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هذا أسلوب التعامل مع القضايا املشابهة للقضية الفلسطينية لكن لألسف مل يتبع هذا األسلوب 
حتى اآلن. ونحن نعتقد أنه ما زال هناك أمل أن تعي إرسائيل أن رفضها للسالم ليس من صالحها 
يف النهاية، وإمنا ستكون أول من يتعرض للتهديد بسبب عدم االستقرار يف املنطقة، ونحن دامئاً 
لن  األمور  ترك  بأن  مسئولياته  أخرياً  الدويل  املجتمع  يعي  أن  ونأمل  الخري  يف  ونأمل  متفائلني 

يعالجها، ويتخذوا اإلجراءات التي تؤدي إىل تحقيق نتائج.

).....(

وثيقة رقم 2:

مقابلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس2 ]مقتطفات[

3 كانون الثاين/ يناير 2010

أجرى املقابلة محمد أبو خضري

فعندما  الطرفني،  بني  والشفافية  للوضوح  نتيجة  الفلسطينية   – الكويتية  العالقات  تقدمت  س: 
يحصل خطأ يتم االعرتاف بأنه خطأ، وعندما تحصل مبادرات إيجابية يبنى عليها نحو األفضل. 
هل سيستمر هذا الوضوح مستقباًل أم أن الشعارات الثورية والشعبية ستطغى عىل العالقات 

الرسمية؟

ج: أوالً نحن منذ فرتة طويلة تزيد عىل 5 سنوات بدأنا صفحة جديدة مع أشقائنا يف الكويت وتحدثنا 
معهم برصاحة، ما حصل يف املايض نأسف له وقد مىض وانتهى، واآلن نريد أن نبني عالقة عىل 
أساس الرصاحة والوضوح يف كل يشء، ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن نحن نسري عىل هذا الخط 

ولن نتغري ولن نحيد عنه.

الكويت دولة شقيقة ولها مكانة يف قلوبنا وال ننىس أن حركة )فتح( التي نحتفل بانطالقتها اليوم 
الفلسطينية  الثورة  تدعم  بقيت  والقوية  الحكيمة  بقيادتها  الكويت  وأن  الكويت.  من  انطلقت 

والشعب الفلسطيني إىل يومنا هذا.

وللعلم، إن الدعم الكويتي مل ينقطع حتى يف أيام الحساسيات، ونحن نقدر أشقاءنا عىل وقفتهم 
معنا وسوف نستمر يف هذه السياسة الشفافة والواضحة معهم وال بديل وال تراجع عنها.

س: يشكر مسؤولو )حامس( الذين يزورون الكويت دامئاً القيادة الكويتية عىل دعمها للحركة مادياً 
وسياسياً. برصاحة هل تفضلون أن يكون الدعم محصوراً بالسلطة الفلسطينية وحدها؟

ج: املفروض أننا كيان فلسطيني مستقل منتخب رشعياً ويثل كل الشعب الفلسطيني، ومسؤول عن 
كل الشعب الفلسطيني، ورغم أن هناك انقالباً يف قطاع غزة إال أننا ما زلنا حتى هذه اللحظة 

مسؤولني عن أهلنا يف غزة.

وكام أكدت يف كل املناسبات نحن ندفع 58% من ميزانيتنا حتى اليوم ألهلنا يف قطاع غزة، كام 
نسهل دخول البضائع واملعدات سواء من عندنا أو من الدعم الذي يقدم من الدول العربية.
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والكويت أرسلت أكرث من مرة مساعدات ومرت عبنا إىل القطاع.

وهناك  هنا  مع جهات  التعامل  الرشعية، ألن  مع  التعامل  يكون  أن  ونتمنى  نفضل  نحن  لذلك 
وكأننا نساعد االنقسام ونحن ال نريد لهذا االنقسام أن يستمر.

