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س: عام عىل الحرب والعدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة، متى سرنى عملية إعادة اإلعامر يف غزة وقد 
رصد املجتمع الدويل يف مؤمتر رشم الشيخ العام املايض مليارات لذلك؟

ج: صحيح يف مؤمتر رشم الشيخ بعد العدوان رصد أكرث من 4.7 مليار دوالر لكن ما زالت يف خزائن 
الدول املانحة، نحن اقرتحنا إعادة إعامر ما دمرته الحرب من خالل املؤسسات الدولية، رفضوا إما 

من طريقنا أو ال، ولو رصف بعض هذه األموال ألعيدت الحياة لقطاع غزة.

وهنا ال بد من التأكيد أنه ال طريق إال بإعادة اللحمة وبرسعة بإجراء االنتخابات ويختار الشعب 
من يريد.

س: ماذا عن صفقة “زين” لالتصاالت واملستثمرين؟

ومن  )زين(  صفقة  فلدينا  كويتيون  مستثمرون  الفلسطينية  األرايض  إىل  يأيت  أن  نتمنى  نحن  ج: 
يعودوا إلكامل  أن  ونأمل  الصفقة  أمام هذه  فعاًل  زالت  قد  العقبات  أن  للجميع  نقول  خاللكم 

هذه الصفقة نحن جاهزون لها.

ونقول إننا اليوم جاهزون أكرث من ذي قبل، فلدينا العديد من املشاريع الحيوية واالستثامرية. 
نتمنى  املهمة  االقتصادية  القطاعات  من  وغريها  سياحية  ومشاريع  إسكان  مشاريع  لدينا 
بكل  وسيحظون  معنا  ويشاركوا  فلسطني  يف  يستثمروا  أن  الكويتيني  املستثمرين  إخواننا  من 
وفرص  ملموس  اقتصادي  منو  ولدينا  أمنياً  استقراراً  لدينا  وأن  خاصة  والتشجيع،  التسهيالت 

استثامرية مجدية.

هنا ننظر إىل دور كويتي للمساعدة يف دفع هذه النهضة االقتصادية إىل األمام.

وثيقة رقم 3:

بيان صادر عن مكتب نائب وزير الخارجية اإلرسائييل داين أيالون يحتج 
فيه عىل أوامر اعتقال بريطانية بحق شخصيات إرسائيلية رفيعة املستوى3

5 كانون الثاين/ يناير 2010

البارونة  العامة،  البيطانية  املدعية  مع  اليوم  أيالون  داين  السيد  الخارجية  وزير  نائب  اجتمع 
إصدار  إرسائيل عىل  دولة  احتجاج  عن  أيالون  الخارجية  وزير  نائب  عب  االجتامع،  سكوتلند. خالل 
أوامر اعتقال يف بريطانيا بحق شخصيات إرسائيلية رفيعة املستوى. كام أوضح نائب وزير الخارجية 
بأن رفع الدعاوى ضد شخصيات إرسائيلية رفيعة املستوى يف بريطانيا هو أمر ال يطاق وال يحتمل وأن 

هذا الوضع “سيثقل ويلقي بظله عىل استمرار العالقات الطبيعية بني الدولتني”.

أنها  إىل  وأشارت  املوضوع،  هذا  إىل  بإسهاب  جانبها  من  العامة  البيطانية  املدعية  وتطرقت 
تعي ألهمية هذا املوضوع ولرضورة إيجاد حل له، وبأرسع وقت ممكن. وأوضحت املدعية العامة 
بأن الحكومة البيطانية تدرس يف هذه األيام مواصلة اتخاذ الخطوات املطلوبة من أجل حل هذه 

املشكلة. 
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املعادية إلرسائيل  املنظامت  الخارجية إىل خطورة تصعيد نشاطات  نائب وزير  هذا وقد تطرق 
واستغاللها لجهاز القضاء البيطاين بهدف مهاجمة إرسائيل. وشدد عىل ال معقولية الوضع يف ضوء 
حقيقة كون غالبية مواطني الدولة هم ممن يخدمون يف الجيش، مام يحول دون متكنهم من زيارة 

بريطانيا، األمر الذي سوف يس باملصالـح البيطانية أيضاً.

وثيقة رقم 4:

الفوالذي  والجدار  الفلسطينية  املصالحة  حول  عباس  محمود  مع  مقابلة 
قطر4  مع  العالقة  وحول  غزة،  قطاع  مع  الحدود  عىل  مرص  تبنيه  الذي 

]مقتطفات[

5 كانون الثاين/ يناير 2010

الرئيسية  العقبة  الرئيس.. من وجهة نظرك، ما هي  الفلسطينية فخامة  س: فلنبدأ مبلف املصالحة 
التي تقف دون إمتام املصالحة الفلسطينية؟

ج: أنا سأجيبك.. حركة حامس ال تريد االنتخابات وأنا سمعت هذا الكالم يف عدة مناسبات، والوثيقة 
وصوالً  الداخيل  الفلسطيني  البيت  برتتيب  تتعلق  بيانات  عن  عبارة  لنا  قدمت  التي  املرصية 
املرصيون  بها  جاء  ثم  أكتوبر،  شهر  بداية  يف  حامس  عىل  عرضت  الورقة  وهذه  لالنتخابات.. 
ووافقنا عليها فوراً.. وال أريد أن أكرر ما قلته سابقاً من أننا وقعنا تحت ضغط شديد أال نوقع 
املالحظات  لديها بعض  توقع، ألن  أن  تريد  إنها ال  قالت حامس  أن وقعنا  األمريكيني. وبعد  من 

واملحددات.

من  جداً  قريبون  نحن  قال:  السعودية  إىل  مشعل  خالد  السيد  وصل  عندما  أمس  يوم  وحتى 
الوصول إىل اتفاق ومستعدون لهذا االتفاق ولكن مع بعض التعديالت.

بدلوها..  األقل ستديل  التعديالت فإن هناك “15” منظمة فلسطينية عىل  باب  إذا فتحنا  ولكن 
لدينا  الحوار،  يف  “شاطرين”  الفلسطينيني  ونحن  الحوار  من  عامني  أو  عام  إىل  سنعود  وعندها 

القدرة عىل فتح حوار ملدة عرش سنوات دون الوصول إىل نتيجة.

ولذلك نحن نقول إن هذه الورقة اعتمدت، وعليه تعالوا نذهب إىل االنتخابات.. فقيل لنا برصيح 
العبارة إن حامس ال تريد االنتخابات.

خالل لقايئ مع قناة “الجزيرة”، قال يل محمد كريشان: أنتم تريدون أن تخرجوا حامس من الباب 
الذي دخلت منه.. وأنا أتساءل ملاذا نخرجهم؟ إذا كانوا قد دخلوا بالديقراطية فليثبتوا أنفسهم 

بالديقرطية أو ال يثبتوا أنفسهم.. هذه قضية تتعلق بهم.

وقد ثبت مبا ال يدع مجاالً للشك أن االنتخابات التي جرت يف السلطة الفلسطينية تتمتع بحجم 
من الشفافية ال يحصل يف أي بلد يف العامل وهذا بشهادة الجميع. فكل من جاء وراقب االنتخابات 

عندنا ترشيعية كانت أو رئاسية ]أو[ بلدية يشهد بأننا نتمتع بكامل النزاهة. 


