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وهذا  منه  يتخلصوا  أن  اإلرسائيليني  عىل  ويجب  إرسائيل  رأس  عىل  “مشكلة  ليبمان  إن  وقال 
يف  اإلرسائييل  الشعب  مشاكل  فإن  منه  بالتخلص  يقوموا  مل  وإذا  واجبنا،  وليس  واجبهم  بالتأكيد 

املستقبل لن تنتهي”.

وثيقة رقم 11:

ترصيح صحفي لحركة حامس حول عمل رشكة األمن األمريكية بالك ووتر 
يف الضفة الغربية11

12 كانون الثاين/ يناير 2011

يف للعمل  ووتر”  “بالك  رشكة  مع  التعاقد  األمريكية  الخارجية  وزارة  قرار  عىل   تعقيباً 
ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: الضفة الغربية..، رصَّ

إننا يف حركة حامس نرفض عمل رشكة “بالك ووتر” األمريكية يف الضفة الغربية، ونعّد ذلك القرار 
خطوة مشبوهة تسعى لحامية االحتالل وأجهزة أمن عباس – فياض ومالحقة املقاومة واملناضلني.

من  والسيط  السمعة  سيِّئة  الرشكة  تلك  ملجرمي  ساحة  ليست  الفلسطينية  أرضنا  أنَّ  د  نؤكِّ إننا 
املدنيني  مئات  وقتلوا  وأفغانستان،  العراق  يف  اإلنسانية  ضّد  وفظائع  جرائم  ارتكبوا  الذين  املرتزقة 

األبرياء.

الرشكة يف  تلك  إننا يف حركة حامس ندعو سلطة عباس – فياض إىل مراجعة موقفها من عمل 
الضفة الغربية قبل فوات األوان، ونعتب موافقتهم وصمتهم عىل ذلك القرار سقوطاً سياسياً جديداً، 

وهروباً من تحّمل املسؤولية الوطنية، واستهتاراً بأمن وكرامة أبناء شعبنا الفلسطيني.

املكتب اإلعالمي

وثيقة رقم 12:

مقابلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض حول املفاوضات والدولة 
واملصالحة الوطنية12 

13 كانون الثاين/ يناير 2011

أجرى املقابلة محمد يونس، رام الله

س: الرئيس محمود عباس ذكر يف غري لقاء أن السلطة تسري بعد توقف املفاوضات يف مسارات عدة 
يف مقدمها مسار بناء مؤسسات الدولة املستقلة؟

ج: “نعم، خطة الحكومة باتت تحظى بشبه إجامع فلسطيني، املفاوضات مل تؤدِّ إىل تحقيق الهدف، 
األرض  الدولة عىل  مؤسسات  إقامة  وهو مرشوع  لدينا مرشوعنا،  وكشعب  كسلطة  نحن  لذلك 

الفلسطينية”.
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س: الخطة اليوم يف قلب النقاش السيايس الفلسطيني عقب فشل املفاوضات، لكن هل هي مقبولة 
دولياً؟

والبنك  األورويب  لالتحاد  املتالحقة  البيانات  إىل  انظر  متاماً،  أمره  حسم  الدويل  املجتمع  نعم،  ج: 
أمام أعرب  الذي  أوباما  باراك  الرئيس  وترصيحات  األمريكية،  الخارجية  وزيرة  وبيانات   الدويل، 
األمم املتحدة عن أمله بإقامة الدولة الفلسطينية، ونيلها عضوية األمم املتحدة هذا العام. املبادرة 
أفادتنا، ووضعت األمور يف هذه الطريقة اإليجابية، فنحن، كسلطة وطنية فلسطينية، انطلقنا من 
رؤية لدولة فلسطني، دولة تنسجم مع القيم النبيلة السامية السائدة يف العامل. هذا وضع إنهاء 
االحتالل، ومتكني فلسطني من العيش بحرية، يف إطار مقبول جداً من العامل، ومبا يهد الستثامر 
العامل فيه. استثامر معنوي وسيايس. ومبجرد ما قطعنا منتصف الطريق، ودخلنا العام الثاين من 
البنامج بدأت أشعر بهذا. هكذا بدأت تظهر الجوانب اإليجابية التي توقعنا أن يكون لها مردود 
عىل املسار السيايس. نعم، هناك تحول يف املوقف الدويل، مثة بوادر إيجابية، وما ساهم يف بلورتها 

وتكونها هو ما يراه العامل من إرصار فلسطيني عىل إنجاز هذا املوضوع.

