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الوالء “إلرسائيل كدولة يهودية صهيونية وديقراطية”، ألننا نرى يف هذه الخطوة سعياً محموماً من 
التي  وأرضنا  وطننا  من  تهجرينا  ونحو  الفلسطيني  الداخل  وتهويد  نحو صهينة  اإلرسائيلية  املؤسسة 
ال نرىض بها بدياًل ِتَب األرض كلها، بل هي رسالة لئيمة مفادها، إما االعرتاف “بيهودية الدولة” وإما 

الرحيل ونحن نقول يف أرضنا باقون، يف بيوتنا باقون، هنا باقون.

إن قرار هدم العرشات من بيوت أهلنا وتنفيذ أوامر هدم أخرى يف العراقيب والطيبة وإصدار 
أوامر أخرى يف طول بالدنا وعرضها لهي سياسة كارثية متثل وتجسد مأساة أهلنا يف الداخل الفلسطيني 
التي باتت املؤسسة اإلرسائيلية تصادر أرضهم وتحرمهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى من إمكانية 

البناء املرخص وبالتايل تهدم البيت وترغم أهله عىل دفع حتى أجرة آالت الهدم.

املؤسسة اإلرسائيلية باتت تستهدفنا، صباح مساء، وبالتايل هذا التحدي املوضوع أمامنا جميعاً عىل 
أرضنا  وعن  أنفسنا  وعن  وجودنا  عن  دفاعاً  وجادة  متحدية  بقرارات  لنخرج  املتابعة  لجنة  طاولة 

وعن بيوتنا.

﴿َواللَُّه َغالٌِب َعىَل أَْمرِِه َولَِكنَّ أَْكرَثَ النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾

وثيقة رقم 9:

مقابلة مع رئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية 
حركة  مع  واملصالحة  “إرسائيل”،  مع  املفاوضات  حول  عريقات  صائب 

حامس9 ]مقتطفات[

9 كانون الثاين/ يناير 2010

أجرى املقابلة عبد الله ربحي

).....(

تغري يف عقلية  أمريكية وهناك حديث مرصي عن  أفكار  س: هناك تحركات عربية ولقاءات هناك 
نتانياهو نحن نشعر أن هناك ما يعد وأن الفلسطينيني مقادين إليه؟

ج: نحن لسنا ضد استئناف املفاوضات ولكن هناك تجاوزاً للرشوط التي تم االتفاق عليها، نحن هدفنا 
استئناف املفاوضات ولكن كام قلنا وقف االستيطان مبا يشمل القدس واستئناف املفاوضات من 
الواليات  التزامات إرسائيلية. إذا مل تستطع  إليها، وهي ليست رشوطاً وإمنا  التي انتهت  النقطة 
القدس  ننهي ملف  أن  املتوقع  االستيطان هل من  الخصوص وقف  بهذا  إلزام إرسائيل  املتحدة 
والالجئني والحدود. نحن نتحدث بواقعية نحن ندرك الخريطة السياسية يف أمريكا والعامل وندرك 
أنا  وأدرك  املستويات،  جميع  عىل  العريب  عاملنا  يف  جداً  عميقة  تحالفات  املتحدة  للواليات  أن 
حلول  إىل  للوصول  الدول  معابد  يف  يقدم  قرباناً  تصبح  قد  الفلسطينية  الورقة  أن  كفلسطيني 

سياسية يف املنطقة، أدرك متاماً. 

لكن يف نهاية املطاف سمعنا الكثري عن مفاوضات عبثية وعن استسالم وكل هذه الجوقات ولكن 
أمل يتضح بعد هذه السنوات أن منظمة التحرير الفلسطينية صادقة وثابتة عىل مواقفها بعيداً 
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أصحاب  كانوا  التاريخ  عب  الرنانة  الشعارات  أصحاب  فدامئاً  منها،  طائل  ال  التي  الشعارات  عن 
التنازالت التي ال كرامة لها هذه حقيقة، حاسبونا عىل ما قمنا به، كان بإمكاننا أن نقبل ما عرض 
القدس  بإمكان يارس عرفات أن يقبل ما هو ليس مضموناً ولكن يف مسألة  علينا عام 94، كان 
واالستقالل  معتقلني  واإلفراج عن   194 قرار  والحل عىل  والالجئني  لنا  عاصمة  الرشقية  والقدس 

وكامل السيادة يف حدود 4 يونيو 67.

