الندوة السنوية الثانية مللتقى الحوار..
التحديات الراهنة وآفاق املسقبل
عقد ملتقى الحوار يف مؤسسة عرفات ندوته السنوية الثانية يف القاهرة مساء يوم الثالثاء  23شباط
 /فرباير  2016كفعالية فكرية مصاحبة الجتامع مجلس األمناء.
وكان مجلس األمناء يف دورته الثالثة والثالثني قد عقد اجتامعه صباح اليوم نفسه يف مقر األمانة العامة
لجامعة الدول العربية برئاسة السيد عمرو موىس،ومبشاركة السيد نبيل العريب أمني عام الجامعة .
عقد ملتقى الحوار ندوته يف فندق سمري اميس بالقاهرة تحت عنوان :التحديات الراهنة وآفاق
املستقبل ،وشارك يف الندوة الفكرية نخب ثقافية وسياسية فلسطينية وعربية ،واستمع الحضور اىل
مداخالت رئيسة ثالث
لكل من  -1 :السيد د.نبيل فهمي وزير الخارجية املرصية األسبق
 -2السيد أمين عودة رئيس القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست االرسائييل.
 -3د.نارص القدوة رئيس مجلس ادارة مؤسسة عرفات.
كام استمع اىل مداخالت لعدد من الشخصيات الفكرية والثقافية والسياسية ،واىل مداخلة خاصة
حول الجهود الرامية النهاء االنقسام ق ّدمها عضو اللجنة املركزية لحركة فتح السيد ع ّزام األحمد.
وتنرش(أوراق فلسطينية) يف ما ييل املداخالت الثالث ،ومداخلة السيد عزام األحمد.

مداخلة السيد نبيل فهمي وزير خارجية مرص األسبق
ليك ألتزم بالوقت املحدد سأتحدث بنقاط رئيسة وليس بشكل خطاب متكامل ،وأبدأ كام يقال
يف مرص من اآلخر ،يف تقديري أن العامل العريب يف خطر شديد وعىل حافة الهاوية ،ليس كمنطقة
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جغرافية أو ككيان ثقايف ،إمنا من الزاوية السياسية ،ككتلة سياسية لها وزن ف ّعال يف القضايا األولوية
لهذه املنطقة ،أضيف إىل ذلك أن من ضمن املشاكل والتحديات ان عاملنا العريب اليوم أقل استقرارا ً،
مهتزا ً يف قراراته ،ويف كثري من األحيان غري قادر عىل اتخاذ مواقف تؤثر بشكل ف ّعال لضامن صيانة
املصالح والحقوق العربية.
هناك أسباب للوصول إىل هذا التقييم ،من ضمنها ،اذا تابعنا التاريخ العريب املعارص سنجد أن
منطقتنا من أكرث املناطق تغيريا ً لقياداتها بشكل مفاجئ ،كان هذا ألسباب مختلفة ،إمنا االنتقال
الطبيعي للسلطة أضعف من االنتقال الفجايئ للسلطة ،أكان ألسباب خارجة عن الطبيعة أو كان
ألسباب سياسية أو اجتامعية.
السبب الثاين أنها من أكرث املناطق الحاضنة لآلراء واملواقف املتطرفة ،وأبدأ باآلراء واملواقف
املتطرفة قبل أن انتقل منها كأمر طبيعي إىل ساحات دموية وإزعاجات .ويرتبط بالرأي املتطرف
لآلسف ،ما نتحدث عنه هذا الوقت وهو قضية االرهاب يف الرشق األوسط وعىل مستوى العامل،
إمنا من امللفت أيضاً أنه رغم هذا وذاك ،ورغم أننا نح ّمل الغري يف الكثري من األحيان مسؤولية
مشاكلنا ،فنحن أيضاً من أكرث املناطق عىل مستوى العامل استدعا ًء للغري لحل مشاكلنا ،ونحملهم
مسؤولية بدئها من األساس.
وبالتوازي مع ذلك ال ننىس أننا ال نعيش يف عزلة عن العامل ،وعاملنا العريب والدول الرئيسية فيه
يستورد الغذاء ،وأحياناً الطاقة والسالح ،وحتى حاجات البيئة ،من خارج حدوده ،إذن التفاعل
والعالقات مع الغري أمر رضوري وحيوي للعامل العريب .ولألسف ،إذا نظرنا إىل العامل العريب كمنطقة
سياسية واقتصادية سنجد أن نسبة االستثامر العريب العريب أقل بكثري من نسبة االستثامر العريب
يف دول العامل غري العربية ،ونفس اليشء بالنسبة للتجارة .وتقل هذه النسبة بنسبة كبرية جدا ً إذا
خرجنا عن االطار دون اإلقليمي والعريب ،أي مبعنى الخروج عن دول مجلس التعاون الخليجي التي
تشهد تبادالً استثامرياً وتجارياً بشكل جيد ،ووسعنا التقييم بشكل اوسع.
أضيف إىل ذلك أن نسبة الشباب يف العامل العريب تتجاوز ال  %50بكثري ،ومن ثم املجتمعات تريد التغيري
الرسيع ولديها قلق منطقي باتجاه املستقبل ،فكل منها يف هذه املرحلة يتطلع للمستقبل .نسعى إىل
تحديد الفرص املتاحة ،والتعامل مع التحديات يف ضوء ذلك ،لألسف هذا هو الواقع أمامنا.
والسؤال ،ليس عن هذا الوقت وإمنا للمستقبل ،هو ما هي السبل املتاحة؟ ويف تقديري ،انه ورغم
كل هذه الصعاب أن املستقبل بنسبة كبرية جدا ً بيدنا ،ليس بشكل مطلق ،وإمنا تحديد مستقبل العامل
العريب مرهون بتغيري اسلوب تعامل العامل العريب مع كثري من قضاياه الداخلية واإلقليمية والدولية.
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أول يشء ،بالنسبة للمستقبل ،يجب النظر إىل املستقبل من زاوية االعتامد عىل الذات أوالً ،والتعامل
مع الغري ثانياً ،وال أقصد بهذا االعتامد عىل الغري وإمنا التعامل مع الغري واالعتامد عىل الذات بنسب
أكرث وأوالً .ثم التعامل مع الغري رضوري بشكل أكرث إيجابية.
ثانياً :يجب أن نستدعي بعضنا البعض ،قبل استدعاء الغري يف التعامل مع القضايا اإلقليمية ،فالقضايا
اإلقليمية يف نهاية األمر لها أولوية ثانوية عىل الساحة الدولية ،أو لها أولوية مختلفة خارج العامل
العريب عام هي بالنسبة للعامل العريب.
ثالثاً :علينا مصارحة شعوبنا بواقع األمور داخلياً وخارجياً وإقليمياً حتى نستطيع أن ندفعهم إىل
التعامل مع الحكومات ومراكز الفكر وغري ذلك يف تقييم العمل العريب املشرتك ،وهناك يف رأيي
عدة قضايا رئيسية يجب الرتكيز عليها:
 )1الحفاظ عىل الهوية الوطنية العربية ،هناك أسباب ودوافع حقيقية لتفتيت الهوية العربية الوطنية.
