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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. 
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إىل  السعي  يف  والتصميم  الشجاعة  إىل  إظهار  والفلسطينية  اإلرسائيلية  بالقيادتني  أهيب  إنني 
اتفاق عىل حل قائم عىل وجود دولتني يكن أن  يفتح آفاق مستقبل أكث إرشاقاً لألطفال الفلسطينيني 
للشواغل  ويستجيب   ،1967 عام  بدأ  الذي  لالحتالل  الحل  حداً  هذا  يضع  أن  ويجب  واإلرسائيليني. 
وضع  مع  الدولتني،  عاصمة  باعتبارها  املفاوضات  عن  تنبثق  القدس  أن  ويجب  املرشوعة.  األمنية 
عليه  ومتفق  عادل  حل  إىل  التوصل  ويجب  الجميع.  لدى  تكون  مقبولة  املقدسة  لألماكن  ترتيبات 

ملاليني الالجئني الفلسطينيني  املنترشين يف جميع أنحاء املنطقة.  

ولنئ كانت مثة تحديات عديدة تحول دون تحقيق هذا الهدف، فاسمحوا يل أن أشدد  عىل إنجاز 
هام وتاريخي حققته السلطة الفلسطينية خالل السنة املاضية. فالسلطة الفلسطينية  غدت مستعدة 
اآلن مؤسسياً لتويل مسؤوليات الدولة، إذا ُأنشئت دولة فلسطينية. وقد تأكد  ذلك عىل لسان مجموعة 
واسعة من أعضاء املجتمع الدويل يف اجتامع لجنة االتصال املخصصة  الذي ُعقد يف أيلول/ سبتمب. 
وأنا أثني عىل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء  سالم فياض عىل هذا النجاح الباهر. 

وينبغي مواصلة هذه الجهود ودعمها.  

ويف هذا الصدد، فإن قيام إرسائيل حالياً بتعليق تحويل مستحقات السلطة الوطنية  الفلسطينية 
من التعريفات الجمركية والرضائب ُينذر بتقويض هذه املكاسب. لذا يجب تحويل  هذه اإليرادات 

إليها من دون تأخري.  

لكن قبل هذا وذاك، فإن وجود أفق سيايس أمر حيوي يف هذا الشأن. وإنني أشعر  بقلق بالغ 
ألن املفاوضات اإلرسائيلية الفلسطينية ال تجري اآلن، يف حني باتت الثقة بني  الطرفني تتالىش. ومنبُع 
بصيص األمل الوحيد هو عملهام مع املجموعة الرباعية للرشق  األوسط. وأدعو كال الجانبني إىل وضع 
مقرتحات جدية بشأن الحدود واألمن، ومناقشتها  بشكل مبارش بني بعضهام البعض، بدعم فعال من 

اللجنة الرباعية، يف سياق التزام مشرتك  بالتوصل إىل اتفاق بحلول نهاية عام 2012.  

ويتحمل الطرفان مسؤولية خاصة عن وقف االستفزازات وتهيئة البيئة املؤاتية إلجراء  مفاوضات 
الرشقية يف  القدس  مؤخراً  إرسائيل  به  قامت  الذي  املكّثف  االستيطاين  النشاط  أن  غري   ُمجدية. 
والضفة الغربية يشكل عقبة رئيسية يف وجه ذلك. إن النشاط االستيطاين  يتعارض مع القانون الدويل 
وخارطة الطريق، ويجب أن يتوقف. ولن يقبل املجتمع الدويل بأية  إجراءات أحادية ُتتخذ عىل أرض 
تهدئة  يف  باملساعدة  الكفيلة  تجد  السبل  أن  جانبها،  من  الفلسطينية،  للسلطة  ينبغي  كام  الواقع. 
حل  عن  البحث  يف  مبارشة  مستعدة  لالنخراط  تكون  وأن  السائد،  االنقسام  مناخ  وتحسني  الوضع 

تفاويض.  

التحرير  منظمة  التزامات  عىل  بناءً  خالفاتهم،  يتجاوزوا  أن  عىل  أيضاً  الفلسطينيني  وأحث 
املتواصلة  بالجهود  علامً  وأحيط  العربية.  السالم  ومبادرة  الرباعية  املجموعة  ومواقف  الفلسطينية 
التي يبذلها الرئيس عباس يف سبيل تشكيل حكومة انتقالية متهد النتخابات رئاسية وترشيعية يف أيار/ 
التفاوض أمر أسايس إلقامة  الدولتني عن طريق  التي تؤيد حل  الفلسطينية  الوطنية  مايو. فالوحدة 

دولة فلسطينية يف غزة والضفة الغربية. 

