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 الرئيس الفلسطيني أكد أن صاحب السمو أيد المقترحات التي قدمها  

 محمود عباس لـ  «األنباء»: إيران تتدخل 
  في شؤون الخليج والمنطقة وحماس 

خضعت لها فلم توقع على وثيقة المصالحة 
 نأمل للحوار الفلسطيني 

  في دمشق النجاح ولكن 
مشاركة حماس أمنيًا مرفوضة 
واقتسام األمن في غزة والضفة 

غير مقبول على اإلطالق

 ال جديد حتى اآلن
  من األميركيين بخصوص 

سعيهم مع إسرائيل 
  لوقف االستيطان

 بيان عاكوم
  شن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن هجوما على ايران متهما اياها بعرقلة عملية 
التسوية والقيام بدور سلبي جتاه القضية الفلسطينية وجتاه احلوار الفلسطينيـ  الفلسطيني، واعتبر  
ان حماس تخضع للڤيتو االيراني، مشيرا الى ان ايران هي السبب في عدم توقيع حماس على الوثيقة 
املصرية. وقال أبومازن في لقاء خاص مع «األنباء»  «أقولها صراحة ال نريد ان نخفي الشـمس باصابعنا 
فإيران تتدخل ليس فقط في فلسـطني وامنا في اخلليج لبنـان واليمن واملنطقة ككل وحترك من 

تستطيع من االطراف التي ترتبط بها في هذه املناطق وتستفيد من ادواتها ملصاحلها وفي صراعها 
مع العالم. وبالرغم من حتميله ايران املسـؤولية اال انه ال يرى اي تدخل اليوم لسـورية في احلوار 
الفلسطينيـ  الفلسطيني، مؤكدا  انه بالرغم من االختالف مع سورية اال ان دعمها الواضح حلماس 

ال يعني انها تفرض عليها اي سياسة خاصة.
  وبشأن االعالن عن اسـتئناف احلوار بني فتح وحماس في دمشق واملخصص ملناقشة امللف 
األمني متنى عباس جناحه اال انه اكد في الوقت نفسه انه في حال طرحت حماس اقتسام األمن سيتم 

رفضه، مؤكدا ان األمن ال ميكن اال ان يكون بيد واحدة ومرجعية واحدة وقيادة واحدة وبالتالي قصة 
اقتسـام االمن في غزة والضفة أمر مرفوض وغير مقبول اطالقا.وبخصوص خالفه مع الرئيس السوري 
بشـار االسد في قمة سرت االستثنائية قال الرئيس االسد حتدث عن مجموعة قضايا وأبديت وجهة 
نظري بها، مشيرا الى ان للسوريني رأيهم بخصوص جلنة املتابعة العربية، ولكن ال يعني ان موقفهم 
هو املتبع، ألن القضية الفلسطينية قضية عربية وجلنة املتابعة معنية بذلك، ومن ال يريد أن يعتبرها 

كذلك فهذا حقه. وهذه تفاصيل اللقاء:

ــداد مبادرة أو خطة  ــمعنا أنكم انتهيتم من اع   س
استراتيجية سيتم طرحها على اجلامعة العربية وتتعلق 
ــطني،  ــول على اعتراف دولي بفلس بالتحرك للحص
ــت واخلليج عليها،  ــم تأتي الطالع الكوي وان زيارتك
فهال أعطيتنا بعض التفاصيل؟ وهل طرحتموها على 

