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إننا نُجمع عىل الرغبة يف استعادة غلعاد شاليط وإنني شخصياً أرغب يف عودته. إنني أعمل بطرق 
مختلفة بعضها علني والبعض اآلخر يتوارى عن األنظار، لكنني أتحمل أيضاً عبء املسؤولية القومية 
الشاملة. إنني أحملق يف عيون أبناء عائلة شاليط التي تقدح أملاً لينتابني األمل أيضاً. غري أنني أحملق 
أيضاً يف عيون املئات من عائالت ضحايا اإلرهاب التي تتطاير أملاً وأشاركها آالمها أيضاً. كام أنني أفكر 
يف الوقت ذاته يف تلك العائالت التي قد يقع أعزاؤها ضحايا العتداءات إرهابية الحقة حال تجاوز 

املبادئ التي وضعتها إرسائيل عىل صعيد اإلفراج عن القتلة.

ويتعني عيّل بصفتي رئيساً للوزراء أخذ جميع النواحي بعني االعتبار. إن أي عمل مترسع ينم عن 
فقدان الروّية – من شأنه أن يؤدي بنا إىل تكرار أخطاء املايض وتعريض أنفسنا لخطر داهم.

الطبيعية  القلب  رصخة  هي  شاليط[  الجندي  رساح  إطالق  ]مقابل  مثن  أي  بدفع  املناداة  إن 
لألب واألم والجد والشقيقة أو الشقيق. إنني أتفّهم هذه الرصخة من أعامق قلبي لكن يجب أن 
تقف نصب عينيّ – شأين شأن أي رئيس للحكومة يف إرسائيل – رضورة حامية أمن جميع مواطني 

الدولة.

عليها  يتعذر  لكن  شاليط  غلعاد  إطالق رساح  لقاء  باهظ  لدفع مثن  إرسائيل مستعدة  دولة  إن 
القول “بأي مثن”. هذه هي الحقيقة بعينها وها أنني أقولها هنا. إننا سنواصل بذل قصارى جهدنا 
سواء عن كثب أو عن بعد، سواء عالنية أو خلسة، الستعادة غلعاد شاليط الذي يعّز علينا جميعاً عىل 
جناح الرسعة. وسنامرس هذه الجهود مع التصميم عىل حامية أمن املواطنني اإلرسائيليني. وسنتحىّل 
بعونه تعاىل برباطة الجأش والشجاعة الالزمتنْي التخاذ القرارات الصائبة بالنسبة لجميع أبناء الشعب 

يف إرسائيل.

وثيقة رقم 158:

شاليط،  وملف  والحصار،  البديل،  الوطن  حول  مشعل  خالد  مع  مقابلة 
واملصالحة الفلسطينية158 ]مقتطفات[ 

2 متوز/ يوليو 2010

أجرى املقابلة عاطف الجوالين وحمزة حيمور 

س: هل تشعرون بأن أيام الحصار عىل قطاع غزة باتت معدودة؛ وكيف تقيِّمون الوضع الراهن عىل 
املستوى الفلسطيني من أجل كرس الحصار؟

صيغ  وإيجاد  إطالته  البعض  حاول  وإن  وحتى  األخرية،  أيامه  يعيش  الحصار  أن  شك  ال  نعم،  ج: 
ينبغي  أخالقية ال  ذاته جرية ال  بحد  الحصار  الحصار..  تخفيف  كالحديث عن  إنتاجه،  إلعادة 
أغراضه  تحديد  يف  وفشل  السياسية،  أهدافه  فقد  عملياً  الحصار  أن  عن  فضاًل  تستمر،  أن  لها 
التي استعمل من أجلها. الحصار كان ورقة ضغط وابتزاز لتطويع حامس وتطويع أهلنا يف غزة، 
ولقد ثبت لكل من ساهم فيه أو توطأ معه، أن هذا الحصار فشل، وأن حامس ما تزال صامدة 

وترفض الخضوع.
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هذا الحصار رغم أنه يشكل أملاً كبرياً لشعبنا يف غزة ولحركة حامس يف ذات الوقت، لكنه أيضاً 
أصبح عبئاً عىل املحارِصين أنفسهم، ولعل أسطول الحرية سيكون هو القشة التي ستقصم هذا 
الحصار الظامل. وإذا كان البعض يظن أن تداعيات أسطول الحرية تكاد تنتهي أو تتالىش، وبالتايل 
يعودون لسريتهم األوىل يف الحصار، فهم واهمون، نحن سنكرر أساطيل كرس الحصار بالبحر وبغري 
البحر، وسيتواصل الجهد العاملي ومعه الفلسطيني والعريب واإلسالمي لكرس الحصار، أعتقد أن 

الحصار انتهى سياسياً، وبقي أن ينتهي عىل األرض.