 )2يجب علينا التصدي للفكر املتطرف العاملي ،مبعنى عدم قبول الغري ومبا يرتبط به من عنف
وإرهاب وغريه ،إذا مل نفعل ذلك ،من الصعب جدا ً أن ننضم إىل ركاب التقدم والتحرض ،وأن نكون
رشيكاً إيجابياً يف العامل املتحرض.
 )3علينا طرح مبادرات عربية اوالً ،لفض املشاكل اإلقليمية ،قبل أن نعتمد عىل أطراف غري عربية يف ذلك.
ما هي متطلبات النجاح؟ يف الحقيقة هذا أمر مهم ،ليك ننجح يف ما أدعو إليه علينا أن نبني دوالً
وطني ًة عرصيةً .إعادة كتابة املايض لن يفيد يف مواجهة تحديات املستقبل ،علينا احرتام القانون يف
تعامالتنا الداخلية والخارجية ،والتمسك باحرتام الغري للقانون الدويل يف التعامل معنا .علينا بشكل
خاص طرح املبادرات فيام يتعلق برثواتنا وخرياتنا الطبيعية.
يجب أن يكون واضحاً يف املواقف العربية ،متسكنا بسيادة أراضينا واستعدادنا التخاذ مواقف دون
تأخري يف حامية أنفسنا والدفاع عن النفس ،مسألة تتجاوز مسألة إعالن املبادئ واملواقف الرنانة،
إىل اتخاذ مواقف سياسية محددة وواضحة.
علينا أيضاً أن نف ّعل مسألة األمن الجامعي اإلقليمي ،ونرش األمن الجامعي عىل املستوى الدويل،
والتوازنات اإلقليمية والدولية بني الدول ليست لصالح الدول العربية .هذا يعني إرساء عالقة
مجتمعية جديدة يف العامل العريب ،ليس ألن ما مىض كان خطأ ،وإمنا ألن ما مىض وما هو قائم ليس
كافياً للمستقبل.
يف هذا السياق ،وحتى ال يساء فهم ما أذكره ،يجب إعالء القيمة الوطنية وااللتزام بالوطن كرسالة
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رئيسية .دون أن نركز بشكل أوضح وافضل عىل املجال التنموي االقتصادي واالجتامعي والعلمي
لن ننجح يف أن نكون دوالً معارص ًة ولن ننجح بأن نبني الذات بالقدر الذي يسمح لنا أن نكون
أصحاب مواقف فعالة عىل القضايا اإلقليمية سياسياً أو عسكرياً .يف هذا السياق ،البد أن يكون
الرتكيز عىل بناء طبقة وسطى واسعة االنتشار ومستقرة يف العامل العريب ،ألنها يف النهاية ميزان
أي مجتمع ،وأيضاً ميزان التوازن عىل املستوى اإلقليمي ،والطبقة الوسطى هي أساس
التوازن يف ّ
نجاح كل الدول املتقدمة عىل مدى التاريخ.
أكرر مرة أخرى ،يجب ان نبادر نحن كعرب بالتعامل والتفاعل واملبادرة أوالً لحل القضايا اإلقليمية
قبل أن نستدعي الغري لطرح أفكار بشأنها .يف الحقيقة من الصعب عىل الجميع ( ،الحضور وهم كلهم
أناس أكابر مارسوا العمل العام ،وعملوا يف مجاالت إقليمية متنوعة) ،من الصعب علينا جميعاً أن ننظر
إىل كافة املشاكل اإلقليمية يف املنطقة ،ونجد أنها يف جميع االحوال تتم إدارة النزاع أو السعي للحل
من خالل جهات أجنبية ،سواء كانت مؤسسات دولية أو كانت دوالً فاعل ًة خارج النظام العريب ،ال نجد
قضية واحدة من املغرب العريب إىل املرشق ،إىل الخليج ،النزاع القائم حالياً يتم السعي لحلها عىل أساس
مبادرات عربية ،هذا اليشء يف الحقيقة من الصعب استمراره وفعال أن يكون لنا دور فاعل.
يل أن استغل الوقت املتاح يل ولألخوة والزمالء املتحدثني ،وان اتحدث عن القضايا
من السهل ع ّ
اإلقليمية املختلفة ،ولكن رئيس الجلسة الوزير عمرو موىس كان رئييس وسيزال ملدى طويل ولذلك
سألتزم بضبط النفس بالنسبة للوقت) ،واقول نقطة واحدة يف قضية واحدة ،وهي قضية ،لألسف
منسية ،أقول ذلك خاصة ونحن هنا لحضور اجتامع ملؤسسة يارس عرفات ،القضية الفلسطينية
منسية بالساحة السياسية ،وهذا يشء غري مقبول ويشء مؤسف ،وبنفس الوقت ،يف اعتقادي ،يف
وجود رئيس وزراء ارسائيل الحايل ،ال توجد فرصة حقيقية وجادة للتفاوض إلقامة دولتني ،مع
الحكومة االرسائيلية ،ويف نهاية املطاف لن يكون هذا مضمونا.
إذن ما هو الخيار أمامنا؟ وأنا أتحدث باألساس عن الخارطة السياسية ،رأيي يجب العمل عىل
تقنني أسس النزاع الحايل ،النزاع العريب اإلرسائييل وبالتحديد فيام يتعلق بإقامة الدولتني ،تأمني
هذه األسس حتى ال يتم اسقاط بعضها مع مرور الزمن ،وتنوع أحداث الساعة .وال مينع ذلك من
اللجوء إىل املجالس السياسية املختلفة مثل األمم املتحدة ،أو األطر القانونية املختلفة .يشء آخر،
يجب الرتكيز عىل إبراز مخالفات إرسائيل اللتزاماتها القانونية الدولية فيام يتعلق بالتعامل مع
الفلسطينيني ،يف املستوى القانوين السيايس ،ويف املستوى اإلنساين ،وكل ما يرتبط مبخالفات حقوق
االنسان والحقوق الوطنية الفلسطينية يجب إبرازه يف الساحات الدولية املختلفة.
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ثالثاً يف تقديري ،عىل الجانب الفلسطيني بذل مزيد من الجهد لضامن أكرب قدر من االعرتاف الدويل
بدولة فلسطني ،برصف النظر عن وجود مسار تفاويض سلمي.
اكتفي بهذا القدر واشكركم

مداخلة السيد أمين عودة رئيس القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست
أصحاب السيادة واملعايل والسعادة ،األخوة الكرام،،
أتحدث هنا باسمي وباسم األخوة املوجودين معنا د .أحمد الطيبي ،األخ واصل طه ،األخ طلب
الصانع ،وكلنا من القامئة املشرتكة التي متثل الفلسطينيني الذين بقوا يف وطنهم رغم النكبة
وسياسات التهجري  ....وحول الهوية يك ننهي هذا النقاش يف محاولة منا ولألبد.
نحن بقينا يف وطننا بعد النكبة عام  ،48أصبحنا أضيع من األيتام عىل موائد اللئام ،نعيش يف هامشني
مزدوجني ،الهامش االرسائييل والهامش العريب ،ورغم ذلك ،كام ينبت العشب بني مفاصل الصخر،
هكذا تطورت هذه املجموعة الوطنية.
