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اإلفتتاحية

أوبــاما يبــلور ســياســـة جديـــدة .. 
واملوقــف الفلسـطيني الرســـمي 

يختار  االنتظار !

سيـناريوهات ومبادرات احلـل .. 
إعـــادة إنتــاج القديــــم بأســماء جديـدة

جرائم فساد كبرى بال تشريعات تكفل 
إيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها

في هذا العدد
ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــابــقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاوض الــســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــرات مـــــــــــــــــــــــــــــن إعـــــــــــــــــــــــادة إنـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج جتــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــة الـــتـــفــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــذيــــ ــــ حتــــ

إنــــــــتــــــــاج األزمـــــــــــــــة؟! ـــــــي أم إعـــــــــــــــادة  الـــــــداخـــــــل فــــــــي حـــــســـــم اخلـــــــــــــــاف   االنــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات.. إســــــــهــــــــام 

ـــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتــركـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل الـــقـــــــــــــــــــــــوة املــشـــ ـــ ــكــيـــ ـــ ــة وتــشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن إعــــــــــــــــــــــــــــــــادة الــهــيــكــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة بــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ األجــهـــــــــــــــــــــــزة األمــنــي

ــل الــرمــــــــــــــــــــق األخــــــــيــر ـــ ـــ ـــ ــة دور بــرملــانـــــــــــــــــي قــبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن بــقــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــث عـــ ـــ ــريــعــي يــبــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــس الــتــشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املــجــل

ـــدد مـــصـــــــــــــــــــــــيـــر مـــؤمتـــــــــــــــــــــــــــرهـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــى الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــلـــن وتـــهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــرج إلــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــح« تـــخــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــات »فـــتــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ خـــافــــ

مرحلة أخيرة وحاسمة 
للسلطة الفلسطينية

املفاوضات، ومنذ مؤمتر  من  بعد سبعة عشر عاماً 
عشر  سبعة  ت��وج��د  ال   ،1991 ال��ع��ام  نهاية  ف��ي  م��دري��د 
األخيرة  املرحلة  هي  ه��ذه  املفاوضات.   من  أخ��رى  عاماً 
يتم  ل��م  وم��ا  أوب��ام��ا.   الرئيس  انتخاب  بعد  واحلاسمة 
ف���ي ه���ذه امل��رح��ل��ة ح���ل ل��ل��ص��راع ج���دي وع�����ادل وق��اب��ل 
لالستدامة، سيمتد الصراع إلى املنطقة كلها وليس في 

فلسطني فحسب.
يبدو أن إدارة الرئيس أوباما تدرك هذا.  لكن اإلدراك 
ش��يء  وم��ق��وم��ات��ه��ا  السياسية  اإلرادة  ووج����ود  ش���يء، 
آخ��ر.  فبعد زي��ارة نتنياهو للواليات املتحدة، ميكن أن 
هذا  أكثر.   أو  عام  الى  متتد  قد  مناورات  مرحلة  نتوقع 
انفراط  خشية  احلكم،  في  للبقاء  نتنياهو  سيفعله  ما 
إمي��اءات  مع  ولكن  املتطرف،  اليمني  أح��زاب  مع  ائتالفه 

باجتاه الواليات املتحدة كسباً للوقت.
امل������ن������اورات س���ت���ب���دأ م����ع م���س���ع���ى إلزال��������ة ب��ع��ض 
»غير  اإلسرائيلية  احلكومة  تعتبرها  التي  املستعمرات 
قانونية«، والتي يزيد عددها على املائة.  املشهد هنا هو 
الرسالة: املستوطنون يقاومون.  يقوم اجليش بسحب 
البعض من األرجل.  بعض األفراد في اجليش يعصون 
األوامر بسبب ما ميليه عليهم »ضميرهم«.  خطر انقسام 
اجليش.  كل هذا املشهد »الدرامي« أمام عدسات الكاميرا 
التي  »ال��ص��ع��وب��ة«  ال��ع��ال��م يتفهم  اإلع�����الم.   ووس���ائ���ل 

تواجهها احلكومة اإلسرائيلية.
ب��وض��وح خ��الل  األم��ري��ك��ي��ة س��ت��ب��ان  ج��دي��ة اإلدارة 
جدي  مسعى  أي  في  األول��ى  اخلطوة  القادمة.   األشهر 
حل��ل ال���ن���زاع تكمن ف��ي إي��ق��اف االس��ت��ي��ط��ان ف��ي أرج���اء 
وإيقاف  القدس،  في  ذلك  في  مبا  كافة،  احملتلة  املناطق 
ال��ذي  الطبيعي«  ال��س��ك��ان��ي  ب���«ال��ن��م��و  يسمى  م��ا  أي��ض��اً 

يستلزم استمرار البناء.
السؤال األساسي إذن هو ما إذا كانت إدارة الرئيس 
أوباما متلك اإلرادة السياسية والقوة الداخلية ملواجهة 
الكونغرس،  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  الصهيونية،  الضغط  ق��وى 
ال��س��اب��ق »نيوتن  ال��ن��واب  ال���ذي أس��م��اه رئ��ي��س مجلس 

جينجرش« باألرض احملتلة من قبل إسرائيل.
القادمة، وهي أيضاً محك  هذه هي لعبة شد احلبل 
فشلها،  ح��ال  وف��ي  اجل��دي��دة.   األمريكية  اإلدارة  جدية 
فإنها ستحكم على املنطقة، وليس على فلسطني فحسب، 

بصراع أفتك وأشد خالل عقود قادمة.
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فجوة كبيرة بني أفكار نتنياهو وما سيطالب به الرئيس عباس في واشنطن

أوبــــــامـــا يبــلور ســياســـة أميركيــــــة جـــديـــــــدة .. واملوقــف الفلســـــطيني الرســـــــــمي يرفــــــــض مغادرة »محطة االنتظار«
كتب منتصر حمدان:

بينما تتواصل التحضيرات واالستعدادات الفلسطينية 
مع  عباس  محمود  الرئيس  سيجمع  ال��ذي  املرتقب  للقاء 
الرئيس األميركي باراك أوباما، في واشنطن أواخر الشهر 
اجلاري، أمالً باحلصول على ضمانات جديدة توفر أرضية 
إسرائيل  م��ع  السياسية  امل��ف��اوض��ات  إط���الق  إع���ادة  ميكن 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تصريحات  فإن  أساسها،  على 
واجتماعه  لواشنطن  زيارته  ختام  في  نتنياهو،  بنيامني 
مع أوباما، تظهر أن ما يريده نتنياهو يختلف في املضمون 
إلى  وت��ؤش��ر  ع��ب��اس،  الرئيس  إليه  يسعى  عما  واجل��وه��ر 
خ��ارج  ح��ل��ول  م��ن  نتنياهو  يقترحه  م��ا  ب��ني  ال��ه��وة  ات��س��اع 
ما  وبني  املوقعة،  واالتفاقيات  السالم  عملية  سياق  إط��ار 

سيطالب به الرئيس عباس خالل اللقاء املرتقب.
ف��ال��رئ��ي��س ي��ري��د ح��ل��والً »س��ري��ع��ة« تفضي إل���ى إق��ام��ة 
الدولتني«،  »ح��ل  رؤي��ة  إل��ى  استناداً  الفلسطينية  ال��دول��ة 
إلى حد كبير  في حني توحي تصريحات نتنياهو األخيرة 
سياسة  النتهاج  معلن  غير  أميركي  دع��م  على  بحصوله 
السياسية  املفاوضات  يخص  فيما  التدريجية«  »احللول 
إلل��زام  سعي  م��ع  رمب��ا  الفلسطينية،  ال��دول��ة  إق��ام��ة  قبيل 
ما  وإزال����ة  م��ن��ه،  ج���زء  أو  االس��ت��ي��ط��ان،  بتجميد  إس��رائ��ي��ل 

يسمونه »البؤر االستيطانية غير الشرعية«.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ي��س��ع��ى ال��رئ��ي��س أوب���ام���ا وط��اق��م إدارت���ه 
الفجوة  تقليص  حتاول  جديدة  سياسية  رؤية  الستنباط 
واإلس��رائ��ي��ل��ي،  الفلسطيني  ال��ط��رف��ني  مب��واف��ق��ة  وحت��ظ��ى 
إلدارت��ه،  األول��ى  السياسية  املباحثات  ه��ذه  فشل  لتجنب 
السيما أن احلديث يدور عن بلورة سياسة أميركية جديدة 
حتدد معالم التحرك األميركي في منطقة الشرق األوسط، 
»احلوار  سياسة  تكريس  خاللها  من  أوباما  يحاول  والتي 
أوالً«، والتأكيد على أن حتقيق النتائج يتم فقط من خالل 

املفاوضات.
وأكثر ما يدفع إدارة أوباما النتهاج هذه السياسية، هو 
اإلرث الكبير الذي ورثه عن الرئيس األسبق جورج بوش 
خيارات  إل��ى  اللجوء  فشل  سياسته  أظ��ه��رت  ال��ذي  االب���ن، 
املتحدة وحلفاءها  الواليات  العسكرية، بل وورطت  القوة 
في مستنقعات جديدة من الكراهية واحلقد على السياسة 

األميركية اخلارجية.
التسوية  ف��ي  ال��ت��ق��دم  أن  وم��ح��ل��ل��ون  م��راق��ب��ون  وي���رى 
ال��س��ي��اس��ي��ة ي��ع��ط��ي أوب���ام���ا وإدارت�����ه دف��ع��ة ج��دي��دة لفتح 
وسورية،  إي��ران  مع  بوش  الرئيس  أغلقها  التي  املسارات 
وتخفيف حدة االحتقان السياسي والعسكري في املنطقة، 
وبالقدر ذاته مواصلة اجلهود لترتيب األوضاع األمنية في 
كل من العراق وأفغانستان، وبخاصة بعيد بروز مؤشرات 
ودور  العراق،  في  القاعدة  تنظيم  دور  تنامي  عودة  حول 
األمر  منها،  القريبة  والدول  أفغانستان  في  طالبان  حركة 
مغايرة  سياسة  انتهاج  على  مجبراً  أوب��ام��ا  يجعل  ال��ذي 

لسياسة بوش االبن.

نتنياهو وتسوية »احلكم الذاتي«
واشنطن  إل��ى  زي��ارت��ه  قبل  حتى  ح��رص  نتنياهو  لكن 
ع��ل��ى خ��ف��ض س��ق��ف ال��ت��وق��ع��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
أطلقها  التي  التصريحات  م��ن  جملة  خ��الل  م��ن  وال��دول��ي��ة 
إمكانية  حول  حكومته،  في  املسؤولني  من  عدد  جانب  إلى 
استبدال »رؤية الدولتني« التي حتظى بدعم وقبول دولي 
للفلسطينيني،  ذات��ي  حكم  مجرد  إل��ى  وفلسطيني  وعربي 
إلى مرحلة  السياسية برمتها  العملية  يدفع  قد  الذي  األمر 
ولم  رس��م��ي��اً،  وف��ات��ه��ا  إع���الن  قبل  حتى  النهائي  التشييع 
يكتف ب��ذل��ك ب��ل ذه��ب أح��د امل��س��ؤول��ني اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني إل��ى 
وصف تبني الرئيس األميركي األسبق جورج بوش فكرة 

»حل الدولتني« بأنه موقف »صبياني«.
أوباما  للقاء  توجه  أنه  نتنياهو  مواقف  عزز  ما  وأكثر 
حكومته،  في  يشارك  متطرف  مييني  بتكتل  نفسه  مسلحاً 
وام��ت��الك��ه ال���ق���درة ع��ل��ى حت���دي ال��ع��ال��م ب��أك��م��ل��ه م��ن خ��الل 

م��واص��ل��ة االس��ت��ي��ط��ان ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك 
الدولة  عاصمة  تكون  أن  املفترض  احملتلة،  القدس  تهويد 
من  ي����زال-  -وال  اس��ت��ف��اد  أن���ه  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل��ة،  الفلسطينية 
وحالة  الداخلية،  الفلسطينية  واخلالفات  االنقسام  حالة 
االن��ق��س��ام ال��ع��رب��ي وم���ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا م���ن ض��ع��ف لصالح 
الدولي  املجتمع  على  إرادت���ه  لفرض  مواتية  ف��رص  خلق 
واملنطقة.  وعمد نتنياهو إلى جذب انتباه كبار املسؤولني 
إسرائيلي  عربي  لوبي  تشكيل  عن  باحلديث  األميركيني 
ضمن  األمر  هذا  ووضع  اإليراني،  اخلطر  ملواجهة  أميركي 
األولويات، بدالً من حل القضية الفلسطينية بإقامة الدولة 

املستقلة.
وتشير املعطيات التي أعقبت زيارة نتنياهو لواشنطن 
إل��ى أن��ه جن��ح إل��ى ح��د م��ا ف��ي وض��ع الرئيس أوب��ام��ا ال��ذي 
ي��ت��ع��رض مل��وج��ة م���ن االن���ت���ق���ادات ل��س��ي��اس��ات��ه اجل���دي���دة، 
إغالق  وقضية  األميركي«  »األمن  ب�  يتعلق  فيما  وبخاصة 
القبول  عنوانها  جديدة  مقايضة  أمام  غوانتانامو،  معتقل 
الشكلي  وال���وق���ف  االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة،  ال���ب���ؤر  ب��ع��ض  ب���إزال���ة 
ل��الس��ت��ي��ط��ان، م��ق��اب��ل ع���دم مم���ارس���ة أي ض��غ��ط أم��ي��رك��ي 
باعتبارها  ال��ق��دس،  م��وض��وع  يخص  فيما  إس��رائ��ي��ل  على 
لقضية  بالنسبة  وك��ذل��ك  إلس��رائ��ي��ل،  األب��دي��ة«  »العاصمة 

احلدود.
أقول  أنا  إلى إسرائيل، »ها  وقال نتنياهو عقب عودته 
لواشنطن،  األخيرة  زيارتي  خالل  قلته  الذي  نفسه  الكالم 
إلس��رائ��ي��ل«،  األب��دي��ة  العاصمة  وستبقى  ك��ان��ت  ف��ال��ق��دس 
ما  على  األميركيني  من  الرجل  بحصول  يوحي  الذي  األمر 

خطط ل��ه قبيل ال��زي��ارة، إض��اف��ة إل��ى أن��ه جن��ح ف��ي جتنب 
االلتزام خالل زيارته لواشنطن، بفكرة »حل الدولتني«، ما 
أنه سيمضي في فرض حلوله أحادية اجلانب على  يعني 

الفلسطينيني؛ سواء باملفاوضات أو بدونها.

القيادة الفلسطينية وسياسة االنتظار
وع���ق���ب ص���ائ���ب ع���ري���ق���ات، م����س����ؤول دائ�������رة ش����ؤون 
ذلك  على  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ف��ي  امل��ف��اوض��ات 
لهدف  نكسة  يعد  القدس  من  نتنياهو  موقف  إن  بالقول: 
احل���ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى دول���ت���ني ال����ذي ت���ؤي���ده ب��ش��دة حكومة 
حالة  أن  »يعني  ذل��ك  نتنياهو  ق��ول  أن  موضحاً  أوب��ام��ا«، 
ي��واج��ه��ون  الفلسطينيني  وأن  أب���دي���ة،  س��ت��ب��ق��ى  ال���ص���راع 

رافضني حقيقيني للتفاوض«.
عباس،  محمود  الرئيس  بقيادة  الفلسطينية  القيادة 
تواجهها  التي  والضغوط  املتغيرات  وحجم  طبيعة  تدرك 
شأنه  من  ما  كل  استثمار  إلى  وتسعى  األميركية،  اإلدارة 
املنطقة،  ف��ي  اجل��دي��دة  األميركية  السياسة  على  يؤثر  أن 
تتضح  حتى  واالنتظار  للتروي  تسعى  ذاته  بالقدر  لكنها 
ل�  الهاتفي  احلديث  ذلك  عن  عبر  ما  وأكثر  الصورة،  معالم 
»آفاق برملانية« مع عريقات الذي كان يتواجد في الواليات 
املتحدة حينما سألناه عن أجندة اللقاء املرتقب مع الرئيس 
األميركية  السياسية  إزاء  الفلسطينية  والتوقعات  أوباما، 
هذا  عن  احلديث  ألوان��ه  السابق  من  ق��ال:  حيث  اجل��دي��دة، 
اللقاء  عقد  قبل  األسئلة  ه��ذه  ع��ن  أجيب  أن  وميكن  األم��ر، 
بعدم  الفلسطيني  ال���ق���رار  ت��ع��ك��س  إش����ارة  ف��ي  ب��ي��وم��ني«، 

احلديث واخلوض في ذلك قبل اتضاح السياسة األميركية 
للواليات  زي��ارت��ه  أن  على  ت��أك��ي��ده  إل��ى  إض��اف��ة  اجل��دي��دة، 

املتحدة متت بسبب محاضرة سياسية فقط.
في  سيكون  عباس  الرئيس  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
اإلجراءات  حيال  و«التذمرات«  املطالب  من  الكثير  جعبته 
في  يتردد  ال  التي  اإلسرائيلية،  واالنتهاكات  واملمارسات 
وصفها بأنها »تقتل خيار رؤية الدولتني«، وسوف يسعى 
الدولتني«  »ح��ل  بإجناز  األميركي  االهتمام  استغالل  إل��ى 
تنظر  ال��ت��ي  الفلسطينية  للقضية  تسوية  إل��ى  ل��ل��وص��ول 
والعملي  ال��واق��ع��ي  امل��دخ��ل  بأنها  األميركية  اإلدارة  إليها 
جديدة  أميركية  سياسة  تكريس  إل��ى  الطريق  ميهد  ال��ذي 
في منطقة الشرق األوسط، وتخفيف حدة النقمة العربية 
إلى  املتحدة وسياستها، إضافة  الواليات  واإلسالمية على 
تسحب  سوف  الفلسطينية  القضية  معاجلة  أن  ترى  إنها 
جزءاً كبيراً من الذرائع التي تستخدمها ما تصفه ب� »قوى 
األميركية،  السياسات  مواجهة  ف��ي  وال��ت��ش��دد«  التطرف 
بقدر  الذي جنح  اإليراني  الدور  تأثير  تنامي  السيما بعيد 
تعزيز  ل��ص��ال��ح  الفلسطينية«  »ال��ورق��ة  اس��ت��ث��م��ار  ف��ي  م��ا 
أن  كما  املنطقة.   في  والعسكري  السياسي  ودوره  مكانته 
أوباما لن يدخر جهداً في محاولة طمأنة العالم اإلسالمي 

والتأكيد على متانة العالقة األميركية معه.

ماذا في جعبة الرئيس؟
ضرورة  على:  عباس  الرئيس  مطالب  تركز  أن  يتوقع 
الغربية  الضفة  ف��ي  املستوطنات  لبناء  ال��ف��وري  ال��وق��ف 

نتنياهو في واشنطن.. تأكيد على استمرار التطرف.              )أ.ف. ب(



3 آفاق
برملـــــــــــانية

فجوة كبيرة بني أفكار نتنياهو وما سيطالب به الرئيس عباس في واشنطن

أوبــــــامـــا يبــلور ســياســـة أميركيــــــة جـــديـــــــدة .. واملوقــف الفلســـــطيني الرســـــــــمي يرفــــــــض مغادرة »محطة االنتظار«
كتب منتصر حمدان:

مؤكداً  ودولية«،  إقليمية  »متغيرات  وصفه  ما  وجود  إلى 
وجوب إجادة التعامل معها واالستفادة منها، لكنه بالقدر 
والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  على  أصر  ذاته 
زيارته  خالل  مطروحاً  يكون  قد  ال��ذي  األم��ر  موعدها،  في 

لواشنطن واجتماعه مع أوباما.
في  رأس��ن��ا  نضع  أال  يجب  يتغير،  عالم  هنالك  وق���ال: 
ال��رم��ل ون��ق��ول ال يوجد ش��يء، وأض���اف بلغة ح��ازم��ة: ال، 
اخل��ط��اب،  م��ن  ننساه  وإم��ا  معه  نتعامل  إم��ا  ش��يء  هنالك 
أقوياء باحلق، فقط  ونحن نعلم أن وضعنا ضعيف لكننا 
به،  نتمسك  أن  وعلينا  احل���ق،  وه��و  ال��س��الح،  ه��ذا  عندنا 
مؤكداً أن البديل لفشل جهود التسوية السياسية »سيكون 
واجل��دار  االستيطان  ض��د  األرض  ف��وق  النضال  مواصلة 
واحلواجز واخلروج في تظاهرات وغيرها«، وتابع قائالً: 
لكن يجب أن نعرف ماذا نريد، وما هو املطلوب منا، ويجب 

أال نضع رأسنا في الرمل ونقول ال يوجد شيء.

تصريحات مسكونة بالرهانات واملخاوف
وتظهر تصريحات كبار املسؤولني الفلسطينيني، أنهم 
األميركية  اإلدارة  م��ن  ع��زم��اً  يعتبرونه  م��ا  على  يعولون 
عملية  حيال  سياستها  في  جوهري«  »تغيير  إح��داث  على 
جناح  مخاطر  م��ن  يتخوفون  أنهم  كما  واملنطقة،  ال��س��الم 
ال����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي ف��رض رؤي��ت��ه والتأثير  رئ��ي��س 
مشاريع  طرح  خالل  من  اجلديدة  األميركية  السياسة  في 
والتركيز  التدريجية،  احل��ل��ول  مثل  استباقية  سياسية 
للقضية  السياسي  للحل  كبديل  االق��ت��ص��ادي  احل��ل  على 
قد ال يفضي  ذاتي مرحلي كممر  وإقامة حكم  الفلسطينية، 
أم��ني سر  دف��ع  ال��ذي  األم��ر  الفلسطينية،  ال��دول��ة  إقامة  إل��ى 
إلى  رب���ه،  عبد  ي��اس��ر  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
وصف الطرح االستباقي لنتنياهو حول فكرة احلكم الذاتي 
وال  فاسدة  »بضاعة  بأنه  املرحلة،  هذه  في  للفلسطينيني 
الرؤية  وضوح  عدم  على  تأكيده  مع  بها«،  املتاجرة  ميكن 

التي ميكن أن يطرحها الرئيس األميركي للسالم.
من جانبه، يرى عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية، 
مع  ب��ح��ذر  ال��دول��ي  املجتمع  تعامل  وج��وب  خ��ال��د،  تيسير 
مثل  تسويقها،  نتنياهو  يحاول  التي  السياسية،  املشاريع 
إقامة سلطة ذاتية للفلسطينيني حتت االحتالل، واالهتمام 
سالم  إل��ى  معهم  والتوصل  معيشتهم،  مستوى  بتحسني 
النهائي  للحل  ال��الزم��ة  ال��ب��ن��ي��ة  إع����داد  بحجة  اق��ت��ص��ادي 

وبشكل تدريجي.
استثمار  إل��ى  ترمي  املقترحات  ه��ذه  أن  خالد  واعتبر 
السياسية  ال��ت��س��وي��ة  اس��ت��ح��ق��اق��ات  م��ن  وال��ت��ه��رب  ال��وق��ت 
امل��ش��اري��ع تنسف  أن ه���ذه  ال��ش��ام��ل��ة وامل���ت���وازن���ة، م���ؤك���داً 
أم��ام  الطريق  وتغلق  األس���اس،  م��ن  ال��دول��ت��ني«  »ح��ل  مبدأ 
املفاوضات حول قضايا الوضع الدائم، كالقدس، واحلدود، 

واملستوطنات، واملياه، والالجئني.
واملجتمع  الرباعية  واللجنة  األميركية  اإلدارة  وطالب 
التعامل  أكبر قدر من الوضوح واحلزم في  ب�»إبداء  الدولي 
مع احلكومة اإلسرائيلية، ورفض مشاريع سالمها الوهمية، 
التزاماتها  الح��ت��رام  ودفعها  احلكومة  ه��ذه  على  والضغط 
واالس���ت���ع���داد ل��ل��دخ��ول ف���ي م��ف��اوض��ات ج����ادة وم��س��ؤول��ة 
للتوصل إلى تسوية سياسية »على أساس قرارات الشرعية 
املنطقة  شعوب  جلميع  واالستقرار  األمن  وتوفر  الدولية«، 
ودولها، وفي املقدمة منها دولة فلسطني، وعاصمتها القدس 
العربية، وتصون حقوق الالجئني الفلسطينيني في العودة 

إلى ديارهم، التي ُهجروا منها«.

حتويل املجتمع الدولي إلى رهينة 
اإلسرائيلية للسياسة 

الفلسطينية  والتحذيرات  امل��خ��اوف  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
إزاء ما يحاول نتنياهو متريره، فإن األخير جنح في إجبار 

الدخول في  الرباعية، على  اللجنة  العالم، مبا فيه أطراف 
حالة ترقب وانتظار لبرنامجه السياسي، األمر الذي يظهر 
مدى الثقل والوزن السياسي التي متثله إسرائيل وقدرتها 

على النفاذ لصناع القرار على املستوى الدولي.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن تعطيل املسار 
في  ال��س��الم«  »عملية  ب���  يتعلق  م��ا  ك��ل  وجتميد  السياسي 
برنامجه  عن  نتنياهو  يعلن  حتى  األوسط  الشرق  منطقة 
يظهر  أوباما،  الرئيس  مع  اجتماعه  بعد  حتى  السياسي، 
ب��وض��وح جن���اح إس��رائ��ي��ل، دول���ة االح���ت���الل، ف��ي حتويل 
املجتمع الدولي وأطرافه إلى رهينة للسياسة اإلسرائيلية، 
يضع  كمن  ب��ات��ت  ك��اف��ة  األط���راف  أن  حقيقية  ذل��ك  وي��ع��زز 
دولة  وزراء  رئيس  سيقوله  ما  انتظار  في  خده  على  يده 
صاحبة  كأنها  العالم  شعوب  أم��ام  تظهر  التي  االح��ت��الل، 

اليد العليا في كل ما يتعلق مبصير السالم في املنطقة؟!
منطقة  ف��ي  ال��س��الم  لعملية  الرباعية  اللجنة  مبعوث 
الصحافيني  أم��ام  يخِف  ل��م  بلير،  توني  األوس���ط،  ال��ش��رق 
على  امل��اض��ي  الشهر  أواخ���ر  التقاهم  ال��ذي��ن  الفلسطينيني 
الترقب  حالة  الله،  رام  مطاعم  أح��د  في  مستديرة  طاولة 
واالن���ت���ظ���ار ال���دول���ي مل���ا س��ت��ف��ض��ي إل��ي��ه اجل���ه���ود ل��ب��ل��ورة 
ال���س���الم، وآل���ي���ات تفعيل  ب���ش���أن ع��م��ل��ي��ة  رؤي�����ة ج���دي���دة 
املفاوضات السياسية، وربط ذلك مبا ستحققه التحركات 
اللقاءات  إثر  املقبلة  القليلة  األسابيع  خالل  الدبلوماسية 
ال��ق��ادة  ال��رئ��ي��س أوب���ام���ا، م��ع ب��ع��ض  ال��ت��ي س���وف يعقدها 
اإلسرائيلي،  ال���وزراء  ورئ��ي��س  ع��ب��اس،  والرئيس  ال��ع��رب 
غيره  من  أكثر  مسموعة  تكون  قد  التي  كلمته  أوصل  الذي 

لدى اإلدارة األميركية اجلديدة.
ولم يخجل بلير، كمبعوث للجنة الرباعية، من احلديث 
عن عدم قدرته على التنبؤ باإلطار العام للسياسة املقبلة 
في املنطقة، واكتفى بالقول »نحن على وشك احلصول على 
التكهن  إال  احلالي  الوقت  في  يسعني  وال  اجلديد،  اإلط��ار 

إلى أن  حول ما سيتم في هذا اإلطار«، في إشارة واضحة 
من  نتنياهو  به  سيخرج  ما  ينتظر  زال  ما  الدولي  املجتمع 

مواقف وبرامج سياسية.
أنها  ت��ب��دو  ال  الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  ف���إن  امل��ق��اب��ل،  ف��ي 
ت��س��ل��ح��ت ب������أوراق ال���ق���وة وال��ض��غ��ط امل��ت��اح��ة مب���ا ي��خ��دم 
مطالبها، السيما أن الرئيس يتوجه إلى اللقاء املرتقب مع 
للضغط،  أسلحة  أي��ة  من  مجرداً  يكون  يكاد  وه��و  أوب��ام��ا، 
الفلسطينية  واخلالفات  قائماً،  زال  ما  الداخلي  فاالنقسام 
االنقسام  تأثير  ازدياد  إلى  إضافة  تتعمق،  الفلسطينية   –
عن  مؤخراً  اإلع��الن  مع  الفلسطيني،  الوضع  على  العربي 
إلى  زيارته  مبارك  حسني  محمد  املصري  الرئيس  إلغاء 
األخيرة  الساعة  ربع  في  املتاحة  الورقة  ولعل  واشنطن.  
قبل الوصول إلى البيت األبيض، تتمثل في متسك الرئيس 
مبوقف يرفض استئناف املفاوضات السياسية مع حكومة 
في  وبخاصة  حالياً،  املتوفر  السالح  باعتباره  نتنياهو، 
ظل دعم املجتمع الدولي لتطبيق »رؤية الدولتني«، مع أن 
هذه الرؤية قد تكون في طريقها للتبدد في حال عدم توفر 
على  وفاعلة  حقيقية  ضغوط  ممارسة  في  الدولية  اإلرادة 
والتسليم  اخلضوع  على  إلجبارها  اإلسرائيلية،  احلكومة 

بقبول هذه الرؤية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��ح��اول��ة ك��ل ط���رف إق��ن��اع ال��رئ��ي��س 
الرئيس  أن  إلى  تشير  التقديرات  فإن  مبقترحاته،  أوباما 
ل��الس��ت��م��اع واالط����الع على  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه  س���وف يستغل 
بخصوص  والفلسطينية  اإلسرائيلية  وامل��واق��ف  األف��ك��ار 
سياسته  عن  يعلن  أن  قبل  املقبلة،  السياسية  التوجهات 
يحرص  م��ازال  التي  األوس��ط،  الشرق  منطقة  في  اجلديدة 
أنها  إلى  التقديرات  فيما تشير بعض  التكتم بشأنها،  على 
قد تعكس في نهاية املطاف تسوية بني املوقفني األميركي 
واإلس���رائ���ي���ل���ي، ع��ل��ى ح��س��اب احل���د األدن�����ى م���ن احل��ق��وق 

املشروعة. الفلسطينية 

ب��اع��ت��ب��ار أن م��ا ت��ق��وم ب��ه إس��رائ��ي��ل م��ن��اق��ض مت��ام��اً لبنود 
امل���رح���ل���ة األول������ى م���ن خ��ط��ة خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق وم��ؤمت��ر 
أنابوليس، وقد يعرض أمام أوباما خرائط تفصيلية حول 
إسرائيل  أقامتها  ال��ت��ي  وال��ب��ؤر  االستيطانية  النشاطات 
مشروع  مخاطر  عرض  إلى  إضافة  أنابوليس،  مؤمتر  منذ 
»حل  يهدد  ال��ذي  احملتلة،  ال��ق��دس  ف��ي  االستيطاني   )E1(
فلسطينية  دول��ة  إلقامة  إمكانية  أية  ويقوض  الدولتني«، 
الغربية  بالضفة  جغرافيا  ومترابطة  للحياة«،  »قابلة 
وق��ط��اع غ���زة، ف��ض��الً ع��ن ع��رض م��ا مت��ارس��ه إس��رائ��ي��ل في 
ال��ق��دس احمل��ت��ل��ة م��ن عمليات ه���دم م��ن��ازل، وت��ه��وي��د، وم��ا 
ميكن  ال  قد  فعل  ردود  من  األعمال  هذه  عن  ينتج  أن  ميكن 

عليها. السيطرة 
الرئيس عباس سوف  وبشأن احلصار واإلغالق، فان 
واالنتهاكات  العراقيل  طبيعة  من  أوباما  للرئيس  يشكو 
ملدينة  حتى  االحتالل  جيش  ميارسها  التي  واالقتحامات 
رام الله والبيرة التي يقطنها الرئيس، إضافة إلى ما ينتج 
واملركبات  امل��واط��ن��ني  حركة  حلرية  تضييق  م��ن  ذل��ك  ع��ن 
اقتصادي  منو  حتقيق  إمكانية  على  ذلك  وأث��ر  التجارية، 
ي��س��اه��م ف��ي حت��س��ني األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي األراض���ي 
أميركية  إج���راءات  باتخاذ  يطالب  وس��وف  الفلسطينية، 
واضحة للضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه املمارسات 
التي تعرقل خطط السلطة الفلسطينية ومصداقيتها.  كما 
من  الرغم  على  السلطة  حققتها  التي  اإلجنازات  سيعرض 
على  ال��ق��ان��ون  وتطبيق  األم���ن،  ف��رض  ف��ي  الصعوبات  ك��ل 
وإعادة  األمنية،  الفوضى  حالة  وإنهاء  الداخلي،  املستوى 
الفلسطينية،  السلطة  مؤسسات  أوض��اع  وضبط  ترتيب 
لتالفي  للسلطة  امل��ال��ي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  م��واص��ل��ة  وسيطلب 
اإليفاء  على  السلطة  ق��درة  تهدد  مالية  أزم��ات  أي��ة  نشوب 
بالتزاماتها املالية، وبخاصة ملوظفي القطاع العام، إضافة 
ال��ى أه��م��ي��ة دع��م م��ب��ادرة ال��س��الم ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي أصبحت 

حتظى بإجماع عربي وإسالمي ودولي.
املؤمتر  افتتاح  جلسة  في  الرئيس  تصريحات  وتؤكد 
 21 ي���وم  الفلسطينية،  ل��ل��م��رأة  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  اخل��ام��س 
على  مقبلون  الفلسطينيني  أن  الله،  رام  في  اجل��اري  أي��ار 
وال��دول��ي��ة،  اإلقليمية  التغييرات  ظ��ل  ف��ي  ج��دي��دة  مرحلة 
أجل  من  إج��راءات��ه��ا  تصعيد  في  إسرائيل  استمرار  وس��ط 
االستيطان،  في  والتوسع  املقدسة،  املدينة  معالم  تغيير 
واالس���ت���م���رار ف��ي ه���دم ال��ب��ي��وت، واالع���ت���ق���االت ال��ي��وم��ي��ة، 

والقيود على حركة التنقل.
الفلسطينيني  تنبيه  ع��ل��ى  ع��ب��اس  ال��رئ��ي��س  وح���رص 

نتنياهو وكلينتون                )أ.ف. ب(

ملصق سياحي ترويجي وزعته إسرائيل في بريطانيا وتظهر فيه الضفة والقطاع واجلوالن كجزء من إسرائيل.      )أ. ب(



آفاق 4
برملـــــــــــانية

املقابل  الطرف  على  امل��رء  يصبح  حني  خ��ادع،  تقدم  دائ��ري  مسار  في  املشي 
للدائرة قد يظن أنه يقترب من هدفه لكنه سرعان ما سيعود للنقطة التي انطلق 
وما  اإلسرائيلية،  الفلسطينية  املفاوضات  من  عاماً   15 منذ  نشهده  ما  هذا  منها، 

حتمله بعض األفكار التي حتاول تصحيح املسار عبر مبادرات مختلفة.
إن س��أل��ت ش��خ��ص��اً ك��ي��ف أص��ب��ح��ن��ا؟ ق��د ي��س��رد ل��ك ق��ائ��م��ة م��ن »امل��ن��ج��زات« 
عما  سألته  إن  لكن  السلطة،  قيام  بعد  أصبحت  وكيف  كانت  كيف  والتفاصيل، 
بصنوف  مغايرة  قائمة  لك  سيقدم  الوطني،  االستقالل  ميزان  في  هذا  كل  ميثله 

تراجع حالنا عما كان عليه قبل العام 1994.
هكذا، وبعد ثالثة أضعاف الزمن املفترض لقيام دولة فلسطينية عبر مسار 
احلل الذي تبلور في أوسلو، بدأ العديد من األوساط بطرح السؤال املتعلق مبآل 
هذه العملية، وبالتالي البحث عن مخارج بديلة أو إضافية، بعد أن أصبح إخفاء 

الفشل الذريع أمراً شبه مستحيل ملواصلة ذات الطريق والطريقة.
انطالقاً مما سلف، باتت األوساط كافة )وبخاصة الفلسطينية( تفكر بصوت 
عاٍل بأن ما يجري ال يعدو كونه تفاوضاً من أجل التفاوض، واالستمرار فيه يوفر 
الوحيد،  الفلسطيني هو اخلاسر  الغطاء إلسرائيل ملواصلة سياستها، والطرف 
آخذ  الفلسطينية  الدولة  حلم  فيما  اإلسرائيليني،  على  حكر  اخلالصة  واملكاسب 
في  بقيامها  بوش  جورج  السابق  األميركي  الرئيس  وعد  بعد  أكثر  االبتعاد  في 

»أنابوليس« مع نهاية العام املاضي.
املقاس  ت��الئ��م  س��ي��ن��اري��وه��ات  لتفصيل  م��ح��اوالت  البعض  ب��دأ  فقد  وع��ل��ي��ه، 
واإلستراتيجية اإلسرائيلية حيناً، أو للرد على هذه اإلستراتيجية حيناً آخر، أو 
إعادة إنتاج »أوسلو« بحلة جديدة دون أن يغيب فريق يرى أن إسرائيل تبنت 
)على األقل بعد فشل كامب ديفيد 2( إستراتيجية تقوم على إدارة الصراع وليس 
حله، ما يقوض فرص السيناريوهات املطروحة كافة، ويجعلها غير ذات جدوى 

في بلوغ احلل في املدى املنظور.
بعض األفكار املطروحة ليس سوى محاولة لتجديد شكل التفاوض وحقنه 
بقدرة إضافية لالستمرار، حتى لو كان مجرد مراوحة في املكان )اخلطة البديلة(، 
بينما تقوم أخرى على إعادة طرح األمور ضمن سقوف أدنى بكثير مما كان عليه 
عن  علني  حديث  بجانب  االقتصادي(،  نتنياهو  )حل  وأوسلو  مدريد  في  احلال 
تسعى  حني  في  األردن��ي(،  )احل��ل  الفلسطيني  الشعب  حلقوق  صريحة  تصفية 
أفكار أخرى إلعادة صياغة وبلورة إستراتيجيات جديدة قد يفضي بعضها إلى 
حلول أفضل من املضي في املسار الراهن )وثيقة أكسفورد(، لكنها وعلى الرغم 
مما تبشر به )نظرياً على األقل( من قدرة على إحراج إسرائيل فإنها ال تخلو من 

نقاط ضعف.