س: يف ظل الفرصة املواتية لوضع حد للحصار، كيف تنظرون للمواقف الفلسطينية والعربية وكذلك 
الدولية لوضع حد لهذا الحصار، هل أنتم راضون عن سقف املواقف الفلسطينية والعربية؟

ج: لألسف موقف السلطة الفلسطينية ال يرتقي إىل مستوى الجدية يف كرس الحصار، بل هو محاولة 
المتصاص الغضب الذي رافق الجرية الصهيونية يف مجزرة أسطول الحرية، إنهم ال يريدون كرس 
الحصار؛ ألن البعض ما زالوا يعتبونه ورقة بأيديهم للضغط علينا، ومن هنا تحدثوا عن موضوع 
أولوية  الوقت إال محاولة لرصف األنظار عن  الهجوم نحو املصالحة يف هذا  املصالحة، وما هذا 
كرس الحصار. محاولة ربط كرس الحصار بإنجاز املصالحة لعبة مرفوضة؛ ألن كرس الحصار هدف 
مطلوب لذاته، واملصالحة هدف مطلوب لذاته؛ وهام هدفان ينبغي أن يسريان جنباً إىل جنب 

بشكل متوازن وال يعلق أحدهام عىل اآلخر.

س: الجامعة العربية صمتت طوياًل عن موضوع الحصار رغم وجود قرارات عربية رسمية بكرسه، 
ثم جاءت الزيارة األخرية لألمني العام للجامعة العربية.. ما الذي متخضت عنه هذه الزيارة؟

ج: خطوة الجامعة العربية واألمني العام عمرو موىس بزيارة غزة، وإن جاءت متأخرة، لكنها جيدة، 
ويشكر عليها الرجل، لكن العقبة ليست هنا، هي بتقديري توافق بني أطراف دولية وإرسائيلية 
أو تطويعها، وبني أطراف فلسطينية وعربية ال  الحصار من أجل معاقبة حامس  تريد استعامل 
تريد لحامس أن تخرج من الحصار مرفوعة الرأس بدون أن تدفع مثناً سياسياً مقابل كرس الحصار.

مهام  التواطؤ  هذا  لكن  اللحظة،  لهذه  قامئاً  الحصار  يجعل  الذي  هو  الطرفني  بني  التواطؤ  هذا 
إنسانية  إرادة  بالك ونحن نشاهد  الفلسطيني، ما  الشعب  إرادة  أمام  بلغت قسوته، لن يصمد 
النموذج  الحرية  أسطول  وكان  واألديان،  والجنسيات  املستويات  كل  وغرباً وعىل  تشكلت رشقاً 
األبرز لها، واألساطيل القادمة والقوافل القادمة والجهود القادمة ستعطي رسالة أبلغ بأن الحصار 

ينبغي أن ينتهي.

الجميع،  نفسها عىل  ستفرض  بإرادة  تتعلق  إمنا  أطراف،  مبواقف  تتعلق  ال  اليوم  املسألة  لذلك، 
هذا الذي نعول عليه، ال أعتقد أن بعض املواقف هنا وهناك ستتغري طواعية. إرادة الصمود عىل 
األرض مع إرادة املتضامنني لكرس الحصار عىل املستوى اإلقليمي والعاملي هي التي ستفرض عىل 

الجميع أن يزقوا ورقة الحصار، وأعتقد أن ذلك بات قريباً إن شاء الله.

س: املوقف الرتيك عىل املستوى الرسمي كان واضحاً باتجاه كرس الحصار وفتح خط بحري مع قطاع 
غري  أم  معلنة  كانت  سواء  الحصار،  لرفع  الرتيك  املوقف  غري  رسمية  تحركات  هناك  هل  غزة.. 

معلنة، تعوِّلون عىل أن يكون لها دور يف رفع الحصار؟
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الثمن  دفع  املحطة، سواء عىل صعيد  األبرز يف هذه  الدور  لهم  كان  األتراك  اإلخوة  أن  ج: ال شك 
بالشهداء وباستهداف الدولة الرتكية والشعب الرتيك من خالل السلوك اإلرسائييل بشكل خاص، 
ومن خالل املوقف الرصيح الذي عبت عنه القيادة الرتكية بكل مستوياتها وبخاصة ترصيحات 
أدير ظهري  لن  أنا  لغزة،  العامل كله ظهره  أدار  “إذا  أنه  أردوغان، وهنا نستحرض عبارته  السيد 
لها”. اليوم أصبح كرس الحصار رشطاً من الرشوط الرتكية التي تضعها ملعالجة تداعيات الجرية 
اإلرسائيلية ضد أسطول الحرية، وهذا تطور مهم يحسب لرتكيا قيادة وشعباً، ويشكرون عىل ذلك. 
وهذا موقف تاريخي لن ينساه شعبنا ولن تنساه األمة لرتكيا، وهذه إحدى تجليات عودة تركيا 

لدورها اإلقليمي والعريب واإلسالمي الكبري إىل جانب بقية األدوار يف املنطقة.

