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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”.
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وتابع البيان: “إننا ومن منطلق تأكيد اللجنة الرباعية يف بيانها األخري عىل التزامها الكامل ببياناتها 
بخارطة  االلتزام  سيام  وال  الدويل،  القانون  أساس  للترصف عىل  الطرفني  دعوتها  يشمل  مبا  السابقة، 
الطريق وكذلك تأكيد اللجنة الرباعية عىل وقف إرسائيل الشامل لجميع األنشطة االستيطانية، وذلك 
باإلضافة لتأكيد اللجنة الرباعية عىل عدم اعرتاف املجتمع الدويل بضم إرسائيل للقدس الرشقية، وإننا 
الوضع  قضايا  كافة  بشأن  مبارشة  مفاوضات  للدعوة إلطالق  قبولنا  نعرب عن  كله،  ذلك  وبناء عىل 

الدائم فوراً ومبا يكفل إنجازها يف غضون عام واحد”.

األنشطة  لجميع  التام  الوقف  عن  امتنعت  إذا  إرسائيل  أن  بيانها  يف  التنفيذية  اللجنة  واعتبت 
االستيطانية يف األرض الفلسطينية املحتلة بأكملها، فإنها تهدد بالتايل استمرار املفاوضات املبارشة.

وثيقة رقم 186:

بيان اللجنة الرباعية الدولية حول استئناف املفاوضات املبارشة186

20 آب/ أغسطس 2010

البيان التايل صدر اليوم عن رباعية الرشق األوسط )األمم املتحدة، االتحاد الرويس، الواليات املتحدة، 
واالتحاد األورويب(:

اإلرسائيليني  بني  املبارشة  للمفاوضات  القوي  تأييدهم  مجدداً  يؤكدون  الرباعية  ممثيل  إن 
ببياناتها  الكامل  التزامها  الرباعية مرة أخرى  النهايئ. وتؤكد  الوضع  والفلسطينيني لحل جميع قضايا 
السابقة، مبا يف ذلك بيانها يف كل من تريستا يوم 26 حزيران/ يونيو، 2009 ونيويورك يوم 24 أيلول/ 
سبتمب، 2009، وكذلك بيانها يف موسكو يوم 19 آذار/ مارس، 2010 الذي ينص عىل أن املفاوضات 
الثنائية املبارشة التي تحل جميع قضايا الوضع النهايئ تؤدي عىل األرجح “إىل تسوية يتفاوض عليها 
فلسطينية ديقراطية  دولة  قيام  تسفر عن  1967، كام  العام  بدأ يف  الذي  االحتالل  وتنهي  الطرفان 

مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إىل جنب يف سالم وأمن مع إرسائيل وجريانها اآلخرين”.

يف  تستكمل  أن  يكن  التي  املفاوضات  طيلة  الطرفني  دعم  عىل  تصميمها  عن  الرباعية  وتعب 
الهدوء وضبط  يلتزما  أن  الطرفني  بكال  أخرى  الرباعية مرة  االتفاق. وتهيب  تنفيذ  غضون سنة، ويف 
النفس ويحجام عن األعامل االستفزازية والترصيحات امللتهبة. وتنوه الرباعية، مرحبة بنتيجة اجتامع 
إقليمياً  دعاًم  سيتطلب  النجاح  بأن  يوليو،  متوز/   29 يوم  القاهرة  يف  العربية  السالم  مبادرة  لجنة 
ودولياً مستداماً للمفاوضات وللعملية املوازية لها واملتمثلة يف بناء الدولة الفلسطينية والسعي إىل 
سالم إقليمي شامل وعادل ودائم كام ترتئيه مرجعية مدريد ومقررات مجلس األمن ومبادرة السالم 
أيلول/ سبتمب يف  العربية يف شهر  الجامعة  بزمالئهم من  االجتامع  الرباعية  العربية. ويعتزم رؤساء 
نيويورك الستعراض الوضع. وبناء عىل ذلك، تدعو الرباعية اإلرسائيليني والفلسطينيني إىل االشرتاك يف 
استهالل املفاوضات املبارشة يف 2 أيلول/ سبتمب يف واشنطن العاصمة لحل جميع قضايا الوضع النهايئ 

وتلبية تطلعات كال الطرفني.