عندما كنا مقطوعني من شجرة ،قال شاعرنا عىل لسان شعبنا "سجل أنا عريب" ،ويف عام  1980ودون
عالقة مع العامل العريب وبدون التقنيات الحديثة ،كتبنا يف وثيقة السادس من حزيران التي وقع
عليها عرشات الوف من الناس ،الجملة الفارقة :ال ميكننا أن ننكر ،حتى لو جوبهنا باملوت نفسه،
حي ووا ٍع وف ّعال من الشعب العريب الفلسطيني.
أصلنا العريق ،إننا جزء ّ
انا أقول هذا الكالم ألؤكد عىل مدى رسوخ االنتامء العريب لهذه املجموعة ،وأنا اريد أن أفرق بني
بعدين يف الهوية ،البعد الثابت والبعد املتحول ،البعد املتحول يف الهوية يخضع ملتغريات لدى كل
الشعوب ،فمثالً يف املؤمتر الفلسطيني األول يف عرشينات القرن املايض جرى التأكيد عىل الهوية
القومية وليس الوطنية ،من أجل مواجهة الصهيونية بأوسع تحالف قومي وليس بالبعد الوطني
الفلسطيني ،لدرجة ان مفكرا ً فلسطينياً كبريا ً مثل خليل السكاكيني يكتب يف جريدة الدفاع "نحن
باألساس وباألساس وباألساس عرب" وكأنه ال يريد ان يذكر البعد الفلسطيني .محمد إسعاف
النشاشيبي كان يق ّرع من يشدد عىل البعد الوطني الفلسطيني ،ليؤكد عىل البعد القومي العريب.
أي تنظيم فلسطيني حتى خارج فلسطني لدى
بقيت حالتنا هكذا حتى بعد النكبة ،لهذا مل يقم ّ
مخيامت اللجوء ،وبقي األمر محصورا ً عىل النارصيني أو البعثيني أو القوميني العرب .اىل أن تأسست
منظمة التحرير عام ،1964وحركة فتح التي أطلقت العمل املسلح عام .1965
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وبعد انتكاس األنظمة القومية العربية يف حرب حزيران  ،67أخذ البعد الوطني الفلسطيني مداه.
هذه املتغريات ،أُسميها بالبعد املتحول من الهوية وليس بالبعد الثابت ،ليس بال  .DNAوالبعد
املتحول قد يتحول حتى يف اليوم الواحد ،مثالً املتدين عندما يكون يف مكان علامين يشعر بتدينه
أكرث ،أنا كعريب فلسطيني عندما أكون يف مطار (بن غوريون) ويتم تفتييش ،أشعر بانتاميئ القومي
أكرث ،عندما أكون يف دولة عربية أشعر بالبعد الوطني أكرث ،حتى عىل مستوى اليوم الواحد ميكن
ان تكون تغريات عىل مستوى الهوية ،أنا ال أتحدث عن هذا ،أنا أتحدث عن البعد الثابت الراسخ
للهوية ،نحن عرب فلسطينيون حافظنا عىل هذا االنتامء رغم كل الظروف الصعبة.
وأكرث من ذلك ،يف البعد الفلسطيني ،يستطيع األخوة الحضور أن يقولوا يبدو اننا ال نخرج إىل
الشوارع بعرشات اآلالف إالّ من أجل القضية الفلسطينية العامة ،سواء أكان العدوان عىل غزة
يف ستة حروب ،أو اجتياح الضفة بعد االنتفاضة الثانية ،وقبل ذلك مجزرة الخليل ،بل وقبل ذلك
مجزرة األقىص ،وقبل ذلك مجزرة صربا وشاتيال ،وفقط يوم األرض كان له البعد املحيل القومي
الذي خرجنا عىل إثره إىل الشوارع بعرشات اآلالف وليس مئة هنا وألف هناك ،هذا يؤكد طبعاً أننا
ننتمي إىل شعبنا انتام ًء وطنياً ،وانتامء قضية ،ولكن ليس فقط انتام ًء إىل شعبنا الفلسطيني وإمنا إىل
أمتنا العربية .قلت أننا يف الخمسينات كنا أضيع من األيتام عىل موائد اللئام ،يف العام  1958أسسنا
الجبهة الشعبية التي ضمت القوميني والشيوعيني ،ويف العام  1959انفضت هذه الجبهة ولكن ليس
عىل خلفية محلية ،وإمنا عىل خلفية النقاش والخصام بني جامل عبد النارص يف القاهرة وعبد الكريم
قاسم يف العراق ،لهذه الدرجة ننتمي إىل األمة العربية.
املد الديني السيايس بعد  1967وبعد  1979وصل إىل الضفة الغربية وقطاع غزة ثم إىل بالدنا ،بعد
الحرب األهلية يف لبنان ترسبت الطائفية إىل قرى يف الجليل ،لهذا انتامؤنا إىل األمة العربية هو أيضاً
انتامء قومي وانتامء قضية ,إذا أجمعنا أن هذا املوضوع محسوم ،يعني ،يف عرص بدون تقنيات،
وبدون وسائل اعالم حسمنا هذا األمر ،فكيف اليوم؟ هذا األمر محسوم ويجب أالّ نناقشه كثريا ً حتى
يف املستقبل ،هذا املوضوع انتهى .نحن من خالل هذا االنتامء الراسخ ومن خالل هذه الثقة الكبرية
نريد أن نؤثر عىل املجتمع االرسائييل العام ،نحن ال نريد أن نعزل أنفسنا ،ال نريد أن نؤثر عىل بعضنا
البعض ،نحن موجودون يف بلد فيه  %80من املواطنني يهود و %20عرب فلسطينيون ،الهاجس األكرب
لدى نتنياهو هو هذه الجامهري العربية الفلسطينية ،وأنا سأقول من أين ينبع هذا الهاجس.
نتنياهو كان يف املعارضة عندما كان رابني رئيساً للحكومة ،واعتمد عىل النواب العرب ،كان لرابني
 56مقعدا ً وللعرب خمس مقاعد وصل املجموع إىل  61مقعدا ً من أصل  ،120فكان السؤال املركزي:
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بأي حق يقرر العرب للدولة اليهودية؟ يف العام  1996ويف االنتخابات بني نتنياهو وبرييس كان
ّ
الفرق  30ألف صوت ،أي يستطيع العرب الفلسطينيون أن يقرروا من يكون رئيس الحكومة ،لهذا،
نزع الرشعية عن املواطنني العرب هي االسرتاتيجية األكرث مثابرة عند نتنياهو عىل االطالق .من
هنا نستطيع أن نفهم ملاذا رفعوا نسبة الحسم ،ونستطيع كذلك ان نفهم خطابه يف يوم االنتخابات
بأن العرب يذهبون بكميات يف الحافالت إىل صناديق االقرتاع ،ومن هنا نستطيع ان نفهم خطاب
ديزنغوف يف تل ابيب ح ّرض علينا  ،ويقف كل اسبوعني تقريباً عىل املنرب يف الكنيست من أجل
التحريض عىل النواب العرب الفلسطينيني ،هذا ليس تحريضاً عفوياً ،هذه رؤية ،الرؤية تقول :إذا
كان ال  %20هم مواطنون رشعيون ،سيفقد نتنياهو الحكم بشكل شخيص ،لكن التوازن أيضاً بني
املعسكرين سيختل بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لليمني املتطرف ،لهذا ،فاالسرتاتيجية األكرث جدية
لدى نتنياهو ولدى اليمني االرسائييل هي إخراج املواطنني العرب خارج دائرة الرشعية.
