
204

2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

كرس  قوافل  تنظيم  يف  تجىل  معهم  فالتواصل  الخارج،  يف  الفلسطينية  الجاليات  بخصوص  أّما 

لقاءات  تنظيم  فكان هناك  الخارجية،  وزارة  ترأسها  التي  الحصار  لجنة كرس  الحصار من خالل 

مبارشة، إىل جانب سفر بعض الوزراء وأعضاء املجلس الترشيعي والتقائهم هذه الجاليات.

هذا يف  الخارجية  وزارة  حققت  ماذا  السيايس،  التواصل  غري  أخرى  أهداف  له  الخارجي  العمل  	•	
املجال؟

هناك عدد كبري من اإلنجازات التي تم تحقيقها بالفعل رغم كل اإلجراءات املتخذة ضد الحكومة   –

يف غزة، فكان التبادل الثقايف والعلمي واألكاديي يف مقدمة االهتاممات، متثلت يف تطوير آفاق 

التعاون بني عدد من الجامعات الفلسطينية ومثيالتها يف العاملني العريب واإلسالمي، ومّتت متابعة 

شؤون عدد كبري من الطلبة الفلسطينيني يف الخارج، وتسهيل سفرهم عب معب رفح البي املتنفس 

الوحيد ألهايل القطاع بالتنسيق مع الوزارات املختصة.

وتم أيضاً تبادل الخبات والكفاءات العلمية بيننا وبني عدد ال بأس به من الجامعات بالخارج، كام 

تم توفري عدد من املنح الدراسية لتخصصات نادرة خاصة يف الدول اإلسالمية رشق آسيا.

وثيقة رقم 90:

رسالة محمد دحالن إىل أمني رس اللجنة املركزية يف حركة فتح أبو ماهر 
غنيم، يتهم فيها محمود عباس باختالس أموال منظمة التحرير وفتح90

23 نيسان/ أبريل 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

“األخ أبو ماهر غنيم / أمني رس اللجنة املركزية لحركة “فتح”

األخوة أعضاء اللجنة املركزية،،،

تحية فلسطني ورشف االنتامء وبعد،،، 

اإلعالمية  بآلتها  مدعومة  اليائسة  السياسية  الحملة  تزال  ما  الستة،  عن  زادت  عدة  أشهر  منذ 

الفاشلة تسعى جاهدة للنيل من شخيص وسمعتي، وال أزال أواجهها متسلحاً بلواء الرشفاء وبأخالق 

املناضلني وصب املؤمنني.

تأيت  والتي  املغرضة  الحملة  هذه  عىل  القامئني  لدناءة  املبكر  استشعاري  من  الرغم  وعىل 

األبية غزة  يف  “حامس”  أبواق  تصدرها  زالت  وما  سبقتها  التي  الجبانة  للحملة  متواصل   بسياق 

وخارجها —أبواق تتقاسمها بعض الدول املتسابقة لفرض الوصاية عىل القضية الفلسطينية— إال أنني 

توقعت مخطئاً بأن ال يعدو أثرها مجموعة بسيطة من صغار الحاقدين واملرتبصني بحركتنا العظيمة 

وتاريخ شعبنا املجيد.
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تلتقي معها  التي شنتها آلة “حامس” عىل محمد دحالن  أفاجأ بأن عىل أرض ذات املعركة  ومل 
الحكم  سدة  يف  تتحصن  لألسف  وهي  الثوري،  والرشف  بالوطنية  ومدعية  مصطنعة  جحافل  اليوم 

الرشيد وتتخذ من مقر املقاطعة برام الله مركزاً لها. 

تحقيق(  لجنة  إىل  استامع  لجنة  )من  املختلفة  اللجان  أمام  باملثول  التزمت  الهجمة  بداية  منذ 
التي شكلت بناء عىل رغبات الرئيس وأدليت بإفاديت وأجبت عن كل االستفسارات إياناً مني بسالمة 
كانوا  مرة  كل  ويف  محددة...  اتهام  الئحة  أية  اللجان  تلك  لدى  يكن  ومل  إنتاميئ...  وعمق  موقفي 
بفريق عمل خاص  استعان  وقد  اإلجراءات...  بأي مبر جديد إلطالة  الرئيس  يزودهم  أن  ينتظرون 
مستثمراً فيهم ومن خاللهم كل الجهود للبحث والتنقيب اليائس عام يكن أن يشكل إدانة أو إساءة. 

