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االستيطان ،أوروبا بدأت تتفهم ،هناك دول مثل الرنويج وإسبانيا قالوا نحن معكم أن تذهبوا إىل
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”.
وأردف سيادته“ :أبلغنا األمريكان استعدادنا لتنسيق مواقفنا معهم حتى آخر لحظة ،ونحن
ما زلنا نتصل بهم ونتحدث إليهم ،كام نتحدث إىل دول أخرى يف أوروبا وبقية أنحاء العامل ،وكام
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”.
وأضاف “أن العمل مستمر معهم واالتصاالت مستمرة ،وصائب عريقات ونبيل أبو ردينة كانا
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”.
().....
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مقابلة مع محمود عباس حول الكفاح املسلح واالنتفاضة املسلحة
[مقتطفات]
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أجرى املقابلة عمر العالس
• هل ما زلتم تراهنون عىل املفاوضات مع حكومة نتنياهو رغم أن االستيطان يبتلع اليوم
 60يف املئة من األرايض الفلسطينية وأرايض الضفة الغربية ،ويف ظل كذلك فصل الجدار العنرصي
الذي اكتمل ليقتطع  11يف املئة من هذه األرايض ويف ظل أيضاً عدد املستوطنني الذي وصل إىل
نصف مليون مستوطن يف األرايض الفلسطينية؟
– يف البداية نعترب كل االستيطان منذ عام  67إىل اليوم غري رشعي ،وهذا بقرارات أممية وصلت إىل
 15قراراً أممياً ،وعليه كرب االستيطان أو صغر ،كان بيت أو ألف بيت ،بالنتيجة نعترب االستيطان
غري رشعي ،اليشء اآلخر أجمعنا منذ عام  1988عىل أنه ال بد من املفاوضات وبدأناها مع
اإلرسائيليني وما زلنا مستمرين ،سواء كان نتنياهو يؤمن باملفاوضات أو ال يؤمن ،فنحن عىل األقل
أقنعنا أنفسنا والعامل كله أن الطريق الوحيد واألسلم هو طريق املفاوضات وسنستمر به عىل
الرغم من رفض نتنياهو له.
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ملاذا تخلت حركة فتح عن خيار املقاومة؟ ملاذا اكتفت باملفاوضات؟ أين كتائب شهداء األقىص؟
أليس من الحكمة إبقاء جميع الخيارات مفتوحة خصوصاً مع عدو مثل الكيان الصهيوين الغاصب؟
هذا الخيار غري مجدٍ.
ملاذا؟
ألننا جربنا خيار الكفاح املسلح واالنتفاضة املسلحة ،وجاءت لنا بدمار كامل ،ألنه ال يوجد إطالقاً
توازن قوى ،فنحن ال نستطيع أن نواجه الجيش اإلرسائييل ،فهم يريدون ويتمنون هذا ،وما يغيظهم
منا أننا نرفض الكفاح املسلح ،حيث هم يتمنون أن نعود إىل ما يسمونه االنتفاضة العسكرية
الثالثة ،لكن نحن نعرف متاماً نتائجها ،ونرى أن العامل العريب كله يف انتفاضاته الحالية يتحدث عن
انتفاضات سلمية ،ولذلك نتبنى املقاومة السلمية ،والتي ترونها يف بعلني ونعلني وغريها من القرى
الفلسطينية القريبة من الجدار ،ونعترب أن هذا أسلم وأحسن طريق أمام العامل وأنفسنا.
وماذا تقولون للمنتقدين حيث تتعرضون اليوم لكثري من االنتقادات لتخليكم عن خيار
املقاومة؟
ينتقدوننا ،ولكن ال يعرفون النتائج ،وما ميكن أن تؤدي إليه هذه املقاومة املسلحة ،كثريون
يعرفون ،ومثلام نحن مؤمنون بهذا حامس أيضاً مؤمنة بذلك ،والدليل أنها عملت هدنة مع
إرسائيل وما زالت ملتزمة بها.
