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وثيقة رقم 40:

كتاب استقالة حكومة سالم فياض40 

14 شباط/ فباير 2011

سيادة الرئيس محمود عباس “أبو مازن”

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

يتيح املجال لتشكيل حكومة جديدة  الحكومة، ومبا  أرجو أن تتفضلوا سيادتكم بقبول استقالة 
إنهاء  “فلسطني:  برنامج  إعداد  شكل  والذي  الحالية  الحكومة  به  قامت  ما  عىل  البناء  عىل  قادرة 

االحتالل وإقامة الدولة” وتنفيذ الجزء األكب منه، أهم إنجازاتها.

وكيل أمل يف أن الحكومة القادمة ستحث الخطى وتستنهض كامل الطاقات الستكامل تنفيذ هذا 
الوطنية  الجاهزية  التي حددتها وثيقة “موعد مع الحرية” ومبا يضمن تحقيق  البنامج واألولويات 
العامل أمام مسؤولياته للوفاء “باستحقاق سبتمب” املتمثل يف إنهاء  الدولة ويساهم يف وضع  إلقامة 
االحتالل اإلرسائييل ومتكني شعبنا من تقرير مصريه وإقامة دولة فلسطني املستقلة عىل حدود عام 

1967 وعاصمتها القدس الرشيف.

وعىل  توجيهاتكم،  عىل  الحكومة  يف  وزماليئ  شكري  وافر  بقبول  سيادتكم،  تتفضلوا  أن  أرجو 
دعمكم املستمر، والذي كان له كبري األثر يف متكني الحكومة من أداء مهامها.

أرجو أن تتفضلوا، سيادتكم، بقبول فائق االحرتام.

سالم فياض

رئيس الوزراء

وثيقة رقم 41:

كلمة ملحمود عباس يؤكد فيها بأنه ال دولة دون القدس أو دون قطاع غزة 
أو دون حل عادل لالجئني الفلسطينيني41 

14 شباط/ فباير 2011

املرشكون،  كره  ولو  كله  الدين  عىل  ليظهره  الحق  ودين  بالهدى  رسوله  أرسل  الذي  لله  الحمد 
والصالة والسالم عىل رحمة الله للعاملني سيدنا محمد بن عبد الله وعىل آله وصحبه.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أبناء  إليكم ولجميع  أتقدم  النبوي الرشيف أن  املولد  العطرة مناسبة  املناسبة  يسعدين يف هذه 
شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية بخالص التهنئة، سائالً الله عز وجل أن يتم علينا نعمته 

بالعزة واالستقالل وإقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، وما ذلك عىل الله بعزيز.
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أيها اإلخوة واألخوات

ترشق علينا شمس هذه الذكرى العظيمة لتحي فينا األمل والثقة بأن ليل االحتالل إىل زوال وبأن 

الذي واجهناه  العناء  ما وعد من نرص ومتكني رغم كل  املباركة  أرضه  املرابط يف  لشعبنا  الله منجز 

والتضحيات التي قدمنا.

الَِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَرِْض  بسم الله الرحمن الرحيم )َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آََمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  َولَُيَبدِّ لَُهْم  ارَْتىَض  الَِّذي  ِديَنُهُم  لَُهْم  َننَّ  َولَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلَف  َكاَم 

( صدق الله العظيم. أَْمناً

أيها اإلخوة واألخوات

لقد خاض شعبنا الفلسطيني نضاالً مريراً وطويالً عىل مدى العقود املاضية واضعاً نصب عينيه 

منظمة  وكانت  املستقلة،  الفلسطينية  دولتنا  وإقامة  واالستقالل  الحرية  هو  ووحيداً  واحداً  هدفاً 

الفلسطيني  الذي جمع شمل  البيت  الوطني املقدس  النضال  الفلسطينية طوال عقود هذا  التحرير 

العمل  فصائل  كل  انضوت  العنوان  هذا  وتحت  البيت  هذا  ويف  املعارصة  الوطنية  الحركة  وعنوان 

ثورته  شعبنا عىل  يبخل  ومل  االحتالل  الكفاح ضد  ومستويات  أشكال  انطلقت جميع  ومنه  الوطني 

فأمدها بسيول من املناضلني واملناضالت الذين تدفقوا إىل ميادين الكفاح الوطني غري آبهني بظلم 

تواصل  والجرحى واألرسى من  الشهداء  التضحيات وآالف  القريب ومل متنع عظمة  تجهم  أو  البعيد 

مسرية الكفاح التي انطلقت رشارتها لتيضء طريق الثوار إىل القدس.

