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أبومازن: لدي معلومات مؤكدة أن »حماس« ال تريد انتخابات

عدم وقف االستيطان وعدم التطرق 
لهذا املوض��وع؟ وهل هن��اك خطة 
أميركي��ة جديدة به��ذا اإلطار؟ وهل 
نتنياهو راغب فعال في السالم رغم 

انه يتعارض مع أيديولوجيته؟
ال أريد الدخول في نوايا نتنياهو 
وسبر أغوارها، أترك ذلك ملذكراتي 
مستقبال، هو رئيس وزراء منتخب 
من الشعب اإلسرائيلي والبد من 

التعامل معه بخيره وشره.
وحتى لو كنت مقتنعا انه ال يريد 
السالم فهذا لن يغير املعطيات التي 
تدفعني للذهاب الى املفاوضات، ولو 
كنت مقتنعا مليون باملائة  انه ال يريد 
السالم )وأنا لست كذلك( فسأذهب 

للمفاوضات وأقوم بواجبي.
أما بالنسبة للشق األول فمجددا 
أكرر اننا ال نخضع للضغوط إذا 
تعارضت م����ع املصلحة الوطنية 
وهناك الكثير من األمور التي تقول 
أميركا انها صح ونقول انها خطأ 
أو العكس ألن مصلحتنا الوطنية 

متلي علينا ذلك.
م��ا رأيك في مالحظ��ات حماس 

على وثيقة املصاحلة؟
عرضوا مالحظاتهم خالل اجتماع 
للفصائل في دمش����ق، قالوا بداية 
»بدناش« نحكي مع أبومازن ألنه 
ارتكب خيان����ة عظمى في قضية 
غولدس����تون ثم تراجعوا بعد أن 
تأكدوا ان القضية ال تستحق كل هذا 
الضجيج الذي أحاط بها، املشكلة 
لي����س حتفظات بل ما ه����و وراء 
التحفظ����ات، إذا عدنا الى الطاولة 
لبح����ث التفاصيل فسيس����تغرق 
ذل����ك كمان س����نتني ونصف ألننا 
)الفلس����طينيون( نح����ب احلكي 
كثيرا ونفلسف األمور، )ونكثر من 
عبارات حيث إن ومبا أن..(، واآلن 
باختصار نريد املصاحلة ونذهب 

لالنتخابات.
ه��ل اس��تقلت حم��اس بفع��ل 

اجلغرافيا؟
بالتأكيد، ولذلك قامت بانقالبها، 
ولكن لن ندخ����ل في حرب معهم، 
انا اقول لن أحارب اس����رائيل فهل 

أحارب حماس؟!
هل تعرضت لضغوط للعودة عن 

قرارك بعدم الترشح؟
نعم تعرضت لضغوطات كثيرة، 
مؤخرا زرت أميركا اجلنوبية وقابلت 
الرؤساء لوال وكريستينا وميتشل 
وتش����اڤيز وجميعه����م طالبوني 
باالستمرار والرئيس البرازيلي لوال 
قال لي: استحلفك باهلل أن تستمر، 
واألميركان أيضا طالبوني بذلك بعد 
ان بعثت اليهم برسالة ذكرت لهم 
فيها اني لن أترش����ح، واتصل بي 
الرئيس أوباما وقال لي: »أرجوك ال 
تفعل« وكذلك كلينتون، ولكن املهم 

قناعتي وأنا مقتنع بقراري.
البديل

هل أن��ت مطمئن لوج��ود بديل 
»فتحاوي«؟

ليش فتحاوي، ليس بالضرورة 
فتحاوي أو غيره من حماس أو فتح 
أو اجلبهة الدميوقراطية أو اجلهاد، 

من داخل أو خارج فلسطني.
وماذا عما طرح من أس��ماء مثل 

دحالن والبرغوثي؟
أسماء طرحت وكذلك طرح اسم 
األخ صائب عريقات وناصر القدوة، 
القضية ليست قضية شخص بعينه، 
بل قضية مواصفات شخص قادر 
على مواجهة املس����تقبل، عليه ان 

يحمل العبء ويتحمل.
هل مرتاح ملا قدمته؟

جنحت في أماكن وفشلت في 
أماكن أخرى ولكني بالنهاية راض 
عن أدائي خالل فترة 5 س����نوات 
قضيتها رئيسا للسلطة وخالل 45 

سنة قضيتها في خدمة بلدي.

