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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 
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فلسطيني، فالضامنات األمريكية لإلرسائيليني دامئاً ُتحرتم، لكن عندما ُتعطى للعرب وللفلسطينيني 
أنه معب عن ضعف،  والعريب  الفلسطيني  السلوك  يقرأ يف هذا  ونتنياهو  لها مطلقاً،  احرتام  فال 
إىل  والفلسطيني  العريب  باملوقف  أىت  أنه  عملياً  يشعر  ونتنياهو  بالتشدد،  يغريه  هذا  وبالتايل 
أن  فأعتقد  املضمون  حيث  من  أما  مهزوز،  شكل  هو  وبالطبع  الشكل،  حيث  من  هذا  مربعه، 
الحديث عن مفاوضات تقريبية أو مبارشة أو غري مبارشة يف ظّل اختالل موازين القوى ويف ظّل 
الفلسطيني ألوراق قوة حقيقية يضغط بها عىل الطرف اإلرسائييل يجعل هذه  افتقار املفاوض 
استجداء  عملية  وإىل  الفلسطيني،  للموقف  استنزاف  وإىل  عبثية،  عملية  إىل  تتحول  املفاوضات 
وتتحول مع الزمن إىل غطاء يستفيد منه الطرف اإلرسائييل لتحسني صورته أمام املجتمع الدوىل، 

وفك أزمته الدولية. 

قرار  العربية  املبادرة  لجنة  قرار  أن  ونعتقد  الصهاينة  مع  للمفاوضات  العودة  ضد  نحن  لذلك 
الفشل  التشدد، وهذا املسار من املفاوضات مصريه  خاطئ وسوف يدفع اإلرسائيليني ملزيد من 
عن  املعبة  التكتيكية  الخطوات  هذه  يف  الجهد  إضاعة  من  واألفضل  مسدود،  لطريق  وسيصل 
املوقف  بها  لنواجه  وعرب،  كفلسطينيني  بأيدينا  حقيقية  قوة  أوراق  عن  نبحث  أن  هو  العجز 
بتهويد  أو  باالستيطان  أو  األرض  عىل  عدواناً  كان  سواء  اإلرسائييل  العدواين  والسلوك  اإلرسائييل 

القدس أو بغريها من املامرسات اإلرسائيلية.

س: ما أوراق الضغط التي من املمكن أن يضغط بها املفاوض الفلسطيني عىل إرسائيل، وعىل اإلدارة 
األمريكية وعىل املجتمع الدويل، وما أوراق الضغط التي ميتلكها العرب؟

القوة  عوامل  من  يوفر  أن  عليه  حرباً  يخوض  أن  أراد  من  كل  إن  والتاريخي،  اإلنساين  القانون  ج: 
والحشد واإلعداد ما يلزمه، كذلك عىل من أراد أن يخوض عملية سالم أو عملية تفاوض عليه 
أيضاً أن يعد أوراق القوة التي يستطيع أن يضغط بها، وهناك مثال واضح ىف التجربة املرصية، 
بعد هزية 1967،  بها سيناء  تستعيد  تفاوضية  تستطيع خوض عملية  كانت  ما  أن مرص  وهي 
ولكنها استطاعت ذلك بعد معركة 1973 ألن هذه املعركة أوجدت مناخاً مختلفاً، وأعطت مرص 
أوراق قوة تستطيع أن توظفها يف أي حراك سيايس، لكن املوقف العريب أو الفلسطيني اآلن بال 
أي أوراق قوة، خاصة املوقف الفلسطيني الرسمي، نعم هناك أوراق نستطيع بها كفلسطينيني 
أن نضغط عىل إرسائيل، أولها توحيد الصف الفلسطيني وإنجاز املصالحة، واالتفاق عىل برنامج 
سيايس وطني يؤكد الحقوق والثوابت الوطنية، وتفعيل املقاومة ضد االحتالل خاصة يف الضفة 
الغربية، وحشد جهود الشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج ملواجهة االحتالل وإلنجاز املرشوع 
الوطني وحق تقرير املصري، ناهيك عن أوراق القوة العربية األخرى التي تستطيع األمة حشدها 
فلن  والعربية  الفلسطينية  للمطالب  االستجابة  بدون  أنه  الدويل  للمجتمع  قوية  رسالة  لتعطي 
يكون هناك سالم، ولن يكون هناك استقرار يف املنطقة، لكن الوضع الراهن يجعل موقفنا منكشفاً 

بال أي غطاء.

