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رسالة من رؤساء وزارة ووزراء سابقني حول أهمية املصالحة الوطنية
وإدماج حامس يف عملية التسوية السلمية( 152نص مرتجم عن األصل)

 10حزيران /يونيو 2011
رسالة مفتوحة حول سياسة الرشق األوسط عنوانها “ال يتحقق السالم الدائم إال بشمل حامس”
لقد حان الوقت لالتحاد األورويب أن يعيد النظر يف سياسته يف الرشق األوسط ،وهو طلب تقدم به
 24من وزراء الخارجية ومفاويض السالم ورؤساء الحكومة السابقني .فينبغي أن يكون اعرتاف حامس
بإرسائيل هدفاً وليس رشطاً مسبقاً لعملية السالم .هذا ما كتبته هذه القيادات يف رسالة مفتوحة.
 10حزيران 2011
الوحدة الفلسطينية رشط مسبق للسالم مع إرسائيل
من املتوقع أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قريباً نتيجة لالتفاق الذي ُو ّقع مؤخراً
بني الفصائل الفلسطينية الرئيسية :فتح وحامس .وستتوىل الحكومة االنتقالية الجديدة املؤلفة من
شخصيات مستقلة متهيد الطريق إلجراء انتخابات برملانية ورئاسية يف أيار .2012
إن املصالحة الفلسطينية هي جزء من التغريات الهائلة التي تجتاح منطقة الرشق األوسط.
فالوحدة الفلسطينية التي قامت بوساطة مرص بعد نجاح ثورتها هي مثرة “الربيع العريب” .وهذا أم ٌر
يعكس رغبة شعبية قوية للتغلب عىل الخالف الداخيل الذي دام ملدة أربع سنوات.
وباعتبارنا قادة دوليني ومفاويض سالم سابقني ،تعلمنا عن تجربة أن تحقيق سالم دائم يتطلب
نهجاً شمولياً .ونعترب أنه من األهمية مبكان قيام املجتمع الدويل بدعم الوحدة الفلسطينية وأن
يتجنب أي خطوات من شأنها أن تعرض عملية املصالحة الهشة للخطر .ونحث الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب بالتحديد عىل االنخراط بشكل بناء مع الحكومة االنتقالية والقيادة الفلسطينية
التي سوف تنتج عن انتخابات العام املقبل .وهذا رضوري لألسباب التالية:
• أوالً ،التغلب عىل االنقسام السيايس واملؤسيس بني الضفة الغربية وقطاع غزة هو رشط أسايس
واضح إلقامة دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة.
• ثانياً ،ال ميكن تحقيق تسوية دامئة مع إرسائيل إال إذا كانت القيادة الفلسطينية قادرة عىل التفاوض
نيابة عن جميع الفلسطينيني ومبوافقة القوى السياسية الرئيسية .فاملصالحة إذاً رشط أسايس لتحقيق
حل الدولتني ،وليست عائقاً أمام ذلك .فتخيري فتح بني صنع سالم مع حامس أو صنع سالم مع
إرسائيل ميثل خياراً خاطئاً :فالسالم الدائم مع إرسائيل غري ممكن إال إذا كانت حامس مشمولة فيه.
“فرصة لتصحيح املسار”
واملصالحة الفلسطينية هي أيضاً فرصة لتعزيز أمن إرسائيل .فاتفاق الوحدة ميكن أن يساعد يف تعزيز
وقف إطالق النار ،ومنع تجدد الهجامت من قطاع غزة ضد املدنيني اإلرسائيليني .كام أن تبادل األرسى
الفلسطينيني مقابل الجندي اإلرسائييل األسري جلعاد شاليط قد يكون نتيجة إيجابية أخرى لالتفاق.
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ويجب انتهاز الفرصة التي يتيحها اتفاق الوحدة دون تكرار أخطاء املايض ،ومن بينها ما حدث
عام  ،2006عندما اختارت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب املقاطعة السياسية واملالية بعدما
فازت حركة حامس يف االنتخابات الفلسطينية .فبالرجوع إىل الوراء ،كانت تلك السياسات نكسة
كبرية لعملية السالم ألنها أدت إىل تفاقم االنقسامات الفلسطينية وكرست الحصار املفروض عىل
غزة.
إن اتفاق الوحدة الجديد والتطورات يف املنطقة بأرسها توفر فرصة لتصحيح املسار من قبل
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب .وينبغي التعامل مع ما يسمى مببادئ اللجنة الرباعية ،مبا يف
ذلك االعرتاف بإرسائيل ،كأهداف أكرث من كونها رشوطاً مسبقةً للتفاوض مع القيادة والفصائل