س: وإذاً عن املفاوضات، هل هي وراءنا اآلن؟

ج: إذا نظرنا فقط إىل التفاوض نقول ما هي النتيجة؟ التفاوض معطل، لكن نحن مل ننظر إىل التفاوض 
أداة، مكّون من مكونات عملية سياسية، وجهد سيايس،  السيايس، هو وسيلة،  للجهد  كتعريف 
كل  الدولية.  االعرتافات  األساس،  هذا  عىل  القامئة  االتصاالت  برمته.  السيايس  الجهد  ليس  لكنه 
هذه املسألة تأيت يف إطار االستجابة ملوقف وتحرك فلسطيني مبادر. يوجد عنرصان هنا، األول 
الفلسطيني،  بالعمل  اليوم  مُتأل  أصبحت  األخبار  ومفاوضات،  اجتامعات  عن  أنباء  وجود  عدم 
باإلنجاز الفلسطيني السيايس، يف البناء، ويف االعرتافات الدولية، األخبار مُتأل اليوم بيشء آخر غري 

املفاوضات، والثاين أن جوهر املوضوع قائم عىل األرض منذ زمن.

س: وهل ميكن إلقامة مؤسسات الدولة أن تنهي االحتالل؟

ج: الخطة برنامج سيايس بامتياز، ينطلق من رضورة التحرك الدائم فلسطينياً عىل املستويات كافة 
من أجل إنهاء االحتالل. وإىل أن ينتهي االحتالل، تعزيز قدرة املواطن عىل الصمود. عنارص القوة 
بادية للعيان، والخطة مربوطة بالعملية السياسية، وبالهدف وهو إنهاء االحتالل. الخطة تحتوي 
عىل فكر متكامل مبادر، هدفت من اليوم األول إىل وضع الناس يف زاوية التفكري بأن شيئاً يجب 

أن يتحقق.

س: الرئيس محمود عباس تحدث يف املقابالت األخرية عن مسار البناء كأحد أهم مسارات السلطة، 
هل يحل بناء املؤسسات محل املفاوضات؟

النضال  مسار  وعن  الدولة،  لقيام  والتهيئة  واإلعداد  البناء  مسار  عن  نتحدث  السلطة  يف  نحن  ج: 
وهذا  االحتالل،  إنهاء  وبني  الجاهزية  بني  تالقٍ  إحداث  هو  والهدف  االحتالل،  إلنهاء  السيايس 
يتصل مبا يقوم به املواطنون كل يوم، من تعبري عن رفضهم االحتالل. كل األمور مرتابطة. املقاومة 
الشعبية السلمية مقاومة. البقاء عىل األرض مقاومة. كيف نصنف ما يقوم به مواطن يف األغوار 
من خالل براكية وزناكية )بيوت الصفيح( حتى يصمد يف وجه الطغيان. املفاهيم واضحة. إنها 



2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

39

مهمة السلطة يف اإلعداد لقيام الدولة. النضال السيايس تقوده املنظمة. ومن اليوم األول ونحن 
نقول إن أهم يشء لدينا هو القيام بجهد حقيقي إلنهاء االحتالل وتثبيت املواطن عىل األرض. 
هذا مكون أسايس للفكر. النتيجة الحتمية له تحسني فرص البقاء. دعني أعِطك مثاالً، وأنا أنظر 
يف البيانات واإلحصاءات الداخلية يف شأن الهجرة والهجرة املعاكسة وجدت أن يف الفرتة الواقعة 
املنحى  لكن  2006 يف صعود،  عام  الخارج يف  إىل  الداخل  من  الهجرة  كانت  و2009   2005 بني 
 البياين للهجرة أخذ طابع االستقرار، أي توقف الصعود يف األعوام 2007–2009، واستقر عىل حوايل

7 آالف شخص يف العام.

