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أن  يكن  ملنفعتها  أو  مثل حامس  أجنبية  إرهابية  بأنها  مصنفة  ملنظامت  املوارد  من  غريه  أو  مادي 
يشكل مخالفة للقوانني املدنية والجنائية األمريكية وقد يؤدي إىل الغرامة والسجن.

وثيقة رقم 164:

مقابلة مع موىس أبو مرزوق حول تشكيل حكومة التوافق164 ]مقتطفات[

25 حزيران/ يونيو 2011

ملاذا تأجل اللقاء بني الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس املكتب السيايس يف حركة حامس  	•
خالد مشعل بعدما اطأمن الفلسطينيون إىل أن املصالحة باتت عىل قاب قوسني أو أدىن؟ وهل 

ذلك مؤرش إىل تعرٍث أو فشٍل يف ملف املصالحة؟

االجتامعات التي عقدتها حركتا فتح وحامس لدراسة ملفات املصالحة كانت تسري بشكل ال بأس  	–
به. ولكن النقطة الجوهرية التي كانت حارضة دوماً لدى األخوة يف حركة فتح كانت تتمثل يف 
البداية  يف  توافقنا  الوزراء.  رئيس  شخص  إليهم،  بالنسبة  وعنوانه،  الفلسطينية،  الحكومة  ملف 
عىل أربعة أسامء، يكون من بينها خيار الرئيس، ثم اقرتح األخوة يف فتح أال تكون هذه الخيارات 
عليهم  يوجد  من  استبعاد  إىل  أفضت  الحوارات  أن  غري  فياض،  سالم  اسم  أضافوا  وقد  نهائية، 
الفريقني، ومن بني هؤالء سالم فياض. ما حدث الحقاً، أن األخوة يف فتح  تحفظ من قبل أحد 
قالوا إنهم غري مفّوضني للحوار حول هذه األسامء، ما استدعى عقد لقاء بني الرئيس عباس واألخ 
خالد مشعل، وذلك باقرتاح من حركة فتح، لكن االتصاالت التي جرت قبل عقد االجتامع أثارت 
تساؤالت حول احتامالت نجاحه، خاصة أن الرئيس أبو مازن ما زال يرى أن اسم فياض يجب أن 
يكون مطروحاً يف الحوار، ولذلك، فقد ارتأت حركة فتح تأجيل االجتامع خشية عدم نجاحه، وقد 

وافقنا عىل ذلك، من منطلق حرصنا عىل نجاحه أيضًا.

بأن “هذه حكومتي... ومن  مازن  أبو  قول  كانت يف  يتأخر،  اللقاء  التي جعلت  الثانية  املشكلة 
حقي اختيار رئيس الوزراء”. نحن نرى يف ذلك قفزاً عىل ما تم االتفاق عليه يف جلسات الحوار. 
وأن  فلسطينية،  كفاءات  من  تشكيل حكومة  عىل  بوضوح  االتفاق  تم  التفاهامت،  ملحق  ففي 

يجري اختيار رئيسها وأعضائها بالتوافق لكونها حكومة توافق وطني.

من الناحية القانونية، ال شك يف أن تسمية رئيس الوزراء هي من حق الرئيس أبو مازن، ولكن 
ذلك يقابله حق آخر، وهو أن رئيس الوزراء ال بد أن يحصل عىل الثقة من املجلس الترشيعي 
وليس  توافقياً  أمراً  التفاهامت،  مبوجب  أصبح،  بدوره  وهذا  اليمني،  يقسم  أن  قبل  الفلسطيني 
قضية تتحكم بها الغالبية. وبذلك نحن نرى أن من حق الرئيس عباس أن يرشح رئيساً للوزراء، 

ولكن من حق حامس أيضاً أن تعرتض أو توافق عىل هذا الرتشيح.

