
1 آفاق
برملـــــــــــانية

4

8

10

17

22

    2 ايلول 2009 م  املجلد الثالث عشر العدد 2

برملـــــــانية
 September 2009 Volume 13, No. 2 2نشرة تصدرعن: مـــواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية - رام الله 

اإلفتتاحية

في هذا العدد

حدود التغيير في خطاب »حماس« السياسي

استحقاق االنتخابات واستعصاء احلوار

ماذا وراء إعادة وثيقة جنيف إلى طاولة التسوية؟

االحتالل إشارة ضوء حمراء تعترض النمو االقتصادي

االعتقاالت السياسية تصّعد اجلدل حول دستورية العمل بقوانني القضاء العسكري

مستقبل حركة »فتح«
ال��ت��ي رافقت  امل��اح��ظ��ات واالن��ت��ق��ادات  الكثير م��ن  ال��رغ��م م��ن  على 
انعقاد م��ؤمت��ر »ف��ت��ح« ال��س��ادس ف��ي بيت حل��م، ت��واج��ه احل��رك��ة اآلن 
العضوية،  أطر احلركة، وحتديد  البدء من جديد؛ أي جتديد  معضلة 
وإعادة بناء هيئاتها ومجالسها.  هذه مهمة كبيرة ولكنها ضرورية إن 

أرادت احلركة توفير مقومات االستمرار.
هو  الراحل  الرئيس  كان  لقد  مأسستها.   هو  لفتح  األول  التحدي 
الصمغ الاصق للحركة خال العقدين املاضيني.  وال مناص للحركة 
التماسك.   وض��م��ان  االس��ت��م��راري��ة  ضمان  أرادت  إذا  تتمأسس  أن  م��ن 
وهيئاتها  جلانها  عمل  ينظم  داخ��ل��ي  ن��ظ��ام  وج���ود  تعني  وامل��أس��س��ة 
دون  ال��ق��رار.   اتخاذ  لشرعية  كأساس  به  داخلي  وقبول  ومجالسها 
ذلك ستواجه احلركة خطر حتول احملاور الداخلية املوجودة في كل 
إلى مجموعات سرعان ما تسعى  األح��زاب كما هو احل��ال في »فتح« 
لانشقاق عند أول خاف رئيسي ال يحتكم إلى آليات نظام داخلي له 

قبول وشرعية داخلية.
ومآل »فتح« ال يتعلق فقط باحلركة.  فالنظام السياسي الفلسطيني 
تعكس  األح��زاب،  في  تعددية  يلزمه  ودميقراطياً  تعددياً  يكون  حتى 
التعددية املوجودة في املجتمع الفلسطيني.  أما نظام احلزب الواحد؛ 
سواء أكان ذلك احلزب »حماس« أم »فتح«، فهو وصفة لنظام ال يوجد 
فيه تداول على السلطة، ويغري بالتوجه نحو نظام شمولي من النوع 

الذي ال يتوافق مع روح العصر والشرعية السياسية املقبولة فيه.
لكن انعقاد املؤمتر السادس، وانتخاب اللجنة املركزية، واملجلس 
الثوري، تشكل مرحلة انتقالية فقط، في تاريخ احلركة.  وال يتعلق هذا 
فقط باحلاجة إلعادة البناء، وإمنا مبرحلية برنامج »فتح« السياسي، 
للمؤمتر.   االفتتاحي  خطابة  في  م��ازن«  »أب��و  الرئيس  عنه  عبر  كما 
وبهذا املعنى، إن »فتح« ما زالت تنتظر التطورات السياسية القادمة 
املمكنة، وما إذا كانت ستؤدي إلى مسار سياسي جدي يؤدي إلى حل 
الدولتني.  وبعد مرور ما يقارب ثمانية عشر عاماً على املفاوضات منذ 
أخرى من  مؤمتر مدريد حتى اآلن، لن تكون هناك ثمانية عشر عاماً 
املفاوضات إضافية.  لقد وصلت املفاوضات إلى نهاية الطريق .. عامان 

أو ثاثة على األكثر.
وفي حال فشل املفاوضات، سيتعني على »فتح« املتجددة أن تقرر 
مجدداً ما هي آليات حتقيق برنامجها السياسي.  لذا، إن »فتح« اآلن 
على مفترق طرق، وهذا املفترق مرهون بوجود أو عدم وجود مسار 
سياسي يؤدي إلى حل الدولتني.  ولهذا السبب توجد احلركة اآلن في 

مرحلة انتقالية من ناحية سياسية، إضافة إلى ضرورة إعادة البناء.
وهي  ط��رق.   مفترق  على  عموماً  الفلسطينيني  إن  املعنى،  وبهذا 
مرحلة دقيقة وخطرة أيضاً، ألنها ستنعكس على املنطقة برمتها.  فإّما 
تسوية سياسية تلبي احلد األدنى من املطالب الشرعية الفلسطينية 
أحد  لها، وإّما صراع مفتوح ال  الراحل حياته ثمناً  الرئيس  التي دفع 
يعلم كيف سينتهي.  هذه حلظة تاريخية دقيقة يتوقف عليها مستقبل 

املنطقة بأسرها.

حراك سياسي يغيب املوقف 
من مصير االستيطان
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قراءات في مؤمتر
 حركة فتح

متغيرات في »قاعدة السلطة«
 بالضفة والقطاع
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مع  لقاءات  عبر  ودمشق  الله  رام  بني  ما  املصري  اجلهد  استمرار  من  الرغم  على 
الفصائل الفلسطينية لتذليل العقبات أمام االتفاق الفلسطيني الداخلي، فإن حركتي 
»فتح« و»حماس« آثرتا على ما يبدو االنتظار، انطاقاً من حسابات كل منهما، ملا بعد 
إعان الرئيس األميركي باراك أوباما مبادرته اجلديدة للسام في الشرق الوسط في 
شهر أيلول املقبل، أو على األقل معرفة مامحها للتعرف على هامش املناورة املسموح 

به على الصعيد الدولي.
وبعد جولة ما بني دمشق ورام الله، ثم دمشق مجدداً، استغرقت قرابة األسبوع، 
عاد الوفد املصري للقاهرة للتشاور مع قيادته حول موعد احلوار اجلديد والقضايا 
اخلافية التي تتسع بني طرفي النزاع »فتح« و»حماس«، معرباً عن استيائه الشديد 

من مواقف احلركتني.
الداخلية  املصاحلة  ره��ن  الداخلي  الفلسطيني  ال��ن��زاع  قطبي  استمرار  ظل  وف��ي 
الغزي  املواطن  معاناة  منهما  كل  أجندة  عن  تغيب  والدولية،  اإلقليمية  باملتغيرات 
وآالمه، من فقر، وارتفاع لألسعار، والدمار جراء احلرب اإلسرائيلية األخيرة، وبطالة، 

وغيرها من أمراض وصلت إلى حد اجتاه عدد كبير من الشباب نحو التطرف الديني.
تبعات  م��ن  للتخلص  الفلسطيني  امل��واط��ن  انتظره  ط��امل��ا  ال���ذي  احل���وار  وحت���ول 
بعيد  مصالح  وص��راع  مفرغة،  حلقة  في  تدور  جوالت  تتلوها  جوالت  إلى  االنقسام، 
عن هموم وتطلعات املتضررين من أهالي غزة إلعادة اإلعمار والبناء، واملنتظرين في 
الضفة الغربية إلستراتيجية وطنية موحدة للتصدي ملخططات االستيطان والتهويد 

املتواصلة با هوادة.
األمنية  األجهزة  بناء  وإع��ادة  التوافق،  حكومة  ملفات  املصري  الوفد  إع��ادة  ومع 
على أسس مهنية إلى الطاولة للبحث مجدداً، وإمكانية التراجع عن اللجنة الفصائلية 
والقوة األمنية املشتركة، والعودة للحوار الوطني الشامل، يخشى البعض من إطالة 
أمد احلوار إلى ما ال نهاية، وتفجر احلوار إذا لم يتم التوصل حللول وسط فيما يتعلق 

ببرنامج احلكومة السياسي.
وبالنظر إلى قضايا احلوار، يبقى الصراع دائراً حول البرامج السياسية التي لن 
يستطيع فصيل فرض رؤيته فيها على اآلخر، األمر الذي يستدعي إيجاد حلول مائمة 

بعيداً عن املصطلحات والشعارات.
التوصل  برفع احلصار عن قطاع غزة دون  جناح احل��وار وحده لن يكون كفياً 
لصفقة مع اإلسرائيليني لتبادل األسرى، على الرغم من أن جناح احلوار سيكون له 
آثار على حتسني األوضاع املعيشية للمواطنني، ولكن ستبقى قضايا اإلعمار معلقة 
حلني إنهاء ملف اجلندي اإلسرائيلي األسير لدى املقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط 
كما تشترط إسرائيل، وهو ملف يشهد حتركات نشطة قد تكشف في قادم األيام عن 

صفقة يجري وضع اللمسات األخيرة عليها بوساطة مصرية – أملانية.

حوار بني ثنائي وشامل .. وصراع مواعيد
وبعد عجز احلوار الثنائي بني »فتح« و»حماس« عن الوصول حللول، عاد الوفد 
املصري لطرح صيغة احلوار الوطني الشامل، وقرر تأجيل جولة احلوار املقترحة من 
موعدها املعلن في 25 آب، إلى موعد آخر تباينت اآلراء حوله، فالبعض يرى أنه سيتم 
في أواخر شهر رمضان، فيما يرجح البعض اآلخر حتديده بعد عيد الفطر.  وقد جاء 
التأجيل بطلب من »فتح« ملدة شهر، وبعد مطالبة »حماس« باإلفراج عن معتقليها في 

الضفة الغربية كتوطئة الستئناف احلوار.
ويقول عضو املجلس الثوري حلركة »فتح«، وعضو جلنة احلوار في القاهرة، د. 
فيصل أبو شها: الوفد املصري ضغط لعقد جولة احلوار القادمة، والرئيس محمود 
املصاحلة  أج��ل  من  إلجناحه  نسعى  ونحن  ب��احل��وار،  معنية  »فتح«  أن  أعلن  عباس 
جولة  عقد  يتم  أن  واملرجح  شاماً،  احل��وار  يكون  أن  ونفضل  لانتخابات،  والذهاب 
أن  على  املصري  اجلانب  إص��رار  من  الرغم  وعلى  املبارك،  رمضان  شهر  بعد  احل��وار 
يكون احلوار شاماً، تصر »حماس« على أن يكون حواراً ثنائياً بني »فتح« و»حماس« 
لتحقيق مكاسب خاصة بها، مشيراً إلى أن تاريخ 25 آب لم يكن موعداً للحوار، وإمنا 
موعد مقترح، ولذلك لم يوجه األخوة املصريون أي دعوات رسمية للفصائل، فيما عبر 
القيادي في حركة »حماس«، وعضو جلنة احلوار في القاهرة، صاح البردويل عن 
أمله في جناح اجلهود املصرية في تقريب مواقف األطراف للوصول للحد األدنى من 
القواسم املشتركة، »ولكن إذا أصرت حركة »فتح« على مواقفها، فسيكون من الصعب 

عقد جولة احلوار«، مؤكداً استحالة إجراء االنتخابات دون اتفاق مصاحلة.
ويشير القيادي في حركة اجلهاد اإلسامي، وعضو جلنة احلوار في القاهرة، خالد 
دون  مقبلة  حوار  جولة  عقد  إلى  تشير  الراهنة  واملعطيات  الظروف  أن  إلى  البطش، 
لتحرير فلسطني،  الشعبية  القيادي في اجلبهة  الرأي  أي مواعيد، ويوافقه في  ذكره 
وعضو جلنة احلوار، كايد الغول، معلاً ذلك بعدم باستمرار عدم حل قضية املعتقلني 
السياسيني، فضاً عن حتديد عقد اجللسة اخلاصة للمجلس الوطني في 26 آب، في 

املقبلة من احلوار ميكن عقدها  السياسي هاني املصري أن اجلولة  حني يؤكد احمللل 
مؤمترها  أعضاء  »حماس«  منع  جراء  »فتح«  الستياء  نظراً  التأجيل،  من  الرغم  على 
حركتي  أن  املهم  »ولكن  امل��ؤمت��ر،  في  للمشاركة  حلم  بيت  إل��ى  التوجه  من  ال��س��ادس 
»فتح« و»حماس« أبديتا موافقتهما على احلوار، غير أن مقومات النجاح بحاجة إلى 
إنضاج فلسطيني وعربي ودولي«، مشيراً إلى أن »العوامل الدولية تلعب دوراً كبيراً 
ينتظران  و»ح��م��اس«(  )»فتح«  الطرفني  فإن  يبدو  ما  على  ولذلك  احل��وار،  جناح  في 

إعان الرئيس األميركي مبادرته منتصف أيلول لتتم بعدها املصاحلة«.
ويقول عضو املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني، وعضو جلنة احلوار، 
املصريني  األشقاء  حرص  لكن  مشجعة،  غير  األرض  على  املؤشرات  »إن  غنيم،  نافذ 
على تواصل عملية احلوار قد يؤدي إلى عقد لقاء بعد عيد الفطر املبارك«، فيما يرى 
رئيس وفد الشخصيات املستقلة حلوار القاهرة د. ياسر الوادية أن »الترتيبات جتري 
على قدم وساق من أجل االنطاق في جولة للحوار الشامل ولكن مع بعض التأجيل 
أليام، واملصريون يبذلون جهوداً مضنية من أجل ضمان حتقيق هذه اجلولة لنتائج 
إيجابية، وزيارة الوفد األمني إلى رام الله، والحقاً إلى دمشق جاءت في هذا اإلطار«.  
ويطالب الوادية بإنهاء ملف االعتقال السياسي وجترميه؛ سواء في الضفة الغربية 

أم قطاع غزة.
ويرى عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، وعضو جلنة 
طريقه  و»ح��م��اس«  »فتح«  حركتي  بني  الثنائي  »احل��وار  أن  زي��دان،  صالح  احل��وار، 
مسدود، ألنه اجته نحو احملاصصة االحتكارية، فاستعيض عن حكومة توافق وطني 
بلجنة فصائلية مشتركة من 16 عضواً، نصفها تسميه »فتح« والنصف اآلخر تسميه 
»حماس«، حيث ستكون صيغة تنسيق كونفدرالية بني حكومتني وكيانني منفصلني، 
األمنية بتشكيل قوة مشتركة، كما مت  األجهزة  إعادة صياغة  االستعاضة عن  ومتت 
وبنسبة  التشريعي،  املجلس  النتخابات  الكامل  النسبي  التمثيل  مبدأ  عن  التراجع 
حسم ال تزيد على 5ر1%، إلى مبدأ النظام املختلط والدخول في مساومة حول النسب 
والدوائر وعتبة احلسم«.  ودعا إلى حوار وطني شامل من النقطة التي توقف عندها 

في أواخر آذار املاضي.
ويؤكد الكاتب واحمللل السياسي طال عوكل أن »األمور ليست جاهزة بني »فتح« 
االتهامات  وتصعيد  التوتر  أن  الحظنا  وكما  يشاع،  كما  اتفاق  لتوقيع  و»ح��م��اس« 

والتحريض كل ضد اآلخر هو املنطق السائد«.

»فتح اجلديدة«.. واحلوار
سيدفع  “فتح”  حلركة  جديدة  قيادة  انتخاب  أن  على  املراقبني  من  كثير  ويعول 
باجتاه احلوار واملصاحلة على الرغم من حتفظ بعض الفصائل.  ويقول أبو شها: 
االنقسام،  على  يبنى  ش��يء  هناك  يكون  أن  نرفض  ونحن  »فتح«،  عند  ليس  العقبة 

أكدت  ما  وه��ذا  عنه،  التراجع  يجب  خطأ  ألنه  ألح��د،  مزايا  االنقسام  يحقق  أال  ويجب 
للحوار  اجلديدة  القيادة  دفع  أن  البردويل  يرى  حني  في  مؤمترها،  في  »فتح«  عليه 
إلى أن اخلطاب اإلعامي حلركة  منوط بالبرنامج الذي تطرحه هذه القيادة، مشيراً 
»فتح« »كان خطاباً عدائياً جتاه »حماس«، ولم يكن خطاباً وحدوياً، فنحن نريد أن 
في  والرغبة  بالثوابت  يتمسك  أن  يجب  الذي  »فتح«  حلركة  احلقيقي  البرنامج  نرى 

املصاحلة«.
وعبر البطش عن أمله في أن يسهل انتخاب قيادة جديدة حلركة »فتح« الوصول 
للمصاحلة وإنهاء ملف االعتقال السياسي، فيما يرى الغول إنه ال خيار أمام »فتح« 
إال احلوار إلنهاء االنقسام واملصاحلة، بينما يقول املصري أن »انتخاب قيادة جديدة 
سيدفعها  ما  املؤمتر،  قبل  عليه  كانت  مبا  مقارنة  قوية  دفعة  أعطاها  »فتح«  حلركة 

للذهاب للحوار بشكل أفضل«.
بدوره، قال غنيم: قيادة »فتح« اجلديدة ستدفع باجتاه احلوار لكن ليس بأي ثمن، 
وأعتقد أنها قد تلجأ ألسلوب العصا واجلزرة في التعامل مع حركة »حماس«، بينما 
الفلسطينية، ووجود حالة  الثورة  إلى أن »فتح تنظيم انطلق مع بداية  الوادية  نوه 
دميقراطية داخل أطره التنظيمية يدفع باجتاه تعزيز ثقافة الشراكة الوطنية، لذا على 

»فتح« أن تكون حريصة على بناء تنظيمي جيد يوحدها ويرتب أوراقها الداخلية«.
السادس دفعة باجتاه  املؤمتر  ب��أن ميثل إجن��از  األم��ل  فقال: يحدونا  زي��دان،  أم��ا 
السادس  املؤمتر  جن��اح  مقاييس  أح��د  ذل��ك  باعتبار  االنقسام،  وإنهاء  احل��وار  إجن��اح 
الصادر  البرنامج  التأكيد في  الشأن هو  بهذا  التفاؤل  يدفع نحو  حلركة »فتح«، وما 
عن املؤمتر، وفي تصريحات املسؤولني الفتحاويني، على أن أولويات اللجنة املركزية 

والقيادة اجلديدة حلركة »فتح« هو إنهاء االنقسام.
وتوقع عوكل أن تواصل »فتح« السعي من أجل احلوار، »لكن احلوارات السابقة 
األرج��ح ستحاول  تنازالت، وعلى  تقدمه حركة »فتح« من  أن  ما ميكن  استنفدت كل 
القيادة اجلديدة تغيير شروط احلوار، وفتح بعض القضايا التي تتحدث »حماس« 

عن أنها حسمت«.

التدخالت اإلقليمية والدولية
والتدخات  اإلقليمي  والصراع  العربية  اخلافات  أن  إلى  املعطيات  كل  وتشير 
التفاق  للوصول  واملعطل  الفلسطيني،  امللف  ف��ي  الرئيسي  ال��اع��ب  باتت  ال��دول��ي��ة 
)»فتح«  ال��ن��زاع  طرفي  نفي  من  الرغم  على  فلسطينية  ليست  العتبارات  املصاحلة 

و»حماس«( التهمة عن نفسيهما، وإلقائها على اآلخر.
وقال البطش: العامل اخلارجي إما عامل جناح وإما عامل فشل، ونأمل أن يكون 
ال��دول  داعياً  العكس،  وليس  املصاحلة  باجتاه  يدفع  مساعداً  عاماً  اإلقليمي  ال��دور 
أو  السابقة  شروطها  إلغفال  الرباعية  اللجنة  على  الضغوط  ممارسة  إل��ى  العربية 

مع حتول قضاياه إلى محاور »صراع مصالح« تغيب عن أجندته هموم املواطنني

حوار القاهرة .. عوامل النجاح باتت بانتظار هامش املناورة 
املتاح أمام »فتح« و»حماس« بعد إعالن أوباما مبادرته

املصريون يعودون لطرح حكومة التوافق وإعادة بناء أجهزة أمنية مهنية
فشل صيغ اللجنة الفصائلية والقوة األمنية املشتركة في حل اخلالف الفلسطيني

كتب حسن دوحان:

الرئيس والوفد االمني املصري
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حتسينها، فيما يتعلق بالتعامل مع حكومة الوفاق الفلسطينية.
كبير،  بشكل  اخلارجي  التدخل  أم��ام  املجال  فتح  »االنقسام  أن  إل��ى  الغول  ون��وه 
أن  الرباعية  واللجنة  أميركا  واشتراط  احل��وار،  بدء  على  أحياناً  فيتو  وضع  لدرجة 
تلتزم احلكومة الفلسطينية بااللتزامات الدولية يعتبر شروطاً تعجيزية، واالنقسام 

عزز من حجم التدخل اخلارجي«.
احل��وار،  في  مؤثراً  عاماً  باتت  والدولية  اإلقليمية  »التدخات  أن  املصري  وأك��د 
فهناك كل من العامل اإلسرائيلي واألميركي والسوري واملصري واألردني والسعودي 
واإليراني«، مضيفاً: االنقسام زاد من تأثير العوامل اخلارجية وجعل الفصائل أكثر 

ارتهاناً حللفائها ومن يساعدها.
واعتبر غنيم أن »للتدخات اإليرانية والسورية والقطرية في الشأن الفلسطيني 
حسابات خاصة، وهي تدخات تستغل الورقة الفلسطينية لصالح أجندات خاصة، 
وميكن القول إن أحد األسباب الرئيسية في عدم وصول احلوار الفلسطيني ألهدافه 

بإنهاء االنقسام هو هذا احملور الذي يدعم حركة »حماس« ويعزز تعنتها«.
وشدد الوادية على أن »الواقع العاملي مير في مراحل ال ميكن إغفالها أو تهميشها، 
ينبغي  وهنا  الفلسطينية،  املعادلة  داخ��ل  ق��وي  بشكل  نفسه  يفرض  املنطقة  وواق��ع 
التأكيد على أن أي إجناز في ملف املصاحلة يحتاج إلى إرادة فلسطينية، وإصرار على 

االتفاق، واعتبار املصاحلة أهم من كل احلسابات«.
في  وزرعها  واإلقليمية  العربية  لانقسامات  »تصديراً  هناك  أن  زيدان  ويوضح 
تغذي  واملتنافرة  املنقسمة  العربية  وال��دول  االنقسام،  يعمق  ما  الفلسطيني،  الصف 
وبعضها  »فتح«  يساند  فبعضها  ملصاحلها،  تلبيًة  وسياسياً  ومادياً  مالياً  االنقسام 
اآلخر يساند »حماس«.  ولذلك، عقدت أربع قمم عربية مصغرة وجامعة أثناء احلرب 
على قطاع غزة، وكلها دارت بني محاور وعواصم عربية بشأن هذه احلرب واالنقسام 
الفلسطيني الفلسطيني، والصراع الذي يدور بني حركتي »فتح« و»حماس« هو على 

السلطة والنفوذ، وليس صراعاً سياسياً أو على األساليب النضالية«.
عن  والكف  وسياسياً،  م��ادي��اً  االنقسام  متويل  »وق��ف  إل��ى  العربية  ال��دول  ودع��ا 
التدخل في الشأن الفلسطيني، ودعم احلوار الوطني الشامل لتحقيق الوحدة الوطنية 

الفلسطينية«.
في  بقصير  ليس  وق��ت  منذ  دخ��ل  الفلسطيني  »امل��وض��وع  أن  على  ع��وك��ل  وأك���د 
ميدان احلسابات اإلقليمية والدولية، وأصبح جزءاً من حسابات العاقات السورية 
ال��ع��اق��ات الفلسطينية  األم��ي��رك��ي��ة، واإلي��ران��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة.  وب��ال��ت��ال��ي، ف��إن حتسن 

الفلسطينية سيكون انعكاساً للتغيير على كل هذه اجلبهات«.

حكومة التوافق واللجنة الفصائلية
الذي  السياسي  البرنامج  لعقدة  كحل  الفصائلية  اللجنة  طرح  من  الرغم  وعلى 
النزاع في »فتح«  فإن فهم كل طرف من طرفي  التوافق،  التوصل حلكومة  حال دون 
لانقسام،  تعزيزها  خشية  لها  الفصائل  كل  ورف��ض  الفصائلية،  للجنة  و»حماس« 
الرئيس  م��ع  للتنسيق  ت��ري��ده��ا  »ف��ت��ح«  ف��ح��رك��ة  عليها،  االت��ف��اق  ال��ص��ع��ب  م��ن  ج��ع��ل 
وحكومته، و»حماس« تريدها لتعزيز سلطتها في غزة والتنسيق بني حكومتي غزة 
ورام الله، ما دفع »فتح« في جولة احلوار األخيرة لقلب الطاولة واملطالبة بالعودة 

لفكرة حكومة التوافق.
واللجنة  األنسب،  احلل  هي  الوطني  الوفاق  حكومة  أن  رؤيتنا  شها:  أبو  وق��ال 
الفصائلية لم تكن مقبولة ألنها تؤسس لانقسام، وكل شيء وارد بالعودة ملناقشة 
أكد  ح��ني  ف��ي  ال��وف��اق،  حكومة  على  جتمع  الفصائل  ومعظم  ال��ت��واف��ق،  حكومة  فكرة 
األفضل  ألنها  وطني،  برنامج  وف��ق  وطني  وف��اق  حكومة  مع  »حماس  أن  البردويل 
واألكثر استقراراً، لكن »فتح« لم تستوعب أننا ال نريد االعتراف بإسرائيل، وهذا هو 
االنتخابات دون  إجراء  املسألة«، مؤكداً رفض »حماس« ألي مقترح حول  الذي عقد 

إمتام املصاحلة.
وكشف البطش النقاب عن تقدمي الوفد املصري أفكاراً جديدة للحوار دون الكشف 

التوافق  حكومة  على  األفكار  هذه  في  التركيز  يتم  بأن  أمله  عن  معرباً  محتواها،  عن 
أن  كما  االنقسام،  لم تنجح، وهي تكرس  الفصائلية  اللجنة  »فكرة  أن  وأكد  الوطني، 
الذي  نفسه  الغول  رأي  وه��و  أوالً«،  مصاحلة  اتفاق  إل��ى  يحتاج  االنتخابات  إج��راء 
السلطة  أجهزة  لتوحيد  بها  املنوطة  باملهام  وطني  توافق  حكومة  تشكيل  إل��ى  دع��ا 
والتحضير  األمنية  األجهزة  وبناء  غ��زة  إعمار  إع��ادة  على  والعمل  واألمنية  املدنية 

لانتخابات.
يتم  أن  املمكن  من  الفصائلية،  اللجنة  فكرة  جناح  عدم  أم��ام  أنه  املصري  واعتبر 
الرجوع إلى فكرة حكومة التوافق، وهذا ما طالبت به الشخصيات الوطنية املستقلة، 
الفكرة من قبل األخوة  فيما رأى غنيم أنه »فيما يتعلق بلجنة إدارة غزة، فقد جاءت 
وفهمت  وطني،  توافق  حكومة  تشكيل  تواجه  التي  املصاعب  خلفية  على  املصريني 
الفكرة على أساس جلنة مرحلية تهيئ األوضاع ألجل إجراء االنتخابات التشريعية 
والرئاسية في موعدها القادم؛ أي ينتهي عملها في 2010/1/25، وتنسق جهودها 
مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن حركة »حماس« أرادت أن تنسق هذه 
اللجنة مع الوزارات في الضفة وقطاع غزة، وهذا يعني أن تتحول اللجنة إلدارة حالة 
االنقسام، وليس كخطوة على طريق إنهائه؛ أي إعطائه طابعاً رسمياً وشرعياً، وهذا 

طبعاً أمر مرفوض«.
وقال الوادية: نحن نرى كشخصيات مستقلة أن احلل األمثل هو حكومة التوافق 
الوطني إلنهاء حالة االنقسام من جذورها بدالً من التعايش مع واقع االنقسام، مشيراً 
جولتهم  في  للبحث  الوطني  التوافق  حكومة  فكرة  ط��رح  أع���ادوا  »املصريني  أن  إل��ى 
من  الفصائلية  اللجنة  فكرة  معارضة  ج��راء  ودمشق  الله  رام  بني  األخيرة  املكوكية 

معظم القوى السياسية«.
وشدد زيدان على أن »تشكيل حكومة توافق وطني هو الرافعة الرئيسية للخاص 
من كارثة االنقسام، بينما اقتراح اللجنة الفصائلية لن ميثل مرحلة على طريق إنهاء 
االنقسام، بل سيؤبده.  وقضايا اخلاف املتبقية حول حكومة التوافق الوطني ميكن 
تذليلها، وبخاصة ذلك التباين بني كلمة االلتزام باالتفاقيات التي تتمسك بها حركة 
التوصل  املمكن  من  وق��ال:  حماس«،  حركة  عليها  تصر  التي  االحترام  وكلمة  »فتح«، 
ق��رارات  إل��ى  باستنادها  الوطني  التوافق  حكومة  برنامج  بشأن  مشتركة  لصيغة 
على  يحافظ  ومب��ا  التحرير،  ملنظمة  املفاوضات  مسألة  وحتويل  الدولية،  الشرعية 
الثوابت الوطنية من جهة، ويضمن قبوالً دولياً من جهة أخرى بشكل ميّكن احلكومة 

من أداء مهامها.
ونوه عوكل إلى أن »قيام حكومة توافق وطني هو املؤشر األهم على اتفاق ينهي 
االنقسام، والعقبة الرئيسية هي موقف »حماس« التي تطالب بتشكيل حكومة فصائل 
برئاستها، واللجنة الفصائلية ليست دستورية وهي ليست أكثر من طربوش ومجال 

إلدارة األزمة وليس حللها«.

القوة األمنية ونقاط اخلالف األخرى
تعد قضايا إعادة بناء األجهزة األمنية واقتراح القوة األمنية املشتركة في قطاع 
غزة، إضافة إلى القانون االنتخابي؛ سواء النظام النسبي أم الدوائر، ونسبة احلسم، 
من نقاط اخلاف في احلوار على الرغم من عدم تشكيلها نقاط إعاقة كبرى أمام جناح 
احلوار، إضافة إلى االنتهاء من عمل بعض اللجان بشكل كامل واالتفاق عليها، السيما 

جلنتي املصاحلة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال أبو شها: إن تشكيل قوة أمنية مشتركة ليس بدياً عن إعادة بناء األجهزة 
من  عنصر   3000 »انضمام  على  »حماس«  موافقة  إلى  البردويل  نوه  بينما  األمنية، 
وكافة  عنصر،  ألف   15000 ب�  »فتح«  حركة  تطالب  فيما  السابقة،  األمنية  األجهزة 
القضايا في املجال األمني استطعنا جتاوزها، ولكن يبدو أن ظرف انتخابات »فتح« 

جعلها تتراجع«.
األمنية،  األج��ه��زة  بناء  إع��ادة  عن  بدياً  ليست  املشتركة  القوة  أن  البطش  وأك��د 
أن  على  املصري  ش��دد  بينما  االت��ف��اق،  أم��ام  عثرة  حجر  يعد  لم  االنتخابات  وق��ان��ون 

»اخلافات في مجال االنتخابات والقوة األمنية املشتركة ميكن جتاوزها«.
بدايات  في  عليه  اتفق  عما  األمني  املجال  في  تراجعاً  »هناك  أن  إل��ى  غنيم  ون��وه 
احلوار بالقاهرة بني الفصائل، فقد اتفق حينها على إعادة تشكيل األجهزة األمنية على 
لكن  مختصة،  عربية  جلنة  وإش��راف  ومبساعدة  الفصائلية،  عن  بعيداً  مهني  أساس 
تتقاسم متثيلها حركتا  التراجع عن ذلك باجتاه تشكيل قوة مشتركة  -لألسف- مت 
األذى  أحلق  الذي  احملاصصة  مربع  إلى  رجعنا  أننا  يعني  وهذا  و»حماس«،  »فتح« 

بشعبنا وقضيته«.
الوادية، فإن »نقاط االتفاق كبيرة، لكن هناك ملفات لم تكتمل في املجال  وبرأي 
األمني، ميكن جتاوزها وإمتامها حال انفرجت العقدة األساسية في جلنة احلكومة، 
الضفة  ف��ي  التغييرات  ت��ك��ون  ب��أن  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  مطالبة  اإلش��ك��االت  ه��ذه  وأه���م 
الوفد األمني املصري عاد وطرح إعادة بناء األجهزة األمنية  والقطاع«.  وأوضح أن 
على أسس مهنية، وليس كما تريد »فتح« العودة لألجهزة األمنية السابقة في القطاع، 

أو كما تريد »حماس« اإلبقاء على أجهزتها األمنية احلالية.
وأكد زيدان على أن »املسألة األمنية ال حتل من خال تشكيل قوة أمنية مشتركة، 
ووافقه  للحياة«،  قابلة  وغير  هشة،  صيغة  هي  املشتركة  األمنية  القوة  صيغة  ألن 
عوكل الرأي، معتبراً أن »احلديث عن قوة أمنية مشتركة يعني فشل اجلهود من أجل 

توحيد وإعادة بناء األجهزة األمنية«.

معاناة أهل غزة
وأهلها  غ��زة  »أن��ق��ذوا  شعار  حت��ت  شعبي  ضغط  ظ��ل  ف��ي  احل���وار  يجري  وبينما 
ارتباطاتهم  لصالح  جانباً  القضية  تلك  امل��ت��ح��اورون  يضع  وال��دم��ار«،  احلصار  من 
وأجنداتهم احلزبية واإلقليمية والدولية.  وقال أبو شها: معاناة أهل غزة هي األساس 
في حوارنا، ونعمل في سبيل إنهائها ونبذل مجهوداً كبيراً، متهماً »حماس« بحكم أهل 
أكد  البردويل  بينما  لهم،  تسببها  التي  املأساة  وجتاهل  املجهول  في  ووضعهم  غزة 
على أن »املطلوب هو الوصول حلل مع إسرائيل بخصوص شاليط، وإسرائيل تريد 
بحاجة  أننا  إلى  إضافة  مشرفة،  بصفقة  إال  نقبل  لن  ولكننا  املجال،  هذا  في  ابتزازنا 
للمصاحلة مع رام الله إلنهاء معاناة أهل غزة«، هو ما يؤيده البطش بقوله »إن إنهاء 
معاناة غزة يحتاج إلنهاء االنقسام، وإنهاء مسألة شاليط، ولكن طبعاً ضمن صفقة 

مشرفة لإلفراج عن أسرانا«.
أهل غزة، وقال: كل  التقصير بحق  الداخلي بسبب  الصراع  الغول طرفي  وانتقد 
طرف يدعي أنه يسعى إلى حتقيق املصاحلة لصالح شعبنا، ولكن هذا األمر بحاجة 
إلى تدقيق، ألنه املفترض التوصل حللول بعيداً عن املصالح الفئوية، وبخاصة أن أهل 

غزة باتوا يتجهون للهجرة للهروب من الواقع التعيس الذي يعيشونه.
احل��وار،  أج��ن��دة  ضمن  غ��زة  أه��ال��ي  معاناة  تضع  الفصائل  أن  امل��ص��ري  وأوض���ح 
ولكنها ال تعطيها األولوية، ويتفق معه بالرأي نفسه عوكل الذي يقول »من الواضح 
أن الرأي العام يقع في مؤخرة اهتمام القيادات، وأن األولوية هي للمصالح والرؤى 

احلزبية«.

فرص جناح احلوار
الرغم من الضباب  ال��رؤى، يبقى األمل موجوداً على  وفي ظل حالة عدم وضوح 
والغيوم في أن احلوار املاراثواني املمتد منذ أكثر من ستة أشهر سينتصر لفقراء غزة 
حركتي  استمرار  من  الرغم  على  االنقسام  بإنهاء  اجلرح  ويلتئم  املتضررين،  وأهلها 

»فتح« و»حماس« بتحميل بعضهما املسؤولية، وكأن الطرف اآلخر بريء.
وقال الغول: إن جناح احلوار مرهون مبغادرة أسلوب احلوار الثنائي، واستعداد 
الطرفني للتوصل حللول وطنية، وعدم رهن حكومة التوافق مبواقف خارجية، بينما 
توقع املصري أن يتم التوصل التفاق املصاحلة قبل نهاية العام احلالي، أو بالتحديد 
في شهر تشرين األول املقبل، فيما أكد عوكل على أن »جناح احلوار لم يعد استحقاقاً 

فلسطينياً خالصاً، وإمنا بات استحقاقاً دولياً وإقليمياً وعربياً«.
إل��ى أن��ه »ال بديل عن احل��وار إال احل��وار، وال بديل عن االتفاق إال  ال��وادي��ة  ون��وه 
املهاترات  عن  يتوقفوا  أن  و»ح��م��اس«  »فتح«  حركتي  ق��ادة  وعلى  الوطني،  التوافق 
احلزبية كافة، واالنتباه إلى املشروع الوطني، وعدم البحث عن ذرائع إلعاقة طريق 
احلوار، فاجلماهير تنتظر املصاحلة على أحّر من اجلمر، ومأساة الناس تتفاقم، وعلى 

اجلميع إدراك أن إعاقة املشروع الوطني ستتسبب في فشل املشروع احلزبي«.
وشدد زيدان على أن »احلوار الثنائي واحملاصصة، تسّعر الصراع الثنائي، بينما 
احلوار الشامل يؤدي حلل وطني يقود لتطوير النظام السياسي الفلسطيني ودمقرطة 
مؤسساته، عبر انتخابات تقوم على نظام عادل ومنصف، ويدفع نحو الوحدة، وهو 
التمثيل النسبي الكامل، ودون نسبة حسم، كما حصل في جنوب أفريقيا، مبا يضمن 

التعددية السياسية ويطورها«.
جلسةاحلوار في القاهرة

موسى ابو مرزوق واحمد قريع
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ال ميكن الفصل بني ما جرى في ساحة املجلس التشريعي 
والعشرين  اخلامس  في  سيجري  وما  املاضية،  الفترة  خال 
م��ن ك��ان��ون ال��ث��ان��ي امل��ق��ب��ل، ح��س��ب م��ا ي���رى أك��ث��ر م��ن م��راق��ب 

ومسؤول.
وتشير معطيات، إضافة إلى ما يراه أكثر من مسؤول من 
السياسي  النظام  أن  إلى  و«حماس«،  »فتح«  حركتي  خ��ارج 
الفلسطيني برمته سيشهد نوعاً من التغيير اجلذري انعكاساً 
حلالة االنقسام القائمة، وستبلغ حالة االنقسام ذروتها، خال 
األشهر القليلة املقبلة، في ظل انعدام الرؤيا إزاء آفاق حتقيق 
املصاحلة ما بني حركتي »حماس« و«فتح«، وبالتالي فرص 

توحيد النظام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الغربية  الضفة  ف��ي  البرملانية،  والكتل  القوائم  وك���ادت 
على األقل، حتدث اختراقاً في حالة الصراع البرملاني القائمة، 
حينما وافقت القوائم والكتل كافة، ومن ضمنها كتلة »فتح« 
البرملانية، على عودة د. عزيز الدويك )احلمساوي( إلى دفة 
عن  تراجعت  »فتح«  كتلة  أن  إال  التشريعي،  املجلس  قيادة 
من  الرغم  على  مكتبه  خ��ارج  الدويك  بقي  وبالتالي  االتفاق، 

مرور أكثر من ستني يوماً على إطاق سراحه.
أن  ل��ه  ميكن  ال  التشريعي  املجلس  أن  ي��رى  م��ن  وه��ن��اك 
ونصف  سنوات  ثاث  من  أكثر  أمضى  أنه  طاملا  فاعاً  يكون 
إق��رار أي قانون، إال أن األس��اس الذي اعتمده املبادرون  دون 
من ممثلي الكتل والقوائم البرملانية، أدى إلى إحداث اختراق 
التشريعي،  املجلس  يسهم  أن  إمكانية  ف��ي  متثل  ب��رمل��ان��ي، 
على الرغم من كونه في الرمق األخير، في حتقيق املصاحلة 
في  )بالتوافق(  مجدداً  ال��روح  دب  خال  من  وذل��ك  الداخلية، 
هيئة رئاسة املجلس، ومن ثم أن تبادر هيئة الرئاسة وباقي 
نحو  ما  شيئاً  تدفع  قد  جديدة  مصاحلة  مشاريع  إل��ى  الكتل 

تقريب وجهات النظر.
لكن تخوفات حركة »فتح«، سواء البرملانية أم من خارج 
البرملان، قد تكون هي التي تفوقت على األساس الذي استند 
إليه ممثلو القوائم، وهذا ما دفع رئيس كتلة »فتح« البرملانية 

عزام األحمد إلى التراجع عما مت االتفاق عليه.
الدويك مهامه رسمياً، كرئيس للمجلس  ففي حال استلم 
التشريعي، فإن هذا املوقع يبقيه جاهزاً لتولي منصب رئيس 
من  ح��ال  أي  ف��ي  املنصب  ش��غ��ور  ح��ال  ف��ي  الوطنية  السلطة 

األحوال.
إال أنه في املقابل، يبدو أن حركة »حماس« وحكومتها في 
قطاع غزة، تظهر أيضاً قدراً من التجاهل للدويك بصفته رئيساً 
مواقفه  على  احتجاجاً  ذلك  يكون  وقد  التشريعي،  للمجلس 
أو رمبا يندرج  الوحدوية »املتسامحة« حيال حركة »فتح«، 
موقفها الفاتر جتاه الرجل في إطار سياسة ال تستعجل جناح 
وإحكام  غ��زة،  قطاع  »حمسنة«  نحو  السعي  ظل  في  احل��وار 

قبضة »حماس« عليه وفق منظور احلركة الديني.
النونو  املقالة طاهر  الناطق باسم احلكومة  أعلن  فعندما 
قبل أيام من رمضان، عن مبادرة هذه احلكومة إلطاق سراح 
»فتح«،  حركة  من  أمنياً  معتقاً   50 بينهم  من  معتقل،   100
والباقون جنائيون، قال النونو إن هذا القرار »جاء استجابة 
بحر«،  أحمد  بالنائب  ممثاً  التشريعي  املجلس  مطالبة  إلى 
متجاهاً ذكر الدويك كرئيس للمجلس التشريعي على الرغم 

من أنه »حمساوي«.
وفي حال مت التوصل إلى أي اتفاق سياسي، فإن الفرقاء 
إل���ى ع��ق��د جلسة للمجلس  م��ن »ف��ت��ح« و«ح���م���اس«، ب��ح��اج��ة 

التشريعي، لتمرير بنود يتم احلوار بشأنها، مثل:
حيث  املقبلة،  التشريعية  االنتخابات  في  التمثيل  نسبة 
إج��راء  أج��ل  م��ن  جلسة  يعقد  أن  التشريعي  املجلس  على  أن 
االت��ف��اق  سيتم  م��ا  وف��ق  االن��ت��خ��اب��ات،  ق��ان��ون  على  تغييرات 

بشأنه في احلوار الداخلي.
اتفاق بشأن موعد جديد لانتخابات  إلى  التوصل  إذا مت 
جلسة  إل��ى  أيضاً  بحاجة  األم��ر  ه��ذا  ف��إن  املقبلة،  التشريعية 
أو  التغيير  ه��ذا  على  املصادقة  أج��ل  من  التشريعي  للمجلس 

التعديل.
لكن هناك، وبخاصة من قيادات حركة “فتح”، من يرى أن 
القرارات التي من املفترض أن تصدر عن املجلس التشريعي، 

باإلمكان أن تصدر عن الرئيس عباس، بصفته رئيساً للسلطة 
املجلس  ينعقد  أن  القصوى  ال��ض��رورة  من  وليس  الوطنية، 

التشريعي إلقرار أي تعديات.
ص��ادرة عن  “تشريعات”  إلى  االستناد  أنه في حال  غير 
لن يروق  األم��ر  فإن هذا  ق��رارات،  الرئيس عباس، على شكل 
حلركة “حماس”، وبالتالي تعود دائرة الصراع لتستعر من 

جديد.

»االنفصال الدستوري« بني الضفة 
والقطاع ..  الصورة األكثر سوءًا

ومهما كانت »التخريجة القانونية« التي قد يتم التوصل 
إليها؛ سواء بالتوافق أم من قبل طرف واحد، ممثاً بالرئيس 
عباس، فإن الصورة التي متر أمام عيون كثير من املراقبني، 
تتمثل في سيناريو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 

الضفة الغربية فقط.
ف��ح��رك��ة »ح���م���اس«، ت��س��ي��ر ب��خ��ط��ى واث���ق���ة ن��ح��و إح��ك��ام 
وفق  غ��زة،  قطاع  في  احلياة  ش��ؤون  مختلف  على  سيطرتها 
الشرعي  ال��زّي  ف��رض  محاوالت  وآخرها  اخل��اص،  منظورها 

على طالبات املدارس، وقبلهن احملاميات.
القطاع،  في  احلركة  من  املسؤولني  تصريحات  وحسب 
بأنها  نفسها  إل��ى  تنظر  حكومة  حكم  حت��ت  ب��ات��ت  غ��زة  ف��إن 
التي  املؤسسات  من  أي  إلى  انتباه  أي  تعير  وال  »الشرعية«، 
الضفة  في  شرعية  مؤسسات  باعتبارها  »فتح«  إليها  تنظر 

الغربية.
اخلامس  ف��ي  االنتخابي  االستحقاق  موعد  اق��ت��راب  وم��ع 
إلى  التقديرات  تشير  املقبل،  الثاني  ك��ان��ون  م��ن  والعشرين 
أحد  عن  يخرج  لن  األم��ور،  إليه  ستؤول  ال��ذي  السيناريو  أن 

السيناريوهات التالية:

التوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية
ال��ش��ارع  ف��ي  تقباً  األك��ث��ر  ه��و  السيناريو  ه��ذا  ي��ك��ون  ق��د 
على  اآلن  حتى  الواقع،  عن  بعداً  األكثر  أنه  غير  الفلسطيني، 
األقل، وبخاصة إذا ما أخذت بعني االعتبار احملاوالت املتعددة 
رؤي��ة  ب��ف��رض  احل���وار  استعصاء  لتجاوز  الطرفني  قبل  م��ن 
النهاية إلى طريق  التي كانت تفضي في  هذا الطرف أو ذاك، 
خارجية  أط���راف  بتدخل  متبادلة  ات��ه��ام��ات  وس��ط  م��س��دود، 

وإقليمية، تعيق التوصل إلى أي اتفاق.
الرئاسية  االنتخابات  على  التوافق  مسألة  أن  حني  وفي 
أخ��رى،  فصائل  م��ن  مطلباً  ال���دوام  على  كانت  والتشريعية، 
التوافق  مسألة  فإن  والدميقراطية،  الشعبية  اجلبهتني  مثل 
على هذه االنتخابات قد تكون بعيدة املنال، وبخاصة في ظل 
تخوف كل طرف من جناح الطرف اآلخ��ر، وما ستكون عليه 

احلال عقب ذلك في سياق تصفية احلسابات.