ويف نهاية املطاف أية أطراف تتنازل عب التاريخ عندما نتوصل ]تتوصل[ إىل اتفاق تكون منظومة 
إىل  والطريق  السالم  كلفة  بكثري من  أكب  الحرب  كلفة  بينهم قد نضجت بحيث تصبح  املصالح 
السالم إىل اآلن باعتقادي بات طوياًل وإرسائيل مل تنضج منظومة مصالحها ليك متيض إىل السالم 

وهي ال تشعر أن مصالحها مهددة يف العامل العريب.

يف  عليه  متفق  هو  ما  تجاوز  تم  إذا  الطاولة  إىل  يعودوا  لن  الفلسطينيني  أن  يعني  هذا  هل  س: 
موضوع تجميد االستيطان وسقف زمني للمفاوضات؟

ج: هذا صحيح وهذا موقف املجلس املركزي وموقف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير.

س: يف ضوء ما ذكره الرئيس اإلرسائييل عن إمكانية أن تستأنف إرسائيل والسلطة املفاوضات قريباً 
هل تم يشء من تحت الطاولة؟

ج: مل تقدم السلطة أي يشء غري معلن إلرسائيل، وأرجوكم أال تستقوا أي يشء من الصحف اإلرسائيلية 
ثم  اختبار إرسائيلية ومن  بالونات  يعتمد عىل  العريب  اإلعالم  أن 99% من  أرى  فإنني  ولألسف 

يكون هو الصادق ونحن الكذابون.

وال يوجد يوم ال نتحدث فيه بشفافية تامة معكم لكن عليكم أن متيزوا بني االتصاالت مع الجانب 
اإلرسائييل وبني املفاوضات معه، واملوقف العريب مل نسمع أي تغيري عليه ال يف مرص وال يف قطر 

وال يف السعودية وال يف أي مكان.

س: يف ضوء الخطة األمريكية التي نرشت حول السالم وزيارة الوفد املرصي هل لديكم تنسيق قبل 
الزيارة؟

ج: الوفد املرصي ذهب إىل واشنطن بالتنسيق معنا ومع السعودية واألشقاء العرب ألننا نسعى كعرب 
إىل ما نسميه end game أو نهاية اللعبة بالوصول إىل قرارات وليس باملزيد من املفاوضات والوفد 
 67 فلسطني عىل حدود  بدولة  لالعرتاف  األوان  آن  بأنه  فلسطينية  عربية  رسالة  يحمل  املرصي 
عاصمتها القدس الرشقية وبحل قضايا الوضع النهايئ وهذا هو املطلوب. ويف اللحظة التي توافق 
توقفت  التي  النقطة  من  املفاوضات  واستئناف  االستيطان  وقف  اإلرسائيلية عىل  الحكومة  فيها 
املواطن  فإن  االستيطان  وقف  إرسائيل  أعلنت  إذا  املفاوضات،  الستئناف  جاهزون  فإننا  عندها 
العادي لن يعرف إذا كانت أوقفت أم ال وسبق أن أعلن وقف االستيطان عرشة أشهر لكن وجدنا 
أنه يف الطريق من نابلس إىل رام الله وجدنا االستيطان مستمراً ذهبنا إىل القدس الرشقية وجدنا 
االستيطان مستمراً ذهبنا إىل الخليل وجدنا االستيطان مستمراً فقال أبو مازن أنا لست بحاجة إىل 
إعالنات لكن أنا بحاجة إىل وقف االستيطان ودون أن تعلنوا. وزرت واشنطن يف سبتمب وأكتوبر 
سلطة  ليست  املتحدة  الواليات  لكن  يومية  شبه  معه  اتصاالت  ولدينا  ميتشل  والتقينا  ونوفمب 
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احتالل، واملوقف األمرييك رافض لضم القدس وضد االستيطان ومل يتغري هذا املوقف وأنا ال تفيدين 
فيه  مبا  االستيطان  بوقف  إرسائيل  أمريكا حليفتها  تلزم  أن  تفيدين  ولكن  أمريكية  رسالة ضامنات 
النمو الطبيعي واستئناف املفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، خاصة أن اإلدارة األمريكية 

