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آثـار إعالن الـرئـيس األمـريكـي ترامب
عن صــفــقــة الــقــرن والــتي تــضـمــنت
بنوداً  تعـطي إسرائيل احلق في ضم
مستعـمرات الضفـة وحتول دون قيام
دولة فـلسطـينيـة حقـيقيـة ردود أفعال
غـاضـبـة عـلى الـصعـيـد الـفـلـسـطـيني
والـــعــــربـي حــــيث أعــــلن الــــرئــــيس
الــفـلـسـطــيـني رفـضـه لـتـلك الــصـفـقـة
والـتـحـرك عـربـيـا ودولـيـا الفـشـالـها 
كما عقدت اجلـامعة العربـية اجتماعا
طارئـا على مسـتوى وزراء اخلـارجية
أعـــلـن فـــيه الـــوزراء رفـــضـــهم لـــتـــلك
الصفقة ودعمهم للموقف الفلسطيني
ــــتـــوتـــرة . وفـي ظل تـــلـك األجـــواء ا
والتي تنبـئ بأوخم العواقب أدلى د/
واصـل ابــــو يــــوسف األمــــ الــــعـــام
جلبهـة التحريـر الفلـسطينـية وعضو
نـظـمـة التـحـرير الـلـجنـة الـتـنفـيـذيـة 
الفلسطـينية بحـوار خاص تناول فيه
وجــهـة نــظـره إيــذاء تــلك الـتــطـورات

وفيما يلي نص احلوار :
{ مــا هي االســبـــاب الــتي دعـت الــرئــيس
تــرامب إلى اإلعالن عن صــفـقــة الـقـرن في
هـــــذا الـــــتـــــوقـــــيـت ? وهل هــــــذا مـــــرتـــــبط
باالنـتخابـات اإلسرائيـلية كـما رددت األنباء

هذا ?
االسباب التي دعت الرئيس االمريكي
تـرمـب الى االعالن عن صــفـقــة الـقـرن
في هذا التـوقيت حتديـدا وخاصة ان
ـؤامـرة قـد بـدأت مـنذ هـذه الـصـفقـة ا
السـادس من ديـسـمبـر ( كـانون اول )
عـام  2017بـاعـالن الـقــدس عـاصــمـة
لـالحـــتـالل ومــــا تــــلى ذلك مـن حـــرب
مفتـوحة من االدارة االمريـكية حتاول
ـا فـيه عـقـد شـطب حــقـوق شـعـبـنــا 
ـنـامـة االقـتـصادي فـي اطار مـؤتـمـر ا
صـفـقة الـقـرن واحلـديث عن مـلـيارات
ــقـايـضـة حـقــوق شـعـبـنـا الـدوالرات 

ورفضنـا لكل ذلك وقـطع العالقات مع
االدارة االمريـكـية مـنـذ ذلك الوقت وال
شك ان االنــتــخــابـات داخـل االحـتالل
لــعـبـت دورا في الـتــأجــيل وبــعـد ذلك
ــســاعــدة رئــيس حــكــومــة بــاالعـالن 
االحــتالل نـتــنـيــاهــو الـذي لم يــنـجح
ـاضـيـة بـتـشـكيل خالل االنـتـخـابات ا
حــكــومــة والــذهــاب الى انــتــخــابــات
جديدة في  2/ 3 / 2020 وبالـتأكـيد
الصمت الـعربي واالنشـغاالت وايضا
ـوقف الــدولي الـذي يــصـدر مـواقف ا
لفـظيـة دون خطط عـملـية جـدية .لذلك
الــهـــيـــمـــنــة االمـــريـــكـــيــة وفـي اطــار
الــتـحـالف الــصـهــيـوامــريـكي حتـاول
ــتـمـثـلــة بـشـريـعـة فـرض اجــنـدتـهـا ا
الغاب بعـيدا عن اي قرارات للـشرعية
الدولية او الـقانون الدولي وفي اطار
تـصــفــيــة الـقــضــيــة الـفــلــســطـيــنــيـة
ـتـمـثـلـة بـحق واحلـقـوق والـثــوابت ا
ـصـير عـودة الالجـئ وحـق تقـريـر ا
ستـقلة واقامـة الدولة الـفلـسطيـنيـة ا

كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
WŠËdD  qz«bÐ

ــطــروحــة أمــامــكم  { ومــا هـي الــبــدائل ا
واجهة تلك الصفقة ?

