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وأوضح أن “ما حدث هو أن أمريكا وإرسائيل طرحتا استئناف املفاوضات غري املبارشة، فقبلت به 
القيادة الفلسطينية وسّوقته للحصول عىل غطاء عريب... وهذا فيه توريط للعرب”. وتساءل: “كيف 
يكن اآلن للفلسطينيني أن يرفضوا قراراً حظي بدعم عريب يف ضوء وجود اعرتاضات كبرية يف صفوف 

الفصائل عىل هذا القرار؟”.

وثيقة رقم 105:

بإخالء  لبدة  أبو  حسن  فياض  حكومة  يف  الوطني  االقتصاد  وزير  تعهُّد 
السوق الفلسطيني من منتجات املستعمرات105

8 أيار/ مايو 2010

من  الفلسطيني  السوق  بإخالء  تعهده  لبدة،  أبو  د. حسن  الوطني  االقتصاد  وزير  اليوم،  جدد، 
منتجات املستوطنات نهاية العام الحايل، معتباً قانون حظر بضائع املستوطنات رضورة إلنجاح حملة 

مقاطعتها، مشدداً عىل تعارض العمل يف املستوطنات مع املصالح الوطنية.

مقاطعة  حملة  إلنجاح  رضورة،  املستوطنات  بضائع  حظر  قانون  إن  لـ“وفا”  حديث  يف  وقال 
البضائع اإلرسائيلية، ويجب أن تستند مصادرة السلع من التجار، واملوزعني، إىل أساس قانوين سليم، 

بعيداً عن القضايا املتعلقة بالتهرب الرضيبي، وعدم االنسجام مع املواصفات واملعايري وما شابه.

وأكد أن وجود القانون كان رضورياً، ليعرف التاجر، واملستهلك، واملزود واملوزع، أن التعامل مع 
هذه املنتجات غري قانوين، وسيلتزم من كان يعتقد بصوابية تداول بضائع املستوطنات بقرار املقاطعة 

بقوة القانون.

بضائع  تداول  منع  عىل  رداً  السلطة،  عىل  اقتصادية  عقوبات  بفرض  اإلرسائييل  التهديد  وعن 
املستوطنات يف السوق الفلسطيني، أوضح أبو لبدة، أن أصوات يف إرسائيل هددت وتوعدت، وطالبت 
لنا  وال يسمح  قامئاً  زال  ما  فالحصار  اقتصادية،  أن إرسائيل تفرض علينا عقوبات  بعقوبات متناسني 

بالدخول إىل السوق اإلرسائييل، وحواجز االحتالل ما زالت تقف أمام حركة تدفق البضائع.

واستغرب أن تطالب إرسائيل بفرض عقوبات عىل تنظيم السلطة لسوقها مبا ال يتعارض مع أي 
اتفاقيات موقعة، مشرياً إىل أن املوقف الفلسطيني واضح ومنسجم مع املوقف الدويل، واألممي بأن 
باستمرار  ملتزمون  نحن  اإلرسائيلية،  املنتجات  تستهدف  ال  “الحملة  قائاًل  رشعية،  غري  املستوطنات 

تدفقها للسوق الفلسطيني عىل الرغم من عدم معاملتنا باملثل من قبل إرسائيل”.

الجانب اإلرسائييل، بل تسعى  السلطة ال تخوض حرباً عىل سوقها مع  أن  لبدة عىل  أبو  وشدد 
لتنظيم السوق الفلسطيني، وضامنة الحد األدىن لكل مواصفة، حفاظاً عىل صحة وأمان املواطن.

