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القمعية،  وأجهزتها  السلطة  مامرسات  استنكروا  الذين  الفلسطيني  شعبنا  أبناَء  نحّيي  سادساً: 
الطعام ومع كل  العادلة ألبنائنا املعتقلني املرضبني عن  وا عن تضامنهم ووقوفهم مع املطالب  وعبَّ
املعتقلني السياسيني.. وندعوهم إىل مواصلة دعم تحّركات أهايل املعتقلني، والضغط من أجل اإلفراج 

الفورّي عن كلِّ املعتقلني السياسيني، ووضع حدٍّ لتلك املامرسات واالنتهاكات.

***

عن  الفوري  باإلفراج  األمنية  وأجهزَته  عباس  محمود  نطالب  حركة حامس  يف  فإننا  الختام،  ويف 
املعتقلني السياسيني كافًة، وعىل رأسهم اإلخوة املرضبون عن الطعام، وإغالق ملف االعتقال السيايس 
الوطنية  وقواه  شعبنا  أبناء  إىل  والعودة  االحتالل..  مع  األمني  التنسيق  أشكال  كلِّ  ووقف  نهائياً، 
ملواجهة التحديات الكبى التي تواجه قضيتنا الوطنية.. من تواصل غول االستيطان الذي مل يبق ومل 
يذر، وخطط تهويد القدس واألقىص ورسقة املقدسات، ومحاوالت تفريغ املدينة املقدسة من أهلها 
ورموزها.... كل ذلك يحتُِّم عودًة للشعب ومراجعًة للحسابات والبامج وعدم اإلرصار عىل مواصلة 

السري يف طريق التيه والوهم واملفاوضات العبثية مع العدو الصهيوين املجرم.

حركة املقاومة اإلسالمية “حامس”

وثيقة رقم 297:

الفلسطينية من اعرتاف  السلطة  مقابلة مع صائب عريقات حول موقف 
بعض دول أمريكا الالتينية بدولة فلسطني297

21 كانون األول/ ديسمب 2010

أجرت املقابلة ليال بشارة

س: كيف تنظرون اليوم إىل املوقف األمرييك الذي أعلن عن فشل املفاوضات مع إرسائيل إلقناعها 
الجانب  طلب  عىل  بناء  الرشقية  والقدس  الغربية  الضفة  يف  االستيطان  بتجميد  أو  بوقف 

الفلسطيني؟ 

ج: عندما نقول وقف االستيطان مبا يشمل النمو الطبيعي والقدس الرشقية هذا ليس موقفاً أو رشطاً 
أو طلباً فلسطينياً. هذا التزام عىل إرسائيل من خارطة الطريق وال بد عىل إرسائيل أن تلتزم مبا 
عليها. سعت اإلدارة األمريكية لوقف االستيطان ولكن إرسائيل أفشلتها. وكنا نتوقع من اإلدارة 
األمريكية أن تقوم بتحميل الحكومة اإلرسائيلية املسؤولية عن هذه اإلجراءات األحادية الجانب 
وهذه اإلمالءات وتحديداً بالقدس. هذه اإلجراءات تهدد خيار الدولتني. اإلدارة األمريكية مطالبة 
اآلن بأن تدعم وأن تؤيد وأن تعلن اعرتافها بالدولة الفلسطينية يف حدود عام 1967. وال يعقل 
تكون  أن  دون  العامل  يف  لدولة  فال وجود  الدولتني.  بحدود  التعريف  دون  دولتني  الحديث عن 
لها حدوداً. عندما يطالب الجانب الفلسطيني اليوم بأن تعرتف دول العامل بدولة فلسطني عىل 
حدود عام 1967، فهو يف واقع األمر ما ينص عليه القانون الدويل كام يثبت مبدأ الدولتني. إذا 
كان كل طرف يقول إنه حريص عىل وجود دولتني فعليه أن يبادر باالعرتاف بدولة فلسطني عىل 



686

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

حدود عام 1967 ألنه هو الرد الطبيعي والقانوين عىل مامرسة إرسائيل الرافضة للقانون الدويل 

وللرشعية الدولية واملصممة عىل استمرار االستيطان بهذا الشكل.

