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 إما انتخابات للبلديات 

وإما تعيينات؟

انتفاضة سفن استعدادًا ملعركة 
كسر احلصار
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صفحــــ18ــــــة
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االنتخابات احمللية... الفصائل 
تستجير بالعشائر  

يدور نقاش منذ أسابيع عدة حول 
للبلديات.   االن��ت��خ��اب��ات  عقد  ج���دوى 
عن  تختلف  أنها  عقدها  مؤيدو  فيرى 
نظراً  التشريعي  املجلس  انتخابات 
وأن  عملها،  ونطاق  احمللي  لطابعها 
من  تختلف  التشريعية  االنتخابات 
هي  أك��ث��ر  أو  امل��ق��اع��د  نصف  أن  حيث 
لدائرة واحدة، أي أنه يلزم عقدها في 
االنقسام  حالة  ولكن  وغ��زة،  الضفة 

احلالي متنع ذلك.
أنها  ي��رون  عقدها  معارضي  لكن 
تعزز حالة االنقسام، إن تعذر عقدها 
في الضفة وغزة كما هو حاصل اآلن.  
إضافة إلى ذلك، يرى هؤالء أن اخليار 
والتعيني،  االنتخابات  بني  ليس  هو 
ألن����ه مي��ك��ن مت���دي���د والي�����ة امل��ج��ال��س 
إل��ى  ال��ل��ج��وء  دون  املنتخبة  احمل��ل��ي��ة 

التعيني.
وم��ن اجل��ل��ي أن��ه م��ن األف��ض��ل، في 
يتم  ال  أن  االنتخابات،  عقد  عدم  حال 
وميكن  ج��دد،  بلديات  أع��ض��اء  تعيني 
ب���دالً م��ن ذل���ك مت��دي��د ف��ت��رة املجالس 
احل��ال��ي��ة إل����ى ح���ني وج����ود إم��ك��ان��ي��ة 

إلجراء االنتخابات.
تؤيد  واضحة  عدة  حجج  وتوجد 
ه��ذا ال��ت��وج��ه؛ ف���أوالً م��ن امل��ع��روف أن 
املجالس املعينة تعتبر أنها مسؤولة 
جت����اه م���ن ع��ي��ن��ه��ا ول���ي���س جت����اه من 
مببدأ  ُيخل  التعيني  أن  أي  انتخبها، 
أس����اس����ي وه�����و ال��ت��م��ث��ي��ل، وم�����ن ث��م 

صالحية املساءلة.
توجد  معروف،  هو  وكما  وثانياً، 
س����واب����ق ع�����دة الس���ت���م���رار م��ج��ال��س 
منتخبة لفترة تزيد على املدة الزمنية 
امل��ق��ررة لها ف��ي ح��ال وج���دت ظ��روف 

تعيق إجراء انتخابات.
ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ك��ان��ت م��دة 
املجلس التشريعي األول الذي انتخب 
في العام 1996 أربع سنوات، ولكنه 
اس��ت��م��ر مل���دة ع��ش��ر س���ن���وات؛ أي إل��ى 
بالنسبة  األم��ر  وكذلك    .2006 العام 
الذي  عرفات،  ياسر  الراحل  للرئيس 
في  انتخابه  بعد  منصبه  في  استمر 
العام  ف��ي  وف��ات��ه  حتى   1996 ال��ع��ام 

.2004
ه��ذه س��واب��ق واض��ح��ة، أم��ا القول 
في  التعيني  ه��و  ال��وح��ي��د  اخل��ي��ار  إن 
ح���ال ع���دم ح��ص��ول ان��ت��خ��اب��ات، فهو 
قول يتعارض مع هذه السوابق إذا ما 

وجد مبرر كاٍف لتأجيل االنتخابات.
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سلطات  حاولت  اجل���اري،  ح��زي��ران  من  الثالث  اخلميس،  ي��وم  فجر  ساعات  في 
االحتالل اإلسرائيلي -باستكمالها عملية إبعاد جميع ركاب قافلة أسطول احلرية عن 
إسرائيل، البالغ عددهم نحو 750 شخصاً، سواء أكانوا أحياء يسيرون على أقدامهم، 
ينِنينِ في نعوش محمولة على األكتاف، أم مصابني منقولني على حماالت  أم أمواتاً ُمسجَّ
بسيارات اإلسعاف- أن تطوي صفحة جديدة من صفحات إجرامها الدولي، ظناً من 
التجاوب  وه��ي  ه��ذه،  بخطوتهم  أنهم  العسكريني  وجنراالتها  السياسيني،  قادتها 
للمحاكمة،  العرب  أو  األجانب  املتضامنني  من  أيٍّ  تقدمي  بعدم  الدولية  املطالب  مع 
واإلفراج عنهم جميعاً، قد بيَّضت هذه الصفحة امللطخة بدماء األبرياء من نحو 32 
دولة في العالم، وأن مبقدورها املراوغة لإلفالت من احلساب من خالل االلتفاف على 

مطلب تشكيل جلنة حتقيق دولية مستقلة.
امل��رات  كما  حساباتها  ف��ي  أي��ض��اً  امل��رة  ه��ذه  أخ��ط��أت  التي  إسرائيل  كانت  ورمب��ا 
السابقة، السيما في احلرب األخيرة على غزة، وقبلها احلرب على لبنان، ال تعرف 
أنها بقتل تسعة متضامنني أجانب عزل من أصل تركي بدم بارد، وإصابة أكثر من 60 
آخرين، ومصادرتها ملواد اإلغاثة ملنكوبي احلصار في قطاع غزة، وعرقلتها ألسطول 
أربع  من  أكثر  منذ  وبحراً  وج��واً  ب��راً  احملاصرة  غ��زة  إل��ى  الوصول  من  احلرية  سفن 
سنوات، قد فتحت على نفسها نار جهنم من جديد، كما فتحت شهية ماليني البشر، 
وآالف املؤسسات واجلمعيات اإلغاثية، وعشرات الدول الصديقة والشقيقة لتسيير 
قوافل إغاثة؛ سواء أكانت عن طريق البر من خالل معبر رفح احلدودي مع مصر، أم 
عن طريق البحر من خالل املياه الدولية، ومن ثم مياه غزة اإلقليمية، في خطوة منهم 

لرفع هذا احلصار الظالم.
حساباتها  أع��ادت  رمب��ا  إسرائيل  أن  للحظات  البعض  اعتقاد  من  الرغم  وعلى 
نتيجة للرد الدولي غير املسبوق على هذه اجلرمية، وأنها أخذت لنفسها رادعاً، فإن 

بانوراما القرصنة اإلسرائيلية على أسطول احلرية وسفينة راشيل كوري
حكومة نتنياهو تتحسب لألسوأ .. انتفاضة سفن استعدادًا ملعركة كسر احلصار

ما قامت به في اخلامس من حزيران اجلاري أيضاً من اقتحامها للسفينة األيرلندية 
ميناء  إلى  الوصول  على  وإجبارها  غ��زة،  إلى  متوجهة  كانت  التي  ك��وري(  )راشيل 
قطاع  إلى  ب��راً  نقلها  بحجة  أس��دود،  ميناء  في  وتفتيشها  حمولتها  وتفريغ  أس��دود، 
غزة، ومن ثم إجراء فحص أمني لركابها، ونقلهم إلى منشأة تابعة لشرطة الهجرة 
في حولون، متهيداً إلبعادهم عن إسرائيل، دحض هذا االعتقاد، بل وأكد أن إسرائيل 

تعتبر نفسها دولة فوق القانون.
باب  م��ؤخ��راً  التي فتحت  غ��زة  ع��ن  لرفع احل��ص��ار  األوروب��ي��ة  وج��اء رد احلملة 
االلتحاق بأسطول »احلرية 2«، املتوقع انطالقه في غضون األسابيع القليلة املقبلة، 
جهات  مع  ومباحثات  مشاورات  اآلن  جتري  التي  األردنية  املهنية  النقابات  ومثلها 
غزة،  قطاع  إلى  للتوجه  عربي  بحري  أسطول  لتسيير  الدعم  حشد  أجل  من  عديدة، 
الشيخ  السلم اجلزائرية »حمس«  التي كشف رئيس حركة مجتمع  وأيضاً اجلزائر 
أبو جرة سلطاني، عن بداية جتهيز حركته لقافلة برية إلى قطاع غزة، بل وإعالن 
منظمتني يهوديتني في أملانيا وبريطانيا عن نيتهما إرسال سفينة إلى غزة، أكبر دليل 
على اإلصرار الشعبي، ورمبا »بعض الرسمي«، على فك احلصار عن غزة، والرد على 

عدوان حكومة نتنياهو وهمجيتها.
إلى  مصريني  برملانيني  زي���ارة  املتصاعدة،  الدولية  احلملة  ه��ذه  إل��ى  وي��ض��اف 
معبر  خالل  من  إنسانية  مساعدات  قافلة  إدخ��ال  ومحاولتهم  املاضي،  الثالثاء  غزة 
ق��ي��ود«،  ب��ال  أطلقته »ح��رك��ة فلسطني ح���رة« وجت��م��ع »صحافيون  م��ا  رف���ح، وأي��ض��اً 
»سفينة  حلملة  التحضير  بشأن  بيروت،  اللبنانية  بالعاصمة  صحافي  مؤمتر  في 
مساعدات  لنقل  غ��زة  نحو  بيروت  من  ستبحر  التي  األح���رار«،  الصحافيني  أج��ل  من 
ومواد تعليمية ألطفال غزة احملاصرين، وصحافيني لتغطية الواقع اإلنساني حتت 

احلصار.

وج���اء ال���رد امل��ص��ري ال��رس��م��ي م��ن خ���الل اس��ت��دع��ائ��ه��ا ف��ي ب���ادئ األم���ر السفير 
وإدان��ة  احل��ري��ة،  قافلة  أح��داث  أعقاب  في  لفانون  اسحق  القاهرة  ل��دى  اإلسرائيلي 
وزارة اخلارجية املصرية الهجوم اإلسرائيلي على أسطول احلرية الذي كان يحمل 
خالل  من  القطاع  سكان  على  التخفيف  نيتها  مصر  ق��رار  أعقبه  إنسانية،  مساعدات 
القطاع، ودخول األدوية  فتح معبر رفح احلدودي، وتسهيل عبور األفراد من وإلى 
إليه،  دولية  أو  عربية  أط��راف  أي��ة  من  ال���واردة  امل��واد  وكذلك  الطبية،  واملستلزمات 
سريعاً على ما أقدمت عليه إسرائيل، وإن كان ال يزال دون املستوى املطلوب لكسر 

احلصار.
وال يخفى على أحد أن تكون هناك مشاركة شبه رسمية من اجلانب التركي في 
األسطول اجلديد، وبخاصة أن رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الذي سطع 
جنمه بخطوته هذه، أكد أنه سيواصل تقدمي العون واملساعدة لسكان قطاع غزة مهما 

كان الثمن.
ولم يقف األمر عند هذا احلد من التضامن الدولي والعربي، بل تعدى ذلك ليصل 
اللتني  أفريقيا  اإلك��وادور وجنوب  الدول سفراءها مثل دولتي  إلى حد سحب بعض 
استدعيتا سفيري بالدهما في إسرائيل احتجاجاً على ما حدث، وأيضاً استدعاء دول 
أخرى سفراء إسرائيل لديها إلبالغهم احتجاجها على ما قامت به من جرمية وقرصنة 
بحق سفن إغاثية، كما صبت دول أخرى جام غضبها على إسرائيل كدولة فنزويال 
التي قال رئيسها هوغو تشافيز في خطاب له »ملعونة أنت يا دولة إسرائيل، ملعونة 

أنت، إرهابية وقاتلة، يعيش الشعب الفلسطيني«.
وكانت ثالث طائرات تركية أعادت الركاب األتراك ونقلت أيضاً جثامني الشهداء 
الذين سقطوا في مجزرة البحر إلى بالدهم، حيث كان في استقبالهم حني حطت في 
مطار اسطنبول نائب رئيس الوزراء التركي وعدد من نواب البرملان، باإلضافة إلى 

آمال بتوظيف التضامن الدولي لدعم استعادة الوحدة الوطنية ومعاقبة قادة االحتالل

فايز أبو عون
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معظمهم  متضامناً   35 حتمل  يونانية  طائرة  أثينا  إلى  وصلت  كما  املواطنني،  مئات 
يونانيون كانوا على ظهر قافلة السفن، فيما أعيد إلى لبنان أربعة مواطنني لبنانيني 
الشهر اجلاري  الثاني من  إبعاد إسرائيل في  إلى جانب  الرحلة نفسها،  شاركوا في 
عالقات  تقيم  ال  التي  وال���دول  العرب  من  معظمهم  ع��ّم��ان،  إل��ى  املتضامنني  من   126

دبلوماسية مع إسرائيل، مثل اجلزائر، والكويت، والبحرين، وعمان، وموريتانيا.