»اخلطة البديلة«
»اخل��ط��ة ال��ب��دي��ل��ة« ع��ب��ارة ع��ن دراس���ة أع��ده��ا »ن��اث��ان ب����راون« ح��ول الصرع 
في  »ك��ارن��ي��غ��ي«  مؤسسة  نظمته  ل��ق��اء  خ��الل  وق��دم��ه��ا  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  الفلسطيني 
الواليات املتحدة األميركية في آذار املاضي، انطالقاً من فكرة عدم إمكانية التوصل 
هذه  مثل  لتوفير  خطوات  ثالث  تطرح  وبالتالي  للصراع،  وشامل  فوري  حل  إلى 
الفرصة بعد فترة قد متتد إلى 10 سنوات، وهي: »التفاوض بحذاقة لوقف إطالق 
النار« أوالً، و»العمل من أجل حتقيق هدنة متوسطة األمد« ثانياً، ومن ثم »معاجلة 

األسباب الكامنة وراء الصراع خالل فترة االستراحة هذه«.
أو خالفات  الفلسطينية وكأنها مشكلة حدودية  القضية  وتتعامل اخلطة مع 
من  حرمانه  تواصل  غاصبة  ودول��ة  االحتالل  حتت  شعب  بني  وليس  طرفني  بني 
أبسط حقوقه الوطنية، وترى أن هناك »مشاكل أعمق من اخلالف اجلغرافي من 
أجل التوصل إلى هدنة« حني تتطرق ملطالب حركة »حماس« املتعلقة بهدنة تشمل 

املناطق التي احتلت العام 67.
وتتمحور اخلطة في أحد أهدافها الرئيسة على جتريد »حماس« من سالحها، 
التحقق،  من  احلل  لتمكني  معلنة،  غير  كبوابة  االحتالل  مقاومتها  فكرة  وإسقاط 
وابتزاز  املجال،  هذا  في  التحرير  منظمة  جتربة  أظهرته  صارخاً  فشالً  متجاهلة 

إسرائيل للمنظمة والسلطة الفلسطينية التي سلكت هذه الطريق.
جلعل  مهمتني  على  يعمل  أن  يستطيع  الدولي  املجتمع  أن  اخلطة  معد  وي��رى 
الهدنة تبدو كأنها خط إستراتيجي: املستوطنات اإلسرائيلية وسالح »حماس«، 
علماً أن وقف إطالق النار اجلديد الذي سيمهد للهدنة سيستمر من سنة إلى اثنتني 
وال يتضمن وقفاً لالستيطان )ال قيود رسمية على ذلك( ويقترح أن تنفذ خاللها 
عملية تبادل محدودة لألسرى )الحظ تبادل وليس إفراجات(، وفي مرحلة الهدنة 
التي يقترح أن تكون ما بني 5 إلى 10 سنوات سيتم فيها »إطالق سراح من تبقى 
الوفاء  مت  أن��ه  على  الدوليون  املراقبون  اتفق  ح��ال  في  الفلسطينيني  األس��رى  من 
هذه  في  هناك  فسيكون  االستيطان،  موضوع  في  أما  الفلسطينية«.   بالتعهدات 
املرحلة »جتميد كامل ومراقبة دولية« .. )جتميد دون أية إزالة لشيء من القائم(.

وهنا ال داعي للتذكير بالتجربة الفلسطينية في موضوع االستيطان أو غيره 
إسرائيل خالل خمس سنوات من مسيرة  تنفذها  أن  ينتظر  كان  التي  املسائل  من 

»أوسلو«.

وإج��راء  الفلسطينيتني،  احلكومتني  بني  مصاحلة  كذلك،  اخلطة  وتتضمن 
كامل على  احل��رك��ة بشكل  وإت��اح��ة  إل��ى خمس س��ن��وات،  ث��الث  انتخابات خ��الل 

احلدود واملعابر، مع حظر دخول األسلحة )احلديث عن قطاع غزة بالطبع(.
وتركز اخلطة على الترتيبات األساسية قصيرة األمد، ومن ثم التطلع للتوصل 
إلى هدنة متوسطة األمد بدل االلتزام مبقاربة ترتكز على حل الدولتني في املدى 

القريب! وتليني موقف »حماس« أو تطويعها بدل كسرها كما جاء فيها.
ومن املالحظ أن »اخلطة البديلة« مصممة بصورة رئيسة كأن الصراع القائم 
محصور بني حركة »حماس« وإسرائيل؛ بني قطاع غزة وإسرائيل، حيث تفرد 

اجلزء األساس لهذا اجلانب وسبل تذليله.
»اخل���ط���ة ال��ب��دي��ل��ة« ك��م��ا ي��س��ت��دل م���ن ف��ح��واه��ا، ل��ي��س��ت غ��ي��ر ف��ك��رة إض��اف��ي��ة 
ومستنسخة ملسيرة الصمت التي انتهى بها صخب »أوسلو« الكالمي، ومحاولة 

لفتح الطريق مجدداً أمام عقد آخر من عبث املفاوضات واالنتظار.

وثيقة أكسفورد
لندن،  ومقرها  لألبحاث«  أكسفورد  »مجموعة  كانت  البديلة،  اخلطة  مقابل 
من  فريق  أعدها  بوثيقة  تكللت  التي  العمل  وورش  اللقاءات  من  مجموعة  رعت 
إسرائيل،  مع  السالم  عملية  مستقبل  حول  واألكادمييني  والسياسيني  اخلبراء 
الفلسطينية وإن��ه��اء االح���ت���الل، ج���اءت حت��ت ع��ن��وان  ال��دول��ة  إق��ام��ة  وح��ظ��وظ 

»اخليارات اإلستراتيجية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي«.
ومتثل» وثيقة أكسفورد« محاولة فلسطينية للهروب إلى األمام، أمالً في أن 
يشكل ذلك نوعاً من الضغط على إسرائيل ودفعها نحو منح الفلسطينيني حقهم 

بحدود ما قبلوه في مسار » أوسلو«.
أساس  على  تقوم  البديلة«،  »اخلطة  من  النقيض  وعلى  أكسفورد«،  »وثيقة 
عن  الفلسطينيني  وتخلي  للمفاوضات،  اإلستراتيجي  املسار  في  النظر  إع��ادة 
نحو  والتحرك  آفاقه،  سدت  إن  الدولتني  حل  أساس  على  القائم  احلل  سيناريو 
لإلسرائيليني  القومية  ثنائية  أو  )الدميقراطية  ال��واح��دة  الدولة  حل  سيناريو 
بصيغتها  املفاوضات  ووق��ف  التاريخية(،  فلسطني  أرض  على  والفلسطينيني 
ال���راه���ن���ة، وإع�����ادة ت��ش��ك��ي��ل ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ب��ح��ي��ث ال ت��خ��دم امل��ص��ال��ح 
واستمراره،  االحتالل  على  الشرعية  بإضفاء  املتمثلة  املستقبلية  اإلسرائيلية 
إليها إسرائيل  التي تسعى  البدائل  وتبني إستراتيجية بديلة جوهرها مواجهة 

أو حتاول فرضها للتوصل إلى اتفاق سالم.
وتدعو الوثيقة إلى اعتماد ما تصفه املقاومة املثمرة »الذكية« التي تخدم عدالة 

القضية الفلسطينية، وتقدميها على املفاوضات كوسيلة أساسية للفلسطينيني.
ويرى القائمون على الوثيقة أن هذا سيشكل حتدياً لوجود دولة إسرائيل في 
الفلسطيني  التوجه  تشكيل  إلعادة  ونتيجة  أنه  على  ويراهنون  احلالي،  شكلها 
املفاوضات  أس��وأ بكثير على إسرائيل من  األم��ر سيكون  ف��إن  اإلط��ار،  ه��ذا  ضمن 

الرامية إلى حل دولتني حقيقي، استناداً إلى ما عرض فلسطينياً العام 1988.
التي  »احل���ل«  وأش��ك��ال  صيغ  أم��ام  الطريق  س��د  املمكن  م��ن  يكون  ق��د  نظرياً، 
»إعادة  من  بالتالي  ميّكن  ما  الفلسطيني،  الشعب  على  لفرضها  إسرائيل  تسعى 
األمور إلى نصابها«، لكن الشرط األساسي إلقالع مثل هذا التوجه، يتطلب وجود 
قوة فاعلة إن لم نقل إجماعاً وطنياً على تبنيه، وهذا ما ال تلوح أية فرص له على 
املدى املنظور، ناهيك عن السؤال )الذي يفترض كما يبدو( عدم تدخل إسرائيل 
التي ستقف  الفلسطينية والتزاماتها  السلطة  إعادة تشكيل  في مسألة من قبيل 
عاجزة عن تلبيتها، ولنا أن نتذكر على سبيل املثال مسألة أبسط بكثير من ذلك: 
رد إسرائيل على الرسالة التي وجهها رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض 
باالستيطان،  املتمادية  إسرائيل  مع  عالقته  تطوير  بشأن  األوروب���ي  لالحتاد 
وجتميدها )إسرائيل( مستحقات السلطة من الضرائب وما ترتب عليه ذلك من 
التي  والعربية  الدولية  الضغوط  عن  فضالً  حينها!  في  الرواتب  دفع  في  عجز 

ستتخذ مساراً أحادياً في معظمها، ضد الفلسطينيني!

مبادرتان .. عربية، وأخرى إسامية
املأزق  وال يكاد يتوقف سيل طرح األفكار واخلطط واملبادرات للخروج من 
الذي بلغته مسيرة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، لكنها جميعاً تدور في 

الفلك ذاته.
والتعنت  الفشل  أن  تغفل  التي  املبادرات  مختلف  عن  السر«  »كلمة  وتغيب 
اإلسرائيلي ناجم عن غياب أوراق القوة من أيدي الفلسطينيني وعدم توفر ضغط 
عربي أو دولي حلملها على الذهاب إلى احلل، بل إن األمر أكثر سوءاً، حيث يغيب 
عن الساحتني الفلسطينية والعربية أي توجه المتالك أوراق القوة أو استخدام 

ما يتاح منها.
تقود  قد  الدبلوماسية  واملرونة  التفاوضية«  »الشطارة  أن  من  الرغم  وعلى 
إلى بعض النتائج اآلنية، فإنها ال تقيم دوالً وال ميكن أن ترقى إلى درجة فرض 
احللول مهما كانت عادلة.  وهذا ما يفسر حديث إسرائيل مبنطق أنها هي التي 

تعطي الفلسطينيني والعرب وهي التي تتنازل!

)وبخاصة  املشهد  كوميديا  م��ن  ج���زءاً  تعتبر  التي  العربية  امل��ب��ادرة  وبعد 
يلتفتوا  لم  أن اإلسرائيليني  الرغم من  العربي بسحبها على  للتلويح  النظر  عند 
وأكثر  جوهرها  ف��ي  مماثلة  »م��ح��دث��ة«  إسالمية  م��ب��ادرة  أي���ام  قبل  ظ��ه��رت  ل��ه��ا( 
العربية، فبدل 22 دولة عربية مستعدة لالعتراف  من نسختها  بؤساً وهبوطاً 
والتطبيع مع إسرائيل مقابل نيل رضاها، وتطبيق ما اتفق عليه في »أوسلو« كما 
تطرح املبادرة العربية، فإن املبادرة اإلسالمية )أي النسخة املعدلة من املبادرة 
العربية( تتضمن حالً يضم 57 دولة إسالمية ستعترف بدولة إسرائيل وتطبع 
عالقاتها معها، كما نقلت صحيفة »تاميز اوف لندن« عن امللك األردني عبد الله 

الثاني يوم 2009/5/11.
الرئيس  م��ع  ه���ذه اخل��ط��ة  األردن����ي وض���ع  امل��ل��ك  أن  إل���ى  الصحيفة  وت��ش��ي��ر 
األميركي باراك أوباما في نيسان املاضي، ونقلت عنه القول: »نعرض أن يلتقي 
ثلث العالم معهم )يقصد اإلسرائيليني( بأذرع مفتوحة«، و«املستقبل ليس نهر 
األردن أو مرتفعات اجلوالن أو سيناء، املستقبل هو املغرب على احمليط األطلسي 

وإندونيسيا على احمليط الهادئ، هذه هي اجلائزة«.
في  املستوطنات  بناء  جتميد  أجل  من  إلسرائيل  وكحافز  للصحيفة،  ووفقاً 
الضفة، فإن الدول العربية قد تعرض عليها حوافز مثل السماح لطائرات شركة 
اخلطوط اجلوية اإلسرائيلية بالعبور في املجال اجلوي العربي، ومنح تأشيرات 

دخول لإلسرائيليني.
املبادرة العربية قدمت إلسرائيل مغريات )التطبيع واالعتراف( قسط منها 
تقدمي  إع��ادة  ستغريها  فهل  اخللفية!  البوابة  من  ذل��ك  ك��ان  وإن  عملياً،  متحقق 
االنسحاب«،  »سفر  ال  التطبيع«  »سفر  م��ن  باالنطالق  »م��ع��دالً«  ذات��ه  ال��ع��رض 

وباسم 57 دولة إسالمية؟!
وبعيداً عن النوايا، فإن مجمل السيناريوهات البديلة سالفة الذكر، وغيرها 
مسار  فشل  أسباب  ب��أن  توحي  نقطة  من  تنطلق  تطرح،  ب��دأت  التي  األفكار  من 
»أوسلو« مرتبط بأطر احلل وليس بإسرائيل الرافضة مبدئياً، وبكل جوارحها، 
فكرة وجود كيان فلسطيني مستقل يتمتع بالسيادة في حدودها الدنيا املقبولة 

وفق القانون الدولي.
جعبة  ف��ي  األخ��ي��رة  ال��رص��اص��ة  يشبه  م��ا  »أن��اب��ول��ي��س«،  تفاهمات  وشكلت 
عنصراً  مثل  م��ا  للحل،  كخيار  ال��راه��ن��ة  صيغها  وف��ق  ب��امل��ف��اوض��ات  املتمسكني 
فعل  ردود  من  استدعاه  عما  فضالً  واملبادرات،  األفكار  من  مزيد  إلطالق  إضافياً 

وتصريحات تقول بفشل خيار »أوسلو«.
ولم يتجاوز التلويح الفلسطيني الرسمي، وذاك الذي عبر عنه عدد من قادة 
حركة »فتح«، بشأن إمكانية التراجع عن مسار »أوسلو« والذهاب إلى خيارات 

عام  مدريد  في  أطلقت  التي  املفاوضات  مسيرة  أخفقت 
1991، وأعقبها اتفاق أوسلو عام 1993، في حتقيق هدفها 
من   %22 فــوق  مستقلة  فلسطينية  دولــة  بإقامة  الرئيس، 

مساحة فلسطني التاريخية ) أراضي 67(.
تــراجــع إميــان  أوســلــو،  اتــفــاق  أكثر مــن 15 عاما على  بعد 
الفلسطينيني بفرص إقامة دولتهم، وأصبح ثالثة من كل 
أربعة فلسطينيني تقريبا )73%( يستبعدون اليوم قيام دولة 
اخلمس  السنوات  خــالل  إسرائيل  جانب  إلــى  فلسطينية 
املقبلة، وفقا الستطالع أجراه املركز الفلسطيني للبحوث 

السياسية في آذار املاضي.
االستيطان  أن  على  واملــصــادر  اإلحــصــاءات  مختلف  تؤكد 

تضاعف في الضفة الغربية بعد إبرام أتفاق أوسلو.
 حسب اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإن مجموع 
اجلاري  العام  مطلع  بلغ  الضفة  في  املقامة  املستوطنات 

144 مستوطنة يقطنها نحو نصف مليون يهودي.
يــقــول جــهــاز اإلحــصــاء اإلســرائــيــلــي أن عــدد املستوطنني 
ألفا   285 إلى  أوسلو  اتفاق  أبــرم  ألفا حني   140 ارتفع من 
اآلن )ال تدخل القدس واالستيطان فيها ضمن احلسابات 
اإلسرائيلية،  اإلنسان  حقوق  منظمات  أما  اإلسرائيلية(. 

ما بعـد »أوسـلو«.. لوحـــــــــة إحصـائـيـــــة للـواقـــــــع

فيما تواصل إسرائيل تغيير الوقائع على األرض

سيـناريوهات ومبادرات احلـل املتتاليـة .. إعـــادة إنتــاج القديــــم بأســماء جديـدة
كتب غازي بني عودة:
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أخرى، حدود التكتيكات العابرة على الرغم مما تشي به من قناعة بدأت تظهر 
ل��دى البعض إزاء ت��راج��ع ف��ك��رة ال��دول��ت��ني، وض���رورة ال���رد )ول���و ب��ص��ورة غير 
األدنى من  املتنامية لفرض حلول تقوض احلد  مباشرة( على مساعي إسرائيل 
أو  االقتصادي،  احلل  على  تقوم  سيناريوهات  عن  وحديثها  فلسطينياً،  املقبول 

احلكم الذاتي للسكان، أو إعادة إحياء اخليار األردني.

مقبول: متسك بحل الدولتني
فكرة  توجد  ال  مقبول:  أمني  »فتح«  حركة  في  الثوري  املجلس  عضو  ويقول 
الصراع  آخر، وحل  الدولتني، وال خيار منطقياً  الصراع من  أفضل وأنسب حلل 
حالً  هناك  أن  أعتقد  وال  املطروح،  وهو  األنسب  هو  الكامل  االنسحاب  مبدأ  وفق 
احتلت  التي  األراض���ي  كامل  على  املستقلة  الفلسطينية  ال��دول��ة  إقامة  غير  آخ��ر 
العام 1967، وإزالة املستوطنات، فاالستيطان غير شرعي، ويجب أن يكنس من 

األراضي الفلسطينية كما كنس من سيناء.
ويؤكد مقبول متسك حركة »فتح« برؤيتها هذه حلل الصراع، وقال جواباً عن 
سؤال عما إذا كانت مثل هذه القضية ستخضع للبحث في املؤمتر العام السادس 
للحركة: البرنامج السياسي حلركة »فتح« واضح ومحدد، وال أعتقد أن تغييراً 
أقرته  ما  وهذا  الدولتني،  بحل  املتمثلة  الصراع،  حلل  »فتح«  رؤية  على  سيطرأ 
أساسية،  مبادئ  خمسة  على  يقوم  حل  وهو  املتعاقبة،  واملجالس  احلركة  أطر 
هي: إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ومتواصلة األراضي واحلدود فوق 
جميع األراضي التي احتلت العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وإزالة 

املستوطنات وترحيل املستوطنني، وحق عودة الالجئني.
ما  منطقية  »ع��دم  الداخلية،  وزارة  وكيل  منصب  يشغل  ال��ذي  مقبول  وي��رى 
األخ��رى  ال��واح��دة«، ويقول: اخل��ي��ارات  الدولة  أس��اس  يطرح من حل يقوم على 
القائمة  إسرائيل  إسرائيلياً، فهم يريدون  الواحدة مرفوضة حتى  الدولة  كفكرة 

حالياً نقية، فكيف سيقبلون دولة بأغلبية عربية؟! هذه فكرة غير واقعية.

الصاحلي يدعو إلى بلورة خيارات بديلة
ويقول النائب بسام الصاحلي األمني العام حلزب الشعب الفلسطيني، الذي 
لتدمير احلل من  انطالقتها: هناك جهد إسرائيلي  السياسية منذ  املفاوضات  د  أيَّ
أم دولتني.  وعليه، فإن  أك��ان ذلك في دول��ة  أجل منع حق تقرير املصير؛ س��واء 
حصلنا  ما  لضمان  إحلاحياً  واجباً  يصبح  فلسطينية  دول��ة  قيام  بحق  التمسك 

عليه من الشرعية الدولية.
ويضيف: لذلك، فإننا ندعو إلى عدم إبقاء هذا املوضوع )املفاوضات( مفتوحاً، 

والتوجه إلعالن جديد بشأن قيام الدولة الفلسطينية، وإحالة التزامات السلطة 
الفلسطينية لها على أن يتم حتديد حدودها )الدولة(.

ويسعى حزب الشعب لبلورة خيارات بديلة من شأنها احليلولة دون متكني 
إسرائيل من تقويض حق الفلسطينيني في تقرير مصيرهم ونيل حقوقهم بأبسط 
حدودها الوطنية، من خالل إستراتيجية جديدة يعمل احلزب كي يتم تبنيها على 
قال  كما  الراهنة،  صيغتها  في  للمفاوضات  كبديل  الفلسطيني  الوطني  املستوى 

الصاحلي.
إل��ى دوام��ة  ال��ع��ودة  ه��ن��اك ح���راك فلسطيني مينع  ي��ك��ون  أن  وي��ق��ول: يجب 
التي  أن األساسي في اإلستراتيجية  السابق، موضحاً  املفاوضات كما كانت في 
يعمل حزب الشعب على تبنيها فلسطينياً ينطلق من ثالثة عناصر توثر سلباً في 
أية معاجلة للقضية، وهي: أوالً االنقسام الداخلي، وثانياً الضعف في استقاللية 
القرار الفلسطيني، وما يتيحه من جعله هذا القرار جزءاً من االستقطابات، وثالثاً 

تنامي النزعة العدوانية التوسعية اإلسرائيلية.

»حماس« .. متسك باملقاومة والهدنة معًا
اإلسرائيلي  املوقف  حقيقة  حول  رؤيتهم  في  يجمعون  الفلسطينيون  ويكاد 
حركة  باسم  الناطق  يقول  حيث  مواجهته،  في  أدواتهم  اختالف  من  الرغم  على 
»حماس« فوزي برهوم: من الواضح أن حكومة االحتالل ال تؤمن بأي حل، وما 
يفسره  ما  وه��ذا  سيادة،  وال  حقوق  بال  وشعب  بانتوستانات  إقامة  هو  تريده 
كاجلدار،  سياسية،  وبرامج  خطط  عبر  وتسويقها  األرض  على  احلقائق  خلق 

واالستيطان، واالعتراف بيهودية الدولة.
حقوق  بأي  يؤمنان  »ال  نتنياهو  ورئيسها  اإلسرائيلية  احلكومة  أن  وي��رى 
للشعب الفلسطيني، ويريان أن السالم يأتي باحلرب، وعليه وفي ظل مثل هذا 
أميركا  وأن  الدولي،  الضغط  أوراق  فقدان  ظل  وفي  املتطرفة،  والذهنية  التفكير 
لن تفتح جبهة مع إسرائيل، فإن حركة »حماس« تقول بوضوح إن املقاومة هي 

اخليار اإلستراتيجي السترداد احلقوق«.
ولفت إلى مشروع الهدنة الطويلة الذي طرحته »حماس«، وقال: لقد طرحنا 
مشروعاً قوامه إننا نريد دولة في حدود العام 67 بال استيطان مع حق العودة 

لالجئني، وحل قضية األسرى مقابل هدنة طويلة األمد متتد إلى عشر سنوات.
ويتابع: أي سيناريوهات تقوم على االعتراف بإسرائيل مرفوضة من حركة 

»حماس«، ونؤكد على حقنا في فلسطني.
ويرى برهوم أن ما تطرحه »حماس« بهذا الشأن مينح أفقاً سياسياً، »ودون 
ما  حتقق  »ف��رص  أن  إلى  الفتاً  نفعاً«،  يجدي  لن  الرماد  في  نفخ  أنه  نعتقد  ذلك 
الفلسطينية  ال��س��اح��ات  على  متغيرات  إل��ى  يحتاج  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  تطرحه 

والعربية والدولية، وهذه غير موجودة اآلن«.

إدارة الصراع وإدمان املفاوضات
جمال  الدميقراطي  الوطني  التجمع  عن  اإلسرائيلي  الكنيست  عضو  وينفي 
له  يروج  ما  وأن  املنظور،  املستقبل  في  السياسي  للحل  أفق  أي  وجود  زحالقة، 

بهذا الشأن ليس غير زراعة لألوهام وإدارة للصراع.
ويقول: املؤسسة اإلسرائيلية بيمينها ويسارها تبنت )وبخاصة بعد فشل 
كامب ديفيد 2( إستراتيجية تقوم على إدارة الصراع وليس حله، وكل ما تقوم 

به يندرج في هذا اإلطار، واملشاريع السياسية التي تضعها ليست سوى زراعة 
أوهام، وتعرف متاماً أنه ليس لها فرص للتحقق«.

ويضيف: ال أرى أن هناك سيناريو للحل، فنحن في حالة إدارة صراع، وليس 
في مجال احلل، واألمر احلاسم أن املجتمع اإلسرائيلي غير ناضج ألية تسوية 

يقبل فيها ما يطرحه أكثر الفلسطينيني تنازالً.
اإلس��رائ��ي��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع  ف��ي  ب���داي���ات تغيير  ي��ق��ول: ال نلمس ح��ت��ى  وم��ض��ى 
مستعداً  ليس  ونتنياهو  تسوية،  أية  عن  ابتعاداً  أثبتت  األخيرة  واالنتخابات 
 ... أوه��ام  ت��دور على  اآلن  والنقاشات اجلارية  أومل��رت،  كما فعل  أوهاماً  ملنحهم 
التفاوض(  عملية  )يقصد  العملية  امل��ف��اوض��ات،  ح��ول  ي��دور  الوحيد  فالنقاش 
أصبحت هدفاً وقد أصبح هناك عند بعض الفلسطينيني إدمان على املفاوضات، 

وهم بحاجة إلى فطام!
التي يجري احلديث عنها تعرض  ال��واح��دة  ال��دول��ة  فكرة حل  ف��إن  وب��رأي��ه، 
مناورة  هذه  أن  أعتقد  ويقول:  ومعقوليتها،  منطقيتها  من  الرغم  على  كمناورة 
وال ميكن احلديث عن الدولة الواحدة كمناورة، فهذا الطرح هو حل معقول فيه 
... ال  الفلسطينيني واإلسرائيليني  منطق، ولكنه غير واقعي، فال أحد يريده من 
»فتح« وال »حماس« تريده، إنه حل بال وكيل فلسطيني، وبال وكيل إسرائيلي، 

وحني يكون بال وكيل فال ميكن حتقيقه.

جديد املبادرات قدمي ..
أن  الزبيدي،  باسم  بيرزيت  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويعتقد 
حتركها  للقدمي«،  إنتاج  »إع���ادة  إال  ليس  للحل  متتالية  م��ب��ادرات  من  يطرح  ما 
تطمح  ج��دي��دة  أميركية  إدارة  بظهور  املرتبطة  السياسية  اللحظة  مقتضيات 

بأجندة مختلفة عن سابقاتها.
ويقول: ما يطرح ليس غير امتداد ملبادرات توالى ظهورها منذ بداية الصراع، 
وليس  ذاهبة  أو  قادمة  أجندات  مع  تتناسب  ألنها  تتبدد  كانت  ما  سرعان  لكنها 

انطالقاً من حل الصراع.
ويوضح الزبيدي أن »احملدد احلقيقي كي يكون ألي طرح قيمة مرتبط مبن 
ميتلك معايير السيطرة، والعرب مسيطر عليهم، وإسرائيل كانت قادرة على صد 

أية صيغة ال تريدها«.
ويرى أن السؤال مرتبط بدرجة جاهزية إسرائيل للتعاطي مع أية جوانب 
إيجابية ملا يطرح من صيغ، موضحاً أن قراءة ما يجري تشير إلى أن إسرائيل، 
وعلى النقيض من ذلك، »بصدد تعميق مخالبها أكثر فيما متتلك من أوراق بشأن 

امللف الفلسطيني«، كما يجري مثالً في محاولة ربطه بامللف النووي اإليراني.
ويشير إلى أن فوز حكومة اليمني، وتعمق التطرف في إسرائيل، يبقيان مثل 
املجتمع  صعيد  على  اجلاهزية  عن  بعيداً  أصحابها  من  مطروحاً  املبادرات  هذه 
والنخب اإلسرائيلية للتعاطي معها باحلد األدنى املطلوب فلسطينياً )دولة على 

ما احتل العام 67(.
جانب  من  حاسمة  لضغوط  إسرائيل  تعرض  إمكانية  الزبيدي  ويستبعد 
ما بني رغبة  إلى أن هناك فارقاً  أوباما لدفعها نحو احلل، منوهاً  الرئيس  إدارة 
أوباما بالتغيير لتحسني صورة الواليات املتحدة غير املرضية في اخلارج، وبني 
املقدرة، حيث سيجد نفسه محاصراً بخيارات تتقاطع مع أفضليات إسرائيلية، 

وبالتالي ال بوادر ألن تقدم إسرائيل أي تنازالت.

ما بعـد »أوسـلو«.. لوحـــــــــة إحصـائـيـــــة للـواقـــــــع
فإنها تؤكد وجود 121 مستوطنة )رسمية( و100 مستوطنة 
التعريف اإلسرائيلي لها، فيما يؤكد  »بؤرة عشوائية«، وفق 
معهد »أريج« أن عدد »البؤر العشوائية« أصبح اليوم 183 بؤرة  

في الضفة.
إسرائيل  تسيطر  التي  املياه  من  الفلسطيني  الفرد  حصة 
حسب  الــيــوم  فــي  لــتــرا   136 تبلغ  مــصــادرهــا،  معظم  على 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أما اإلسرائيلي فإن 
حصته تقترب من ثالثة أضعاف هذا الرقم )350 لترا في 
اليوم(، ويتضاعف ذلك إلى معدالت قياسية في مستوطنات 
األغوار التي تستهلك ما نسبته 75% من إجمال استهالك 

الفلسطينيني من املياه في الضفة.
اقتلعت إسرائيل خالل سنوات االنتفاضة املاضية نحو 5ر1 
الزراعية  الدفيئات  من  دومنــا   2854 ودمــرت  مليون شجرة، 
من  دومنـــا  و14310  املكشوفة  اخلــضــار  مــن  دومنـــا  و13237 

احملاصيل احلقلية للفلسطينيني.
ملفاوضات  ال��ع��ودة  ي��ؤي��دون  الفلسطينيني  م��ن   %38 فقط 
بتجميد  إسرائيل  قيام  قبل  إسرائيلية   - فلسطينية  سالم 
املــركــز الفلسطيني  االســتــيــطــان، وفــقــا الســتــطــالع أجـــراه 

للبحوث السياسية في آذار املاضي.

فيما تواصل إسرائيل تغيير الوقائع على األرض

سيـناريوهات ومبادرات احلـل املتتاليـة .. إعـــادة إنتــاج القديــــم بأســماء جديـدة
كتب غازي بني عودة:

االستيطان.. الثابت األهم في السياسة اإلسرائيلية.



آفاق 6
برملـــــــــــانية

منذ جناحه في انتخابات الكنيست األخيرة، سعى اليمني اإلسرائيلي املتطرف 
م�ن  يطرح  ما  ظ�ل  في  الفلسطينيني  مع  التفاوضية«  »اللعبة  قواع�د  تغيير  إل��ى 
برنامج ال يعترف بأسس حل قائمة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب 
إسرائيل، ويرى بضرورة اعتراف الطرف الفلسطيني بيهودية الدولة اإلسرائيلية، 
وذلك في ظل ضعف فلسطيني يتمثل باستمرار حالة االنقسام والتشرذم وتص�ادم 
البرامج السياسية القائمة، األمر الذي يحول دون بلورة إستراتيجية فلسطينية 
شاملة وموحدة ملواجهة التحديات، تشتق منها سياسة جديدة للتعامل مع مسار 

املفاوضات الفلسطينية - اإلسرائيلية.
بعدم  القناعة  الفلسطينية  األوس����اط  مختلف  ف��ي  ت��ت��زاي��د  ذل���ك،  ض��وء  وف��ي 
الفلسطينية،  الساحة  االنقسام في  ج��دوى احلديث ع�ن مف�اوضات في ظل حالة 
وتضارب البرامج، وعدم االتفاق على برنامج إجماع وطني يحدد مسار املرحلة 
املقبلة، ويجمع ما بني العمل السياسي واملقاومة، ويعطي مبوجبه شرعية أقوى 
وأوسع للمفاوض الفلسطيني، السيما في ظل دعوة الرئيس األميركي باراك أوباما 
لل�رئيس محمود عباس لزيارة البيت األبيض، وأيضاً ما أعل�ن عنه بشأن بلورة 
 – الفلسطيني  الصراع  إنهاء  إلى  تهدف  األوس�ط  للشرق  أميركية  س��الم«  »خطة 
بني  التدريجي  بالتطبيع  ب��دءاً  ولكن  السوري،  الصعيد  على  وكذلك  اإلسرائيلي، 
األراض��ي  من  اإلسرائيلي  باالنسحاب  وليس  نتنياهو،  وحكومة  العربية  ال��دول 

الفلسطينية والعربية احملتلة.
املشاركة في  األح��زاب  التي تطرحها  »ب���ازار« تصورات احللول  وم��ع فتح 
حكومة نتنياهو، باالستناد إلى تأبيد االحتالل، ومنح الفلسطينيني حكماً ذاتياً 
في كانتونات، يبقى احلديث يدور حول جدوى استئناف املفاوضات في غياب 
إطار عام يلتزم مبرجعية قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وااللتزام باالنسحاب 
م��ن األراض����ي احمل��ت��ل��ة ك��اف��ة، م��ع ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ض����رورة ب��ل��ورة م��وق��ف عربي 
وفلسطيني موحد يطرح تصوراً شامالً يتم على أساسه املوافقة على الدخول في 
عملية املفاوضات، ولك�ن م�ن خالل حتديد اإلطار الزمني لها، وهدفها األساسي 
بإنه�اء االحت�الل وإقامة الدولة الفلسطينية على كام�ل األراضي احملتلة في العام 
سلمية  مبادرات  أي�ة  يسبق  أن  ض��رورة  مع  االستيطان،  من  واخلالية   ،1967
التزام إسرائيل بوقف مخططاتها التهويدية في مدينة القدس، التي تسعى من 
خاللها إلى تغيير الطابع العربي الفلسطيني فيها وتطويقها باملستوطنات، في 
محاولة لفرض احلقائق على األرض كخطوة استباقية لنتائج أية مفاوضات 

مستقبلية.

»فتح«: االعتراف بحل الدولتني
السلطة  قبل  من  اّتباعها  املطلوب  اإلستراتيجية  ومقومات  عناصر  وح��ول 
الفلسطينية إزاء أية مفاوضات مستقبلية، وحتضيراً ملا ميكن أن يطرحه الرئيس 
األميركي أوباما، يقول القيادي في حركة »فتح« محمد احلوراني: إن أي استئناف 
للمفاوضات خالل املرحلة املقبلة يتطلب اعتراف إسرائيل بحل الدولتني ووقف 
االستيطان فوراً، وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية، واالستعداد للوصول إلى 

حل وفق�اً ملبادرة السالم العربية.
وفيما يتعلق مبا ينبغي أن تعمل منظمة التحرير على بلورته عربياً ودولياً 
ملواجهة ما يطرحه نتنياهو، يقول احلوراني: عملت منظمة التحرير على تنسيق 
املواقف بشكل كامل مع الدول العربية ملواجهة ما يطرحه نتنياهو من برامج للحل، 
ونحن وضمن املرحلة املقبلة نرفض احللول االنتقالية، ونسعى إلى التوصل إلى 

حل نهائي ينهي االحتالل بالكامل.
ال��ص��راع  حل��ل  خطة  م��ن  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  تطرحه  أن  ميكن  م��ا  ب��ش��أن  أم���ا 
الفلسطيني – اإلسرائيلي في سياق تسوية إقليمية شاملة، وفي ظل ما تعانيه 
جديدة  أميركية  إدارة  »وج���ود  أن  فيؤكد  ت��ش��رذم،  حال�ة  م��ن  العربية  املنطقة 
يتطلب موقفاً عربياً وفلسطينياً موح�داً، فه�ذا العام سيكون عام اختبار للنواي�ا 
اإلسرائيلية، إما أن نذهب إلى حل الدولتني وحتقيق السالم، وإما على السلطة 
السياسات  ملواجهة  وعربية،  فلسطينية  موحدة،  رؤي��ة  ذات  خطوات  تتخذ  أن 

اإلسرائيلية«.

»الدميقراطية«: مطلوب عقد مؤمتر دولي للسام
ويقول النائب قيس عبد الك�رمي »أب�و ليلى«، عض�و املكتب السياسي للجبهة 
الدميقراطي�ة، ح�ول ما ه�و مطلوب فلسطينياً ملواجهة سياسة احلكومة اليمينية في 
إس�رائي�ل واخلروج بإستراتيجية تضمن التوصل إلى دولة مستقلة في نهايتها: إن 
ما هو مطلوب في أي�ة مفاوض�ات مستقبلية، السيما بع�د دع�وة الرئيس األميركي 
اإلط��ار  م�ن  املفاوضات  إخ��راج  املتحدة،  ال��والي��ات  ل��زي��ارة  الرئيس عباس  أوب��ام��ا 
الثنائي الذي ترعاه الواليات املتحدة، والذي حتظى خالله إسرائيل بدعم أميركي 
أج�ل عقد مؤمتر دولي للسالم برعاية دولية،  العمل م�ن  مطلق، ويضيف: يجب 
الشرعية  ب��ق��رارات  املشاركة  األط��راف  االل��ت��زام من قبل جميع  ويقوم على قاعدة 

الدولية وتطبيقها حتى نتمكن من الوصول إلى حلول مرضية 
لنا ويعمل اجلميع على تطبيقها.

وفيما يتعلق مبا ميكن أن يط�رح على طاول�ة املفاوض�ات 
مستقبالً، يرى »أب�و ليلى« أن »القيادة الفلسطينية متمسكة 
الت�زام واضح من  بضرورة أن تكون املفاوضات على ق�اعدة 
قب�ل إس�رائيل بحل الدولتني، وبتطبيق بن�ود خارطة الطريق 
ووق�ف  االستيطانية،  ال��ن��ش��اط��ات  وق�����ف  يشمل  مب��ا  ك��اف�����ة، 
املخططات التهويدية في القدس، وإع�ادة األم�ور إلى م�ا ك�انت 

عليه قبل اندالع االنتفاضة الثانية«.
وكان حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
»لن  أن��ه  صحافية،  تصريحات  ف��ي  ق�ال  الشعب،  ح��زب  ع��ن 
أو  نتنياهو  يطرحه  مبا  تقب�ل  فلسطينية  قيادة  هناك  تكون 
حتى م�ا كان يطرحه رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود 
أوملرت«.  وأكد على أن »موقف منظمة التحرير واض�ح وه�و 
رفض التفاوض قبل اإلعالن اإلسرائيلي الصريح بقبول حل 
مدينة  في  اإلج���راءات  ووق��ف  االستيطان،  ووق��ف  الدولتني، 
القدس، السيما وقف هدم املنازل، فإذا ما كانت إسرائيل تريد 
االنسحاب فلماذا تقوم باالستيطان وبهدم املنازل وغيرها من 

املمارسات؟«
األميركية  ال��دع��وة  تقترن  أن  وش��دد عميرة على وج��وب 

للتمسك بحل الدولتني بربط هذا املبدأ »بإنهاء االحتالل الذي بدأ في العام 1967 
لألراضي الفلسطينية«.

»حماس«: برنامج وطني موحد
ب����دوره، ي��ق��ول ال��ق�����ي��ادي ف��ي ح��رك��ة »ح��م��اس« د. غ�����ازي ح��م��د، ح��ول ج��دوى 
إنه  حولها،  وإجماع  فلسطينية  إستراتيجية  حتديد  دون  املفاوضات  استئناف 
»م�ن الضروري وقب�ل احلديث عن أي��ة مفاوضات مستقبلية، العمل على توحيد 
الساحة الفلسطينية، وإنهاء حالة االنقسام الداخلي واالتف�اق بشكل واضح على 
برنامج وطني يجمع ما بني املقاومة والعمل السياسي، بحيث ال يتعارضان مع 

بعضهما«.
ويضيف حمد: الوضع الفلسطيني بحاجة إلى إع�ادة تقيي�م؛ سواء أكان ذلك 
رؤي�ة  إيجاد  هو  واملطلوب  والتفاوضي،  السياسي  العمل  أم  املقاومة  جانب  من 
فلسطينية مشتركة تشمل النواحي النظرية ووسائل العمل السياسي املستقبلي 
اجلديدة  اإلسرائيلية  احلكومة  تطلبه  ما  وبخاصة  املرحلة،  متطلبات  ملواجهة 

الستئناف املفاوضات.
في  كام�ل  وبشك��ل  ي�ذوب  أن  يجب  الفصائلي  بالبرنامج  يسمى  ما  ويتابع: 
البرنامج الوطني املشترك إلدارة املرحلة املقبلة، ويجب أن يكون هناك تكامل ما 

بني املقاوم�ة والعمل السياسي وال يجب إسقاط أي خيار منهما.
وفيما يتعلق مبا ميكن أن حتققه املفاوضات في ظل األوضاع الداخلية وحالة 
االنقسام العربي والفلسطيني، يؤكد حمد على أن »املفاوضات ال ميكن أن يكتب لها 
النجاح في ظل وضع فلسطيني وعربي ممزق، فمن الصعب أن نواج�ه مخطط�ات 
احلكومة اإلسرائيلي�ة التوسعية من خالل مفاوضات أحادية ال تلقى القبول م�ن 
املجموع الوطني، واملطلوب هو إيجاد صيغة فلسطينية مشتركة، ومن ثم االنطالق 

إلى العالم على أساسها«.