صاحب السمو األمير خالل لقائكم معه؟
   هي ليست مبادرة باملعنى الدقيق وإمنا عبارة 
عن خيارات وأفكار درســـتها القيادة الفلسطينية 
وستقدمها تباعا أي بشكل متوال للمجتمع الدولي، 
حيث نبدأ بوقف االستيطان والعودة الى املفاوضات 
فهذا أول خيار بحيث انه اذا متت املوافقة على ذلك 
ندخل في املفاوضات حول قضية احلدود وقضية 
األمن، فهذا اخليار االول وإذا لم ينجح هذا اخليار 
نذهب الـــى الواليات املتحدة لنطلب منها التدخل 
بوضع اطار، ونحن مســـتعدون لتقدمي مشروع 
اطار وهم يقبلون أو يعدلون، ويقدم لكال الطرفني 
كحل نهائي لقضايا املرحلة النهائية واذا لم ينجح، 
فهناك خيارات اخرى كمجلـــس األمن واجلمعية 
العامة وغيرها من اخليارات وأنا شرحتها بشكل 
مفصل لصاحب السمو األمير الذي أبدى موافقته 
وتأييده وعـــادة الكويت تؤيد ما نحن نتجه اليه 
ونقبل به ألنهم يعرفون متاما ويقولون لنا دائما 
«أهل مكة أدرى بشـــعابها» ونحن معكم نؤيدكم 
بـــكل ما تريدون وبالتالي كان هناك ترحيب بهذه 

االفكار التي قدمناها.

  مقتنعون بالبدائل

ــون أو مؤمنون بهذه  ــم مقتنع ــى أي مدى أنت    ال
البدائل وجناحها على أرض الواقع؟

   أحد البدائـــل ان يطلب مجلس األمن من دول 
العالم االعتراف بدولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ 
ونحن لن نلجأ اال اذا اضطررنا وأقفلت كل االبواب. 
نحن ال نريد ان نذهب الى مجلس األمن واجلمعية 
العامة، ولكن اذا أصرت اسرائيل على عدم القبول 
باملفاوضات وعلى عدم وقف االستيطان، فما العمل؟ 
الى أين نلجأ، فالبد من ان يكون هناك مكان نلجأ 

اليه، وهو مجلس األمن وهو الشرعية الدولية.

  لم ألوح باالستقالة

   في حال لم حتقق الشرعية الدولية مطالبكم لوحتم 
في وقت سابق باالستقالة وحل السلطة الفلسطينية، 

فهل التزال لديكم هذه النية؟
   لم ألوح باالستقالة وقلت مبدئيا، وهذا ما هو 
مصمم عليه، انه اذا حصلت انتخابات وان شاء اهللا 
تكون هناك مصاحلة وطنية وحتصل انتخابات، 
فلن أرشح نفسي، فهذا الشيء اجلازم الذي قلته. 
أما موضوع االنسحاب من السلطة أو غيره، فقد 
جتبرنا اسرائيل بتصرفاتها اليومية وبقاء االحتالل 
على ان نتخذ اجراءات، وهذه البد أن توافق عليها 

املؤسسات الفلسطينية.
   حماس، وعلى لسان القيادي فيها محمود الزهار، 
رحبت باستقالتكم، وقال الزهار: لن يأسف أحد على 
ــتقالة أبومازن، فهل الهوة وصلت الى هذه الدرجة  اس

بينكم وبني حماس؟
   ال أعلق على كالم حماس هذا رأيهم وموقفهم 
ونحن بال شك في حالة خالف مع حماس وعندما 
تصدر منهم تصريحات من هذا النوع األفضل أال 

نعلق عليها اآلن ألن هناك حوارا بيننا وبينهم.

  التوقيع على الوثيقة

   سمعنا عن استئناف احلوار بينكم وبني حماس 
ــق في التاسع من اجلاري فماذا تأملون من  في دمش

موقفنا واضح ومعروف: دون وقف االستيطان 
ال عـــودة للمفاوضات، وحتـــى اآلن ال جديد من 

األميركان بهذا اخلصوص.