مل تكن طريقنا سهلة أو مفروشة بالورود ومل تكن الظروف التي واجهتنا مثالية أو مواتية، ولكننا 

واصلنا خوض غامر الكفاح والواجب حتى بدأت تباشري الصباح ترشق عىل شعبنا من خلف دياجري 

الظلم والقهر والعدوان ومل يجد العامل ُبداً من االعرتاف بحقوقنا املرشوعة والتسليم برضورة تحررنا 

أردناها عام 94 وهي  التي  السلطة  قيام  اتفاقية أوسلو عام 93 ثم  من االحتالل اإلرسائييل فكانت 

السلطة التي أردناها نواة دولتنا الفلسطينية املستقلة وعملنا جاهدين طوال السنوات املاضية عىل 

أن تكون كذلك وأن توفر لشعبنا كل مقومات الصمود والبقاء والبناء واالنتصار.

أيها اإلخوة واألخوات

رمبا يقول قائل إن هذه السلطة ليست كاملة السيادة واالحتالل مل يندحر بعد عن أرضنا، نعم 

هذا صحيح ونحن نعرف هذا ونعرتف به، ولكن رغم ذلك نحن ال يرضنا صعوبة البدايات إذا كانت 

األهداف سامية نبيلة بل ومقدسة أيضاً، ونحن أردنا هذه السلطة نقطة انطالق نحو تلك النهايات 

املصطفى  سيدنا  العطرة  الذكرى  فيهم صاحب هذه  قال  الذين  ألولئك  خيمة  أردناها  كام  املأمولة 

ال  قاهرين  لعدوهم  ظاهرين  الحق  عىل  أمتي  من  طائفة  تزال  “ال  وسلم:  عليه  الله  صىل  محمد 

يا  الله كذلك قيل من هم وأين هم  يأتيهم أمر  يرضهم من خالفهم إال ما أصابهم من ألواء حتى 

رسول الله، قال: ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس”، وقد بذلنا يف سبيل ذلك جهوداً كبرية وحققنا 

إنجازات نفتخر بها كام واجهتنا إخفاقات نعرتف بها دون أن تجبنا عىل الرتاجع أو التنازل عن تحقيق 

أهدافنا التي انطلقنا قبل أكث من 45 عاماً من أجل تحقيقها.
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واليوم أيها اإلخوة واألخوات وبعد سبعة عرش عامًا عىل قيام سلطتنا الوطنية الفلسطينية فإننا 

والوضوح  واملكاشفة  املصارحة  فيها من  بد  التي ال  واالستحقاقات،  التحديات  أمام جملة من  نقف 

حتى نكون عىل بصرية من أمرنا وحتى ال تخدعنا الظنون أو الشكوك أو مؤامرات التزوير والتحريف 

والتضليل )تعرفونها طبعاً(، التي تستهدف وعي شعبنا وترمي إىل إرباك صفنا الوطني وتفتيت بيتنا 

الداخيل، حاولوا من خالل بعض القنوات أن يربكونا وأن يخلقوا لنا املتاعب وأن يزوروا جهدنا وأن 

يحرفوا نشاطاتنا وأن يحرفوا مقوالتنا ولكن كان الله معنا ورد كيدهم إىل نحرهم.

