ملحق
قراءة أولية في إعالن صنعاء بين فتح وحماس
األحد 32 ،آذار3002 ،
نص إعالن صنعاء بين فتح وحماس على ما يلي:
'نوافق نحن ممثلي حركتي فتتح وحمتاس علتى اامرتاالي اايمنيتا كالستال ف تتحنار ااحتوال بتين
ااحتتركتين العتتواي باعواتتاس اايل ت ينيا إاتتى متتا كان ت عليتتد ثرتتة تحتتدا وتتةي لوكيتتدا اوحتتدي ااتتوسن
يني تلاا وشعرا و ل ا واحدي'
اايل
اعلد افلياق "اعثصر" نصتا فتي لتاليت الياثتام اامصتااحا اايل ت ينيا – اايل ت ينيا وإن كتان
رين اا ابقين.
اعكثر "سوف" لبما من حيث اامدي ااةمنيا ااتي ا تغرثتها كتابا اا
وبقراءي متونيا اكلمام افلياق افثنتين وااثالثين يتضح ما يلي:
 تن بنوا اامراالي اايمنيا ام لعد شرسا الحوال بة إسال اد وف هي نص افلياق ذالد بة
جدول تعمااد وعناويند ااتي يحتاج كة واحد منها على متا يرتدو إاتى جتوفم مالاثونيتا
جديدي من اارحث وااتياوض.
 إن افلياق وثع با م فتتح وحمتاس ولضتمن نصتا يقتول بونتد اليتاق بتين حركتتي فتتح
ينيا.
وحماس وايس بين حماس ومنظما ااتحرير اايل
ينيا (وايس فتي ث تاس وتةيل إاتى متا كانت
 نص افلياق على ااعواي باعوااس اايل
يني.
عليد ثرة تحدا (وايس انقالبل وةي لوكيدا اوحدي ااوسن اايل
يكون بمقدول حماس تن لقول بون افلياق عكس وجها نظرها من حيث:
بهذا اامعنى
 oإ قاسد ااشروس اام رقا
 oشمواد ااضيا ااغربيا إاى جانب ااق اس عند ااحديث عن "عواي اعمتول إاتى متا كانت
عليد"
 oتند الياق بين فتح وحماس وايس الياثا بين اامنظما وحماس كما كان لقول ااحركا.
وبهذا اامعنى بمقدول فتح تن ل جة انتصالا اني تها فتي اامتااي اعواتى متن اامرتاالي اايمنيتا
ااتي لضمن نقاسا ثال هي جوهر م ااب فتح وشروسها:
(1ل عواي اعوااس في وةي إاى ما كان عليد يوم  11حةيران...
(2ل ااتقيد بااتةامام منظما ااتحرير ...
(1ل إجراء انتخابام لئا يا ولشريعيا مركري.
بعيدا عن من ق ااربح وااخ الي فقد نجح اامرتاالي اايمنيتا فتي جمتع اايتريقين حتول مائتدي
واحدي بعد تشهر ل ع عجار من ااق ع وااق يعا و يكون باإلمكان ا تحنار ااحوال بينهما م لع ااشهر
اامقرة وعلى ثاعدي تن اامراالي اايمنيا هي إسال الحوال وعناوين اد واي ت شتروسا م ترقا تو صت
تر اجليتد لتراكم
يني وثضتيتد ااوسنيتا وك
ب الشعب اايل
إذعان ييراد فريق على آخر وهذا مك
ٌ
ٌ
بين ااجانرين إاى ااحد ااذي بام ينذل بشتى تنواس ااشرول.
اكتن ذات ف يعنتي تن سريتتق ااحتوال واامصتتااحا بالت معرتتدي بتااولوا تو تن شتتروسها اإلثليميتتا
فتال لتةال اامصتااحا اايل ت ينيا بحاجتا او تاسام متن عيتال ثقيتة وامنتا اواتي
واادوايا ثد نضتج
وإثليمي ام يترلول بصولي كافيا بعد ارفع ااييتو اعمريكي – اإل رائيلي اامشهر في وجد ااوحدي ااوسنيا
ينيا.
اايل
حماس وفتح وثعتتا افليتاق علتى ومواتد واعاغتام ااعديتدي اامرثوثتا فيتد حتتى ف لتحمتة تي
منهما وزل إوضتاب ااتيمن وااترئيس علتي عرتد ح صتااح وثتد اجتو ااتوزير اايمنتي إاتى ااصتياوام ااعامتا
واايضيااا اضمان ااوصول إاى الياق واو شكلي حتى ف يعلن اايشة من صنعاء وف يحترم ااترئيس متن
ولثا يعراها على ااقما ااعربيا وما ثد يترلب عليها من شكر وثناء.
تما اايمن فقد كان اها وارئي ها علي عرد ح صااح ما تلااا واعلجح تن ثمتا امشتق تتثمن
اام عى اايمني و تشيد بجهوا اارئيس علي عرد ح صااح ولبما يصدل ثرال عن ااقما ااعربيتا بترنتي
اامراالي اايمنيا وإعالن صنعاء "ااموجة جدا".
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