فرض حل وحدوي من قبل الدول العربية
وهذا السيناريو، على الرغم من أنه من املتوقع أن يطفو 
األط��راف  أن  أظهرت  السابقة  التجارب  أن  غير  السطح،  إل��ى 
الفلسطيني  للصراع  حل  أي  فرض  على  ق��ادرة  غير  العربية 
الداخلي، على اعتبار أن عدداً من الدول العربية واإلسامية 
وموقفها  ال��داخ��ل��ي،  الفلسطيني  اخل��اف  ف��ي  أص��اً  متورطة 
سيكون مع طرف على حساب طرف آخر، مبا يعيق إمكانية 
لتحقيق  امل��ص��ري  للجهد  داع���م  م��وح��د  ع��رب��ي  م��وق��ف  تشكل 

الوفاق الفلسطيني.
فالدول العربية لم تستطع لغاية اآلن، ومن خال جامعة 
الدول العربية، أن حتسم أمرها في حتديد الطرف الذي يتحمل 
نتج عنه من حالة  غ��زة، وما  املسؤولية عما جرى في قطاع 

انقسام عميقة، وكذلك الطرف الذي يعيق جناح احلوار.

انتخابات تشريعية ورئاسية 
في الضفة الغربية

املطلق  أعلنوا رفضهم  القادة  من  أن كثيراً  الرغم من  على 
حملاولة تنفيذ هذا السيناريو، فإن هناك من يؤمن متاماً بأن 
دون  فقط  الغربية  الضفة  ف��ي  ستجرى  املقبلة  االنتخابات 

قطاع غزة.
عباس  ال��رئ��ي��س  يعلن  أن  ف��ي  تتمثل  امل��ق��ت��رح��ة،  واآلل��ي��ة 
موعد  ع��ن  املقبل  األول  تشرين  م��ن  والعشرين  اخل��ام��س  ف��ي 
االنتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، ويكلف جلنة االنتخابات املركزية باإلعداد لانتخابات.
عليها،  القائمون  يقول  كما  املركزية،  االنتخابات  وجلنة 
قانون  وف��ق  تعمل  جهة  ه��ي  ب��ل  تشريعية،  جهة  ليست  ه��ي 
التشريعية  االنتخابات  بإجراء  السلطة  رئيس  ق��رار  لتنفيذ 

والرئاسية في موعدها.
في املقابل، ستعلن حركة »حماس« رفضها لانتخابات، 
كونها ل��ن ت��أت��ي م��ن خ��ال ال��ت��واف��ق.  وك���ان رئ��ي��س ال���وزراء 
املقال إسماعيل هنّية أعلن في خطبة اجلمعة )8/21( أنه ال 
إال من خال  أو رئاسية  انتخابات تشريعية  ميكن إجراء أي 

التوافق.
وسيصر الرئيس على املضي قدماً في إجراء االنتخابات، 
القيام  من  املركزية  االنتخابات  جلنة  »حماس«  ستمنع  فيما 
بدورها في قطاع غزة، ومن ثم تعلن السلطة الوطنية ممثلة 
بالرئيس قطاع غزة، كياناً متمرداً على الدستور الفلسطيني، 
ال���ذي ح��دد إج���راء االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا ال��دس��ت��وري في 

اخلامس والعشرين من كانون الثاني.
وفق هذا السيناريو، ستتم عملية االنتخابات التشريعية 
حتميل  سيتم  حني  في  فقط،  الغربية  الضفة  في  والرئاسية 

حركة »حماس« املسؤولية عن تعطيلها في قطاع غزة.
بإعانها  التمسك  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  ستعيد  وب��امل��ق��اب��ل، 
وتعود  واليته،  فترة  النتهاء  عباس  الرئيس  شرعية«  »عدم 
وتيرة تبادل االتهامات إلى التصاعد، بني احلركتني، لكن هذه 
على  الباب  لينفتح  الدستورية«،  »األهلية  فقدان  بشأن  املرة 
مستوى جديد من الصراع حول شرعية التمثيل والقيادة في 

ظل انقسام قد يستمر سنوات أخرى، إن لم يتأبد.

مع اقتراب استحقاق 25 كانون الثاني املقبل في ظل استعصاء احلوار

»معجزة التوافق« في اللحظة األخيرة .. السبيل إلحباط

 سيناريو االنتخابات في الضفة فقط
كتب حسام عز الدين:

الدويك

االتفاق اخلاص مبزاولة الدويك مهامه

االحمد
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بشرعية  الفلسطيني  االع��ت��راف  ع��دم  م��ن  ال��رغ��م  على 
االستيطان ووجود املستوطنات في األراضي الفلسطينية 
احمل��ت��ل��ة ال��ع��ام 1967، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إدان����ة ورف��ض 
امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة احل��ق��وق��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة، مب��ا فيها 
الرباعية،  واللجنة  العمومية،  واجلمعية  األم��ن،  مجلس 
»عائقاً  واعتباره  شرعيته،  وع��دم  االستيطان  الستمرار 
من  فإنه  السياسية،  املفاوضات  استئناف  أمام  رئيسياً« 
جعل  في  جنحت  االح��ت��ال،  دول��ة  إسرائيل،  أن  ال��واض��ح 
رئيسية  م��ادة  إزال��ت��ه،  وليس  االستيطان،  جتميد  قضية 
والعلنية،  السرية  واملباحثات  امل��ف��اوض��ات  ط��اول��ة  على 
على  ب��وض��وح  يؤشر  م��ا  وال��دول��ي��ة،  والعربية  اإلقليمية 
ميثل  ب��ات  بالقوة  األرض  على  احلقائق  ف��رض  منطق  أن 
التي  الدولية  السياسية  امل��ع��ادالت  ف��ي  أساسياً  عنصراً 
تدعي عزمها حلحلة النزاعات والصراعات، وبخاصة في 

منطقة الشرق األوسط، بالطرق السلمية.
أن  املؤكد  املنطق، فإنه من  التسليم بهذا  وإذا ما جرى 
اخل��ي��ارات  م��ن  الكثير  متلك  ال  التي  الفلسطينية  القيادة 
وأدوات  عناصر  مجابهة  من  متكنها  التي  القوة  وعناصر 
إزاء  حقيقي  م��أزق  في  نفسها  ستجد  اإلسرائيلية،  القوة 
التعامل مع قضية االستيطان التي كان من املفترض حلها 
االنتقالية  امل��رح��ل��ة  نهاية  النهائي  احل��ل  م��ف��اوض��ات  ف��ي 
العام 1999، لكنها أصبحت اآلن متثل قضية بوزن عملية 
إسرائيلية  عقبة  تتجاوز  تكاد  ما  التي  ذاتها،  املفاوضات 
ح��ت��ى ت��ق��ع ف���ي ع��ق��ب��ات ج����دي����دة، الس��ي��م��ا أن احل��ك��وم��ة 
يدلل  ما  وأكثر  األمور،  بزمام  زالت متسك  ما  اإلسرائيلية 
بنيامني  رئيسها  عنها  عّبر  التي  مساعيها  ه��و  ذل��ك  على 
نتنياهو خال اجتماعه مع مبعوث الرئيس األميركي إلى 
الشرق األوسط، جورج ميتشل، في لندن، حينما اشترط 
بيهودية  الفلسطيني  اجل��ان��ب  بقبول  االستيطان  وق��ف 
التي  الكيفية  إلى  إشارة واضحة  اإلسرائيلية، في  الدولة 
السياسية  الظروف  استغال  إل��ى  إسرائيل  فيها  تسعى 

لصالح تنفيذ مخططاتها غير املتوقفة.
ومع ازدياد الضغوط الدولية، واألميركية على وجه 

اخلصوص، من أجل استئناف عملية التسوية السياسية، 
جتميد  على  الفلسطينية  القيادة  تبديه  ال��ذي  واإلص���رار 
االس��ت��ي��ط��ان ك��ش��رط أس��اس��ي ل��ل��ب��دء ب��امل��ف��اوض��ات، ف��إن 
ومحاولة  السياسي  الدهاء  من  بنوع  ذلك  تقابل  إسرائيل 
إفراغ هذه الضغوط من مضامينها، عبر تقدمي مقترحات 
مثل م��ا طرحه وزي��ر ال��دف��اع اإلس��رائ��ي��ل��ي، إي��ه��ود ب��اراك، 
ستة  مل��دة  االستيطاني  للبناء  وم��ؤق��ت«  »جزئي  بتأجيل 
أش��ه��ر أو س��ن��ة م��ق��ب��ل��ة، ت��ك��ش��ف ب��ش��ك��ل ج��ل��ي ع��ن حقيقة 
املواقف اإلسرائيلية جتاه املفاوضات السياسية واملطالب 
الفلسطينية والعربية والدولية بهذا اخلصوص، وغيرها 
في  السياسية  التسوية  إجن��از  ومتطلبات  القضايا  م��ن 

املنطقة.

االش��ت��راط��ات  أن  ت���درك  ب��ات��ت  الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة 
جتميد  أم  ال��دول��ة«،  »يهودية  بقبول  س��واء  اإلسرائيلية؛ 
»بعض« االستيطان ملدة عام، تأتي من باب عودة احلكومة 
اإلسرائيلية إلى سياسة االستدراج إلى مفاوضات طويلة 
املدى من جانب، ووضع عراقيل جديدة أمام إمكانية إجناز 
التسوية السياسية بالوصول إلى إقامة دولة فلسطينية 
باملباحثات  العودة  إلى  إضافة  الفلسطيني،  املفهوم  وفق 
وبخاصة  األول��ى،  املربعات  إلى  اجلانبني  بني  السياسية 
مع  الفلسطيني  اجل��ان��ب  أج���راه���ا  ال��ت��ي  امل��ف��اوض��ات  أن 
أوملرت،  إيهود  األسبق،  ال��وزراء  رئيس  عهد  في  إسرائيل 
ق��ط��ع��ت ش��وط��اً ف��ي ب��ح��ث ق��ض��اي��ا ال��وض��ع ال��ن��ه��ائ��ي على 
املفاوضات  هذه  إلفراغ  اإلسرائيلية  احمل��اوالت  من  الرغم 

وسط مناورات إسرائيلية لقبض الثمن دون التزام بقيام دولة فلسطينية مستقلة

حراك سياسي يضع على أجندته جتميد االستيطان 
ويغّيب املوقف من مصيره

 

كتب منتصر حمدان:

وتسريع  توسيع  استمرار  مع  وبخاصة  مضمونها،  من 
االستيطان في ظل املفاوضات.

وفي أوج احلراك السياسي في الفترة احلالية، الذي 
االج��ت��م��اع��ات  مختلف  االس��ت��ي��ط��ان  م��وض��وع  ف��ي��ه  تسيد 
واللقاءات التي تعقد على أكثر من مستوى، فإن القيادة 
أن  م��ف��اده  مب��وق��ف  متسكها  تعلن  زال��ت  م��ا  الفلسطينية 
قيام  إل��ى  يستند  أن  ينبغي  السياسية  العملية  انطاق 
كل طرف، وباألخص إسرائيل، بتنفيذ التزاماته مبوجب 
تشمل  التي  الطريق،  خارطة  خطة  من  األول��ى  املرحلة 
بحل  وااللتزام  أشكاله،  بجميع  االستيطان  وقف  أساساً 
والاجئني،  القدس،  وبخاصة  النهائي،  الوضع  قضايا 

واحلدود، واملياه، واألمن، وسواها.
م��ن وج��ود  االس��ت��ف��ادة  الفلسطيني  امل��وق��ف  وي��ح��اول 
يشكل  م��ا  امل��وق��ف،  ه��ذا  على  دول��ي  وشبه  عربي  إج��م��اع 
أعمال  أن  ي��رى  ال��ذي  الفلسطيني،  للموقف  دول��ي��اً  دعماً 
الوحدة  متزيق  أس��اس��اً  تستهدف  االستيطاني  التوسع 
اجلغرافية للضفة الغربية، مع استمرار فصلها عن قطاع 
ح��دود  على  متصلة  فلسطينية  دول��ة  قيام  ومنع  غ��زة، 
اإلسرائيلي  اجلانب  ف��إن  املقابل  في  لكن   ،1967 العام 
الدولية  الضغوط  حدة  من  التخفيف  إلى  جاهداً  يسعى 
»قبض«  محاوالته  عبر  منها  التملص  ومحاولة  عليه 
لاستيطان  وم��ؤق��ت  ج��زئ��ي  جتميد  ل��ق��اء  سياسي  ثمن 
أبرز هذه احمل��اوالت، الضغط  غير الشرعي أصاً.  ومن 
م���ن أج����ل إخ���ض���اع اجل���ان���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ل��م��زي��د من 
بدعم  ال��دول��ي  املجتمع  إقناع  ومحاولة  »االخ��ت��ب��ارات«، 
املؤقتة،  احل���دود  ذات  الفلسطينية  ال��دول��ة  إق��ام��ة  فكرة 
واحل��دود  كالقدس  النهائي  احل��ل  قضايا  أب��رز  وتأجيل 
إلسرائيل  الوقت  من  املزيد  يوفر  الذي  األمر  والاجئني، 
داخ��ل  االستيطانية  مخططاتها  استكمال  ت��واص��ل  ك��ي 
القدس وفي محيطها، وتوسيع حدود املستوطنات التي 
تعمل من أجل إخراجها من أية تسويات سياسية مقبلة 

الفلسطينيني. مع 
ش��ؤون  دائ���رة  ل��دى  الرسمية  اإلحصائيات  وحسب 
منذ  فإنه  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  املفاوضات 
، لم  ال��ث��ان��ي 2007  ت��ش��ري��ن  ف��ي 27  أن��اب��ول��ي��س  م��ؤمت��ر 
عليها  تفرضها  التي  االلتزامات  من  ��اً  أيَّ إسرائيل  تطبق 
اخلارطة  هذه  بنود  انتهاك  واصلت  بل  الطريق،  خارطة 
مدينة  حدود  داخل  سواء  االستيطاني؛  البناء  خال  من 
بناء  إلى  اإلحصائيات  تشير  حيث  خارجها،  أم  القدس 
وحولها،  الشرقية  القدس  داخل  استيطانية  وحدة   962
73000 وحدة سكنية بشكل  لبناء  إسرائيل  كما تخطط 

عام، و10000 وحدة سكنية في القدس وحولها.
ووف��ق��اً ل��دائ��رة ش��ؤون امل��ف��اوض��ات، ف��إن إس��رائ��ي��ل ال 
الذي  االستيطان،  عبر  األرض  على  الوقائع  تخلق  تفتأ 
كان من أبرز معامله ما يجري في كتلة »معاليه أودميم« 
تعتبرها  ال��ت��ي   ،»E-1« منطقة  وم��ع��ه��ا  االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
في  االستيطانية  املشاريع  أخطر  الفلسطينية  القيادة 
القدس احملتلة، حيث سيبلغ عدد املستوطنني فيها قرابة 
33 ألف مستوطن، وهي مقامة على أراٍض تقدر مساحتها 
بنحو 50 كيلومتراً مربعاً، وتقارب بذلك مساحة مدينة 
تل أبيب.  ومنذ العام 2001، شرعت إسرائيل في تشييد 
ما ال يقل عن 2200 وحدة سكنية في »معاليه أدوميم« 

وحدها.
ومن أجل تعزيز التواصل اجلغرافي بني مستوطنات 
ه���ذه ال��ك��ت��ل��ة وال���ق���دس ال��غ��رب��ي��ة، أك����دت دائ����رة ش���ؤون 
املفاوضات أن إسرائيل أعدت اخلطة التوسعية املعروفة 
باسم »E-1«، التي سيتم مبوجبها بناء وحدات سكنية 
استيطانية على ما مساحته 12442 دومناً من األراضي 
الفلسطينية في قرى عناتا، والطور، والعيسوية، وأبو 

ديس، والعيزرية.
الوسائل  من  العديد  ابتداع  إسرائيل  تواصل  وبينما 
ل��اس��ت��م��رار ف���ي ن��ش��اط��ه��ا االس��ت��ي��ط��ان��ي، ف���إن ال��ق��ي��ادة 
يجعلها  م��ا  اخل��ي��ارات،  م��ن  الكثير  متلك  ال  الفلسطينية 

ميتشل ونتنياهو.     )أ.ف.ب(

مستوطنة » هار حوما«
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مع  تقدير،  أق��ل  على  جتميده  أو  االستيطان  لوقف  ال��داع��ي  مبوقفها  تتمسك 
تقوض  االستيطانية  للنشاطات  إسرائيل  مواصلة  أن  على  تأكيدها  استمرار 

»حل الدولتني«.
وأكد الرئيس محمود عباس، الذي ما زال ينتظر إعان الرئيس األميركي 
باراك أوباما لتفاصيل خطته إلطاق العملية السياسية »الشاملة« في الشرق 
األوسط، أكثر من مرة على رفضه ألية أفكار أو مشاريع من نوع التوطني أو 

الوطن البديل أو الدولة ذات احلدود املؤقتة.
عقد  ال��ذي  الوطني  املجلس  اجتماع  أم��ام  األخير  خطابه  في  عباس  وق��ال 
امل��س��اوم��ة، ألن دول��ة  أو  للجدل  أم��ور ال تخضع  ال��ل��ه، »ه��ذه  رام  ف��ي  م��ؤخ��راً 
الشعب الفلسطيني التي ارتضيناها على الرغم من اإلجحاف التاريخي الذي 

حلق بنا، سوف تقوم على أرض وطننا«.
من  الطريق  كلفنا  مهما  ب��دي��اً  ذل��ك  ع��ن  ن��رض��ى  ل��ن  ح��ازم��ة:  بلغة  وت��اب��ع 
فلسطني،  هي  أط��راف  ثاثة  على  املفروضة  االلتزامات  أن  مؤكداً  تضحيات، 

وإسرائيل، والعرب، »هي محددة وقانونية دون لبس أو غموض«.
عكس  على  التزامات،  من  عليه  مبا  الفلسطيني  اجلانب  التزام  إلى  وأشار 
ال  نحن  وق��ال:  االستيطان،  وقف  على  ينص  بند  بأّي  تلتزم  لم  التي  إسرائيل 
نضع شروطاً مسبقة، ولكن نطلب أن تنفذ إسرائيل التزاماتها التي جاءت في 

تقرير جورج ميتشل، وهي موجودة في خطة خارطة الطريق.
اإلج��ح��اف  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  للمساومة،  تخضع  ال  أم���ور  ه��ذه  وأض����اف: 
ليست  فلسطني  دول��ة  فلسطني،  أرض  على  فلسطني  دول��ة  سنقيم  التاريخي 
خارج فلسطني.  كذلك حل قضية الاجئني وفق القرار 194، وهو حق كفلته 

الشرعية الدولية، وأكدت عليه بوضوح مبادرة السام العربية.
أن  عريقات،  صائب  د.  املفاوضات،  ش��ؤون  دائ��رة  رئيس  أكد  جانبه،  من 
إلى  وصلت  توقفها  قبيل  واإلسرائيلي  الفلسطيني  اجلانبني  بني  املباحثات 
إفراغ  أوملرت  محاولة  إلى  نوه  لكنه  معمق،  بشكل  القضايا  من  العديد  بحث 

عملية التسوية من مضمونها، من خال اقتراحاته بشأن تبادل األراضي.
وقال عريقات إن اجلانب الفلسطيني رفض هذه العروض كون إسرائيل 
الغربية،  الضفة  في  قائمة  املستوطنات  بعض  إبقاء  إلى  خالها  من  تسعى 
امليت،  البحر  م��ي��اه  فيها  مب��ا  األغ����وار،  منطقة  على  السيطرة  ومحاولتها 
ومحاولة السيطرة على ما مساحته 21 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة 
إلى 400 مليون متر  املياه فيه  الغربية يقع فيها حوض مائي تصل كميات 

مكعب.
مشدداً  الدولتني،  خيار  إسقاط  أجل  من  وتعمل  تريد  إسرائيل  أن  واعتبر 
الذي بات يحظى  الفلسطيني غير معني بإسقاط هذا اخليار  على أن اجلانب 

الفلسطينية  األراض��ي  يعتبر  ال��ذي  الدولي  القانون  ويدعمه  دول��ي،  بإجماع 
العام 1967 أراضي محتلة.

مصطفي  د.  النائب  الفلسطينية،  للمبادرة  العام  األمني  يرى  ناحيته،  من 
القيادات  ع��ن  يصدر  وم��ا  االستيطان  وق��ف  ع��ن  يثار  م��ا  »ك��ل  أن  البرغوثي، 
ف��ي س��ي��اس��ة اخل���داع والتضليل«،  م��اض��ي��ة  إس��رائ��ي��ل  أن  ي��ؤك��د  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
لوقف  مستعد  غير  أنه  أظهرت  التي  األخيرة  نتنياهو  تصريحات  إلى  مشيراً 
أجل  من  العمل  مباشرة  بصورة  يعني  »م��ا  احملتلة،  القدس  في  االستيطان 
إخراجها من دائرة املفاوضات السياسية، في حني تعمل إسرائيل على تهديد 
وجود 60 ألف مواطن مقدسي في القدس احملتلة عبر االستياء على منازلهم 

وطردهم من املدينة«.
البرغوثي: إن الهروب من الصراع ال يعني أنه غير موجود، مؤكداً  وقال 
في  الشعبية  املقاومة  تصعيد  أجل  من  العمل  هو  الفلسطينيني  أمام  احلل  أن 
موحدة  فلسطينية  قيادة  تشكيل  استكمال  أجل  من  والعمل  احملتلة،  القدس 
ملجابهة التحديات اخلطيرة التي تهدد القضية الوطنية، مع االهتمام بتجنيد 
للتطهير  يتعرض  ال��ذي  الفلسطيني  الشعب  مع  دول��ي  تضامن  حركة  أوس��ع 

العرقي بشكل علني في القدس واألحياء الفلسطينية فيها.
مجرد  هو  إسرائيل  قبل  من  االستيطان  وق��ف  على  التعويل  إن  وأض��اف: 

وهم ال ميكن البناء أو الرهان عليه.
من جانبه، يحذر النائب د. حسن خريشة من مخاطر جناح إسرائيل في 
إخراج القدس من دائرة  املفاوضات السياسية، من خال احلصول على دعم 
الفلسطيني في  الوقت ذاته »حصر االهتمام  في  التوجه، رافضاً  أميركي لهذا 
حترر  مرحلة  في  زلنا  ما  أننا  جتاهل  مع  الفلسطينية  الدولة  مؤسسات  بناء 

وطني، تتطلب مواصلة النضال الوطني من أجل إنهاء االحتال«.
وشكك خريشة في القدرة على إلزام إسرائيل فعلياً بوقف االستيطان في 
السياسي  والدعم  القدرات  من  متتلك  إسرائيل  »كون  الفلسطينية،  األراض��ي 
وإقناع  السياسية  والتعابير  باملصطلحات  التاعب  من  ميكنها  ما  وامل��ال��ي 

العالم مبوقفها«.
القليلة  الفترة  خال  إعانها  املفترض  أوباما،  الرئيس  خطة  أن  إلى  وأشار 
املقبلة، »قد تضع الكثير من االشتراطات على اجلانب الفلسطيني، ومنها القبول 
بتوطني الجئي لبنان حتديداً في منطقة الغور ومدينة جديدة بني نابلس ورام 
الله، ونشر قوات دولية، وحل التنظيمات الفلسطينية املقاومة، مقابل تسويه 
سياسية يتم فيها االعتراف العربي الرسمي باالحتال والتطبيع، مع مواصلة 
إسرائيل املطالبة باالعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، ما يعني أن القضية 

الفلسطينية موشكة على مواجهة مخاطر كبيرة«.

مستوطنة اسرائيلية

توسيع مستوطنة »متتياهو مزراح«

»كرفانات« في مستوطنة »ارئيل«



7 آفاق
برملـــــــــــانية

)*( تبدو حكومة بنيامني نتنياهو اليمينية، بعد مرور خمسة أشهر على تأليفها، 
مستقّرة، وذلك على الرغم من أن رئيسها »أقدم« على تغيير »برنامجه السياسي«، 
بصورة أّدت إلى حترير توقعات بأن يتعّرض ائتافه احلكومي، وبخاصة مع أحزاب 

»إسرائيل بيتنا« و«شاس« والبيت اليهودي«، إلى االهتزاز.
الشهير في  إي��ان«  الذي نقصده، وال��ذي كان »خطاب جامعة بار  إن »التغيير« 
سياسة  مبفاصل  مرتبطني  منحيني  في  انعكس  به،  واشياً   2009 حزيران   14 يوم 

اليمني في إسرائيل:
األول، اإلقرار بأن »السام االقتصادي« ليس بدياً ل� »سام سياسي« مع الشعب 
األمني،  السياسي-  للبرنامج  العريضة  اخلطوط  أن  املعروف  وم��ن  الفلسطيني.  
الذي طرحه نتنياهو بشأن مستقبل العاقة مع الفلسطينيني، وخاض على أساسه 
اليمني  فوز  عن  أسفرت  التي   ،2009 شباط   10 في  العامة  اإلسرائيلية  االنتخابات 
غزة[،  على  احل��رب  ]قبل  الفلسطينية  اإلسرائيلية-  »املفاوضات  أن  أك��دت  قد  فيها، 
التي استؤنفت منذ مؤمتر أنابوليس ]في تشرين الثاني 2007[ وتركزت في حتقيق 
الفلسطينيني »غير  أن  املطلوب«.  وأكد  الهدف  دائم بصورة مباشرة، تخطئ  اتفاق 
مستعدين في الوقت احلالي لتسوية أيديولوجية ذات أبعاد تاريخية، من شأنها أن 
تضع نهاية للصراع.  وال يوجد أي دليل على أن الفلسطينيني سيستجيبون، اآلن، 
ولو للحد األدنى من املطالب، التي سيطرحها أي زعيم إسرائيلي مسؤول.  وقد رفض 
الفلسطينيون بشدة اقتراحاً للتسوية قبل ثمانية أعوام ]أي خال مفاوضات كامب 
ديفيد العام 2000[، وال يوجد دليل على أن مواقفهم إزاء قضايا احلل الدائم أصبحت 
معتدلة أكثر، بل على العكس، فقد أصبحت مواقفهم متصلبة أكثر في مقابل حكومة 
إسرائيلية ضعيفة«.  وبدالً من ذلك، اقترح نتنياهو أن »تركز إسرائيل جهودها في 
بصورة  »ينبغي،  إنه  وقال  اليومية«.  الفلسطيني  الشعب  حياة  ]مستوى[  حتسني 
اقتصادهم بشكل سريع.  وهذه اخلطوة،  الفلسطينيني في تطوير  خاصة، مساعدة 
كبير  بشكل  خالها  من  ت��زداد  أج��واء  ستوجد  لكنها  ال��ص��راع،  تنهي  لن  ذات��ه��ا،  بحد 
الليكود بصورة  السياسية.  وستعمل حكومة برئاسة  املفاوضات  احتماالت جناح 
ب�  تسميته  على  اصطلح  م��ا  ه��و  ]وه���ذا  امليدانية«  األوض���اع  تغيير  أج��ل  م��ن  ف��وري��ة 

»السام االقتصادي«[.
الثاني- املوافقة على »مبدأ التقسيم« من خال قبول »مقاربة الدولتني«.  وبغض 
النظر عن رؤية اليمني في إسرائيل جوهر الدولة الفلسطينية التي ستقوم، فإن مجّرد 
هذه املوافقة تعني، أو من املفترض أن تعني، أن ذلك اليمني، وعلى وجه التحديد الذي 
ميثل حزب الليكود عليه، ال ميلك بدياً ممكناً آخر ل� »حل الدولتني«.  لكن في الوسع 
»كادميا«،  حزب  برنامج  ذات��ه  الوقت  في  هو  السياسي  البرنامج  هذا  أن  نضيف  أن 
للمعايير  الوسط، طبقاً  االنفصال عن غزة في صيف 2005 على  املعدود منذ خطة 
اإلسرائيلية، وهو حزب منسول في معظمه من اليمني اإلسرائيلي، ومن حزب الليكود 
قد »س��رق« خطاب رئيسة  نتنياهو  أن  إلى  أش��ار  بل كان ثمة من  الدقة.   على وجه 
»كادميا« احلالية ووزيرة اخلارجية السابقة، تسيبي ليفني، السيما أنها كانت تؤكد 
الدولة  تكون  أن  ض��رورة  وعلى  إسرائيل«،  »يهودية  ب�  االعتراف  شرط  على  دائماً 
الفلسطينية العتيدة منزوعة الساح، وتعارض حق العودة لاجئني الفلسطينيني، 

وهذه كلها هي األركان نفسها التي وردت في »برنامج نتنياهو اجلديد«.

عوامـل استقرار حكومة نتنياهو
أن  ش���يء،  أي  وق��ب��ل  أوالً  ه��و،  احلكومي  االئ��ت��اف  اس��ت��ق��رار  على  يحافظ  م��ا  إن 
الطابع  ذات  امليدانية  اإلسرائيلية  املمارسات  في  بتاًتا  يؤثر  لم  السالف  »التغيير« 
املستوطنات  في  البناء  وأعمال  باالستيطان،  يتعلق  فيما  وبخاصة  اإلستراتيجي، 
الفلسطيني شهد  النزاع اإلسرائيلي-  أن تاريخ  إلى األذهان هنا مقولة تؤكد  ]نعيد 
لها  وفقاً  احملتلة  املناطق  في  اإلسرائيلي  االستيطان  تسارع  وتيرة  كانت  معادلة 

متناسبة طردياً مع وتيرة تسريع املفاوضات[.
وثانياً، أن نتنياهو نفسه رهن أي »ثمرات« قد تترتب على هذا »التغيير«، ورمبا 
تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني، بشروط تفرغها من مضامني تنأى عن إجماع 

السياسة اإلسرائيلية العامة.
املختلفة  وحتركاته  نتنياهو  »برنامج«  ل��ق��راءة  أص��اً  معنى  ال  كله  ذل��ك  وف��وق 
خارج سياق »األخذ والعطاء« مع اإلدارة األميركية اجلديدة، برئاسة باراك أوباما، 
التي رفعت، منذ أن تسلمت مهماتها، لواء مطالبة احلكومة اإلسرائيلية احلالية أن 
تقبل »مقاربة الدولتني«، وأن تقوم بتجميد أعمال البناء في املستوطنات على نحو 
مطلق.  بل إّن لهجة »خطاب بار إيان«، من ألفه إلى يائه، وطريقة تسلسل وقائعه، 
تؤكدان أنه ُموّجه أساساً، حتى ال نقول حصرياً، إلى هذه اإلدارة.  فقد جتاهل نتنياهو 
مبعاهدتي  ينّوه  أن  اختار  حني  وفي  تامة،  تكون  تكاد  بصورة  الفلسطيني  الطرف 
السام اللتني وقعت إسرائيل عليهما مع كل من مصر واألردن، بوصفهما منوذجني 
مقبولني عليه للتسوية املتوخاة إسرائيلياً مع »الطرف العربي«، فإنه لم ينبس ببنت 
شفة فيما يخّص االتفاقات أو التفاهمات اإلسرائيلية- الفلسطينية السابقة، لئا يتم 
أنه عاوة على األهمية  تأويل ذلك بأنه يشّف عن تسليمه بها.  وقد صدق من رأى 
الكامنة في التركيز على ما قاله نتنياهو في سياق اخلطاب، فإّن التركيز في الوقت 

نفسه على ما لم يقله ال يعتبر أقل أهمية.
وحتى من قبل أن يلقي خطابه هذا، لكن في غم�رة جدل اتسم بقدر من احلّدة اندلع 
احلكومة  من  املطلوبة  السياسية  التحركات  بجوهر  يتعلق  فيما  أوباما،  إدارة  مع 
ُبّد  ال  أن��ه  إل��ى  إسرائيلية  سياسية  حتليات  حملت  اجل��دي��دة،  اليمينية  اإلسرائيلية 

الصدام  املطاف عن »معادلة سحرية« جتّنبه  نهاية  نتنياهو في  يتفتق ذهن  أن  من 
القاسي مع واشنطن، وتنقل الكرة من ملعبه إلى ماعب أخرى، ليس أبسطها امللعب 

الفلسطيني.
ول��دى ال��ع��ودة إل��ى م��ا ج��اء ف��ي أح��د ه��ذه التحليات، ف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ف��ي اليوم 
نفسه الذي ألقى الرئيس أوباما فيه خطابه املوّجه إلى العاملني العربي واإلسامي 
نتنياهو  أن  »يبدو  يلي:  ما  نطالع   ،)2009 حزيران  من  )الرابع  القاهرة  جامعة  في 
سيبذل كل ما في وسعه من أجل أن يتهّرب من املواجهة ]مع اإلدارة األميركية[، ولذا 
تقدمي  وإلى  الفلسطينية،  الدولة  فكرة  معارضته  عن  التنازل  إلى  مضطراً  فسيكون 
الرفض  يقوم  أن  األم��ل  س��ي��راوده  وعندها  أوب��ام��ا.   إل��ى  امليدانية  اإلجن���ازات  بعض 
العربي بتجميد العملية السياسية، وبذا فإنه يوفر على نفسه عناء مناقشة املسائل 
بن،  )أل��وف  والاجئني«  وبالقدس،  مستوطنات،  بتفكيك  املتعلقة  صعوبة  األكثر 

صحيفة »هآرتس«(.
لدى تطرقه حتديداً  املذكور نفسه وأش��ار،  التحليل  كاتب  وفي وقت الحق، عاد 
يتبنى  األخير  ه��ذا  أن  إل��ى  السياسية،  »التسوية«  من  املستجد  نتنياهو  موقف  إل��ى 
إليه  التوصل  مّت  ما  ]وبالذات  األخيرة  الفلسطينية  اإلسرائيلية-  التفاهمات  ب��إزاء 
التي عقدت بني رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابق، إيهود أوملرت،  اللقاءات  خال 
على  وإمن��ا  بها،  قبول  على  تنطوي  ال  نظرة  عباس[  محمود  الفلسطيني  والرئيس 
كونها دلياً قاطعاً آخر يثبت انعدام وجود طرف فلسطيني شريك لها، بل وشريك 
ديفيد  منذ فشل محادثات كامب  كما هي احلال  برمتها،  السياسية  التسوية  لعملية 
وطابا في العام 2000 ومطلع العام 2001 )صحيفة »هآرتس«، 15 متوز 2009(.  
وعلى ما يبدو فإن نتنياهو يواصل التمسك بهذه النظرة للتهرب من معضلة جتميد 
أي  من  لها،  يتعّرض  التي  والعاملية،  األميركية  الضغط  حملة  ولتفريغ  االستيطان 

»لدغ�ة« قد متّس سياسته العامة أو تطيح بائتافه اليمينّي.
تبقى  نتنياهو،  حكومة  ائ��ت��اف  تتهّدد  رمب��ا  التي  األزم���ة  ف��إن  ه��ذا،  على  بناء 
ينتهجها.   أن  وسعه  في  التي  السياسة،  محددات  لتجاوز  نيات  بوجود  محكومة 
وقد جاءت بعض التحركات والتصريحات األخيرة، من لدن وزراء معظم األحزاب 
الشريكة في االئتاف ووزراء من الليكود، لتوحي باحتمال نشوبها.  وتزامنت مع 
التوصل  بغية  األميركية  واإلدارة  اإلسرائيلية  احلكومة  جتريها  التي  احملادثات 
إلى صيغة اتفاق حول البناء في املستوطنات.  وهؤالء الوزراء هم وزير الشؤون 
اإلستراتيجية، النائب األول لرئيس احلكومة اإلسرائيلية موشيه يعلون، ووزير 
اإلعام يولي إدلشتاين )كاهما من الليكود(، ووزير الداخلية إيلي يشاي )شاس(، 
خال  ش��ّددوا،  وقد  اليهودي«(.   )»البيت  هيرشكوفيتش  دانيئيل  العلوم  ووزي��ر 
إضفاء  ض���رورة  على   ،2009 آب   17 ي��وم  الغربية  الضفة  ش��م��ال  ف��ي  لهم  ج��ول��ة 
العشوائية«.   االستيطانية  »البؤر  ب�  يسمى  ما  على  والشرعي  القانوني  الطابع 
بأنها  الغربية  الضفة  ف��ي  املنتشرة  االستيطانية  ال��ب��ؤر  وص��ف  يعلون  وان��ت��ق��د 
أن هذا التعبير غير قانوني.  ودعا إلى دراسة العودة إلى  »غير قانونية«، مؤكداً 
مستوطنة »حومش« الواقعة في شمال الضفة الغربية، التي مت تفكيكها ضمن خطة 
االنفصال عن قطاع غزة في صيف 2005.  ورأى أن االنسحاب األحادي من قطاع 
غزة »شكل زخماً قوياً لإلسام اجلهادي«، مؤكداً أن االنسحابات »تعزز اجلهاديني 
إثر  إلى أن »حركة »فتح« لم تتنازل عن نظرية املراحل« ]في  واإلره��اب«.  ولفت 
هذه التصريحات اشترك يعلون أيضاً في اجتماع ألنصار جناح »القيادة اليهودية« 
على  ضاٍر  بهجوم  وأرفقها  نفسها،  التصريحات  وكّرر  الليكود  داخل  تطرفاً  األكثر 
حركة »السام اآلن« اإلسرائيلية املناهضة لاستيطان في املناطق احملتلة، وعلى 
النخب اإلسرائيلية املؤيدة للتسوية السياسية[.  بدوره، أكد يشاي أن الوزراء ال 
إقامتها  متت  شرعية  مستوطنات  هذه  »وإمنا  عشوائية  استيطانية  بؤراً  يزورون 
بواسطة حكومات إسرائيل«.  وعبر هيرشكوفيتش عن ثقته بأن رئيس احلكومة 
بنيامني نتنياهو »يؤيد السماح مبواصلة النمو الطبيعي« في املستوطنات.  وأعرب 

عن اعتقاده بإمكان التوصل إلى اتفاق يتيح البناء في املستوطنات من دون اإلعان 
ليبرمان )»إسرائيل  أفيغدور  الوقت نفسه، واصل وزير اخلارجية،  عن ذلك.  في 
بيتنا«(، إطاق التصريحات، التي تكّرر عدم إميانه ب� »السام مع العرب«، وكان 
الستة عشر  األع��وام  اتفاق سام حتى في غضون  إلى  التوصل  أنه لن يتم  آخرها 
سنة  في  أوسلو  اتفاق  على  التوقيع  منذ  انقضت  التي  نفسها  األع��وام  ]أي  املقبلة 

.]1993
وال شّك في أن إعان الرئيس األميركي باراك أوباما، في نهاية شهر أيلول 2009، 
األقل  على  مفصلي،  مفترق  مبثابة  سيكون  األوس��ط،  الشرق  في  للسام  خطته  عن 
بالنسبة لسياسة حكومة نتنياهو.  غير أن األحاديث كلها بشأن بنود هذه اخلطة ال 

تزال مندرجة في إطار التكهنات فقط.
تبّرر  وجيهة  أسباب  اآلن  حتى  تظهر  ال  أنه  تقدير  دون  يحول  ال  ذلك  مجّرد  إن 
على  اإلسرائيلية  احلكومة  إليها  تستند  التي  البرملانية،  القاعدة  بزعزعة  االعتقاد 
خلفية سياسية محضة.  وهذا التقدير يستند إلى بضعة عوامل، نذكر منها العوامل 

الرئيسة التالية:
آب  آخر أسبوع من شهر  األخيرة ]خ��ال  األوروب��ي��ة  نتنياهو  أك��دت جولة  أوالً. 
األوسط،  الشرق  إلى  اخلاص  األميركي  املبعوث  مع  آخر  لقاء  شملت  التي   ،]2009
جورج ميتشل، أن الفجوة بني مواقف رئيس احلكومة اإلسرائيلية وبني مواقف وزير 
خارجيته بشأن احتماالت التوصل إلى »السام« ليست من صنف الفجوات التي تلغي 
إلى أجل غير مسمى، حتى لو استؤنفت  التقارب السياسي بينهما  احتمال استمرار 
املفاوضات مع الطرف الفلسطيني.  مثاً أعرب نتنياهو، خال لقاءاته السياسية في 
لندن، عن شكوكه بشأن احتماالت التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني، وفقاً خلطة 
قال  البريطانيني،  الصحافية  األعمدة  كتاب  كبار  مع  لقاء  وخ��ال  املتوقعة.   أوباما 
الفلسطينيني[، حتى لو انسحبت  إنه يعتقد أن من الصعب التوصل إلى اتفاق ]مع 

إسرائيل من آخر شبر من املناطق ]احملتلة[.
ثانياً. إن جّل االنتقادات، التي ُوجّهت إلى يعلون، كانت منحصرة في املنبر الذي 
اختاره من أجل اجلهر بآرائه، وهو اجتماع ألنصار جناح “القيادة اليهودية” األكثر 
تلك  جوهر  في  ال  أع��اه،  ُذك��ر  كما  فيغلني،  موشيه  يتزعمه  ال��ذي  الليكود  في  تطرفاً 
اآلراء، مبا يثبت وجود عدم اتفاق عليها.  فلقد أعلن يعلون، مثاً، أن من حق اليهود 
مؤيدي  رأي  عكس  فإنه  وب��ذا  كلها،  إسرائيل  أرض  من  بقعة  أي  في  يستوطنوا  أن 
حزب الليكود، في معظمهم، فضاً عن رأي إسرائيليني كثيرين ليسوا أعضاء في هذا 
احلزب.  ويرى بعض قادة الليكود أن هذا احلق، الذي حتدث يعلون عنه، هو عماد 
احلركة الصهيونية أوالً ودائماً، وأنه إذا كانت هناك خافات، في الوقت احلالي، بني 
إسرائيل وبني إدارة الرئيس أوباما في واشنطن، فإن السبب الرئيس الواقف وراءها 
يتعلق أكثر من أي شيء آخر بهذا احلق، وبعدم فهم مركزيته من طرف املسؤولني في 
واشنطن، الذين يعتقدون أن احملرقة النازية كانت العامل الرئيس خلف إقامة دولة 

إسرائيل، ال »احلق اليهودي«.
ثالثاً. وفقاً للمسار الذي سلكه نتنياهو، منذ »خطاب بار إيان«، وما زال متمسكاً 
به -وفي صلبه عدم النأي عن الشروط املسبقة التي وضعها لقيام دولة فلسطينية، 
وفي مقدمها جتريده�ا من الساح ومظاهر السيادة األساسية واعتراف الفلسطينيني 
ما  قومية،  دول��ة  إقامة  في  اليهودي  الشعب  بحق  اعترافهم  أي  إسرائيل،  بيهودية 
بقاء  واستمرار  العودة،  حق  عن  والتخلي  يهودية،  قومية  بوجود  االعتراف  يعني 
القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل، وهي شروط أقل ما يقال بشأنها إنها حتّول تلك 
الدولة إلى فكرة هزيلة، وتنّم في العمق عن مسعى إلى عرقلة قيامها- فإن التحركات 
والتصريحات السياسية، التي يطلقها وزراء في حكومته، وتبدو في الظاهر كما لو 
أنها تنطوي على استئناف على »برنامجه«، تعتبر معيناً له لتوضيح مدى صعوبة 
تليني موقفه حتى إزاء مطلب أولّي على غرار جتميد االستيطان، ناهيك عن املطالب 

األخرى األبعد مدى.

حكومة نتنياهو: هل من سبب وجيه يبّرر اهتزازها؟
بقلم: أنطوان شلحت



آفاق 8
برملـــــــــــانية

»وثيقة  عن  الغبار  لنفض  هادئة  محاولة  وصفه  ميكن  ما  مؤخراً  جرى 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  س��ر  أم���ني  أط��ل��ق��ه��ا  ك���ان  ال��ت��ي  ج��ن��ي��ف«، 
الفلسطينية ياسر عبد ربه، والوزير اإلسرائيلي السابق يوسي بيلني نهاية 
العام 2003، واستؤنفت حتركات جديدة لتبنيها كإطار جامع وبديل لصيغ 
للتوصل  حظاً  واألوف��ر  األنسب  إنها  مفادها  لفكرة  والترويج  األخ��رى،  احلل 
قد  األميركية  اإلدارة  بأن  تلميحات  وسط  إسرائيلية  فلسطينية  تسوية  إلى 

إليها. تدعم حاً يستند 
الثاثني  ف��ي  التقت  ري  ك��امل��ي  ميشلني  السويسرية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة 
املبادرة،  آفاق  معهما  وبحثت  ربه،  وعبد  بيلني  من  كاً  املاضي  حزيران  من 
بها  املرتبطة  التطبيقية  التفاصيل  وبعض  سويسرا،  ومتولها  ترعاها  التي 

إحيائها. وإمكانية 
مقتضبة  وإسرائيلية  وفلسطينية  سويسرية  تصريحات  من  ويتضح 
اللقاء، أن العمل على هذه املبادرة لم ينقطع خال األعوام الستة  أعقبت هذا 
ما  والتفاصيل،  املاحق  من  العديد  إليها  أضيف  حيث  إطاقها،  أعقبت  التي 
ضاعف حجمها عشر مرات، حيث قفز عدد صفحاتها من 47 إلى 470 صفحة، 
علماً أن شيئاً لم ينشر عن مجموعة اإلضافات اجلديدة التي أحلقت بها حتى 

اآلن.
جنيف،  وثيقة  بفرص  املتعلق  الرئيس  السؤال  التطورات  هذه  وتفرض 
وما إذا كان تضاعف حجمها سيضاعف من فرص جناحها في حتقيق السام 
أضيف  ال��ذي  »الصفر«  إضافة  جوهره  في  يتجاوز  لن  األم��ر  أن  أم  املنشود، 
لعدد الصفحات إلى حظوظ املبادرة التي أثارت من االنتقاد واملعارضة أكثر 

مما حظيت به من الترحيب والتأييد بني الفلسطينيني.
333 ص��ف��ح��ة، تتعلق  م��س��اح��ت��ه  م���ا  ت��غ��ط��ي  ال��ت��ي  م��ج��م��وع��ة اإلض���اف���ات 
بيان  أوض��ح  كما  تنفيذية  ماحق  عن  عبارة  وهي  امل��ب��ادرة،  بنود  بتفاصيل 
مقتضب لوزارة اخلارجية السويسرية، األمر الذي أكده أيضاً عبد ربه خال 
لقاء أجرته معه صحيفة »لوتون« السويسرية، حيث قال: إن مبادرة جنيف 

دعمت مباحق جديدة تتعلق باملياه والبيئة واألمن.
وبينما تشي تصريحات عبد ربه بأن ما أضيف إلى املبادرة من تفاصيل 
الذكر(،  آنفة  أقواله  من  يستنتج  )كما  فلسطينية  وموافقة  مبشاركة  مت  قد 
التي  الفلسطينية  املجموعة  أعضاء  أحد  وهو  اجلعبة،  نظمي  الدكتور  أن  إال 
من  وضعت  وامل��اح��ق  التفاصيل  ه��ذه  إن  يقول  الوثيقة،  وض��ع  في  ساهمت 
األمر  هذا  ويعنى  رفضها.   الذي  الفلسطيني  نظيره  دون  اإلسرائيلي  الفريق 
وضع  في  شارك  رمبا  أحدهما  اثنني؛  أصبح  يكون  قد  الفلسطيني  الفريق  أن 
اطلع  أن  بعد  ورفضها  استبعد  أو  يشارك  لم  واآلخ��ر  والتفاصيل،  املاحق 

عليها.