»الشعبية«: حان الوقت لوقف املفاوضات متامًا
وفيما إذا كانت هناك ضرورة الستئناف املفاوضات في ظل ما يطرح من حلول 
إسرائيلية، ودون مراجعة لتقييم التجارب السابقة: يقول النائب جميل املجدالوي 
للشعب  شيئاً  حتقق  ل��م  امل��ف��اوض��ات  الشعبية:  للجبهة  السياسي  املكتب  عضو 
الفلسطيني، سوى أنها منحت االحتالل مسوغاً للتعايش معه، وحان الوقت لوقفها 

متاماً كونها حتولت إلى غطاء للسياسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية«.
يوضح  املقبلة،  املرحلة  حتديات  ملواجهة  فلسطينياً  مطلوب  هو  ما  وح��ول 
لعملية  األميركية  الرعاية  أن  السابقة  التجارب  خ��الل  من  »ثبت  أن��ه  امل��ج��دالوي 
السالم غير نزيهة ولم ينتج عنها شيء، وإن ذلك كان واضحاً من خالل عدم التزام 
اتفاقية  إلى  الرجوع  اتفاقيات قامت برعايتها، واملطلوب اآلن عدم  إسرائيل بأية 
أوسلو، أو خطة خارطة الطريق، أو مؤمتر أنابوليس، كون السياسات اإلسرائيلية 
لم تبِق شيئاً للتفاوض عليه، من خالل تهويد القدس والضفة الغربية، وتوسيع 

وبناء املستوطنات، وشطب احلقوق الفلسطينية«.
ل�لسالم، يقوم على أساس  أجل عقد مؤمتر دول��ي  العمل من  ويضيف: يجب 
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بالقضية الفلسطينية، وليس التفاوض 

حولها، وعدم القبول برعاية أميركية أو من قبل اللجنة الرباعية لها.
الهجوم  عقب  مت��ام��اً  توقفت  اإلسرائيلية  الفلسطينية  امل��ف��اوض��ات  وك��ان��ت 
اإلسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته نحو 1500 شهيد ومئات اجلرحى 
وتدمير واس�ع للبنية التحتية في القطاع، وأيضاً وصول اليمني املتطرف للحكم 
الفلسطينية  السلطة  مبوجبها  مينح  للحل  أس��س  من  طرحه  وم��ا  إسرائيل،  في 
حكماً ذاتياً محدوداً دون إقامة دولة فلسطينية بحدود واضحة املعالم وعاصمتها 
القدس، مع رفض مجرد احلديث عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية 

الفلسطينية.

حتذير من إعادة إنتاج اإلستراتيجية القدمية
بدوره، يحذر الكاتب واحمللل السياسي هاني املصري من أن�ه »في حال أب�دى 
يتعلق  فيما  بسيط�ة  ولو  مرون�ة  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس 
باملفاوضات، فإن السلطة الوطنية ستعمل على استئنافها، ولكن ستعمل خالل 

املرحلة املقبلة على أن تكون في سياق إقليمي ودول�ي«.
وفيما يتعلق مبا ميكن أن تتخذه السلطة م�ن خطوات يتم على أساسها استئناف 
املفاوضات، يقول املصري: ال يوجد م�ن قبل السلطة استخالص للدروس والعبر 
من املفاوضات السابقة، م�ن حيث حتديد اإلطار الزمني للمفاوضات، ويجب عليها 
إعداد إستراتيجية كفاح وليس أن تبقى حتت رحمة إسرائيل، وعليها أيضاً وضع 
هدف نهائي للمفاوضات، ينطلق من حقيقة أن إسرائيل دولة محتلة، والتفاوض 

يتم من أجل إنهاء االحتالل.
القدمية  اإلستراتيجية  إنتاج  تعيد  ال  أن  السلطة  على  أن  كما  ويضيف: 
الق�انون  إل��ى  االس�تناد  مع  للتفاوض،  زمنياً  سق�فاً  تضع  وأن  للمفاوضات، 
الدولي وقرارات األم�م املتحدة ومجلس األمن، وأن تعمل بكل طاقاتها لتوحيد 
الصف الفلسطيني ضمن برنامج وطني قادر على مواجهة حتديات املرحلة 

املقبلة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور سمير عوض، أن 
»التغيرات الدولية، السيما وج�ود إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما التي أكدت 
استعدادها للعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، إضافة إلى األزمة 
املالية التي أثرت على دول العام كافة، وأخيراً ما أفرزت�ه االنتخابات اإلسرائيلية 
العمل  ض���رورة  تط�رح  املتطرف،  اإلسرائيلي  لليمني  كبير  صعود  م��ن  األخ��ي��رة 
فلسطينياً للخروج بإستراتيجية واضحة للتحدث بها أمام العالم اجلديد، وأهمها 
توحيد الصف الفلسطيني، مبا يضمن تقوية النظام السياسي الفلسطيني، وحتديداً 
منح شرعية أقوى للرئيس محمود عباس في املفاوضات، من أجل أن يطرح رؤيته 
بقوة وحشد دعم عاملي للقضية الفلسطينية في ظل ما تطرحه احلكومة اليمينية 

اإلسرائيلية من حلول«.
ويضيف عوض: املواقف التفاوضية يجب أن يوضع لها هدف محدد من حيث 
نقطة البداية والنهاية، وعدم الوقوع في أزمة غياب اجلدول الزمني مرة أخرى، 
على أن تكون نقطة النهاية دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود العام 67، وفقاً 

لقرارات الشرعية الدولية.

األولوية الستعادة الوحدة على قاعدة برنامج إجماع وطني

حتذيرات من إعادة إنتاج جتربة التفاوض السابقة 
في غياب إستراتيجية وطنية شاملة

كتب أحمد فّراج:

هل يعاد إنتاج جتربة التفاوض السابقة؟



7 آفاق
برملـــــــــــانية

مَب سيفاجئ رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو العالم؟

اإلسرائيلية  االنتخابية  احلملة  معترك  نتنياهو  بنيامني  دخ��ل  أن  منذ 
األخيرة، وكلما كانت تتزايد فرصه بالفوز، كانت تتضح أكثر رؤيته للحل مع 
الفلسطينيني، ما أن وصل إلى ديوان رئاسة الوزراء حتى باتت واضحة ماهية 
مشروعه ل�«السالم االقتصادي«: زيادة عدد العمال الفلسطينيني في إسرائيل، 
وبعض التسهيالت في التنقل لرجال األعمال، وإزالة حاجز هنا وآخر هناك، أما 
حل الدولتني »فقد انتهى«، وهذا اقتباس حرفي عن وزير اخلارجية اإلسرائيلي 

أفيغدور ليبرمان في ترجمة صريحة ملواربات نتنياهو.
ظ���روف  »حت��س��ني  ط��ري��ق  ع���ن  الفلسطينيني  م���ع  ل��ل��ح��ل  ن��ت��ن��ي��اه��و  رؤي����ة 
األول��ى  فترته  إب��ان  فعالً  تطبيقها  إل��ى  سعى  وق��د  جديدة،  ليست  معيشتهم« 
الثاني من التسعينيات.  حينها  في رئاسة احلكومة اإلسرائيلية في النصف 
كم  ولنرى  إسرائيل،  داخ��ل  الفلسطينيني  أم��ام  العمل  سأفتح  مبقولة:  اشتهر 
شرطي سيتبقى لدى عرفات، وعلى الرغم من أن عدد العمال الفلسطينيني في 
إسرائيل واملستوطنات شهد ازدياداً مّطرداً منذ تسلم نتنياهو احلكم في العام 
1996، حتى وصل إلى رقم قياسي جتاوز 160 ألف عامل في نهاية حكمه في 
العام 1999، وحقق االقتصاد الفلسطيني في ذلك العام منواً بنسبة جتاوزت 
7% هي األعلى منذ قيام السلطة، ومع ذلك جنح الرئيس الراحل ياسر عرفات 
النفق(  )انتفاضة   1996 العام  في  أواله��ا  عماد  ك��ان  انتفاضتني،  إشعال  في 
رجال األمن الفلسطيني حتديداً، وأعادت نتنياهو إلى طاولة املفاوضات فوقع 

»اتفاق اخلليل«، وبعدها »واي بالنتيشن«.
كيف  نفسه،  وبالنهج  نفسها  بالرؤية  السلطة  إلى  نتنياهو  عاد  وقد  اآلن، 
سيتعامل الفلسطينيون مع هذه الرؤية، خصوصاً في غياب عرفات بكاريزميته 
وبعد نظره وقدرته على املناورة واالحتفاظ بخيوط اللعبة، والبراعة في دفع 

األمور إلى حافة الهاوية؟
من  الكثير  أن  على  وأكادمييون  أعمال  ورج��ال  رسميون  مسؤولون  يجمع 
الضفة  بني  قسري  فصل  فهناك  نتنياهو:  والية  فترتي  بني  حصلت  التغيرات 
الغربية وقطاع غزة، وحصار محكم حول القطاع، وجدار فاصل قّطع أوصال 
الضفة الغربية، وإجراءات تكفلت بشل االقتصاد بشكل شبه تام، واستيطان 
هذه  ك��ل  م��ن  التخفيف  م��ن  يجعل  م��ا  مسبوق،  غير  بشكل  وتيرته  تصاعدت 
اإلج��راءات، مهما بلغ مداه، غير مجدٍّ حتى إلعادة األوضاع كما كانت عليه في 

العام 1999.

رفض رسمي قاطع
الفلسطينية،  العمالة  يفضل  فهو  تاريخية،  نظر  وجهة  )نتنياهو(  »لديه 
اآلن  األولى عمل جاهداً على حتقيقها.   للوزراء في فترته  وعندما كان رئيساً 
األمور مختلفة، فاحلديث عن إزالة بعض القيود ورفع عدد العاملني في إسرائيل 

ال يغني وال يسمن من جوع«، قال سمير عبد الله وزير التخطيط والعمل.
وأضاف: عمليا، رؤية نتنياهو تتمثل بإزالة بعض القيود ورفع واحلواجز 
التي وضعتها حكومات إسرائيلية سابقة، وزيادة عدد العاملني الفلسطينيني 
إال  اقتصادية  أن األوض��اع ال حتتمل احلديث في عالقات  في إسرائيل.  نعتقد 

بإجناز على صعيد العملية السياسية.
اجل��دار  ظ��ل  ف��ي  اق��ت��ص��ادي«  »س��الم  ع��ن  نتنياهو  حديث  الله  عبد  واعتبر 
وتوسيع االستيطان وحصار غزة والقيود واحلواجز في الضفة، »التفافاً على 
الضغط  تنفيس  هدفه  إسرائيل،  على  التنفيذ  واجبة  السياسية  االستحقاقات 

الدولي املتراكم عليها«.
»القاطع«  الوطنية  السلطة  رف��ض  ع��ن  والعمل  التخطيط  وزي��ر  وأع���رب 
لطروحات نتنياهو، »فنحن لن نقول ال إلزالة حواجز وتخفيف القيود، وفتح 
ميكن  وال  جهة،  من  ك��اٍف  غير  ه��ذا  لكن  عمالنا،  أم��ام  اإلسرائيلية  العمل  س��وق 
القيود  تخفيف  املطلوب  أخ��رى.   جهة  من  السياسية  للعملية  بديالً  يكون  أن 
وإقامة  االحتالل  إنهاء  إلى  تقود  جدية  سياسية  عملية  يخدم  مبا  والعقوبات 

الدولة الفلسطينية املستقلة«.
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة، راج الكثير م��ن األن��ب��اء ع��ن ل��ق��اءات ب��ني رج��ال أعمال 
فلسطينيني وآخرين إسرائيليني مببادرة من مكتب نتنياهو! وتعقيباً على ذلك 
قال عبد الله: القطاع اخلاص الفلسطيني يسير في إطار مصاحله، وقد تضرر 
كثيراً من القيود، ولن يرفض إزالتها، وهذا هو موقفنا أيضاً، لكننا واثقون من 
أن القطاع اخلاص لن يتماشى مع هذا التوجه، فهو على قناعة بأنه دون إزالة 

االحتالل والسيادة الكاملة على املعابر ستبقى املخاطر قائمة.
املتحدة  ال��والي��ات  فيه  مب��ا  ال��دول��ي،  املجتمع  أن  على  أك��د  الله  عبد  أي��ض��اً، 
وأوروبا، لم يظهر أنه مقتنع بطروحات نتنياهو، »املجتمع الدولي لن يسمح 
أي��ة إج����راءات لتحسني  امل��رة مب��رور مثل ه��ذه األالع��ي��ب.  الكل مقتنع أن  ه��ذه 

االقتصاد ال ميكن أن تشكل بديالً للعملية السياسية«.

القطاع اخلاص: نرفض إعطاءنا حبة منوم!
ويبدو أن هناك انسجاماً بني الفلسطينيني، على املستوى الرسمي والقطاع 
اخلاص، في رفض دعوات نتنياهو إلى »سالم اقتصادي« كبديل للحل السياسي، 
وقد ظهر ذلك جلياً برفض اجلانب الفلسطيني، رسمياً، ممثال برئيس الوزراء 
سالم فياض، والقطاع اخلاص أيضاً، املشاركة في اجتماع »الغرفة التجارية 
الفلسطينية اإلسرائيلية« الذي دعت إليه مؤسسة »بورتالند ترست« في وقت 

الحق من أيار 2009، ما جعل إمكانية عقد االجتماع محل شك كبير.
الفلسطينيني وم��ؤس��س  أب���رز رج���ال األع��م��ال  وق���ال زاه���ي خ����وري، أح���د 
وإسرائيليني  فلسطينيني  أعمال  رجال  يضم  الذي  الفلسطيني  األعمال  منتدى 
واشنطن،  في  األميركيني  املسؤولني  مع  األخيرة  لقاءاتنا  كل  »في  وسويديني، 
وقلنا  التوجه،  لهذا  رفضنا  بوضوح  أكدنا  الله،  رام  في  ميتشل  ج��ورج  وم��ع 
بيد  نتنياهو  أن يخنقنا  اقتصادياً، فليس مقبوالً  ما يسمى سالماً  إنه ال يوجد 

وباألخرى يقدم لنا أوكسجني لنبقى على قيد احلياة«.
مشكلتنا  م��رف��وض.   فهذا  منوم  حبة  إعطاءنا  املقصود  ك��ان  إذا  وأض���اف: 
قادر  اقتصاد  تامة لن يكون هناك  األولى هي االحتالل، فدون حرية  بالدرجة 

على النمو.
اخلاص  القطاع  ينشدها  التي  االقتصادية  العالقة  أن  على  خ��وري  وش��دد 
الفلسطيني مع إسرائيل »عالقة متكافئة وفي االجتاهني وليس باجتاه واحد 

كما هو في حقيقة ما يطرحه نتنياهو«.
واعتبر خوري أن أولى متطلبات هذه العالقة املتكافئة التعامل مع األراضي 
كسوق  غ��زة،  وقطاع  الشرقية،  القدس  فيها  مبا  الغربية  الضفة  الفلسطينية: 

واحدة، وإزالة كل القيود التي متنع وحدة هذه السوق.
وتساءل: عن أية سوق نتحدث وقطاع غزة الذي ميثل 35% منها مفصول 
التطبيق  ودون  فقط،  الله  رام  ليست  الفلسطينية  األراض��ي  متاماً.   ومحاصر 
الكامل التفاقية احلركة والعبور املوقعة في العام 2005 فليست هناك فرصة 

لنمو االقتصاد الفلسطيني.
كذلك، قال خوري: إن اهتمام الفلسطينيني، سلطة وقطاعاً خاصاً، ينصب 
على جذب االستثمارات اخلارجية، العربية والدولية ومن فلسطينيي الشتات، 
واإلجراءات التي يطرحها نتنياهو غير كافية جلذب هذه االستثمارات، إضافة 
إلى أن ما متارسه قوات االحتالل على األرض ال يتماشى حتى مع ما يطرحه 
واألم��ن  ال��دف��اع  وزارت���ا  تفعله  ما  وب��ني  يقوله  ما  بني  تناقض  هناك  نتنياهو.  

الداخلي اإلسرائيليتان، وإال ما معنى إحاطة بيت حلم باجلدار الفاصل، وضرب 
السياحة  أهمية  بنفس  نعتبرها  والتي  املثال،  سبيل  على  الداخلية  السياحة 

اخلارجية؟! وما معنى تقييد عمل املصارف والتضييق عليها؟!
دولياً، قلل خوري من أهمية طروحات نتنياهو في أوساط رجال األعمال 
في مختلف بلدان العالم، »فقد ملسنا من خالل لقاءاتنا مع شركائنا من الدول 
األخرى أن هذه الطروحات لم تلَق صدى لديهم، وحتى في منتدى األعمال الذي 
يكن  لم  اإلسرائيلي  اجلانب  فإن  له،  رئيس  أول  وكنت  تأسيسه،  في  ساهمت 
انتقاد حكومته  في أنشطته، فالقطاع اخلاص اإلسرائيلي ال يجرؤ على  فاعالً 

حتى لو كان النقد إيجابياً«.
أكثر من ذلك، فإن خوري يطالب السلطة الوطنية، باسم القطاع اخلاص، 
بأن يكون ردها على طروحات نتنياهو بوقف تطبيق بنود بروتوكول باريس 
االقتصادي، التي ال تلتزم إسرائيل بتطبيقها وفقاً ملبدأ التعامل باملثل، »ونأمل 

من وزير االقتصاد في احلكومة اجلديدة معاجلة هذا املوضوع«.

مطلوب تصحيح التعاطي مع ملفات التفاوض
»إن  الكرمي،  االقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد  من جهته، قال أستاذ 
شمعون  اإلسرائيلي  الرئيس  فيه  وي��ش��ارك��ه  ج��دي��داً  ليس  نتنياهو  م��ش��روع 
بيريس، وبشكل ما مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، وإن بدوافع مختلفة، 
عملية  على  اإلقبال  إل��ى  الفلسطينيني  االقتصادي  التحسن  يدفع  أن  أم��ل  على 

السالم«.
وتابع: ال أظن أن نتنياهو سيكون قادراً على حل الصراح من هذا املدخل، 
قد يكسبه ذلك بعض الوقت للمراوغة، لكن في النهاية حل الصراع لن يتحقق 

بتحسني ظروف املعيشة حتت االحتالل وإمنا بإنهاء هذا االحتالل.
الوطنية(، كان هناك  السلطة  الكامل )قبل قيام  وأضاف: في ظل االحتالل 
املعيشية  ال��ظ��روف  وكانت  إسرائيل،  في  الفلسطينيني  العمال  من  كبير  ع��دد 
حقوقهم  ينسون  الفلسطينيني  يجعل  لم  ه��ذا  كل  لكن  أعلى،  واملداخيل  أفضل 
واقعي.   وغير  منطقي  وغير  مقنع  غير  نتنياهو  طرح  أن  أرى  لهذا  السياسية، 

احلل يكمن فقط باالستجابة للحقوق السياسية وليس االقتصادية.
تصحيح  إل��ى  الوطنية  السلطة  تبادر  أن  في  أمله  عن  الكرمي  عبد  وأع��رب 
عملية التعاطي مع امللفات املختلفة في املفاوضات مع إسرائيل، »فمشكلة اتفاق 
واقتصادية،  أمنية  العتبارات  السياسية  التسوية  مشروع  أخضع  أنه  أوسلو 
إال  أمنية  أو  اقتصادية  ترتيبات  أي��ة  عن  احلديث  يتم  ال  أن  األص��ل  أن  حني  في 
الصراع  إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، وبخالف ذلك فإن  التوصل  بعد 

سينفجر من جديد ولو بعد حني«.
تتطلب  ال��ك��رمي،  عبد  بحسب  نتنياهو،  ي��روج��ه��ا  ال��ت��ي  اإلج����راءات  وح��ت��ى 
تتطلب  »فهي  لدفعها،  مستعدة  اإلسرائيلية  احلكومة  أن  يبدو  ال  استحقاقات 
رفع احلواجز وتسهيل عملية التنقل، وإتاحة املجال أمام البضائع الفلسطينية 
ورجال األعمال للنفاذ إلى األسواق، واحلد من مصادرة األراضي واالستيطان، 
ووقف اجلدار الفاصل، وتقاسماً أكثر عدالً للمياه.  هذه كلها متطلبات ضرورية، 
ودونها فإن احلديث عن حتسني اقتصادي مجرد نكتة سخيفة، فهل إسرائيل 
مستعدة للوفاء بهذه االستحقاقات؟ ال أرى أن طروحات نتنياهو واقعية، وال 
أعتقد أنها ستكون مقبولة، ال دولياً وال فلسطينياً، وعلينا عدم التعامل مع هذه 

الطروحات اخلطرة«.

انسجام فلسطيني بني املستوى الرسمي والقطاع اخلاص في رفض دعوات نتنياهو

»السالم االقتصادي« .. بني الرفض السياسي
 ومخاطر التعامل »الواقعي« 

كتب جعفر صدقة:
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تقول إحدى نظريات علم االجتماع، إنه »كلما خف التناقض ما بني مجتمعني 
متناقضني استفحل التناقض داخل كل مجتمع على حدة«.

على  م��ؤش��رات  ترافقه  ال  »فتح«  حركة  في  الداخلي  التناقض  استفحال  لكن 
يتأجج  كي  تراجع  قد  املقابل  في  و«حماس«  »فتح«  حركتي  بني  ما  التناقض  أن 

التناقض داخل حركة »فتح« أو داخل حركة »حماس«.
التعبير عنه في  الذي مت  الرغم من استمرار الصراع ما بني احلركتني،  فعلى 
فشل الطرفني في التوصل إلى اتفاق خالل جوالت احلوار اخلمس التي عقدت في 
القاهرة، طفت على السطح خالفات حركة »فتح« الداخلية، لتصل إلى املستويات 
القيادية املتمثلة في اللجنة املركزية للحركة، واللجنة التحضيرية للمؤمتر العام 
السادس، إضافة إلى اإلشكالية التي وقعت ما بني كتلة »فتح« البرملانية والرئيس 
محمود عباس لدى اإلعالن عن التشكيلة احلكومية اجلديدة برئاسة سالم فياض.
وبعكس احلكومات السابقة، تشكلت حكومة فياض اجلديدة من خالل مرسوم 
التنفيذية  اللجنة  ورئيس  الوطنية،  السلطة  رئيس  عباس،  الرئيس  عن  ص��ادر 
ملنظمة التحرير، والقائد العام حلركة »فتح«، مبعنى أن هذه احلكومة هي حكومة 

الرئيس، وليس كما درج سابقاً بأن تسمى احلكومة باسم رئيس وزرائها.
وأعلن فياض في أول مؤمتر صحافي له بعد أداء اليمني الدستورية، أن »هذه 

احلكومة هي حكومة الرئيس، وبرنامجها السياسي هو برنامج الرئيس«.
لكن هذا املوقف لم يشفع لرئيس الوزراء، الذي عارضته كتلة »فتح« البرملانية، 
بل واتخذت قراراً ب� »رفض الدخول في حكومته«، على الرغم من وجود نحو تسعة 

وزراء في احلكم محسوبني على حركة »فتح«.
وال يخفي ق��ي��ادي��ون م��ن احل��رك��ة وج���ود أزم���ة داخ���ل ح��رك��ة »ف��ت��ح«، سببها 
على  »حماس«  حركة  سيطرة  آثار  عن  فضالً  السادس،  املؤمتر  انعقاد  إرهاصات 
قطاع غزة، لكن قياديني آخرين يترددون في احلديث عن تفاصيل األزمة، في حني 

ميتنع آخرون عن احلديث عن القضية نهائياً.
وقد يكون ما عبر عنه عضو املجلس الثوري للحركة النائب محمود العالول، 
أزم��ة في حركة  العميق، حينما قال »إن هناك  أزم��ة احلركة بشكلها  هو موضوع 

»فتح« تعكس نفسها على كل شيء«.
األخيرة  احلكومة  تشكيل  إشكالية  فإن  املثال،  سبيل  على  العالول:  وأض��اف 
نبعت أصالً من األزمة داخل »فتح«، وليس صحيحاً أن إشكالية احلكومة هي التي 

سببت أزمة أو خالفات داخل »فتح«.
بعالقات  يتعلق  فيما  وبخاصة  احلركة،  داخل  إشكاليات  ظهور  فإن  وبرأيه، 
فتحاوية  حمل���اوالت  نتاج  هو  إمن��ا  الفلسطينية،  السلطة  مؤسسات  مع  احلركة 

لتصويب عمل احلركة وإنهاء األزمة الداخلية.
»فتح«  أزم��ة  إلنهاء  الرئيسي  احمل��ك  ف��إن  »فتح«،  حركة  من  قيادات  وبحسب 
الداخلية، وتطوير أدائها، يتمثل في عقد املؤمتر العام السادس للحركة وجتديد 

قياداتها التنظيمية.
لكن هناك كوادر من احلركة ال يرون أن عقد املؤمتر بحد ذاته قادر على إنهاء 

األزمة التي تعيشها »فتح«، مثلما قال النائب عيسى قراقع.
وعلى الرغم من إعالن الرئيس عباس عن األول من متوز املقبل موعداً النعقاد 
وأنصارها  احلركة  ك��وادر  من  العديد  ف��إن  الفلسطينية«،  األراض���ي  »ف��ي  املؤمتر 

يتوقعون أال يعقد املؤمتر في هذا التاريخ.
الفلسطينية،  األراض��ي  في  املؤمتر  انعقاد  مكان  عن  الرئيس  أعلن  حني  وف��ي 
احلركة  لقيادات  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  سلطات  بسماح  االنعقاد  عملية  اشترط 

التاريخ،  ذلك  املؤمتر في  الفلسطينية كي يعقد  األراض��ي  إلى  بالدخول  وكوادرها 
وهو ما يشير إلى وجود عقبة محددة مسبقاً قد يتم إرجاء املؤمتر بسببها.

وتتمحور اخلالفات داخل احلركة بشأن املؤمتر، في البنود التالية:

مكان انعقاد املؤمتر
عقد  في  املركزية  اللجنة  أعضاء  من  كبير  وع��دد  عباس  الرئيس  يرغب  حيث 
األساسي  ثقل احلركة  انتقال  عن  الفلسطينية، وذلك تعبيراً  األراضي  املؤمتر في 
الكثير من كوادر  فيه  الذي يساندهم  األمر  الفلسطينية، وهو  األراض��ي  إلى داخل 

احلركة في األراضي الفلسطينية.
وقال أمني سر أحد األقاليم في الضفة الغربية، فضل عدم اإلشارة إلى اسمه، 
مقر  ف��ي  للحركة  الشعبية  املنظمات  أم���ام  األخ��ي��ر  خطابه  ف��ي  ال��رئ��ي��س  »حت��دي��د 
املقاطعة ملوعد انعقاد املؤمتر، هو تأكيد على جدية الرئيس وقيادة احلركة في عقد 
املؤمتر، ونحن نؤيد، وهناك الكثير من أمناء سر أقاليم الداخل يؤيدون توجهات 

الرئيس«.
الفلسطينية، ألن  األراض��ي  داخ��ل  املؤمتر في  أيضاً، نحن نؤيد عقد  وأض��اف: 
احلركة بغالبية مؤسساتها باتت اليوم داخل األراضي الفلسطينية، بالتالي فإن 

عقد املؤمتر في داخل هذه األراضي بات مطلباً أساسياً وجماهيرياً داخل احلركة.
الفلسطينية،  األراض��ي  خ��ارج  تقيم  احلركة،  من  قيادات  تعارض  وباملقابل، 
للحركة  التاريخية  القيادة  عضو  مثل  أوس��ل��و،  التفاقية  معارضاً  موقفاً  وتأخذ 
كون  الفلسطينية،  األراض���ي  داخ��ل  امل��ؤمت��ر  عقد  اللطف«،  »أب��و  القدومي  ف���اروق 

الدخول واملرور إليها سيتم عبر البوابة اإلسرائيلية.
ويتمسك املعارضون لعقد املؤمتر في األراضي الفلسطينية مببدأ يقول إنه »ال 

ميكن عقد املؤمتر حتت حراب االحتالل«.

عدد أعضاء املؤمتر
ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد أعضاء املؤمتر األخير الذي عقد في تونس 1200 
عضو، تطالب الغالبية داخل احلركة اليوم برفع عدد أعضاء املؤمتر إلى أكثر من 

هذا العدد بكثير، بل ويطالب البعض بحضور أكثر من ألفي عضو.
فقط  عضواً   650 باعتماد  للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة  أعلنته  ق��رار  وفجر 
للمؤمتر، احتجاجاً عارماً في أوساط احلركة، ما دفع عدداً كبيراً من كوادر احلركة 
وممثلي منظماتها الشعبية إلى عقد لقاء خاص بهم في أحد فنادق رام الله، أجمعوا 
خالله على رفض ما أعلنته اللجنة التحضيرية، وتقدموا مبوقفهم هذا إلى الرئيس 
عباس، الذي قال خالل اجتماعه بهم الحقاً »إن عدد أعضاء املؤمتر املقبل سيفوق 

1200 بكثير«.

العضوية  بشأن  موقفها  عن  التحضيرية  اللجنة  تراجعت  املوقف،  هذا  وإث��ر 
املقلصة، وأعلنت أن عدد أعضاء املؤمتر سيصل إلى نحو 1550 عضواً.

البرنامج السياسي للحركة
في  احلركة  ستتبناه  الذي  السياسي  البرنامج  أن  احلركة  في  البعض  يقول 
مؤمترها السادس )إن عقد في موعده( هو أصالً موضع خالف، على اعتبار أن 
اعتماد  القائم على  السياسي  البرنامج  اإلبقاء على جوهر  آراء تشدد على  هناك 

البرنامج  إن  تقول  آراء  هناك  أن  حني  في  االحتالل،  مواجهة  في  املسلح  الكفاح 
السلطة  إنشاء  منذ  ط��رأت  التي  املتغيرات  على  بناء  يتغير  أن  يجب  السياسي 
هذه  لبناء  كأساس  احلركة  لعبته  ال��ذي  وال��دور   ،1994 العام  في  الفلسطينية 

كافة. مبؤسساتها  السلطة 
وي���رى ال��ب��ع��ض أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة »أوس���ل���و« ب��ني منظمة 
لغاية  تعترف  لم  احلركة  فإن   ،1993 العام  في  وإسرائيل  الفلسطينية  التحرير 

اآلن بإسرائيل في نظامها السياسي.
داخل  النقاش  في  السياسي  النظام  معضلة  استخدام  أن  يعتقد  من  وهناك 
انعقاد  تعطيل  إلى  ت��ؤّدي  أن  املمكن  من  التي  احمل��اور  أكثر  من  يكون  قد  احلركة 
لم  إسرائيل  ب��أن  السياسي  النظام  على  اإلب��ق��اء  أصحاب  يتسلح  حيث  امل��ؤمت��ر، 

تعِط شيئاً للساعني نحو احلل السلمي.

موعد انعقاد املؤمتر
السابقة،  الثالثة  باحملاور  تأثراً  األكثر  احملور  املؤمتر  انعقاد  موعد  ويعتبر 
على اعتبار أن اخلالف على تلك احملاور أو االتفاق بشأنها سيحدد املوعد الدقيق 

املؤمتر. لعقد 
أن  السائد  االع��ت��ق��اد  ف��إن  السابقة،  احمل���اور  على  اخل��الف  اس��ت��م��رار  وبسبب 
أعلن  م��ا  ح��س��ب  امل��ق��ب��ل  مت��وز  م��ن  األول  ف��ي  يعقد  ل��ن  للحركة  ال��س��ادس  امل��ؤمت��ر 

عباس. الرئيس 

مؤشرات على اخلاف .. تظهر وتختفي
ممثلي  م��ن  أل��ف  نحو  لقائه  خ��الل  امل��ؤمت��ر،  موعد  ع��ن  الرئيس  أعلن  أن  وم��ا 
املؤمتر  عقد  مكان  حتديده  مع  للحركة،  التابعة  الشعبية  واالحتادات  املنظمات 
اللجنة  أعضاء  بعض  من  تصريحات  خرجت  حتى  الفلسطينية،  األراض��ي  في 

الرئيس عباس. أعلنه  ما  املؤمتر وفق  إمكانية عقد  التحضيرية تشكك في 
للحركة  املركزية  اللجنة  أعضاء  لها،  بيان  في  التحضيرية  اللجنة  ودع��ت 

لعقد اجتماع أوائل الشهر املقبل في األردن.
وعلى الفور، أصدر عضو اللجنة املركزية حلركة فتح حكم بلعاوي، املقرب 
من الرئيس عباس، بياناً أعلن فيه أنه ليست من صالحيات اللجنة التحضيرية 

املركزية. للجنة  اجتماع  إلى  الدعوة 
وأكد بلعاوي في بيانه باسم أمانة سر اللجنة املركزية للحركة، على املوعد 
ما  دام  مخاض  »بعد  جاء  املوعد  هذا  حتديد  أن  إلى  مشيراً  الرئيس،  حدده  الذي 

يقرب من 5 سنوات«.
وفي حني قال الرئيس أن العديد من الدول العربية رفضت عقد املؤمتر على 
أراضيها، رد القدومي في تصريحات له بأن عدداً من الدول العربية وافقت على 

أراضيها. املؤمتر على  عقد 
عقد  على  وافقت  العربية  ال��دول  بأن  القول  »إن  بيانه  في  قال  بلعاوي  لكن 
املؤمتر السادس هو غير صحيح، ولذلك أعلن السيد الرئيس القائد العام القرار 

الوطن«. بعقد املؤمتر السادس في 
املركزية  اللجنة  بدعوة  للمؤمتر،  التحضيرية  اللجنة  موقف  يخص  وفيما 
من  ليس  إن��ه  بلعاوي  ق��ال  ال��وط��ن،  خ��ارج  املقبل  الشهر  أوائ��ل  شامل  الجتماع 
صالحيات اللجنة التحضيرية إصدار هذه الدعوة، »وإمنا الدعوة الجتماع كهذا 

تصدر عن الرئيس، القائد العام«، في إشارة إلى الرئيس عباس.

أزمة احلركة تنعكس على احلوار والتشكيل اجلديد حلكومة فياض

خالفات »فتح« تخرج إلى العلن وتهدد مصير مؤمترها السادس
كتب حسام عز الدين:

احلكومة اجلديدة.. تشكيل حتت وطأة خالفات »فتح«.                           
)إ. ب.أ.(
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بعد اإلخفاق في حصولها على »إجماع وطني«

تباين وجهات النظر حول مستقبل احلوار في ظـل إعادة تشكيل حكومة فياض
كتب أحمد فّراج:

ال يزال ملف تشكيل احلكومة التوافقية العق�دة األس�اسية 
املصاحلة  نحو  القاهرة  في  الفصائل  ح�وار  تقدم  طريق  في 
الرئيس  ق��ي��ام  أن  ال��ب��ع��ض  اع��ت��ب��ر  فيما  ال��ش��ام��ل��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
محمود عباس بتكليف رئيس الوزراء املستقيل س�الم فياض 
فصائل  بعض  م�ن  أعضاء  تضم  موسعة،  حكومة  بتشكيل 
منظمة التحرير ومستقلني، استباقاً لنتائج احلوار، الذي م�ن 
املفروض أن يفضي إلى اتفاق رزمة واح�دة، تشمل األجهزة 
األمني�ة، واحلكومة، وبرنامجها السياسي، ومنظمة التحرير، 

وفق ما تصر عليه حركة »حماس«.
ف��ك��رة تشكيل ح��ك��وم��ة م��وس��ع��ة لتسيير  أن��ص��ار  وي���رى 
األمور إلى حني االتفاق في القاهرة، أنه ال ميكن إبقاء الوضع 
تؤك�د  فيما  احل����وار،  ينتجه  أن  ميك�ن  مب��ا  وم��ره��ون��اً  معلقاً 
املوسعة في ظل احلوار،  لفكرة احلكومة  الرافضة  الفصائل 
ومنها اجلبهة الشعبية، وحزب الشعب، واملبادرة الوطنية، 
إضافة إلى حركتي »حماس« و«اجلهاد اإلسالمي« طبعاً، أن 
ذلك يعتبر ضربة موجهًة للجهود التي تبذل من أجل إجناح 

احلوار وتشكيل حكومة توافق حتّضر لالنتخابات.
إزاء  املقابل، لم يظهر في حركة »فتح« موقف موحد  في 
عزام  كان  حيث  فياض،  برئاس�ة  املوسعة  احلكومة  تشكيل 
األحمد رئيس كتلة »فتح« البرملانية، أك�د صراحة أن الكتلة 
تفضل انتظار ن�تائج احلوار، أس�وة بعدد من فصائل منظمة 
أكد  فيما  احلكومة،  في  املشاركة  ع�ن  اعتذرت  التي  التحرير 
تصريحات  في  العالول،  محمود  »فتح«  حركة  ع�ن  النائب 
أن مقاطعة احلكومة ج��اءت بسبب عدم  »آف��اق برملانية«،  ل� 
التشاور بشكل مباشر مع كتلة »فتح« البرملانية، وأيضاً مع 
اللجنة املركزية، واملجلس الثوري للحركة، واألطر الفتحاوية 
كافة، نافياً أن يكون تشكيل احلكومة ضرباً ملشروع الوحدة 
القاهرة، وق��ال: من ش��ارك في احلكومة  الوطنية وح���وارات 
ش����ارك بشكل ش��خ��ص��ي، ول��ي��س مم��ث��الً حل��رك��ة »ف��ت��ح« في 

احلكومة.
إع��ادة تشكيل حكومتني،  أما اجلبهة الشعبية، فرأت في 
واح����دة ف��ي ال��ض��ف��ة وأخ����رى ف��ي ال��ق��ط��اع، تعطيالً ل��ل��ح��وار، 
وخ��ط��وة تهدف إل��ى إط��ال��ة حالة االن��ق��س��ام، وأك���دت متسكها 
بتشكيل حكومة توافق وطني وإنهاء باقي امللفات التي جرى 

بحثها في احلوارات الشاملة بالقاهرة.
الوطنية ووضع  األزمة  واعتبرت »الشعبية« أن جتاوز 
ح�د حلالة االنقسام واستعادة الوحدة، ال يتم بإعادة تشكيل 
ال��ت��واف��ق على  ال��ق��ائ��م��ة، وإمن���ا ع��ب��ر  أو توسي�ع احل��ك��وم��ات 
تشكيل  يكون  بحيث  موحدة،  وطنية  سياسية  إستراتيجية 
أية حكومة في إطار هذه املراجعة وإنهاء االنقسام واستعادة 

الوحدة واحترام اخليار الدميقراطي.
كما ق�ّدم حزب الشعب مذكرة إلى الرئيس عباس اقترح 
مخصصة  امل���رك���زي،  للمجلس  ط��ارئ��ة  جلسة  ع��ق��د  خ��الل��ه��ا 
التحرير،  ملنظمة  الفلسطينية  السياسية  اخل��ط��ة  ملناقشة 
األس��اس��ي��ة،  اجل��وان��ب  تغطي  إستراتيجية  عنها  تتمخض 
الفلسطينية  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي  احل�����راك  وه����ي: 
العادل  واحل��ل  الدولة  إقامة  أجل  من  املتغيرات  مع  للتعامل 
السياسي  للتحرك  السياسية  واملرجعية  الالجئني،  لقضية 
التنفيذية  وجلنتها  التحرير  منظمة  وتفعيل  والتفاوضي، 
أدائها، وبحث الصيغة األنس�ب  املركزي وحتسني  واملجلس 
ومرجعيتها  ال�داخلي  وبرنامجها  احلكومة  تشكيل  إلع�ادة 

وأدائها، مب�ا فيه األمني.

