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وثيقة رقم 284:

مقابلة مع األمني العام للجبهة الدميوقراطية لتحرير فلسطني نايف حوامتة 
حول سياسة السلطة الفلسطينية، ومفاوضات التسوية284

13 كانون األول/ ديسمب 2010

أجرى املقابلة شادي جابر، دمشق

س: ما هو تعليقكم عىل الوثائق التي نرشها تباعاً موقع ويكيليكس؟ وال سيام ما يتعلق منها بالشأن 
الفلسطيني.. وهل لفت نظركم شيئاً فيها؟

األمريكية  السياسة  ودور  خبث  حقيقة  كشف  بل  بجديد،  يأتِ  مل  ويكيليكس  موقع  نرشه  ما  ج: 
تم ترسيبها ونرشها متس مجموع  التي  فالوثائق  وعاملياً،  أوسطياً  الدفاع عن مصالحها رشق  يف 
السياسة األمريكية عىل مدى سنوات، وغالبيتها متت يف عهد سابق لعهد الرئيس األمرييك باراك 

أوباما الذي يحمل برنامجاً سياسياً مختلفاً عىل الصعيدين الداخيل والخارجي.

هذه الوثائق تؤرش إىل أن السياسة األمريكية ال تتسم بالشفافية واملصداقية، وتترصف من موقع 
تقرير  يف  وحقها  الشعوب  لقضايا  اهتامماً  تدير  ال  العامل،  دول وشعوب  تجاه  الفوقية  العجرفة 

املصري والديقراطية التعددية والعدالة االجتامعية.

كذلك تكشف هذه الوثائق هزالة السياسات العربية ونظرة اإلدارات األمريكية الفوقية للعرب، 
ويف  األمرييك،  امللعب  إىل  جرها  وتحاول  السياسات  تلك  تحتقر  األمريكية  اإلدارات  هذه  وأن 
املغلقة،  الغرف  يف  تقول شيئاً  باالزدواجية، فهي  تتسم  بأنها  العربية تكشف  السياسات  املقابل 

بينام تقول النقيض وأشياء أخرى لالستهالك املحيل يف العلن.

أنا أعتقد أن الوقت قد حان ألن تتعلم السياسات العربية الدروس التي اكتشفتها شعوب البلدان 
العربية مراراً وتكراراً، وأنا أدعو إىل أن تتقدم السياسات العربية إىل منهج جديد يقوم عىل احرتام 
شعوبها، فتقول يف الرس ما تقول يف العلن وتغادر االزدواجية يف الخطاب السيايس وتفتح أفقاً أمام 
شعوبها بالديقراطية والعدالة االجتامعية وتنفتح عليها بخطاب شفاف، هذا هو الطريق لتنتزع 
األمريكية. وذلك  باإلدارات  للرشعية ممثاًل  عن غطاء  بحثاً  وليس  رشعيتها بني صفوف شعوبها، 
بدالً عن املناورات والتكتيك القصري النفس، وبدالً عن سياسات تقوم بأدوار تشبه السمرسة بني 

العواصم العربية وبني اإلدارات األمريكية عىل حساب الشعوب العربية ومن حولها.

تزال  ال  التي  الفلسطينية  السياسية  القوى  بعض  ازدواجية  إىل  النظر  تلفت  الوثائق  هذه  ثانياً: 
ما  القوى وبني اإلدارات األمريكية. وكثرياً  العربية بني هذه  تستجيب لبعض سياسات السمرسة 
وقعت هذه الرسائل والوثائق والتقارير موقع الكذب عىل قوى يف منطقتنا، مثاًل ألبست – نقاًل 
عن مصادر إرسائيلية – السلطة الفلسطينية ثوباً غري ثوبها باالدعاء الذي غالباً ما كررته الدوائر 
السياسية اإلرسائيلية بأن السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية قد وافقت وشجعت إرسائيل 
عىل حروبها ضد أبناء شعبنا، بينام يتضح من هذه الوثائق أن السلطة الفلسطينية ومرص باالسم 
رفضتا سياسة العدوان اإلرسائيلية، كام أن هذه الوثائق تدحض دعاوى إرسائيل بأن حربها عىل 
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قطاع غزة )الرصاص املصبوب( كان هدفها تصفية حامس وتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، 
فقد اتضح من هذه الوثائق أن السلطة رفضت ذلك جملة وتفصياًل، وأدانته رساً وعلناً.