واشنطن، وثيقة جنيف و«عقدة حماس«
التحركات  أن  موضحاً  املبادرة،  هذه  إحياء  إمكانية  عن  ربه  عبد  وكشف 
الرئيس  حت��رك  أشاعها  ال��ت��ي  اإليجابية  ب��األج��واء  متصلة  ج��اءت  األخ��ي��رة 
األمر  وإسرائيل،  الفلسطينيني  بني  التسوية  بشأن  أوباما  ب��اراك  األميركي 
الذي شمل لقاءات متكررة عقدها أصحاب املبادرة مع ممثلي اإلدارة األميركية 
بعد انتخاب أوباما )حضر السفير السويسري في واشنطن بعضها( وفقاً ملا 

.)swissinfo.ch( نقله املوقع السويسري اإللكتروني
وكانت وسائل إعام إسرائيلية ذكرت نقاً عن رام إمانويل، رئيس فريق 
أن  ميكن  األوس��ط  الشرق  في  السلمي  احلل  معالم  إن  القول  أوباما،  رئاسة 

تقوم على أساس مبادرة جنيف.
وبالتوازي مع هذا، فإن احلكومة السويسرية التي ترعى مبادرة جنيف 
االنقسام  حالة  على  للتغلب  »حماس«  حركة  مع  اتصاالت  مؤخراً  مولت  قد 
تطبيقها  ط��ري��ق  ف��ي  ال��ع��وائ��ق  ك��أح��د  لها  ينظر  ال��ت��ي  الفلسطيني،  ال��داخ��ل��ي 
)املبادرة(، لكن القول الفصل يبقى بالطبع بيد سيد البيت األبيض »أوباما«، 

وما إذا كان سيختار الذهاب في مثل هذا االجتاه )وثيقة جنيف(.
وكان من بني املفاوضات مع حركة »حماس«، تلك التي متت في سويسرا 
املتحدة  األمم  مؤمتر  انعقاد  أثناء  )أي  املاضي  حزيران  من  و17   16 يومي 
عضو  اللندنية،  »احل��ي��اة«  صحيفة  حسب  وشملت،  العنصرية(،  حمل��ارب��ة 
امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي ف��ي »ح���م���اس«، ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��س��اب��ق ف��ي حكومة 
باسم  املقالة  احلكومة  في  الصحة  ووزي��ر  ال��زّه��ار،  محمود  هنية،  إسماعيل 
بيروت  في  احلركة  وممثل  النونو،  طاهر  احلكومة  باسم  والناطق  نعيم، 

والناطق باسمها أسامة حمدان.
»اتفاق  البعض  عليها  يطلق  التي  جنيف  وثيقة  على  القائمون  وي��روج 
يشمل  سام  اتفاق  إلى  للتوصل  إمكانية  عن  ويتحدثون  االفتراضي«  السام 

القضايا األشد صعوبة كالقدس، والاجئني.
األول��ى  للوهلة  تبدو  مناخات  من  األم��ر  ه��ذا  يخلقه  قد  مما  الرغم  وعلى 
كما  فالهوة  اآلم���ال،  إلشاعة  ومغاير  نقيض  األوه���ام  ترويج  ف��إن  إيجابية، 

بعد تضاعف حجمها من 47 إلى 470 صفحة!

إعادة وثيقة جنيف إلى طاولة التسوية .. تعزيز لألمل أم ترويج للوهم؟!
كتب غازي بني عودة:

تظهرها احلقائق على األرض ال تزال ضخمة وآخذة في االتساع.
تعدد احللول وثبات الرفض اإلسرائيلي

اإلع��ام،  وسائل  ممثلي  من  مجموعة  به  خص  لقاء  في  رب��ه  عبد  ويقول 
بينها موقع )swissinfo.ch( رداً على سؤال عما إذا كانت مبادرة جنيف ال 
تزال قائمة وصاحلة للتطبيق كأرضية حلل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
السام  م��ب��ادرة  وأف��ك��ار  الطريق  خ��ارط��ة  أف��ك��ار  نفسها  ه��ي  جنيف  »م��ب��ادرة 
العربية، التي تدعو إلى حل على أساس الدولتني وعلى أساس تنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية.  لذلك، فهي قائمة ما دامت إمكانية هذا احلل واردة«.
املبادرة  هذه  فرص  إن  قوله  عبر  املشكلة،  جوهر  ربه  عبد  يامس  وهنا 
الشرعية  وق��رارات  الدولتني  أساس  على  احلل  إمكانية  توفرت  ما  إذا  قائمة 
على  تفرض  ووق��ائ��ع  عنيداً  إسرائيلياً  رفضاً  ياحظ  املتتبع  لكن  الدولية، 
ويفرغه  احلل  هذا  مثل  يقوض  مبا  اآلن،  وحتى  أوسلو  توقيع  منذ  األرض، 

من جوهره.
التالي: طاملا أن مبادرة  ويفرض هذا األمر في أحد جوانبه طرح السؤال 
عبد  يقول  )كما  العربية  السام  ومبادرة  الطريق  خارطة  ذاتها  هي  جنيف 
مجموعة  أطلقتها  مبادرة  خلف  السير  ومل��اذا  املبادرات؟  تتعدد  فلماذا  ربه( 
فلسطينية إسرائيلية ال متلك من قوة الدفع نحو احلل ما قد متلكه السعودية 
بيروت،  في  العربية  ال��دول  جامعة  تبنتها  التي  العربية  امل��ب��ادرة  صاحبة 
فشلتا  م��ب��ادرت��ان  وهما  دول��ي��ة،  جلنة  خلفها  تقف  التي  الطريق  خ��ارط��ة  أو 
سبيل  على  اإلسرائيليني،  واملراوغة  التعنت  أمام  أصحابهما  يستسلم  ويكاد 

املثال؟!
اللجوء  مبررات  ينسف  ما  ربه  عبد  عن   )swissinfo.ch( موقع  وينقل 
ملزيد من االتفاقات أو املبادرات، مبا في ذلك بالطبع وثيقة جنيف، حيث يقول 
في سياق حديثه: إن ما يوجب التغيير في احلقيقة هي احلكومة اليمينية في 
إسرائيل التي تسير في تغيير نحو األسوأ؛ أي القبول بكانتونات فلسطينية 
من  ن��وع  أي  اإلسرائيلية،  الهيمنة  حت��ت  بعضها  م��ع  متصلة  وغ��ي��ر  مم��زق��ة 
القبول به  الفلسطينية حتت السيطرة اإلسرائيلية، وهذا ما ال ميكن  احملمية 
كاملة  فلسطينية  ودولة  لشعبني،  الدولتني  بحل  نتمسك  ألننا  اإلطاق،  على 
عليه  ومتق  ع��ادل  وح��ل  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   67 بحدود  السيادة 

لقضية الاجئني وفق القرار رقم 194.
ملثل  الفرصة  توفر  ال  جنيف  م��ب��ادرة  ف��إن  اإلع���ان،  ه��ذا  من  الرغم  وعلى 
كما  لتقويضها  أرضية  متثل  قد  فهي  ذلك،  من  النقيض  على  بل  احللول،  هذه 
دراسة  في  سليمان  فهد  الدميقراطية  للجبهة  السياسي  املكتب  عضو  يؤكد 

تفصيلية معمقة كان أعدها حول وثيقة جنيف بعد إعانها.
تبدو  شخصيات  جلهود  نتاج  أنها  من  الرغم  )على  جنيف  وثيقة  ومتثل 
املشاركة  أن  السيما  إسرائيلياً،  الستغالها  إضافية  فرصة  رسمية(  غير 
وغطاء  مبعرفة  األقل  على  أو  رسمية،  شبه  منها  جزء  في  كانت  الفلسطينية 

رسميني.
ورمبا تفسر هذه املسألة مسار الوثيقة التي تنحو باجتاه حل االختافات 
القضايا  مبختلف  املتعلقة  والفلسطينية  اإلسرائيلية  املواقف  في  الشديدة 
األسئلة  من  العديد  يطرح  ما  الفلسطينيني،  األضعف؛  احللقة  حساب  على 

أمام ما سجل من حتركات بهذا الشأن.
كان  إذا  وم��ا  اآلن،  التوجه  ه��ذا  مثل  ب��دواف��ع  املتعلق  ال��س��ؤال  أوالً  ويثار 
محصوراً مبجرد مساندة جهود اإلدارة األميركية للحل، أم أن األمر قد يقود 
الفلسطينيون،  قبلها  التي  احلل  ألسس  مغاير  آخر  سياق  إلى  األمور  حلرف 

 ،67 وأراض����ي  ال��دول��ت��ني،  )ح���ل  إل��ي��ه��ا  اس��ت��ن��اداً  السلمية  العملية  ودخ��ل��وا 
والقدس(. والاجئون، 

مبادرات على املقاس!
للتسوية  متتالية  ومقترحات  مبادرات  من  ظهر  ملا  خاطفة  نظرة  وتكشف 
مناورات  عن  عبارة  كان  منها  قسماً  أن  أوسلو،  واتفاقات  مدريد  مؤمتر  عقب 
وتفصيلها  حيناً،  اإلسرائيلي  الرفض  لتجاوز  أساساً  سعت  للحل  تكتيكية 
أنها  إلى  كثيراً  الفلسطينيون  يلتفت  أن  دون  غالباً،  اإلسرائيلي  للمقاس  وفقاً 
إسرائيل  السترضاء  األسفل،  نحو  مطالبهم  بسقف  تنحدر  مرة  كل  في  كانت 

التي ال تزال ترى في »إحال السام« تأبيداً جلميع مظاهر االحتال.
منوذجية  إلهاء  كوسيلة  تنقطع  لم  التي  امل��ب��ادرات  متوالية  واستخدمت 
كانت  فكلما  ال��ت��ق��دم،  وه��م  وت��روي��ج  امل��ك��ان  ف��ي  امل��راوح��ة  اس��ت��م��راري��ة  لتبرر 
اإلسرائيلي،  الرفض  بجدار  احلل  مقترحات  أو  صيغ  من  تلك  أو  هذه  تصطدم 
تظهر على الساحة مبادرة جديدة إلنقاذ سابقتها، نظراً ألن مشروع التسوية 
ما  وهذا  الفلسطينيني،  على  إسرائيل  به  ستجود  ما  انتظار  قاعدة  على  صمم 
تنازالت  سنقدم  أو  قدمنا  »لقد  العبرية  الدولة  ق��ادة  عند  األثير  القول  يفسر 

مؤملة« حني يتحدثون عن أيٍّ من أبسط احلقوق الفلسطينية.
على  تنطوي  جنيف  م��ب��ادرة  أص��ح��اب  حت��رك��ات  أن  م��ن  يستشف  وبينما 
التسوية،  نحو  مسعاه  في  األميركي  الرئيس  ملساعدة  يرمي  تكتيكي  ه��دف 
فإن العمل املتواصل والطويل على هذه املبادرة وما أجنز من ماحق قد سبق 
العمل  أن  ما يعزز فكرة  السلطة،  إلى  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  وصول 
تداوله حالياً  ملا يجري  على مسار وثيقة جنيف جاء منفصاً، ورمبا مغايراً 

عن مسار احلل.
للمسألة  النظري  اإلطار  حبيس  جنيف  مبادرة  فرص  عن  احلديث  ويبقى 
)في هذه املرحلة على األقل(، فاملعارضة الشديدة التي ووجهت بها فلسطينياً 
وي��ه��ودي��ة  األراض�����ي  وت��ب��ادل��ي��ة  ال��اج��ئ��ني  بقضية  يتعلق  ف��ي��م��ا  )وب��خ��اص��ة 
شهدته  ما  على  التكتم  سر  تفسر  ورمبا  املعيقات،  من  جانباً  تظهر  إسرائيل( 

املبادرة من متابعة أنتجت مجموعة املاحق التنفيذية التي لم تنشر بعد.

تقنية احلل .. واحلق
وتتعامل مبادرة جنيف )في أحد منطلقاتها على األقل( مع قضايا اخلاف 
إجرائية  كمسائل  الفلسطينية،  احلقوق  ذلك  قلب  وفي  اإلسرائيلي،  والتعنت 
على  يراهنون  الذين  املبادرة  على  القائمني  مهارة  خال  من  حلها  ميكن  فنية 
إمكانية أن تفرض وثيقة جنيف نفسها على الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي 

كأمنوذج أو كصيغة »معقولة« للتسوية، كما يقولون.
اإلسرائيليني  بني  السام  وأنصار  دعاة  من  وهو  سابيا،  برنارد  ويشير 
املكثف  السكان  بالتحاق  تتعلق  احلقيقية  »املشكلة  أن  إل��ى  والفلسطينيني، 
مثل  حساسية،  األكثر  بالقضايا  يتعلق  فيما  وبخاصة  التسوية،  مبشروع 

مسألتي الاجئني والقدس«، كما نقل عنه موقع »سويس انفو«.
من  ج���زءاً  كونه  يعدو  ال  ح��راك  م��ن  يجري  م��ا  أن  ال��ق��ول  ه��ذا  م��ن  ويتضح 
مبشروع  املكثف  الفلسطينيني  التحاق  إلى  الوصول  ألن  املكان،  في  املراوحة 
لم  أمر  وه��ذا  الدنيا،  ومطالبهم  حقوقهم  من  يقترب  أن  أوالً  يتطلب  التسوية 
حتققه مبادرة جنيف بصورة متيزها عن غيرها من صيغ احلل، بل إنها وعلى 
أدنى بكثير  إلى مستويات  الفلسطينية  املطالب  النقيض من ذلك تدفع بسقف 
هذه  لبنود  التفصيلية  دراسته  في  سليمان  فهد  يقول  كما  مطروحاً،  كان  مما 

اجلعبةبيلنيعبد ربه
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املبادرة.
السياق  غرايلساّم�ر  إيان  اإلسرائيلي  األكادميي  ويامس 
ال���ذي ج���اءت ف��ي��ه م��ب��ادرة ج��ن��ي��ف، وي��ق��ول: ل��ق��د ك��ان��ت م��ب��ادرة 
لدى  األفكار  من  لعدد  للترويج  محاولة  ش��يء،  كل  قبل  جنيف 
الذين  دور  ومتّث�ل  سواء،  حد  على  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 
األفكار، وسمحوا  االتفاق، في توضيح بعض  إلى هذا  توّص�لوا 

بالسير إلى األمام على ُط�رٍق لم ُت�ستكشف سابقاً.
وي���ب���ق���ى م���ق���ي���اس ال���ت���وص���ل إل����ى ح���ل م���رت���ب���ط���اً ب��ت��ق��ل��ي��ص 
ح��ج��م ال���ه���وة ف���ي امل���واق���ف، وه����ذه ال ت����زال واس���ع���ة وع��م��ي��ق��ة، 
ف��اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون اب��ت��ع��دوا ع��م��ا ق��ِب��ل ب���ه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون على 
أكثر  أصبح  اإلسرائيليني  من  اليوم  مطروحاً  بات  وما  مضض، 
دخلوا  الفلسطينيني  أن  علما  عدة،  سنوات  قبل  كان  مما  تشدداً 
عملية السام على أساس احلد األدنى من حقوقهم غير القابلة 
على  الشعبي  املستوى  )ع��ل��ى  ال��ت��ن��ازل  أو  امل��س��اوم��ة  م��ن  مل��زي��د 
األقل(، ما يجعل فرص املبادرة ضعيفة حتى لو أُتبعت باملزيد 
التفاصيل  في  وليس  املبادئ  في  يكمن  اخللل  ألن  املاحق،  من 
حقيقي  حل  نطاق  خ��ارج  الاجئني  فبقاء  »الفنية«،  والقضايا 
امل��دى  على  الدميومة  احل��ل  ه��ذا  ملثل  يتيح  ل��ن  م��ث��اً،  لقضيتهم 

األقل. على  البعيد 

الفلسطينية باملطالب  هبوط 
ق��د ي��ك��ون أخ��ط��ر م��ا ف��ي وث��ي��ق��ة ج��ن��ي��ف ع��ل��ى اإلط����اق أنها 
تتيح  التي  االم��ت��دادات  وبكل  باملاضي،  الصلة  قطع  على  تقوم 
اإلسرائيلي  االحتال  مواجهة  في  إليها  االستناد  للفلسطينيني 
في  ي��ب��رز  ح��ي��ث  الفلسطينيني،  ع���زل  ع��ل��ى  ج��اه��داً  يعمل  ال���ذي 
وحيدة  »مرجعية«  جعلها  إلى  يرمي  الذي  النص  مثاً  الوثيقة 
احملكم  فاخلط  املتحدة!  األمم  ق��رارات  من  سبقها  ما  لكل  بديلة 
الذي يربط بني الفقرات )من الديباجة إلى املواد 1، و16 و17( 
ك بها بإصرار  يظّهر فكرة محورية عند اجلانب اإلسرائيلي متسَّ
نظيره  على  فرضها  واس��ت��ط��اع  ن��اق��ص«،  ات��ف��اق  »م��ش��روع  ف��ي 
النص  إن��ه   .. ال��وح��ي��د  ال��ن��ص  ه��و  االت��ف��اق  وه���ي:  الفلسطيني، 
يقول  كما  س���واه،  مرجعية  وال  ب��ع��ده،  م��ن  مطالب  ف��ا  األخ��ي��ر، 

سليمان في دراسته التي أجنزها حول الوثيقة العام 2005.
فا  املطالبات،  إن��ه��اء  على  اإلص���رار  أم��ا  سليمان:  ويضيف 
احلقوق  صاحب  باعتباره  الفلسطيني  اجلانب  سوى  يخاطب 
الصياغات  إل��ى  مشيراً  الس��ت��رداده��ا،  يناضل  ال��ذي  املغتصبة 
ال��ت��ي اع��ت��م��دت مب��ا مي��س ج��وه��ر احل��ق��ائ��ق واحل��ق��وق واملطالب 
وطن  عن  بدياً  عليها  متنازع  أرض  عن  كاحلديث  الفلسطينية، 
باختيار  دي��اره��م  م��ن  ش���ردوا  الجئني  ع��ودة  واس��ت��ب��دال  محتل، 

أماكن سكن دائمة إلقامتهم.
ه��ذه  عليها  ت��ن��ط��وي  ال��ت��ي  املستقبلية  امل��خ��اط��ر  أب���رز  وم���ن 
الفلسطينية  »ال���ت���ن���ازالت  أن  س��ل��ي��م��ان،  ي��ق��ول  ك��م��ا  امل���ب���ادرة، 
الحقة،  مفاوضات  أية  في  ألصحابها  ملزمة  ستكون  املتضمنة 
املستوى  على  معيارية  قيمة  بالفعل  وتكتسي  ستكتسي  وأنها 
أكان  س��واء  الفلسطينية؛  احلقوق  مع  التعاطي  في  اخل��ارج��ي 
ذلك في سياق املفاوضات أم مبعزل عنها«، وأن »النص املعتمد 
املفاوض  سُيضطر  ال��ذي  السقف  ه��و  األح���وال  ك��ل  ف��ي  سيكون 

الفلسطيني للقبول مبا هو أدنى منه«.
تصوراً  تقدم  جنيف  وثيقة  أن  لاستنتاج  الباحث  ويذهب 
الدولية وفي  السياسة  املؤثرة في صناعة  املراكز  على مستوى 
التنازالت  على  يقوم  حاً  بأن  القناعة  يرسخ  الدولي،  املجتمع 
بحق  االعتراف  عدم  القدس،  تقسيم  أراٍض،  )ضم  الفلسطينية 
التحقيق،  به، وبالتالي ممكن  القبول  أمر ميكن  ( هو   .. العودة 
التقدم  أم��ام  األف��ق  بانفتاح  زائ��ف  مناخ  من  يشيعه  عما  فضاً 
ذروة  في  األم��ور  فيه  تكون  وق��ت  في  الدائمة«  »التسوية  نحو 
التصدي  في  للتساهل  ودولياً  عربياً  نزوعاً  يعزز  ما  تعقيدها، 
الشامل  احلل  أن  اعتبار  على  اليومية  اإلسرائيلية  لانتهاكات 

قابل للتحقق في املدى املرئي!

للتطبيق الوثيقة غير قابلة  اجلعبة: 
الوثيقة  في  التفاصيل  من  الكثير  أن  اجلعبة  ي��رى  ب��دوره، 
اتفاقية  إل��ى  حتولها  إمكانية  ويستبعد  للتطبيق،  قابلة  غير 
بشأن  انتقادات  من  لها  يوجه  ما  وأحقية  بصحة  ويقر  للحل، 

الصيغة التي عرضتها حلل مسألة الاجئني.
إل��ى حت��ري��ك األوض��اع  الوثيقة ه��دف��ت  إن  وي��ق��ول اجل��ع��ب��ة: 
واحلصار  ديفيد  كامب  فشل  )بعد  الفترة  تلك  ف��ي  السياسية 
غياب  ظل  في  الفلسطيني(  والشعب  القيادة  على  فرض  ال��ذي 
فلسطينياً. أن هناك شريكاً  مبادرات فلسطينية، وللتأكيد على 

للحل،  اتفاقية  جنيف  وثيقة  تصبح  أن  إمكانية  واستبعد 
السيما أن كثيراً من األمور فيها غير ممكن التطبيق، ورأى أن ما 

يقال بهذا الشأن )أن تصبح اتفاقية( ينطوي على مبالغة.
جنيف(  )وثيقة  فيها  املبادئ  فإن  باعتقادي  اجلعبة:  وقال 

ميكن أن تصلح حللول، وهي مستمدة من مبادئ عملية السام 
اتفاقية للحل، وهي تضع إطاراً  .. والوثيقة ال تصلح أن تكون 

للحل وليس حاً، وكثير من األمور فيها ال ميكن أن يطبق.
م��ن تفاصيل  وث��ي��ق��ة جنيف  إل��ى  أض��ي��ف  م��ا  أن  ع��ن  وك��ش��ف 
ينشر  أن  دون  م��ؤخ��راً  بشأنها  معلومات  )ت��س��رب��ت  وم��اح��ق 
ال���ن���ص( ك���ان ن��ت��اج ع��م��ل ال��ف��ري��ق اإلس��رائ��ي��ل��ي دون ش��ري��ك��ه 
أيضاً،  ورفضها  ب��ل  وضعها،  ف��ي  يسهم  ل��م  ال��ذي  الفلسطيني، 

حسب قوله.
وأض�����اف: ال ع��اق��ة ل���ي ب��ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ي أض��ي��ف��ت إل��ي��ه��ا، 
األغلب  وع��ل��ى  عليها،  الفلسطينية  امل��واف��ق��ة  تتم  ل��م  وامل��اح��ق 
فإنها جاءت من الشريك اإلسرائيلي، فهو الذي عمل عليها فقط، 
تتم  ل��م  لكن  فلسطينياً  نقاشها  ج��رى  فقد  دقيقاً  أك��ون  وح��ت��ى 

عليها. املوافقة 
جنيف،  وثيقة  في  ج��اء  ما  بعض  عن  اجلعبة  داف��ع  وبينما 
والسياق الذي جاءت فيه، فإنه أعرب عن تفهمه النتقادات الذين 

هاجموها ارتباطاً بقضية الاجئني على وجه اخلصوص.
للوثيقة  التي وجهت  االنتقادات  على سؤال حول  وقال رداً 
ب��ش��أن م��س��ائ��ل االع��ت��راف ب��� »ي��ه��ودي��ة ال��دول��ة«، وم��ب��دأ ت��ب��ادل 
هذه  من  واح��دة  كل  الاجئني:  ع��ودة  حق  وتقويض  األراض��ي، 
الوثيقة،  في  الدولة  بيهودية  اعتراف  فا  جواب،  لها  القضايا 
وم��ب��دأ ت��ب��ادل األراض���ي ه��و م��ب��دأ واف��ق عليه ال��رئ��ي��س ال��راح��ل 
أن  تستحق  فإنها  الاجئني  قضية  أما  حينه،  في  عرفات  ياسر 
مع  تتعامل  فالوثيقة  بشأنها،  النقد  الوثيقة(  )أي  لها  يوجه 

العودة فإنها تضيعه. أما حق  التعويض،  شق 
وأضاف رداً على ما يقال من أن وثيقة جنيف من شأنها أن 
تقود إلى خفض سقف املطالب الفلسطينية: الوثيقة واحدة من 
ملزمة  غير  وهي  املدني،  املجتمع  طرحها  التي  الوثائق  عشرات 
الفلسطيني، فمنظمة التحرير  وال ميكن اتهامها بخفض السقف 
عليها  موافقة  غير  إنها  تقول  أن  تستطيع  الفلسطينية  والقيادة 

وترفضها!

أبو ليلى: ثغرات تتعلق باملبادئ
املكتب  عضو  ليلى«،  »أب��و  الكرمي  عبد  قيس  النائب  وي��رى 
سجل  ما  أن  فلسطني،  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  السياسي 
جس  إطار  في  يندرج  جنيف  مبادرة  إحياء  بشأن  حتركات  من 
بعث  وف���رص  ل��ه��ا،  الفلسطيني  ال��ق��ب��ول  م��دى  وتقييم  النبض 
احلياة فيها، ويقول: هناك محاوالت إلحياء هذه املبادرة لكنها 
ال تزال في مجال جس النبض وسبر األغوار أكثر مما هي خطة 
املاحق  على  استمر  العمل  أن  من  الرغم  على  ستنفذ،  ملموسة 
الفرق  قبل  من  أع��دت  وثائق  وهناك  املاضية،  السنوات  خ��ال 
األمر  واقتصر  رسمياً،  عليها  نطلع  لم  لكننا  عليها،  عملت  التي 

اإلسرائيلية. الصحافة  إليه  أشارت  ما  على 
ونوه عبد الكرمي إلى ما تعانيه الوثيقة من ثغرات »تتعلق 
الثغرات يتعلق أوالً مبسألة  أن »أبرز هذه  باملبادئ«، موضحاً 
ت��ب��ادل األراض����ي ال���ذي ت��ق��دم��ه ال��وث��ي��ق��ة ك��ب��دي��ل ع��ن االع��ت��راف 
أس��س احل��ل، وثانياً  ك��أح��د   1967 ال��ع��ام  ب��ح��دود  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
تعبيراً  متثل  إسرائيل  بأن  الفلسطيني  االعتراف  إلى  إشارتها 
ع��ن ح��ق ت��ق��ري��ر امل��ص��ي��ر ال��ي��ه��ودي، وه���ذا ي��ت��م��اه��ى م��ع مسألة 

املفاوضات«. للتقدم في  يهودية دولة إسرائيل وجعله شرطاً 
مل��ا نصت  إل��ى م��ا ينطوي عليه ه��ذا األم��ر م��ن جت��اوز  ون��وه 
عليه قرارات الشرعية الدولية، مبا فيها القراران 242 و338، 
بني  ما  اعترافاً  تتضمن  التي  أوسلو  اتفاقات  في  جاء  ما  وحتى 

التحرير. ومنظمة  إسرائيل 
وي��ت��ف��ق ع��ب��د ال��ك��رمي م��ع ك��ث��ي��ر م��ن ال��س��ي��اس��ي��ني وامل��راق��ب��ني 
الاجئني،  لقضية  جنيف  وثيقة  معاجلة  بشدة  انتقدوا  الذين 
موضحاً »إنها وعلى الرغم من إشارتها إلى عودة الاجئني إلى 
لذلك  خيارات  خمسة  تقدم  فإنها  منها،  ش��ردوا  التي  األراض��ي 
ويكرس  العودة،  حق  عملياً  ويسقط  ينفي  مبا  الشروط  تثقلها 

التوطينية«. الطبيعة  ذات  األخرى  اخليارات 
وأضاف: هناك أيضاً معاجلة املسألة األمنية التي ال تنطلق 
الفلسطينية بل تعطي إسرائيل  للدولة  التسلح  من زاوية منط 
إقامة  وتتيح  الفلسطينية،  الدولة  سيادة  على  للتطاول  حقوقاً 
يسمى  ما  لها  وتوفر  أراضيها،  على  لها  أمنية  ومناطق  قواعد 
ال��دول��ة  ل��س��ي��ادة  جت���اوزاً  ميثل  كله  وه���ذا  فيها،  احل��ر  ب��امل��رور 

. لفلسطينية ا
ه��ذه  م��ن  تستفيد  رمب���ا  األم��ي��رك��ي��ة  »اإلدارة  ف���إن  وب���رأي���ه، 
مؤشرات  من  هناك  ليست  لكن  أفكارها،  بعض  لتتبنى  الوثيقة 
يشكل  قد  الذي  اإلطار  لتكون  الرئيسة  بعناصرها  قبولها  على 
جديدة،  أميركية  خطة  فعاً  هناك  كانت  إن  األميركية  اخلطة 
خارطة  خطة  فلدينا  جديدة،  خطة  إلى  بحاجة  لسنا  أننا  علما 
لتطبيق  آليات  مجرد  تكون  أن  ميكن  أوب��ام��ا  وخطة  الطريق، 

الطريق«. خارطة 

ساهمت سويسرا في التوّص�ل إلى مبادرة جنيف الشهيرة، أو كما تسمى أيضاً وثيقة جنيف، 
بدعمها  يحظى  بديل  س��ام  مخطط  وه��ي   ،2003 العام  األول  كانون  من  األول  في  أعلنت  التي 
ومتويلها، وقد صيغ أساساً من قبل الوزيرين السابقني، اإلسرائيلي يوسي بيلني، والفلسطيني 

ياسر عبد ربه.
أنشأت سويسرا شبكة دولية لدعم مبادرة جنيف، ضمت 33 دولة، من بينها 8 دول عربية.

95ر.  يعادل  السوسري  )الفرنك  سويسري  فرنك  مليون  1ر9  جنيف  مبادرة  ميزانية  تبلغ 
دوالر(.

مالياً  دعماً  أخرى  أطراف  مع  باالشتراك  سويسرا  قدمت  املاضية،  الست  السنوات  مدى  على 
سويسري  فرنك  مليون  يناهز  الله  ورام  أبيب  ت��ل  م��ن  ك��ل  ف��ي  جنيف  مل��ب��ادرة  العامة  لألمانة 

سنوياً.
تعّهدت  فيما  فرنك،  مايني   4 بحوالي  اليهودية  اجلاليات  وبعض  خاصة  مؤسسات  تبّرعت 
إعامية  م��ص��ادر  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً  إض��اف��ي،  مالي  دع��م  بتقدمي  شفوياً،  عنها(،  ُي�علن  )ل��م  دول   6

سويسرية مطلع العام 2004 )بعد عام من إطاق املبادرة(.
وثيقة  تقترحه  الذي  احلل  مبسار  تتعلق  وتفاصيل  ماحق  عدة  إجناز  مت  أنه  مؤخراً  كشف 

جنيف، ما ضاعف حجمها من 47 صفحة لتصبح 470 صفحة.
قال الدكتور نظمي اجلعبة، وهو أحد املشاركني الفلسطينيني في وثيقة جنيف، إن ما أضيف 
لم  الذي  الفلسطيني  نظيره  دون  اإلسرائيلي  الفريق  عمل  نتاج  كان  وماحق  تفاصيل  من  إليها 

يشارك في وضعها، بل ورفضها أيضاً.
واجهت وثيقة جنيف عقب إعانها معارضة فلسطينية شديدة نظراً لثغرات تتعلق بقضايا 
مختلفة كالسيادة، واألرض، والاجئني، كما تقول أوساط عديدة في تفسير أسباب معارضتها 

الوثيقة.
أبدى اجلعبة تفهمه ملا يوجه لوثيقة جنيف من انتقادات ارتباطاً مبعاجلتها لقضية الاجئني، 
وقال: الوثيقة تتعامل مع شق التعويض، أما حق العودة فإنها تضيعه، الفتاً إلى أن الكثير من 

بنود الوثيقة غير قابل للتطبيق.
في  تفلح  لم  لكنها  واسع،  نطاق  على  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  للمبادرة  الترويج  مت 
جلب أي التفاف شعبي يذكر لدى اجلانبني، وال تزال حبراً على ورق على الرغم مما حظيت به 
من متويل ودعم من شخصيات دولية مشهورة، كوزير خارجية فرنسا احلالي برنارد كوشنير، 

والرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، ورئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديا.
الفكرة  وتعود  كيلر،  اليكسيس  جنيف  جامعة  في  احملاضر  هو  جنيف  مبادرة  فكرة  صاحب 
إلى صيف العام 2001 بعد أن انهارت محادثات كامب ديفيد بني الراحل ياسر عرفات ورئيس 

الوزراء اإلسرائيلي حينذاك إيهود باراك.
العمل  بيلني  يوسي  السابق  اإلسرائيلي  اإلعام  وزير  صديقه  على  حينها  في  »كيلر«  اقترح 
ربه  عبد  ياسر  الفلسطيني  بنظيره  األخير  فاتصل  السام،  مسار  في  جديد  من  احلياة  لبعث 
واتفقا على إرسال مساعدين لهما إلى سويسرا لبدء مفاوضات سرية، حيث أرسا دانييل ليفي 
األميركي  الرئيس  مستشار  مالي  روب  لهما  وانضم   ،2002 العام  من  أي��ار  في  العمري  وغيث 

األسبق بيل كلينتون.
حيث  لها،  املكان  ووف��را  األول��ى  اللقاءات  السابق  والدبلوماسي  املصرفي  ووال��ده  كيلر  مول 
لم تدخل اخلارجية السويسرية على خط رعاية املبادرة إال في كانون الثاني من العام 2003، 

لتباشر بتوفير دعم مالي وسياسي للفكرة )جتاوز دعم املفاوضات السرية 300 ألف فرنك(.
منحت اخلارجية السويسرية »كيلر« جواز سفر دبلوماسياً، حيث قام برحات مكوكية بني 
التي كانت  فترة احلصار  املتحاورين خال  للجانبني  رسائل شفوية  الله، حاماً  أبيب ورام  تل 

تخضع له األراضي الفلسطينية آنذاك.
عاماً  تفاصيله  في  البحث  واستغرق  امل��ب��ادرة،  حجم  من   %25 بنحو  األم��ن  موضوع  حظي 
القياديني  من  وع��دد  متقاعدين  إسرائيليني  ضباط  ثاثة  أجراها  املفاوضات  من  العام  ونصف 

الفلسطينية. والشخصيات 
جنيف  وثيقة  إح��ي��اء  إع���ادة  صعيد  على  ملموسة  حت��رك��ات  املاضية  األش��ه��ر  خ��ال  سجلت 
إمكانية أن  إلى  البعض(، وصدرت تصريحات أحملت  بغية طرحها كخيار للتسوية )كما يعتقد 
تكون جزءاً من أسس احلل الذي تسعى إدارة أوباما للدفع به نحو طاولة التسوية في الشرق 

األوسط.
ت��ق��وم س��وي��س��را م��ن��ذ ع���دة س��ن��وات ب��ن��ش��اط ي��رم��ي ل��إلس��ه��ام ف��ي ال��ت��وص��ل إل���ى ح��ل للقضية 

الفلسطينية، وتلعب ما وصفه أحد الدبلوماسيني دور »املبتكر لألفكار« إلنهاء الصراع القائم.
ساهمت سويسرا في صياغة وثيقة تشير للمرة األولى إلى شروط حركة »حماس« للتوصل 

إلى هدنة طويلة األمد مع إسرائيل.
هنية،  إسماعيل  آن���ذاك،  الفلسطيني  ال���وزراء  لرئيس   2006 العام  في  الوثيقة  ه��ذه  ُقدمت 
الذي قام بدوره بتسليمها الحقاً إلى الرئيس محمود عباس، الذي لم ي�ُخف عدم رضاه إزاء تلك 

الوثيقة.
العنصر األساسي في هذه الوثيقة يكمن في استعداد »حماس« ملناقشة هدنة طويلة األمد مع 
إسرائيل، وليس اتفاق سام؛ ما يعني أن »حماس« قد تضمن وجود إسرائيل دون االضطرار إلى 

االعتراف رسمياً بالدولة العبرية.
ملدة  هدنة  على  تنص  السويسرية«  »الوثيقة  ف��إن  السويسرية،  »ل��وت��ون«  صحيفة  حسب 
عشرة أعوام بني »حماس« وإسرائيل، وقد ُوقعت باألحرف األولى من طرف مبعوث أو مبعوثي 
»برن«، حسب الصحيفة التي نقلت تصريحات القيادي في »حماس« محمود الزّهار، وقال فيها: 
بإيصالها  قاموا  الذين  للسويسريني  أفكارنا  نقلنا  لقد  الصهاينة،  مع  مباشرة  نتفاوض  لم  نحن 

أينما توجب إيصالها«.

احلكومة  ودور  جنيف  ب��وث��ي��ق��ة  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اس��ت��ق��اء  مت  م��اح��ظ��ة:   *
السويسرية في دعمها من موقع »سويس انفو« اإللكتروني.

وثيقة جنيف .. كيف ولدت؟ وأين أصبحت؟ 
والدور السويسري في دعم التسوية



آفاق 10
برملـــــــــــانية

الهدف املعلن للسياسة املالية واالقتصادية حلكومة سام فياض هو تقليل 
السلطة  فيها  تتمكن  نقطة  إلى  وص��والً  تدريجياً،  اخلارجي  الدعم  على  االعتماد 
الفلسطينية، أو »الدولة املنتظرة«، من االعتماد على الذات، على األقل في تغطية 
ذاك  إل��ى  توصلنا  السياسة  ه��ذه  أن  على  م��ؤش��رات  م��ن  فهل  اجل��اري��ة،  النفقات 

الهدف؟
مبقدار  للخزينة  مباشراً  دعماً  الفلسطينية  السلطة  تلقت  املاضي،  العام  في 
1673 مليون دوالر، وهو أعلى رقم من املنح منذ قيامها في العام 1994، وعلى 
الرغم من النمو املتحقق في االقتصاد الفلسطيني بفعل هذه املساعدات، فإنه منو 
هش، حيث تظهر التقارير احمللية والدولية أن االقتصاد ما زال يئن حتت معدالت 
أقل بكثير من مستوى  البطالة والفقر، وما زالت بيئة األعمال  من  عالية نسبياً 
استثمارات  ج��ذب  ع��ن  ناهيك  القائمة،  االس��ت��ث��م��ارات  على  احملافظة  م��ن  ميكن 
جديدة، ما يعني في النهاية أن اإلنفاق احلكومي ما زال يشكل احملرك األساسي 
لاقتصاد، وبالتالي فإن أي تأخر للمانحني في تسديد التزاماتهم ينعكس فوراً 
العام  بداية  منذ  وبخاصة  م��راراً،  تكرر  ما  وه��ذا  داخلية،  مالية  أزم��ة  شكل  على 

احلالي.
املاسة للدعم اخلارجي، رمبا لسنوات  رئيس احلكومة يقر بحاجة السلطة 
طويلة؛ سواء على شكل دعم مباشر للخزينة العامة أم على شكل متويل مشاريع 
في  امل��دى  بعيدة  السلطة  سياسة  أن  يؤكد  لكنه  امل��وازن��ة،  إط��ار  خ��ارج  تنموية 
متويل  في  اخلارجية  املساعدات  على  االعتماد  تقليل  إل��ى  تهدف  املالي  الشأن 

اإلنفاق اجلاري.
وقال فياض في تصريحات صحافية: تقوم سياسة السلطة في الشأن املالي 
على أساس حتقيق قدر أكبر من االعتماد على الذات في متويل اإلنفاق اجلاري 
 2008 العام  في  السياسة.   هذه  نتائج  نلمس  بدأنا  وقد  احمللية،  إيراداتنا  من 
تلقينا مساعدات قيمتها 1673 مليون دوالر لسد عجز املوازنة لتغطية اإلنفاق 
الدعم  أن  السلطة منذ نشأتها، في حني  أعلى مبلغ حتصل عليه  اجل��اري، وهذا 
لتغطية  مليون   300 إلى  إضافة  دوالر،  مليون   1150 يبلغ  العام  لهذا  املطلوب 
على  االعتماد  في  ملحوظ  انخفاض  ه��ذا  وف��ي  غ��زة،  قطاع  في  الطارئة  النفقات 

املساعدات اخلارجية.
وتابع: ما نتطلع إليه أن نصل إلى اليوم الذي نتمكن فيه من متويل نفقاتنا 
م��ا يحد م��ن ذل��ك أن االقتصاد  ال��ذات��ي��ة، لكن  إي��رادات��ن��ا  م��ن  اجل��اري��ة بشكل كامل 
وبخاصة  اإلسرائيلية،  امل��م��ارس��ات  بسبب  طاقته  بكامل  يعمل  ال  الفلسطيني 

حصار غزة.
بإنهاء  إال  اعتيادية  بحياة  ينعم  أن  الفلسطيني  لاقتصاد  ميكن  ال  وق��ال: 
أن رفع احلصار وإزال��ة احلواجز يسهم  االحتال، وإل��ى حني ذل��ك، فما من شك 
على  االعتماد  من  كبيرة  بدرجة  ويخفف  األم���ام،  إل��ى  االقتصاد  عجلة  دف��ع  في 

املساعدات اخلارجية، إلى جانب ترشيد اإلنفاق.
فياض، الذي عرض قبل أيام »وثيقة بناء الدولة«، وتهدف إلى وضع السلطة 
في جاهزية تامة إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة خال عامني، قال إن الشعب 
الفلسطيني »ال يتطلع إلى بناء دولة تقوم على املساعدات اخلارجية، وإمنا تقوم 

على أساس الوصول إلى نقطة نتمكن فيها من متويل نفقاتنا اجلارية«.

أزمات متتالية
في العام املاضي، سارت األمور املالية للسلطة بساسة كبيرة بسبب حماس 
على  »ح��م��اس«  ح��رك��ة  سيطرة  أعقبت  ال��ت��ي  األول���ى،  ف��ي��اض  حلكومة  املانحني 
السلطة  متكن  لم  مبساعدات  احلماس  هذا  ترجم  وقد  الساح،  بقوة  غزة  قطاع 
الفلسطينية من سد العجز في املوازنة، وإمنا مكنتها أيضاً من سد كل االلتزامات 
القطاع  السلع واخلدمات من  املوظفني ومستحقات موردي  املتأخرة من رواتب 
ال��دي��ون للقطاع املصرفي، وف��ي ه��ذا نفذت  إل��ى ج��زء كبير م��ن  اخل���اص، إض��اف��ة 

احلكومة في سنة ونصف ما التزمت بتنفيذه على مدى ثاث سنوات.
لكن مع تراجع حماس املانحني عموماً، والعرب على وجه اخلصوص الذين 
انخفض  فقد  و»ح��م��اس«(،  )»فتح«  الداخلي  االنقسام  طرفي  على  صبرهم  نفد 

مستوى تسديد االلتزامات بشكل حاسم منذ بداية العام احلالي.
فحتى نهاية النصف األول من العام احلالي، بلغ مجموع املساعدات املباشرة 
مليون  6ر72  مبعدل  أي  فقط،  دوالر  مليون   439 السلطة  خزينة  تلقتها  التي 
في  شهرياً،  دوالر  مليون   156 مبعدل  دوالر،  مليون   936 مقابل  شهرياً،  دوالر 

النصف األول من العام 2008.
فواتير  أثمان  إسرائيل  خصم  يشمل  )مبا  احلكومي  اإلنفاق  ارتفع  باملقابل، 
اخلدمات من عائدات املقاصة( من 1346 مليون دوالر في النصف األول من العام 

فيما تسعى حكومة فّياض إلى االعتماد على الذات وتطبيق »وثيقة بناء الدولة«

االحتالل إشارة ضوء حمراء تعترض النمو االقتصادي
وترهن حل األزمة املالية باملساعدات اخلارجية

* التراجع الكبير في مدفوعات املانحني للميزانية ساهم في تفاقم األزمة املالية
* البنك الدولي: القيود اإلسرائيلية حتول دون أي حتسن حقيقي في النشاط االقتصادي

كتب جعفر صدقة:

املاضي مبعدل 224 مليون دوالر شهرياً، إلى 4ر1506 مليون دوالر في النصف 
األول من العام احلالي، مبعدل 251 مليون دوالر شهرياً، وذلك على الرغم من 
االنخفاض في فاتورة الرواتب نتيجة تسديد كامل مستحقات املوظفني بحلول 

نهاية العام املاضي.
التي  املبالغ  إلى  رئيسي  بشكل  العام  اإلنفاق  حجم  في  االرتفاع  هذا  ويعود 
احل��رب  ان��ت��ه��اء  بعد  غ��زة  لقطاع  ف��وري��ة  إغ��اث��ة  ب��رام��ج  احل��ك��وم��ة على  صرفتها 

اإلسرائيلية األخيرة على القطاع في كانون الثاني من العام احلالي.

اإليرادات
وإضافة إلى التراجع الكبير في مدفوعات املانحني مليزانية السلطة، فقد طرأ 
انخفاض حاسم في اإليرادات احمللية، من 3ر906 مليون دوالر في النصف األول 
من العام املاضي إلى 5ر668 مليون دوالر في النصف األول من العام احلالي، 
عائدات  من  املتأخرات  لكامل  إسرائيل  حتويل  إل��ى  أساسي  بشكل  ذل��ك  ويعود 

املقاصة إلى السلطة بحلول نهاية العام املاضي.
وقال وزير التخطيط السابق سمير عبد الله ل� »آفاق برملانية«: هذا العام شهد 
أزمات أشد وطأة من سابقاتها،  السلطة في  إلى دخول  أديا  متغيرين أساسيني 
السلطة  املانحني، والثاني نضوب مصدر ساعد  األول يتمثل بانخفاض حماس 
التي  املقاصة  بعائدات  ويتمثل  املاضي،  العام  في  بالتزاماتها  الوفاء  على  كثيراً 

كانت حتتجزها إسرائيل، وهذا املصدر لم يعد موجوداً هذا العام.
ومع ذلك، يرى عبد الله أن سياسة السلطة املالية واالقتصادية أدت إلى تقليل 
االعتماد على الدعم اخلارجي، حيث انخفض احتياجها للمساعدات اخلارجية من 
لكل  إلى حوالي 40 سنتاً  املاضي،  العام  أنفقته في  لكل دوالر  حوالي 52 سنتاً 

دوالر تنفقه هذا العام.