قرار جوانب  جميع  تنفيذ  وإزاء  غزة،  سكان  إزاء  بقوة  ملتزمة  املتحدة  األمم  فتئت   وما 
مجلس األمن 1860. وأنا أقدر الجهود التي تبذلها إرسائيل لتخفيف الحصار، وما زلت أدعو إىل إزالة 
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العديد من اإلجراءات املتبقية التي تقيد بشدة حركة الناس والبضائع وتحد من قدرة األمم املتحدة 
عىل دعم االنتعاش االقتصادي يف قطاع غزة وإعادة إعامره. 

أو  إرسائيل،  عىل  صواريخ  غزة  من  يطلقون  الذين  أولئك  لتذكري  الفرصة  هذه  أغتنم  أنني  كام 
يواصلون تهريب األسلحة، بأن هذه األعامل هي، عىل السواء، غري مقبولة وتتعارض متاماً مع املصالح 
الفلسطينية. وأدعو إىل وضع حد إلطالق الصواريخ من غزة إىل إرسائيل، وأدعو إرسائيل إىل مامرسة 
اإلنساين  القانون  التهدئة ويحرتما  متاماً  الطرفني  يراعي كال  أن  وينبغي  النفس.  أقىص درجات ضبط 

الدويل. 

وجندي  الفلسطينيني  السجناء  مئات  رساح  إطالق  شهد  الذي  األخري  األرسى  بتبادل  وأرحب 
الخطوات  من  مزيداً  اإلنساين  املجال  يف  تحقق  الذي  الهام  اإلنجاز  هذا  يتبع  أن  وينبغي  إرسائييل. 

لتعزيز التهدئة وإنهاء حصار قطاع غزة. 

ووسط هذه التحديات العديدة التي تحول دون تحقيق تطلعات الفلسطينيني املرشوعة إلقامة 
دولة، قدمت القيادة الفلسطينية طلباً للحصول عىل العضوية يف األمم املتحدة. وهي مسألة يرجع 
اتخاذ قرار فيها إىل الدول األعضاء. ومهام تكن وجهة النظر املتخذة بشأن هذه املسألة، فينبغي لنا 
أاّل نغفل عن الهدف النهايئ املتمثل يف التوصل إىل اتفاق سالم عن طريق التفاوض بشأن جميع قضايا 

الوضع النهايئ، مبا يف ذلك الحدود واألمن والقدس والالجئون. 

دعونا، يف هذا اليوم الدويل، نعيد تأكيد التزامنا برتجمة التضامن إىل عمل إيجايب. فعىل املجتمع 
التغلب  يف  والفشل  تاريخي.  سالم  اتفاق  إىل  التوصل  نحو  الوضع  توجيه  يف  يساعد  أن  الدويل 
يف  بالعيش  واإلرسائيليني  الفلسطينيني  من  القادمة  األجيال  عىل  فقط  سيحكم  الثقة  انعدام  عىل 
األمن  مجلس  قرارات  أساس  عىل  األوسط  الرشق  يف  ودائم  عادل  سالم  تحقيق  إن  ومعاناة.  رصاع 
الطريق، وخارطة  مدريد،  ومرجعية  السابقة،  واالتفاقات  و1850،  و1515  و1397  و338   242 
ومبادرة السالم العربية، لهو أمر حاسم لتجنب هذا املصري. وإنني أتعهد، من جهتي، مبواصلة بذل 

جهودي بكل الوسائل املتاحة يل. 

وثيقة رقم 301:

مقابلة مع القيادي يف حركة حامس محمود الزهار يرى فيها أن املصالحة 
الوطنية لن تتم ألن محمود عباس غري جاد يف تحقيقها301 
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أجرى املقابلة صالح النعامي

س: ما مستقبل املصالحة بعد لقاء عباس – مشعل؟

ج: لن تتحقق املصالحة، ألن كل ما يعني عباس تأجيلها وليس تحقيقها.

س: ما دليلك عىل هذا؟


