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مقال لعضو اللجنة املركزية لحركة فتح عزام األحمد حول املصالحة
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الوطنية الفلسطينية
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استنتاجات وتساؤالت وتحليالت اطلعت عليها خالل تواجدي يف القاهرة طيلة األسبوع األخري،
قرأتها يف بعض الصحف املرصية ،فيها الكثري من املغالطات واملعلومات غري املوضوعية ،وأحياناً
بسوء نية ،وهذا إما لنقص املعلومات ،أو عن قصد غري بريء ...كان من ضمنها ما قرأته للكاتب
فهمي هويدي يف جريدة الرشوق املرصية الصادرة بتاريخ  1أيار تحت عنوان “سقط مبارك ونجحت
املصالحة”.
كنت أمتنى أن يتجه الكتاب الذين تناولوا موضوع املصالحة الفلسطينية يف كتاباتهم إىل االبتعاد
عن أسلوب التشكيك والسلبية وإطالق األحكام الجائرة يف استنتاجاتهم ،والتوجه نحو تشجيع القوى
الفلسطينية عىل أخذ العرب والدروس من حالة االنقسام التي واجهت الشعب الفلسطيني منذ أربع
سنوات ،وخاصة األرضار الفادحة التي لحقت بالقضية الفلسطينية نتيجة ذلك ،وخاصة استغالل ورقة
االنقسام من الجانب اإلرسائييل للتهرب من تنفيذ استحقاقات عملية السالم.
ويجب أال نتجاهل أن إرسائيل استغلت االنقسام يف التشكيك بالتمثيل الفلسطيني واإلرساع
بعمليات التوسع يف االستيطان بالضفة الغربية والقدس واستكامل بناء جدار الفصل العنرصي وتهويد
القدس.
إن االنقسام الذي حصل يف الساحة الفلسطينية جرمية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية،
التي كاد االنقسام أن يعصف بها.
ولعل الترصيحات املتكررة التي أطلقها أفيغدور ليربمان ،أشد قادة إرسائيل تطرفاً وتنكراً للحقوق
الفلسطينية ،والتي كان يرددها بالتأكيد عىل رضورة العمل عىل ما أسامه “قربصة الحالة الفلسطينية”،
وكل هذا لتتوفر كل الرشوط املطلوبة للتهرب من عملية السالم من قبل إرسائيل والحيلولة دون قيام
دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس.
كام أن حلفاء إرسائيل ويف مقدمتهم الواليات املتحدة األمريكية اتخذوا من االنقسام ذريعة
للتهرب من استحقاقات عملية السالم.
ويف سياق الحديث عن اتفاق املصالحة ،هناك تساؤل يجول يف خاطر البعض ما الذي حدث حتى
تم االتفاق بهذه الرسعة؟ ،ونجيب بأن االتفاق مل يتم فجأة؛ ألن الحوار الذي جرى برعاية مرصية
وبدعم عريب استمر حوايل عامني ،سبقته جهود سودانية وتركية وفلسطينية وغريها ،وسابقاً تم
البحث والتداول املستفيض للقضايا كلها ،ولكن إرادة إنهاء االنقسام مل تكن موجودة داخل الساحة
الفلسطينية ،واآلن نريد الحفاظ عىل األجواء اإليجابية القامئة ،ومن هنا بعد أن اتفقنا ال نريد أن
نطرح من هي هذه األطراف.
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ولكن ال بد من القول إن مواقف هذه األطراف مل تكن معزولة عن املحيط اإلقليمي ،حيث
لعبت بعض الجهات دوراً تخريبياً يف جهود املصالحة ،وكان لها مصلحة يف استمرار االنقسام ألغراض
وأهداف ال عالقة لها باملصالح الوطنية الفلسطينية.
وهنا يطرح السؤال ،كام يردد ذلك الكثريون ،أين كانت مرص ومواقفها من هذه املصالحة وهي
التي ترعى الحوار؟.
وأنا بصفتي أحد املشاركني يف الحوارات واالتصاالت التي جرت يف الخرطوم وعامن وأنقرة وبريوت
ورام الله والقاهرة وغزة ،أقول بكل وضوح لو توفرت اإلرادة لدى األطراف الفلسطينية ملا تعرثت
عملية املصالحة ،ومرص احتضنت الحوار الشامل مبشاركة فصائل “م.ت.ف” ،وحركتي حامس والجهاد
اإلسالمي ،بداية شهر آذار  ،2009ثم رعت الحوار الثنايئ بني حركتي فتح وحامس ،وبعد ذلك أعدت ما
يسمى “الورقة املرصية” ،وهي يف الحقيقة إجامل ملا اتفق عليه بني الفصائل الفلسطينية واقرتاحات
مرصية لتجاوز الخالف يف بعض بنود الورقة بعد زيارات ملسؤولني مرصيني لكل من رام الله ودمشق،
وطلبت مرص يف حينه من حركتي فتح وحامس أوالً التوقيع عىل هذه الورقة دون تعديل أو تغيري أو
ملحق ..إلخ ،ليتبع ذلك التوقيع عليها من كافة الفصائل التي شاركت يف الحوار ،وحددت مرص جدوالً
زمنياً إلنجاز ذلك ،وقامت حركة فتح بالتوقيع عىل تلك الورقة يف املوعد املحدد يوم 2009/10/15م،
رغم الضغوط األمريكية الهائلة التي تعرض لها الرئيس أبو مازن ،مبا يف ذلك التهديد بقطع املساعدات
التي تقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وقد رفضت حامس يف حينه التوقيع عىل الورقة.
