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وثيقة رقم 148:

مقابلة مع وزير األرسى السابق وصفي قبها حول زيارة عمرو موىس لقطاع 
غزة، واالعتقاالت، واملصالحة الوطنية148 ]مقتطفات[

16 حزيران/ يونيو 2010

أجرى املقابلة املركز الفلسطيني لإلعالم، جنني

س: ما تعقيبكم عىل زيارة عمرو موىس إىل قطاع غزة؟

ج: لقد تم التعويل كثرياً عىل هذه الزيارة، بل تفاءل البعض بأن زيارة أمني عام جامعة الدول العربية 
هي الخطوة األوىل ضمن خطة شاملة ومتكاملة لرفع الحصار ومجابهة جرائم االحتالل يف القدس 
خاصة ويف كل األرايض الفلسطينية، ولكن تبنيَّ أن هذه الزيارة جاءت لذر الرماد يف العيون، بل 
اقرتفها االحتالل  التي  املأساوية  الجرية  بعد  العريب  الشارع  ولتسجيل مواقف وامتصاص غضبة 

بحق “أسطول الحرية”.

يأيت  أن  أما  سنوات،  منذ  وعملية  حقيقية  زيارة  هناك  تكون  أن  القومي  الواجب  من  كان  لقد 
السيد عمرو موىس إىل غزة متأخراً، بل ويتجاهل الحالة املأساوية ألكرث من مليون ونصف املليون 
إلعامر  الترسيع  وأهمية  اليومية  الحياة  ومتطلبات  أساسيات  إىل  املاسة  وحاجتهم  فلسطيني 
القطاع، ويعلن أن أموال إعادة إعامر قطاع غزة موجودة ولن يتم البدء باإلعامر إال بعد إمتام 
املصالحة الوطنية، فهل هذه املواقف تنم عن شعور باملسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي 

يذبح اآلن بسكني صهيونية مبباركة ومساعدة عربية؟!

آن األوان ليك يستشعر الزعامء العرب مسؤولياتهم الوطنية والقومية، وأال يبقوا رهينة االبتزاز 
ويدرك  الفلسطينية،  الرشعية  هي  من  جيداً  يدرك  موىس  عمرو  فاألستاذ  والصهيوين؛  األمرييك 
أيضاً أن مبثل هذه املواقف، ريض أو غضب، يساعد االحتالل ومن يقف خلفه من دول االستكبار 

والظلم العاملي عىل محارصة الشعب الفلسطيني وتجويعه بل وقتله.

الشعب الفلسطيني يتمنى الخري لألستاذ عمرو موىس، وال يقبل منه أي موقف يكن أن يفرس 
أو يشتم منه رائحة التساوق مع األطراف املجرمة التي تحارص الشعب الفلسطيني، وهو الذي 
طالب كونداليزا رايس يف مؤمتر دافوس قبل عامني برفع “الفيتو” األمرييك عن املصالحة الوطنية؛ 
فمواقف السيد أمني عام جامعة الدول العربية يف غزة تعكس انحيازه إىل طرف فلسطيني دون 

آخر، بل وتعكس تنكراً واضحاً لخيار الشعب الفلسطيني الديقراطي.

زيارة واعتقاالت متزايدة

س: كيف تفرسون تصاعد وترية االعتقاالت من االحتالل والسلطة عقب هذه الزيارة؟

ج: تصاعد وترية االعتقاالت عقب زيارته إىل قطاع غزة ال أرى بينهام أي رابط؛ فاالحتالل الصهيوين 
يكون هناك  أن  أسبوع دون  الفلسطيني، وال ير  الشعب  بحق  املختلفة  يتوقف عن جرامئه  مل 
العرشات من املعتقلني، وكذلك األمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية؛ فلم تتوقف عمليات املالحقة 
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التي أصبحت قدر كل الرشفاء واألطهار يف الضفة الغربية الذين تتناوب  والتضييق واالختطاف 
عليهم سجون االحتالل وسجون السلطة، فيقعون تحت ظلمني.

آمل أن تكون هناك لقاءات جادة مع أصحاب الشأن وكل األطراف ذات العالقة إلنهاء االعتقال 
ومد  والحوار  التفاهم  من  مناخات  وإيجاد  بصلة،  لها  وما يت  وفصائلية  تنظيمية  خلفية  عىل 

جسور الثقة والتواصل عىل طرق إنهاء حالة االنقسام وتحقيق املصالحة الوطنية الشاملة.

وفد املصالحة.. خلفية ومهام

هذا  تشكيل  خلفية  ما  غزة..  إىل  سيتوجه  الذي  الوطنية  املصالحة  وفد  عن  حديث  هناك  س: 
الوفد؟

رجل  برئاسة  عباس  محمود  من  بقرارٍ  تشكيله  تمَّ  قد  الوفد  هذا  أن  لكم  أؤكد  أن  أود  بداية..  ج: 
األعامل منيب املرصي، عىل أن يقوم الوفد مبهمته حالل أسبوعني من تاريخ القرار )5–6–2010(، 
ممثيل  ومن  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  يف  أعضاء  من  مكون  الوفد  وهذا 
التي  والعوائق  العقبات  تذليل  عىل  العمل  الوفد  هذا  ومهمة  الوطنية،  والشخصيات  الفصائل 

تحول دون توقيع وتطبيق الوثيقة املرصية املتعلقة باملصالحة الوطنية.