وبالطبع مل يحصل ولن يحصل، لسوء حظه، عىل مبتغاه ألنه مبني عىل ادعاءات باطلة... ومع 
ذلك فإنه )األخ الرئيس( مل ينتظر أصالً أي نتائج للتحقيق واتخذ مجموعة من اإلجراءات والقرارات 
الجائرة التي ال تليق مبسامه مستخدماً موقعه وسلطاته مبا يتناىف مع القانون واألعراف التي يجب 

مراعاتها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس ترشيعي منتخب.

تخوضها  التي  السياسية”  “املعركة  مع  واملتزامنة  “املفتعلة”  القضية  هذه  توقيت  أضاف  وقد 
إلنهاء  الداخلية  و“املعركة  جهة،  من  الفلسطيني  الوطني  املرشوع  ضد  نتنياهو  حكومة  برشاسة 

االنقسام” من جهة أخرى، رغبة إضافية حاسمة عندي بعدم التصعيد املضاد.

ولكن يبدو أن املسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة أعدها صغار وبث فيها الحاقدون سمومهم 
بأية طريقة  فتح الستبعاد محمد دحالن  رئيس حركة  األخ  وإرادة حقيقية من جهة  دفينة  نية  بل 
كانت وبأي مثن، معتقداً وموهوماً برؤى مستشاريه أن هذه املعركة ستقويه ضد هذا الفراغ السيايس 
الشامل، وأن محمد دحالن سيكون موقفه ضعيفاً وبالتايل تكون الفرصة مواتية لتقديه “كبش فداء” 
عن كل األخطاء والجرائم السياسية والتنظيمية واملالية التي ارتكبت تحت إدارته “الحكيمة” متهيداً 

لتصفية حساباته مع حركة فتح ورجالها املخلصني. 

دامغة  حقيقة  تجاهلوا  ووحدتها  لفتح  والكارهني  الحاقدين  “املستشارين”  هؤالء  أن  ويبدو 
بل  ألحد  قوة  عامل  يشكل  لن  وطبيعته  شكله  كان  مهام  فتح  يف  داخيل”  “خالف  أي  أن  مفادها 

مساهمة أكيدة يف تفجر الواقع وهو واقع قابل لالنهيار يف أية لحظة.

وإن كان هؤالء الحاقدين ال يأبهوا مبصرينا الوطني، فكان أجدى بالعقالء أن يتنبهوا ملخططات 
املرتبصني بالحركة وباملرشوع الوطني، وهناك من الدالئل الكثرية املستقاة يف اإلعالم اإلرسائييل وكذلك 

يف إعالم حركة حامس ما يسجل يف سلسلة مرعبة من حلقات مبمجة للتآمر الشامل.

واستمرت تلك الحملة الظاملة والال وطنية وبقيت رابطاً للجأش ومستمراً بكظم الغيظ ملشاهدة 
ما حدث من تقارير مفبكة ومامرسات ال أخالقية ضد بيتي ومكتبي والعاملني معي أو من “يشتبه” 

بصداقتهم يل.

أيها األخوة،،،

كنت بالفعل مستعداً ملزيد من الصمت ومزيد من الصب يف مواجهة تلك الحمالت الكاذبة من 
ألفها إىل يائها من أجل حركة فتح، شهدائها ومعتقليها يف سجون االحتالل وسجون حامس، من أجل 
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مرشوعها التحرري، من أجل أعضائها وأنصارها، ولكن قد بلغ السيل الزىب ومل يعد باإلمكان التهاون 
للجنة  اجتامع  آخر  يف  مازن  أبو  للرئيس  املستهجن  الطلب  فصولها  آخر  كان  جديدة  مهازل  أمام 

املركزية بالتحقيق معي مبا يعرف بقضية األسلحة “امللفقة والكاذبة” إىل ليبيا.

