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).....(

س: السؤال األخري.. منع إسامعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية يف غزة بث الرشيط الفضائحي 
لرفيق الحسيني، رئيس ديوان رئيس السلطة عرب أثري فضائية األقىص. وكان متوقعاً أن تقابلكم 
الشهيد  اغتيال  حادثة  توظيف  يجري  بل  تفعل..  فلم  مقابلة،  إيجابية  بخطوة  الله  رام  سلطة 
املبحوح للحط من مكانة “حامس”، علاًم أن السلطة مل تستنكر حتى اآلن حادث قتل الشهيد. 

ماذا تقول..؟

ج: ابتداًء نحن نفعل ما نعتقد أنه من أخالقنا وعاداتنا وتقاليدنا وأحكام ديننا.

أمثال هذا  بيدنا من  نتعامل معه. وقد وقع آالف األرشطة  األفعال ال  يتعلق مبثل هذه  ما  كل 

غري  منها،  واحداً  ننرش  فلم  املوقرة،  السلطة  يف  مسؤولني  مامرسات  من  يحويه  وما  الرشيط، 

منتظرين تعاماًل باملثل من قبل الطرف اآلخر.

أما ما تقوم به حركة “فتح” من محاولة توظيف استشهاد املبحوح، بنرش معلومات ملفقة حول 

قضية استشهاده، فأعتقد أن هذا يدلل عىل إفالس سيايس.

يبحثون عن أي يشء ليقولوه ويأخذوا من أي قضية رشيفة وطنية ما يتحدثوا عنه.

اغتيال  حادث  يف  وتورطوا  “فتح”،  إىل  ينتمون  كانوا  الذين  موضوع  عن  مرة  من  أكرث  سئلت 

الشهيد، فقلت إنهم ال ينتمون لفصيل وطني، وإمنا للموساد. وال يكن لحركة وطنية أن تتجاوب 

مع االحتالل فيام يتعلق مبالحقة ناس عىل املستوى الوطني، وعىل مستوى املقاومة، أن تتعامل 

بهذا املستوى من االستهداف. 

مواقع  قبل كل  املسألة من  مثل هذه  راق يف  تعامل  يكون هناك  أن  كان يجب  إنه  أقول  لذا، 

اإلنرتنت التي تتبع حركة “فتح”، أو من قبل الناطقني الرسميني الذين تحدثوا يف هذا املوضوع، 

وكان يعوزهم الكثري من املسؤولية والواجبات الوطنية حيال هذه املسألة، لتكون هي منطلقاتهم، 

بدالً من السخافات التي تحدثوا بها بني لحظة وأخرى.

وثيقة رقم 77:

يصف  أبيب،  تل  جامعة  يف  بايدن،  جو  األمرييك  الرئيس  نائب  كلمة 
املتحدة  للواليات  قومية  مصلحة  بأنه  لـ“إرسائيل”  األمرييك  الدعم  فيها 

األمريكية77 ]مقتطفات[

11 آذار/ مارس 2010

نائب الرئيس بايدن: حرضة الرئيس، أشكرك لهذا التقديم اللطيف. وأشكرك الستضافتي يف مثل 

الحرم  إىل  مجدداً  عوديت  عىل  طويل  وقت  مىض  لقد  العايل.  للتعليم  املستوى  العاملي  املركز  هذا 

الجامعي. وكنت مجرد صبي يافع، عضو شاب يف مجلس الشيوخ بسن 31، عندما أتيت هنا للمرة 

األوىل. ولكني اعتب هذه العودة مبثابة امتياز يل.
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كانت األيام القليلة املاضية التي قضيتها يف إرسائيل رائعة. كان يل رشف الوجود هنا وكان – أريد 

أشعر  اللتني  العميقتني  والقرابة  الصداقة  تعرفوا جميعكم،  الجميع مع من تحدثت، وأن  يعرف  أن 

بهام كام يشعر بهام الرئيس أوباما تجاه هذا البلد الرائع. ).....( خالل حيايت املهنية، مل تبق إرسائيل 

قريبة من قلبي فحسب، بل كانت يف مركز عميل كسناتور يف الواليات املتحدة، واآلن كنائب رئيس 

الواليات املتحدة.

