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أبناء املخيم. ودعا “األونروا” إىل مضاعفة جهودها مع الدول املانحة من أجل توفري األموال إلعادة 
امللتزمة إعامر  الشاملة ألبناء املخيم والضغط عىل الرشكة  الطوارئ اإلغاثية  اإلعامر واستمرار خطة 
الرزمة األوىل لترسيع اإلعامر وتسليمها ألصحابها نهاية شهر كانون ثاين املقبل، خاصة وأنها تخلفت 
عن املوعد املحدد ما يقارب األربعة شهور، وكذلك مواصلة اإلعامر ومعالجة املالحظات الفنية وذلك 

اختصاراً للوقت الزمني املفرتض إلنهاء إعامر املخيم.

كام دعا الجهات والدوائر املعنية إىل توفري الخدمات الشاملة والكاملة وبشكل خاص االستشفاء 
وإعطاء بدل اإليجار للجميع واتخاذ إجراءات إدارية لضبط النفقات وهدر األموال والسمرسة. وشدد 
عىل أن دور منظمة التحرير الفلسطينية هو دور الرشيك يف إعادة إعامر املخيم وإنهاء معاناة أبنائه 
مناشداً املانحني وال سيام الدول الخليجية منها بذل الجهود من أجل توفري األموال لإلعامر ولعب دور 

الرشيك يف تقرير مستقبل املخيم وطريقة إدارته.

وثيقة رقم 292:
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أجرى املقابلة حازم مبيضني، عاّمن

س: واضح أن التحرك األمرييك ضد الرجوع بامللف الفلسطيني إىل مجلس األمن قد بدأ مبكراً، كيف 
تتصورون التطورات يف حال لجأت واشنطن إىل الفيتو؟

ج: التحرك األمرييك خاطئ ألننا يف األساس مل نذهب إىل مجلس األمن لالعرتاف بالدولة الفلسطينية، 
ذهبنا إىل مجلس األمن وسنستمر يف الذهاب إىل مجلس األمن من أجل مسألة االستيطان، وعدم 
رشعيته، وهذا ما ورد يف خطاب هيالري كلينتون مؤخراً يف مؤسسة سافان، حيث قالت إن استمرار 
االستيطان غري رشعي، إذاً نحن نتكلم عن ذلك، ولكن األمريكان يستبقون األحداث، ويتحدثون 
الفلسطينية تريد أن تذهب ملجلس األمن لالعرتاف بالدولة الفلسطينية، وهذا  عن أن السلطة 
غري صحيح حتى اآلن ولكن هذا أحد خياراتنا يف املستقبل، وليس اآلن. وقد طلبنا من مندوب 
عدم  ودول  العربية  الدول  مع  االستيطان  موضوع  حول  التشاور  الدولية  املنظمة  يف  فلسطني 
االستيطان  مسألة  أجل  من  األمن  ملجلس  بطلب  يتقدم  أن  أجل  من  اإلسالمية  والدول  االنحياز 

فقط.

س: كيف تتصورون الدور العريب إجاماًل، والدور األردين عىل وجه الخصوص يف املرحلة املقبلة؟ 

ج: الدور العريب مساند متاماً، والدور األردين قريب منا جداً، أعني أننا ملتصقني مع بعضنا البعض 
نحن واألردن ومرص بالذات، وبالتايل مع رئيس لجنة املتابعة العربية، إذا مل تنعقد لجنة املتابعة 
لجنة  رئيس  مع  واألخرى  الفرتة  بني  نجريها  التي  املشاورات  بعض  هناك  األقل  فعىل  العربية، 
املتابعة، مع وزير خارجية األردن، مع وزير خارجية مرص، وأحياناً بعض الدول العربية القليلة يف 
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فرتات ما بني االجتامعات، لذلك األردن دامئاً وأبداً يف صورة كل ما يجري، والعرب حسبام رأينا يف 
لجنة املتابعة العربية يف اجتامعها األخري كان موقفهم إيجابياً.

