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وثيقة رقم 299:

بيان صحفي لوزير االقتصاد الوطني حسن أبو لبدة حول اتهامه يف قضية 
السوق املايل الفلسطيني لسنة 2992007

29 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

للمرة  الفلسطيني لعام 2007  املايل  السوق  اتهام يل يف قضية  العام الئحة  النائب  بشأن إصدار 
الثانية خالل ثالثة أشهر، يتم اللجوء إىل الترسيب يف اإلنرتنت إلعالمي بإجراءات قضائية ضدي، حيث 
علمت بصدور الئحة اتهام يل بشأن قضية السوق املايل من قبل النائب العام، من بند واحد أال وهو 
“غسل األموال”، وتحويل امللف إىل محكمة صلح رام الله، وعىل الرغم من ترسيب ما يوحي بوجود 
الئحة اتهام من 7 بنود عىل اإلنرتنت، وعىل الرغم من أنه مل تصلني حتى تاريخه أي وثيقة رسمية 
بأي اتهام من أي نوع، وعىل الرغم من أن قضية التالعب باألوراق املالية تم التحقيق فيها عام 2007، 
وانسجاماً مع ما أعلنته مراراً يف شهر متوز 2011 بشأن استعدادي ألي مساءلة قد تطرأ حول املوضوع 
عندما تناثرت الشائعات حول فتح امللف من جديد. فإنني ارتأيت التوجه إىل أبناء شعبنا بهذا البيان 
الصحفي لوضع الجميع يف صورة ما يجري بحقي من تشهري وتشويه حول دوري يف قضية السوق 
املايل عام 2007، والتي أثبتت التحقيقات يف حينه قيام مدير الرشكة املتحدة لألوراق املالية بالتالعب 

يف حسابات املستثمرين دون علمهم أو علم أصحاب الرشكة. 

لقد استكملت النيابة العامة يف حينه )عام 2007( تحقيقاتها حول املوضوع، وقامت هيئة سوق 
رأس املال بتحقيق شامل ومستقل، وتوصلت إىل استنتاجات واضحة بشأن دوري ودرجة مسؤوليتي 
يف هذا املوضوع، وتم تحديد املتهمني )وهم أربعة( من قبل نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية، ومتت 
إحالتهم جميعاً إىل القضاء، ويتم النظر حالياً يف قضيتهم أمام محكمة صلح رام الله. ومل أكن متهامً 

يف حينه من أي جهة أو متهامً ألي جهة. 

وأضيف إىل ذلك بأنني قد ُسئلت من قبل نيابة مكافحة الفساد والجرائم االقتصادية عن ذات 
ومتت   .)2007/122 رقم  )قضية  العام  النائب  لدى  محفوظة  وإفاديت   ،2007 عام  نهاية  يف  الوقائع 
اآلن يف محكمة صلح )ملف 2008/610(، وهي منظورة  املختصة  للمحاكم  القضية يف حينه   إحالة 
رام الله. وأنا أحد املترضرين األساسيني يف القضية، ومل أكن متهامً من أي جهة، وجميع اإلفادات يف 
التحقيقي  للملف  املترضر. ووفقاً  أنني  وتؤكد  باملوضوع  أنه ال عالقة يل  إىل  التحقيقي تشري  امللف 
املتالعبون واملذنبون. وقد أصدرت  والقضاء من هم  العامة  للنيابة  فإنه معروف  املتهمني  وإفادات 

هيئة سوق رأس املال بياناً توضيحيًا للرأي العام يف 2007/12/27 أكدت فيه عىل ذلك. 

اإلنرتنت(  عىل  ترسيبها  تم  )والتي  العام  النائب  قبل  من  بدعويت   2011/8/11 يف  فوجئت  لقد 
للتحقيق مجدداً يف هذه القضية عىل الرغم من انتهاء التحقيقات فيها. وفوجئت أكث بقيام النيابة 
بتاريخ  القضية  يف  املرة(  هذه  )كشاهد  الرئييس  املتهم  من  جديدة  إفادة  عىل  بالحصول  العامة 
2011/8/3، غريَّ فيها إفادته، وضمنها الكثري من األكاذيب والتحريفات واالدعاءات الباطلة واملغرضة. 
وقد استخدم مكتب النائب العام هذه اإلفادة املجددة من املتهم الرئييس، واستند إليها يف إعادة فتح 