ُسِنح يل امتياز العودة مرات عديدة ومعرفة كل واحد من رؤساء وزرائكم خالل العقود الثالثة 

والنصف املاضية، بضمنهم قائدكم الحايل الذي هو صديق شخيص حميم يل منذ أكرث من 33 سنة، 

بيبي نتنياهو.

تاريخ إرسائيل قصة من اإلنجازات املدهشة. ففي رقعة خطرة من الصحراء ال تتوفر فيها سوى 

موارد طبيعية شحيحة، بنيتم رمبا أكرث االقتصادات ابتكاراً يف العامل. لديكم رشكات ناشئة جديدة نسبة 

لعدد سكانكم أكرث من أية دولة أخرى عىل وجه هذا الكوكب، رشكات مدرجة عىل مؤرش “نازداك” 

لألسهم األمريكية يتجاوز عددها أية دولة أخرى باستثناء الواليات املتحدة. ولديكم عدد من براءات 

االخرتاع املسجلة يف الواليات املتحدة بالنسبة للفرد الواحد أكب مام يوجد يف أية دولة بضمنها دولتي. 

).....(

لقد قلت يف خطاب ألقيته يف الواليات قبل بضع سنوات وتلقيت حوله بعض االنتقادات، قلت 

القومي،  املستوى  الدعاية عىل  الكثري من  القول عىل  يهودياً، لكنت صهيونياً. وحصل هذا  لو كنت 

تّم تذكريي من جانب والدي أنك ال تحتاج ألن تكون يهودياً  فكيف يكنني أن أقول ذلك، إىل أن 

لتكون صهيونياً.

سيدايت، ساديت، قبل أكرث من ستني سنة، أحيا مؤسسو إرسائيل حلم هرتزل بتملك اإلرادة يف إقامة 

إرسائيل. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الدولة أكرث من واقع ال يكن إنكاره، أكرث من مجرد إرث 

لروابط قدية العهد بني شعب وأرض، مع أنها االثنان معاً. وجودكم بالذات هو أيضاً حق كسبتموه 

مبشقة وحق ال يكن التخيل عنه.

العبء  أنكم لن تحتاجوا إىل تحمل هذا  تعني  املتحدة  والواليات  الفريدة بني إرسائيل  العالقة 

الثقيل مبفردكم. فالرابط غري القابل لالنفصال بني دولتينا الذي ولد من قيم مشرتكة، ثقافات منسوجة 

سوية، ومصالح متبادلة امتدت عب كامل تاريخ إرسائيل. وإنه – إنه ال يتأثر بأية تحوالت يف أي من 

الدولتني ويف السياسات الحزبية ألي من الدولتني. فبغض النظر عن التحديات التي نواجهها، سوف 

يستمر وجود هذا الرابط. )....(

ويف حني أن العالقات الوثيقة متتد عب مجاالت التجارة، والتعليم، والطب والتكنولوجيا، والثقافة 

تواجه  يوم  كل  يف  بالدي.  وأمن  إرسائيل  أمن   – باألمن  حديدي  التزام  جوهرها  يف  هناك  والفنون، 

إرسائيل بشجاعة تهديدات ال يجب عىل أية دولة أن تعانيها. )....(

إين هنا ألذكركم، مع أين آمل بأن ال تنسوا ذلك أبداً، بأن أمريكا تقف بجانبكم كتفاً إىل كتف يف 

مواجهة هذه التهديدات. يثل الرئيس أوباما وأنا سلسلة مل تنقطع من القادة األمريكيني الذين فهموا 
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هذه العالقة االسرتاتيجية الحاسمة. وكام قال الرئيس مؤخراً، “سوف لن أتردد يف ضامن أمن إرسائيل 

ومساعدتهم يف حامية أمنهم يف منطقة معادية جداً لهم.” ).....(

نقود الكفاح يف املؤسسات الدولية ضد الحملة الخبيثة لتحدي رشعية وجود إرسائيل والتساؤل 