).....(

أقل  الحصار  إن وجوده سيجعل  يرى  اآلخر  الطرف  فيام  فياض،  اإلرصار عىل رفض سالم  ملاذا  	•
وطأة، بالنظر إىل عالقته مع الغرب؟
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الحكومات  ليست  األزمة.  من  تخرجنا  حكومة  وتشكيل  االنقسام،  إنهاء  إىل  نتطلع  نحن   –
الفلسطينية هي من يجلب الحصار، فالحصار فرض فرضاً عىل الشعب الفلسطيني. لكننا، برغم 
الشعب  الحصار عىل  ذلك، حريصون عىل عدم استخدام أي حكومة فلسطينية كذريعة لفرض 
الفلسطيني. هذا هدف مشرتك، ولكن ال بد من أن يكون ضمن إطار التوافق، مع التشديد عىل 

أن الشعب الفلسطيني ال يكن اختصاره يف شخص واحد.

الثانية، هي أن سالم فياض كان عنواناً لالنقسام، فقد كانت هناك حكومتان )األوىل يف  النقطة 
إىل  نظرنا  ما  وإذا  برئاسة إسامعيل هنية(،  والثانية يف قطاع غزة  فياض،  برئاسة  الغربية  الضفة 
املسألة من حيث الشكل، نتساءل: ما معنى وجود مصالحة إذا تم تغييب حكومة وتثبيت أخرى؟

النقطة الثالثة، هي ما واجهته املقاومة الفلسطينية يف الضفة الغربية من معاناة يف ظل حكومة 
سالم فياض، بعدما انخرط يف مخطط حقيقي ملواجهة املقاومة. وبالتايل ال يعقل يف ظل املصالحة 

أن نقبل مبن كان جالدنا، ومن الحقنا يف السجون، ومن أىت بالجرنال كيث دايتون.

من الرتشيح  بهذا  جاء  وقد  عباس،  الرئيس  مرشح  هو  فياض  سالم  أن  هي  الرابعة،   النقطة 
اللجنة املركزية، فيام حقيقة املوقف أن فتح تريد رئيساً للحكومة غري سالم فياض، وما يؤكد ذلك 

أن أحدًا من األخوة يف فتح مل يعرتض عىل استبعاده خالل الحوارات.

ما هو تصوركم لشكل التسوية يف ما يتعلق بهذه العقدة؟ 	•

املسألة أسهل مام قد يتصوره كثريون. هناك من الكفاءات الفلسطينية العرشات، ال بل املئات،   –
ممن يصلح أن يكون أحدهم رئيساً للوزراء، فلامذا اإلرصار عىل شخص واحد؟ نحن منفتحون عىل 

الجميع، ولسنا متعنتني يف االختيار، ومل نضع رشوطاً.

).....(

كيف استقبلت حركة حامس خطاب الرئيس األمرييك باراك أوباما حول حدود العام 1967؟ 	•

إىل  انظروا  لنا  به، وقال  استبرش خرياً  الرويس  املستضيف  ألقي ونحن يف موسكو.  الخطاب  هذا   –
إيجابيات الخطاب، فتلك املرة األوىل التي يأيت فيها أوباما عىل ذكر حدود العام 1967، فأجبت: 
انتظر 24 ساعة، إذا مل يغري أوباما كالمه، نستطيع أن نحمل كالمك محمل الجد. يف اليوم التايل، 
تحدث أوباما أمام لجنة “أيباك”، وغرّي بالفعل موقفه. نحن ندرك أن املواقف األمريكية غري ثابتة، 
فهي تتغري بحسب املوقف اإلرسائييل، كام أنها يف أغلب األحيان مواقف موسمية، فام يقال قبل 
االنتخابات غري ما يقال بعدها. ويجب أن يعلم الجميع أن أمريكا محكومة بقضايا متعددة يف 
سياستها الخارجية، وال سيام يف ما يتعلق بالوضع يف الرشق األوسط )اللويب الصهيوين، السياسات 

السابقة، قوانني الكونغرس، االنتخابات.... إلخ(.

