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العديد من اإلجراءات املتبقية التي تقيد بشدة حركة الناس والبضائع وتحد من قدرة األمم املتحدة 
عىل دعم االنتعاش االقتصادي يف قطاع غزة وإعادة إعامره. 

أو  إرسائيل،  عىل  صواريخ  غزة  من  يطلقون  الذين  أولئك  لتذكري  الفرصة  هذه  أغتنم  أنني  كام 
يواصلون تهريب األسلحة، بأن هذه األعامل هي، عىل السواء، غري مقبولة وتتعارض متاماً مع املصالح 
الفلسطينية. وأدعو إىل وضع حد إلطالق الصواريخ من غزة إىل إرسائيل، وأدعو إرسائيل إىل مامرسة 
اإلنساين  القانون  التهدئة ويحرتما  متاماً  الطرفني  يراعي كال  أن  وينبغي  النفس.  أقىص درجات ضبط 

الدويل. 

وجندي  الفلسطينيني  السجناء  مئات  رساح  إطالق  شهد  الذي  األخري  األرسى  بتبادل  وأرحب 
الخطوات  من  مزيداً  اإلنساين  املجال  يف  تحقق  الذي  الهام  اإلنجاز  هذا  يتبع  أن  وينبغي  إرسائييل. 

لتعزيز التهدئة وإنهاء حصار قطاع غزة. 

ووسط هذه التحديات العديدة التي تحول دون تحقيق تطلعات الفلسطينيني املرشوعة إلقامة 
دولة، قدمت القيادة الفلسطينية طلباً للحصول عىل العضوية يف األمم املتحدة. وهي مسألة يرجع 
اتخاذ قرار فيها إىل الدول األعضاء. ومهام تكن وجهة النظر املتخذة بشأن هذه املسألة، فينبغي لنا 
أاّل نغفل عن الهدف النهايئ املتمثل يف التوصل إىل اتفاق سالم عن طريق التفاوض بشأن جميع قضايا 

الوضع النهايئ، مبا يف ذلك الحدود واألمن والقدس والالجئون. 

دعونا، يف هذا اليوم الدويل، نعيد تأكيد التزامنا برتجمة التضامن إىل عمل إيجايب. فعىل املجتمع 
التغلب  يف  والفشل  تاريخي.  سالم  اتفاق  إىل  التوصل  نحو  الوضع  توجيه  يف  يساعد  أن  الدويل 
يف  بالعيش  واإلرسائيليني  الفلسطينيني  من  القادمة  األجيال  عىل  فقط  سيحكم  الثقة  انعدام  عىل 
األمن  مجلس  قرارات  أساس  عىل  األوسط  الرشق  يف  ودائم  عادل  سالم  تحقيق  إن  ومعاناة.  رصاع 
الطريق، وخارطة  مدريد،  ومرجعية  السابقة،  واالتفاقات  و1850،  و1515  و1397  و338   242 
ومبادرة السالم العربية، لهو أمر حاسم لتجنب هذا املصري. وإنني أتعهد، من جهتي، مبواصلة بذل 

جهودي بكل الوسائل املتاحة يل. 

وثيقة رقم 301:

مقابلة مع القيادي يف حركة حامس محمود الزهار يرى فيها أن املصالحة 
الوطنية لن تتم ألن محمود عباس غري جاد يف تحقيقها301 

30 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

أجرى املقابلة صالح النعامي

س: ما مستقبل املصالحة بعد لقاء عباس – مشعل؟

ج: لن تتحقق املصالحة، ألن كل ما يعني عباس تأجيلها وليس تحقيقها.

س: ما دليلك عىل هذا؟
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أن  العلم  مع  املقبل،  مايو  يف  ورئاسية  ترشيعية  انتخابات  بتنظيم  يطالب  ألنه  جاد  غري  عباس  ج: 

الحكومة يفرتض أن تشكل يف يناير )كانون الثاين( أو فباير )شباط(، فكيف سيكون بوسع هذه 

املصالحة  ملفات  مصري  سيكون  ماذا  ثم  لذلك.  الالزم  األمن  وتوفري  انتخابات،  تنظيم  الحكومة 

األخرى، وهي ملفات شائكة. لن تكون مصالحة ألن أبو مازن غري مستعد بعد للوفاء مبتطلبات 

املصالحة. 

يف  جديدة  صفحة  وفتح  املايض  صفحة  طي  عن  يتحدثون  وفتح  حامس  يف  املسؤولون  لكن  س: 

العالقات بني الجانبني. 

ج: أي صفحة جديدة، عمليات االعتقال السيايس تتواصل، التعاون األمني عىل أشده، تعقب املقاومني، 

والحيلولة دون تحركهم ضد االحتالل )اإلرسائييل(، باإلضافة للتشبث باملواقف املسبقة، هل بعد 

كل هذا يكن الحديث عن صفحة جديدة. 