لكن هناك جهوداً أخرى؛ نحن يف الحركة تواصلنا يف األسابيع املاضية مع عدد من الدول العربية 
واإلسالمية، ومع عدد من الدول األوروبية، ونبذل جهداً لرتجمة هذه الدعوات املتزايدة باتجاه 
كرس الحصار إىل سلوك عميل، ولعل الرتجمة األكرث تحديداً، واألكرث حاجة يف الوقت الحارض هي 

فتح خط بحري مع غزة؛ ألن الحصار له عدة أشكال.

أعتقد أن فتح الخط البحري بني غزة والعامل سيكون عنواناً مهاًم لكرس الحصار، وسُيْفِقُد أشكاَل 
الحصار األخرى مبراِتها وأهميَتها، لذلك نحن نلح عىل أنه ال بد من مواصلة الضغط عىل الكيان 
الصهيوين ليك ينهي الحصار، ويفتح معابره مع غزة، ونريد من اإلخوة يف مرص أن يتجاوزوا املايض، 
وال يكتفوا بالفتح املؤقت كام جرى يف الفرتة املاضية ملعب رفح، من فتح مؤقت جزيئ. نحن ما 
زلنا نلح عىل فتح خط بحري بني غزة والعامل، وهذا حق الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله تنجح 
لفتح  مناسبة  صيغة  إيجاد  يف  األوروبية  والجهود  واإلسالمية،  العربية  والجهود  الرتكية  الجهود 

الخط البحري مع غزة.

س: أرشت إىل فشل حصار غزة؛ ومن الواضح أن الحصار أصبح عبئاً عىل الجانب اإلرسائييل، إذاً ملاذا 
يستمر الحصار إذا كان الجانب اإلرسائييل ال يحقق نتائج مبارشة من هذا الحصار؟

ضد  العدواين  السلوك  من  جزء  أنه  األول  البعد  أبعاد؛  ثالثة  تقديري  يف  له  اإلرسائييل  املوقف  ج: 
د ويهدم األحياء واملنازل،  الشعب الفلسطيني، فهو كام يحتل، وكام يبني مستوطنات، وكام ُيهوِّ

هو أيضاً يحارِص، فهذا جزء ال يتجزأ من السلوك اإلرسائييل؛ ألنه عدو ومحتل.

البعد الثاين هو ربط الحصار كام يزعم االحتالل اإلرسائييل بقضية شاليط، فهو جزء من العقوبة 
لقطاع غزة وللمقاومة يف غزة ولحركة حامس، جراء أرس الجندي شاليط.

لكن لألسف، هناك بعد ثالث يغري “إرسائيل” بإطالة أمد الحصار، طاملا هذا يتقاطع مع رغبات 
يف املنطقة، ولألسف، عىل املستوى الدويل أيضاً، فـ“إرسائيل” ال تخدم أجندات اآلخرين؛ ألن هذا 
ليس سلوكها، ولكن ال مانع لديها إذا تقاطع ذلك مع أجندات ورغبات اآلخرين، ولألسف هذا 
فضاًل عن  بعضها عريب،  ورمبا  فلسطيني،  بعضها  رمبا  رغبات  مع  التقاطع  قائم يف  الثالث  البعد 
الله، مهام  إن شاء  قريباً  ينتهي  أن  الحصار  لهذا  الحتمية  النتيجة  فإن  رغبات دولية، ومع ذلك 

كانت قوى الدفع والضغط من األطراف املحارِصة.

).....(
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س: فيام يخص املصالحة الفلسطينية؛ ما هي آخر التطورات يف هذا امللف.. هل من جديد؟

عىل  حقيقي  فيتو  هناك  الرصف؛  من  ممنوعة  ولكنها  تتعرث،  أقول  ال  اليوم،  املصالحة  لألسف،  ج: 
لكن  املصالحة،  عن  يتحدثون  الكثريون  للمصالحة،  طرف  من  أكرث  من  رفض  وهناك  املصالحة، 

القليل من هو صادق يف إنجازها.

قبل أن أتحدث عن اللحظة الراهنة، أخترص ما حدث يف األشهر املاضية، عندما توقفنا عىل الورقة 
املرصية وأرصرنا عىل تعديلها لتنسجم مع خالصة ما توصلنا إليه طوال مثانية شهور، ُرفَض ذلك، 
وتحولت املسألة إىل مسألة شخصية، تتعلق بالراعي وكرامة الراعي، ونحن موقفنا واضح، نحن 
حريصون عىل احرتام الجميع، وال نريد إحراج أحد، ولكن نحن املعنيون أساساً باملصالحة، هذه 
مصالحة فلسطينية – فلسطينية، ومن حق هذه األطراف أن تطمنئ بأن ورقة املصالحة تحقق 
مصالحة حقيقية، وتلبي املصلحة الوطنية الفلسطينية يف كل أبعادها، نريد مصالحة تقوي صفنا 
ال  مجتمعنا،  بني  والصحية  الصحيحة  العالقة  وتكرس  املسائل،  كل  يف  رشاكة  وتحقق  الداخيل، 

مصالحة تكرس هيمنة طرف عىل طرف، وتعمل عىل إقصاء طرف بغري وجه حق.

