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وثيقة رقم 25:

كلمة محمود عباس يف اجتامع مع قادة األجهزة األمنية الفلسطينية حول 
ترسيبات وثائق املفاوضات25 ]مقتطفات[

31 كانون الثاين/ يناير 2011

“هبة الشعب كانت هبة عفوية الغرض منها الدفاع عن املرشوع الوطني، الناس التنظيم األجهزة 

جميعاً شعروا أن مرشوعهم الوطني، من خالل ما حاولت الجزيرة أن ترسبه، أن مرشوعهم الوطني 

يف خطر ولذلك كانت الهبة وهذه الهبة كانت مفاجئة للجميع، أقصد بالجميع الخارج الذين كانوا 

يتوقعون عكس ذلك متاماً، كانوا يعتقدون أن بهذه الترسيبات سيقلبون الدنيا ولكن السحر انقلب 

عىل الساحر، قلت هي هبة وأرجو أن تكون وقفة مبعنى أن يكون هناك برمجة ملا نريد أن نعمل 

ونخرج  منها  الغرض  متاماً  ونعرف  نهايتها  متاماً  ونعرف  بدايتها  متاماً  نعرف  واضحة  ببمجة  ونخرج 

وندعو الناس للخروج، عىل هذا األساس، لذلك هي وقفة أو نحتاج إىل وقفة.

قد يكون هذا االجتامع بداية للوقفة لكن يف كل مكان ويف كل محافظة وبرعاية املحافظ، يجلس 

أقول  وعندما  األمنية  األجهزة  تأيت  ثم  األول  الوطني  املرشوع  حارس  السلطة  حارس  التنظيم  معه 

التنظيم نعم، وأنتم ترون يف الجوار األحداث التي تجري، ولذا علينا أن نشعر بقيمتنا وبدورنا، الوضع 

أية مواقف تطرفية،  أو  أية مواقف عدمية  نتخذ  أدىن شك، نحن مل  بال  للخطر  يتعرض  الفلسطيني 

املواقف التي أخذناها سياسياً محلياً خارجياً داخلياً كلها مواقف عقالنية ال أحد يستطيع أن يلومنا 

عليها، لكن يبدو أن هناك قوى تريد أن تلومنا تبحث عن ترصف لتلومنا عليه فإذا مل تجد فال بد من 

تحريك الرش ضدنا وهذا ما حصل فعالً يف األيام األخرية وبدون ترتيب وبدون تدبري ظهر الشعب 

عىل حقيقته وأيضاً ظهرت “فتح”، هذا امتحان جيد لكن ال بد له من وقفة حتى يكون مبمجاً حتى 

نعرف ماذا سنعمل غداً ألن الغد ميلء باملفاجآت وأولئك الذين صعقوا بهذه املواقف لن يستسلموا 

وسيقومون بأعامل من شأنها إثبات العكس، ولذلك أقول ال بد أن تتحول الهبة إىل وقفة، الهبة كلنا 

شعرنا بالخطر فقمنا، لكن الخطر جاهز وما دام الخطر جاهز الزم نحسب حساب كيف نواجه هذا 

الخطر.

إخواننا، املسألة ليست مسألة سلطة وال رئيس سلطة ألن نتنياهو قالها ال بد أن نتخلص من هذا 

ألننا منثل  فلسطيني،  مليون   10 يتخلص من  أن  يستطيع  ولكن هل  وبسهولة،  الرجل وهذا ممكن 

هذا الشعب، يف موقفه وسياسته يف كل ما له من تطلعات، ومع ذلك هم يرون ويعتقدون أن هذا 

بعد  أن كل يشء سينتهي  منها  اعتقاداً  الجزيرة مبا خرجت  علينا  ولذلك خرجت  أن يحصل  ممكن 

ساعات وإذا كنتم تالحظون أنها أعدت إعداداً كامالً ملدة ستة أشهر من أجل الوصول إىل هذا، يعني 

كل ورقة قدموها بعد دراسة واعية وممحصة ورتبوا من الذي سيحرض يف هذا البنامج ومن سيجلس 

هنا ومن سيجلس هنا، وماذا يقول وماذا يقول ألن هناك قضايا كشفت عن النوايا مل ترد يف الوثائق 