حكومة في واد .. وحوار في واد آخر
حكومة  توسيع  نحو  األم���ور  لتطور  مغاير  اجت��اه  وف��ي 
املقالة،  احلكومة  ف��ي  داخلية  وزي���ر  إض��اف��ة  وقبلها  ف��ي��اض، 
كان جرى خالل جوالت احلوار املختلفة في القاهرة االتفاق 
ف��ي جل��ن��ة احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��ب��ادئ ال��ع��ام��ة احمل���ددة 
ال��وط��ن��ي امل��ن��ش��ودة، أه��م��ه��ا: اح��ت��رام  ال��ت��واف��ق  لعمل حكومة 
نتائج االنتخابات التشريعية والرئاسية، والتداول السلمي 
عملها،  وتكامل  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  وتأكيد  للسلطة، 
واستقاللية السلطة القضائية واستكمال بنائها، وإنهاء ملف 

االعتقال السياسي قبل إنهاء احلوار وتشكيل احلكومة.
أن  على  اتفق  ال��وف��اق«،  »حكومة  مبهمات  يتعلق  وفيما 
تسير وفقاً ملا كفله القانون األساسي لها من مهمات، وفرض 
األمن والنظام وسيادة القانون في مناطق السلطة الوطنية 

الرئاسية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  والتحضير  وال��ق��ط��اع،  ال��ض��ف��ة  ف��ي 
والتشريعية، وإعادة إعمار قطاع غزة، والنضال من أجل كسر 
املعابر،  وفتح  الفلسطيني،  الشعب  على  املفروض  احلصار 

وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطاع.
وطني  ت��واف��ق  حكومة  تشكيل  على  االت��ف��اق  ج��رى  كما 
تشارك فيها الفصائل والشخصيات املستقلة، إال أن املعضلة 
احلقيقية في عدم التوصل حتى اآلن إلى إعالن اتفاق تتمثل في 
إصرار حركة »فتح« وعدد من الفصائل على أن تلتزم احلكومة 
التزامات منظمة التحرير، ومتسك »حماس« ببرنامج حكومة 
اتفاق  عن  املنبثقة  هنّية  إسماعيل  برئاسة  الوطنية  الوحدة 

مّكة، مبعنى »أن حتترم احلكومة التزامات املنظمة«.
وفي حني نظرت حركة فتح والسلطة في رام الله إلى خطوة 
»حماس« بتعيني النائب فتحي حماد وزيراً لداخلية احلكومة 
املقالة كضربة ملا حتقق في جوالت احلوار، فقد اعتبرت حركة 
حماس توسيع حكومة فياض، بإصرار من الرئيس محمود 
عباس، في ظل تواصل ج��والت احل��وار، واالستعداد جلولة 
في  »إمعان  مبثابة  اخلتامية،  تكون  أن  مصر  تأمل  سادسة 
حساب  على  والدستورية  والقانونية  السياسية  الفوضى 

مصالح الشعب الفلسطيني«.
وق���ال ف���وزي ب��ره��وم، الناطق باسم »ح��م��اس« ل��� »آف��اق 
برملانية«: إن تشكيل حكومة جديدة برام الله يعتبر تخريباً 
وتهديداً  الفلسطيني،   – الفلسطيني  احل��وار  لعملية  متعمداً 
الفلسطيني  الوطني  للمطلب  وجت��اه��الً  ملستقبله،  واض��ح��اً 
الذي أكد على ض��رورة إزال��ة كل العقبات من طريق احلوار، 
احل��وار  ج���والت  مكاسب  ك��ل  لنسف  استباقية  خ��ط��وة  وه��و 

وتضييعها.
وأكد برهوم أن »تشكيل احلكومة في الضفة يكشف النقاب 
عن أن هدف السلطة من احلوار هو جر حركة »حماس« وقوى 
املقاومة إلى مربع التسوية«، وأن »أية حكومة يتم تشكيلها 
برام الله ستبقى غير قانونية وغي�ر شرعي�ة ولن تعترف بها 
احلركة«، فيما شكك النائب عن »حماس« صالح البردويل في 
الق�انون  لنصوص  وفق�اً  اجلديدة  فياض  حكومة  دستورية 
ق��ي��ام احلكومة  األس�����اس�����ي، السيما م��ن حيث وج���وب »ع���دم 

مبهامها إال بعد أن حتصل على ثق�ة املجلس التشريعي«.

العالول: تشكيل احلكومة جاء متسرعًا
وج���واب���اً ع��ن س����ؤال ح���ول م��ش��ارك��ة ب��ع��ض األش��خ��اص 
املوسعة،  فياض  حكومة  في  »فتح«  حركة  على  احملسوبني 
ومدى توافقهم مع موقف كتلة »فتح« البرملانية، قال النائب 
للحركة:  ال��ث��وري  املجلس  في  عضو  وه��و  العالول،  محمود 
من  الرغم  على  احلكومة،  هذه  في  رسمياً  تشارك  لم  »فتح« 
أنه  وج��ود بعض األشخاص احملسوبني عليها، ونحن نرى 
ال��ت��ش��اور م��ع أط��ر احل��رك��ة املختلف�ة وض���رورة  ك��ان ينبغي 
الوطني  االنتهاء من جوالت احل��وار  إلى حني  االنتظار قليالً 
والنتائج املرجوة منه، وبخاصة تشكيل حكومة توافق وطني 

تنهي االنقسام وتوحد شقي الوطن.
م��وض��وع تشكيل احلكومة  ي��ج��ب ط���رح  ك���ان  وأض�����اف: 
على أطر احلركة املختلفة بدءاً من اللجنة املركزية واملجلس 
ال��ث��وري، وأي��ض��اً األط��ر األخ���رى، من أج��ل النظر في إمكانية 

وجدوى املشاركة فيها وبرنامجها السياسي وأولوياتها.
للحكومة  »ف���ت���ح«  م��ع��ارض��ة  ب��إم��ك��ان��ي��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
والوقوف إلى جانب القوى املعارضة لها، قال العالول: نفضل 
أن نبقى في صفوف املعارضة إلى حني تشكيل حكومة وفاق 

وطني تنتج من خالل احلوار وباإلجماع الوطني.
احل��وار  ج��والت  على  احلكومة  تشكيل  تأثير  من  وح���ّذر 
التشكيلة  ه��ذه  استثمار  ميكن  ق��ائ��الً:  ال��ق��اه��رة،  ف��ي  الوطني 
اجل��دي��دة م��ن قبل »ح��م��اس« م��ن أج��ل تعطيل احل����وار، على 
الرغم من أن اجلوالت السابقة كافة كانت غير ناجحة، وأيضاً 
استثمار »حماس« للخالفات الداخلية في »فتح«، التي بدت 

ظاهرة للجميع.

»الشعبية«: مطلوب حكومة تنهي االنقسام 
وتتصدى لاحتال

رافضاً  مبكراً  موقفاً  أعلنت  الشعبية  اجلبهة  وك��ان��ت 
ومتمسكاً  والقطاع،  الضفة  في  حكومتني  وجود  الستمرار 
توافق وطني.   إلى تشكيل حكومة  بإجناح احلوار وصوالً 

وتعقيباً على التشكيل الوزاري اجلديد برئاسة فياض، قال 
هذه  الشعبية:  للجبهة  املركزية  اللجنة  عضو  الغول،  كايد 
البداية  ومنذ  الوطني،  التوافق  حالة  تعكس  لم  احلكومة 
دعونا إلى العمل وبالوسائل كافة إلجناح احلوار وتشكيل 
حكومة حتظى بإجماع وطني، ولكن هذه احلكومة اجلديدة 
نتصور  أن  ال��ص��ع��ب  وم���ن  بعينها،  وج��ه��ة  مت��ث��ل  ت���زال  ال 
أن ت��ك��ون ق���ادرة ع��ل��ى إخ���راج ال��وض��ع ال��راه��ن م��ن أزم��ات��ه 
في  االحتالل  ممارسات  ملواجهة  وأيضاً  داخلياً،  املتالحقة 

الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخططات تهويد القدس.
وح�����ول اس���ت���م���رار وج�����ود احل���ك���وم���ة امل���ق���ال���ة ف��ي 
ق��ط��اع غ���زة، ق���ال ال��غ��ول: ن��ح��ن نعيش م��ن��ذ ف��ت��رة في 
غ��زة،  ف��ي  والثانية  الضفة  ف��ي  واح���دة  حكومتني؛  ظ��ل 
العامة  للسياسة  م��راج��ع��ة  إل���ى  ب��ح��اج��ة  اآلن  ون��ح��ن 
أن احل��ك��وم��ة  أع��ت��ق��د  ال��وط��ن��ي��ة، وال  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
تستطيع  سبقتها-  التي  تلك  حال  كان  -كما  اجلديدة 
مواجهة األزمات الداخلية وحالة االنقسام، واالحتالل 

ومتطلبات املجتمع الدولي.

الصاحلي: املشكلة في املرجعية الدستورية 
للحكومة

وحول شرعية احلكومة اجلديدة برئاسة فياض، ومدى 
تأثيرها على احلوار، قال األمني العام حلزب الشعب النائب 
مشكلة  هناك  أن  أعتقد  برملانية«:  »آفاق  ل�  الصاحلي  بسام 
في املرجعية القانونية والدستورية للحكومة، وهي ميكن 

أن تكون رسال��ة سلبي�ة للمتحاورين في القاهرة.
داخلياً  املقبلة  للمرحلة  مطلوب  هو  مبا  يتعلق  وفيما 
الرئيس  إل��ى  م��ذك��رة  قدمنا  الصاحلي:  أوض��ح  وخ��ارج��ي��اً، 
أجل  من  وبخاصة  عدة،  أسس  على  احتوت  عباس  محمود 
اخلروج من األزمة الداخلية، من أهمها عقد جلسة للمجلس 
وتفعيل  السياسي،  التحرك  خطوة  على  لالتفاق  املركزي 
إلع��ادة  األن��س��ب  الصيغة  ف��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ت��ح��ري��ر،  منظمة 
تشكيل احلكومة وبرنامجها الداخلي ومرجعيتها وأدائها، 

مبا فيه األمني.

البرغوثي: مطلوب البحث عّما يوحدنا 
في مواجهة االحتال

ال��ب��رغ��وث��ي،  ال��دك��ت��ور مصطفى  ال��ن��ائ��ب  ي���رى  ب����دوره، 
»ك�ان  أنه  الفلسطينية،  الوطنية  للمبادرة  العام  السكرتير 
وطني،  ت��واف��ق  حكومة  تشكيل  على  التركيز  األف��ض��ل  م��ن 
وبخاصة في ظل التحديات اخلطيرة التي يواجهها الشعب 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وم��واج��ه��ة  داخ��ل��ي��اً،  الفلسطيني 
وقال:  القدس«،  مدينة  في  السيما  ومخططاتها،  املتطرفة 
البحث  خ��الل  م��ن  يكون  أن  يجب  السليم  الوطني  امل��وق��ف 
عما يوحدنا من أجل مواجهة االحتالل، ال أن يكون تشكيل 
أص�الً،  املتعط�ل  احل�وار  لتعطيل  للبعض  ذريعة  احلكومة 
الفصائل  ق��ب��ل  م��ن  ودع���م  إس��ن��اد  إل��ى  بحاج�ة  ه�����و  وال�����ذي 

كاف�ة«.

يوسف: تكريس للتباعد بني الضفة 
والقطاع

أما الدكتور أحمد يوسف، املستشار السياسي في وزارة 
خ��ارج��ي��ة احل��ك��وم��ة امل��ق��ال��ة، ف��ح��ذر م��ن ان��ع��ك��اس��ات تشكيل 
احلكومة في الضفة قبل االنتهاء من جوالت احل��وار، وقال: 
الضفة  ب��ني  التباعد  حالة  كرست  احلكومة  تشكيل  خطوة 
والقطاع، وجاءت متسرعة، وبخاصة أننا كنا قد اتفقنا على 
جولة قادمة من احلوار ميكن أن حتقق جناحاً في استعادة 

الوحدة وإنهاء حالة االنقسام.
التي  باحلكمة  يتسم  اإلج���راء  ه��ذا  أن  أعتقد  ال  وأض���اف: 
تتطلبها الساحة الفلسطينية، وبخاصة أن هذه احلكومة لم 
تساؤالت  هناك  أن  إلى  إضافة  التشريعي،  املجلس  ثقة  تنل 
فترة  انتهاء  بعد  عباس  محمود  الرئيس  شرعية  ح��ول  ع��دة 

واليته.
وب��ش��أن م��ا ميكن أن ت��ق��وم ب��ه »ح��م��اس« ك��رد على هذه 
اخلطوة، قال يوسف: نحن نتمنى أن توحد هذه اخلطوة كل 
الوطني،  احل��وار  إلجن��اح  وتدفعهما  و«ح��م��اس«  »فتح«  من 
الوضع  مبستقبل  يتعلق  فيما  مشتركة  تفاهمات  وإي��ج��اد 
السياسي، وإجناز حكومة توافق وطني، وبخاصة أن »فتح« 
تشكيلة  عن  راضية  غير  البرملانية،  كتلتها  السيما  نفسها، 

احلكومة.

»الدميقراطية«: احلكومة انتقالية 
واالعتقال السياسي ليس خافًا جوهريًا

الدميقراطية  اجلبهة  م��ش��ارك��ة  ألس��ب��اب  تفسيره  وف���ي 
باحلكومة في ظل تواصل حوارات القاهرة، قال النائب قيس 
للجبهة:  السياسي  املكتب  عضو  ليلى«،  »أب���و  ال��ك��رمي  عبد 
نشارك في احلكومة باعتبارها انتقالية تعّد إلجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية متزامنة، وفي موعدها، ولتشكيل حكومة 

توافق وطني من خالل حوار الفصائل في القاهرة.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���س���ي���اس���ات احل����ك����وم����ة، ال���ت���ي ك��ان��ت 
وبخاصة  س��اب��ق��اً،  بعضها  ع��ل��ى  ت��ع��ت��رض  »ال��دمي��ق��راط��ي��ة« 
االعتقال  »ملف  أن  ليلى«  »أب��و  أكد  السياسي،  االعتقال  ملف 
على  ميكن  ال��ت��ي  اجل��وه��ري��ة  اخل��الف��ات  م��ن  ليس  السياسي 
باعتبارها  احلكومية  التشكيلة  دخول  عن  االمتناع  أساسها 

حكومة انتقالية«.
أم���ا ب��ش��أن ت��أث��ي��ر تشكيل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى احل����وار، فقال 
»أبو ليلى«: من يريد أن يعطل احل��وار والتقدم به يستطيع 
ميكن  احلكومة  تشكيل  كان  وإذا  لذلك،  ذريعة  أية  استخدام 
ف��إن ما أجرته »ح��م��اس« من  أن يعمل على تعطيل احل���وار، 

تعديالت في احلكومة املقالة يندرج في السياق نفسه.
بدرجة  تقاس  احل��وار  إلجن��اح  السياسية  اإلرادة  وتابع: 
اجلدية في التعاطي مع احللول، ويجب التوجه إلى الشعب في 
انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، مؤكداً »استمرار مشاركة 
اجلبهة الدميقراطية في جوالت احلوار على أمل أن ينجم عنها 

إنهاء حالة االنقسام وتشكيل حكومة توافق وطني«.

حكومة فياض تؤدي اليمني الدستورية.        
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العام  النائب  فّجر   ،2006 شباط  في  وحتديداً  أع��وام،  ثالثة  من  أكثر  قبل 
أح��م��د امل��غ��ن��ي قنبلة ب��إع��الن��ه ع��ن وج���ود ف��س��اد واخ��ت��الس��ات ف��ي امل���ال ال��ع��ام 
شخصيات  تورط  عن  وكشف  دوالر،  مليون   700 قيمته  تتجاوز  الفلسطيني 
ولكن  اخلارج،  إلى  فروا  وآخرون  اعتقاله،  جرى  بعضهم  السلطة،  في  متنفذة 
منذ ذلك احلني لم يسمع اجلمهور أي شيء من النائب العام حول هذه القضايا، 
التحقيق،  مجريات  على  العام  ال��رأي  إلط��الع  م��رة-  أول  ب��ادر  -كما  يبادر  ولم 
وإلى أين وصلت هذه القضايا، وحتديداً احلساسة منها، مثل قضية اإلسمنت، 
بشخصيات  تتعلق  التي  تلك  أو  للبترول،  العامة  والهيئة  األنابيب،  ومصنع 
اجلبالي  وغ��ازي  سابقاً،  املالية  وزارة  عام  مدير  الرمالوي  سامي  مثل  متنفذة 
سيارة  في  النقالة  الهواتف  تهريب  قضية  والحقاً  سابقاً،  الشرطة  عام  مدير 

رئيس املجلس التشريعي السابق روحي فتوح.
حتى اللحظة، قضيتان فقط حتت عنوان »الفساد« خرجتا من أروقة النائب 
العام باجتاه قفص االتهام في قاعة احملكمة، وصدر احلكم فيهما، األولى تتعلق 
مؤخراً  حكم  الذي  صرصور،  حربي  للبترول  العامة  للهيئة  السابق  بالرئيس 

بالسجن عامني وغرامة 100 ألف دينار، لكنه ال يزال طليقاً!
ملف  بخصوص  فكانت  غيابياً،  احلكم  فيها  ص��در  التي  الثانية  والقضية 
وزارة  مساعد  وكيل  فيها  الرئيسي  واملتهم  الوهمية،  املواطن  حماية  جمعية 
الشهر  الله  رام  في  ُحكم  ال��ذي  حجة،  أب��و  اللطيف  عبد  محمد  سابقاً  الداخلية 
دوالر،  ألف   375 وغرامة  الشاقة،  األشغال  مع  سنوات  سبع  بالسجن  الفائت 

إضافة الى حكم بإدانة زوجته وإبنه.
العام حينها،  النائب  أكد  املتهمني، كما  التي تضم عشرات  القضايا  أما بقية 
أو  يرهم  لم  لكن  عنهم  يتحدث  الكل  »األش��ب��اح«،  مثل  فيها  املتهمني  أن  فيظهر 

يحاكمهم أحد.
وي��ع��ل��ق ال��ن��ائ��ب ح��س��ن خ��ري��ش��ة ع��ل��ى ذل���ك ب��ق��ول��ه: ح��ت��ى اآلن، م��ن ج��رت 
فتح  اآلن  وحتى  املكشوف«،  الظهر  »أصحاب  من  هم  الفاسدين  من  محاسبتهم 

القضايا محكوم بأمر سياسي.
لكن النائب العام يؤكد أنه »مت قطع شوط طويل بالتحقيق في تلك القضايا، 
اإلج��راءات  عمل  إلى  إضافة  ذمتها،  على  األشخاص  من  العديد  توقيف  وجرى 

الالزمة مع اإلنتربول السترداد بعض املتهمني الفارين إلى اخلارج«.
إحالتها  مت��ت  عنها  املعلن  القضايا  م��ن   %30 ف��إن  ال��ع��ام،  النائب  وح��س��ب 

للمحاكم.
إلى  عنها  أعلن  التي  القضايا  متابعة  في  احلالي  التوقف  املغني  ويعزو 
غ��زة، وسيطرتها على احمل��اك��م ومقر  ف��ي  ب��ه »ح��م��اس«  ال��ذي قامت  »االن��ق��الب 
النائب العام.  فمن جهة، جميع امللفات واألوراق والبيانات موجودة في قطاع 
ما  هناك،  القضايا  لهذه  ونوعي  مكاني  اختصاص  هناك  ثانية  جهة  ومن  غزة، 
يعني حسب القانون أن النظر فيها من مسؤولية محاكم القطاع وليس الضفة، 

واألهم أن النائب العام ال ميلك حالياً أي صالحيات في القطاع«.

قضية االسمنت
قضية األسمنت من أبرز قضايا الفساد التي أثيرت في الشارع الفلسطيني، 
للقضية  الوطني  للبعد  وثانياً  متنفذة،  سياسية  بشخصيات  أوالً  الرتباطها 
قاموا  فلسطينية  تعهدات  وش��رك��ات  جت��اراً  هناك  أن  تبني  بعدما  أثيرت  التي 
بشراء اإلسمنت من مصنع بني سويف في مصر - الذي يدرج ضمن الكوتا؛ أي 
أن الفلسطينيني يحصلون منه على اإلسمنت السائل بأسعار مخفضة أكثر من 
غيرهم لدعم صمودهم وبناء منازلهم- ومن ثم بيعه وهو في املصنع إلى تاجر 
اإلسرائيلية  للحكومة  ليقوم بدوره ببيعه  األملانية،  إسرائيلي يحمل اجلنسية 

بغرض بناء جدار الفصل العنصري.
مبصنع  عالقته  للتطبيع  املناهضة  املصرية  املعارضة  كشفت  التاجر  هذا 
فما  بيعه،  من  املصنع  فمنعت  األط��ن��ان،  آالف  شرائه  من  والغرض  اإلسمنت، 

اتفق مع جتار فلسطينيني لشراء اإلسمنت من خاللهم، وطبعاً  أن  إال  كان منه 
بأسعار مخفضة.

سوى  منها  الفلسطينية  األراض��ي  يدخل  لم  شراؤها  مت  التي  األطنان  آالف 
القليل لذر الرماد في العيون، وذهبت من املعابر مباشرة إلى إسرائيل.

وزارة  من  أذون��ات  استصدار  مت  التشريعي،  املجلس  في  مصادر  وحسب 
االقتصاد الوطني لشراء 420 ألف طن إسمنت بأسعار مخفضة، لم يدخل منها 

إلى األراضي الفلسطينية سوى 33 ألف طن!
الالفت أنه بعد الرجوع خلبراء قانون في هذا املوضوع، أكدوا عدم وجود ما 
يصادر  جدار  بناء  بغرض  للعدو  اإلسمنت  لبيعهم  الفلسطينيني  التجار  ُيجرم 
تعطيهم  االقتصادية  باريس  اتفاقية  أن  السيما  الفلسطينية،  الدومنات  آالف 

الضوء األخضر ألي نشاط جتاري مع إسرائيل.
عزمي  السابق  النائب  ي��ق��ول  م��ا  حسب  عليه،  يحاسبوا  أن  يجب  م��ا  لكن 
»هو  )أم���ان(،  واملساءلة  النزاهة  أج��ل  من  لالئتالف  العام  املنسق  الشعيبي، 
استغلوا  أش��خ��اص��اً  ه��ن��اك  ألن  ال��ض��رائ��ب،  م��ن  للتهرب  ال��وظ��ي��ف��ي  االس��ت��غ��الل 
مواقعهم وحصلوا على تراخيص من خالل احملاباة الستيراد اإلسمنت بهدف 

حتقيق األرباح دون دفع الضرائب«.
مستوى  إلى  القضية  التشريعي  املجلس  أعضاء  »نقل  أن  الشعيبي  ويؤكد 

سياسي أدى إلى خسارتها«.
ويقول خريشة، الذي كان رئيس جلنة الرقابة وحقوق اإلنسان في املجلس 
وشريط  ورقة،   500 من  ملفاً  العام  النائب  بتسليم  »قمت  السابق،  التشريعي 

فيديو إلثبات وجود فساد في قضية اإلسمنت، لكن لم يحدث شيء«.
خطأ  وجود  بسبب  عليها،  التحفظ  مت  اإلسمنت  قضية  الشعيبي:  ويضيف 
لذلك  كافية،  أدّل��ة  دون  للمحكمة  أحيلت  حيث  القضية،  حتضير  في  جوهري 

جرى حفظها لعدم كفاية األدلة.
وفي سؤال للنائب العام حول ما إذا مت التحفظ على القضية فعالً؟ أجاب: 
الوقت  في  نتابعه  ال  جعلنا  السياسي  الظرف  لكن  ملف،  أي  على  نتحفظ  لم 
نستكمل  ولم  غزة،  في  وموجوداً  مفتوحاً  زال  ما  حتديداً  امللف  وهذا  احلاضر، 
اإلجراءات فيه، ألنه يحتاج إلى تعاون إقليمي )مصري، إسرائيلي، فلسطيني( 
اجلانب  من  تعاون  أي  جند  ول��م  امل��وض��وع،  لبحث  مالية  أم��ور  من  بد  ال  وك��ان 

املصري واإلسرائيلي، وبالتالي توقفت اإلجراءات فيه.
وقال: أنا لم أبدأ بالتحقيق فيه، ولم أّطلع عليه، حتى أعرف هذه االتفاقيات، 
لم  املقاول؟  ومن  وردت،  التي  الدولة  هي  ومن  اإلسمنت،  هذا  توريد  مت  وكيف 
والشهود  وامللفات  األوراق  وجميع  أجوبة،  لدينا  تكون  حتى  املوضوع  نفتح 
نستطيع  ال  فتحت،  التي  امللفات  بعض  أن  أؤكد  أن  وأري��د  غزة،  في  موجودون 

إعطاء أي اسم أو معلومة عنها إال بعد انتهاء التحقيق واحلكم فيها.

ملف »الشرق األوسط لألنابيب«
التشريعي  املجلس  خاض  التي  الفساد  قضايا  من  أخرى  قضية  هذه  وتعد 
التي تدور  القضية  ُيقال بخواتيمها.  فهذه  معركة فيها، لكن األمور تقاس كما 
حول مصنع وهمي على الورق في مدينة أريحا، واختالسات تقدر بستة ماليني 

دوالر على أقل تقدير، توقف العمل فيها، حسب ما يقول النائب العام.
التي  امللفات  التحقيق فيه، وكما قلت هو أحد  وقال املغني: هذا امللف جرى 
ُفتحت في غزة، وكل أوراقه هناك، وتوقف العمل فيه عندما سيطرت »حماس« 

على مقار النيابة.
من  الوهمي  املصنع  قضية  نقل  من  احلكمة  حول  العام  للنائب  سؤال  وفي 
القضايا  لتمويت  سياسة  هناك  أن  أم  غزة،  قطاع  إلى  املفترض-  -مقره  أريحا 
عبر ترحيلها إلى القطاع؟ أجاب: القانون هو من حدد االختصاص الذي يكون 
أوالً في املكان الذي وقعت فيه اجلرمية، وفي حالة مصنع األنابيب صحيح أنه 

موجود في أريحا، لكن التعاقد مت في غزة، لذا جهة االختصاص غزة.

إلى موضوع  آخر إضافة  اختيار قطاع غزة هناك سبب  وأض��اف: حتى في 
املطبق  من  أشد  الفساد  حول  القطاع  في  املطبق  القانون  أن  وهو  االختصاص، 
في الضفة، حيث يعتبر قضايا الفساد من اجلنايات وليس اجلنح، والهدف من 

نقل القضايا هو املصلحة العامة.

قضية هيئة البترول
قامت النيابة العامة بتحويل ملف صرصور، الرئيس السابق للهيئة العامة 
»االخ��ت��الس،  مثل  بالفساد  تتعلق  له  تهم  توجيه  بعد  احملكمة  إل��ى  للبترول، 
احملكمة  أمام  مثوله  وبعد  وغيرها«،  الوظيفي،  واالستثمار  االئتمان،  وإس��اءة 
الله قبل شهور عدة، حكمت عليه بالسجن ملدة عامني وغرامة مقدراها  في رام 

100 ألف دينار.
وقد يتساءل البعض: ملاذا بقي صرصور حتى هذه اللحظة طليقاً، واجلواب 
باستئناف  الرغبة  موكلي  »أب��دى  ق��ال  ال��ذي  الدمنهوري،  أحمد  محاميه  عند 

احلكم، ولذلك ال ينّفذ احلكم إال بعد أن يصبح القرار قطعياً«.
قضية صرصور اآلن أمام محكمة االستئناف، أو كما يطلق عليها احملامون 
في  للفصل  ط��وي��الً  وق��ت��اً  تستغرق  إج��راءات��ه��ا  ألن  احمل��اك��م«،  »م��ق��ب��رة  ه��م��س��اً 

القضية.
االختالس  من  تبرئته  »مت��ت  صرصور  ف��إن  الدمنهوري،  احملامي  وحسب 

وإساءة االئتمان، وأدين بتهمة االستثمار الوظيفي فقط«.
أما النائب العام، فيصر على أن للمتهم صرصور »قضية أخرى تدور حول 

اختالسه املاليني«.
العام،  النائب  إليه  يشير  ال��ذي  امللف  وج��ود  »ع��دم  يؤكد  الدمنهوري  لكن 
وأن التهم املوجهة ملوكله تقتصر على امللف الذي تنظر فيه محكمة االستئناف 

حالياً«.
مع  أصالً  يتناسب  احلكم  هذا  كان  إذا  عما  العام  للنائب  سؤال  عن  وجواباً 
واجلرمية  الفساد  عنوان  حتت  أدرج��ت  التي  القضية  صاحبت  التي  الضجة 
فيها  ُح��ك��م  األول���ى  قضيتني،  يشمل  ص��رص��ور  ح��رب��ي  ملف  ق��ال:  االق��ت��ص��ادي��ة، 
والقضية  حالياً،  فيها  االستئناف  ويجري  دينار،  ألف  و100  سنتني  بالسجن 
غزة  في  االستئناف  محكمة  إلى  طلباً  وقدمنا  اجلنايات،  حتت  تندرج  الثانية 
-بسبب وجود امللف هناك- إلحالة امللف ومحاكمة املتهم أمام هيئة احملكمة في 
رام الله على القانون املطبق في قطاع غزة، أي اعتبار قضيته »جناية«، وليس 
الذي يعتبر تهم صرصور »جنحاً«، وامللف  القانون الساري في الضفة  حسب 

اآلن منظور أمام احملكمة، وحسب امللف هناك اختالس يقدر باملاليني.

قضية خالد سام و600 مليون دوالر
ع��ن��دم��ا تناقلت وس��ائ��ل اإلع���الم اس��م خ��ال��د س���الم، امل��س��ت��ش��ار االق��ت��ص��ادي 
في  اس��ت��ث��م��اري  سياحي  مب��ش��روع  وع��الق��ت��ه  ع��رف��ات،  ي��اس��ر  ال��راح��ل  للرئيس 
العقبة بقيمة 600 مليون دوالر، دارت الشبهات حول ارتباطه بقضايا فساد، 
ب�  املعروف  رشيد  محمد  باسم  ملف  أي  هناك  يكون  أن  ينفي  العام  النائب  لكن 

»خالد سالم«.
وقال املغني: ال يوجد لدينا أي ملف ضد هذا الشخص مطلقاً، وتفاجأنا أنه 
التزام أو استحقاق، وما مت  املالية، وليس عليه أي  ميلك براءة ذمة من وزارة 
اإلعالن عنه سابقاً حققنا فيه، وهو ما قيل عن امتالكه مبلغ 600 مليون دوالر 
أنه مدير املشروع، وهو  ليبني مشروعاً استثمارياً في العقبة، وما تبني الحقاً 

مستثمر مع رجال أعمال من بلدان عربية.
أرباح  تكون  أن  املفترض  من  عليها،  اطلعت  التي  األوراق  حسب  وأض��اف: 
املشروع بعد االنتهاء منه نحو 600 مليون دوالر، لكن أصول املشروع حسب 
األوراق التي قدمها رشيد تبلغ 53 مليون دوالر، وهي قيمة األرض التي سيقام 
الدول  من  لشركائه  الباقي  بينما   ،%1 منها  رشيد  ميلك  والتي  املشروع،  عليها 

متى تتجاوز نتائج التحقيق في قضايا الفساد »املعادلة الصفرية«؟!

جرائم فساد كبرى بال تشريعات تكفل إيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها
العام: النائب 

الرئيس من  بقرار  الفساد  ملكافحة  قانون  إلصدار  جاٍر  العمل 

منظورة تزال  ال  املهربة  النقالة  والهواتف  فتوح  قضية 

أريد فتح ملف تسريب األراضي على صفحات اجلرائد ال 

النهاية حتى  اجلبالي  غازي  سأالحق 

قانوني غير  بشكل  العامة  النيابة  اختصاصات  يسحب  العسكرية  احملكمة  رئيس 

                كتبت نائلة خليل:
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العربية.
وح���ول م���دى ص��ح��ة م��ا ت���ردد ب���أن التحقيق م��ع س���الم ج���رى في 
األردن، قال املغني: نعم حققت معه في األردن، ألنه باملناسبة بعد أن 
إلي  إلى عمان، وجاء  أنا  التحقيق معه، ذهبت  أعلنت عن اسمه ونية 
هناك وجعل نفسه حتت تصرفي، فأخذت األوراق وامللفات الرسمية 
منه، وبعد ست ساعات من التحقيق، وحتديداً بعد وجود براءة ذمة 
من وزارة املالية تبرئه من أي التزامات مالية جلهة السلطة الوطنية 
الفلسطينية، ولسالمة أوراقه، لم أستطع أن أفعل جتاهه شيئاً، ألنه 

لم يثبت عليه أي شيء.

قضية روحي فتوح والهواتف النقالة
أثار ضبط نحو ألفي هاتف محمول )هناك روايات متباينة حول 
روحي  السابق  التشريعي  املجلس  رئيس  سيارة  في  مهربة  العدد( 
فتوح، من األردن إلى فلسطني، عاصفة من اجلدل في آذار 2008، وفي 
حينه أعفى الرئيس محمود عباس، فتوح من مهامه إلى حني االنتهاء 

من التحقيق، بينما حّمل فتوح املسؤولية إلى سائقه.
وب��ع��د ف��ت��رة م��ن ال��زم��ن، ق��رأ امل��واط��ن��ون ع��ل��ى ال��ص��ف��ح��ات األول��ى 
من  فتوح  بتبرئة  والتبريك  التهنئة  إعالنات  الفلسطينية  للصحف 
تهمة تهريب الهواتف النقالة، لكن أحداً لم يسمع عن نتائج التحقيق 

واحملاكمة، بل فقط عن »البراءة«.
وفي سؤال للنائب العام عن هذا امللف، أكد أنه »لم ينتِه، وال يزال 

منظوراً في النيابة العامة«.
وقال: ال داعي لهذا التساؤل، ألنه لم ينتِه شيء، فلتكتب الصحف 
وبالتالي  رسمي،  شيء  أي  العام  النائب  من  يصدر  لم  لكن  تريد،  ما 

دعونا ننتظر.

تزوير األراضي وتسريبها لاحتال
تزال  ال  اإلسرائيلي  لالحتالل  وتسريبها  األراض��ي  تزوير  عملية 
م��س��ت��م��رة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ص��ع��وب��ة ك��ل ق��ض��اي��ا ال��ف��س��اد، ف���إن ه��ذه 
هوية  حملة  من  فيها  متورطني  وج��ود  بسبب  أصعب  تبدو  القضية 
القدس أو الهوية اإلسرائيلية، ما يجعل إسرائيل تتأهب دوماً للدفاع 
ع��ن��ه��م.  ول��ع��ل م��ا حصل ف��ي ب��داي��ة الشهر احل��ال��ي أك��ب��ر م��ث��ال، حيث 
اعتقلت السلطة أشخاصاً يشتبه في تورطهم بتزوير آالف الدومنات 
»املقاطعة«  ب�  باالتصال  حينها  األخيرة  فقامت  إلسرائيل،  وتسريبها 

مهددة باجتياح رام الله إن لم يتم اإلفراج عنهم، فكان لها ما أرادت!
وتسريب  بتزوير  متهماً   11 نحو  حالياً  يوجد  مصادر،  وحسب 

أراٍض، بعضهم من حملة هوية القدس.
وع��ن��د س���ؤال ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ع��ن ه���ذا امل��ل��ف، أج����اب: أمت��ن��ى أن ال 
أحتدث في هذا املوضوع، ألنه حساس وميس األمن، وال أريد أن أفتح 
نستطيع  ال  كثيرة  أشياء  لدينا  ألنه  اجلرائد،  صفحات  على  املوضوع 
أن  أعتقد  لكنني  املتهمني،  ع��دد  أح��دد  أن  أستطيع  وال  فيها،  التحدث 

القادم أكثر.
وأضاف: هذا امللف لم يفتح في السابق، لكن بكل أمانة وإخالص 
جرى فتحه حالياً، وسنستمر فيه حفاظاً على أمن الوطن، نحن نعمل 
بالقانون الذي من خالله سنحافظ على أراضي وأمالك الفلسطينيني 
والدولة، وال يهّمنا أي شخص، أكان صغيراً أم كبيراً طاملا أننا نطبق 

القانون«.

مسؤولون متهمون ... فارون من وجه العدالة
ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام، ه��ن��اك ع���دد م���ن امل��س��ؤول��ني 
امل��ت��ورط��ني ف��ي قضايا فساد م��ا زال���وا ف��اري��ن م��ن وج��ه ال��ع��دال��ة، مثل 
طريق  عن  مطلوب  وه��و  سابقاً،  الشرطة  ع��ام  مدير  اجلبالي،  غ��ازي 

اإلنتربول، وجميع ملفاته في قطاع غزة.
يبرئه  كتاب  على  اجلبالي  »حصول  خريشة  أكد  له،  تعليق  وفي 
النائب  من أي تهمة فساد، إضافة إلى حصوله على ورقة مماثلة من 

العام املغني«.
وينفي النائب العام ذلك، مؤكداً أنه »لم يصدر مني أي كتاب، ولن 
يصدر، ولن ألتزم بأية ورقة من أية جهة تفيد ببراءة اجلبالي، وأنا 
ملفه  أغلق  ول��ن  ض��ده،  قضايا  ل��دي  ويوجد  اجلبالي،  أالح��ق  زل��ت  ما 

حتى يتم القبض عليه«.
ألقت  والذي  سابقاً،  املالية  وزارة  عام  مدير  الرمالوي،  سامي  أما 
يحاول  ك��ان  بينما   2006 ش��ب��اط   3 ف��ي  عليه  القبض  األم���ن  أج��ه��زة 
-ت��ردد  ال����دوالرات  ماليني  وب��ح��وزت��ه  الفلسطينية  األرض���ي  م��غ��ادرة 
هارباً  ي��زال  ال  فهو  حقيبة-  ف��ي  دوالر  مليون   100 حيازته  حينها 
وهو  باإلنتربول  مسجل  »اسمه  ف��إن  ال��ع��ام،  النائب  وحسب  أي��ض��اً.  

للتحقيق«. مطلوب 
لكن  حماد،  فايز  بالفساد  ارتباطها  يتردد  التي  الشخصيات  ومن 
تخص  بالفساد  تتعلق  قضية  أي��ة  توجد  »ال  أن��ه  يؤكد  العام  النائب 
من  اجلنح  بند  حتت  جميعها  ضده  املفتوحة  األربع  والقضايا  حماد، 

شجار وشتم وغيره«.
لقضايا تتعلق  إذا كان حماد مطلوباً  الذي يطرح نفسه  والسؤال 

باجلنح ملاذا هو »هارب« خارج البالد؟!

قضية البزاري .. أين وصلت؟
رشيد البزاري، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أكبر قضايا التالعب 
مباليني  تقدر  الفلسطينية،  األراض��ي  في  واالحتيال  والنصب  املالي 

والد  قتل  األول،  ملفني:  عبر  احملاكم  في  منظورة  اآلن  هي  الشواكل، 
فإن  العام،  النائب  وحسب  منه.   لالنتقام  خطفة  بعد  البزاري  رشيد 
املتهم  أمام احملكمة املختصة، بينما  »هناك متهمني جتري محاكمتهما 
الثالث وهو الذي حرض وأمر بالقتل، جتري مالحقته لوجوده خارج 

البالد«.
وحسب خريشة، فقد أصدرت احملكمة أكثر من مرة قراراً باإلفراج 
ومتدد  عليهما  تتحفظ  م��رة  كل  في  العامة  النيابة  لكن  املتهمني،  عن 

توقيفهما.
عليهما  التحفظ  يتم  أجاب:  ذلك،  عن  العام  النائب  سألنا  وعندما 

ألن لديهما قضايا عدة«.
والتالعب  ال��ب��زاري  برشيد  املتعلق  الثاني  للملف  بالنسبة  أم��ا 
أمام  منظورة  قضيته  ت��زال  ال  العام:  النائب  فيقول  به،  املتهم  املالي 
الله، مبا فيها من قضايا اختالس ونصب واحتيال، وفي  محكمة رام 

الوقت ذاته هو أيضاً ضحية النصب واالحتيال.
باإلفراج  ق��راراً  أص��درت  احملكمة  أن  هو  كثيرون  يعرفه  ال  ما  لكن 
عن البزاري قبل ستة أشهر، لكن األجهزة األمنية ال تزال تتحفظ عليه 

في »املقاطعة« برام الله.
على  تخوفت  األمنية  »األج��ه��زة  ب��أن  ذل��ك  ال��ع��ام  النائب  ويفسر 
حياته وحياة أسرته -وعدم وجوده سيتسبب بإفالت أشخاص من 
وقامت  اخل��روج،  من  األمنية  األج��ه��زة  عليه  حتفظت  لذلك  العقاب- 

بتوفير جميع العالجات الالزمة له كونه مريضاً«.
ابنها »يقع  التحفظ على  أن  لقاء سابق  أكدت عائلته في  بدورها، 
في دائرة إبقائه بعيداً عن اإلعالم والرأي العام حتى ال يبوح بأسماء 

مسؤولني في السلطة كانوا يعملون معه«!