ُقَبيْل قمة رست بليبيا، وهي أن  عندما رُفضَ ذلك، أي طلبنا لتعديل بعض البنود، جاءت فكرة 
توضع مالحظات حامس والقوى األخرى يف ورقة؛ وترفق بورقة املصالحة األساسية، وتصبح جزءاً 
ال يتجزأ منها، وعىل أساس ذلك تجري املصالحة، ولكن هذا أيضاً ُرفَض رفضاً قاطعاً، برغم أن من 

تحرك يف هذا أطراف عربية عديدة، ولكن لألسف بال نتيجة، ووصلت إىل طريق مسدود.

ُقَبيْل زيارة األمني العام للجامعة العربية عمرو موىس، تعالت األصوات الفلسطينية:  بعد ذلك، 
تؤسس  فلسطينية  تفاهم  وثيقة  عنه  ينشأ  فلسطيني  فلسطيني  تفاهم  هناك  يكون  ال  ملاذا 
القامئة املتعلقة بورقة املصالحة، نحن رحبنا بأن نبدأ بهذه الخطوة  للمصالحة وتعالج املشكلة 
التي جاءت تزامناً مع زيارة عمرو موىس، الذي رحب باملبادرة، واستمع من األخ إسامعيل هنية 
بهذه  الذي رحب  السلطة  رئيس  اتصاالته مع  بها، وأجرى  الرؤية من حامس، ورحب  إىل هذه 
عباس  كان  الفرتة  هذه  وخالل  فتح؛  قيادة  من  املستوى  رفيع  وفداً  سريسل  إنه  وقال  الجهود، 
لبعض  تنتمي  شخصيات  وفيهم  املرصي،  منيب  برئاسة  مستقلة  شخصيات  من  وفداً  شكل  قد 
الفصائل، ووافق عىل فكرة إيجاد وثيقة تفاهم فلسطينية – فلسطينية، ولكنه تراجع عن ذلك 
قبل املوعد املقرر لحضور اللجنة إىل غزة بأيام قليلة، وعاد إىل أسطوانته املرشوخة: “وقعوا عىل 
الورقة املرصية أوالً، ثم نأخذ مالحظاتكم وتعديالتكم عند التطبيق” وقال يف جلساته املغلقة إنه 
ال يستطيع إغضاب مرص، وأنا أطالب عمرو موىس الذي رأى موقف حامس اإليجايب بأن يكشف 

من الذي عطل هذه الجهود.

وأنا أتساءل؛ ملاذا التفاهم الفلسطيني الفلسطيني ممنوع، فاالنقسام ليس بني طرف فلسطيني 
وبني طرف آخر، ومن الطبيعي أن يرتك للفلسطينيني الفرصة أن يتفاهموا، وعىل العرب بعد ذلك 

أن يباركوا هذا التفاهم ال أن ينعوه.

وأنا أقول إن املصالحة الفلسطينية اليوم غري مسموح بإمتامها لسببني رئيسيني؛ السبب األول: أن 
هناك أطرافاً دولية عىل رأسها الواليات املتحدة و“إرسائيل”، ال تريد السامح باملصالحة ما مل تغري 
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حامس برنامجها السيايس، يعني فقط مسموح باملصالحة إذا خضعت حامس لرشوط اللعبة التي 
انزعجت  األطراف  ولذلك هذه  قبل؛  اآلخرين من  فرضتها عىل  أمريكا و“إرسائيل”، كام  تقررها 
عندما فازت حامس باالنتخابات، فهم ال يريدون السامح لحامس أن تكون فاعلة بالقرار السيايس 

الفلسطيني إال إذا خرجت من جلدها وخضعت لرشوط هؤالء السياسيني.

السبب الثاين: وجود أطراف فلسطينية وعربية ال تقر بتغري الخارطة الفلسطينية الداخلية، وطاملا 
ترى أن هناك غطاء إقليمياً دولياً يكن أن يبقي عىل الالعبني الفلسطينيني السابقني، حتى وإن 
بغري  بالسلطة  تبقيهم  دامت  ما  اللعبة  لهذه  مرتاحون  فهم  غريهم،  الفلسطيني  الشارع  اختار 
إرادة الشعب الفلسطيني، فهم ال يريدون مصالحة تحقق ترجمة إلرادة الناخب الفلسطيني، هم 
يريدون صيغة تبقي عىل استفرادهم بالقرار ما داموا يحظون بالغطاء الدويل، هذه هي العلة 
الحقيقية، وأنا أقول لهذه األطراف الفلسطينية: من هو جاد يف الساحة الفلسطينية باملصالحة 
الفلسطينية، تعالوا نقول للعامل نحن كفلسطينيني نريد أن نعالج انقسامنا بإرادتنا، وال نريد أن 
يتدخل أحد فينا، اتركونا نتصالح بقرارنا الفلسطيني، ورؤيتنا الفلسطينية، ونريد من الباقي أن 

يبارك لنا قرارنا، ال أن يضع فيتو عليها أو يفرض علينا رؤيته.