طبعاً من يتحدث عنها.
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الـ 48، هذا مل أره يف  الـ 48 وأن تضموا أرايض  عندما قال أحدهم من خولكم أن تبيعوا عرب 

الوثائق أو األوراق ولكن قيل له قل هذا، واحد ثاين أيضًا خرج ليقول السلطة اقرتحت 10 آالف، أنا 

الطرف اآلخر قال  باألرقام صح،  باألرقام، لكن ُحدثنا  أو تحدثنا  إذا كنا طرحنا  الالجئني  أتحدى عن 

ماذا واحد  1 إىل خمسني مثالً،  باإلضافة  فإذا كان واضحاً،  أرقاماً  نقل  الرقم، صحيح، ولكن نحن مل 

لخمسني يعني ماذا سيبقى لنا من الضفة الغربية؟.

ال أريد أن أدخل يف هذه األوراق التي ذكرت، وأنا أتكلم لكم بكل رصاحة، ال يوجد عندنا يشء 

نخفيه، ملاذا؟، ألننا ال نريد أن نخفي شيئاً، ألنه كلام التقينا عربياً منفرداً أو مجتمعاً أريناه أوراقنا، 

كلام حصل عندنا حدث يحتاج إىل التشاور يجمعوا لنا لجنة املتابعة، إذا مل نستطع نرسل وفوداً إىل 

بعض الدول، لكن ومع هذه الدول األمني العام لجامعة الدول العربية ملاذا؟، ليبلغ باقي الدول، هذه 

يوجد قضية  كذا، ال  كذا هذا  يعرض هذا  علينا هذا مل  األوراق هذا عرض  إخوان هذه  يا  الخرائط 

البعض وقال ال يوجد عندي خب، طيب هذا هو  تنكر  ونحن تعلمنا من قضية جولدستون، عندما 

الذين  الوحيدون  ونحن  نسوه  جولدستون،  ونسوا  صمتوا  الباكستاين،  السفري  هو  وها  “الالبتوب”، 

نتابعه إىل حد اآلن.

ال  ملاذا؟، ألن هذا موقفنا حتى  أوروبا وروسيا وغريها،  لدول  أوراقنا  لكم برصاحة حتى  وأقول 

يقال إنكم مخطئني.

ذهبنا إىل مجلس األمن أنتم بتعرفوا خطوة ال يريدها األمريكان، فجئنا مبندوبنا يف األمم املتحدة 

وقلنا له إجمع العرب، وعدم االنحياز، والدول اإلسالمية، وقلهم أريد أن أقدم هذا القرار، فاجتمعوا 

ودرسوا ووضعوا املسودة وقدموها، ثم حتى تقدم إىل مجلس األمن يجب أن تكون ما يسمى النسخة 

الزرقاء، فاجتمعوا، وأبلغونا يف الخامس من هذا الشهر إذا ال يوجد عندنا يشء نقوله فلامذا نخبئ إذا 

ونحن نريد أن نقدم مرشوع إىل مجلس األمن وبعد ذلك سريجع للقيادة ومن ثم لالستفتاء.

فيها  الست ألنه  السبع وليس  القضايا  أقول سأعرض كل ما لدي عىل كل فلسطيني، وأقول  أنا 

األرسى، ويجب أن أعرضهم عىل استفتاء شعبي، الشعب قال األغلبية املطلقة نعم، قال ال أنا والسلطة 

الفلسطينيني  الناس أو عىل  الخطأ، إذن ملاذا أخفي عىل  أين  الثقة، إذن  كلنا سنغادر ألنه مل يعطنا 

الذين هم غطاؤنا، ملاذا اسمها لجنة املتابعة العربية، ندعوها يف كل مناسبة ألننا نعتقد أن العرب 

غطاءنا وأنه ال بد أن نتشاور معهم وال بد أن نتكلم معهم.

وأعيد وأكرر أنه ال يشء لدينا مخفي، الذي نقوله نكتبه وننرشه ونوزعه، ونوزع خرائط.

التنسيق األمني، نعم عندي تنسيق أمني، من يوم أوسلو يوجد تنسيق أمني، نحن نعمل تنسيق 

لنحمي أنفسنا، لنبقى يف أرضنا.
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