باملقابل فإن الهجرة املعاكسة، من الخارج إىل الداخل، بدأت تتصاعد من عام 2007 إىل 2009 
التقاطع مع املنحى اآلخر. تقاطع عىل سبعة آالف شخص يف العام يغادرون وسبعة  وصوالً إىل 
آالف يعودون، وإذا استمر هذا االتجاه يصبح الداخل إىل األرايض الفلسطينية أكب، أي أن الهجرة 
املعاكسة إىل الوطن زادت، وهنا أقول بجملة واحدة: املهمة متت... هذه هي النتيجة التي نريد، 
ولن أعدد لك املشاريع، ولن أذكر شيئاً عن األمن الداخيل وعن إنجازات الحكومة وعن تراجع 

العجز املايل وهبوط معدالت الفقر والبطالة وزيادة املدارس.

أنا أقول لك: الرهان ليس عىل أحد، ال عىل إرسائيل وال عىل أمريكا وال عىل أحد. الرهان هو عىل 
أنفسنا، الثبات يف األرض واإلعداد للدولة ليس ترفاً، إنه النضال، إذا اتفقنا عىل أن املربع األول يف 

إنهاء االحتالل هو تثبيت املواطن، فإننا بهذا املقياس نجحنا.

إىل  ستتوجهون  هل  املقبل،  )أغسطس(  آب  نهاية  يف  العامني  فرتة  انتهاء  بعد  سيحدث  ماذا  س: 
املجتمع الدويل لإلعالن عن الدولة؟

يكن  ومبا  ينتهي؟  أن  االحتالل  لهذا  آن  أما  األول:  اليوم  منذ  الدويل  املجتمع  إىل  نتوجه  نحن  ج: 
الشعب الفلسطيني أن تكون له دولة ذات سيادة عىل حدود عام 67. يجب عىل املجتمع الدويل 
أن يضطلع مبسؤولية مبارشة ودور أكث فاعلية مام قام به حتى اليوم إلنهاء االحتالل، بخاصة أن 

إرسائيل مل تبدِ يف أية مرحلة من املراحل نية جدية إلنهاء االحتالل.

محلياً تبددت الشكوك التي أبداها البعض، وتبددت التساؤالت حول طبيعة هذه الدولة، وإذا 
ما كانت دولة تحت االحتالل أم ال. ما نريد ونعمل من أجله واضح متاماً: دولة عىل كامل األرض 

املحتلة عام 1967. تبددت الشكوك بعد أن بدأ الجميع يلمس مثار جهود هذا التحرك.

س: املنطقة )ج( تشكل 60 يف املئة من الضفة، وهي تحت سيطرة إرسائيل، وعمل الحكومة ممنوع 
فيها فكيف ستقام مؤسسات الدولة؟

ج: املنطقة )ج(، نحن يف وسطها، انظر. نحن مل نقبل التفاوض عىل أي يشء اسمه إجراءات لتحسني 
الثقة. بدأنا نعمل يف كل أرضنا مبا فيها هذه األرض. هي منطقة تطوير مفتوحة للسلطة. بدأنا 
لنا  امتحان  امتحان.  املنطقة ج(. كل نقطة يف هذه األرض فيها  إقامة املطار )يف  باتجاه  نتحرك 
عىل النجاح، وامتحان إلرسائيل. نريد أن نبني هنا، كل نقطة يف أرضنا هي نقطة اشتباك. اشتباك 
بني الطموح الفلسطيني املرشوع املستند إىل الرشعية الدولية يف أن تكون الدولة قامئة عىل هذه 
األرض، وبني الرفض اإلرسائييل. هذه نقطة االشتباك بني طموحنا وبني إرسائيل وسياستها التي من 
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الواضح أنها ال تريد أن تنهي االحتالل. حيثام متكنا أن نعمل فسنعمل. لدينا عرشات املشاريع يف 
املنطقة )ج( ويف املناطق املحيطة بالجدار.