البغويث،  القاسم، وفدوى  وأنيس  الصباح،  ميشيل  والبطريرك  املرصي،  الوفد من هاين  ويتشكل 
الكريم  عبد  وقيس  عرشاوي،  وحنان  ملوح،  الرحيم  وعبد  الشاعر،  ونارص  إشتية،  ومحمد 
البغويث، وحنا نارص،  الرجوب، وعزام األحمد، وغسان الشكعة، ومصطفى  ليىل”، وجبيل  “أبو 

وحنا عمرية، وأسعد عبد الرحمن.

األهداف  لتحقيق  والتحرك  للعمل  العريضة  خطوطه  ووضع  لقاءات  ثالثة  الوفد  عقد  وقد 
التي  النقاط  الوطني عليها متعلقة ببعض  التوافق  يتم  التوصل إىل صيغة تفاهامت  املتمثلة يف 
ملنظمة  املؤقت  القيادي  اإلطار  منها  والتي  املرصية،  الورقة  عىل  “حامس”  توقيع  دون  حالت 
تشكيل  عليها  بناء  يتم  التي  واألسس  اإلطار،  هذا  قرارات  تطبيق  الفلسطينية، وضامن  التحرير 
لجنة االنتخابات ومحكمة االنتخابات، وتشكيل اللجنة األمنية العليا وصالحياتها، وإعادة تشكيل 
املؤسسات األمنية عىل أسس وطنية ومهنية باإلضافة إىل االعتقال عىل خلفية تنظيمية أو فصائلية 

وما يت لها من نشاطات وفعاليات ومؤسسات.

س: وما رؤيتكم حول فرص النجاح؟

ج: مهمة الوفد كبرية، ونجاحه مقرون بحسن النوايا من كافة األطراف ومدى تجرد هذه األطراف من 
املصالح الفئوية والحزبية ومدى تحررها من االرتهان واالنصياع لألجندات الخارجية وإمالءاتها، 

ومدى استشعار كل األطراف للمسؤولية التاريخية امللقاة عىل كاهل هذه األطراف.

الداخلية،  للحمته  ومتتيناً  الفلسطيني  الشعب  ملصالح  تحقيقاً  ذلك  النجاح؛ ألن يف  للوفد  أمتنى 
والنجاح مبثابة دفع جديد نحو التوحد يف جبهة واحدة للتصدي لجرائم االحتالل.

نارص  الدكتور  وجود  وتؤكد  ترتدد  التي  األنباء  عن  وماذا  وملاذا؟  التشكيلة؟  أنتم ضمن  وهل  س: 
الشاعر ضمن الوفد؟
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ج: شخصّياً لست ضمن التشكيلة، وهذا ال يعيب من هو ليس ضمن التشكيلة، أما من اختار هذا 

الوفد فهو السيد أبو مازن، وقد يكون لرجل األعامل منيب املرصي دور يف االختيار، ولكن ليست 

هذه املشكلة، املهم أن تكون هناك إرادة قوية، وأال ييأس الوفد أمام أية عقبة قد تعرتضه أو 

أمام أي نقد يوجه إليه، وأن تستمر الجهود حتى يتم تذليل كل العقبات، أما حول وجود الدكتور 

ل الوفد، وعىل الدكتور نارص نفسه قبول العرض  نارص ضمن تشكيلة الوفد فهذا يعود إىل من شكَّ

املعروفة  الوطنية  الشخصيات  إحدى  هو  نارص  الدكتور  أن  يعلم  والجميع  الشخصية،  بصفته 

واملرموقة التي تحظى باحرتام وقبول شعبي؛ لذلك وجود الدكتور يف الوفد يضفي عليه حيوية 

وتعاون  الوفد  أعضاء  بني  التعاون  املهم جّداً  النهائية من  املحصلة  أيضاً، ويف  ونكهة  ودينامكية 

األطراف مع الوفد.

).....(

وثيقة رقم 149:

بيان صادر عن دائرة اإلعالم التابعة لديوان رئاسة الوزراء اإلرسائيلية حول 
سياسة “إرسائيل” إزاء قطاع غزة149

17 حزيران/ يونيو 2010

1. أجرى املجلس الوزاري املصغر للشؤون األمنية والسياسية خالل اليومنْي املاضينْي نقاشاً مستفيضاً 

حول سياسة إرسائيل إزاء قطاع غزة.

2. خلص رئيس الوزراء يف ختام النقاش إىل تأكيد اآليت:

إىل  بدخولها  املسموح  املدنية  البضائع  رقعة  توسيع  ليتسنى  الحايل  النظام  تغيري  يجب  )أ( 

قطاع غزة.

يتم زيادة كميات املواد املستخدمة يف املشاريع املدنية واملسموح بإدخالها إىل قطاع غزة  )ب( 

عىل أن يخضع األمر للمراقبة املستمرة.

يجب االلتزام بالرتتيبات واإلجراءات األمنية الحالية ملنع دخول األسلحة والوسائل املساعدة  )ج( 

عىل القتال إىل القطاع.

املحددة  اإلجراءات  بشأن  قراراته  التخاذ  قريباً  االجتامع  إىل  سيعود  املصغر  الوزاري  املجلس  إن   .3

لتطبيق هذه السياسة.

4. إن إرسائيل تتوقع من املجتمع الدويل العمل عىل إطالق رساح الجندي املخطوف غلعاد شاليط 

عىل الفور.


