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قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسامعيل هنية ،إن حكومته جاهزة لتقديم استحقاقات املصالحة
الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترسو بالشعب الفلسطيني نحو بر األمان.
وطالب هنية خالل لقائه برؤساء تحرير الصحف ووسائل اإلعالم يف قطاع غزة صباح يوم الثالثاء،
برضورة إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة ُبعيد توقيع اتفاق
املصالحة مبارشة ،قائالً“ :يفرتض أن نبدأ اجتامعاً إلعادة م ت ف وتشكيل الحكومة يف اليوم التايل من
التوقيع عىل اتفاق املصالحة”.
وشدد هنية عىل رشعية سالح املقاومة الفلسطينية ،مؤكداً“ :ال مساس بسالح املقاومة ويجب أن
ال نخضع للرشوط اإلرسائيلية”.
وأكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة بعد إنجاز املصالحة هي التحرير ،مطالباً منظمة التحرير
بسحب االعرتاف بالكيان الصهيوين والتأكيد عىل بقاء املقاومة.
واعترب أن التوقيع عىل الورقة “الفلسطينية – الفلسطينية” ليست نهاية الطريق ،بل بداية
جديدة ملرحلة فلسطينية تستوجب تكاثف الجهود وتوافر كل النوايا الصادقة لتحقيق ما يتطلع
إليه الشعب الفلسطيني وأوضح أن اتفاق املصالحة لديه من مقومات الصمود والنجاح الكثري لعدة
أسباب ،أولها نضوج الحالة الفلسطينية واستشعار املخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية ،إضافة
إىل املتغريات العربية الحاصلة اآلن ،خاصة ما يجري بدولة مرص باعتبارها راعية الحوار الفلسطيني،
ووقوفها عىل مسافة واحدة من الفرقاء خالل الحوارات السابقة دون أن تتدخل يف التفاصيل الضيقة،
إىل جانب الرتاجع امللحوظ للهيمنة األمريكية ،وتقلص تأثريها عىل دول املنطقة.
وفيام يتعلق بالتحديات التي تواجه نجاح اتفاق املصالحة ،قال هنية إن االتفاق مرهون بقدرة
الفصائل الفلسطينية عىل االلتزام ،مطالباً الشعب الفلسطيني بأن يشكل ضامنة إلنجاحه.
وقال“ :هناك تخوفات مطروحة تجاه املصالحة ،وهي واقعية نتيجة التحديات التي نواجهها
من عدة أطراف عىل رأسها الكيان الصهيوين ،وبعض األطراف الفلسطينية التي لها مصالح يف إبقاء
االنقسام الفلسطيني” ،مستطرداً“ :ما زال هناك ملفات تحتاج لوقت لتطبيقها ،وقد نعاين لفرتة
معينة ،لكن ذلك يهون يف سبيل املصالحة وإنهاء االنقسام”.
ونوه إىل أن اتفاق املصالحة هذه املرة يختلف متاماً عن سابقيه ،مشرياً إىل أن االتفاق تناول
تفاصيل امللفات العالقة عىل جلسات حوار متواصلة ،ومل يعتمد فقط عىل حسن النوايا ،خالفاً التفاق
مكة الذي مل يتم فيه االتفاق عىل كافة التفاصيل ،مثل تفاصيل امللف األمني الذي فجر االتفاق
بأكمله يف ذاك الوقت.
وشدد هنية عىل رضورة أن يعقب اتفاق املصالحة تنفيذ مسألتني مهمتني ،أولها تشكيل حكومة
وطنية ،إىل جانب تشكيل اإلطار الوطني ممثالً بكافة أمناء الفصائل الفلسطينية ،مبا فيها فتح وحامس.
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وأردف قائالً“ :نتوقع بأن يعقد اجتامع اإلطار الوطني يف اليوم التايل للمصالحة ،والرشوع مبارشة
بتشكيل حكومة الوحدة ،وتحديد األسامء بعد االنتهاء من تفاصيل االتفاق”.
وحول ملف األجهزة األمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة ،أشار هنية إىل أنه تم االتفاق عىل
تفاصيل هذا امللف ،مستدركاً“ :سيبقى الوضع األمني بالضفة وغزة عىل ما هو عليه اآلن ،حتى تغيري
السياسات بشكل يسمح بإعادة تشكيل وبناء هذه األجهزة وفقاً لورقة املصالحة”.
وحذر يف الوقت ذاته من إطالة الوقت يف تطبيق بنود املصالحة ،ملنع تدخل بعض األطراف
الخارجية التي تنبذ توقيع املصالحة وإنهاء االنقسام بني الضفة وغزة .عىل حد قوله.
وزاد“ :يجب أن نضحي إلنجاح االتفاق ،وأال نرضخ للتهديدات الصهيونية” ،مجدداً دعوته لقيادة
السلطة بالضفة بسحب االعرتاف بإرسائيل ،رداً عىل تخيري حكومة االحتالل للسلطة بني السالم معها
أو املصالحة مع حامس.
ويف الوقت نفسه ،شدد هنية عىل أن املصالحة لن متس بسالح املقاومة الفلسطينية ،مؤكداً أن
االتفاق يهدف لتعزيز خيار املقاومة وصمود الشعب بغزة.