مع أميركا سوى قضية فلسطني.
وطلبنا م����ن االخوة املصريني 
عند زيارة وزي����ر اخلارجية الى 
الواليات املتحدة ان يشددوا على 
موضوع وقف النشاط االستيطاني 
بشكل كامل وليس كما طرحوا مع 
اإلسرائيليني، إضافة إلى العودة إلى 
خارطة الطريق ألن حتقيق هاتني 
النقطت����ني هو املدخ����ل إلى عودة 

املفاوضات.
حماس ومحاولة االغتيال

هل مازلتم تثقون بحماس بعدما 
»نكثوا« بقسمهم في مكة؟ وهل هناك 
صفقة تش��مل إطالق شاليط مقابل 
األس��رى  البرغوثي ضمن  إط��الق 

احملررين؟
صحيح ان حماس خذلتنا بعد 
اتفاق مكة )أقول خذلونا ولن أقول 
كلمة كبيرة( ووضعوا لي متفجرتني 
واحدة ق����رب بيتي واألخرى على 
طريق ص����الح الدين رغم اننا كنا 
قد اتفقنا معهم على أستار الكعبة، 
ولكننا سننسى ذلك ونقول نحن 
مستعدون للجلوس معهم مجددا 
رغم القتل وتقطيع األيدي ورمي 
الناس م����ن املباني، نحن لس����نا 
اقصائيني وال ننكر وجودهم كما 
يفعلون هم. أق����ول انهم جزء من 
الشعب الفلسطيني ونحن نعترف 

بهم.
شاليط والبرغوثي

اما بالنسبة الى شاليط فكانت 
هناك وساطة مصرية بخصوصه، 
لكن حماس اجتهت الى الوس����يط 
األملاني الذي عقد صفقة اسرائيل مع 

حزب اهلل ولكنه لم ينجح.
انا مع أي صفقة حترر األسرى، 
في كل لقاءاتنا مع اإلسرائيليني كان 
على رأس مطالبنا إطالق البرغوثي 
وكل األسرى وبينهم أحمد سعدات 

وغيرهما.
ه���ل هن��اك أم��ل ف��ي كس��ر 

اجلمود؟
كل الدول العربية واإلسالمية 
حريصة على ع����ودة املفاوضات: 
مصر، الس����عودية، دول اخلليج 
وسورية جميعهم يبذلون اجلهود 
لعودة املفاوضات، لكن هل هناك 

شيء »ممسوك« ال شيء.
هناك حراك ساخن ونحن نتحدث 

مع كل األطراف لتحقيق ذلك.
أعود وأقول إذا حصل اتفاق على 
وقف التوطني فس����نعود مباشرة 

للمفاوضات.
ما صحة م��ا قيل عن ضغوطات 
عليكم للعودة إلى املفاوضات في ظل 

يثبت ان اجلميع موافق عليه. إذن 
نحن نريد السالم والكرة اآلن في 

ملعب إسرائيل وأميركا.
عدم الترشح

أعلنت انك لن تترش��ح للرئاسة، 
ملاذا.. هل فش��لت؟ وماذا عن امللفات 

العالقة؟
اذا كل رئيس »قعد« في السلطة 
ال يخرج منها فهذه مصيبة، هناك 

أسباب وظروف.
افترض اني سأنزل االنتخابات، 
ماذا لو فشلت؟ مادام ذلك واردا، اذن 
هنا من يس����تطيع ان ميأل مكاني، 
عندم����ا أقول اني لن أترش����ح فال 
يعني ذلك انني فشلت، بل أنا بشر 
وهناك من هو قادر من بني 8 ماليني 
فلسطيني في العالم على تبوؤ هذا 
املنصب. قبل 5 سنوات نزل ضدي 

5 مرشحني ولم أكن وحدي.
الرئيس بوش خرج من حكمه 
تاركا 100 ألف مشكلة بعد احتالل 
العراق وأفغانستان، هل يجب أال 
يترك إال بعد ان يسوي كل املشاكل، 

ايش القصة؟!
الرئيس  أجري��ت مباحثات م��ع 

حسني مبارك فماذا أثمرت؟
ذهبنا الى مصر ونس����قنا مع 
االخوة هن����اك وعندما ذهبت إلى 
األمم املتحدة كن����ت أريد ان أقابل 
أوباما ونتنياهو فسألتهم ما رأيكم 
وأجابوا: على بركة اهلل. نحن ننسق 
مواقفنا مع مصر لصاحلنا، فليس 
لدى مصر مشاكل كبيرة أو معقدة 

سنة.
3 � السالم.

