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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[

12 آذار/ مارس 2010

).....(

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 
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يكن أن نسلكه مبعزل عن محيطنا العريب واإلسالمي الذي يجب أن يدعمنا أوالً ألننا ال منلك أن 
نجابه وأن نقاوم املخططات اإلرسائيلية وحدنا. لقد تعرض قطاع غزة إىل تدمري شديد وسقط كثري 
من الضحايا نتاج الحرب األخرية ولقي أهلها ما ال قوة لهم عليه من عذابات ما أدى بالقامئني عىل 

القطاع اىل اعتبار أن استعامل السالح وإطالق الصواريخ ليس األسلوب األمثل.

س: لوحظ أن تفعيل منظمة التحرير ارتبط بنجاح حركة “حامس” يف االنتخابات الترشيعية ووصولها 

إىل الحكم، ما أعطى انطباعاً لدى الكثريين بأن املنظمة تستخدم ألغراض محددة، وأن تفعيلها 

ليس ألسباب اسرتاتيجية بل ألهداف تكتيكية.

ج: هذا غري صحيح بتاتاً. الذي أضعف منظمة التحرير سابقاً هو ضعف اإلمكانات املادية، ما أدى 

بأعباء  تقوم  كانت  السلطة  أن  السابقة خصوصاً  الفرتة  خالل  املنظمة  عىل  السلطة  طغيان  إىل 

املنظمة املالية لكن اآلن أصبح الصندوق القومي هو الذي يتوىل اإلنفاق عىل مؤسسات املنظمة 

وله موازنة مستقلة وهذا األمر أعاد الحياة ملنظمة التحرير التي كانت بالفعل مغيبة، ووصول 

“حامس” إىل سدة الحكم ليس له عالقة بتفعيل دور منظمة التحرير. لكننا شعرنا مبدى خطورة 

للشعب  كبري  إنجاز  فهي  عهدها  سابق  إىل  تعود  أن  رضورة  ووجدنا  التحرير  منظمة  تهميش 

الفلسطيني كله يجب الحفاظ عليه.

س: يعترب كثريون أن خطوة تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد أمر رضوري لبدء إصالح حقيقي 

ملؤسسات منظمة التحرير... فام تعليقك؟

عليه  نص  ملا  تكرار  البند  وهذا  التحرير  منظمة  إصالح  يتناول  املرصية  الورقة  من  األول  البند  ج: 

اتفاق القاهرة يف آذار )مارس( 2005، الذي أجمعت عليه القوى والفصائل الفلسطينية مبا فيها 

حركتي “فتح” و“حامس”، وهو يؤكد أن منظمة التحرير هي املمثل الرشعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني ويقول إن تشكيل املجلس الوطني الجديد يأيت باالنتخاب وفق نظام التمثيل النسبي 

الكامل وأن تجرى انتخابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة واملجلس الترشيعي.

وأوضح أنه باعتبار أن املجلس الوطني يثل الشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج، فإن هناك 

أكرث من ستة ماليني مواطن يف الخارج يجب أن يثلوا يف البملان املقبل، ولذلك سنطلب من الدول 

العربية واألجنبية التي فيها أعداد كبرية من الجاليات الفلسطينية )باستثناء األردن( أن يسمحوا 

بإجراء انتخابات عىل أراضيها النتخاب أعضاء املجلس الوطني. ويف حال رفضوا ذلك فإن ممثيل 

الجاليات الفلسطينية يف الخارج سيتم اختيارهم بالتوافق والتعيني.

