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الخطـر الـذي سـيأتي إلـى مصـر لـن يأتي مـن أهل غـزة بل
من اإلسـرائيليين فرغم «كامـب ديڤيد» الذي أدخل البذور الفاسـدة 
للزراعـة المصرية والذي أدخل المخدرات إلى مصر هو اإلسـرائيليون

مــسـتعد 
للقاء مع محمود 
عـبـاس في أي 
وزمـان  مكـان 
ت  فا لـخـال فـا
بالحوار  نعالجها 
وليس  والتفاهم 
لـقطـيـعـة با

مع االسرائيليني وهم اعداؤنا وليس هناك تقدم في املفاوضات، ومع ذلك 
حتدث لقاءات، فهل من املعقول ان نتســـاهل في اللقاء مع اسرائيل وال 

نتساهل مع بعضنا البعض، نحن ابناء شعب واحد واخوة.
نعم مختلفون سياســـيا، نعالج اخلالف باللقـــاء حتى نتفق على 
القواسم املشتركة وهي كثيرة، فعدونا واحد وقضيتنا واحدة وارضنا 
واحدة ومتفقون على برامج سياسية عديدة منها اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ 
واتفـــاق مكة ٢٠٠٧ وعلى وثيقة الوفـــاق الوطني لعام ٢٠٠٦ وبرنامج 
حكومة الوحدة الوطنية الذي نشأ بعد اتفاق مكة عام ٢٠٠٧، هذه كلها 
قواسم مشتركة عديدة، فلماذا ال نبني عليها؟ نعم كانت هناك خالفات، 
ولكن يجب ان نعاجلها باحلوار والتفاهم وليس بالقطيعة، فالقطيعة 

في السياسة منهج خاطئ.
 ولكن القطيعة بدأت من جانبكم انتم؟

 ال، بالطبـــع من االخوة في حركة فتـــح، فنحن نرحب باللقاء وهم 
يرفضون وبالذات السيد محمود عباس يرفض اللقاء، فهذا شأنه. 

ــا واتفقتم امام الكعبة  ــه رمبا جلس معكم في مكة والقاهرة وغيره  ألن
املشرفة وهي اقدس بيت على وجه االرض ولم يحدث شئ، ونقضت جميع 

العهود؟ 
 وهل هذا يعني ان حماس هي التي نقضت العهود حتى يتصرف هذا 
التصرف، فهذا اختزال ظالم ومعاكس للحقيقة، والساحة الفلسطينية 

تعلم من الذي نقض االتفاقات السابقة.
وفي النهاية هناك خالف فلسطيني كيف نعاجله، اكيد باحلوار، فإذا 
كان املفاوض الفلســـطيني يصبر على الطرف االسرائيلي ويدخل معه 
«ماراثون» من جوالت حوار عقيمة نتيجتها صفر، فهل يعقل ان نتحمل 

العدو وال يتحمل بعضنا بعضا مهما كانت اوجه اخلالف بيننا؟ 

تأزيم أخير

ــة بعد ما ميكن وصفه بالقطيعة بينكم  ــالتكم احلالية ملصر خاص  ما رس
وبني مصر خاصة بعد التأزمي االخير؟ 

 العرب هم اهلنا وعمقنا ومصر في مقدمة العرب، فمصر هي الشقيقة 
الكبرى فال احد يقاطـــع مصر وال احد يدير ظهره ملصر، وال احد يريد 
مناكفة مصر، ولكننا نطالب الشقيقة الكبرى بتعامل الشقيق الكبير مع 
اخوانه ونحن مازلنا وســـنبقى على عالقة جيدة مع االخوة في مصر، 
ولكننا ال نريد صراحـــة ان يبقى هذا الوضع بهذه الصورة، بان يبقى 
موضوع املصاحلة مجمدا ومحشـــورا في الزاوية واملخرج له بسيط ـ 

كما شرحت ـ وتصبح وكأن املشكلة بيننا وبني مصر.
املشكلة ليست بيننا وبني مصر، فاملشكلة فقط بيننا وبني اسرائيل، 
اما مصر فهم اهلنا فالشـــعب املصري شـــعب عزيز ومصر ضحت من 
اجل قضية فلسطني وقدمت عشرات اآلالف من الشهداء وحروب مصر 
خاضتها كلها من اجل فلسطني وهذا موضع تقدير لدينا ونقدر لالخوة 
في مصر على املســـتوى الرسمي والشعبي، لكن لنا مالحظات، فقصة 
اجلدار الفوالذي هو عبارة عن غصة في احللق وشيء مؤلم ألبناء شعبنا 
حتـــى اجد ان املصريني الذين ألقاهم فـــي اماكن عديدة احس باالعتذار 
على ألسنتهم وفي عيونهم، الن الشعب املصري دائما يحتضن القضية 