وقف الـفلـسـطيـني موقف مـوحد في
ــــؤامــــرة رفض هــــذه الـــــصــــفــــقــــة ا
ـرة االولى ـشــبـوهــة وهي لـيــست ا ا
التي تـتـعرض الـقضـية الـفلـسطـينـية
ــؤامـــرات الــتـــصـــفــويـــة ويــتم الـى ا
اجهاضـها .  وبـالتأكـيد نحن نـتمسك
سنودة بقـرارات الشرعية بحقوقنـا ا
الـــدولـــيـــة والــقـــانـــون الــدولـي الــتي
تـضـمن حقـوقـنـا في الـعـودة والـدولة
والـقـدس ونـسـعى من اجل حتـرك في

ثالث مسارات :
ـسـار االول : عـلـى صـعـيـد الـتـحـرك ا
الــســـيــاسي الــذي يـــجــريب بــدءا من
اجلـامعـة الـعربـيـة ومنـظـمة الـتـعاون

االسالمي وعــدم االنــحــيــاز واالحتـاد
االوروبي واالحتـاد االفــريـقي وصـوال
الى مجلس االمن يوم  11/ 2 لوضع
ـا فــيه كل مــســودة مـشــروع قــرار و
ؤسـسـات الـدوليـة وخـاصة الـدول وا
مـــجــلس االمن واجلــمـــعــيــة الــعــامــة
سار الـثاني : على صـعيد وغيرهـا .ا
تــعــزيــز الــصـمــود الــداخــلي وانــهـاء
االنقسام واسـتعادة الوحـدة الوطنية
ويجري التحضير ايضا لوصول وفد
فــصـائــلي الى قــطــاع غـزة بــعـد عــقـد
االجـتـمـاع القـيـادي بـرئـاسـة الـرئيس
ــا فـيــهـا وبــحـضــور كل الــفـصــائل 
حـــمــــاس واجلـــهــــاد واتـــخــــاذ قـــرار
سار ؤامرة .ا بالوحدة في مواجهة ا
الـثـالث : الـتـخلـص من االتـفاقـات مع
االحــتالل تــنــفـيــذا لــقــرارات اجملـلس
ركزي وخـاصة االتـفاقات الوطـني وا
ا االمنية واالقتصاديـة والسياسية 
فــــيه ســـحـب االعـــتـــراف بــــاالحـــتالل
ومـحــاسـبـته عــلى جـرائــمه وتـسـريع
آليـات احملكـمـة اجلنـائيـة الدولـية في
ــقــاطــعــة عــلى ســيــاق ذلك وفــرض ا
ـــقـــاطـــعـــة االحـــتالل ودعم حــــركـــة ا
الـــدولــيـــة . وكل ذلك يـــجــري بـــشــكل
ـؤامـرة وفي ـواجـهـة هـذه ا مـتـزامن 
ــقـــاومــة مـــقـــدمــة كل ذلـك تــوســـيع ا
الـشــعـبـيــة لالحـتالل في كل االراضي
احملـتـلـة في الـقـدس والـضـفـة وقـطاع
غزة واهلـنا في االراضي احملتـلة عام
 48وفي كل مــــخــــيـــمــــات الـــلــــجـــوء

والشتات وتواجد شعبنا .
مـا مــوقـفــكم من دعــوة مـوسى أبــو مـرزوق
للرئيس أبو مازن بتوجيه الدعوة إلى جميع
الـفـصـائل لـعقـد لـقـاء في الـقـاهـرة لـلـتوافق
على بـرنامج إنـقـاذ وطني ومـواجهـة صفـقة

القرن ?
- حتدث الرئيس عـن اهمية عـقد لقاء
فـــصــائــلي فــوري النـــهــاء االنــقــســام

وسيعقد هذا اللقاء في قطاع غزة وال
ـنع عـقـد لــقـاء ايـضـا في يـوجـد مــا 
اخلـــارج يــــضم االمــــنــــاء الـــعــــامـــ
ـنـظـمـة ورئـيس واعـضـاء تـنـفـيـذيـة ا
اجمللس الوطني الفلـسطيني كما كان

يجري سابقا .
WIH  ‰u³

{ مـا حـقـيـقة األنـبـاء الـتي تـرددت على أن
دول عربـية من بـينـها مـصر ودول خـليـجية
أبلـغت اإلدارة األمريكية موافـقتها على تلك

