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س: إذا حدثت الحرب ضد محور املقاومة أين ستكون حركة “الجهاد اإلسالمي”؟

ج: إذا حدثت الحرب ضد غزة فهي ضدنا وضد “حامس” وقوى املقاومة وشعبنا فسنكون يف قلب 
هذه املعركة بإذن الله. وإذا استهدفت سوريا أو لبنان فنحن موجودون يف كليهام، ومستهدفون 
بهذه الحرب، وهل يعقل أن تنشب حرب عربية – صهيونية، ونحن كقوى مقاومة فلسطينية نقف 
عىل الحياد أو نأخذ موقف املتفرج. عىل رغم إقرارنا أننا لسنا دولة وإن إمكاناتنا كفلسطينيني 
هو  األسايس  رأساملها  معارك  يف  الكثري  لعمل  يؤهلنا  للتضحية  استعدادنا  لكن  متواضعة،  تظل 

اإلنسان كام حدث يف متوز )يوليو( 2006 ويف غزة 2009.

).....(

وثيقة رقم 84:

اإليراين84  النووي  والربنامج  السالم،  عملية  حول  مون  يك  بان  مع  مقابلة 
]مقتطفات[

26 آذار/ مارس 2010

أجرت املقابلة راغدة درغام، نيويورك

).....(

الفلسطينية –  التي أردتم التحدث عنها أي املسألة  س: اسمحوا يل أن أعود إىل املسألة األساسية 
اإلرسائيلية. ستدعون يف الرسالة التي ستوجهونها خالل القمة العربية يف مدينة رست األطراف 
املجتمعني إىل االستمرار يف دعم املحادثات عن قرب مهام فعلت إرسائيل ميدانياً. هل تشعرون 
بأنه يرتتب عليكم القيام بخطوة إضافية بغية إقناعهم بالسري يف هذا االتجاه فيام إرسائيل ال 

تزال مستمرة يف تحدي املجتمع الدويل ويف تغيري الوضع ميدانياً؟

ج: أصدر يف هذا الوقت أعضاء اللجنة الرباعية بياناً حازماً لتوحيد أهداف اللجنة الرباعية واملجتمع 
الدويل وقد حظي ذلك بدعم جامعة الدول العربية. بالتايل، ينبغي علينا أن نراقب تقدم ما يقوم 
به األفرقاء ال سيام الحكومة اإلرسائيلية. لقد أوضحت اللجنة الرباعية أننا ننظر يف إمكان اتخاذ 

بعض الخطوات اإلضافية إن لزم األمر فيام نعمل عىل مراقبة الوضع.

س: فلنتحدث عن هذا املوضوع قلياًل ألن ما تفضلتم بقوله مهم جداً. ما هي اآللية التي ستعتمدونها 
ملراقبة الوضع وما هي الخطوات املحتمل اتخاذها عندما يلزم األمر؟ 

الوضع  ومراقبة  الرباعية مسؤولية االجتامع مع بعضهم بعضاً  اللجنة  املبعوثني يف  إيالء  تمّ  ج: لقد 
وسوف يقومون برفع تقارير إىل املسؤولني عن اللجنة الرباعية. وعندما يكون األمر رضورياً، وحني 

يطلب منا، سنلتقي مع بعضنا بعضاً ونناقش املسائل كافة.

س: ماذا عن الخطوات اإلضافية، هل ناقشتم ذلك؟ ماذا تقصدون بـ“خطوات إضافية”؟
ج: من املبكر التحّدث عن ذلك، فيجب أوالً مراقبة الوضع بأكمله.
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س: دعوين أسألكم بصفتكم األمني العام لألمم املتحدة، وعىل ضوء تدهور الوضع امليداين، هل حان 
الوقت لتقوموا أنتم، أمني عام األمم املتحدة بان يك مون بدعوة مجلس األمن إىل اإلمساك بزمام 
األمور؟ فإرسائيل تقوم بتحدي القانون الدويل وتنتهك قرارات مجلس األمن. ومبا أنكم قلتم إن 

هذه املستوطنات غري رشعية، أمل يحن الوقت لذلك؟

من  املزيد  اتخاذ  إىل  بالنسبة  أما  غري رشعي.  هو  املستوطنات  هذه  بناء  إن  بوضوح  قلت  لقد  ج: 
الوضع  الخاص بعد مراقبة  بها مبعويث  التي سيزودين  بالتفاصيل  التمعن  التدابري فسيرتتب عيل 

عن كثب وبدقة.