جلان التحقيق
على الرغم من أن صوت األمم املتحدة، ومجلس األمن، وجامعة الدول العربية، 
من  السيما  جميعاً،  عنها  رشح  ما  فإن  خافتاً،  جاء  األمم��ي  اإلنسان  حقوق  ومجلس 
لصالح  أعضائه  بعض  ص��ّوت  ال��ذي  املتحدة،  ل��أمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 
فتح حتقيق دولي مشابه لتحقيق تقرير غولدستون«، بناء على ما تقدمت به كلٌّ من 
باكستان والسودان وفلسطني من طلٍب دعت فيه املجلس إلى إرسال بعثة مستقلة 
على  اإلسرائيلية  االع��ت��داءات  ف��ي  ال��دول��ي  القانون  انتهاكات  ف��ي  احلقائق  لتقصي 
خاص  وصدى  وقع  له  كان  اإلنسانية،  املساعدات  حتمل  كانت  التي  السفن  أسطول 
في أوساط املتضامنني الذين تطلعوا إلى من ينصفهم، ويحقق غايتهم، ويفتح الباب 

أمامهم لتسيير قوافل تضامن أخرى.
وكان 47 عضواً من مجلس حقوق اإلنسان اجتمعوا في جنيف بعد ساعات من 
إدانة مجلس األمن في جلسته الطارئة في نيويورك للعملية العسكرية التي نفذتها 
البحرية اإلسرائيلية ضد أسطول احلرية، كما طالب مجلس األمن إسرائيل باإلفراج 
الفوري عن سفن األسطول واملدنيني الذين كانت حتتجزهم، وإجراء حتقيٍق سريع 

ونزيه يتمتع باملعايير الدولية حول االعتداء.
العام لأمم  إلى األمني  إلى هذا احلد فقط، بل تعداه ليصل مداه  ولم يصل األمر 
املتحدة بان كي مون، الذي أكد على ضرورة رفع احلصار الذي تفرضه إسرائيل على 
قطاع غزة فوراً، ألن هذا احلصار غير مقبول وغير أخالقي ويأتي بنتائج معاكسة، 
أسطول  على  اإلسرائيلي  االحتالل  جانب  من  الدامي  الهجوم  ح��ادث  أيضاً  ووصفه 
احلرية باخلطير، ويلقي الضوء على حصار القطاع املستمر منذ وقت طويل، فضالً 

عن مطالبته بتشكيل جلنة حتقيق دولية.
وحني طلب األمني العام لأمم املتحدة، كما مجلس حقوق اإلنسان، من السلطات 
العربية  وال���دول  وتركيا  إس��رائ��ي��ل  س��ف��راء  م��ن  ك��ل  م��ع  ت��ش��اوره  أث��ن��اء  اإلسرائيلية 
وممثلي الدول اخلمس دائمة العضوية في مجلس األمن )الصني، والواليات املتحدة، 
كامل  تقرير  وتقدمي  احل��ادث،  في  حتقيق  بإجراء  وروس��ي��ا(،  وبريطانيا،  وفرنسا، 
ومفصل عن العملية التي قام بها اجليش اإلسرائيلي، من أجل تفادي حصول حادث 
آخر من هذا النوع، جاء الرد اإلسرائيلي سريعاً على لسان مصدر رسمي من مكتب 
تشكيل  على  توافق  لن  إسرائيل  أن  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس 

جلنة حتقيق دولية فيما يتعلق بعملية الهجوم على أسطول احلرية.

عربدة وصلف إسرائيلي
في  اتخذ  ال��ذي  القرار  ترفض  إسرائيل  أن  اإلسرائيلي  الرسمي  املصدر  وأض��اف 
جنيف من منظمة حقوق اإلنسان التابعة لأمم املتحدة، وأن »األمر بالنسبة إلسرائيل 
مرفوض من األساس، ألنه من غير املمكن أن تسمح دولة دميقراطية بتشكيل جلان 
جيشها  يكون  بأن  تسمح  دميقراطية  دول��ة  أي  العالم  في  يوجد  وال  دولية،  حتقيق 

حتت رحمة جلان حتقيق«.
الدولي  األم��ن  مجلس  طالب  أوغ��ل��و  داود  أحمد  التركي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
في  قائالً  احل��ري��ة،  أسطول  سفن  على  الهجوم  عن  ملسؤوليتها  إسرائيل  مبحاسبة 
كلمته أمام جلسة طارئة عقدها مجلس األمن الدولي، إن تركيا تقدمت مبشروع بيان 
رئاسي للمجلس يحثه على محاسبة إسرائيل على القرصنة التي قامت بها في املياه 
الدولية ضد مدنيني كانوا في طريقهم إليصال مساعدات إنسانية إلى غزة احملاصرة، 
ويدعوه إلى إجبار إسرائيل على االعتذار عن عدوانها وتعويض عائالت الضحايا، 
اإلسرائيليني، مشدداً  املسؤولني  فيما حدث، ومحاسبة  وإجراء حتقيق دولي عاجل 

على أنه ال ينبغي أن تكون هناك دولة فوق القانون.
من مجموعة من  كان مكوناً  ال��ذي  أن أسطول احلرية  أوغلو في حينه  وأوض��ح 
البواخر حملت متضامنني من 32 دولة، كان هدفهم األساسي تقدمي اإلغاثة الدولية 
ألطفال غزة احملاصرة منذ سنوات حتت ظروف صعبة للغاية، وأن هذه السفن لم 
تكن متثل خطراً على إسرائيل أو أية دولة أخرى، ألنها كانت ستقدم األلعاب لأطفال 
أدوية السرطان واحلليب، وأن األفعال اإلسرائيلية ليست شرعية  ومساعدات مثل 
اإلسرائيلي  العدوان  ألن  قانونية،  ليست  لشرعنتها  محاولة  أية  وأن  قانونية،  وال 

على قافلة السفن انتهاك للقانون الدولي ال ميكن تبريره وال شرعنته.

فتح باب االلتحاق بأسطول »احلرية 2«
وعلى الرغم مما تعرضت له »احلملة األوروبية لرفع احلصار عن غزة«، إحدى 
املؤسسة الئتالف أسطول احلرية، من هجوم بربري على أسطول احلرية  اجلهات 
أعلنت مؤخراً عن فتح  فإنها  األرواح واملساعدات،  األول، وما فقدته من ضحايا في 
إبحاره باجتاه قطاع غزة في غضون  املتوقع  االلتحاق بأسطول »احلرية 2«،  باب 
املشاركة  الراغبني في  لها، من  املقبلة، طالبة في تصريح صحافي  القليلة  األسابيع 
في أسطول »احلرية 2«، تعبئة مناذج االلتحاق املوجودة على موقعها اإللكتروني 

على شبكة اإلنترنت.
ودعم  واملشاركة  للمساهمة  الطلبات  من  املئات  تلقت  أنها  إلى  احلملة  وأش��ارت 
ملجزرة   ،)5/31( االثنني  فجر  احلرية،  أسطول  تعّرض  عقب   ،»2 »احلرية  أسطول 
إسرائيلية أوقعت العشرات من الشهداء واجلرحى، في حني قامت سلطات االحتالل 
املساعدات  من  طن  آالف  عشرة  من  بأكثر  احملّملة  األس��ط��ول  سفن  على  باالستيالء 
الذي  أنه توّفر لديها متويل ألول ست سفن من األسطول اجلديد  اإلنسانية، معلنة 
اسم  إل��ى  نسبة   ،»2 »احل��ري��ة  اس��م  عليه  سيطلق  وال��ذي  غ��زة،  قطاع  إل��ى  سيتوّجه 

األسطول األول الذي تعّرض للقرصنة واملجزرة اإلسرائيلية.
وي��ش��ار ف��ي ه��ذا ال��ص��دد، إل��ى أن أس��ط��ول احل��ري��ة ال���ذي ق��ام��ت ال��ق��وات احلربية 
شحن  سفينة  ه��ي:  سفن  ست  من  يتكّون  ك��ان  سفنه،  على  باالستيالء  اإلسرائيلية 
بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة 
تابعة  أيرلندية  شحن  وسفينة  واليونان،  السويد  من  بتمويل  األوروب��ي��ة  الشحن 
حلركة »غزة احلرة«، وسفينتان لنقل الركاب، تسمى إحداهما »القارب 8000« نسبة 

لعدد األسرى في سجون االحتالل، وهي تابعة ل� »احلملة األوروبية لرفع احلصار 
عن غزة«، إلى جانب سفينة الركاب التركية األكبر.

وكانت تلك السفن تقل 750 متضامناً، من ضمنهم 44 شخصية رسمية وبرملانية 
وسياسية أوروبية وعربية، بينهم 10 نواب جزائريني، كما كانت حتمل أكثر من 10 
آالف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، و100 منزل جاهز ملساعدة عشرات 
العام  مطلع  غ��زة  على  اإلسرائيلية  احل��رب  في  منازلهم  فقدوا  الذين  السكان  آالف 
أن  السيما  حركياً،  املعاقني  الستخدام  كهربائية  عربة   500 إل��ى  باإلضافة   ،2009

احلرب األخيرة خلّفت نحو 600 معاق في غزة.
من  جت��رى  واسعة  اتصاالت  »إن  احلملة،  رئيس  ماضي  عرفات  الدكتور  وق��ال 
أجل إطالق أسطول جديد إلى قطاع غزة يشارك فيه الكثير من السفن التي ستحمل 
مساعدات ومتضامنني أكثر مما كان على أسطول احلرية«، مضيفاً  إنه »في أعقاب 
املجزرة البشعة التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية بحق املتضامنني على منت أسطول 
احلرية ازدادت الدعوات العربية واإلسالمية واألوروبية لتشكيل أسطول أضخم من 

الذي مت اعتراضه في حتدٍّ واضح من قبل أحرار العالم للغطرسة اإلسرائيلية«.
ولم يستبعد ماضي أن تكون هناك مشاركة شبه رسمية في األسطول اجلديد، 
وبخاصة من تركيا، التي أكد رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أنه سيواصل تقدمي 

العون واملساعدة لقطاع غزة مهما كان الثمن.

محاولة فاشلة الغتيال الشيخ صالح
وب��ع��د س��اع��ات قليلة م��ن اإلف���راج ع��ن��ه، ف��ك الشيخ رائ���د ص��الح رئ��ي��س احلركة 
انتشرت حول إصابته، عندما هاجمت قوات  التي  األنباء  الداخل لغز  اإلسالمية في 
االحتالل أسطول احلرية، قائالً لوسائل اإلعالم »إن جنود الكوماندوز اإلسرائيليني 
أطلقوا النار بشكل مباشر على رجل تركي ذي حلية طويلة ظناً منهم أنه أنا، حيث 
أنه كان مخططاً مسبقاً على ما يبدو الغتيالي من قبل سلطات االحتالل، إال أن الرجل 

التركي استشهد بعد اغتياله وإطالق النار على رأسه بشكل مباشر«.
وكانت وسائل إعالم عدة، السيما اإلسرائيلية، قد أوردت نبأً بعد اقتحام أسطول 
احلرية، مفاده أن الشيخ صالح أصيب برصاصة في رأسه وحالته حرجة ومت نقله 
إلى  أنه عندما وصلت زوجته  العالج، مضيفة  إلى مستشفى »تل هاشومير« لتلقي 
منت  على  صالح  أن  بعد  فيما  وتبني  يشبهه،  لكنه  زوجها  ليس  إنه  قالت  املستشفى 

السفينة ومت نقله إلى املعتقل.
وأثناء تردد هذه األنباء أعلنت إسرائيل حالة التأهب ونشرت قواتها في الداخل، 
اندالع احتجاجات واسعة  الفحم، مدينة الشيخ صالح، تخوفاً من  أم  في  خصوصاً 
الزعبي  ليتبني فيما بعد على لسان حنني  اغتياله،  األنباء حول  النطاق على خلفية 
وأن  اغتيل،  ال��ذي  هو  شبيهه  أن  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  عن  الكنيست  عضو 

الشيخ صالح لم ُيصب بأذى.
عن  أفرجت  التي  عسقالن  مدينة  في  اإلسرائيلية  املركزية  احملكمة  من  كان  وما 
الشيخ صالح ورفاقه وفد الداخل: محمد زيدان وحماد أبو عابس ولبنى مصاروة، إال 
أن قامت بتحويلهم إلى االعتقال البيتي ملدة خمسة أيام، وكذلك عدم مغادرتهم البالد 
بعد توقيعهم على كفالة مالية بقيمة 150 ألف شيكل لكل منهم، سيتم دفعها في حال 

خرق قرار احملكمة دون حتديد مدة منع مغادرة إسرائيل.