واذا فيه حل راب����ع قولوا لي، 
أنا مقتنع انه ليس أمامنا س����وى 

خيار السالم.
املبادرة تقول انه اذا انسحبت 
إسرائيل من األراضي العربية احملتلة 
فإن كل الدول العربية ومعها الدول 
اإلسالمية مس����تعدة للتطبيع مع 
إسرائيل. وهذا ما مت تأكيده في 6 
مؤمترات إسالمية و6 قمم عربية 
ومت اعتم����اده ف����ي وثائق املؤمتر 
اإلس����المي واجلامعة العربية مبا 

السالم. هل مازال ذلك قائما؟
في قمة الدوحة كان هناك حديث 
عن إزاح���ة املبادرة العربية عن 
الطاولة ألن اإلسرائيليني لم يقبلوا 
بها، هذا صحيح ولكن املش���كلة 
ان العرب ل���م يخدموا املبادرة، 
عندما قرروا سحب املبادرة قلنا 

اننا أمام 3 احتماالت.
أرادوه���ا  � احل���رب، واذا   1
فليحارب���وا أما أن���ا وحدي فال 

أستطيع ان أحارب.
2 � الالسلم والالحرب كما نحن 
اليوم وهذا ميكن ان يستمر ملائة 

تعرضت لها ممن؟ ومن يضغط على 
حماس؟

انا فع����ال تعرض����ت لذلك من 
األميركان الذين قالوا لي ال توّقع 

على وثيقة املصاحلة.
ولكني ال أستجيب للضغوط 
عندم����ا يتعلق األم����ر باملصلحة 
الوطني����ة ولدي عل����ى ذلك أمثلة 

كثيرة.
فعندما قررت التوجه الى قمة 
دمشق جاءني ديك تشيني في مكتبي 
وقال لي ال تذهب ومع ذلك ذهبت، أما 
بالنسبة ملن يضغط على اآلخرين 

فأترك اإلجابة لكم!
الوساطة الخليجية

ه��ل هن��اك وس��اطة خليجي��ة 
للمصاحلة مع حماس بعد زيارة خالد 
مش��عل للرياض ووزي��ر اخلارجية 

السعودي لدمشق؟
ب����كل تأكيد ال����دول اخلليجية 
حريص����ة على ان ترى الش����عب 

الفلسطيني واحدا موحدا.
وأي جهد في هذا املجال سيكون 
مشكورا وُيضم إلى جهود مصر إذا 
سارت في هذا اخلط. وأنا متأكد من 
ان مصر ترحب بأي جهد معها في 
هذا االجتاه خاص����ة اذا كان جهدا 

خليجيا.
الحرب والسالم

فخامة الرئيس قلت في تصريح 
ل� »الشرق األوسط« ان خيار احلرب 
غي��ر وارد، وان املس��ار الوحيد هو 

متتد لس��نوات أين هي اليوم؟ وماذا 
بخص��وص موقفك��م م��ن اجلدار 
الف��والذي الذي تقيم��ه مصر على 

حدودها مع غزة؟
 � أوال العالقات الفلس����طينية 
ال����ى الثالثينيات  الكويتية متتد 
وهناك في الكويت عائالت من أصل 
فلس����طيني موجودة في الكويت 
منذ تلك الفت����رة وهي من أصول 
فلس����طينية، كم����ا ان حركة فتح 
انطلقت من الكويت وقطر. أساس 
القي����ادة كان هنا في الكويت وأنا 
كنت في قطر وهذا البد ان نذكره 

للتاريخ.
بالنسبة للحائط الفوالذي موقفنا 
هو أن مصر متارس سيادتها على 
أراضيها ونحن نعرف ان ما تقوم به 
مصر ال يحرم الشعب الفلسطيني 
من املواد األساسية التي تصل اليه. 
نحن نسأل: ملاذا اقيمت األنفاق؟ فهذا 