س: إىل أين وصلت جهود املصالحة الوطنية، من حيث يرى كثريون، ومن بينهم عىل وجه الخصوص 
إرسائيليون، أن ال جدوى من التوصل إىل اتفاق مع السلطة واملنظمة، يف ظل الحالة الراهنة يف 

قطاع غزة؟ 

املصالحة  هذه  إىل  نصل  أن  األسايس  وهدفنا  مستمرة،  الوطنية  املصالحة  إىل  للتوصل  مساعينا  ج: 
لالنتخابات،  واإلعداد  غزة،  بناء  بإعادة  تقوم  مستقلني،  حكومة  أو  تكنوقراط  حكومة  لتشكيل 
دمشق  يف  كانت  وقبلها  دمشق  يف  كانت  آخرها  الحوارات،  من  جملة  هناك  الهدف.  هو  هذا 
الرفض، حتى  تواصل  أن حامس  والسبب  إىل صيغة،  األطراف  تتوصل  مل  اآلن  ولكن حتى  أيضاً، 
عندما نتكلم عن مجريات األمن فإن حامس مل تقدم مقرتحاً واحداً بينام تواصل االعرتاض دون 
منا مبصالح شعبنا وهي عندنا فوق كل االعتبارات، سنذهب  البدائل، ومع ذلك والتزاماً  اقرتاح 
إىل دمشق مرة أخرى بعد شهر، أو أقل أو أكرث لنتابع هذا الحوار، ويف اللحظة التي تذهب فيها 

حامس لتوقيع الوثيقة املرصية، ستكون املصالحة قد بدأت مرحلة اإلنجاز.

س: هل هناك اتصاالت بينكم وبني القوى اإلرسائيلية املؤمنة بالسالم وحل الدولتني؟

ج: هناك اتصاالت مستمرة ومل تنقطع يوماً، واليوم سيكون هناك يف رام الله لقاء بني 100 شخصية 
من  عدداً  أجرينا  أن  وسبق  الرئاسة،  مكتب  يف  الفلسطينية  الشخصيات  من  وعدد  إرسائيلية 
اللقاءات األخرى للجاليات اليهودية يف العامل، مثل األيباك يف واشنطن ثم األيباك يف نيويورك ثم 
الجالية اليهودية يف باريس ثم واشنطن، نري إيست أنستيتيوت، أتوا إلينا من أمريكا إىل رام الله، 
وقبلها يف أمريكا الالتينية وقبلها يف كل مكان، إذاً االتصاالت مستمرة، ولكن اليوم سيكون هناك 

لقاء مع 100 شخصية إرسائيلية يف رام الله.

س: هل هناك دور محدد منتظر من الرباعية الدولية؟ 

ج: نعم بالتأكيد، اآلن وبعد أن عب االتحاد األورويب عن موقف واضح وممتاز ومحدد يف بيانه األخري، 
وعزز فيه بيانه الذي أصدره يف العام املايض، هذا البيان أصبح عالمة فارقة يف السياسة األوروبية، 
املطلوب اآلن، وهذا ما نقوم به، وهذا ما تحدثنا فيه مع الدول العربية، ويكن أن نشكل وفداً 
عربياً مشرتكاً ليلتقي مع أطراف الرباعية لتبني البيان الذي صدر عن االتحاد األورويب، ألنه بيان 
عظيم، ونحن مستعدون لنوقع عليه فوراً، فاالتحاد األورويب تقدم بخطوة، وهناك اآلن موجة من 
الحديث أكرث فأكرث عن الدولة الفلسطينية، كام حدث يف الرنوج التي رفعت التمثيل الفلسطيني 
بالدولة  تباعاً  ستعرتف  الالتينية  أمريكا  دول  إن  ثم  جداً،  ممتاز  وهذا  سفارة،  درجة  إىل  فيها 
الفلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران، وأظن أن هذا الجو يصب يف مصلحة التحرك باتجاه 
الرباعية، لتأخذ أوالً موقفاً كموقف االتحاد األورويب، وثانياً أن يكون هناك آلية واضحة ومحددة 
لعملها إذ ال يكفي أن تتوقف األمور عند أن يذهب املبعوث األمرييك ويأيت املبعوث األمرييك وال 
أوالً،  أن يف هذا مصلحة ألمريكا  وبديهي  السالم،  عملية  كله يف  العامل  إقحام  يجب  اآلن  نتيجة، 