اخلضري: مهاجمة السفن تعكس موقف ضعف وخوف
الشعبية  اللجنة  املستقل جمال اخلضري، رئيس  النائب  قال  السياق،  وفي هذا 
وإطالق  احلرية  أسطول  سفن  اإلسرائيلي  االحتالل  مهاجمة  »إن  احلصار،  ملواجهة 
منهم،  العديد  وإصابة  الستشهاد  أدى  ال��ذي  املشاركني،  ص��وب  الغاز  وقنابل  النار 
تستوجب حتركاً رسمياً مسؤوالً على مستوى املجتمع الدولي والدول التي يتبع لها 
املشاركون في األسطول، كما يستوجب حتركاً شعبياً وجماهيرياً أكبر في األراضي 
على  وأص���روا  االح��ت��الل،  حت��دوا  الذين  للمتضامنني  وتأييداً  مناصرة  الفلسطينية 
للقوانني  التي ال ترضخ  إسرائيل  قبل  لهذا اخلطر من  إلى غزة، وتعرضوا  الوصول 

واألعراف الدولية«.
لكسر  ي��أت��ون  ال��ذي��ن  املتضامنني  جميع  إن  برملانية«  »آف���اق  ل���  اخل��ض��ري  وق��ال 
احل��ص��ار ع��ن غ��زة ه��م م��ن امل��دن��ي��ني ال��ذي��ن ال يحملون س��وى امل��س��اع��دات اإلغ��اث��ي��ة، 
مشدداً  احملاصرين،  غ��زة  سكان  إلنقاذ  التحرك  ض��رورة  هي  اإلنسانية  ورسالتهم 
على أن »مهاجمة االحتالل لهم تأتي من موقف ضعف وخوف وليس من موقف قوة 

وشجاعة«.
التضامن مع غزة، بل سيزيد أحرار  البربري لن يوقف  العمل  وأكد على أن هذا 
وال��ق��واف��ل  السفن  م��ن  م��زي��د  وإرس����ال  معها،  وال��ت��ض��ام��ن  بنصرتها،  متسكاً  ال��ع��ال��م 
إلى  ال��وص��ول  ه��و  الوحيد  املتضامنني  خ��ي��ار  ك��ان  أن��ه  إل��ى  الف��ت��اً  إليها،  التضامنية 
شواطىء غزة حتى لو اضطروا للمكوث في عرض البحر أطول فترة ممكنة في حال 
على  والضغط  اإلعالمية  التغطية  تفعيل  بهدف  اإلسرائيلية،  البحرية  اعترضتهم 
االحتالل للسماح لهم بالوصول إلى شواطىء غزة، إال أن ما حدث من عملية اقتحام 
وقرصنة جوية وبحرية للسفن، وإطالق النار على من فيها من املدنيني العزل إال من 

إرادتهم وكرامتهم وإنسانيتهم، وقتل وإصابة العديد منهم، فاق كل تصور.

يوسف: االحتالل يصر على منع وصول أية سفينة أخرى
أحمد  الدكتور  غ��زة  ع��ن  احل��ص��ار  لكسر  احلكومية  اللجنة  رئيس  ق��ال  ب���دوره، 
ي��وس��ف، »إن م��ا أق��دم��ت علية ق��وات االح��ت��الل م��ن اقتحام ألس��ط��ول احل��ري��ة جرمية 
كبيرة وعملية قرصنة وبلطجة، وعلى احلكومة التركية قطع عالقاتها الدبلوماسية 
وال��ع��س��ك��ري��ة م��ع االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ي، ألن االح��ت��الل ل��م ي��ك��ت��فنِ مب��ج��زرت��ه بحق 
املتضامنني وقتل وجرح العشرات منهم وترويعهم وإرهابهم في عرض البحر، بل ما 
زال يصر على منع أية سفينة أخرى من الوصول إلى شواطئ غزة وتقدمي يد العون 

واملساعدة للمحاصرين«.
وأضاف يوسف أن اللجنة أجرت اتصاالتها مع العديد من الشخصيات العربية 
أن  للعالم  ميكن  »ال  أنه  موضحاً  احلرية،  أسطول  مجزرة  ارتكاب  عقب  واإلسالمية 
يبرر هذه املرة البلطجة والقرصنة الالأخالقية، ألن صمت العالم سيعطي االحتالل 

ذريعة جديدة الرتكاب مجازر قرصنة جديدة في عمق البحر«.

»حماس«: االعتداء على املتضامنني
 يعكس طبيعة االحتالل اإلجرامية

اعتبرت  أبو زهري،  الناطق باسمها سامي  وكانت حركة »حماس«، على لسان 
طبيعة  تعكس  كبيرة  جرمية  احلرية  أسطول  متضامني  على  اإلسرائيلي  العدوان 
ال���ذي ص��در ع��ن مجلس  البيان  أن  إل��ى  ال��وق��ت نفسه  ف��ي  امل��ج��رم، مشيرة  االح��ت��الل 
األمن وندد بالهجوم اإلسرائيلي على أسطول احلرية ومنعه من الوصول إلى غزة 

»منقوص وال يحل املشكلة«.
وقال أبو زهري، في تصريح صحافي مكتوب، »إن املطلوب من مجلس األمن هو 
إصدار قرار دولي ملزم لالحتالل برفع احلصار عن قطاع غزة ألن جوهر املشكلة هو 

احلصار«.
التوتر سيستمر، واألزم��ة ستتفاقم ألن  فإن  األم��ر،  لم يتم هذا  »إذا  أنه  وأض��اف 
شعوب العالم احلر لن تتحمل استمرار احلصار أكثر من ذلك، وستستمر في جهودها 
لكسر احلصار«، منتقداً في الوقت نفسه املوقف األميركي في مجلس األمن الذي حال 

دون إصدار بيان رئاسي يدين إسرائيل بشكل مباشر.
وقال أبو زهري: هذا املوقف يبرهن مجدداً على انحياز اإلدارة األميركية لصالح 

االحتالل على حساب القانون الدولي واحلقوق اإلنسانية.

أبو رمضان: عملية القرصنة أبرزت الوجه احلقيقي إلسرائيل
من جانبه، قال الكاتب واحمللل السياسي، منسق احلملة الفلسطينية الدولية لفك 
احلصار عن غزة، محسن أبو رمضان، »إن عملية القرصنة البحرية املنظمة من قبل 
البحر بحق رموز أبطال احلرية، شكلت صدمة واسعة  حكومة إسرائيل في عرض 



آفاق 4
برملـــــــــــانية

العاملي  العام  للرأي  وكذلك  بل  واإلسالمية،  العربية  وللشعوب  لشعبنا  فقط  ليس 
الرسمية  املستويات  وعلى  أصواتها،  تتفاعل  بدأت  التي  الشعبية،  املستويات  على 

أيضا«.
ل� »آفاق برملانية«، إن هذه العملية أبرزت الوجه احلقيقي  وأضاف أبو رمضان 
لدولة إسرائيل، بوصفها ال حتترم القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة وتستهتر 
اإلنسان،  وحقوق  احلرية  ورم��وز  األبرياء  وتستهدف  واألع���راف،  الشرائع  بجميع 
حيث كان على منت أسطول احلرية مثقفون وأطباء، ونشطاء حقوق إنسان، وأعضاء 
برملان، ميثلون جنسيات مختلفة، األمر الذي وضع إسرائيل في مواجهة العالم هذه 
املرة، وليس في مواجهة الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية فقط كما كان يحدث 

في السابق.
وحمايته  إلس��رائ��ي��ل  ب��ان��ح��ي��ازه  استمر  ال���ذي  األم��ي��رك��ي  الفعل  رد  إل��ى  وأش���ار 
جلرائمها، وقرار مجلس األمن الهزيل الذي أدان األعمال التي تقتل املدنيني دون أن 
يشير بصورة واضحة إلسرائيل، إضافة إلى مطالبته بتشكيل جلنة حتقيق حيادية 
ونزيهة للتحقيق باحلادث، وقال: على الرغم من أن عملية القرصنة كانت مصورة 
اإلسرائيلية،  البحرية  للمجزرة  املستنكرة  الفعل  ردود  توالت  فقد  إعالمياً،  وموثقة 
حيث حتركت اجلماهير الغاضبة في تركيا، وتصاعدت حملة االستنكار واملظاهرات 
واليونان،  وأسبانيا  وايطاليا  وفرنسا  بريطانيا  ع��واص��م  ف��ي  الواسعة  الشعبية 
إضافة إلى تصاعد وتيرة املواقف الرسمية املُدينة واملستنكرة للجرمية اإلسرائيلية 

واملطالبة برفع احلصار الفوري عن قطاع غزة.
تأزم  حيث  من  اإلسرائيلية  التركية  العالقة  في  حدث  ما  أن  رمضان  أبو  وذك��ر 
العالقات ووصولها إلى حد بات يقترب من القطيعة، وأيضاً تصاعد املطالب بإنهاء 
احلصار من كل من بان كي مون، ومفوضة العالقات اخلارجية في االحتاد األوروبي، 
اإلسرائيلية  العملية  وقبل  كانتا  اللتني  وروسيا  الصني  من  كل  مواقف  جانب  إل��ى 
هذا  ف��ي  وح��ي��دة  األميركية  اإلدارة  أبقى  غ��زة،  قطاع  ع��ن  احل��ص��ار  بإنهاء  تطالبان 
املوقف، على الرغم من وجود بعض اإلش��ارات التي تدفع باجتاه تخفيف احلصار، 
التي طالبت  ومنها التصريح األخير لوزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 

بإدخال املواد وفك احلصار عن قطاع غزة.
وتابع: كما أن املواقف الرسمية بدأت تأخذ أبعاداً عملية، حيث قطعت نيكاراغو 
سفراء  اس��ت��دع��اء  ومت  وبوليفيا،  فنزويال  م��ن  ك��ل  جانب  إل��ى  إس��رائ��ي��ل  م��ع  عالقتها 
وتصاعد  العالم،  ب��ل��دان  م��ن  العديد  قبل  م��ن  احتجاج  رس��ائ��ل  وتسليمهم  إسرائيل 
البلدان  من  وغيرها  بريطانيا  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  منتجات  مقاطعة  حملة 
األوروبية، كما أعلن احتاد النقل في السويد عن مقاطعة إنزال البضائع اإلسرائيلية 
الرسمية  املستويات  على  احلراك  هذا  أن  موضحاً  السويدية،  واملطارات  املوانئ  في 
والشعبية يؤكد أهمية حملة املقاطعة وفرض العقوبات وسحب االستثمارات جتاه 
إليه  دع��ت  ال��ذي  النهج مصداقيته وصحته وه��و  ه��ذا  أثبت  االح��ت��الل، حيث  حكومة 

منظمات املجتمع املدني منذ فترة ليست بالقصيرة.
احملتل  ت���ؤرق  أدوات  أصبحت  التضامن  وحملة  املقاطعة  »منهجية  أن  وب���نيَّ 
حكومة  وض��ع  في  بالتأكيد  ستساهم  فهي  استمرت،  إذا  وه��ي  وتقلقه،  اإلسرائيلي 
إسرائيل في اخلانة نفسها التي كانت حكومة جنوب أفريقيا تقع فيها، حيث أصبحت 
إسرائيل منوذجاً متكرراً لنظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وأصبح نضال 

شعبنا عنواناً للتحرر في مقاومة الظلم واالحتالل ومن أجل احلرية والعدالة«.
وما زيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا لتقدمي واجب العزاء للرئيس التركي 
ورئيس وزرائه وإلى الشعب التركي، بشهداء أسطول احلرية الذين سقطوا نتيجة 
العدوان اإلسرائيلي، ومشاركته في أعمال القمة اآلسيوية للتفاعل وبناء الثقة التي 
اجلمهورية  سفير  الله،  رام  مدينة  في  الرئاسة  مقر  في  واستقباله  تركيا،  في  تعقد 
معهما  والبحث  الر،  ت��والن  السفير  العام  وقنصلها  فلسطني،  ل��دى  اجلديد  التركية 
هذه  سلوك  على  واض��ح  دليل  إال  اجل��رمي��ة،  ه��ذه  على  للرد  املناسبة  اإلج���راءات  في 
العالقات منحى جديداً ُيعزز من مكانة تركيا في املنطقة، ويساهم في نصرة الشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
البحر،  م��ج��زرة  خلفية  على  ال��ت��ط��ورات  لبانوراما  ع��رض  م��ن  ذك��ر  م��ا  ك��ل  وإزاء 
واإلع��الم  نتنياهو  بنيامني  وزرائ��ه��ا  ورئيس  اإلسرائيلية  احلكومة  إن  القول  ميكن 
أنه  بادعائهم  احلرية،  أسطول  سفن  مهاجمة  تبرير  عن  عجزوا  بأسره،  اإلسرائيلي 
في حال وصول مئات السفن احململة باألسلحة، فإن غزة ستصبح معسكراً إليران، 
التي ستشكل تهديداً جدياً لكل املنطقة، مبا فيها أوروبا، متناسني أن احلديث يدور 
عن سفن ملتضامنني يحملون املساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة، وليس هذا فحسب، 

وإمنا تناسوا أيضاً أن العملية أوقعت تسعة قتلى وعشرات املصابني.