س: هل من املمكن أن تدخل تركيا عىل ملف املصالحة؟

كبرياً منذ بداية االنقسام، ولكن باختصار األتراك مل يسمح لهم بالتدخل يف  ج: األتراك بذلوا جهداً 
ملف املصالحة، ولن يسمح لهم أن يكون لهم دور بذلك. 

تحقيق  وبني  غزة  عن  الحصار  فك  بني  الربط  تحاول  والعربية  الفلسطينية  األطراف  بعض  س: 
املصالحة؛ هل ملستم ذلك عىل أرض الواقع؟

ج: طبعاً، فبعد أحداث جرية أسطول الحرية جعل كرس الحصار هو العنوان األول ملختلف األطراف 
الحصار، ومن هنا  باتت بعض األطراف تخىش من ذلك، وتفقد ورقة  الدولية واإلقليمية، لذلك 
جرى الحديث عن املصالحة، وحاول البعض أن يقول إن كرس الحصار يتحقق عب املصالحة؛ هذا 

الربط فيه تضليل، وفيه محاولة التفاف عىل كرس الحصار.

نحن لدينا معادلة واضحة، املصالحة مطلوبة، وكرس الحصار مطلوب، هام مصلحتان فلسطينيتان 
ال تتعارضان، وال يجوز تعليق إحداهام عىل األخرى، حامس تريد كرس الحصار، وتريد املصالحة، 

ونحن ماضون يف كرس الحصار وإنجاز املصالحة.

س: هل ملستم تراجعاً يف اآلونة األخرية، تراجعاً يف استهداف املقاومة وحامس يف الضفة الغربية؟

األشكال،  بعض  تتغري  قد  ترتاجع،  زالت عىل حالها ومل  ما  الغربية  الضفة  تجاه  األمنية  السياسة  ج: 
األطراف،  جميع  من  املقاومة  مالحقة  أهمها  عدة،  مستويات  عىل  قائم  السياسة  جوهر  ولكن 
واملقاومة ُمَجرََّمٌة بالضفة الغربية، وسالحها ُمَجرٌَّم، بل يجري تواطؤ وتبادل معلومات بني السلطة 

واإلرسائيليني، وتبادل يف االعتقال والتحقيق.

املستوى الثاين: الضغط األمني العام الذي يخضع له الشعب الفلسطيني، فهناك سياسات عامة 
والجمعيات  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املستويات  كل  الشعب يف  ضاغطة عىل مجمل 

الخريية، حتى وصلت لألصوات الحرة من اإلعالميني واألكادييني؛ إذن، هناك سياسة عامة.
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وال  املقاومة،  بسبب  فقط  تالحق  ال  فحامس  لحامس،  بخاصة  موجه  ثالث  مستوى  وهناك 
العتقاد  املجاالت،  كل  يف  فهناك خطة إلضعاف حامس  والشعبي،  السيايس  أدائها  بسبب  حتى 
الساحة  يف  ودورها  مكانتها  ويضعف  سياسياً،  الحركة  ع  يطوِّ أن  يكن  هذا  أن  األطراف  تلك 

الفلسطينية.

االنتخابات  لها يف  أن مفاجأة حامس  تعتقد  االنتقام، فبعض األطراف  أيضاً يف سياق  ويأيت ذلك 
أو  السابقة ينبغي أال تتكرر يف املستقبل، لذلك هناك خطة إلضعاف حامس حتى ال تكون نداً 
تكون  أن  يتحملون  وال  واحد،  بعمود  خيمة  الفلسطيني  البيت  يكون  أن  تعودوا  هم  رشيكاً، 
الفلسطينية األخرى، هم  الفصائل  الفلسطينية بعمودين رئيسيني مع أعمدة أخرى من  الخيمة 
هي  هذه  لألسف  الفلسطيني،  بالقرار  متفردين  يظلوا  حتى  حامس  عمود  يقزموا  أن  يريدون 

األنانية السياسية والحزبية عند هذه األطراف.