  العالقة مع األسد

ــن بينكم وبني الرئيس  ــمعنا عن تالس    بعدما س
السوري بشار األسد في قمة سرت االستثنائية على 
ــات جلنة املبادرة  ــة قوله انه ليس من صالحي خلفي
ــراء مفاوضات مع  ــطينيني اج ــة منح الفلس العربي

اسرائيل فكيف تصفون عالقتكم معه اليوم؟
   لم يكن هناك تالسن بيني وبني الرئيس األسد 
وأنا احترمه وبيننا احترام وعالقات، ولكن هناك 
خالف يحصل كأن يقول كلمة ال نراها مناسبة فنرد 
عليها وهو يرد علينا فهذا يحصل في االجتماعات 
العربية والقمم العربية، والرئيس األسد حتدث 
عن مجموعة قضايا ورددت من وجهة نظري في 
هذه القضايا وانتهت القصة عند هذا احلد، وإمنا 
موضوع جلنة املتابعة العربية فللسوريني رأي 
وهم أحرار فيه ان جلنة املتابعة ليس لها عالقة 
باملسيرة السياسية، وإمنا مبتابعة تطورات املبادرة 
العربية للسالم، فهذا رأيهم وإمنا اللجنة جتتمع 
واجتمعت أكثر من مرة وحضرت عدة مرات ألطرح 
عليهم املسيرة السياسية ونأخذ جوابا وموافقة 
أو غيرهـــا، وبالتالي جلنـــة املتابعة تدرس هذا. 
فالقضية الفلسطينية ليست قضية فلسطينية 
فحســـب، وإمنا قضية عربية وإسالمية وعاملية، 
وبالتالي العرب معنيون بشـــكل كامل بالقضية 
الفلســـطينية والذي ال يريد ان يعتبرها قضية 
عربية قوميـــة فهذا من حقه. ومن حقه ايضا ان 
يشارك أو ال يشارك في جلنة املتابعة، فعندما ال 
تكون سورية مقتنعة بأن هذه هي مهمة اللجنة 
تستطيع أال حتضر أو حتضر وتعترض، فوجهة 
نظرهم ال تعني ان هذا هو املوقف طبعا ال، وهذا 
كان احلديث املختلـــف عليه بيني وبني الرئيس 

بشار األسد.
   كيف تنظرون الى الدور السوري في املصاحلة 

الفلسطينية ـ الفلسطينية؟

هذا االجتماع؟
   احلوار األول كان في دمشق وبعدها حصلت 
بعض القضايا اخلالفية مع السوريني وطلبنا ان 
نغير املكان ولكن بعد ذلك حصل هناك اتصاالت 
عربية وغير عربية من أجل العودة مرة أخرى الى 
دمشق وفعال قررنا ان جنري جولة أخرى وأملنا 
ان تذهب حماس لتوقع الوثيقة املصرية فهذا هو 
األساس في كل احلوار، نتحاور في القضايا التي 
ميكن ان نتوافق عليها ونتشاور فيها، ولكن في 
األساس الوثيقة املصرية هي املعتمدة واألساس 

األصلي ألي مصاحلة.

  ال لمشاركة حماس أمنيًا

   كما نعلم ان جلسة احلوار في دمشق مخصصة 
ــه أعلنت مصر  ــي الوقت نفس ــة األمنية وف للقضي
ــام حماس مع فتح اجلانب  عدم قبولها مطلقا اقتس
ــة احلوار فاشلة قبل  األمني فهل هذا يعني ان جلس

ان تبدأ؟
   مشاركة حماس أمنيا مرفوضة، فكل شيء ميكن 
ان يكون خاضعا للقســـمة، املجلس التشريعي، 
احلكومة اال األمن فال ميكن اال ان يكون بيد واحدة 
ومرجعية واحدة وقيادة واحدة. فقصة اقتسام 
األمـــن في غزة والضفة غير مقبولة اطالقا، وفي 

حال طرحت حماس ذلك فلن نقبل به أبدا.
   جلنة املبادرة العربية خالل قمة سرت االستثنائية 
ــهر القناع إسرائيل  أعطت اإلدارة األميركية مهلة ش
ــاء هذه املدة أين  ــتيطان فمع قرب انته بوقف االس