الرئيس عباس  أن  بات واضحاً  الذي  املخطط  إنكار ذلك  يعد ألي مغفل حجة يف  هنا فقط، مل 
يقوده شخصياً بهدف استبعاد محمد دحالن، ولن يستطيع أي عاقل أن ينكر أن هذا املخطط يتقاطع 

بشكل جيل مع مخططات حامس وأعوانها منذ سنوات طويلة.

اللعبة  تورطوا يف هذه  قد  البارزين  املسؤولني  أن هنالك ولألسف بعض  أيضاً  فيه  ومام ال شك 
أن  األقدار  شاءت  وقد  الصغرية،  الشخصية  مصالحهم  عىل  يحافظوا  بذلك  بأنهم  معتقدين  القذرة 
أعرفهم جيداً من خالل ملفاتهم الفاضحة واملفزعة. إنه ملن عجائب الدنيا يف هذه األيام أن يصبح 
)رضا الرئيس( هو املعيار الوحيد للرشف والنزاهة، فمن يرىض عنهم الرئيس يتحولوا بقدرة قادر إىل 

عناوين رشف وشفافية ونزاهة وهم بالتأكيد أبعد ما يكونوا عن ذلك.

أيها األخوة،،،

إن قبول البعض منكم إصدار بيان باسم الحركة يف قضية ملفقة ضدي كقضية أسلحة ليبيا هو 
أمر مخجل أو عدم معرفة البعض اآلخر بالبيان وجهلهم بوجوده فهو أيضاً أمر غري مبر، وكذلك أن 
يصدر الناطق باسم فتح بياناً يقول فيه أن فتح )ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق فيام نسب لدحالن من 
تهم( هو بالرضورة أمر مدبر ومستهجن. كيف ال وقد استند الناطق الفتحاوي البائس إىل “تقرير” 
ملعارض ليبي ينتمي لحركة اإلخوان املسلمني نقله عنه صحفي جزائري ينتمي لنفس التيار وقد سبق 
له أن كان عامالً لرشكة اقتصادية يلكها أحد قيادات حامس املعروفة يف الجزائر، ثم قامت بنرشه 

قناة الجزيرة القطرية.

ومفرداته  طياته  وفندت  األسلحة”  تقرير  “لعبة  فيه  كشفت  بياناً  أصدرت  فقد  تعلمون  كام 
أو غري  مبارش  دليل  بأي  يأتوا  أن  والخارج،  الداخل  الرخيصة، يف  الكذبة  متحدياً جميع رشكاء هذه 

مبارش يدينني، وأكرر لكم اليوم هذا التحدي.

والغريب باألمر أن مختلف وسائل اإلعالم قد نرشت بياين بهذا الخصوص مبا فيها محطة الجزيرة 
ومواقع محسوبة عىل حركة حامس باستثناء وكالة “وفا” الرسمية، فبذلك أصبح واضحاً أن األهم هو 
مواصلة الخداع والتضليل مبا يريض الرئيس فقط. فكم كان مخزياً أن يتم نرش بيان ذلك الصحفي يف 
الوكالة الفلسطينية الرسمية لألنباء “وفا” وكم كان مخجالً أن يحجب بياين يف نفس الوكالة، هذا أمر 

ال يوصف إال باملعيب والضار ليس ألعضاء اللجنة املركزية فحسب بل لسمعة الحركة ككل.