س: إذاً مل يرتاجع التضييق عىل أنصار حامس يف الضفة الغربية املحتلة؟

ج: هناك مفارقة مؤملة جداً تجايف املنطق الوطني واملوضوعي؛ ففي اللحظة التي متعن فيها “إرسائيل” 
نتنياهو عىل  فيه  الذي يرص  الوقت  نوابها، ويف  وإبعاد  األصليني  القدس وتهجري سكانها  بتهويد 
الجوار  دول  حساب  عىل  القضية  لحل  مشاريع  طرح  يحاول  بل  الفلسطينية،  الحقوق  تجاهل 
كاألردن وغريها، ومع ذلك يرّد عىل هذه الجرائم مبالحقة املقاومة من جهة، وإفقاد الفلسطينيني 
أوراق القوة التي يتلكونها، واالرمتاء يف أحضان املفاوضات املبارشة وغري املبارشة بدون أي مثن 
األمني  التنسيق  كان  وإن  اإلرسائيليني،  مع  املجاين  األمني  التنسيق  كله  ذلك  فوق  بل  حقيقي، 

مرفوضاً بثمن أو بدون مثن.

بتجاهل حقوق  اإلرسائيليني  تغري  الدرامية حالة مؤسفة وطنياً، وهي  الحالة  الحقيقة هذه  يف 
الفلسطينيني؛ إذ ما الذي سيدفع نتنيناهو أن يعطي املفاوض الفلسطيني شيئاً طاملا كان املفاوض 
ره؛ ثم يقدم له  الفلسطيني ضعيفاً وال يلك أوراق القوة، وما يكن أن يلكه تخىل عنه بل دمَّ
الفلسطيني؛ لبنامج  الوطني  للواقع  بالتنسيق األمني!. املطلوب إعادة االعتبار  خدمات مجانية 
الفلسطيني،  الشعب  تدجني  فياض  وحكومة  السلطة  محاوالت  ورفض  عليه،  واإلرصار  املقاومة 
تحت  يعيش  الذي  الشعب  أولوية  وكأن  االقتصادية،  التحسينات  وبعض  باملال  ذممه  ورشاء 
هي  االحتالل  تحت  تعيش  التي  الشعوب  أولوية  أن  مع  اقتصادية،  أو  معيشية  هي  االحتالل 
التحرر الوطني وتقرير املصري، واملطلوب عربياً الرتكيز عىل قضية القدس، والتوقف أمام املخطط 

اإلرسائييل الذي يريد استكامل حلقات التهويد للقدس ديغرافياً وجغرافياً.

).....(

س: هل من جديد يف العالقة بني حامس واألردن؟

ج: لألسف، فإن الحالة القامئة هي حالة جمود، والسبب أن صانع القرار األردين ال يريد فتح العالقة 
مع حامس، من طرفنا نحن لدينا كل اإليجابية والحرص، لكن الطرف اآلخر ما زال مرتدداً، أو رمبا 
حاسامً لقراره بعدم فتح العالقة مع حامس، وبالتايل هذا الجمود يتحمل مسؤوليته طرف واحد.
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س: ما هو شكل العالقة التي ترغبون أن تكون بني حامس والجانب األردين، والتي تحقق مصالح 
الطرفني؟

ج: ال بد قبل أن نتحدث عن الشكل أن نتحدث عن الرضورة والدواعي، العالقة األردنية الفلسطينية، 
ومنها عالقة حامس باألردن ليست عالقة هامشية أو من نافلة األشياء، وإمنا هي من رضورات 
بالسلطة؛ ألن  الفلسطينية، وال يكفي عالقة األردن  العالقة األردنية  األشياء، هناك خصوصية يف 
حامس جزء من السلطة، وجزء من الرشعية الفلسطينية، حامس بعد 2006 ليست كحامس ذاتها 
صناديق  ورشعية  املقاومة،  رشعية  لديها  حامس  السيايس.  املنظور  حيث  من  التاريخ  هذا  قبل 
للعالقة  فليس هناك حاجة  إذن  إن هناك عالقة مع طرف فلسطيني،  يقال  وبالتايل ال  االقرتاع، 

مع حامس.

نتنياهو  بها  يتوعد  التي  أردنية وفلسطينية من املشاريع  تزايد مخاوف  الراهنة تشهد  واملرحلة 
وحكومته املتطرفة، من الحديث عن رفض حق العودة، وعن التوطني، بالتايل هناك مصري مشرتك، 
هناك تهديد مشرتك، هناك تداخل باملصالح واملصائر، يف ظل هذه الرضورات من املفروض أن 
يقدر الجميع أهمية هذه العالقة، ال أقول هذا الكالم استجداء، فحامس ال تستجدي أحداً؛ ألن 
العالقات تفرض نفسها من خالل مصالح األطراف ورضوراتها، أما عن شكل العالقة فهي تتم بني 

أي طرفني عىل االحرتام والتفاهم واالختيار والنقاش املشرتك واالختيار املناسب.

تصميم  ثم  املشرتكة،  املساحات  وإليجاد  وللتفاهم،  الهواجس،  إلزالة  حوار  املطلوب  باختصار، 
الصيغة املناسبة للعالقة يف هذه املرحلة والتي يكن تطويرها يف املستقبل.