امللف التحقيقي والعمل عىل توجيه االتهام يل. 
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وحرصاً مني عىل وضع كافة الحقائق أمام الرأي العام، فإنني سأنرش قريبًا جميع الوثائق املتوفرة 
عىل  الفرصة  ولتفويت  بالتفاصيل  والداين  القايص  وليعلم  شعبنا،  إلطالع  املوضوع  هذا  حول  لدي 
مسلسل التشويه والتشهري الذي يارسه ويساهم فيه كل من ترضر من مواقفي وقرارايت وسياسايت 

خالل عميل يف املواقع املختلفة، خاصة تلك املتعلقة مبكافحة منتجات املستوطنات. 

وانتامء  أوتيت من علم وخبة  ما  بكل  عاماً  أربعني  مدار  لقد عملت عىل  األيب،  أبناء شعبنا  يا 
وحرص وكفاءة للمساهمة يف بناء وطن للجميع، ال يفرق بني هذا وذاك، وحاولت أن أكون الجندي 
األمني يف معارك الدفاع عن قضيتنا األبية، وقضيت جزءاً من عمري خلف القضبان واإلقامة الجبية 
يستطيع  وال  النجاح  يرى  بأن  يرغب  ال  البعض  ولكن  وقضيتنا،  شعبنا  كرامة  عن  الدفاع  سبيل  يف 
املستمرة من فئة  أبسط حقوقي كمواطن واملحاوالت  باستباحة  لقد ضقت ذرعاً  يتعايش معه.  أن 
املنظمة  الحملة  هذه  جراء  بالغ  معنوي  رضر  وبعائلتي  يب  لحق  وقد  وتاريخي،  سمعتي  لتشويه 

واملوجهة للنيل مني ومن سمعتي وتاريخي. 

يف ظل ما يجري من اعتداء صارخ عىل أبسط حقوقي كمواطن وكمسؤول، ويف ظل مسارعة بعض 
أعلن  فإنني  إقالتي،  أو  استقالتي  حول  اإلشاعات  وبث  األحداث  واستباق  والتقويل  للتأويل  املنابر 
القضاء، ولتقل  أمام  النظر يف هذا املوضوع  الفصل عند  للكلمة  بامتثايل  أبناء شعبنا مجدداً  لجميع 

املحاكم كلمتها يف هذه القضية امللفقة. 

وعىل الرغم من أن القضية التي نحن بصددها ال عالقة لها بعميل كوزير لالقتصاد الوطني، وال 
عالقة لها بأي منصب عام تقلدته خالل حيايت املهنية، فإنه يتعذر عيل استمرار القيام مبهامي بكفاءة 
املغرضة  اإلشاعات  وبث  والتشهري  والتشويش  الرشسة،  الهجمة  هذه  استمرار  ظل  يف  كافٍ  وتركيز 
مامرستي  تعليق  أعلن  فإنني  عليه  وبناء  ولعائلتي.  لشخيص  اإلهانة  توجيه  ومحاولة  والتخوين، 
لصالحيايت ومهامي، والتفرغ للدفاع عن نفيس أمام القضاء يف هذه القضية، وسيظهر الحق ساطعاً يف 

سامء فلسطني بإذن الله. 

“انتهى”

وثيقة رقم 300:

الشعب  مع  العاملي  التضامن  يوم  يف  مون  يك  لبان  صحفي  ترصيح 
الفلسطيني حول وضع حّد لالحتالل الذي بدأ سنة 3001967
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قبل أربع وستني سنة يف مثل هذا اليوم، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، الذي اقرتح  تقسيم 
اإلقليم الخاضع لالنتداب إىل دولتني. لذلك فإن إقامة دولة فلسطينية تعيش يف سالم  إىل جانب دولة 

إرسائيلية تنعم باألمن أمٌر طال انتظاره.  

التاريخية  التي تحدث  التحوالت  الحاجة إىل حل هذا الرصاع أكث إلحاحاً يف ظل  وقد أصبحت 
اآلن يف أرجاء املنطقة برمتها. 