تنازالت عىل  لنا  يقدم  أن  أو  يتصالح  أن  أو مضطر  أنه مجب  يشعر  اليوم ال  نتنياهو  وباختصار 
فالخيار  لذلك  قوة،  أوراق  وبال  منكشف  الفلسطيني  املفاوض  أن  يعلم  ألنه  املفاوضات  طاولة 
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املنطقي لنا هو أن نستعيد أوراق القوة هذه، أما الواقع املوجود اآلن لألسف فهو أن املفاوض 
الصهيوين  العدو  مع  أمنياً  ُينسق  فهو  بنفسه،  قوته  أوراق  يدمر  الغربية  الضفة  يف  الفلسطيني 
تنسيقاً مجانياً، ويالحق املقاومة، ويقول رصاحة ال مقاومة وال انتفاضة جديدة يف فلسطني، وينع 
أهل الضفة الغربية من التحرك ملواجهة ما يحدث من تهويد للقدس أو لغريها من القضايا، لذلك 
فاملفاوض الفلسطيني ُيضعف نفسه ويوفر واقعاً عىل األرض لصالح املفاوض اإلرسائييل، فكيف 

نتوقع بعد كل هذا أن تنجح املفاوضات يف إنجاز ما نريد؟!

س: حامس حملت مرص مسؤولية مقتل أربعة فلسطينيني وإصابة آخرين بالغاز السام عىل حدود 
قطاع غزة، فهل هذا دليل عىل توتر جديد يحدث بني القاهرة وحامس؟

ج: فيام يتعلق بحادثة النفق فهي برصاحة حادثة مؤملة جداً ومؤسفة جداً، خاصة ما يتعلق باستخدام 
مثل هذه الغازات السامة بشهادة األطباء وتسفر عن مقتل أربعة وإصابة مثانية، والصور كانت 
نتمنى أن  الضحايا، وهذا يشء مؤسف جداً، وما كنا  التي أصابت  الخنق  آثار  واضحة وأظهرت 
يحدث هذا من الشقيقة الكبى، خاصة من دولة بوزن مرص، ألن هذه األنفاق متثل للفلسطينيني 
أربع سنوات عىل قطاع غزة،  منذ  املستمر  الظامل  والحصار  املعابر  إغالق  للحياة يف ظل  رشياناً 
فحتى هذه األنفاق التي اضطررنا إليها اضطراراً يف ظل هذا الحصار أصبحت بهذه األعامل رشيان 

موت للشعب الفلسطيني بدالً من أن تكون رشيان حياة، وهذا أمر ال يجوز وال يصح.

س: هناك من يرى أن العالقة بني مرص وحامس أصبحت اآلن يف أسوأ حاالتها، فهل تتفق مع هذا 
التوصيف، خاصة مع وجود تصعيد إعالمي بني مرص وحامس هذه األيام؟

الحالة  يف  ليست  مرص  الكبى  الشقيقة  مع  العالقة  إن  أقول  ولكن  الوصف،  هذا  أقول  ال  أنا  ج: 
الطبيعية، فمرص متثل لفلسطني ولغزة بشكل خاص الشقيقة الكبى وكذلك هي الجار، وبالتايل 

األصل أن تكون العالقة عىل غري الواقع الراهن.

س: تحدث البعض عن اتصاالت بني قيادات حامس ومسؤولني مرصيني، فأين وصلت هذه االتصاالت، 
وهل هناك من جديد يف هذه االتصاالت؟

ج: باملعنى السيايس فلألسف ليس هناك اتصال حقيقي وهذا وضع غري طبيعي، وحامس أعلنت وال تزال 
عن حرصها عىل عالقات قوية مع عمقنا العريب واإلسالمي، خاصة مع الشقيقة الكبى مرص، وهذا 
ليس  إرسائيل  مع  الرصاع  النهاية  يف  ألنه  ومتميزة،  قوية  العالقة  تكون  أن  الطبيعي  الوضع  هو 
رصاعاً فلسطينياً فحسب، بل هو رصاع عريب يف املقام األول والجميع معني به والخطر الصهيوين 
الرصاع  فإن  واحدة  أمة  باعتبارنا  األخوية  العالقة  ملتطلبات  إضافة  وبالتايل  جميعاً،  يستهدفنا 

يقتيض أن تكون العالقة العربية العربية، والعربية – الفلسطينية يف أفضل حاالتها.

