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إنَّ عبَّاس وفيَّاض وبعد فضائح وثائق مفاوضاتهم العبثية املخزية مع العدو الصهيوين، يحاولون 
بقرارهم هذا التغطية عىل جرامئهم بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته وثوابته الوطنية، 
يخدعوا  أن  الوطنية  غري  التحركات  بهذه  يكنهم  بأنَّه  أنفسهم  يوهمون  وهم  يكن،  مل  شيئاً  وكأنَّ 

الشعب الفلسطيني ويرصفوا أنظاره عن سلوكهم وجرامئهم..

إننا يف حركة حامس ندعو عبَّاس وفيَّاض إىل الرتاجع عن هذا القرار، وإىل مراجعة مجمل سياساتهم 
فتح  عبَّاس وحركة  ل محمود  نحمِّ الفلسطيني، كام  أبناء شعبنا  والرشفاء من  املقاومة  القمعية ضد 
الفلسطيني  الشعب  وحدة  عىل  سلباً  ستنعكس  التي  الخطرية  التداعيات  عن  الكاملة  املسؤولية 

ومستقبل قضيتنا.

املكتب اإلعالمي

األربعاء 6 ربيع األول 1432هـ

املوافق 9 شباط/ فباير 2011م

وثيقة رقم 36:

ترصيح صحفي لبنيامني نتنياهو حول إعالن املجلس العسكري األعىل يف 
مرص مواصلة احرتام “معاهدة السالم” مع “إرسائيل”36

12 شباط/ فباير 2011 

رحب رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو بإعالن املجلس العسكري األعىل يف مرص عن استمرار مرص 
عهد  منذ  السارية  السالم  معاهدة  إن  الوزراء  رئيس  وقال  إرسائيل.  مع  السالم  معاهدة  احرتام  يف 
واالستقرار يف للسالم  األساس  تشكل حجر  وهي  كثرياً  البلدين  كال  أفادت  إرسائيل ومرص  بني   بعيد 

الرشق األوسط بأرسه.

وثيقة رقم 37:

التحرير  منظمة  يف  املفاوضات  شؤون  دائرة  لرئيس  صحفي  ترصيح 
الفلسطينية صائب عريقات حول أسباب تقديم استقالته37

13 شباط/ فباير 2011

قدم صائب عريقات استقالته اىل الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( من رئاسة دائرة 
املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية.

وجاءت االستقالة كام قال أمني رس اللجنة التنفيذية للمنظمة يارس عبد ربه عىل خلفية ترسيب 
الوثائق من دائرة شؤون املفاوضات التي نرشتها قناة “الجزيرة” الفضائية “يف غري سياقها الصحيح”.

وقال عريقات لـ“الرشق األوسط”: “إن جرية أمن قومي ارتكبت يف مكتبي.. جرت عملية سطو 
عىل مكتبي وبالتايل فإنني لست الرجل الذي يبقى يف منصبه بعد وقوع أكب خرق أمني فلسطيني.. 
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فأنا قدمت استقالتي من حيث الشكل، أما من حيث املضمون، فإن الجميع سواء يف اللجنة التنفيذية 
للمنظمة أو يف الشعب الفلسطيني يدرك أن مواقفنا التي قدمت للجانبني األمرييك واإلرسائييل بشأن 
القدس والحدود والالجئني واألمن واإلفراج عن املعتقلني تستند بشكل كامل وكيل إىل القانون الدويل 
تتوقع مني  أمنلة”. وتابع متسائالً “هل  قيد  العالقة ومل تخرج عنها  الدولية ذات  الرشعية  وقرارات 

االستمرار يف منصبي بعد خرق أمني بهذا الحجم؟”.

ورفض عريقات الخوض يف كيفية حصول الخرق األمني، مكتفيًا بالقول “إن الوثائق رسقت من 
أجهزة الكومبيوتر وهي مغلقة”.

املفاوضات،  مضمون  إىل  وليس  األمني  االخرتاق  إىل  ترجع  االستقالة  أن  عىل  عريقات  وشدد 
موقع  زيارة  إىل  بشكل خاص  منهم  والشباب  عام  بشكل  الفلسطينيني  أدعو  فأنا  ذلك  من  وانطالقاً 
“قناة الجزيرة” اإللكرتوين الذي توجد عليه وثائق املفاوضات، ليك يعرفوا حجم التحريف والتحريض 

الذي قامت به قناة “الجزيرة” بإخراج األمور يف هذه الوثائق عن سياقها.

وقال عريقات وهو األكث ترضراً من نرش “الوثائق” باعتباره املسؤول األول عن ملف املفاوضات 
“وأدعو الجميع إىل قراءة هذه الوثائق بشكل شمويل باستثناء الدس الذي حصل يف واحد من املحارض 
املزعومة، الذي يقول إنني قلت لألمريكيني إن )الرئيس محمود عباس( أبو مازن، قد دبر 50 مليون 
دوالر من رجل أعامل فلسطيني ملساعدة مري موسوي )زعيم املعارضة اإليرانية( إلنشاء إذاعة. وهذا 

طبعاً كذب وافرتاء، وكذلك حول قطر واألردن”.

منها.  ألي  ييسء  ولن  كانت  مهام  عربية  دولة  أي  إىل  يسئ  مل  أنه  أيضاً  مجدداً  عريقات  وأكد 
ودعم موقفه هذا بالقول مجدداً “إن الوثائق الرسمية والحقيقية التي قدمت لإلرسائيليني واألمريكيني 
العربية واألردن ومرص، ولدى األشقاء يف قطر وأقصد الشيخ حمد بن جاسم  مودعة لدى الجامعة 
بن جب رئيس الوزراء.. وهذه الوثائق تبني أننا نثمن دور األشقاء العرب يف السعودية ومرص واألردن 

وسورية وقطر لكونها رئيسة لجنة متابعة املبادرة العربية”.

وثيقة رقم 38:

بيان صحفي للمجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية حول استالم الحكم 
يف مرص وتنفيذ املعاهدات واملواثيق الدولية38

13 شباط/ فباير 2011

ووفاءً  الوطن  تاريخ  من  الدقيقة  املرحلة  بهذه  منه  وعياً  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  إن 
مبسئولياته التاريخية والدستورية يف حامية البالد، والحفاظ عىل سالمة أراضيها، وكفالة أمنها، وإطالعاً 
بتكليفه بإدارة شئون البالد يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيق الذي يواجه وطننا الغايل مرص 
أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة  يكمن يف تحقيق عب إطالق كافة الطاقات الخالقة لكل فرد من 
املطالب  تحقق  وترشيعية  دستورية  تعديالت  خالل  من  الديقراطية  سبل  وتيسري  الحرية،  مناخ 
يليق  مبا  رحابة،  أكث  وتتجاوزها آلفاق  بل  املاضية،  األيام  عنها شعبنا من خالل  التي عب  املرشوعة 

مبكانة مرص الذي سطر شعبها أوىل سطور الحضارة اإلنسانية عىل صفحات التاريخ.