ونحن برصاحة مل نسمع أن الحكومة الكويتية تدعم حركة “حامس” أو قدمت لحركة “حامس” 
ما  وهذا  الكويت  دولة  من  الفلسطينية  السلطة  إىل  دامئاً  يأيت  بالعكس  والدعم  مساعدات.... 

نتمنى أن يستمر.

).....(

س: ما موقفكم من الدور السوري واإليراين وهل هو دور إيجايب أم سلبي؟

ج: نحن نعتقد أن الدور اإليراين غري إيجايب... إيران تتعامل مع “حامس” وتتعامل مع “حزب الله”... 
ال تتعامل مع املمثل الرشعي للشعب الفلسطيني، نحن نتمنى ونوجه رسائل دامئاً لإليرانيني أن 
يتعاملوا مع السلطة الرشعية وليس مع جهة معينة من الشعب الفلسطيني إذا أرادوا أن يدعموا 

القضية والشعب الفلسطيني.

).....(

س: هل أنت متفائل أم متشائم مبستقبل القضية الفلسطينية بعد كل هذه التعقيدات؟

ج: أجل متفائل... ُيحاول البعض منا أن يرسم صورة قامتة للوضع بأرسه، ورغم إدرايك أكرث من غريي 
لكل املصاعب، إال أن ذلك يجب أال َيحول دون إدراكنا واعرتافنا باإلنجازات التي نحققها، رغم 

كل ما يضعه االحتالل من عراقيل أمامنا.

فعىل الصعيد السيايس، هناك تفهم دويل غري مسبوق ملواقفنا، وال توجد اليوم دولة يف العامل، مبا يف 
ذلك الواليات املتحدة األمريكية، تدافع عن مواقف الحكومة اإلرسائيلية، وأصبحت املطالبة بإقامة 
الدولة الفلسطينية املستقلة، سياسة رسمية تُطالب بإنجازها كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة.

وعلينا  األهمية،  منتهى  يف  كان  كالم  أوباما  الرئيس  به  ما رصح  فإن  الحقيقة  كل  نقول  وحتى 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  إن  به، عندما قال  بأن يتمسك  به ونطالبه دامئاً  أن نتمسك 
مصلحة حيوية أمريكية، إذاً عليهم أن ينفذوا هذا الكالم وأن ال يكون فقط كالماً يف الهواء، هذا 

كالم جيد جاء من أمريكا ومن أعىل رأس يف أمريكا ونقول متسكوا بهذا املوقف وأوفوا بعهدكم.

يف  أهلنا  ومعاناة  االنقالب  مأساة  رغم  الغربية،  الضفة  يف  الداخيل  وضعنا  صعيد  عىل  وحققنا 
قطاع غزة، حققنا األمن ملواطنينا، ومنواً اقتصادياً يف مجاالت مختلفة، صناعية وزراعية وسياحية، 

وغريها.

س: هل ما زلت عىل موقفك من عدم ترشيح نفسك لالنتخابات املقبلة وعدم رغبتك يف العودة إىل 
الرئاسة؟

وأنا  الرئاسية.  االنتخابات  جرت  إذا  نفيس  أرشح  لن  وأعلنته.  سبق  الذي  موقفي  عىل  زلت  ما  ج: 
مستمر يف منصبي حتى إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية الفلسطينية.
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س: هل يف اعتقادكم ميكن أن تنتقل املواجهات بني “فتح” و“حامس” إىل الضفة؟ هل هناك مخطط 
لذلك؟

الضفة  يف  وغريه  عنف  بنشاطات  يقوموا  أن  يريدون  وأنهم  ذلك  عىل  مؤكدة  معلومات  لدينا  ج: 
العمل وبالذات حركة حامس. نحن لن نسمح  للقيام بهذا  الناس  الغربية، وهم يدفعون بعض 

ألحد أن يخرب األمن عندنا، “حامس” أو غري “حامس” مهام كان السبب.

