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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

املجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لألرسى،
عاشت م ت ف املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني،

ومعاً وسوياً حتى العودة إىل الديار األصلية، وفلسطني حرة ديقراطية.

وثيقة رقم 109:

فلسطني  لتحرير  الدميوقراطية  للجبهة  السيايس  املكتب  عضو  مع  مقابلة 
قيس عبد الكريم حول استئناف املفاوضات109

16 أيار/ مايو 2010

أجرى املقابلة محمد الشعيبي، رام الله 

للموافقة  الرافضة  األصوات  تعايل  بعد  املبارشة  املفاوضات غري  إجراء  املوافقة عىل  س: كيف متت 
عىل الرشوع مبثل هذه املفاوضات، كيف متت املوافقة وهل لك أن تطلعنا ]عىل[ كواليس اتخاذ 

القرار؟ 

وإمنا  جديداً،  ليس  الواقع  يف  األمريكية  الوساطة  عب  مبارشة  غري  مفاوضات  إجراء  عىل  املوافقة  ج: 
هي أنجزت منذ شهر ونصف يف مطلع الشهر املايض )مارس( مبوافقة أغلبية طفيفة من اللجنة 
القرار باملوافقة عىل هذه الصيغة  الفلسطينية، ويف ذلك الحني اتخذ  التحرير  التنفيذية ملنظمة 
األمريكية،  اإلدارة  ذلك  مبا يف  الجميع  فوجئ  القرار  تطبيق  البدء يف  قبل  ولكن  املفاوضات،  من 
إعالن إرسائيل عن بناء 1600 وحدة استيطانية يف مستوطنة رمات شلومو بالقدس الرشقية، وكان 
هذا سبباً يف تعطيل تنفيذ قرار الرشوع باملفاوضات غري املبارشة. ويف حينها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أخب املبعوث األمرييك للرشق األوسط جورج ميتشل، أنه بالكاد استطاع أن يحصل 

عىل أغلبية طفيفة من اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير، من أجل هذا القرار. 

قدماً  ييض  أن  مازن  أبو  الرئيس  يستطيع  ال  اإلرسائيلية  واملامرسات  الترصفات  ضوء  يف  ولكن 
البناء من الجانب  البناء ويلغي مرشوع  القرار، ما دام مل يتم الرتاجع عن عملية  يف تنفيذ هذا 
بهذا  اإلرسائيليني  مع  والبحث  تواصل  عىل  كانت  األمريكية  واإلدارة  الحني  ذلك  منذ  اإلرسائييل، 

الشأن. 

س: كيف ستجري املفاوضات غري املبارشة يف ظل الكشف اليومي عن املخططات االستيطانية، وهل 
من إجراءات تحدد أو تلزم اإلرسائيليني بوقف املامرسات واالنتهاكات غري الرشعية؟ 

ج: يف األيام األخرية تم إبالغ القيادة الفلسطينية بالنقاط التالية: 

أوالً: اإلرسائيليون تعهدوا لألمريكان بأن البناء يف مستوطنة رمات شلولو بالقدس، لن يبدأ طيلة 
الفرتة املحددة للمفاوضات، وهي فرتة الـ 24 شهراً. 

استفزازية  بخطوات  يقوم  طرف  أي  ضد  إجراءات  باتخاذ  ستلتزم  املتحدة  الواليات  إن  ثانياً: 
جديدة  إرسائيلية  عطاءات  أي  طرح  يشمل  االلتزام  وهذا  التفاوضية،  العملية  ملصداقية  تيسء 

يف رشقي القدس. 
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طبعاً املفاوضات غري املبارشة سوف تتخذ صيغة الرحالت املكوكية التي سيجريها املبعوث األمرييك 

جورج ميتشل ما بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل وعىل املستوى السيايس األول يف الجانبني، 

نتنياهو عن  بينيامني  اإلرسائييل  الوزراء  ورئيس  الفلسطيني،  الجانب  عباس عن  الرئيس  بني  أي 

الجانب اإلرسائييل. 

والفرتة الزمنية أربعة أشهر يجري خاللها تقييم هذه العملية، ويف ضوء ذلك يتقرر إذا ما كانت 

العملية ستستمر يف املفاوضات غري املبارشة أو تنتقل إىل مفاوضات مبارشة أو تتوقف. 

وستكون كل قضايا الوضع النهايئ مدرجة عىل جدول األعامل، ولكن البداية وفقاً للرتتيب الذي 

وضعته اإلدارة األمريكية إذ ستبدأ بقضيتي الحدود واألمن. 

س: ما موقف الجبهة الدميقراطية من املفاوضات، ومن التعهدات والضامنات األمريكية التي قدمت 

الفلسطينية؟  للقيادة 

ج: من جانبنا نحن يف الجبهة الديقراطية، أوضحنا أننا ال نعتب التعهدات التي قدمت من الجانب 

األمرييك تشمل ضامنات كافية لعملية جادة، وال تشكل هذه الضامنات القدرة عىل إلزام إرسائيل 

الكامل  الوقف  مقدمتها  ويف  الدولية،  الرشعية  لقرارات  وفقاً  التفاوضية  العملية  مبتطلبات 

لالستيطان يف الضفة الغربية مبا يف ذلك القدس. 