تأتي الرياح مبا ال تشتهي السفن!
إلى  وص��والً  ال��ذات  على  االعتماد  زي��ادة  في  السلطة  تعول  م��اذا  على  ولكن 

االكتفاء الذاتي في تغطية اإلنفاق اجلاري خال السنوات القادمة؟
األس��اس��ي  ال��ه��دف  ف��إن  ن��ه��ار،  ليل  ف��ي��اض وأع��ض��اء حكومته  ي���ردد  حسبما 
للسياسة احلكومية يتمثل بتوفير بيئة متكن القطاع اخلاص من العمل بكفاءة، 

مبا ميكنه من حمل العبء األكبر في التشغيل خافاً للوضع السائد منذ سنوات، 
ال��ع��بء، ومب��ا يعني أي��ض��اً زي��ادة  حيث تتحمل احلكومة اجل��زء األك��ب��ر م��ن ه��ذا 
اإليرادات العامة نتيجة ازدياد نشاط القطاع اخلاص، ما ميكن احلكومة بالتالي 

من تخصيص موارد أكبر لإلنفاق الرأسمالي على املشاريع التطويرية.
احل��رب  شكلت  إذ  احل��ك��وم��ة،  س��ف��ن  تشتهي  ال  مب��ا  ج���اءت  ال���ري���اح  أن  غ��ي��ر 

اإلسرائيلية على غزة ضربة قاسمة خلططها االقتصادية والتنموية.
وقال وزير التخطيط علي اجلرباوي ل� »آفاق برملانية«: لم يتوقف األمر هذا 
العام على تراجع حماس املانحني، ونضوب عائدات املقاصة التي كانت حتتجزها 
إسرائيل، بل ترتب على احلرب اإلسرائيلية على غزة نفقات كبيرة ذات طبيعة 
العام 2009(، كما فقدت  طارئة )حوالي 300 مليون دوالر زيادة على موازنة 

السلطة حوالي 100 مليون دوالر شهرياً نتيجة احلصار اإلسرائيلي للقطاع.
بكثير،  أفضل  التوقع  على  السلطة  ق��درة  كانت  املاضي،  العام  في  وأض��اف: 
سواء جلهة تسديد املانحني اللتزاماتهم أو جلهة اإليرادات احمللية.  أما هذا العام، 
فالقدرة على التوقع في اجلهتني أقل بكثير، ما أدخل السلطة الوطنية في أزمة 

مالية حادة.

حلحلة األزمة
انفراجة مهمة، حيث  املالية للسلطة  األزمة  املاضيني، شهدت  في متوز وآب 
قررت  فيما  للخزينة،  مباشراً  دعماً  دوالر  مليون   200 املتحدة  الواليات  قدمت 
املوحد 200 مليون  إلى حساب اخلزينة  السعودية، بعد طول متنع، أن حتول 
ليرتفع  مليون يورو،  بقيمة 39  إضافيا  األوروب��ي متوياً  دوالر، وقدم االحتاد 
بذلك دعم االحتاد للموازنة إلى 207 مايني يورو )حوالي 294 مليون دوالر( 
منذ بداية العام احلالي، إضافة إلى حتويل مبالغ من مانحني آخرين: السويد 8ر4 
مليون يورو، والبنك الدولي 40 مليون دوالر.  وبذلك، يصل إجمالي املساعدات 
املباشرة التي تلقتها خزينة السلطة فعاً حتى نهاية شهر متوز املاضي حوالي 
العربية، وبترجمة  الدول  منها 110 مايني دوالر فقط من  703 مايني دوالر، 
قرار السعودية والبنك الدولي والسويد، يصل املبلغ إلى 8ر947 مليون دوالر، 
ما يعني أن السلطة ما زالت بحاجة إلى حوالي 200 مليون دوالر لسد العجز 
في املوازنة العامة، إضافة إلى 300 مليون دوالر لسد االحتياجات الطارئة التي 

فياض يدشن احد املشاريع
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ترتبت على احلرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة.
وأبدى فياض تفاؤالً كبيراً بإمكانية تغطية كامل العجز في املوازنة بحلول 
نهاية العام، وبخاصة بعد قرار السعودية حتويل 200 مليون دوالر، »فمستوى 

الدعم ينسجم مع احتياجاتنا من التمويل ملا تبقى من هذا العام«، حسب قوله.
املباشرة  السعودية  املساعدات  إجمالي  يرتفع  اجلديدة،  باملساعدة  وق��ال: 
للخزينة إلى 238 مليون دوالر منذ بداية العام احلالي، وفي هذا زيادة كبيرة 
ستساهم في رفع نسبة املساهمة العربية في دعم خزينة السلطة للعام احلالي 
من حوالي 15% حتى اآلن، إلى 44%، مقارنة مع 30% نسبة املساهمة العربية في 
الدعم الدولي لسد عجز املوازنة العامة للسلطة للعام املاضي.  نأمل أن نتمكن من 

احملافظة على هذه النسبة حتى نهاية العام.

عوامل سياسية وأخرى لها عالقة باألزمة العاملية
يعود  املانحني  اللتزامات  التسديد  مستوى  انخفاض  أن  اجل��رب��اوي  وي��رى 
لعوامل عدة، بعضها بسبب األزمة املالية العاملية، والبعض اآلخر، األكثر أهمية، 

يعود ألسباب سياسية.
هناك  لكن  املتوقعة،  مواعيدها  في  بالتزاماتها  أوف��ت  أط��راف  هناك  وق��ال: 
املالية  األزم��ة  بسبب  تراجعت  وإم��ا  التزاماتها،  تسديد  أخ��رت  إما  أخ��رى  أطرافاً 
العاملية، لكن هذا العامل هامشي، ألن الدول التي تأثرت مساعداتها به هي أصاً 
التزاماتها قليلة، وطاملا أن مدفوعات الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، أكبر 

مانحني، لم تتأثر.
العامل األهم برأي اجلرباوي، هو عامل سياسي، وبخاصة للدول العربية، 
»حيث أثر االنقسام وتأخر ترتيب البيت الداخلي على ممولني عدة، وهذا وضع 
خطير.  يفترض أن تكون هناك وحدة حال، وبخاصة بعدما جرى في قطاع غزة.  

كأنه ال يكفينا احلصار اإلسرائيلي للقطاع، وإمنا نزيد عليه«.
رافعة  الشيخ  ش��رم  في  املانحني  مؤمتر  يشكل  أن  املمكن  من  ك��ان  وأض���اف: 
ضغوط  ممارسة  على  قادرين  نعد  لم  االنقسام  بسبب  لكن  غ��زة،  قطاع  إلعمار 
أكثر كفاءة لرفع احلصار اإلسرائيلي على القطاع، مبا يفسح املجال أمام املانحني 

لإليفاء بتعهداتهم.

انتعاش اقتصادي
للحكومة  واالقتصادية  املالية  السياسية  أن  على  فياض  يصر  ذل��ك،  وم��ع 
أحدثت أثراً اقتصادياً واضحاً في الضفة الغربية، مبرزاً بعض األرقام الدالة على 
حدوث انتعاش اقتصادي، ومشيراً إلى أن األشهر الستة األولى من العام احلالي 
شهدت قفزة كبيرة في االستثمار في الضفة الغربية جتاوزت 300% مقارنة مع 

العام 2008 كاماً.
االقتصادي  النشاط  وتيرة  في  ازدي���اداً  هناك  إن  تقول  املعطيات  كل  وق��ال: 
واالستثمار، حيث أن األشهر الستة األولى من العام شهدت تسجيل 892 شركة 
االستثمارات  أن  كما  كاماً،   2008 العام  في  شركة   1223 مع  مقارنة  جديدة، 
خال الفترة نفسها زادت بنسبة 300% مقارنة مع العام 2008 كاماً، ونتوقع 

أن تظهر نتائج هذه التطورات بوضوح خال األشهر القادمة.
وأضاف: هناك مؤشرات أخرى مفادها أن هناك إقداماً من القطاع اخلاص على 
التوسع واالستثمار، ما يزيد الدخل ويخلق فرص عمل جديدة.  ما أمكن إجنازه 
للحركة  العام  املنحى  العام احلالي مؤشر واضح على  األول من  النصف  خال 

االقتصادية.
وشدد فياض على أن »هذه اإلجنازات لم تكن لتتحقق لو لم تتحقق حالة من 
االستقرار، ما يؤكد أن الواجب األهم للسلطة هو توفير األمن واألمان للمواطنني 
املائم  املناخ  توفير  على  وعملنا  ورزق��ه��م،  ممتلكاتهم  على  ليطمئنوا  جميعاً، 

ليتمكن القطاع اخلاص من اإلبداع واالجناز«.

مؤشرات منو لكنها هشة
بدوره، أشار اجلرباوي إلى ظهور مؤشرات على منو االقتصاد في العامني 
املاضيني، »لكنها مؤشرات هشة، فطاملا هناك احتال وما يرتبط به من إجراءات، 

فإن هذه املؤشرات قابلة لانقاب السريع«.
وتصويب  اجلديدة،  الشركات  تسجيل  في  من��واً  هناك  أن  صحيح  وأض��اف: 
أوضاع الشركات القائمة، وهناك جو من االستقرار واألمان، والثقة من ممولني 
بأن  داخلي  شعور  وهناك  للسلطة،  املالية  ب��اإلج��راءات  خارجيني  ومستثمرين 
كاٍف  غير  زال  ما  ذل��ك  كل  لكن  ع��ام،  بشكل  إيجابي  السلطة  توفره  ال��ذي  املناخ 
نقطة  إلى  الفلسطيني  باالقتصاد  للتقدم  املطلوبة  القفزة  إلح��داث  اإلط��اق  على 
يكون فيها غير قابل للعودة إلى أوضاع سابقة، فكل ما نقوم به ميكن أن تدمره 

إسرائيل بسرعة.
وتابع: طاملا بقيت إجراءات االحتال على حالها، فا إمكانية لتطور اقتصاد 
فلسطيني فعال وقوى، وطاملا أن االقتصاد هش وضعيف بسبب هذه اإلجراءات، 
فإن القطاع اخلاص، الذي يعول عليه في حتريك االقتصاد، لن يكون قادراً على 
النمو، وبالتالي فإن االعتماد على القطاع العام سيبقى أكبر مما ينبغي؛ سواء في 

التشغيل أم في كونه صماماً لألمان االجتماعي.

قدرة أفضل على التخطيط
ويشير اجلرباوي إلى حتسن قدرة السلطة الوطنية على التخطيط التنموي، 
-2008 ل��ألع��وام  التنمية  خلطة  إع��داد  من  املاضيني  العامني  خ��ال  حصل  »فما 
برامج  ف��ي  السلطة  مؤسسات  ب��ني  وتنسيق  جهد،  م��ن  فيها  وض��ع  وم��ا   ،2010
لها  اإلع��داد  التي يجري  الذي ترتب عليها، واخلطة  محددة، وبرنامج احلكومة 
البرامج  تشبيك  على  السلطة  قدرة  تنامي  إلى  يشير  هذا  كل  القادمة؛  للسنوات 
هناك  التنموي.   املجال  في  انسجاماً  أكثر  ص��ورة  يحقق  مبا  ببعض،  بعضها 

تخطيط أفضل، وتشبيك أفضل«.
محل  االح��ت��ال  حت��ت  ل��ه��ا،  والتخطيط  التنمية،  م��وض��وع  ك��ان  لطاملا  ل��ك��ن، 
انتقادات واسعة من قبل أطراف عديدة، بل وشككت هذه األطراف بإمكانية جناح 

أية خطة تنموية، لكن هذه االنتقادات والشكوك لم تثِن احلكومة عن املضي قدماً 
في تنفيذ خططها.

على  مفيد  غير  التشكيك  لكن  ج���داً،  مهم  األم���ور  تصويب  اجل��رب��اوي:  وق��ال 
اإلطاق.

لن  إنه  أيضاً  ومعروف  للجميع،  معروف  وه��ذا  موجود  االحتال  وأض��اف: 
يزيل نفسه بكل تبعاته.  إزالة االحتال بحاجة إلى جهد فلسطيني كبير ومكثف 
ب��ه.  نحن نقاوم االحتال وإج��راءات��ه بأشكال  القيام  وم��وّج��ه، وه��ذا ما نحاول 
مختلفة، منها تعزيز صمود الناس فوق أرضهم.  فهل من األفضل لصمود الناس 
وجود وظائف أم ال؟ وجود مدارس أفضل وطرق أم ال؟ كل ما نقوم به يأتي في 
هذا السياق، فنحن ال نستطيع التعويل فقط على الضغط الدولي على إسرائيل، 
مواجهة  على  ق��ادري��ن  فيه  نكون  وض��ع  إل��ى  وص���والً  بالبناء  االس��ت��م��رار  وإمن��ا 

االحتال وممارساته، ولسنا متكيفني معها.
رئيس  ط��روح��ات  م��ع  تنسجم  احلكومة  سياسة  ب��أن  تلميحات  على  ورداً 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو حول »السام االقتصادي«، قال اجلرباوي: 
حكومة إسرائيل ميكنها أن تفعل ما تشاء بوصفها سلطة احتال.  بالنسبة لنا 
يجب أن نفعل كل ما نستطيع من أجل املراكمة إلنهاء هذا االحتال وإقامة دولة 
النظر عما تقوم به  الهدف بغض  على ح��دود 67، سنبذل كل جهد لتحقيق هذا 

إسرائيل، ونحن ال ننتظر موافقتها على ما نقوم به.

البنك الدولي: دعم املوازنة ال غنى عنه
وف��ي وق��ت ي��رى فيه البنك ال��دول��ي أن ال��دع��م اخل��ارج��ي مل��وازن��ة السلطة 
وجود  يرى  فإنه  األساسية،  اخلدمات  تقدمي  مواصلة  من  لتمكينها  ضروري 
النظر في أسس  إع��ادة  ال��ذي يتطلب  األم��ر  اإلع��م��ار،  خلل جوهري في خطط 
طويل  الهدف  ض��وء  في  الفلسطينية  السلطة  إل��ى  املانحني  من  املقدم  الدعم 
األمد إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً، مستقلة عن املساعدات 
اخلارجية، حيث كشفت الدراسات »عن صورة معيبة على نحو جوهري في 

هذا املجال«.
وق���ال ال��ب��ن��ك ال��دول��ي ف��ي ت��ق��ري��ر أص����دره ف��ي ح��زي��ران امل��اض��ي، إن احل��رب 
اإلسرائيلية األخيرة على غزة »أحدثت تأثيراً هائاً، فيما لم تؤدِّ خطط اإلنعاش 
الواقع بسبب اإلغاق املستمر  إلى أي تأثير ملموس على أرض  وإعادة اإلعمار 
إلى جانب وجود بيئة  الذي حلق بالقطاع،  املفروض على قطاع غزة واخل��راب 

سياسية غير مستقرة في كل من مناطق السلطة وإسرائيل«.
كذلك، يرى البنك الدولي أن سلسلة املشاريع الصغيرة سريعة األثر، التي 
انطاق  وبالتالي  اخل���اص،  القطاع  اس��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  ب��ه��دف  السلطة  نفذتها 
االق��ت��ص��ادي  االن��ت��ع��اش  إح���داث  ف��ي  االق��ت��ص��ادي ثبت فشلها  ال��ن��ش��اط  وحتفيز 
األمني،  الوضع  في  النسبي  االستقرار  من  فترات  في  حتى  الضفة،  في  املطلوب 
زالت حتول دون أي حتسن حقيقي في  ما  اإلسرائيلية  القيود  أن  ما يؤكد على 

النشاط االقتصادي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ك��م الكبير م��ن امل��س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي تدفقت على 
اخلزينة العامة للسلطة في العام 2008، فإن هذه املساعدات لم تنجح في إحداث 
النمو املطلوب، حيث منا االقتصاد الفلسطيني بشكل هامشي بنسبة 2% في العام 
أن  الغربية، في حني  الضفة  االقتصادي في  النمو  النمو ناجت عن  2008، وهذا 

االقتصاد في قطاع غزة استمر بالتدهور.
ويرى البنك الدولي أنه في بيئة سياسة كالتي متر بها األراضي الفلسطينية، 
وريثما يتم إيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ينبغي االعتراف 
بأن هدف املعونة هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، وإبطاء التدهور االقتصادي 

واالجتماعي قدر اإلمكان، وليس لتحفيز النمو االقتصادي املستدام.
من  املقدمة  امل��ع��ون��ات  م��ن  كبيرة  كميات  هناك  ال��دول��ي:  البنك  تقرير  وق��ال 
املانحني لتوليد النمو ال يستهان بها، وعلى الرغم من التحسن املّطرد في مجال 

السلطة واحلكم واألمن، فإن اجتاه األمور هو عكس االجتاه املفترض أن حتدثه 
املساعدات الدولية.  التمويل من اجلهات املانحة يجب أن ترافقه جهود لتحسني 

البيئة لنمو القطاع اخلاص عن طريق احلد من القيود اإلسرائيلية.
أفضل  وف��ق  الفلسطيني،  االق��ت��ص��اد  ينمو  ب��أن  توقعاته  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
2010، و5ر%7  2009، و5ر6% في العام  السيناريوهات، بنسبة 5% في العام 
في العام 2011، فإن مستويات املعيشة ستبقى أقل بكثير من مستواها في العام 

.2000
اعتباراً  الفلسطيني  االقتصاد  القيود على  إسرائيل بتخفيف  بدأت  لو  فحتى 
من العام 2009، وحتققت نسب النمو املتوقعة خال السنوات الثاث القادمة، 
العام  أقل بنسبة 27% من مستواه في  العام 2011 سيبقى  الفرد في  فإن دخل 
2000، فيما يتوقع أن تبقى البطالة حول معدل 23% في العام 2011 مقارنة مع 

11% في العام 2000.

خطط تفّرخ خططًا
بدوره، يرى أستاذ االقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكرمي، أن اخلطط 

املتتالية للسلطة »تأتي من باب رفع العتب«.
وقال عبد الكرمي ل� »آفاق برملانية«: علينا اإلقرار بأن التخطيط مهم للغاية إذا 
قاد إلى حتقيق هدف حيوي يتمثل بتحديد األولويات، ومن ثم تخصيص املوارد 
ووقف  املتاحة،  للموارد  أمثل  استغال  يعني  وه��ذا  األس��اس،  هذا  على  الازمة 

اإلنفاق املزدوج، األمر الذي يحصل كثيراً في ميزانية السلطة.
وأضاف: ما أراه أن خطة تولد خطة، وإستراتيجية تولد برنامجاً، وكأننا في 
دوامة تخطيط وليس تخطيطاً فعلياً، وأخشى أن هذا دليل على أننا ال نعرف ما 

نريد، وما هي الطرق املناسبة لتحقيق ما نريد.
ويرى عبد الكرمي في وثيقة »بناء الدولة« التي أعلنها فياض قبل أيام، »سيراً 
مرجعيات  تتضمن  إستراتيجية  املطلوب  مطلوب.   هو  ملا  املعاكس  االجت��اه  في 

وخطط عمل، وليس مرجعيات تنبثق عنها إستراتيجيات وبرامج.
أنها لن  إال  التنمية،  التشكيك بنوايا وقدرات واضعي خطط  وتابع: دون 
لن  اخلطط  هذه  حتققها  التي  فالوفورات  املنشود،  الهدف  حتقيق  إلى  تؤدي 
نحن  طويلة.   سنوات  بعد  حتى  ال��ذات،  على  االعتماد  لتحقيق  كافية  تكون 
املساعدات  من  يغطى  دوالر  ملياري  إلى  يصل  مبقدار  كلي  عجز  عن  نتحدث 
العجز  إلى خفض جوهري في هذا  أن خطة تؤدي  اخلارجية، ومن يفترض 

فهو مخطئ.
بها غير شعبي  املوازنة غير مرن، واملس  الكثير من بنود  قائاً:  وأوضح 
وقد يثير ضجة اجتماعية غير مرغوبة، كالرواتب، والتحويات االجتماعية، 
والرعاية الصحية، فهذه جميعها بنود غير مرنة في طبيعتها، ومن الصعب 
من  فقط   %20-15 تشكل  فهي  خفضها،  ميكن  التي  البنود  أم��ا  بها.   التحكم 
البنود وال متس جوهر  أن اخلطط تستهدف هذه  أعتقد  لهذا  العامة،  املوازنة 

املوازنة.
التنمية ه��ذه جنحت في ترشيد  ي��رى أن »خطط  الكرمي  ف��إن عبد  وم��ع ذل��ك، 
ال��ذات  على  االعتماد  عن  احلديث  لكن  باحلكم،  املواطنني  ثقة  وتعزيز  اإلن��ف��اق، 
غير وارد، إال إذا حقق االقتصاد الفلسطيني منواً بنسبة ال تقل عن 7% على مدى 

سنوات متتالية«.
العام 2000، مع  اإلي��رادات بقيت على حالها منذ  أن  أن نتذكر  وق��ال: علينا 
م��رات   3 النفقات  تضاعفت  ح��ني  ف��ي  ضريبية،  غير  م��ص��ادر  م��ن  طفيفة  زي���ادة 

تقريباً.
توليد  ع��ل��ى  الفلسطيني  االق��ت��ص��اد  ق���درة  أن  ال��واض��ح  م��ن  وأض����اف: 
إما في خفض  يكمن  ال��ذات  االعتماد على  ليست كبيرة.  طريق  الضرائب 
النفقات بشكل كبير، أو رفع اإليرادات إلى ضعف ما هي عليه اآلن.  السؤال 

أيهما أسهل؟!

تسوق في احد املراكز احلديثة في جنني.
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* يقوم النظام االقتصادي في فلسطني على أساس مبادئ االقتصاد احلر ضمن 
االجتماعي  النمو  إلى تعزيز  الدولة  املشروعة واملسؤولة.  وتسعى  املنافسة  سياق 
التزامها  تأكيد  مع  الفلسطيني،  للشعب  العلمية  والتنمية  والثقافي  واالقتصادي 
اخلاصة،  االحتياجات  ل��ذوي  احلماية  وتوفير  االجتماعية  العدالة  أس��س  بضمان 

وللشرائح األقل حظاً في املجتمع.
الوطني  الوطني، وحترير االقتصاد  * حتقيق االستقال االقتصادي واالزده��ار 
أولوية  اإلسرائيلي  االحتال  القتصاد  والتبعية  والهيمنة  االرتهان  من  الفلسطيني 
ُتبنى  وفاعل  وناشط  ومتني  قوي  اقتصاد  أرك��ان  فعلى  قصوى.   فلسطينية  وطنية 

الدولة املقتدرة.
ميكن  ال  املستدامة  التنمية  أن  اإلدراك  ومع  االحتالية،  املقّيدات  جميع  وبرغم   *
بكل  القيام  علينا  يحتم  الوطني  واجبنا  ف��إن  االح��ت��ال،  استمرار  ظل  في  تتحقق  أن 
مبا  سراحه  وإط��اق  والتهميش،  التبعية  دائ��رة  من  اقتصادنا  إلخ��راج  نستطيع  ما 
يحقق ومُيَّكن من دعم مجهودنا لانخراط في عملية بناء مؤسسات الدولة وضمان 
االحتال  مخططات  مقاومة  صلب  في  يدخل  األمر  هذا  إجناز  على  والعمل  حتقيقها، 
شعبنا  قدرة  تعزيز  من  نتمكن  كي  لنا  ض��رورة  االقتصادي  النمو  فتحقيق  وإنهائه، 
التي  والبطالة،  الفقر،  مشاكل  معاجلة  خال  من  أرض��ه،  على  والثبات  الصمود  على 
ينتجها استمرار االحتال، ولكي ندعم مساهمة جميع فئات شعبنا في النضال إلقامة 

دولتنا التي تنعم باالستقال واالكتفاء الذاتي.
* تلتزم احلكومة باستمرار العمل على تنمية جميع مناحي االقتصاد الفلسطيني، 
وتطوير دعائم نظام اقتصاد حر وتنافسي يقوده التعاون الوثيق بني قطاع عام كفء 
وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق االزدهار لشعبنا.  
كما تلتزم احلكومة باتخاذ جميع اإلجراءات الازمة ومراجعة السياسات االقتصادية 
وحتفيز  احمللية  وم��واردن��ا  ق��درات��ن��ا  تطوير  نحو  التوجه  لتركيز  التنمية  وخطط 
يفضي  ومبا  املستدامة،  والتنمية  النمو  أُس��س  وحتقيق  لاستثمار،  اجلاذبة  البيئة 
وطأة  حتت  ذل��ك  حتقيق  أن  وم��ع  اخلارجية.   املساعدات  على  االعتماد  تقليص  إل��ى 
استمرار سياسات وإجراءات االحتال املقّيدة واملعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة، 
إمكانية متاحة  الواجب، واستغال كل  القيام بهذا  فإن احلكومة تؤكد على ضرورة 
لتحقيق االنطاقة الازمة، وبالتعاون مع املجتمع الدولي.  فهدفنا على املدى القريب 
فإن  األبعد  املدى  على  أما  الفقر،  وطأة  من  والتخفيف  االقتصاد،  حتفيز  في  يتلخص 
وتقدمي  بضائع  إنتاج  على  وق��ادر  املعرفة،  على  قائم  حيوي  اقتصاد  بناء  هو  هدفنا 
خدمات عالية اجلودة تكون قادرة على املنافسة في الوطن واخلارج، بحيث ُتشكل 

القاعدة االقتصادية املتينة أساساً لرخاء اجتماعي مرغوب ومطلوب.

في 150 كلمة فقط وردت ضمن 55 صفحة هي وثيقة »فلسطني: إنهاء االحتال 
وإقامة الدولة«، قدمت حكومة د. سام فياض في الضفة الغربية ما أسمته »رؤيتنا 
لدولة فلسطني«.  قليل من الكام عن رؤية ال رؤية فيها، في مقابل كثير من الكام عن 
أهداف ومهمات وزارات ومؤسسات لم تختلف عن تلك التي وضعت لها منذ بدايات 

تشكيلها كمؤسسات لسلطة احلكم الذاتي، دون أن تتحول إلى دولة.
فلسطينية  وثائق  في  تكررت  الدولة،  »صفات«  لبعض  »رؤي��ة«  عن  قليلة  كلمات 
سابقة، دون أن جتيب خطة احلكومة عن أسئلة تتكرر في كل صباح فلسطيني جديد: 
الدولة؟  جسد  متزق  مستوطنات  في  يقيمون  مستوطن  مليون  نصف  مصير  عن  ماذا 
وماذا عن الطرق االلتفافية واجلدار؟ وكيف جتسد السيادة في دولة مستقلة؟ وأين؟ 
وما هو املوقف من الدولة »منزوعة الساح«؟ وما هي عاقة الدولة مبايني الفلسطينيني 
خارطة  ام��ت��داد  وعلى  فيها  الاجئني  »ت��وط��ني«  سيناريو  ستواجه  وكيف  خارجها؟ 
الشتات؟ وكيف يستعد »مشروع الدولة« بعد عامني الستقبال مواطنيها »النازحني« 

منذ العام 1967 با خطط استيعاب وإسكان وتعليم وصحة وفرص عمل؟
في  عنها  اإلجابة  جتاهل  مت  فلماذا  اخلطة،  واضعي  ذه��ن  في  ت��دور  رمب��ا  أسئلة 

سياق التخطيط ل� »جتسيد الدولة«؟
قد يكون التفسير األهم أن السلطة ال تسيطر أصاً على مفاتيح عملية التخطيط 
والتنفيذ، وأهمها القدرة على استغال املوارد املتاحة لتنفيذ اخلطة.  فاملوارد املتاحة 
فعلياً هي تلك التي تقع في نطاق ما يحدده اتفاق أوسلو ضمن مناطق )أ(، وجزئياً 
وحتى  واالقتصادية،  اجلغرافية  الوالية  بحجم  محدودة  موارد  وهي  )ب(.   مناطق 
األمنية، لسلطة احلكم الذاتي، التي ال تستطيع في أحسن األحوال إال أن تقدم خدماتها 
في املناطق اخلاضعة إلدارتها.  خدمات جتعل من السلطة »أم البلديات« في الضفة 

الغربية.
يعني ذلك أن السلطة تفقد من الناحية الفعلية قدرة السيطرة على املسار العام 
الذي تنشده خطة احلكومة، أي حتولها مما يشبه البلدية الكبرى إلى دولة مستقلة.  
وال تعني محاولة التحكم باجتاه هذا املسار إال الدخول في صراع مع احملتل للسيطرة 
امل��وارد ومقومات حتقيق االستقال، ال اخلروج منه إلى فضاء الرهان فقط  على كل 
وتأجيل  قائم،  هو  ما  مع  التعامل  عبر  الصراع  حتييد  مظاهر  العالم.   مساعدة  على 
واقع  في  تقود  ال  النهائي،  احل��ل  قضايا  ح��ول  املفاوضات  نتائج  بانتظار  يتبقى  ما 
احلال إال إلى تكييف عملية بناء مؤسسات السلطة وفق ما يتيحه الوضع القائم، مبا 
يتسم به من تفوق لصالح االحتال في فرض الوقائع على األرض بقوة االستيطان، 
واجلدار، والساح من جهة، وكذلك في فرض حدود احليز العام املتاح لدور ووظائف 

* إدارة كفؤة للموارد املالية من خال:
مواصلة تنفيذ السياسات والتدابير للحّد من تزايد عبء فاتورة رواتب موظفي 
القطاع العام.  وأهم هذه التدابير يكمن في تقوية وإنعاش اقتصادنا الوطني، ما ينتج 

آفاقاً أرحب الستيعاب وظيفي أكبر في القطاع اخلاص.
باعتبارها  وامل��وازن��ات  واخلطط  السياسات  إع��داد  إج��راءات  دمج  في  االستمرار 
عن  للمساءلة  احلكومة  إخضاع  إل��ى  ترمي  التي  اإلستراتيجية  في  مهمة  مكّونات 
وإخضاع  املانحة،  الدول  مُتّولها  التي  التطويرية  املشاريع  نفقات  فيها  مبا  نفقاتها، 

ذلك إلى إطار سياساتي وطني نابع من رؤية وأولويات فلسطينية.
م��ج��ال حت��دي��ث األنظمة  ف��ي  ال��ت��ي مّت حتقيقها  ال��ب��ن��اء على اإلجن����ازات  م��واص��ل��ة 
واإلجراءات التي حتكم عمليات اإلنفاق واحملاسبة من أجل تعزيز التحسينات التي 

أُدخلت على نظام املالية العامة، واالرتقاء بشفافيته ومسؤوليته.
* تخفيض االعتماد على املساعدات الدولية من خال:
ضبط النفقات وترشيدها، وبخاصة النفقات اجلارية.

تنمية اإليرادات احمللية وتوحيدها.
تنمية إيرادات الهيئات احمللية من ضريبة األماك.

تعديل قانون ضريبة الدخل، مبا مُيّكن من توسيع القاعدة الضريبية، ومواكبة 
التطورات في أعمال القطاعات االقتصادية.

اإلعداد  برامج  في  رئيساً  مطلباً  تشكل  الفلسطيني  االقتصاد  هيكلة  إع��ادة  إن   *
حقيقة  جت��اه��ل  ميكن  ال  املهمة،  ه��ذه  ف��ي  وللنجاح  املستقلة.   الفلسطينية  للدولة 
اإلسرائيلي  االح��ت��ال  عن  الناجتة  السلبية  ب��اآلث��ار  مثقل  الفلسطيني  االقتصاد  أن 
مبكوناته املختلفة: اإلغاقات، واحلواجز، واإلجراءات التعسفية التي ُتقّطع أوصال 
ينهب  ال���ذي  العنصري  الفصل  وج���دار  واألف����راد،  البضائع  ح��رك��ة  ومت��ن��ع  ال��وط��ن، 
االقتصاد من موارد أساسية متعددة، مبا فيها األرض، واملياه، والفصل الكامل لقطاع 
اخلنق  وسياسات  االستيطان  سياسة  في  واالستمرار  بالقدس،  واالستفراد  غ��زة، 

االقتصادي في كل املجاالت.
* إن القيود والعوائق الناجمة عن االحتال اإلسرائيلي تشكل العقبة األساسية 
أمام أي جهد فلسطيني وطني في إطار التخطيط لعملية إنعاش اقتصادي كخطوة 
املستدامة، وبلورة متطلبات  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  أولى باجتاه حتقيق 

وضع السياسات الازمة لتحقيق هذا الهدف االستراتيجي.
* اإلعداد لعملية اإلنعاش االقتصادي املُستدام، وحتضيراً إلعادة هيكلة االقتصاد 

كأساس لبناء الدولة الفلسطينية العصرية، وذلك باّتباع السياسات التالية:
فلسطني،  في  االستثمار  تشجيع  على  احلكومة  ستعمل  استثمارية:  بيئة  خلق 

أهم املبادئ والسياسات االقتصادية في »وثيقة بناء الدولة«

ال  اخلطة  عناوين  تفاصيل  فإن  وبذلك،  أخ��رى.   جهة  من  ذاتها  السلطة  وصاحيات 
ميكن أن تنفذ إال في سياق التوافق مع سلطة االحتال، طاملا أن هذه اخلطة ال تطرح 

سوى الفعل في نطاق مسار أوسلو وليس التمرد عليه.
واملقصود بتعبير »التمرد« هو تكثيف العمل الفلسطيني لبناء املؤسسات وتطوير 
خدماتها، عبر الصراع اليومي مع االحتال في احليز اجلغرافي احملدد فلسطينياً إلقامة 
الدولة، وهو حيز يشمل مناطق )أ وب وج(، أي كل األراضي الفلسطينية احملتلة منذ 
املؤسسات  االحتال ال يدور مثاً حول تطوير  فالصراع مع  العام 1967.   حزيران 
داخل املدن اخلاضعة أصاً لوالية السلطة، بل في ريف هذه املدن وعلى تخوم اجلدار 
كل  وقبل  طبيعية،  كمحميات  املصنفة  أو  املغلقة  العسكرية  واملناطق  واملستوطنات 

ذلك في قلب مدينة القدس.
وفي هذه املناطق، يأخذ مفهوم الصراع »فلسطينياً« معناه احلقيقي الذي افتقرت 
له خطة حكومة فياض: املقاومة بأشكالها املختلفة لدحر مخططات االحتال، وجعل 
االحتال.   لدحر  متهيداً  عنها،  يده  رفع  كلفة  تفوق  املناطق  هذه  على  سيطرته  كلفة 
ومثل هذه املقاومة فعل ال تدعيه حكومة فياض لنفسها، وهي التي تدرك قبل غيرها 
استحالة اجلمع بني السلطة واملقاومة في ظل الوضع القائم.  وحدها حركة التحرر 
في  اليوم  املركز  الصراع  حيز  ليطال  املقاوم  فعلها  متديد  على  القادرة  هي  الوطني 
هو  مل��ا  اهتمامها  الوطنية  احل��رك��ة  ه��ذه  أول���ت  إن  للسلطة،  اخلاضعة  غير  املناطق 
خارج نطاق دور ووظيفة السلطة؛ أي التركيز على عملية إعادة البناء الوطني على 
الفلسطينية احملتلة، السيما في مناطق الصراع احملتدم  مقاس كل خارطة األراضي 
خارج الكانتونات اجلاري ترسيمها في الضفة الغربية، واستعادة الوحدة الوطنية 

الداخلية بإنهاء االنقسام.
جتاهل الصراع الدائر وقضاياه اليومية في حياة املواطن، والقفز إلى »صف الكام« 
سياق  في  التكيف  إلى  بل  السيادة،  كاملة  املستقلة  الدولة  إلى  يقود  ال  واملؤثر،  املعبر 
يترك  ال  ال��ذي  اإلسرائيلي،  املشروع  تقدم  على  املترتبة  النتائج  مع  اليومية  املمارسة 

للفلسطينيني - حسب تعبير وزير التخطيط في حكومة فياض – إال »دولة البقايا«.
لم  التي  بنود اخلطة  الكانتونات من خال  التكيف في نطاق  تتبع مظاهر  ميكن 
من  املاضية  السنوات  طيلة  احلال  عليه  كان  عما  بجديد  اجلوهرية  الناحية  من  تأِت 
عمر السلطة.  بل أكثر من ذلك، فإن نحو 37 صفحة من مجموع صفحات اخلطة هي 
عبارة عما يسمى »قطع ولصق« من خطط سابقة، تضمنت أهداف الوزارات ومهماتها 
مناطق  ف��ي  أص��اً  تطبيقها  م��ن  السلطة  االح��ت��ال  مينع  ول��م  تقريباً،  تأسيسها  منذ 
لدور  احمل��ددة  بالقيود  االلتزام  سقفها  أن  طاملا  االحتال،  دحر  إلى  تؤدِّ  ولم  واليتها، 

السلطة ووظيفتها مبوجب اتفاق أوسلو وملحقاته.
أما املسار العام لتطور »كيان السلطة«، فهو ال يبدو خاضعاً إال مليزان القوى املختل 
لصالح االحتال في ظل تراجع دور احلركة الوطنية، واستمرار االنقسام الداخلي، 
»الكيان«،  ه��ذا  بناء  مسار  في  اخلارجي  التدخل  وزن  من  ذات��ه  الوقت  في  يعلي  مبا 

السيما وفق النموذج الذي تستعيره الواليات املتحدة من جتربتها في العراق.
وتبدي حكومة فياض انسياقاً وراء هذا النموذج القائم على الفكرة التي يلخصها 
أمن  وهو  األم��ن«.   عبر  »السام  كلمات  بثاث  دايتون  كيث  األميركي  األمني  املنسق 
يخضع العتبارات احملتل اإلسرائيلي ومصاحله بالدرجة األولى.  ولذلك، مثاً يقول 
الوطني  األمن  قوات  في حتويل  األراض��ي احملتلة حقق جناحاً  فريقه في  إن  دايتون 
في  والقانون  النظام  فرض  في  املدنية  الشرطة  تعاون  »جندرمة«،  إلى  الفلسطيني 
األمن  قوات  ووظائف  ورسالة  بنية  في  حتول  وهو  الفلسطينية.   السكنية  املناطق 
ال  التي  فياض،  حكومة  مع  والتوافق  بالتعاون  يتم  ال��دول��ة(  جيش  )ن��واة  الوطني 
تفصح عنه في خطتها، على الرغم من كونه يصب في صالح املوقف اإلسرائيلي الذي 
على  سيطرة  وال  سيادة،  با  الساح«  »منزوع  فلسطيني  كيان  إقامة  باجتاه  يدفع 

موارده األساسية وأجوائه ومعابره وغير ذلك.
ويذكر هذا املسار الذي تقوده اإلدارة األميركية بالتنسيق مع إسرائيل، بالتجربة 
األميركية في العراق ذاتها.  وكانت نقلت صحيفة »الشرق األوسط« )17 أيار 2007( 
»إش��راك  أن  العراقية،  القوات  لبناء  األميركية  اخلطة  حول  قوله  عراقي  ضابط  عن 
القطاعات العسكرية في مهام قتالية داخلية بأسلحة ومعدات خفيفة ضد أهداف غير 
واضحة املعالم بعدائها للوطن وخلف قيادات سياسية مثيرة للجدل، قد أفقد اجليش 
العراقي إرادة القتال، وحّوله إلى ما يشبه مبجاميع من اجلندرمة التي ال ترتقي إلى 

اجليوش النظامية«.
معها،  وبالتنسيق  السلطة  مبوافقة  الفلسطيني،  »ال��درك«  أو  »اجلندرمة«  بناء 
ومع إسرائيل، يحدد مسبقاً طبيعة مخاطر »دولة البقايا« فاقدة السيادة، ومنزوعة 
خطة  م��ن  ب��دالً  أم��ام��ه��ا،  األب���واب  فياض  حكومة  خطة  تفتح  أن  ميكن  التي  ال��س��اح، 
الفلسطينية،  تستهدف التصدي لهذا املسار، بإستراتيجية تضعها احلركة الوطنية 
مبوجبها  وحت��دد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  العليا،  الوطنية  باملرجعية  ممثلة 
ووظيفة  الذاتي  احلكم  سلطة  شكل  ضمنه  ومن  الوطني،  املشروع  لتحقيق  الطريق 
الواقع في  ودوره��ا ورمبا مصيرها، عبر مراكمة اإلجن��ازات والتغييرات على أرض 
على  بالقوة  يفرضه  ما  نتائج  مع  بالتكيف  أو  ظله،  في  وليس  االح��ت��ال،  مواجهة 

األرض الفلسطينية.

خطة حكومة فّياض: إنهاء لالحتالل أم تكّيف مع نتائج مشروعه؟!
بقلم: خليل شاهني

وذلك بإعطاء احملفزات الضريبية وغيرها للمستثمرين احملليني واألجانب لاستثمار 
اخلاصة  التشريعات  منظومة  تطوير  على  احل��ك��وم��ة  ستعمل  كما  فلسطني.   ف��ي 

باالستثمار وعلى تبسيط اإلجراءات التي تعيق االستثمار.
الثقافة  العمل اخلاص واحلر يعتبر جزءاً مهماً من  القطاع اخلاص:  تعزيز دور 
الفلسطينية.  وستعمل احلكومة على تعزيز دور القطاع اخلاص من خال إشراكه، 
القطاع  مؤسسات  تطوير  على  ستركز  كما  التنموية.   العملية  في  فعالة،  وبصورة 
في  فعالة  ب��ص��ورة  ومتثيلهم  منتسبيها،  خدمة  م��ن  لتمكينها  الفلسطيني  اخل��اص 

املنتديات كافة، وعلى األصعدة كافة.
دعم املنتجات واخلبرات الفلسطينية: ستعطي احلكومة األولوية في مشترياتها 
مع  يتعارض  ال  مب��ا  الفلسطينية،  واخل��ب��رات  للمنتجات  وخ��دم��ات،  بضائع  ك��اف��ة، 

املنافسة على أساس التكلفة واجلودة.
امل���وارد  وم��ح��دودة  البشرية  مب��وارده��ا  غنية  فلسطني  احمللية:  امل���وارد  تطوير 
نظام  بتوفير  وذلك  البشرية،  امل��وارد  تطوير  على  احلكومة  ستركز  لذلك  الطبيعية. 
تعليمي يلبي احتياجات السوق، ولتكون ذات إنتاجية عالية، وقادرة على املنافسة في 
ظل اقتصاد عاملي.  أما فيما يخص املوارد الطبيعية احملدودة، فستعمل احلكومة على 

تطوير أساليب إدارتها واالستفادة منها خلدمة املجتمع واالقتصاد الفلسطينيني.
والتصدير  اإلن��ت��اج  كلفة  رف��ع  ف��ي  ال��ع��وام��ل  أب���رز  لعل  التحتية:  البنية  تطوير 
الفلسطيني يعود إلى عدم توفر ما يكفي من البنية التحتية.  ولذلك، ستعمل احلكومة 
على تطوير البنية التحتية، من مناطق صناعية، وكهرباء، وطرق، ومعابر، وغيرها، 
الازمة خلفض كلفة اإلنتاج والتصدير، وبالتالي زيادة القدرة التنافسّية لاقتصاد 

الوطني على املستوى اإلقليمي والدولي.
املعرفية على مستوى  الثورة  الفلسطينية: في ظل  اإلبداعات  املعرفة ودعم  نقل 
العالم، ال بد لفلسطني أن تضطلع بدورها الائق، وذلك باالستفادة من خبرات الدول، 
وإفادة الدول مبا تكون فلسطني سباقة إليه.  وعليه، ستدعم احلكومة نقل اخلبرات 
واملعرفة الدولية إلى فلسطني لتطوير اقتصادها وإثرائه.  كما ستعمل احلكومة على 

تشجيع اإلبداعات الفلسطينية من خال تشجيع البحث العلمي والتطوير.
احلكومة  ستعمل  امل��ج��ال،  ه��ذا  ف��ي  وامل��ت��ع��دد:  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ن��ط��اق  توسيع 
أفضلية  فلسطني  تعطي  الدول  مع  التجاري  للتعاون  اتفاقيات  وتوقيع  تطوير  على 
املوقعة وتعميمها على  االتفاقيات  نوعية.  كما ستعمل على تنفيذ، واالستفادة من، 
فلسطني  النضمام  سعيها  في  احلكومة  ستستمر  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  املستفيدين. 
الدولية،  املنظمات  من  وغيرها  العاملية  اجلمارك  ومنظمة  العاملية  التجارة  ملنظمة 

كعضو كامل احلقوق.
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شكل عقد املؤمتر السادس حلركة »فتح« حتدياً ورهاناً.  كثيرون لم يتوقعوا 
لهذا املؤمتر أن ُيعقد.  وُعقد.  ومن توّقع للمؤمتر أن ُيعقد فإنه راهن على أن يجري 
أن أعضاء  املفاجأة  ذاتها.  وكانت  القدمية  القيادة  انتخاب  ترتيبه على نحو يعيد 

اللجنة املركزية القدمية لم يحققوا جناحاً كبيراً.  وهذا يحسب حلركة »فتح«.

التغيير وأوباما املنتظر
هذا  عقد  ل��دى  تغيير  حل��دوث  مهيأة  بها  احمليطة  والبيئة  »فتح«  حركة  ب��دت 
عشرون  اخلامس.   املؤمتر  انعقاد  على  عاماً  عشرين  بعد  يعقد  فاملؤمتر  املؤمتر.  
من  رافقها  وما  السلطة  بناء  محطات:  وعبرت  جت��ارب،  احلركة  فيها  شهدت  عاماً 
الوطن.   إلى  انتقالها من اخلارج  الفلسطيني.   بنية احلركة واملجتمع  تغيرات في 
املاثلة.   ونتائجها  الثانية  االنتفاضة  م��س��دود.   طريق  إل��ى  ووصولها  املفاوضات 
أم���ام حركة  ق��ط��اع غ���زة  ب��ع��ده��ا خ��س��ارة  التشريعية، وم���ن  االن��ت��خ��اب��ات  خ��س��ارة 
»حماس«.  التراجع من مكانة احلركة القائدة للنظام السياسي إلى موقع الشريك 

الثاني في هذا النظام.
في  تغيير  حل��دوث  كافية  كانت  النتائج  وبهذه  والتنوع،  احلجم  بهذا  جت��ارب 

حركة »فتح«، لكن هذا لم يحدث.
ليس فقط لم يحدث تغيير في حركة »فتح«، وإمنا أيضاً لم يظهر دعاة تغيير.  
 )Obama’s effect( �لم يظهر أوباما في »فتح«.  ولم تظهر مما بات يعرف دوليا ب
انتخابي كان  أع��راض في مؤمتر احلركة.  وكل ما ظهر في املؤمتر هو ص��راع  أية 

احلظ األكبر فيه لشخصيات ذات نفوذ سابق أو حالي في احلركة وفي السلطة.
بدت النقاشات السياسية والتنظيمية والفكرية فقيرة في قاعة املؤمتر.  وكان 
احلضور في القاعة يقل بصورة كبيرة أثناء النقاشات، وينتقل إلى سراديب كلية 

»ثيراسنطا«، حيث كانت جتري الدعاية االنتخابية وتعقد الصفقات.
في  ح��دث  قد  املرحلة،  ه��ذه  في  بوضوح  ظ��اه��راً  يكون  ال  رمب��ا  م��ا،  تغييراً  لكن 
إلى  التعمري( قدمت  املؤمتر.  فحركة »فتح«، وفق ما وصفها أحد قادتها )صاح 
مؤمترها العام وهي »حركة منهكة« و«موشكة على االنهيار«.  ورمبا كان التغيير 
الذي حدث هو وقف انهيارها.  فلو بقيت احلركة دون مؤمتر، ودون انتخابات، فإن 

مصيرها رمبا يكون في اجتاه آخر غير الذي اتخذته بعد االنتخابات.
ف��امل��ؤمت��ر، واحل����ال ه���ذه، وح��س��ب وص���ف احمل��ل��ل ال��س��ي��اس��ي ال��دك��ت��ور غسان 
مسار  إلى  احلركة  ويعيد  االنهيار،  يوقف  من  أو  املنقذ،  دور  لعب  رمبا  اخلطيب، 

احلياة من جديد.