نحن نقول أن املعادلة هكذا ،إما أن الرشعية تُستمد من البعد القومي اليهودي ،وإما أنها ت ُستمد
من البعد املدين لكل املواطنني ،وهذه معركة دميقراطية صميمية ،ونحن ،من أجل أن نخوض هذه
املعركة يجب أن نبني اسرتاتيجياتنا ،ويجب ان نبني أسلوباً صحيحاً.
أنا أقول لكم بوضوح ال نذهب إىل الكنيست من أجل مخاطبة املواطنني العرب وحسب ،ولو أردنا
أن نخاطب املواطنني العرب لبقينا يف اللجان الوطنية لدينا ،لبقينا يف النارصة وأم الفحم ،ولتحدثنا
إىل بعضنا البعض ،ملاذا ذهبنا كل هذه الطريق إىل الكنيست؟ من أجل أن نتحدث فقط مع أنفسنا؟
الجواب :ال ،من أجل أن نتحدث مع كل املواطنني ،وهذه اسرتاتيجية ،وعندما نذهب إىل التلفزيون
االرسائييل باللغة العربية ،هل هدفنا أن نوجه رسالة إىل شعبنا؟ فلدينا وسائل إعالم خاصة بنا ،نذهب
من اجل أن نوجه رسالة إىل كل املجتمع .أريد أن أقول :ان خوضنا بدون تأتأة يف العمل السيايس يف
إرسائيل ،ويف املجتمع اإلرسائييل العام ،مع كل القناعة والثبات النتامئنا الوطني الفلسطيني ،بهذا
نقدم خدمة جليلة ،ليس فقط إىل أبناء شعبنا داخل إرسائيل ،وإمنا إىل الشعب الفلسطيني برمته.
كل احتالل يزول بعاملني :العامل األول والجوهري األسايس هو املقاومة بالشكل الذي يختاره
الشعب الواقع تحت االحتالل.
العامل الثاين هو الرأي العام داخل الدولة التي متارس االحتالل .يف هذا املقام لنا ما نفعله ،ولنا ما
نؤثر ،وال نريد أن نعزل هذا الصوت ،وال نريد أن نعزل هذه القوة ،نريد أن نبني جسورا ،ال أن
نحرق جسورا  ،هذه املعادالت هي معادالت مهمة جدا ً بالنسبة لنا.
يف املدة األخرية يجري الحديث عن تدويل قضيتنا ،قضية الفلسطينيني يف الوطن ،أريد أن أقول
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مالحظتني ،املالحظة األوىل :هذا أمر مهم للغاية ،العامل ينظر إىل االحتالل كحالة مؤقتة ،كم سنة،
خمس سنني ،سبعة ،ولكن هناك يشء يف الرأس اسمه حالة مؤقتة ،لهذا يتساهل مع انتهاكات
هنا وهناك ،ولكن العامل ال يستطيع التعامل مع ارسائيل كحالة مؤقتة ،وال يستطيع ان يصرب عىل
انتهاكات قوية هنا وهناك ،لهذا ففضح ارسائيل من الداخل ،الهجوم عىل املواطنني العرب ،قضم
الهامش الدميقراطي ،رضب حركات يسارية يهودية ،وأقول لكم ما هو الهدف االسرتاتيجي لرضب
هذه الحركات ،الهدف هو تحييد هذه الحركات من أجل البطش باملواطنني العرب .هذا أمر مهم
أن يد ّول ،ولكن املهم أن نعرف كيف ند ّول هذه القضية ،بأي لغة ند ّول هذه القضية.
الصهيونية نجحت يف أن تقنع األغلبية الساحقة من اليهود بأن الالسامية ظاهرة أبدية ،وأن اليهود
ال يستطيعون أن يعيشوا بني ظهراين العامل ،وبأن العداء لليهود مستأصل ،لهذا فإن مسعانا الشعبي
من أجل تطوير وضعنا ،يجب أن نعرف كيف نتوجه للعامل ،يك يكون هذا الوضع مساعدا ً لنا وأن ال
ينقلب علينا .هذا املوضوع بحاجة إىل دراسة جدية من أجل أن يكون البعد الدويل يعدا ً مفيدا ً .يف
نهاية املطاف ،البعد الدويل مهم ،ولكن األهم عىل االطالق هو نضالنا داخل الوطن .وشكرا ً لكم.

مداخلة السيد د .نارص القدوة رئيس مجلس ادارة مؤسسة يارس عرفات
شكرا سيادة الرئيس ،شكرا لكم جميعا،،
أنا سأتحدث عن التحديات التي تواجه الواقع الفلسطيني ،وسأتحدث بدرجة عالية من الرصاحة.
أود يف البداية تحديد أربعة تحديات:
التحدي األول يتمثل بالضعف الشديد للمؤسسات الفلسطينية ،خاصة املؤسسة السياسية ،وتأثريات
هذا الضعف عىل املجتمع الفلسطيني ،وعىل الواقع املحيط ،وهي بطبيعة الحال تأثريات سلبية.
التحدي الثاين هو االنقسام السيايس والجغرايف الفلسطيني ،وهذا حدث كام نعلم جميعاً بعد أن
تعززت قوة االسالم السيايس يف فلسطني ،وهي ظاهرة جديدة نسبياً يف فلسطني.
التحدي الثالث هو انهيار العملية السياسية مع ارسائيل ،وامعان ارسائيل يف مرشوعها البديل ،وإن
كان ال يوجد بعد توافق تام يف ارسائيل حول شكله النهايئ ،لكن اتجاهه العام هو دولة يهودية يف
كل فلسطني واستمرار االستعامر االستيطاين لألرض الفلسطينية ،واالستيالء عىل كل يشء.
التحدي الرابع هو انهيار األوضاع يف االقليم ،وهنا ألتقي كثريا ً مع ما تفضل به االستاذ نبيل فهمي.
انهيار األوضاع يف اإلقليم وبالتايل الضعف الشديد الذي انتاب الرافعة األساسية للقضية الفلسطينية
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وهي الرافعة العربية ،وحتى رمبا التأثري السلبي الذي حل بالقضية الفلسطينية بسبب ما يجري
حولنا يف االقليم ،أي يف بعض الدول العربية .هذه هي التحديات الرئيسية من وجهة نظري،
والسؤال يبقى ،كام طُرح قبل ذلك ،ماذا نفعل يف مواجهة كل ذلك؟
بالنسبة للتحدي األول اعتقد أن املطلوب هو إعادة االعتبار للمؤسسة السياسية الفلسطينية
وإعادة بنائها ،تفعيل الحياة السياسية الداخلية ،دمقرطة أوضاعها داخلياً ،واألهم رمبا ،اتخاذ
مواقف سياسية واضحة تعيد ثقة الشعب بهذه املؤسسة السياسية .طبعاً هذا الكالم ليس كالماً
نظرياً ،نحن نتحدث عىل سبيل املثال عن منظمة التحرير الفلسطينية ،املجلس الوطني الفلسطيني
مل ينعقد منذ عرشين عاماً ،نحتاج إىل عقده ،تجديد دمائه ،نحتاج إىل مجلس مركزي جديد ،نحتاج
إىل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ،ويجب أن نقوم بنفس العمل مع النقابات ،مع التنظيامت
السياسية ،االنتخابات العامة ،الكثري من هذه املؤسسات يجب بالفعل أن نعيد بناءها ،وأن نف ّعل
الحياة السياسية الداخلية ،ودمقرطة األوضاع كام ذكرت ،وبدون ذلك ستكون هناك كارثة كربى
تحل بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية.