س: كيف تقرؤون التعرث الحاصل يف مفاوضات السالم عىل خلفية استمرار إرسائيل باالستيطان؟. وما 
رأيكم بالخيارات التي تحدث عنها رئيس السلطة محمود عباس؟

ج: نحن يف الجبهة الديقراطية لتحرير فلسطني ومنذ مؤمتر مدريد يف أكتوبر 1991، متسكنا بالقرارات 
التي اتخذناها باإلجامع يف إطار املجلس الوطني ملنظمة التحرير الذي انعقد يف الجزائر، والتي 
تعلن قبل مؤمتر مدريد بأسابيع وتحديداً يف سبتمب 1991 أن املجلس الوطني يقرر االستعداد 
للذهاب إىل هذا املؤمتر برشوط محددة، أولها حق الشعب الفلسطيني بأن يثل نفسه بنفسه 
التحرير من ممثلني للضفة الغربية  التحرير االئتالفية وأن يتشكل وفد منظمة  يف إطار منظمة 
والقدس وقطاع غزة والشعب الالجئ يف الشتات، ثانياً: منظمة التحرير تؤكد رضورة الجمع بني 
القرارات الدولية وبني حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير املصري وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس وحق عودة الالجئني، وثالثاً: منظمة التحرير تسعى إىل وفد عريب موحد، ويف حال تعذر 

ذلك إىل تنسيق بني جميع الوفود العربية.

ولكن ما حصل أن الضغوط األمريكية آنذاك إىل جانب سياسات شامري كانت تنسف كل هذه 
إطار  فقط يف  ينعقد  مدريد  أن مؤمتر  الوطني، وترص عىل  اتخذناها يف مجلسنا  التي  القرارات 
القرارين 242 و338 دون أي إشارة إىل شعب فلسطني وال إىل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وال 
متثيل ألي وفد من منظمة التحرير بل فقط شخصيات مستقلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
قام عليها مؤمتر  التي  األسس  الحني عارضنا هذه  الديقراطية منذ ذلك  الجبهة  ولذلك نحن يف 
مدريد ودعونا إىل أسس جديدة تنسجم مع قرارات املجلس الوطني اإلجامعية ملنظمة التحرير، 
ولذلك انتقدنا وعارضنا أيضاً اتفاقيات أوسلو الجزئية واملجزوءة وتداعياتها، وليس فقط استمرار 
اتخذنا قراراً موحداً يف  بأنها عبثية مدمرة، وقد  إرسائيل يف االستيطان، وأطلقنا عىل املفاوضات 
املبارشة  املبارشة وغري  للمفاوضات  ال  يقول   2009 ديسمب  التحرير يف  ملنظمة  الوطني  املجلس 
دون الوقف الكامل لالستيطان، والعودة إىل مرجعية قرارات الرشعية الدولية، ودون سقف زمني 
الفلسطينية  السلطة  ذهاب  أيضاً  أدّنا  وقد  غزة،  قطاع  عن  بالكامل  الحصار  فك  ودون  محدد، 
بقرارات  االلتزام  ودون  لالستيطان  الكامل  الوقف  دون  انعقدت  ألنها  املبارشة  غري  للمفاوضات 
للمفاوضات  بذهابها  تكرس  السلطة  هذه  أن  بوضوح  وأعلنا  التحرير،  ملنظمة  املركزي  املجلس 
الشامل  الوطني  الحوار  وبقرارات  املركزي  املجلس  بقرارات  ممثالً  الفلسطيني  الوطني  اإلجامع 

يف القاهرة.

ولذلك نقول كفانا 19 عاماً من املفاوضات دون الوصول إىل حلول سياسية تؤمن الحدود الدنيا 
الفصائل  عليه جميع  وافقت  الذي  املرحيل  الوطني  بالبنامج  الوطنية ممثلة  من حقوق شعبنا 
الوفاق  وثيقة  وبرنامج  القاهرة  إعالن  وبوثائق  الشامل  الوطني  الحوار  والشخصيات يف  والقوى 

الوطني وأعامل ونتائج الحوار الشامل الثالث يف القاهرة.