وألنني أنا من وقع عىل هذه الورقة باسم حركة فتح ،أبلغت القيادة املرصية يف ذلك الحني أن
هناك انحيازاً لوجهة نظر حركة حامس فيام يخص “األمن” يف صياغة الورقة ،وهذا ما أعلنته حينها يف
ترصيحات لوسائل اإلعالم الفلسطينية ،وأثارت غضب واحتجاج السفري املرصي لدى فلسطني؟! ،فأي
انحياز ضد حامس يتحدث عنه السيد فهمي هويدي!! ،إنني أذكر بترصيح أدىل به القيادي يف حركة
حامس وعضو وفدها للحوار السيد إسامعيل األشقر ،قبيل اجتامع حركتي فتح وحامس يف دمشق يف
التاسع والعارش من نوفمرب 2010م ،والذي نرش يف مواقع حامس الرسمية ،وأكد خالله أن “حامس
ليس لديها أي تحفظ عىل ما ورد يف موضوع األمن ،الذي ورد يف الورقة املرصية” ،والترصيح موجود
يف أرشيف هذه املواقع وميكن الرجوع إليه.
وهذا الترصيح ليس غريباً أو مستغرباً بالنسبة إلينا ،ألن حامس هي من صاغت االتفاق مع
مرص يف هذا الجزء “األمن” ،فأي انحياز يتحدث عنه السيد هويدي من قبل مرص لصالح وجهة نظر
حركة فتح؟!.
ال أريد أن أستعرض مواقف الجميع ،سواء أكانت فصائل أو دول من عملية املصالحة اآلن ،بعدما
تم االتفاق والتوقيع عليه من حركتي فتح وحامس ،وبقية الفصائل األخرى ،وبعد االحتفال بإعالن
هذا االتفاق.
ومبا أننا اتفقنا أوضح بأنه تم بالنهاية التوقيع عىل “الورقة املرصية” التي أعدت قبل يوم
2009/10/15م ،كام هي دون تعديل أو تغيري أو إضافة ،ولألسف بعد إضاعة أكرث من سنة ونصف،
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كام تم التوقيع عىل محرض اجتامع بني حركتي فتح وحامس تضمن تفاهامت حول مالحظات عىل
بعض النقاط الواردة يف الورقة املرصية.
وبالنسبة لنا يف حركة فتح ال نعترب أن يف هذه التفاهامت تغيرياً ملا ورد يف الورقة املرصية نفسها،
ألن التفاهامت تضمنت كيفية تنفيذ ما ورد يف الورقة حول تشكيل لجنة االنتخابات ،ومحكمة
االنتخابات ،وملف األمن وملف منظمة التحرير الفلسطينية ،وهي مسائل تم االتفاق عليها يف
شهر أيلول /سبتمرب املايض يف اجتامعات دمشق التي جرت العام املايض برتتيب من قبل الوزير
عمر سليامن بني حركتي فتح وحامس ،وأضيف لها ما ورد يف مبادرة الرئيس أبو مازن حول تشكيل
حكومة من كفاءات وطنية مستقلة ،وموعد إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملجلس الوطني
الفلسطيني وفق إعالن القاهرة عام  ،2005ويف ضوء ذلك نسأل السيد هويدي ،أين الجديد الذي تم
ما بعد نظام الرئيس السابق حسني مبارك ،وبخاصة أنك تحدثت يف مقالك بأن ما ساهم يف التوصل
لالتفاق أن الرئيس أبو مازن فقد حليفه وسنده ،مبارك؟!!
إن سند فلسطني وشعبها وقضيته يف مرص هو الشعب املرصي ،وهذا الشعب كان وما زال وسيبقى
يف كل املراحل مسانداً لفلسطني ،وحقائق التاريخ تؤكد ذلك ،والدعم ال يرهن أو يرتبط بأشخاص.
وكام قال كل املفكرين والقادة املرصيني سابقاً منذ عرشات السنني ،واليوم بعد ثورة  25يناير
 ،2011إن ثوابت مرص ال تتغري بتغري أنظمتها وحكامها ،أتعرف هذه الحقيقة يا سيد هويدي؟!
أمتنى أن يتوقف السيد هويدي وكل الكتاب عن تناول موضوع املصالحة الفلسطينية بهذه
السلبية ،وأدعوهم لقول كلمة حق ،وإبراز إيجابيات االتفاق الذي تم ،واالتفاق كله إيجابيات ولنسمع
نصائحكم وآراءكم ،ونحن بحاجة لها كفلسطني فيام يخص كيف نحفظ وحدتنا وننفذ االتفاق عىل
األرض ،وعدم وضع عقبات أو عراقيل أمام تنفيذه مبا يحمي الوحدة الداخلية الفلسطينية ،ويحمي
قضيتنا وحقوقنا ،شعباً فلسطينياً وأمة عربية.
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قال الرئيس محمود عباس ،مساء اليوم الخميس ،يف برلني يف مؤمتر صحايف مشرتك مع املستشارة
األملانية أنجيال مريكل ،إننا سنذهب إىل األمم املتحدة ألننا نريد أن نكون دولة مستقلة.
وأضاف سيادته “سنذهب إىل األمم املتحدة لنسأل العامل عن رأيه يف الدولة الفلسطينية ،ونحن
سنذهب إىل األمم املتحدة ألنها مرجعية العامل كله ،لنقول للعامل مل يحصل حل سيايس من خالل
املفاوضات ،ماذا تقول أيها العامل؟
وأضاف سيادته“ :نحن لن نذهب لنعلن دولة ولكن لنقول للعامل ما هو رأيه فيام يجري يف الرشق
األوسط وكيف يتصور الوضع فيه ،وهل يقبل العامل أن يبقى شعب فلسطني تحت االحتالل؟”.
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