وصل األميركيون على حد علمكم؟
   املدة التي أعطيت ليس لألميركان وامنا قيل 
في جلنة املتابعة ننتظر فترة حتى يتاح لإلدارة 
األميركية ان تبرم اتفاقا مع اسرائيل حول وقف 
االستيطان وكانت هذه املدة حوالي شهر، وتأجيل 
املبـــادرة العربية من أجل احلوار االســـرائيلي ـ 
األميركي وجلنـــة املتابعة يفترض ان تلتقي في 
التاسع من اجلاري فهذا خاضع للتشاور مع العرب 
وعندها يجتمعون ونقدم لهم خالصة ما توصل 
اليه األميركان حول موضوع االستيطان، وطبعا 

   الســـوريون اآلن ال يتدخلون واحلوار الذي 
جرى عندهم لم يتدخلوا فيه وكذلك احلوار الذي 
سيجري ايضا، ونحن في احلقيقة نرى ان التدخل 
الســـلبي يأتي من إيران وهي التي تعرقل عملية 
التسوية، حماس تقول نحن نخضع لـ «الڤيتو» 
األميركي نحن وقعنا على الوثيقة، فالذي يخضع 
للڤيتـــو األميركي او ألي ڤيتـــو آخر ال يتصرف 
بشـــكل إيجابي والذي يخضع هو الذي لم يوقع 
وهـــم لم يوقعوا، علما انهم اطلعوا على الوثيقة 
قبلنا وأبدوا مالحظات وُأخذ بها قبل ان نراها نحن 
ومع ذلك عندما وقعنا رفضوا التوقيع، إذن ملاذا 
ُأخذت كل مالحظاتكم؟ إذن من الذي وراء منعهم 

من التوقيع؟
  بالتأكيد هناك جهة ما وباعتقادي هي إيران، 
ألن لها مصالح في املنطقة ولها تدخالت معروفة 
فنحن ال نريد أن نخفي الشمس بأصابعنا فإيران 
لها تدخالت في كل املنطقة العربية في اخلليج، 
اليمن، لبنان وفلسطني وكل مكان، وبالتالي هي لها 
مصلحة في أن حترك من تستطيع من هذه األطراف 
التي ترتبط بها ملصاحلها اخلاصة، عندها مشاكل 
مع أميركا وأوروبا فتستفيد من هذه األدوات في 

صراعها مع العالم وأقولها صراحة.
ــورية؟ ذكرت سابقا ان حماس ايضا     ماذا عن س

تخضع لإلمالءات السورية.
   لم أقل وال مرة هذا الكالم ولم أذكر سورية بهذا 
املجال، نحن مختلفون، سورية رمبا على عالقة 
طيبة مع حماس وتتبناها فهذا موضوع آخر، وال 
أستطيع ان أقول باعتبار ان سورية قريبة من حماس 

اذن تفرض عليها او متلي عليها سياستها.
   كما يظهر بوضوح االنقسام العربي بعض الدول 
ــام أال  ــرى تؤيد حماس فهذا االنقس تؤيد فتح وأخ
ــي في التعامل مع القضية  يعد معرقال للنجاح العرب

الفلسطينية؟
   ومتى كان العرب متحدين على شيء ما، رمبا 
توحدوا فقط في حرب أكتوبــــر واختلفوا قبلها 
وبعدها، فهم دائما مختلفون على اي قضية، ولذلك 
عندما حصل انقالب حماس، بعض الدول العربية 
أيدت وأخرى عارضت ثــــم بدأت تتطور املواقف 
على ضوء املعطيات، فهناك بعض الدول أيدت ثم 

سحبت تأييدها لالنقالب.