املفاجأة األولى
ناخبيهم،  معهم  أحضروا  املرشحني  أن  ومنها  كثيرة،  ف  ُط��رَ املؤمتر  في  قيلت 
من  انتخاب  أجل  من  قدموا  املؤمتر  إلى  القادمني  كل  ليس  أنه  األول��ى  املفاجأة  لكن 
جلبهم ومنحهم العضوية.  بعضهم عمل ضد من أحضره.  وكما فسر أحد الفائزين 
إلى  قدم  فإن من  ذلك،  إشتية  الدكتور محمد  املركزية اجلديدة  اللجنة  في عضوية 
املؤمتر في الدفعة األولى لشخصية ما، رمبا قّدم له الوالء الكامل.  لكن من قدموا 
فإنهم  واألخ��ي��رة،  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  الثالثة  التالية:  الدفعات  في 
على األرجح توعدوا باالنتقام ممن أحضرهم على هذا النحو البائس، ووجهوا له 

الطعنات عند أول منعطف.
ل��ك��ن ف��ي ك��ل األح�����وال، ف���إن م��ا ش��اه��دن��اه ف��ي امل��ؤمت��ر ه��و »ف���ت���ح«.  رمب���ا ك��ان 
شعرها أكثر بياضاً، لكنها كانت »فتح«.  الوجوه كانت هي الوجوه »الفتحاوية« 
املؤسسات  وف��ي  والثانية،  األول��ى  االنتفاضتني  وم��ن  السجون،  في  نعرفها  التي 
والوزارات.  رمبا كانت احلصة األكبر للضفة الغربية، ألن كثيرين »ممن حضروا 
السوق تسّوقوا«، كما يقول املثل الريفي »اللي بحضر السوق بتسوق«، أي جاءوا 
وحصلوا على العضوية في املؤمتر، األمر الذي لم ُيتح لغيرهم في قطاع غزة أو 

في اخلارج.

الضفة  مّثلوا »فتح« ولم ميثلوا اجلغرافيا.  كثيرون من خارج  لكن احلضور 
حصلوا على تأييد في املؤمتر أكثر مما حصل عليه مرشحون من الضفة، مثل محمد 
دحان، الذي جنح في الضفة حتى قبل فرز أصوات غزة )حصل على 540 صوتاً، 
واحتل املرتبة 16 في الضفة قبل فرز أصوات غزة(، وسلطان أبو العينني من لبنان، 

وآمنة جبريل من لبنان التي حازت على أعلى األصوات في املجلس الثوري.
ووف����ق م��ا أظ��ه��رت��ه ال��ن��ت��ائ��ج، وح��س��اب��ات امل��راق��ب��ني امل��ط��ل��ع��ني، ف���إن تصويت 
املعسكرات لم يزد على 25 في املئة في املؤمتر، فيما كان الغالبية يدلون بأصواتهم 

وفق تقديراتهم الشخصية.
ذوي  فإن  أخ��رى،  أمكنة  في  جترى  التي  االنتخابات  من  كثير  في  وكما  لكن، 
لو  حتى  »املغمورين«،  املرشحني  من  أكثر  الناخبني  اهتمام  على  ح��ازوا  النفوذ 
متتعوا بسمعة ومواهب الفتة، إذ فاز ثاثة من قادة األمن السابقني، وخمسة من 
املدنية، ومسؤول كبير  الشؤون  القدمية، ورئيس هيئة  املركزية  اللجنة  أعضاء 
في التعبئة والتنظيم، ورئيس كتلة »فتح« البرملانية، ومسؤول منظمة التحرير 

في لبنان.

دفعة إضافية للشباب
منح عقد املؤمتر في الضفة الغربية ميزة للجيل الشاب في احلركة، إذ تعرض 
ملنح  الضفة  في  الفتحاوية  القاعدة  من  واسعة  لضغوط  املؤمتر  على  القائمون 
املشاركني  احلركة  ك��وادر  اعتراض  أث��ارت  وه��ذه  املؤمتر.   عضوية  منها  الكثيرين 
األخيرة  األسابيع  في  للمؤمتر  عضو   700 إضافة  اعتبروا  الذين  غ��زة،  قطاع  من 
قبيل انعقاده )فوق الرقم املتفق عليه وهو 1550( »إخاالً بالتوازنات.  التوازنات 
سمير  وصف  وفق  نفسها«،  الضفة  معسكرات  بني  والتوازنات  وغزة،  الضفة  بني 

مشهراوي، أحد قادة احلركة في غزة.
واملضافون أيضاً، لم يكونوا من معسكر واحد.  كانوا من كل املعسكرات.  لكن 
االنتفاضتني  شباب  وبخاصة  »الفتحاوي«،  الشباب  من  كانت  العظمى  غالبيهم 
األولى والثانية.  وحتى أولئك احملسوبون على شخص ما، فقد كان أمام كل واحد 
على  للمؤمتر  التحضيرية  اللجنة  فرضت  إذ  لهم،  للتصويت  آخر  خياراً   17 منهم 
كل ناخب اختيار عدد يساوي عدد أعضاء اللجنة املركزية.   فمن جلبه أحمد قريع 
أن يختار في ورقة  املدني، واحل��ال ه��ذه، كان عليه  أو محمد  أبو غربية  أو عثمان 

االنتخابات 17 عضواً آخر. وإذا لم يفعل فإن ورقته تعتبر الغية.

قوة الرئيس
إلشاعة  كافياً  حضوره  وك��ان  املؤمتر.   في  قوياً  عباس  محمود  الرئيس  ظهر 
االنضباط واإلنصات في كل جلسه حضر فيها.  وفي كل مرة كان فيها املؤمتر يشهد 
اضطرابا، كان الرئيس يحضر ويحمل اجلميع على اإلنصات.  قليلون جداً حتدوا 
إرادة الرئيس.  ورمبا يعود ذلك إلى أن الرجل هو رئيس السلطة الفلسطينية.  وهو 
املؤمتر.  هو اجلسر والرابط بني هؤالء األعضاء ومستقبلهم  األمل لكل عضو في 
املهني الشخصي.  فالغالبية العظمى، إن لم يكن جميع أعضاء املؤمتر، هم موظفون 
وعلى قائمة ال� )Pay Roll( للسلطة الفلسطينية.  وكما قال عضو في املؤمتر من 
ساحة لبنان، فإن الرئيس هو األمل له وألسرته، هو »األمل براتب أفضل، واألمل 

باحلصول على رقم وطني، وهوية«.
حضور الرئيس الطاغي كان كافياً للتغطية على، وطي، امللفات الصعبة املثارة 

في املؤمتر، وبخاصة امللفني املالي والسياسي، وملف سقوط غزة.
في  البحث  بهدف  املركزية  اللجنة  من  إداري  بتقرير  املؤمتر  في  أعضاء  طالب 
النقاش،  احتدم  وعندما  للحركة.   الضائع  ورمبا  واملبهم،  الغامض  املالي  الوضع 
حضر الرئيس، وصمت اجلميع.  فقد أبلغهم أن خطابه الذي استمر زهاء ساعتني 

هو التقرير اإلداري والسياسي للجنة املركزية.
وظهرت قوة الرئيس أيضاً، في عدم ظهور أي منافسة أو حتدٍّ أو حتى مشاكسة 

له في املؤمتر.  وحتى أولئك الذين دأبوا على مشاكسة الرئيس في اللجنة املركزية، 
مثل أحمد قريع، ونصر يوسف، لم يظهروا أي شيء من ذلك في املؤمتر.

وظهرت قوة الرئيس جلية في التصفيق الطويل واحلار الذي قدمه املؤمتر له، 
لدى ترشيحه من قبل الطيب عبد الرحيم رئيساً وقائداً للحركة.

وظهرت أيضاً، في قدرته على تأجيل ملفات إلى ما بعد املؤمتر، مثل البرنامج 
السياسي للحركة الذي صوت عليه املؤمتر، لكن الرئيس أحاله إلى املجلس الثوري 
عليها  ص��وت  التي  النسخة  تنقيح  إل��ى  يصار  أن  ه��ذه  واحل��ال  ويتوقع  إلق���راره.  

املؤمتر.

العرفاتية اجلديدة
أظهر الرئيس عباس في هذا املؤمتر نهجاً جديداً لم يعرف عنه في السابق، وهو 

االهتمام بالتفاصيل، واالستعداد والتحضير جيداً ملا هو قادم.
ع��رف عن »أب��و م��ازن« سفره ال��دائ��م خ��ارج ال��وط��ن، و«ه��روب��ه« من املشكات 
التي تواجهه في السلطة وفي احلركة.  فعلى سبيل املثال، أمضى الرئيس أكثر من 
نصف أيام السنة املاضية )2008( خارج الباد، زار خالها بلدان قليلة الفاعلية 
زيارة  في  يفكر  أن  قبل  وغيرها،  وسريانكا  الشيشان  مثل  الدولية،  السياسة  في 

محافظة في الضفة الغربية، مثل جنني أو غيرها.
لكن في هذا املؤمتر ظهر الرئيس مهتماً بكل شيء.  اختار من يدعمه في املؤمتر.  
تفاوض مع محمد غنيم )أبو ماهر( وأعاده إلى الوطن.  تفاوض مع سليم الزعنون 
رئيس املجلس الوطني، ووعده بالدعم.  أظهر إشارات دعم لصائب عريقات أيضاً.  
وفي املؤمتر، مرر قراراً يقضي بإبعاد اللجنة املركزية حلركة »فتح« عن احلكومة 
والسلطة وعن منظمة التحرير.  فهو يعتقد أن احلكومة لن يديرها بكفاءة عالية، 

عباس يرسي أسس »العرفاتية اجلديدة«

مؤمتر »فتح «: التغيير الذي لم يحدث
كتب محمد دراغمة:
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فياض،  س��ام  الدكتور  أمثال  املهنيني  س��وى  الداخلية  اإلشكاليات  من  أق��ل  وبقدر 
الى  وصلت  ما  إذا  لها  آخ��ر  ال  مشكات  له  ستخلق  الفتحاوية،  القوى  مراكز  وأن 

احلكومة.
اللجنة  على  الرقابية  اجلهة  ال��ث��وري،  باملجلس  اهتماماً  أي��ض��اً  أب��دى  عباس 
انتخابات  نتائج  على  واط��ل��ع  االن��ت��خ��اب��ات،  بعد  حل��م  بيت  إل��ى  ذه��ب  امل��رك��زي��ة.  

»الثوري«، ودعا أعضاءه إلى لقاء مشترك مع اللجنة املركزية.
عباس، أحيا طريقة عرفات الفردية في التحكم في املؤسسة، لكن بنكهة جديدة 

تناسبه، وميكن تسميتها »العرفاتية اجلديدة«.
فاللجنة  ان��ت��ص��اره.   أوج  ف��ي  عباس  ك��ان  االنتخابات  نتائج  ظهرت  وعندما 
املركزية اجلديدة متباينة فيما بينها، لكنها جتمع عليه، وال جتمع على أحد سواه، 
قريع،  مثل  مشاكسته،  على  دأب��ت  شخصيات  من  اللجنة  خلت  ومرجعاً.   رئيساً 

وفاروق القدومي، وغيرهما، فكان في أوج سعادته.

أمام مراكز القوى
مراكز  بعض  مطالب  أم��ام  االنحياز،  ورمب��ا  التردد،  بعض  أظهر  الرئيس  لكن 
القوى.  ظهر ذلك في تبنيه مطلب تخصيص »كوتا« لقطاع غزة تساوي ثلث أعضاء 
اللجنة املركزية، وثلث أعضاء املجلس الثوري، األمر الذي رفضته اللجنة املركزية، 
فكان املخرج حاً وسطاً يسمح للرئيس بتعيني أربعة أعضاء في اللجنة املركزية 

بعد رفع عددها من 21 الى 23 عضواً.
وظهر ذلك أيضاً، في متديد باب االقتراع لقطاع غزة حلوالي عشرين ساعة.

لكن البعض قدم تفسيراً سياسياً إلصرار الرئيس على تصويت آخر عضو في 
أعضاء  مبنعها  »حماس«  حركة  فرضته  الذي  التحدي  على  الرد  وهو  غزة،  قطاع 

املؤمتر من املغادرة للمشاركة في املؤمتر.

املعسكرات
ظهرت املعسكرات في املؤمتر منذ ما قبل انعقاده.  املعسكر األول كان معسكر 
من  كثيراً  يحمل  ال  متواضع  لكنه  األق��وى،  بل  ق��وي،  معسكر  وهو  عباس  الرئيس 
اإلشكاليات.  وهو ليس طرفاً في صراعات مع محاور ومعسكرات أخرى.  الرئيس 
املركزية  اللجنة  أعضاء  من  الثنني  للتصويت  املؤمتر  أثناء  واضحة  رسائل  وجه 
القدمية هما محمد غنيم )أبو ماهر( وسليم الزعنون )أبو األديب(.  وقد ُسمع يشيد 
بالرجلني في ثاث مرات.  وقال في حق غنيم إنه الرجل الذي رجح صوته انطاق 
الكفاح املسلح والرصاصة األولى في العام 64 عندما كانت اللجنة املركزية للحركة 
منقسمه في ذلك احلني حول بدء أو تأجيل الكفاح املسلح.  وحظيت إشارة الرئيس 
بتصفيق مدوٍّ كان كافياً لإلشارة إلى أن الرجل سينجح بأغلبية كبيرة.  وبالفعل، 

حصل غنيم على املوقع األول في انتخابات اللجنة املركزية.
واحلفاظ  احل��رك��ة  تأسيس  ف��ي  ودوره  بالزعنون  مرتني  عباس  أش��اد  ك��ذل��ك، 
عليها، ورفض محاوالت االنشقاق التي هددت أخيراً احلركة في إشارة إلى خطوة 

القدومي.
وبدا واضحاً أن الرئيس أراد بذلك االستعانة بدعم اثنني من ثاثة تبقوا على 
قيد احلياة من اجليل املؤسس ملواجهة أي حتدٍّ مستقبلي من اجليل الثاني أو الثالث 
الشخصية  آلخ��ر  حني  من  عليه  يشنها  التي  التشكيك  حملة  وملواجهة  جهة،  من 

الثالثة املؤسسة وهي القدومي.
ووفق مصادر مقربة من الرئيس، فإنه عقد اتفاقاً مع »أبو ماهر« يقضي بعودته 
ومشاركته في املؤمتر مقابل تعيينه أمينا للسر في احلركة، وهو ما مت الحقاً بعد 

التئام اللجنة املركزية املنتخبة.
وكان هناك أيضاً، مرشحون مفضلون للرئيس، في مقدمتهم عريقات.  وإن لم 
تظهر أي إشارات علنية على دعم الرئيس لعريقات، إال أن مصادر عديدة قالت أنه 

حتدث مع بعض »املفاتيح« االنتخابية وحثهم على العمل لصاحله.
باملشاكسة معه،  اتسمت مواقفهم  أحداً ممن  الرئيس في خطاباته  ولم يخص 
وبخاصة قريع، الذي ظهرت عامات عدم االرتياح عليه وهو جالس على املنصة 

في كل مرة أشاد فيها عباس بغنيم والزعنون.
الذين  املركزية  اللجنة  أع��ض��اء  م��ن  عباس  الرئيس  ع��ان��اه  م��ا  ذل��ك  يفسر  رمب��ا 
ميكن القول إنهم مارسوا ضغوطاً كبيرة عليه أثناء فترة التحضير للمؤمتر، مثل 
مطالبتهم بعقد املؤمتر في اخلارج، ثم مطالبتهم بحصر عدد أعضائه ب�640 عضواً، 
وأخيراً عدم االتفاق على موعد لعقد املؤمتر خال ثاثة أيام من االجتماعات عقدتها 

اللجنة في عمان.
وجلأ الرئيس إلى املجلس الثوري التخاذ قرار عقد املؤمتر في الوطن، ساحباً 

بذلك البساط من حتت أقدام اللجنة املركزية.
ولم يخِف عدد من أعضاء اللجنة أنهم اضطروا في ظل تلك اخلطوة إلى قبول 
عقد املؤمتر في الداخل ضد إرادتهم، مثل قريع الذي شكك بأن عقده في الوطن هدف 
إلى تسهيل ما أسماه عمليات التاعب والتزوير، التي قال إنها »قادت إلى صعود 
أربعة من قادة األمن واملنسقني مع االحتال إلى عضوية اللجنة املركزية«، مشيراً 
في ذلك الى كل من محمد دحان، وجبريل الرجوب، وتوفيق الطيراوي، وحسني 

الشيخ.
يضعون  كانوا  ألنهم  القدمية،  اللجنة  أعضاء  غالبية  من  التخلص  أراد  عباس 
أنفسهم على قدم املساواة معه، ورمبا أبعد من ذلك، إذ كانوا يعتبرون أن الفضل 
في زعامته يعود لهم ألنهم اختاروه خليفة للرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنه لم 

يرد لهم اجلميل في ذلك.

دحالن
كثيرون اعتقدوا أن دحان السياسي الشاب الذي ال حدود لتطلعاته، قد انتهى 
مع سيطرة »حماس« على قطاع غزة.  لكن املفاجأة كانت ليس في فوزه فحسب، بل 

أيضاً في دوره البارز وتأثيره على مجريات املؤمتر.
كان دحان أثناء املؤمتر الوحيد من بني املرشحني الذي يقود ماكينة انتخابية 
كبيرة.  ماكينة تتابع كل عضو في املؤمتر.  تتحدث معه.  تتعرف على توجهاته.  
ماكينة تابعت عملية التصويت عبر الهاتف لكل أعضاء املؤمتر من قطاع غزة الذين 

منعتهم »حماس« من مغادرة القطاع والوصول إلى املؤمتر.
لعب دحان بحرفية ظاهرة في املؤمتر، ولعبت عوامل عديدة لصاحله: مهاراته 
القيادية.  عاقته واتصاالته احلثيثة مع أعضاء املؤمتر.  إمكاناته املادية.  اتفقت 
غالبية املعسكرات على إسقاط دحان، لكنه جنح بقوة في الضفة الغربية، وقبل 

فرز صناديق قطاع غزة.
وعندما  غ��زة.   لقطاع  ب�»الكوتا«  أوالً  طالب  بأجندته:  املؤمتر  دح��ان  أشغل 
غضب من قريع طالب بتقرير مالي.  وفي خطوة هدفت إلى إظهار سلبيات وثغرات 
اللجنة املركزية القدمية، طالب بتقرير إداري.  هدد مرات عدة بانسحاب أعضاء غزة 
)فريقه( من املؤمتر.  ثم هدد بعدم الترشح.  وحتى عندما انتهى التصويت، طالب 

بتمديد التصويت.  ثم طالب بتمديد ثاٍن، وثالث، وفي كل مره كان له ما أراد.
بدأ دحان العمل للمؤمتر قبل فترة طويلة من انعقاده.  وشمل ذلك اجتماعات 
ال��وط��ن.  ذهب  ق��ادة األقاليم في اخل��ارج وف��ي  وات��ص��االت مباشرة وشخصية مع 
إلى األردن ومصر والتقى أعضاء األقاليم من لبنان وسورية.  وذهب إلى نابلس 
وبيت حلم وكل مكان، والتقى مع شبيبة »فتح« الراغبني في التغيير والباحثني عن 

حصان التغيير حتى لو كان متعثراً بعض الشيء.
بالنسبة إلى دحان، فإن املؤمتر يستحق الكثير من العناء والعمل، ألنه يحقق 
له هدفني: األول إعادة االعتبار له بعد سقوط غزة.  والثاني تعبيد الطريق نحو قمة 

الهرم القيادي للحركة، وتالياً السلطة.
ومقابل النجاح األكبر لدحان، كان قريع اخلاسر األكبر في املؤمتر.  قريع كان 
إلى  أنصاره  الكثيرين من  أدخل  إنه  والتنظيم في احلركة، وقيل  التعبئة  مسؤول 
عضوية املؤمتر، لكنهم لم يكونوا قادرين على خدمته وجلب األص��وات له.  وهو 
مختلف  في  التاريخية  مكانته  من  الرغم  على  نفسه  تسويق  في  ينجح  لم  أيضاً 
محطات احلركة، وبخاصة األخيرة منها، حيث كان رئيساً للوفد املفاوض، ورئيساً 

للوزراء، ورئيسا للمجلس التشريعي.
من  كثير  في  عباس  الرئيس  مع  اشتبك  فهو  التحالفات،  في  أوالً  أخفق  قريع 

املواقف، وعلى نحو أحجم فيه عباس عن دعمه في املؤمتر.
عن  هذا  فأحجم  املدني،  محمد  والتنظيم  التعبئة  في  نائبه  مع  أيضاً،  واشتبك 
العمل لصاحله إلى أن جنح هو، على الرغم من أنه غير معروف في الشارع، كما 
اشتبك مع أبو غربية الذي شغل موقع رئيس املؤمتر، وفي النهاية خسر قريع في 

االنتخابات.
ق��ادة املعسكرات سبب آخر إلزاح��ة قريع، فهو شخص مؤهل  ورمب��ا كان لدى 
ليكون الرجل الثاني في احلركة وفي السلطة، فكان من مصلحة كل الطامحني خلافة 

عباس إبعاده من الواجهة، من دحان إلى الرجوب وحتى مروان البرغوثي.
القائمة،  آخ��ر  إل��ى  وال��رج��وب  ودح���ان،  عباس  مع  الكل،  مع  قريع  اشتبك  لقد 

فخسر.

اخلارطة اجلديدة في »فتح«
فقد  احلركة.   في  جديدة  قيادية  خارطة  ظهور  إلى  »فتح«  حركة  مؤمتر  أدى 

ذهبت القيادة القدمية، وحلت محلها قيادة جديدة، لكنها ليست أكثر حداثة منها.
القيادة اجلديدة غالبيتها من اجليل الثاني في احلركة.  لكن نظرة على أسماء 
هذه القيادة ال تظهر الكثير من التغيير في العقلية.  فبماذا يختلف جمال محيسن، 
عبد  عن  الشيخ،  حسني  أو  األحمد،  ع��زام  أو  العالول،  محمود  أو  املدني،  محمد  أو 
املثال  سبيل  على  احلسن،  وهاني  يوسف،  ونصر  بلعاوي،  وحكم  اإلفرجني،  الله 
ال احلصر؟ وفي كل ذلك، بهت التمايز القيادي الشخصي بغياب التمايز في املواقف 

السياسية.
الداخل؟ وممن  االختاف رمبا في كون غالبية أعضاء اللجنة اجلديدة هم من 
عملوا في مؤسسات السلطة، لذلك سيكونون أكثر واقعية من الناحية السياسية، 

كما يعتقد بعض املراقبني.
ذاتها.   املدرسة  إلى  ينتمون  فجميعهم  واإلداري���ة،  التنظيمية  الناحية  من  لكن 
طموحاتهم  ب��ني  التصادم  مبعثها  الشخصية،  التباينات  م��ن  كثير  بينهم  يوجد 
وتطلعاتهم القيادية، لكن ال يوجد بينهم كثير من التباينات السياسية.  ولم يظهر 

بينهم دعاة تغيير سياسي أو فكري أو تنظيمي.
اللجنة املركزية تظهر أن هناك أربعة مراكز للقوى، رمبا  ونظرة على أعضاء 

يتحتم على كل عضو أن يجد له مكانا فيها:
املركز األول هو مركز الرئيس محمود عباس.  يسعى الرئيس إلى الفصل بني 
احلركة.   في  واملصالح  القوى  مراكز  بني  للصراعات  جتنباً  والسلطة  فتح  حركة 
ويرى الرئيس أن إدارة السلطة بشخصيات مهنية مستقلة مثل فّياض أكثر راحة 
له من التطلعات السلطوية الانهائية لقيادات »فتح«.  ويرى أيضاً في إدارة فياض 
منها  عامة،  الغربي  املجتمع  وم��ع  املانحني،  مع  للتعامل  راح��ة  وأكثر  مهنية  أكثر 

عندما تكون اإلدارة فتحاوية.
إل��ى لعب  م��رك��ز محمد دح����ان.  وال يخفي دح���ان تطلعه  ال��ث��ان��ي ه��و  امل��رك��ز 
لقيادتهما  يؤهله  نحو  على  الفلسطينية،  السلطة  وفي  السياسة،  في  مركزي  دور 

مستقباً.
املركز الثالث هو مركز جبريل الرجوب، وتطلعاته ال تختلف من حيث اجلوهر 

عن تطلعات دحان، وإن بدت أكثر هدوءاً.
أكثر  ب��رؤي��ة سياسية  ال��ق��دوة.  ومي��ت��از ع��ن غيره  ال��راب��ع ميثله ناصر  امل��رك��ز 
عن  وتبحث  إسرائيل،  مع  املفتوح  القدمي  التفاوض  أسلوب  ترفض  رؤية  توزاناً.  
القاسم املشترك األعظم الذي يجمع الفلسطينيني بكل فئاتهم، حتى لو تناقض مع 

شروط »اللجنة الرباعية«.
املالية  القدوة عن غيره من قيادات »فتح« اآلخرين ببعده عن الشبهات  ميتاز 
صلته  متنحه  ورمب��ا  السلطة.   في  رسمية  مناصب  تقلد  في  وزه��ده  والسياسية، 
يشبه  مبا  يحظى  ال��ذي  شقيقته(  )اب��ن  عرفات  ياسر  ال��راح��ل  بالرئيس  العائلية 
اإلجماع الوطني، دفعة كبيرة.  يشترك مع القدوة عدد من أعضاء اللجنة املركزية 
عدد  ف��ي  الثانية  امل��رت��ب��ة  على  احل��اص��ل  ال��ع��ال��ول  محمود  مقدمتهم  ف��ي  اجل��دي��دة، 

األصوات.
يقوده،  معسكر  عن  احلديث  ألمكن  السجن  خ��ارج  البرغوثي  م��روان  كان  ولو 

ويتقاطع فيه مع القدوة وآخرين.
ف��ي وق��ت الح��ق مضطرين  أنفسهم  ي��ج��دون  ف��رمب��ا  اللجنة،  أع��ض��اء  ب��اق��ي  أم��ا 
الدافع  الشخصية  املصلحة  حتدد  ورمبا  املعسكرات.   هذه  أحد  ضمن  لاصطفاف 
وراء هذا االصطفاف.  لكن من املرجح أن يجد عدد من أعضاء اللجنة في الرئيس 
مراكز  بني  صراعات  أم��ام  املجال  تفتح  قد  أخ��رى  اصطفافات  من  لهم  م��اذاً  عباس 

القوى.

كيف سلقت امللفات
وملف  واملالية  السياسية  الصعبة  امللفات  لسلق  مؤمتراً  ك��ان  »فتح«  مؤمتر 

سقوط قطاع غزة.
في امللف املالي عني قريع أحد االشخاص رئيساً للجنة املالية.  وبقي هذا مياطل 

أعضاء اللجنة في عقد االجتماعات إلى أن انتهى املؤمتر.
وفي امللف السياسي وملف سقوط غزة حدث األمر ذاته، إذ أحيل امللفان ومعهما 
باقي امللفات إلى جلان، ثم أحيلت تقارير اللجان إلى املجلس الثوري القادم بزعم 

ضيق الوقت!
بلغ عدد اللجان 18 جلنة، وباستثناء جلنة األس��رى، فإن أية جلنة أخرى لم 
حتقق شيئاً الفتاً.  جلنة األسرى حققت »كوتا« لألسرى في املجلس الثوري )20 

عضواً(.

سيف الوقت
الوقت كان ضيقاً جداً مقارنة بعدد أعضاء املؤمتر، والوقت املخصص للمؤمتر 
لانتخابات،  السابع  اليوم  وخصص  أي��ام،  ستة  استغرق  لكنه  أي��ام  ثاثة  ك��ان 

والثامن للفرز.
في اليوم األول استغرق التحقق من األسماء ست ساعات.  وفي اليوم التالي 
سجل للمداخات حوالي ألف شخص .. وبدأت املداخات النارية التي أكلت الوقت 

على حساب امللفات.

خسارة معسكر البرغوثي
وكان اخلاسر األبرز في انتخابات اللجنة املركزية معسكر مروان البرغوثي، 

الذي لم يتمكن أيٌّ من مرشحيه من الفوز بعضوية اللجنة.
وجاء حصول البرغوثي على املرتبة الثالثة في اللجنة ليشكل عامل ضعف آخر 
لهذا املعسكر، الذي كان على يقني أن البرغوثي سيحصل على املرتبة األولى بصفته 

النضالية كقائد لانتفاضة.
ورمبا  اجلهد.   من  الكثير  يبذل  ولم  منظم،  وغير  مفككاً  بدا  البرغوثي  معسكر 

خاض االنتخابات مستكيناً إلى رصيده من سمعة البرغوثي.
لكن يبدو أن البرغوثي الذي يحظى بحب واحترام لم يكن صاحب خيار جذاب 
في املؤمتر، فهو في السجن، وبالتالي غير قادر على عمل الكثير للحركة، بل على 
العكس من ذلك، فهو يريد من احلركة أن تعمل من أجل إطاق سراحه من األسر.  
في  بقوة  حاضرة  تكن  لم  االنتفاضة  لكن  االنتفاضة،  في  رصيده  ميلك  أيضاً  وهو 

املؤمتر، ورمبا كانت من املاضي الذي ال يريد أحد أن يتذكره.

تالعب في التصويت
مت احلديث عن العديد من حوادث التاعب في التصويت، منها انتشار مراقبني 

بني املقترعني والتحدث إليهم طالبني منهم التصويت لفان أو غيره.
غزة  قطاع  أعضاء  تصويت  في  تأثير  أو  تاعب  أعمال  عن  أيضاً  احلديث  ومت 
الهاتف، حيث شعر عدد كبير منهم باحراج كبير، وأدل��وا بأصواتهم لصالح  عبر 

أصحاب نفوذ يدركون أنهم يعرفون ملن أدلوا بأصواتهم.
الفرز  اختتم  الرحيم، فعندما  الطيب عبد  وأثيرت شبهات حول طريقة جناح 
كان عبد الرحيم يحتل الرقم 19، أي لم يحالفه احلظ، وخسر بفارق صوت واحد 
الصناديق،  أحد  فرز  إع��ادة  جرت  لكن  إشتية.   محمد  الدكتور  وهو   18 الرقم  مع 
في  الكثيرين  ثقة  تعد  ل��م  لكنها   ،16 امل��رك��ز  إل��ى  أع��ادت��ه  ص��وت��اً   20 ل��ه  وأض��ي��ف 
نزاهة االنتخابات والفرز، وشكل ذلك ثغرة في االنتخابات أفسدت عرس املؤمتر 

»الفتحاوي«.
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قراءات في
مؤمتر »فتح«

طغى ضجيج انتخاب قي�ادة جديدة في إطار اللجنة املركزي�ة واملجلس الث�وري 
حلركة فتح خال مؤمترها السادس على سواه من قضايا سياسية وتنظيمية، 
»مهرجان  إل��ى  امل��ؤمت��ر  مستهل  ف��ي  نشطاً  سياسياً  نقاشاً  ب��دا  م��ا  انتهى  بحيث 
انتخابي«، دون أن تتضح أبعاد البرنامج السياسي الذي تبنته احلركة، بل ظهر 
كأن املؤمتر يقدم سلة من املواقف السياسية امللتبسة حيناً، واملتماهية مع سياسة 
السلطة الفلسطينية حيناً آخر؛ »سلة مواقف« كأنها صممت ليختار منها من يشاء 

ما يعجبه من مواقف سياسية، ويهمل ما ال يعجبه.
في سياق عدد من الوثائق السياسية، بدءاً من وثيقة البرنامج السياسي ما 
قبل املؤمتر، مروراً بتلك املعدلة عشية بدء أعمال املؤمتر، فخطاب الرئيس محمود 
عباس في افتتاح املؤمتر، وخطابه في اختتامه، ونتائج أعمال اللجنة السياسية 
بالبرنامج  ملحقاً  »إع��ان��اً«  سميت  التي  بالورقة  انتهاء  وليس  امل��ؤمت��ر،  خ��ال 
السياسي غير احملدد أصاً في وثيقة موحدة، كان االلتباس ما بني مسار سياسي 
حكم  سلطة  مع  مهّماته  تتماهى  حزب  يتبناه  وآخ��ر  وطني،  حترر  حركة  تتبناه 
ذاتي يكاد ينفرط عقد إدارته لها، هو السمة األبرز حلصيلة »سلة املواقف« التي 
خلص إليها املؤمتر، بتوافق على إحالة »السياسة« ألهلها في الهيئات القيادية ما 

بعد املؤمتر، واالكتفاء بنشوة »الفرح االنتخابي« في ختام املؤمتر.
احلركة  كتمسك  ع��دة،  قضايا  لتطال  السياسي  االلتباس  عناوين  وام��ت��دت 
دون  ال��دول��ة،  إقام�ة  حلم  لتحقيق  اإلستراتيجي�ة  اخل��ي��ارات  كأحد  باملفاوضات 
إسقاط »احلق« في مقاومة االحتال وفق ما يسمح به القانون الدولي، والعاق�ة 
مع منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية األخرى، وفك ارتباط احلركة »وظيفياً« 
املسار  على  مباشر  بشكل  التركيز  عدم  الى  باإلضافة  الفلسطينية،  السلطة  مع 
تسلكه  الذي  وذلك  اإلسرائيلي،  االحتال  مع  التعامل  في  »فتح«  ستسلكه  الذي 
السيناريوهات  متاماً  غابت  فيما  االحتال،  سلطة  مع  العاقة  في  السلطة  فعلياً 
إلى  الدولتني  إذا وصل حل  الفلسطيني عموماً،  أمام احلركة والشعب  املطروحة 
الدولة  لقيام  كأفق  فياض  س��ام  حكومة  حتددهما  عامني  خ��ال  مسدود  طريق 

الفلسطينية!
ما  التام  الفصل  بضرورة  املؤمترين  من  تعالت  التي  ال��دع��وات  من  الرغم  وعلى 
العديد من  الفلسطينية، فإن  الوطنية  السلطة  بني »فتح« كحركة حترر وطني وبني 
املهمات التي وردت في املوقف من قضايا أساسية، كالقدس، واالستيطان، واجلدار، 
الذي  األم��ر  السلطة،  ومهمات  وطني  حترر  كحركة  »فتح«  مهمات  بني  خلطاً  عكست 
أظهر قدراً من التماهي السياسي مع سقف برنامج سلطة احلكم الذاتي، على الرغم من 

دعوات فض »التشابك الوظيفي« بني احلركة ومؤسسات السلطة.
مامح  في  وجديدها  السياسة  ق��دمي  بني  الرابط  اخليط  التقاط  ميكن  ذل��ك،  وم��ع 
وهو  امل��ؤمت��ر،  نقاشات  ف��ي  تداولها  ج��رى  التي  السياسية  »ال��ب��رام��ج«  أو  البرنامج 
خيط يحافظ على اخلّط العام ملسار احلركة في تبّن�ي العملية الس�لمية وتعزيز دور 
املطلوب مع حركة  إلى دولة، وحتديد صيغة احلوار  إلى حتويلها  السلط�ة، وصوالً 
»حماس« وباقي الفصائل، إضافة إلى إبق�اء الباب مفتوحاً أمام استمرار حكومة فياض 

على حالها، على األقل إلى حني إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية املقبلة.
إح��داث  درج���ة  إل��ى  بجديد  سياسياً  امل��ؤمت��ر  نتائج  ت��أت  ل��م  أخ���رى،  بكلمات 
تغييرات كبيرة في األداء السياسي املستقبلي للحركة، بقدر ما جاءت تأكيداً ملا هو 
موجود من سياسات لم تخُل من إخفاقات كبرى.  أما التمسك بالطابع التحرري 

حلركة »فتح«، فقد ظل شعاراً يفتقر إلى آليات جتسده على أرض الواقع.
ومي��ك��ن اس��ت��ق��راء ب��ق��اء ال��وض��ع ع��ل��ى ح��ال��ه م��ن خ���ال ال��ع��ن��اوي��ن السياسية 
الرئيسية التي خلص إليها املؤمترون، والتي انطوت في بعض جوانبها على نقد 
لبعض سياسات املاضي، دون أن تنعكس تطويراً لسياسات املستقبل، ومن تلك 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وقرارات  ببرنامج  التمسك  تأكيد  إعادة  العناوين: 
الدولي  األمن  مجلس  ق��رارات  في  املتمثلة  السام  لعملية  الدولية  وباملرجعيات 
242 و338 و194 واملبادرات العربية للسام، ورفض االجنرار إلى املرجعيات 
خارطة  مثل  الدولية،  التزاماته  من  التنصل  في  االح��ت��ال  تساعد  التي  البديلة 
الطريق، وبيان مؤمتر أنابوليس، وكذلك التأكيد على استمرار االلتزام بالثوابت 
في  احتالها  مت  التي  الفلسطينية  األراض��ي  حترير  مقدمتها  وف��ي  الفلسطينية، 

حزيران من العام 1967 إلى خط الهدنة في العام 1949 إلقامة الدولة املستقلة 
يهودية،  كدولة  بإسرائيل  االعتراف  ورفض  القدس،  وعاصمتها  السيادة  كاملة 
ال��داخ��ل، وامل��ط��ال��ب��ة ب��أن تكون  ال��اج��ئ��ني وح��ق��وق فلسطينيي  وح��م��اي��ة ح��ق��وق 
بناء  وإع��ادة  جديد،  من  املنظمة  بناء  وإع��ادة  للسلطة،  مرجعية  التحرير  منظمة 
مع  بديلة«  »خيارات  واعتماد  السرية،  أساس  على  غزة  قطاع  في  »فتح«  حركة 
حركة »حماس« في حال استمر إخفاق احلوار.  كما أتاح املؤمتر مساحة للنقاش 
حول حتديد »أشكال النضال في املرحلة الراهنة«، األمر الذي عكس خافاً بشأن 
طبيعة وفهم النضال واملقاومة، حيث مت التأكيد على أشكال النضال التي »ميكن 
ممارستها بنجاح في املرحلة الراهنة إلسناد املفاوضات وتفعيلها أو كبديل لها«، 

مبا ميكن تسميته بالنضال السلمي.
ومن  أعماله،  اختتام  بعد  م��ا  مطروحة  امل��ؤمت��ر  قبل  م��ا  أسئلة  ظلت  وب��ذل��ك، 
ب��ني واق�����ع احل��رك��ة  إن��ه��اء اخل��ل��ط احل��اص��ل  ك��ي��ف ستعمل »ف��ت��ح« ع��ل��ى  أهمه��ا: 
السلطة، وكيف ستجسد هويتها ودورها كحركة حترر  السياسي وموقعها م�ن 
ال تتماهي سياسياً مع السلطة، وموقفها من القضايا األساسية، كمشروع إقامة 
وآليات  وأش��ك��ال  االنقسام،  وأزم��ة  الاجئني،  قضية  وح��ل  الفلسطينية،  ال��دول��ة 
ممارسة املقاومة، وقضايا البناء الوطني على مستوى »فتح« ومنظمة التحرير، 
حكومة  ظل  في  املقبلة  السياسية  العملية  إط��ار  في  التفاوضية  واإلستراتيجية 

اليمني املتطرف في إسرائيل.

العالول: »فتح« حركة حترر وطني
قال  الوطني،  التحرر  حركة  إط��ار  في  وموقعها  »فتح«  حركة  هوية  وح��ول 
خال  قدمُت  برملانية«:  »آف��اق  ل�  العالول  محمود  للحركة  املركزية  اللجنة  عضو 
املؤمتر ورقة تضمنت أربع نقاط أساسية تعيد إيضاح هوية حركة »فتح«، حيث 
بالسام  ت�ؤمن  »فتح«  أن  على  باملفاوضات  تتعلق  التي  الرابعة  النقطة  نصت 
بأن  تؤم�ن  فه�ي  خياراته��ا،  من  أي��اً  تسقط  وال  إجن��ازه  أج��ل  من  وتسعى  العادل 

املقاومة بأشكالها كافة حق مشروع للشعوب احملتل��ة.
أن حركة »فتح«  التي تقدمت بها على  الورقة  العالول: نصت بنود  وأضاف 
تتمسك بكونها حركة حترر وطني تهدف إلى إزالة االحتال ودحره، وتؤكد على 
تناقضات  هي  أخرى  تناقضات  أي  وأن  االحتال،  مع  هو  األساسي  تناقضها  أن 
الوسائل  االحتفاظ باحلق في استخدام كل  بالتواصل واحلوار مع  ثانوية حُتل 
الوطني  وال��ق��رار  الفلسطينية  والشرعية  الوطنية  ال��وح��دة  عن  للدفاع  املتاحة 
الفلسطيني املستقل، وأنها ستبقى وفية للشهداء وتضحياتهم وتناضل من أجل 
حرية األسرى، وتؤكد على متسكها بثوابت الشعب الفلسطيني املتعلقة باألرض 
إلى  إضافة  وعودتهم،  والاجئني  وإزال��ت��ه،  واالستيطان  وحتريرهما،  والقدس 

التمسك بخيار السام العادل، وعدم إسقاط أيٍّ من اخليارات األخرى.
م��ن  إص�رار  هناك  العالول:  قال  والسلطة،  »فتح«  حركة  بني  الفصل  وح��ول 
أجل حتقيق ذلك، لتبقى السلطة الوطنية هي التي تعنى بشؤون احلياة اليومية 
للمواطنني، و«فتح« حركة حترر وطني تسعى من خال الوسائل املطروحة كافة 

للخاص من االحتال.

خضر: املقاومة بأشكالها كافة حق مشروع
وحول أبعاد املوقف السياسي الذي تبنته »فت�ح« في مؤمترها، فيما يتعلق 
مبشروعية املقاومة بأشكالها كافة، ومن ضمنها الكفاح املسلح، قال القيادي في 
حركة »فتح« حسام خضر: الكف�اح املسلح شكل م�ن أشكال املقاومة التي ال ميكن 
أب��داً، على الرغم من أن الرئيس أوضح في خطابه الذي  حلركة »فتح« إسقاطها 
املقاومة الشعبية ملواجهة االستيطان  انتهاج طريق  أنه يجب  افتتح به املؤمتر، 
وجدار الفصل العنصري، كما في قرى بلعني ونعلني واملعصرة، إال أن املؤمترين 
للشعب  م��ش��روع  ح��ق  املسلح،  الكفاح  فيها  مب��ا  كاف�ة،  امل��ق��اوم��ة  أش��ك��ال  أن  رأوا 

الفلسطيني ال ميكن التنازل عنه.
وفيما يتعلق باستمرار التمسك باملفاوضات واحلل السلمي كخيار إستراتيجي 
أحد  هي  املفاوضات  أن  البرنامج  يغفل  لم  خضر:  قال  الوطني،  املشروع  إلجناز 

اخليارات املطروحة إلجناز مشروعنا الوطني، وليست هي اخليار الوحيد أمامنا، 
ولكن هذا اخليار يجب أن يكون على أسس واضحة وبشروط تضمن استعادتنا 

حقوقنا املشروعة دون أي انتقاص.
أوسلو،  اتفاق  توقيع  منذ  م��رة  وألول  السياسي،  »فتح«  برنامج  وأض���اف: 
يق�ر ويؤكد على أن املفاوضات هي أحد اخليارات اإلستراتيجية وليست اخليار 

الوحي��د أمام الشعب الفلسطيني.

الذهاب إلى حوار دون شروط
وحول نظرة »فتح« إلنهاء حالة االنقسام الداخلي، قال خضر: لم نضع آليات 
إبقاء احلوار مفتوحاً  أكدنا على  أننا  إال  التشرذم احلاصلة،  للحوار وإنهاء حالة 

مع حركة »حماس«.
حركة  مع  مشروط  وغير  مباشر  حل��وار  تذهب  أن  »فتح«  على  إن  وأض��اف: 
عقبة  أية  وإزال��ة  السياسيني  املعتقلني  إط��اق  على  كاُهما  ُيقِدم  وأن  »حماس«، 
تعترض طريق احلوار للتوصل الى اتفاق نهائي يفضي إلى إنهاء حالة االنقسام 
إلى ضرورة أن يكون هناك توافق من قبل احلركتني على إجراء  القائمة، مشيراً 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.
وفيما يتعلق بعاقة حركة »فتح« مبؤسسات السلطة الوطنية، قال خضر: 
لقد حدد املؤمتر السادس ضوابط وآليات لتلك املشكلة التي خسرت بسببها حركة 
املركزية  اللجنة  في  عضو  أي  شغور  جواز  عدم  التأكيد  مت  حيث  الكثير،  »فتح« 
ملوقع آخر في السلطة، باستثناء رئاسة السلطة واملجلس التشريعي، وبهذا على 
جميع أعضاء اللجنة املركزية املنتخبني الذين يجمعون بني أكثر من موقع تنفيذي 

أن يستقيلوا من املوقع اآلخر والتفرغ خلدمة »فتح« وبشكل فوري.

تأييد لسياسة الرئيس
املؤمتر  م��ن وق��ائ��ع  امل��ص��ري:  ه��ان��ي  السياسي  الكاتب واحمل��ل��ل  ق��ال  ب���دوره، 
وضع  مع  ولكن  عباس،  محمود  الرئيس  سياسة  يؤيد  العام  االجت��اه  أن  يتضح 
بعض القيود، السيما في مجال املفاوضات، مبا في ذلك اجلداول الزمنية، والدور 

الدولي.
وفيما يتعلق بتمسك املؤمترين بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتال، 
قال املصري: حتى اللحظة لم يظهر نص نهائي للبرنامج السياسي، وأحيل إلى 
النصوص،  عن  النظر  بغض  ولكن  للحركة،  املركزية  واللجنة  الثوري  املجلس 
مقاومة  في  الفلسطيني  الشعب  حق  إل��ى  النهائي  النص  في  سيشار  أن��ه  أعتقد 
املسلح، وسيبقى  الكفاح  إلى  اإلش��ارة  أو  التحديد  االحتال باألشكال كافة، دون 

الباب مفتوحاً بعبارة »باألشكال املشروعة كافة«.

