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التوصل إىل اتفاق لتحقيق هذا الهدف يف موعد ال يتجاوز عاماً واحداً اعتباراً من شهر سبتمب/ 
أيلول 2010، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية يف هذا الشأن.

الظامل  اإلرسائييل  الحصار  إنهاء  إىل  يؤدي  مبا  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الدويل  املجتمع  مطالبة   –4
الال إنساين عىل قطاع غزة بشكل فوري.

رضورة إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضامن الحقيقي   –5
للحفاظ عىل مصالح الشعب الفلسطيني.

دعوة اللجنة إىل عقد اجتامع خالل شهر من تاريخه للنظر يف البدائل التي طرحها فخامة الرئيس   –6
محمود عباس وتحديد الخطوات املطلوب اتخاذها يف هذا الشأن.

وثيقة رقم 234:

يتعلق  الوطنية، فيام  املصالحة  الزهار حول مباحثات  مقابلة مع محمود 
بلجنة االنتخابات، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية234 ]مقتطفات[

8 ترشين األول/ أكتوبر 2010

أجرى املقابلة املركز الفلسطيني لإلعالم، غزة

س: نستهل هذه املقابلة بسؤالك عن الجديد يف ملف املصالحة الفلسطينية، وهل ترى أن التفاؤل 
السائد يف لغة حركتي “حامس” و“فتح”، سيفيض إىل واقع جديد عىل األرض يف القريب العاجل؟ 

قد  “حامس”  كانت  القضايا  هذه  ومعظم  مُعلقة،  كانت  التي  القضايا  بعض  هناك  بدايةً،  ج: 
أن  عىل  مرصة  كانت  “حامس”  املركزية،  االنتخابية  اللجنة  تشكيل  فمثالً  رؤية،  فيها  قدمت 
يتم تشكيل هذه اللجنة بالتوافق، وكانت “فتح” تريد أن تكون يف يد أبو مازن فقط، القضية 
يتم  أن  كانت “حامس” ترص عىل  والتي  باالنتخابات،  الخاصة  القضائية  باللجنة  تتعلق  الثانية 
بأن  “حامس”  مطالبة  كانت  الثالثة  والقضية  مازن،  أبو  يد  يف  تركها  وعدم  بالتوافق،  انتخابها 
بعد  الفلسطينية  الفصائل  من  واملشكلة   – الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املؤقتة  القيادة  تكون 
تستكمل  أن  كان يجب  التي  القضايا  بعض  االتفاق – غري معطلة وغري محيدة، وكانت هناك 

األمني.  بامللف  واملتعلقة 

اآلن، “فتح” وافقت عىل النقاط الثالث األوىل، حسب رؤية “حامس” بعد رفضها لها قبل ذلك، 
لها  ُحدد  القضايا  األمنية، وهذه  باملسألة  املتعلقة  القضايا  استكامل  واحد، وهو  وبقي موضوع 

موعد هذا الشهر ليتم النقاش فيها. 

بعيداً عن التفاؤل والتشاؤم، هذه امللفات إذا متت واستكملت، فسيكون من السهل الذهاب إىل 
القاهرة للتوقيع عىل املصالحة. 

س: ُنقل عن بعض مسئويل الحركة قولهم، إن امللف األمني هو األكرث تعقيداً فيام تبقى من ملفات 
املصالحة، هل من املمكن أن يعيدنا هذا امللف إىل املربع األول؟ 
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ج: يجب التأكيد عىل أن امللف األمني متت مناقشته خالل اللقاءات السابقة باستطراد، وبقي منه 
القليل، وبالتايل نحن نتحدث عن القليل، وليس امللف األمني بكامله، ويف حال تم االتفاق عىل 

املتبقي من امللف األمني فسينتهي ولن يصبح عقبة. 

الحديث عن املصالحة، تتواصل املشادات اإلعالمية بني األطراف، يف وقت تتواصل فيه  س: وسط 
أيضاً الحملة التي تشنها مليشيا عباس ضد أنصار حركة “حامس” يف الضفة الغربية، كيف تفرس 

ذلك؟ 

األمنية   األجهزة  رؤساء  املصالحة؛  تريد  ال  الفلسطيني  للشعب  وواضحة  معروفة  أطراف  هناك  ج: 
أيضاً  فياض  ليست يف صالحهم، و“حكومة”  املصالحة  أن  يدركون  تعاونوا مع “إرسائيل”  الذين 
تكون حكومة من  أن  إمكانية  لها  وليس  الصفر،  املصالحة، هذه “حكومة” جاءت من  تريد  ال 
فرتة  يف  األمرييك  والطرف  املصالحة،  يريد  ال  “اإلرسائييل”  الطرف  أن  بجانب  االنتخابات،  خالل 
املصالحة  تعطيل  وليتم  لنا،  بالنسبة  القضية معروفة  بالتايل هذه  الفرتات وقف يف وجهها،  من 
يتم تفعيل القمع يف الضفة الغربية، ولكن يف املحصلة هذا ال يخدم أبو مازن، ألن هذه الوسائل 
القمعية والتي استخدمت قبل ذلك ضد “حامس” يف غزة، مل تستطع أن تحقق أهدافها، بل عىل 

العكس انعكست سلباً عليهم يف االنتخابات وصوت الشارع ضدهم فيها. 

).....(

س: قلتم يف ترصيحات سابقة إن الرئيس أبو عامر أوعز لـ“حامس” بتنفيذ عمليات خالل حصاره يف 
رام الله، هل نتوقع مثالً أن يصل أبو مازن إىل هذه املرحلة يف التعاطي مع الحركة؟ 

ج: أبو عامر مل يوعز إىل “فتح” للحديث مع “حامس” لتنفيذ عمليات انطالقاً من دعمه للمقاومة 
بل انطالقاً من رغبة يف استخدام العمليات ألغراض تكتيكية، أذكر أنه كان هناك مؤمتر شعبي 
حرضته أنا وهاين الحسن وأبو عيل شاهني وعبد الله الحوراين يف قاعة الشيخ عواد باألزهر، ويومها 
طالب الناس هناك برضورة أن تنفذ “حامس” عمليات ضد االحتالل “اإلرسائييل”، وهذا مل يكون 
رّساً.. أبو عامر أرادها وسيلة تكتيكية للضغط عىل “إرسائيل” من خالل “حامس”.. أبو مازن 
ال يلك هذه الجرأة والفكرة، وال يستطيع أن يغامر بحياته من أجل أمر كهذا، وأنا قصدت من 
ألغراض  اللحظات  بعض  استخدمت يف  املقاومة  أن  فكرة  الناس  أمام  أضع  أن  الكالم  هذا  وراء 
تكتيتة، وليست من منطلق القناعات لتحسني رشوط التفاوض، لذلك ال نريد أن تتكرر تجربة أن 
تستخدم املصالحة أو املقاومة لتحسني رشوط التفاوض، ولكن ال بد أن تكون انطالقاً من قناعات 

ورؤى اسرتاتيجية. 

).....(

س: هل املقاومة بعد حرب غزة جاهزة لحرب جديدة قد تكون أشد كام يرصح قادة االحتالل؟ 

الدفاع عن  إال  “اإلرسائييل”،  العدو  أو غريها يف مواجهة  الفلسطيني يف غزة  الشعب  أمام  ليس  ج: 
“اإلرسائيلية”  الغطرسة  نظرية  وكرس  “اإلرسائيليني”،  صفوف  يف  الخسائر  أكب  وإيقاع  النفس، 

وإفشال مخططاته يف الوصول إىل األهداف املطلوبة. 