يف مواجهة التحدي الثاين علينا ،بطبيعة الحال ،أن نعمل من أجل إنهاء االنقسام واستعادة وحدة
النظام السيايس الفلسطيني ووحدة الجغرافيا ،من وجهة نظري هناك ثالثة متطلبات أساسية لتحقيق
ذلك ،املتطلب األول قبول حامس بشكل واضح ال يقبل التأويل بالتخيل عن سيطرتها عىل قطاع غزة
مبا يف ذلك السيطرة األمنية والسيطرة اإلدارية والسيطرة عىل كافة مناحي الحياة ،مهام كان هذا
صعباً ،يجب أن يكون القبول بهذا واضحاً .واملتطلب الثاين هو القبول الواضح من قبل حركة فتح
بالرشاكة السياسية الكاملة مع حركة حامس يف النظام السيايس ،مبا يشمل منظمة التحرير الفلسطينية
بهيئاتها املختلفة ،والسلطة الفلسطينية أيضاً بهيئاتها املختلفة ،الحكومة والجهاز الوظيفي يف قطاع
غزة والضفة الغربية .واملتطلب الثالث هو التوافق السيايس الربامجي وليس الكالم النظري فقط،
كالم جدي ضمن برامج ،برنامج ملنظمة التحرير الفلسطينية ميثل االجامع الوطني الذي يلزم كل
قطاعات الشعب الفلسطيني ،وأظن أن مركزه هو إنجاز االستقالل الوطني وتحقيق السيادة يف
دولة فلسطني عىل حدود الـ  1967وعاصمتها القدس .وبرنامج آخر للحكومة ميك ّنها من أن تتعامل
مع العامل الخارجي ،مع ارسائيل ،مع الغرب الذي يدفع الجزء الكبري من الفاتورة ..الخ.
إذن يجب أن يكون هناك وضوح يف األساس السيايس للعمل املشرتك ،يتفرع عن هذه املتطلبات
األساسية عدد كبري من املسائل املهمة األخرى ،السالح ،أشكال املقاومة ،املوظفني ،تعزيز الحياة
الدميقراطية ،االنتخابات ،متى وكيف...الخ من كل هذه االمور.
برأيي أنه بدون املوافقة واالتفاق عىل هذه املتطلبات ،ال توجد إمكانية لتحقيق ،ال أريد أن

24

استعمل مصطلح املصالحة ألنه أصبح مقيتا ،إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة( ،سوف نسمع من
األخ عزام بعد قليل) أنا برأيي أنه مهام بلغت حنكة األخ عزام والفريق ،ومهام بلغت حنكة
ومحاوالت األخوة من الجانب اآلخر ،لن يكون ممكناً إنهاء االنقسام ،ليس بسبب يتعلق بهم ،لكن
بسبب غياب املوافقة الواضحة عىل هذه املتطلبات الثالث من قبل الجانب اآلخر.
ميكن أن نختلف قليالً من يتحمل املسؤولية األكرب ،برأيي حامس تتحمل املسؤولية األكرب ،اآلخرين
ميكن أن يروا غري ذلك ،لكن موضوعياً األمور هكذا وال ميكن ان نتجاوز هذه الحقيقة.
التحدي الثالث ،ماذا نفعل يف مواجهة انهيار العملية السياسية واملرشوع االرسائييل البديل ،يجب
أوالً إعطاء األولوية املركزية ملحاربة االستعامر االستيطاين يف فلسطني ،داخلياً وإقليمياً ودولياً،
ال بد من تعبئة الشعب الفلسطيني يف كافة قطاعاته ،ال بد من الترشيع ،ومن تحريم العمل يف
املستعمرات ،وال بد من تحريم التعامل مع منتجات املستعمرات ،يعني عملية تعبئة حقيقية
للمجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته ،مو ّجه ومسخّر يف هذه الحرب ضد االستعامر االستيطاين.
إقليمياً ،عىل الدول العربية ،مبا يف ذلك الدول التي لها معاهدات مع إرسائيل أن تتخذ خطوات تنفيذا ً
اللتزاماتها التعاقدية وفقاً للقانون الدويل اإلنساين ،بإجراءات معينة للمساهمة يف هذه الحرب.
دولياً ،يجب أن نخلق منظومة متكاملة من العقوبات عىل املستعمرات واملستعمرين والهيئات
التي تعمل يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،هذا مختلف عن الـ  BDSأو حركة املقاطعة ،فالثانية
تعتمد عىل القيم االخالقية والسياسية ،أنا أتحدث عن منظومة تقوم عىل أساس قانوين ،الدول
ُمجربة عىل القيام بواجباتها ضمن هذه املنظومة.
إذن ،األهمية املركزية ملحاربة االستعامر االستيطاين باعتباره الخطر املركزي الذي يواجه الشعب
الفلسطيني ،والوجود الوطني الفلسطيني.
األمر الثاين يبدو أنّه تحصيل حاصل ،لكن اعتقد أن هناك حاجة إلعادة التأكيد عىل الهدف الوطني
املركزي للعمل الفلسطيني ،طبعاً هو جوهر االجامع الوطني ،رمبا بصياغات مختلفة ،وهنا الصياغة
الالزمة ،عىل ما أعتقد ،هي انجاز االستقالل الوطني ومامرسة السيادة ،بدال من الصياغة" :إقامة
الدولة ،وبدالً من حل الدولتني" ،ألن هذا االنجاز هو الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني ،وليس
نتيجة التفاوض ،والتفاوض مع ارسائيل يأيت لتحقيق أشياء أخرى ،مبا يف ذلك طبيعة العالقة،
والحدود النهائية ..الخ.
لكن املطلوب أيضاً ،إعادة تأكيد هذا ،ألن الكالم كثري عن حل الدولة الواحدة ،وهي بالحقيقة يوتوبيا
وكالم فارغ ،فقط يلحق رضرا ً شديدا ً بالقضية الفلسطينية ،ألن النتيجة العملية الوحيدة لكالم من
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هذا القبيل هو رشعنة االستعامر االستيطاين ،ألنه عندما تزيل خط الهدنة لعام  1949لن يعود هناك
أساس قانوين ،ألنه ال قانونية وال رشعية لالستعامر االستيطاين لألرض الفلسطينية ،عىل األقل يجب
التمسك مبركزية هذا الهدف الوطني مع هذه الصياغة التي تستجيب لبعض التطورات السياسية.