س: نعم، لكنكم تعلمون أنهم ينفذون قراراتهم الخاصة وميضون يف بناء املستوطنات غري الرشعية. 
أنتم تعلمون ذلك وال حاجة أن يطلعكم مبعوثكم الخاص عىل األمر.

ج: لقد رفعت التقارير املناسبة إىل مجلس األمن.

س: برأيكم، هل حان الوقت ملجلس األمن أن يقوم ببعض الخطوات ويثبت جدية املجتمع الدويل؟ 
اتهام  ملحو  بأعامل غري رشعية  الدويل  القانون  وبتحدي  قراراته  بتحدي  يسمح  لن  أنه  ويثبت 

األمم املتحدة باعتامد موقف مزدوج؟

الرشق  يف  قدماً  السالم  عملية  لدفع  املايض  يف  الجهود  من  الكثري  بذل  األمن  مجلس  أن  أعتقد  ج: 
الحوار.  السياسية لخوض  إرادتها  املعنية وبوضوح عن  تثبت األطراف  أن  اليوم  األوسط. واملهم 
بالنسبة إىل اإلرسائيليني، مثة مضامري عديدة يجب العمل عىل تحقيقها: أوالً، تجميد االستيطان 
العنف  اختيار  عدم  عليهم  يجب  الفلسطينيني،  إىل  وبالنسبة  كلها.  املعابر  عب  املرور  وتسهيل 

والسعي إىل االتحاد. 

الوزراء  رئيس  اصطحبكم  عندما  واملعنوي  العاطفي  تأثركم  واضحاً  كان  العام،  األمني  حرضة  س: 
سالم فياض لرييك...

ج: نعم، حي املاصيون...

س: نعم، وهو أمر مل يتسنَّ ألعضاء مجلس األمن القيام به. هل ميكن أن تحضهم عىل القيام مبثل 
لتقييم  ميدانية  بزيارات  األمن  مجلس  يف  األعضاء  الدول  تقوم  تعلمون،  فكام  الجولة؟  هذه 

الوضع. هل تنصحون مجلس األمن بالقيام بذلك؟

جديدة  مرة  وقمت  املناسب،  التقرير  علنية  نقاش  جلسة  خالل  األمن  مجلس  إىل  رفعت  لقد  ج: 
باملشاركة يف املشاورات غري الرسمية مع الدول األعضاء يف مجلس األمن، كام رفعت تقريراً مجدداً 
حول تقييمي الخاص للوضع، واآلن يعود إىل أعضاء مجلس األمن اتخاذ القرار يف شأن الخطوات 

املفرتض اعتامدها. 

س: ما الخطب يف حضهم عىل االضطالع مبهمة لريوا بأم أعينهم كام فعلتم؟ ملاذا أنتم مرتددون يف 
هذا الشأن؟

ج: الدول األعضاء تأخذ قراراتها بنفسها.
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س: ولكن يسعكم إبداء رأيكم.

ج: أنا عىل ثقة بأن الدول األعضاء ستتخذ قراراً يف هذا الشأن. 

س: هل حقاً مل تكونوا عىل علم بحقيقة الوضع قبل ذهابكم إىل هناك برفقة سالم فياض، حسبام 

يزودكم  الذي  العمل  فريق  أو  نفسكم  تلومون  هل  الصدمة.  تأثري  تحت  كنتم  لقد  رشحتم؟ 

باملعلومات ألنكم مل تطلعوا مبا فيه الكفاية عىل الوضع؟ وهل من جدوى لقيام الدول األعضاء 

يف مجلس األمن مبثل هذه املهامت؟

الحايل إىل  العام  أنها تتجه يف  الدول األعضاء يف مجلس األمن مبهامت خاصة بها. وأعتقد  ج: تقوم 

بعض الدول اإلفريقية. 

التي  املهامت عينها  الدول األعضاء يف مجلس األمن يف  س: هل تعتربونها فكرة جيدة أن تذهب 

تقومون بها حرضتكم؟ أهي فكرة صائبة؟

ج: ملاذا ال تطرحني السؤال عىل مجلس األمن؟ قد تتخذ الدول األعضاء فيه قراراً.

س: أنا أسأل عن رأيكم سيدي.

ج: لقد سبق وقمت مبا يجدر يب القيام به.

س: هل تخشون حملًة إرسائيليًة ضدكم؟ لقد سبق أن أهانوكم وأهانوا األوروبيني أيضاً. وقد تحدث 

غوردون براون يف الواقع عن إهانة وأنهم سلكوا درب القتل االعتباري لقائد “حامس” يف ديب.

ج: وملاذا أخىش األمر؟

س: ألنكم مرتددون بشأن مسألة غاية يف السهولة.