ويف سياق متصل؛ أكد رئيس الوزراء الفلسطيني وجود ثالثة استحقاقات إلنجاح املصالحة،
يتقدمها إغالق ملف االعتقال السيايس بالضفة الغربية وقطاع غزة ،مشدداً“ :ليس لدينا معتقلون
ومستعدون الستقبال أي قوائم بهذا الصدد”.
وطالب أيضاً باستئناف عمل املؤسسات املدنية بالضفة وغزة حسب القانون ،وتهيئة أجواء
املصالحة ووقف حمالت التحريض بني الطرفني.
وعن مشاركة حامس يف الحكومة املقبلة اكتفى هنية بالقول“ :من السابق ألوانه الحديث عن
مشاركتنا يف االنتخابات الرئاسية”.
وكشف هنية أن الحكومة املقبلة لن تقدم برنامجاً سياسياً“ ،إمنا ستكون حكومة مهام توافقية”.
حسب قوله ،موضحاً يف الوقت ذاته ذهاب حركة حامس للقاهرة املرصية وبحوزتها قامئة بأسامء
مرشحني للحكومة الجديدة مبا فيها رئاسة والوزراء.
ولخص مهام الحكومة يف التحضري لالنتخابات الترشيعية والرئاسية املقبلة ،واإلرشاف عىل األجهزة
األمنية ،وإعادة بناء ما دمره االحتالل يف عدوانه األخري عىل قطاع غزة.
ورصح بالقول“ :الربنامج السيايس سيكون منوطاً بالقيادة الوطنية املتفق عليها”.
وطالب هنية الدول العربية قاطبة ،مبساندة املصالحة الفلسطينية ودعمها ،محذراً من تكرار
الخطأ األورويب ،يف عدم تعاملهم مع الحكومة العارشة ،ومقاطعتها عقب اتفاق مكة.
وقال“ :نحن نعول عىل أحرار العامل ،لذلك بدأنا اتصاالت خارجية مكثفة لقبول وتأمني شبكة أمان
خارجية واسعة لهذا االتفاق”.
وعرب هنية عن خشيته من تراجع الدول العربية عن دفع استحقاقاتها املالية للسلطة الفلسطينية
بعد توقيع اتفاق املصالحة.
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ويف ختام اللقاء مثن رئيس الوزراء الفلسطيني دور الصحفيني واإلعالميني يف قطاع غزة مبناسبة
يوم الصحافة العاملي عىل دورهم الفاعل يف تفعيل القضية الفلسطينية إعالمياً ودولياً ،مطالباً إياهم
بامليض قدماً يف فضح مامرسات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
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مقابلة مع مقرر األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية
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قال مقرر األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة ريتشارد فولك ،إن “137
دولة ستدعم االعرتاف بدولة فلسطينية عىل حدود العام  1967عند طرحه عىل األمم املتحدة يف
أيلول (سبتمرب) املقبل” ،ولكنه شكك يف “إمكانية قيامها عىل أرض الواقع”.
ويف حني أكد فولك يف حديث إىل “الغد” أثناء زيارته عَامن أمس ضمن جولة للمنطقة ،بأن
تقرير جولدستون حول انتهاكات االحتالل اإلرسائييل ضد الشعب الفلسطيني خالل عدوان غزة
“ 2009/2008لن يسحب من األمم املتحدة باعتباره وثيقة رسمية من وثائقها املهمة ،برغم الضغوط
األمريكية واإلرسائيلية”.
غري أنه اعترب أن “تراجع (القايض الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون) عن موقفه السابق أعطى
التقرير حياة جديدة ومل ميته” ،مؤكداً “الطبيعة اإلجرامية لسياسات االحتالل ،فيام ميثل حصار غزة
عقاباً جامعياً ينطوي عىل جرائم ضد اإلنسانية”.
وطالب فولك ،الذي سيعود أدراجه إىل موطنه يف الواليات املتحدة من دون زيارة األرايض املحتلة
بسبب منع سلطات االحتالل له من الدخول“ ،بإنهاء االحتالل الطويل وغري الرشعي ،وتطبيق حقوق
اإلنسان غري قابلة للتجزئة ،ومنها حق الالجئني يف العودة إىل موطنهم األصيل”.
ورأى أن “اتفاق املصالحة بني حركتي فتح وحامس خطوة إيجابية” ،موضحاً أن “املوقف اإلرسائييل
من املصالحة يعكس عدم رغبته يف التوصل إىل حل للرصاع العريب – اإلرسائييل وتحقيق السالم”،
ولكن “إذا أرادت كل من سلطات االحتالل والواليات املتحدة وأوروبا السالم يف املنطقة عليها
التعامل مع حامس بوصفها طرفاً سياسياً مهامً وليس منظمة إرهابية كام يزعمون”.
وأشار إىل أن “املصالحة تساهم يف توفري متثيل موحد ومناسب عىل املستوى الدويل للشعب
الفلسطيني ،وتساعد يف استخدام املنهجية الدبلوماسية إليجاد حل سلمي للرصاع العريب – اإلرسائييل”.
ولفت إىل أن موقف الحكومة اإلرسائيلية بشأن تخيري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
بني املصالحة معها أو مع حامس يعكس “عدم رغبتها يف السالم ،حيث تجد أن املريح بالنسبة إليها
االستمرار يف مقولة عدم الدخول يف مفاوضات مع حامس بوصفها منظمة إرهابية كام تزعم”.
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