أليست قناة الجزيرة والتي أصبحت فجأة جهة موثوقة لدى بعض املتنفذين يف فتح والسلطة... 
هي ذات القناة التي هاجمت القيادة الفلسطينية والرئيس عباس قبل ثالثة أشهر واتهمتهم بالخيانة 
يتعلق  عندما  مختلف  األمر  أن  أم  الوثائق؟!!...  ترسيب  قضية  يف  الفلسطينية  بالحقوق  والتفريط 
مبنع  تارة  مراسيمه  ليلة وضحاها إلصدار  الرئيس يف  دفعت  أن هناك صفقة  أم  مبحمد دحالن!!!!! 
الحديث عن قطر وأمريها، رغم تخوين األخري له وعداء دولته لحركة فتح، وتارة أخرى مبرسوم يدعو 

لوقف الحمالت اإلعالمية “غري املوجودة أصالً” ضد حركة حامس!!
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أوليس من األجدر بالرئيس أن يصدر مرسوماً يوقف الحمالت اإلعالمية املغرضة والكاذبة ضدي 
من  يصدر  معظمها  أن  خاصة  الترشيعي...  املجلس  يف  وكعضو  املركزية  اللجنة  يف  منتخب  كعضو 
أبصارهم  أعمت  األحقاد  أن  أم  يعادينا!!...  من  عىل  رحامء  بيننا...  فيام  أشداء  أننا  أم  مكتبه؟!!! 

وبصريتهم لدرجة عدم التمييز بني العدو والصديق...!!

الرئيس وفريقه أكدت للجميع مبا ال يدع مجاالً للشك أن املوضوع  إن تفاصيل وأساليب عمل 
بات “شخصياً” بامتياز وأن املطلوب هو إدانتي بأي شكل من األشكال ألسباب ال أعلمها لغاية هذه 
كام  القرارات  واحتكار  بالسلطات  حتامً  االنفراد  للرئيس  ستسهل  أنها  مؤكد  هو  مام  ولكن  اللحظة 

يشاء. 

أيها األخوة،،،

الديقراطي وليس بغريه، رغم كل ما كان  باالنتخاب  القيادي، وجئتكم  اإلطار  أنا عضو يف هذا 
إليه محمالً  الذي ذهبت  التاريخي  املؤمتر  ذلك  السادس.  العام  املؤمتر  تحريضية سبقت  أجواء  من 
الوقت  يف  الحاقدين،  ببعض  مسنودة  برتويجها  حركة حامس  نجحت  الجبال،  تحتملها  ال  باتهامات 
الذي تهربت فيه كل القيادة من مسوؤلياتها التاريخية إزاء امللفات املعروضة، وجاء الرد من أبناء 

الحركة مدوياً ومنصفاً ومرشفاً بانتخايب عضواً يف اللجنة املركزية. 

يا لألسف، مل تختلف حتى اآلن االتهامات التي يسوقها الرئيس ومجموعته عن تلك التي رددتها 
وأشاعتها حامس ضدي سابقاً، ويبدو أن نتائج املؤمتر الحريك السادس مل تعجب البعض فبيتوا النية 

لالنقالب عليها.

أيها األخوة،،،

إذا كانت تهمة اإلتيان عىل ذكر أبناء الرئيس تستحق كل هذه الحملة العشوائية من التشويه 
وتشكيل لجان متعددة مفتوحة األفق والتوقيت فمن األحق واألوىل التحقيق يف األمور التالية:

يارس  الراحل  الزعيم  استشهاد  أعقاب  يف  مازن  أبو  الرئيس  تسلمه  الذي  االستثامر  صندوق   –1
مبليار تقدر  وعينية  نقدية  وممتلكات  وخارجية  داخلية  استثامرات  عىل  يحتوي  والذي   عرفات 

و300 مليون $، وهي مبالغ رصدها الرئيس الخالد أبو عامر رحمه الله لتأمني مستقبل السلطة يف 
حالة الطوارئ، حيث تم التالعب مبقدرات هذا الصندوق الذي كان مسجالً باسم م.ت.ف والسلطة 
التنفيذية أو املركزية أو الحكومة أية عالقة به، وتجاوزات  الفلسطينية، ومل يعد للجنة  الوطنية 

مالية، تفاجىء مدعي الشفافية!!!؟

أموال الحركة التي تحولت إىل صندوق أسود يرفض الرئيس إطالع اللجنة املركزية عليها بالرغم من   –2
محاولة اللجنة املركزية واملجلس الثوري حرص تلك األموال ووضعها يف مرجعية واحدة، فقد تم 
رفض طلبنا، مع العلم بأننا قد علمنا )همساً( كأعضاء يف املؤمتر السادس بأن هذه األموال تجاوزت 
250 مليون $ نقداً و350 مليون $ موزعة بشكل غري محصور بالخارج!! وما زلنا ننتظر أن يقدم 
تقريراً مالياً بعد تأخري عقد املؤمتر عرشين عاماً واقرتاب عامني عىل انتهاء عقد املؤمتر السادس وال 