ويضيف “ال نسعى لالصطدام بإرسائيل أو التنصل من اتفاقياتنا، نحن نسعى لتحرير اقتصادنا من 
عالقته باملستوطنات، ومنع إمكانية تحقيق أي فائدة لهذه املستوطنات يف اقتصادنا الوطني، وقطع 

رشيان حياة املستوطنات الذي يتغذى من استهالك السلع يف السوق الفلسطيني”.
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لبدة  أبو  قال  الفلسطيني،  للسوق  الدوار”  “الباب  خالل  من  املنتجات  سلع  عودة  فرص  وعن 
أوروبا، قامئة عىل  املحاوالت، هناك شكوى دولية ومعركة دائرة يف  “ممكن، وال نستبعد مثل هذه 
إلزام إرسائيل  أوروبا  أنها صنعت يف إرسائيل، وتريد  املستوطنات عىل  رفض تصدير سلع منتجة يف 
املواطن األورويب موقفه منها،  باملنتج، حتى يقرر  التعريف  السلعة عىل بطاقة  إنتاج  بتبيان مصدر 
فلسطني  بني  سالم  قيام  ومتنع  رشعية،  غري  املستوطنات  يعتب  الدويل  واملجتمع  أوروبا  وأن  خاصة 

وإرسائيل”.

الدويل من هذه  املوقف  من  أقل  الفلسطيني  املوقف  يكون  أن  يجوز  ال  أنه  لبدة  أبو  ويعتقد 
القضية، وأشار إىل أن هناك عمل دؤوب يف أوروبا ملنع تسويق منتجات املستوطنات بصفتها منتجات 
إرسائيلية، وهناك قضايا أمام املحاكم يف أملانيا عىل بضائع املستوطنات، ومل نجد دولة واحدة تقول 
لنا إن إجراءاتنا تتناقض مع االتفاقيات املوقعة، أو عملية السالم مبرجعياتها املختلفة، أو مع القانون 

الدويل.

ويؤكد أبو لبدة أن مواد قانون حظر بضائع املستوطنات واضحة جداً، وليست بحاجة إىل لوائح 
تنفيذية، وموضوع العقوبات التي ترتاوح بني السجن والغرامة املالية واضحة ومتكن القضاء من اتخاذ 

القرار، واليوم لدينا الصالحيات القانونية لفرض العقوبات.

 ويضيف “أعلنا بأننا لن نلجأ إلنفاذ القانون فيام يتعلق بالعاملني يف املستوطنات حتى إشعار 
العمل  سوق  يف  لالنخراط  والعودة  القادمة،  الفرتة  خالل  أوضاعهم  تصويب  منهم  نريد  ألننا  آخر، 

الفلسطيني سواء كعامل أو أصحاب عمل”.

ويعتقد أبو لبدة أن خلق بدائل للعامل قبل مطالبتهم برتك العمل يف املستوطنات أمر غري خاضع 
للنقاش، والبدائل تخص 150 ألف عامل أغلقت إرسائيل سوقها أمامهم، وأن السلطة ترى أن العمل 
التي  الوطنية، ومن يتعامل معها يساهم يف رفاه املستوطنات  يف املستوطنات يتعارض مع املصالح 

متنع تحقيق حلم الدولة الفلسطينية.

ويضيف “نتفهم الدوافع التي أدت إىل العمل يف املستوطنات، ولن نبخل عىل هذه الرشيحة مبا 
يكن القيام به رغم أننا لسنا ملزمني بإيجاد فرص عمل بديلة خاصة أن العمل يف املستوطنات غري 

مقبول من أحد”.

وعن حاجة حملة مقاطعة بضائع املستوطنات لحمالت إعالمية تصل إىل كل مواطن فلسطيني 
وتقنعه برضورتها، قال أبو لبدة “قمنا بتقديم جرعة دعائية وتغطية إعالمية ميدانية ومناسبة لهذه 
الحملة، وسنقدم جرعة ثانية للمواطن ليعرف أكرث ويتكيف مع الواقع الجديد، وهذه الحملة تقوم 

بها كل الوزارات ذات االختصاص كل يف مجاله”.

وأكد أن الحملة حققت نتائج إيجابية وأن وعي املواطن باملقاطعة يتجذر وينمو، وينعكس هذا 
األمر بزيادة الطلب عىل بعض املنتجات التي لها بديل محيل مثل منتجات األلبان.

