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مقابلة مع خالد مشعل حول الثورات العربية والقضية الفلسطينية
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• ما هي رؤيتكم الجديدة للمنطقة بعد املتغريات التي تشهدها حالياً ،وهل سيقف العامل العريب
الجديد يف موقف الداعم للقضية الفلسطينية؟
– العامل العريب الجديد سوف يشهد تكامل األدوار العربية يف حلقات ومصالح ال تتعارض وال
يصطدم بعضها ببعض نظراً لعمق البعد القومي واإلسالمي والعريب واإلنساين ،وكلها حلقات ال
تتعارض ،وسوف ميكن من خالل ما أسميه الربيع العريب أن تتحقق تطلعات الشعوب العربية،
وهو ما سيدعم القرار العريب ،وبالتايل تحقيق عالقة متوازنة مع قوى املجتمع الدويل ،وعىل
قاعدة االحرتام املتبادل والندية اإليجابية ،وليس عىل قاعدة التبعية واإللحاق ،وكل ذلك سيسهم
يف تحقيق تقدم ملموس يف القضية الفلسطينية ،كام أنني أتطلع إىل انتهاء تقسيم العامل العريب
إىل دول مامنعة ودول اعتدال.
• وما هي رؤيتك لدول املامنعة واالعتدال حالياً؟
– ما أريده أن تكون األمة العربية كلها مع االعتدال اإليجايب واالنفتاح عىل العامل ،وىف نفس الوقت
ال نرتك قوى املقاومة ،ما أعنيه ببساطة هو أن نصل لخريطة سياسية جديدة يف املنطقة ،وأن
يتوحد الجميع يف خندق واحد ،وأن نقف صفاً واحداً لنخرج بقرارات موحدة تعرب عن نجاح عريب
يف السياسة الداخلية والخارجية.
• تتحدث عن وحدة املوقف والقرار فلامذا بقي االنقسام الفلسطيني  4سنوات؟
– مل يكن االنقسام أبداً خياراً مطروحاً لنا ،بل كان بضاعة تم تصديرها إلينا وفرضت علينا قرساً،
وأذكر أننا اتصلنا بالقيادة املرصية عام  2006وقلنا حامس جاهزة للمصالحة وعىل استعداد
الجتامع يف القاهرة ملعالجة ما جرى ،ولكن قدر الله أن تنجح املصالحة يف عام  ،2011ألن الجميع
كوي بنار االنقسام ،واليوم عربنا العقبة واتفقنا عىل تحويل نصوص االتفاق إىل واقع عميل
ملموس يخدم قضيتنا ،وسوف نتابع مع مرص واإلخوة العرب لتذليل العقبات يف امليدان وخالل
عام وفق تقديرات األوراق سوف ننجز املرحلة االنتقالية من خالل حكومة وطنية وقيادة مؤقتة
للمنظمة ولجنة عليا أمنية يف الضفة والقطاع ،ثم نبدأ صفحة جديدة بعد أن يشتد عود الجبهة
الوطنية الفلسطينية.
• ماذا عام يرتدد بشأن وجود انقسامات يف حركة حامس؟
– ال توجد انقسامات داخل حامس ،ولكن يوجد تنوع يف اآلراء ،ومؤسساتنا عىل درجة كبرية من
الدميقراطية ،فالحركة يحكمها قيادات منتخبة ،ولدينا املكتب السيايس ومجلس شورى منتخب
يدرس القرارات التي تعرض عليه ،وقد نتفق أو نختلف حول القرارات ،وهي ظاهرة صحية،
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ولكن يف النهاية عندما تطرح القضايا للتصويت يلتزم الجميع برأي األغلبية ،ميكنني القول إن
هذا هو منهجنا.
البعض يقول إنكم سعيتم وراء املصالحة بسبب الخوف من ثورة الشعب الفلسطيني عليكم
والتخلص منكم ،ما تعليقك؟
أوالً ،نحن ال نخاف ألن “حكومة حامس” حكومة منتخبة من الشعب وقريبة جداً من الشعب
الفلسطيني ،ولكن الدوافع األساسية وراء املصالحة هو اقرتابنا من بعضنا البعض فالحساسية
للم الشمل الفلسطيني ،ولعلمك تعطل
التي كانت موجودة زالت ،وبدا أن الطريق أصبح معبداً ّ
التوقيع عىل االتفاق ألن اإلخوة يف مرص كانوا يرفضون تضمني االتفاق مذكرة التفاهامت كملحق
له وعندما تفهمت القيادة السياسية مطالبنا نجح االتفاق بالشكل الذي خرج عليه.
ثانياً ،الوضع الفلسطيني يختلف عن الدول التي تحدث بها ثورات ،ألن الجميع ضد االحتالل
ويدرك الجميع أن االنقسام رش ونحرص منذ اليوم األول لالنقسام عىل االنتهاء منه ،ولكن ميكن
تفسري ما حدث أننا استفدنا من ربيع الثورات العربية وسلوك نتنياهو العدايئ والصادم ،وكلها
متغريات ساهمت يف إصالح ذات البني الفلسطيني.
ما هي ضامنات عدم العودة إىل االنقسام ،خاصة بعد إجراء انتخابات جديدة؟
دعني أقل لكم إنه يوجد حرص متبادل من الجميع عىل طي صفحة االنقسام متاماً وجعلها
صفحة من املايض ،ولدينا إجراءات جادة ملنع تكرار ما حدث ،ولدينا فرصة إللغاء التدخل
الخارجي من خالل الدور املرصي والعريب والرتيك ،كام توفر مرص شبكة أمان لهذا االتفاق ،فقد تم
برعايتها وهي الضامن الستمراره ،ولكن إرسائيل سوف تسعى من خالل أسلوبها اإلرهايب إلرباك
املصالحة وقد تقوم باغتياالت واعتقاالت ولكن مرشوعنا الوطني األكرب هو إنهاء االحتالل وليس
فقط إنهاء االنقسام.
هل نجاح املصالحة مرهون بالتهدئة؟
اتفقنا عىل توفري عوامل املصالحة ،وأن ندير عملية املقاومة بطريقة تراعي واقع املصالحة ،وأن
نوحد الخطاب اإلعالمي بعيداً عن املعارك اإلعالمية ،وقد ذكرنا بعد حفل املصالحة أننا نحتاج
خالل هذا العام إىل أن ندير قرارنا السيايس واألمن العسكري بطريقة توافقية ،وأن نجنب االتفاق
أي مخاطر محتملة ،واتفقنا عىل خطوات رسيعة ،منها اإلفراج عن املعتقلني وتحديد موعد
قد يكون يف األسبوع املقبل عىل األرجح الختيار اإلطار القيادي املؤقت ورئيس الوزراء وأسامء
الوزراء ،وللعلم فإن هذه الحكومة غري منشغلة باملوقف السيايس ولديها مهام محددة.
ماذا عن وضع حامس يف منظمة التحرير الفلسطينية؟
االنضامم للمنظمة حق طبيعي للجميع ألننا رشكاء يف الوطن ،وكذلك هو حق كل من يف الداخل
والخارج أن يكون يف منظمة التحرير ،وهو حق طبيعي ألننا لسنا أجانب ،ولن ننتظر دعوة من
أحد سيكون هناك إطار قيادي ،واألمر ميسور ،وسبق أن اتفقنا حوله يف اتفاق مكة وكل نصوص
االتفاقيات السابقة بها نصوص سياسية ولدينا تراث أديب سيايس وميكن أن نطوره ونضيف إليه
عىل قاعدة من التوافق.
243