األمر الثالث املطلوب هو إنهاء العملية السياسية القدمية كام عرفناها ،وإنهائها إىل غري رجعة،
وال نبقى ندور حولها ،لكن باملقابل املطالبة بعملية سياسية جديدة ،عىل أسس جديدة ،ومبقاربة
مختلفة ،مبقتىض هذه املقاربة يقوم املجتمع الدويل ممثالً مبجلس األمن بوضع األساس الواضح
للحل السيايس الذي ميكن عىل أساسه أن تقوم العملية السياسية ،ليست االطراف من يفعل ذلك،
إمنا املجتمع الدويل واستنادا ً للعديد من القرارات السابقة ،طبعاً ،أعرف ان هذا األمر صعب ،لكن
إذا كان هناك مثة ثبات سيايس واضح من الجانب الفلسطيني ميكن أن يقود إىل نتائج معقولة ضمن
فرتة زمنية ال بأس بها ،لكن نستطيع ان نتحملها ،ال يوجد اختصارات ،وبدون محاربة االستعامر
ودون حرب حقيقية عليه ،وبدون مطالبة جدية مبقاربة مختلفة تنهي العملية القدمية وتبدأ
بعملية جديدة ،لن نحقق أي تقدم يف هذا املجال.
التحدي الرابع واألخري هو طبعاً التحدي اإلقليمي ،أعرف أن األخوة اآلخرين أعلم مني يف هذا
املجال ،لكن وبشكل رسيع ،علينا أن نستمر يف مواجهة املنظامت االسالمية املتشددة أو العنف
اإلسالموي ،ليس فقط بأشكال أمنية ،وإمنا أيضاً بأشكال فكرية وسياسية ،وبإمعان الفكر الحقيقي
بالبدائل الالزمة لهذه املواجهة ،لكن يجب أن نكون عارفني أن هذه املعركة بال هوادة ،بنفس
الوقت علينا رمبا أن نتوصل إىل استنتاجات نهائية باتجاه ما يسمى بالتيار االسالمي املعتدل ،هل
يوجد أمل منه أم ال؟ وهذا ،أعتقد ،يجب ان يتم ضمن أدوات قياس واضحة املعامل ،يعني أوالً يجب
ان يلتزم الجميع بقبول التقاسم الوطني والتناسق الوطني ،ال وجود لتنظيامت عابرة للحدود ،ألن
هذا يُدخلنا يف مفاهيم سياسية ،وأيديولوجية مختلفة ،إذا كان هناك قبول يف التقسيم الوطني ميكن
أن يكون هناك مدخل صغري يقوم عىل أساسه ،يجب أن يكون عىل أساسه الرفض املطلق للعنف
االسالمي ويجب ان يكون جزءا ً منه.
يجب أن يكون هناك قبول حقيقي للدميقراطية وتداول السلطة ،وأن يكون كل ذلك عىل أساس
مراجعات فكرية واضحة وملزمة لهذه االتجاهات حتى تصبح املسألة جادة وإالّ لن يكون هناك
فرق بينهم وبني االطراف التي تتبنى العنف.
يجب أن نتعامل مع كل هذه الظاهرة بأسلوب أو بآخر ونريد حل هذه املسألة بطريقة واضحة
ذهنياً تساعدنا يف امليض قدماً لألمام.
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النقطة الثانية هي رفض الطائفية يف الحقيقة ،وأساساً فكرة التناقض الطائفي السني – الشيعي
التي سوف تسبب دمارا ً واسعاً للمنطقة ،ال بد من رفض هذا ،والتمسك بالبعد االسالمي الحقيقي،
هذا ال يعني قبول سياسات إيرانية خاطئة ،ال يعني السامح إليران بالتغلغل ومامرسة نفوذ ال
مجال له يف بعض الدول العربية ،عىل سبيل املثال ،ليس هذا املقصود .لكن هذا ميكن مواجهته عىل
قاعدة املوقف العريب املجابه ملثل هذه السياسات ،وإن شئت عريب فاريس ،لكن ليس سني شيعي،
هذه مسألة تنم عن مخاطر جديدة وأعتقد إذا مل يتم مواجهتها حالياً سنقع يف مخاطر هائلة الحقاً.
أخريا ً حسم املوقف باتجاه املحافظة عىل الدولة الوطنية ،كام نعرف خاصة يف سوريا ويف العراق،
يجب املحافظة عىل الدولة الوطنية .أنا أؤمن بالوطنية بداي ًة ثم بالدولة الوطنية ألنها أساس
النهوض العريب الذي يجب ان نتمسك به ،هناك نقاش كبري حول تقسيم هذه الدول ،ومناقشة
املسألة الكردية ،قبل انتظار ما ينتج عن مؤمتر جنيف بالنسبة لسوريا.
عىل النخب السياسية أن تناقش هذه املسألة وتحسمها بشكل أو بآخر للمحافظة عىل الدولة
الوطنية فنحن معها إىل النهاية ،ال ميكن إعادة النظر عىل أرضية مسائل معينة ،وبدون هذا سيكون
الوضع صعباً جدا ً خالل املرحلة القادمة ،ويجب أن منتلك األساس النظري للمواجهة السياسية ،هذا
ما حاولت ان اقدمه من خالل هذه النقاط وعىل عجالة ،ومل أتطرق إىل تفاصيل الحركة السياسية،
إمنا بعض املفاهيم التي عليها يجب ان تستند الحركة السياسية ،باعتبارها املفاهيم امل َو ِّجهة ،إذا
كان عليها اتفاق ،نريد ان نتفق عىل مفاهيم واضحة عند تصدينا ملعالجة هذه املشاكل الكربى التي
تحيق بالقضية الفلسطينية وباملنطقة العربية بشكل عام .شكرا ً.

السيد عزام األحمد
ال بد أن أشري أوالً إىل أن حركة حامس تأسست يف نهاية عام  1987بعد انطالق االنتفاضة االوىل
بشهرين ،وقبل ذلك كان الشهيد الخالد يارس عرفات قد أمىض خمسة وعرشين عاماً وهو يحاول
أن يقنع حركة االخوان املسلمني أن ينضموا إىل مسرية الثورة الفلسطينية املعارصة دون أي نتيجة،
وكان يل رشف املشاركة يف جزء من تلك اللقاءات يف بغداد والكويت .أيضاً بعد تشكيل حامس،
وعندما قامت السلطة الفلسطينية ،جرت محاوالت كثرية إلقناعها باالنضامم للمسرية الوطنية يف
ضوء إقامة السلطة الوطنية وفق اتفاق أوسلو ،عىل أساس ان هذه خطوة يف الطريق نحو إقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة ،ولكن ،حامس رفضت أيضاً وبشدة ،وكثري من الجالسني هنا شهدوا
صدامات مسلحة ،ومحاوالت وصلت حد املس بشخص يارس عرفات يف أحد مساجد غزة .أخريا ً
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نجح األخ أبو مازن عام  2006بإقناعهم باملشاركة يف االنتخابات الثانية ،علامً أن ظروف االحتالل
عام  1996كانت أفضل من الظروف عام  ،2006وصفت الظروف يف انتخابات عام  1996بانها
خيانة ،ولكن ال أدري كيف أصبحت االنتخابات عام  2006وطنية.
