباس،  برئاسة  الله  رام  اجتامع عقدته يف  التنفيذية عقب  للجنة  بيان  وجاء يف 
التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  اليوم، فإن  الذي صدر،  الدولية  الرباعية  اللجنة  بيان  “عىل أساس 
الفلسطينية تعلن موافقتها عىل استئناف املفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهايئ، وعىل حضور 

االجتامع الذي دعي إليه عب السيدة وزيرة الخارجية األمريكية يف مطلع أيلول سبتمب القادم”.


