الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

نضاله ومقاومته الباسلة ،والسعي لتربير وإدامة جرمية الحصار الظامل كعقاب جامعي ألكرث من
مليون ونصف مليون من أبناء شعبنا يف قطاع غزة ،والتحريض عىل املزيد من االعتداءات والحروب
الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني.
السابق حبيب العاديل ،التي خرجت قبل أيام قليلة
َّإن وزارة الداخلية املرصية وعىل رأسها الوزير َّ
لتوجه أصابع االتهام يف تنفيذ تفجري الكنيسة إىل مجموعة يف قطاع غزة ،هي ذاتها املتهمة بخيانة
ِّ
األمانة وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إرصار وتدبري ضد الشعب املرصي ،واستباحة دماء أبنائه
من املسلمني واملسيحيني لتحقيق أهداف مشبوهة.
َّإن سياسة التشويه والتضليل اإلعالمي والتحريض عىل شعبنا الفلسطيني مل تكن محصورة بهذا
الوزيرَّ ،
وإنا هي سياسة ومنظومة عمل لعدد من مؤسسات الدولة يف مرص ..وهذه السياسة ال تزال
مستمرة ،وهي تستغل اآلن ثورة الشباب والشعبّ ،
لبث األكاذيب يف اإلعالم املرصي ال َّرسمي حول
حركة حامس وشعبنا الفلسطيني.
إ َّننا يف حركة حامس نطالب بكشف جميع املتورطني يف التحريض عىل شعبنا ومحاسبتهم ،ونؤ ّكد
حرصنا عىل أمن الدول العربية واإلسالمية لتكون عمق ًا اسرتاتيجياً لقضيتنا الفلسطينية يف مواجهة
االحتالل الصهيوين الغاشم.
املكتب اإلعالمي
الثالثاء  5ربيع األول 1432هـ
املوافق  8شباط /فرباير 2011م

وثيقة رقم :35

ترصيح صحفي لحركة حامس حول قرار حكومة رام الله بإجراء انتخابات
35
بلدية يف الضفة الغربية
 9شباط /فرباير 2011

تعقيباً عىل إعالن حكومة ع َّباس – ف َّياض غري الرشعية إجراء االنتخابات املحلية يف التاسع من
رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
متوز /يوليو القادم يف الضفة الغربيةَّ ،..
إننا يف حركة حامس وشعبنا الفلسطيني نؤ ِّكد رفضنا قرار حكومة ع َّباس – ف َّياض غري الرشعية
معباً عن
بإجراء االنتخابات املحلية بشكل منفرد ودون توافق وطني؛ فذلك القرار األحادي جاء ِّ
مصالح فئوية ض ّيقة ،وهو بذلك ال يخدم إ َّال أهداف االحتالل يف تكريس االنقسام ،وإضعاف الجبهة
الفلسطينية الداخلية.
َّإن محاولة إجراء تلك االنتخابات دون توافق وطني ،ويف ظل سياسة اإلرهاب واإلقصاء التي
متارسها حكومة ع َّباس – ف َّياض غري الرشعية ضد املقاومة وأنصارها ،ليؤ ِّكد أ َّنها انتخابات فاقدة
للرشعية واملصداقية قبل أن تبدأ ،وهي ال متثل شعبنا الفلسطيني وال تلزمه بيشء.
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َّإن ع َّباس وف َّياض وبعد فضائح وثائق مفاوضاتهم العبثية املخزية مع العدو الصهيوين ،يحاولون
بقرارهم هذا التغطية عىل جرامئهم بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته وثوابته الوطنية،
َّ
وكأن شيئاً مل يكن ،وهم يوهمون أنفسهم بأ َّنه ميكنهم بهذه التحركات غري الوطنية أن يخدعوا
الشعب الفلسطيني ويرصفوا أنظاره عن سلوكهم وجرامئهم..
إننا يف حركة حامس ندعو ع َّباس وف َّياض إىل الرتاجع عن هذا القرار ،وإىل مراجعة مجمل سياساتهم
القمعية ضد املقاومة والرشفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني ،كام نح ِّمل محمود ع َّباس وحركة فتح
املسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطرية التي ستنعكس سلباً عىل وحدة الشعب الفلسطيني
ومستقبل قضيتنا.
املكتب اإلعالمي
األربعاء  6ربيع األول 1432هـ
املوافق  9شباط /فرباير 2011م

وثيقة رقم :36

ترصيح صحفي لبنيامني نتنياهو حول إعالن املجلس العسكري األعىل يف
36
مرص مواصلة احرتام “معاهدة السالم” مع “إرسائيل”
 12شباط /فرباير 2011

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

وثيقة رقم :37

ترصيح صحفي لرئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير
37
الفلسطينية صائب عريقات حول أسباب تقديم استقالته
 13شباط /فرباير 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 جرمية أمن قومي ارتكبت يف مكتبي ..جرت عملية سطو
عىل مكتبي وبالتايل فإنني لست الرجل الذي يبقى يف منصبه بعد وقوع أكرب خرق أمني فلسطيني..
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