نعرف عن أموال الحركة شيئاً كأعضاء لجنة مركزية.
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أربعة  مدار  عىل  حولها  اسرتاتيجية  خطة  أو  رؤية  أية  وغياب  وتجاهلها  إهاملها  ثم  غزة  ضياع   –3
سنوات، قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هو الذي أضاع غزة من خالل: 

التي اعتبت األوضاع الوطنية  اإلرصار عىل الذهاب لالنتخابات الترشيعية خالفاً لقرار الحركة   •
والحركية غري مهيأة.

عدم إلزام املشاركني باالنتخابات بااللتزام باالتفاقيات السياسية املوقعة من قبل م.ت.ف،، مام   •
عقد األمور ودفعه لتكليف حكومة بدون أساس سيايس.

موافقته لحامس بإنشاء أول قوة تنفيذية تحت سيطرتهم الكاملة.  •
توجيه جزء كبري من اإلمكانات املادية والتسليح لحرس الرئاسة،،، ثم إخراج الحرس من املعركة!!   •
وربط ذلك بترصيحه قبل يومني من االنقالب )بأنه ال يستطيع لوم أحد األطراف،، وأنه يناشد 

الطرفني بوقف القتال(!!! 

الهزائم التي منيت بها الحركة يف االنتخابات البلدية والترشيعية والتي مل تجد طريقاً لعالجها حتى   –4
هذه اللحظة.

مدى سالمة اإلجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس ضدي مستخدمًا سلطاته وصالحياته بدون   –5
وجه حق ومبا يتناىف مع األعراف واألصول الواجب احرتامها مع عضو لجنة مركزية وعضو مجلس 

ترشيعي منتخب. 

فقدان فتح لهويتها النضالية الحقيقية وروحها الكفاحية يف عهد الرئيس أبو مازن.   –6

تأجيل ومتابعة تقرير غولدستون والفضائح التي ترتبت عليه.  –7

أيها األخوة،،، 

وألن املسألة باتت “معركة شخصية” ضد محمد دحالن ولحريص عىل عدم زج الحركة ومؤسساتها 
القذرة أو تحمل آثارها السلبية، ولسد الطرق عىل كل من تسوله نفسه  اللعبة  وقواعدها يف هذه 
محمد  لتصفية  مالمئة  تبدو  قد  الظروف  أن  متوهامً  والتشويه  التضليل  حمالت  يف  امليض  املريضة 
دحالن، فإنني أدعو اإلطار القيادي حسم هذه املهزلة بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات وطنية 
الحقائق وإعالنها عىل  بالنزاهة تعمل عىل كشف جميع  )مستقلة وفصائلية( معروفة ومشهود لها 
الجامهري، وأنا شخصياً جاهز متاماً للتعامل معها بكل أمانة وجدية وإفادتها بكل ما لدي من ملفات 

ومستندات.

دحالن  محمد  “فزاعة”  يستخدم  أن  يريد  من  عىل  الفرصة  وتفويت  املستور  لفضح  األوان  آن 
لالستهداف الوطني أو االستثامر السيايس، ألنني لن أسمح بعد اآلن ألولئك الحاقدين بتحقيق مآربهم 

الشخصية أو السياسية مهام حاولوا أن يتغطوا بأغطية متنوعة.