الدهشان: اجلنود أطلقوا النار دون سابق إنذار
وفي السياق ذاته، يقول املواطن الغزي أحمد الدهشان الناجي من املجزرة التي 
الذين كانوا على منت أسطول  ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق املتضامنني 
البحرية  ل����زوارق  السفينة  قبطان  جت���اوز  على  ساعتني  نحو  »ب��ع��د  إن��ه  احل��ري��ة، 
اإلسرائيلية التي كانت حتاصرنا من كل اجتاه، سمعنا أصوات مروحيات الهليكوبتر 
الكوماندوز  جنود  بدأ  وفجأة  السفينة،  سطح  من  قريبة  مسافات  على  حتلق  وهي 
إنذار،  سابق  دون  األعلى  في  املتواجدين  املتضامنني  على  النار  بإطالق  اإلسرائيلي 

فقتلوا من قتلوا، وأصابوا من أصابوا«.
وأض���اف ال��ده��ش��ان ل��� »آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة«: م��ن ث��م ب���دأت عمليات إن���زال لعناصر 
وسط  السفلية  الطوابق  إلى  ينزلون  أخذوا  حيث  باملئات،  ُق��دروا  الذين  الكوماندوز 
مجموعة  توجهت  كما  ت��وق��ف،  دون  ال��رش��اش��ة  أسلحتهم  م��ن  كثيف  ن��ي��ران  إط���الق 
منهم إلى غرفة القيادة إليقاف السفينة، في حني أن املجموعات األخرى أخذت تقيد 

املتضامنني وتهددهم بالقتل في حال فعلوا أمراً ما.
وأشار إلى أنه »بعد السيطرة التامة على السفينة ومن بداخلها بدأوا بتسييرها 
نحو ميناء أس����دود، حيث ش��رع ه��ن��اك ك��ل م��ن ج��ه��ازي األم���ن ال��داخ��ل��ي )ش��اب��اك(، 
والشرطة اإلسرائيلية، بالتحقيق معنا كل على انفراد، بعد أن مت إعدام جميع اللوازم 
الشخصية لنا«، موضحاً أنهم وجهوا له أسئلة عن سبب صعوده إلى السفينة، وعّما 
األمني  غ��زة  وض��ع  كيفية  وع��ن  للضرب،  تعرضوا  جنودهم  وأن  داخلها،  في  شاهد 

واملعنوي واالقتصادي، وأيضاً عن وضع »حماس« من النواحي كافة«.

وأضاف: »بعد انتهاء التحقيق في ميناء أسدود مت ترحيل املتضامنني إلى سجن 
بئر السبع عبر سيارات مصفحة، حيث مكثنا هناك ليلتني مت خاللهما توجيه األسئلة 
نفسها«، مشيراً إلى أن ضابط املخابرات اإلسرائيلية أخبره أنه إذا صرح بشيء حول 

ما حدث معه سيتم إنكاره وسيتعرض لالغتيال.
وتابع: بعد ذلك مت جتميع العديد من املتضامنني ونقلهم إلى مطار بن غوريون 
أنا، حيث جاءني ضابط إسرائيلي  إلى بلدانهم، باستثنائي  لنقلهم  »اللد« استعداداً 
وهو يحمل في يده ورقة وقال لي ميكن اآلن الرجوع إلى غزة فوراً، وعندما سألته 
عن زوجتي أخبرني أنها سبقتني إلى غزة، وبعدها أخذوني بسيارة إلى معبر بيت 
ليست  أنها  اكتشف  وصولي  بعد  ولكن  بيتك،  إلى  بسرعة  اذهب  لي  وقالوا  حانون 

موجودة في غزة.

ملف املصاحلة
في املقابل، دعا الرئيس عباس في افتتاح مؤمتر فلسطني لالستثمار 2010 في 
بيت حلم إلى حتقيق املصاحلة الفلسطينية كرد ناجع على مجزرة »أسطول احلرية« 
الفلسطيني  ال��رد  يكون  أن  أمتنى  قائالً:  الدولية،  املياه  في  إسرائيل  ارتكبتها  التي 

على املجزرة اإلسرائيلية هو حتقيق الوحدة واملصاحلة الفلسطينية، هذا الرد أكثر 
فعالية من كل أشكال الشجب واالستنكار، ولن تكون هناك فرصة أكبر وأهم من هذه 

الفرصة، متسائالً: ملاذا ال نوحد أنفسنا؟!
وأعلن الرئيس عباس في حينه أنه سيرسل وفداً فلسطينياً برئاسة رجل األعمال 
منيب املصري إلى قطاع غزة لبحث املصاحلة الفلسطينية مع حركة »حماس«، مكلفاً 
التحرير واللجنة  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  املستوى من  املصري بتشكيل وفد رفيع 
املركزية حلركة »فتح« وقيادات وطنية وفصائل داخل منظمة التحرير الفلسطينية 

للذهاب لقطاع غزة وحتقيق املصاحلة هناك.
وفي  »حماس«  حركة  فإن  الرئيس،  من  اإليجابي  التوجه  هذا  من  الرغم  وعلى 
صالح  النائب  فيها  القيادي  لسان  على  قالت  ال��دع��وة،  ه��ذه  على  لها  أول��ي  تعقيب 
هذه  مثل  جربنا  فقد  املناورة،  بهدف  والزيارات  للمبادرات  كثيراً  وقت  ال  البردويل: 
الورقة  على  )وق��ع��وا  بعبارة  تنتهي  التي  املكوكية  وال��رح��الت  امل��راوغ��ة  ال��زي��ارات 

املصرية(.
والتنسيق  التعاون  وقف  يجب  املصاحلة  عن  احلديث  قبل  البردويل:  وأض��اف 
والشيوخ  الشبان  عن  اليد  ورف��ع  العبثية،  املفاوضات  ووق��ف  االحتالل،  مع  األمني 
املناسب احلديث  الضفة، ألنه ليس من  والنساء املستهدفني باالعتقال والتنكيل في 
عن مبادرة من هذا القبيل في حني أن هناك حمالت اعتقال وعمليات تعذيب متواصلة 

في الضفة.
وتابع: يجب التركيز في الوقت الراهن على مواجهة املجزرة التي ارتكبتها قوات 

االحتالل في أسطول احلرية التضامني مع قطاع غزة.
وفي هذا السياق، طالبت شبكة املنظمات األهلية، على لسان منسقها في غزة أمجد 

الشوا، بالعمل على إنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة والوحدة الوطنية، قائالً: في 
الوقت الذي أدان فيه شعبنا بقواه وفعالياته املختلفة، العملية العسكرية الوحشية 
بحق املتضامنني على منت أسطول احلرية، وقد عبروا عن ذلك بالتالحم امليداني عبر 
والقطاع،  الضفة  ش��وارع  اجتاحت  التي  الواسعة  الشعبية  والتحركات  التظاهرات 
وشاركت فيها جميع القوى والفعاليات في رسالة شعبية واضحة ضد االنقسام ومن 
أجل حتقيق املصاحلة والوحدة الوطنية، فإننا نرى في شبكة املنظمات األهلية، ومن 
الدولي مع شعبنا  أجل استثمار احلدث، وحتى ال تذهب تضحيات أبطال التضامن 

سدى، ضرورة العمل على إنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة والوحدة الوطنية.
بأية مبادرات جادة تعمل على كسر  ل�«آفاق برملانية«  الشوا في حديث  ورحب 
اجلمود من أجل إمتام املصاحلة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام، مطالباً في الوقت 
سواء  املقلق؛  امللف  ه��ذا  وإغ��الق  السياسيني  املعتقلني  عن  ال��ف��وري  ب��اإلف��راج  نفسه 
السماح  عبر  الداخلية  البيئة  حتسني  على  والعمل  غ��زة،  قطاع  أو  الغربية  بالضفة 
اجلمعيات  حق  وصيانة  السلمي،  بالتجمع  احلق  وضمان  والتعبير  ال��رأي  بحرية 
األهلية بالعمل، وكذلك حتسني اخلطاب اإلعالمي مبا يبعده عن التحريض الداخلي، 

ويسلط الضوء على ممارسات االحتالل.
ودعا الشوا باسم الشبكة، إلى »وقف املفاوضات مع حكومة اليمني املتطرف في 
إسرائيل وكافة أشكال التنسيق معها، مبا في ذلك التنسيق األمني، والتمسك بخيار 
الوحدة الوطنية، وعدم االستجابة للضغوط اخلارجية بشأن املفاوضات، وبخاصة 
في ظل استمرار االستيطان وسياسة التطهير العرقي، وجرائم احلرب التي ترتكبها 
إسرائيل بحق شعبنا وحلفائه من املتضامنني األجانب، والشروع في حملة قانونية 
ملقاضاة قادة إسرائيل الذين خططوا وقرروا ونفذوا العملية العسكرية البشعة في 

عرض البحر ومالحقتهم وتقدميهم للعدالة«.
مجمل  الفلسطيني  العام  ال��رأي  يترقب  املطالب،  لهذه  االستجابة  حني  وإل��ى 
قضية  مع  الدولي  التضامن  دائ��رة  اتساع  ضمنها  ومن  البحر،  مجزرة  تداعيات 
الشعب الفلسطيني، وقضية كسر احلصار عن قطاع غزة، معلقاً »بعض األمل« 
خالل  وغيرهم  األت��راك  املسؤولني  مع  عباس  الرئيس  عقدها  التي  اللقاءات  على 
احل��راك في سبيل  إمكانية توظيف كل هذا  تركيا، من حيث  إلى  األخيرة  زيارته 
سياسي  م��وق��ف  ب��ن��اء  م��ن  مي��ّك��ن  مب��ا  الفلسطينية،  الوطنية  ال��وح��دة  اس��ت��ع��ادة 
فلسطيني موحد يشكل احلجر األساس ملوقف عربي موحد وضاغط على املجتمع 
احلصار  وكسر  الدولية،  الرباعية  اللجنة  اشتراطات  إسقاط  أج��ل  من  ال��دول��ي، 
عن قطاع غزة، وتشكيل جلنة حتقيق دولية مستقلة ذات تفويض وصالحيات 
متّكن من معاقبة املسؤولني اإلسرائيليني عن مجزرة البحر، واألهم تعزيز املوقف 
الفلسطيني في مواجهة السياسة اإلسرائيلية ميدانياً، وكذلك في مواجهة الضغط 
الغطاء  ت��وف��ر  عقيمة  تفاوضية  عملية  إل��ى  الفلسطينيني  الس��ت��دراج  اخل��ارج��ي 
السياسي ملواصلة حكومة نتنياهو سياستها االستيطانية والعدوانية املتعجرفة.



5 آفاق
برملـــــــــــانية

 لن ينتظر أحد منا نهاية التحقيق مع الدكتور عمر سعيد وأمير مخول من عرب 
48 املعتقلني بتهمة التخابر مع »جهة معادية«، حتى نعرف احلقيقة، أو لكي نغّير 
موقفنا؛ أي ال نعّول على حكم املخابرات اإلسرائيلية الذي يصبح في أكثر من %99 
النهائي  احلكم  هو  اإلسرائيلي  القضاء  على  واملطروحة  أمنياً  املصنفة  القضايا  من 

على املناضلني.
ه���ذه ليست ال��ق��ض��ي��ة األول�����ى، ول���ن ت��ك��ون األخ���ي���رة، الس��ي��م��ا ف��ي ظ��ل الهجمة 
املتصاعدة حاليا ضد النائب حنني زعبي.  ليست القضية أمنية حتى لو ُع�رضت في 
القضاء اإلسرائيلي،  النحو، وحتى لو صادق عليها جهاز  التحقيق على هذا  نهاية 
الذي هو في نهاية املطاف جزء من البنية األيديولوجية للدولة العبرية، وأداة من 
بل  فحسب،  الشامل  الفلسطيني  الوطني  املشروع  مواجهة  في  ليس  قمعها،  أدوات 
مواجهة  في  أو  إسرائيل،  داخل  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  مشروع  مواجهة  في 
في  وإم��ا  دولتني  إط��ار  في  )إم��ا  الكاملة  واملدنية  القومية  باملساواة  املتمثل  توجهها 

إطار دولة دميقراطية واحدة(.
ووص��ول  الثانية  االنتفاضة  ان��ف��ج��ار  بعد  وبالتحديد  احل��ال��ي،  العقد  ف��خ��الل 
شعبنا،  من  اجل��زء  ه��ذا  ضد  اإلسرائيلي  القمع  تكث�ّف  ال��داخ��ل،  ع��رب  إل��ى  شرارتها 
مثل:  والستينيات،  اخلمسينيات  ف��ي  شاعت  التي  الصهيونية  امل��ف��ردات  وع���ادت 
»العرب طابور خامس«، و »العرب خطر أمني« وغيرها، إلى الواجهة، بل اتخذت 

شكالً سافراً بصورة غير مسبوقة.
جتلت هذه املرحلة بالبدء مبالحقة عزمي بشارة السياسية، وتقدميه للمحاكمة، 
إلى تدبير مؤامرة كبيرة ضده أجبرته على ترك البالد.  كما تعرض حزب  وصوالً 
التجمع -وال يزال- حلمالت حتريض مستمرة تتصاعد يومياً، وحملاوالت شطبه 
ومنعه من خوض انتخابات الكنيست.  وبعد فترة قصيرة، بدأت احلركة اإلسالمية 
تتعرض ملالحقة وتضييق، بعد حمالت حتريض مستمرة ودعوات إلخراجها عن 
القانون، وصوالً إلى سجن الشيخ رائد صالح، رئيس احلركة، والدعوة إلى سحب 
صالح،  الشيخ  له  يتعرض  عما  فضال  آخ��ري��ن،  وناشطني  ق��ادة  وم��ن  منه  املواطنة 
وممثلة حزب التجمع في الكنيست حنني زعبي، من حملة هستيرية منذ مشاركتهما 