نصر: ما عرض من برنامج سياسي سيتم جتاوزه
السياسي  للبرنامج  نصوص  م��ن  ال��س�����ادس  امل��ؤمت��ر  على  ع��رض  م��ا  وح��ول 
ل�»فتح« ومدى االلتزام به خال املرحلة املقبلة، قال القيادي في حركة »فتح« في 
قطاع غزة أحمد نصر ل�»آف�اق برمل�اني�ة«: سيتم جت�اوز م�ا ت��م إقراره في املؤمتر 
السادس، السيما فيما يتعلق بالبرنامج السياسي، كون »السياسة« في املنطقة 
ستفرض دون أن يعطى أحد حق االعتراض أو املناقشة، وتلك السياسة بحاجة 

إلى أطر تقول ال.
املؤمتر  الذي خرج به  السياسي  بالبرنامج  قيادة »فتح«  تلتزم  لم  وأض��اف: 
اخلامس، وهذا كان واضحاً من خال ما جرى خال السنوات العشرين املاضية 
الفلسطينية  السلطة  وإقامة  احملتلة  األراض��ي  الى  واالنتقال  كبيرة  تطورات  من 

مبوجب اتفاقية أوسلو.
البرنامج  ف��ي  ن��ص  م��ن  ورد  وم��ا  املسلح،  الكفاح  مبشروعية  يتعلق  وفيما 
السياسي الذي قدم للمؤمتر، قال: أكدنا بشكل ال يدع مجاالً للشك على أن املقاومة 
مشروعة بأشكالها كافة، وهنا نقول إن الكفاح املسلح هو أح�د هذه األشكال، وال 

ميكن إسقاطه أو حذفه على اإلطاق.
ب��اإلص��رار  يتعلق  السياسي  »فت�ح«  برنامج  اخل��ص��وص:  ه��ذا  ف��ي  وأض���اف 
والتمسك بالنظام األساسي للحركة فيما يتعلق بكونها حركة حترر وطني تعتمد 

كافة أشكال النضال.
أما فيما يتعلق بالدعوة للتوصل إلى حل »متفق عليه« لقضية الاجئني وفقاً 
هو  املطلوب  بأن  واضحة  رؤية  تقدم  املؤمتر  نتائج  نصر:  قال  فقد   ،194 للقرار 
عودة الاجئني إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، وليس استصدار 
»تصاريح« خاصة لهم، يستطيع مبوجبها أي شخص العودة إلى أراضي السلطة 

الفلسطينية، وبذلك مينحونه حق العودة ويحرمونه من حق املواطنة.
وحول موقف »فتح« من قضايا احلل النهائي، مبا فيها إقامة الدولة، والقدس، 
أنه »كان يجب على املؤمتر أن يعطي أجوبة نهائية  واملستوطنات، اعتبر نصر 
امل��ؤمت��ر م��ن إع��ط��اء األول��وي��ة  ال��وض��ع النهائي، ولكن م��ا ج��رى ف��ي  ح��ول قضايا 
غزة،  قطاع  أص��وات  كامل  وسرقة  نتائجها  في  واللعب  الداخلية،  لانتخابات 
التحضيرية والبرنامج  اللجنة  في  ملا كان مطروحاً  أن كل ذلك جاء خافاً  يؤكد 
السياسي بشكل عام، كون املرحلة املقبلة مرحلة سياسية بامتياز.  وهنا سيتم 
فرض احلل مبا يتعلق بالقضايا املركزية«، مضيفاً: املفاوضات في املرحلة املقبلة 
قلياً مقابل ضغوط كبيرة من قبل اجلانب األميركي لتضع حاً،  ستشغل حيزاً 

وعلى األطراف كافة القبول به.

أسئلة ما قبل املؤمتر ال تزال مطروحة ما بعده!

»سلة مواقف« تلبي كل األذواق .. 

حصاد مؤمتر »فتح« السياسي
اج: كتب أحمد فرَّ
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املؤمتر السادس: هل جنحت 
»فتح« أم رئيسها؟

كتب حسام عز الدين:

قراءات في
مؤمتر »فتح«

مثل متكن الرئيس محمود عباس من عقد جلسة للمجلس 
الوطني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الدستورية  األوض���اع  مللمة  ف��ي  ج��دي��داً  جن��اح��اً  الفلسطينية، 
جناح  من  حققه  ما  إلى  إضافة  الفلسطيني،  السياسي  للنظام 
ف��ي عقد امل��ؤمت��ر ال��س��ادس حلركة »ف��ت��ح«، على ال��رغ��م م��ن كل 

االنتقادات املوجهة للمؤمتر ونتائجه، كما يرى مراقبون.
وج���اء ان��ع��ق��اد م��ؤمت��ر »ف��ت��ح« ال��س��ادس، وك��ذل��ك اجللسة 
اخلاصة للمجلس الوطني الستكمال عضوية اللجنة التنفيذية 
للمنظمة، في ظل أوضاع دستورية في غاية التعقيد، وبخاصة 
منذ سيطرة حركة »حماس« على قطاع غزة، وتعاملها املضاد 
وعدم  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مع 

حتقيق اختراق جدي في احلوار نحو املصاحلة الوطنية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه كثيرون أن ما قام به الرئيس 
عباس؛ سواء في مؤمتر »فتح« وعقده بعد تلكؤ استمر عشرين 
عضوية  استكمال  أم  للحركة،  ع��ام��اً  ق��ائ��داً  وانتخابه  ع��ام��اً، 
اللجنة التنفيذية بعد أن كادت تفقد شرعيتها الدستورية عقب 
رحيل ثلث أعضائها، فإن آخرين يرون أن احلكم على ما حققه 

الرئيس عباس إمنا يتمثل فيما سيتم إجنازه في املستقبل.
مؤسسة  مدير  الهادي،  عبد  مهدي  السياسي  احمللل  وق��ال 
اخلامس  ه��و  اجتماع  ف��ي  املستقلني  م��ن  حشد  أم��ام  »ب��اس��ي��ا«، 
النظام السياسي  لهم سعياً وراء دور سياسي للمستقلني في 
القائم: جنح »أبو مازن« في عقد مؤمتر »فتح« السادس، لكن 
املهم في هذا النجاح أن يطول ويتواصل فيما سيحققه الرئيس 

على الصعيد السياسي.
انعقاد  يتم عقب  أن  ما ميكن  إلى  الهادي يشير  وك��ان عبد 
كل من مؤمتر »فتح«، وجلسة املجلس الوطني، وبخاصة فيما 
يخص املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي، واخلطة األميركية 

املنتظرة للسام في منطقة الشرق األوسط.
التي  الترتيبات  أن  مفاده  رأي��اً  يتبنون  آخرين  هناك  لكن 
إع���ادة إح��ك��ام سيطرته  الرئيس ع��ب��اس، س��واء جلهة  أج��راه��ا 
على األوضاع كافة داخل حركة »فتح«، عقب انتخابه رئيساً 
للحركة، أم جلهة إعادة ترتيب وضع اللجنة التنفيذية للمنظمة، 
إمنا يأتي بهدف جتهيز األوضاع القيادية الفلسطينية من أجل 
محاولة مترير اخلطة األميركية، التي ال يعرف أحد تفاصيلها 

بعد.
حسن  التشريعي  املجلس  لرئيس  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
واللجنة  »ف��ت��ح«  ح��رك��ة  صعيد  على  ج��رى  م��ا  »إن  خ��ري��ش��ة، 
اللجنة  من  محاوالت  سياق  في  يأتي  إمنا  للمنظمة  التنفيذية 

البيت  األم��ي��رك��ي��ة لترتيب  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ال��رب��اع��ي��ة وم��ن 
التي  األميركية  املبادرة  طرح  في  الشروع  قبيل  الفلسطيني، 
التطبيع  م��ب��دأ جتسيد  ع��ل��ى  وت��ق��وم  م��ع��امل��ه��ا واض��ح��ة  ب��ات��ت 
التدريجي بني إسرائيل والعرب، أو بعضهم على األقل، مقابل 
دولة فلسطينية دون حق العودة ومحاوالت لتوطني الاجئني 

الفلسطينيني في أماكن تواجدهم«.
وقال خريشة: الورقة األميركية معاملها واضحة للجميع، 
وكان مطلوباً في السياق ذاته، إجراء االنتخابات في »فتح«، 
وانتخاب الرجل القوي، في محاولة الستنساخ صورة الرئيس 

الراحل ياسر عرفات.
وبحسب خريشة، فإن حركة فتح »لم تشهد تغييراً ثورياً 
مؤمترها  ف��ي  »احل��رك��ة  أن  إل��ى  مشيراً  ال��ب��ع��ض«،  يعتقد  كما 
بني  ما  يجمع  سياسياً  حزباً  تصبح  أن  من  اقتربت  السادس 

األمن واالقتصاد واملفاوضات«.
أفرزتها  التي  التشكيلة  طبيعة  أن  اع��ت��ب��روا  آخ��ري��ن  لكن 
املوجودة  التوجهات  كافة  متثل  احلركة،  لقيادة  االنتخابات 
أصاً داخل احلركة، مبعنى أن التوجهات الثورية، والسلمية، 
املجلس  ف��ي  أو  امل��رك��زي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ف��ي  مثلت  وامل��ؤس��س��ات��ي��ة، 

الثوري.

عباس يختلف عن عرفات
وق���د ي��ك��ون م��ؤمت��ر ح��رك��ة »ف��ت��ح« ال��س��ادس م��ن الناحية 
»الشكلية«، قد أظهر حراكاً دميقراطياً يختلف حتى عما عاشته 
حزب  أي  يعقد  فلم  ال��س��اب��ق��ة.   مؤمتراتها  ف��ي  »ف��ت��ح«  ح��رك��ة 
دفع  ما  وهو  ككل،  العربي  الوطن  في  املؤمتر  هذا  مثل  عربي، 
حيث  م��ن  للمؤمتر،  الشكلية  بالنواحي  التغني  إل��ى  البعض 
نقل  التي  والنقاشات  اجللسات  تنظيم  أو  األع��ض��اء،  وص��ول 
بعضها على الهواء مباشرة، وصوالً إلى الترشح واالنتخابات 

واإلعان عن نتائجها.
يحاول  ل��م  عباس  الرئيس  إن  »ف��ت��ح«  ف��ي  قياديون  وق��ال 
أنفسهم  يرشحون  فيمن  أو  االنتخابات،  طريقة  ف��ي  التدخل 
لعضوية اللجنة املركزية أو املجلس الثوري، سوى ما حاول 
إرساله من إشارات في خطاب عام له بدعوة املرشحني الكثر 
املرشحني  من  محدود  لعدد  تزكيته  عن  نقل  وما  لانسحاب، 

خال بعض اجللسات.
وال يعني هذا أن الرئيس لم يرغب في جناح فان أو عان، 
لكنه لم يتدخل بشكل واضح في االنتخابات ونتائجها كما كان 

عليه احلال في عهد الرئيس الراحل عرفات.

هذا  ف��إن  شبيب،  سميح  السياسي  واحمللل  الكاتب  وب��رأي 
املوقف الذي عبر عنه عباس، »هو موقف الرجل املؤمن بالعمل 

املؤسساتي«.
وقال شبيب: الرئيس عباس بات قائداً فعلياً حلركة »فتح«، 
وجنح في جتسيد ما يؤمن به في العمل املؤسساتي عبر مأسسة 

حركة »فتح« من جديد.
عرفات  الرئيس  عن  »يختلف  عباس  فإن  شبيب،  وبحسب 

بأنه ال يؤمن بكاريزما الشخص الواحد«.
وأض����اف: أع��ت��ق��د أن ال��رئ��ي��س ع��ب��اس ح��ق��ق جن��اح��اً ب��اه��راً، 
ونحن كمراقبني لم نكن نتوقعه، وبات اليوم قائداً ميتلك أوراق 
التغيير وال يوظفها لنفسه بصفته قائداً عاماً، بقدر ما يوظفها 

لصالح املؤسسة، ومن هنا يختلف عن عرفات.
»في  »فتح«،  حلركة  اجلديدة  القيادة  على  شبيب  ويعول 
ال��ع��ادي��ة  ال�����دورة  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه��ا  ع��ب��ر  حقيقي  تغيير  إح����داث 
طبيعية  كنتيجة  تعقد  أن  املمكن  م��ن  التي  الوطني  للمجلس 
والفصائل  و«ح��م��اس«  »ف��ت��ح«  حركتي  ب��ني  ال��داخ��ل��ي  للحوار 

األخرى«.
وقال: نحن كمراقبني لم نكن نتوقع أن يحقق مؤمتر »فتح« 
قيادتها  جتديد  في  »فتح«  جنحت  فقد  النجاح،  ه��ذا  ال��س��ادس 
أهمية  وتنبع   ،%80 إلى   %70 نسبته  مبا  املركزية،  اللجنة  في 
السياسي  للنظام  الفقري  العامود  تعتبر  أنها  في  هذا  جناحها 

الفلسطيني.
بهدف  الوطني  للمجلس  الطارئة  اجللسة  عقد  إلى  وأش��ار 
أن ه���ذا األم��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، م��وض��ح��اً  اللجنة  أع��ض��اء  اس��ت��ك��م��ال 
»سيمنح اللجنة التنفيذية سلطة أقوى وقرارات ملزمة، بشكل 
يسمح بعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، من اآلن وحتى عام 

مقبل«.

حركة »فتح« وفياض
ك���وادر »ف��ت��ح« أن احل��رك��ة جنحت في  م��ن  وي���رى كثيرون 
هذا  ف��ي  مشيرين  ج��دي��د،  م��ن  نفسها  بناء  إع���ادة  عملية  إط��اق 
السياق إلى قضية العاقة بني احلركة والسلطة الوطنية التي 
كانت موضع نقاش خال أعمال املؤمتر، وبشكل فاق ما تناقلته 

وسائل اإلعام.
فقد طرح على سبيل املثال، عدم جواز اجلمع ما بني منصب 
من  كنوع  »ف��ت��ح«،  حلركة  املركزية  اللجنة  وعضوية  ال��وزي��ر 
املؤسساتي  والعمل  التنظيمي  العمل  ب��ني  م��ا  الفصل  وج��وب 
في السلطة الوطنية، وإن كانت احلركة تعتبر نفسها املساهم 

األكبر في بناء السلطة الوطنية.
وجاء هذا الطرح، الذي لم يتم تبنيه مئة باملئة، في أعقاب 
إلى تعثر احلركة في سنواتها  أدت  التي  األسباب  احلديث عن 

املاضية، ومنها اخللط بني العمل التنظيمي والسلطوي.
املؤمتر، لم مينع محاوالت  الطرح والنقاش داخل  لكن هذا 
البعض من قيادات »فتح« اإلشارة الدائمة إلى عدم أحقية رئيس 
الوزراء سام فياض في قيادة دفة احلكومة الفلسطينية، طاملا 

أن احلركة هي املؤسس األساسي للسلطة الوطنية.
التي  النجاحات  أن  احلركة  من  آخ��رون  اعتبر  املقابل،  وفي 
الوطنية  للسلطة  املؤسساتي  العمل  جتسيد  في  فياض  حققها 
على األرض، تعتبر في النهاية جناحات حلركة »فتح«، طاملا أن 
اختياره رئيسا للوزراء جاء من قبل رئيس احلركة، ومبصادقة 

احلركة على هذا االختيار.
عباس،  محمود  الرئيس  إليها  ب��ادر  التي  اإلش���ارة  وك��ان��ت 
بترؤس جلسة مجلس الوزراء عقب االنتهاء من مؤمتر »فتح« 
لشؤون  فياض  ب��إدارة  عباس  متسك  على  دليل  أكبر  مباشرة، 

مؤسسات السلطة الوطنية.
إميانه  منطلق  وم��ن  ع��ب��اس،  ال��رئ��ي��س  أن  محللون  وي���رى 
ب��ال��ع��م��ل امل��ؤس��س��ات��ي، ي��ت��ق��اط��ع ك��ث��ي��راً م��ع ف��ي��اض ف��ي النهج 
املؤسساتي، وهذا هو أحد األسباب وراء متسك الرئيس بفياض 

كرئيس للحكومة.
وأعلن عباس أمام مجلس الوزراء في اجللسة التي ترأسها 
»الدعم  السادس،  »فتح«  مؤمتر  أعمال  انتهاء  على  يومني  بعد 
إلى  إش���ارة  ف��ي  ف��ي��اض«،  ب��ه  يقوم  مل��ا  الكبير  والتقدير  الكامل 
إغاق الباب أمام النظرات »غير البريئة« التي أطلقها العديد من 

قيادات »فتح« باجتاه فياض.

ما أن يذكر مصطلح القضاء العسكري حتى 
يثار جدل قانوني وسياسي حامي الوطيس، ليس 
والقانونية،  احلقوقية  املؤسسات  صعيد  على 
النظامي فحسب، بل في  القضاء  وأروقة محاكم 
الشارع الفلسطيني الذي بات االعتقال السياسي 
»حماس«  حركة  سيطرة  منذ  فيه  متبعاً  أسلوباً 

على قطاع غزة في حزيران 2007.
وم���ع ك���ل ح���ادث���ة وف����اة ج���دي���دة ف���ي س��ج��ون 
السياسيني،  املعتقلني  ألح���د  األم��ن��ي��ة  األج���ه���زة 
أخ��رى،  م��رة  املشهد  العسكري  القضاء  يتصدر 
جميع  كون  بسبب  ذاتها،  االنتقادات  له  وتوجه 
امل��ع��ت��ق��ل��ني ال��س��ي��اس��ي��ني ل����دى األج���ه���زة األم��ن��ي��ة 
م��ع��ت��ق��ل��ني ع��ل��ى ذم����ة ه��ي��ئ��ة ال��ق��ض��اء ال��ع��س��ك��ري 

وحسب قانونها.
وتقدر أكثر من مؤسسة حقوقية في األراضي 
الذين  السياسيني  املعتقلني  ع��دد  الفلسطينية 
األم��ن��ي��ة داخ����ل سجونها  األج���ه���زة  اح��ت��ج��زت��ه��م 
عامني  منذ  الغربية  الضفة  مناطق  مختلف  ف��ي 

ونصف بنحو ألفي معتقل.
ن��ق��ط��ة اخل����اف ال��ت��ي ي��ت��م��س��ك ب��ه��ا ال��ق��ض��اء 
»ال���ق���ض���اء  أن  ال����ق����ان����ون  ال���ن���ظ���ام���ي وخ�����ب�����راء 
املدنيني  احتجاز  اختصاصه  العسكري ليس من 

واعتقالهم«.
أك��د في  ق��د  املغني  أحمد  ال��ع��ام  النائب  وك��ان 
»القضاء  أن  برملانية«  »آف���اق  ل���  السابق  ال��ع��دد 
ال��ع��س��ك��ري ت���غ���ّول واس��ت��ول��ى ع��ل��ى ص��اح��ي��ات 

القضاء النظامي«.
لكن هيئة القضاء العسكري ردت على لسان 
إن  ب��ال��ق��ول  وادي  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��ل��واء  رئيسها 
وأن  الوطني،  بواجبه  يقوم  العسكري  »القضاء 
لها عاقة  قيامه بأي جرمية  املدني عند  املواطن 
بالشأن العسكري سيمثل أمام محكمة عسكرية، 
ضمن  فتبقى  امل��دن��ي،  ال��ط��اب��ع  ذات  اجل��رائ��م  أم��ا 

تخصص القضاء النظامي«.
في ظل تنازع الصاحيات، ومتترس القضاء 
للعام  التحرير  منظمة  ق��وان��ني  وراء  العسكري 
من  ب��اه��ظ��اً  ثمناً  ي���زال  وال  امل��واط��ن  دف��ع   ،1979
حريته وحقوقه التي نص على حمايتها القانون 
أن  أن ال قوة تستطيع  األساسي صراحة، وثبت 
حتميه حتى لو كانت قوة القانون ممثلة مبحكمة 
العدل العليا، التي وجه لها رئيس هيئة القضاء 
»باء  إياها  معتبراً  الذع��ة،  انتقادات  العسكري 
أنها  ع��ل��ى  م��ش��دداً  الفلسطيني«،  املجتمع  ع��ل��ى 
»محكمة إدارية، وليست صاحبة اختصاص من 
على  موقوفني  بقضايا  البت  في  سياسي  مدخل 
ذم��ة ال��ق��ض��اء ال��ع��س��ك��ري، وب��ال��ت��ال��ي ال متلك أي 

صاحيات إلطاق سراح املجرمني«.
ح��دي��ث احل��ق��وق��ي��ني واخل���ب���راء ف��ي ال��ق��ان��ون 
ح��ول  ال��ع��س��ك��ري  ال��ق��ض��اء  هيئة  رئ��ي��س  وردود 
بهذا  املتعلقة  واإلش��ك��ال��ي��ات  احمل���اور  م��ن  الكثير 
قد  برملانية«،  »آف��اق  من  العدد  ه��ذا  في  القضاء، 
ال��ذي تشير  ف��ي ه��ذا اجل��دل  يعتبر فصاً ج��دي��داً 
مابساته إلى أن حله رمبا يكون مرتبطاً باإلرادة 
السياسية وليس بالقراءات والتفسيرات املختلفة 

للقانون.

قانونية القضاء العسكري
املدني،  القضاء  بني  احملتدم  القانوني  اجلدل 
وخبراء القانون واملؤسسات احلقوقية، ال يقتصر 
على صاحيات القضاء العسكري فحسب، وإمنا 

يصل أيضاً إلى مدى دستوريته باألساس.
ف��ال��ق��ض��اء ال��ع��س��ك��ري ي��س��ت��ن��د إل����ى ق��وان��ني 
وضعتها منظمة التحرير، وصادق عليها الرئيس 

الراحل ياسر عرفات العام 1979.
وم����ن أب�����رز ه����ذه ال���ق���وان���ني ال���ت���ي ي��ع��ت��ب��ره��ا 
التشريعي  ومصدره  ركيزته  العسكري  القضاء 
وال��ق��ان��ون��ي ك���ل م���ن ق���ان���ون أص����ول احمل��اك��م��ات 
الثوري  العقوبات  وق��ان��ون  ال��ث��وري،  اجلزائية 

للعام 1979.
وب����دأ ال��ع��م��ل م���ن ح��ي��ن��ه ب��ه��ذه ال��ق��وان��ني في 
الشتات الفلسطيني، وفي األماكن التي تواجدت  جلسة املجلس الوطني
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االعتقاالت السياسية تصّعد اجلدل حول دستورية العمل بقوانني هيئة القضاء العسكري

اللواء وادي: »العدل العليا« ليست ذات 
اختصاص للنظر في قضايا املوقوفني على ذمة القضاء العسكري

الرّيس: مؤسسات املجتمع املدني تدرس مالحقة اللواء وادي جنائيًا أمام احملاكم األوروبية
كتبت نائلة خليل:

القضاء  أحكام هذا  الفلسطينية، وطبقت  الثورة  قوات  فيها 
في بداية األمر على العسكريني الفلسطينيني، وعلى املدنيني 

أيضاً ممن ارتكبوا جرائم بحق الثورة الفلسطينية.
مخيمات  في  مثاً  القوانني  بهذه  سارياً  العمل  يزال  وال 

الاجئني الفلسطينيني في لبنان حتى اليوم.
التأكيد على  إلى  القانون يذهبون  ما سبق جعل خبراء 
في  العسكري  القضاء  هيئة  بقوانني  العمل  دستورية  عدم 

األراضي الفلسطينية.
ناصر  »احل���ق«  مؤسسة  ف��ي  القانوني  اخلبير  وي��ؤك��د 
الرّيس، أن »قوانني أصول احملاكمات والعقوبات الثوري لم 
تعد سارية بحكم الواقع، ألن هذه القوانني وضعت لتنظيم 
وكانت  عنها،  الدفاع  ووسائل  الفلسطينية،  الثورة  أوضاع 
بالثورة  واملتعلق  اخلاص  الفلسطيني  املجتمع  على  تطبق 
الفلسطينية، لكن اليوم نحن نتكلم عن سلطة فلسطينية لها 
نحن  وبالتالي  وتنفيذية،  وقضائية  تشريعية  مؤسسات 

نتكلم عن كيان أقرب ما يكون إلى دولة«.
ويزيد الريس: ال توجد في األراضي الفلسطينية قوات 
تدعى »قوات الثورة الفلسطينية«، بل لدينا مؤسسة أمنية 
تدعى قوات األمن الوطني، محكومة باتفاقيات ومرجعيات 

تتناقض حتى مع قانون العقوبات الثوري نفسه.
ال��واق��ع  م��ع  ال��ق��وان��ني  ه��ذه  تناقض  على  م��ث��االً  ويعطي 
من  التحرير  ملنظمة  الثوري  القانون  حسب  قائاً:  احلالي، 
معينة  بأعمال  القيام  من  منعه  أو  مناضل  باعتقال  »يقوم 
وتطبيق  تفسير  ميكن  كيف  ويتساءل:  ب��اإلع��دام«،  يعاقب 

هذا النص مع الواقع احلالي الذي أوجدته اتفاقية أوسلو؟
وهناك نص قانوني آخر حسب »الثوري« مفاده: »يجب 

وال  ال��ع��دو«،  أم��ام  وك��رام��ة  بكبرياء  الظهور  املناضل  على 
يدري أحد كيف ميكن تطبيق هذا النص ومعاقبة مخالفيه، 
السيما أن انتفاضة األقصى شهدت أكثر من مرة قيام قوات 
األمن الفلسطيني بتسليم أنفسهم بعد محاصرتهم من قوات 
املناضلني  من  كثيراً  أن  إل��ى  إضافة  اإلسرائيلي،  االح��ت��ال 
سلموا أنفسهم وظهروا على شاشات التلفاز وهم ال يرتدون 

سوى مابسهم الداخلية!
الفلسطيني  »ال��واق��ع  ف��إن  ال��رّي��س،  نظر  وجهة  وحسب 
ب��ح��اج��ة إل���ى وض���ع م��ن��ظ��وم��ة ت��ش��ري��ع��ات ج��دي��دة بالشأن 
العسكري تتناسب مع الواقع الفلسطيني الذي تغير بقيام 

السلطة الوطنية الفلسطينية العام 1994«.
أما الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان 
املظالم«، فتؤكد أن »العمل بالقانون الثوري للعام 1979، 
أو  قانوني  سند  ل��ه  يوجد  ال  الوطنية  السلطة  أراض���ي  ف��ي 
ال���ص���ادرة في  للمراسيم  ي��س��ّوغ��ه، وذل���ك وف��ق��اً  دس��ت��وري 
السلطة  أراض��ي  في  السارية  والقوانني  الرسمية  اجلريدة 

الوطنية«.
وتوضح الهيئة في تقرير خاص أصدرته حتت عنوان 
بقرار  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  لدى  املدنيني  »احتجاز 
لسنة   )1( رقم  »املرسوم  أن  العسكري«،  القضاء  هيئة  من 
1995 ال���ص���ادر ع��ن ال��رئ��ي��س ال���راح���ل ي��اس��ر ع��رف��ات ك��ان 
واضحاً، حيث نص في املادة األولى منه على التالي: يستمر 
ك��ان��ت سارية  ال��ت��ي  ب��ال��ق��وان��ني واألن��ظ��م��ة واألوام����ر  العمل 
املفعول قبل تاريخ 1967/6/5، في األراضي الفلسطينية 

)الضفة الغربية وقطاع غزة( حتى يتم توحيدها«.
أن  ربعي،  غاندي  احملامي  أع��ده  ال��ذي  التقرير  ويعتبر 

»املرسوم أشار بشكل واضح إلى القوانني واألنظمة واألوامر 
التي كانت سارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، 
ومبا أن القانون الثوري لم يسِر من قبل في هذه األراضي، 

فإن تطبيقه يعتبر مخالفاً للمرسوم الرئاسي«.
ويرد اللواء وادي على ما سبق متعجباً: القضاء املدني 
ما زال ينفذ جملة من القوانني غير الفلسطينية مثل األردنية، 
وعسكرية إسرائيلية صادرة عن اجليش اإلسرائيلي، هذه 
الوطني  املجلس  ع��ن  ق��ان��ون  ص���دور  لكن  فيها،  مشكلة  ال 
يعتبر  بات  فلسطيني  برملان  مبثابة  كان  الذي  الفلسطيني 

مجحفاً بحق املجرمني والقتلة؟!

جدل حول تفسير النص القانوني
الدستوري  األس��اس  ينسف  سبق  ما  أن  من  الرغم  على 
للعمل بالقوانني الثورية العسكرية في األراضي الفلسطينية 
يشير  احل��ال  واق��ع  لكن  القانون،  خبراء  نظر  وجهة  حسب 
أصبح  الفلسطينية  األراض��ي  في  العسكري  القضاء  أن  إلى 

أمراً واقعاً.
عمل  استمر   ،1993 العام  أوسلو  اتفاقية  توقيع  وبعد 
القضاء العسكري في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، 
محافظات  جميع  ف��ي  العسكرية  احمل��اك��م  تشكيل  مت  حيث 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
الدستور  مبثابة  يعتبر  ال��ذي  األساسي  القانون  وذك��ر 
اختصاصات احملاكم العسكرية، حيث نصت املادة )101( 
الفقرة الثانية منه على أن »احملاكم العسكرية تنشأ بقوانني 
خاصة، وليس لهذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج 

نطاق الشأن العسكري«.

كلمة  فإن  العسكري،  القضاء  على  للقائمني  وبالنسبة 
»الشأن العسكري« ال تقتصر فقط على العسكريني، وإمنا 
على أي جرمية أو إخال بالنظام بغض النظر عن مرتكبيه؛ 

سواء أكانوا عسكريني أم مدنيني.
ال��ق��ان��ون  ل��� »آف����اق ب��رمل��ان��ي��ة«: إن  ال���ل���واء وادي  وق����ال 
ال��ع��س��ك��ري«، ول���م يقل  »ال���ش���أن  األس���اس���ي ذك���ر مصطلح 
عسكريني، إذن ما يقال عن اقتصار عمل القضاء العسكري 

على اعتقال العسكريني هو حتريف لنص القانون.
ومن  خ��اص،  قضاء  العسكري  القضاء  قائاً:  وأوض��ح 
باجلرائم  يختص  وه��و  ال��ع��ام،  يقّيد  اخل��اص  أن  امل��ع��روف 

واملجرمني الذين يقومون باالعتداء على الشأن العسكري.
ويتهم وادي القضاء املدني ب� »االعتداء على صاحيات 
القضاء العسكري«، الذي يقوم حسب رأيه »بواجبه الوطني 

على أكمل وجه، متضمناً القضايا السياسية كافة«.
وي��ع��ت��ب��ر ال���رّي���س أن »ال��ق��ان��ون األس���اس���ي واض����ح في 
ال��ش��أن العسكري  ال��ع��س��ك��ري، وك��ل��م��ة  ال��ق��ض��اء  م��وض��وع 
العالم،  كل  في  عليها  متفق  عرفية  تفسيرات  لها  امل��ذك��ورة 
ك��امل��س��ائ��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���األم���ور ال��ع��س��ك��ري��ة وم����دى مناسبة 
ذلك  ع��دا  م��ا  العسكرية،  للوظيفة  العسكريني  مخالفة  أو 
امل���ف���روض أن ال���والي���ة ت��س��ري ل��ل��ق��ض��اء ال��ن��ظ��ام��ي صاحب 
العسكري  القضاء  »سلطة  أن  إل��ى  الفتا  العامة«،  ال��والي��ة 
تعتبر استثناًء، ألنها متارس مهامها في إطار ومجال محدد 

هو املجال العسكري فقط«.
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وقال: إذا كان هناك عدم دقة، نستند إلى أحكام العرف، حيث جتد قرارات 
كثيرة صادرة عن جهات دولية وضحت متى يبدأ وينتهي القضاء العسكري، 
وأمر آخر ال يقل أهمية يتمثل في التفسيرات القضائية، واملرجعية لدينا تكمن 
في احملكمة العليا التي أصدرت مجموعة من األحكام فسرت من خالها مقصد 

القانون األساسي.
العسكري  القانون  بني  ما  تعارض  وج��ود  ح��ال  »ف��ي  أن��ه  الريس  ويجزم 
والقانون األساسي، فإنه يجب اللجوء إلى قاعدة قانونية بديهية مفادها أنه 
في حال تعارض القانون األدنى مع األسمى يتم تطبيق األسمى، أي القانون 

األساسي في هذه احلالة«.
في  عملها  مت��ارس  التي  العسكري  القضاء  بهيئة  »املفروض  أن  ويوضح 
الفلسطينية  القانونية  للمرجعية  محكومة  تكون  أن  الفلسطينية  األراض��ي 

العليا، وهي القانون األساسي، وهذا أمر إلزامي وال يخضع للنقاش«.

مرجعية القضاء العسكري
م��ن ال���واض���ح أن ال��ق��ان��ون األس���اس���ي م��وض��ع ج���دل ع��ن��د ه��ي��ئ��ة ال��ق��ض��اء 
النظامي  ال��ق��ض��اء  ب��ني  عليها  متفق  غ��ي��ر  لتفسيرات  وي��خ��ض��ع  ال��ع��س��ك��ري، 
والقانونيني من جهة، وبني القضاء العسكري من جهة أخرى، ما يحيل على 

سؤال آخر عن مرجعية القضاء العسكري.
الرئيس  سيادة  هي  العسكري  القضاء  »مرجعية  أن  وادي  اللواء  ويقر 
الصادرة  واإلج��راءات  والعقوبات  اجلزاء  وقوانني  مباشرة،  عباس  محمود 

عن منظمة التحرير العام 1979«.
ويرى أن »قوانني القضاء العسكري مت إقرارها من املجلس الوطني العام 
1979، لذا ال متلك أي جهة أدنى صاحية تغييرها أو تعديلها«، في إشارة 

إلى املجلس التشريعي.
الوطن  ف��ي  ك��اف��ة  الفلسطينيني  يتضمن  ال��وط��ن��ي  املجلس  وادي:  وق���ال 
املجلس  يقوم  وحتى  التشريعي،  املجلس  م��ن  أعلى  جهة  وه��و  وال��ش��ت��ات، 
إلى  يعود  أن  يجب  العسكري،  القضاء  قوانني  في  بنود  بتعديل  التشريعي 

موافقة املجلس الوطني الفلسطيني.
الضباط  من  معاونيه  من  وعدد  وادي  اللواء  بني  »ساخن«  نقاش  وبعد 
ليقول:  عاد  برملانية«،  »آف��اق  مع  اللقاء  خال  العسكرية،  احملاكم  ورؤس��اء 
تعارض  هناك  كان  إذا  لكن  و»الوطني«،  »التشريعي«  الطرفان،  مرجعيتنا 
بني الطرفني، سنعتمد على املجلس الوطني، ألن الضروريات الوطنية فوق 

كل اعتبار.
العسكري  القضاء  لهيئة  قانوناً  التشريعي  املجلس  سن  إذا  وأض���اف: 

وصادق عليه الرئيس ال مانع لدينا من اعتماده.
لكن الرّيس يرد على ما سبق قائاً: حالياً تعتبر هيئة القضاء العسكري 
ج���زءاً م��ن ق��وات األم��ن ال��وط��ن��ي، وذل��ك مب��وج��ب اتفاقية أوس��ل��و ال��ت��ي تبرر 
العسكري  ال��ق��ض��اء  مرجعية  ل��ذل��ك  الفلسطينية،  األراض���ي  على  ت��واج��ده��م 
يجب أن تكون املجلس التشريعي، وهو أعلى مرجعية بعد اتفاق أوسلو في 

الفلسطينية. األراضي 
وأضاف: عملياً، القضاء العسكري ملتزم بالنظام الذي وجد بعد أوسلو، 
وضعتها  وق��ي��ود  واخ��ت��ص��اص��ات  وص��اح��ي��ات  ض��واب��ط  م��ن  يتضمنه  وم���ا 
االتفاقية على قوات األمن الوطني التي يعتبر القضاء العسكري جزءاً منها 

وليس على اعتبار أنه قوات للثورة.

محكمة العدل العليا .. بالء على الشعب
القانون  عليه  نص  ما  بتفسير  تختلف  العسكري  القضاء  هيئة  كانت  إذا 
العليا  العدل  محكمة  مع  تختلف  أيضاً  فإنها  اختصاصها،  ح��ول  األساسي 

التي تعتبر جزءاً من السلطة القضائية.
وما يعرفه الكثيرون، وتوثقه املؤسسات احلقوقية، هو أن هيئة القضاء 
العدل  أكثر من )95 حكماً( أصدرتها محكمة  لم تنفذ أي حكم من  العسكري 
ضاربة  األح��ي��ان،  م��ن  كثير  ف��ي  ورف��ض  ومماطلة،  تسويف  بعد  إال  العليا، 

أحكام محكمة العدل العليا بعرض احلائط.
األمنية لرفع قضاياهم  املدنيون احملتجزون لدى األجهزة  يلجأ  وأحياناً 
األمني،  واجل��ه��از  العسكري،  القضاء  هيئة  ضد  العليا  العدل  محكمة  أم��ام 
بعد  وذل��ك  لهم،  االنتباه  للفت  يائسة  كمحاولة  العسكري،  العام  والنائب 

مضي أشهر على توقيفهم.
العليا لن  العدل  إلى محكمة  أن ذهابهم  املوقوفني، فيعتبرون  أما غالبية 
يفيد في شيء، ألن قرار توقيفهم سياسي وليس قانونياً، السيما أن التجربة 

أثبتت أن األجهزة األمنية ال حتترم قرارات هذه احملكمة.
سألت  الفائت،  آب  شهر  ف��ي  العليا  ال��ع��دل  محكمة  جلسات  إح��دى  وف��ي 
القاضي إميان ناصر الدين التي كانت تترأس هيئة احملكمة في رام الله في 
احملكمة  ق��رارات  بتنفيذ  تقومون  هل  قائلة:  النيابة،  ممثل  جلساتها،  إحدى 
أم أنها تبقى لديكم حبراً على ورق؟! في إشارة ضمنية منها إلى عدم تنفيذ 
قرارات محكمة العدل العليا من قبل هيئة القضاء العسكري الذي متثله أمام 

هذه احملكمة النيابة العامة.
»إن  يلي:  كما  ق��رارات��ه��ا  ف��ي  العليا  ال��ع��دل  محكمة  ن��ص  يأتي  م��ا  وع���ادة 
للقانون  مخالف  أم��ر  العسكري،  القضاء  هيئة  ذم��ة  على  املدنيني  توقيف 
جميع  وإن  الفلسطيني،  اجلزائية  اإلجراءات  وقانون  الفلسطيني،  األساسي 
التوقيفات على ذمة القضاء العسكري الغية وباطلة، وبالتالي يجب إطاق 

سراح املستدعي -املوقوف- فوراً، ما لم يكن على ذمة قضية أخرى«.
جميع  عن  ب��اإلف��راج  أم��رت  قد  العليا  العدل  محكمة  أن  من  الرغم  وعلى 
القضاء  هيئة  رئ��ي��س  ف��إن  قضاياهم،  ف��ي  ن��ظ��رت  ال��ذي��ن  املدنيني  امل��وق��وف��ني 

العسكري مستمر في إصدار أوامر االعتقال لألجهزة األمنية!
قرارات  بتنفيذ  العسكري  القضاء  هيئة  تقوم  ال  ملاذا  سؤال:  عن  وجواباً 
محكمة العدل العليا؟ أجاب اللواء وادي: محكمة العدل العليا بلوة لشعبنا، 

ألن الصفة املدنية عندما حتمي صاحبها من املاحقة القانونية تعتبر مصيبة، 
والواجب على القضاء العسكري سد هذه الثغرات.

الصفة  هل  العقاب؟  من  املجرم  حتمي  مدنية  صفة  أي  مستنكراً:  وتساءل 
إجرامي  عمل  بأي  القيام  استطاعوا  لو  الذين  املجرمني  حلماية  كافية  املدنية 

ضد السلطة لنفذوا ذلك؟!
ال��ع��ل��ي��ا غ��ي��ر م��ؤه��ل��ة وغ��ي��ر ش��رع��ي��ة ول��ي��س��ت ذات  ال��ع��دل  وق����ال: محكمة 
وهي  العسكري،  القضاء  ذم��ة  على  امل��وق��وف��ني  قضايا  ف��ي  للنظر  اختصاص 

محكمة إدارية وليست محكمة موضوع.
وأضاف: هذه احملكمة صاحبة اختصاص في مجاالت أخرى غير املجاالت 
السياسية، ألن ترك املجرمني يرتعون بحرية أمر ال يعقل، وال يعقل أيضاً منع 

سلطة في أي بلد من واجبها في منع املجرمني من القيام بأعمال إجرامية.
تقوم  ال  العليا  العدل  محكمة  أمام  عنا  تنوب  التي  العامة  النيابة  وتابع: 

بواجبها، ولم تكسب لنا أي قضية ألن النائب العام ضد توقيف أي مدني.
أمام  العسكري  القضاء  متثل  التي  العامة  النيابة  »على  أن  وادي  واعتبر 
محكمة العدل العليا أن تقوم بواجبها وتتمسك بالقانون«، متسائاً: وإال من 

يستطيع أن يحمي السلطة من هؤالء املجرمني؟

حماس »تستعير قوانني منظمة التحرير«
العسكرية  احملاكم  إل��ى  تلجأ  غ��زة  قطاع  في  »حماس«  حركة  أن  املفارقة 
وتطبق قوانني العقوبات واجلزاء الثوري على املتهمني من حركة »فتح« على 
خلفية انتمائهم السياسي، حسب ما يؤكد الباحث في الهيئة املستقلة حلقوق 

اإلنسان في قطاع غزة صاح عبد الصبور.
عشر  أح��د   ،2008 العام  العسكرية  احملاكم  أص��درت  الصبور:  عبد  وق��ال 
حكماً باإلعدام، ستة منها في الضفة، وخمسة في قطاع غزة، لكن هذه األحكام 

لم تنفذ ألنها حتتاج إلى مصادقة الرئيس محمود عباس عليها.
وفي سؤال للواء وادي عما إذا كانت هيئة القضاء العسكري تفكر باللجوء 
إلى محكمة ثانية عوضاً عن محكمة العدل العليا، أجاب: احملكمة الثانية هي 
أنه مسموح لكل من  الرئيس محمود عباس، يتفضلوا يقنعوا سيادته  سيادة 

هب ودب من »احلماميس«، أن يدخلوا في البلد ويعيثوا فيه فساداً.
ويرد الرّيس على ما سبق قائاً: يجب احترام قرارات محكمة العدل العليا 
امتنع  وإذا  الوظيفية،  مراكزهم  عن  النظر  بغض  اجلميع  قبل  من  وتطبيقها 
القانون  حسب  جرمية  يرتكب  فهو  األح��ك��ام،  أح��د  تطبيق  عّطل  أو  شكك  أو 
األساسي، وميكن ماحقته جنائياً لعزله من الوظيفة أوالً، ولتحميل السلطة 
أحكام  تطبيق  رفضه  عن  الناشئ  الضرر  عن  التعويض  مسؤولية  الوطنية 

احملكمة ثانياً.
القضائية  »األح��ك��ام  أن  على  األساسي  القانون  من   )106( امل��ادة  وتنص 
واجبة التنفيذ، واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو، جرمية 
يعاقب عليها باحلبس، والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً 
بخدمة عامة، وللمحكوم احلق في رفع الدعوى مباشرة إلى احملكمة املختصة، 

وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاماً له«.

البلد رهينة في يد املنظمات غير احلكومية
استياء هيئة القضاء العسكري ال يقتصر فقط على قرارات محكمة العدل 
املؤسسات واجلمعيات احلقوقية العاملة في األراضي  العليا، بل يطال أيضاً 

إدان��ة  من  املؤسسات  لهذه  تقرير  أو  بيان  يخلو  يكاد  ال  حيث  الفلسطينية، 
املدنيني  بحق  السياسية  االعتقاالت  بوقف  ومطالبته  العسكري،  للقضاء 

على خلفية انتماءاتهم السياسية.
لهيئة  احلقوقية  امل��ؤس��س��ات  توجهها  ال��ت��ي  االن��ت��ق��ادات  على  رده  وف��ي 
تقوله اجلمعيات  تلتزم مبا  التي  بلد هذه  أي  قال وادي:  العسكري،  القضاء 
غير احلكومية، اذكري لي بلداً في العالم يسمح بأن يكون رهينة في يد هذه 

اجلمعيات؟
القضاء  أن  من  املؤسسات  ه��ذه  تقوله  ما  ح��ول  آخ��ر  س��ؤال  عن  وج��واب��اً 
قانون؟  أي  لكن  القانون،  فوق  لسنا  نحن  قال:  القانون«،  »فوق  العسكري 
نحن فوق القانون الذي ال يتماشى مع الوضع السياسي الراهن وضد النظام 

السياسي.
وأضاف: نحن ال ننتهك حقوق اإلنسان، والقضاء العسكري يقوم بواجبه 
على أكمل وجه؛ أي عندما يرتكب املدني جرمية لها عاقة بالشأن العسكري 

من اختصاصنا، واجلرائم ذات الشأن املدني من اختصاص القضاء املدني.
العسكري  ال��ق��ض��اء  هيئة  رئ��ي��س  احل��ق��وق��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  س��ت��اح��ق  ه��ل 

قانونياً؟
حسب الرّيس، فإن العديد من مؤسسات املجتمع املدني العاملة في مجال 
احلقوق واحلريات تبحث بشكل جدي في ماحقة من يصدر قرارات باعتقال 

وتوقيف املدنيني؛ أي رئيس هيئة القضاء العسكري.
السياسية،  ان��ت��م��اءات��ه��م  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل��دن��ي��ني  اع��ت��ق��ال  إن  ال���رّي���س  وق���ال 
تعرضهم  أو  حقوقهم،  في  النتهاك  وتعرضهم  تعسفي،  بشكل  واحتجازهم 
أمر  م��ن  وماحقة  وم��س��اءل��ة  ج��زائ��ي��ة،  مسؤولية  عليه  »تترتب  للتعذيب، 
الذي  العسكري  القضاء  أي  ارتكابها؛  على  ساعد  وم��ن  اجلرمية،  بارتكاب 
األمنية  األجهزة  أي  نفذ،  التوقيف، ومن  قرارات  لذلك بإصداره  الغطاء  منح 

التي تقوم باعتقال مواطنني واحتجاز حرياتهم«.
وأك���د أن »ه��ي��ئ��ة ال��ق��ض��اء ال��ع��س��ك��ري جت���اوزت ت��ق��ري��ب��اً ك��ل امل��ع��اي��ي��ر، ما 
احملاكم  صعيد  على  ماحقتها  عبر  ج��ادة  وقفة  هناك  تكون  أن  يستوجب 
أن تتخذ  لن تستطيع  أن هذه احملاكم  الفلسطينية، ونحن على يقني  احمللية 
اتخذت  ما  وإذا  لها،  تتعرض  قد  التي  السياسية  للضغوط  نتيجة  أحكاماً 

أحكاماً، فلن تستطيع تنفيذها بسبب امتناع األجهزة األمنية عن التنفيذ«.
املاحقة،  لعملية  وسيناريو  تصور  من  أكثر  لدينا  القول:  إلى  وخلص 
املفتوحة،  الدولية  اجلنائية  الوالية  بفكرة  يأخذ  أصبح  الدولي  املجتمع  ألن 
الدولية هو  املواثيق واالتفاقيات  التعسفي حسب  االعتقال  أن  اعتبار  وعلى 
هيئة  رئيس  ضد  قضايا  رف��ع  ميكن  ذل��ك  على  وبناء  التعذيب،  أشكال  أح��د 
أمام محاكمها  الدول األوروبية، وماحقته  الكثير من  العسكري في  القضاء 

الداخلية عن هذه اجلرائم.
العزيز  عبد  العسكري  القضاء  هيئة  رئيس  يصدره  ال��ذي  القرار  وق��ال: 
التعسفي  االحتجاز  جرمية  ارت��ك��اب  في  مشاركة  يعتبر  باالحتجاز  وادي 
واعتقال  بتوقيف  مختصة  غير  جهة  ع��ن  ص��ادر  ق��رار  وه��و  م��دن��ي،  مل��واط��ن 
باحترام  اخلاصة  الدولية  واملواثيق  األساسي  القانون  إلى  استناداً  مدنيني 
القضاء  لهيئة  كرئيس  ب��ه  ي��ق��وم  وم��ا  ال��دول��ي��ة،  واملعايير  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
العسكري هو تغطية احتجاز تعسفي ملواطن من قبل األجهزة األمنية، لذلك 
هو يساهم في اجلرمية، وهو مدرك لها، والقضاء العسكري يعرف في قرارة 

نفسه أنه يقوم بارتكاب أفعال مخالفة للقانون.