نحن نعتقد أن املفاوضات يجب أن تشكل مدخاًل للوصول إىل حلول سياسية شاملة تلبي الحدود 
الدنيا من حقوق شعبنا ممثلة بالبنامج الوطني املرحيل واملوحد، ونرى أن الشعب الفلسطيني 
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الزمني  والسقف  الدولية  الرشعية  مرجعية  بدون  املفاوضات  إىل  العودة  حال  يف  الخارس  هو 
الحصار عن قطاع غزة، ذلك ألن املستفيد األوحد من  الكامل لالستيطان وفك  املحدد والوقف 

هكذا مفاوضات هو إرسائيل عىل حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.

منوذج جنوب إفريقيا 

س: هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية لديها بديل عن املفاوضات؟

ج: نحن ندعو إىل اسرتاتيجية فلسطينية وعربية جديدة، وحتى نتجاوز هذه املعادلة املرّة والعبثية 
التي أرشت إليها يف جوايب عىل السؤال السابق، فإننا ندعو إىل مقاربة جديدة تقوم عىل أساس 
املتحدة  األمم  رعاية  تحت  للسالم  جديد  دويل  مؤمتر  إىل  وندعو  الدولية،  الرشعية  قرارات 
املسؤولة عن وضع قراراتها موضع التنفيذ، مقاربة تقوم عىل مواصلة النضال من خالل التقدم 
الدويل مبرشوع قرار جديد يقوم عىل االعرتاف بحدود 4 يونيو 1967 حدوداً  إىل مجلس األمن 
 ،194 رقم  األممي  القرار  مبوجب  الالجئني  عودة  وحق  القدس،  وعاصمتها  الفلسطينية  للدولة 
وإذا استخدمت الواليات املتحدة أو غريها حق الفيتو عندئذ علينا كفلسطينيني وعرب أن ندعو 
إىل عقد دورة استثنائية للجمعية العمومية لألمم املتحدة مبوجب البند السابع من ميثاق األمم 
السالم”،  بعنوان “االتحاد من أجل  املتحدة  األمم  بند  العقوبات ومبوجب  املتحدة تحت طائلة 
الفيتو  لحق  قيمة  وال  بالكامل  األمن  مجلس  قرار  سلطة  االستثنائية  الدورة  لهذه  يكون  بحيث 
البلد، علاًم  واقعاً جديداً يف هذا  وأنتجت  إفريقيا  ألي دولة، وهناك سابقة حصلت مع جنوب 
حينذاك  وعارضت  األمن  مجلس  يف  الفيتو  استخدمت  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  أن 
انعقاد الدورة االستثنائية لكن مل يكن لذلك قيمة، فقد اتخذت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
ورضخت  استجابت  أن  إىل  العنرصية  بريتوريا  حكومة  عىل  عقوبات  تضمنت  حاسمة  قرارات 

للقرار األممي وقبلت بإجراء انتخابات متخض عنها فوز املناضل الكبري نيلسون مانديال.

أيضاً طالبنا السلطة الفلسطينية يف التقرير الذي صدر للتو عن اللجنة املركزية للجبهة الديقراطية 
بوضع خطة اقتصادية اجتامعية جديدة داخل األرايض الفلسطينية املحتلة تقوم عىل سحب اليد 
العاملة الفلسطينية من العمل يف بناء املستوطنات بالضفة الغربية، ذلك ألن هذه األيدي العاملة 
هي 100 باملئة فلسطينية، وقوامها 20 ألف فلسطينياً، 12 ألفاً منهم يعملون ببناء املستوطنات، 

و8 آالف يعملون يف املصانع املوجودة داخل هذه املستوطنات.

