الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

وتكرر اللجنة الرباعية نداءها القوي إىل الطرفني لتخطي العقبات الراهنة والستئناف املفاوضات
الثنائية املبارشة دون تأخري أو رشوط مسبقة .كام تجدد اللجنة الرباعية التزامها ببياناتها ومبادئها
السابقة.
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أجرى املقابلة بن إدموند
عىل األرجح لن يكشف نتنياهو عن مبادرة سالم جديدة خالل رحلته إىل الواليات املتحدة كام
قلت أنت وآخرون ..هل هذا صحيح؟
ال أعرف إن كان ذلك حقيقة أم ال ،ما زلت آمل أن يكشف عن نواياه بوضوح.
إذن هل من املحتمل أن يفاجئ الجميع؟
إذا استمعت إىل خطابه يف الكنيست يوم اإلثنني املايض ،ستجد أن هناك أموراً محددة تشري
باتجاه اتخاذ مواقف واضحة يعتربها الكثريون رضورية ألي مقرتح إرسائييل صادق ،أي أننا سوف
نوضح هذه النقاط التي تتعلق بالحدود والحاجة إىل تقديم تنازالت كبرية مؤملة بشأن ما نعده
جزءاً من أرض آبائنا.
إنك تدعو إىل اتخاذ خطوات “جريئة” ..هل ترى أن تلك الخطوات جريئة بالقدر الكايف؟
ال أستطيع أن أحكم ،فمن الواضح يل أن عىل إرسائيل أن تتخذ موقفاً ،وال تسمح لحالة عدم
اليقني وغموض الرؤية واالنتفاضات والتغريات التي تحدث حولنا بأن تشل حركتها .من الطبيعي
أن يقول الناس “لنكن غري متحمسني للقيام بأي خطوة بأي مثن” .عىل العكس أرى أن نكون
مستعدين التخاذ خطوات ،فعلينا أن نطرح شيئاً ما عىل الطاولة سواء خلف األبواب املغلقة مع
الرئيس أو علناً .نحن بحاجة إىل التوجه نحو تقديم مقرتح جريء يتضمن استعداداً لتقديم أجوبة
عن كل التساؤالت الخاصة بالقضايا الجوهرية.
هل ينبغي عىل الواليات املتحدة أن ترسع نحو بدء العملية من خالل تقديم مقرتح أمرييك
يكون إطاراً للقضايا الجوهرية؟
ال أعرف ،فهذا يعتمد عىل التفاصيل .أمريكا رغم كل عالمات االستفهام التي أثريت بشأن تأثريها
أو قوتها خالل األشهر القليلة املاضية ال تزال أكرب قوة يف العامل وأهم العب يف املنطقة .لكن ال
يستطيع نتنياهو أو أوباما أو اللجنة الرباعية الدولية التي تتكون من الواليات املتحدة وروسيا
واألمم املتحدة واالتحاد األورويب أن يقوموا بذلك وحدهم .فهذا يتوقف عىل الطرفني وعىل الكثري
من التفاصيل .ينبغي أن يكون هناك دامئاً استعداد أمرييك لتقديم أي خدمات الزمة ملساعدة
الجانبني عىل امليض قدماً.
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يرى البعض أن تقديم تنازالت اآلن سوف يجعل إرسائيل تبدو يف حالة ضعف ،و“يكافئ”
السلطة الفلسطينية عىل ابتعادها عن طاولة املفاوضات والتوصل إىل اتفاق مصالحة مع حركة
حامس التي تعدها إرسائيل والواليات املتحدة تنظيامً إرهابياً..
ال أعتقد ذلك .إرسائيل أقوى دولة عىل مسافة  100ميل حول القدس ،وينبغي أن نتحىل بالثقة
يف أنفسنا لرنى ما تم إنجازه .ما نحتاجه هو بوصلة تشري إىل وجهتنا واستعداد التخاذ قرار..
علينا القيام بذلك .ال ميكنني أن أخربك عىل وجه الدقة أن هذا سيجدي نفعاً ،بل عىل األرجح لن
يجدي .لكن لدينا مسؤولية والتزاماً تجاه التحرك واتخاذ خطوات .ينبغي أن نقوم بذلك بأنفسنا
ألنه إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق يف هذه املرحلة ،ستقع املسؤولية عىل عاتق الطرف اآلخر .رمبا
عىل املدى الطويل نكتشف أننا توصلنا إىل اتفاق مؤقت أثناء سعينا لتحقيق انفراجة توصلنا إىل
اتفاق شامل .لذا فلنسع إىل ذلك .ينبغي أن نستعد لثالثة احتامالت :اتفاق ناجح يحقق انفراجة،
أو حالة جمود ،أو اتفاق مؤقت .يف كل األحوال تعد االحتامالت الثالثة أفضل من البديل الذي
قد يؤدي إىل زيادة عزلة إرسائيل.
يف تقديرك ،هل الفلسطينيون مستعدون للتوصل إىل مثل هذا االتفاق؟
بات ذلك أكرث تعقيداً بالنسبة إليهم من السابق ،لكن يبدو محمود عباس ،رئيس السلطة
الفلسطينية ،يل غري صادق كثرياً ،حيث ال أستطيع أن أتكهن بطويته ،عىل عكس سالم فياض،
رئيس حكومة تسيري األعامل .إنهم يقومون بعمل رائع يف هذه املؤسسة األساسية التي تعد من
بني مؤسسات الدولة التي ال تزال يف مرحلة املخاض .هناك املزيد من الحرية والسالسة واألمن،
وتراجع مستوى اإلرهاب عنه يف السنوات املاضية.
