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تصريح صحايف للنائب العام الفلسطيني، أحمد املغني، يطلب فيه وقف عمل وزير 
   االقتصاد الفلسطيني يف احلكومة بعد اتهامه بالفساد

  ] مقتطفات[ .30/11/2011رام الله، 

[.......]  

ضد وزير  م احملكمة الفلسطينية ملفاً نه سلّأحمد املغني أعلن النائب العام الفلسطيني أ
صدار قرار إاحلكومة الفلسطينية سالم فياض ب رئيس بو لبدة، مطالباًأالدكتور حسن االقتصاد 

 .بوقفه عن العمل

وضع  وقال النائب العام أحمد املغني إنه صدر أمر قضائي من جملس القضاء األعلى بعد
إعالن أبو  ىل أنإ ، مشيرا12/12/2011ًالئحة اتهام بحق أبو لبدة، وقد حتدد لها جلسة بتاريخ 

 .له لبدة تعليق صالحيات ومهام عمله إجراء ال أساس قانونياً

[.......] 

سأقوم " :، وقال"هذه التهم هي حمض افتراءات كل"ن أبو لبدة يف بيان صحايف على أوشدد 
طالع أبناء الشعب الفلسطيني حول القضية، إل املتوفرة لديّ يف القريب العاجل بنشر جميع الوثائق

الفرصة على مسلسل التشويه والتشهير الذي يمارسه ويساهم فيه  على حقيقة ما جرى، وتفويت
وقراراتي وسياساتي خالل عملي يف املواقع اخملتلفة، خاصة تلك  ن تضرر من مواقفيكل مَ

 ".منتجات املستوطنات املتعلقة بمكافحة

[.......]  

 حكومة فياض يجري متابعتهمخرين يف آذا كانت هناك شكاوى ضد وزراء إوبشأن ما 
على هذا املستوى ال يوجد لدينا " :بقضايا فساد قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة

  ."[....] مستوى وزير ـقل من هذا املستوى أخرى أُ شكاوى، ولكن هناك مستويات
أحمد بو لبدة ووزير العمل أن فياض طلب من أربعاء فلسطينية متعددة األ وذكرت مصادر

قالتهما بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني حممود إقدم على ن يُأ اجملدالين تقديم استقالتهما قبل
 .عباس

عالن وزير الزراعة السابق إسابيع من أبو لبدة واجملدالين باالستقالة بعد أ وتأتي مطالبة
املاضي أغسطس / بآعلن يف أدعيق إوكان . دعيق التوقف عن ممارسة مهامه كوزيرإ سماعيلإ

القضاء الفلسطيني يف  ممارسة مهامه كوزير يف حكومة الدكتور سالم فياض حلين بتّ توقفه عن

                                                            
  القدس العربي"صحيفة   :املصدر". 
  



  2012 ءاتش ،89، العدد 23المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

2 
 

التهم  يف نه يحترم القرار الصادر بإحالته إىل احملكمة للبتّأعلى  الفساد املوجهة له، مشدداً تهم
 .ببراءته عن ثقته بأن القضاء الفلسطيني سينصفه ويقضي املوجهة إليه، معرباً

حمكمة خمتصة  دعيق إىلإعلنت إحالة أوكانت هيئة مكافحة الفساد يف السلطة الفلسطينية 
 .بالنظر يف جرائم الفساد

.]...[... 
املوجهة إليه، وهو على استعداد للمساءلة أمام اجلمهور،  دعيق أنه بريء من كل التهمإوأكد 

نحن ال : "فاءته أكثر من مرة، وقالإىل أن القضاء الفلسطيني أثبت ك وليس لديه ما يخفيه، مشيراً
عادلة من قبل القضاء الفلسطيني، ونحن متأكدون من براءتنا من كافة التهم  نريد سوى حماكمة

املتفاين  إلينا، وعندما نثبت هذه البراءة سنالحق كل الذين حاولوا تشويه سمعتنا وعملنا املوجهة
 ."يف خدمة الوطن، وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني

 "فتح"شتية عضو اللجنة املركزية حلركة إشغال العامة الدكتور حممد األ هذا وكان وزير
بنفسه عن تلك  ، مبتعداً"فتح"طر حركة أض العام املاضي للتفرغ للعمل يف فيا استقال من حكومة

 سبقه لالنسحاب منها حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس الذي استقال من احلكومة احلكومة التي
  .بحجة عدم قدرة احلكومة على توفير املتطلبات املالية لدعم القدس  2009 يف عام

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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