حامس جاهزة لكل ذلك فيام يحقق مصالح األردن واملصلحة الفلسطينية، ومبا يزيل كل املخاوف 
التي قد يكون بعضها مبراً، وأغلبها غري مبر.

س: أنتم يف حامس كيف تنظرون إىل مرشوع التوطني، وما املطلوب أردنياً وفلسطينياً ملواجهة هذا 
الخطر الذي يستهدف القضية الفلسطينية؟

ج: هو خطر حقيقي بال شك، ويزيد من خطورة هذا السيناريو وفرصه نقاط الضعف الفلسطيني 
والعريب بال شك، مبعنى أن الذي يفرط بحق العودة يصب بخانة الوطن البديل والتوطني، والذي 
ينع املقاومة يف الضفة الغربية يصب يف مصلحة الوطن البديل، وخلق ظروف قاسية ال تسمح 

بإبقاء أبناء الضفة يف الضفة نفسها.

لذلك ينبغي أن نغلق هذه الثغرات التي يستفيد منها العدو، بل ويبني عليها، وال شك أنه إذا 
كانت الرؤية اإلرسائيلية يف التعامل مع الضفة هي عدم إعطاء دولة أو سيادة عىل األرض، بل 
الذي يهدف إىل  النهايئ  التصور اإلرسائييل  ليس  الذايت. وهو طبعاً  االكتفاء مبا هو أقرب للحكم 

امتالك األرض بالكامل، وتهجري الفلسطينيني إىل األردن ليكون هو الوطن البديل لهم.

البديل  الوطن  وإفشال مرشوع  إجهاض  يف  املتقدم  والخط  األردن،  عن  األول  الدفاع  إذن خط 
يبدأ بتعزيز الصمود، ودعم املقاومة، ووقف التنسيق األمني مع “إرسائيل”، باإلضافة إىل سياسة 
يلوم  أن  البديل عليه  الوطن  الصهيوين وتربكه. من يحذر من  العدو  فلسطينية حقيقية تشغل 
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من تصب سياسته ومامرساته بهذا املصب، وعليه أن يدعم القوى التي تتصدى لهذه املشاريع 
بالفعل، وليس بالقول فقط.

).....(

س: هل لديكم أي حساسية من دور أردين فاعل وإيجايب يف القضية الفلسطينية؟

ج: أبداً، ليس لدينا حساسية من أي دور أردين أو عريب، والدور األردين تبقى له خصوصيته؛ ألننا ال 
نتعامل مع الدور األردين أو العريب، ال نتحدث عن دور يستبدل بدور أو دور يلغي دوراً، وإمنا 
نتكلم عن الرشاكة يف املسؤولية، فلكل خصوصياته، ولكن يف الرصاع العريب اإلرسائييل هذا ليس 

شأناً قطرياً، وإمنا هو عريب وإسالمي وإنساين.

إذن، املطلوب دور أردين وعريب إىل جانب الدور الفلسطيني، فهذا الرصاع ال يستطيع الفلسطينيون 
وحدهم أن يتحملوه، وإن كانوا سيظلون يف الصدارة، وسيبقون رواداً، وسيقودن مرشوع التحرر، 

وسيظل القرار الفلسطيني قراراً وطنياً.

تاريخ  بحكم  آخر  أي قطر  أكرث من  األردن  تعني  بالذات  القدس  أن  إىل هذا  أضفنا  إذا  فكيف 
األردن مع القدس، وتاريخ األردن مع الضفة، بالتايل هناك خصوصية حتى يف املسؤولية األردنية.

بهذا املنظور نحن نرحب بالدور األردين بشكل خاص، وبالدور العريب بشكل عام، وال نخىش أن 
يؤثر عىل استقاللية القرار الفلسطيني، وال يخىش عىل استقاللية القرار إال الضعفاء، ونحن لسنا 
ضعفاء، ونعرف كيف نحافظ عىل استقاللية القرار الفلسطيني، ويف ذات الوقت مشاركة األمة 

مشاركة فاعلة يف املعركة ضد االحتالل اإلرسائييل.

س: وجهت أصابع االتهام إىل حامس بالتدخل بالشأن األردين الداخيل، كام اتهمكم البعض بالتدخل 
هذه  عىل  ردكم  ما  طرف،  دون  طرف  جانب  إىل  بالوقوف  اإلسالمية  للحركة  الداخيل  بالشأن 

االتهامات؟

اعتب  إذا  إال  الشعبي،  وال  الرسمي  ال  العام  األردين  الشأن  يف  نتدخل  ال  نحن  شديد؛  بوضوح  ج: 
التعاطف الشعبي مع حامس واملقاومة نوعاً من أنواع من التدخل.