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

•
–

•

–

•
–

•
–
•

–

ماذا عن املناصب السياسية يف الحكومة ونصيب حامس منها؟
نحن ال نسعى وراء السيطرة عىل الحكومة“ ،الكل يف غزة ورام الله ..يد واحدة” والجميع يف
مرحلة تحرر وطني ،ومن املبكر الحديث عن مناصب ،وقد اتفقنا عىل توفري ظروف مواتية لألداء
األمني والسيايس واإلعالمي وعدم الخضوع للصعوبات يف هذه املرحلة االنتقالية ،وعندما نرتب
كل األوضاع ونذهب إىل صناديق االقرتاع الجميع سوف يأخذ حقه حتى بعد نتائج االنتخابات
نحن مستعدون للعودة إىل حكومة ائتالفية.
تحدثت يف خطاب االحتفال بالتوقيع عىل اتفاق الوفاق الوطني عن اسرتاتيجية شاملة للسالم
بعد فشل املبادرات السابقة التي بدأت منذ  20عاماً ومل تحقق شيئاً ما هي مالمح الخطة
الجديدة يف تصوركم؟
كام ذكرت لدينا هدف وطني مشرتك تقاطعنا عليه وبرنامجنا السيايس واضح ويهدف إلقامة
الدولة الفلسطينية عىل حدود  1967وعاصمتها القدس ،وضامن حق العودة ومن دون أي وجود
للمستوطنني ،وهذا الربنامج املشرتك واضح للجميع ،والسؤال هو كيف نصل إليه وقد أمضينا
 20عاماً يف مبادرات ومل ننجز شيئاً وبالتايل جاء سؤايل “إىل متى سنبقى يف هذا الوضع؟”.
وحقيقة إذا مل يحدث تغيري يف املقدمات فلن نحصل عىل نتائج وقد قلت هذا لكل املسؤولني
العرب وألمني عام جامعة الدول العربية عمرو موىس بعد إطالق املبادرة العربية يف قمة .2007
هل تعني أنها فرصة السالم األخرية؟
اختربنا النيات اإلرسائيلية  20عاماً ،واليوم ومن أجل مرص واتفاق املصالحة نعطي فرصة أخرى
إلرسائيل —ولكن— ال بد أن نعد من اليوم السرتاتيجية جديدة ليست إلعالن الحرب عىل إرسائيل
فام بني إعالن الحرب واالستسالم مسافة كبرية ،ولكن إلضافة أوراق ضغط قوية يف هذه الفرتة
الزمنية لدعم الحق الفلسطيني بوسائل متعددة ،منها املقاومة والعمل الشعبي والتحرك ضد
الجدار العازل والتحرك السيايس ومالحقة إرسائيل يف كل مكان وتفعيل البعد االقتصادي عرب
سالح املقاطعة ،ولدينا فرص ذهبية ملالحقة إرسائيل املعادية للسالم .هذه هي مالمح ما قصدت
من رضورة وضع اسرتاتيجية عمل يتم اإلعداد لها يف املطبخ السيايس العريب والفلسطيني ونعلن
جزءاً منها ونخفي بعضها يف إطار يخدم عملية السالم.
هل تعتزم القيام بجولة عربية للتشاور حول هذه االسرتاتيجية؟
كل يشء وارد واملوضوع مطروح للنقاش والحوار.
كيف ترون الرشوط التي أطلقها رئيس الوزراء اإلرسائييل للقبول بحامس ولالعرتاف بدولة
فلسطني التي من بينها اعرتافكم بدولة يهودية وتغري الحركة برنامجها السيايس وقبول االتفاقيات
السابقة والتخيل عام وصفه باإلرهاب؟
لن نقبل بأن يفرض أحد علينا رشوطه أياً كان ،واملصالحة الفلسطينية ليست موضوعاً لفرض
رشوط أحد فهي خيار شعب .ولن نقبل هذه الرشوط أبداً ،وإذا قبلنا برشوطهم ،فليقبلوا
برشوطنا عىل نتائج انتخابات الكنيست املقبلة.
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• كيف ترون الرشوط التي تضعها واشنطن والعواصم الغربية للحوار مع حامس؟
– ال يحق ألحد كان أن يفرض علينا رشوطاً مسبقة ونحن مستعدون للحوار مع أوروبا وأمريكا ولكن
ليس عىل قاعدة الرشوط املسبقة.