).....(

كيف تنظرون إىل ما يجري اليوم يف سوريا؟ 	•

نعتقد أن الرتكيز عىل الحل السيايس والحوار الوطني الجدي سيشكل معامل الخروج من األزمة   –
هناك  املايض.  يف  عليه  كانت  الذي  بالشكل  املستقبل  يف  سوريا  يف  األوضاع  تكون  لن  الحالية. 
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خطوات إصالحية بدأت منذ 2005، وتأخرت نحو ست سنوات، ولكنها أصبحت موضوعة عىل 
الطاولة، وبشكل رسيع، بسبب األحداث التي جرت. نعتقد أن الشعب السوري يستحق الكثري، 
بامليض يف خطى  املرتبطة  املصلحة  ناحية، ومدى  االستهداف عىل سوريا من  متاماً مدى  ويعلم 
اإلصالح والتغيري من ناحية أخرى، ونأمل يف أن تصل كل هذه األمور إىل نهاية تريض كل الشعب 

السوري.

).....(

وثيقة رقم 165:

البيان الختامي للمؤمتر السادس للتجمع الوطني الدميقراطي حول الثورات 
العربية ووضع القضية الفلسطينية165
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يف  24–25ا.2011.6،  والسبت  الجمعة  يومي  السادس  مؤمتره  الديقراطي  الوطني  التجمع  عقد 
انتخابهم يف  الذين جرى  املندوبني،  املئات من  املؤمتر  العوادية يف مدينة شفاعمرو. شارك يف  قاعة 
فروع الحزب يف كافة أنحاء البالد. جرى يف املؤمتر نقاش مستفيض حول القضايا السياسية والتنظيمية، 
القرارات،  املؤمتر سلسلة من  املركزية، واتخذ  املراقبة  املركزية ولجنة  اللجنة  املؤمتر أعضاء  وانتخب 

وأقّر تعديالت يف نظامه الداخيل.

بعد انتهاء مداوالته صدر عن املؤمتر بيان ختامي جاء فيه:

عىل الصعيد املحيل:

الوطني  التجمع  مركزها  ويف  الوطنية  الحركة  حول  لاللتفاف  شعبنا  جامهري  التجمع  يدعو 
إقامته  منذ  أثبت  والذي  بالديقراطية،  والقومية  باليومي،  القومي  يربط  الذي  الحزب  الديقراطي، 
الغالبية العظمى من جامهرينا. لقد أصبح التجمع الوطني عنوان املرحلة وحامل  أنه يثل مبواقفه 

مرشوع املستقبل ألهلنا الصامدين يف وطنهم.

يدعو املؤمتر هيئات الحزب املنتخبة إىل اتخاذ خطوات عملية ملواجهة املخطط الحكومي الرامي 
إىل ترحيل أهلنا عن القرى املسامة “غري معرتف بها” وإىل االستيالء عىل مئات اآلالف من الدومنات، 
التي تشكل االحتياطي الوحيد املتبقي للجامهري العربية الفلسطينية يف الداخل. واعتب املؤمتر املخطط 
ومرشفاً  وصياً  اإلرسائييل،  القومي  األمن  مجلس  رئيس  عميدرور،  يعقوب  الجرنال  وتعيني  الحكومي 
عىل تنفيذ مخطط االقتالع واملصادرة، مبثابة إعالن حرب عىل أهلنا يف النقب. وأّكد املؤمتر عىل رفضه 
لتوصيات ومقرتحات لجنة “غولدبريغ” ولجنة “برافر” واللجان الحكومية املختلفة بكافة مسمياتها، 
والتي تهدف كلها إىل فرض تسويات مجحفة، فالتسوية الوحيدة املقبولة هي االعرتاف الكامل مبلكية 

أصحاب األرض عىل أراضيهم واالعرتاف بـ“القرى غري املعرتف بها” وتقديم الخدمات لها بال رشوط.

يؤكد املؤمتر عىل مرشوع التجمع لتنظيم الجامهري العربية كأقلية قومية متامسكة ومبلورة لها 

مؤسساتها الوطنية وهيئاتها الشعبية والقيادية، ويف هذا اإلطار يدعو املؤمتر إىل املبادرة إلطالق حملة 