أي  عليها  تاريخها مل يسجل  بعيد، وحامس يف  قريب وال من  األردين ال من  بالشأن  نتدخل  وال 
عليها؛  ترد  مل  أساءت لحامس، حامس  التي  الدول  وأمنها؛ وحتى  العربية  الدول  مساس مبصالح 
ألننا لدينا اسرتاتيجية واضحة، نعتب سالمة األمن القومي العريب واألمن الوطني الخاص بكل دولة 

عربية قوة لصالح القضية الفلسطينية.

أما يف الشأن اإلخواين، فحامس مل تتدخل بأي سلوك يف شأن الحركة اإلسالمية الداخيل، وإمنا أقحم 
اسمها إقحاماً، وأن يستخدم أحد اسمها ال يعني هذا تدخالً لحامس، والحركة بريئة من ذلك.

بالشأن  حامس  تدخالت  عن  الحديث  تكرار  ظل  يف  التوضيحات  بعض  من  بد  ال  أنه  وأعتقد 
اإلخواين، وأعتقد أن صانع القرار األردين يعرف أن حركة حامس ال تتدخل، لكن رمبا يحلو للبعض 

االتكاء عىل هذه التهمة غري الحقيقية؛ ألن ذلك قد يخدم شيئاً ما.
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للحركة  وتتمنى  اإلسالمية،  الحركة  أطراف  كل  من  واحدة  مسافة  عىل  أنها  تؤكد  حامس  لكن 
اإلسالمية محسوب  الحركة  داخل  فريق  وليس هناك  الصف،  الكلمة، ووحدة  اجتامع  اإلسالمية 
عىل  وحريصون  ونحرتمهم،  نقدرهم،  إخواننا،  كلهم  عليها،  محسوب  غري  وفريق  حامس  عىل 
مصالحهم، وال نتدخل بشؤونهم، نعم، لنا جذور تاريخية واحدة، ولكن حامس حامس، واإلخوان 

يف األردن هم اإلخوان.

وثيقة رقم 159:

البيان الختامي ملؤمتر باريس حول إصالحات السلطة الوطنية الفلسطينية159 

3 متوز/ يوليو 2010

برنارد كوشنري، وزير  الفرنيس  الخارجية  باريس )وزير  املشاركون ملؤمتر  الرئيس والرؤساء  اجتمع   –1

الخارجية الرنويجي يوهانس ستور، املمثلة األعىل للسياسة الخارجية واألمن يف االتحاد األورويب 

الفلسطيني  الوزراء  رئيس  مع  بلري( سوياً  توين  الدولية  الرباعية  اللجنة  آشتون، وممثل  كاثرين 

د. سالم فياض ووزير الخارجية املرصي أحمد أبو الغيط لتقييم رصف املانحني لتعهداتهم املالية 

وتنفيذ خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية التي هي يف سنتها األخرية.

رحب الرئيس والرؤساء املشاركون، بالتقدم املحرز يف إجراء إصالحات من قبل السلطة الفلسطينية،   –2

ال سيام تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية يف إطار برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عرشة. 

والقضايا  والحكم  العامة  املالية  يف  والشفافية  باإلدارة  يتعلق  فيام  سيام  ال  كبري،  تقدم  ولوحظ 

األمنية. ويدعو الرئيس والرؤساء املشاركون إىل السعي املستمر لرقابة صارمة عىل النفقات العامة 

من قبل السلطة الفلسطينية.

الحظ الرئيس والرؤساء املشاركون أن السلطة الفلسطينية ما زالت تعاين من احتياجات التمويل   –3

املستحقة عن عام 2010. هم يدعون الجهات املانحة إىل مواصلة تقديم املساعدة املالية للسلطة 

الفلسطينية بطريقة تسهم يف توزيع العبء بالتساوي بني الجهات املانحة. وإذ يعرتفون بأن بعض 

الجهات املانحة رصفت مساعداتها لعام 2010، فإن الرئيس والرؤساء املشاركني يوجهون دعوتهم 

إىل املجتمع الدويل عىل نطاق أوسع وبصورة خاصة إىل الدول العربية. يف هذا الوقت الحاسم يف 

عملية السالم، فإنهم يدعون لرصف رسيع للمساعدة املالية للميزانية بغية استكامل بناء مؤسسات 

الدولة الفلسطينية املستقبلية والحفاظ عىل التحسن الذي تحقق يف االقتصاد.

الرئيس والرؤساء املشاركون، يرحبون باإلعالنات التي صدرت من قبل حكومة إرسائيل لتخفيف   –4

الغربية. ويدعون إرسائيل إىل اتخاذ مزيد  التي تحول دون الوصول والحركة يف الضفة  العقبات 

من التدابري الهيكلية الطموحة ملواصلة تسهيل الدخول والحركة، وهي إجراءات مطلوبة إلطالق 

القدرات الكاملة للسياسات التي تقودها السلطة الفلسطينية والدعم املايل املقدم من املجتمع 

الدويل.