ما يحتاج الى إجابة طويلة.
يجب ان تنتهي املش����كلة التي 
سببت احلصار، نحن نعرف كيف 
تسهل مصر وصول املواد التموينية 
والصحية وسيارات اإلسعاف إلى 
غزة وأنتم تعرفون أيضا ماذا ينقل 

عبر األنفاق.
ماذا تريد حماس برأيكم؟

اننا مستعدون للذهاب مباشرة 
الى إجراء انتخاب����ات يقول فيها 
الشعب كلمته، حماس أتت من خالل 
انتخابات حرة ونزيهة، ومطلوب 
اآلن ان تذهب الى انتخابات، لكنهم 
لم يوقعوا عل����ى الوثيقة ألنهم ال 
يريدون االنتخابات ويخشون من 
إجرائها، يتحججون بأن لديهم بعض 
»املستدركات« و»الهنات الهينات« 
ومعنى ذلك انه����م يتوقفون عند 

احلرف لتعطيل األمور.
ونحن متمس����كون ب����أن يتم 
التوقيع في مصر ألنها هي القادرة 
على متابعة تطبيق االتفاق، ميكن 
ان نذهب الى الهند ولكن هل الهند 
مثال قادرة على متابعة التطبيق. 
وإلى جانب ذل����ك مصر هي أكبر 
الدول العربية وهي بوابة شعبنا 

في اجلنوب.
ل����دي معلوم����ات مؤك����دة ان 
حماس ال تريد االنتخابات، كانوا 
يقولون سابقا ان االنتخابات حرام 
والدميوقراطية حرام، جيد أقبل ذلك 
من باب حرية الرأي ولكنها كانت 
حراما وصارت حالال عندما فازوا، 
وعندما يصل منافسوهم يعودون 

إلى التعطيل.
الضغوطات

حتدثت عن ضغوطات وتهديدات 

بداية نشير الى اننا في جولة 
في املنطقة تتضمن سلسلة زيارات 
ش����ملت مصر وقطر ث����م الكويت 
تشرفنا بلقاء صاحب السمو األمير 
وحتدثنا حول املفاصل األساسية 
التي نشكو منها على صعيد القضية 

الفلسطينية.
المحور األول: عملية السالم

احملور األول كان عملية السالم، 
حيث أشرنا الى كيفية بدئها بعد 
»أنابوليس« واستمرارها في عهد 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود 
أوملرت ووزيرة خارجيته تسيبي 
ليڤني وتطرقنا الى األسباب التي 
جعلت املفاوضات تتوقف بسبب 

األحداث الداخلية اإلسرائيلية.
في مفاوضاتنا مع أوملرت فتحنا 
جميع امللفات: القدس واملستوطنات 
واحلدود والالجئني واملياه واألمن 
واألسرى، ومضينا في جو ال بأس به 
ووضعناه في أجواء مطالبنا وحاول 
هو وضعنا في أجواء مطالبه ولم 
نقفل أيا من امللفات باستثناء »امللف 
األمني بعد إقامة الدولة« أما بقية 

امللفات فظلت دون إقفال.
مرجعية املفاوضات كانت حدود 
67 والقرارين 242 و338 واالتفاق 
على قيام دولتني تقومان جنبا الى 

جنب بسالم وإنهاء االحتالل.
كما تطرقنا الى القرارات اليومية 
املطلوبة والواردة في خارطة الطريق 
وما علينا وما عليهم ونحن قمنا 
ب����كل اخلطوات في هذا املجال، أما 
اجلانب اإلسرائيلي فلم يقم لألسف 
بأي خطوة خاصة على صعيد وقف 

االستيطان.
ثم ج����اءت حكوم����ة نتنياهو 
ورفض العودة الى املرجعية الدولية 
عليه����ا ووقف االس����تيطان وهذا 
أساس املشكلة بيننا وبينه اليوم، 
حيث نح����ن نقول انه للعودة الى 
املفاوضات يجب وقف االستيطان 
بالكام����ل وليس كم����ا ورد في ال� 

»Moratorium« مع األميركيني.
نحن ال نضع شروطا مسبقة 
وامنا نطل����ب تنفيذ املطالب التي 