أن  يجوز  ال  فحركتنا  املالمئة.  األخالقية  بالطريقة  يل  أساء  من  كل  محاسبة  يف  بحقي  سأحتفظ 
تتحول ألداة يستخدمها البعض “لتصفية الحسابات الشخصية” وال لتمرير حمالت الحقد والكراهية، 
وملن يغفل عن اللوائح الحركية واألنظمة الداخلية أذكرهم أن كافة أعضاء الحركة بغض النظر عن 
النقد  يف  متاماً  مكفولة  الحرية  وأن  والواجبات،  الحقوق  يف  متساوون  التنظيمي  وتسلسلهم  رتبهم 

واملحاسبة ألية شخصية تنظيمية مهام عال شأنها أمام الهيئات القيادية املختصة.
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ختاماً، أعدكم جميعاً يف حركتنا األبية )إطاراً وقاعدة( بأن أبقى قوة إسناد ورافعة وطنية لكشف 

الزيف والكذب والنفاق ومناهضة الحاقدين والتصدي ألعداء الوحدة واملرشوع الوطني. 

العموم  الحركة عىل وجه  أبناء  التقدير لكل  آيات  أنحني إجالالً وأقدم أرشف  ال يسعني إال أن 

وأعضاء املؤمتر السادس الذين وضعوا ثقتهم يب عىل وجه الخصوص، وأقول لهم أن عزايئ بهم كبري 

وأن عليهم أن يعرفوا بالحقيقة الكاملة دون رياء، وأن أجواء الحقد والحسد والكراهية أصبحت مانعاً 

حقيقياً من استمرارنا يف األداء القيادي املأمول، وأن يدركوا بأنني قد أخضعت ذايت ألعراف وقوانني 

الحركة ورهنت نفيس ملصريها ومستقبلها، وفياً للعهد الذي قطعته معهم وباذالً كل ما لدي لتحقيقه 

أو  أو ملل... كام أطمئنهم مجدداً أن ال قوة عىل األرض يكنها أن تنجح يف شل طاقاتنا  دون كلل 

تحييدنا عن مسعانا يف نرصة قضايانا الوطنية بالحرية والعودة وتقرير املصري يف ظل دولة مستقلة 

وموحدة وعاصمتها القدس الرشيف.

ما  تحافظوا عىل  املسؤولية وأن  تكونوا عىل قدر من  أن  أمتنى  املركزية،،،  اللجنة  أعضاء  األخوة 

أمامهم... لرتسخوا بذلك  القيادي وأن تحكموا ضامئركم  اإلطار  الحركة يف هذا  أمل ألبناء  تبقى من 

مبادئ العدالة واملساواة ولتعززوا منظومة القيم واألخالق التي تشكل صامم األمان لبوصلة الحركة 

يك تبقى نباساً ومنارة ريادية قادرة عىل مواجهة التحديات وتحمل املسؤوليات الوطنية.

العاقل ملا يحدث حولنا ال يكنه إال أن  أخرياً إن الحكيم هو من يتعظ مبصاب غريه... واملتابع 

يستقي العب والدروس ورمبا من أهمها أن السلطة زائلة ولن تدوم ألحد... وما إن فقدها عتاة الحكام 

حتى أصبحوا وأوالدهم وأحفادهم وأموالهم مطاردين لألحقاد والعباد”.

وإنها لثورة حتى النرص “شعار كدنا ننساه يف عهد الرئيس أبو مازن”

أخوكم/ محمد دحالن 

2011–4–23

وثيقة رقم 91:

مقابلة صحفية مع نايف حوامتة حول عضوية فلسطني يف األمم املتحدة91

26 نيسان/ أبريل 2011

األمن  “مجلس  إىل  للتوجه  نايف حوامتة  فلسطني  لتحرير  الديقراطية  للجبهة  العام  األمني  دعا 
الفلسطينية املستقلة عىل حدود 1967،  مبرشوع فلسطيني عريب مؤيد من 142 دولة لقيام الدولة 

وذلك قبل حلول أيلول )سبتمب( القادم”.

يف  الفيتو  استخدام  حال  يف  البديل  “املسار  إن  عاّمن  يف  مؤخراً  عقده  لقاء صحايف  خالل  وقال 
بند  استثنائية وفق  لعقد جلسة  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إىل  التوجه  يتمثل يف  األمن  مجلس 

االتحاد من أجل السالم، تحت طائلة فرض العقوبات عىل االحتالل اإلرسائييل.