في أسطول احلرية لكسر احلصار عن قطاع غزة.
ما اجلديد إذن؟! لم يظهر هذا اجلديد في األسابيع األخيرة، فقد بدأت إرهاصاته 
قبل االنتفاضة الثانية وهبة القدس واألقصى، وقبل هزمية اجليش اإلسرائيلي في 
لبنان العام 2000 حتت وقع ضربات املقاومة اللبنانية، وقبل فشله الذريع العام 
2006.  ولكن بفضل هذه األحداث اجلسيمة، اتخذ هذا اجلديد زخمه الكبير واندفاعه 
الواسع.  هذا التطور اجلديد منا في مسارين متضادين ودخل في صراع اتخذ أشكاالً 

ومضامني بعضها غير مسبوق.
ب���روز وتبلور  ال��داخ��ل، وبالتحديد  ل��ع��رب  امل��ب��ادرة اخل��الق��ة  ه��و  األول  امل��س��ار 
التي  الشعارات  جت��اوز  في  املتمثل  القومي؛  التيار  أنتجه  ال��ذي  اخلطاب  وانتشار 
تقادم عليها الزمن، والذهاب مباشرة إلى اجلذر؛ جذر املأساة، جذر الدولة العبرية، 
أي أيديولوجيتها الصهيونية وقوانينها اليهودية التمييزية والنافية لكيان قومي 
عربي جماعي؛ سواء في داخل اخلط األخضر أو في فلسطني والشتات عامة.  وهذا 
اخلطاب، وبالتحديد تشخيص تأثيراته واتساعه من جانب املخابرات اإلسرائيلية، 
دفع اجلهات األمنية اإلسرائيلية )انظر كتاب عامي أيلون عن خطورة خطاب عزمي 
بشارة الصادر العام 2000( إلى القول أن عزمي بشارة والتجمع جتاوزا اخلطوط 

احلمر، وهذا قبل تعمق عملية التواصل مع العالم العربي.
إن قوة الدفع الداخلية لهذه املبادرة احمللية أو اخلطاب اجلديد هي نتاج العقل 
املبادرة وهذا اخلطاب-املشروع، ولكنها بال شك  الفردي واجلماعي ألصحاب هذه 

هل تنجح سياسة إسرائيل االستباقية ضد عرب الداخل؟
عوض عبد الفتاح

هذه  في  )اللبنانية  العربية  النوعية  املستجدات  من  كبيراً  زخماً  واستمدت  تأثرت 
احلالة( والفلسطينية التي صادف حدوثها في أوقات متقاربة جداً.  فاندحار اجليش 
اإلسرائيلي عن األراضي اللبنانية حصل في أيار العام 2000، وانفجار االنتفاضة 
الفلسطينية الثانية حصل في 2000/09/28 أي بعد أقل من ستة أشهر، ونتائج 

عدوان 2006.
وبالتالي، فإن عرب الداخل الذين لم ينعزلوا، وجدانياً وعاطفياً، حتى في ظل 
العرب  انتصارات  عن   ،1948 العام  بعد  عليهم  ف��رض  ال��ذي  اجليتو  أي��ام  أصعب 

وهزائمهم وكوارثهم.
الفلسطيني  ال��وط��ن  م��ن  األج����زاء  تلك  م��ن  ال��ق��ادم��ة  امل��وج��ات  ت��داع��ي��ات  طالتهم 
الشعبي  املستوى  على  ليس  تعبيراتها،  التداعيات  ه��ذه  وج��دت  وق��د  وال��ع��رب��ي.  
والفردي فحسب، بل على مستوى األطر الناشئة واملنظمة أيضاً.  واملقصود أن قيادة 
ذلك  عن  عّبرت  بشارة،  عزمي  الدكتور  مقدمتهم  في  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
علناً، ولهذا كانت أولى القضايا مالحقة بشارة منذ العام 2000 أي قبل االنتفاضة.  
وكل ما قاله هو تأييد حق األمة العربية في الدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها 
لم  اإلسرائيلية  احملكمة  أن  ذلك،  على  والدليل  اإلسرائيلية.   الغطرسة  مواجهة  في 
تستطع استخراج أسانيد قانونية من جعبة قوانينها القمعية الكثيرة إلدانة بشارة 

آنذاك على هذه القضية أو القضايا الشبيهة.
وهنا كان التغيير عند املؤسسة اإلسرائيلية.  فقد اكتشفت أن قوانينها العنصرية 
والقمعية القائمة غير كافية ملنع تطور الوعي السياسي واألداء السياسي عند عرب 
الداخل.  وهكذا بدأت مرحلة جديدة لسان حالها يقول إن البنية القائمة أخفقت في 
أحوالهم  وتتجدد  فكرهم  ينهض  أن  وإمكانية  الكامنة،  العرب  طاقات  استشراف 
العنصرية  البنى  ضد  الصراع  في  ومكانتهم  كجماعة  أنفسهم  اكتشاف  ويعيدوا 
لدولة االحتالل.  كما اكتشفوا، وعبر اخلطاب السياسي اجلديد، أنهم عاشوا لفترة 
طويلة في ظل وهم حتقيق املساواة وحل القضية الفلسطينية حالً عادالً دون تفكيك 

هذه البنى األيديولوجية العنصرية.
أدى منطقياً  الوعي اجلماعي اجلديد، أي كمجموعة قومية،  إن  بطبيعة احلال، 
تاريخية وكفاحية  العربية -كونها عالقة  األمة  العالقة مع  بناء مفهوم  إعادة  إلى 
وسياسية، وبدونها ال تكتمل الهوية القومية لعرب الداخل، وال ميكن حتقيق حتى 
احلّد األدنى من حق تقرير املصير لهذا اجلزء من الشعب الفلسطيني- مثل املساواة 

القومية واملدنية، واحلكم الذاتي الثقافي.
األع��داء.   على  األمة  انتصارات  مع  التعاطف  إلى  يقود  وعاطفياً،  منطقيا  وه��ذا، 
العدو املركزي لشعب  واالحتالل اإلسرائيلي املدعوم من اإلمبريالية األميركية هو 

فلسطني واألمة العربية.
في مقابل هذه التطورات العاصفة التي حدثت في الذهنية السياسية والشعبية 
العبرية،  الدولة  أجهزة  وكل  اإلسرائيلي  األمني  اجلهاز  انتفض  الداخل،  عرب  عند 
لتعيد رسم قواعد اللعبة، وإن كان ذلك حلساب األمن على نقيض ما تعتبره دولة 
إسرائيل بضاعتها املصّدرة إلى الغرب، أي الدميقراطية؛ التعددية، وحرية الرأي، 
واحترام حقوق اإلنسان، بغض النظر عن الدين والعرق واجلنس.  وميكن وصفها 
حالة  إل��ى  التطورات  ه��ذه  انتقال  استباق  على  العمل  أي  االستباقية،  بالسياسة 
اخلط  داخل  العام  احلّيز  على  املطلقة  الصهيونية  الهيمنة  تهدد  نوعية  فلسطينية 
األخضر، فضالً عن احلّيز الكلي لفلسطني وشعبها.  إذ لم تعد إسرائيل تكترث، كما 
كانت تبدو للكثيرين في السابق، وبخاصة في الغرب، بل انتقلت إلى التشديد أكثر 
على يهوديتها، بحيث أصبح الدفاع عنها -أي عن االمتيازات اليهودية- السيطرة 
على األرض وعلى احلكم وعلى احلدود واألجواء- مسألة وجودية تدخل في صلب 

البنادق، والذين اختاروا  الذين ال ميلكون حتى  الداخل  املفهوم األمني.  فعرب 
ملاذا؟  إستراتيجياً.   خطراً  عرفها  في  أصبحوا  والقانوني،  اجلماهيري  النضال 
ليس ألن بعض األفراد ينتمون إلى تنظيمات املقاومة املسلحة، وليس فقط ألن 
وجودهم وتكاثرهم يهدد بتقاسم موارد البالد، بل وألن وعيهم السياسي ارتقى 
وإعالمية  وأيديولوجية  سياسية  معارك  خ��وض  على  ق��ادرة  منظمة  أط��ر  إل��ى 
تبقى من مساحيق  ما  الدولية- إلزاحة  إسرائيل وخارجها -في احملافل  داخل 
إسرائيل  ُتخفنِ  وال  األخضر.   اخلط  داخ��ل  الزاحف  األبارتهايد  دول��ة  وجه  عن 
امتعاضها وضيق صدرها مما يقوم به ممثلو عرب الداخل في هذا املجال.  وأمير 

مخول أحد هؤالء.
خطه  يتابع  الذي  املعركة،  لهذه  الرئيسي  املفّجر  بشارة  عزمي  كان  ولكن، 

التجمع الوطني الدميقراطي وعموم احلركة الوطنية.
ليست التهم املوجهة إلى املناضلني الدكتور عمر سعيد وأمير مخول بحجم 
التهم املوجهة لعزمي بشارة الذي اتهم بتقدمي املساعدة للعدو في زمن احلرب.  
مضخمة  بصورة  إليهما  املوجهة  التهم  اإلسرائيلية  املخابرات  تقدم  ذلك،  ومع 
بل مفبركة، أصبح معها واضحاً، وكما تقول هذه األجهزة نفسها، أنها ُحض�ّرت 
على مدى فترة طويلة من املراقبة والترصد وتلفيق املعلومات. واليوم، تواجه 
حنني زعبي حملة حتريض وصلت إلى حد محاولة االعتداء جسديا عليها داخل 

الكنيست.
أعرف الدكتور عمر سعيد منذ بواكير الشباب؛ شاباً المعاً ومبدعاً، ميدانياً 
الزمن.  وهو  البلد حلوالي عقدين من  أبناء  وفكرياً، ونشطنا سوية في حركة 
من املؤسسني للتجمع الوطني الدميقراطي.  أعرف أنه دائماً عرف حدود املمكن 
في العمل، وكان وال يزال شخصاً مسؤوالً ويحسب األمور بدقة.  والدليل أنه 
البلد،  أبناء  ُي��دْن مرة واح��دة، وقد تعرض، أس��وة بالعديد من ك��وادر حركة  لم 
إداري��ة، بدون محاكمة،  القمعية بأوامر  الثمانينيات للعديد من اإلج��راءات  منذ 

مبوجب أنظمة الطوارئ سيئة الصيت، ما يؤكد أن مالحقته هي سياسية.
الرائعة-  مقاالته  -في  املكتوبة  وال  الشفهية  ال  مواقفه  سعيد  د.  يخفنِ  لم 
مواقف وطنية وقومية وإنسانية حادة.  ومع أنه فض�ّل دائماً عدم الدخول إلى 
األخ��رى.   احلياة  ومجاالت  السياسة  في  فاعالً  بقي  فإنه  املركزية،  املؤسسات 
أيضاً-رسالة  رسالة  ذل��ك  في  يكون  أن  على  أص��ّر  كمهنة،  الطب  اختار  وح��ني 
عربية.  أي اختار الطّب الطبيعي-صناعة األدوية من األعشاب.  وقبل االعتقال، 
الطّب  فيه ج��ذور  امل��وض��وع، مستعرضاً  ه��ذا  إص��دار مجلّد عن  ك��ان على وش��ك 
الشعبي العربي ومكمالً له.  في سياق عمله واتصاالته في الغرب وفي العالم 

العربي، من الطبيعي أن يلتقي مع أبناء أمته ويتبادل الهموم معهم.
شخصيات  مع  اللقاءات  ه��ذه  جعل  هو  اإلسرائيلي  التعامل  في  اجلديد  إن 
ع��رب��ي��ة ت��ك��ون ف��ي ع���رف ال��دول��ة ال��ع��ب��ري��ة شخصيات م��ن دول���ة ع����دّو، مسألة 
لضرب  وسياساتها  قوانينها  تصميم  بإعادة  قامت  إسرائيل  أمنياً.   محظورة 
الهوية  تعزيز  في  الطبيعي  ودورها  تأثيرها  ومنع  وردعها،  العربية  القيادات 
إلى  وترجمتها  الهوية  بهذه  االرتقاء  وفي  الداخل،  عرب  لدى  القومية  العربية 

مؤسسات وبنى مادية قادرة على االستمرار وإعادة إنتاج نفسها.
لقد أص��ب��ح واض��ح��اً، وم��ن خ��الل ق���راءة ال��ت��ح��والت اجل��ذري��ة ال��ت��ي حصلت 
القضية  من  جزء  قضيته  أن  باعتبار  الفلسطيني،  شعبنا  من  اجل��زء  هذا  داخ��ل 
مهما  كافة،  العبرية  الدولة  ممارسات  أن  الصراع،  من  وجزء  العامة،  الوطنية 
وصلت درجة إيذائها، لن تستطيع إعادة هندسة الذهنية السياسية الفلسطينية 
املتشكلة في الداخل على صورة ذهنية اخلمسينيات والستينيات.  قد تستطيع 
اخلط  هو  وثابتاً  واض��ح��اً  أصبح  ما  ولكن  ذل��ك،  في  وجنحت  البعض،  إسقاط 
على  ونخبهم  الداخل  ع��رب  ق��درة  هو  يبقى  وم��ا  النهوض.   ه��ذا  في  التصاعدي 
وال��ذود  الشعب  حماية  تستطيع  وأصلب،  أق��وى  مبؤسسات  الوعي  هذا  تأطير 

عنه، وعن مناضليه الكثر.



