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وثيقة رقم 190:

مقابلة مع الناطق الرسمي باسم جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن جميل 
أبو بكر حول حركة حامس190 ]مقتطفات[

22 متوز/ يوليو 2011

أجرى املقابلة أسعد العزوين

).....(

كيف تنظرون إىل عالقتكم مع حركة حامس هذه األيام؟ 	•

حركة حامس هي “اإلخوان املسلمني” يف فلسطني، ونظرتنا إليها اليوم مل تختلف عن السابق، لكن   –
حامس تنظيم مستقل متاماً، وله قيادته املنفصلة، ونحن نقف معها وندعمها يف مرشوعها املقاوم 
ضد إرسائيل، وهي أيضاً جزء من الحركة اإلسالمية العاملية، وهي طليعة هذه الحركة. يف مواجهة 

املرشوع الصهيوين. 

هل صحيح أن الجهود فشلت يف عودة حامس إىل األردن بعد األحداث الجارية يف سوريا؟ 	•

غري  التفاصيل  هذه  ومثل  األردن،  إىل  حامس  عودة  أجل  من  سنني  منذ  جهوداً  نبذل  مل  نحن   –
موجودة عندنا كإخوان، فهي رمبا تكون عند قيادة حامس أو الحكومة األردنية، فنحن مل نبحث 
ذلك مع الحكومة. علامً أننا منذ سنوات طالبنا الحكومة األردنية بأن تقف عىل مسافة واحدة 
التي  هي  ألنها  حامس  مع  بالوقوف  نطالبها  واآلن  الفلسطيني.  املجتمع  مكونات  مختلف  من 
العدو  التي تتبنى مرشوع مقاومة  البديل بشكل عقائدي وأسايس، وهي  ترفض مرشوع الوطن 

وتثبيته يف مواقعه وتحول دون تقدمه، كام أنها تحمل القضية الفلسطينية بكل أمانة. 

هناك لغط حول صلح الرملة، هل هذا يعني أن اإلخوان املسلمني يحرضون أنفسهم للصلح مع  	•
إرسائيل كام يشاع، نظري موافقة أمريكا عىل تسليمهم الحكم يف الدول العربية؟

ال أساس لهذا األمر، ونحن لسنا مشغولني بهذه القضية، فاملوضوع الفلسطيني له أهله، والشعب   –
الفلسطيني هو الذي يقرر ومواقف اإلخوان تجاه القضية الفلسطينية مبدئية، لن نتنازل عنها، 
ففلسطني من بحرها إىل نهرها وقف إسالمي، وهي أرض عربية ولن نقبل التنازل عن شب منها. 

وثيقة رقم 191:

مقابلة صحفية مع محمود عباس حول حّق الشعب الفلسطيني بدولة بناء 
عىل القرار 191181 ]مقتطفات[ 

22 متوز/ يوليو 2011

قال الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، إن من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة وأن 
يتمتع باالستقالل بناء عىل قرار التقسيم الصادر عن األمم املتحدة عام 1947. 
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“إننا  إسطنبول،  يف  الفلسطينيني  والصحافيني  اإلعالم  وسائل  مع  لقائه  خالل  سيادته،  وأضاف 
ذاهبون إىل مجلس األمن لنقدم طلباً عب األمني العام لألمم املتحدة، وسرنى ماذا سيحصل وبعد ذلك 
لكل حادث حديث، املهم أننا نريد أن نحصل عىل عضو كامل يف األمم املتحدة، هذا طلبنا وحقنا منذ 
عام 1947، قرار التقسيم الذي يقول هناك دولة إرسائيلية ودولة فلسطينية، وأنشأت دولة إرسائيلية 
لنا دولة، وآن األوان بعد  وإىل اآلن مل تنشأ دولة فلسطينية ملاذا؟، سؤال كبري ومن حقنا أن يكون 

64 سنة أن نأخذ دولة ونتمتع باالستقالل”. 

وتابع سيادته أن “هذا ال ينع أنه إذا ذهبنا إىل مجلس األمن أياً كانت النتيجة، أن نعود إىل التفاوض 
مع اإلرسائيليني ألن هناك قضايا ال تحل من خالل مجلس األمن أو غريه، إمنا تحل عب املفاوضات وهي 

القضايا الست عىل الئحة التفاوض منذ أوسلو إىل اآلن ومل تحل ونريدها أن تحل اآلن”. 

وأشار سيادته إىل أن قرار التقسيم كان من املفروض أن يطبق عام 1947، “لكن مبا أنه مل يطبق 
حتى اآلن، فقبلنا حدود الـ 67 ألننا ال نريد أن نكب أو نصغر، أو نطالب مبطالب أكب أو أصغر، لكن 
نعود إىل قرار 181 الذي يقول دولتني، نشأت دولة إرسائيل عىل رشط أسايس أن تقوم دولة فلسطني، 
وبالتايل ما زال قيام دولة إرسائيل إىل اآلن حسب قرار 181 مرشوطاً بقيام دولة فلسطني، إمنا نحن 

نطالب بحدود 1967 الرابع من حزيران”. 

وقال: “إذا نحن لسنا ضد املفاوضات سواء ذهبنا إىل األمم املتحدة أم مل نذهب، كذلك قبل أن 
تعلن الرباعية فشلها بالوصول إىل قرار، كنا ننتظر هذا القرار، وهذا القرار يساعدنا عىل الذهاب إىل 
املفاوضات كنا سنذهب، لكن مع األسف هذا مل يحصل، اآلن نحن أصبحنا قريبني من أيلول، ولذلك 

فهمنا أن مجال التفاوض أصبح صعب”. 