س: هل هناك حلحلة فيام يتعلق باملصالحة الفلسطينية، خاصة أن القمة العربية والتي عول عليها 
الكثريون انتهت دون تحقيق املصالحة؟

ج: ال يوجد جديد يف الوقت الحارض، صحيح أنه كانت هناك جهود بذلت من بعض األطراف العربية 
أي  هناك  يكون  أن  دون  القمة  انتهت  لألسف  ولكن  ليبيا،  يف  اإلخوة  فيها  مبا  قمة رست  قبيل 
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تطور إيجايب فيام يتعلق باملصالحة الفلسطينية، ولكن واضح أن العلة التي تعطل هذه املصالحة 
عليها  تضع  بل  املصالحة،  عىل  رشوطاً  تضع  األمريكية  اإلدارة  ألن  وذلك  السياسية،  العلة  هي 
ولدينا  بإرسائيل،  االعرتاف  رأسها  وعىل  الرباعية  لرشوط  بخضوع حامس  املصالحة  وترهن  فيتو 

معلومات مؤكدة تثبت ذلك، وأصبح األمر واضحاً للجميع.

هذا  من  للخروج  مالحظات حامس  تضمن  املرصية  للورقة  إضايف  بروتوكول  يقرتح  من  هناك  س: 
النفق املظلم، فهل توافقون عىل هذا املقرتح إذا ما عرضته القاهرة بصفة رسمية؟

توضع  أن  الفكرة، وهي  إىل هذه  كان مستنداً  قمة رست  والذى سبق  العريب  التحرك  من  ج: جزء 
والجوهرية بحيث  األساسية  التعديالت  ركزنا عىل  أننا  الورقة، خاصة  مالحظاتنا وتعديالتنا عىل 
ترفق هذه التعديالت بورقة املصالحة األساسية وتصبح جزءاً ال يتجزأ منها، ومن ثم يجري التوقيع 
عىل الورقة من قبل جميع األطراف الفلسطينية املعنية، يف ظل الراعي املرصي وحضور األطراف 

العربية التي تحركت يف هذه الفكرة.

هذه  لتحقيق  وجهد  حراك  لها  كان  التي  العربية  األطراف  هذه  من  معرفة  املمكن  من  هل  س: 
املصالحة ولتقريب وجهات النظر؟

ج: كان هناك تحرك من قطر وسوريا وعُامن ومن اإلخوة ىف ليبيا باعتبارهم الدولة املستضيفة للقمة 
نفس  الشقيقة مرص ىف  مع  الرتيك  التحرك  ناهيك عن  السعودية  اإلخوة يف  األخرية، وكذلك من 

االتجاه.

بالورقة  التي قمتم بها فرصة ملناقشة هذه املالحظات فيام يتعلق  العربية  س: هل كان للجوالت 
املرصية؟

ج: ىف جوالتنا العربية حرصنا أن نعرض عىل الزعامء والسادة املسؤولني العرب حقيقة اإلشكالية يف 
املصالحة الفلسطينية ووجدنا تفهاًم لذلك، ومن ثم نشأت مثل هذه األفكار ملحاولة ردم الهوة 
وإيجاد مخرج مناسب للجميع للوصول ملصالحة حقيقية برعاية مرصية وبهذا التشجيع العريب.

س: البعض يقول إن العمر االفرتايض للورقة املرصية انتهى، فهل تبحثون عن إطار جديد للمصالحة 
بعيداً عن هذه الورقة؟

ج: نحن ال نبحث عن راع جديد للمصالحة وال عن أوراق أخرى للمصالحة، وما نبحث عنه هو إجراء 
التعديالت الالزمة عىل ورقة املصالحة لتنسجم وتتطابق مع األوراق التفصيلية التي توافقنا عليها 
طوال جوالت الحوار يف القاهرة، وهذا مطلب عادل ومنطقي سبق أن أوضحناه مراراً، وهذا ما 
نسعى إليه، نحن نريد مصالحة تعب بدقة عن حقيقة تفاهامتنا طوال عام 2009 التي شهدت 

فيها جوالت الحوار يف القاهرة.