وقد بحثت هذا املوضوع مع األخ أيب مازن مطوالً، وكذلك مع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية 
سالم فياض، وكل منهام أقّر حينها بأن ذلك ممكن، ولكن حتى هذه اللحظة مل يتم اتخاذ أي خطوة 
عملية بهذا االتجاه، ونحن ما زلنا نرص عىل ذلك ونعتقد أن باإلمكان استيعاب كل العرشين ألف 
عامل يف هذه املستوطنات ومصانعها خالل خمسة أشهر بالحد األقىص، أي استيعاب أربعة آالف 
شهرياً، وذلك من خالل اعتامد سلسلة من القروض الصغرية واملتوسطة وبناء املساكن الشعبية، 
وقد دعوت دامئاً كل القوى الفلسطينية والدول العربية ودول العامل إىل دعم هذه الخطة من أجل 
تقليص حجم الفقر والبطالة، ويف ذات الوقت سحب اليد العاملة من املستوطنات، لكن دون رميها 
بالشارع ألن عدم إيجاد حلول ملشكالتها سيضطرها إىل العودة من جديد للبحث عن لقمة عيشها.
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أريد أن أقول للسلطة الفلسطينية إن ثلثي اليد العاملة يف الواليات املتحدة األمريكية – وهذا 
املساكن  يف  البناء  وأعامل  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  يف  مستوعبون   – املاليني  مئات  يعني 
املتحدة  الواليات  ليس موجوداً يف  عندنا، وهو  منه  االستفادة  الشعبية، وهذا درس مهم يجب 
فقط بل يف بلدان املركز الرأساميل عايل التطور يف أوروبا واليابان وكندا، ما اصطلح عىل تسميته 
)املليار الذهبي( بني املليارات الستة يف هذا العامل، وبالتايل نحن أحوج إىل هذا النوع من الحلول.

االنتقال لسياسة  الضفة وسلطة حامس يف غزة إىل  الفلسطينية يف  السلطة  كذلك دعونا وندعو 
الفلسطينية  األرايض  كل  يف  الفلسطيني  املجتمع  دمقرطة  أجل  من  العمل  عىل  تقوم  جديدة 
املحتلة وصوالً إىل تحوالت ديقراطية حقيقية شاملة لتمكني مئات األلوف يف كل من الضفة وغزة 
الشعبية والعملية،  الصمود ومقاومة االحتالل بكل أشكالها وأمناطها  االلتفاف حول برنامج  من 
وذلك بدياًل عن السياسة األوامرية الفوقية التي يارسها كل من السلطة الفلسطينية يف الضفة 
يتضمن  فال  حالياً،  القائم  الوضع  أما  مصريه،  يقرر  الذي  هو  فالشعب  غزة،  يف  حامس  وسلطة 
االنتخابات، وهي تحتكر  أشكال  أي شكل من  ترفض  باملطلق يف قطاع غزة، وحامس  انتخابات 
السلطة بالكامل وال تقبل حتى إرشاك حلفائها يف إطار تحالف القوى الفلسطينية، وكذلك الحال 
انتزاعها من بني  تم  النسبي، وقد  التمثيل  انتخابات جامعية وتقوم عىل  الضفة، فقط يوجد  يف 

أنياب االحتالل عندما كانت الضفة محتلة بالكامل.

أما االنتخابات األخرى، فقد قررنا باملجلس املركزي ملنظمة التحرير أن نذهب إىل انتخابات بلدية 
وذلك يف شهر سبتمب 2009 وأن تتم يف 17 يوليو 2010، ولكن ما حصل أن هذه االنتخابات تم 
إلغاؤها قبل 24 ساعة بقرار فردي من أيب مازن وسالم فياض، ويجب أن ينسحب األمر عىل كل 

االنتخابات األخرى من نقابات واتحادات.. وغريها.

اللجوء والشتات، ذلك  أرجاء مناطق  انتخابات يف مختلف  أيضاً عىل رضورة إجراء  نؤكد  ونحن 
السلطة  أبو عامر يف حينها وال  انتخابات، ال  العام 1979 إجراء  املناطق مل تشهد منذ  ألن هذه 
الفلسطينية برئاسة األخ أبو مازن أجرت انتخابات، وال تحالف القوى الفلسطينية فعل ذلك، بل 
إن االنتخابات الوحيدة هي تلك التي تجريها هيئة تشغيل وإغاثة الالجئني )األونروا( يف سوريا 

ولبنان وبعض منظامت وهيئات األمم املتحدة.

وثيقة رقم 285:

كلمة بنيامني نتنياهو أمام مؤمتر الجليل حول وسائل تطوير الجليل285

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

14 كانون األول/ ديسمب 2010

العثامين  الحاكم  ]مقر  الرسايا  مقر  واحدة يف  يف خيمة  معاً  املجتمعون هنا  الكرث  األصدقاء  أيها 
إىل  أتطرق  فيها )وسوف  املوجودة  املواقع  أروع  بيت شآن وما  ما أجمل  الـ 19[.  القرن  أواخر  من 