السابقة نقلت لإلدارة الجديدة أين وقفت املفاوضات مع الخرائط.

حجم  ما  عالية.  بكثافة  االستيطان  استمر  وخالله  املفاوضات  فيه  توقفت  كامل  عام  هناك  س: 
الزيادة يف املستوطنات وما مصري البؤر الجديدة وهل هناك مطالب فلسطينية جديدة بتفكيك 

مستوطنات 2009؟

التزاماً غري  ج: االستيطان وكل ما أقيم عىل األرض منذ عام 67 هو بنظرنا ال يخلق حقاً وال ينشئ 
رشعي وإن أرادت إرسائيل السالم يف يوم من األيام عندما تنضج منظومة مصالحها للسالم فهي 
تعرف أن السالم واالستيطان متوازيان ال يلتقيان وكام حدث يف قطاع غزة فإن تفكيك االستيطان 
هو النهاية الحتمية إذا أرادوا السالم ولذلك عندما نقول بوقف االستيطان اآلن فهو مبدأ ورد يف 
الطريق فإن هذا يعني أن منظومة  التزاماتها يف خريطة  الطريق وإذا مل تنفذ إرسائيل  خريطة 
ماسة  بحاجة  أشهر ونحن  األربعة  قرابة  استمرت  النهايئ  الوضع  تنضج ومفاوضات  مل  مصالحها 
أوروبا  ]و[  أمريكا  يف  القرار  صناعة  أروقة  يف  وخاصة  واإلسالمي  العريب  العامل  من  مساندة  إىل 
وموسكو ونحن نعرف أن قياس املصالح يختلف فيه ما يدور يف الغرف املغلقة عام يحب الناس 
إقراره يف قمة  تم  العريب كام  املوقف  املطاف هذا هو موقفنا وهو  نهاية  لكن يف  أن يسمعوه 

الدوحة هنا.

).....(

س: بقدر ما تتحدثون عن توظيف املقاومة فهناك أيضاً توظيف للمفاوضات؟

ج: لقد أجريت تقييامً للمفاوضات، وخلصت إىل أن الرئيس أبو مازن مطالب بإعادة حساباته، نحن 
لدينا الجرأة عىل الحديث.

س: ما الحسابات التي طلبتم إعادتها بالنسبة للمفاوضات وما الذي طلبتموه من الرئيس محمود 
عباس بعد أن أعدتم الحسابات؟