ومث ّة إشارة أقولها للتذكري فقط ،نحن مل نوقع إال اتفاق مصالحة واحد ،ليس صحيحاً أن هناك
سلسلة اتفاقات ،وهو االتفاق الذي وقعته حركة فتح يف  2009/10 /15ورفضت حامس التوقيع
رغم اتفاقها املسبق وبعض االخوان وهنا أقصد اللواء محمد إبراهيم وهو موجود يف الجلسة كان
شاهدا عىل املشاركة ،وانا كنت من الذين توقعوا أن حامس لن تحرض ،وقلت ذلك للوزير أحمد ابو
الغيط والوزير املرحوم عمر سليامن ،ورغم انني مل أكن من املوافقني عىل التوقيع ولكن الرئيس
رص عىل التوقيع ،وفعالً اعطونا مهلة اسبوع وجئنا للقاهرة ووقعنا وحامس مل تحرض،
ابو مازن أ ّ
وطلبت من األخوة يف القيادة املرصية آنذاكِ ،
أصدروا بيانا ،حسب وعدكم ،من التزم ومن مل يلتزم.
جاءين إىل الفندق اللواء محمد إبراهيم وسلمني البيان الذي ميتدح فتح عىل التزامها وح ّمل حامس
مسؤولية عدم التوقيع ،هذه حقائق يجب أن تبقى ألن لها مدلوالت حتى هذه اللحظة.
هناك اتفاقات قبل االنقسام ال عالقة لها باالنقسام ،تأيت ضمن جهود القيادة الفلسطينية لضم
حامس إىل املسرية الوطنية ،أبرزها إعالن القاهرة  2005الذي تم التوقيع عليه يف مدينة 6اكتوبر
بحضور كل الفصائل الفلسطينية مبا فيها حركتي حامس والجهاد االسالمي ،من أجل تشكيل مجلس
وطني جديد وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خالل اقامة انتخابات حيث ما أمكن،
وبالتفاهم حيث ال ميكن ذلك.
وهناك اتفاق آخر بطبيعة سياسية استكامالً للجهود ،قبل االنقسام أيضاً ،أُطلق عليه وثيقة الوفاق
الوطني عام  2006والذي يطلق عليه البعض وثيقة األرسى ،ويف الحقيقة يبتعد كثريا يف مضمونه عن
وثيقة األرسى ولكنه استند إليها ،وأُشهر اتفاق املصالحة يف  2011 /5/4بعد التوقيع عليه من قبل
حامس ،ثم من الفصائل ،والفصائل مل تتأخر ألننا طلبنا منهم االنتظار حتى توقع حركة حامس ،أي
قضينا حوايل السنتني دون توقيع من قبل حامس ،علامً أن الوثيقة نفسها التي وقعتها فتح عام 2009
مل تختلف وال بكلمة واحدة عن الوثيقة التي وقعتها حامس عام  2011الثالثة أسطر األوىل منها شكر
للرئيس مبارك عىل رعاية مرص للمصالحة (كان الرئيس مبارك محتجزا ً يف رشم الشيخ) ورغم ذلك
وقعوا الوثيقة ،وطلب منا االخوان التوقيع عىل الوثيقة من جديد لذهاب مبارك ولوجود املجلس
العسكري( ،فقط عليكم فهم املغزى من ذلك وملاذا قلتها) ،إذن ملاذا التأخري؟ سنتان مل توقعوا ومل
تضيفوا كلمة واحدة ومل تغريوا كلمة واحدة ،ووقع االتفاق .فلامذا مل توقعوا من البداية عام .2009
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وبقينا ندور يف حلقة مفرغة دون أي خطوة لألمام إىل أن ُحلت عقدة َمن يرأس حكومة الوفاق
الوطني يف إعالن الدوحة الذي وقع يف عام  ، 2012وبعد أربعني دقيقة من توقيع األخ خالد مشعل
عىل االعالن ،أصدرت حامس يف قطاع غزة بياناً برفض االعالن ،وبعد أسبوع جئنا إىل القاهرة
وطلب األخ خالد مشعل من األخ ابو مازن إرجاء تنفيذ االتفاق ،ومل نبدأ بالتنفيذ إال بعد سنتني
أي يف  ،2014/4/23جرى اجتامع يف غزة بني وفد من منظمة التحرير وكنت أنا رئيسا للوفد ،وكان
يف الوفد بعض االخوان من املتواجدين يف القاعة ،مل ِ
نأت بجديد ،ومل يكن إعالن أو اتفاق جديد،
إمنا هو آليات لتنفيذ ما تم االتفاق عليه سابقاً ،يف غضون ذلك شُ كلت حكومة الوفاق الوطني يف
 ،2014/6/20وبعد أقل من أسبوع بدأ التخريب عىل الحكومة يف غزة عندما هوجمت البنوك
بسبب قضية الرواتب ،دون أي مربر وكأنه ال يوجد قانون وال نظام وال حكومة وال يشء.
ظهر أن األخوة يف حامس ال يريدون أن يعطوا فرصة لحكومة الوفاق الوطني ،وبعد عرشة أيام
شنت إرسائيل الحرب العدوانية األخرية عىل قطاع غزة ،فغطت عىل املوضوع متاماً ،واستمرت
طيلة الحرب ،وجمد كل يشء ،ألننا قلنا يجب أن نتوحد ،ونرتك كل الخالفات جانباً حتى نجابه
العدوان االرسائييل عىل قطاع غزة .لألسف وبعد الحرب ،مل تُع َط الحكومة فرصة ،وسمعتم
عن احتجاز الوزراء يف الفنادق ،وكيف ُمنعوا من دخول وزاراتهم تحت حجج ،ال يسمح الوقت
بالحديث فيها وكلها معروفة ،وأنا أحببت أن أشري إليها .واعتدي عىل وزير الصحة الذي ذهب أثناء
العدوان االرسائييل للمشاركة واالرشاف عىل معالجة جرحى العدوان.
متسكنا بحكومة الوفاق رغم أنها ال متارس كامل مهامها ،تعمل يف الضفة وغري مسموح لها أن
تعمل يف غزة ،وقامت وتقوم بدفع أكرث من  100مليون دوالر شهرياً لتلبية احتياجات أهلنا هناك،
وقلنا من أجل انجاح سياسة االعامر عىل ضوء مؤمتر القاهرة ،ونتمسك بشعرة معاوية مع حامس،
وبحكومة لعلها تلغي وجود حكومتني يف فلسطني.
حاولنا بعد نهاية الحرب إنقاذ حكومة الوفاق الوطني رغم الخالف بني حامس ومرص بسبب تدخل
حامس بشؤون مرص الداخلية وفق االتهامات املرصية ،أقنعنا األخوة يف مرص أن يستضيفونا مرة
أخرى واجتمعنا يف القاهرة يف  2014/9/25وأصدرنا شيئاً أسمه تفاهامت القاهرة لحل االشكاليات
التي تحدثت عنها حامس حول عمل حكومة الوفاق الوطني ،ولكن لألسف مر شهران وجرت
التفجريات يف غزة ،وتفجري املنصة إلحياء ذكرى شهيدنا الخالد يارس عرفات ،وتجمد كل يشء،
وحاولنا أكرث من مرة ولكن دون فائدة ،ونحن يف حركة فتح أوقفنا االتصاالت يف بداية شهر ترشين
األول /أكتوبر املايض ،ث ّم حاولنا معهم يف لقاء بريوت يف ظل الهبة الشعبية الراهنة ،حتى نطور
الهبة ووضع املقاومة الشعبية يف فلسطني ،لكن دون فائدة.