وليس املتحدة  األمم  إىل  بالطلب  سنتقدم  من  فلسطني  “نحن  الرئيس:  السيد   وأضاف 
نعول  لكن نحن  العامل،  اتصاالت يف كل دول  العربية ستجري  املتابعة  لجنة  العربية،  الدول  جامعة 
أيضاً عىل سفرائنا الذين يجرون اتصاالت يف كل مكان، يتكلمون مع الدول التي مل تعرتف ويحاولوا 
إقناعها، وأيضاً قمنا بنشاط قبل شهر لوفود من اليابان لكندا، ومعظمها عادوا وبعضها ليس بعد من 

الجوالت للدول التي مل تعرتف بنا بعد”. 

وتابع سيادته أن الوضع الدويل اآلن يف كل وزارة خارجية حول العامل “هناك مجموعة تعمل عىل 
استحقاق أيلول، أينام نذهب أو ال نذهب هناك مجموعات يف كل الدول تفكر ما الذي سيحصل يف 

أيلول”. 

وقال سيادته: “شعبياً مطلوب أن يفهم الشعب الفلسطيني يف كل مكان يف العامل أن هذه فرصته 
التاريخية وعليه أن يبز موقفه ويعلم املؤيد لها، ألنها الفرصة التاريخية لنا لتثبيت وجودنا كدولة 

كاملة العضوية يف األمم املتحدة”. 

وتابع: “عندنا اآلن 118 دولة، ومتأكد أننا سنحصل عىل الثلثني عندما تصل القضية ملجلس األمن، 
وهناك دول يف طريقها لالعرتاف ال نريد اإلفصاح عنها اآلن”. 

وقال: “الدول األوروبية كانت متأثرة بإرسائيل بأن هذا العمل أحادي الطرف، نحن ال نقوم بعمل 
أحادي الطرف، ذاهبون إىل األمم املتحدة، العمل األحادي الطرف هو ما تقوم به إرسائيل من بناء 
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إىل  تذهبوا  أن  نحن معكم  قالوا  وإسبانيا  الرنويج  مثل  تتفهم، هناك دول  بدأت  أوروبا  االستيطان، 
األمم املتحدة، الرنويج رفعت متثيلها معنا، إسبانيا منذ األول، دول كثرية مستوى التمثيل فيها مرتفع، 
ال بد من استمرار الحديث مع الدول كلها األوروبية حتى يف النتيجة تأخذ القرار يف صالحها وصالح 

السالم”. 

ونحن لحظة،  آخر  حتى  معهم  مواقفنا  لتنسيق  استعدادنا  األمريكان  “أبلغنا  سيادته:   وأردف 
العامل، وكام  أنحاء  وبقية  أوروبا  أخرى يف  إىل دول  نتحدث  إليهم، كام  ونتحدث  بهم  نتصل  زلنا  ما 
تعلمون هناك لجنة من لجنة املتابعة العربية، هي التي تتوىل املتابعة لهذه األمور، ويف بداية الشهر 
املقبل ستلتقي يف الدوحة حتى تجمل النقاشات القامئة بيننا، إضافة لذلك سنتصل بأمريكا وأوروبا، 
 اآلن سمعنا أن أمريكا ستستعمل “الفيتو”، ال نعلم إن هذا الكالم نهايئ رسمي مصممة عليه أم ال،

ال نريد التعليق عليه حتى نرى يف األمم املتحدة ماذا سيحصل”. 

كانا  ردينة  أبو  ونبيل  واالتصاالت مستمرة، وصائب عريقات  العمل مستمر معهم  “أن  وأضاف 
هناك قبل أسبوع، وقد يذهبان اآلن إىل أمريكا ملزيد من التشاور واللقاءات، نحن ال ننقطع عنهم أبداً، 
كام نحن اآلن نعمل مع كل دول أوروبا، كنا باألمس يف الرنويج وإسبانيا وكال الدولتني قالتا معكم 

الحق يف الذهاب إىل األمم املتحدة”. 

).....(

وثيقة رقم 192:

املسلحة192  واالنتفاضة  املسلح  الكفاح  حول  عباس  محمود  مع  مقابلة 
]مقتطفات[

23 متوز/ يوليو 2011

أجرى املقابلة عمر العالس

اليوم يبتلع  االستيطان  أن  رغم  نتنياهو  حكومة  مع  املفاوضات  عىل  تراهنون  زلتم  ما  هل   •	
60 يف املئة من األرايض الفلسطينية وأرايض الضفة الغربية، ويف ظل كذلك فصل الجدار العنرصي 
الذي اكتمل ليقتطع 11 يف املئة من هذه األرايض ويف ظل أيضاً عدد املستوطنني الذي وصل إىل 

نصف مليون مستوطن يف األرايض الفلسطينية؟

يف البداية نعتب كل االستيطان منذ عام 67 إىل اليوم غري رشعي، وهذا بقرارات أممية وصلت إىل   –

15 قراراً أممياً، وعليه كب االستيطان أو صغر، كان بيت أو ألف بيت، بالنتيجة نعتب االستيطان 

مع  وبدأناها  املفاوضات  من  بد  ال  أنه  عىل   1988 عام  منذ  أجمعنا  اآلخر  اليشء  رشعي،  غري 

اإلرسائيليني وما زلنا مستمرين، سواء كان نتنياهو يؤمن باملفاوضات أو ال يؤمن، فنحن عىل األقل 

به عىل  املفاوضات وسنستمر  الوحيد واألسلم هو طريق  الطريق  أن  كله  والعامل  أنفسنا  أقنعنا 

الرغم من رفض نتنياهو له. 