وردت في خارطة الطريق.
المحور الثاني: المصالحة

أما بالنس����بة للمحور الثاني 
فهو موضوع املصاحلة، املشكلة 
بدأت بانقالب حماس في منتصف 
2007 حيث بدأت املساعي املصرية 
للمصاحلة، وف����ي اكتوبر املاضي 
قدمت مصر وثيق����ة للمصاحلة، 
حماس أعلنت على لسان مشعل 
والزهار املوافقة عليها ولم توقع 
وجاءت إلينا في 15 اكتوبر املاضي 
ووقعناها رغم ما تعرضنا له من 
تهديدات وضغوطات، ولم نتردد 
ألننا نعتبر ان املصلحة الوطنية 

أهم من التهديدات.
ومنذ ذلك الوقت وحماس تناور 
وآخر التصريحات ما قاله مشعل في 
السعودية عن استعداده للتوقيع 
ولكنه أش����ار الى ان حماس لديها 
مالحظات وهو ما يعني عمليا إعادة 

فتح امللف بدال من حسمه.
هناك نقطة مهم����ة غائبة عن 
الناس أحب أن ألفت اليها وهي ان 
السلطة الفلسطينية تخصص %58 
من ميزانيتها لقطاع غزة رغم ان 
القطاع أصغر من الضفة والداعي 
لذل����ك هو احلاجة املاس����ة ألهالي 
القطاع ونحن ندفع رواتب ل� 77 ألف 
موظف وندفع ثمن املياه والوقود 
والصحة، اما حماس فتعود وتقبض 
ثمن ما نقدمه ملواطنينا، وكل املواد 
التموينية املرسلة من جانبنا أو من 
الدول العربية وبينها الكويت كلها 

تصل الى قطاع غزة.
العالقات الكويتية � الفلسطينية 

محمد الحسيني
حّمل رئيس الس��لطة الفلس��طينية محمود عباس »حماس« املس��ؤولية الكامل��ة لتأخر املصاحلة 
الفلس��طينية، مؤكدا ان ما ترمي اليه احلركة من املماطلة في توقيع »الوثيقة« هدفه س��عيها لتعطيل 

إجراء االنتخابات ألنها ال تريد انتخابات »ولدي معلومات مؤكدة بشأن ذلك«. 
وجدد أبومازن في لقاء مع الصحافة الكويتية التأكيد على متسكه بقرار عدم الترشح لوالية جديدة 

في رئاسة السلطة رغم استمرار الضغوط من قادة العالم عليه. 
وقال ان السالم هو اخليار الوحيد القائم بالنسبة للسلطة التي تعارض سحب املبادرة العربية ألن 

سحبها يعني إما احلرب او استمرار حالة الالسلم والالحرب. 
وش��دد أبومازن على ان إقامة مصر للحائط الفوالذي على أراضيها »قرار س��يادي«، متسائال: إذا 

كانت املساعدات اإلنسانية تصل عبر مصر فما الداعي لألنفاق؟ 
وفيم��ا يل��ي نص حديث عباس الذي بدأه مبداخلة ثم أجاب عن أس��ئلة رؤس��اء حترير الصحف 

اليومية وممثليهم:

إنشاء الجدار الفوالذي المصري على حدود غزة قرار سيادي لمصر على أراضيها
مص�ر تس�مح بعب�ور كل المس�اعدات اإلنس�انية لغ�زة فلم�اذا األنفاق؟

لسنا »إقصائيين« وأنا رفضت محاربة إسرائيل فهل يعقل أن أحارب »حماس«؟!
نتنياه�و هو رئيس الوزراء المنتخب إلس�رائيل ومن ه�ذا المنطلق نفاوضه

هن�اك 3 خي�ارات متاح�ة: »الح�رب والمراوحة والس�ام« ومن لدي�ه خيار راب�ع فليقدمه ل�ي .. و لي�س بالض�رورة أن يكون الرئي�س المقب�ل »فتحاوياً« 

متمس�كون بأن يتم توقيع وثيق�ة المصالحة في مصر 
واألميركي�ون ضغطوا عل�ّي كي ال أوق�ع ورفضت الضغوط