الصفقة ?
- شيء مــؤسـف حــضــور ســفــراء 3 
ؤتمـر الصحـفي الذي اعلن من دول ا
خالله الرئيـس ترمب بحـضور رئيس
حـكومـة االحـتالل نـتـنيـاهـو عن بـنود
واقف العربية الصفقة والعـديد من ا
لم ترتقي الى مـستوى التـصدي لهذه
ـا محطـة اجتماع وزراء ؤامرة ور ا
اخلارجـية وما يـصدر من قـرار يشكل
اجمـاع عـربي في كيـفـية الـوقوف الى
جانب حقوق شعبنا ورفض اي سلب
لــهــذه احلــقــوق والـثــوابت وتــنــفــيـذ
قرارات الـقمـم العـربيـة حول الـقضـية
الــفـلــسـطــيـنـيــة ونـؤكــد عـلى اهــمـيـة
وقف عـربي موحد ورفض التمـسك 
كـل مــا يــشـــكل تــطـــبــيع مـــجــاني مع
االحتالل كـما يـجري مع بـعض الدول
اضـية  االمر العربـية خالل الفـترة ا
الـذي فـتح شـهـيـة االحـتالل لالعـتـقاد
ساس بحقوق بامكانية النجاح في ا
شـعـبنـا وخـاصـة الـقـدس الـذي يدافع
ـقـدسـات واحلـقـوق شـعـبـنــا عن كل ا
الــفـلــسـطــيـنــيـة وعن االمــة الـعــربـيـة

واالسالمية ايضا .
{ وهل تعـرضـتم لضـغوط عـربـية أو دولـية

للموافقة عليها ?
ـوقـف الـفـلـســطـيـني يــتم اتـخـاذه - ا
بـناء عـلى مـصالـح شعـبـنا وقـضـاياه
الـوطنـيـة ولـيس بـناء عـلى الـضـغوط

واالمالءات الـتـي يـدرك الـعــالم اجـمع
موقفنا الثابت في ذلك .

{ هنـاك من يرى أن هنـاك تفاهـمات سرية
ب حـماس وإسرائيل إلقامـة كيان حلماس
في غـزة مـقـابـل تـسـهـيالت إســرائـيـلـيـة في
قطـاع غزة وهدنـة طويـلة االجل. فمـا صحة

ذلك?
- كـــنــــا قــــد حـــذرنــــا من مــــحـــاوالت
االحــــتالل تـــكـــريس االنـــقـــســـام بـــ
الـضــفـة وقــطـاع غــزة والـوصـول الى
انـفـصـال وهـذا مـا حتدث عـنه رئـيس
حكومة االحتالل نتـنياهو بانه يشكل
مصلحة استـراتيجية في حتقيق ذلك
والــــعـــمـل عــــلى عــــدم اقــــامــــة دولـــة
فــلـــســطــيــنــيــة االمــر الــذي جــعل من
ــــشـــــفى مــــحـــــاوالت احلـــــديث عـن ا
ـيـنـاء والـهـدنـة ـطـار وا االمـريـكي وا
تــصـب في هــذا االجتــاه العـــتــقــادهم
بـامكـانـيـة الـنـجاح فـي ذلك ولكن االن
ـنـاخ والـظــرف بـعـد اعالن الـرئـيس ا
ترمب يـتطـلب التـصدي بـشكل مـوحد

وامرة التصفوية . لهذه ا
5 ËR  WL U×

{ بــعـد قـرار احملــكـمــة اجلـنـائــيـة الــدولـيـة
بإمـكـانـيـة مـحـاكـمة مـسـؤولـ إسـرائـيـلـي
مـــتـــورطـــ في جـــرائـم حـــرب. هل قـــمـــتم
ـها لـلـمحـكـمة بإعـداد مـلفـات مـعـينـة لـتقـد
حملـاسـبـة مـسـؤولـ إسـرائـيلـيـ عـلى تـلك

اجلرائم ?
- قــرار احملـكـمــة اجلـنــائـيـة الــدولـيـة
ـدعـيــة الـعــامـة عن انــتـهـاء بــاعالن ا
فـــتــرة الـــفـــحص االولي وانه يـــوجــد
اســــاس الرتـــكـــاب جــــرائم حـــرب في
االراضي الــفــلـــســطــيــنـــيــة احملــتــلــة
وحتديـدا في القـدس والضـفة وقـطاع
غـــزة امـــر مــهم فـي اطــار مـــحــاكـــمــة
تـصاعد ضد االحتالل على جـرائمه ا
شعبنـا ونحن واثق بـاهمية قرارات
احملــــكــــمــــة لـــوضـع حـــد لـالفالت من