س: هل لديكم حساسية من اتفاق تبادل األرسى )بني حامس وإرسائيل بوساطة مرصية وأملانية( 
وإمكانية اإلفراج عن النائب والقيادي يف حركة فتح مروان الربغويث؟

ج: ال ليس لدينا أي حساسية من صفقة تبادل األرسى ككل، ونتمنى أن يكون عىل رأس املفرج عنهم 
مروان البغويث وغريه من القيادات الفلسطينية.

عىل  والدليل  لنا،  مكسباً  اإلرسائييل  االحتالل  سجون  من  فلسطيني  أسري  أي  إخراج  نعتب  نحن 
ذلك أنه عندما أفرجت إرسائيل عن 20 فتاة من بناتنا لصالح حركة “حامس” فقد رحبنا بذلك 
واستقبلنا البنات عندنا. هذا األمر مهم بالنسبة لنا. وكنا نأمل أن تجري الصفقة وتنجح، وحتى 

اآلن مل يتم، ومل تنجح ألسبابهم الخاصة.

س: ما األسباب الحقيقية التي تحول دون التوصل إىل اتفاق بني “فتح” و“حامس”؟

ج: املصالحة قلنا ونقول عندما يكون قرار حركة حامس بيدها ستتحقق املصالحة. مع األسف الشديد 
ال يوجد أي مبر لحركة حامس لرفض املصالحة، خصوصاً أنه تأكد لنا أنه ال اعرتاض لحامس عىل 

مضمون الورقة املرصية.

وُيدرك جيلنا أهمية الوحدة الوطنية التي أنجزناها عىل أنقاض االنقسام والترشذم، الوحدة التي 
يجب الحفاظ عليها والتمسك بها، وإفشال كل مخططات املتآمرين عليها.

تحرر  انطلقت، حددت هويتها كحركة  منذ  فثورتنا  إنجازه وتطويره،  تم  ما  نبني عىل  أن  علينا 
ُأمته العربية واإلسالمية، فقضيتنا هي قضية هذه األمة  وطني للشعب الفلسطيني املنتمي إىل 
عدم  عىل  البداية  منذ  َحرصنا  وقد  فلسطني،  أجل  من  الشهداء  قوافل  قدمت  التي  العظيمة، 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن ُنبقي قضيتنا فوق أي خالفات، وأال نسمح بزجها 
يف أي رصاعاٍت إقليميةٍ أو غري إقليمية، ونحن بحاجة اليوم، وأكرث من املايض للتمسك بهذا النهج، 

واالستفادة من ِعَبِ املايض... كل ِعَبِ املايض.

س: لقد قلت يف خطابكم يف انطالقة “فتح” 2010/1/1 أن حامس طالبت باستبدال مكان التوقيع؟

نرفض  ونحن  القاهرة  مكان غري  املرصية يف  الورقة  التوقيع عىل  لقد طلبت حركة حامس  أجل  ج: 
تبديل مرص، ألن مرص التي بدأت املصالحة والحوار واللقاءات وهي التي تنهي هذا امللف. مرص 

املؤهلة وطنياً وإقليمياً وجغرافياً للقيام بهذه املهمة واستمرارها.

عامان ونصف العام كاملة ومرص تسعى من أجل املصالحة الوطنية، ونحن رغم أنه كانت لدينا 
بعض املالحظات لكن من أجل املصلحة الوطنية، وحرصاً عىل جهود مرص التي تعبت معنا كثرياً، 
قلنا نحن مستعدون للقبول بهذه الوثيقة ووقعنا عليها يف الوقت املحدد 15 أكتوبر، وفوجئنا أن 
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“حامس” قالت أن لديها مالحظات وبدأت هذه املالحظات بتقرير غولدستون، ثم رجعوا عنها 
ووضعوا مجموعة من املالحظات وبدأوا يتكلمون عنها، ثم قالت لهم مرص تعالوا وقعوا وسنأخذ 
بعني االعتبار مالحظاتكم بعد التوقيع، لكنهم رفضوا وأرصوا ثم أرسلوا لنا بشكل رسمي أن نحن 
مستعدون للتوقيع عىل الوثيقة لكن ليس يف مرص، طبعاً نحن ال أخالقنا وال ضمرينا وال مصلحتنا 
أو قضية  تكن قضية مالحظات  القضية مل  إذاً  يقبل هذا، ورفضنا،  والقومية وال وفاؤنا  الوطنية 
استدراكات، وإمنا هي يف مكان التوقيع، التوقيع يتم يف املكان الذي متت فيه كل هذه املفاوضات 
املبارشة وغري املبارشة، التوقيع سيكون يف مرص، واملتابعة ستكون يف مرص، وقلنا نحن ال نريد هذا 