املسار الثاين هو املطالبة الدامئة بإطالق العنان لقدرتنا عىل التطوير يف هذه املناطق من دون 
قيود، من خالل إنهاء نظام التحكم والسيطرة التعسفية اإلرسائيلية، ونحن نعمل كل ما مبقدورنا 

أن نعمله.

س: إىل أين وصل العمل يف املطار؟

وهؤالء  التصميم  نبدأ  أن  أجل  من  الخبات  مئات  سُنحرض  قريباً.  العملية  الخطوات  سنبدأ  ج: 
سيعملون عىل األرض لتنفيذ مرشوع املطار.

س: والتمويل؟

يتبني أن املرشوع قابل لإلنجاز فسيكون هناك متويل، ال دولة يف فلسطني  بأنه عندما  أنا واثق  ج: 
من دون املرافق األساسية املتضمنة يف الخطة. جزء أسايس منها أن يكون لدينا مطار جديد يف 
لدينا مطار، ونحن نعمل عليه. لست  الغربية. وال توجد طريقة أخرى، يجب أن يكون  الضفة 
أال نرتدد.  الطموح، يجب  أنا مع  األمل.  إذكاء شعلة  أنا مع  زائفة، لكن  انتصارات  بإعالن  معنياً 
أن نخلق  نريد  التضامن،  نريد حالة من  النتيجة  ننجز. وحتى نصل إىل  أن  املهم  هذه حقوقنا. 
موعداً مع الحرية. الفكر قائم عىل االنخراط يف شكل مبارش. يجب أن يتحول املرشوع إىل حديث 
الوطني  املوضوع قد حسم. املرشوع  متبّنى. عندها يكون  ليصبح مرشوعاً وطنياً  للناس،  يومي 
)...( كلام  للتنفيذ. وهذا نراه من كل منظار.  مل يعد فقط مسمى، وإمنا اساًم ومضموناً وجهداً 
نجحنا يف جعل فلسطني بيئة جاذبة وليست طاردة نجحنا. هذه التفاصيل الصغرية يصبح فيها 
املرشوع الوطني ممتزجاً مع املرشوع الشخيص، وعندما يتزج الوطني والشخيص يف تناغم فريد 

تولد الدولة.

هكذا تتحقق املشاريع الوطنية الكبى، مل يعرف أحد مسبقاً أن يف التاريخ الفالين سيهجم الشعب 
األملاين عىل الجدار ويهدمه. هذه حالة ولدت من دون أن يكون فيها قرار، هذه حالة ال قرار 
عنها  نبحث  تناغم  حالة  اإليجايب،  الشكل  هذا  يف  والوطني  الشخيص  فيها  يتزج  تنبؤ،  وال  فيها 
للوصول إىل الهدف. لهذا السبب أنا غري مصاب بحالة من اإلرباك ألن املفاوضات متعثة والحالة 

السياسية متعثة...

س: وأين غزة من املرشوع؟

عدة،  مستويات  مع “حامس” عىل  االتفاق  ويكن  الدولة،  بناء  من مرشوع  يتجزأ  ال  غزة جزء  ج: 
واألهم أن نتفق عىل األمور السياسية لتشكل أساساً إلعادة الوحدة الوطنية ويف مقدمها املفهوم 
عن  النظر  برصف  ستحل.  األخرى  القضايا  كل  فإن  األمني  املفهوم  عىل  التوافق  تم  إذا  األمني. 
اآلن  اتفاق واضح  العملية هناك  الناحية  فإن من  األمني  املوضوع  األيديولوجية يف  االجتهادات 
قوته  عىل  عنف،  الال  عىل  قامئة  رؤية  يف  املتصلة  الهائلة  القوة  وعىل  عنف  الال  جدوى  عىل 
الوجدانية، عىل قوة الروح. فعلياً يوجد توافق، هذه سياسة السلطة، إذا نظرت إىل ما تقوم به 
“حامس” عىل األرض لوجدته ينسجم متاماً مع هذه الرؤية، أضف إىل ذلك أن ترصيحات عدد من 
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املسؤولني )يف حامس( يف اآلونة األخرية أكدت هذه النقطة. برصف النظر عن املنطلقات املختلفة 
واأليديولوجيات املختلفة إزاء هذه النقطة فإن هناك اتفاقاً أدعو إىل ترسيمه كموقف فلسطيني 
موحد وترك الشعارات جانباً. تصنيف الناس فريقاً مقاوماً وفريقاً مساوماً غري صحيح، إن حصل 
هناك اتفاق عىل ترسيم ما هو قائم فلسطينيًا فسنكون قطعنا معظم املسافة باتجاه املصالحة...

