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وثيقة رقم 186:

لرئاسة  مرشحاً  فياض  عىل  اإلرصار  حول  األحمد  لعزام  صحفي  ترصيح 
حكومة الوفاق186

19 متوز/ يوليو 2011

قال عضو اللجنة املركزية لحركة “فتح” عزام األحمد إن اإلرصار عىل “ترشيح سالم فياض لرئاسة 
الحكومة خالل الفرتة االنتقالية يعطل املصالحة الفلسطينية”، وتوقع “التوصل قريباً إىل مخرج” لهذه 
نية “فتح”  الخارجي مقرراً يف شأن املصالحة، كام نفى ما تردد عن  العامل  األزمة، ونفى أن يكون 

تأجيل حسم ملف الحكومة إىل ما بعد شهر أيلول )سبتمب( املقبل. 

ودعا األحمد يف حديث إىل “الحياة”، إىل “عدم السامح بأن تكون مسألة األسامء حائالً وعائقاً يف 
وجه إنجاز املصالحة”، وانتقد بعض الفلسطينيني الذين يرون أن فياض قادر وحده أن يأيت باألموال 
إىل السلطة، “ألن أموال الدعم ال تتوقف عىل فياض وال غريه”، الفتاً إىل أنه “حتى الرئيس الراحل يارس 
عرفات مل تكن األمور تتوقف عليه. فأي دعم مايل أو سيايس نحصل عليه هو نتاج نضاالت الشعب 
الفلسطيني. فالدول ال تبني عالقاتها عىل شخص بعينه. قد نفاضل بني األشخاص لكن قطعاً األمر ال 

يكن أن يكون مقترصاً عىل شخص من دون غريه”. 

وهل متسك عباس بفياض بسبب ضغوط أمريكية ومخاوف من تعرض السلطة الفلسطينية للحصار 
يف حال ترشيح شخص آخر لرئاسة الحكومة، أجاب األحمد إن “املوقف األمرييك الرسمي واملعلن أنهم 
معنيون متاماً باملوقف السيايس ألي حكومة فلسطينية بغض النظر عن هوية رئيسها. وهذا يعني أن 

شغل فياض لرئاسة الحكومة املقبلة لن يحميها من الحصار إذا كانت هناك نية لفرضه”. 

وترفض  التحرير  منظمة  بالتزامات  تلتزم  حكومة  يريدون  إنهم  يقولون  “األمريكيني  أن  وأوضح 
األمرييك  املوقف  هذا  واصفاً  سريأسها”،  عمن  النظر  بغض  بإرسائيل  وتعرتف  العنف  وتنبذ  اإلرهاب 
ألن  ذلك  علينا  يفرضوا  أن  حقهم  من  “ليس  وقال:  مرشوع”.  غري  طلبهم  ألن  منطقياً  “ليس  بأنه 
 السلطة الفلسطينية ليست لها عالقة سواء باملفاوضات أو بالشأن السيايس ككل، وهذه منوطة فقط

مبنظمة التحرير”. واعتب أن “ذلك املوقف يشكل وسيلة من األمريكيني ملنع املصالحة”. 

وأقر األحمد بأن الرئيس عباس تصلب يف موقفه بتمسكه بفياض مرشحاً لرئاسة الحكومة “بسبب 
إشارات من أصوات يف حركة حامس تفيد بعدم معارضتها فياض، وكذلك إشارات من جهات أجنبية 
نقلت إىل أبو مازن تحمل املضمون ذاته، جعلته يعتقد بأنه بإمكان حامس أن تقبل بفياض لرئاسة 
الحكومة”، موضحاً أن “حركة فتح طرحت اسم فياض باعتباره أحد املرشحني، لكن الرئيس أبو مازن 

اعتبه أفضلهم”. 

وأعرب األحمد عن تفاؤله يف تجاوز هذه العقدة قريباً وقال إن “فياض نفسه أكد أنه إذا مل يجد 
هناك توافقاً عىل اسمه فسينسحب إلدراكه بأن املصلحة الوطنية فوق األشخاص، وأنه ال يجوز أن 
تتوقف املصالحة عىل شخص واألهم من ذلك أن حق الشعب الفلسطيني علينا أن نعمل سوياً من 

أجل إنجاز املصالحة وتجاوز أية عقبات قد تقف يف طريقها”. 
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شهر  بعد  ما  إىل  الحكومة  ملف  حسم  تأجيل  “فتح”  حركة  نية  عن  تردد  ما  األحمد  ونفى 
التوجه إىل الفلسطينية  أيلول الذي تسعى خالله السلطة   أيلول املقبل حرصاً عىل إنجاح استحقاق 
املتحدة  األمم  إىل  “الذهاب  أن  إىل  بدولة فلسطني عىل حدود 1967، الفتاً  لالعرتاف  املتحدة  األمم 
موحدين يف حكومة واحدة سيقطع الطريق عىل كل من إرسائيل والواليات املتحدة من استغالل حال 

االنقسام لتحريض الدول لعدم التصويت لصالحنا”. 