س: ما هو يف رأيك العوائق التي تحول دون تحقيق املصالحة؟

ج: العائق الرئييس يتمثل يف رهان عباس عىل املحور اإلرسائييل – األمرييك، واالرتباط بالعجلة األمريكية 

أمرييك  فيتو  هناك  املصالحة.  نحو  وصادق  جاد  بشكل  التوجه  عباس  عىل  الصعب  من  يجعل 

إرسائييل عىل املصالحة، ولذلك سيكون هناك املزيد من الذرائع للتملص من إنهاء حالة االنقسام 

الداخيل. 

س: لكن العالقات ساءت بني إرسائيل وعباس يف اآلونة األخرية.. 

نتنياهو عن قراره بتجميد عوائد الرضائب؟  بنيامني(  الوزراء اإلرسائييل  ج: إذن ملاذا تراجع )رئيس 

هذا ألن هناك توافقاً بني الجانبني عىل الكثري من األمور، إرسائيل مرتاحة متاماً ملا تقوم به حكومة 

تضليالً  كونه  يعدو  ال  األحيان  بعض  يف  يثار  الذي  الضجيج  وبالتايل  األمنية،  وأجهزتها  السلطة 

للتغطية عىل الواقع الحقيقي. 

عملك  تجميد  عن  اإلعالم  وسائل  بعض  نرشته  وما  للمصالحة  انتقادك  بني  عالقة  هناك  هل  س: 

التنظيمي؟

ج: هذه كذبة كبرية، هذا محض افرتاء، مل يحدث هذا قط، أنا أمارس عميل التنظيمي بشكل معتاد. 

أن تكون يل مالحظات حول ما يجري، هذا أمر طبيعي، ليس بالرضورة أن يكون هناك تطابق 

تام يف وجهات النظر بني الجميع. يدور الحديث عن جدل جدي تحركه دوافع موضوعية وليس 

بالرد عىل اتصاالته قام بفبكة  الذين مل أقم  دوافع واعتبارات شخصية. لألسف أحد الصحافيني 

هذا الخب ونسبه إىل مصادر غري موثوقة، هذا كل ما يف األمر. كنت وسأبقى عضواً يف املكتب 

السيايس للحركة، وهذا أمر طبيعي. 

س: هل ستشارك يف جلسة الحوار القادمة؟

ج: من املمكن أن أشارك بعد اطالعي عىل جدول أعامل اللقاءات، وإن كان األمر جاداً فسأشارك، 

وعىل كل األحوال سأواصل التعبري عن رأيي يف الدوائر الشورية داخل الحركة. 
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س: متى تتحقق املصالحة؟

العني،  التحوالت تسفر عن مشهد ال تخطئه  العريب يشهد تحوالت كبرية وهائلة، وهذه  الوطن  ج: 

والواقع الجديد سيقنع املراهنني عىل سطوة إرسائيل وأمريكا أن رهاناتهم يف غري محلها. مل يتفجر 

االنقسام بسبب خالفات تنظيمية، بل بسبب تفاوت برامج سياسية، وما يحدث يف الوطن العريب 

يعزز كفة كل املتمسكني باملقاومة والثبات عىل الحقوق. لذا فإن االنقسام الفلسطيني سيتالىش 

مع صعود قوى املقاومة يف الوطن العريب. 

الوطن  الدميقراطي يف  التحول  التي حققها اإلسالميون بعد تفجر ثورات  النجاحات  أن  س: تقصد 

العريب ستعزز مكانة حامس يف الساحة الفلسطينية؟

ج: ليس دقيقاً، لن تعزز حامس فقط، بل كل من يتشبث بثوابت األمة وحقها يف التحرر واإلفالت 

من التبعية للغرب. ما يحدث يف الوطن العريب هو تطور طبيعي وليس شاذاً. لقد عاشت هذه 

املنطقة 1400 عام يف ظل اإلسالم، ثم تعاقب عىل حكمها قوى تتبنى أفكاراً شتى، وقد أعطيت 

من  لذلك  ذريعاً،  فشالً  فشلت  لكنها  االختبار،  موضع  برامجها  لتضع  الوقت  كل  القوى  هذه 

الطبيعي أن يعود الناس لخيار اإلسالم، ليك يضمن لهذه األمة كرامتها، وليك يتم القطع مع حقبة 

الطبيعي  السياق  يف  ويأيت  التاريخ  ملسار  تصحيح  هو  حالياً  يحدث  ما  أمتنا.  تاريخ  يف  مظلمة 

لتطورات األمور. لقد آن األوان ليك يتم إخراج الطفيليات التي أصابت جسم هذه األمة بالوهن، 

وهذا الذي تعكسه عودة الشعوب لخياراتها األصيلة. 

س: اإلرسائيليون يثريون املخاوف من أن فوز اإلسالميني يف البلدان العربية يخلق حولها ما تسميه 

“الطوق السني”، وضمنه حركة حامس.. 