وما الذي ينع يف اليوم التايل لرتسيم مثل هذا االتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية. ثم ما هو 
اليشء الذي كان ناقصاً يف برنامج حكومة الوحدة الوطنية السابق سوى املفهوم األمني؟ ما الذي 

أحدث كل هذا االنقسام سوى غياب املفهوم األمني وليس الخالف يف وجهات النظر السياسية.

س: وهل ميكن الحكومة أن تبادر يف طرح ذلك؟

ج: كل أمر له قنواته وعناوينه، نتكلم كسلطة فلسطينية. السلطة ليست طرفاً يف الحوار، السلطة 
بيت للفلسطينيني كافة برصف النظر عن انتامءاتهم، ومن واجبها أن تضع األسس واملؤرشات التي 

يكن أن تساعد يف الوصول إىل حل وصيغة.

هناك  كانت  معدودة  أيام  قبل  خالف...  يوجد  ال  اآلن  خالف،  أي  الواقع  أرض  عىل  أرى  ال  أنا 
الذي ينع أن يقال: هذا موقف  الزهار( حول األمر فام  ترصيحات ألحد قادة حامس )محمود 

فلسطيني...

س: هل يعني ذلك تبني الال عنف من قبل “حامس”؟

الشأن  القرار يف  الفلسطينية هي صاحبة  السلطة  أن  الال عنف هو مكون، واملكون اآلخر  تبني  ج: 
األمني وليس أي جهة أخرى. القرار األمني مركزي والتنفيذ األمني مسؤولية املؤسسة الرسمية، 
والرتتيبات الكفيلة بذلك ممكنة... مررنا بفرتة كانت املامرسة عىل هذا النحو والكالم مختلفني. 
التقاء  كنقطة  أطرحه  ال  فلامذا  ذاته،  يقال هو  وما  ما هو مامرس  العام  عام ونصف  منذ  لكن 
أساسية مل تكن قامئة من قبل... مل تكن قامئة منذ تأسيس السلطة إىل يومنا هذا؟ وحتى نبعد عن 
العموميات ونتجاوزها، من يتكلم عن املصالحة فعليه أن يفرس لنا ملاذا متارس “حامس” يف غزة 
الطريقة التي تعمل فيها السلطة يف الضفة؟ كيف رصحت قيادات “حامس” باملفهوم نفسه قبل 
أيام؟ نحن نقول هذه سياسة السلطة، إذا أردنا أن نوحد الوطن، يجب أن يكون لدينا مفهوم 

أمني موحد. لن ينفع أن يكون لدينا وطن مجزأ أمنياً.

س: لكن لدينا رصاع عىل السلطة؟

ج: مرة أخرى، أنا أفصل املفهوم عن اآلليات. البحث عن السلطة والرصاع عىل السلطة يدخل يف باب 
الرتتيبات، ويكن إيجاد حلول له. أنا شاركت يف حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الوحدة مل يكن 
لها برنامج أمني عىل اإلطالق. البعد األمني كان غائباً عن حكومة الوحدة الوطنية. البنامج خال 

من العنرص األمني، وقلت هذا سيؤدي بنا إىل الهاوية، هذا منشور ومكتوب.