• إىل أي مدى وصلت العالقات بينكم وبني كل من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا؟
–	ميكنني تصنيف اتصاالتنا الرسمية مع أوروبا بأنها إيجابية ولكن مع أمريكا نحتفظ بعالقة غري
رسمية من خالل جهود الرئيس األمرييك األسبق كارتر واليوم مل تحسم اإلدارة األمريكية خياراتها
بالنسبة لنا بعد ،ونحن ننتظر الجهد املرصي يف هذا الشأن ،ونأمل أن تنجح يف هذا ،أما إرسائيل
فال ننتظر منها شيئاً.
• سيجتمع الرئيس األمرييك باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلرسائييل نتنياهو أواخر الشهر الحايل ،ما
هي رسالتكم لهام؟
– رسالتنا لهام أن يحرتما قرار الشعب الفلسطيني باملصالحة الفلسطينية وعليهام أن يحرتما حقوقنا
املرشوعة.
• ما هي رؤيتكم للسالم مع إرسائيل؟
– عن أي سالم تتحدث ،نحن نريد السالم للشعب الفلسطيني يف غزة والضفة والشتات وداخل
الخط األخرض ونبحث أيضاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وعندما نقيم دولة فلسطني عند ذلك
ميكن أن تسألني عن السالم وعن إرسائيل.
• كيف ترون مسألة االعرتاف الدويل املتزايد بالدولة الفلسطينية؟
– يجب أن ال نختزل حقوق الشعب الفلسطيني يف االعرتاف بالدولة الفلسطينية فقط ،فاألهم أن
تنسحب قوات االحتالل حتى حدود الرابع من يونيو (حزيران) وأن توجد دولة فلسطينية عىل
هذه األرض لتامرس الدولة الفلسطينية السيادة عىل أجوائها وأرضها وثرواتها ومياهها ،وأن تكون
خالية من املستوطنني واملستوطنات.
• هل تعتزم زيارة غزة؟
– قريباً وليس غزة فقط وإمنا دولة فلسطني يف غزة ورام الله والقدس.
• هل تفكرون يف نقل مقر حركة حامس من سوريا إىل مرص؟
– ال صحة ملا تردد يف هذا الشأن عىل اإلطالق ،ومل يطرأ جديد عىل وضعنا يف سوريا يستوجب نقل
مقرنا من دمشق.
• ما مدى صحة ما تردد بأن النظام املرصي السابق كان سبباً يف تعطيل االتفاق؟
– النظام السابق كان له إيجابيات وعليه سلبيات واملصالحة مل تبدأ من الصفر أما تأخري االتفاق
فقد كنا نعرض إضافة تفاهامت مل يكن يرىض بها النظام السابق ولكن قبل بها النظام الحايل.
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ملاذا تعرثت صفقة تبادل األرسى الفلسطينيني بالجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط؟
رئيس الوزراء اإلرسائييل نتنياهو مسؤول عن تعرث الصفقة ،ونحن نرى إذا مل تتحرك إرسائيل
فإن الحركة ستقوم بأرس جنود آخرين ،وذلك بسبب خداع نتنياهو لعائلة شاليط والرأي العام
اإلرسائييل ،فهو يوصد األبواب أمام أي بادرة أمل إلحراز تقدم يف هذا امللف.
ما هو موقف حركة حامس من قتل الواليات املتحدة بن الدن بهذه الطريقة؟
نحن نختلف مع “القاعدة” يف كثري من املواقف ،خاصة ما يتعلق بقتل املدنيني األبرياء ،لكن
هذا ال يعطي الحق للواليات املتحدة أن متارس القتل خارج القانون ضد العرب واملسلمني ،فهذا
غري مقبول ،وطريقة إعدامه ودفنه يف البحر متس بجوهر مشاعر جموع املسلمني حول العامل.
الواليات املتحدة األمريكية تكافح اإلرهاب التي صنعته هي بأيديها من عدوانها وقتلها األبرياء
يف العراق وأفغانستان ومساندتها العمياء املستمرة إلرسائيل عىل طول الخط عىل حساب حقوق
الشعب الفلسطيني األعزل الذي يريد أن يعيش يف سالم ويف دولته املستقلة مثله مثل باقي
شعوب العامل.