معهد الطب العدلي في أبو ديس
معهد  قضية  س��ن��وات،  ث��الث  منذ  عنها  أعلن  التي  القضايا  وم��ن 
هذا  إغالق  »مت  أنه  العام  النائب  ويؤكد  ديس،  أبو  في  العدلي  الطب 
امللف .. وإغالقه يقع ضمن صالحياتي كنائب عام، ألسباب لها عالقة 
هذا  ألن  املجتمع،  اجتاه  االجتماعية  واملسؤولية  الوطنية  باملصلحة 
على  فتح  وإذا  أخالقية،  جت��اوزات  فيها  اتهامات  على  يحتوي  امللف 
الفلسطيني،  الشارع  في  القتل  جرائم  مئات  لدينا  سيكون  مصراعيه 

وبالتالي كان إغالقه للمصلحة العامة.

هيئة اإلذاعة والتلفزيون ووزارة شؤون األسرى
العامة  الهيئة  العام، ملف  النائب  أمام  امللفات اجلديدة نسبياً  من 
لإلذاعة والتلفزيون، وحسب مصادر فإن هذا امللف قد تضاعف اليوم 
سيفضي  كان  إذا  عما  اإلجابة  في  املغني  لكن  ملفات،  ثالثة  ليصبح 
إلى نتيجة، اكتفى باإلجابة »رمبا، النيابة املختصة هي التي تتابعه 

اآلن«.
وحول قضية سرقة نحو مليون شيكل من حساب وزارة شؤون 
ولم  امللف  ه��ذا  ف��ي  مفتوحاً  ي��زال  ال  »التحقيق  املغني  ق��ال  األس���رى، 

يكتمل بعد«.

األجهزة األمنية وسحب اختصاصات النائب العام
العزيز  عبد  العسكرية  احملكمة  رئيس  قيام  العام  النائب  اعتبر 
التي يوجد  القضايا اجلزائية  وادي بإصدار تعميم مفاده »إحالة كل 

فيها طرف عسكري إلى القضاء العسكري«، أمراً مخالفاً للقانون.
النيابة  من  االختصاصات  لبعض  سحب  هو  به  يقوم  ما  وق��ال: 

املدنية، وأرسلنا مذكرة للرئيس نعلمه بذلك.
لصالحياته  األمنية  األجهزة  من  كبيراً  دعماً  »هناك  أن  إلى  ولفت 

مقارنة باألعوام السابقة«.

جرائم با تشريعات
فحسب،  العام  النائب  أم��ام  ليس  حالياً  املوجودة  العراقيل  أكبر 
املطبق  العقوبات  قانون  هي  عام،  بشكل  القضاء  منظومة  أمام  وإمنا 
عقوبات  قانون  وج��ود  وع��دم   ،1960 العام  إل��ى  يعود  ال��ذي  حالياً، 
التشريعي  املجلس  تعطل  يحول  فيما  وال��ق��ط��اع،  الضفة  ب��ني  موحد 

دون حل هذه اإلشكالية.
تشريعات،  لها  ليست  جرائم  توجد  حالياً  املطبق  القانون  ففي 
وعلى سبيل املثال ال يوجد ذكر جلرمية »فساد«، والتكييف القانوني 
واالستثمار  االئتمان،  وإس��اءة  ال��رش��وة،  ب��ني«  يتنوع  اجلرمية  لهذه 
الوظيفي«، والعقوبة لهذه اجلرائم كلها تدخل في باب »اجلنح«؛ أي 

أن احلكم فيها أقل من السجن ثالث سنوات.
الفاسدة  األدوي���ة  ت��زوي��ر  ج��رائ��م  أن  ع��رف  إذا  البعض  يتفاجأ  وق��د 
اآلون��ة  ف��ي  تكشفت  ال��ت��ي  احل��م��ل،  ومثبتات  ال��ق��ل��ب،  وش��ب��ك��ات  وبيعها، 
األخيرة، وأثارت الرأي العام الفلسطيني، فيما حصد الضالعون فيها من 
أفراد وشركات ماليني الدوالرات، وأدت في حينه إلى اعتقال 15 متهماً، 
لكنهم جميعهم خارج السجن اليوم، لسبب بسيط أن القانون يعتبر ما 

اقترفوه »جنحة« وبإمكانهم أن يخرجوا بكفالة أو غرامة الحقاً.
ق��رار  ب��إص��دار  الرئيس  يقوم  ال  مل��اذا  اآلن:  يطرح  ال��ذي  وال��س��ؤال 
أصدره  الذي  بقانون  قرار  غرار  على  الفساد،  ملكافحة  موحد  بقانون 

في ما يخص غسل األموال؟
وي��ج��ي��ب ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ب��ال��ق��ول: إذا ب��ق��ي ال��وض��ع ك��م��ا ه��و عليه 
)»التشريعي« معطل( سأقدم مشروع قانون مكافحة الفساد للرئيس 

ليصدر به قراراً بقانون ويصبح نافذاً.

ملفات فتحت قبل
ثاث سنوات!

الثانية، كشف  التشريعية  االنتخابات  أيام من  2006، بعد  في اخلامس من شباط 
النائب العام أحمد املغني، عدداً كبيراً من ملفات الفساد واختالس املال العام، موضحاً 
قيمة  تبلغ  وإداري  مالي  فساد  قضية   50 في  املذكور  التاريخ  حتى  حتقق  النيابة  أن 
 300 700 مليون دوالر، بينها قضية مببلغ  أكثر من  املهدورة واملختلسة فيها  األموال 
 25 منهم  أوقف  ومتنفذين،  كبار  مبسؤولني  يتعلق  األمر  أن  إلى  مشيراً  دوالر،  مليون 

للتحقيق.
مبدينة  الدولي  الصحافي  املركز  في  عقده  صحافي  مؤمتر  في  العام  النائب  وق��ال 
غزة، أن »عدد املوقوفني في قضايا الفساد املختلفة لدى النيابة العامة بلغ 25 شخصاً 
حتى اآلن، وهناك 10 آخرين مطلوبني خارج الوطن نسعى جللبهم عن طريق اإلنتربول 

الدولي، وهو ما سيتم خالل األسابيع القادمة، إلى مناطق السلطة الفلسطينية«.
وأضاف: منذ اللحظة األولى التي متت فيها إحالة العديد منها من قبل الرئيس »أبو 
التشريعي  املجلس  من  احملالة  امللفات  وكذلك  واإلداري��ة،  املالية  الرقابة  وهيئة  مازن« 
للنائب العام، قامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات الالزمة في امللفات احملالة إليها، 
إليهم، وثبت  التهم املوجهة  التحقيقات معهم في  انتهت  الذين  املتهمني  ثم قامت بإحالة 
كفاية األدلة بحقهم، إلى احملكمة املختصة حملاكمتهم حتى ينالوا اجلزاء على ما اقترفت 

أيديهم.
وتابع املغني: إن التحقيق انتهى في 27 ملفاً من أصل 50 ملفاً، وسيتم اتخاذ إجراءات 
عبر احملاكم في األيام القادمة، وهناك بعض امللفات ما زال التحقيق فيها مستمراً؛ سواء 
من حيث استجواب املتهمني أم سماع أقوال الشهود أم غيرها من اإلجراءات، وذلك ألن 
تلك اإلجراءات تتطلب وقتاً وجهداً كبيراً، ومبجرد االنتهاء منها ستتم إحالة من تثبت 

عناصر االتهام بحقه للمحاكمة بالسرعة القصوى«.
وشّدد النائب العام على أن موقف النيابة العامة بشأن ملفات الفساد واضح وجلي، 
وهو »الضرب بيد من حديد على املفسدين وعلى كل من استولى على املال العام بطريقة 
غير مشروعة، وذلك انطالقاً من إمياننا العميق أن االعتداء على املال العام ينطوي على 

عدوان صارخ على املصالح اجلوهرية للشعب الفلسطيني«.
الذي  اإلسمنت  ملف  مثل  التحقيق،  فيها  يتم  التي  امللفات  بعض  املغني  واستعرض 
الشرق  مصنع  وملف  التشريعي،  املجلس  من  واحمل��ال  الفاصل،  اجل��دار  لبناء  استخدم 
األوسط لألنابيب احملال من املجلس التشريعي، ويشمل نحو 6 ماليني دوالر )2 مليون 

دوالر للسلطة، و4 ماليني للشركة االيطالية(.
واالحتيال  والنصب  االئتمان  وإس��اءة  االختالس  ملفات  في  حتقيقات  هناك  وق��ال: 
والتزوير في أوراق رسمية ألشخاص ذوي مكانة مرموقة، وعددها أكثر من 20 قضية، 
منها ما أودعت لوائح االتهام ضدهم لدى احملاكم املختصة، والبعض اآلخر حلني االنتهاء 
التحقيق، وملف املعهد الطبي العدلي في أبو ديس، وملف جمعية حماية  من إجراءات 
والتلفزيون،  لإلذاعة  العامة  الهيئة  وملف  جداً،  كبيرة  اختالس  ملفات  هناك  املواطن، 
دوالر  مليون   20 يعادل  مبا  اختالسات  هناك  أن  وجد  حيث  الفلسطينية،  والفضائية 
أميركي، وهناك مطالبة مالية، وقد أودعنا الئحة دعوى بشأنها لدى احملكمة املختصة، 
املتهمني  أودعنا بحق  الوظيفية، وقد  السلطة  الترخيص إلساءة استعمال  دائرة  وملف 
لوائح اتهام لدى احملكمة املختصة، وملف خاص بأحد املتهمني مت جلبه من عمان حسب 

األصول، ووجهت له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراض بطرق غير قانونية.
وذكر أيضاً أن »هناك ملف املتهمني في بيع أراضي الدولة إلى دولة أجنبية )يقصد 
إسرائيل(، وملف مسرح الطفل الفلسطيني أيضاً هناك جتاوزات املالية، وملف مؤسسة 
الزير للمقاوالت، وملف الهيئة العامة للبترول، وهذا هو امللف الساخن الذي نحقق فيه، 
وهناك أكثر من جانب له، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف األراضي املشتراة لصالح 
الدولة في احملافظات الشمالية )الضفة(، هناك أراض اشتريت مبال الشعب ومن وزارة 
التحقيق، وسنوافيكم  املالية على أوراق دون أن توجد األرض على احلقيقة، وهو قيد 
في املستقبل بأسماء، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة 
في  عامة  ومؤسسات  وجمعيات  والتنمية  اإلنسانية  البحوث  مركز  وملف  البيوت، 
الشؤون  لوزارة  واإلدارية  املالية  املخالفات  وملف  غزة(،  )قطاع  اجلنوبية  احملافظات 
الطالب  لدعم  اخليرية  اجلمعية  وملف  اجل��وازات،  أرشيف  إت��الف  وملف  االجتماعية، 
بعض  ويشمل  الشواكل،  مباليني  وق��درت  املقاصة  فواتير  بشأن  وملف  الفلسطيني، 
وملف  الغربية،  بالضفة  الصخرة  مؤسسة  وملف   ... تاجر  مائة  من  أكثر  أي  التجار؛ 
مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين املعفاة من اجلمارك، وملف مشتريات 
لدينا  املوجودة  التحقيقات  وحسب  الدولي،  البنك  من  املمول  لألدوية  الصحة  وزارة 
هناك إعفاء ل� 6 أو 7 أدوية من اجلمارك، وملف جريدة القدس العربي اململوكة ملنظمة 
وملف  م���زورة،  مبستندات  امل��ش��ت��راة  العساكرة  أرض  وم��ل��ف  الفلسطينية،  التحرير 
األراضي احلكومية املتعاقد عليها، التي لم يلتزم املستفيدون من ذلك بتسديد األقساط 

عليهم«. املستحقة 
لسرية  ال��س��ؤال  ه��ذا  عن  اإلج��اب��ة  أستطيع  ال  املغني:  ق��ال  االسمنت،  قضية  وح��ول 
التحقيقات  تنتهي  عندما  التحقيقات،  في  بخلل  أتسبب  قد  اآلن  ُبحت  وإذا  التحقيقات، 

سأكون صريحاً وأذكر باالسم من هي الشركة املسؤولة عن ذلك.

ومضات من الذاكرة ..
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أعلنته  ملا  جديداً  القاهرة  في  اخلامسة  الثنائي  احل��وار  جولة  تضف  لم 
تذليل  ع��ن  ال��راب��ع��ة  الثنائية  اجل��ول��ة  خ��ت��ام  ف��ي  و«ح��م��اس«  »ف��ت��ح«  حركتا 
على  مستعصياً  بقي  الذي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ملف  بشأن  العقبات 
الفصائلي  االتفاق  منذ  أكثر  الدقة  شئنا  وإن  احل��وار،  من  عدة  جلوالت  احلل 
املنظمة  لتفعيل  موحدة  جلنة  تشكيل  على   2005 العام  القاهرة  إع��الن  في 

وتطويرها.
تراوحت  التي  املطالبات  أن  إال  عدة،  العتبارات  النور  تَر  لم  اللجنة  هذه 
بأشكال  تواصلت  بنائها  وإع��ادة  وإصالحها  وتطويرها  املنظمة  تفعيل  بني 

مختلفة من اجلميع!
تفعيل  بشأن  و«حماس«  »فتح«  حركتي  بني  األخير  االتفاق  يصمد  فهل 
إج���راء  م��ن  االن��ط��الق  ق��اع��دة  ع��ل��ى  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  وت��ط��وي��ر 
جديدة  عقبات  يواجه  أم  الوطني،  مجلسها  ألعضاء  أمكن  حيثما  انتخابات 
تقول  وم��اذا  التحرير؟  منظمة  برنامج  بشأن  اخل��الف  مردها  التطبيق  عند 
الفصائل األخرى عن هذا االتفاق؟ هل ستوافق عليه تلقائياً في سياق احلوار 
كمحطة  املقبل  متوز  من  السابع  في  املقترحة  اجللسة  إلى  وص��والً  الشامل، 
إلعالن التوافق الوطني؟ أم أن لها هي األخرى اشتراطاتها؟! هل سيتم إصالح 
منظمة  لتصبح  وبرنامجها  نظامها  وتغيير  بنائها  إعادة  أم  التحرير  منظمة 
»حماس«  حركتي  ستستوعب  أنها  أم  االس��م،  إال  القدمي  من  حتمل  ال  جديدة 

و«اجلهاد اإلسالمي« لتواصل لعب الدور نفسه بهياكلها ومؤسساتها.
وما  وأين؟  اجلديد؟  الوطني  للمجلس  املقررة  االنتخابات  ستجرى  كيف 

هو نظام االنتخابات؟ هل سيعتمد النظام النسبي أم الدوائر أم كليهما؟
املرحلة  ستقود  التي  املؤقتة  املرجعية  أو  القيادية  اللجنة  دور  ه��و  م��ا 
أنها  أم  التحرير  منظمة  ع��ن  ب��دي��الً  ستشكل  ه��ل  االت��ف��اق؟  مت  إن  االنتقالية 

ستعمل في حقل مغاير لذلك الذي تعمل فيه املنظمة ومؤسساتها؟
هذه األسئلة وغيرها كانت محور نقاش مع ممثلي القوى والفصائل التي 

تابعت ما مت من اتفاق بني »حماس« و«فتح« حول منظمة التحرير.

»فتح«: جلنة املنظمة أنهت أعمالها
قطاع  في  »فتح«  حلركة  العليا  القيادة  عضو  النجا،  أبو  إبراهيم  يقول 
مثل  مثلها  أعمالها  أنهت  قد  التحرير  منظمة  جلنة  إن  القول  نستطيع  غ��زة: 

باقي اللجان التي أنهت أعمالها خالل حوارات القاهرة.
االتفاق  التي مت  اللجنة  أن تكون  اتفقنا مع حركة »حماس« على  وتابع: 
التحرير  منظمة  تطوير  في  مساعداً  عامالً  القاهرة  إع��الن  في  تشكيلها  على 
التمثيل  نظام  وف��ق  االنتخابات  إج��راء  قاعدة  على  وإصالحها  الفلسطينية 

النسبي حيث أمكن.
القيادية  وأكد أن »حماس« كانت تصر في السابق على أن تكون اللجنة 
مع  شريك  أو  بديل  وكأنها  الوطنية  املرجعية  هي  وتفعيلها  املنظمة  لتطوير 
املنظمة، األمر الذي رفضته »فتح« وأصرت على أن تكون هذه اللجنة إطاراً 

ال ميس متثيل املنظمة للشعب الفلسطيني.
وفق  اللجنة  أو  الهيئة  ه��ذه  تكون  أن  على  ج��رى  االت��ف��اق  أن  إل��ى  ون��وه 
إلجراء  والتحضير  وتفعيلها  املنظمة  »تطوير  وهي  القاهرة،  إع��الن  صيغة 

االنتخابات«.
ورفض أبو النجا اعتبار ما مت االتفاق عليه بني »حماس« و«فتح« »اتفاقاً 
أثناء  اخلمس  اللجان  عليه  نصت  ما  هو  االتفاق  مت  »م��ا  أن  مؤكداً  ثنائياً«، 
اجتماعاتها في القاهرة«.  وقال: االتفاق جرى بعد أن رأى األخوة املصريون، 

رعاة احلوار، أن اخلالف ينحصر بني حركتي »فتح« و«حماس«.
الفصائل غير  االتفاق يضمن دخول »حماس« و«اجلهاد« وكل  إن  وقال: 
املمثلة في املنظمة، الفتاً إلى أن اللجنة التي مت االتفاق عليها هي إطار قيادي 
يدخله اجلميع وفق األصول املرعية واملتبعة التي ال حترم أحداً من التمثيل 

فيها وفق اخلطط الالزمة.

برنامج املنظمة ُيطرح داخل املجلس الوطني
خ��ارج  املنظمة  برنامج  قضية  ط��رح  ع��ن  احل��دي��ث  النجا  أب��و  رف��ض  كما 
داخ��ل  إال  يطرح  ال  املنظمة  برنامج  إن  ق��ائ��الً:  الوطني،  املجلس  اجتماعات 

الوطني. املجلس 
وتابع: هذا إطار عام، والبرامج والرؤى والتعديالت واإلضافات تطرح 

داخل املجلس الوطني الذي يقر أو ال يقر.
واعتبر ما حدث من اتفاق بني »فتح« و«حماس« بهذا اخلصوص، »تأكيداً 
أية  على  الطريق  يقطع  أنه  جانب  إلى  لها،  وانتصاراً  التحرير  منظمة  على 

جهة حتاول املساس باملنظمة ودورها«.
أن  إلى  الفتاً  عليه،  اتفق  ما  تطبيق  عدم  من  بالقلق  النجا  أبو  يشعر  وال 

»إجراء االنتخابات سيجعل من نتائجها ملزمة للجميع«.
ب��ني حركتي »ف��ت��ح« و«ح��م��اس« متحور خ��الل اجللسات  وك��ان اخل��الف 
أو املرجعية املؤقتة، حيث أصرت  القيادية  الهيئة  السابقة حول مهام وعمل 

اعتبرته  الذي  األمر  االنتقالية،  الفترة  خالل  لها  قيادي  دور  على  »حماس« 
»فتح« مساساً مبكانة منظمة التحرير وشرعية متثيلها للشعب الفلسطيني، 
داعية إلى حصر مهام هذه اللجنة في اإلعداد لالنتخابات دون املساس بدور 

ومؤسساتها. املنظمة 

»حماس«: ملف املنظمة مطروح منذ العام 2005
ملف  طرحت  احلركة  إن  »حماس«،  باسم  املتحدث  برهوم  فوزي  ويقول 
أن  على  يومها  التوافق  وج��رى   ،2005 العام  القاهرة  ح��وارات  منذ  املنظمة 
الستيعاب  الدميقراطية  الطرق  وعبر  باالنتخاب  املؤسسات  بناء  إعادة  تتم 

حركتي »حماس« و«اجلهاد اإلسالمي«.
وتابع: هذا االتفاق لم يجِر تفعيله أو تطبيقه على الرغم من التأكيد عليه 
في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة.  وفي اجلولة الرابعة من احلوار، مت 
وتتولى  الفلسطينية،  الفصائل  تضم  مؤقتة  مرجعية  تشكيل  على  االتفاق 
الوطني،  للمجلس  االنتخابات  إج��راء  حني  إلى  الرئيسية  القضايا  في  البت 

مؤكداً أن هذه املرجعية لن تكون بديالً عن املنظمة أو متس بأطرها.

املرجعية ليست بديًا عن املنظمة
كانت هناك خشية لدى حركة »فتح« من أن تكون هذه اللجنة أو املرجعية 

بديالً عن املنظمة، إال أنه جرى التوافق على أن هذه املرجعية »مؤقتة«.
إج���راء  ق��اع��دة  ع��ل��ى  حسمه  ج���رى  املنظمة  م��وض��وع  أن  ب��ره��وم  واع��ت��ب��ر 
التشريعي  املجلس  انتخابات  مع  بالتزامن  الوطني  للمجلس  االنتخابات 
التحرير  منظمة  إص��الح  هو  »املطلوب  أن  إل��ى  ون��وه  رزم���ة«.   اتفاق  »ضمن 
عن  املنظمة  مؤسسات  إص��الح  يعني  ال��ذي  األم��ر  بنائها،  وإع��ادة  وتطويرها 

طريق التوافق«.
بل  املنظمة،  داخل  و«اجلهاد«  »حماس«  استيعاب  ليست  القضية  وقال: 

كيفية تشكيل إطار قيادي للشعب الفلسطيني.
من  والنقاش  للحوار  املنظمة  برنامج  »حماس«  تطرح  أن  برهوم  وتعهد 

أجل إصالحه، بعد إجراء انتخابات املجلس الوطني.
يذكر أن املرجعية القيادية تتشكل من اللجنة التنفيذية، واألمناء العامني 
قد  الذي  الرئيس  اللجنة  هذه  ويشكل  الوطني.   املجلس  ورئيس  للفصائل، 

يضيف بعض الشخصيات املستقلة أو النخب إليها.

»الشعبية«: فرق بني برنامج املنظمة وسياسات قيادتها
الشعبية،  للجبهة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  عضو  ال��غ��ول،  كايد  يفسر  ب���دوره، 
االتفاق الثنائي الذي مت بني »حماس« و«فتح« بشأن منظمة التحرير بالقول 
»إن الوصول إلى هذا االتفاق مت بعد أن تنازلت حركة »حماس« عن املطالبة 

بأن تكون املرجعية املؤقتة قيادة للشعب الفلسطيني«.
»الهيئة  أن  على  االتفاق  ينص  أن  تريد  »حماس«  كانت  الغول:  وأض��اف 
يفهم  كان  التي  »شعبنا«  كلمة  عن  تخلت  لكنها  لشعبنا«،  مرجعية  املؤقتة 
هذه  مهام  حتديد  يتم  أن  استدعى  ما  التحرير،  منظمة  عن  بديل  أنها  منها 

الهيئة منعاً ألي التباس.
في  الفلسطيني  الشعب  قضايا  ستعالج  املؤقتة  القيادية  الهيئة  أن  وأكد 

أن  إلى  الفتاً  ومؤسساتها،  املنظمة  بصالحيات  املس  دون  االنتقالية  املرحلة 
»هذه الصيغة توفر شراكة حلركتي »حماس« و«اجلهاد« في رسم القرارات 

خالل الفترة الفاصلة«.
»التفريق  إلى  الغول  املنظمة وتطويره، دعا  النقاش بشأن برنامج  وعن 
ب��ني ب��رن��ام��ج امل��ن��ظ��م��ة وس��ي��اس��ات أو ق�����رارات ت��ق��دم ع��ل��ي��ه��ا ق��ي��ادة منظمة 

التحرير«.
وق����ال: ب��رن��ام��ج امل��ن��ظ��م��ة، ال���ذي يشمل ح��ق ال��ع��ودة وف���ق ال��ق��رار 194، 
واملطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، مبا فيها 
سياسات  ع��ن  كبير  بشكل  يختلف  املصير،  تقرير  ح��ق  جانب  إل��ى  ال��ق��دس، 

املنظمة وقراراتها.

مطلوب مراجعة سياسية شاملة
لسياسة  شاملة  سياسية  مراجعة  إج���راء  ض���رورة  على  ال��غ��ول  وش��دد 
السابقة،  واألخطاء  الثغرات  جت��اوز  أجل  من  املاضية  الفترة  خالل  املنظمة 

واالتفاق على القواسم املشتركة.
وقال: كان هذا رأينا منذ البداية؛ أن يتم إجراء مراجعة سياسية شاملة، 

لكن ما حال دون ذلك الرغبة في اإلسراع بإنهاء االنقسام السياسي.
وأكد على أن »الرغبة في إنهاء االنقسام يجب أن تترجم من خالل إجراء 
مراجعة شاملة ليتم اشتقاق مهمات وقواسم مشتركة ضمن برنامج سياسي 

يشكل القاسم املشترك بني الفصائل.

»الدميقراطية«: تطوير وإصاح على قاعدة االنتخاب
من جانبه، قال صالح ناصر، عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية، 
الشرعي  املمثل  باعتبارها  وض��روري  وارد  وتطويرها  املنظمة  تفعيل  »إن 
بتطوير  نادت  طاملا  »الدميقراطية  أن  مؤكداً  الفلسطيني«،  للشعب  والوحيد 

املنظمة وتفعيلها، وأعلنت مراراً وتكراراً أنها مفتوحة للجميع«.
قاعدة  على  يكون  أن  يجب  وتفعيلها  املنظمة  تطوير  أن  أعتقد  وأض��اف: 
بها  ليشارك  اخل���ارج،  م��ن  أم��ك��ن  وم��ا  ال��داخ��ل  ف��ي  الوطني  املجلس  انتخاب 
اجلميع.  وإلى أن يعقد املجلس الوطني للمنظمة، ندعو اجلميع إلى املشاركة 
التحرير  منظمة  م��ع  ت��ت��ع��ارض  وال  ت��ؤث��ر  وال  مت��س  ال  ق��ي��ادي��ة  صيغة  ف��ي 

الفلسطينية التي يتوجب وقف محاوالت إيجاد بديل لها.
ونوه إلى أن ربط تنفيذ اإلصالحات في منظمة التحرير بالقضايا األخرى 
في  مناقشتها  جرت  املنظمة  في  إص��الح  إج��راء  »قضية  أن  إلى  الفتاً  صعب، 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وفي جلان احلوار الوطني«.

اتفاق ثنائي في مهب الريح
وحذر ناصر من أن »ما جرى االتفاق عليه بني حركتي »فتح« و«حماس« 
حول املنظمة، هو اتفاق ثنائي في مهب الريح، وهناك حذر في التعامل معه 

باعتباره قد يؤدي إلى ما قاد إليه اتفاق مكة«.
وتابع: نحن نخشى من االتفاقات الثنائية التي ال تنجح في حل اخلالف، 
وإن جنحت فإنها تكون مؤقتة وتفضي إلى مشاكل، مؤكداً أن املطالبة بحوار 
شامل ليس بحثاً عن دور لهم، بل ألنهم كما قال يريدون »حالً شامالً ودائماً 

هل تنجح الفصائل في ما فشلت فيه منذ سنوات عدة؟

منظمة التحرير .. توافق على االنتخابات   
وتباين ما بني الدعوة  إلى اإلصالح أو إعادة البناء

كتب حسن جبر:

اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة
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وسط شكوك في إمكانية إجرائها أو احترام نتائجها

االنتخابات.. إسهام في حسم اخلاف  الداخلي أم إعادة إنتاج األزمة؟!
كتب حسام عز الدين:

هل ميكن أن تشكل االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
حتت شعار »العودة إلى الشعب« احلل السحري حلسم 

اخلالف وإنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي؟
السؤال  ه��ذا  عن  لإلجابة  الفور  على  البعض  يبادر   
أن كافة  أن املتعارف عليه نظرياً  بااليجاب، على اعتبار 
املجتمعات  دول  ف��ي  تنشب  ال��ت��ي  السياسية  اخل��الف��ات 
الشعب،  إلى  بالعودة  حلها  يتم  »املتقدمة«  الدميقراطية 
من  السياسية  خياراته  حتديد  في  الفصل  القول  صاحب 
تداول  مبدأ  احترام  قاعدة  على  االقتراع  صناديق  خالل 

والتعددية. السلطة 
الدولة  قبل  ما  مرحلة  في  الفلسطينية،  احلالة  وفي 
السيادية والتحرر من االحتالل، يعتقد البعض أنه ميكن 
مبعنى  املتقدمة،  البلدان  على  يسري  ما  عليها  يسري  أن 
ان اخلالف  السياسي القائم ميكن حله من خالل العودة 
موعد  انتظار  أو  مبكرة  انتخابات  وإج��راء  الشعب،  إلى 
االن��ت��خ��اب��ات ال��دس��ت��وري��ة ف��ي  اخل��ام��س وال��ع��ش��ري��ن من 

كانون الثاني املقبل.
إجراء  الى  أول من دعا  الرئيس محمود عباس  وكان 
لدى  احل��ل  عن  »البحث  اعتبره  ما  أو  مبكرة،  انتخابات 
أعلنه  الذي  اخليار  مع  يقفون  كثيرون  وهناك  الشعب«، 

الرئيس أكثر من مرة.
وب��امل��ق��اب��ل، ي���رى آخ����رون أن ال���ع���ودة إل���ى ال��ش��ع��ب، 
لالشكاليات  حال  تكون  ال  قد  الراهنة،  ال��ظ��روف  ظل  في 

القائمة، بل من املمكن أن تؤدي إلى تفاقمها.
الفلسطينية  األراض������ي  أن   إل����ى  ه�����ؤالء،  وي��س��ت��ن��د 
هذه  لكن   ،2006 العام  في  تشريعية  انتخابات  شهدت 
من  بدال  الداخلية،  األوضاع  تدهور  إلى  أدت  االنتخابات 

إصالحها.
الشعب،  إل��ى  وال��ع��ودة  ب��االن��ت��خ��اب��ات  امل��ق��ص��ود  فهل 
معروفة  أن��ه��ا  ال��ب��ع��ض  يعتقد  رمب���ا  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
ل��ي��س��ت س��وى  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة  م��س��ب��ق��ا؟ أم أن االن��ت��خ��اب��ات 

ترحيل للمشكلة من املستويات القيادية إلى القواعد؟

استحقاق دستوري وليست حًا سحريًا؟!
يقول األمني العام حلزب الشعب الفلسطيني، النائب 
بسام الصاحلي، »إن االنتخابات قد ال تكون حال سحريا، 
لكنها استحقاق دستوري وال متلك أية جهة أن تقرر إلغاء 

هذا احلق«.
وف���ي ال��وق��ت ذات����ه، ي���رى ال��ص��احل��ي أن االن��ت��خ��اب��ات 
حلل  آل��ي��ة  تشكل  أن  املمكن  »م��ن  الشعب  إل��ى  وال��ع��ودة 
القائمة، خاصة بعد استعصاء حلها بالتوافق  اخلالفات 
خ���الل ج����والت احل�����وار، وي��ج��ب أن حت��ت��رم ن��ت��ائ��ج ه��ذه 
االنتخابات«. ولكن هنا أيضا يثار تساؤل جديد: ما هي 
بشكل  املقبلة  االنتخابات  نتائج  الح��ت��رام  »الضمانات« 

مغاير عن مصير نتائج االنتخابات السابقة؟! 
حركتي  وحتديدا  الفلسطينية،  الفصائل  أن  وامللفت 
فتح وحماس، التي استعصى عليها التوافق في جلسات 
احلوار على أهم القضايا اخلالفية، كانت أعلنت مبكرا عن 
اتفاقها على موعد االنتخابات في اخلامس والعشرين من 
أصال  محدد  موعدها  أن  من  بالرغم  املقبل،  الثاني  كانون 

حسب  القانون األساسي، وال يوجد داع لالتفاق بشأنه!
احل��وار  جولة  انتهاء  م��ع  مستمرا  اخل��الف  ي��زال  وال 
نسبتي  تغيير  ب��ش��أن  وح��م��اس«،  »ف��ت��ح«  ب��ني  اخلامسة 
املختلط  االنتخابي  النظام  في  والدوائر  النسبية  القوائم 
علما  الرابعة،  احل��وار  جولة  في  عليه  التوافق  مت  ال��ذي 
»احل��وار  ب��دء  قبل  م��ا  حتى  التزمت  كانت  فتح  حركة  أن 
منظمة  فصائل  عليه  ت��واف��ق��ت  ال���ذي  ب��امل��وق��ف  ال��ث��ن��ائ��ي« 
الكامل،  النسبي  ال��ن��ظ��ام  على  اإلص����رار  ب��ش��أن  التحرير 
إلى  العودة  دون  املختلط  بالنظام  للقبول  تنقلب  أن  قبل 

»حلفائها« في املنظمة.
إلى  أو  الشعب،  إلى  العودة  فإن  الصاحلي،  وبحسب 
أو  الوحدة  من  نوعا  حتقق  أن  ميكن  الشعبية«،  »اإلرادة 

التوافق الذي عجزت عنه القوى والفصائل الفلسطينية.
شأنه  من  أمر  الصاحلي،  برأي  االنتخابات،  وجتاهل 
أن »يؤدي إلى وضع عالمة استفهام كبيرة حول مستقبل 
السلطة، وهناك خطر أن نشهد تطورا وتشوها في القوانني 

واألنظمة املعمول بها في األراضي الفلسطينية«.

تشكيك في إمكانية إجراء االنتخابات
وإل������ى ج���ان���ب م����ا ي���ث���ار م����ن ج�����دل ح�����ول م�����دى ق����درة 
االنتخابات على »حسم« اخلالف الداخلي، أو حتى ضمان 
هذه  إج��راء  إمكانية  في  تشكك  آراء  هناك  نتائجها،  احترام 
أن  اعتبار  على  الدستوري،  موعدها  في  حتى  االنتخابات، 
رأي  حسب  داخليا،  يعد  ل��م  االنتخابات  ه��ذه  إج���راء  ق��رار 

رئيس مركز رام الله حلقوق االنسان إياد البرغوثي.
هناك  تكون  أن  في  أشك  أنا  الواقع  في  البرغوثي:  وقال 
انتخابات، ألن إجراءها ليس قرارا داخليا، حيث يتم اجراؤها 
من خالل التشاور مع مستويات دولية وعربية، وقد نصل 

إلى مستوى ال ميكننا فيه أن نتشاور مع أنفسنا بشأنها!
وال يغفل ذل���ك أي��ض��ا ال��ع��راق��ي��ل ال��ن��اج��م��ة ع��ن امل��وق��ف 
اإلسرائيلي، الذي قد يحول عمليا دون إجراء االنتخابات، 
ح��ت��ى ل��و أج��ب��رت ال��ض��غ��وط اخل��ارج��ي��ة ح��ك��وم��ة بنيامني 
نتنياهو على القبول من حيث املبدأ بإجراء هذه االنتخابات. 
اليمينية  احلكومة  ه��ذه  تقبل  أن  مثال،  فيه  املشكوك  فمن 
املتطرفة بإجراء االنتخابات في القدس، أو أن تلتزم بعدم 
اعتقال هذا النائب أو ذاك ممن قد يفوزون في االنتخابات كما 

تفعل حاليا باستمرار اعتقال نحو أربعني نائبا منتخبا.
لكن، حتى إن كانت ستجرى االنتخابات، فإنها لن تؤدي 
واضحة  نتائجها  تكن  لم  طاملا  الداخلي  اخلالف  حسم  إلى 
املفروض  أض��اف:  ال��ذي  البرغوثي،  ما يرى  مسبقا، حسب 
النظرية،  الناحية  من  مقبولة  االنتخابات  نتائج  تكون  أن 
االنتخابات  نتائج  ق��ب��ول  يتم  ل��م  ب��أن��ه  جت��رب��ة  لدينا  لكن 
التشريعية السابقة، مبعنى أنه ثبت أن قرار الشعب غير 

مقبول في املمارسة السياسية لبعض األطراف.
وتسود تقديرات بأن االحت��اد األوروب��ي قد يعمل على 
بصفتها  معها  والتعامل  حماس،  حركة  من  موقفه  تغيير 
ما   وه��و  الفلسطيني،  السياسي  النظام  في  أساسيا  ج��زءا 
انتخابات  أي��ة  بنتائج  القبول  الدولي  املجتمع  على  يحتم 
قد تشارك فيها »حماس« مستقبال، بل ورمبا تكون موافقة 
املجتمع الدولي على نتائج أية انتخابات فلسطينية مقبلة 
حماس،  بحركة  سياسي  دول��ي  قبول  على  مسبقا  مؤشرا 

التي كانت مرفوضة طوال السنوات األربع األخيرة.
وقال البرغوثي: القضية ليست إطالق حوار سياسي، 
ال��ق��ض��ي��ة أن ه��ن��اك دم���ا أري����ق خ���الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، 
وبالتالي  تتركها،  ول��ن  السلطة  ت��رك  تريد  ال  و«ح��م��اس« 

فإنها ستكون جزءا من أية انتخابات مقبلة.
تنجح،  أن  مي��ك��ن  مقبلة  ان��ت��خ��اب��ات  أي���ة  ف���إن  وب���رأي���ه، 
بشرط »اإلعالن الدولي املسبق عن التسليم بنتائجها مهما 
كانت، وأن يسلم املجتمع الدولي مسبقا، مبا في ذلك أميركا 

وإسرائيل باحلديث مع ممثلي الشعب مهما كانوا«.
البرغوثي، بشأن  إليه  ويوافق الصاحلي على ما ذهب 
بنتائج  باالعتراف  مسبقة  دولية  ضمانات  توفر  ض��رورة 

االنتخابات القادمة، لضمان جناحها.
وك��ان��ت إس��رائ��ي��ل ق��ام��ت ب��اع��ت��ق��ال أك��ث��ر م��ن 47 نائبا 
م��ن��ت��خ��ب��ا، غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن »ح���م���اس«، إض���اف���ة إل���ى »ف��ت��ح« 
يضع  ال���ذي  األم���ر  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  واجل��ب��ه��ة 

إجراء  الضمانات، بل وج��دوى  عدة تساؤالت حول قضية 
القادر  انتخابات ملؤسسة تشريعية في ظل بقاء االحتالل 

على تعطيل املؤسسة التشريعية برمتها. 
أن   2006 العام  في  التشريعية  لالنتخابات  يكن  فلم 
وال��دول��ي��ة  واألم��ي��رك��ي��ة  اإلسرائيلية  امل��واف��ق��ة  ل��وال  جت��ري 
املسبقة على إجرائها، واملوافقة على مشاركة حركة حماس 

فيها حتت اسم »كتلة اإلصالح والتغيير«.
لنواب  اسرائيل  وجهتها  التي  الرئيسية  التهمة  لكن 
حركة حماس الذين اعتقلتهم عقب أسر اجلندي اإلسرائيلي 
جلعاد شاليط في غزة، كانت »االنتماء إلى تنظيم محظور، 

هو كتلة التغيير واإلصالح، التابع حلركة حماس«.
للنواب  حتى  وال  املعتقلني،  النواب  حملامي  يشفع  ولم 
أنفسهم، دفاعاتهم أمام القضاء اإلسرائيلي، انطالقا من أن 
إسرائيل والواليات املتحدة األميركية وافقتا على املشاركة 

في االنتخابات وفق هذه الصيغة.
وح���ول ال��ض��م��ان��ات ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ه��ا أن حت��م��ي ال��ن��واب 
من  أن��ه  أعتقد  الصاحلي:  ق��ال  ق��ادم��ة،  انتخابات  أي��ة  عقب 
يعني  إمنا  جديدة  انتخابات  إلى  الذهاب  أن  ضمنا  املفهوم 
الذهاب إليها في سياق عالقة واضحة مع املجتمع الدولي 
وضمانات أرفع مستوى من الضمانات السابقة، تسهم في 
إجبار إسرائيل على السماح بإجراء االنتخابات في مدينة 

القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد«.
وإقليمي«  دول��ي  اتفاق  »صيغة  وصفه  ما  إل��ى  وأش��ار 
»حماس«  م��ع  التعامل  مفهوم  االعتبار  بعني  يأخذ  أشمل 
باعتبارها جزءا من النظام السياسي، فيما تتصرف احلركة 

أيضا باعتبارها جزءا من هذا النظام.
بني  القاهرة  ح��وارات  في  ظهرت  التي  األج��واء  أن  غير 
حقيقية  نية  وج���ود  إل��ى  تشير  ال  وف��ت��ح،  ح��م��اس  حركتي 

للتوجه إلى الشعب للتصويت، ومن ثم حسم اخلالفات.