  تقزيم القضية الفلسطينية

ــطينية     هناك من اعتبركم قزمتم القضية الفلس
ــة، ما  ــتيطان ملدة معين ــف االس ــرط وق بوضع ش

رأيكم؟
   ليس تقزميا، فنحن نقول ان اســــرائيل تأخذ 
األراضي الفلسطينية يوما بعد يوم وبالتالي نطلب 
وقف االستيطان حتى نذهب الى املفاوضات. لدينا 
أفكار كاملة حــــول القضايا الـ ٦ او الـ ٧ اخلاصة 
باملرحلة النهائية نقدمها لهم. وبالتالي نحن نصر 
على انه البد ان يتوقف االستيطان حتى نذهب الى 
املفاوضات علما ان هذا ليس شرطا مسبقا، فنحن 
ال نضع شــــرطا مســــبقا، والدليل وجود اتفاقات 
بيننا وبني اإلسرائيليني منذ عام ١٩٩٥ ال يجوز لهم 
القيام بأي أعمال أحادية، ال نحن وال هم. ثم خطة 
خارطة الطريق تطالبهم بوقف االستيطان، وأنا ال 
أطالب إسرائيل بشروط مسبقة، األمر اآلخر. أريد 
مفاوضات ليس من أجل االستيطان او عدمه وإمنا 
وقف االســــتيطان حتى نذهب الى بقية القضايا، 
والدليل على ذلك اننا في عهد أوملرت ناقشنا كل 
القضايا النهائية وكنا قاب قوسني أو أدنى ولكن 

مع األسف سقط وجاء غيره. 

 الفلسطينيون عاشوا من خيرات الكويت
  عن عالقة الفلسطينيني اليوم بالكويت بعدما مرت بفترة من الفتور، قال: ال شك كان هناك بعض 
الغصات لدى الشعب الكويتي وهذا ال ننكره، وإمنا مررنا عليه وأنا أتيت قبل ٦ سنوات وقدمت اعتذارا 
للشعب الكويتي عما بدر من البعض وليس الكل، فالشعب الفلسطيني يؤيد الكويت بطبيعة احلال وعاش 
من خيرات الكويت، وبالتالي ال ميكن ان ينسى ذلك، مشيرا الى انه حصلت بعض املواقف أحلقت األذى 
بالكويتيني ونحن اعتذرنا والكويتيون قبلوا هذا االعتذار وجتاوزوا هذه املرحلة ونحن اآلن في عالقة 

طيبة جدا علما ان الكويت لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني حتى في أحلك الظروف. 

 «متشائلون»
  عن األمل في إقامة دولة فلسطينية ومدى تفاؤله وتشاؤمه قال الرئيس ابومازن: نحن «متشائلون»، 
وأضاف: نحن اليزال لدينا أمل في حل قضيتنا ولو لم يكن لدينا أمل كنا تركنا هذه القضية منذ زمن، 
فإذا ال يوجد امل في حلها فما العمل؟ إذن األمل موجود ويجب ان يبقى موجودا والشعب متأمل متاما 

ان يصل الى دولة فنحن نبني دولة وهي موجودة.
  وقال: من خالل جريدتكم «األنباء» ادعو الصحافة الكويتية لتزور فلسطني، وهناك حجة لدى بعض 
ــرائيل  ــرائيل، فأنت عندما تذهب الينا ال تطبع مع اس الصحافيني بانه ال يريد ان يطبع عالقات مع اس
وامنا فلسطني فالزيارة هي للسجني وليس السجان، لدينا استقرار امني وتطور اقتصادي ومؤسسات 

وامنا ينقص فقط إعالن دولة وإن شاء اهللا سيأتي الوقت القريب لنعلن فيه دولتنا. 

 خالفي مع الرئيس األسد
   في «سرت» حول دور لجنة 

المتابعة العربية .. فهم من حقهم 
االعتراض ومن حقنا تعريب 

القضية الفلسطينية

 لم ألّوح باالستقالة أبدًا وإنما مصمم 
على عدم ترشحي لالنتخابات 

  في حال حصولها ونؤمن بالبدائل 
  التي وضعناها ألنه ال مفر من اللجوء 

إلى الشرعية الدولية