وثيقة رقم :109

مقابلة مع صائب عريقات حول االعرتاف الدويل بفلسطني

109

 10أيار /مايو 2011
أكد رئيس دائرة املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية د .صائب عريقات أن لجنة املتابعة
العربية ،ستقدم طلباً إىل مجلس األمن الدويل قبل  35يوم ًا من موعد اجتامع الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف الثالث عرش من سبتمرب املقبل للمصادقة عىل عضوية فلسطني يف األمم املتحدة عىل
حدود الرابع من يونيو عام .67
وقال عريقات يف حديث خاص لـ“البيان”“ :يف حال استخدمت الواليات املتحدة حق النقض
الفيتو إلحباط هذا املرشوع ،فإن الوفد الفلسطيني سيتوجه إىل الجمعية العامة تحت بند االتحاد من
أجل السالم ،ملطالبتها باالعرتاف بفلسطني” ،وأوضح “أن االعرتاف الدويل بفلسطني من خالل املنظمة
الدولية سيتيح للفلسطينيني مالحقة إرسائيل يف األمم املتحدة وفرض عقوبات عليها ،ألن نظام
األمم املتحدة الذي يحظر عىل أي دولة عضو يف األمم املتحدة احتالل أرض دولة أخرى عضو يف
األمم املتحدة ،يتيح فرض عقوبات عىل األوىل تصل حد تجريدها من عضوية املنظمة الدولية”.
وحدد عريقات الخيارات الفلسطينية للمرحلة القادمة ،بعدة مستويات ،أولها “استئناف
املفاوضات لكن هذا يتطلب وقف كافة النشاطات االستيطانية ،ومبا يشمل القدس الرشقية” ،ويف
حال استمرت الحكومة اإلرسائيلية بالنشاطات االستيطانية ،فإن “لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم العربية
ستدرس وتطرح اآللية املناسبة ُملطالبة اإلدارة األمريكية باالعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود ،1967
وعاصمتها القدس الرشقية ،عىل أن تكون مطالبة اإلدارة األمريكية باسم جميع الدول العربية”.
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