ج: ال أرجوك. ال مجال لسوء الفهم هنا، فأنا لست مرتدداً أو متلكئاً. لقد رأيت بنفسك، ومسرييت خري 

دليل عىل حديثي العلني والواضح. يدوم الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل منذ أكرث من 60 سنة 

لسوء الحظ. وقد بذلت قصارى جهودي بصفتي أمني عام األمم املتحدة. وعندما تكون الكرة يف 

ملعب الدول األعضاء وال تقوم بتحريك ساكن، فهذه املشكلة الحقة. ولهذا السبب أحض الجميع 

عىل التحيل بإرادة سياسية لحل النزاع. 

س: لقد أدانت الدول األعضاء، عىل غرار اململكة املتحدة وفرنسا أيضاً، إرسائيل معتربًة أمر حيازة 

جوازات السفر املزورة، بهدف دعم مقتل قائد “حامس” يف ديب، مهيناً.

ج: الوضع مختلف متاماً، إذ إن األمر كان مبثابة التحقيق يف دعوى جنائية. املسألة طويلة ومعقدة 

ومتشعبة جداً، لذا، تعتب مختلفًة بطبيعتها. 

اللجنة  أصدرت  لقد  عليه.  تطلعوين  بأن  أرغب  أمر  فثمة  اآليت،  بالسؤال  أختم  أن  يل  اسمح  س: 

الرباعية بياناً مهاًم جداً ومفصاًل وينبغي عىل الجميع قراءته يف تفاصيله. هل تعتقدون أن بيان 

اللجنة الرباعية هذا يوازي املرجعية الواقعية ذات الصلة باملحادثات غري املبارشة التي تديرها 

الواليات املتحدة؟ 
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هل تشعرون بأن موقف اللجنة يف البيان أصبح يشكل املرجعية الواقعية ذات الصلة باملحادثات 
غري املبارشة التي تودون دعمها بشدة وإقناع القادة العرب بااللتزام بامليض قدماً يف دعمه؟ 

ج: أعتقد أن البيان األخري الذي أصدرته اللجنة الرباعية يف موسكو كان األكرث شموالً ومتانًة مقارنًة 
اللجنة  أعضاء  املتوافق عليها بني  النظر  األخرى. ولقد عكس بشكل فعيل وجهات  البيانات  مع 
الرباعية،  اللجنة  أعضاء  بني  الهدف  وحدة  إىل  اإليجابية  من  بكثري  أنظر  وإنني  كلهم.  الرباعية 
وأنا عىل ثقة من أنه سيتم االستفادة من األمر ليكون املبادئ التوجيهية الصحيحة وإطار العمل 

الجيد.

س: وماذا عن املرجعية؟

ج: إن مصطلح “املرجعية” هو مصطلح قانوين بحت، ويجب االتفاق عليه من قبل األطراف املعنية 
فأضحى  موقفنا،  عن  عبت  الرباعية  اللجنة  أن  إال  املتحدة.  الواليات  من  بتسهيل  )بالتفاوض( 
واضحاً جداً ال سيام أن وجهات النظر املتوافق عليها تعتمد عىل الوقائع. بالتايل، عىل املفاوضات 
بني األطراف املعنية، أي اإلرسائيليني والفلسطينيني، أن تعكس متاماً ما أعربت عنه اللجنة الرباعية. 

إنه السبيل األفضل والنهايئ للتوّصل إىل حّل نهايئ لكل املسائل األساسية.

وثيقة رقم 85:

كلمة محمود عباس يف القمة العربية يف رست يف ليبيا85

27 آذار/ مارس 2010

سيادة األخ القائد معمر القذايف

قائد ثورة الفاتح من سبتمب العظيمة

رئيس القمة العربية

أصحاب الجاللة والسمو والفخامة والسيادة

اإلخوة القادة العرب

معايل األمني العام

السادة أعضاء الوفود

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

متمنياً  القمة  رئاسة  لتسلمه  القذايف  معمر  القائد،  األخ  سيادة  إىل  بالتهنئة  أتقدم  أن  يُسعدين 
الشيخ  سمو  األخ،  السمو  ُأحيي صاحب  كام  املهمة،  هذه  يف  األكيد  نجاحه  من  واثقاً  التوفيق،  له 
حمد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر، عىل رئاسته الناجحة للقمة السابقة، وأيضاً أتقدم بالشكر 
والتقدير ملعايل األخ، عمرو موىس ولألمانة العامة للجامعة العربية عىل عملهم الدؤوب واملتواصل 

إلنجاح أعامل هذه القمة.