االنتخابات واملناكفات
ويقول النائب السابق عزمي الشعيبي، إن طرح قضية 
»مناكفات  سوى  ليست  الشعب  إلى  والعودة  االنتخابات 

سياسية، وليست بحثا عن حلول ملشكالت موجودة«.
ت��ص��در بشأن   ال��ت��ي  ال��دع��وات  أن  إل��ى  الشعيبي  ون���وه 
الفلسطينية  االش��ك��ال��ي��ات  االن��ت��خ��اب��ات حل��ل  ال��ى  ال��ت��وج��ه 
ليس هدفها »سوى تصدير املشكلة القائمة في املستويات 
مستوى  من  ونقلها  الفلسطينية،  الفصائل  ل��دى  القيادية 

القيادات إلى مستوى الشعب«.
وأضاف: مع ذلك، ميكن أن تكون لدى األطراف رغبة في 
أن اخلالف قائم  الشعب باعتبار  إلى  احلل ونوايا للعودة 

حول برنامج سياسي معني أو قضية معينة.
أية  م��ن  املسبق  إس��رائ��ي��ل  م��وق��ف  أهمية  يخص  وفيما 
أن  يجب  إسرائيل  موقف  الشعيبي:  قال  قادمة،  انتخابات 

يكون آخر ما يجب أن نحسب حسابه.
وتابع: املشكلة أن اخلالفات واالنقسامات الفلسطينية 
الداخلية سببها خالفات مع بعضنا البعض، ولم تقم بناء 

على خالفاتنا مع إسرائيل.
 

مبشاركة اجلميع«.
وش�����دد ع���ل���ى أن االت����ف����اق األخ���ي���ر ب���ني »ف���ت���ح« 
و«حماس« لم يعرض على الفصائل التي سمعت عن 

ذلك من وسائل اإلعالم!
»فتح«  ب��ني  الثنائي  االت��ف��اق  ع��ن  سمعنا  وق���ال: 
اإلع���الم، ونحن ال نثق بكل  م��ن وس��ائ��ل  و«ح��م��اس« 
اإلعالم، ألننا قوى جادة وأصيلة  شيء يتحدث عنه 

في املنظمة.

العوض: اتفاق »حماس« و»فتح« 
خطوة نوعية لألمام

ب�������دوره، ي��ع��ت��ق��د ول���ي���د ال���ع���وض ع��ض��و امل��ك��ت��ب 
اتفق  م��ا  أن  الفلسطيني،  الشعب  حل��زب  السياسي 
ميثل  و«ح���م���اس«  »ف��ت��ح«  ب��ني  املنظمة  ب��ش��أن  عليه 
بها«،  وااللتزام  العمل  تتطلب  لألمام  نوعية  »خطوة 
هيبتها  املنظمة  إل��ى  »سيعيد  ذل��ك  حتقيق  أن  م��ؤك��داً 
ويعزز مكانتها ويساعدها على متابعة قيادة الشعب 

نحو حتقيق أهدافه«.
وأكد العوض على ضرورة احملافظة على منظمة 
للشعب  وال��وح��ي��د  ال��ش��رع��ي  املمثل  كونها  التحرير 
خ��الل  م��ن  دوره���ا  »ت��ع��زي��ز  إل���ى  داع��ي��اً  الفلسطيني، 
تفعيلها وتعزيز التحالفات بني فصائلها وفق أسس 
وعلى  احلقيقية،  الشراكة  تضمن  وبآليات  صحيحة 
واضحة  إستراتيجية  خطة  لتبني  االت��ف��اق  أس���اس 

لكيفية إدارة الصراع مع االحتالل«.
ق��دم رؤيته ملعاجلة  الشعب  أن ح��زب  إل��ى  ون��وه 
التأكيد  عبر  احل��وار،  ج��والت  خالل  من  املنظمة  ملف 
على أهمية استكمال تشكيل اللجنة املنبثقة عن إعالن 
القاهرة في آذار 2005، على أن تقوم بوضع األسس 
الوطن  في  جديد  وطني  مجلس  النتخاب  واآلل��ي��ات 
 ،2010 الثاني  كانون  والشتات، ومبوعد ال يتجاوز 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي، وأن 
النسبي  التمثل  لنظام  طبقاً  االنتخابات  هذه  جترى 
في  ونصف  واح��د  على  تزيد  ال  حسم  بنسبة  الكامل 
وف��ق��اً  سياسية  ت��ع��ددي��ة  ب��أوس��ع  يسمح  مب��ا  امل��ائ��ة، 

لوثيقة إعالن االستقالل.
بتشكيل  ذاتها  اللجنة  تقوم  بأن  العوض  وطالب 
من  االنتخابات  ينظم  قانوناً  لتضع  قانونية  جلنة 
حتديد  جانب  إلى  ذلك،  وغير  والتوزيع  العدد  حيث 
الوطنية  السلطة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  تنظم  ال��ت��ي  األس���س 
ومؤسساتها ومنظمة التحرير ومؤسساتها، باعتبار 
أن األخيرة هي املرجعية العليا للسلطة، وأن أعضاء 

املجلس التشريعي هم أعضاء في املجلس الوطني.
وأش��ار إل��ى أن احل��زب ي��رى ض��رورة أن يتراوح 

عدد أعضاء املجلس الوطني بني 450 و500 عضو.

املجلس املنتخب يقر البرنامج 
السياسي

يقر  م��ن  ه��و  املنتخب  املجلس  إن  ال��ع��وض:  وق��ال 
البرنامج السياسي ووثائق املنظمة كافة، وهو الذي 
آليات  وي��ح��دد  ودوائ��ره��ا  مؤسساتها  تشكيل  يعيد 

عملها.
وب����رأي����ه، ف����إن م��ه��ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ؤق��ت��ة ي��ج��ب أن 
إلجراء  الالزمة  واإلج��راءات  الترتيبات  وضع  تشمل 
ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ف��ي م��وع��د ال ي��ت��ج��اوز 
االتفاق  ما يتم  2010، ومتابعة تنفيذ  الثاني  كانون 
معاجلة  إلى  إضافة   ،2009 القاهرة  ح��وار  في  عليه 
على  العام،  السياسي  الشأن  في  املصيرية  القضايا 

أن تؤخذ قراراتها بالتوافق.

»النضال«: احلفاظ على املنظمة 
كجبهة وطنية عريضة

بدوره، قال محمود الزق، عضو املكتب السياسي 
منظمة  م��ن  االق��ت��راب  »إن  الشعبي،  النضال  جلبهة 
ال��ت��ح��ري��ر ي��ج��ب أن مي���ر ع��ب��ر ب���واب���ة ال��ك��ل ال��وط��ن��ي 
ب��ك��ل ق����واه وم��ؤس��س��ات��ه وش��خ��ص��ي��ات��ه ال��وط��ن��ي��ة«، 
للشعب  امل��ع��ن��وي  »ال��ب��ي��ت  التحرير  منظمة  معتبراً 

الفلسطيني«.
امل��ن��ظ��م��ة كجبهة  وأض�����اف: ي��ج��ب احل��ف��اظ ع��ل��ى 
بأطيافه  الفلسطيني  للكل  تتسع  عريضة  وطنية 
انتخابات  اعتماد  ب��ني  امل��زاوج��ة  املهم  م��ن  ل��ذا  ك��اف��ة، 
ينبغي  ح��ي��ث  وال��ت��واف��ق،  ال��ك��ام��ل  ال��ن��س��ب��ي  التمثيل 

إتاحة املجال أمام اجلميع للمشاركة.
الشعبي  ال��ن��ض��ال  ال����زق »رف����ض ج��ب��ه��ة  وأع���ل���ن 
محاوالت إضفاء صفة البديل على اللجنة املؤقتة من 

خالل مهامها«.
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»رؤية مصرية« تراوح بني املمكن واملستحيل

األجهزة األمنية بني إعادة الهيكلة وتشكيل القوة املشتركة
كتب فايز أبو عون:

ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ح����ددت ف��ي��ه م��ص��ر ال��س��اب��ع م���ن مت��وز 
الفصائل  بني  النهائي«  »االت��ف��اق  على  للتوقيع  م��وع��داً  املقبل 
عمر  الوزير  إش��ارة  مع  االنقسام،  إلنهاء  متهيداً  الفلسطينية 
سليمان، رئيس جهاز املخابرات املصرية، إلى أن مصر تدرس 
إمكانية إرسال جلنة أمنية مصرية إلى األراضي الفلسطينية 
للمشاركة في إعادة بناء األجهزة األمنية وفقاً القتراح القاهرة 
»فتح«  بني  مناصفة  القطاع  في  مشتركة  أمنية  قوة  بتشكيل 
و«ح���م���اس« م��ن 10 آالف ف���رد، س��ارع��ت ح��رك��ة »ف��ت��ح« إل��ى 
التأكيد على دعم ذلك االقتراح، فيما رفضته حركة »حماس« 
في  األمنية  امل��ؤس��س��ات  هيكلة  إع���ادة  ف��ي  بالتزامن  متمسكة 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
بل  والرفض،  التأكيد  من  احلد  هذا  عند  األمر  يتوقف  ولم 
اإلعالمي، ففي  التراشق  أبعد من ذلك، وهو  إلى  تعداه ليصل 
البرملانية،  »فتح«  كتلة  رئيس  األحمد  ع��زام  النائب  قال  حني 
وعضو وفدها إلى احلوار، »إننا اتفقنا على تشكيل قوة أمنية 
مشتركة يفترض أن ُتشكل من عناصر األمن اخلاضعة إلشراف 
الرسمية  »حماس« في غزة، وعناصر وقادة األجهزة األمنية 
املوجودة في القطاع أيضاً، وذلك خالل الفترة االنتقالية حلني 
االتفاق  مت  ملا  وفقاً  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  إجراء 
على  »ح��م��اس«  حركة  نفت   ،»2010 الثاني  كانون  في  عليه 
البردويل وجود مثل هذا  الدكتور صالح  قيادييها  أحد  لسان 
االتفاق جملة وتفصيالً، قائلة »إن »حماس« لن تقبل بترتيب 

من هذا النوع ما لم يشمل الضفة الغربية«.
اقتصار  على  موافقة  أية  »إن  القول  إلى  البردويل  وذه��ب 
غ��زة،  قطاع  على  األمنية  ب��األج��ه��زة  املتعلق  االت��ف��اق  تطبيق 

إعطاء شهادة حسن سير وسلوك وبراءة  يعني بكل وضوح 
محاربة  ف��ي  ودوره����ا  الغربية  الضفة  ف��ي  األم��ن��ي��ة  ل��ألج��ه��زة 
املقاومة والتنسيق األمني، وهذا أمر غير مطروح باملطلق على 
الصحيح  واملدخل  بتاتاً،  ومرفوض  »حماس«،  حركة  أجندة 
في  األمنية  األجهزة  صياغة  إع��ادة  هو  األمني  امللف  ملعاجلة 
قطاع غزة والضفة الغربية على أسس مهنية ووطنية بعيداً 

عن التعامل مع االحتالل«.
حلركة  املركزية  اللجنة  عضو  شعث  نبيل  الدكتور  وكان 
املبدأ،  »إنه من حيث  »فتح«، قال في تصريح صحافي أيضا،ً 
مت االتفاق على تكوين قوة أمنية مشتركة بني الفصيلني للعمل 
إج��راء  حتى  سيستمر  القوة  بهذه  العمل  وإن  غ��زة،  قطاع  في 
االنتخابات املقبلة في كانون الثاني املقبل، ولكن دون االتفاق 

بعد على عدد العناصر من احلركتني أو مهمة كل منهما«.
وفي هذا السياق، تناقلت وسائل اإلعالم املصرية تصريحاً 
مفاده أن ضباطاً من مصر ودول عربية أخرى سيشاركون مع 
انتهاء احلوار الفلسطيني نهاية األسبوع األول من متوز املقبل 
في تأهيل القوات األمنية في قطاع غزة، لكن مسؤوالً في حركة 
»حماس« هو علي بركة، نائب ممثل احلركة في سورية، قال 
اتفاق شامل في  إلى  التوصل  يتم  لم  إذا  ينفذ  لن  اتفاق  أي  إن 
ال��ق��ض��اي��ا ك��اف��ة، وإن ح��رك��ت��ه ت��ؤم��ن ب��ض��رورة ت��أه��ي��ل جميع 
أسس  على  غ��زة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  األمنية  األجهزة 

مهنية.
وأش���ار إل��ى أن امل��س��أل��ة اخل��الف��ي��ة ف��ي ه��ذا امل��وض��وع، هي 
تقترح  »فتح«  »حركة  أن  حيث  األمنية«،  األجهزة  بناء  »آلية 
منها  إش���ارٍة  ف��ي  غ���ّزة،  قطاع  ف��ي  مشتركة  أمنية  ق��وة  تشكيل 

األمنية في غزة ليست شرعية، وأن األجهزة  أن األجهزة  إلى 
هذا  نرفض  نحن  وبالتالي  الشرعية،  هي  الضفة  في  األمنية 
امل��ق��ت��رح ون��ص��رُّ على أن األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ف��ي غ��زة شرعية، 
كما  الفلسطيني،  الشعب  عن  دفاعاً  قادتها شهداء  قدَّمت  ألنها 
أننا نريد إعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة والقطاع على 
السواء، ونرفض أن تعامل األجهزة األمنية في غزَّة على أنها 
غير شرعية، بينما أجهزة عباس التي تالحق املقاومني وتعمل 

على تفكيك املقاومة ُتعاَمل على أنها شرعية«.
الدكتور  زال��ت كلمات  ما  ه��ذه،  الشد والرخي  وأم��ام حالة 
احلوار  إلى  »حماس«  حركة  وفد  رئيس  م��رزوق،  أبو  موسى 
الوطني، في املؤمتر الصحافي الذي عقده ورئيس وفد حركة 
»فتح« أحمد قريع بالقاهرة في 26 شباط املاضي، والتي جاء 
الوطن  خلدمة  األمنية  األجهزة  هيكلة  إع��ادة  سيتم  »إن��ه  فيها 
وليس ملصالح األحزاب، وأن أي فرد أمن يعمل لصالح حزبه 
العملي  التطبيق  اجلميع  من  تنتظر  لعقوبات«،  سيتعرض 
من  إعالمية«  »فرقعات  كونها  تتعدى  ال  كانت  وإن  اجل��دي، 
أنه ال ميكن حتقيقها في ظل  الذين رأوا  الكثيرين  وجهة نظر 

التعبئة احلزبية التحريضية لكل من »فتح« و«حماس«.
ول��ي��س س���راً ع��ل��ى أح���د أن األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ال��ت��ي تعتبر 
أو  سلطة  أو  قوة  ألية  الضاربة  والقوة  األساسي  الثقل  مركز 
دولة، واألداة األولى ذات الفعالية القوية واملباشرة في حفظ 
األنظمة والكيانات السياسية، وأن مدى قوتها واتساع رقعة 
النافذة،  السياسية  مرجعيتها  على  تلقائياً  ينعكس  نفوذها 
للتحديات  استجابتها  ومدى  دول��ة،  أم  سلطة  أم  كانت  حركة 
ال��ت��ن��اق��ض��ات، وتنصهر في  ك��ل  ت��واج��ه��ه��ا، مت��ت��زج فيها  ال��ت��ي 

واصطدام  القيم  لتشابك  والتجاذبات،  األجندات  كل  بوتقتها 
املفاهيم في أبعادها األمنية واألخالقية، مبا يجعل من جدلية 
املقاومة واإلصالح إطاراً واسعاً الستمرار األزمة وتعميق واقع 
االنقسام حتت ضغط نواظم ومحددات وعقبات تعترض سبل 

ترتيب وإصالح األجهزة األمنية في إطار حوارات القاهرة.
التناقضات متوازية املسارات في أحيان  وفي خضم هذه 
هل  يسأل  سائٍل  ُرب  األحيان،  من  قليل  في  واملتالقية  كثيرة، 
تشكيل  إع��ادة  في  املتحاوران  الفصيالن  ينجح  أن  املمكن  من 
مهنية  لضوابط  ووفقاً  وطنية  أرضية  على  األمنية  األجهزة 
املطروحة  ال��س��ي��ن��اري��وه��ات  ه��ي  وم��ا  م��وض��وع��ي��ة؟  ومعايير 
ف��ي ح���ال جن��ح احل����وار؟ وه���ل س��ت��ك��ون ه��ن��اك جل��ن��ة مصرية 
ال،  أم  امل��ط��روح��ة،  امل��ل��ف��ات  ملتابعة  اق��ت��رح  م��ا  حسب  وسيطة 
األجهزة  بعض  مصير  هو  وم��ا  اللجنة؟  بهذه  القبول  وم��دى 
األمنية كاألمن الوقائي مثالً الذي تتمسك به »فتح«، وترفض 
وجوده »حماس«، والعكس متاماً فيما يتعلق بجهازي األمن 
واحلماية، واألمن الداخلي التابعني للحكومة املُقالة في غزة؟

إعادة تشكيل األجهزة أم إعادة بنائها؟
وفي هذا السياق، قال الكاتب واحمللل السياسي املقرب من 
هذه  تشكيل  إع��ادة  في  النجاح  »إن  بسيسو،  مؤمن  »حماس« 
األجهزة على أرضية وطنية ووفقاً لضوابط مهنية ومعايير 
والهياكل  ال��ب��ن��اء  ك��ام��ل  ه��دم  وأخ��ي��راً  أوالً  يعني  موضوعية 
املاضية،  املرحلة  طيلة  تدشينها  مت  التي  األمنية  واملخططات 
القومي  لألمن  قاصمة  ضربة  وتوجيه  وأميركياً،  إسرائيلياً 
اإلسرائيلي، ما يؤرخ ملرحلة جديدة تفتح أبوابها على أشكال 

تدريب لألجهزة األمنية في الضفة.                                          )أ. ف. ب(
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جديدة من التحديات املهمة إسرائيلياً«.
األمنية  األجهزة  إن  برملانية«:  »آف��اق  ل�  بسيسو  وأض��اف 
شكلت حجر الزاوية في تثبيت دعائم السلطة وكيانها الوليد 
وسعة  وبطشها  قوتها  ول��وال  أوسلو،  اتفاقيات  توقيع  عقب 
نفوذها ملا متكنت السلطة من الصمود ما يزيد على اثني عشر 
فترة زمنية وجيزة، ولكن  في غضون  عاماً، ولسقطت متاماً 
الساحقة  واألكثرية  األس��اس��ي  العماد  أن  أح��د  على  يخفى  ال 
إل��ى حركة »فتح«،  من ق��ي��ادات وأب��ن��اء ه��ذه األج��ه��زة تنتسب 
مصلحياً  ارتباطاً  أم  عاماً  تأييداً  أم  تنظيمياً  انتماًء  ذلك  أكان 

ووظيفياً.
غزة  قطاع  في  للسلطة  األمنية  األجهزة  تتهاَو  لم  وتابع: 
في إطار ما اصطلح على تسميته ب�»احلسم العسكري« إال بعد 
االعتقاد  إل��ى  يفضي  ما  ال��دام��ي،  الصدام  من  متواترة  ج��والت 
اجلازم أن هذه األجهزة التي تهيمن عليها حركة »فتح« بشكل 
ضاربة  وق��وة  رابحة  ورق��ة  تشكل  الغربية،  الضفة  في  كامل 
بيد احلركة، وأن التفريط بها أو إدخالها حلبة املساومة حتت 
أي مسميات إلعادة البناء أو الصياغة وفقاً العتبارات مهنية، 
ُيعّد من وجهة نظر »فتح« نسجاً لألوهام وضرباً من ضروب 

احملال.
»احلسم  جتربة  أن  بلة  الطني  يزيد  ما  إن  بسيسو:  وق��ال 
الضفة،  أمن  أجهزة  شراسة  ضاعفت  قد  غزة  في  العسكري« 
»حماس«  حركة  استئصال  طريق  في  قوتها  بكل  فاندفعت 
التنسيق  مستنقع  في  وغاصت  والعسكرية،  املدنية  وبنيتها 
األم��ن��ي م��ع االح��ت��الل بشكل غ��ي��ر م��س��ب��وق، ك��ون��ه��ا مسكونة 
بهواجس غزة وأحالمها املزعجة، لذا فإن املراهنة على تسامح 
فتحاوي إزاء التخلي عن بعض من أشكال السيطرة والهيمنة 
على األجهزة األمنية، والتسليم بواقع إعادة ترتيبها في إطار 
امل��ع��اش، وبخاصة  ال��واق��ع  ق��راءة  أي توافق داخ��ل��ي، يعاكس 
في ظل سيطرة »حماس« على األجهزة األمنية في قطاع غزة 

بشكل تام.
ونوه إلى أن »اإلشكالية اخلاصة مبعاجلة قضية األجهزة 
األمنية ال تتعلق باإلصالح اإلداري والتصويب املهني بقدر ما 
تتعلق بأزمة االنقسام احلاد بني برنامجي التسوية واملقاومة، 
لعقيدة  األجهزة  تبني  ض��رورة  على  تصر  »حماس«  فحركة 
مع  األم��ن��ي  التنسيق  داب���ر  وق��ط��ع  وط��ن��ي،  أس���اس  ذات  أمنية 
االحتالل وغيره، فيما ُتشّرع حركة »فتح« هذا التنسيق على 
أوسلو  اتفاقات  مبوجب  املفروضة  األمنية  االلتزامات  قاعدة 
املسألة  ي��ط��ال  ق��د  أي ح��ّل  ف��إن  ال��ط��ري��ق، وبالتالي  وخ��ارط��ة 
والتفاصيل؛  العمق  إلى  ينفذ  لن  املقبلة  املرحلة  خالل  األمنية 
سواء أكانت الُبنى أم الهياكل أم القيادة أم الرؤى أم املرجعية 
رهينة  سيبقى  األم��ن��ي  امل��ل��ف  ب��أن  ُينبئ  م��ا  ال��ص��الح��ي��ات،  أم 

لبعض اإلجراءات الشكلية التي ال متس بنيته األساسية«.

»شرعنة« األجهزة األمنية في القطاع
بدوره، قال مسؤول جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة 
القاهرة ضمن جلنة  ف��ي ح���وارات  ال��ذي ش��ارك  ال��زق  محمود 
األمن، »إن ما مت االتفاق عليه في ملف إعادة تشكيل األجهزة 
األمنية على أسس مهنية غير فصائلية تخدم ومتثل اجلميع، 
آذان����اً ص��اغ��ي��ة، وب��خ��اص��ة ح��ني شعرنا أن ك��ل طرف  ل��م يجد 
اإلخ��وة في حركة »حماس« كان  آخ��ر، وب��أن  يتحدث باجتاه 
همهم تكريس واقع األجهزة األمنية في قطاع غزة، وشرعنة 
التأكيد على أن هذه األجهزة هي أجهزة  الواقع من خالل  هذا 

شرعية وتتبع احلكومة الشرعية«.
وأضاف الزق: »حماس« سعت بكل ثقل إلى تثبيت أجهزة 
جديدة، كجهاز األمن واحلماية وترسيمه في املؤسسة األمنية 
يكون  أن  ميكن  فال  متاماً،  مرفوض  األم��ر  وه��ذا  الفلسطينية، 
هناك جهاٌز منفصٌل يسمى جهاز أمن وحماية، ألنه في العادة 
يكون هذا اجلهاز دائرة من دوائر الشرطة، وحتديداً حلماية 

الشخصيات املستقلة والوفود وغيرها.
وتابع: حاولت »حماس« طرح مرجعية جديدة لألجهزة 
 2005 للعام  العسكرية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  ع��ن  ق��اف��زة  األم��ن��ي��ة 
الصادر عن املجلس التشريعي، والذي نص بوضوح وصراحة 
للرئيس،  الوطني  واألم��ن  املخابرات  جهاز  مرجعية  أن  على 
وإضافة إلى ذلك يكون عادة مجلس األمن القومي حتت رئاسة 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما »حماس« أرادت في 
طرحها وال تزال ُتصر على أن احلكومة هي املرجعية األولى 
واألخيرة لألجهزة األمنية مبسمياتها ومكوناتها كافة، وهذه 

نقطة مختلف عليها متاماً.
إل���ى أن���ه ح��ني أراد امل��ت��ح��اورون ف��ي اللجنة  ال���زق  ون���وه 
األم��ن��ي��ة م��ع��اجل��ة ال��وض��ع األم��ن��ي ووض����ع خ��ط��ة ملعاجلته، 
أمنياً في  حاولت »ح��م��اس« ط��رح األم��ور وك��أن هناك واق��ع��اً 
غزة وآخر في الضفة، قافزة عن حقيقة أن هناك أجهزة كانت 
موجودة في ظل حكومة الوحدة الوطنية يجب إعادة بنائها 

كما كانت ومبسمياتها.
وكشف النقاب عن أن ما طرحته »حماس« في احلوار من 

عن  للعدو  معلومات  بتقدمي  وربطه  األمني  للتنسيق  رف��ض 
املقاومة، »كان فهماً مغلوطاً، فالتنسيق األمني مطلوب ليس 
املؤسسة  ت��رى  التي  ال��دول كافة  مع دول��ة محددة، وإمن��ا مع 
أن  إل��ى  الف��ت��اً  م��ع��ه��ا«،  األم��ن��ي  التنسيق  ض���رورة  السياسية 
التنسيق مع من تريد، وعن  السياسية احلق في  »للمؤسسة 
التنسيق  بني  فرقاً  هناك  ألن  املوجودة،  األمنية  األداة  طريق 
عليها  يحاكم  خيانة  ه��و  ال���ذي  ال��ع��دو  م��ع  والتخابر  األم��ن��ي 

القانون«.

»حماس« تطالب بوقف التنسيق األمني 
بالضفة

كتلة  رئيس  األشقر  إسماعيل  النائب  استهل  جانبه،  من 
التغيير واإلصالح البرملانية التابعة حلركة »حماس«، حديثه 
بالقول »إن استمرار األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمود 
الوظيفي  التنسيق األمني والتبادل  الوالية في  عباس منتهي 
الفلسطينية  القضية  مستقبل  على  خطراً  يشكل  االحتالل  مع 
ووحدة الشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكاً خطيراً حلوارات 
القاهرة التي ترعاها مصر، ويشكك في مصداقية حركة »فتح« 
في الوصول إلنهاء االنقسام أو الوصول لقواسم مشتركة أو 

شراكة سياسية حقيقية«.
وأضاف األشقر: إن ما يحدث بالضفة الغربية من مالحقة 
ل���ك���وادر وق���ي���ادات »ح���م���اس« ع��ل��ى أي����دي األج���ه���زة األم��ن��ي��ة، 
وع��ل��ى ي��د االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي تقاسم وظيفي وت��ب��ادل 
»فتح«  حركة  مطالباً  »ح��م��اس«،  على  القضاء  هدفه  ل��ألدوار 
»بتوضيح موقفها جتاه ما يحدث في الضفة من تنسيق أمني 
مشؤوم، كما طالب الفصائل برفض ما قال أنه »تنسيق أمني 
وتقاسم وظيفي وتبادل لألدوار بني هذه األجهزة واالحتالل 
اإلسرائيلي، ألن ذلك يشكل خطراً على مستقبل كل من القضية 

والوحدة«.

مطلوب أجهزة ذات عقيدة أمنية واحدة
السابق  األمني  والعقيد  القانوني  املستشار  قال  ب��دوره، 
أحمد أبو بحر، »فيما يتعلق بشكل املؤسسة األمنية املطلوبة 
الطموح  فإن  املتخاصمني،  الفريقني  بني  التوافق  مت  حال  في 
األمنية  املؤسسة  تكون  أن  فيجب  آخر،  شيء  والواقع  شيء، 
قائمة على أسس أمنية حرفية تستند إلى قانون قوى األمن، 
بعيداً  األم��ن  ضباط  الختيار  مت��ام��اً  امل��ع��روف��ة  املعايير  وإل��ى 
أية  ألن  محسوبية،  أو  عشائرية  أو  حزبية  اعتبارات  أي  عن 
حول  وانسجامها  ارتباطها  يكون  أن  يجب  أمنية  مؤسسة 
واجبها  تأدية  على  ق��ادرة  تكون  حتى  تخدمه،  ال��ذي  الهدف 
سياسية  جتاذبات  أي  عن  بعيداً  املواطن  مصلحة  يخدم  مبا 

أو فكرية«.
الفلسطيني في  ال��ش��ع��ب  واق���ع  ل��ك��ن  ب��ح��ر:  أب���و  وأض����اف 
الشكل  ه��ذا  حتقيق  عملياً  ميكن  ال  أن��ه  يقول  والقطاع  الضفة 
مجتمع  ه��و  الفلسطيني  املجتمع  ألن  األم��ن��ي��ة،  املؤسسة  م��ن 
األع��م  ال��غ��ال��ب  ف��ي  الفلسطيني  وامل���واط���ن  ب��ط��ب��ع��ه،  م��س��يَّ��س 
على  اتفاق  أي  أن  نقول  يجعلنا  ذل��ك  ف��إن  وبالتالي  ُم��ح��زَّب، 
تشكيل أي جهاز أمني سيخضع لهذه العوامل، ألن األشخاص 
الذين سيقفون على رأسه لن يقدروا على التحلل من أفكارهم 
أسلوب  على  تعودنا  أن��ن��ا  وبخاصة  واحل��زب��ي��ة،  السياسية 

احملاصصة في أي اتفاق سياسي يتم بني األطراف.
وت���اب���ع: إن امل��ب��دأ األس���اس���ي ال����ذي ي��ج��ب أن ي��ك��ون أم��ام 
واحدة  أمنية  عقيدة  ذات  أمنية  أجهزة  بناء  هو  املتحاورين، 
توحيد  عن  كاحلديث  يبدو  ذل��ك  خ��الف  حديث  وأي  م��وح��دة، 
ال��ك��وري��ت��ني ال��ش��م��ال��ي��ة واجل��ن��وب��ي��ة، وأي ح��دي��ث ع���ن أج��ه��زة 
قتل  ف��ي غ��زة وح��ده��ا، ه��و عملياً  ف��ي الضفة وح��ده��ا، وأج��ه��زة 
للمشروع الوطني برمته، وقتل ملشروح الوحدة، وهذا سيعيدنا 
ب��دأت  وال��ت��ي  الفلسطينية،  الساحة  ف��ي  اخل���الف  أس��اس��ات  إل��ى 
اتخاذ  في  مؤسسية  وغير  دميقراطية  غير  أساليب  باستخدام 

القرارات اإلستراتيجية الكبرى.
ولفت أبو بحر إلى أنه »فيما يتعلق بالتنسيق األمني الذي 
واقعي  غير  ط��رح  فهذا  احمل��رم��ات،  من  »حماس«  حركة  تعتبره 
الفلسطينية قامت، وكذلك أجهزتها  الوطنية  السلطة  البتة، ألن 
األمنية، على استحقاقات اتفاقية أوسلو واملالحق املرفقة، وهذا 
مبعزل  يعمل  أن  يستطيع  ال  فلسطيني  أمني  جهاز  أي  أن  يؤكد 
فيما يتعلق  الفلسطينية  للسلطة  املكبلة  الدولية  االلتزامات  عن 
باملوضوع األمني واألجهزة األمنية، وأهم هذه التكبيالت الدعم 
فإن  وبالتالي  وبقائها،  وج��وده��ا  سر  هو  ال��ذي  األجنبي  امل��ادي 
ط��رح حركة »ح��م��اس« رف��ض التنسيق األم��ن��ي، ه��و ط��رح غير 

واقعي وال ميكن حتقيقه إال في حال انهيار السلطة«.
وأم����ام ذل���ك ك��ل��ه، ال ب��د م��ن ال��ق��ول إن���ه ف��ي ح���ال بقيت ه��ذه 
كل  ومت��ت��رس  وامل��ض��م��ون،  الشكل  ف��ي  والتعقيدات  التناقضات 
األط��راف عند أجندته احلزبية والفئوية لتبقى سيدة  طرف من 
املوقف، سيبقى الشعب الفلسطيني بالتأكيد كما هو عليه اآلن؛ 

تدريب عسكري في الضفة.                                                     )أ. ف. ب(هو الضحية وهو من يدفع الثمن.

عناصر من أجهزة احلكومة املقالة في غزة.    

مطلوب أجهزة أمنية غير فصائلية.    
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يقول أحد النواب إن أعضاء املجلس التشريعي كثيراً ما 
حاولوا عمل شيء مشترك، للمساهمة في حتقيق املصاحلة 
الداخلية، لكن املشكلة، كما يوضحها هذا النائب، الذي فضل 
عما  تختلف  كانت  املعلنة  النواب  »آراء  أن  اسمه،  ذكر  عدم 
بعدما  املغلقة،  البرملانية  الغرف  في  عليه  االتفاق  يتم  كان 
يوعز هذا احلزب أو ذاك للنائب بالسكوت أو احلديث بشكل 

آخر«.
وفي حني لم ينجح أعضاء املجلس التشريعي في إقرار 
املاضية،  والنصف  الثالث  السنوات  طيلة  جديد  قانون  أي 
»ف��ت��ح«  ب��ني كتلتي  ك��أن��ه��ا  ت��ب��دو ظ��اه��ري��اً  بسبب خ��الف��ات 
للخالف  انعكاساً  كانت  أنها  إال  البرملانيتني،  و«ح��م��اس« 
»فتح«  حركتي  ب��ني  السياسي  املستوى  على  أص��الً  القائم 

و«حماس«.
ومع اقتراب نهاية عمر املجلس التشريعي في اخلامس 
والعشرين من كانون الثاني املقبل، عاد النقاش مجدداً حول 
الدور الرقابي الدستوري للمجلس احلالي على أية »تشكيلة 

سياسية« تتولى قيادة الدفة حتى موعد االنتخابات.

الغائب األكبر عن احلوار
املجلس على عقم  التي مر بها  الشلل  ولم تقتصر حالة 
النواب  دور  جتاهل  مت  بل  والتشريعات،  القوانني  إص��دار 
دعوتهم  تتم  ولم  احل��وار،  جلسات  في  البرملانية  وصفتهم 
بهذه الصفة إلى أية جلسة من جلسات احلوار التي عقدت 
ب���دءاً م��ن ح��وار مكة، م���روراً باليمن وص���والً، إل��ى ح��وارات 

القاهرة.
وب��امل��ق��اب��ل، وف���ي ال��وق��ت ال���ذي تسلح ف��ي��ه أع��ض��اء من 
من  أي  عقد  على  مقدرتهم  لعدم  حزبية  بتبريرات  املجلس 
املطلقة  بأغلبيتهم  النواب  فقد سيق  »التشريعي«،  جلسات 
إلى قبة البرملان، حينما دعتهم فصائلهم ملنح الثقة حلكومة 
على  »م��ك��ة«،  ف��ي  عليها  االت��ف��اق  مت  التي  الوطنية  ال��وح��دة 
أو  ج��زءاً  يكن  لم  البرملانية،  بصفته  املجلس،  أن  من  الرغم 

مشاركاً في ذلك احلوار.
تدخل  قضايا  القاهرة  ح��وار  تناول  فقد  ذل��ك،  من  أكثر 
اختصاص  من  وليست  التشريعي،  املجلس  عمل  صلب  في 

الفصائل من الناحية الدستورية، مثل قانون االنتخابات.
وق����ال ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة »ح���م���اس« ال��ن��ائ��ب محمود 
الزهار، في تصريحات صحافية له في القاهرة، إن التوصل 
ترعاه  ال��ذي  احل��وار  خ��الل  الوطنية  للمصاحلة  اتفاق  إل��ى 
مصر بات يتوقف على توافق حول قضية األجهزة األمنية 

وتفعيل املجلس التشريعي.
»بعد  تعطل  التشريعي  املجلس  فإن  الزهار،  وبحسب 
أن اعتقلت إسرائيل 40 من أعضائه املنتمني إلى »حماس«، 

وقتلت سعيد صيام«.
وحتظى حركة »حماس« بأغلبية 74 مقعداً، إضافة إلى 
من  بدعم  البرملان  قبة  إلى  وصلوا  كانوا  مستقلني  ن��واب   4

احلركة.
وأكد الزهار على أن احلركة تطالب في جلسات احلوار 
التشريعي«،  املجلس  في  بأغلبيتها  »باالحتفاظ  بالقاهرة 
زمالئهم  ت��ف��وي��ض  ح��ق  املعتقلني  ال���ن���واب  م��ن��ح  خ���الل  م��ن 
بالتصويت نيابة عنهم، لكن »فتح« ترفض وتقول »نعطيكم 
شبكة أمان؛ أي حق تعطيل أي قرار أو قانون ترفضونه«، 

حسب قول الزهار.
وقال النائب عن حركة فتح عيسى قراقع، »إن املجلس 
التشريعي ال ميكن تفعيله إال من خالل اتفاق سياسي ما بني 
االحتفاظ  تريد  »حماس«  ألن  و«ح��م��اس«،  »فتح«  حركتي 

بأغلبيتها البرملانية«.
وتتخوف »حماس« من توجهها إلى املجلس التشريعي، 
ال  حتى  ال��ن��واب،  توكيالت  اعتماد  دون  ال��راه��ن،  الوقت  في 

حتظى  ال  أنها  وبخاصة  عليها،  توافق  ال  قضايا  إق��رار  يتم 
باألغلبية بعد اعتقال نوابها.

وتدرك حركة »فتح« هذا التخوف، وقال قراقع: حظيت 
ال��ق��اه��رة، وق��دم��ت حركة  ب��ن��ق��اش ط��وي��ل ف��ي  ه���ذه القضية 
داخل  أمان حلركة »حماس«  بتوفير شبكة  اقتراحاً  »فتح« 
املجلس التشريعي، مبعنى أن ال يتم التصويت على قرارات 

مهمة ومصيرية.
بقضية  ت��ت��م��س��ك  ت�����زال  ال  »ح����م����اس«  ح���رك���ة  أن  غ��ي��ر 
التوكيالت التي حصلت عليها من نوابها املعتقلني، معتبرة 

إياها شبكة األمان الوحيدة.
في املقابل، يؤكد قراقع أنه »ال ميكن للمجلس التشريعي 
أن ينعقد ويعاد تفعيله إال من خالل اتفاق سياسي، ودون 
ل��ن يكون  »ف��ت��ح« و«ح��م��اس«  ب��ني حركتي  ات��ف��اق سياسي 

هناك مجلس«.
حصل  التي  التوكيالت  بشأن  النواب  بني  جدل  ويسود 
عليها نواب حركة »حماس« من خالل احملامني، وليس فقط 

ما بني كتلتي »فتح« و«حماس«.
التوكيالت  قضية  أن  ع��ش��راوي  ح��ن��ان  ال��ن��ائ��ب  وق��ال��ت 
»خرق يتناقض كلياً مع العملية الدميقراطية البرملانية ألنه 

ال أحد يستطيع أن ينوب عن نائب آخر«.