أول هذه االستحقاقات والتحديات التي نقف أمامها اليوم هو املأزق السيايس الذي وصلت إليه 

عملية السالم بفعل التعنت والرفض اإلرسائييل، فالحكومة اإلرسائيلية الحالية تتنكر لكل مرجعيات 

التفاوض التي سبق االتفاق عليها ويف مقدمتها مرجعية األرض مقابل السالم والتي تعني االنسحاب 

اإلرسائييل الكامل من األرض الفلسطينية املحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة 

السيادة. هذه املرجعية موجودة منذ عام 68 وال أريد أن أقول قبل ذلك، عىل إرسائيل بأن تنسحب 

من األرض الفلسطينية املحتلة وقد وقال العامل كله مبا يف ذلك أمريكا: إن األرض املحتلة يقصدون بها 

 قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية، وحوض نهر األردن، والبحر امليت، واألرض الحرام —كانت

هناك تسمية أرض حرام ملن يتذكر ويعرف أنه كان بيننا وبني اإلرسائيليني قبل الحرب— وبناء عليه 

ال بد أن تبدأ املفاوضات عىل هذا األساس.

وفعالً بدأنا املفاوضات مع الحكومة السابقة لكن الحكومة الحالية تتنكر لكل هذا، قلنا لهم أيضاً 

عندما تقوم الدولة الفلسطينية املستقلة لن نقبل وجود أي من اإلرسائيليني كل من يحمل الجنسية 

مختلفة  جنسيات  من  آخرون  أناس  يكون  أن  لدينا  مانع  ال  لكن  أرضنا،  عىل  نقبله  لن  اإلرسائيلية 

أن  بعد  نقبل  لن  إننا  واملكان  بالزمن  محددة  محدودة  بواجبات  ويضطلعون  ويشاهدون  يراقبون 

نعلن الدولة وجود أي إرسائييل سواء كانت ديانته مسلامً أو مسيحياً أو يهودياً هذا هو مطلبنا من 

أجل أن نعود للمفاوضات.

كذلك ال بد أن تتوقف هذه النشاطات الرسطانية التي تسمى االستيطان وهذا رشط عرفه العامل، 

النشاطات  وقف  من  بد  ال  لهم:  قال  بالعامل  املسلمني  مليارات  به  خاطب  القاهرة  يف  أوباما  وقاله 

االستيطانية مبا يف ذلك ما يسمونه بـ“النمو الطبيعي” مع ذلك ال زالت الحكومة اإلرسائيلية ترفض 

ذلك، وتسمعون يف كل يوم عن دولة جديدة تعرتف بالدولة الفلسطينية، مجمل الدول التي اعرتفت 

يف أمريكا الالتينية ال تقل عن 10 وهناك دول يف أوروبا بدأت ترفع مستوى متثيلنا عندها ليصل إىل 

الدولية  بالرشعيات  الحكومة اإلرسائيلية ترفض االعرتاف  مستوى سفارة أي دولة، مع ذلك ال زالت 

ذلك  ومع  بإرسائيل،  يعرتفون  ممن  أكث  بنا  تعرتف  دولة   130 من  أكث  عندنا  الدولية،  واملرجعيات 

ترفض  إرسائيل  بقيت  وإذا  االستيطان  يتوقف  مل  إذا  هنا  أقول  أنا  السالم،  عملية  السري يف  يرفضون 

ولن  أساس  عىل  مبنية  تكون  أن  يجب  املفاوضات  ألن  إطالقاً،  للمفاوضات  نعود  فلن  املرجعيات 

هناك  ومحددة،  واضحة  األمور  كل  تكون  أن  ويجب  نقبل،  لن  نحن  ظلم،  وإىل  ظلم  يف  نذهب 

مرجعيات يجب أن تقر بها كل األطراف لتكون مفاوضات مجدية ونافعة وتأيت بنتائجها.
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دخلنا  التي  األسس  كل  يقوض  املحتلة  أرضنا  يف  اإلرسائييل  واالستيطان  االحتالل  استمرار  إن 
التفاوض عليها ويجعل من إمكانية تحقيق السالم القائم عىل حل الدولتني أمراً بعيد املنال، أريد أن 

أقف قليالً هنا دولتني يعني دولة فلسطينية عىل حدود 67 إىل جانب دولة إرسائيلية.