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جاءنا اقرتاح من قطر عرب األخ صائب عريقات بإجراء حوار وإنقاذ الوضع وتشكيل حكومة وحدة وطنية
بدل حكومة الوفاق الوطني ،وفق الرؤية التي طرحها الرئيس أبو مازن ،وافقنا عىل الفور ،وأجرينا
اتصاالت من أجل التمهيد للقاء ،وفعالً حصل اللقاء يف الدوحة قبل عرشة أيام ،قلنا لألخوة يف حامس ال
نريد أن نفتح الورقة املرصية ،ال نريد أن نتحاور من جديد ،لدينا وثيقة كافية ،املطلوب صدق بااللتزام،
وإرادة وطنية للتنفيذ ،قلنا لهم أنتم مل تلتزمون (بهذه الرصاحة ) وأبلغنا ذلك للحكومة القطرية قبل
أن نلتقي مع حامس ،نحن جئنا لنقطتني ،نقرتح آليات لتنفيذ ما سبق أن تم االتفاق عليه ،التغيري فقط
بدل حكومة وفاق ،حكومة وطنية من الفصائل وهذا ال مينع وجود كفاءات وطنية مستقلة يف الحكومة.

بعد حوار استمر ملدة يومني توصلنا إىل مقرتح آليات بالشكل التايل:
اوالً) تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية تقوم مبهامتها ومسؤولياتها وصالحياتها وفق القوانني
واالنظمة املعمول بها يف السلطة الوطنية الفلسطينية ،تقوم بواجباتها تجاه أهلنا يف غزة ويف
الضفة وبدون أي تدخل من أي جهة يف غزة او يف الضفة ،تقوم باملساعدة يف تنفيذ اتفاق املصالحة
ومعالجة آثار االنقسام بكل صوره وأشكاله.
رص األخوة أن يطرحوا قضية املوظفني الذين تم تعيينهم مرة أخرى ،لكن قلنا لهم هذا موجود
أ ّ
باالتفاق ،ارجعوا للورقة املرصية فقد نصت عىل تشكيل لجنة إدارية وقانونية ملعالجة هذه
املشكلة وأنتم مل تلتزموا ،نتمسك بذلك ونرتك لرئيس السلطة عندما تلتقون تبحثوا هذه املسألة،
وتم االتفاق عىل هذه النقطة.
ثانياً) إجراء انتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،يقوم الرئيس بالتشاور
لتحديد موعد مالئم لالنتخابات الرئاسية والترشيعية ،خالل هذه الفرتة يتم التفاهم ومعالجة
القضايا العالقة املتعلقة باالنتخابات يف ضوء ما سبق أن تم االتفاق عليه.
أيضاً طرحوا نقاطاً أخرى وافقنا أن نناقشها ،وهي ليست جديدة ،موعد اجتامع املجلس الترشيعي،
قلنا لهم يف ظل الخالف القائم نتمسك مبا تم االتفاق عليه ووقعنا عليه ثالث مرات سابقاً.
بعد تشكيل الحكومة يجتمع رؤساء الكتل والقوائم الربملانية ،ويتفقوا عىل موعد ويطلبون من الرئيس
تحديده ،وهذا ما تم بالفعل .ثم لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ،والبعض يحاول
تسميتها إطار قيادي مؤقت ،وأنا أقول لكم ال يوجد عىل االطالق يشء اسمه إطار قيادي مؤقت ،هذه
لجنة وتقليد فلسطيني منذ عام  ،1969تُشكّل عندما يُشكّل مجلس وطني جديد ،من األمناء العامني
للفصائل ومن اللجنة التنفيذية للمنظمة ،لكن البعض أراد أن يحولها إىل قيادة فلسطينية جديدة ،وهذا
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ما رفضناه وأبرزنا الوثائق املوقعة ،واتفقنا عىل عقد اجتامع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية ،بعد خمسة أسابيع من تشكيل الحكومة ،ثم أعطينا ألنفسنا مهلة ملدة اسبوعني حتى نعود
إىل فصائل املنظمة التي شاورناها قبل الذهاب وأعطتنا املوافقة عىل الذهاب ،ألننا تعودنا يف حركة فتح
أال نترصف منفردين ،وأيضاً حامس تعود إىل قيادتها ،فاملؤمن ال يلدغ من جحر واحد مرتني ،ألننا عندما
كان خالد مشعل يوقع يتم الرفض بعد اربعني دقيقة ،وخالد مشعل رئيس وفد الدوحة ،وقلنا نجتمع
بعد اسبوعني إذا كان هناك مالحظات جوهرية ،ثم يحرض الرئيس ابو مازن.
لألسف يف االسبوع الذي سبق الذهاب للدوحة ،ويف يوم وصويل هناك ،كانت كل الترصيحات تصدر
من غزة سلبية وضد الجهد املبذول ،وطرحنا ذلك عىل األخ خالد مشعل وعىل الجميع .وأيضاً بعد
عودتنا من الدوحة وبعد مرور يومني ،بدأت حامس بتوزيع الورقة كتعميم داخيل ،بدأت تصدر
ترصيحات من حامس كلها سلبية حتى اليوم ،رغم اتفاقنا التزام الصمت ،نحن التزمنا ومل نديل بأي
ترصيح ،وكذلك الفصائل التزمت.
جملة أخرية ،واالخوة الذين تحدثوا يشاركونني ذلك ،حتى االنقسام ليس قضية فلسطينية _
فلسطينية ،واالجتامع الذي عقده وزراء الخارجية العرب يف  2007/6/15وكان األخ عمرو موىس
حارضا يف االجتامع ،انقسم وزراء الخارجية العرب ،وفق االنقسام الذي حصل يف غزة يف نفس
اليوم ،حول موضوع االنقسام ،ألن مواقف الدول العربية معروفة وال أريد أن استعرض ذلك،
وأذكر هنا أمام األخ مصطفى عثامن املوجود معنا ألن أول دولة عربية بذلت جهدا ً إلنهاء االنقسام
هي السودان وصاغوا ورقة وذهبت للتوقيع عليها ولكن وفد حامس مل يحرض يف ذلك الوقت،
وعقدت مؤمترا صحافياً مع األخ مصطفى عثامن بناء عىل طلبه وقال :يبدو أننا فقراء ال دور لنا.
آمل أن ال تواجهنا عقبات يف األيام القادمة لنخرج من هذه الكارثة ألنها فعال كام أشار األخ
عمرو موىس االنقسام أخطر من االستيطان ،وأظهر شارون ،وهو املخطط األول لالنقسام ،عندما
قال :مبرشوعه إعادة االنتشار ،وليس االنسحاب من غزة ،وأتحدى وجود أي وثيقة من الجانب
االرسائييل تتحدث عن االنسحاب من غزة ،قال إعادة االنتشار ،وأقنع شارون اليمني االرسائييل
بإعادة االنتشار يف غزة دون التنسيق مع القيادة الفلسطينية ،حتى نخلق أزمة داخلهم ونحن
نكمل تهويد القدس وبناء الجدار يف الضفة الغربية وبناء الكتل االستيطانية .وشكرا.
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