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مقابلة مع محمود عباس حول السلطة الفلسطينية واملقاومة الشعبية
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نص املقابلة التي أجرتها معه “غلوبال فيوبوينت”:
• كيف كان شعوركم يف تلك اللحظة عندما وقفتم أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة؟
– شعرت أننا نشهد حدثاً تاريخياً حقاً ،وأننا أمام مطلب عادل ومرشوع ،وهو أننا نريد الحصول
عىل حق إقامة دولة تتمتع بعضوية كاملة يف األمم املتحدة ،متاماً مثل باقي الدول .فقد شعرت
وأنا أتطلع إىل نظرات الناس أنه إذا أجرينا تصويت ًا لحصلنا عىل تأييد باإلجامع .ولكن لألسف،
هناك من يريدون الحيلولة دون حصول الشعب الفلسطيني عىل هذا الحق ،وهناك من يريدون
إنكار ذلك الحق ،وكل ما بوسعنا القيام به هو التحيل بالصرب.
• هل تشعر بالخوف من ردة الفعل؟ وهل تعتربها مغامرة قد تستدعي الخوف من عواقب غري
مرغوب فيها؟
– ليست مغامرة .عىل النقيض من ذلك ،بل هو مسعى جيد تم تقديره بعناية .فقد ناقشنا هذا
األمر عىل مدار أكرث من عام ومتت دراسة تفاصيله الدقيقة .كام ناقشنا ذلك مع الدول العربية
املعنية ،ال سيام لجنة املتابعة العربية ،يف كل خطوة كنا نخطوها.
• هل سيدفعكم استخدام الواليات املتحدة الفيتو اللجوء إىل بدائل؟ وما هي تلك البدائل؟
– سبق وأن قلت إننا سندرس جميع االحتامالت .وهذا يعني أن أي يشء سيتم اقرتاحه علينا فإننا
لن نرفضه بسهولة ،ولكن سننظر فيه ،وفقاً للقواعد األساسية لدينا .وبعبارة أخرى ،فإننا نريد
العودة إىل املفاوضات .ولكن من دون االعرتاف بحدود  ،1967ودون وقف للنشاط االستيطاين،
فلن نفعل ذلك .ونحن بانتظار مجلس األمن لحل هذه املسألة يف الوقت املناسب من خالل
إجراءاته الرسمية والفنية .ومع ذلك ،فإننا نرفض أي أالعيب سياسية تهدف إىل العرقلة واملامطلة.
• يف حال وصول املسألة مرحلة النهاية يف ظل الفيتو األمرييك ،ومل تستطع فلسطني أن تحظى بوضع
أو موقف “دولة” ،ومل تستطيعوا التوجه إىل املحكمة الجنائية الدولية ،فام الذي ستكسبوه
إذن؟
– الواليات املتحدة هي معقل الدميقراطية ،وسوف تظلم الشعب الفلسطيني إذا ما حرمته الحق
يف الحرية وتقرير املصري .سيتعني عليها أن تتحمل املسؤولية عن أفعالها.
• ولكن هناك من يقولون :ملاذا املخاطرة بخسارة رئيس أمرييك يتعاطف معكم ومع قضيتكم؟
– إنه هو الرئيس األمرييك الذي تح ّدث عن رضورة وقف االستيطان ،وهو من تحدث عن حدود .67
وعليه أن يفي بوعوده ،عىل أقل تقدير.
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• هل تعتربون أن الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي هو البديل ،وذلك عندما طرح مقرتحات
تفصيلية؟
– إننا نقدر ما اقرتحه ساركوزي ،لكن ردنا الرسمي سيكون بعد التشاور مع القيادة الفلسطينية.
ونحن نقدم كل يشء بني يدي القيادة بالتفصيل ،وهي التي تقرر بناء عىل املوقف املناسب.
• هل انتهى دور اللجنة الرباعية؟ وهل تشعرون بخيبة أمل من مواقفها؟
– لألسف ،فقد فشلت اللجنة الرباعية طوال العام املايض ،يف إصدار بيان ،رغم أنها أصدرت يف
املايض بيانات جيدة .لقد فشلت مرتني يف االجتامع ،ويف املرة الثالثة كانت اللجنة الرباعية هي
التي رفضت املقرتحات األمريكية ،وليس نحن .ورفضت روسيا وأوروبا واألمم املتحدة ما اقرتحه
األمريكيون .وهذا يعني أن ما تقدم به األمريكيون ليس مقبو ًال ألحد .فمثل هذه املقرتحات
تتحدث عن دولة يهودية وعن املستوطنات ،كام لو كانت أمراً واقعاً ،وعن األمن الذي يبقى
تحت سيطرة إرسائيل .وبعد ذلك ،حمل إلينا مبعوث اللجنة الرباعية توين بلري أفكاراً تفيد بأن
اللجنة الرباعية نفسها قد رفضت تلك املقرتحات ولهذا السبب أخربت الرئيس أوباما أننا نرفض
متاماً مثل هذه األفكار.