األصليون  املنطقة  هذه  أهل  فيها  يشارك  بل  السنة،  أهل  عىل  تتوقف  ال  إرسائيل  مواجهة  ج: 

املسلمون  يشرتك  املواجهة  هذه  ففي  والعرقية،  واملذهبية  الدينية  انتامءاتهم  عن  النظر  بغض 

هذه  إىل  ينتمي  من  وكل  واألمازيغ،  واألتراك  واألكراد  والعرب  والشيعة،  والسنة  واملسيحيون 

الهوية، وهؤالء يواجهون إرسائيل ألنها متثل الطرف املحتل املغتصب. الرتكيز عىل انتامء مذهبي 

محدد يخدم الدعاية اإلرسائيلية ويبعث عىل شق الصف والفرقة، وهذا ما يتوجب الحذر منه 

والتحوط له. لكن عىل كل األحوال من حق إرسائيل أن تقلق ألن العرب لن يسلموا بتواصل هذا 

الحال، وسيتم وضع حد لهذا األمر. 

س: كيف تقيم انفتاح العامل عىل حركة حامس بعد خمس سنوات عىل وصولها للحكم؟

ج: هناك تقدم حقيقي يف مواقف بعض الدول األوروبية، وهي تجري اتصاالت مع الحركة ومع بقية 

الحركات اإلسالمية ألنها دول واقعية وتحاول خدمة مصالحها من خالل التعامل مع الطرف الذي 

األمريكية،  بالبوصلة  تحركها  تربط  األوروبية  الدول  بعض  أن  يف حني  الشعبي،  بالحضور  يحظى 

ونحن متأكدون أن الجميع سيضطرون لالعرتاف بالواقع العريب واإلسالمي املتبلور. 
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س: كيف سيستفيد الفلسطينيون من الربيع العريب؟

من  عدد  فيها  وقتل  أشهر  بضعة  )قبل  إيالت  عملية  أعقاب  يف  حدث  ما  إىل  تنتبه  أن  يكفي  ج: 

آخر  يف  تراجعت  لكنها  غزة،  قطاع  عىل  حربية  حملة  شن  إرسائيل  قررت  عندما  اإلرسائيليني( 

لحظة بعدما جاء رد فعل الشارع املرصي الذي اقتحم السفارة اإلرسائيلية يف القاهرة. لقد أرسل 

بالشعب  االنفراد  باإلمكان  يكون  لن  بأنه  للصهاينة  واضحة  رسالة  خاص،  بشكل  الحدث  هذا 

وهذا  عنها،  وسيدافع  الفلسطينية  املقاومة  سيحضن  عريب  عمق  هناك  ومقاومته،  الفلسطيني 

ما عب عنه قادة الصهاينة، وهذا السبب وراء حساسية إرسائيل تجاه الربيع العريب، فالصهاينة 

يدركون أن قدرتهم عىل مواصلة القمع ضد الفلسطينيني ترتاجع إىل حد كبري، لذا فهم يعيشون 

حالة من اإلرباك الواضح. وأهم تطور سيستفيد منه الفلسطينيون والعرب هو تضعضع مكانة 

الواليات املتحدة وتراجعها. 

س: هل حقاً سيؤدي الربيع العريب إىل تراجع مكانة أمريكا العاملية؟

ج: بكل تأكيد الربيع العريب يؤذن برتاجع وانحسار الفكرة اإلمبيالية برمتها. الحظ أن العراق غزي 

واحتلت أفغانستان لتأمن جانبها، لكنها توشك عىل مغادرتها، تاركة وراءها بلداً أكث عداء ألمريكا 

ومصالحها، وهذه حربها ضد ما تسميه باإلرهاب قد أدت إىل تدهور عالقاتها مع باكستان، لقد 

عدو  إىل  يتحول  العراق  هو  وها  مصالحها،  تحقيق  عىل  لها  عوناً  ليكون  العراق  أمريكا  احتلت 

للواليات املتحدة ومصالحها. أمريكا تعيش مرحلة األفول. 

وثيقة رقم 302:

تعميم للحكومة اللبنانية تعلن فيه اعتامد وثائق السلطة الفلسطينية302

30 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناين تعميامً طلبت فيه من “جميع اإلدارات العامة واملؤسسات 

والوفيات  الوالدات  قيد  لجهة  الفلسطينية  السلطة  عن  الصادرة  الوثائق  اعتامد  والبلديات  العامة 

وتسجيل واقعات الزواج والطالق”.

وقد جاء التعميم “استناداً إىل قرار مجلس الوزراء رقم 21 جلسة 2011/8/1 املتعلق باملوافقة 

عىل بدء اإلجراءات اآليلة إىل وضع قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 2008/11/27 املتعلق بإنشاء 

عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطني موضع التنفيذ”.