وأشار أبو لبدة الستجابة التجار واملوزعني لهذه الحملة قائاًل “نحن ال نشكك بوطنية أحد، وكل 
مواطن يجب أن يكون جزءاً من الحملة، املستهلك والتاجر واملوزع والعامل”.
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يوجد  ال  أنه  لبدة  أبو  أوضح  التهريب،  عملية  الجمركية يف وقف  الضابطة  نجاح  وعن مستوى 
نجاح تام، واملعركة مستمرة بني املهرب والجهة التي تنفذ القانون يف كل دول العامل، وهذا ينطبق 
علينا، مع األخذ بعني االعتبار حالتنا الفلسطينية، حيث ال تستطيع الجهات املعنية السيطرة عىل كل 

.”c“ املعابر والحدود إضافة لعدم قدرتنا عىل العمل يف بعض املناطق مثل مناطق

عىل  بناء  الفلسطيني  املستهلك  لحامية  الفلسطينية  املواصفة  تطوير  عىل  الوزارة  قدرة  وعن 
إليجاد  “نسعى  قال  املحلية،  الصناعة  انتعاش  يف  ستساهم  الحملة  هذه  أن  ترى  التي  التقديرات 
مواصفات لكل السلع املتداولة يف السوق الفلسطيني، ألن سوقنا منتهك ألبعد الحدود ويتم إغراقه 
بآالف السلع غري املطابقة للمواصفات، والسبب يعود لضعف األداة الرقابية وعدم توفر مواصفات 

آلالف السلع”.

مواصفة   5500 حوايل  لخلق  وتحتاج  مواصفة،  ألف  من  أقل  عىل  تعمل  “الوزارة  أن  وأضاف 
عدم  إشكالية  لحل  املواصفات  تخص موضوع  قرارات  عن  قريباً  وسنعلن  تستهلك يف سوقنا،  لسلع 
وجود املواصفة بالتوازي مع خلقها، مبا يكن من استعادة ثقة املستهلك الفلسطيني باإلنتاج املحيل، 
ألهميته يف زيادة اإلنتاج، وزيادة الطلب عىل األيدي العاملة وتوفري فرص عمل والتأثري عىل الفقر 

والبطالة”.

وثيقة رقم 106:

مقابلة مع خالد مشعل حول عملية التسوية، والعالقة مع مرص، واملصالحة 
الوطنية، واملفاوضات106 

12 أيار/ مايو 2010

أجرى املقابلة إبراهيم الدراوي، دمشق 

وما  بالقاهرة،  مؤخراً  اجتامعها  عقدت  التي  العربية  املبادرة  لجنة  لقرارات  تنظرون  كيف  س: 
لعقد مفاوضات غري مبارشة مع إرسائيل، وما حقيقة  الفلسطينية  السلطة  موقفكم من توجه 

الضامنات التى أعطتها اإلدارة األمريكية للسلطة الفلسطينية؟

الصهيوين  العدو  مع  للمفاوضات  إدارتهم  الرسمي ىف  الفلسطيني  أو  العريب  املوقف  يراقب  ج: من 
فلجنة  عن مواقف سابقة،  تراجعاً  بل  املربع،  ومراوحة يف ذات  وارتباكاً  يلحظ لألسف اضطراباً 
وتجميد  للمفاوضات  العودة  بني  ربطت  العربية  القمة  قبل  وتحديداً  شهر  قبل  ذاتها  املبادرة 
االستيطان، وقمة رست أكدت ذلك بقرار عريب، واليوم لجنة املبادرة العربية يف اجتامعها األخري 
يف القاهرة ترتاجع عن ذلك، وبالتايل ترتاجع عن رشط تجميد االستيطان، وهذا يضعف املوقف 
العريب والفلسطيني ويغري إرسائيل باملزيد من التشدد واإلمعان يف االستيطان، وتجاهل املطالب 

الفلسطينية والعربية. 

أما بالنسبة ملوضوع الضامنات فال ضامنات أمريكية، وال وجود لضامنات مكتوبة، والحديث عن 
ضامنات شفوية إن ُوجدت ال قيمة لها خاصة إذا كانت هذه الضامنات معطاة ألي طرف عريب أو 


