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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

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 
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تفتقر إىل غطاء قانوين ورشعي وسيايس، وتصب يف خدمة االحتالل وكسبه الوقت لتنفيذ اسرتاتيجيته، 
وملواصلة التغطية عىل جرامئه وفرض ما يسمى بسالمه األمني واالقتصادي ودولته املؤقتة، وخدمة 

مصالح اإلدارة األمريكية ومخططاتها العدوانية يف املنطقة.

وقالت: “إن من فقد صلته بالواقع، هو فقط من ال يستشعر وال يرى ما خرسه الشعب الفلسطيني 
العقيمة  املفاوضات  من  عاماً   17 وانقسام وهوان خالل  التحرير من ضعف  به ومبنظمة  وما لحق 
عىل أنقاض االنتفاضة األوىل انتفاضة الحرية واالستقالل ومكاسب ومنجزات ووحدة شعبنا الوطنية 

والديقراطية”.

وشهدائه  الفلسطيني  الشعب  بتضحيات  جديدة  مقامرة  بأنها  واشنطن  مفاوضات  ووصفت 
أوسع  إىل  ودعت  الدويل،  التضامن  ولحركة  القومي  ولألمن  الوطني  التحرر  لحركة  وطعنة  وأرساه، 
اصطفاف وطني من أجل حامية ثوابت شعبنا ووحدة نضاله التحرري والديقراطي عىل درب الحرية 

واالستقالل والعودة.

وثيقة رقم 198:

مقابلة مع القيادي يف حركة حامس أسامة حمدان حول مفاوضات منظمة 
التحرير الفلسطينية مع “إرسائيل”198

30 آب/ أغسطس 2010

أكد عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية “حامس”، أسامة حمدان، أن رئيس السلطة 
الحيوي  العصب  متس  التي  الحقوق  ببعض  املفاوضات  خالل  سيفرط  عباس  محمود  الفلسطينية 

الفلسطينية. للقضية 

للمفاوضات  أن مجرد ذهاب عباس  وشدد حمدان يف حوار خاص مع صحيفة “فلسطني” عىل 
املبارشة يعني تقديم مزيد من التنازالت لالحتالل اإلرسائييل.

ومن املقرر أن تنطلق املفاوضات املبارشة يف الثاين من أيلول/ سبتمب القادم بقمة خامسية يشارك 
فيها الرئيس األمرييك باراك أوباما، والرئيس املرصي حسني مبارك، والعاهل األردين عبد الله الثاين، 

باإلضافة للرئيس “املنتهية واليته” محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو.

تحقيق مكاسب

أشكال  من  شكل  أي  إىل  الفلسطينية  السلطة  ذهاب  حركته  رفض  عىل  التأكيد  حمدان  وجدد 
املفاوضات مع االحتالل اإلرسائييل، مشدداً عىل أن املفاوضات جاءت لحفظ ماء وجه اإلدارة األمريكية، 
والثوابت  الحقوق  حساب  عىل  املكاسب  من  مزيد  لتحقيق  فرصة  اإلرسائييل  االحتالل  وإعطاء 

الفلسطينية.

مرهون  السياسية  الخارطة  يف  بقاءه  أن  متاماً  يدرك  مازن  أبو  يقوده  الذي  الفريق  “إن  وقال: 
بالكيان الصهيوين واإلدارة األمريكية التي منحته رشعية البقاء، لذلك ال بد أن يستجيب ملطالب هذه 

األطراف ألنها تنفق عليه املال وتسوقه عىل املستوى الدويل واإلقليمي”.