آفاق 6
برملـــــــــــانية

على  هي  هل  ال��س��ؤال:  يثور  عسكرية  م��ن��اورات  إسرائيل  جت��ري  م��رة  كل  في 
تتعلق  ج��ّم��ة  مناقشات  احل���ال،  بطبيعة  ذل���ك،  ويستجّر  ج��دي��دة؟  ح��رب  أع��ت��اب 
هذه  أن  غير  معها.   احل��رب  ستخوض  ال��ذي  اجلهة  وبهوية  الزمنية،  ب��اجل��داول 
باملسألة  مرتبطة  دول��ي��ة  مستجدات  أي  م����وازاة  ف��ي  أس��اس��اً،  ت��ت��ك��ّرر،  العملية 
اإليرانية، في ظل التقديرات الذاهبة إلى أن إسرائيل لن تسلّم بواقع حتّول إيران 
إلى دولة نووية، وأن رئيس احلكومة اإلسرائيلية احلالية، بنيامني نتنياهو، ما 
املسألة  بهذه  وارتباطاً  حكومته.   أولويات  سلم  رأس  في  املسألة  هذه  يضع  زال 
ُتعاد إلى األذهان أوالً ودائماً مقولة أن عودة نتنياهو إلى رئاسة احلكومة »تقّرب 
إسرائيل بالضرورة من خوض حرب مع إيران«، وأن »شخصيات سياسية، كانت 
على اتصال مع نتنياهو، تقول إنه قد قّرر تدمير املنشآت النووية اإليرانية« خالل 
عملها  ج��ّل  تشكيلها،  منذ  تصرف،  احلكومة  أن  إل��ى  باستمرار  وُي��ش��ار  والي��ت��ه.  
إقامة  هو  الشأن  هذا  في  العملية  إجنازاتها  أهم  أحد  وأن  اإليراني،  املوضوع  في 
عوزي  اإلسرائيلي  اجلانب  من  يترأسه  املتحدة  الواليات  مع  مشترك  عمل  طاقم 
اجلنرال  األميركي  اجلانب  ومن  احلكومة،  لرئيس  القومي  األم��ن  مستشار  أراد، 
جيمس جونز، مستشار األمن القومي في الواليات املتحدة.  كما أن جهاز املوساد 
ميزانيات  له  ُرص��دت  وق��د  أولوياته،  سلم  رأس  في  املوضوع  يضع  اإلسرائيلي 
جلميع  ال��الزم��ة  االس��ت��ع��دادات  اإلسرائيلي  اجليش  ف��ي  وات��خ��ذت  م��ح��دودة،  غير 
الوقت  في  التامة.   سريتها  بسبب  عنها  التحدث  يجوز  ال  التي  السيناريوهات، 
نفسه، فإن أصداء جملة سبق أن أطلقها نائب رئيس هيئة أركان العامة للجيش 
اإلسرائيلي املنتهية واليته، دان هارئيل، في سياق إحدى املقابالت الصحافية قبل 
إيران  لدى  تكون  أال  تضمن  كي  تعمل  »إسرائيل  أن  فحواها  وك��ان  أشهر،  خمسة 

قدرة نووية«، ما زالت تترّدد إلى اآلن.
الدافع  كان  اإليراني  املوضوع  فإن  إسرائيل،  في  العسكريني  للمحللني  ووفقاً 
االستخبارات  شعبة  رئ��ي��س  بها  ي��دل��ي  سنوية  توقعات  آخ��ر  ت��ك��ون  ألن  األب���رز 
العسكرية اإلسرائيلية )أمان(، اجلنرال عاموس يادلني، خالل املؤمتر السنوي ل� 
»معهد دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب املنعقد في يوم 15 كانون األول 
تشرين  في  )عقد  سبقه  الذي  العام  مؤمتر  في  توقعاته  من  تشاؤماً  أكثر   ،2009
الثاني 2008(.  ومبوجب ما قاله، فإنه على الرغم من أن قوة الردع اإلسرائيلية 
هي اآلن »في أفضل حاالتها« )وهذا هو السبب الواقف برأيه وراء الهدوء األمني 
في مقابل حزب الله و»حماس«(، فإن هناك في األفق مخاطر أخرى أكثر تعقيداً.  
يادلني.   عنها  يتحدث  التي  املخاطر  رأس  في  تقف  إي��ران  ف��إن  احل��ال،  وبطبيعة 
وميكن القول إن الوضع ازداد خطورة، في نظر إسرائيل، بسبب نضوج املشروع 
نفسه  االستخبارات  شعبة  رئيس  توكيد  هو  ذلك  يعكس  وما  اإليراني.   النووي 
أن عقارب الساعة التكنولوجية اإليرانية »توشك أن تكمل دورانها«، وذلك لكون 
بأكملها،  اليورانيوم  تخصيب  تكنولوجيا  على  مسيطرين  أصبحوا  اإليرانيني 
خالل  منخفض،  مبستوى  املخصب  اليورانيوم  من  كبيرة  كمية  تراكم  عن  فضالً 

العام الفائت، التي تعتبر كافية من أجل إنتاج قنبلة نووية واحدة.
خالل  قريبة،  ح��رب  نشوب  احتمالية  بشأن  املناقشات  ه��ذه  مثل  حدثت  وق��د 
اإلسرائيلية  »اجلبهة  شهدتها  م��ن��اورات  أكبر  مع  تزامناً  الفائتة،  القليلة  الفترة 

الداخلية« وُسميت »نقطة حتّول 4«.  ومن املؤكد أنها لن تكون املرة األخيرة.
إن التصريحات اإلسرائيلية الرسمية تستبعد احلرب، لكن املمارسات الفعلية 
تؤكد أن هناك تصعيداً مفرطاً في االستعداد لها.  ولعل اجلانب املكشوف في هذا 

فــي ضــوء تواتــر احلديــث عــن »حتميــة الـحرب الـمـقـبلـة« 
 وعن »حاجة« إسرائيل إلى حروب دورية!

أنطوان شلحت

االستعداد كامن، أكثر من أي شيء آخر، في جتهيز »اجلبهة الداخلية«، وهو ما تدل 
عليه مناورات الدفاع املدني، وقرار املجلس الوزاري املصغر للشؤون السياسية- 
األمنية القاضي بتوزيع أقنعة واقية على املواطنني كافة، ودفع مشروعات تطوير 
لم  التي  احلديدية«،  »القبة  منظومة  مقدمها  وفي  للصواريخ  املضادة  املنظومات 
من  املعلنة.   اإلسرائيلية  للرواية  وفقاً  حتى  اآلن،  حتى  املطلوبة  النتائج  حترز 
ناحية أخرى مكملة، فإن حملة الهجوم اإلسرائيلية على تقرير جلنة غولدستون، 
ب��أن احل��رب هي  وم��ا متخض عنه من تداعيات دول��ي��ة، وق��ف في صلبها االدع���اء 
»الوسيلة الوحيدة إلسرائيل كي تدافع عن بقائها«! ومنذ نشر هذا التقرير صدرت 
اعتبار  على  اإلج��م��اع  قوامها  ك��ان  موقف«  تقدير  »أوراق  مجموعة  إسرائيل  في 
حمالت النقد الدولية للحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة مبثابة »حرب ناعمة« 
على »حق إسرائيل في خوض احل��روب«، ورفعت توصيات خلصت إليها بشأن 
كيفية التصدي لها، وعدم التفريط بهذا احلق مهما يكن.  وإذا كان هذا األمر يدل 
على شيء فإنه يدل ليس على االحتماالت الكبيرة لنشوب حرب أخرى فحسب، 
بل أيضاً على أن إسرائيل ما زالت متمسكة بنمط احلرب على غزة، أي التعّرض 
لأهداف العسكرية واملدنية على حّد سواء.  وهو النمط الذي يجري التلويح به، 
مثالً، ضد لبنان، مقاومة ودولة وشعباً، والذي أُطلق عليه اسم »عقيدة الضاحية«.

ُبّد من االلتفات إليها في هذا الشأن، وهي أنه ظهرت في  ثمة مسألة أخرى ال 
اآلونة األخيرة بوادر عملية استئناف على استنتاجات جلنة فينوغراد )تقّصت 
إن  القائل  االستنتاج  والسيما   ،)2006 صيف  في  الثانية«  لبنان  »ح��رب  وقائع 
إسرائيل يجب أال تخرج إلى حرب إذا لم تضمن حتقيق انتصار فيها.  وقد اعتبر 
»معهد  من  سيبوني،  غبريئيل  الدكتور  اإلسرائيليني،  العسكريني  املنظرين  أحد 
دراسات األمن القومي« في جامعة تل أبيب، أن هذا االستنتاج ضاّر للغاية، مؤكداً 
أن حاجة إسرائيل إلى احلروب، بصورة دورية، تعادل حاجتها إلى احلفاظ على 
في  كثيراً  حبراً  وسكب  دوري���ة.   ح��روب  بخوض  مرهون  بقاءها  أن  أي  بقائها، 
توضيح التغيرات التي طرأت مبرور الوقت على مفهومي االنتصار واحلسم.  وقد 
استشهد، لتدعيم مقاربته، مبقولة صادرة عن دافيد بن غوريون خالل محاضرة 
كان قد ألقاها، في سنة 1955، أمام ضباط اجليش اإلسرائيلي وورد فيها ما يلي: 
»هناك فارق كبير بني وضع إسرائيل في الصراع وبني وضع العرب فيه.  فالعرب 
هاجمونا )يقصد في سنة 1948( ونحن انتصرنا، ولذا فإنهم يخططون جلولة 
أخرى.  لنفترض أنه في سنة كذا أو كذا ستقع جولة أخرى وسوف ننتصر مرة 
الصراع  حلل  إمكانية  لدينا  تتوفر  ال  ثالثة.   جلولة  سيخططون  فإنهم  أخ��رى، 
بصورة نهائية بيننا، ما دام العرب ال يرغبون في هذا احلل.  وليست لدينا إمكانية 
لوقف هذا الصراع، ولكن لديهم إمكانية لفعل ذلك، وحينها ينتهي الصراع بيننا«.

يقدم  أن  إلى  فإن إسرائيل هي مشروع مفتوح على احل��روب  أخ��رى،  بكلمات 
ذل��ك، وإن استخدام احل��رب  ف��ي  ال��ص��راع، لكنهم غير راغ��ب��ني  إن��ه��اء  ال��ع��رب على 
كغاية سياسية هو مبدأ ثابت في السياسة اإلسرائيلية.  ولعل هذا هو جوهر مبدأ 
»اجلدار احلديدي« الذي سبق أن صكه زئيف جابوتنسكي، لكن من املعروف أن 

بن غوريون هو الذي قام بتطبيقه على نحو عملّي.
الصعوبة مبكان  ف��إن من  السياسي«،  ل� »احلسم  أف��ق  أي  ان��ع��دام  وف��ي ض��وء 
شبه  املقبلة  احل��رب  أن  يؤكد  ال  إسرائيل  ف��ي  واح��د  سياسي  معلق  على  العثور 
حتمية.  غير أن املعلقني الذين يعتقدون، تبعاً لذلك، أن احلرب نفسها ال تؤدي إلى 

حسم سياسي ما زالوا أقلية ضئيلة.