ولكنها ما زالت تحتفظ بخيار املقاومة؟
الخيار بعقلك ،فأنت تريده دعه يف عقلك ،ولكن اآلن ،وغداً ،وبعد غد ليس موجوداً ،وحامس
تحدثت أكرث من مرة عن الصواريخ ،حيث كنا نقول عنها عبثية ،وهم اآلن يقولون عنها غري
وطنية ...ملاذا؟ ألنها تجلب الدمار والخراب وهذا ما ال نريده لشعبنا.
ماذا يعني لكم استحقاق سبتمرب املقبل؟ وماذا سيتغري عىل الفلسطينيني؟ وهل متفائل مبا
سيحدث؟
سنذهب إىل استحقاق سبتمرب (الجمعية العامة لألمم املتحدة) إذا مل يكن هناك طريق
للمفاوضات بشكل سليم ،مبعنى أنه إذا مل يكن هناك أساس للمفاوضات وهو حدود  ،67وأن
توقف إرسائيل االستيطان لفرتة معينة من الزمن ،فنحن ال نستطيع أن نذهب إىل املفاوضات،
وإذا مل نستطع الذهاب ،نعم سنذهب إىل األمم املتحدة ،ونعرف أن هناك عقبات وعراقيل يف
طريقنا ،رمبا الفيتو األمرييك أو غريه ،لكن نريد أن ندخل هذا املدخل ،ألنه ليس أمامنا خيار ثالث،
ونتمنى أحد من العامل كله أن يقول لنا ما هو الخيار الثالث غري املفاوضات وغري األمم املتحدة.
().....

• أين وصل التحقيق مع محمد دحالن؟
– انتهى التحقيق األويل معه ،وصدر قرار من اللجنة املركزية لحركة فتح بإنهاء عالقته بالحركة.
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هل كان يخطط النقالب؟
مجمل أشياء وقضايا كثرية عرضت أمام لجنة التحقيق ضده ،هذه القضايا كلها دفعت اللجنة
املركزية ألن تتخذ مثل هذا القرار ،لكن رمبا يسأل يف املستقبل عن كثري من القضايا التي تحتاج
إىل سؤال ،وطبعاً رفض أن ميثل أمام لجنة التحقيق يف النهاية ،وحسب القانون أرسل له وأعطي
أسبوعني ورفض ،ثم أعطي أسبوعني آخرين ورفض ،وصدر القرار من اللجنة املركزية.
ما الرسائل التي تستشفها مام يحدث يف ثورات الربيع العريب؟ ما العربة املستقاة مام يحدث
اليوم؟
نقول إن ما يحدث يف الدول العربية هو حركات شعبية ،والحركات الشعبية والشعوب هي
صاحبة القرار يف ما يجري يف بالدها ،فمثالً ما جرى يف تونس أو يف مرص ،أو ما يجري يف ليبيا أو
اليمن أو سورية فهذا نعتربه كفلسطينيني شأناً داخلياً من شؤون هذه الدول ،ال نتدخل به ،ال من
قريب ،وال من بعيد.
().....
إرسائيل اشرتطت عليكم االعرتاف بيهودية الدولة هل هذا الخيار وارد بالنسبة لكم؟
هم يضعون هذا الرشط ،لكن نحن نرفضه رفضاً قاطعاً جملة وتفصيالً ،وقلنا أكرث من مرة نحن
اعرتفنا بإرسائيل منذ عام  ،1993إمنا عندما يقولون اعرتفوا بإرسائيل دولة يهودية فهذا ليس شأننا،
وال ميكن أن نقبل به.
أال تخىش أن توصف من قبل الجانب اإلرسائييل بأنك متشدد وتعطل عملية السالم؟
هذا الطلب هو تشدد ،وعنوان مضمون التشدد ،فأنا معرتف بدولة إرسائيل ،ولكن أريد أن أحدد
حدودي معها وتعيش كام تريد ،أما أنا فأصف هذه الدولة أو أعطيها مضموناً قومياً أو دينياً أو
غريه فهذا ليس شأين إطالقاً ،وال أقبل به.