س: منذ أن تم اإلعالن عن بدء املفاوضات غري املبارشة برعاية أمريكية، توالت الترصيحات اإلرسائيلية 

الرافضة للبدء بها بالتزامن مع الكشف عن مخططات استيطانية متعددة، هل هذا يعني أن 

هناك قراراً إرسائيلياً بإحراج كافة الجهود املبذولة فلسطينياً وأمريكياً؟ 

أن تكون جادة، وتؤدي  تريد ألي عملية سياسية  اتجاهات داخل إرسائيل ال  ج: ال شك أن هناك 

تخفي  ال  أطراف  اإلرسائيلية  الحكومة  يف  دامئاً  وهناك  الدولتني،  أساس حل  يقوم عىل  إىل حل 

معارضتها لحل الدولتني، وال تخفي أيضاً والءها الشديد للمرشوع االستيطاين، وللتوسع االستيطاين 

يف رشقي القدس والضفة الغربية برمتها. 

وبالتايل ال شك بأن هذه االتجاهات تحظى برعاية أحياناً معلنة، وأحياناً مسترتة من قبل نتنياهو 

األطراف،  جانب هذه  من  املتواصلة  االستفزازية  والخطوات  اإلعالنات  فإن هذه  ولذلك  نفسه، 

مرة  االختبار  أمام  األمريكية  التعهدات  يضع  وهذا  نفسها،  اإلرسائيلية  الحكومة  بقرارات  وأحياناً 

تلو األخرى. 

البناء  عن  اإلعالنات  ظل  يف  املبارشة  غري  املفاوضات  تستمر  أن  املمكن  من  أنه  تعتقد  هل  س: 

االستيطاين يف القدس؟ 

ج: عىل مدى األيام ورمبا األسابيع القادمة يكن أن تستمر املفاوضات، ولكن إذا استمر هذا الترصف 

بشأن  االتفاق  عليها  يقوم  التي  األساسية  املساعي  كافة  سيقوض  هذا  بأن  شك  فال  اإلرسائييل، 

استيطان يف  يكون هناك  ال  بأن  األمرييك  التعهد  املبارشة، وهو  املفاوضات غري  بدء  أو  استئناف 

القدس. 
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األيام  املستقلني وشهدنا يف  به بعض  املصالحة، يوجد حراك فلسطيني يقوم  بالنسبة ملوضوع  س: 
القليلة املاضية زيارة لقطاع غزة قام بها رجل األعامل الفلسطيني املعروف منيب املرصي التقى 
الجهود،  تثمر هذه  أن  املمكن  املقال إسامعيل هنية، هل من  الفلسطيني  الوزراء  فيها رئيس 

ويتم التتويج بالتوقيع عىل الورقة املرصية ويجري إغالق هذا امللف؟ 

ج: نقل عن األستاذ منيب املرصي توقعات متفائلة ومواقف إيجابية، نقالً عن قيادات حامس التي 
التقاها يف غزة، ومع ذلك ليس لدينا أي درجة من درجات التفاؤل بأن هذه التوقعات واملواقف 
اتخذته حركة حامس بشأن املصالحة، وال زال قرار  الذي  القرار  اإليجابية سوف تؤثر فعالً عىل 
حامس الرسمي يرفض التوقيع عىل الورقة املرصية، إال إذا أخذت بعني االعتبار تعديالت حامس 

إما يف الورقة نفسها، أو يف ملحق يتبعها. 

الفلسطيني  للرئيس  نائب  منصب  استحداث  عن  السياسية،  األوساط  يف  الحديث  يجري  س: 
أبو مازن، هل من أنباء حول هذا القرار املتوقع؟ 

القانوين  الوضع  تنفيذها يف ظل  يكن  ال  وثانياً،  تكهنات صحفية،  مجرد  األنباء  أن هذه  أعتقد  ج: 
الحايل ملؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، فيام يتعلق بالسلطة فإن ذلك 
يحتاج إىل تعديل القانون األسايس وتعديل القانون يحتاج إىل ثلثي املجلس الترشيعي يف اجتامع 
أما  الثلثني،  ناهيك عن  زائد واحد،  النصف  بالنصاب  قادر عىل اإلجامع  رسمي، والترشيعي غري 
بالنسبة ملنظمة التحرير فهذا أيضاً بحاجة إىل قرار املجلس الوطني، وليس هناك نية أو إمكانية 

لعقد املجلس الوطني يف الفرتة القريبة القادمة. 

وثيقة رقم 110:

معتقيل  تعذيب  عن  النقاب  يكشف  الدولة  أمن  جهاز  يف  مرصي  ضابط 
حركة حامس للحصول عىل معلومات عن تسليح الحركة110

18 أيار/ مايو 2010

املعتقلون  لها  يتعرض  اعتقال  ظروف  عن  النقاب  الدولة،  أمن  جهاز  يف  مرصي  ضابط  كشف 
الفلسطينيون يف السجون املرصية غاية يف الشدة والقسوة للمعتقلني الفلسطينيني موضحاً تفاصيل 

ألساليب التحقيق والتعذيب التي تنتهجها أجهزة املخابرات املرصية بحقهم.

وقال الضابط املرصي الذي تحدث لـ“قدس برس” وطلب عدم الكشف عن هويته: “إن قيادة 
حركة  بنية  عىل  الفلسطينيني  املعتقلني  مع  التحقيقات  يف  الرتكيز  طلبت  املرصي  الدولة  أمن  جهاز 
أبو زهري تم إعدامه يف رساديب  الشهيد يوسف  أن  “حامس” ومكان األسري جلعاد شاليط”. وأكد 

التعذيب يف مقر جهاز أمن الدولة يف القاهرة.

وعن ظروف اعتقال الفلسطينيني يف السجون املرصية قال الضابط اإلداري يف جهاز أمن الدولة يف 
القاهرة “الظروف االعتقالية سيئة للغاية، حيث يتم وضع املعتقلني الفلسطينيني يف زنازين انفرادية 
تسمى املخزن موجودة بني عنابر السجناء الجنائيني املرصيني وهم غالباً من القتلة وتجار املخدرات”. 