داخل هذا كله ال ُبّد من اإلشارة إلى ما يلي:
أوالً: وفًقا لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فإن خطر احلرب في الشمال قد انخفض 
خالل األسابيع القليلة الفائتة، بحيث ال ميكن العثور على جهة إسرائيلية 
م��ن سورية  ك��الً  املعنية )وتقصد حت��دي��داً  األط���راف  ل��دى  أن  ت��ؤك��د  واح���دة 
وإيران وحزب الله( مصلحة ملموسة في تصعيد األوضاع حالياً، علماً بأن 
إسرائيل هي التي تصّعد في ضوء التقارير الصحافية األخيرة التي حتدثت 
عن تعاظم قوة حزب الله من يوم إلى آخر؛ سواء من ناحية عدد املقاتلني أو 

من ناحية عدد الصواريخ وقدراتها.
االستخبارات  شعبة  في  األب��ح��اث  دائ��رة  رئيس  قدمه  ال��ذي  التقرير  أث��ار  ثانياً: 
العسكرية اإلسرائيلية، العميد يوسي بيداتس، إلى جلنة اخلارجية واألمن 
إلى اآلن، والسيما  أيار 2010، ضجة كبيرة لم تهدأ  الكنيست في شهر  في 
فيما  اجلليدي  اجلبل  »قمة  مبثابة  هي  »س��ك��ود«  ص��واري��خ  أن  على  تأكيده 
ال��وق��ت نفسه،  ف��ي  ال��ل��ه«.   إل��ى ح��زب  ال��س��وري��ة  األسلحة  يتعلق بشحنات 
الله  أن حزب  نبأ فحواه  اإلسرائيلية سمحت بنشر  العسكرية  الرقابة  فإن 
أن منعت  600، وذلك بعد   M املدى من طراز  حصل على صواريخ طويلة 
نشر هذا النبأ فترة طويلة.  ويدور احلديث على صواريخ ميكنها أن حتمل 
رؤوساً تفجيرية يصل وزن كل منها حتى نصف طن، فضالً عن أنها تتمّيز 
بدقة عالية نسبياً.  وبطبيعة احلال، فإن تزّود حزب الله بصواريخ من هذا 
املنشآت  مثل  إسرائيلية  إستراتيجية  مواقع  »إزع��اج«  من  سيمكنه  الطراز 
أبيب(،  تل  )في  »الكرياه«  في  العامة  األرك��ان  هيئة  ومعسكر  الكهربائية، 
وقواعد سالح اجلو اإلسرائيلي.  وهناك تقديرات بأن احلزب سينشر هذه 

الصواريخ في مناطق آهلة، كي يكون من الصعب على إسرائيل اكتشافها.
ثالثاً: ال تستبعد وسائل اإلعالم هذه اندالع حرب في الشمال ألسباب أخرى غير 
الضغوط  تفاقم  مقدمها  وفي  املتعاظمة،  الله  حزب  بقوة  مباشرة  مرتبطة 
ال��ل��ه، بصورة  اإلي��ران��ي، وجن��اح ح��زب  ال��ن��ووي  البرنامج  ال��دول��ي��ة لوقف 
متأخرة، في االنتقام ملقتل مسؤوله العسكري عماد مغنية بواسطة عملية 
عسكرية تستلزم ردة فعل إسرائيلية واسعة النطاق رمبا تسفر عن اندالع 

حرب.
ولعل  الناجزة،  االستنتاجات  بعض  على  العثور  ميكن  بذلك،  صلة  وعلى 
تغّير  وهو  اندالعها،  عند  املقبلة  احلرب  سجية  بتغير  املتعلق  االستنتاج  أهمها 
ناجم عن تبني معسكر املقاومة واملمانعة مفاهيم إستراتيجية جديدة، ذلك بأن 
كالً من »حماس« وحزب الله، بل حتى سورية وإيران، لم يعودوا، على حّد تعبير 
احمللل العسكري لصحيفة هآرتس، »يتطلعون إلى القضاء على إسرائيل، أو إلى 
احتالل مناطق واسعة منها، وإمنا أصبحوا يتطلعون إلى خوض حرب استنزاف 
تسفر عن تقويض قوة املواجهة لديها«.  أّما احمللل العسكري لصحيفة يديعوت 
أحرونوت، فيشير إلى أن العقيدة القتالية، التي أصبح حزب الله يتبناها، تشمل 
آالف  إطالق  م��وازاة  في  يومياً  املدى  الطويلة  الصواريخ  عشرات  بإطالق  القيام 
الصواريخ األخ��رى، »وهو يأمل بأن يسفر ذلك عن تدمير بنى حتتية ومنشآت 
إستراتيجية وعن ضعضعة قدرة إسرائيل على خوض ح��رب«.  وب��رأي احمللل 
السوري  الرئيس  أك��د   1982 سنة  منذ  فإنه  معاريف،  صحيفة  ف��ي  العسكري 
الذي متلكه  إلى سالح جو مثل  العرب ليسوا بحاجة  أن  السابق، حافظ األس��د، 
إسرائيل من أجل حتقيق التوازن معها، وإمنا بحاجة إلى صواريخ كثيرة وثقيلة 
الذي سيردع هذه  األمر  املدنية في إسرائيل،  وضارة ميكن إطالقها على اجلبهة 

األخيرة عن شّن حرب.
وثمة استنتاج آخر ال يقل أهمية يتعلق ب� »بعض نقاط الضعف املقلقة« التي 
نقاط  تكن  ومهما  املقبلة«.   للحرب  اإلسرائيلية  »االستعدادات  تعتور  زال��ت  ما 
هؤالء  ق��راءة  في  األب��رز  تعتبران  منها  نقطتني  ف��إن  تداولها،  يتم  التي  الضعف 

احملللني:
في  الصواريخ  اع��ت��راض  منظومة  تطوير  أج��ل  من  املبذولة  اجلهود  إخفاق  أوالً: 
حتقيق النتائج املطلوبة حتى اآلن.  وبناء على ذلك، فإن اجليش اإلسرائيلي 
ال��رّد  في   ،2006 صيف  في  الثانية«  لبنان  »ح��رب  منذ  جهوده،  ج��ّل  يكّرس 
تعّرض  ح��ال  ف��ي  املمكن  احل��ل  باعتبارهما  البرية،  والتدريبات  الهجومي 
اجلبهة اإلسرائيلية الداخلية إلى قصف مكثف بالصواريخ.  لكن نظراً لكون 
اخلطط العمالنية للجيش اإلسرائيلي سرية في معظمها، فمن الصعب تقدير 
ما إذا كانت األوضاع ستسمح لهذا اجليش، في حال نشوب حرب، أن يحقق 

إجنازات كبيرة في مواجهة قصف الصواريخ.
ثانياً: ما زالت املؤسسة األمنية اإلسرائيلية أسيرة املفاهيم الهجومية، ولعل أفضل 
ميزانيات  اآلن  حتى  تخصص  لم  املؤسسة  هذه  أن  في  كامن  ذلك  على  دليل 
ال��دف��اع  أن وزي���ر  ال��داخ��ل��ي��ة، وف��ي  إج����راءات حتصني اجلبهة  ل��زي��ادة  كافية 
اإلسرائيلي، إيهود باراك، يبذل جّل جهوده في اإلعداد للعمليات الهجومية، 
في حني أن موضوع الدفاع عن اجلبهة الداخلية خاضع ملسؤولية نائبه.  في 
وطنياً  مفهوماً  متلك  أصبحت  إسرائيل  أن  تأكيد  الصعب  من  نفسه،  الوقت 
اقترحت  أن  مريدور  للجنة  سبق  الذي  املدنية(،  اجلبهة  )عن  للدفاع  شامالً 
إضافته إلى ركائز املفهوم األمني اإلسرائيلي العام.  ولو كانت إسرائيل متلك 
مثل هذا املفهوم الدفاعي لكان قباطنتها قد فكروا، مثالً، في إقامة مشروعات 

ُبنى حتتية خاصة لهذا الغرض.



7 آفاق
برملـــــــــــانية

 سياسيون ومحللون: االنفتاح األوروبي الرسمي على »حماس«

مرهون مبدى تنازالت احلركة والسياسة األميركية
واالت��ص��االت  للقاءات  واملراقبني  »ح��م��اس«  حركة  في  املتفائلني  أكثر  يتوقع  ال 
أن  أوروبيني غير رسميني وقيادات حمساوية،  املعلنة بني مسؤولني  املعلنة وغير 
تفضي إلى انفتاح أو اعتراف أو حتى تعامل أوروبي رسمي مع حركة »حماس« في 

املدى املنظور.
ويرى الكثيرون من خارج حركة »حماس« أن هذه اللقاءات واالتصاالت تعتبر 
إستراتيجية  فيها  ي��رون  وال  وإضعافها،  احلركة  الحتواء  الغرب  تكتيك  من  ج��زءاً 

أوروبية جديدة للتعامل مع »حماس«.
وتعزو القيادات احلمساوية سبب اإلحجام األوروبي عن االنفتاح بشكل رسمي 

على احلركة إلى قوة التأثير األميركي على القرار األوروبي.
إل��ى أكثر م��ن عشر س��ن��وات ك��ي حتقق  ال��ل��ق��اءات البطيئة ج��داً  وق��د حتتاج ه��ذه 
اختراقاً في اإلستراتيجية األوروبية جتاه حركة »حماس«، وبخاصة أن األوروبيني 
غير متضررين كثيراً من وجود احلركة التي لم متس الساحة األوروبية بأي عمل 
عسكري، ومن يقرأ تاريخ اللقاءات األوروبية مع حركة »حماس« يدرك أن احلوار 
األوروبيون  ينتهجه  تكتيك  إال  هو  ما  حصل،  ما  إذا  الرسمي،  حتى  أو  الرسمي  غير 
بإيعاز أميركي إسرائيلي باطني، حملاولة إلهاء حركة »حماس« وحتييدها عن دائرة 

الصراع العربي اإلسرائيلي، حسب بعض املراقبني.
املقالة،  باحلكومة  اخلارجية  الشؤون  وزارة  في  املستشار  يوسف،  أحمد  ويقر 
مع  االت��ص��االت  إدارة  ف��ي  رئيسياً  دوراً  تلعب  ال��ت��ي  »ح��م��اس«  ق��ي��ادات  أب���رز  وم��ن 
السرية  ال��ل��ق��اءات واحل�����وارات  م��رت على  أرب���ع س��ن��وات تقريباً  ب��أن  األوروب���ي���ني، 
والعلنية وجلسات قيادات احلركة مع مسؤولني أوروبيني غير رسميني، لم تفضنِ 
إلى شيء ملموس، إال أنه يرى في استمرار االتصاالت مكسباً وأمراً مفيداً قد يحقق 

شيئاً في نهاية املطاف.

االتصاالت لم تنجح في فك العزلة
على أرض الواقع، لم تخدم هذه االتصاالت حركة »حماس« من حيث حتقيق 
جناح في فك العزلة واحلصار، أو منع اندالع حرب، كما أنها لم تنجح باملقابل في 
أن  السيما  الرباعية،  اللجنة  شروط  من  »حماس«  موقف  في  جدي  تغيير  إح��داث 

األوروبيني هم جزء منها.
وهذه السياسة ليست ببعيدة عن األوروبيني الذين استثمروا مثل هذا النمط 
وإقناعه  حسني،  ص��دام  الراحل  العراقي  الرئيس  مواقف  تليني  في  االتصاالت  من 
بإطالق سراح الرهائن خالل احلرب األميركية-الدولية على العراق قبل عشرين 
سنة، وذلك من خالل الزيارات »الودية« والتضامنية املنتظمة التي قادها برملانيون 

ووزراء ومسؤولون أوربيون للعراق آنذاك.
فإنه  واألوروبيني،  »حماس«  بني  االتصاالت  عن  املتوفرة  املعطيات  وبحسب 
يجب على احلركة أن تدرك أن مشوارها في التفاوض واحلوار مع األوروبيني لن 
يقل صعوبة ومخاطرة عن مفاوضات منظمة التحرير مع إسرائيل، التي بدأت قبل 
نحو عقدين من الزمن، على الرغم من إعالن الدكتور محمود الزّهار، عضو املكتب 
عالقات  في  انفراجاً  ستشهد  القادمة  املرحلة  أن  عن  »حماس«،  حلركة  السياسي 
احلكومة بغزة وحركة »حماس« مع دول خارجية، منها على سبيل املثال سويسرا 

والنرويج.
األوروب��ي مع حركة »حماس«  والتواصل  االنفتاح  زي��ادة  أن  ويؤكد مراقبون 
يعتمد على ما ستقدمه األخيرة من »تنازالت سياسية« فيما يتعلق بشروط اللجنة 

الرباعية الدولية.
وعلى الرغم من تفاؤل الزّهار، فإن يوسف يرى في تقييمه لالتصاالت الدولية 
بني احلركة ووفود وشخصيات دولية، أن املشوار صعب ويحتاج إلى نفس عميق.
ويعزو يوسف الذي يقود جهوداً مضنية حملاولة إقناع األوروبيني باالتصال 
أوروب��ي رسمي وملموس  انفتاح  التي حتول دون  بحركة »حماس«، الصعوبات 
جتاه احلركة إلى تأثير اإلدارة األميركية الكبير واملفصلي في السياسة األوروبية، 

كما يخبرهم األوروبيون أنفسهم خالل لقاءاتهم املختلفة.
اإلدارة  ق��ن��اع��ة  ع��ل��ى  مبني  ال��غ��رب  م��ع  احلقيقي  ال��ت��واص��ل  م��ف��ت��اح  أن  وي��ؤك��د 

األميركية بضرورة االنفتاح على حركة »حماس«.