مناورة  وليس  تكتيكياً  ذلك  يقل  مل  هو  لالنتخابات  أترشح  لن  أنا  مازن  أبو  الرئيس  قال  عندما  ج: 
واجهنا  وقد  فلسطني  دولة  إلقامة  حياته  الرجل  كرس  لقد  العمر.  يف  كب  أو  سئم  ألنه  وليس 
االحتالل  وبوجود  اساًم  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بوجود  يقول  االحتالل  سنوات  بعد  واقعاً 
وهذا  اإلرسائيليني  مع  بالتنسيق  عامن  إىل  السلطة  مبغادرة  عباس  الرئيس  يقوم  أن  وبرضورة 
ينطبق عىل إسامعيل هنية الذي كنت أنسق عملية خروجه من معب رفح مع اإلرسائيليني ومع 
األوروبيني والفرق هو أن أبو مازن يعرتف ويقر بوجود سلطة االحتالل يف حني أن هنية عندما 
أدخلها  السالم مل  فأنا عندما دخلت عملية  الناجزة،  السيادة  يتحدث عن  املعب كان  يخرج من 
يك تبقى إرسائيل مصدراً لكافة السلطات. والرئيس أبو مازن قال أنا ال أريد الرئاسة وال السلطة 
إذا استمرت إرسائيل يف تقويض متطلبات السالم وباقي املطالب الفلسطينية وهنا فتحت علينا 
بوابات العامل العريب بالحديث عن املرشحني والبدائل لخالفة الرئيس أبو مازن، فإذا قال الرئيس 
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أنه لن يرشح نفسه فهل هذا يعني وجود بديل يقبل السلطة املؤقتة والوضع الراهن، لذلك أرجو 
أن تفهم الرسائل املوجهة بالطريقة الصحيحة فنحن لسنا دولة وما زلنا تحت االحتالل وتحدينا 
الرئييس هو االحتالل واستمرار االنقالب يف قطاع غزة هو سيف مسلط يف يد نتانياهو عىل رقبة 
كل فلسطيني وال يوجد جلسة أو حديث يقوم به يف أوروبا أو الواليات املتحدة إال ويقول مع 

من تريدونني أن أنشئ السالم مع غزة أم مع الضفة الغربية.

س: يف موضوع املفاوضات أي فلسطيني أو عريب ال زال يتساءل ما الذي فعلتموه منذ العام 93 إىل 
اليوم؟

ج: لقد فتحنا عيوننا يف العام 67 فوجدنا علم إرسائيل عىل نهر األردن ويف املتوسط ومل يكن لدي 
يشء ليك أتنازل عنه ونحن من أوسلو إىل اليوم دخلنا ثالمثائة ألف فلسطيني إىل الضفة الغربية 

وقطاع غزة يف أول سابقة من نوعها منذ العام 1967م.

واإلرسائييل بدأ معنا يف العام 94 بإدارة املدارس واملستشفيات وارتفع ذلك إىل 50% من أرايض 
الضفة إىل 66% ومن ثم رأينا أوملرت يعرض 100% كام يقول من أرايض الضفة وغزة ونحن ال 
بالقدس  أو  بأرسى  نقايض الجئني  وال  بحق  حقاً  نقايض  وال  مقايضة حقوق  نريد  ال  ألننا  نقبل 
والشعب الفلسطيني له حقوق مياه األردن و37 كم عىل البحر امليت وله أيضاً 220 كيلومرتاً عىل 
نهر األردن وله مناطق حرام والقدس عاصمة وله 12 مياًل بحرياً عىل غزة. وهذه حقوقنا وعلينا 
أن نصب وأن ال ندع أحداً يارس الضغوط علينا، فأنا ليس لدي دبابات وال طائرات والعامل منقسم 

من حويل عربياً ودولياً ومع ذلك فأنا صامد.

).....(

وثيقة رقم 10:

ترصيح رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو حول سياسة حكومته يف 
التعاطي مع قطاع غزة10 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

10 كانون الثاين/ يناير 2010

فيام ييل البيان الذي أدىل به رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو يف مستهل جلسة مجلس الوزراء التي 
انعقدت صباح اليوم:

لقد جرى خالل األسبوع املايض إطالق 20 قذيفة صاروخية وقذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه 
وأغار عىل  فوراً  الدفاع  لقد رد جيش  الخطورة.  ببالغ  األمر  إىل هذا  أنظر  إنني  اإلرسائيلية.  األرايض 
لتهريب  إيران  تستخدمها  أنفاق  عىل  وكذلك  غزة  قطاع  يف  الصاروخية  القذائف  لصناعة  معامل 
وعىل  بقوة  الرد  سيتم  املعامل:  واضحة  الحكومة  سياسة  إن  القطاع.  داخل  إىل  والقذائف  الصواريخ 

الفور عىل أي حادث إطالق نار عىل أراضينا.