س: وما مصري الربملان الحايل؟

وطني  مجلس  تشكيل  يتم  أن  وإىل  جديد  برملان  انتخاب  قبل  واليته  تنتهي  ال  الحايل  البملان  ج: 

جديد فإن املجلس الحايل سيظل قامئاً. املجلس املركزي هو الذي يأل الفراغ اآلن ونشأت فكرة 

خرجت  إذا  ويحاسبها  التنفيذية  اللجنة  عمل  عىل  رقيباً  ليكون  السبعينات  يف  املركزي  املجلس 

عن قرارات املجلس الوطني الفلسطيني. فاملجلس املركزي هو ُزبدة البملان وهو الذي أوكل له 
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املجلس متابعة العملية السلمية واتفاق أوسلو وهو من قام بتعيني أول رئيس للسلطة الراحل 

يارس عرفات وأول رئيس للحكومة، وهو وسيط بني اللجنة التنفيذية والبملان ويتابع املسرية اآلن 

وعقد خالل الفرتة القريبة املاضية ستة اجتامعات.

س: املجلس يف وضعه الحايل ال يعكس التوازنات املوجودة حالياً عىل الساحة الفلسطينية؟

ج: املجلس الترشيعي ممثل يف املجلس الوطني بـ)25( عضواً، لكن حركة “حامس” ال تريد املشاركة 

فيه قبل انضاممها للمجلس الوطني من خالل االنتخابات. هناك مساع تبذل حالياً من أجل عقد 

الوطني، لكننا يف حاجة إىل تأمني حضور 500  اجتامع للبملان ونسعى إىل عقد دورة للمجلس 

عضو يك نحصل عىل نصاب الثلثني فأعضاء املجلس الوطني عددهم 730 عضواً. نحن نريد أن 

أو فصائلياً، البملان الجديد الذي سيشكل لن يتجاوز  نوفر إجامعاً سياسياً وليس إجامعاً عددياً 

عدد أعضائه الـ 350 عضواً.

س: حامس تحملكم مسؤولية إصالح منظمة التحرير، ما تعليقك؟

ج: حركة “حامس” هي التي تتحمل مسؤولية تعطيل إصالح منظمة التحرير بسبب عدم توقيعها 

حتى اآلن عىل الورقة املرصية التي وقعتها حركة فتح. عدم التوقيع عىل الورقة املرصية يعطل 

تعديل  أو  أية مالحظات  عليه  تطرأ  مل  املرصية  الورقة  املنظمة يف  إصالح  بند  املنظمة.  إصالح 

وهو مطابق ملا ورد يف اتفاق القاهرة آذار 2005 والذي تناول إصالح منظمة التحرير وحصل 

عىل إجامع فلسطيني من كل القوى مبا فيها حركتي “فتح” و“حامس”، وفور توقيع “حامس” 

السابق حركة “حامس” مل تكن تريد أن تدخل منظمة  التنفيذ. يف  الورقة املرصية سنبدأ  عىل 

التحرير.

لالنضامم  استعداد  لديهم  ليس  أنه  واضحاً  وكان  القاهرة  ويف  الخرطوم  يف  معها  تفاوضنا  لقد 

للمنظمة لكن اتفاق القاهرة الجميع وقعه ونص عىل رضورة إصالح املنظمة واالنضامم لها ومل 

الورقة  الخالفات داخل حركة “حامس” سببت عدم توقيعها عىل  يكن هناك خالف عىل ذلك. 

ال  يقول  من  وهناك  الحقاً  باملالحظات  األخذ  مراعاة  مع  يوقع  أن  يريد  من  وهناك  املرصية. 

إضافات  أية  عليه  يجر  مل  التحرير  منظمة  بند  لكن  األخذ مبالحظات “حامس”.  بعد  إال  توقيع 

اجتامع  خالل  مشعل  خالد  عىل  طرحت  عليه.  مالحظات  هناك  ليست  وبالتايل  تعديالت  أو 

الوطني  العاصمة األردنية عامن منذ شهور قليلة دخول “حامس” املجلس  استغرق ساعتني يف 

األسايس  للقانون  طبقاً  وهؤالء  عضواً   76 الترشيعي  املجلس  يف  لكم  إن  له  وقلت  الفلسطيني 

أعضاء يف املجلس الوطني فإذا أضيف لهم مقاعد اإلخوة يف سورية حواىل 30 سيزيد العدد عىل 

وسأضمن   170 لها يف  مامثاًل  عددكم  ليصبح  “فتح”  لحركة  التي  الكوتا  نفس  وسأعطيكم  املئة 

منحكم 49 عضواً.

