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  تصريح صحايف لرئيس دائرة املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية، 

   صائب عريقات، بشأن أسباب استقالته

12/2/2011  
  

دائرة املفاوضات يف  من رئاسة) أبو مازن(قدم صائب عريقات استقالته اىل الرئيس الفلسطيني حممود عباس 

  .منظمة التحرير الفلسطينية

وجاءت االستقالة كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه على خلفية تسريب الوثائق من دائرة 

 .»يف غير سياقها الصحيح«الفضائية » اجلزيرة«شؤون املفاوضات التي نشترها قناة 

طينية عزمها إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية يف غضون األشهر يف غضون ذلك، أعلنت السلطة الفلس

  .املقبلة

جرت عملية سطو على مكتبي وبالتايل .. إن جريمة أمن قومي ارتكبت يف مكتبي«: »الشرق األوسط«وقال عريقات لـ

التي من حيث فأنا قدمت استق.. فإنني لست الرجل الذي يبقى يف منصبه بعد وقوع أكبر خرق أمني فلسطيني

الشكل، أما من حيث املضمون، فإن اجلميع سواء يف اللجنة التنفيذية للمنظمة أو يف الشعب الفلسطيني يدرك أن 

مواقفنا التي قدمت للجانبين األميركي واإلسرائيلي بشأن القدس واحلدود والالجئين واألمن واإلفراج عن 

يل وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة ومل تخرج عنها قيد املعتقلين تستند بشكل كامل وكلي إىل القانون الدو

 »هل تتوقع مني االستمرار يف منصبي بعد خرق أمني بهذا احلجم؟«وتابع متسائال . »أنملة

إن الوثائق سرقت من أجهزة الكومبيوتر «ورفض عريقات اخلوض يف كيفية حصول اخلرق األمني، مكتفيا بالقول 

  .»وهي مغلقة

قات على أن االستقالة ترجع إىل االختراق األمني وليس إىل مضمون املفاوضات، وانطالقا من ذلك فأنا وشدد عري

اإللكتروين الذي توجد » قناة اجلزيرة«أدعو الفلسطينيين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص إىل زيارة موقع 

بإخراج األمور يف » اجلزيرة«به قناة عليه وثائق املفاوضات، لكي يعرفوا حجم التحريف والتحريض الذي قامت 

  .هذه الوثائق عن سياقها

                                                            
  املصدر: 

http://www.aawsat.com//details.asp?section=4&issueno=11765&article=608025&search&state=true= 
   عريقات

  ".الشرق األوسط"وقد أدىل عريقات بهذا احلديث إىل صحيفة 
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وأدعو اجلميع «باعتباره املسؤول األول عن ملف املفاوضات » الوثائق«وقال عريقات وهو األكثر تضررا من نشر 

ني إىل قراءة هذه الوثائق بشكل شمويل باستثناء الدس الذي حصل يف واحد من احملاضر املزعومة، الذي يقول إن

مليون دوالر من رجل أعمال فلسطيني ملساعدة  50أبو مازن، قد دبر ) الرئيس حممود عباس(قلت لألميركيين إن 

  .»وهذا طبعا كذب وافتراء، وكذلك حول قطر واألردن. إلنشاء إذاعة) زعيم املعارضة اإليرانية(مير موسوي 

ودعم موقفه هذا بالقول . كانت ولن يسيء ألي منها وأكد عريقات جمددا أيضا أنه مل يسئ إىل أي دولة عربية مهما

إن الوثائق الرسمية واحلقيقية التي قدمت لإلسرائيليين واألميركيين مودعة لدى اجلامعة العربية واألردن «جمددا 

وهذه الوثائق تبين أننا نثمن .. ومصر، ولدى األشقاء يف قطر وأقصد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء

 .»األشقاء العرب يف السعودية ومصر واألردن وسورية وقطر لكونها رئيسة جلنة متابعة املبادرة العربيةدور 



 

 
 

  
، وال يمكن جملة الدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينية

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من رئيس حترير اجمللة

  majallat@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