الـعـقـاب عـلى اجلـرائم الـتي يـرتـكـبـها
االحــتالل ومــحــاســبــة مـســؤولــيه في
اطـار ذلك ونـحن مـنـذ انـضـمـامنـا الى
مـعـاهدة رومـا واصـبـحـنـا اعـضاء في
احملكمـة قدمنـا ملفـات عديدة في اطار
بـالغــات وتـــغـــذيــتـــهـــا بــكـل اجلــرائم
الـيـومـيـة واحـالـة رسـمـيـة لـلـحالـة في
تـضـمنـة الـبنـاء والـتوسع فـلسـطـ ا
االستعمـاري االستيطاني الـذي يعتبر
ــة حــرب ضـــد شــعــبـــنــا ومــلف جـــر
ـعتـقـلـ االبـطـال واحلرب االسـرى وا
العدوانية واالجرامـية ضد شعبنا في
قطـاع غزة احملاصـر جوا وبـرا وبحرا
من االحتالل والـتصـفيـات واالعدامات
البــنـاء شـعــبـنــا في اسـتــهـتـار واضح

وتنفيذ سياسات قتل متعمد .

{ مـا مصـيـر اإلنتـخابـات الفـلـسطـينـية في
حـالـة إصـرار اسـرائيل عـلى عـدم الـسـماح
ـشـاركـة فـيـهـا ? وكـيف لـسـكـان الـقـدس بـا

وقف ? ستواجهون هذا ا
- نـحن حـريـصـون عـلى االنـتـخـابـات
الفلسطينية ورغم رد جميع الفصائل
سـؤولـية حـول اهمـيـة اجرائـها في
كل االراضي الــفـلـســطـيـنـيــة احملـتـلـة
ـقـدمة الـقـدس عـاصمـة دولـتـنا وفي ا
والضفة وقطاع غزة ورفض االحتالل
الجرائـها فـي القـدس ومشـاركة ابـناء
شعـبنـا ترشـيحـا وانتـخابـا بالـتأكـيد
سيـحول دون اجـرائـها وافـشالـها في
ـعـركـة الـتي يـخـوضـهـا شـعـبـنا ظل ا

دفاعا عن القدس عاصمتنا االبدية .
{ في الـنـهـايـة مـاهي مـطـالـبـكم من الـعـالم

ــرحــلـة الـعــربـي واجلـامــعــة الــعــربــيــة في ا
قبلة? ا

نحن كـفلـسطيـنيـ نتـطلع الى موقف
وقف الفلسطيني عربي موحد يدعم ا
ــا يـــســمى صــفـــقــة الــقــرن الـــرافض 
ـتـمـسك بــاحلـقـوق والـثـوابت عـلى وا
قــاعــدة تــطـــبــيق قــرارات الـــشــرعــيــة
الـــدولــيــة والـــقــانــون الـــدولي ولــيس
شـريعـة الـغاب االمـريـكيـة  كـما نـؤكد
عـلى رفـضـنـا لـلـتـطبـيع اجملـاني الـتي
تــقــوم به بــعض الــدول الــعــربــيــة مع
االحـــتالل والــتــأكــيــد عـــلى الــتــمــسك
ؤكدة بتنـفيذ قـرارات القمم الـعربيـة ا
عـلى احـقـوق شـعـبـنـا ودعـمه عـلى كل
ـواقف ـسـتـويــات ولـيس االخالل بـا ا

العربية.
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ـوضـوعـة من قـبل مـحكـمـة بـداءة (بـغداد ـوضـوعـة بـالعـدد (٦٣) في (٢٣ / ١١ / ١٩٩١) وا اشـارة الى احلجـز ا
ـرقم اعاله والعـائد الى الـسيد ـرقم (٩٧٢ / ب / ١٩٨١) في ٢٠ / ١٠ / ١٩٨١ على الـعقار ا اجلديـدة) بالكـتاب ا
(رؤوف مـجـيد حـمـيد).فـمن له عالقـة باشـارات احلـجز مـراجـعة الـدائـرة خالل مدة ثالثـون يـوماً من تـاريخ نـشر

وبعكسه سوف يتم رفع اشارة احلجز.. مع التقدير

العدد: ١٨٧١
التاريخ/ ٤ / ٢ / ٢٠٢٠
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االم العام جلبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف يتحدث لـ (الزمان)