س: ملاذا ال تجري الحكومة انتخابات لتساهم يف خلق حياة سياسية تؤدي إىل املصالحة؟

ج: االنتخابات يجب أن تجري )املحلية والترشيعية( ضمن الرتتيبات، لدي أفكاري للرتتيبات ولنجاحها، 
لكن دعونا نتفق عىل املبدأ أوالً.
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س: ملف االعتقاالت يف السلطة أما آن له أن ينتهي؟

ج: آخر يشء أريده أن يحدث هو االعتقاالت. زارين وفد من لجنة املتابعة العربية وقلت لهم: إذا 
تم االتفاق عىل املفهوم األمني فلن يكون هناك مشكلة. كيف نتخلص من ذلك طاملا أن هناك 
ترصفاً يتعارض مع السياسة األمنية للسلطة. املطلوب احرتام سياسة السلطة يف هذا املجال. إذا 
حصل احرتام لسياسة السلطة فإن املوضوع )االعتقاالت( منتهٍ. نريد أن ننتهي من هذه القصة. 
لكن ال أستطيع معالجة النتائج قبل معالجة األسباب. وأنا هنا ال أطالب مبا يتجاوز ما هو معلن 

من “حامس” و“فتح”.

س: هل تعتقد أن خيار الال عنف مناسب لكل الفلسطينيني؟

ج: أنا أؤمن بقوة الال عنف، بقوة تأثري الال عنف، هذا يحقق نقاط تالقٍ مع حركات تحرر عىل املستوى 
العاملي حظيت بقدر كبري من التعاطف، مثل الهند وجنوب إفريقيا وحركة الحقوق املدنية يف أمريكا.

س: وما هو مستقبل السياسة األمنية للسلطة إذا انهارت املفاوضات؟

ج: متى كان األمن من وجهة نظر فلسطينية مهمة يؤديها االحتالل؟ اإلرسائيليون مل يارسوا األمن منذ 
اليوم األول لالحتالل إال من خالل منظورهم. وتحديداً يف النصف الثاين من سنوات االنتفاضة. كل 
العمل األمني اإلرسائييل كان قامئاً عىل فكرة التدخل يف املدن، وهذه الفرتة شهدت أكب انفالت 
أمني. ال، نحن ال نخدم إال أنفسنا. برصاحة. ال نعمل باألجرة عند إرسائيل وال عند غريها. نعمل 
طاردة  وليست  جاذبة  فلسطني  من  أجعل  أن  الحتياجاتنا.  هادئة  موضوعية  قراءة  منطق  من 
ألهلها. أن أجعل املواطن آمناً يف بيته. عندما يكون املواطن غري آمن يف بيته ويتعرض لالعتداء 
واالبتزاز هذا يحول البالد إىل بيئة طاردة. إىل أن ينتهي االحتالل. عيّل أال أضيف للمواطن شعوراً 
بالتايل ال، نحن نعمل بوحي  إضافياً بقلة األمان وعدم االستقرار األمني نتيجة االنفالت األمني. 
من مصلحتنا، وال يكن تجزئة املهامت. حتى لو انتهت املفاوضات نحن لدينا مرشوعنا. وإذا مل 
ننجزه نحن فمن ينجزه. ملاذا أعيد نفيس إىل دائرة املتهم بأن لديه مشكالت، وأن الطرف اآلخر 

يشرتط للحديث معنا انتهاء هذه املشكالت.

ثم ملاذا حدث التحول أخرياً باتجاه تفهم العامل لرضورة انسحاب إرسائيل وإزالة االحتالل؟ العامل 
وقف عاجزاً أمام الذرائع األمنية اإلرسائيلية، مل يتمكن من التعامل معها بفاعلية إطالقاً. إذ كلام 
طرحت مبادرة أو توجه للحل كان الجواب اإلرسائييل جاهزاً: أين األمن يف هذا؟ هذا التحول هو 

منجز وطني، وما جعله ممكناً البنامج والرؤية.

س: إذاً، االنتفاضة الفلسطينية القادمة هي انتفاضة بناء!

ج: هي انتفاضة بناء من أجل تعزيز البقاء والترسيع يف إنهاء االحتالل. فلسطني ستكون منوذجاً. هذا 
ليس مستحيالً. لدينا مقومات. املهم أن نبقي عىل األمل مهام كانت الظروف صعبة.