رسالة  وحملته  األمر  ذلك  بحر  أحمد  الترشيعي  املجلس  رئيس  نائب  عىل  عرضت  أن  وسبق 

خوض  حني  إىل  االنتقالية  الفرتة  خالل  موقتاً  أمراً  باعتباره  الطرح  هذا  تضمن  الحركة  لقيادات 

االنتخابات وردوا بأن هذا املقرتح قيد الدراسة لكن يبدو أنه مل يجد لديهم صدى.
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س: ما تقوميك لدعوة رئيس املجلس الترشيعي عزيز الدويك لعقد جلسة للمجلس يف ظل الظروف 

االستثنائية الراهنة؟

ج: دعوة عزيز الدويك لعقد جلسة للمجلس غري رشعية. القانون ينص عىل انتخاب هيئة جديدة 
إلدارة املجلس ويجب التجديد لرئيس املجلس سنوياً وأبو مازن حالياً هو املخول بالدعوة لعقد 
اجتامع للمجلس الترشيعي حتى يتم انتخاب هيئة جديدة للمجلس. لألسف املجلس الترشيعي 
معطل بسبب االنقسام واملجلس املركزي هو الذي ينهض بالعبء وهو الذي قرر والية الرئيس 

محمود عباس وكذلك املجلس الترشيعي.

).....(

س: كيف ترى إدارة “حامس” ملفاوضات تبادل األرسى مع إرسائيل؟

ج: نقدر جهود “حامس” وإدارتها مللف تبادل األرسى ومساعيها إىل عدم إخراج صفقة مذلة مهينة 

للرشوط  ترضخ  مل  وهي  مرشفة  وطنية  صفقة  إلنجاز  تسعى  “حامس”  الفلسطيني.  للشعب 

الفلسطينية  األرايض  خارج  إىل  عنهم  اإلفراج  سيتم  الذين  األرسى  بإبعاد  تقبل  ومل  اإلرسائيلية 

ورفضت ترحيل األرسى من أبناء الضفة الغربية إىل قطاع غزة. وهذه الرشوط مجحفة وتتعارض 

مع حقوق اإلنسان مثل الظلم الفادح الذي وقع عىل مبعدي كنيسة املهد.

وثيقة رقم 79:

بيان ديوان رئاسة الوزراء اإلرسائييل حول استئناف عملية السالم79

16 آذار/ مارس 2010

إن دولة إرسائيل تكّن التقدير للكلامت الحميمة الصادرة عن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري 

كلينتون حول الرابط العميق القائم بني الواليات املتحدة وإرسائيل والتزام الواليات املتحدة بضامن 

أمن إرسائيل.

أما فيام يتعلق بااللتزام اإلرسائييل بالسالم – فإن الحكومة اإلرسائيلية قد أثبتت خالل العام األخري 

مدى التزامها بالسالم قوالً وعمالً مبا يتمثل – بني أمور أخرى – بخطاب رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو 

يف جامعة بار إيالن، وإزالة املئات من النقاط التفتيشية والحواجز يف يهودا والسامرة، والقرار القايض 

الخارجية  الجديدة يف يهودا والسامرة ملدة 10 أشهر وهو قرار سبق لوزيرة  البناء  بتعليق مشاريع 

األمريكية أن عرّفته بغري مسبوق.

يخالف  مبا  السياسية  العملية  الستئناف  مسبقاً  رشوطاً  يضعون  الفلسطينيني  فإن  ذلك  مقابل 

للطعن يف رشعية إرسائيل يف املؤسسات الدولية من  نهجهم منذ 16 سنة، كام أنهم يشنون هجوماً 

خالل تقرير غولدستون، ويواصلون التحريض عىل الكراهية والعنف مبا يف ذلك قرارهم تدشني ميدان 

يف رام الله عىل اسم مخّربة مسؤولة عن قتل عرشات اإلرسائيليني.