ال  حتى  ورقيب  ضابط  إلى  بحاجة  أخ��رى  سلطة  أي  مثل  العسكري  القضاء 
يتعّسف باستخدام القوة التي ميتلكها، لكن التقارير احلقوقية وواقع احلال أثبت 
أن القضاء العسكري يتجاوز حتى الضوابط التي وضعها »القانون الثوري« له، 

أي يتجاوز ضوابطه القانونية.
احملاكمات  ق��ان��ون  مب��وج��ب  العسكرية،  العامة  النيابة  امل��ث��ال:  سبيل  على 
الثوري، مسؤولة عن التحقيق وتوجيه االتهام، إال أن هذه النيابة قد ثبت تخليها 
القضاء  عن مسؤولياتها لصالح منتسبي األجهزة األمنية مبوافقة رئيس هيئة 
املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  عن  ص��ادر  خ��اص  تقرير  حسب  وذل��ك  العسكري، 

حلقوق اإلنسان.
وحسب الشكاوى واإلفادات التي وردت إلى الهيئة، »فإن معظم من يحتجزهم 
جهازا األمن الوقائي واملخابرات ال ميثلون أمام القضاء العادي، وليس للنيابة 
بالطلب من رئيس  بل يكتفي احملققون في كا اجلهازين  املدنية علم بتوقيفهم، 
هيئة القضاء العسكري توقيفهم عبر جهاز الفاكس! لفترات تصل إلى ستة أشهر، 

دون أن ميثل املوقوفون أمامها أو أمام النيابة العسكرية.
ويسجل للقضاء العسكري أنه لم يلتزم أيضاً بقرار الرئيس محمود عباس، وهو 
رئاسياً  ق��راراً  األول 2008،  املسلحة، حيث أصدر في تشرين  للقوات  األعلى  القائد 
عرض  »ع��دم  مفاده  الوقائي  واألم��ن  املخابرات  جهازي  مديري  من  كل  إل��ى  موجهاً 

املدنيني على القضاء العسكري ممن ال يثبت انتماؤهم إلى امليليشيات املسلحة«.
آخر ساح قانوني في جعبة احملاميني أحمد السيد ورميا السيد اعتراضاً على 
التوجه إلى احملكمة الدستورية  اعتقال املدنيني من قبل القضاء العسكري، كان 
للطعن في دستورية تطبيق القضاء العسكري في األراضي الفلسطينية، على أمل 

وضع حد لسيطرته.
احملكمة  ردتها  الفلسطيني،  القضاء  تاريخ  في  سابقة  تعتبر  التي  القضية 
االختصاص  ع��دم  بحجة  الفائت،  مت��وز  من  والعشرين  احل��ادي  في  الدستورية 

وعدم صحة اخلصومة.
وقالت احملكمة في قراراها توضيحاً لسبب عدم االختصاص أن »التشريعني 
اجلهة  وهي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  عن  ص��ادران  بدستوريتهما  املطعون 

األعم واألشمل لتمثيل الفلسطينيني كافة في الداخل واخلارج«.

ما سبق يعني أن احملكمة الدستورية صّدرت القضية ملنظمة التحرير، ومتلصت 
من مسؤولياتها التي نص عليها القانون، ما يعني أن وضع حد ملمارسات القضاء 

العسكري ضد املدنيني يحتاج إلى قرار سياسي وليس قانونياً.
احملكمة  تعتبر  األس���اس���ي،  ال��ق��ان��ون  م��ن   2003 لسنة   118 امل����ادة  ح��س��ب 
الدستورية هي احملكمة املختصة بالنظر في أي مخالفة ألحكام القانون األساسي، 

أو أي نص فيه، وبالتالي هي جهة االختصاص.
اختصاص  من  فإن   ،2006 للعام  الدستورية  احملكمة  لقانون  وفقا  وأيضاً، 
واألنظمة  ال��ق��وان��ني  دس��ت��وري��ة  على  ال��رق��اب��ة  غيرها  دون  ال��دس��ت��وري��ة  احملكمة 
حقوق  ح��ول  التنازع  ح��ال  في  والقوانني  األس��اس��ي  القانون  نصوص  وتفسير 

السلطات الثاث وواجباتها واختصاصاتها.
وعودة إلى التجاوزات التي تقوم بها هيئة القضاء العسكري، فهي رمبا تبدأ 
نص على  “الثوري”  الرغم من أن قانون  التوقيف املفتوح ألشهر عدة، على  من 
أثبت  الواقع  أن يكون ستة أشهر فقط، وبعدها يتم إطاق سراح املوقوف، لكن 
أن التوقيف في كثير من احلاالت ميتد إلى أطول من هذه املدة.  ويرد اللواء عبد 
جت��اوزاً  يعتبر  املوقوف  سبيل  إخ��اء  يتم  لم  »إذا  بقوله  ذلك  على  وادي  العزيز 

لقرارات الهيئة من قبل اجلهاز األمني«.
وأض��اف: لم يقم أي موقوف بالشكوى على أحد األجهزة األمنية التي قامت 

بتجاوز فترة توقيفه بعد أمر اإلفراج عنه، حتى نحقق في املوضوع.
وحول التعذيب الذي يجمع كل من مت توقيفه على ذمة القضاء العسكري على 

أنه تعرض ألحد أشكاله، يجيب: ال يوجد أمر بالتعذيب.
وفي سؤال مباشر له، هل هناك تعذيب؟، أجاب: ال أعلم، وتابع: أي شخص 
يتعرض للتعذيب وهو موقوف على ذمة القضاء العسكري، يجب أن يتقدم لنا 

بشكوى ألن واجبنا حماية املواطن.
وقال: يجب الفصل بني أمرين، القضاء العسكري ال يقوم بالتعذيب واالنتهاك، 
بل اجلهة التي تنفذ التوقيف، أي اجلهاز األمني، والنيابة العسكرية تقوم بالتحقيق، 

وإذا ثبتت إدانة فرد تابع جلهاز عسكري بانتهاك وتعذيب يقدم حملكمة عسكرية.
ورفض وادي إعطاء أي رقم تقريبي عن عدد الذين قدموا إلى محكمة عسكرية 

على خلفية قيامهم بانتهاك وتعذيب موقوفني على ذمة القضاء العسكري.

من يضبط القضاء العسكري؟



19 آفاق
برملـــــــــــانية

وسط تنامي توجهات اخلالص الفردي وتراجع فكرة اخلالص اجلماعي

مراكز قوة ونفوذ اقتصادية واجتماعية وأمنية 
تشكل قاعدة السلطة في الضفة

كتب منتصر حمدان:

ع��م��دت إس��رائ��ي��ل ع��ل��ى م����دار س��ن��وات االح���ت���ال ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ح��ال��ة التباين 
مجموعة  خ��ال  م��ن  غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  الضفة  ب��ني  واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي 
في  املجتمع  وف��ئ��ات  ش��رائ��ح  توحيد  منع  أج��ل  م��ن  ممنهجة  وسياسات  إج���راءات 

األراضي الفلسطينية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ف��ش��ل ه���ذه ال��س��ي��اس��ة طيلة س��ن��وات االح��ت��ال ف��ي حتقيق 
إبقاء  الكاملة في هذا اإلطار، فإن إسرائيل جنحت، إلى حدود معينة، في  أهدافها 
قائمة بني  الصحية والتعليمية واملعيشية  التباين في مستويات اخلدمات  حالة 
الضفة والقطاع على مدار سنوات ماضية.  لكن إزاء ما يجري حالياً، في ظل حالة 
االنقسام ومامح تكريس االنفصال بني الضفة والقطاع، يرى مراقبون ومحللون 
ومسؤولون رسميون في السلطة الوطنية في أحاديث منفصلة ل� »آفاق برملانية«، 
أن االنقسام السياسي احلاصل ال يساهم فقط في حتقيق املساعي اإلسرائيلية في 
مختلف  على  العميقة  الفجوة  ويعزز  يدعم  وإمنا  فحسب،  التباين  حالة  تكريس 
املستويات، ويدعم نشوء كيانني منفصلني يختلفان عن بعضهما البعض في أوجه 
ومستويات عديدة، لكنهما يتفقان في السعي لتوطيد السلطة في كل من الكيانني، 
ب��االس��ت��ن��اد إل��ى ت��غ��ي��رات ت��ع��زز ق��اع��دة ال���والء وال��دع��م ف��ي امل��ج��االت االقتصادية 

واالجتماعية واألمنية.
ويحذر مسؤولون رسميون من مخاطر استمرار هذه احلالة القائمة ونتائجها 
املدمرة ألية إمكانية إلعادة توحيد الشعب في الضفة والقطاع ضمن بوتقة واحدة، 
الطريق معبدة لتكريس  إنهاء االنقسام، فإن  الوقت دون  أنه كلما طال  وبخاصة 
والعراقيل  العقبات  من  املزيد  يفرض  ما  والقطاع،  الضفة  في  املنفصلني  الكيانني 
جديدة  أجيال  عن  ي��دور  احلديث  أن  السيما  مجدداً،  بينهما  الوحدة  تكريس  أم��ام 
تنشأ في كا اجلانبني مختلفة في التوجهات والقيم االجتماعية والثقافية وحتى 

االقتصادية.

تشكل قاعدة من مراكز القوة والنفوذ
االنقسام،  إي��ق��اع  على  الغربية،  الضفة  ف��ي  اجل��اري��ة  التغيرات  س��ي��اق  وف��ي 
تستند  ذاتي  حكم  سلطة  حتكمه  كيان  معالم  تتشكل  الكانتونات،  نظام  وترسخ 
قوة  مراكز  من  وتتشكل  القائم،  الوضع  باستمرار  مصاحلها  ترتبط  قاعدة  إل��ى 
ونفوذ اقتصادية واجتماعية وأمنية، ترتبط بها مصالح فئات وسطى تعتمد في 
معيشتها أساساً على السلطة، السيما من موظفي مؤسسات القطاع العام املدنية 
واألمنية، في حني يجري تهميش فئات اجتماعية واسعة يطحنها الفقر، وتقصى 
عن املشاركة في صنع قرار مستقبلها، مع تراجع دور احلركة الوطنية ومؤسسات 

املجتمع املدني، وإقصائها عن صنع القرار السياسي واالقتصادي واألمني.
بعد  الفلسطيني  السياسي  »ال��ن��ظ��ام  كتابه  ف��ي  ه��ال  جميل  الباحث  وي���رى 
أوسلو«، الصادر عن »مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية«، العام 
2006 في رام الله؛ أي ما قبل االنقسام الداخلي، أن »الزبائنية احملدثة« تشكل بعداً 
مهماً في السياسة الفلسطينية، وأنها تقوم على االنتقائية، »فهي تخص فئات أو 
مجموعات معينة، وتستثني فئات أخرى، وقد تكون هذه الفئات طبقة اجتماعية، 
أو مجموعات دينية، أو إثنية، أو قرابية، أو جهوية.  واملجموعات املستثناة هي، 
النخبة احلاكمة،  التأثير في سياسة  األقل قدرة على  بطبيعة احلال، املجموعات 

واملعارضة بالتالي للنظام«.
احلكم  نظام  ف��ي  احمل��دث��ة  الزبائنية  نظرية  أص��ح��اب  »ي��ق��ول  ه��ال:  ويضيف 
الفلسطيني الراهن إن السلطة توطد نفسها حني تضعف التشكيات ذات الطابع 
واألهلية  اجلماهيرية  واملنظمات  السياسية  واحل��رك��ات  ك��األح��زاب  احل��داث��ي، 

النشيطة في املجتمع املدني.  وإن هناك مصلحة للسلطة في ذلك«.
اليوم عن واقع احلال في كل من  القول إن هذا التشخيص يعبر  ورمبا ميكن 
سلطتي الضفة والقطاع، باختاف املنحى العام للتطورات على مستوى السلطة 
الداخلي  االنقسام  استمرار  أن  املؤكد  لكن  والقطاع،  الضفة  من  كل  في  واملجتمع 
إلى  السلطة في كل منهما لتوطيد حكمها باالستناد  وترسخ وجود كيانني يدفع 
قاعدة من مراكز القوة والنفوذ السياسي واالقتصادي واألمني، مقابل تهميش دور 
التشكيات احلزبية واجلماهيرية واملدنية، ومعها فئات واسعة من املهمشني في 

املجتمع.

املصري: أصبحنا أمام برامج مختلفة لنظامني سياسيني
الضفة  في  فياض  س��ام  د.  حكومة  في  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��رة  وتقول 
ميكن  ال  الغربية  الضفة  ف��ي  ال��وض��ع  إن  تأكيد،  بكل  امل��ص��ري:  م��اج��دة  الغربية، 
لانتقال  خطة  لديها  الضفة  في  فاحلكومة  غزة،  قطاع  في  يجري  ما  مع  مقارنته 
من برنامج اإلغاثة إلى مرحلة التنمية وتعزيز حالة االستقرار السياسي انطاقاً 
من خطة احلكومة لإلصاح والتنمية، في حني أن قطاع غزة، الذي يعيش حتت 
احلصار وسيطرة »حماس« عليه بقوة الساح واستمرار حالة االنقسام، يتجه 
الضفة  بني  أص��اً  قائمة  كانت  التي  الفجوة  وتعميق  التباين  حالة  تكريس  نحو 

والقطاع.
وأض��اف��ت: لألسف ال��ش��دي��د، على ال��رغ��م م��ن صعوبة ه��ذا ال��وض��ع، ف��ا ميكن 
الضفة  في  واحد  سياسيني؛  لنظامني  مختلفة  برامج  أمام  أصبحنا  فنحن  إنكاره، 
إذا ما بدأت  الهوة بينهما، وبخاصة  إلى تعميق  الذي يؤدي  وآخر في غزة، األمر 
بلورة  باجتاه  الطريق  ومتهد  جديدة  اجتماعية  قوالب  بفرض  »حماس«  حركة 

منظومة قيم جديد مختلفة عن الضفة الغربية.
وقالت: الزمن ال يسير في صالح الشعب، فكلما استمرت حالة االنقسام، فإن 
ذلك يؤدي إلى تكريس الفصل؛ سواء اعترفنا بذلك أم لم نعترف، على الرغم من 
ت�أكيدها على أن »نشوء قيم اجتماعية جديدة؛ سواء في الضفة أم في غزة، ال ميكن 

أن يتم في عام أو عامني، بل هو نتاج سياسات طويلة املدى«.
قيم  منظومة  نشوء  باجتاه  ب���»احل��راك«  وصفته  ما  بوجود  املصري  وأق��رت 
الشعب  ل��ك��ون  ذل��ك  تكريس  صعوبة  رأت  أن��ه��ا  إال  وال��ق��ط��اع،  الضفة  ف��ي  ج��دي��دة 
الفلسطيني برمته ما زال يعيش حتت تأثير القيم االجتماعية التي تشكلت في ظل 

االحتال، واالنتفاضة، ومرحلة الفوضى األمنية خال العامني املاضيني.
اإلسرائيلية  السياسات  لكن  قائم،  الرغم من ذلك، هناك حراك  وتابعت: على 
ورفضها التجاوب مع جهود حتريك عملية السام، وتصعيد الهجمات واالعتداءات 
من قبل املستوطنني على املواطنني وممتلكاتهم، ومساعي إسرائيل لتهويد القدس، 
كل ذلك يعيق حتقيق االستقرار السياسي واالقتصادي الذي ميثل شرطاً أساسياً 

لنشوء قيم جديدة في الضفة الغربية.
وتولي احلكومة في الضفة الغربية، في إطار تنفيذ خطتها لإلصاح والتنمية، 
ال��وط��ن��ي م��ن خ���ال دع���م ومت��وي��ل  االق��ت��ص��ادي  ال��ن��م��و  أول��وي��ة رئيسية لتحقيق 
الزراعي،  الصغيرة، والقطاع  الصناعات احلرفية  الصناعية ومشاريع  املشاريع 
ودعم القطاع اخلاص، في إطار حتقيق سياساتها وأهدافها في تطوير االقتصاد 
الذي ينتج عنه حدوث حتوالت وتغييرات بنيوية في املجتمع ال  الوطني، األمر 
ميكن جتاهلها، مثل نشوء طبقة وسطى، في حني تتعمق أزمة الفئات املهمشة في 

املجتمع.
في  نقاش  موضع  زال��ت  ما  القضايا  ه��ذه  بالقول:  ذل��ك  على  املصري  وعلقت 
خطة  تطبيق  سياق  في  تنفيذها  يجري  التي  السياسات  إل��ى  إضافة  احلكومة، 
احلكومة في الضفة، وبخاصة في مجال حتقيق النمو االقتصادي وحصر ذلك في 

قطاعات محددة.
تبنتها  التي  واإلص��اح  التنمية  خطة  عن  احلديث  من  الرغم  على  وأض��اف��ت: 
النتائج  حتقق  وال  بطيئة  زال��ت  ما  املبذولة  واجلهود  اخلطة  هذه  فإن  احلكومة، 
املرجوة منها، بفعل املمارسات والسياسات واإلجراءات اإلسرائيلية ملنع حتقيق 

النمو االقتصادي املنشود، وربط حتقيق ذلك باشتراطات سياسية.

طبقة وسطى معتمدة باألساس  على السلطة
»الفجوة  فإن  سعيد،  نادر  د.  التنمية،  مجال  في  واملختص  األكادميي  وب��رأي 
املؤسسات  متركز  إع��ادة  بسبب  وطبيعية  بنائية  فجوة  كانت  وغ��زة  الضفة  بني 

حدة  من  يزيد  ال��ذي  األم��ر  غ��زة،  في  جديد  من  والطبقات  والعائات  االجتماعية 
الفجوة التي باتت كبيرة جداً، مقارنة مع الوضع في الضفة الغربية«.

وقال سعيد: إن مكمن اخلطر األكبر يأتي من إمكانية حتول هذه الفجوة إلى 
فروق بنائية سائدة، وبخاصة في ظل البرامج والسياسات املنتهجة في الضفة 

بشكل مغاير عن السياسات التي يجري تطبيقها في غزة.
وضوح  حالة  نشوء  باجتاه  تسير  الغربية  الضفة  في  »األوض��اع  أن  واعتبر 
العاقات  منظومة  على  ذل��ك  انعكاسات  م��ع  طبقي(،  )مجتمع  للطبقات  املعالم 
االجتماعية، إضافة إلى آثار االنتقال من حالة الفوضى إلى مرحلة تطبيق سيادة 

القانون، وتكريس النظم القانونية، وحتديد العاقة بني املواطن والدولة«.
الواضح أن اجلهود اجلارية تسير باجتاه إعادة صياغة للعقد  وأض��اف: من 
االجتماعي، وما ينتج عن ذلك من تغييرات في البناء االجتماعي ومنظومة القيم 
إلى أن »املجتمع في الضفة يتجه نحو نشوء طبقة وسطى  الناجتة عنه، مشيراً 

محدودة الدخل واملصادر ومعتمدة باألساس على السلطة الوطنية«.
االقتصادي  بالنظام  مرهونة  تكون  »س��وف  الوسطى  الطبقة  هذه  أن  وي��رى 
املصادر  رأسمالي محدود  مجتمع  إلى  وتتحول  والقروض،  الديون  على  وتعتمد 

ومعتمد باألساس على التمويل اخلارجي«.
في  السلطة  على  معتمدة  وسطى  طبقة  نشوء  مخاطر  م��ع  امل��ص��ري  وتتفق 
الذي يحمل في طياته  التمويل األجنبي  الغربية، ومخاطر  الضفة  املجتمع داخل 
التنمية  أن »احلكومة تعمل من خال خطة  أنها تؤكد  إال  اجتماعية جديدة،  قيماً 
مختلف  في  اإلن��ت��اج  وتشجيع  الوطنية  االقتصادية  املشاريع  ودع��م  واإلص���اح 
القطاعات، من أجل الوصول إلى مرحلة جديدة تستغني فيها احلكومة عن التمويل 

اخلارجي، أو التخفيف من االعتماد عليه إلى احلدود الدنيا«.
لها عاقة بتطوير  تنفيذ مشاريع  على  تركز حالياً  وأضافت: خطة احلكومة 
اخلدمات األساسية ومشاريع البنية التحتية، مثل إقامة املستشفيات واملدارس، 
ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  مقرة  الصغيرة،  اإلنتاجية  وامل��ش��اري��ع  ال��زراع��ي  القطاع  ودع��م 
وأهمية  والتنمية،  لإلصاح  احلكومة  خطة  على  املاحظات  من  »العديد  بوجود 
الفئات املهّمشة، مبا  إننا بحاجة خلطة وطنية لدعم  النظر فيها، وبخاصة  إعادة 

يحقق الفائدة للمجتمع برمته، وعدم حصر ذلك في فئات محددة فقط«.
زالت  ما  التي  الغربية،  الضفة  على  بظالها  احلكومة  سياسات  تلقي  وبينما 
الفصل بني  لتكريس  االحتال ومخططاته من خال مساعيه  تعيش حتت وطأة 
مدن الضفة عبر احلواجز العسكرية على طريق حتويلها إلى معازل وكانتونات 
مسيطر عليها، وما  ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية جديدة تؤثر على بنية املجتمع، 
فإن سعيد يرى أن الوضع في الضفة الغربية يسير باجتاه ما وصفه ب� »تكريس 
مفهوم الهندسة االجتماعية، حيث تكون هناك مساحة أكبر للحريات الشخصية، 

واحلريات االجتماعية، للوصول إلى منوذج يشبه إلى حد معني دولة تونس«.
املفتوحة،  القدس  جامعة  في  االجتماعية  اخلدمة  أستاذ  يوافق  جانبه،  من 
واجلماعات  األف��راد  على  االقتصادي  للتطور  أثر  وجود  على  صفية،  أبو  رمضان 
يتبع ص20
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داخل املجتمع، مؤكداً أن »هذه التأثيرات قد تكون 
قيماً  تنتج  الغالب  ف��ي  ألنها  إيجابية،  أو  سلبية 

ومسلكيات جديدة«.
وقال: على سبيل املثال، فإن مستوى العاقات 
قد  عاماً   20 إلى   15 قبل  مجتمعنا  في  االجتماعية 
العاقات  مستوى  عن  جوهرية  بصورة  يختلف 
التفاعل  مستوى  حيث  م��ن  احلالية،  االجتماعية 
االج��ت��م��اع��ي أو م��س��ت��وي��ات االت���ص���ال ب��ني األف����راد 
واجلماعات، أو حتى داخل األسرة الواحدة، مؤكداً 
على  بظاله  يلقي  االقتصادي  الوضع  حتسن  أن 

واقع الفرد واجلماعة على حد سواء.

تعزيز »ثقافة الهبش«!
وفاء  االجتماعية،  الناشطة  ترى  ناحيتها،  من 
القوى  م��راك��ز  م��ن  الكثير  »ه��ن��اك  أن  الرحمن،  عبد 
حني  ف��ي  الضفة،  ف��ي  م��وج��ودة  باتت  االقتصادية 
املركز«،  أط��راف  على  هوامش  أيضاً  هناك  أصبح 
الله  رام  في  االقتصادي  »التمركز  أن  إل��ى  مشيرة 
الوضع  األح��وال  من  حال  بأي  يعكس  ال  والبيرة، 

في بقية مدن الضفة الغربية«.
وقالت عبد الرحمن: ما يجري حالياً هو حالة 
بات  حيث  ح��دة،  على  مدينة  كل  في  مراكز  نشوء 
يوجد في نابلس مركز، وفي جنني مركز، في حني 
هذه  ه��وام��ش  على  تعيش  األخ���رى  امل���دن  بقية  أن 

املراكز.
تسجل  باتت  مثاً،  قلقيلية  محافظة  وتابعت: 
كبير  ح��د  إل��ى  يعكس  وه��ذا  بطالة،  م��ع��دالت  أعلى 
اإلشكاليات االجتماعية واالقتصادية التي قد تنجم 
عن جتاهل الوصول إلى هذه املناطق، مشككة في 
»األهداف التي تسعى اجلهات الدولية املانحة إلى 
إحداث  عن  يكون  ما  أكثر  بعيدة  بصورة  حتقيقها 

التنمية التي تعبر عن حاجة املجتمع«.
وأيدت عبد الرحمن وجود مخاطر نشوء طبقة 
الغربية، يرافقه  وسطى في املجتمع داخل الضفة 
في  املجتمع  وق��ال��ت:  ش��دي��دة،  فقر  ح���االت  ن��ش��وء 
الضفة يسير نحو الرأسمالية دون أن مير مبراحل 
النمو الطبيعية، األمر الذي يؤدي إلى تشويه في 
االجتماعية  الصراعات  من  ح��االت  ونشوء  القيم 
اخلفية داخل املجتمع في إطار التنافس للحصول 
ع��ل��ى االم��ت��ي��ازات وال��ت��ق��رب م��ن امل���راك���ز احلاكمة 
وتعزيز »ثقافة الهبش«، ومظاهر اإلحباط، وعدم 
في  الرغبة  وزيادة  العامة،  القضايا  جتاه  املباالة، 

الهجرة.
مرتبط  اآلخر  »التطور  أن  الرحمن  عبد  وترى 
ب��ت��ك��ري��س م��ن��ظ��وم��ة األم�����ن ورب��ط��ه��ا م���ع حتقيق 
كبت  يجري  حني  في  االقتصادي،  والنمو  التنمية 
احلريات العامة ومحاولة السيطرة على احلريات 
السياسية مثل حرية التجمع والتعبير، األمر الذي 
يؤشر إلى أننا نسير باجتاه الدولة املتسلطة التي 
متشابكة  ظروف  ظل  في  إلقامتها  املساعي  جتري 
ومتعددة، دون أن يلمس املواطنون آثاراً واضحة 
جزء  أنهم  يشعروا  أن  أو  بالفائدة،  عليهم  تعود 

منها«.
التكاليف،  محاسبة  مجال  في  اخلبير  ويتفق 
نصار يقني، مع مخاطر احلالة الراهنة التي أصبح 
إسناد  غياب  ظ��ل  ف��ي  يكفيه  ال  امل��واط��ن  دخ��ل  فيها 
حقيقي  ب�«تبدل  وصفه  ما  وج��ود  وسط  مجتمعي 
في الواقع«، وبخاصة في ظل تنامي ملحوظ لدور 
بعض املؤسسات االقتصادية التي تعمل على جمع 

األموال من املواطنني واستثمارها خارج الوطن.
وقال يقني: ال أتوقع أن احلكومة تقصد إحداث 
املشكلة  لكن  املجتمع،  بنية  في  جذرية  تغييرات 
الرأسمالي  االقتصادي  النظام  تكمن باألساس في 
واالحتكام للسوق احلرة، األمر الذي يرهق املواطن 

واحلكومة على حد سواء.
في  واآلراء  االجتهادات  تعدد  من  الرغم  وعلى 
هناك  أن  رأوا  املتحدثني  أغلبية  ف��إن  امل��ج��ال،  ه��ذا 
تغييرات جتري داخل الضفة والقطاع، لكن اخلطر 
فيها أن كاً منها يسير في اجتاه ما يفتح املجال أمام 
تنامي فكرة اخلاص الفردي على حساب اخلاص 
في  الفلسطيني  الشعب  إليه  يرنو  ال��ذي  اجلماعي 

الضفة والقطاع.

»محدثو النعمة« من جتار األنفاق أحد إفرازات تشوه البنية االقتصادية االجتماعية

غزة: فئات اقتصادية واجتماعية صاعدة تشكل 
أحد أضالع مثلث حتالف السياسة واملال واألمن

كتب فايز أبو عون:

لم تكن بوادر األزمة االقتصادية املالية الكبيرة التي الحت في أفق قطاع غزة، وطفت على 
السطح في أعقاب احلرب والعدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع، وليدة ساعة، أو بسبب 
لتهريب  تستخدم  التي  والفلسطينية،  املصرية  رفح  بني  الرابطة  لألنفاق  إسرائيل  ضرب 
البضائع إلى القطاع احملاصر كما يقول البعض، بل هي أزمة كانت وما زالت تضرب أطنابها 
في املجتمع الغزّي بشكل عام، وتضرر منها أصحاب رؤوس األموال، والشركات التجارية، 
واملنشآت الصناعية منذ اللحظات األولى النتخاب حركة »حماس« في املجلس التشريعي، 
وتسلمها زمام احلكم، والتي زادت تفاقماً بعد وقوع أحداث حزيران العام 2007، وسيطرة 

»حماس« العسكرية على القطاع.
امل��ئ��ات من  امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة تظهر ف��ي غ��زة حينما اض��ط��ر  وب���دأت م��ظ��اه��ر األزم���ة 
آلت  ما  نتيجة  قسراً،  القطاع  في  مشاريعهم  وقف  إلى  احلقيقيني  األم��وال  رؤوس  أصحاب 
تدهور  من  خوفاً  للخارج،  هجرتها  أو  البنوك،  في  أموالهم  وجتميد  هناك،  األوض��اع  إليه 
األوضاع أكثر مما هي عليه، وأيضاً بعدما أوغلت سلطات االحتال تدميراً وقصفاً للمنشآت 
أنواع  لكافة  توريدها  وقف  إلى  باإلضافة  االقتصادية،  واملؤسسات  والزراعية،  الصناعية 
اآلالف  مئات  وزج  العمل،  عن  املصانع  توقف  إل��ى  أدى  ما  للصناعة،  الازمة  اخل��ام  امل��واد 
في  تتشكل  باتت  السياق،  هذا  مجمل  وفي  أص��اً.   املستفحلة  البطالة  أت��ون  في  العمال  من 
ذات  أيضاً،  وأمنية  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  الصطفافات  جديدة  صورة  غزة  قطاع 
مصلحة في استمرار الوضع القائم، واالنقسام الداخلي، لتشكل ما يشبه االئتاف بني مثلث 
السياسة واملال واألمن الذي يشكل في نهاية املطاف القاعدة التي تستند إليها جتربة »حكم 

حماس«.
العشرات بل  بدأ  األموال احلقيقيني،  األزمة، وهروب أصحاب رؤوس  تفاقم  ففي خضم 
أصحاب  وضحاها  عشية  بني  وأصبحوا  عاديني،  مواطنني  ما«  وقت  »في  كانوا  ممن  املئات 
نفوذ وسيطرة في القطاع في الظهور إلى املأل، وأصبحت أسماؤهم تلمع في عالم التجارة، 
للصالح  هذا  نفوذهم  توظيف  نتيجة  اجل��دد  األم��وال  رؤوس  أصحاب  من  يصنفون  وباتوا 

احلزبي والشخصي، إن صح التعبير.

استثمار في األوهام!
في  التجار  لدى  واستثمارها  أموالهم  توظيف  أن  قريب  لوقت  العامة  يعتقد  كان  ورمبا 
جتارة األنفاق، سيجلب لهم أرباحاً طائلة لم يكونوا يوماً يحلمون بها، وبخاصة أن هؤالء 
ممتلكاتهم  باعوا  أو  النقود،  استدانوا  الذين  للمواطنني  األمر  بداية  في  دفعوا  اجلدد  التجار 
على  الصواريخ  قصف  توقف  أن  ما  ولكن  الكثير،  املال  الربح،  في  طمعاً  زوجاتهم  ومصاغ 
غزة، وانقشع غبار احلرب، حتى تبني لآلالف من هؤالء املواطنني أنهم يعيشون وهماً كبيراً، 
وكذبة لم يفيقوا من أثرها بعد، حتى بعد أن طالبتهم احلكومة املقالة بالتوقيع على أوراق 

نسبته  م��ا  على  منهم  ك��ل  حصول  مقابل  سارقيهم  على  ش��ك��اوى  تقدمي  ع��دم  على  جتبرهم 
5ر16% فقط من إجمالي مبلغه املستثمر!

املواطنني  على  االح��ت��ي��ال  قضية  ف��ي  م��ؤخ��راً  صيته  ذاع  ال��ذي  ال��ك��ردي  إي��ه��اب  يكن  ول��م 
عادياً  مواطناً  إال  األنفاق،  في  يستثمرها  كان  إنه  قال  دوالر  مليون   100 على  يزيد  مببلغ 
كعامة املواطنني في القطاع، ولكن حسب محللني اقتصاديني، فإن معرفته بأصحاب النفوذ 
والسلطة واجلاه في قطاع غزة، وقربه منهم، جعلته رجل االستثمار األول، والوجه األبرز 
في جتارة األنفاق، والضحية التي سرعان ما اختبأ خلفها العشرات بل املئات من أصحاب 
السجن  في  احملتوم  مصيره  ليواجه  واجهتهم،  أزمة  أول  في  به  ضحوا  الذين  هؤالء  النفوذ 
وحده، بعد أن الحقه اآلالف من ضحاياه من املواطنني الذين ال حول لهم وال قوة إال القبول 
مبا ُعرض عليهم من صفقة يوقعون مبوجبها على عقود سرية مع شركة الكردي، تعرض 
وهو  شكاوى،  تقدمي  عدم  مقابل  في  استثمروها،  التي  األم��وال  من  5ر%16  استعادة  عليهم 

عرض شعر الكثير من املستثمرين أنه ال ميكن رفضه على ما يبدو.

شركاء في اخلفاء
غزة  في  الصحيفة  مراسل  كتبه  صحافي  مقال  في  ذك��رت  »أوبزيرفر«  صحيفة  وكانت 
جمعيات  إل��ى  متريرها  مت  قد  األم��وال  من  قسماً  »إن  بيامونت،  بيتر  البريطاني  الصحافي 
أم��وال  حتويل  ومت  الكبار،  املتورطني  نشاطات  لبعض  كغطاء  دينية  ومؤسسات  خيرية 
وأراٍض  وسيارات  منازل  لشراء  أخرى  أموال  وأنفقت  مسؤولني،  إلى  يبدو،  ما  على  أخرى، 

ومنتجات فاخرة أخرى«.
في  املستثمرين  من  جمعت  التي  األم��وال  تبلغ  »بينما  ذاته  مقاله  في  بيامونت  وأض��اف 
 100 الظاظا حوالي  املقالة بغزة زياد  االقتصاد في احلكومة  األنفاق وفقاً حلسابات وزير 
ترى  ح��ني  وبخاصة  بكثير،  أكبر  االحتيال  عملية  كلفة  أن  البعض  يعتقد  دوالر،  مليون 

أشخاصاً يصبحون من أصحاب املايني خال أسبوعني أو ثاثة«.

االقتصاد السياسي لألنفاق!
وفي هذا السياق، يقول احمللل السياسي واخلبير االقتصادي املهندس تيسير محيسن، 
وموازنات  اقتصادية،  سياسات  وعن  غ��زة،  في  فلسطيني  اقتصاد  عن  احلديث  أردن��ا  »إذا 
أطر  أي  يوجد  ال  كما  اإلط���اق،  على  ذل��ك  م��ن  أيٌّ  يوجد  ف��ا  عليه،  متعارف  ه��و  كما  ع��ام��ة، 
هذا  إط��ار  في  يندرج  إنه  القول  ميكن  موجود  هو  وما  االقتصاد،  عملية  تدير  مؤسسات  أو 
املُقالة في ظل احلصار واإلغاق  الوضع غير الطبيعي في قطاع غزة الذي تديره احلكومة 

والعدوان«.
وأضاف محيسن ل�»آفاق برملانية«: ميكن القول إنه يوجد عندنا اقتصاد أسود، أو اقتصاد 

تهريب عبر االنفاق
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إال  تلقي أو قبول أي معونة أو تبرع أو هبة مالية من أي جهة غير فلسطينية 
بعد احلصول على موافقة مسجل الشركات، ووفقاً لطلب خطي تقدمه الشركة 
علماً  األم��وال،  هذه  ومصدر  واملبررات  باجلهات  التفصيلية  البيانات  يتضمن 
تنفيذ  في  واألجنبي  العربي  التمويل  على  تعتمد  األهلية  املنظمات  مئات  أن 

التنموية والقانونية والصحية والتعليمية وغيرها. نشاطاتها وخدماتها 
املظالم(  )دي���وان  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  املستقلة  الهيئة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  وك���ان 
احملامي جميل سرحان، قال: إن وزير االقتصاد ال ميلك سلطة إصدار القرارات 
أن  اعتبار  على  الرئيس،  هو  ذلك  ميلك  ومن  الشركات،  لقانون  وفقاً  والنظام 
ونص  الرئيس،  إلى  تنتقل  القانون  في  ال��واردة  السامي  املندوب  اختصاصات 
لتنظيم  تنفيذية  ولوائح  قرارات  وضع  حق  السامي  للمندوب  أن  على  القانون 
في  للوزير  صاحية  توجد  ال  السياق  هذا  وفي  الربحية،  غير  الشركات  عمل 

احلكومة املقالة إصدار أنظمة ولوائح من حيث املبدأ.
أح��ك��ام تخالف روح  )اجل��دي��د(  ال��ن��ظ��ام  ف��ي  لقد وردت  وأض���اف س��رح��ان: 
التمويل  لتلقي  مسبق  إذن  على  احلصول  النظام  اشترط  إذ  وعملها،  الشركات 
امل��ؤس��س��ات غير  ال��ذي سيعيق عمل ه��ذه  وال��ه��ب��ات وامل��ن��ح وال��ت��ب��رع��ات، األم��ر 
تقرير  تقدمي  يشترط  ال��ذي  الشركات  قانون  عليه  نص  ما  ويخالف  الربحية، 

سنوي باإليرادات واملصروفات وفقاً لألصول املالية واحملاسبية.
الشركات  ممثلو  ناقش  فقد  الهيئة،  قادتها  التي  اإلعامية  للحملة  ونتيجة 
غير الربحية في الرابع والعشرين من حزيران املاضي مع اللجنة االقتصادية 
في املجلس التشريعي، قرار وزير االقتصاد الوطني في احلكومة املقالة بشأن 
القرار،  بنود  بعض  على  اعتراضهم  سجلوا  حيث  الشركات،  تلك  عمل  تنظيم 
وبخاصة املتعلقة منها بتحديد رأس املال وهو 20 ألف دينار أردني كحد أدنى 
القرار تتمثل في تقدمي  إلى مادة أخرى في  لترخيص وعمل أي شركة، إضافة 

إقرار ذمة لعضو مجلس اإلدارة وجميع أفراد عائلته.
إجرائي  ما مت هو وضع عمل  »إن  قال  ق��راره،  الظاظا عن  الوزير  تراجع  وحني 
عليها«،  الرقابة  عملية  تسهيل  ناحية  من  الشركات  وعمل  ترخيص  عملية  لضبط 
وبخاصة أن العديد من هذه الشركات ملفاتها مغلقة منذ تأسيسها، وال علم للوزارة 
120 جمعية عند  إلى وجود  إدارتها وأماكن تواجدها، منوهاً  بنشاطاتها ومجلس 
ال��واق��ع  أرض  على  وج��وده��ا  ل��ع��دم  بعضها  تصفية  وب��ع��د  ال��ش��رك��ات،  ملف  تسلم 
أصبحت 45 جمعية، وما صدر عن وزارة االقتصاد يهدف إلى تنظيم عمل اجلمعيات 

وتسهيل مراقبة عملها ومنعاً للمزاجية في إنشاء الشركات غير الربحية«.

الذي ال يخضع ألية قوانني  سري وغير علني، وهو ما يسمى باقتصاد األنفاق 
أو سياسات أو إدارة أو تدخات من قبل الدولة )االقتصاد السياسي لألنفاق(، 
وبالتالي أصبحت غزة تخضع لثاث سياسات اقتصادية غريبة، وهي اقتصاد 

األنفاق، واقتصاد الرواتب، واقتصاد الكابونات - املساعدات اإلنسانية.
وتابع: منذ أن سيطرت حركة »حماس« على قطاع غزة بقوة الساح، وتشكيل 
حكومتها املقالة، تغيرت جميع املعايير والسياسات االقتصادية، بحيث ُضربت 
العملية اإلنتاجية، وشاعت اجتاهات السلب واالّتكالية، وتدهورت كل املهارات 
تنافسية  ميزة  تعتبر  كانت  والتي  إسرائيل،  في  اكتسابها  مت  التي  واخل��ب��رات 
األسعار  على  والرقابة  التخطيط  سياسة  وغابت  الفلسطينية،  العاملة  للقوى 
الثروة  املال واكتساب  املبرر على جمع  التركيز غير  التي ضربت اجل��ودة، ومت 

والودائع من املواطنني، األمر الذي أدى إلى انهيار النظام املصرفي.
وبنيَّ محيسن أنه في ظل االقتصاد املتضعضع، وانتشار ما يسمى باقتصاد 
األنفاق غير الشريف، رحلت رؤوس األموال احلقيقية واملعروفة إلى اخلارج، 
وحلت محلها ظاهرة جديدة ُعرفت بظاهرة الودائع الصغيرة، التي بدالً من أن 
قبل  من  وسليمة  صحيحة  ومصرفية  مالية  لرقابة  وتخضع  البنوك  في  ُتودع 
األنفاق  في  الستثمارها  بعينهم  ألشخاص  ذهبت  النقد،  بسلطة  ممثلة  الدولة 
بطريقة غير شرعية، ساهمت في تركيز الثروة في أيدي نفر من الناس، وهذا 

ساهم في ثرائهم الفاحش، وبخاصة أنهم ال يدفعون أية ضرائب للدولة.
وأش����ار إل���ى أن »ب��ع��ض م��واط��ن��ي م��دي��ن��ة رف���ح مم��ن مي��ت��ل��ك��ون امل��ن��ازل 
األجهزة  في  وعسكري  سياسي  نفوذ  أيضاً  لهم  والذين  للحدود،  احملاذية 
سياسي  نفوذ  لهم  ك��ان  كالذين  حالياً،  »حماس«  حلركة  التابعة  األمنية 
حلركة  تتبع  كانت  التي  السابقة  األمنية  األجهزة  في  وسلطة  وعسكري 
اقتصادي  انتعاش  منطقة  رف��ح  جعل  ف��ي  األك��ب��ر  ال��دور  يلعبون  »ف��ت��ح«، 
قطاع  جنوب  الفلسطينية  املصرية  احلدود  على  اجلغرافي  موقعها  بحكم 
الذين ال  األموال  غزة، وأصبحوا بني عشية وضحاها من أصحاب رؤوس 
يستفيد  أن  املمكن  من  استثمارية  مشاريع  في  شيء  أي  منها  يستثمرون 

منها عامة الناس«.
وذكر محيسن أن »االستثمار واإلعمار والتنمية، هي ثاثة عناصر أساسية 
على  الكاملة  السيادة  مضمونه  في  أوالً  يدخل  سياسي،  استقرار  إلى  حتتاج 
هذا  ُيدمر  وال��ذي  اإلغ���اق،  أو  باالجتياحات  إسرائيل  تدخل  ع��دم  أي  األرض؛ 
واحدة  سلطة  تنفذها  وسياسية  اقتصادية  بنية  وجود  إلى  باإلضافة  املفهوم، 

على األرض، وليس كما هي احلالة الفلسطينية اليوم«.
ال��ب��ري��ط��ان��ي ب��ي��ام��ون��ت، ف���إن »مشغلي األن��ف��اق أي��ض��اً  وح��س��ب ال��ص��ح��اف��ي 
الثراء  السلطة احلاكمة بغزة ممن حققوا  يتحدثون عن مسؤولني فاسدين في 
الفاحش من خال غض الطرف عن بعض البضائع املريبة التي تأتي من حتت 
ويلحق  اإلدم���ان  يسبب  دواء  وه��و  )ت��رام��ي��دول(،  عقار  أقلها  وليس  احل���دود، 

اخلراب حالياً باملجتمع الغزي«.

حتذيرات ال جتد من يسمعها
قبل  م��ن  املتكررة  التحذيرات  ال��ري��اح  أدراج  ذهبت  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
للجبهة  السياسي  الكتب  عضو  وبخاصة  الوطنية،  ال��ق��وى  بعض  مسؤولي 
في  احلاكمة  »ح��م��اس«  لسلطة  امل��ج��دالوي،  جميل  فلسطني  لتحرير  الشعبية 
الذي  األنفاق،  جتارة  في  األم��وال  باستثمار  أسماه  ملا  حد  وضع  أجل  من  غزة، 
استحوذ على اهتمام عدد كبير من سكان القطاع، ممن هرعوا إلى هذه التجارة 
بعد ما دّرته من ربح على العاملني في هذا املجال، ما دفع بآالف املواطنني إلى 
الوفير  الربح  في  طمعاً  زوجاتهم،  ومصاغ  ممتلكاتهم  بيع  أو  النقود  استدانة 
الذي قدمه املستثمرون في بداية األمر للمواطنني.  لكن أحداً لم يستجب لنداء 
املجدالوي هذا، في حني ثبت في نهاية املطاف أن ما ُيسمى باستثمار املواطنني 
في جتارة األنفاق، هي عبارة عن كذبة كبيرة راح ضحيتها هؤالء اآلالف الذين 

أصبحوا مفلسني.
أيضاً  مشيراً  واألنفاق«،  احلصار  ب�«أثرياء  وصفهم  من  املجدالوي  وانتقد 

إلى أنهم يتحملون املسؤولية عن سقوط الضحايا.
وتكراراً  برملانية« نسخة عنه، »دعونا مراراً  »آفاق  بيان تسلمت  وقال في 
إلى ضرورة ترشيد هذه العملية وتنظيمها، بحيث تستجيب لضرورات الشعب 
وأموالهم  ال��ن��اس  أرواح  يبتلع  غ��ول  إل��ى  تتحول  أن  ال  ومقاومته،  وص��م��وده 

لصالح بعض اجلشعني«.
االستثمار  خديعة  من  بعد  تبرأ  لم  الفلسطينية  األسر  من  املئات  وأض��اف: 
امل��ال��ي ف��ي األن��ف��اق، ف��ي إش���ارة إل��ى م��اي��ني ال����دوالرات ال��ت��ي ك��ان��ت ت���ودع لدى 
مستثمرين ص��غ��ار م��ق��اب��ل احل��ص��ول ع��ل��ى أرب����اح ف��ي ن��ه��اي��ة ك��ل ش��ه��ر، داع��ي��اً 
درجات  أعلى  العملية  لهذه  حتفظ  »أن  رفح  في  وبلديتها  وسلطتها  »حماس« 
الرسوم  جمع  مهمتها  تكون  أن  ال  اإلن��ق��اذ،  وس��رع��ة  والسامة  واألم���ان  األم��ن 

واجلبايات واملداخيل«.
ُيذكر أن احلكومة املقالة عملت في خريف العام املاضي على إلزام أصحاب 
زالت  ما  الوفاة  حوادث  لكن  فيها،  للعاملني  السامة  ضمانات  بتوفير  األنفاق 
مستمرة، ومن بني الشروط التي تفرضها »حماس« على مالكي األنفاق دفع ما 

يتراوح بني 2500 إلى 3000 دوالر لترخيص عمل النفق!
وتدفع هذه الرسوم ملرة واحدة، مبا يتيح ملالك النفق احلصول على خدمات 
دوري��ة  بأعمال  املقالة  للحكومة  التابعة  الشرطة  تقوم  كما  وك��ه��رب��اء،  مياه 
ومراقبة على نوعية البضائع التي تنقل عبر هذه األنفاق، في حني شكلت جلان 

خاصة لفض النزاعات التي تنشأ بني مالكي األنفاق والتجار والعاملني.