نؤيد أن تش�مل صفقة ش�اليط إطاق البرغوثي وأي أس�ير وهذا ما نطالب به اإلس�رائيليين و»حماس« اس�تبدلت مصر بالوس�يط األلمان�ي الذي لم ينجح

تعرض�ت لضغوط كبي�رة للعودة عن ق�رار عدم الترش�ح والرئي�س البرازيلي قال لي: أس�تحلفك ب�اهلل أن تبقى

أبو مازن متحدثا ملمثلي الصحف بحضور صائب عريقات والشيخ فيصل احلمود

محمود عباس يعرض فيلماً يؤكد فيه عدم صحة ما وجه إليه من اتهامات بشأن تقرير غولدستون الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبوردينة متوسطا الزميل محمد احلسيني والزميلة وفاء قنصور

الرئيس محمود عباس مصافحاً مدير التحرير الزميل محمد احلسيني

»منحب الحكي كتير«
إنه يعارض  أبوم���ازن  الرئيس  قال 
ع���ودة البحث في تفاصي���ل »الوثيقة« 
ألن األمر سيستغرق وقتا طويال »ألننا 
نحن كفلسطينيني منحب احلكي كتير، 
ومنفلس���ف كل األم���ور ومنوقف عند 

احلرف«.

»5 صحف.. صرتوا كتار«

لدى وصوله أعرب الرئيس الفلسطيني 
عن دهشته من كثافة احلضور اإلعالمي قائال: 
»ما شاء اهلل أذكر أننا كنا نقرأ 5 صحف 
بالكويت: »األنب����اء« و»الوطن« و»الرأي 
العام« و»القبس« و»السياسة«، كم جريدة 

صار عندكم؟ صرتوا أكتر بكتير«.

براءة.. من غولدستون
في نهاية اللقاء عرض الرئيس أبومازن 
شريط ڤيديو قال إنه يؤكد براءته من التهم 
التي وجهت إليه بخصوص سعيه لسحب 

تقرير غولدستون.
»بتسألوا.. وبتجاوبوا«

ط����رح بعض الزم����الء مداخالت بينها 
مداخلة حول عالقة حماس بإيران واإلخوان 
املسلمني وكان تعليق الرئيس عباس: انتو 
بتس����ألوا.. وبتجاوبوا على حالكم بنفس 
السؤال.. في تلميح إلى تأييده وجود روابط 

بني اجلهات الثالث.

اتهموني بالخيانة
أوضح أبوم����ازن أن من حجج حماس 

الى  الوثيقة إضاف����ة  لتعطي����ل توقي����ع 
»املستدركات« و»الهنات الهّينات« اتهامهم 
له باخليانة العظمى بعد ما اثير حول تقرير 
غ��ولدس�تون قبل ان يعودوا ويتراجعوا بعد 

أن تبني لهم أن القضية مت تضخيمها.
نكثوا.. ولكن!

أعرب رئيس السلطة الفلسطينية عن 
أس����فه ألن »حماس« حاولت اغتياله بعد 
»اتفاق مكة« مباش����رة.. وأن مس����ؤوليها 
»نكثوا« بالعه����ود »ولكن ذلك لم مينعنا 

من االصرار على املصاحلة«.
»بدناش حرب«

ق����ال أبومازن: »نحن����ا منقول بدناش 
حرب مع إس����رائيل.. بدك����م يانا نحارب 

حماس؟!«

فيصل الحمود: 
نحن أشقاء كل العرب

سهل سفيرنا في االردن الشيخ فيصل احلمود مهمة 
الصحافيني فس��ار املؤمتر الصحافي بيسر كبير رغم 
كثافة احلضور، وبعد اللقاء طلب الس��فير احلمود من 
الرئيس عباس الس��ماح لكل من احلضور بأخذ صور 

معه في قاعة مجاورة، فوافق أبومازن.
وكان الس��فير احلمود قد سبق ابومازن الى القاعة 
ومتنى على الصحافيني عدم جتاوز فترة الساعة، ولدى 
دخوله خاطبه احد الزمالء قائال: أهال بخير ممثل لنا في 
األردن فرد احلمود: ش��كرا، نحن نفتخر بأننا اشقاء 

اإلخوة في األردن وأشقاء كل العرب.

اللقاءمن أجواء

)أنور ضيف اهلل( 