املعروض واملقبول من قبل البعض الذين ال نقرهم عىل ذلك، الدولة ذات الحدود املؤقتة وهي 
تعني أن هناك دولة عىل 60% من الضفة الغربية ونؤجل باقي القضايا إىل إشعار آخر ونزعم أن بيننا 
وبني إرسائيل هدنة، هذا يعني أن القضية طويت إىل األبد، هذا املرشوع املطروح والذي يطرح بني 

الفرتة واألخرى لن نقبل به إطالقاً مهام كان السبب.

نقر  لن  لكن  عام سيبقى غري رشعي،  ألف  بقي  ولو  االستيطان غري رشعي  االحتالل غري رشعي، 

بحدود دولة ذات حدود مؤقتة، ولذلك رفضنا االستمرار باملفاوضات حتى يتوقف االستيطان والتوسع 

اإلرسائييل بأرضنا، فال سالم مع االحتالل وال سالم مع االستيطان وال سالم بدون القدس عاصمة الدولة 

الفلسطينية املستقلة، وال سالم دون حل عادل لقضية الالجئني حسب القرار 194 هذا القرار الذي 

صدر يف عام 1949 نيس يف أدراج األمم املتحدة عقوداً طويلة إىل أن جاء عام 2002 املبادرة العربية 

الله خادم الحرمني الرشيفني، وكون هذه املبادرة تأيت من السعودية  التي قدمها امللك عبد  للسالم 

تكتسب أهمية عظمى وكبرية، وقيل فيها حل عادل ومتفق عليه ملشكلة الالجئني. نحن قبلنا واألمة 

ال  املبادرة  هذه  عىل  توافق  إرسائيل  كانت  إذا  وقالت  قبلت  اإلسالمية  الدول  وكل  قبلت  العربية 

مانع أن تكون بيننا وبينها عالقات طبيعية بعد أن تنسحب من األرايض الفلسطينية وتقوم الدولة 

وتنسحب من األرايض السورية واللبنانية، ألنها كلها أراضٍ محتلة. ثم هذا القرار وهذه املبادرة أصبحا 

األمن  العامل، وقرار يف مجلس  إرادة  أنها أصبحت جزءاً من  الطريق، مبعنى  جزءاً من خطة خارطة 

يحمل الرقم 1515.

عن حدود  خارج  خارق  نطالب بيشء  ال  نحن  الالجئني  ملشكلة  عادل  بحل  نطالب  عندما  إذن 

الرشعية الدولية، ولذلك عندما يقولون نحن ال نريد أن نسمع كلمة الجئني، هذه افرتاء عىل الحقيقة 

ولن نقبل أال يكون ملف الالجئني عىل الطاولة، وبهذه املناسبة لن نقبل مبا يعرضونه علينا “الدولة 

التعريف، وكلنا نعرف ونفهم ملاذا نحن نرفض ذلك وهم يعرفون ذلك،  اليهودية”، ولن نقبل هذا 

لكننا أمام هذا املأزق الذي تقف فيه عملية السالم، وأمام هذه الظروف الدقيقة التي متر بها املنطقة 

بأرسها، ال يكننا أن نقف مكتويف األيدي أو نقول ليس باإلمكان أبدع مام كان. ممكن لإلنسان أن 

يصل إىل مرحلة من القنوط واليأس ويقول ماذا أعمل. ال حول وال قوة إال بالله، لن نقول هذا بل 

سنطالب بحقنا الذي فرضته لنا الرشعية الدولية وأن نضالنا السيايس والوطني سوف يستمر ويتواصل 

عىل مختلف الصعد واملجاالت كافة.

املسؤولية  من  معفى  أحد  فال  نتكاتف جميعاً،  أن  بد  ال  عظام  وواجبات  مهامت جسام  أمامنا 

املرحلة  هذه  يف  اسرتاتيجياتنا  ألخص  أن  وأستطيع  العصيبة،  املرحلة  هذه  يف  والوطنية  الدينية 

بالواجبات التالية: إنهاء االحتالل، وبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز األمن واالقتصاد، وإنهاء االنقسام، 