انقسام برملاني
في  انتخابه  منذ  الثاني  التشريعي  املجلس  ينجح  ولم 
العمل بشكل مشترك، بل ميكن القول إن حالة من االنقسام 
مجلسان،  هناك  كان  أنه  لدرجة  املجلس،  عاشها  البرملاني 
الغربية  الضفة  في  وآخ��ر  »حماس«،  تقوده  غزة  في  واح��د 

يحاول ممثلو الكتل البرملانية تفعيله.
الضفة  ف��ي  املجلس  كتل  استحدثت  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
طريقة عمل في محاولة لتفعيل ذاته، من خالل جلان عمل 
بقيت  اآللية  هذه  أن  غير  الكتل،  مختلف  من  ممثلة  برملانية 

تفتقر إلى البعد القانون الدستوري الرقابي.
وقالت عشراوي: حاولنا تفعيل املجلس من خالل تفعيل 
تشريعات  ويقر  قانونياً  املجلس  يصبح  كي  ولكن  أف��راده، 

فهو بحاجة إلى نصاب قانوني.
وكي تصبح جلسات املجلس قانونية، تقول عشراوي، 
فإن هذا األمر بحاجة إلى إطالق سراح نواب كتلة التغيير 

واإلصالح، وحضور أعضاء الكتلتني األكبر.

)التغيير  األك��ب��ر  الكتلة  أن  ال��واض��ح  م��ن  لكن  وق��ال��ت: 
واإلصالح( لن حتضر إال في حالة متكنها من احلصول على 

األغلبية.
بوضعه  التشريعي  املجلس  أن  ع��ش��راوي  تعتقد  وال 
بالشكل  الرقابي  ب��دوره  القيام  على  ق��ادراً  سيكون  احلالي 
تعاون  لعالقة  إمكانية  »هناك  أن  ت��رى  أنها  إال  القانوني، 
رقابية على مستوى األفراد النواب، واملجموعات البرملانية، 
م��ع ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ك��ي ال ي��ب��ق��ى امل��ج��ل��س غ��ائ��ب��اً عن 

الساحة«.
ويقول النائب الثاني لرئيس املجلس التشريعي حسن 
كان  التشريعي  املجلس  أن  من  الرغم  »على  أن��ه  خريشة، 
أنه  إال  املاضية،  السنوات  خالل  الساحة  عن  األكبر  الغائب 
التوصل  يتم  اتفاق  أي  الدستورية  الناحية  من  يقر  من  هو 

إليه«.
ويفسر خريشة سبب جتاهل املجلس، بصفته البرملانية، 
عن جلسات احلوار القائمة، بوجود فصائل فلسطينية غير 
ممثلة في املجلس التشريعي، إضافة إلى ما اعتبره »اعتقاد 
حركتي »فتح« و«حماس« الراسخ بأن نوابهم في املجلس 
وليس  التنظيم  حاجات  عن  يعبرون  تنظيمية  عناصر  هم 

عن إرادة الشعب الذي انتخبهم«.

دور مطلوب إلقرار نتائج احلوار
وف���ي ح��ني مت جت��اه��ل دور امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي خ��الل 
السنوات الثالث املاضية، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه في 
التشريعي، بحالته  املجلس  لم يعقد  إذا  قد ال مير  القاهرة، 

الراهنة، جلسة ويعمل على إقرار ما يتم التوصل إليه.
وقد يكون هذا األمر ما دفع إلى إثارة جدل بني حركتي 
»فتح« و«حماس« خالل حوارهما في القاهرة، حول املجلس 

التشريعي.
احلركتني  فإن  السابق،  في  حدث  مثلما  خريشة:  وق��ال 
يتم  م��ا  إلق���رار  التشريعي  املجلس  إل��ى  ب��ال��ن��واب  ستأتيان 
القاهرة  ح��وار  ف��ي  أث��ي��رت  التي  العقبة  لكن  عليه،  االت��ف��اق 
النواب  باعتماد توكيالت  تتعلق بقضية مطالبة »حماس« 
وهو  املقبلة،  املجلس  جلسات  في  إسرائيل  ل��دى  املعتقلني 

األمر الذي تعارضه »فتح«.
الفصائل  مختلف  بني  اتفاق  عن  أعلن  مما  الرغم  وعلى 
على التعامل مع يوم اخلامس والعشرين من كانون الثاني 

فيما يبحث املجلس عن بقية دور برملاني قبل الرمق األخير

»حماس« تتخوف من تفعيل »التشريعي« 
وتتمسك بالتوكيالت .. و»فتح« تقدم شبكة أمان

كتب حسام عز الدين:

املقبل، باعتباره »تاريخاً دستورياً« لالنتخابات التشريعية 
والرئاسية، فإن اخلالف القائم حالياً بني الفصيلني الكبيرين 
نسبة  وكذلك  وال��دوائ��ر،  القوائم  من  كل  نسبة  ح��ول  يتركز 
الذي عادت »فتح«  املختلط  االنتخابي  النظام  احلسم، وفق 
و«ح���م���اس« ل��ل��ت��واف��ق ع��ل��ي��ه ف��ي ج��ل��س��ات احل����وار الثنائي 

بالقاهرة.

إشكالية دستورية حتى موعد االنتخابات
»فتح«  حركتي  لتبني  إمكانية  ه��ن��اك  أخ���رى،  جهة  م��ن 
تقدمها  ق��د  ال��ت��ي  الوسطية  التوافقية  الصيغة  و«ح��م��اس« 
األس��ب��وع  نهاية  ف��ي  اخلتامية  احل����وار  جلسة  خ���الل  مصر 
األول م��ن مت���وز امل��ق��ب��ل، وه���ي صيغة ق��د ت��ع��ود إل���ى إح��ي��اء 
تقفز عن هذه  أن  أو  توافقية موحدة،  فكرة تشكيل حكومية 
العقبة باإلبقاء على احلكومتني القائمتني في كل من الضفة 
والقطاع، مع تشكيل جلنة فصائلية تنسق بينهما، وفي مثل 
إقرار  آلية  هذه احلالة ستبرز إشكالية دستورية تتمثل في 
التشريعي،  هذا الشكل االنتقالي من احلكم من قبل املجلس 
وعالقة املجلس مع كل من احلكومتني، والرئاسة، واللجنة 

الفصائلية.
تشكيل  »ح��ول  مصرياً  اقتراحاً  هناك  أن  أك��د  الزهار  وك��ان 
جلنة تكون مسؤولة عن إعمار قطاع غزة واالنتخابات وتنفيذ 
االتفاق، لكن هذا االقتراح لم يناقش«، موضحاً أن »هذه اللجنة 
ستكون جسراً بني غزة ورام الله، وهي جلنة للتنسيق وتنفيذ 
تخطي  إلى  يهدف  املصري  املقترح  وه��ذا  عليه،  االتفاق  يتم  ما 
فكرة )تشكيل( حكومة وحدة وطنية والتزامها مبطالب اللجنة 

الرباعية الدولية التي ترفضها حماس«.
وف���ي امل��ق��اب��ل، مت ت��وس��ي��ع ح��ك��وم��ة س���الم ف��ي��اض ال��ت��ي لم 
تتعلق  ألس��ب��اب  التشريعي،  املجلس  ثقة  على  أص���اًل  حتصل 
باملجلس نفسه، وحدد لها الرئيس مهمة محددة هي »التحضير 
لالنتخابات التشريعية والرئاسية في اخلامس والعشرين من 

كانون الثاني املقبل«.
لكن هذه احلكومة اجلديدة في الضفة، أو أية حكومة توافق 
وطني، قد توجدها معجزة ما، ستبقى بحاجة لنيل ثقة املجلس 

التشريعي الذي ال يجتمع أصالً.
بل حتى لو قدر حلكومة فياض املوسعة النجاح في اإلعداد 
لالنتخابات املقبلة في موعدها، يبقى املجلس التشريعي صاحب 

احلق في إقرار أية آلية جديدة ستجرى االنتخابات بناء عليها.
على صعيد آخر، يتمثل أحد أهم ميادين الدور الرقابي 
للمجلس التشريعي في إقرار موازنة أية حكومة، غير أن 
املجلس احلالي لم يقر ولم يراقب موازنة أية حكومة طيلة 
املقالة  احلكومة  ال  املاضية؛  والنصف  الثالث  السنوات 
ف��ي الضفة  األع��م��ال  ق��ط��اع غ���زة، وال حكومة تسيير  ف��ي 

الغربية.
وس��ن��ت ح��ك��وم��ة ف��ي��اض ت��ش��ري��ع��ات وق���وان���ني مكنتها من 
تصدير قوانني إلى الرئيس عباس ليقرها بناء على املادة )43( 
إص��دار  ف��ي  احل��ق  الرئيس  تعطي  التي  األس��اس��ي  القانون  م��ن 

قرارات تأخذ صفة القوانني.
وب����رأي خ��ري��ش��ة، ف���إن م��ا ق��ام��ت ب��ه احل��ك��وم��ة م��ن إص���دار 
على  التشريعي،  املجلس  دور  مصادرة  يعني  إمنا  تشريعات، 

الرغم من أنه لم يجتمع.
ال��ع��م��ل أخ����ذت دور املجلس  وق�����ال: ه���ذه احل��ك��وم��ة ب��ه��ذا 

التشريعي.
واع��ت��ب��ر خ��ري��ش��ة أن احل���ل ال��وح��ي��د أم���ام ال��رئ��ي��س عباس 
لتجاوز إشكالية مصادقة »التشريعي« على أية حكومة؛ سواء 
أكانت تسيير أعمال أم غيرها، يكمن في دعوة املجلس لالنعقاد، 
مشيراً إلى قناعته بأن »املجلس لن ينعقد تلبية ملثل هذه الدعوة، 
الدستورية  الطريق  اتخذ  قد  بذلك  يكون  عباس  الرئيس  لكن 

الالزمة«.

النواب املعتقلون.. الغائب احلاضر في معادلة »التشريعي«.
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احلوار بانتظار اجلولة احلاسمة واألخيرة
بقلم: هاني املصري

لم حُتِدث اجلولة اخلامسة من احلوار اختراقاً، ولكنها 
حملت تطوراً بالغ األهمية متثل بانتقال املوقف املصري من 
رعاية احلوار وتسيير أعماله، إلى الضغط اجلاد إلجناحه 
م��ن خ���الل ح��دي��ث ال��وزي��ر ع��م��ر سليمان ل��وف��دي »ح��م��اس« 
و«ف��ت��ح« ف��ي جولة احل���وار األخ��ي��رة، ب��أن مصر ليست بلد 
ضيافة فقط، وإمنا صاحبة دور مهم حترص على جناحه، 
ودوره��ا  أمنها  يضر  احل��وار  وفشل  االنقسام  استمرار  وأن 
اجلولة  أن  على  أك��د  ذل��ك،  على  وتأسيساً  هيبتها.   ومي��س 
الزمني  السقف  وأن  ونهائية،  حاسمة  احل��وار  من  القادمة 
لعقدها وتوقيع االتفاق ال يتجاوز السابع من متوز القادم، 
القادمة إلى اتفاق، فإن مصر  وإذا لم تتوصل جولة احلوار 
الفلسطينيني،  معظم  وم��ن  كافة،  العربية  ال��دول  من  بدعم 
التي  النقاط  م��ن خ��الل وض��ع صيغ حل��ل  االت��ف��اق  ستفرض 
املختلفني،  الفرقاء  عن  رغماً  واعتمادها  خالف  محل  تزال  ال 
املذكور.   املوعد  في  االتفاق  لتوقيع  األط��راف  جميع  ودع��وة 
امل��ط��روح اآلن ه��و االخ��ت��ي��ار ب��ني االت��ف��اق أو  مبعنى آخ���ر؛ 

االتفاق.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذا ال��ت��ط��ور امل��ه��م ال���ذي يضع ال��دور 
امل��ص��ري أم����ام اخ��ت��ي��ار ص��ع��ب وف���ي منتهى األه��م��ي��ة، ف��إن 
األعمال، استمرت  املخططات إلعادة تشكيل حكومة تسيير 
إلى حد تشكيل حكومة جديدة موسعة حتل  ومت جتاوزها 

محل حكومة تسيير األعمال الضيقة.
عباس  محمود  الرئيس  تأكيد  م��ن  ال��رغ��م  على  وك��ذل��ك، 
»أبو مازن« ورئيس حكومته سالم فياض على أن احلكومة 
إلى  احل��وار  توصل  ف��ور  عملها  سينتهي  انتقالية  اجل��دي��دة 
فيه  ول��دت  ال��ذي  السياق  فإن  االنتخابات،  إج��راء  أو  اتفاق، 
االنقسام،  رح��م  م��ن  ول��دت  حكومة  سابقتها،  مثل  يجعلها 
ومصلحة  مصلحتها  من  وسيكون  تكريسه،  على  وساعدت 

أفرادها استمراره حتى تستمر هذه احلكومة باحلكم.
ولم ينفع في منع تشكيل هذه احلكومة أن حركة »فتح« 
كتلة  وأع��ل��ن��ت  ف��ي��ه��ا،  امل��ش��ارك��ة  ح���ول  انقسمت  أو  رف��ض��ت 
أنها ستعارض احلكومة على خلفية عدم  البرملانية  »فتح« 
مشاركتها باملشاورات لتشكيلها، وما يعنيه ذلك من تهميش 
احلركة،  عن  بالنيابة  فتحاويني  واختيار  »ف��ت��ح«،  حلركة 
وبصفتهم الفردية، كما أكدت أنها ستعمل على إسقاطها بكل 
الوسائل، مبا في ذلك النزول إلى الشارع، حسب ما صرح به 
عزام األحمد رئيس كتلة »فتح« البرملانية، فيما أعلنت ثالث 
الرغم  على  ستقاطعها،  وأنها  للحكومة  معارضتها  نقابات 

من محاولة التراجع عن هذا املوقف في تصريحات الحقة.
وإذا لم يتم رأب الصدع داخل »فتح«، وإذا نفذت كتلتها 
نفسه  احلكومة  ومصير  استمرار  فإن  تهديداتها،  البرملانية 
يكون عليه أكثر من عالمة سؤال، ونأمل أن تتم محاصرة هذا 

الصدع، فيكفينا ما لدينا من انقسامات خطيرة.
وكانت »فتح« تطالب عبر كتلتها البرملانية، ومن خالل 
تسيير  حكومة  تشكيل  ُبعيد  زم��ن،  منذ  ال��ث��وري،  مجلسها 
األعمال، بتشكيل حكومة عادية، لكن مطالبتها رفضت بحجة 
أن تشكيل حكومة عادية ال ميلك مسوغاً قانونياً.  فجأة، زال 
فالقانون  ع��ادي��ة.   حكومة  تشكيل  ومت  القانوني،  العائق 
أن  »فتح«  كتلة  حق  من  للطلب.   وفقاً  تكييفه  ويتم  يفسر 
حول  وبالتشاور  وطنية،  كحركة  باحلكومة  بقوة  تشارك 
»فتح«،  دع��م  دون  حتكم  ال  احلكومة  ه��ذه  فمثل  تشكيلها، 
التغيير  كتلة  بعد  احلجم  حيث  من  الثانية  الكتلة  بوصفها 
واإلصالح التي تعارض هذه احلكومة ألسباب كثيرة متس 
شرعيتها وصالحياتها وكل شيء.  لذا، لن تصمد احلكومة 

إذا عارضتها »فتح« فعالً.
في  موسعة  حكومة  تشكيل  أن  ذل��ك،  ك��ل  إل��ى  وي��ض��اف 
أدنى احلاالت يعرقل احل��وار، ويعطي إشارة قوية على أن 
هناك من يعمل على إفشاله أو يراهن على فشله، أو أن هناك 
أمر  ف��احل��وار  للنجاح.   أن احل���وار ميلك فرصة  ي��رى  ال  م��ن 
عبر  للنجاح  أفضل  فرصة  إعطاءه  يستحق  األهمية  حاسم 
استنفاذه إلى أقصى حد، من خالل تأجيل تشكيل احلكومة 
ألسابيع عدة أو أشهر، بحيث تستمر حكومة تسيير األعمال 
فتشكيل  للحوار.   واألخيرة  احلاسمة  اجلولة  انعقاد  حلني 

حكومة واسعة ذات قاعدة تأييد ضيقة لن يغير من احلال، 
بل يزيدها تعقيداً على تعقيد.

غير أنه كان واضحاً أن من حاول تشكيل حكومة جديدة 
عن  يقلع  أن  له  ك��ان  ما  احل��وار،  من  األخيرة  اجلولة  عشية 

تشكيلها بعد فشل هذه اجلولة.
ورئيس  الرئيس،  سيساعد  كيف  طبعاً  معروفاً  وليس 
احلكومة السابقة الضيقة، تشكيل حكومة واسعة قاعدتها 
ض��ي��ق��ة ت��ع��ارض��ه��ا »ف���ت���ح« )أو ت��ن��ق��س��م ح���ول���ه���ا(، وك��ذل��ك 
واملبادرة،  الشعب،  وح��زب  الشعبية،  واجلبهة  »حماس«، 
سياسية  وقطاعات  باملنظمة،  املمثلة  الفصائل  من  وغيرها 
وشعبية واسعة؟! فقد انتهى األمر إلى إعادة تشكيل حكومة 
عدد  س��وى  بتأييد  حتظى  ال  فهي  كثيراً،  ضيقة  قاعدة  ذات 

قليل من أعضاء املجلس التشريعي.
ال��واق��ع، لم تكن املعضلة تكمن في وج��ود حكومة  وف��ي 
املساهمة  على  احلكومة  ق��درة  في  وإمن��ا  واسعة،  أو  ضيقة 
ف��دون حكومة وف��اق وطني، ال  االنقسام.   إنهاء  اجل��ادة في 
ميكن أن منيز كثيراً حكومة عن أخرى، مع العلم أن تشكيل 
ح��ك��وم��ة أق���وى م��ن ال��ت��ي شكلت ك���ان أم����راً مم��ك��ن��اً ل��و ح��دث 
املنوي  لألطراف  املطلوب  االحترام  وتوفر  ال��الزم  التشاور 

إشراكها باحلكومة.
إن ما سبق يعني أن احلكومة ال متلك الشرعية القانونية 
مينحها  أن  ميكن  ال  التشريعي  املجلس  ألن  والسياسية، 
إذا متكن من االنعقاد، والرئيس  الثقة، بل سيحجبها عنها، 
وحده ال يعطيها الشرعية الكاملة وال الكافية، وبخاصة أن 

إن  بل  احلكومة،  تشكيل  على  موحدة  ليست  أيضاً  املنظمة 
معظم الفصائل املشاركة باملنظمة تعارضها.

ذلك، تصعب معرفة كيف ستحكم احلكومة  وفي ضوء 
البرملانية  كتلتها  عبر  »ف��ت��ح«  م��واف��ق��ة  دون  »ف��ت��ح«  ب��اس��م 
إذا  ذلك،  ويشكل  بل  باحلكومة.   املعنية  اجلهة  تعتبر  التي 
في  إغ��راق��اً  ب��أخ��رى،  أو  بطريقة  القائم  اإلش��ك��ال  حل  يتم  لم 
للعامل  متواصالً  وإضعافاً  اخلارجي،  العامل  على  االعتماد 
الداخلي الالزم لكي حتصل احلكومة على الدعم والشرعية 
من  مفروضة  احلكومة  تكون  دونهما  اللذين  الفلسطينية، 
األقل  على  أو  للسقوط  معّرضة  ستكون  وبالتالي  اخل��ارج، 

لن تكون مستقرة وقادرة حقاً على احلكم.
وإذا عدنا للحوار وآفاقه، نرى أن ما ينقص مصر حتى 
تستطيع أن تنجح في رعايتها احلوار، أن تقف على مسافة 
كافية من كل األطراف )ليس من الضروري أن تكون مسافة 
واحدة( بحيث ال تكون منحازة لطرف ضد آخر، وأن تضغط 
بشكل جدي وحقيقي، وأن تطلب مشاركة الرئيس ورئيس 
املكتب السياسي حلركة »حماس« في احلوار، ألنهما صاحبا 
مشاركتهما  دون  احل���وار  إجن��اح  ميكن  وال  الفعلي،  ال��ق��رار 

املباشرة.
وإذا مارست مصر تهديدها بفرض صيغ لنقاط اخلالف، 
إن تعذر وص��ول األط���راف إل��ى ات��ف��اق، وك��ان��ت ه��ذه الصيغ 
بعيدة عن شروط اللجنة الرباعية املجحفة، ومنسجمة مع 
احل��وار  وسيصل  حتماً،  ستنجح  فإنها  الدولية،  الشرعية 
اتفاق إلنهاء االنقسام واستعادة  إلى نهايته بالتوقيع على 

الوحدة الوطنية.
فيها حتى  التي س��ار  بالطريقة  احل��وار  إذا س��ار  ولكن 
اآلن، لن يكون أمامه سوى االنهيار التام، أو اعتماد الصيغ 
فصائلية  جلنة  تشكيل  مثل  االنقسام،  مع  تتعايش  التي 
حكومتني،  وج��ود  تلغي  ال  الفصائل  مبشاركة  وطنية  أو 
أمنية  قوة  وتشكيل  بينهما،  التنسيق  إلى  عملياً  وتسعى 
اآلالف  تضم  كبيرة  ت��ري��ده��ا  السلطة  غ���زة،  ف��ي  مشتركة 
صغيرة  تريدها  و«ح��م��اس«  ب��أس��ره،  غ��زة  قطاع  وتشمل 
تضم املئات وتنحصر مهامها على احلدود واملعابر.  وإذا 
مت اعتماد هذا احلل يكون مجرد مخرج وشر بحد ذاته، وإن 
قادراً  حالً  وليس  مخرج  مجرد  لكنه  الشرور.   أهون  كان 
انتخابات  إلج���راء  وال  الوطني،  للحل  الطريق  فتح  على 

تشريعية ورئاسية.
إن العقبات التي حتول دون جناح احلوار عديدة، أولها 
إسرائيل التي ال تريد للحوار أن ينجح، ألن االنقسام يوفر 
لها مزايا هائلة، ومنها ما يتعلق بوجود رأسني يتنافسان 
وحتالفات  مختلفة،  وب��رام��ج  واح���دة،  سلطة  ق��ي��ادة  على 
إقليمية  متغيرات  على  ومراهنة  مختلفة،  ودولية  إقليمية 
صعيد  على  يحدث  أن  ميكن  م��ا  على  وبخاصة  ودول��ي��ة، 
ال��ع��الق��ات اإلي��ران��ي��ة – األم��ي��رك��ي��ة، واأله����م ال��ره��ان على 
إمكانية قيام إدارة الرئيس باراك اوباما مببادرة سياسية 
ال��رغ��م م��ن أن ه��ذه  ال��س��الم ع��ل��ى  ج��دي��دة إلح��ي��اء عملية 
احلكومة  مع  للتعامل  إسرائيل  بشروط  متمسكة  اإلدارة 
الفلسطينية، وال تخدمها وال تناسبها حكومة وفاق وطني 
بالكامل  تخضع  ال  فلسطينية  وطنية  وح��دة  حكومة  أو 
للشروط اإلسرائيلية - األميركية، التي أصبحت شروطاً 

دولية.
كما أن الرهان على املفاوضات وإحياء عملية السالم بعد 
سلسلة من اخليبات والفشل الذريع لكل اجلهود واملبادرات 
أوسلو  اتفاق  توقيع  منذ  والدولية  والعربية  الفلسطينية 
وحتى اآلن، أو على عقد صفقة إيرانية – أميركية، أو سورية 
إسرائيل  تشنها  أن  ميكن  التي  احل��رب  على  أو  أمريكية،   –
ف���اإلدارة األميركية لن تقدم  إي���ران، هو ره��ان خ��اس��ر.   ضد 
واملطالب  احلقوق  من  األدن��ى  احل��د  حتقق  متوازنة  مبادرة 
في  فرضها  على  ج��اه��دة  وتعمل  وال��ع��رب��ي��ة،  الفلسطينية 
ملواصلة  تستعد  التي  املتطرفة  نتنياهو  حكومة  وجود  ظل 
طريق  على  أكبر  بسرعة  وامل��ض��ي  واالس��ت��ي��ط��ان،  ال��ع��دوان 
التي  الفلسطينية،  األرض  على  االحتاللية  احلقائق  فرض 
واملمكن  املطروح  الوحيد  احلل  هو  اإلسرائيلي  احلل  جتعل 

عملياً.
تقدمي  ه��و  أوب��ام��ا  إدارة  إليه  تصل  أن  ميكن  م��ا  فأقصى 
إزاء  األميركية  السياسة  أس��س  ع��ن  تتحدث  عامة  م��ب��ادرة 
مبادرة حتتوي  أو  بالتفاصيل،  الدخول  السالم دون  عملية 
خلطة عجيبة غريبة تضم خارطة الطريق ومبادرة السالم 
العربية ومسار »أنابوليس« ومحاولة إحياء اتفاق أوسلو، 
تكتفي  خطة  والنهائية؛  االنتقالية  امل��راح��ل  إن��ت��اج  وتعيد 
حل  على  واملوافقة  االستيطان،  بتجميد  إسرائيل  مبطالبة 

الدولتني، دون ممارسة الضغط الالزم عليها لتطبيق ذلك.
أوالً  تكون  أن  ج���ادة،  س��الم  عملية  إلط��الق  املطلوب  إن 
وأساساً وقبل كل شيء قادرة على إنهاء االحتالل عن جميع 

األراضي احملتلة العام 1967.
ول���ن ي��ك��ون حت��ق��ي��ق م��ط��ل��ب جت��م��ي��د االس��ت��ي��ط��ان، على 
جدياً  ضغطاً  العرب  مي��ارس  أن  دون  ممكناً  أم��راً  تواضعه، 
الواليات املتحدة األميركية، بحيث تشعر أن عدم أخذ  على 
واملكانة  املصالح  سيعرض  باحلسبان  العربية  املطالب 

األميركية في املنطقة للخطر.
على  ووافقوا  واملناشدة،  بالتمنيات  العرب  اكتفى  إذا  أما 
تعديل مبادرة السالم العربية بحجة تطويرها، وعلى تقدمي 
املزيد من التنازالت باتخاذ املزيد من خطوات التطبيع العربية 
أو حتمل  للتجاوب  إس��رائ��ي��ل ودف��ع��ه��ا  واإلس��الم��ي��ة إلح���راج 
املسؤولية عن فشل عملية السالم، وعما ميكن أن يحدث جراء 
السياسة ال تسمن وال تغني من ج��وع، وإمنا  ذل��ك، فإن هذه 

ستؤدي إلى هبوط آخر باملوقف العربي دون مقابل.

احلوار بني خطر االنهيار والتعايش مع االنقسام.

»فتح« و»حماس«.. تنافس على قيادة السلطة.
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إسرائيل تضيف شرطي التهدئة واإلفراج عن شاليط لبدء اإلعمار

إعادة إعمار القطاع تتحول من ثمن للمصاحلة إلى ضحية لتعثر احلوار
كتب حسن دوحان:

التوافق  كيفية  البحث عن  في  السياسيون  بينما ينشغل 
إدخالها في  إلى احلياة بعد  إعمار قطاع غزة  إلخ��راج عملية 
حالة »املوت السريري« .. يعيش املواطنون املتضررون من 
احلرب اإلسرائيلية األخيرة في شهري كانون األول وكانون 
الثاني املاضيني، أوضاعاً كارثية جراء عدم توفر مواد البناء 
حتى  أو  املتضررة،  أو  املدمرة  منازلهم  وترميم  بناء  إلع��ادة 
توفر مساكن لالستئجار كسكن مؤقت، وارتفاع إيجار الشقق 

املتوفرة لإليجار إن وجدت بشكل كبير.
الشيخ إلعمار غزة في  الرغم من عقد مؤمتر شرم  وعلى 
تخصيص  خالله  مت  وال��ذي  امل��اض��ي،  نيسان  شهر  من  األول 
مبلغ 2ر5 مليار دوالر لإلعمار بشكل »فاق التوقعات«، فإن 
لتدفق  املانحني  على ورق؛ الشتراط  الوعود بقيت حبراً  تلك 
األموال املخصصة لإلعمار وجود حكومة فلسطينية تعترف 
مبا بات يعرف باشتراطات اللجنة الرباعية الدولية، بدءاً من 
االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، ونبذ العنف، وااللتزام 
ب��االت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة.  أم���ا إس��رائ��ي��ل��ي��اً، وإض��اف��ة للشروط 
مواد  وإدخ��ال  املعابر  لفتح  الرئيسي  الشرط  يبقى  السابقة، 
البناء، اإلفراج عن اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ووقف 

إطالق الصواريخ من القطاع وغير ذلك ... .
التوافق  معجزة  غ��زة  أهالي  ينتظر  الضباب،  ه��ذا  وس��ط 
أو  الفشل  الذي يقترب على ما يبدو من  الوطني،  في احل��وار 

التوافق مع إهمال ملف اإلعمار، ولو إلى حني.

معاناة تتفاقم
حالة انعدام الرؤيا الواضحة للمستقبل لدى املتضررين 
الوضع  م��ع  للتعايش  دفعتهم  غ��زة  ق��ط��اع  على  احل���رب  م��ن 
على  للتغلب  منازلهم  ترميم  في  للبدائية  العودة  أو  القائم، 
ع��دم ت��وف��ر م���واد ال��ب��ن��اء.  ف��امل��واط��ن ول��ي��د دروي���ش م��ن خان 
منزل  قصف  ج��راء  جزئي  بشكل  منزله  تضرر  ال��ذي  يونس، 
جيرانه وتدميره، اضطر مع أسرته البالغ عدد أفرادها سبعة 
عدم  ج��راء  للسكن  مؤقتاً  عائلته  لبيت  اللجوء  إلى  أشخاص 

صالحية منزله للسكن.
إعادة  انتظرنا  عاماً:   47 العمر  من  البالغ  دروي��ش  وق��ال 
نحصل  لم  لكننا  املاضية،  األربعة  األشهر  م��دار  على  اإلعمار 
األل���واح اخلشبية من  استخدام  إل��ى  لذلك جل��أت  على ش��يء، 
ال��ذي ك��ان ع��ب��ارة ع��ن ثالثة غ��رف،  أج��ل سقف سطح منزلي 
الزجاجية  النوافذ  إغالق  أجل  من  النايلون  باستخدام  وقمت 
املهشمة لكي أعيش مع أسرتي ببعض األمان، وهذا األمر كلف 
كثيراً في ظل الغالء الذي يشهده قطاع غزة في ظل نقص تلك 

املواد.
ويبلغ عدد املنازل التي دمرتها قوات االحتالل اإلسرائيلي 
كلي،  بشكل  دم��رت  منزل  آالف   5000 نحو  ع��دوان��ه��ا،  خ��الل 
صاحلة  ت��ع��د  ول���م  كبير  بشكل  دم���رت  م��ن��زل  آالف  و5000 
للسكن، إضافة إلى 45 ألف منزل تضررت بشكل جزئي، عدا 
عن تدمير مئات املؤسسات احلكومية واألهلية، ودمار واسع 

في البنية التحتية.
وي��ع��ان��ي امل��ت��ض��ررون ف��ي ق��ط��اع غ���زة م��ن ارت���ف���اع قيمة 
إلى  للعودة  ببعضهم  ح��دا  م��ا  وج���دت،  إن  الشقق  إي��ج��ارات 
البدائية في بناء أو ترميم منازلهم انتظاراً ألموال  األساليب 
اإلعمار التي قد ال تأتي.  فهذا املواطن سالمة أحمد الذي هدم 
منزله بالكامل في منطقة املغراقة جنوب غزة، مل من انتظار 
غزة،  قطاع  إل��ى  واحل��دي��د  األسمنت  بدخول  إسرائيل  سماح 
ويقول:  اللنب،  بالطوب  بيتا  ليبني  بنفسه  أم��وره  يدبر  وب��دأ 

إعادة اإلعمار عبارة عن كذبة كبرى ألننا لم نلمس شيئاً.
قطاع  على  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  سيطرة  بعد  ع��ام��ني،  فمنذ 
ن��در، مع  ما  إال  البناء  م��واد  بإدخال  إسرائيل  لم تسمح  غ��زة، 
توفر القليل مما يتم تهريبه عبر األنفاق على احلدود املصرية 
أسعار  ارت��ف��اع  إل��ى  أدى  ما  القطاع،  جنوب  في  الفلسطينية 
سعرها  أضعاف  خمسة  من  بأكثر  البناء  م��واد  من  يتوفر  ما 
إلى  وج��د-  -إن  األسمنت  كيس  سعر  يصل  حيث  الطبيعي، 
في  شيكالً  وخمسني  مائة  إل��ى  ويقفز  شيكل،  مائة  م��ن  أكثر 

بعض األحيان.
التي تصنع أسقفها من  املبنية بالطوب األحمر،  واملنازل 
القرميد واأللواح اخلشبية على غرار تلك الشائعة في الغرب 
والشرق  الفلسطينية  األراض��ي  في  الوجود  ن��ادرة  والصني، 
التي  البنايات  هو  باملنطقة  السائد  والنوع  عموماً،  األوس��ط 
تستخدم في إنشائها اخلرسانة املسلحة باحلديد واألسمنت.

البنية الصناعية تنتظر بفارغ الصبر
وت��ع��د م��ج��م��وع��ة ش��رك��ات ال���وادي���ة م��ن ش��رك��ات القطاع 
اخل�����اص ال���ت���ي ت���ض���ررت ب��ش��ك��ل ش��ب��ه ك���ام���ل، وه����ي تضم 
واحللويات  والشيبس  البسكويت  لصناعة  شركات  خمس 
واالس��ك��ي��م��و وامل��ث��ل��ج��ات وال��ش��وك��والت��ة واألل��ب��ان واألج��ب��ان 
واملواد الغذائية، ومثلها مئات املصانع األخرى التي كان يعمل 
فيها آالف العمال ممن باتوا بال عمل منذ العدوان اإلسرائيلي 
على غزة.  ويقول الشخصية الوطنية املستقلة ورجل األعمال 
مصانعنا  إعمار  إعادة  من  نتمكن  لن  لألسف،  الوادية:  ياسر 

في ظل استمرار إغالق املعابر.
عدوانها  خالل  دمرت  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وكانت 
ال���واق���ع معظمها في  ال��ص��ن��اع��ي��ة  امل��ن��ش��آت  ع��ل��ى غ���زة م��ئ��ات 

املنطقتني الشرقية والشمالية من القطاع.

إزالة األنقاض متأخرة
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن م�����رور أرب���ع���ة أش���ه���ر ع��ل��ى ال���ع���دوان 
امل��ن��ازل وامل��ؤس��س��ات الصناعية  أن��ق��اض  ف���إن  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
للعيان،  شاخصة  ت��زال  ال  واحلكومية  واألهلية  والتجارية 
معظمها.   في  ذاتية  بجهود  منها  القليل  سوى  إزال��ة  تتم  ولم 
لقد  الظاظا:  زياد  املقالة  االقتصاد في احلكومة  ويقول وزير 
األنقاض، وكلفنا  أول��ى إلزال��ة  امل��ال كدفعة  من  رصدنا مبلغاً 
على  العطاءات  ط��رح  في  للمباشرة  العامة  األش��غ��ال  وزارة 
املقاولني، مشيراً إلى »بدء بعض املؤسسات الدولية التنسيق 

معنا من أجل املساهمة في إزالة األنقاض«.

اإلعمار وإغاق املعابر
وترتبط عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة ارتباطاً وثيقاً 
وزير  ويقول  احلصار،  وإنهاء  املعابر  فتح  إسرائيل  بإعادة 

كمال  السابقة  األعمال  تسيير  حكومة  في  الوطني  االقتصاد 
احلكومة  قبل  م��ن  واخل��ط��ط  البرامج  إع���داد  مت  لقد  حسونة: 
ال��وزارات إلع��ادة إعمار غزة، ومت طرحها على املانحني  وكل 
في مؤمتر شرم الشيخ الذي خصص مبلغ 2ر5 مليار دوالر 
إلعادة اإلعمار، ولكن حتى اآلن إسرائيل تقف عائقاً أمام عملية 
إعادة اإلعمار، األمر الذي يتطلب ضغطاً سياسياً من املانحني 
على إسرائيل لفتح املعابر وإدخال مواد البناء، ويضيف: على 
إلع��ادة  والعربية  واألورب��ي��ة  األميركية  التعهدات  من  الرغم 
إدخ��ال مواد  لم يتم تطبيقه لعدم  فإن ذلك  إعمار قطاع غزة، 

البناء التي ال يوجد بديل عنها.
ويقول مستشار الرئيس محمود عباس للتنمية واإلعمار 
م����روان ع��ب��د احل��م��ي��د: إن رف���ع احل��ص��ار وف��ت��ح امل��ع��اب��ر هما 
مسؤولية املجتمع الدولي للبدء بعملية اإلعمار بعدما جنتاز 
الفلسطيني  االت��ف��اق  م��ن  ونتمكن  الوطنية،  ال��وح��دة  اختبار 
الداخلي ... فيما يرى وزير االقتصاد في احلكومة املقالة زياد 
محلياً  فلكه  في  ي��دور  ومن  الصهيوني  »االحتالل  أن  الظاظا 
اآللة  تستطع  لم  سياسية  إجن��ازات  حتقيق  يحاول  وإقليمياً 
العسكرية اإلسرائيلية وبسياسة احلصار االقتصادي واملالي 
والبرامج  اخلطط  وضعنا  ونحن  حتقيقها،  املعابر  وإغ��الق 
لالستفادة من املواد األولية اخلام املتوفرة في القطاع من طني 
ورمال )جرول( وكركار، وسنسخر اخلبرات الفنية لتطوير 
عملية االستفادة منها في إعادة إعمار ولو في جزء مما دمره 

االحتالل في ظل استمرار احلصار وإغالق املعابر«.

»األونروا«: احلصار يؤجل اإلعمار
وي��ق��ول امل��س��ت��ش��ار اإلع��الم��ي ف��ي وك��ال��ة غ���وث وتشغيل 
إن  حسنة:  أب��و  ع��دن��ان  »األون�����روا«  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني 
مواد  بدخول  إسرائيل  سماح  وع��دم  املستمر،  املعابر  إغ��الق 

سواء  كافة؛  اإلعمار  عمليات  يؤجالن  غ��زة،  قطاع  إلى  البناء 
التي  للبيوت  أم  األخ��ي��رة،  احل��رب  أثناء  هدمت  التي  للبيوت 
احل��رب،  سبقت  التي  اإلسرائيلية  االجتياحات  خ��الل  هدمت 
ال��ع��ق��ود مع  وأب��رم��ن��ا  األرض  ل��دي��ن��ا  »األون������روا«  ف��ي  فنحن 
مقاولني لبناء مئات املنازل في رفح وخان يونس، وخصصنا 
بالفعل  ب��دأن��ا  وق��د  ال��ب��ن��اء،  لعمليات  دوالر  مليون   93 مبلغ 
املشاريع،  تلك  في  العمل  توقف  عامني  منذ  ولكن  البناء،  في 
وجنري اتصاالت عبر املانحني، ومن خالل »األونروا« واألمم 
البناء إلكمال  بإدخال مواد  إسرائيل  أجل سماح  املتحدة، من 

تلك املشاريع ولكن دون جدوى.

اإلعمار وحكومة التوافق
وبات موضوع تشكيل حكومة توافق وطني حلماً يخشى 
على  سلباً  سينعكس  ال��ذي  األم��ر  فشله،  م��ن  الفلسطينيون 
حياتهم ويعوق عملية اإلعمار.  ويقول عبد احلميد: اإلعمار 
يجب أن يكون من خالل حكومة توافق وطني تكون مقبولة 
األم��وال  على  احل��ص��ول  تستطيع  حتى  ال��دول��ي  املجتمع  م��ن 
احلكومة  تلك  إلى  التوصل  مت  وإذا  اإلعمار،  إلع��ادة  املوعودة 
الدولي  واملجتمع  العاملي  ال��ع��ام  ال���رأي  جتنيد  على  سنعمل 

لرفع احلصار اإلسرائيلي وفتح املعابر إلدخال مواد البناء.
وي�����رى ح��س��ون��ة أن »ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة ه���ي ال��س��الح 
ال  توافق  حكومة  على  والتفاهم  اإلشكاليات  حلل  األساسي 
تفرض احلصار وتنهي االنقسام«، فيما يقول الظاظا »ال نقبل 
أو  السياسي  لالبتزاز  مدخالً  اإلعمار  إعادة  عملية  تكون  بأن 
الشعب  على  اإلسرائيلية  والشروط  املطالب  لصدى  متريراً 

الفلسطيني«.