وانتقد األحمد أمني رس اللجنة التنفيذية يارس عبد ربه لترصيحه “بأن العامل الخارجي مقرر”، 
وقال: “أرفض هذا املنطق. فنحن قدمنا عرشات اآلالف من الشهداء يف الثورة الفلسطينية فقط من 
أجل الدفاع والحفاظ عىل استقاللية القرار الفلسطيني. وهذا األمر نعتز به كثرياً داخل حركة فتح”. 

وشدد عىل أهمية التشاور مع كل القوى الفلسطينية، الفتاً إىل أنه بعد الخروج من املأزق الحايل 
الفلسطينية بال  الفصائل  العودة إىل جميع  الحكومة ستتم  والتوافق مع حركة “حامس” عىل ملف 

استثناء، “ألن االجتامعات التي تجري بني حركتي فتح وحامس ال تعني املحاصصة عىل اإلطالق”. 

وأشار األحمد إىل إنه سيتوجه إىل القاهرة اإلثنني املقبل إلجراء محادثات مع املسؤولني املرصيني 
والبحث يف االقرتاحات لتحريك ملف املصالحة متهيداً لعقد لقاء يجمع بني “فتح” و“حامس”. وأوضح 
أنه تم تأجيل زيارة مقررة للرئيس عباس إىل القاهرة للتشاور مع املسؤولني املرصيني يف هذا األمر 

بسبب التطورات الداخلية األخرية التي جرت يف مرص. 

يف  الخوض  رافضاً  “خاطئة”  ألنها  الفلسطينية  للسلطة  املالية  السياسة  بشدة  األحمد  وانتقد 
التفاصيل. لكنه اكتفى بالتعبري عن دهشته إزاء األزمة املالية الحالية يف السلطة الفلسطينية وتساءل: 
“ملاذا ظهرت فجأة هذه األزمة املالية؟”، مشرياً إىل “ترصيحات ملسؤولني قامئني عىل السياسة املالية 
منذ شهر فقط كانوا يقولون إن األمور بخري ونحن جاهزون”. وأضاف “ومع ذلك، وتحت أي ظرف 

يجب أن ال نقايض األوطان باألموال”. 

ال  ألنهام  املصالحة،  أمام  عثة  حجر  ستقفان  وإرسائيل  املتحدة  الواليات  أن  من  األحمد  وحذر 

غزة  بني  جرى  الذي  لالنقسام  خططا  بأنهام  الدولتني  متهامً  الفلسطيني،  للشعب  الوحدة  تريدان 

والضفة الغربية. وقال: “لن أخوض يف التفاصيل لكنني لن أنىس جهود ومساعي دينيس روس )املنسق 

األمرييك( من أجل فصل الضفة عن غزة”، وزاد: “حاورته عندما كنت نائب رئيس وزراء وكان روس 

بينام كان يركز  املرأة والتخلف،  الفقر والجوع واضطهاد  يتحدث عن دولة حامستان يف غزة حيث 

عىل الضفة الغربية إلنعاشها اقتصاديًا”، مضيفاً: “هذا هو الحل االقتصادي الذي كان يريده نتانياهو 

بفصل غزة عن الضفة للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة. وإذا نجحنا يف تشكيل حكومة 

بالتوافق فإنهم األمريكيني واإلرسائيليني سيلجأون إىل أساليب أخرى إلعاقة إمتام املصالحة مثل تعطيل 

إجراء االنتخابات سواء يف غزة أو الضفة أو القدس. وهذا األمر أتحسب له كثرياً”. 

وخلص إىل القول: “لو توصلت املفاوضات إىل اتفاق سالم يؤدي إىل حل الدولتني فإنه لن ينفذ إذا 

كان هناك انقسام. لذلك يريد الجانبان األمرييك واإلرسائييل استمرار االنقسام”. 