وتعزيز الوحدة الوطنية، وإقامة الدولة. نحن نعمل بكل جهدنا محلياً وعربياً ودولياً حتى يشغل بنا 
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العامل، وهناك دول مل يخطر عىل بالنا اسمها تعرتف بنا وتتعاطف معنا. إقامة الدولة هدفنا ويجب 

أن نعمل للوصول إليه بأقىص رسعة ممكنة إىل أن نصل إىل هدفنا. يجب أن نبني مؤسسات الدولة، 

مبعنى ماذا نريد، وكيف تكون الدولة، وهي تكون بداية باألمن واألمان وإذا مل يكن هناك أمن ال 

تكون هناك دولة.. تكون غابة. ثم االقتصاد وباألمس سمعت رئيس وزراء مرص الجديد يقول نريد 

قابلة  الدولة  الكرية تكون  بالحياة  باألمن ويشعرون  الناس  األمن واألمان واالقتصاد.. عندما يشعر 

الدولة مبؤسساتها جميعاً ستكون  أن هذه  أنفسنا عهداً  للحياة. نحن نعمل عىل هذا ووضعنا عىل 

جاهزة يف سبتمب القادم، والعامل يعرف أن كل جهدنا نبذله اآلن لبناء مؤسسات الدولة، لكن تبقى 

يف قلبنا غصة االنقالب واالنقسام، ودون عودة الوحدة ال نستطيع أن ندعي أو نزعم بأن لدينا دولة. 

ال نستطيع أن نعلن دولة عىل الضفة الغربية، وال نقبل ذلك. ال بد أن يكون شقا الوطن متحَدين، 

ومن هنا دعونا وندعو إىل إعادة اللحمة. عندما حصل االنقالب تداعى العرب وطالبونا بإيجاد قواسم 

عىل  وعرضت  املرصية  الوثيقة  إىل  ووصلت  املهمة  بهذه  مشكورة  مرص  الشقيقة  وكلفت  مشرتكة 

قيادات حامس وقبلتها، هذا الكالم يف أكتوبر ما قبل املايض، ثم أرسلت لنا وجاء بها عمر سليامن 

وأحمد أبو الغيط وقال هذه الوثيقة التي انتهينا نرجوكم أال تعدلوا بها شيئاً ألنكم إن عدلتم سيعدل 

اآلخرون وسيكون مسلسل وحلقات ال أول لها وال آخر، وفعالً قررنا التوقيع عليها رغم االعرتاضات 

الوثيقة  العامل، قالت: ال توقعوا هذه  لها نفوذها وسطوتها عىل كل  نافذة  القوية من أطراف قوية 

وإال.. ونحن وقعنا عىل الوثيقة كون الوحدة أمثن بكثري من أي موقف آخر، نحن الفلسطينيني أدرى 

بقضايانا، ونحن نعرف مصلحتنا ووقعنا لنفاجأ أن حامس رفضت التوقيع ألن لديها مالحظات، ومنذ 

الوحدة، وقلنا  الوثيقة. نحن حريصون كل الحرص عىل  التوقيع عىل  التاريخ إىل اآلن يرفضون  ذلك 

لنذهب إىل انتخابات رئاسية وترشيعية، وأعلنا قبل أيام أننا مستعدون النتخابات ترشيعية ورئاسية 

يف أقرب وقت ممكن، من اآلن إىل سبتمب، ومع األسف جاء الجواب كال ال نريد املصالحة، فعدنا إىل 

البداية وأصبحنا يف حرية من أمرنا.

يف عام 84 رفعنا شعار “القرار الوطني املستقل”، وال نريد ألحد أن يتدخل. قضيتنا قضية عربية 

وإسالمية وعاملية، وعندما نتكلم عن القدس نتكلم عن كل مسيحيي العامل، ولكن يف النتيجة نحن 

أصحاب القرار، نحن الذين نقرر، نستشري، نسأل، ونطلب النصيحة، ونلتقي مع لجنة املتابعة العربية 

من فرتة إىل أخرى، لكن يف النتيجة القرار قرارنا، وإذا جاء القرار من الخارج ال أحد يعرف ما مصلحة 

هذا القرار، ولقد جربنا هذا كثرياً، نقول إلخوتنا تعالوا نحتكم إىل الشعب ونعرتف أنكم حصلتم عىل 

أغلبية الثلثني من قبل الشعب. االنتخابات كانت صحيحة وليس من عهدنا تزوير االنتخابات والعامل 

يشهد أننا ندير انتخابات حرة ونزيهة وانتخابات رشيفة ونظيفة، وتعالوا نحتكم لكلمة الشعب، وإذا 

الشعب يريدكم سنبارك لكم بذلك، وفعلناها سابقاً.