هل ميكن إلرسائيل أن تعمل مع سلطة فلسطينية من مكوناتها حركة حامس؟
يقول الناس هنا “إنها كارثة” ،لكنني أقول إن هذا ليس له أي معنى ،فنحن ال نستطيع القول
من جانب إن عباس ليس رشيكاً حقيقياً ،ألن أي اتفاق يتمخض عن املفاوضات لن يكون قابالً
للتطبيق نظراً لعدم سيطرته عىل نصف الشعب ،بينام من جانب آخر عندما يحاول التعاون مع
الطرف اآلخر (حامس) الذي يسيطر عىل النصف اآلخر من الشعب نقول إننا ضعنا ،فهذا ليس
صحيحاً .لكن ينبغي أن نقول بوضوح إنه إذا تم تشكيل حكومة تكنوقراط ،فإننا ننتظر من تلك
الحكومة التي تضم حركتي فتح وحامس أن تكون عىل استعداد لقبول االعرتاف بإرسائيل وكل
االتفاقات السابقة ونبذ وإدانة اإلرهاب.
كان املقربون من نتنياهو يتوقعون لعامني أنه يحمل مفاجأة للعامل من خالل املبادرة باتخاذ
خطوة كبرية مهمة تجاه السالم ..لكن يشك البعض اآلن يف ذلك..
ال أعتقد أنه يحمل مفاجأة كام يقولون ،أو حتى أنه سيفاجئنا من خالل اتخاذ هذه الخطوة
الحتمية .إن األمر أكرث تعقيداً ،ينبغي أن يصل إىل هذه النقطة املؤملة تحت هذه الظروف ليشعر
عندها مبسؤوليته.
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هل سيصل إىل هذه النقطة؟
أمتنى ذلك .أنا يف الحكومة حتى أضمن عدم إضاعة فرصة التوصل إىل اتفاق سالم .أعتقد أنه
إذا وجد نتنياهو استجابة من القيادة الفلسطينية ودعامً من اإلدارة األمريكية واللجنة الرباعية،
رمبا يتمكن من اتخاذ قرارات ،فهو يدرك الواقع جيداً .أمتنى أال يعمي الجو املرحب يف االجتامع
يف الواليات املتحدة سواء مع اإلدارة أو يف الكونغرس بصريته .عىل األرجح سيتسم الجو بالود
والرتحاب ،لكن علينا أن ندرك أن ما وراء الود والقيم العامة الرئيسية ،سيكون هناك عمل يجب
إمتامه وهو دفع عملية السالم قدماً.
يطلق عليك النقاد ورقة التوت األخرية التي تغطي نتنياهو ..هل مشاركتك يف الحكومة ستحدث
فارقاً يف عملية السالم؟
أنا متأكد من أنه لوالي مل تكن لتسمع خطاب جامعة بار إيالن يف يونيو (حزيران)  ،2009الذي
من خالله أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء من حزب الليكود يدعم حل الدولتني .لوالي مل تكن
لرتى تجميد املستوطنات ملدة عرشة أشهر أو كنت ستجد إرسائيل أقل التزاماً يف ما يتعلق
باستخدام القوة يف بعض اللحظات الحساسة .كان ميكن للحكومة اليمينية أن تدفع باتجاه املزيد
من العزلة عىل إرسائيل .وهنا يكمن دوري ،حيث يقول أفراد التيار اليساري إن باراك هو ورقة
التوت ،بينام يقول أفراد التيار اليميني إن باراك يقود نتنياهو ،لكن الواقع مختلف .يف مرحلة
أدفعه إىل مدى أبعد مام يعتزم ،وأحياناً أقدم إشارات وأستطيع أن أمنع نقداً علنياً.
لقد قلت يف املايض إنه إذا وقعت إرسائيل عىل اتفاقية سالم ،فإن الواليات املتحدة سوف تزيد
املعونة العسكرية املقدمة إليها للمساعدة يف التصدي للمخاطر األمنية املحتملة .فهل إذا مل
تفعل إرسائيل ذلك ،هل تتوقع خفض املعونة العسكرية املقدمة إليها من الواليات املتحدة؟
من الواضح للجميع ومن ضمنهم أمريكا أنه يف هذه املنطقة التي متوج باالضطرابات ،تعد
إرسائيل هي الدولة الوحيدة التي تنعم باالستقرار .ميكنك بسهولة التربير للجميع الحاجة إىل
دعم إرسائيل .نحن نتلقى دعامً كرمياً للغاية نحن بحاجة إليه .لكن بالطبع إذا مل نتخذ خطوات
نحو األمام ،فستضعف حجتنا للحصول عىل املزيد من الدعم بشكل ما.
* خدمة “غلوبال فيوبوينت” خاص بـ“الرشق األوسط”
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بيان من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف لبنان حول قانون
129
الضامن والالجئني الفلسطينيني
 22أيار /مايو 2011

أصدر املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور محمد كريك ،مذكرة إعالمية
تحمل الرقم  ،437تنص عىل إخضاع الالجئني الفلسطينيني العاملني يف لبنان ألحكام قانون الضامن
االجتامعي – فرع نهاية الخدمة ،وإفادتهم منه.
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