الفلسطينية .فااللتزام بوقف إطالق النار ووقف العنف يشكالن عتبة واقعية ميكن من خاللها بدء
املفاوضات.
ومن خالل دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية يف هذه املرحلة الحيوية ،يتعني عىل الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب انتهاز الفرصة إلظهار التزامهام فيام يتعلق بحل الدولتني والتطلعات الدميقراطية
التي يتم التعبري عنها حالياً يف جميع أنحاء الرشق األوسط الكبري ،ذلك أنه من الصعب التفكري
بالبديل .وإذا ما تم تقويض املصالحة الفلسطينية ،فسوف يودي ذلك بالرصاع اإلرسائييل الفلسطيني
إىل طريق أكرث وعورة ،وينذر بعواقب وخيمة لجميع األطراف واملجتمع الدويل بأرسه.
قامئة املوقعني
درايس فان آخت :رئيس الوزراء السابق ،هولندا.
اللورد جون ألديردايس :الرئيس السابق ملجلس أيرلندا الشاملية.
ماسيمو داليام :رئيس الوزراء السابق ،إيطاليا.
فرانس أندريسن :وزير املالية السابق ،هولندا؛ نائب الرئيس السابق للمفوضية األوروبية.
هالدور آسغرميسون :رئيس الوزراء السابق ،أيسلندا ،األمني العام ملجلس وزراء دول الشامل.
حنان عرشاوي :املتحدثة السابقة باسم الوفد الفلسطيني لعملية السالم يف الرشق األوسط.
شلومو بن عامي :وزير الخارجية السابق ،إرسائيل.
بيتي بيغومبي :سيايس أوغندي ،الرئيس السابق لجيش الرب للمقاومة – مفاوض حكومي
أوغندي.
لورنس جان برينكهورست :النائب السابق لرئيس الوزراء الهولندي.
هانز فان دن بروك :وزير الخارجية السابق ،هولندا؛ مفوض االتحاد األورويب السابق للعالقات
الخارجية.
أويف إليامن–ينسن :وزير الخارجية السابق ،الدمنارك.
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غاريث إيفانز :وزير الخارجية السابق ،أسرتاليا.
السري جريميي غرينستوك :سفري اململكة املتحدة السابق لدى األمم املتحدة.
لينا هيلم–فالني :وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس مجلس الوزراء ،السويد.
يوانيس كاسوليدس :وزير الخارجية السابق ،قربص.
موغينس ليكيتوفت :وزير الخارجية السابق ،الدمنارك.
رام مانيكالينغام :املستشار السابق لرئيس رسيالنكا بشأن عملية السالم مع منور التاميل.
لويس ميشيل :وزير الخارجية السابق ،بلجيكا .مفوض االتحاد األورويب السابق للتنمية
واملساعدات اإلنسانية.
بول نريوب راسموسني :رئيس الوزراء السابق ،الدمنارك.
إليزابيث رين :وزيرة الدفاع السابقة ،فنلندا؛ الوكيلة السابقة لألمني العام لألمم املتحدة.
ألفارو دي سوتو :املنسق الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط سابقاً يف األمم املتحدة.
ثورفالد شتولتنربج :وزير الدفاع والشؤون الخارجية السابق ،الرنويج؛ املفوض السامي السابق
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
أريك تيوميويا :وزير الخارجية السابق ،فنلندا.
هوبري فيدرين :وزير الخارجية السابق ،فرنسا.

وثيقة رقم :153

بيان اللجنة املركزية لحركة فتح حول فصل محمد دحالن

153

 12حزيران /يونيو 2011
قررت اللجنة املركزية لحركة “فتح” فصل محمد شاكر دحالن وإنهاء أي عالقة رسمية له بالحركة.
كام قررت يف اجتامعها الذي عقدته يف رام الله ،وبعد االستامع اىل تقرير لجنة التحقيق املشكلة من
أعضاء من اللجنة املركزية إحالته إىل القضاء فيام يخص القضايا الجنائية واملالية وأية قضايا أخرى
حسب ما ورد يف تقرير لجنة التحقيق.
وتضمنت القرارات أيضاً ،االستمرار يف التحقيق مع األشخاص اآلخرين الذين رأت لجنة التحقيق
رضورة استمرار التحقيق معهم مبوجب قرار يصدر الحقاً لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.
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