حول حقها يف الدفاع عن النفس. )....(

ويجب أن يكون مفهوماً بوضوح، ولكني أود أن أقوله هنا يك ال يبقى هناك أي شك بأن الواليات 
بلدنا بشدة. ال يحتاج أي  التي عاىن منها  املتحدة تقف بتصميم بجانب إرسائيل ضد آفة اإلرهاب 
أو  أنفسهم  انتحاريون يفجرون  الذي سببه  بالخوف والتدمري  الجمهور هنا إىل تذكريه  أحد من بني 

بالصواريخ املطلقة من جنوب لبنان أو من غزة. ).....(

ففي القاهرة يف حزيران/ يونيو املايض، أطلق الرئيس أوباما بداية جديدة بني الواليات املتحدة 
واملجتمعات املسلمة حول العامل. ويف وقت متأخر من هذا الشهر سوف يواصل الرئيس تنفيذ هذا 
العامل وحيث عاش هو  املسلمني يف  أكب عدد من  يقطنها  التي  زيارة إلندونيسيا  االلتزام من خالل 
هناك عندما كان صغرياً. نحن مقتنعون من كل بد بأن هذه املقاربة سوف تحسن ليس فقط أمننا، 

بل كنتيجة لذلك، أمنكم.

لقد بلغ جيل جديد من املسلمني سن الرشد، بأعداد أكب من األجيال السابقة، ومنترشين جغرافياً 
بدرجة أكب، وبفضل التطور التكنولوجي أصبحوا متصلني ببعضهم البعض بشكل أوثق، كام بالقوى 
ل العامل الذي نتشاطره. إذا استطعنا أن نعيد إىل الوراء التوترات األخرية وأن نعيد  واألحداث التي ُتشكِّ
توجيه التعميامت الفجة – مناذجهم ومناذجنا النمطية الفجة – سوف يجعل ذلك يف نظرنا أمريكا أكرث 

أماناً وحلفاءنا األقرب، مثل إرسائيل، أكرث أماناً أيضاً. ).....(

يلوح فوق كافة جهودنا يف هذه املنطقة ظل إيران، وطن – وطن حضارة عظيمة وشعب فخور 
اإلرهاب  ودعم  نووية  أسلحة  المتالك  السعي  خالل  من  العامل  بإرادة  تكرتث  ال  قيادة  من  يعاين 

واإلرهابيني. )....(

منذ لحظة انتخابنا، قرر الرئيس أوباما أننا بحاجة إىل مقاربة جديدة. سعى إلرشاك قادة إيرانيني 
أنه يف حال  بهدف إقناعهم بتغيري سلوكهم، مدركاً جيداً كم سيكون ذلك صعباً، ولكنه يعرف أيضاً 
تخلفوا عن االستجابة، سوف نكون يف وضع أقوى بكثري لحشد املجتمع الدويل بهدف فرض عواقب 

عىل أعاملهم. ).....(

أّدى التحدي املستمر من جانب القيادة اإليرانية إىل إعداد املرسح لجهودنا يف حشد العامل لفرض 
عقوبات ذات شأن توضح للقيادة اإليرانية الخيار الرصيح: اتبعوا القواعد الدولية أو واجهوا عقوبات 

قاسية وعزالً إضافياً. )....( 

إن الواليات املتحدة مصممة عىل منع إيران من الحصول عىل أسلحة نووية، نقطة عىل السطر. 
أعرف – أعرف أنه بالنسبة إلرسائيل )تصفيق( – أعرف أنه بالنسبة إلرسائيل ال يوجد تهديد اسرتاتيجي 
حقيقي أكب من ذلك. ثقوا يب، إننا نفهم ذلك. كام أنه أيضاً تهديد – حصول إيران عىل أسلحة نووية 

ل أيضاً تهديداً لألمن – القصري واملتوسط والطويل املدى – للواليات املتحدة األمريكية. )....( يُشكِّ
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نحن مصممون عىل إبقاء الضغط مسلطاً عىل إيران يك تغري مسارها. وعندما نقوم بذلك، فإننا 
سنسعى أيضاً إىل تحسني العالقات بني اإلرسائيليني والفلسطينيني. إن هذين األمرين مرتبطان بصورة 
إيران – ندعو  التي تتشاطر قلقاً متبادالً حول  العربية  الدول  غري مبارشة ولكن توجد عالقة. ندعو 
كافة الدول العربية إىل دعم جهود تحقيق السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني وإىل اتخاذ خطوات 

من جانبها تجاه تحقيق السالم مع إرسائيل.