االقرتاح ومصممون عىل أال يكون التوقيع إال يف مرص.

س: قلت خالل خطابكم إنك تدعم املقاومة؟

ج: نحن مع حق شعبنا باملقاومة املرشوعة، ما يجري يف نعلني وبلعني واملعرصة نحن معه، ونؤيده 
تلغى  أو  إنسان  يطرد  أو  أرض  تصادر  أو  بيت  يهدم  عندما  املحتلة  القدس  أهلنا يف  مع  ونحن 
هوية، نحن معهم أن يقفوا يف وجه هذه اإلجراءات الظاملة، هذا حقنا ونحن منارس حقنا يف إطار 

القانون الدويل. نريد أرضنا نريد بلدنا، نريد دولتنا املستقلة يف حدود 67.

س: ماذا عن الجهود املرصية وحمالت التشكيك التي تعرضت لها مرص؟ وقلت يف خطابك إن هناك 
متنورين ووطنني يف “حامس” وهذا جديد؟

أن  وقيادتها  حامس  حركة  فعىل  االنقسام،  حالة  إنهاء  يف  اإلرساع  إىل  دعويت  لذلك  مهم،  سؤال  ج: 
تتوقف. وأقول لهم أن تصعيد الخالف مع مرص الشقيقة بسبب األنفاق ال يخدم سوى إرسائيل 
ومخططاتها، فإرسائيل تريد أن تتخلص من أي التزام تجاه القطاع، ومعظم القادة اإلرسائيليني، 
اإلرسائييل، مرشوع  املرشوع  مصلحة  يف  يصب  وهذا  الخاص،  كيانه  للقطاع  يكون  ليك  يعملون 
الحكومة وخارجها،  التي تقرتحها عدة أطراف إرسائيلية من داخل  املوقتة  الحدود  الدولة ذات 
وتقوم عىل أساس كيان يف غزة مرتبط سياسياً ال جغرافياً بجزر وكانتونات فلسطينية يف الضفة 

الغربية تقع خلف جدار الفصل العنرصي.

وهنا أيضاً كام يف خطايب أخاطب قيادة حركة حامس، وبالذات للوطنيني واملتنورين من كوادرها 
وقياداتها، هنالك كثريون يعلمون وكثريون يفهمون الحقيقة، وهناك كثريون يعلمون ماذا يجب 
نتائج االنقالب وما جرى من  َقّوموا مبسؤولية  أن يفعل ألنهم وطنيون ومتنورون، أقول لهؤالء، 
مآس، وَقّوموا ردود الفعل عىل ترصيحاتكم وأفعالكم، وقّوموا كم تكسب إرسائيل من االنقسام 
وكم يخرس الشعب الفلسطيني. ألنه أقل كلمة تقولها إرسائيل وقت اللزوم عندما ُيزنقون مع من 
نتكلم، هنالك غزة والضفة، هذه حجة مخبأة يف أي وقت ُيزنقون يف حل يقولون مع من نتكلم، 
علينا أن ننتبه إىل وحدة الشعب الفلسطيني، ملصلحتنا جميعاً، ملصلحة كل الشعب الفلسطيني 

واألمة العربية واإلسالمية والعامل، إذا حلت قضيتنا تحل كل بؤر الرصاع يف العامل.