الفلسطينية.
وانا اقول انه ان كانت هناك حاجة للجدار فيجب ان يكون بني مصر 
والعدو الصهيوني، الن اسرائيل هي اخلطر احلقيقي على مصر وعلى االمة 
جميعا، اما اهل غزة واهل فلسطني فهم سند ملصر ولالمة كما ان مصر 

هي سند لفلسطني، فنحن الذين ندافع عن االمن القومي العربي.
فالشعب الفلسطيني من خالل صموده على ارضه وانتفاضته االولى 
والثانية ومقاومته الباسلة ومتسكه بحقه وارضه هو خط الدفاع االول 
عن االمة، فنحن ومصر واالمة جميعا في خندق واحد في مواجهة العدو 
املشترك وهو اسرائيل، فاسرائيل هي التي التريد خيرا ملصر وهي التي 
حتاول اضعاف الدور االقليمي ملصر، ولذلك فمازال في اجليش املصري 
العقيدة الثابتة بأن اسرائيل هي العدو وهذه هي احلقيقة. فنحن ال نريد 

ان يبدو املشهد بخالف احلقيقة ـ كما هو اآلن ـ مع االسف.

بقية القوى فأنا اقول: ســـنتفق خالل ساعات، فاملسائل واضحة، فقط 
سنعود الى االوراق التفصيلية التي تناقشنا فيها.

لكن املهم ان املصاحلة حتتاج الى هذه اخلطوة البسيطة بعيدا عن 
اي «زعـــل او غضب» من هنا او هناك، فنحن ال نطلب املســـتحيل وال 
نطلب العودة الى الوراء، فنحن نطلب شيئا منطقيا في كل املصاحلات 
الناس حترص عليه، كما جرت املصاحلة اللبنانية وكما جرى اتفاق مكة 
واتفاقنـــا في القاهرة ٢٠٠٥، فما اتفقنا عليه كفصائل فان مصر باركته 

في عام ٢٠٠٥، وهذا هو املطلب الطبيعي وال نطلب مستحيال.

الحوار مع عباس

 هل انتم مستعدون للجلوس فورا مع محمود عباس برعاية مصر؟
 نعم نعم، طبعا، وانا اؤكد لكم ان اللقاء بيننا وبني الســـيد محمود 
عباس هو احد مفاتيح احلل الطبيعية، النه عندما نتفاهم نحن والسيد 
محمود عباس، وبالتالي تصبح هناك ارضية لتفاهم فلســـطيني عام، 

فعند ذلك فاألخوة العرب سيباركون ذلك.
لكن مع االسف: اسألوا هذا السؤال للسيد محمود عباس هذا السؤال، 
اما بالنسبة لنا فأنا مستعد للقاء مع السيد محمود عباس في اي مكان 
وزمان الن الضـــرورة واملصلحة الوطنية تقتضـــي ذلك، ونعم نحن 

مختلفون سياسيا، لكن الناس تلتقي حينما تختلف حتى تتفاهم.
فإذا كان السيد محمود عباس واملفاوض الفلسطيني يلتقون باستمرار 

موضوع االنتخابات هو موضوع مهم ورئيســـي وسيكون احلكم بني 
القوى الفلسطينية.

فنحن حاليا في حالة انقســـام وحينما نخطـــو اي خطوة نريد ان 
نتفاهـــم عليها البد ان تكـــون هناك حالة من التوافـــق العام، فاتفقنا 
على ان تتشـــكل جلنة االنتخابات بالتوافق الوطني بني جميع القوى 
الفلسطينية وعلى اساس هذا التوافق يصدر رئيس السلطة مرسوما 

بتشكيل جلنة االنتخابات.
 والورقة املصرية النهائية فيها نص مختلف حيث ذكرت ان رئيس 
السلطة يصدر مرسوما بتشكيل جلنة االنتخابات بعد التشاور والتنسيق، 
فالتشـــاور والتنســـيق غير ملزم بينما التوافق هو امر ملزم للجميع، 

وهذا منوذج.
فحينما نقول للراعي املصري: يا اخي الكرمي نحن نحترم جهودكم 
ونريد منكـــم ان نعود الى النص الذي وافقت عليه فتح ووافقت عليه 
حماس وبقية القوى، وهذا مطلب موضوعي وحقنا الطبيعي وال نفتئت 

على احد او نحرج احدا.
ونفس الشيء ينطبق على اللجنة القضائية التي تبت في االنتخابات، 
وايضا ينطبق على نص يتعلق مبنظمة التحرير الفلسطينية واالجهزة 