س: ملاذا الحواجز العسكرية اإلرسائيلية ما زالت قامئة؟

ج: هذا يدل عىل إمعان إرسائيل يف إدامة االحتالل. هذه مظاهر ال عالقة لها باألمن. إرسائيل ترص 
عىل الحواجز ألنها ترى أن الفلسطينيني سيطالبون بعد إزالة الحواجز بإزالة االحتالل. ماذا يفعل 
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حاجز الحمرا، ما هي أهميته، ملاذا هو موجود، ما هو املبر األمني له؟ هم يشهدون أن الوضع 
ألنهم  الحواجز  يستخدمون  هم  الحواجز،  تلك  إقامة  قبل  عليه  كان  مام  أفضل  اليوم  األمني 
يعتقدون أننا سنطالب بعدها بالحرية. الحواجز تثري السؤال: هل تريد إرسائيل إنهاء االحتالل؟ ال 
أوهام لدي يف ذلك. كام أن التوسع االستيطاين كان يجب أن ينتهي منذ اتفاق أوسلو وليس اليوم؟

س: التعليم يف فلسطني ينقصه الكثري...

ج: نعم، الحظت أنه ينقصه املهارات التحليلية واللغات، ينقصه تكوين وعي مناهض للتزمت. بدأنا 
يف تأهيل املعلمني ويف املستقبل يجب تغيري املناهج.

أنا أوالدي يحبون املدرسة )مدرسة خاصة يف القدس(، كانوا يذهبون إىل املدرسة فرحني، وهذا ما 
أريده للمدرسة الفلسطينية، أن تكون جذابة، وليست عقوبة.

س: وكيف تنظر إىل احتامالت االقتصاد الفلسطيني؟

ج: نخطط ألن ننهي اعتامدنا عىل املساعدات الخارجية )للموازنة( يف عام 2013، وهناك تطور ومنو 
اقتصادي كبريان. اإلنفاق الحكومي اليوم سالب ألنه يرتاجع، لكْن، هناك منو بدا منذ عام 2007. 

رهاننا عىل املزيد من االستثامر يف القطاع الخاص ليعوض عن االنسحاب من القطاع العام.

البناء  عمليات  من  املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  وأيضاً  السياحة،  للنمو هي  املرشحة  القطاعات 
فيها  أيضاً  والزراعة  الحجر والرخام،  الدوائية، وصناعة  الصناعات  الضفة، وكذلك  الفلسطيني يف 
الخدمات مبكوناته  إىل قطاع  إضافة  االستثامر،  يتطلب مزيداً من  كامنة هائلة جداً، هذا  طاقة 
كافة. لدينا نظام مرصيف يتمتع بدرجة كبرية من السالمة والكفاءة. قطاع التأمني يكن أن يتوسع 
عندما تتعمق السوق املالية من خالل أدوات الدين العام... السندات عىل سبيل املثال. السوق 
املالية دورها يتحفز. بالتأكيد يظل االستثامر يف اإلسكان عنرصاً مهامً للتشغيل عىل املدى القصري 
واملتوسط. ولدينا تحول باتجاه العالج يف الداخل، وما يتبعه من استثامر يف قطاع الصحة من قبل 
القطاع الخاص. املجال واسع أمام االستثامر مبا يكن أن يخلق فرص عمل يف فلسطني. إضافة إىل 
بلدان  قائم يف  الصناعية بدرجة كبرية. مناطق ستعمل مبستوى ما هو  املناطق  ذلك نعول عىل 

أخرى، ومستثمرون من الخارج يأتون ليستثمروا هنا. 

وثيقة رقم 13:

لتنسيق  االتصاالت  لجنة  ورئيس  الرنويجي  الخارجية  وزير  مع  مقابلة 
حول  ستور،  غاهر  جوناس  الفلسطينية  للسلطة  الدولية  املساعدات 
]مقتطفات[ التسوية13  مفاوضات  وحول  للسلطة،  املالية   املساعدات 

)نص مرتجم عن األصل(

14 كانون الثاين/ يناير 2011

“لدينا طموح باالعرتاف بدولة فلسطني عندما تكون تلك الدولة مستعدة لتكون دولة حقيقية،” 
قالها ستور يف بهِو فندق امللك داود مبارشةً بعد لقاِء زعيمة املعارضة تسيبي ليفني. وأضاف: “نريد 

االعرتاف بالحقائق وليس الطموحات. وهذا اعتباراً من كانون الثاين 2011”. 