وأقول مرة ثانية إن التوقيع عىل الوثيقة املرصية، والذهاب إىل االنتخابات الرئاسية والترشيعية 
هو الطريق األمثل، إن مل يكن الطريق الوحيد، حتى يقول الشعب الفلسطيني كلمته، ويحدد 

خياراته الوطنية.
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س: عام عىل الحرب والعدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة، متى سرنى عملية إعادة اإلعامر يف غزة وقد 
رصد املجتمع الدويل يف مؤمتر رشم الشيخ العام املايض مليارات لذلك؟

ج: صحيح يف مؤمتر رشم الشيخ بعد العدوان رصد أكرث من 4.7 مليار دوالر لكن ما زالت يف خزائن 
الدول املانحة، نحن اقرتحنا إعادة إعامر ما دمرته الحرب من خالل املؤسسات الدولية، رفضوا إما 

من طريقنا أو ال، ولو رصف بعض هذه األموال ألعيدت الحياة لقطاع غزة.

وهنا ال بد من التأكيد أنه ال طريق إال بإعادة اللحمة وبرسعة بإجراء االنتخابات ويختار الشعب 
من يريد.

س: ماذا عن صفقة “زين” لالتصاالت واملستثمرين؟

ومن  )زين(  صفقة  فلدينا  كويتيون  مستثمرون  الفلسطينية  األرايض  إىل  يأيت  أن  نتمنى  نحن  ج: 
يعودوا إلكامل  أن  ونأمل  الصفقة  أمام هذه  فعاًل  زالت  قد  العقبات  أن  للجميع  نقول  خاللكم 

هذه الصفقة نحن جاهزون لها.

ونقول إننا اليوم جاهزون أكرث من ذي قبل، فلدينا العديد من املشاريع الحيوية واالستثامرية. 
نتمنى  املهمة  االقتصادية  القطاعات  من  وغريها  سياحية  ومشاريع  إسكان  مشاريع  لدينا 
بكل  وسيحظون  معنا  ويشاركوا  فلسطني  يف  يستثمروا  أن  الكويتيني  املستثمرين  إخواننا  من 
وفرص  ملموس  اقتصادي  منو  ولدينا  أمنياً  استقراراً  لدينا  وأن  خاصة  والتشجيع،  التسهيالت 

استثامرية مجدية.

هنا ننظر إىل دور كويتي للمساعدة يف دفع هذه النهضة االقتصادية إىل األمام.

وثيقة رقم 3:

بيان صادر عن مكتب نائب وزير الخارجية اإلرسائييل داين أيالون يحتج 
فيه عىل أوامر اعتقال بريطانية بحق شخصيات إرسائيلية رفيعة املستوى3

5 كانون الثاين/ يناير 2010

البارونة  العامة،  البيطانية  املدعية  مع  اليوم  أيالون  داين  السيد  الخارجية  وزير  نائب  اجتمع 
إصدار  إرسائيل عىل  دولة  احتجاج  عن  أيالون  الخارجية  وزير  نائب  عب  االجتامع،  سكوتلند. خالل 
أوامر اعتقال يف بريطانيا بحق شخصيات إرسائيلية رفيعة املستوى. كام أوضح نائب وزير الخارجية 
بأن رفع الدعاوى ضد شخصيات إرسائيلية رفيعة املستوى يف بريطانيا هو أمر ال يطاق وال يحتمل وأن 

هذا الوضع “سيثقل ويلقي بظله عىل استمرار العالقات الطبيعية بني الدولتني”.

أنها  إىل  وأشارت  املوضوع،  هذا  إىل  بإسهاب  جانبها  من  العامة  البيطانية  املدعية  وتطرقت 
تعي ألهمية هذا املوضوع ولرضورة إيجاد حل له، وبأرسع وقت ممكن. وأوضحت املدعية العامة 
بأن الحكومة البيطانية تدرس يف هذه األيام مواصلة اتخاذ الخطوات املطلوبة من أجل حل هذه 

املشكلة. 