االمنية وغيرها، اذن فهناك مجموعة من القضايا بكل بساطة.
ولذلك قلت للمسؤولني العرب الذين التقيناهم: واهللا لو سهلنا االمور 
ولو قام االخوة في مصر واالخوة العرب بجمعنا نحن حماس وفتح ثم 

ــاطة كويتية حللحلة  ــدأ من زيارتكم احلالية للكويت، وهل هناك وس  نب
ــن زيارة محمود  ــة ان زيارتكم تأتي بعد ايام م ــطيني خاص الوضع الفلس

عباس للكويت؟
 نحن سعداء بوجودنا وهذه الزيارة تأتي في سياق جولتنا العربية 
واالســـالمية والدولية للتشـــاور والتواصل مع هذه الدول والعواصم 
حول الهم الفلســـطيني وتطورات الصراع العربي ـ االسرائيلي وايضا 
الهم الفلسطيني الداخلي موضوع املصاحلة ووضع الناس في صورة 

كل هذه املستجدات.
والكويـــت لها مكانة خاصة عندنا بحكم تاريخ هذا البلد ودوره في 
دعم القضية الفلســـطينية ونحن حريصون على التواصل مع صاحب 
الســـمو األمير واملسؤولني الكويتيني في كل ما يهم الشأن الفلسطيني 

والعربي.
وفيما يتعلق باملصاحلة الفلســـطينية فهذا ـ بالشـــك ـ هم يشغل 
الفلسطينيني والعرب جميعا، خاصة ان حالة االنقسام عمليا هي حالة 
غير طبيعية وحالة اســـتثناء تضعفنا ويستغلها العدو، ولذلك فنحن 

حريصون على ان يكون هناك تطور ايجابي باجتاه املصاحلة.
وما ســـمعناه من صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد كان 
ايجابيا وحرصا كبيرا على ضرورة امتام املصاحلة بأســـرع ما ميكن، 
وهذا كله في سياق الدفع باجتاه املصاحلة وتعزيزا للجهد املصري في 

رعاية املصاحلة وليس بديال عن اجلهد املصري.
وكل الدول العربية حريصة ان تســـهم ايجابـــا في دفع املصاحلة 

الجناحها واجناح اجلهود املصرية بشأنها.

الوساطة المصرية

ــاطة املصرية وأنكم ضربتم  ــلتم جهود الوس ــن ما يثار بأنكم أفش  ولك
ــبب املعرقل للمصاحلة الفلسطينيةـ   بها عرض احلائط وان حماس هي الس

الفلسطينية مب تردون على ذلك؟
 هذا استنتاج ظالم ومخالف للحقيقية، فنحن جتاوبنا مع اجلهود 
املصريـــة منذ ما قبل حرب غزة وما بعد حرب غزة، واالخوة في مصر 
يعلمون املرونـــة وااليجابية الكبيرة التي حتركـــت بها حماس جتاه 
املصاحلة، لكن الذي جرى ان الورقة املصرية النهائية كان لدينا مالحظات 
عليها، وهي ليست مالحظات مستجدة وامنا هي تدقيق للورقة املصرية 
النهائيـــة مع ما اتفقنا عليه مع االخوة في حركة فتح وبقية الفصائل، 

فهذا مطلب موضوعي منطقي.
فأنـــا دائما اقـــول: اذا أردت ان تعقد عقد زواج او عقد بيع وشـــراء 
فحينما تكتب النســـخة النهائية فيجب ان تدققها مع املسودات، وهذا 
شيء طبيعي، ونحن ال نطلب او نريد بدء النقاش من نقطة الصفر او 
العـــودة الى الوراء، ولكن ما نريـــده فقط هو ان ندقق الورقة النهائية 

لتكون معبرة عما اتفقنا عليه.
وهذا مطلب في غاية املوضوعية وحق لنا جميعا، وهذا ليس تعطيال 
للجهود املصرية وليســـت مناكفة لها، ولكن لالسف فإن بعض االخوة 

تعامل معها كأن حماس تريد احراج مصر، وهذا غير صحيح أبدا.
فحماس تريد ان تنجح اجلهود املصرية وتريد اخلير المتها وحتترم 
االمة جميعا وعلى رأسها مصر، وحاشا هللا ان تفكر حماس في احراج 
احد ولكن الراعي دائما ييسر االمور على الفرقاء، فإذا اتفق الفرقاء في 
مسودات او اوراق تفصيلية على قضايا فالراعي مهمته ان يسهل ذلك 

