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وثيقة رقم 196:

قرار محمود عباس بتشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس 
ملساعدة الطلبة الفلسطينيني يف لبنان196

25 آب/ أغسطس 2010

قرّر الرئيس محمود عباس تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس ملساعدة الطلبة 
الفلسطينيني يف لبنان.

وفيام ييل نص القرار:

قرار رقم ) ( لسنة 2010م

بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس ملساعدة الطلبة الفلسطينيني يف لبنان

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع عىل القانون األسايس املعدل لسنة 2003م وتعديالته، واالطالع عىل املرسوم الرئايس 
الصادر عنا بتاريخ 2010/8/22م إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس ملساعدة الطلبة الفلسطينيني 

يف لبنان،

وبناء عىل الصالحيات املخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قّررنا ما ييل:

مادة )1(

يشكل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس ملساعدة الطلبة الفلسطينيني يف لبنان عىل 
النحو اآليت:

منر حاّمد مستشار رئيس السلطة الوطنية للشؤون السياسية رئيساً.  –1

ممثل )م.ت.ف( يف لبنان عضواً.  –2

مدير عام دائرة شؤون الالجئني بـ)م.ت.ف( عضواً.  –3

جامل حداد/ صندوق االستثامر الفلسطيني عضواً.  –4

أنور زكريا رشيد حميدات/ اللجنة الخاصة ملتابعة املنح والبعثات الدراسية عضواً.  –5

إبراهيم خري الدين عيل برهم/ رجال األعامل الفلسطينيني عضواً.  –6

عامر عبد املنعم فوزي العكر/ ممثل عن رشكة االتصاالت الفلسطينية عضواً.  –7
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مادة )2(

تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيام  كل  املختصة،  الجهات  عىل جميع 
صدوره، وينرش يف الجريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام الله بتاريخ: 2010/8/23م

محمود عباس

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وبإمكان الراغبني التبع للصندوق عىل الحساب التايل:

اسم الحساب/ ص. الرئيس لطلبة لبنان

رقم الحساب/ 236666

البنك/ بنك فلسطني – رام الله

وثيقة رقم 197:

بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني حول املفاوضات197

29 آب/ أغسطس 2010

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني رفضها ما يشاع من أوهام ويجري من تضليل للشعب 
مرجعية  بدون  مبارشة  ثنائية  ملفاوضات  الدعوة  عىل  يقوم  الرباعية  بيان  أن  مؤكدة  الفلسطيني، 
للوصول إىل ما يسمى بحل تفاويض للرصاع الفلسطيني والعريب الصهيوين، وتجاهل يف الوقت نفسه 
ما ورد يف بيانها يف آذار )مارس( املايض بوقف “االستيطان” يف القدس واألرايض املحتلة وإقامة الدولة 

الفلسطينية عىل األرايض املحتلة عام 1967.

وحذرت الجبهة يف بيانٍ لها مساء األحد )29–8( تلقى “املركز الفلسطيني لإلعالم” نسخًة منه، من 
االندماج يف جوقة الخداع والتضليل وإشاعة األوهام، منبهة إىل أن الدخول يف املفاوضات املبارشة وفق 
الرشوط األمريكية الصهيونية، واملشاركة يف مرسحية واشنطن للسالم املزعوم متثل تناقضاً رصيحاً مع 
قرار املجلس املركزي برفض املفاوضات ما مل تقم عىل الوقف التام لـ“االستيطان” ومرجعية قرارات 
الرشعية الدولية، ومع موقف الغالبية الساحقة من قوى الشعب الوطنية واإلسالمية ومنظامته األهلية.

وهدم  االستيطان،  مواصلة  رغم  املفاوضات  هذه  يف  املشاركة  عىل  املوافقة  يف  الجبهة  ورأت 
األرسى،  آالف  واعتقال  والحصار،  القدس،  مدينة  وتهويد  الغائبني،  أمالك  وقانون  واإلبعاد،  البيوت، 
تنازالً  ومتثل  أوباما،  وإنذارات  نتنياهو  إلمالءات  انصياعاً  وساق،  قدم  عىل  القامئة  االحتالل  وجرائم 
بالثوابت الوطنية، وخطوة فردية وانفرادية  عن مرجعية قرارات الرشعية الدولية ذات الصلة ومساً 