س: كان أيضاً لبوليفيا املوقف باإلعالن أنها ستعرتف رسمياً بدولة فلسطني عىل حدود عام 1967 

بدولة  واعرتفتا  الخطوة  بهذه  قامتا  اللتني  واألرجنتني  الربازيل  بها  قامت  خطوة  بعد  وذلك 

الفلسطينية. ولكن ما يطرح  بالدولة  املقبل باالعرتاف  العام  فلسطني عىل أن تقوم األورغواي 

اليوم تساؤالً أيضاً هو أنه كان هناك ترصيح لرئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذي قال إن 

الفلسطينيني لن يذهبوا إىل االعرتاف األحادي بدولة فلسطني. كيف تعلقون عىل ذلك؟

ج: نحن لن نعلن من طرف واحد أو أحادي الجانب دولة فلسطني. دولة فلسطني أعلنت يف نوفمب 

عام 1988 يف مؤمتر “املجلس الوطني الفلسطيني” الذي انعقد يف الجزائر. وكان أن اعرتفت به 

األورغواي  وستكون   105 الدولة  البازيل  كانت  كام   106 الدولة  األرجنتني  وستكون  دولة   105

الدولة 107 دولة. عندما كان الرئيس محمود عباس يقوم بجولة يف أمريكا الالتينية قبل أشهر، 

كان الحديث يدور معهم حول االعرتاف بدولة فلسطينية عىل حدود عام 1967. وبالفعل هذه 

إىل  نسعى  ما  وهذا  الجغرافيا  خارطة  عىل  فلسطني  إعادة  مبثابة  هي  وشجاعة.  كبرية  خطوة 

االعرتافات  هذه  فإن  وبالتايل  العامل  دول  بها  تعرتف  أن  بد  ال  تعلن  عندما  الدول  ألن  تحقيقه 

يجب أن تتم. هناك اآلن 21 دولة يف االتحاد األورويب مل تعرتف بعد بالدولة الفلسطينية ونحن 

نطلب منها ذلك. هناك أيضاً يف آسيا دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية اللتني مل تعرتفا بعد ونحن 

نحثهم عىل االعرتاف. كذلك الحال بالنسبة ألسرتاليا ونيوزيلندة وكندا إضافة إىل الدول املتبقية 

عام كعرب  بشكل  نكثف جهودنا  أن  اآلن هو  املطلوب  الشاملية.  وأمريكا  الالتينية  أمريكا  من 

وكفلسطينيني ونستمر يف مساعينا حتى يقع االعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود عام 1967. هذا 

هو الطريق للحفاظ عىل دولتني.

أمرييك  مقابل رفض  الالتينية  أمريكا  دول  بعض  قبل  من  الفلسطينية  بالدولة  االعرتاف  اليوم  س: 

يف نفس الوقت، ماذا ميكن أن يؤثر عىل القضية الفلسطينية وعىل مسار مفاوضات السالم يف 

إمكانية التوصل إىل اتفاق سالم يف منطقة الرشق األوسط؟

ج: موقف الكونغرس األمرييك مرفوض. كان عليه أن يحمل الجانب اإلرسائييل مسؤولية اإلجراءات 

الدويل.  القانون  ومبخالفة  وباإلمالءات  باالستيطان  تقوم  التي  هي  إرسائيل  الجانب.  األحادية 

االعرتاف بدولة فلسطني ليس بإجراء أحادي الجانب، هو إجراء تقوم به الدول ذات السيادة يف 

الدولية وباعتبارها أيضاً جزءاً من الحفاظ عىل خيار دولتني.  التزاماتها  العامل باعتباره جزءاً من 

األمرييك األخري يشكل عقبة  الكونغرس  األمرييك األعمى إلرسائيل هو مشكلة وموقف  االنحياز 

أمام السالم. وهذا موقف سيايس يتعلق بالتحالف االسرتاتيجي األمرييك اإلرسائييل ونحن كعرب، 

لألسف، مل نستطع أن نتحدث مع الواليات املتحدة بلغة املصالح التي ال تفهم إال سواها. وبالتايل 

أصبحنا طرفاً يتأثر بالحدث دون التأثري عليه.