فشل احلوار والبدائل
بنجاح  نهار  ليل  الفلسطينيني  دع��وات  من  الرغم  وعلى 
احل����وار، ف���إن ال��ش��ك بنجاحه ب���ات ي��دخ��ل إل���ى ن��ف��وس��ه��م، ما 
الذي  ال��وادي��ة،  اإلع��م��ار.  ويقول  إع��ادة  على  سينعكس سلباً 
املستقلة،  الشخصيات  وف��د  ضمن  القاهرة  ح��وار  في  ش��ارك 
»لن يحدث إعمار في ظل حالة االنقسام، وإذا لم يحدث تقدم 
في ملفات التهدئة وشاليط سيكون اإلعمار صعباً، واألموال 
العربية لن تدخل غزة إال بإنهاء االنقسام، وما يجري احلديث 
حوله بشأن بقاء حكومتني في كل من رام الله وغزة واالتفاق 
على جلنة تنسيقية بني احلكومتني لن يكون قادراً على إطالق 
عملية إعادة اإلعمار، وإمنا ستؤجل مثل هذه اللجنة اإلعمار 
فقط،  لالنتخابات  الوصول  هدفها  وسيكون  أخ��رى،  ملراحل 

وهذا ما تتم دراسته حالياً بني حركتي »فتح« و«حماس««.
بدوره، دعا الظاظا مصر في حالة فشل احلوار إلى فتح 

معبر رفح إلدخال املواد اخلام الالزمة لإلعمار.
واعتبر حسونة أن »البديل في حالة فشل احلوار إلعادة 
إعمار غزة يتمثل في تسلم حكومة رام الله ملف اإلعمار«، فيما 
أن تكون هناك  احل��وار يعني  أن »فشل  حذر عبد احلميد من 
اإلعمار،  خ��الل  من  غ��زة  قطاع  على  الدولية  للوصاية  ع��ودة 
ويفرض  الفلسطيني  الشعب  سيتجاوز  ال��دول��ي  واملجتمع 
من  االنعتاق  قضية  من  القضية  حتول  لإلعمار  طريقة  عليه 

االحتالل إلى مجرد قضية إنسانية«.

اإلعمار وشاليط
وتضع إسرائيل إضافة لشروط اللجنة الرباعية، شرطاً 
أساسياً آخر للبدء في تدفق األموال إلعادة إعمار قطاع غزة، 
يتمثل باإلفراج عن اجلندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، 
بلير،  توني  م��ن  سمعته  م��ا  ه��ذا  مضيفاً:  ال��وادي��ة،  يقول  كما 
شخصياً،  آخرين  أوروبيني  وقادة  الرباعية،  اللجنة  مبعوث 
التهدئة واإلف��راج عن  وهو ما يردده اإلعالم اإلسرائيلي بأن 
شاليط من شروط إسرائيل لفتح املعابر، وطبعاً إضافة إلى 

شروط الرباعية على أية حكومة فلسطينية قادمة.
تربط  إسرائيل  إن  بقوله:  حسنة  أب��و  أك��ده  ذات��ه  واألم���ر 
ويضيف:  شاليط،  ع��ن  اإلف���راج  بقضية  البناء  م���واد  دخ���ول 
إسرائيل واضحة بأنه لن يكون إعمار لغزة طاملا شاليط في 

األسر.
ويبدو في ظل التعقيدات التي حتيط بإطالق عملية إعادة 
إعمار قطاع غزة، أن اإلعمار بات حلماً صعب املنال في املدى 
القريب، وهو ما سيدفع ثمن تأخره املتضررون الذين ال حول 

وال قوة لهم سوى الصبر.

خيام إليواء أصحاب املنازل املدمرة.

)عدسة: إياد البابا( إعادة بناء ما دمر باستخدام »الطني«.    



19 آفاق
برملـــــــــــانية

بسبب بروتوكول باريس الناظم للعاقة االقتصادية بني السلطة وإسرائيل

السوق الفلسطينية تبقى عرضة لألثر املباشر ألسعار احملروقات في إسرائيل
هيئــــة البتـــــرول تبــيع احملروقـــــات بأقــــــــل مما تشـــــــتريــــــــه من إسـرائيـــــــل

20 مليــــــــــون شــــــيكل شــهريــا قيـمـــة دعـــــــــــم الســـــــــــلطة ألســـعار احملروقـــــــــــات

كتب جعفر صدقة:

أرقام وحقائق

مدى  وما  شهر،  كل  بداية  احملروقات  سعر  يتحدد  كيف 
البورصات  ف��ي  النفط  بأسعار  الفلسطينية  ال��س��وق  ت��أث��ر 
العاملية  األس��واق  االنخفاض في  أو  االرتفاع  العاملية؟ وهل 
السلطة  م��ن��اط��ق  ف��ي  األس��ع��ار  ع��ل��ى  ال��ق��در  بنفس  ينعكس 
الوطنية؟ وما الفرق بني األسعار في األراضي الفلسطينية 
وإسرائيل، وما هي أسباب الفروقات في األسعار بني الضفة 

الغربية وقطاع غزة؟
ت��س��اؤالت تتكرر ف��ي ذه��ن امل��واط��ن ف��ي ب��داي��ة ك��ل شهر، 
فيما  احملروقات،  أسعار  في  ارتفاع  أو  انخفاض  طرأ  وكلما 
يبدو أنها نتيجة غياب املعلومات عن آلية التسعير أكثر من 

أي شيء آخر.
معروف أن شركة »باز« اإلسرائيلية هي املورد الوحيد 
للمحروقات إلى الضفة الغربية، فيما »دور« املورد الوحيد 
التابعة  للبترول  العامة  الهيئة  أن  ح��ني  ف��ي  غ���زة،  لقطاع 
النفط في  ال��وح��ي��د ملشتقات  امل��س��ت��ورد  ه��ي  امل��ال��ي��ة  ل����وزارة 

الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء.
ومب����وج����ب ب����روت����وك����ول ب����اري����س، ال���ن���اظ���م ل��ل��ع��الق��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة وإس���رائ���ي���ل، ال يحق 
في  األس��ع��ار  من  أق��ل  أراضيها  في  احمل��روق��ات  بيع  للسلطة 
استيراد  للسلطة  يحق  كما   ،%20 تتجاوز  بنسبة  إسرائيل 
النفط من دول أخرى، لكن بشرط أن تكون الدولة املصدرة 
تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأن تكون احملروقات 

املستوردة مطابقة للمواصفات اإلسرائيلية.
وكل  النفط،  مشتقات  الستيراد  الناظم  اإلط���ار  ه��و  ه��ذا 
السوق  يجعل  م��ا  وتسعير،  م��واص��ف��ات  م��ن  بها  يتصل  م��ا 
في  احمل��روق��ات  ألسعار  املباشر  لألثر  عرضة  الفلسطينية 

إسرائيل وليس ألسعار النفط في البورصات العاملية.
الهيئة  املشتريات في  دائرة  أبو بكر مدير  ويقول محمد 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ت��رول، »ل��س��ن��ا ع��ل��ى ات��ص��ال م��ب��اش��ر ب��األس��واق 

العاملية، نحن نتأثر بشكل مباشر باألسعار في إسرائيل«.
وي��ض��ي��ف: ص��ح��ي��ح أن إس��رائ��ي��ل ت��س��ت��ورد اخل����ام من 
األسواق العاملية، لكن األسعار العاملية ليست العامل الوحيد 
في تسعير مشتقات النفط في إسرائيل، فهناك سعر املصفاة 
التي تقدمها، واجل��م��ارك على احمل��روق��ات،  وب��دل اخل��دم��ات 
وضريبة القيمة املضافة، وسعر الدوالر. هذا مبجمله يحدد 
النفط  أسعار  ان  عن  فضال  النفط،  ملشتقات  النهائي  السعر 
وسعر  اآلج��ل��ة  بالعقود  مرتبطة  العاملية  ال��ب��ورص��ات  ف��ي 
العالم، لهذا فإنها ال تنعكس بنسبة  الدوالر والضرائب في 

100% على األسعار في إسرائيل، وبالتالي علينا. 
النفط  سعر  سجل   2008 ال��ع��ام  م��ن  األول  النصف  ف��ي 
للبرميل  دوالرا   147 متجاوزا  ال��ذروة  ووصل  قوية  قفزات 
في 11 متوز من العام املاضي، لكنه شهد في األشهر التالية 

هبوطا حادا ليصل إلى حوالي 50 دوالرا للبرميل.
وي��ق��ول أب���و ب��ك��ر: ف��ي ال��ن��ص��ف األول م��ن ال��ع��ام 2008 
واألراض���ي  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  النفط  مشتقات  أس��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
الفلسطينية، لكن نسبة االرتفاع كانت أقل بكثير منها على 
املستوى العاملي، وكذلك احلال عندما انخفضت األسعار في 

النصف الثاني من العام. 
احمل��روق��ات،  ب��أس��ع��ار  ال��ن��ظ��ر  تعيد  الهيئة  ف���إن  ع����ادة، 
التالي  اليوم  في  شهر،  كل  بداية  في  ارتفاعا،  أو  انخفاضا 
قررت  ال��ع��ادة،  غير  وعلى  لكن  إسرائيل،  في  مماثل  إلج��راء 
النفط، ما  أيار اجلاري رفع سعر مشتقات  إسرائيل في 22 
وذلك  الفلسطينية،  األراض��ي  في  تلقائيا  ارتفاعها  إلى  أدى 
بسبب زي���ادة اجل��م��ارك وض��رائ��ب أخ���رى على احمل��روق��ات 

مبقدار 346 شيكال لكل ألف ليتر.

السلطة تدعم احملروقات
لتر  بات  أي��ار،  األسعار في 22  إسرائيل، وبعد رفع  في 
للخدمة  شيكل  79ر5  مب��ق��دار  يباع  اوك��ت��ان(   95( البنزين 
الذاتية، و93ر5 شيكل إذا قدم اخلدمة عامل احملطة، مقابل 

ليتر  يباع  الفلسطينية، في حني  األراض��ي  46ر5 شيكل في 
و15ر5  الذاتية،  للخدمة  شواكل   5 ب�  إسرائيل  في  السوالر 
األراض��ي  في  شيكل  25ر4  مقابل  احملطة،  عامل  من  شيكل 
الفلسطينية. أما اسطوانة الغاز، فتباع بحوالي 100 شيكل 
باألراضي  الوكيل  أرض  في  شيكال   43 مقابل  إسرائيل،  في 

الفلسطينية.
إل��ى محطات  نبيع احمل��روق��ات  ب��ك��ر: نحن  أب��و  وي��ق��ول 
املثال،  سبيل  فعلى  إسرائيل،  من  نشتريه  مما  بأقل  الوقود 
بحوالي  اوك��ت��ان(   95( بنزين  لتر  أل��ف  كل  تشتري  الهيئة 
5130 شيكال وتبيعه حملطات الوقود ب� 5 آالف شيكل فقط، 
لتر 130 شيكال، في  ألف  الهيئة تخسر في كل  أن  ما يعني 

حني تربح احملطات 460 شيكال.
 4397 بسعر  سوالر  لتر  ألف  كل  الهيئة  تشتري  كذلك، 
وتبيعها حملطات الوقود بسعر 4 آالف شيكل فقط، ما يعني 
أن الهيئة تخسر في كل ألف لتر سوالر 397 شيكال، في حني 

تربح محطات الوقود 250 شيكال.
ويعني كل هذا، أن السلطة الوطنية تقدم دعما ألسعار 
تتمكن  حتى  شهريا،  شيكل  مليون   20 مبقدار  احمل��روق��ات 
محطات الوقود من بيعه للمواطنني بسعر أقل من إسرائيل 
من  وللحد  ال��ف��رد،  دخ��ل  مستوى  في  الكبير  للفارق  م��راع��اة 

عمليات التهريب.

سعر الدوالر
أحد العوامل املهمة في حتديد أسعار النفط يتمثل بسعر 
النفط ذروت��ه في شهر  ال��دوالر، فعندما وصل سعر  صرف 
سعر  ك��ان  للبرميل(،  دوالرا   147 م��ن  )أك��ث��ر   2008 مت��وز 
الدوالر حوالي 3 شواكل، أما اآلن فإن سعر الدوالر يزيد عن 
4 شواكل، وقد قلل ذلك من القدرة على خفض أكبر في أسعار 
الفلسطينية،  األراض��ي  وبالتالي  إسرائيل،  في  احمل��روق��ات 
علما أن السلطة خفضت أسعار احملروقات بنسبة 25% على 
مدى األشهر الثالثة: تشرين االول وتشرين الثاني وكانون 

االول 2008.
 

ملاذا ال نستورد من مصادر أخرى؟
الوطنية  للسلطة  االقتصادي  باريس  بروتوكول  يتيح 
لكن  إسرائيل،  خ��ارج  من  ومشتقاته  اخل��ام  النفط  استيراد 
دبلوماسية مع  تقيم عالقات  املصدر دولة  أن يكون  بشرط 
للمواصفات  مطابقا  املستورد  النفط  يكون  وأن  إسرائيل، 

اإلسرائيلية.
اخلام  النفط  استيراد  نستطيع  ال  نحن  بكر:  أبو  ويقول 
على  م��ج��ب��رون  نحن  ل��ه��ذا  للتكرير،  مصفاة  إل��ى  الف��ت��ق��ارن��ا 

استيراد مشتقات مكررة.
املشتقات  هذه  استيراد  لنا  يحق  إنه  صحيح  ويضيف: 
من مصادر أخرى، لكن اشتراط أن يكون املصدر دولة تقيم 
مبصر  خياراتنا  يحصر  إسرائيل  مع  دبلوماسية  عالقات 
النفط  فإن مواصفات مشتقات  الدولتني  واألردن، وفي كلتا 
أق��ل بكثير م��ن امل��واص��ف��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وح��ت��ى ل��و تسنى 
العراقيل  ف��إن  آخ��ر  مصدر  من  النفط  مشتقات  استيراد  لنا 
اإلسرائيلية ومحدودية قدرتنا على التخزين جتعل األراضي 

الفلسطينية عرضة إلرباك كبير في اإلمدادات.

التهريب هو السائد في قطاع غزة
العامة  الهيئة  حت��دده��ا  ال��ت��ي  ال��ن��ف��ط  مشتقات  أس��ع��ار 
للبترول تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، 
نطاق  واتساع  للقطاع  اإلسرائيلي  احلصار  تشديد  مع  لكن 

عمليات التهريب، لم يعد لتسعيرة الهيئة معنى.
وي��ق��ول أب���و ب��ك��ر: ل��م ت��ع��د إس��رائ��ي��ل تسمح ب��إدخ��ال إال 
النفط،  مشتقات  من  غزة  قطاع  احتياجات  من  يسيرا  ج��زءا 
تقتصر  الهيئة  طريق  عن  القطاع  إلى  تدخل  التي  والكميات 
على احتياجات محطة الكهرباء، التي يغطي أثمانها بالغالب 
الطهي،  االحت��اد األوروب��ي، وكذلك كميات محدودة من غاز 
أما السوالر والبنزين ألغراض استخدامات املواطنني بشكل 

مباشر فال يسمح لنا بإدخالها.
وي��ض��ي��ف: ح��ت��ى ل��و س��م��ح ل��ن��ا ب��إدخ��ال ك��ام��ل الكميات 
املواطنني  أن  نعتقد  فال  القطاع،  احتياجات  لتلبية  املطلوبة 

سيقبلون على شرائها، نظرا لتوفر كميات كافية من مشتقات 
البترول املصري املهرب، والذي يباع بأسعار تقل كثيرا عن 
ألية  خضوعه  وعدم  جودته  النخفاض  نظرا  الهيئة  أسعار 

ضرائب أو رسوم أو رقابة.
نطاق  على  األنفاق  عبر  تهرب  النفط  مشتقات  ويتابع: 
بسعر  السوداء  السوق  في  وتباع  كبيرة،  وبكميات  واسع، 
يبلغ حوالي شيكلني للتر السوالر و3 شواكل للتر البنزين. 
في ظل هذا الواقع، حتى لو سمحت إسرائيل للهيئة بإدخال 
كميات كافة مشتقات النفط ال نتوقع أن يقبل عليها املواطنون 

نظرا للفرق الكبير في األسعار.

رقابة أشد
ق��ب��ل ال��ع��ام 2003، ك��ان��ت ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ت��ع��ان��ي من 
عمليات تهريب واسعة ملشتقات النفط، ومن تردي مستوى 
جودة هذه املشتقات، ما أحلق خسائر كبيرة بخزينة السلطة 
السلطة  أن بدأت  إلى  أخ��رى،  من جهة، واملواطنني من جهة 
سياسة جديدة أدت إلى خفض أسعار احملروقات في مسعى 

منها للحد من عمليات التهريب.
استيراد  عملة  باتت   ،2003 العام  بعد  بكر:  أبو  ويقول 
حتافظ  والهيئة  ش��دي��دة،  لرقابة  خاضعة  النفط  مشتقات 
إلى األراضي  التي تدخل  على فحص عينات من الصهاريج 
تؤخذ  وع��ش��وائ��ي��ة  مفاجئة  ع��ي��ن��ات  وك��ذل��ك  الفلسطينية، 
الدعم  إل��ى  إضافة  اجل���ودة،  من  للتأكد  ال��وق��ود  محطات  من 
احل��ك��وم��ي ل��ألس��ع��ار. ك��ل ه���ذا س��اه��م ف��ي احل���د م��ن عمليات 
جهة  من  املشتقات  هذه  ج��ودة  وحتسني  جهة،  من  التهريب 

أخرى.

إرباك أول الشهر سببه توقعات 
التغير في األسعار

م��ع ب��داي��ة ك��ل ش��ه��ر، خصوصا م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام، تشهد 
السوق الفلسطينية إرباكا في اإلمدادات، زيادة أو نقصانا، 

تبعا للتوقعات بشأن األسعار في نهاية الشهر السابق.
وبحسب أبو بكر، فإن توقعات أصحاب محطات الوقود 
بانخفاض أسعار احملروقات تدفعهم للتخلص من املخزون 
ما  لبيع  ي��ض��ط��روا  ال  ح��ت��ى  اجل���دي���دة،  طلبياتهم  وت��أج��ي��ل 
اشتروه وفق أسعار مرتفعة في الشهر السابق بأسعار أقل 
في الشهر اجلديد، وفي هذه احلالة تشهد السوق شحا في 

اإلمدادات.
أما إذا كانت التوقعات بارتفاع األسعار، فيحدث العكس، 
قبل  كبيرة  كميات  طلب  إل��ى  احملطات  أصحاب  يعمد  حيث 
نهاية الشهر لالستفادة من ارتفاع األسعار الحقا، ما يؤدي 

إلى وفرة في اإلمدادات في السوق.

* ف���ي األوض������اع ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة )ق��ب��ل ح��ص��ار غ���زة(، 
األراض���ي  الحتياجات  الشهرية  ال��ف��ات��ورة  تبلغ  ك��ان��ت 
مليون   360 ح��وال��ي  النفط  مشتقات  م��ن  الفلسطينية 
شيكل )حوالي 280 مليونا للضفة، وحوالي 80 مليونا 
ل��ق��ط��اع غ����زة(. وب��س��ب��ب احل���ص���ار، ان��خ��ف��ض��ت ف��ات��ورة 
العامة  الهيئة  طريق  ع��ن  يدخل  ال��ذي  النفط  مشتقات 
شيكل  ماليني   10 حوالي  إل��ى  غ��زة  قطاع  إل��ى  للبترول 
توليد  حملطة  املخصص  السوالر  على  )تقتصر  شهريا 

الكهرباء وغاز الطهي(.
املشتقات  من  الفلسطينية  األراض��ي  حاجة  تبلغ   *
يوميا  لتر  مليون   3 حوالي  وبنزين(  )س��والر  السائلة 
)حوالي 650ر2 مليون لتر للضفة، وحوالي 350 ألف 

لتر لقطاع غزة(.

* تبلغ حاجة محطة توليد الكهرباء في غزة حوالي 350 
ألف لتر يوميا.

* تبلغ حاجة األراضي الفلسطينية من الغاز حوالي 
لقطاع  ط��ن  و200  للضفة،  طنا   400( يوميا  طنا   600

غزة(.
* ال��ط��اق��ة ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة مل��س��ت��ودع��ات ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
فقط،  أي��ام   4 مل��دة  القطاع  تكفي  غ��زة  قطاع  ف��ي  للبترول 
وفي الضفة ليوم واحد فقط، أما مستودعات محطة توليد 
التابعة  املستودعات  ان  اال  يوما،   60 ملدة  فتكفي  الطاقة 
االمنية  االوض��اع  بسبب  كمل  بشكل  تستغل  لم  للمحطة 
ولضعف القدرة املادية، وبسبب حتديد الكمية املخصصة 
دون  يحول  ما  شهريا،  لتر  مليون  8ر8  بحوالي  للمحطة 

بناء املخزون كامال.
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ألن  صالحيته  ومدى  السياسي،  اإلس��الم  ميتلكه  الذي  التغيير  مشروع  حول 
يكون مدخالً لإلصالح الفلسطيني على صعيد البنية السياسية الداخلية، أو 
في طبيعة التعامل مع االحتالل اإلسرائيلي.  مبرر هذه التساؤالت ليس فقط 
حتول  وإمنا  "حماس"،  حركة  شعبية  تنامي  ودالئلها  احلركات  هذه  تنامي 
هذه احلركات عن دورها التقليدي في املشاركة السياسية، ما يوّلد تساؤالت 
الفلسطينية،  للحالة  مالءمتها  ومدى  واألدوات  اجلديدة  األدوار  حول  جديدة 
وكيف يتأثر مشروع حركة "حماس"، التي متثل في هذا الكتاب منوذجاً عن 
اإلسالم السياسي في فلسطني، بجملة العوامل احمليطة، وعلى رأسها االحتالل 
محاولة  في  التساؤالت،  ه��ذه  مع  جتاوباً  الكتاب  ه��ذا  ج��اء  وق��د  اإلسرائيلي؟ 

لنقاشها واإلجابة عنها.

النسوية/النسائية  للحركات  حتليالً  الكتاب  يقدم 
في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد التوقيع على اتفاقيات 
أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية العام 1994. ويعتمد 
الكتاب على العديد من املقابالت املعمقة، وحتليل بعض 

مناذج التنظيمات النسائية املرتبطة بتجربتي احلركة الوطنية الفلسطينية )العلمانية(، وحركة 
املقاومة اإلسالمية "حماس".

ويستعرض الكتاب تداعيات تأسيس السلطة الفلسطينية على احلركات النسوية/النسائية، 
على مستوى تكوين مطالب جديدة )أجندة جديدة(، وما أدى إليه من حتقيق بعض اإلجنازات.  
كما يفحص أثر تشكل السلطة الفلسطينية، وبروز دور املنظمات غير احلكومية املتخصصة، على 
إضعاف شعبية احلركات االجتماعية؛ سواء أكانت عمالية، أم طالبية، أم نسائية، وبخاصة على 

املستويني التنظيمي والتعبوي.
ويطرح الكتاب كيف أن الفراغ التنظيمي والتعبوي الذي تركته املنظمات النسوية املرتبطة 
بتجربة منظمة التحرير الفلسطينية، عملت حركة "حماس" على ملئه، ما أدى إلى تأسيس أول 
حركة نسائية فلسطينية إسالمية في األراضي احملتلة.  كما يقدم حتليالً لطرق تفكير وآليات 
عمل النساء في جتربة حزب اخلالص اإلسالمي، كأول تنظيم سياسي علني حلركة "حماس"، 
عن طريق حتليل طرق تنظيم النساء، وتطور خطابهن في احلركة، ما أدى إلى إدخال تغييرات 

مستمرة على فكر احلركة فيما يتعلق بالنساء.
ويسعى الكتاب إلى تقدمي مساهمة نقدية حول فكر وتوجهات ما بعد االستعمار، وكذلك 
بعض االنقساميات التي يتبناها البعض لدراسة املجتمعات العربية؛ مثل انقسامية "احلداثة/
التقليدية"، و"اإلسالم/العلمانية"، وذلك عبر فحص إمكانية تأسيس أرضية مشتركة قد يلتقي 
عليها كال التوجهني في بعض املطالب والنقاط، وبخاصة في ظل استمرارية النضال التحرري 

من أجل االستقالل.
تتوقف املادة البحثية لهذا الكتاب عند منتصف العام 2004، وال تشمل األحداث والتغيرات 
التي طرأت على الواقع الفلسطيني بعد االنتخابات التشريعية األخيرة للعام 2006، والتي أدت 

إلى صعود حركة "حماس" إلى سدة احلكم.

ال��ت��ي عملت فيها  االن��ت��ف��اض��ة  ف��ي س��ن��وات 
الفلسطينية،  األراض��ي  ُطفت  صحافيا  مراسالً 
االجتياح  شهدت  املركزية.   أحداثها  وسجلت 
الكبير الذي أعادت فيه إسرائيل احتالل الضفة، 
ووثقت بالعني والقلم قيام اجليش اإلسرائيلي 
املباني،  البشر،  طريقه؛  ف��ي  ش��يء  ك��ل  بطحن 
األس������واق، ال����ش����وارع، احل���دائ���ق، ال��س��ي��ارات، 

املعامل ... كل شيء.

االستثنائية  حت��ل��ي��ل  ف��ي  م��س��اه��م��ة  ال��ك��ت��اب  ه���ذا 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ش��أن ال��دمي��ق��راط��ي��ة حت���ت ع���ن���وان "ف��ي 
القومية  املسألة  العربية"، يحيلنا فيها على  املسألة 
والسياسة  الدولة  إشكالية  مع  املختلفة،  بتشعباتها 

في املسألة العربية 
مقدمة لبيان دميقراطي عربي 

عزمي بشارة 

وانتشار  الدولة،  شرعية  مثل  ملحة؛  مسائل  من  عنها  يتفرع  وما  والثقافة، 
سياسات الهوية من طائفية، وقبلية، وغيرها؛ من منطلق تشخيصها املعوق 
للتحول الدميقراطي في املنطقة العربية، بحيث يصبح الكتاب مقدمة لبيان 
األم��ة  حتقق  متنع  ال��ت��ي  العناصر  أن  أي��ض��اً،  يعني  ع��رب��ي.  وما  دمي��ق��راط��ي 
الدميقراطي.   التحول  تعيق  التي  هي  وخارجها،  القطرية  الدولة  داخ��ل  في 
وتتلخص املسألة العربية حسب بشارة، بأن املانع من تشكل األمة العربية 

هو نفسه، ما يعيق حتول األقطار العربية إلى دول دميقراطية.
عامل  غيابها  ُيعتبر  الدميقراطية،  لنشوء  مهمة  تعتبر  التي  العوامل   إن 
ضعف  الوسطى،  الطبقة  ضعف  الريعية،  "ال��دول��ة  ك���:  للدميقراطية،  إعاقة 
ومجتمع  فرد  مواطن  نشوء  عدم  والعشائرية،  القبلية  الدميقراطية،  الثقافة 
ت��ع��اق��دي".  وال مي��ك��ن ف��ه��م ف��ع��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل مب��ع��زل ع��ن ك���ون ال��ت��ح��ول 
الدميقراطي املأمول في البلدان العربية لن يحاكي التحوالت نفسها في دول 
األصل.  إذ ال توجد نظريات حتّول مؤكدة، تضع برنامج عمل مضمون سلفاً 
حسب مثال سابق، فكلها استقراء لتجارب مضت.  وال ميكن فهمها معطوفة 
على املسألة العربية إال إذا وجدنا اجلواب عن سؤال هو، ما هي اخلصوصية 

العربية، وهي التي يلخصها هذا الكتاب باملسألة العربية.

انتفاضة األقصى... حقول املوت 
محمد دراغمة  

طفت البلدة القدمية في نابلس، وشاهدت جثثاً بني األنقاض، وأخرى متراكمة في 
ل إلى مستشفى مؤقت الستقبال اجلرحى واجلثث احملرومة من الدفن. مسجد حوِّ

ذهبت إلى مخيم جنني بعد االجتياح، ووثقت روايات عن أساطير مواجهة املوت 
ياسر عرفات  الراحل  القائد  الله، حيث خضع  رام  إلى   ... الضيقة  الفقيرة  األزقة  في 
حلصار حتى املوت.  وإلى اخلليل والقدس حيث الصراع مع املستوطنني يصل إلى كل 
شبر وكل حجر ... إلى سلفيت حيث سرطان االستيطان ... إلى األغوار، حيث أطماع 
االستيطان والنهب تصل إلى الشركات اإلسرائيلية التي احتلت مساحات شاسعة من 

األرض وحولتها إلى مزارع ومصانع وورش.
طفت القرى، ووثقت املوت الرابط على الطرق االلتفافية ... هذا رجل خرج بحثا 
بها  ليقطع  ظهره  على  عجوزاً  ام��رأة  يحمل  وذل��ك  هامدة،  جثة  وع��اد  عياله  قوت  عن 
خندقا أقامه اجليش اإلسرائيلي لعزل مجموعة من القرى، وتلك امرأة حتمل رضيعها 
للوصول  شتاًء،  الزلقة  اجلبال  تقطع  وهي  توازنها  على  للحفاظ  وجتاهد  يديها  بني 
العسكرية  احلواجز  على  جرت  وزيجات  والدات  شهدت   .. املدينة  في  طبيب  إلى  به 
مخاض.   ح��االت  في  نساء  كانوا  لو  حتى  التنقل  من  الناس  مُينع  حيث  اإلسرائيلية، 
باللون  االحتالل  صبغها  التي  قصصهم  ووثقت  غيرهم،  واملئات  ه��ؤالء،  مع  وقفت 

األسود، وقدمتها في هذا الكتاب.

نساء على تقاطع طرق
احلركات النسوية الفلسطينية بني 

الوطنية والعلمانية والهوية اإلسامية
إصاح جاد

التغيير السياسي من منظور حركات 
اإلسام السياسي: "حماس" منوذجا

بال محمود الشوبكي

اليسار، واخليار اإلشتراكي
قراءة في جتارب املاضي، وفي احتماالت احلاضر

داود تلحمي
بتياراته  لليسار،  ال��راه��ن  ال��وض��ع  ال��ك��ت��اب   يتناول 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ي ال��ع��ال��م، ب��ع��د زه����اء ال��ع��ق��دي��ن ع��ل��ى ان��ه��ي��ار 
تاريخ  السياق،  هذا  في  ويستعيد،  السوفييتية.  التجربة 
ونقاط  الكبيرة،  ب��إجن��ازات��ه��ا  ومحطاتها،  التجربة  ه��ذه 
دون  واإلنهيار،  األزم��ة  مرحلة  في  تفاقمت  التي  ضعفها، 
على  انقطاع  ب��ال  عملت  التي  اخل��ارج��ي��ة،  العناصر  إغ��ف��ال 

محاصرة هذه التجربة. 
ويلقي الضوء على التأثير اإليجابي الذي كان للتجربة السوفييتية على حركات التحرر 
وشعوب البلدان املستعَمرة واملستباحة. كما يتناول التأثير املتفاوت للتجربة في البلدان 
اليسار  وضع  ويستعرض  امل��ج��اورة،  الغربية  أوروب��ا  في  وخاصة  املتقدمة،  الرأسمالية 
اجلديدة  اليسارية  التجربة  عن  باستفاضة  للحديث  وينتقل  األوروبية.  القارة  في  حالياً 
التنمية اإلقتصادية  السنوات األخيرة. كما يتناول جتربة  الالتينية في  أميركا  الهامة في 
وإفريقيا  آسيا  بلدان  بعض  في  اليسار  ووض��ع  وفييتنام،  الصني  من  ك��ٍل  في  املتسارعة 
األخرى. ويلقي الضوء على احلركة العاملية املناهضة للعوملة الرأسمالية التي انطلقت في 
إشتراكية  مناذج  تبلور  وشروط  احتماالت  عن  احلديث  الى  وينتهي  التسعينيات.  أواخر 
جديدة، ذات طابع دميقراطي شعبي حقيقي، تستخلص دروس التجارب السابقة، لتتعامل 

بفعالية أكبر مع مساوئ مرحلة العوملة في التطور الرأسمالي الراهن.  

"املجتمع املدني" بني الوصفي واملعياري
تفكيك إشكالية املفهوم وفوضى املعاني

ناديا أبو زاهر
م��ف��ه��وم "امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي" واح���د م��ن أك��ث��ر املفاهيم 
"الضبابي"  أو  "الزئبقي"  باملفهوم  وصف  ولذا  جدلية، 
وشروطه  ومكوناته  تعريفه  ح��ول  اتفاق  يوجد  ال  ألن��ه 
ال��رغ��م من  م��ع��ان��ي��ه.  وع��ل��ى  ف��ي  ف��وض��ى  ودوره، فعمت 

والسياسيني  القادة  باهتمام  وحظي  الفكرية،  املناقشات  في  كبيراً  حيزاً  احتل  أن��ه 
فإنه يتضح  التي تعاجله،  الكتب  أكوام من  اإلعالم، وتراكمت  واحلكومات ووسائل 
أنه يندر وجود محاوالت لسبر عمق اجلدل  الوفيرة حوله،  ملن يطلع على األدبيات 

احمليط بهذا املفهوم.
هذا الكتاب يتناول هذا املفهوم امللتبس واملتعدد املعاني والدالالت، ويلقي الضوء 
املعاصرة،  الكتابات  ف��ي  امل��دن��ي  املجتمع  شعار  ترفع  التي  املختلفة  املشاريع  على 
ويوضح كيفية توظيف مفهوم املجتمع املدني أو استخدامه خلدمة مشاريع أو أهداف 
أو جداول أعمال مختلفة، وكيف يؤدي هذا التوظيف إلى تشعب اجلدل حول املفهوم 
الكتاب ميثل محاولة، رمبا تكون األولى،  القول إن  وزيادة فوضى معانيه.  وميكن 

لرسم خارطة طريق لفهم املفهوم وتوظيفاته املختلفة.

لَطُة الِفَلسِطينيُة حركُة "َفْتح" والسُّ
انية َتَداِعَياُت ُأوسُلو واالنتفاضُة الثَّ

سامر إرشيد
السلطة  سة  مؤسِّ "فتح"،  حركة  تعرضت 
التحرير  منظمة  فصائل  وكبرى  الفلسطينية، 
الفلسطينية، إلى الكثير من التغيرات منذ توقيع 
في  الثانية  باالنتفاضة  م���روراً  أوس��ل��و،  ات��ف��اق 
إلى  احلركة  في  القرار  مركز  وحت��ول  فلسطني.  
احلركة  وشكلت  غ��زة،  وقطاع  الغربية  الضفة 

بالسلطة  فاندمجت  الفلسطينية،  للسلطة  الرئيسي  ن  املُ��َك��وِّ وقاعدتها  وك��وادره��ا 
وحتولت أولوياتها إلى أولويات السلطة الرسمية نفسها.

يحاول هذا الكتاب التعرض لألثر الذي تركه اتفاق أوسلو وتداعياته، إضافة 
إلى أثر االنتفاضة الثانية، على احلركة، وبخاصة جلهة الدور احملتمل لها في خلق 

نظام سياسي دميقراطي في فلسطني.

نتائج ثاني انتخابات تشريعية للسلطة 
من  م��ج��م��وع��ة  م��ع��ه��ا  ح��م��ل��ت  الفلسطينية، 
التساؤالت إلى الساحة الفلسطينية، ورمبا 
تتمحور  األوس���ع،  وال��دوائ��ر  الساحات  ف��ي 

محرر الكتاب: عبد الرحيم الشيخ
احل��ي��اة،  ف��ي  وظيفته  لكل  "إن  مقولة  صحت  إن 
ح��ت��ى ل��و خ���دم ك��م��ث��ال س����يء"، ف���إن ه���ذا ال��ك��ت��اب 
إع��داده��ا  ت��ال  وم���ا  الفلسطينية  امل��ن��اه��ج  ي��ت��ن��اول 
كتمرين  بخصوصها،  ج��دل  أو  حولها  درس  م��ن 
النتاجني، واحلكم عليهما إن  جماعي لتبني ماهية 
امليزة  ه��ي  ه��ذه  كانت  وإذا  ب��ال��س��وء.  أو  ب��اجل��ودة 
ميزته  ف��إن  الكتاب،  ف��رادة  في  تسهم  التي  األول��ى 

ينعدم،  لم  إن  ق��ل،  التي  التربوية  السياسات  في  كتاب  عمومه،  في  أن��ه  الثانية 
طرقها في السياق الفلسطيني. وإلى هاتني، تنضاف ميزة ثالثة، هي أن أصل هذا 
أكادميي جامعي خديج إنحال، عبر تعهد فريد من مؤسسة مجتمع  الكتاب جهد 
مدني رائدة، هي مواطن- املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، إلى مؤمتر 
سنوي لتخرج أعماله جيدها ورديئها بعد أن صار بعضها دراسات في كتاب أعد 
وحرر ليكون دليالً عاماً لفواعل العملية التربوية ومفاعليها في صنع السياسات 
املناهج  لقراءة  شاملة  جماعية  محاولة  من  انطالقاً  آثارها  ودراس��ة  وتطبيقاتها 

الفلسطينية اجلديدة التي اكتملت في العام 2006.

املنهاج الفلسطيني 
إشكاليات الهوية واملواطنة

كيف تظهر النساء الفلسطينيات في خطاب الباحثات 
يتم  ص���ور  وأي  ح��ق��ائ��ق؟  أي  ال��غ��رب��ي��ات؟  األك���ادمي���ي���ات 
أو  جوانب  أي  الفلسطينيات؟  النساء  لتمثيل  استخدامها 
نواح من حياتهن ونضالهن يتم التركيز عليها؟ كيف تتم 
في  ونضالهن  الفلسطينيات  النساء  حياة  صياغة  إع��ادة 

عن النساء واملقاومة
الرواية االستعمارية

أميرة سلمي

هذا اخلطاب، لتنتج صورة المرأة فلسطينية، تكون مبنية وفقا لقواعد وأحكام خطابية 
مؤسساتية تعكس عالقات سيطرة استعمارية وتعمل على تعزيزها؟  

النساء  وض��ع  على  الفلسطينيات  النساء  ع��ن  الغربيات  الباحثات  خطاب  يعمل 
ال��رج��ال  عليه  ي��ق��ف  ال���ذي  ال��ط��رف  م��ع  وم��ت��ع��ارض  م��ق��اب��ل  ط���رف  ع��ل��ى  الفلسطينيات 
الرئيسية  التقابلية  املقاومة، بحيث تكون  الفلسطينية وحركة  الفلسطينيون، والثقافة 
في خطابهن ليست رجاالً/ نساًء، بل قومية/ نساء. مع إشارات مباشرة أحيانا، وغير 
مباشرة أحيانا أخرى، تؤكد التغيرات اإليجابية التي أدخلها االستعمار على حياة النساء 
مباشر،  جغرافي  احتالل  شكل  على  يأتي  ال��ذي  الصهيوني  االستعمار  الفلسطينيات، 
الغربي  واالستعمار  بسببه،  الفلسطيني  املجتمع  في  حدثت  التي  البنيوية  والتغيرات 
الذي يكون تأثيره ضمن شكله املباشر القدمي الذي يرجع إلى زمن االنتداب البريطاني، 
الغربية،   لتلك  احمللية  الفلسطينية  املؤسسات  تبعية  في  يتمظهر  الذي  اجلديد  وشكله 
بحيث يكون الطرح الذي يهدف خطاب الباحثات الغربيات إلى بيانه هو جعل النساء 
الفلسطينيات يدركن أن أي »حتسن« وحتديث طرأ على حياتهن كان بوجود االستعمار 
وتأثيره، وأن خضوعهن سببه دونية ثقافتهن، التي تعززها حركة املقاومة، وتزيد من 

سيطرتها على النساء الفلسطينيات املستعَمرات عند االستقالل. 