استغالل  فرصة  من  أيضاً  إيران  يحرم  سبيلها  يف  السعي  إن  ذاتها.  بحد  جوهرية  أهداف  إنها 
الفروقات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، وبني اإلرسائيليني والعامل العريب، وتشتيت صفوف العديد من 
الدول التي تقف موحدة ضد سعي إيران المتالك أسلحة نووية ودعم اإلرهاب. إن بناء السالم واألمن 
بني دولة يهودية ديقراطية هي إرسائيل وبني دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة يصب عميقاً يف 

مصلحة إرسائيل، إذا سمحتم يل باقرتاح ذلك. )تصفيق(

).....(

وطناً  تبقى  أن  إلرسائيل  متزايدة  بصورة  الصعب  من  تجعل  الديغرافية  الحقائق  أن  رساً  ليس 
اتخاذ خطوات حقيقية تجاه  يهودياً ودولة ديقراطية يف غياب دولة فلسطينية. من املطلوب أيضاً 
عىل  الطريق  وبقطع  إرسائيل  مع  وأمن  بسالم  يعيشون  الذين  أولئك  متكني  أجل  من  الدولتني  حل 

منافسيهم الذين لن يقبلوا أبداً ذلك املستقبل. )...(

لتحقيقه  السعي  وتم  مرشوعاً  طموحاً  فقط  يلبي  لن  الدولة  قيام  فإن  للفلسطينيني،  بالنسبة 
منذ مدة طويلة جداً وهو طموح مشرتك بني كافة الشعوب، بل أيضاً سوف يعيد الكرامة األساسية 

واالحرتام اللذين يحرمهام منهام مأزقهم الحايل. ).....(

تنعم فيه  وتوجد اآلن مبادرة سالم عربية تقدم مساهمة هامة من خالل رؤيا تصور مستقباًل 
إرسائيل باألمن وتعيش بسالم مع جريانها العرب. وتحويل هذه الرؤيا إىل واقع حقيقي من أصعب 

التحديات التي نواجهها، ولكن علينا مواجهتها. ال بديل عن ذلك. )تصفيق(. ).....(

وكان صعباً أيضاً عىل السلطة الفلسطينية أن تتخذ الخطوة الالزم أن تتخذها ملكافحة التحريض 
وإصالح املؤسسات التي تقوم بإصالحها اآلن. والجدير أكرث باملالحظة، أنها تبني – ألول مرة قوة أمنية 
ذات فعالية حقيقية للمحافظة عىل القانون والنظام، بنظري، مع احتامل القيام بذلك عب سائر أنحاء 

الضفة الغربية واألرايض الفلسطينية.

الرئيس أوباما وأنا نعتقد أن – نعتقد أنه بوجود الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض، وهام رجالن 
أعرفهام منذ وقت طويل، أصبح أخرياً للقادة اإلرسائيليني رشكاء مستعدون ملشاطرتهم هدف السالم 
بني دولتني ويتمتعان بالكفاءة لتأسيس وطن. التزامهم بالسالم فرصة يجب اغتنامها. يجب اغتنامها. 
من كان هناك أفضل حتى اليوم، ملشاركته باحتامل تسوية هذه املسألة؟ ولكن بدالً من ذلك، أعلنت 
بالتخطيط إلقامة وحدات  الحكومة اإلرسائيلية منذ يومني بأنها سوف تعمل عىل أنها ستدفع قدماً 
سكنية جديدة يف القدس الرشقية. ُأدرك أن هذا املوضوع حساس جداً يف إرسائيل كام يف بالدي. ولكن 
ألن ذلك القرار، حسب رأيي، قد ساهم يف تقويض الثقة املطلوبة إلجراء مناقشات مثمرة، فأنا – وبناء 