للبنية االجتماعية تشويه 
الفترة  خ��ال  ج��رى  م��ا  أن  شعبان  عمر  االق��ت��ص��ادي  اخلبير  ي��رى  ب���دوره، 
واالحتيال  النصب  مع  االستثمار  فيها  تشابك  معقدة  عملية  »ك��ان  السابقة، 
والهروب باألموال إلى اخلارج«، مضيفاً »إن الضرر الذي حلق بغزة، يتجاوز 

بعيداً املدخرات التي فقدت في عمليات االحتيال االستثمارية«.
تدمر  أنها  كما  لغزة،  االجتماعية  البنية  تشوه  األنفاق  إن  شعبان:  وق��ال 
تعرض  ال  فإنها  احلقيقة،  وفي  مهامها.   ألداء  الدولة  إليها  حتتاج  التي  القيم 
أبداً،  موجودة  األنفاق  تكون  أن  يفترض  وال  بها،  اإلميان  للناس  ميكن  قيم  أي 
وحمل املواطن الذي اقتحم هذا املجال املسؤولية األولى واألساسية عن ضياع 
على  ويجب  املغفلني،  يحمي  ال  دول��ة  أي  في  القانون  إن  ق��ال:  حيث  مدخراته، 

املواطن التوقف عن البحث عن الربح السريع بغض النظر عن حقيقته.
وأوضح أن »اجلزء األكبر من األموال التي كانت جتمع لم تكن تستثمر في 
جتارة األنفاق، حيث كانت األخيرة مبثابة غطاء جلمع األموال واستثمارها في 
»ال  أنه  إلى  مشيراً  بها«،  والهروب  سرقتها  محاولة  أو  أخ��رى،  بأمور  اخل��ارج 
وهذا  شهرياً،   %50 إلى  تصل  أرباحاً  تدر  أن  ميكن  العالم  في  جتارة  أي  توجد 

يضع عامات استفهام كبيرة، حول حقيقة ما جرى«.
جرى،  عما  املسؤولية  من  ج��زءاً  تتحمل  املقالة  احلكومة  أن  شعبان  ورأى 

مطالباً إياها بوضع خطط علنية ملعاجلة هذه األزمة.

سياسة تدمير إسرائيلية منهجية
وعلى الرغم من االقتصاد املنهار أصاً، فإن السلطات اإلسرائيلية لم تتوقف 
عن فرض سياساتها االقتصادية العقابية الرامية إلى ابتزاز أهالي قطاع غزة 
اإلسرائيلية  السياسات  إلى  فإضافة  سياسياً،  إلخضاعهم  »حماس«  وحركة 
املطبقة في القطاع، متَّ تشديد اخلناق على أهالي القطاع من خال إغاق املعابر 

بشكل تام، األمر الذي انعكس سلباً على املجتمع في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أشارت منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية )غيشا(، ووكالة 
الغوث اإلنساني )أوكسفام(، إلى أنه منذ إغاق معبر املنطار التجاري »كارني« 
)الذي يربط بني قطاع غزة وإسرائيل، وجتري عن طريقه التجارة الفلسطينية(، 
توقف عن العمل نحو 75% من مؤسسات الصناعة في قطاع غزة، حيث مت إغالق 
على  عامل  ألف   66 إقالة  متت  كما   ،3900 أصل  من  ومشغل  مصنع   2900 نحو 

األقل في القطاع اخلاص، كل منهم يعيل أسرة متوسط أفرادها سبعة أشخاص.

قيود على عمل منظمات املجتمع املدني
ُيذكر أنه كانت تلوح في أفق غزة املنهار اقتصادياً مامح أزمة جديدة بني 
احلكومة املقالة ومنظمات املجتمع املدني، وذلك في أعقاب صدور قرار وزاري 
الوطني،  املقالة، وزير االقتصاد  مجحف بحقها، أصدره نائب رئيس احلكومة 
زياد الظاظا، وأطلق عليه »نظام الشركات غير الربحية«، حيث وقع في حينه 
مبوجب  ربحية  غير  كشركات  تعمل  التي  األهلية  املنظمات  على  كالصاعقة 
إب���ان االن��ت��داب  ال��س��ام��ي  امل��ن��دوب  ال��ص��ادر ع��ن  ال��ق��ان��ون رق��م 18 للعام 1929 

البريطاني على فلسطني.
اجلديد  الربحية«  غير  الشركات  »ن��ظ��ام  م��ن  )ج(  فقرة   11 امل��ادة  وتنص 
في  مكافأة  أو  بأجر  العمل  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  على  »مينع  أنه  على 
القانون رقم 18 للعام 1929 يجيز ذلك، كما أن الفقرة )د(  أن  الشركة«، علماً 
من املادة نفسها تنص على أن »تعتمد الشركة سلماً ألجور العاملني فيها مماثاً 

ألقرانهم في سوق العمل«.
يأتي:  بأي مما  العمل  الشركة  أنه يحظر على  املادة )12(، فتنص على  أما 

قطاع الصيد من ابرز القطاعات املتضررة

سمك بال زبائن تشتريه
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قبل  مشعل  خالد  »حماس«  حلركة  السياسي  املكتب  رئيس  تصريحات  أث��ارت 
أسابيع لصحيفة »وول ستريت جورنال« األميركية حول استعداده القبول بدولة 
اتفاقية سام  إط��ار  العام 1967 واحترامها في  ُتقام على أس��اس ح��دود  فلسطينية 
أوسع مع إسرائيل، وما سبقها وتاها من إش��ارات على تغير في خطاب »حماس« 
السياسي، سؤاالً كبيراً يتعلق بحدود التغيير الذي تشهده احلركة، وإن كانت في 

طريقها إلى تلقي قبول دولي وعاملي بها.
وعلى الرغم من أن مشعل ربط استعداده القبول بحدود 1967 مبوافقة إسرائيل 
للدولة  عاصمة  الشرقية  ال��ق��دس  وعلى  الفلسطينيني،  لاجئني  ال��ع��ودة  ح��ق  على 
الفلسطينية، فإن الصحيفة األميركية الحظت أن تصريحات مشعل »ال تذهب إلى حد 
االعتراف بإسرائيل باعتباره شرطاً ضرورياً إلشراك حركة »حماس« في محادثات 

السام«.
السياسيون واملتابعون للشأن السياسي الفلسطيني حتدثوا في أكثر من مناسبة 
عن تصريحات مشعل باعتبارها »خطوة مهمة« نحو إشراك« »حماس في محادثات 

السام.
إذن، هل »حماس« تشهد حراكاً وتغيراً كبيراً نحو التعامل مع قرارات الشرعية 
الضغط على  يستهدف تخفيف  تكتيكاً صغيراً  األم��ر ال يعدو كونه  أن  أم  الدولية؟ 
االنتخابات  ف��ي  ف���ازت  أن  بعد  س��ن��وات،  منذ  خانقاً  ح��ص��اراً  تعيش  ال��ت��ي  احل��رك��ة 

التشريعية؟
وإذا كان هذا التغيير واقعاً جدياً، فما هو حدود هذا التغيير؟ وهل يتعارض مع 
هل  نفسه،  االجت��اه  وفي  شمولية؟  دينية  حركة  لكونها  ورؤيتها  »حماس«  ميثاق 

يتكرر منوذج التعامل الغربي مع حزب الله أيضاً مع حركة »حماس«.
وقبل هذا كله، هل تكرر »حماس« جتربة حركة »فتح« في التوجه من التشدد 
إلى االعتدال والتعامل مع الشرعية الدولية التي طاملا رفضت »حماس« التعامل مع 

قراراتها؟

تغيير ملموس في خطاب »حماس«
لشبكة  التنسيقية  الهيئة  عضو  رمضان،  أبو  محسن  السياسي  الناشط  يقول 
املنظمات األهلية، »إن هناك تغييراً ملموساً في اخلطاب السياسي حلركة »حماس« 
مقارنة مبيثاقها الذي يقول إن أرض فلسطني أرض وقف إسامية ال ميكن التنازل عن 

أي شبر منها«.
أن  تظهر  »حماس«  وميثاق  ملشعل  اجلديدة  التصريحات  بني  املقارنة  ويتابع: 
اإلره��اب  قائمة  من  اسمها  وشطب  الدولي،  السياسي  املجال  تعبر  أن  تريد  احلركة 

الدولية، إلى جانب جتاوز مرحلة احلصار.
ويعتقد أبو رمضان أن »حماس« ال تريد تكرار منوذج حركة »فتح« نفسه فيما 
يتعلق باالعتراف بإسرائيل، »لكنها تريد إعطاء إشارات للمجتمع الدولي بأنها طرف 
شرعي في النظام اإلقليمي الذي تأمل منه أن يتعامل معها كطرف إقليمي له أهميته«.
نبذها  عن  تعلن  ول��ن  بإسرائيل،  تعترف  لن  »ح��م��اس«  »حركة  أن  إل��ى  ويشير 
ال��ش��روط  حتقيق  دون  مشتركة  ق��واس��م  إل��ى  ال��وص��ول  ستحاول  لكنها  ل��إلره��اب، 

الدولية«.
ويؤكد أن اتصاالت غير رسمية جتري بني »حماس« وأط��راف غربية مختلفة، 
كان آخرها في سويسرا قبل أسابيع قليلة، بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة دون 

موافقة علنية على الشروط التي تضعها الرباعية الدولية.
وكان مشعل قال خال مقابلته مع صحيفة »وول ستريت جورنال«: إن »حماس« 
والفصائل الفلسطينية األخرى مستعدة للتعاون مع أي مجهود أميركي أو دولي أو 
إقليمي للتوصل إلى حل عادل للنزاع العربي اإلسرائيلي، وإنهاء االحتال اإلسرائيلي، 

ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير املصير.
وأضاف: إن إنهاء املستوطنات خطوة ضرورية، ولكنها ليست احلل نفسه.

وأصر مشعل على أن »حماس« لن تعيق السام.  وقال للصحيفة كذلك: »نحن 
والفصائل الفلسطينية األخرى وافقنا باإلجماع على قبول دولة فلسطينية بحدود 
به  نلتزم  موقف  وه��و  برنامجنا.   ه��و  وه���ذا  ال��وط��ن��ي.   البرنامج  ه��و  ه��ذا    .1967

ونحترمه.

»أحداث رفح« رسالة إلى أميركا وأوروبا
الفلسطيني،  الشعب  حل��زب  السياسي  املكتب  عضو  الصفدي،  طلعت  ويفسر 
خطوات »حماس« وتصريحات مشعل، بالقول: إن »حماس« جزء من حركة اإلخوان 
املسلمني التي تتنازعها مجموعات من يسارها ومن ميينها تدفع في اجتاه االعتدال 

أو التطرف.
وحتدث الصفدي عن مجموعة عوامل دفعت »حماس« إلى محاولة التعامل ولو 
شكاً مع املتغيرات، الفتاً إلى أن هذه العوامل »تتمثل في أحداث إيران، وعدم جناح 
لبنان،  في  األخيرة  االنتخابات  في  حاسم  انتصار  حتقيق  في  وحلفائه  الله  حزب 
وتوجه سورية نحو فتح عاقات جديدة مع الغرب، إضافة إلى وجود مجموعة داخل 

حركة »حماس« حتاول الظهور مبظهر ليبرالي«.
وق��ال: ما جرى في رفح مؤخراً مع جماعة »جند أنصار الله« وارتكاب مذبحة 
بحقها، يؤكد أن هناك رسالة موجهة إلى أميركا ودول أوروبا مفادها أن »حماس« 

تستطيع تقدمي ورقة لاعتراف بها، واعتبارها قوة تستطيع ضبط الوضع.

بعد تصريحات مشعل األخيرة

إقرار بحدوث تغيير في خطاب »حماس« وتباين في تقدير حدوده
كتب حسن جبر:

ووصف الصفدي »حماس« ب� »احلركة »الباطنية التي تقول شيئاً وفي باطنها 
شيء آخر«.

ورفض وصف تصريحات مشعل بالتوجه العقاني، مؤكداً أن »حماس لو كانت 
عقانية لسمحت بخروج أعضاء مؤمتر حركة »فتح« للمشاركة في املؤمتر مبدينة 

بيت حلم«.
وقال: قيادة »حماس« في اخلارج تخضع لعنصر املكان واملال، وهما عنصران 
ضاغطان من أجل عدم التساوق مع أية توجهات، إال إذا كانت ضمن توافق مع بعض 

األنظمة.
يذكر أن مظاهر االعتدال التي تبديها »حماس« ليست وليد اللحظة الراهنة، وال 
»حماس«  حلركة  الشهيد  للمؤسس  سبق  إذ  األخ��ي��رة،  مشعل  بتصريحات  ترتبط 
الشيخ أحمد ياسني أن أعلن عن أفكار متطورة عن مواقف »حماس« أو براغماتيتها 
السياسية، حني أعلن عن إمكانية عقد هدنة طويلة األمد مقابل انسحاب إسرائيلي من 

األراضي احملتلة العام 1967.
وهي   2007 العام  غزة  قطاع  على  وسيطرتها  باالنتخابات  احلركة  فوز  ومنذ 
الشروط  قبلت  ح��ال  في  إال  معها،  للتعامل  دول��ي  ورف��ض  مشدد،  حلصار  تخضع 
بنبذ  وااللتزام  بإسرائيل،  االعتراف  وأهمها  الدولية،  الرباعية  اللجنة  أعلنتها  التي 

»اإلرهاب«، وهو ما ترفضه »حماس« حتى اللحظة.
دولية  اعتبارية  وشخصيات  رسمية  وغ��ي��ر  رسمية  دول��ي��ة  ج��ه��ات  وح��اول��ت 

التواصل مع »حماس« ودفعها نحو االعتدال سعياً لرفع احلصار عنها.
وكان خبراء بارزون في السياسية اخلارجية األميركية، واملستشاران السابقان 
من  والعديد  بريجنسكي،  وزبيغنيو  سكوكروفت  برينت  القومي  األم��ن  ل��ش��ؤون 
املختصني املعروفني دولياً في السياسة اخلارجية، دعوا جميعهم الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة إلى إشراك »حماس« في عملية التفاوض من أجل 

السام، فيما بادرت روسيا إلى إجراء محادثات ثنائية مع »حماس«.

دخول النادي الدولي له شروطه
ويتفق صالح ناصر، عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، 
مع القائلني بوجود تغيير في مواقف »حماس« في اآلونة األخيرة، مؤكداً أن زيارة 
الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر ولقاءه مع قادة »حماس« ليست خطوة بريئة 

على الرغم من حديث احلركة عن متسكها بالثوابت واحلقوق.
وق���ال ن��اص��ر ف��ي اس��ت��ع��راض��ه لبعض م��ام��ح التغيير: »ح��م��اس« ش��ارك��ت في 
املشاركة فيها غير جائزة شرعاً، فضاً عن نبذها  أن كانت تعتبر  االنتخابات بعد 
العام  ح��دود  في  مستقلة  دول��ة  عن  واحلديث  البحر،  إل��ى  النهر  من  فلسطني  شعار 
1967، إلى جانب حفاظها على تهدئة غير معلنة مع االحتال بعد تشددها ومتسكها 

باملقاومة.
وتابع: هذه ليست تكتيكات، بل مراهنات على اخلارج.

ويعتقد ناصر أن »حماس تكرر جتربة »فتح« من حيث التوجه من التطرف نحو 
االعتدال«، مؤكداً أن »السلطة تفرض تغييراً على املشارك فيها«.

وساق مثاالً على ذلك بالقول: إن من يريد أن يشارك في لعبة كرة قدم عليه أن 
يحترم الشروط املفروضة في اللعبة.  وأضاف: من يريد أن يدخل النادي الدولي عليه 

أن يلتزم بشروط هذا النادي.
.. و«حماس« تطمح  فشيئاً  ثم تتطور شيئاً  تبدأ بأشياء صغيرة  وأردف: هذه 

بالوصول إلى الشرعية الدولية، وهذا يجب في العرف الدولي أن يقابله شيء.

ال تدفعوا »حماس« نحو الغرب
لتحرير  الشعبية  للجبهة  السياسي  املكتب  عضو  مهنا،  رب��اح  يعتقد  ب���دوره، 
فلسطني، أن »حماس« لم تقدم حتى اآلن مرونة في ممارساتها، وما زالت متمسكة 

بالثوابت الوطنية واملقاومة، وال تعترف بإسرائيل.
وقال: هذه نقاط إيجابية، ويجب عدم دفع »حماس« نحو الغرب أو أوروبا.

وتابع: لكن هناك سؤاالً مشروعاً: ماذا لو فتح الغرب خطوطاً معها كما فتح مع 
الشهيد أبو عمار سابقاً، هل هي مستعدة للتجاوب؟!

املعتدل في  اإلس��ام  للتعامل مع  أميركي  وال يخفي مهنا قناعته بوجود توجه 
مواجهة أفكار وأنصار »القاعدة«، إال أنه يكرر تأكيده على أن »حماس وحزب الله ما 

زالتا جزءاً من اإلسام املقاوم«.

الغرب يتعرف على »حماس« ويجس نبضها
أن  »حماس«،  حركة  في  البارز  القيادي  حمد،  غ��ازي  الدكتور  يؤكد  جانبه،  من 
خطاب »حماس« لم يتغير، الفتاً إلى أنها ما زالت ترفض االعتراف بإسرائيل وتتمسك 

باملقاومة وبكل شعاراتها ومبادئها السابقة.
نبضها  وجس  »حماس«  حركة  على  التعرف  مرحلة  في  اآلن  الغرب  إن  وق��ال: 
ومعرفة أيديولوجيتها وسياساتها، مؤكداً أن »هذه احملاوالت جتري من وقت إلى 
آخر، وهدفها فهم ما لدى حركة »حماس«، إال أن البعض كان أكثر جدية في محاولة 

فتح حوار جدي مع حركة حماس«.
وتابع: املواقف السياسية الدولية ما زالت على حالها من »حماس«، وتتعامل 

معها كحركة إرهابية!
وأكد حمد أن وجود مؤسسات وشخصيات مؤثرة سيكون له تأثير على منحى 
»حماس«  خطاب  ف��ي  يكون  أن  ف��ي  أمله  ع��ن  معرباً  »ح��م��اس«،  اجت��اه  ف��ي  التحرك 
السياسي »نوع من االنفتاح واملرونة إلعطاء صورة حقيقية عن »حماس« ورؤيتها 

لدى بعض األطراف األوروبية التي ما زالت تسيء فهم موقف احلركة«.
حركة  فهم  يستطيع  حتى  الغرب  ملخاطبة  أكبر  جهد  إل��ى  بحاجة  نحن   : وق��ال 
»حماس« بشكل جيد، ورمبا نفتقد وجود ناطقني متخصصني يتحدثون اإلجنليزية 

للتعامل مع الغرب ورسم صورة واضحة للحركة ومواقفها.

قناعات أوروبية بارتكاب أخطاء في العالقة مع »حماس«
ونوه إلى وجود قناعات لدى شخصيات أوروبية متعددة بأن أخطاء قد ارتكبت 
في العاقة مع »حماس«، الفتاً إلى أن »بعضهم يقر بوجود خطأ كبير في كيفية إدارة 

العملية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود«.
ويؤكد أن من شارك في احلديث مع »حماس« هم شخصيات ليست عادية، بل 

شخصيات كانت لها مناصب كبيرة في العمل السياسي.
ويؤمن حمد أن االنقسام الفلسطيني أثر على إمكانية إحداث اختراق في املواقف 
إل��ى »إمكانية حتقيق ه��ذا االخ��ت��راق ف��ي ح��ال انتهى  األوروب��ي��ة وال��دول��ي��ة، مشيراً 

االنقسام«.
يشار إلى أن بعض السياسيني يحاولون دائماً تذكير »حماس« مبيثاقها الذي 
العام 1987، عندما يتحدثون عن تغيرات تشهدها مواقف  انطاقتها  صاغته لدى 

احلركة السياسية.
وعلى الرغم من إعان »حماس« أكثر من مرة أن ميثاقها جاء في ظروف تاريخية 
معينة، وأنه ليس بالنص املقدس الذي ال ميكن تعديله، فإن السياسيني يحاولون 

دائماً الغمز من هذه القناة.

ال استنساخ لتجربة »فتح«
ويقول الدكتور وليد املدلل، احمللل السياسي املتابع لشؤون احلركات اإلسامية، 
إن »حماس« تختلف عن حركة »فتح« في كونها حزباً دينياً سياسياً أو ما يعرف في 

العرف الدارج باإلسام السياسي.
يتعامل  كي  ومبادئها  مواقفها  »حماس«  تغير  أن  مبكان  الصعوبة  من  وتابع: 

الغرب معها، وإال جرى اتهامها بأنها غيرت مبادئها.
البتة  يعني  ال  ذلك  أن  إال  مناورة،  ليست  مشعل  »تصريحات  أن  املدلل  ويؤمن 
أن »ع��دم االع��ت��راف بإسرائيل ب��ات أح��د الشعارات  االع��ت��راف ب��إس��رائ��ي��ل«، م��ؤك��داً 

السياسية حلركة »حماس«، الذي تردده في مهرجاناتها واجتماعاتها السياسية«.
ويشير إلى وجود محاوالت للتقارب مع »حماس« من جهات أوروبية وأميركية، 

الفتاً إلى أن »حكم »حماس« بات يتموضع ويأخذ نوعاً من الشرعية الدولية«.
واعتبر املدلل أن »حماس« تراهن على مراكمة املواقف واألحداث من أجل حتقيق 

اختراق في املوقف الدولي حيالها.
اخلطاب  في  »التغيير  أن  أكد  »حماس«،  في  يجري  ال��ذي  التغيير  طبيعة  وعن 
واملواقف عملية ذاتية في أية حركة إذا كانت لديها آليات التغيير من خال مجالس 
أن  األرض  على  احلقيقية  جتربتها  أم��ام  ميكن  التي  »حماس«،  حركة  مثل  شورية، 

تعدل بعض القناعات«.
وينفي املدلل ما يتم ترديده من وقت إلى آخر حول وجود محاور داخل »حماس«، 
قائاً: إن احلركات الدينية ال يوجد فيها محاور، ألن حالة اخلاف غير مرحب بها على 

الرغم من إمكانية أن ينشأ خاف في طرق العمل وأدواته.
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انضم قرار فرض الزّي الشرعي )اجللباب واحلجاب( الذي أصدره املستشار 
العدل  مبجلس  يسمى  ما  رئيس  العليا،  احملكمة  رئيس  احللبي  ال���رؤوف  عبد 
قطاع  في  احملاميات  على  املقالة،  احلكومة  في  القضائية  للسلطة  التابع  األعلى 
إلى  الثانوية،  املرحلة  تلميذات  على  واحلجاب  اجللباب  فرض  ومحاولة  غ��زة، 
ما  إط��ار  في  القطاع  في  »حماس«  حركة  اتخذتها  التي  اإلج���راءات  من  مجموعة 

يسمى ب�«حملة الفضيلة« التي أقرتها وزارة األوقاف في احلكومة املقالة.
املقالة في غزة بفرض »زّي محتشم«  ق��رارات احلكومة  أن  الرغم من  وعلى 
على احملاميات، ومنع لباس البحر »غير احملتشم« للرجال، وفرض رقابة على 
مقاهي اإلنترنت، ومنع تدخني النرجيلة )الشيشة( أمام املقاهي »الكوفي شوب«، 
ومنع التدخني في األماكن العامة، وصوالً إلى اجلدل الدائر حول فرض اجللباب 
قبل  من  تهكمية  فعل  ردود  واجهت  الثانوية،  املرحلة  تلميذات  على  واحلجاب 
السواد األعظم من الشعب الفلسطيني، وبخاصة احملامني واحملاميات ومنظمات 
املجتمع املدني ومنظمات حقوق اإلنسان، وأيضاً القوى الوطنية - فإن احلكومة 
املقالة استمرت فيما أسمته تطبيق »حملة الفضيلة« التي باتت تطال سلوكيات 

الناس ولباسهم في األماكن العامة، وبخاصة على شاطئ البحر.
وكما هو رئيس مجلس العدل األعلى ُيصِدر القرارات وُيصدُِّرها ملجلس وزراء 
احلكومة املقالة للمصادقة عليها، هناك أيضاً وزارات العدل واألوقاف والداخلية 
التي ما انفكت تنظم ورشة عمل تلو أخرى، يحضرها لفيف من القضاة النظاميني 
والشرعيني واحملامني وأئمة املساجد وشخصيات معروفة بتشددها في حركة 
»حماس«، ملناقشة كل قضية صغيرة وكبيرة من شأنها تغيير الواقع الغزي مما 

هو عليه من الوسطية إلى التشدد، وذلك حتت مسمى »حملة الفضيلة«.

ستر »املانيكان«
من  العدد  قليلة  غير  مجموعات  انتشار  عن  أنباء  شاعت  القريب،  وباألمس 
العامة،  األس��واق  في  »حماس«،  حركة  على  احملسوبني  الصغار  والشبان  الفتية 
وفي األماكن التي تزخر مبحال بيع اإلكسسوارات واملابس النسائية، حيث قاموا 
بتمزيق الصور امللصقة على املابس الداخلية النسائية، وحتذير أصحاب احملال 
رؤوسها  تغطية  متت  التي  »املانيكان«،  على  املابس  ه��ذه  مثل  ع��رض  مغبة  من 
العام،  احلياء  يخدش  ذل��ك  أن  منطلق  من  وذل��ك  شعرها،  تخفي  س��وداء  بأكياس 

ويساهم في نشر الفاحشة والرذيلة في املجتمع، وبخاصة في أوساط الشباب.
كما انتشرت مجموعات أخرى على شاطئ البحر، املاذ الوحيد للغزيني من 
قيظ الصيف، بزي مدني، وسرعان ما تعترض طريق الرجال الذين ال يرتدون 
ويسبحون  الركبتني،  أسفل  حتى  الساقني  يغطي  ال��ذي  اإلس��ام��ي  »ال��ش��ورت« 
بجذع عاٍر في البحر، وياحقون الفتيات اللواتي يسبحن دون محرم، كما حدث 
مع الصحافية أسماء الغول التي كانت تسبح مع صديقتها مي البيومي، وشقيق 
صديقتها وابن عمتها، اللذين مت االعتداء عليهما بالضرب، وحجز جوازات سفر 

بعضهم، وبطاقات هوية بعضهم اآلخر، وذلك الرتفاع صوت ضحكاتهم أيضاً.
لقرارات  تنفيذاً  إال  الواقع  أرض  على  هذه  الفضيلة«  »حملة  تطبيق  يأِت  ولم 
ال��ت��ي نظمتها وزارات  امل��ت��ك��ررة  ال��ع��م��ل  ف��ي ورش  امل��ش��ارك��ني  م��ن  ع���دد  ات��خ��ذه��ا 
ومؤسسات عدة تابعة للحكومة املقالة، منها وزارات العدل واألوقاف والداخلية، 
والنيابة العسكرية واملدنية، وجهازا القضاء والشرطة، حيث ناقشوا فيها آليات 
تطبيق الئحة اآلداب التي أقرها مجلس الوزراء املقال خال شهر حزيران املاضي.

أيضاً،  ومتشدد  واح��د  سياسي  لون  من  وهم  ال��ورش،  في  املشاركون  وك��ان 
بنود  ف��ي تطبيق  ال��ت��درج  اس��ت��خ��دام  أهمها  االق��ت��راح��ات،  م��ن  ع��دد  إل��ى  توصلوا 
الائحة، ابتداًء من نشر »ثقافة الفضيلة« في املجتمع الفلسطيني عبر الوسائل 
اإلعامية املختلفة واملتنوعة، إضافة إلى ضرورة إيجاد دائرة متخصصة مهمتها 
اإلشراف على ضباط ورجال األمن، وتوعيتهم فيما يتعلق بتنفيذ بنود الائحة 

بطريقة ال تتعارض مع مواد القانون األساسي.
ومي��ك��ن ال��ق��ول هنا إن ال��ق��رار ال��ص��ادر م��ؤخ��راً ع��ن رئ��ي��س مجلس ال��ع��دل األعلى 
بخصوص كسوة احملامني، وعلى الرغم من أنه جاء متأخراً عن قرارات أخرى عديدة 
أحداث حزيران 2007،  املقالة منذ  وأكثر تشدداً صدرت عن مجلس وزراء احلكومة 
ولكنها ُطبقت وُنفذت بشكل سلس، أثار موجة كبيرة من اجلدل أكثر من غيره، ما جعل 
قرارات  عن  وينبشون  بإسهاب،  بشأنه  يكتبون  والصحافيني  الرأي  وكتاب  الساسة 

سابقة، ليكتبوا فيها عن مدى مّسها باحلريات الشخصية، وانتهاكها للقوانني.
هدد  حني  السيما  غيره،  من  تشدداً  أكثر  ك��ان  ال��ذي  احللبي  املستشار  فقرار 
إليها من قبل احملاميات غير  املقدمة  امللفات  أي من  بعدم نظر هيئة احملكمة في 
احملجبات، واحملامني واحملاميات غير امللتزمني وغير امللتزمات مبا يسمى بكسوة 
احملامني، والذي ساهم في إظهار ما كان ُطبق وما كان سيطبق من قرارات بشكل 
غير مباشر وسلس، جعل اجلميع يتساءل هل تسعى حركة »حماس« إلى إنشاء 
»إمارة إسامية« غير معلنة في قطاع غزة؟ وهل تعد حملة »نعم للفضيلة« التي 
تنفذها وزارة األوقاف وقرار مجلس العدل األعلى األخير بخصوص زّي احملاماة 
بداية لهذه اإلمارة؟ وهل املجتمع الغّزي يعاني من حالة سفور تستدعي اإلعان 

عن مثل هذه احلملة؟

احلكومة املقالة تنفي
وكان الناطق باسم احلكومة املقالة طاهر النونو قال في هذا السياق: إن ما تقرره 
تسريبات  يسمى  ما  عبر  وليس  الرسمية  الطرق  عبر  تعلنه  ق��رارات  من  احلكومة 
ما تتحدث به بعض وسائل  أن  أو ورش عمل، معتبراً  أو مصادر خاصة  إعامية 

في إطار ما أسمته بـ »حملة الفضيلة«

»حماس« تطبق »الئحة اآلداب العامة« في توجه تدريجي نحو أسلمة املجتمع

كتب فايز أبو عون:

اإلعام يهدف إلى »نقل صورة غير حقيقية عن الواقع الفلسطيني في غزة«.
وأضاف تعقيباً على ما أثير أخيراً عن قرارات اتخذتها احلكومة في قطاع غزة 
للحد من احلريات العامة: إننا ننفي أن تكون احلكومة قد اتخذت أي قرار جديد 

مخالف ملا هو موجود من قوانني أو تعليمات.
اآلداب  حماية  على  احل��رص  كل  حريصة  »احلكومة  أن  على  النونو  وش��دد 
الكرمي«، مشيراً  الشرع  الدائمة لألخاق احلميدة املستمدة من  العامة ودعوتها 
إال »اجتهادات  العامة ما هو  ق��رارات حتد من احلريات  أن كل ما يثار حول  إلى 

إعامية ال أساس لها من الصحة«.
املقال  احلكومة  لرئيس  السياسي  املستشار  رزق��ة،  يوسف  د.  نفى  جانبه،  من 
إسماعيل هنّية، وجود أي نية لدى »حماس« إلقامة إمارة إسامية بغزة، قائاً: ال 
توجد قرارات حكومية نحو ذلك، فاملجتمع الفلسطيني من أفضل املجتمعات العربية 
واإلسامية متسكاً والتزاماً بدينه في جميع املجاالت املختلفة، وهذه احلملة تقاد 
بأجندات أجنبية هدفها استدعاء عداوة جديدة ضد »حماس« واحلكومة من أوروبا 

وأميركا، والتقريب بني »حماس« وطالبان لتحقيق هذا الغرض.
أي  واألوق��اف  العدل  وزارت��ي  عن  أو  احلكومة  عن  يصدر  لم  حديثه:  وتابع 
أوامر في هذا اإلطار، فنحن نؤمن بأن املجتمع يتجه نحو اإلسام اجتاهاً طبيعياً 
احملتلة  فالشعوب  األرض،  وحترير  االح��ت��ال  من  يعيشها  التي  احلالة  بحكم 
ميثل الدين حصنها في حتقيق أهدافها، مبيّناً أن القائمني على احلملة اإلعامية، 
»مجموعة تهدف إلى تشويه صورة احلكومة في غزة، واستدعاء عدوان أجنبي 

ضدها، وتكريس احلصار عبر اتهامها بهذه االفتراءات«.
وأشار إلى أن اإلعام نفخ في موضوع حملة »نعم للفضيلة« سموماً على غير 
ما تهدف إليه، فاحلملة تهدف لتنبيه الدعاة ليتحدثوا للناس في األخاق العامة 
اعتيادي، وليس بشكل مخصص ألحد كنشاط طبيعي لوزارة األوقاف،  بشكل 
ولم  يقولوها  لم  أشياء  إليهم  نسب  احلملة  على  القائمني  »ال��دع��اة  أن  موضحاً 
يتبنوها على الرغم من أن وزارة األوقاف معروف عنها أنها تتبنى الدعوة إلى 
الله بالكلمة واملوعظة احلسنة، وال جتبر أحداً على االلتزام باألخاق اإلسامية، 
كما أن احلملة تربوية دعوية تسعى الستغال اإلجازة الرسمية إلشغال أوقات 

أبنائنا مبا هو مفيد واالبتعاد بهم عما يضرهم«.

أبو مسامح: تشريع القوانني من مسؤولية »التشريعي« فقط
من جانبه، قال النائب عن كتلة التغيير واإلصاح البرملانية التابعة حلركة 
الرقابة  جلنة  خ��ال  وم��ن  التشريعي،  املجلس  إن  مسامح،  أب��و  سيد  »ح��م��اس« 
العامة وحقوق اإلنسان التي يترأسها النائب يحيى موسى، »تتابع كل صغيرة 
وكبيرة في موضوع احلريات العامة والشخصية، وما قيل بشأن التعدي عليها، 
حيث أجرت اللجنة لقاءات عدة مع وزراء ومسؤولني في حكومة غزة، ووقفت 
وبخاصة  اإلع��ام،  في  أُثيرت  التي  القضايا  كافة  ودواف��ع  أسباب  على  كثب  عن 
قضية فرض اجللباب وغطاء الرأس على احملاميات، وأيضاً على طالبات مدارس 

الثانوية«.
م كل قضية  وأضاف أبو مسامح: إن املجلس التشريعي وجد أن اإلعام ضخَّ
إلى حد املبالغة، وذلك كون غزة واحلكومة فيها ُوضعت محلياً وإقليمياً ودولياً 
حتت املجهر منذ اللحظات األولى لتشكيلها، كما أن وضعية حكومة غزة أصبحت 
الضفة  في  حت��دث  قضية  أي  عن  يتحدث  ال  أح��داً  أن  وبخاصة  أي��ض��اً،  حساسة 

الغربية كما يتحدث عما يحدث في غزة.
رئيس  فرضها  التي  واجللباب  احلجاب  بقضية  يتعلق  »فيما  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
ي��ج��وز على  ف��ه��ذا ال  ال���رؤوف احللبي على احمل��ام��ي��ات،  األع��ل��ى عبد  ال��ع��دل  مجلس 
اإلطاق، وذلك من منطلق أن املجلس التشريعي هو من ُيشرع القوانني وليس أية 
فقط  احملامني  كسوة  في  باحلديث  له  املسموح  احللبي  أن  وأعتقد  غيره،  مؤسسة 

)روب احملاماة(، تكلم في قضية احلجاب من منطلق ثقافته اإلسامية واملجتمعية«

ُشّراب: الهدف البعيد .. أسلمة غزة
وفي هذا السياق، رأى احمللل السياسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر، 
الدكتور ناجي ُش��ّراب، أن »حماس حركة دينية تستند إلى الدين، لذلك تبدأ بتطبيق 
أشياء صغيرة وتدريجية مدروسة لتصب في هدف كبير«، مشيراً إلى أن »الهدف البعيد 
حلكومة »حماس« هو أسلمة غزة، وأن هذه اإلج��راءات التي تتخذها ترمي إلى إسباغ 

القطاع الذي حتاصره إسرائيل منذ سيطرة احلركة عليه، بطابع إسامي«.
وق��ال ش���ّراب: إن »ح��م��اس« ت��درك صعوبة أسلمة غ��زة وخصوصية األم��ر، وأن 
احمل��ددات اإلقليمية والدولية لن تسمح بذلك، ولكن األمر يعتمد على النموذج الذي 
ستقدمه »حماس« ملجتمع مسلم، هل سيكون هذا النموذج قريباً من النموذج التركي 

أم ستذهب إلى أبعد من ذلك؟
وأضاف: إن املسألة ليست أسلمة املجتمع اإلسامي في غزة من عدمه، بل ضرورة 
إم��ارة  إقامة  إل��ى  دينية  كحركة  تسعى  »حماس«  أن  افترضنا  إذا  مباحظتني  األخ��ذ 
الفلسطينية  اخلصوصية  عن  يعبر  إسامي  من��وذج  إل��ى  حاجتنا  األول��ى  إسامية: 
وخصوصية قطاع غزة بالذات، والثانية أننا لسنا بحاجة إلى قرارات كي نحول غزة 
إلى التوجه اإلسامي؛ فالصفة اإلسامية حتكم شخصية مجتمعنا في كل مكونات 

العاقات االجتماعية.
وبنّي أن »محددات القطاع البيئية واإلقليمية ال تتيح حلركة »حماس« إن أرادت، 
إقامة منوذج إسامي مغلق على غرار طالبان، كما أن »حماس« تختلف عن طالبان 
غير  باملرونة«،  متتاز  التي  الواقعية  الدينية  التنظيمات  ضمن  وتندرج  والقاعدة، 
مستبعد في الوقت نفسه أن تسعى »حماس« إلى إقامة نظام إسامي كترجمة فكرية 

ملعتقداتها وكأحد أهدافها بعيدة املدى.

عوكل: اإلجراءات تعكس سياسة منهجية
من جانبه، أشار الكاتب الصحافي واحمللل السياسي طال عوكل إلى أن »حماس« 
اإلسامية،  والقواعد  الثقافة  وتعزيز  املجتمع  ألسلمة  تدريجية  ب��إج��راءات  »تقوم 
قائاً: إن هذه اإلج��راءات سياسة منهجية مقصودة من قبل احلركة، ولكن تفرضها 

بشكل متدرج وبطيء دون اإلعان عن فرض أيٍّ منها على املواطنني.
من  بالتأكيد  ُيقلل  اليوم  »حماس«  حركة  تفرضه  »ما  أن  إلى  عوكل  وأش��ار 
الذين  املواطنني  على  الضغط  من  م��زي��داً  ويشكل  املمنوحة،  احل��ري��ات  مساحة 
مديرو  فرضه  وم��ا  عليهم،  اخلناق  وتضييق  احلصار  نتيجة  األمرين  يعانون 
ال��زّي  م��ن  ب��دالً  اجللباب  ارت���داء  م��ن  الطالبات  على  الثانوية  م���دارس  وم��دي��رات 
اتخذته  ملا  تطبيق  مبثابة  هو  وال��ت��ن��ورة،  القميص  وه��و  أال  الرسمي،  امل��درس��ي 
احلكومة املقالة من قرارات تركت تطبيقها لهؤالء املديرين، وكأن شيئاً ال يعنيها، 

أو ال تتدخل فيه ألنه شأن داخلي«.
»حماس«  حاربتهم  الذين  اإلس��ام«  »جند  ب�  يسمون  من  توجهات  أن  وب��نيَّ 
وقتلت وأصابت واعتقلت معظمهم، »ال تختلف كثيراً في جوهرها عن توجهات 
التوجهات  ه��ذه  ف��رض  عملية  في  ما  نوعاً  تختلف  كانت  وإن  »ح��م��اس«،  حركة 
عبر  »ح��م��اس«  حركة  إليه  تسعى  ملا  خافاً  ومباشر،  سريع  بشكل  وتطبيقها 

تطبيق املنهج اإلسامي بشكل بطيء ومتدرج وغير مباشر«.
هذا  ف��ي  بدلوها  تدلي  أن  اإلن��س��ان  حقوق  ملؤسسات  ب��د  ال  ك��ان  ذل��ك،  وإزاء 
األعلى  عدلها  ومجلس  املقالة  احلكومة  تتخذه  ما  أن  أوضحت  حيث  املوضوع، 
من قرارات هي مخالفة للدستور وللقانون، وتشكل تدخاً غير مبرر في شؤون 
باحلريات  خطير  مساس  على  وتنطوي  س���واء،  ح��د  على  واحمل��ام��ني  املواطنني 
ارت���داء اجللباب واحل��ج��اب على  ف��رض  م��ن خ��ال  امل���رأة،  الشخصية، وح��ق��وق 
واحلريات  امل��رأة  حلقوق  انتهاكاً  ُيعد  أن��ه  كما  التلميذات،  ثم  وم��ن  احملاميات، 

الشخصية املكفولة دستورياً.
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ألن  صاحيته  ومدى  السياسي،  اإلس��ام  ميتلكه  الذي  التغيير  مشروع  حول 
يكون مدخاً لإلصاح الفلسطيني على صعيد البنية السياسية الداخلية، أو 
في طبيعة التعامل مع االحتال 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  ماءمتها  ومدى  واألدوات  اجلديدة  األدوار  حول  جديدة 
وكيف يتأثر مشروع حركة "حماس"، التي متثل في هذا الكتاب منوذجاً عن 
اإلسام السياسي في فلسطني، بجملة العوامل احمليطة، وعلى رأسها االحتال 
محاولة  في  التساؤالت،  ه��ذه  مع  جتاوباً  الكتاب  ه��ذا  ج��اء  وق��د  اإلسرائيلي؟ 

لنقاشها واإلجابة عنها.

ي��ق��دم ال��ك��ت��اب حت��ل��ي��اً ل��ل��ح��رك��ات ال��ن��س��وي��ة/
ال��ن��س��ائ��ي��ة ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة بعد 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات أوس��ل��و وإق���ام���ة السلطة 
على  ال��ك��ت��اب  ويعتمد   .1994 ال��ع��ام  الفلسطينية 

املرتبطة  النسائية  التنظيمات  من��اذج  بعض  وحتليل  املعمقة،  املقابات  من  العديد 
اإلسامية  املقاومة  وحركة  )العلمانية(،  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  بتجربتي 

"حماس".
احل��رك��ات  ع��ل��ى  الفلسطينية  السلطة  ت��أس��ي��س  ت��داع��ي��ات  ال��ك��ت��اب  وي��س��ت��ع��رض 
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 طابية، أم نسائية، وبخاصة على املستويني التنظيمي والتعبوي.
ويطرح الكتاب كيف أن الفراغ التنظيمي والتعبوي الذي تركته املنظمات النسوية 
ما  ملئه،  على  "حماس"  حركة  عملت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  بتجربة  املرتبطة 
أدى إلى تأسيس أول حركة نسائية فلسطينية إسامية في األراضي احملتلة.  كما يقدم 
حتلياً لطرق تفكير وآليات عمل النساء في جتربة حزب اخلاص اإلسامي، 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، 
مثل  العربية؛  املجتمعات  لدراسة  البعض  يتبناها  التي  االنقساميات  بعض  وكذلك 
إمكانية  فحص  عبر  وذلك  و"اإلسام/العلمانية"،  "احلداثة/التقليدية"،  انقسامية 
والنقاط،  املطالب  بعض  في  التوجهني  كا  عليها  يلتقي  قد  مشتركة  أرضية  تأسيس 

وبخاصة في ظل استمرارية النضال التحرري من أجل االستقال.
تتوقف املادة البحثية لهذا الكتاب عند منتصف العام 2004، وال تشمل األحداث 
األخيرة  التشريعية  االنتخابات  بعد  الفلسطيني  الواقع  على  طرأت  التي  والتغيرات 

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  مراساً 
االجتياح  شهدت  املركزية.   أحداثها  وسجلت 
الكبير الذي أعادت فيه إسرائيل احتال 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  االحتال  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 اإلسالمية
إصالح جاد

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

بالل 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��ا  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  الاتينية 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  اإلعام، 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.

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��ا  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 دلياً عاماً لفواعل العملية التربوية ومفاعليها في صنع السياسات 
املناهج  لقراءة  شاملة  جماعية  محاولة  من  انطاقاً  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 عاقات 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  احتال  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 االستقال. 

عربية،  )قضايا  أق��س��ام  ثاثة  م��ن  الكتاب  ه��ذا  يتألف 
امل��ت��غ��ي��رات األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ن��ه��اي��ة م��رح��ل��ة ب���وش، فلسطني 
مجموعة  عليها  ت��وزع��ت  وق���د  الفلسطينية(.  وال��ق��ض��ي��ة 
دراسات ومحاضرات قدمها الباحث من منتصف عام 2007 

وحتى بداية عام 2009.
   ما مييز هذه الدراسات واحملاضرات؛ 

بالهوية  النهضة  مسألة  رب��ط  ف��ي  الباحث  ب��راع��ة  أوالً: 
العربية واحلداثة، وربط مصير القومية العربية مبدى قدرتها على تقبل مهمات وحتديات 
املجتمع احلديث والعصر احلديث، ومواجهة هذه التحديات مبشروع. كما يربط بني مهمة 
جتديد الفكر العربي مبشروع بناء األمة، وحتديد مطالب وبرامج في هذا االجتاه تكون 

مفهومة للناس، وميكن للناس ربطها مبصاحلهم املادية واحلقوقية كمواطنني.
ثانياً: ما حتمله فصول الكتاب من بعد فكري جديد، وأسلوب تشخيصي حتليلي، 
إضافة الى ما جتلى فيها من نبض حيوي يشير إلى ضرورة جتديد الفكر، إن كان ذلك 

في القضية العربية عموماً، أو القضية الفلسطينية.

أن تكون عربيًا في أيامنا
عزمي بشارة 