وماذا عن موضوع األزمة املالية التي متر بها السلطة وما حقيقة عدم دفع الرواتب؟
وصلنا إىل قمة األزمة املالية ،وعليه اضطررنا هذا الشهر أن ندفع نصف الرواتب فقط ،بسبب
تأخر بعض املساعدات التي تأتينا من األشقاء العرب.
هل هذا التأخري متعمد؟
ليس متعمداً ،وأقول ليس متعمداً ،ولكن أشغالهم أو ظروفهم تجعل األمور تتأخر أسبوع ًا أو شهراً
أو أكرث أو أقل ،وتعرف أننا نعيش يوماً بيوم ،فإذا حدث ومل تصلنا األموال قبل بداية الشهر ،فال
ميكن أن نرصف رواتب الشهر ،وهذا السبب يف التأخري.
().....
ماذا تقول ختاماً ملشاهدي تلفزيون “الراي”؟
نقول إن الشعب الكويتي دامئاً وأبداً مع الشعب الفلسطيني ،فالثورة الفلسطينية نشأت
وترعرعت وانطلقت من الكويت ،وبأموال كويتية ،ولذلك هذا ال ننساه ،الكويت منذ ذلك
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التاريخ إىل يومنا هذا وهي تدعم الشعب الفلسطيني ،ويف أسوأ وأحلك الظروف كانت
املساعدات تأيت إىل الشعب الفلسطيني.
حتى يف أوقات سوء العالقة ما بني الدولتني؟
بالضبط هذا ما قصدته ،ففي الوقت الذي كانت فيه العالقات ليست صحية ،كانت املساعدات
تأيت من الكويت ،ومل تنقطع يوماً واحداً عىل املستويني الشعبي أو الرسمي.
البعض يف الكويت ما زال يحمل هذا النفس ،البعض مستاء مام حدث قبل  20عاماً ماذا تقول
لهم؟
هم مستاؤون ونحن أيضاً مستاؤون ،ونحن نعرف أنه خطأ ال يجب أن يتكرر ،فعندما زرت
الكويت للمرة األوىل وقفت أمام  150صحافياً ،وقالوا يل هل جئت لتعتذر للشعب الكويتي؟
فقلت نعم جئت ألعتذر ،وهذا خطأ لن يتكرر ،وإن شاء الله ال يتكرر.
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بيان صحفي لحركة حامس حول االعتداءات التي وقعت يف الرنويج
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تعقيباً عىل الهجامت الدامية التي وقعت يف الرنويج ،رصح مصدر مسؤول يف حركة “حامس”
مبا ييل:
تابعت حركة “حامس” بأىس الهجامت املريعة التي وقعت يف الرنويج والتي أوقعت عرشات
الضحايا من املدنيني اآلمنني ،ونرشت الهلع وتسببت يف دمار واسع.
نعب عن تضامننا الكامل مع الشعب
إننا يف حركة “حامس” إذ نستنكر الجرائم البشعة فإننا ِّ
الرنويجي ،وأهايل وعائالت الضحايا يف هذه اللحظة العصيبة ،راجني الشفاء العاجل للجرحى.
ّإن هذه االعتداءات تظهر خطورة النزعات املتط ِّرفة التي تر ِّوج للتحريض والكراهية ضد اإلسالم،
تعب ضمن أعاملها عن التضامن مع الشعب الفلسطيني
والتي استهدفت هذه امل ّرة مخ ّيامت شبابية ِّ
تحت االحتالل ورفع الحصار عنه.
إن هذه الجرمية تؤكد أن حملة التحريض الصهيونية واألمريكية الظاملة واملستمرة ضد شعبنا
الفلسطيني املحارص ،وضد املتضامنني معه من أحرار العامل يجب أن تتوقف وبشكل فوري ألنها توفر
غطاء للتطرف الصهيوين ،وتدفع نحو مثل هذه الهجامت.
املكتب اإلعالمي
السبت  22شعبان 1432هـ
املوافق  23متوز /يوليو 2011م

399