ويجعل الورقة معبرة عن التفاهمات التفصيلية.
فنحن ومنذ أواخر شهر يناير ٢٠٠٩ الى شهر سبتمبر ٢٠٠٩ عقدنا ٦ 
جوالت من احلوار في القاهرة بني حماس وفتح وبقية القوى الفلسطينية، 
وهذه اجلهود نريد ان تترجم من خالل الورقة النهائية وهذا جرى في 

كل جهود املصاحلة في القضايا املختلفة.
 ما اوجه اخلالف العميقة حتديدا وملاذا لم تتم املصاحلة حتى اآلن؟

 ال اريد الدخول في التفاصيل، ولكن اعطيك مثال، فنحن في تفاهماتنا 
خالل اجلوالت الســـت للحوار اتفقنا مع االخوة في فتح وبقية القوى 
علـــى النص التالي فيما يتعلق بلجنـــة االنتخابات، وانتم تعرفون ان 

خالد مشعل يتحدث للزميل أسامة أبو السعود

رئــيس الـمكتب 
السياسي لحركة 
«حماس» أكد في 

حوار خاص أن جهود 
الكويت تعزز الدور 

المصري وليست بديًال 
عنه

خالد مشعل لـ «األنباء»: 
ما سـمعته من صاحب السـمو يصب
فـي ضـرورة إتمـام المصالحة
يمكن ما  بأسرع  الفلسطينية 

وأعلن مشـعل انه على استعداد للقاء رئيس السلطة الفلسـطينية محمود عباس في اي زمان ومكان، مؤكدا انه ال توجد مشكلة بني مصر وحماس ووصف اجلدار الفوالذي بانه غصة في احللق وشيء مؤلم البناء شعبنا متسائال: هناك اسوار فوالذية فوق االرض او في باطن 
االرض، هذا منط غير موجود وشـدد على ان احلدود محترمة بني الدول ونحن نحترم حدود مصر وحدود جميع الدول العربية، ولكن هذا ال يتحقق ببناء اجلدار. وقال مشـعل ملن يتهمون الفلسـطينيني بنقل املخدرات والسالح عبر االنفاق «رغم كامب ديڤيد من الذي ادخل 

البذور الفاسدة للزراعة املصرية ومن الذي ادخل املخدرات والعملة املزيفة الى مصر، انهم عدونا جميعا االسرائيليون».
وأعلن مشـعل عن اسـتعداده لزيارة مصر فورا اذا رحب به االخوة في مصر فسيكون هناك في حلظة حماس حركة فلسطينية عربية واسالمية منتمية ألمتها وتخدم امتها وليست في حضن وال جيب احد وال ورقة بيد احد. وأكد ان للكويت مكانة خاصة عندنا بحكم تاريخ 
هذا البلد ودوره في دعم القضية الفلسـطينية ونحن حريصون على التواصل مع صاحب السـمو األمير واملسـؤولني الكويتيني في كل ما يهم الشـأن الفلسطيني والعربي. وفيما يتعلق باملصاحلة الفلسـطينية والدور الكويتي في هذا االطار قال «هذاـ  بالشكـ  هم يشغل 
الفلسـطينيني والعرب جميعا، خاصة ان حالة االنقسـام عمليا هي حالة غير طبيعية وحالة استثناء تضعفنا ويستغلها العدو، ولذلك فنحن حريصون على ان يكون هناك تطور ايجابي باجتاه املصاحلة، ومـا سمـعناه من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد كان ايجابيا 
وحرصا كبيرا على ضرورة امتام املصاحلة بأسرع ما ميكن، وهذا كله في سياق الدفع باجتاه املصاحلة وتعزيزا للجهد املصري في رعاية املصاحلة وليس بديال عن اجلهد املـصري، وكـل الـدول العـربيـة حريصة على ان تسهم ايجابا في دفع املصاحلة الجناحها واجناح 

اجلهود املصرية بشأنها.

              أسامة أبوالسعود

دعا رئيس املكتب السياسي حلركة حماس خالد مشعل وزير اخلارجية 
املصري احمد أبوالغيط لكشف ما لديه من اسماء متورطة في قتل اجلندي 
املصري احمد شـعبان الذي استشـهد برصاص على احلدود بني مصر 

وغزة قبل ايام.
وقال مشـعل في لقاء مطول مع «األنباء» علـى هامش زيارته 
للكويت أمس «الرواية في غزة ان اطالق الرصاص جاء من الناحية 
املصرية وليس من غزة»، مضيفا في الوقت ذاته «هذا اجلندي 
املصري روحه ودمه عزيزة علينا كدم الفلسطيني، ونحن 
ال نفرق بني الدم الفلسطيني والدم املصري والدم العربي 
كله عزيز علينا، وينبغي اال يراق اال في وجه العدو فقط ونحن 

متأملون لسقوط هذا اجلندي».