• تقدم الرئيس ساركوزي باقرتاح جدول زمني للمفاوضات ،هل أنتم عىل استعداد للميض قدماً يف
ذلك؟
– املفاوضات هي املسألة األوىل ،قبل اإلطار الزمني .وهذا هو املهم .فلو أن جوهر القضية مناسب،
نقول نعم للجدول الزمني.
• هل تخشون أن ين ّفذ رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو تهديداته باتخاذ التدابري املناسبة،
ويبدو أنه يطلق التهديدات التي قد تصل حتى إىل حد العمل العسكري؟
– إنه يستطيع أي تدابري ،دون الحاجة ألي تهديدات ،وبوسعه القيام بأي يشء عىل الصعيد
العسكري ،ألننا ال ميكننا مواجهته عىل هذا الصعيد ،كام أننا ال نرغب يف القيام بذلك .فلو رغب
يف ذلك ،فستكون األبواب مرشعة أمامه.
• هل تخشون مسألة تعليق املساعدات املالية األمريكية؟
– هناك حديث عن وقف املساعدات ،وقد تم إيقاف جزء منها بالفعل ،لكن عىل األقل ينبغي أن
يخربنا األمريكيون سبب ذلك ،فإذا كانوا يريدون تعليق املساعدات بالكامل ،فلامذا؟ ولكننا سنعرب
هذا الجرس عندما نصل إليه.
• هل هناك أي يشء تخاف منه؟
– ممن أخاف؟ إذا أراد نتنياهو أن يهاجمنا ،فمرحباً به .إذا أراد إلغاء االتفاقات ،فله مطلق الحرية
يف أن يفعل ما يشاء ألنه هو املحتل ،وليس نحن .فقد احتل أرضنا وبوسعه فعل ما يريد .لكننا
لن نخضع ملا يريد ،فسنقاومه بكل الوسائل السلمية ،مقاومة سلمية.
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سألت صحيفة “غلوبال فيوبوينت” الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحديث عن ّ
حل
السلطة الفلسطينية ،فقال إن أحداً ال يتحدث عن ّ
حل السلطة الفلسطينية .وبشأن توقع انتفاضة
مدنية ضد االحتالل ،أوضح عباس أنه مل يتحدث عن انتفاضة مسلحة فقد حدث ذلك منذ بعض
الوقت.
وهناك مقاومة شعبية سلمية جارية اآلن يف قريتي َب ْعلني و َن ْعلني وغريها من املدن الفلسطينية
املحاذية للجدار العازل ،وهي تجري أسبوعياً من قبل اإلرسائيليني والفلسطينيني واملتطوعني األجانب،
والسلطة الفلسطينية تشجع تلك االحتجاجات الشعبية والسلمية ،وهي ليست ضد القانون الدويل،
لكنها مناهضة لالحتالل.
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بيان صحفي لوزارة الخارجية الروسية حول انضامم فلسطني ملنظمة
اليونسكو( 268نص مرتجم عن األصل)
 6ترشين األول /أكتوبر 2011

بتاريخ  5ترشين األول ،ناقشت الدورة الـ  187للمجلس التنفيذي لليونسكو التي تجري حالياً
يف باريس ،برئاسة املمثل الدائم لروسيا لدى اليونسكو ،إليونورا ميرتوفانوفا ،طلب السلطة الوطنية
الفلسطينية قبول فلسطني كعضو يف هذه املنظمة.
ومن ضمن الدول الثامنية والخمسني األعضاء يف املجلس ،صوت ( 40مبا يف ذلك روسيا) لصالح
مرشوع القرار الذي يويص بأن يوافق املؤمتر العام لليونسكو عىل هذا الطلب .أما عن القرار
النهايئ يف هذا الشأن ،فإنه يحتاج إىل دعم األغلبية املؤهلة يف الدورة الـ  36الفتتاح املؤمتر العام يف
 25ترشين األول.
ومتحدثاً يف إطار تعليل التصويت ،أشار الوفد الرويس إىل أنه وفقاً لدستور اليونسكو ،فإن قبول
فلسطني ،متاماً كأي دولة أخرة ،يف هذه املنظمة الدولية الرائدة يف مجال التعاون اإلنساين غري مرشوط
بالعضوية يف األمم املتحدة .كام تم التشديد عىل أن مشاركة فلسطني يف أعامل اليونسكو كعضو كامل
يف املنظمة ميكن أن يساهم يف تحقيق املزيد من التفاعل بينهم يف سبيل إنجاز العديد من املشاريع
اإلنسانية والثقافية.
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