س: أين وصلت املبادرة القطرية للمصالحة الفلسطينية وهل كانت بدياًل للمبادرة املرصية والتي 
حكم عليها بالفشل كام يعتقد البعض؟

تعديالتنا  نضع  أن  فكرة  إىل  تستند  وكانت  العريب  الحراك  هذا  من  جزء  هي  القطرية  املبادرة  ج: 
ومقرتحاتنا ثم تُلحق بورقة املصالحة ويجري التوقيع عليها معاً من جميع األطراف الفلسطينية، 
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ولكن لألسف وصلت أيضاً لطريق مسدود، ألنها اصطدمت بالعقبة السياسية وهي وجود فيتو 
أمرييك يضع رشوطاً سياسية لتحقيق املصالحة الفلسطينية.

يف  للقاهرة  زيارتكم  بعد  الفلسطينية  املصالحة  عن  للرتاجع  دفعكم  ما  أن  يعتقد  من  هناك  س: 
سبتمرب املايض هو ضغوط سورية – إيرانية، وبالتايل يرى البعض أن التقارب املرصي – السوري 
قد يكون له انعكاس إيجايب عىل املصالحة الفلسطينية، فهل هناك ما يؤكد هذا االعتقاد عىل 

أرض الواقع بالنسبة لحامس؟

ج: باختصار أقول إنه من العيب أن نقيم خطواتنا ومواقفنا بهذه الطريقة، وكأن املواقف السياسية 
يدرك  املاضية  السنوات  تعامل مع حامس طوال  أو هناك، ومن  لصالح طرف هنا  تُرهن  هكذا 
اإلقليمي حينام وقعنا  التأثري  أين كان  بيد أحد عىل اإلطالق، وإال  قيادتها وليس  بيد  أن قرارها 
اتفاق القاهرة 2005، وأين كان هذا التأثري حينام وقعنا اتفاق مكة 2007، ويوم أن وقعنا وثيقة 
الوفاق الوطني 2006، وأين كان هذا التأثري حينام عقدنا أكرث من اتفاق يف القاهرة لوقف إطالق 
النار والتهدئة مع العدو الصهيوين وآخرها كان بعد الحرب الظاملة عىل غزة، هذا منطق مردود 
عليه وال يستحق أن نتوقف عنده، أنا حينام زرت القاهرة يف سبتمب املايض بادرت وإخواين يف 
الوفد إىل عقد مؤمتر صحفي يف الثامن والعرشين من ذلك الشهر، وبرشنا فيه شعبنا واألمة بأن 

املصالحة ستنعقد يف شهر أكتوبر يف القاهرة، وهذا سلوك ال يفعله من كان قراره بيد غريه!! 

ولكن لألسف التغيري املفاجئ يف الورقة واالشرتاطات السياسية األمريكية هو الذى عطل املصالحة 
حتى هذه اللحظة. ولذلك فالحديث عن تقارب مرصي – سوري هو أمر نتمناه ونتطلع أن تكون 
العالقة السورية – املرصية يف أحسن حاالتها وكذلك العالقات العربية، ألن هذا أمر يدعم القضية 
بتحسن العالقات العربية أو عدم  الفلسطينية، ولكن موقف حامس من املصالحة ليس مرتبطاً 
تحسنها، فقرارنا ذايت، وهو أننا نريد املصالحة، وللعلم فاإلخوة يف سوريا من أحرص الدول العربية 
عىل تحقيق هذه املصالحة خالفاً ملا يتهمها البعض به، وهو اتهام مناقض للحقيقة، ولكن البعض 
يستسهل إلقاء التهم عىل سوريا وإيران، بينام اللوم الحقيقي هو عىل الفيتو األمرييك، وعىل ما 
حدده ميتشل لألطراف العربية املعنية، وهو إذا تحققت املصالحة دون أن تقبل حامس رشوط 
“الرباعية”، فإن اإلدارة األمريكية ستقطع مساعداتها املالية عن السلطة الفلسطينية، وهذه هي 

الحقيقة. 

واليوم بات واضحاً أن األولوية عند األمريكان، وعند أطراف أخرى ليست املصالحة الفلسطينية، 
ألنهم  وبأي مثن،  بأي صورة  اإلرسائيلية   – الفلسطينية  املفاوضات  استئناف  األولوية هي  ولكن 
يعتقدون أن املصالحة الفلسطينية عبء عىل املفاوضات، فاملفاوض الفلسطيني يف ظل االنقسام 
الذي  الهامش،  وبالتايل محدودية  نتنياهو،  تشدد  عليه خاصة يف ظل  الضغط  ويسهل  ضعيف، 

تتحرك به إدارة أوباما يف إطالق عملية التسوية.

