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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وتصف الوزارة الخطط االحتاللية املزمع املصادقة عليها اليوم، بإعالن رسمي آخر يعب عن ميض 
االحتالل يف تطهري عرقي علني، القتالع البرش وطمس التاريخ وصبغه بسياسة األمر الواقع والهروب 

إىل األمام من أي استحقاق سيايس.

بدعوى  املتبقية  الفلسطينية  البيوت  سائر  عىل  يدها  وضع  إىل  تسعى  التي  التطرف  قوى  إن 
ملكيتها لألرض املقامة عليها هذه املنازل، ليس إال ذريعة وتزويراً وطمساً لكل الحقائق.

 وتحث الوزارة عىل وقع هذا املخطط األسود، التشكيالت الدولية واألطر القانونية والهيئات التي 
ترفع شعار حامية البرش والحجر إىل إنقاذ القدس وحامية أهلها وتاريخها، بإجراءات ملموسة، وليس 

ببيانات رئاسية ال تقدم وال تؤخر.

 وتتوجه الوزارة إىل مجلس األمن الدويل بشكل خاص التخاذ تدابري عاجلة تفرض عىل االحتالل 
الكف عن التالعب بالرشعية الدولية، والتوقف عن فرض سياسات اإلمالء وفرض األمر الواقع يف أرض 

محتلة ينبغي أن تحميها القوانني الدولية، وتساندها الرشعية األممية للخالص وتصفية االستعامر.

الفلسطينية  العائالت  بلدية االحتالل، ستعني طرد عدد من   إن قراءة عاجلة لخطة ما تسمى 
الغريب من  الجزء  البناء، وصوالً إلقرارها هدم مبنيني يف  بيوتها؛ من أجل بدء أعامل  التي تعيش يف 
الحي وبناء اثنني من املباين الجديدة لليهود املتطرفني. فيام تعني خطط مصادرة املزيد من أرايض 
املواطنني جنوب القدس املحتلة؛ بهدف فتح طريق للوصول إىل مستوطنة جبل أبو غنيم، رد عميل 

عىل إعالن الرباعية الدولية األخري.

املحاكم  جانب  من  املدينة،  تهويد  مخططات  عىل  القانونية  الصبغة  إضفاء  محاوالت  يف  وترى 
اإلرسائيلية، ليس إال عملية تجميل لوجه يارس كل أنواع الُقبح السيايس واألخالقي.

وزارة اإلعالم – رام الله

وثيقة رقم 34:

بتفجري  لحامس  املرصية  االتهامات  حول  حامس  لحركة  صحفي  ترصيح 
كنيسة القديسني يف مرص34

8 شباط/ فباير 2011

تعقيباً عىل توجيه النائب العام املرصي بالغاً لوزير الداخلية السابق حبيب العاديل بالتورط يف 
ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: تفجري كنيسة القديسني يف اإلسكندرية..، رصَّ

الدولة  أمن  لنيابة  العاديل  حبيب  ابق  السَّ املرصي  الداخلية  وزير  ضد  املقّدم  البالغ  إحالة  إنَّ 
يف  املسؤولني  من  وغريه  تورّطه  مدى  يكشف  اإلسكندرية  يف  القديسني  كنيسة  بتفجري  صلته  بشأن 
مرص، يف الوقوف خلف العديد من االتهامات السياسية الجائرة، التي كانت توّجه ظلاًم وبهتاناً ضد 
التي كانت  اإلجرامية  التفجريات  باملسؤولية عن بعض  واتهامها  الفلسطينية يف قطاع غزة،  املقاومة 
تستهدف أمن الشقيقة مرص..، وذلك بغرض تحريض وتأليب العامل عىل شعبنا الفلسطيني، وتشويه 
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من  ألكث  جامعي  كعقاب  الظامل  الحصار  جرية  وإدامة  لتبير  والسعي  الباسلة،  ومقاومته  نضاله 
مليون ونصف مليون من أبناء شعبنا يف قطاع غزة، والتحريض عىل املزيد من االعتداءات والحروب 

الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني.

ابق حبيب العاديل، التي خرجت قبل أيام قليلة  إنَّ وزارة الداخلية املرصية وعىل رأسها الوزير السَّ
ه أصابع االتهام يف تنفيذ تفجري الكنيسة إىل مجموعة يف قطاع غزة، هي ذاتها املتهمة بخيانة  لتوجِّ
األمانة وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إرصار وتدبري ضد الشعب املرصي، واستباحة دماء أبنائه 

من املسلمني واملسيحيني لتحقيق أهداف مشبوهة.

إنَّ سياسة التشويه والتضليل اإلعالمي والتحريض عىل شعبنا الفلسطيني مل تكن محصورة بهذا 
ا هي سياسة ومنظومة عمل لعدد من مؤسسات الدولة يف مرص.. وهذه السياسة ال تزال  الوزير، وإمنَّ
مستمرة، وهي تستغل اآلن ثورة الشباب والشعب، لبّث األكاذيب يف اإلعالم املرصي الرَّسمي حول 

حركة حامس وشعبنا الفلسطيني.

إنَّنا يف حركة حامس نطالب بكشف جميع املتورطني يف التحريض عىل شعبنا ومحاسبتهم، ونؤّكد 
الفلسطينية يف مواجهة  لقضيتنا  اسرتاتيجياً  لتكون عمقًا  واإلسالمية  العربية  الدول  أمن  حرصنا عىل 

االحتالل الصهيوين الغاشم.

املكتب اإلعالمي

الثالثاء 5 ربيع األول 1432هـ

املوافق 8 شباط/ فباير 2011م

وثيقة رقم 35:

ترصيح صحفي لحركة حامس حول قرار حكومة رام الله بإجراء انتخابات 
بلدية يف الضفة الغربية35

9 شباط/ فباير 2011

التاسع من  االنتخابات املحلية يف  فيَّاض غري الرشعية إجراء  تعقيباً عىل إعالن حكومة عبَّاس – 
ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: متوز/ يوليو القادم يف الضفة الغربية..، رصَّ

فيَّاض غري الرشعية  د رفضنا قرار حكومة عبَّاس –  نؤكِّ الفلسطيني  إننا يف حركة حامس وشعبنا 
عن  اً  معبِّ جاء  األحادي  القرار  فذلك  وطني؛  توافق  ودون  منفرد  بشكل  املحلية  االنتخابات  بإجراء 
مصالح فئوية ضّيقة، وهو بذلك ال يخدم إالَّ أهداف االحتالل يف تكريس االنقسام، وإضعاف الجبهة 

الداخلية. الفلسطينية 

التي  واإلقصاء  اإلرهاب  سياسة  ظل  ويف  وطني،  توافق  دون  االنتخابات  تلك  إجراء  محاولة  إنَّ 
فاقدة  انتخابات  أنَّها  د  ليؤكِّ وأنصارها،  املقاومة  ضد  الرشعية  غري  فيَّاض   – عبَّاس  حكومة  متارسها 

للرشعية واملصداقية قبل أن تبدأ، وهي ال متثل شعبنا الفلسطيني وال تلزمه بيشء.