ملاذا نخاف من إرادة الشعب؟ وهل نعود له مرة بالعمر عندما نكسب؟ وهل الديقراطية ملرة 

واحدة؟ ال أحد يستطيع أن يحتكر إرادة الشعب.

ندعو حركة حامس إىل تغليب العقل وتغليب املصالح الوطنية عىل الحزبية واإلقليمية، فالوطن 

أغىل.
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ما حصل يف تونس ومرص من حق هذه الشعوب أن تقرر ما تريد وتختار النظام والهدف الذي 
تريد، ونقول لهم حمى الله تونس ومرص، ونؤكد أن تونس ومرص قدمتا لنا الكثري من أجل قضيتنا، 
ونأمل أن يستمر هذا، ونتمنى لهام التوفيق، وندعو الله حامية الوطن العريب، وأن يبعد عنه الظلم 

والعدوان.

وثيقة رقم 42:

مقابلة مع األمني العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني – القيادة العامة 
أحمد جربيل حول إعادة بناء منظمة التحرير وعن الثورات يف املنطقة42 

]مقتطفات[

16 و27 شباط/ فباير 2011

أجرى املقابلة جانبالت شكاي 

).....(

لتصبح  فهل ستعود مرص  املستقبلية ملرص،  الخارجية  السياسة  نضمن  أن  نريد  املقابل  إننا يف  س: 
زعيمة العامل العريب كام كانت يف مواجهة أمريكا وإرسائيل واالستعامر والرجعية؟ أم إىل أين تسري 

األمور؟ والرصاع هنا اآلن.

أبطال  الضباط  أما  املايض،  املرصي  النظام  من  جزء  هو  الحايل  العسكري  واملجلس  الجيش  إن  ج: 
إن  أيام.  قبل  تويف  الذي  الشاذيل  املشري  بينهم  ومن  ذهبوا  فقد  إرسائيل  مع  املاضية  الحروب 
األمريكيني خالل 40 سنة املاضية غريوا من عقيدة الجيش املرصي ومن كونه عرويب االنتامء ولديه 

مسؤولية تجاه هذه األمة، كام عملوا عىل إعادة تحديد من هو العدو ومن هو الصديق.

لقد نجح األمريكيون يف تغيري عقيدة الجيش واستطاعوا أن يحتكوا مع كبار الضباط وأخذوهم 
إىل الواليات املتحدة وأوروبا يف دورات وبدؤوا بعملية غسل دماغهم، لذلك ال نتخيل أن من بني 
هؤالء ضابطاً برتبة عميد فام فوق يشبه أولئك الضباط الذين كنا قد اعتدنا رؤيتهم يف الجيش 

املرصي قبل عام 1973.

س: إذاً أنت ترى أن الجيش متجانس متاماً مع النظام املرصي وإال لكان قد تحرك قبل فرتة؟

ج: طبعاً.. بل مل يبَق يف الجيش املرصي اآلن من يكن أن تعوِّل عليه إال ضمن صفوف الجيل الشاب 
منه والذي مل يتم بعد استيعابه من أجهزة املخابرات والدوائر السياسية الدولية والكيان الصهيوين 

الذي يرسح ويرح يف مرص.

أي من هم يف رتبة نقيب أو رائد أو مقدم هؤالء يكن أن يكونوا متعافني ومل يصل املرض الذي 
وضع بداخل الجيش املرصي إىل عظامهم وجذورهم بعد.

األمريكية  املتحدة  الواليات  كلهم من صنيعة  بكل وضوح  فهم  وما حوله  العسكري  املجلس  أما 
والكيان الصهيوين.