س: ما حقيقة الحديث عن صفقة شاملة للمصالحة الفلسطينية وعن فتح املعابر، وصفقة شاليط، 
واستئناف املفاوضات للخروج من هذه األزمة الراهنة هل حامس تقبل بهذه الرزمة الكاملة؟

ج: مل أسمع بهذه األطروحات. 
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س: هذا هو الطرح العريب؟

ج: نحن باختصار نريد معالجة كل امللفات دون أن يخلط بعضها ببعض، مبعنى أننا نريد فك الحصار 
عن غزة، ونريد إمتام صفقة تبادل األرسى، ونريد إنجاز املصالحة.

س: وهناك أيضاً استئناف املفاوضات ال بد أن تقبلوا بالرزمة كاملة؟

ج: تحدثنا منذ قليل عن املفاوضات، وهي كام قلت لك عبثية، ولن تصل لنتيجة، ألن املفاوضات 
الذي  السيايس،  للبنامج  تستند  أن  ينبغي   2006 الوطني  الوفاق  وثيقة  نصت  كام  الفلسطينية 
ببنامج  والتمسك  الفلسطينية،  والحقوق  الوطنية  بالثوابت  التمسك  يؤكد  والذي  عليه  اتفقنا 
والتسليم  االنسحاب  عىل  إلجباره  الصهيوين،  العدو  عىل  الحقيقية  الضغط  أداة  فهو  املقاومة، 

بحقوقنا. 

عدوك  وتفاوض  قوة،  أوراق  بغري  املفاوضات  إىل  وتذهب  ظهرك  وراء  هذا  كل  تضع  أن  ولكن 
إذن  ضدها،  أمنياً  وتنسق  املقاومة  تالحق  وأنت  منقسم،  الفلسطيني  والصف  مكشوف،  وأنت 
واملطالب  األهداف  من  شيئاً  تحقق  ولن  الفلسطينية،  املصلحة  عىل  خطرية  املفاوضات  فهذه 

الفلسطينية.

وثيقة رقم 107:

نيستريينكو،  أندريه  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  بيان 
بها  الفلسطينيني  ثقة  تعتمد عىل  بحركة حامس كحركة  االتصال  فيه  يربر 

وتعاطفهم معها107

13 أيار/ مايو 2010

أن  أيار  مايو/   13 يوم  نيستريينكو  أندريه  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  أعلن 
موسكو ال تعتب حركة “حامس” منظمة ذات طابع مصطنع بل تعتبها حركة تعتمد عىل ثقة جزء 

كبري من السكان الفلسطينيني بها وتعاطفهم معها. 

وجاء يف بيان لنيستريينكو أنه “من املعروف أن حامس نالت غالبية أصوات الناخبني يف االنتخابات 
البملانية التي جرت عىل األرايض الفلسطينية عام 2006 والتي اعتبها املجتمع الدويل نزيهة وعادلة”. 

وشدد املسؤول الرويس عىل أن “االتصاالت بيننا وبني هذه الحركة تجري بشكل منتظم. كام من 
تجري  األوسط  الرشق  يف  للتسوية  الدوليني  الوسطاء  رباعي  يف  األعضاء  األطراف  بقية  أن  املعروف 

اتصاالت مع حامس بشكل أو بآخر، غري أنها ألسباب غري مفهومة تخجل من االعرتاف بذلك علناً”. 

الرئيس  أجراه  الذي  اللقاء  إزاء  ارتياحها  عدم  إرسائيل  إعالن  أعقاب  يف  الترصيحات  هذه  تأيت 
الرويس دميرتي مدفيديف يف دمشق مع رئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل. 

اللقاء.  هذا  جراء  من  العميقة  أملها  خيبة  عن  رسمياً  أيار  مايو/   12 يوم  إرسائيل  أعربت  فقد 
“منظمة  أن حامس  اإلرسائيلية  الخارجية  وزارة  من  بيان صدر  عن  نقالً  اإلرسائيلية  اإلذاعة  وذكرت 


