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وثيقة رقم 254:

املصالحة  حول  الربدويل  صالح  حامس  حركة  يف  القيادي  مع  مقابلة 
الفلسطينية254 

5 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

أجرى املقابلة املركز الفلسطيني لإلعالم، غزة

س: ما هو مصري لقاء دمشق بعد ترصيحات عباس األخرية، التي رفض فيها مشاركة حامس يف صياغة 
األجهزة األمنية؟

ج: ترصيحات سلطة فتح يف هذا الصدد كثرية، وجهة نظرنا أننا لن نخضع عملية املصالحة لترصيحات 
تصدر من هنا وهناك، فاملحك الحقيقي هو الجلوس عىل طاولة الحوار بعقلية متفتحة وقلب 

وإرادة قوية، حينها نستطيع أن نضع كل األمور عىل طاولة الحوار.

بالفيتو عىل أن تشارك حامس يف األمن، فهذه املسألة أصاًل هي أساس جلستنا  أما فيام يتعلق 
عىل  اتفقنا  حيث  األمني،  امللف  يف  القضايا  آخر  مناقشة  إىل  تهدف  والتي  دمشق  يف  القادمة 
تشكيل جلسة عليا إلعادة تشكيل وصياغة األجهزة وإعادة هيكلتها، ولذلك هذا الحديث يف هذا 
الوقت ال معنى له، فإذا كان ]كنا[ ذاهبني لرشاكة يف موضوع األمن وتفاهم عىل هذه الرشاكة 
آخر،  تفسري  يكون  ال  قد  أمر  هذا  األمن،  يف  ال رشاكة  أنه  حول  الحديث  يكن  فكيف  وآلياتها 

سنكتشفه عندما نجلس عىل طاولة الحوار القادمة.

س: يف حال توصلتم التفاق مع فتح، ما الضامنات للتنفيذ لو جرى التوقيع. وما هي السيناريوهات 
املطروحة لذلك. كيف ستتم؟

تكون  أن  لذا يجب  الغربية وقطاع غزة،  بالضفة  الوترية  بنفس  يكون  أن  االتفاق يجب  تطبيق  ج: 
األطراف كلها حريصة عىل تنفيذ االتفاق ألنه مصلحة مشرتكة، وكام أن مرص لجهة راعية للحوار 

ستكون شاهدة عىل التنفيذ، والتملص من تطبيقه سيعفو الطرف اآلخر من تطبيق التزاماته.

س: حامس طالبت مراراً بتهيئة األجواء وفتح ترص عىل تعكريها، ماهي دالالت ذلك وتأثريها عىل 
املصالحة؟

أمام  عقبة جسيمة  يشكل  الوظيفي  واإلقصاء  الضفة  اآلن يف  القائم  األمني  التنسيق  أن  ج: ال شك 
نجاح الحوار ولكن نحن ما نأمله من خالل هذا الحوار أن نضع قدمنا عىل أول طريق من طرق 
املصالحة، فهو يحتاج للمعاناة وضبط نفس يف كثري من املواقف، وحركة فتح مطلوب منها أن 
الذي ال يخدم إال  التعاون األمني  املهاترات وتوقف  تضغط عىل األجهزة وأن تتوقف عن هذه 

االحتالل الصهيوين.

س: بخصوص ملف املعتقلني، حامس كانت تشرتط يف السابق إطالق رساح املعتقلني يف سجون فتح؛ 
فهل لحامس رشوط قبل تنفيذ االتفاق؟

ج: نأمل يف هذا الصدد أن يتم االتفاق عىل إقناع حركة فتح أنه ال مجال العتقال السياسيني، ونأمل 
أن يتم التوصل لذلك بالحوار والتفاهم.
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س: بخصوص الفيتو األمرييك؛ هل تعتقدون أنه رفع عن املصالحة أم ما زال مفروضاً؟

فتح  حركة  تظل  أن  يجب  أنه  ذلك  معنى  وليس  صهيوين،  فيتو  ألنه  موجود  األمرييك  الفيتو  ج: 
مستسلمة لهذا الفيتو ال سيام أن الواليات املتحدة ال تقدم لهم أي أفق سيايس، فهي غري قادرة 
أصالً عىل لجم الكيان واالستيطان الصهيوين، ولذلك عىل فتح االنتباه عىل خطورة الوضع الذي 
املناورة  من  هامشاً  لنفسها  وتجد  الفيتو،  ذاك  عىل  تتعاىل  وأن  الفلسطينية  القضية  إليه  تؤول 

ومخرجاً للخروج من عباءة القرار الصهيوين واألمرييك.

س: هل هناك مخاوف لدى الحركة من أن تكون املصالحة لتمرير صفقة بني االحتالل وفتح؟

ج: نحن ذاهبون للمصالحة بتفكري اسرتاتيجي ال رجعة فيه وال نعتقد أن هناك خياراً غري املصالحة 
لتقوية السلطة يف مواجهة االحتالل، لذا نحن لن نعيش عىل فرضيات واحتامالت وسنعمل بكل 

قوتنا وجهدنا لجر فتح من مربع التعاون مع االحتالل إىل املربع الوطني.

كيف  األمنية؛  األجهزة  حول  وحامس  فتح  بني  بالتوافق  واملحادثات  املساعي  نجحت  حال  يف  س: 
تابع  ألف   15 وقرابة  الضفة  لحكومة  تابع  ألف موظف عسكري   70 قرابة  التعامل مع  سيتم 

لحكومة غزة؟

إليها وسيتم االتفاق عىل حل  الصدد سيتم االستامع  ج: هناك أفكار ومعطيات ومقرتحات يف هذا 
هذه اإلشكالية، فهذا األمر تطبيقه وحله ليس صعباً إن كانت هناك إرادة جدية.

س: يف حال فشل لقاء دمشق، ما خيار حامس القادم؟

ج: خيارنا أن نبحث عن طريق آخر للمصالحة القامئة عىل الثوابت الوطنية.

وثيقة رقم 255:

كلمة رمضان عبد الله يف مهرجان الذكرى الـ 23 لالنطالقة الجهادية لحركة 
الجهاد اإلسالمي، والذكرى السنوية الـ 15 الستشهاد األمني العام السابق 

للحركة فتحي الشقاقي255
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آله  وعىل  محمد  سيدنا  واملرسلني،  األنبياء  خاتم  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  لله  الحمد 
وصحبه، وعىل سائر إخوانه من األنبياء واملرسلني أما بعد:

اإلخوة واألخوات األعزاء

أحييكم بأطيب تحية، فالسالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

أرحب بكم جميعاً، كل باسمه، مع حفظ األلقاب، وأشكركم عىل حضوركم املبارك هذا، ومشاركتنا 
استشهاد  وذكرى  فلسطني،  يف  اإلسالمي  الجهاد  حركة  انطالقة  ذكرى  الوطنية،  املناسبة  هذه  إحياء 

مؤسسها وفارسها وقائدها أبو إبراهيم رحمه الله...