عىل طلب الرئيس أوباما، شجبته فوراً وبرصاحة تامة. )تصفيق(.
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واآلن، قد يندهش البعض عن حق أن يقوم هذا املؤيد القوي إلرسائيل منذ 37 سنة وأكرث، ولكن 
أتشاطرها،  التي  الروابط  رغم  بلهجة قوية جداً  أتكلم  أن  37 سنة كمسؤول منتخب، كيف يكنني 
كام يتشاطرها بلدي مع إرسائيل. ولكن برصاحة تامة، أيها الجمع، يف بعض األحيان الصديق فقط هو 

الذي يستطيع قول الحقيقة القاسية. ).....(

الطرفني  تحميل  يف  تستمر  سوف  املتحدة  الواليات  بهذا:  أعدكم  قدماً  نتحرك  عندما  انظروا، 
املسؤولية عن أية ترصيحات أو أعامل تؤجج التوترات أو تجحف بنتائج املحادثات. أهم يشء هو أن 
تتقدم هذه املحادثات إىل األمام وأن تتقدم برسعة وتتقدم إىل األمام بنية حسنة. ال يكننا أن نتأخر، 

ألنه بتأجل التقدم إىل األمام، يستغل املتطرفون خالفاتنا ويزرعون الكراهية. ).....(

يبقى العديد من التحديات. جلعاد شليط ال يزال يف األرس ونصيل كل يوم يك يأيت اليوم الذي يعود 
يتواصل  إرسائيل  التحريض ضد  ساديت،  )تصفيق(. سيدايت  عائلته  مع  ويجتمع مجدداً  منزله  إىل  به 

وأيضاً التهجم عىل رشعية ارتباط إرسائيل بهذه األرض القدية. 

رنا  والتهديد املستمر من غزة التي ما زالت يف قبضة حامس، ومن حزب الله يف جنوب لبنان، يذكِّ
أن أمنكم ال يزال بعيداً عن أن يكون مضموناً. ولكن يف هذه األثناء، تبقى سياستنا وهواجسنا حول 
املستوطنات اإلرسائيلية ثابتة وبدون تغيري. ويف حني أن حامس قد حكمت عىل سكان غزة بالبؤس 
السبب  لهذا  العديدة.  احتياجاتهم  معالجة  تتحمل مسؤولية  أيضاً  إرسائيل  فإن  لليأس،  واالستسالم 
املرشوعة   االحتياجات  بعض  ومعالجة  بالضبط  ذلك  لتحقيق  اإلرسائيلية  الحكومة  مع  نعمل  نحن 

دون أن يشكل ذلك مخاطر إضافية لألمن اإلرسائييل. ).....(

يف بلدي، يسموين أحياناً متفائاًل، ولكني متفائل حول احتامالت السالم ألين واقعي. ).....(

 وشكراً. وليحمكم الله، وليحِم الله إرسائيل. أشكركم شكراً جزياًل )تصفيق(.

وثيقة رقم 78:

حول  الزعنون  سليم  الفلسطيني  الوطني  املجلس  رئيس  مع  مقابلة 
املفاوضات، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية78 ]مقتطفات[
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).....(

س: وماذا عن حرمان الشعب الفلسطيني من حق حمل السالح يف وجه سلطات االحتالل أال يشكل 
هذا خطراً مبارشاً عىل القضية الفلسطينية؟

القيادة  لكن  الفلسطيني،  للشعب  رشعي  حق  أشكالها  وبكل  املقاومة  أن  نؤكد  أن  يجب  أوالً  ج: 
الفلسطينية هي التي تقرر أنواع هذه املقاومة وهي التي تحدد أيضاً يف أية مرحلة )...( نحن 
اآلن يف مرحلة املفاوضات ونسلك هذا الطريق فإذا وصلنا إىل طريق مسدود سنلجأ إىل مجلس 
قبل  وذلك  األمثل  األسلوب  ليقرر  الفلسطيني  الوطني  املجلس  عب  الشعب  إىل  وسنعود  األمن 
الذهاب إىل خيار املقاومة. باختصار شديد خيار املقاومة يف املرحلة الراهنة مستبعد، فنحن ال 