ومصلحتنا ومصلحة العامل كله.
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س: ماذا عن سلبيات وإيجابيات التفكري بحل السلطة الفلسطينية؟ 

ج: أوالً ليس هناك من تحدث بنص واضح ورصيح عن حل السلطة، نحن قلنا دامئاً أن لدينا خيارات 
كثرية، عندما نفشل يف كل يشء، نلجأ إىل يشء آخر بدل التوقف والفرجة، ليس معنى هذا أن 
نحل السلطة ومنيش، ألن حل السلطة واملغادرة سيؤدي إىل فوىض، ولكن باملقابل يجب أن نفكر 
يف يشء لنضع إرسائيل يف الزاوية، وكام قلت سابقاً فإن االحتالل اإلرسائييل هو أرخص احتالل يف 
التاريخ، وإرسائيل تحتل وليس عليها أي مسؤوليات، لها الواقع ولنا االسم، هذه املعادلة السخيفة 
يجب أن تحل، ولكن كيف؟ نحن نرى أن علينا امليض يف خياراتنا كلها، نحن بدأنا يف الخيار األول، 
وهو الذهاب إىل مجلس األمن من أجل وقف االستيطان، وهناك بني أيدينا اآلن خيارات أخرى، 
وبعدها منتلك خيارات متتابعة ومتصلة، ومبعنى أن ال يسبق خيار خياراً آخر، ولكن إذا فشلنا يف 
كل يش، علينا أن نتوقف يف لحظة مراجعة شاملة لنفكر يف كيفية حل مشكلتنا مع هذا االحتالل، 
الذي أعيد القول إنه أرخص أنواع االحتالل، فهو ال يكلف اإلرسائيليني شيئاً، ويف نفس الوقت هو 

مستمر باحتالل األرض، يلك ويحكم وال يعطي.

وثيقة رقم 293:
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والدولية  األمريكية  واملساعي  الجهود  بإفشال  اإلرسائيلية  الحكومة  به  تقوم  الذي  الوقت  يف 
والقرارات  وللقوانني  املوقعة  لالتفاقيات  وتتنكر  معنى،  ذات  مفاوضات  عملية  إطالق  إىل  الهادفة 
سلطات  تواصل  واستقالله،  حريته  عىل  وتؤكد  الفلسطيني  الشعب  حقوق  عىل  تنص  التي  الدولية 
كافة  الحائط  بعرض  العدوانية ضد شعبنا، ضاربة  وانتهاكاتها  تصعيد مامرساتها  اإلرسائييل  االحتالل 
النداءات واإلدانات واملطالبات الدولية لوقف هذا التمرد الصارخ عىل الرشعية الدولية ورشعة حقوق 

اإلنسان واتفاقيات جنيف وغريها. 

ال زالت سلطات االحتالل اإلرسائييل تواصل استهدافها للقدس ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية، 
من  للنيل  حفرياتها  وتواصل  والسكانية،  والثقافية  والدينية  السياسية  معاملها  تغيري  عىل  وتعمل 
وتقوم  غزة،  قطاع  ضد  الظامل  وحصارها  اإلجرامي  عدوانها  وتواصل  كام  ومحيطه،  األقىص  املسجد 
البيد  بتعطيل  وتقوم  والبحر،  الب  يف  الفلسطينيني  واألطفال  املواطنني  باغتيال  املعادية  طائراتها 
املناهضة  السلمية  الشعبية  للمسريات  قمعها  بتصعيد  الوقت  ذات  يف  وتستمر  الفلسطيني،  الدويل 
ضد  املستمر  عدوانهم  يف  وتحميهم  للمستوطنني  العنان  وتطلق  والتوسع،  الضم  وجدار  لالستيطان 
شعبنا وممتلكاته خاصة يف مناطق نابلس والخليل، ويوم 2010/12/18 أقدم قطعان املستوطنني عىل 
إرضام النار يف قطيع من املوايش وأحرقوا 17 رأساً منها يف “خربة طويل” جنوب نابلس، وذلك تعبرياً 

عن تفيش العنرصية والهمجية ومدى التدهور األخالقي الذي وصلته سلطات االحتالل اإلرسائييل. 