ضوء أخضر أميركي
لالنفتاح  األخضر  الضوء  األميركية  اإلدارة  من  ينتظرون  األوروبيني  إن  وقال 
والعمل مع حركة »حماس« واحلكومة املقالة، مبيناً أن كل اللقاءات التي تتم في غزة 
في  واحلكومة  »حماس«  حركة  موقف  شرح  تتضمن  األوروبية  العواصم  وبعض 

غزة، ورؤية األوروبيني للحل في الشرق األوسط.
وأضاف أن األوروبيني أكثر حرصاً من الطرف األميركي على االنفتاح على حركة 
»حماس« على الرغم من بعض الرسائل بني احلكومة في غزة واألميركيني، مع أن 

هذه املراسالت ال تعكس جدية حقيقية في االتصال مع األميركيني.
وفي تقييمه لتجربة السنوات األربع املاضية من االتصاالت بني حركة »حماس« 
حتقيق  صعوبة  من  الرغم  على  املستقبل  من  متشائم  غير  أنه  يوسف  أكد  والغرب، 
اختراق جدي في النظرة أو العمل األوروبي جتاه »حماس«، بسبب تأثير السياسة 

األميركية واللوبي اليهودي.
وي����رى أن ال��ع��الق��ة م��ع األوروب���ي���ني »إي��ج��اب��ي��ة«، وأب����رز ن��ت��ائ��ج��ه��ا ال���زي���ارات 
الدعم  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  امل��س��ؤول��ني األوروب���ي���ني،  الكثير م��ن  وال��ت��ص��ري��ح��ات م��ن قبل 

األوروبي املتواصل للسلطة الفلسطينية.

عيسى سعد الله

األوروب��ي  الطرح  تباين في  »آف��اق برملانية«، وجود  وأكد يوسف في حوار مع 
في اللقاءات، فمنهم من يطرح شروط »الرباعية«، ومنهم من يرى أنها ظاملة ويجب 

جتاوزها، وأنها فرضت باعتبارها شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيني.
ات��ص��االت م��ع حركة  ال���دول األوروب��ي��ة التي تقيم  أب��رز  وبحسب ي��وس��ف، ف��إن 
وراء  م��ن  »ال��ل��ق��اءات  أن  م��ؤك��داً  وس��وي��س��را،  االسكندينافية  ال���دول  ه��ي  »ح��م��اس« 

الكواليس لم تنقطع وهي واسعة النطاق«.
ومن وجهة نظر كايد الغول، عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني، فإن االنفتاح األوروبي جتاه حركة »حماس« »يشبه إلى حد كبير جداً 
االنفتاح األوروبي الغربي على منظمة التحرير في سنوات السبعينيات، حيث 
كانت تقتصر هذه اللقاءات واالتصاالت على ضرورة استجابة املنظمة واعترافها 
بقرارات الشرعية الدولية.  وقال: إن ما يجري اليوم من لقاءات، وخالفاً لالعتراف 
األوروبي بقوة »حماس«، يستهدف بالدرجة األولى محاولة جر »حماس« إلى 

مربع التسوية، واعترافها بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اللجنة الرباعية.

لقاءات صامتة خلف الكواليس
الكواليس،  خلف  من  الصامتة،  الدبلوماسية  اللقاءات  تواصل  يوسف  ويؤكد 
مع جهات دولية »تسمع وجهة نظر حركة »حماس« بشكٍل مباشر«، موضحاً أنهم 
يلتقون هذه اجلهات بأشكال مختلفة، كما يؤكد إيصالهم رسائل لإلدارة األميركية 

عن طريق وسطاء سياسيني وآخرين.
»حماس«  حركة  قيادات  حتركات  على  املصري  »التضييق  بشدة  انتقد  لكنه 
الغرب«،  اللقاءات والتواصل مع  الكثير من  التي حتد وتعطل  واحلكومة في غزة، 
مشيراً إلى أن »املصريني يرفضون منح التأشيرات للمستويات املختلفة في حركة 

»حماس« واحلكومة«.
بني  املفيدة  والفعاليات  األنشطة  من  الكثير  تقطع  املصرية  العراقيل  إن  وق��ال: 

حركة »حماس« والغرب.
بدوره، يعتبر الدكتور ناجي شراب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر، 
أن التهدئة القائمة وموافقة حركة »حماس« على إقامة دولة فلسطينية على حدود 
العام 1967 دون االعتراف بإسرائيل، هي »إغراءات تقدمها احلركة لأوروبيني من 

أجل فتح أبوابها لها واالعتراف بها كقوة شرعية«.
الرافضة  األميركية  بالرغبة  واحملكوم  بالبطيء  واالنفتاح  اللقاءات  ويصف 
التعاطي  إلى عدم  للتعاطي مع حركة »حماس« بشكل قاطع، باإلضافة  اآلن  حتى 

مع حكومتها في القطاع.
وقلل شراب من حجم تأثير الرسائل التي بعثتها حكومة »حماس« إلى اإلدارة 
يشير  ولكنه  احلركة،  من  املتصلب  األميركي  واملوقف  للشروط  نظراً  األميركية، 
إقدام الواليات املتحدة على احتواء حركة »حماس« والتعاطي معها  إلى »إمكانية 
انطالقاً من فرضية ونظرية تفتيت التحالف اإليراني في املنطقة، الذي تعتبر حركة 

»حماس« أحد أضالعه«.

لقاء مشعل ميدفيديف .. والعالقة مع روسيا
واعتبر شراب أن لقاء الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف بخالد مشعل رئيس 
املكتب السياسي حلركة »حماس«، مؤخراً، »جاء من منطلق مصلحة روسية بحتة، 
وبإمكان  واح��د،  لالعب  ملكاً  ليست  الساحة  بأن  األميركية  ل��إلدارة  رسالة  ويوجه 

روسيا اللعب ولها حلفاء في املنطقة«.
ف��وزه��ا في  م��ع حماس منذ  »ال���روس جلسوا أص��الً بشكل رسمي  أن  إل��ى  ون��وه 

االنتخابات«.
بشار  السوري  والرئيس  وميدفيديف  مشعل  بني  االجتماع  فيصف  الزّهار،  أما 
عالقات  لتوسيع  خطوات  ع��دة  ضمن  »خطوة  بأنه  أسابيع،  ثالثة  نحو  قبل  األس��د 

روسيا مع القوى اإلسالمية في العالم«.
ونوه إلى نية »حماس« إطالع العديد من الدول األوروبية على مواقف احلركة 

التي نقلت إليهم بشكل خاطئ من أطراف معادية.

»حماس« واألردن
ال��دول  ببعض  »ح��م��اس«  حركة  عالقة  تتحسن  أن  ش��راب  يستبعد  ال  ب���دوره، 
العربية، وبخاصة األردن بعد فك االرتباط بني اإلخوان املسلمني في األردن وحركة 

»حماس«.
لكن الدكتور صالح أبو ختلة، القيادي في حركة »فتح«، يستبعد حدوث انفتاح 
»حماس«،  حركة  عن  األردن«  »إخ��وان  انفكاك  بعد  »حماس«  حركة  باجتاه  أردن��ي 

معتبراً أن ما جرى في األردن »جزء من الترتيبات األردنية الداخلية«.
وفود  أن  يوسف  فأكد  للغرب،  جانبها  من  »حماس«  تقدمها  التي  املزايا  عن  أما 
مسعى  أمام  عثرة  تقف  لن  أنها  لأوروبيني  دائماً  »تقول  املقالة  واحلكومة  احلركة 
الغرب في سبيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، كما أنها لن 

تكون عثرة أمام عملية إعادة األعمار لقطاع غزة«.
الغرب  ان��ف��ت��اح  »م���دى  أن  وامل��راق��ب��ني،  م��ن احملللني  ي��ؤك��د كغيره  ول��ك��ن ش���راب 
واألميركيني على حركة »حماس« يتوقف على حجم التنازالت التي تقدمه احلركة 

على الصعيدين السياسي واألمني«.
ويرى أن االتصاالت واالنفتاح األوروبي على حركة »حماس« »تأتي اعترافاً من 

هذا املجتمع الدولي الواسع بأهمية وقوة حركة »حماس« في الشارع الفلسطيني«.

جر »حماس« إلى مربع التسوية
اتصال  مستوى  إلى  بعد  يرَق  ولم  تدريجية  بصورة  يتم  االنفتاح  فإن  وبرأيه، 
مباشر بني حركة »حماس« وحكومتها من جانب، والدول األوروبية من جانب آخر.

وقلل شراب من أهمية هذه اللقاءات على الرغم من أخذها مسار اللقاءات املباشرة 
بني شخصيات وبرملانيني وقيادات حمساوية في الداخل واخلارج.

ويقدر أن لقاءات األوروبيني مع »حماس« تهدف إلى »محاولة جر احلركة إلى 
مسار التسوية عبر محاولة إشراكها في أية تسوية قادمة نظراً لقوة حماس«.

ويؤكد أبو ختلة تشجيع حركة »فتح« ألي انفتاح عاملي على احلركات السياسية 
الفلسطينية، وبخاصة حركة »حماس«، لكنه عبر في الوقت ذاته عن مخاوفه من أن 

يكون هذا االنفتاح احملدود »على حساب الثوابت الوطنية«.
ونوه إلى أن مناقشة موضوع الدولة ضمن احلدود املؤقتة خالل لقاءات وفود 

حركة »حماس« »يثير مخاوف حقيقية من هذه اللقاءات«.
ورأى يوسف أن أي رئيس أميركي يريد إحداث تغيير في سياسة إدارة البيت 
إلى أن هذا األمر ملسه من خالل  األبيض سيكون أمامه معركة عقبات كأداء، مشيراً 

معرفته العميقة بالساحة األميركية.
وفي  الصهيوني،  ال��ل��وب��ي  ف��ي  ب��األس��اس  تتمثل  العقبات  »ه���ذه  أن  إل��ى  ول��ف��ت 

الكونغرس املوالي إلسرائيل«.
وفي تقييمه ألداء الرئيس األميركي باراك أوباما، قال يوسف: أوباما خط بعض 
املواقف والسياسات املغايرة ملن سبقه من الرؤساء األميركيني، منوهاً إلى مطالبته 
ودعمه  الفلسطينية،  السلطة  مع  املستمر  وتواصله  االستيطان،  بتجميد  إسرائيل 

إلقامة دولة فلسطينية مستقلة.

زيارة متوقعة جليمي كارتر
وتطرق يوسف إلى موقف تركيا، مؤكداً أنها تريد وتعمل على فتح قنوات اتصال 
أن حماس متثل شرعية  األوروبية، »من منطلق  األط��راف  بني »حماس« ومختلف 

فلسطينية ال بد من التعامل معها أسوة بالتعامل مع الرئيس محمود عباس«.
وتوقع أن يقوم الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر بزيارة إلى قطاع غزة 
استكمال  في  »كارتر مهتم جداً  أن  له«، معتبراً  »بناء على وعود من مقربني  قريباً 
جهوده حلل الصراع العربي اإلسرائيلي، وهو صادق ويحمل أفكاراً جيدة وجدية 

ويريد حتقيق إجناز له«.
وكان أحد املسؤولني في حركة »حماس« أوضح أن كارتر هو الذي نقل رسالة 

رئيس احلكومة املقالة في غزة إسماعيل هنّية إلى الرئيس أوباما.
جاء  غ��زة،  حرب  انتهاء  »عقب  أنه  صحافية  تصريحات  في  املسؤول  وأوض��ح 
الرئيس  إل��ى  رس��ال��ة  إرس���ال  منا  طلب  معنا  محادثاته  وخ��الل  غ��زة،  وزار  ك��ارت��ر 
األميركي لتوضح مواقف احلركة«، الفتاً إلى أن الرسالة التي كتبها مستشارو هنّية 
إلى أوباما جاءت استجابة ملبادرة كارتر واستعداده لنقل الرسالة.  لكن املسؤول لم 

يفصح عما إذا كان أوباما تلقى الرسالة فعالً، وما هي ردود األفعال عليها.
الرسالة، قال هذا املسؤول: كانت رسالة عامة مت فيها توضيح  وعن مضمون 
م��واق��ف احل��رك��ة ف��ي خ��ط��وط ع��ري��ض��ة، ن��اف��ي��اً أن ت��ك��ون ال��رس��ال��ة ت��ن��اول��ت امل��س��ار 
بالتسوية،  املتعلق  السياسي  الشأن  إلى  الرسالة  تتطرق  لم  وأض��اف:  السياسي.  
الفلسطيني  وطنها  حترير  إلى  تهدف  إسالمي  نهجها  وطنية  مقاومة  حركة  فنحن 

من االحتالل.
غير أن يوسف قال إن احلكومة حّملت كارتر »رسائل شفوية«، وأن رسالتني 
مكتوبتني وجهتا إلى أوباما عبر شخصيات ذات وزن زارت القطاع عقب حرب غزة، 

إحداهما عقب تصريحات أوباما في أنقرة، والثانية بعد خطابه في القاهرة.

الضغط على الرئيس عباس
ي��رى ال��غ��ول أن االن��ف��ت��اح األوروب����ي احمل���دود على ح��رك��ة »ح��م��اس« ي��أت��ي من 
والثاني  الفلسطيني،  ال��ش��ارع  ف��ي  »ح��م��اس«  لقوة  ال��غ��رب  إدراك  األول  منطلقني: 
في  يتشدد  ال  حتى  عباس  الرئيس  وحت��دي��داً  الفلسطينية،  ال��ق��ي��ادة  على  للضغط 

املفاوضات، باإلضافة إلى ترويض وجر »حماس« إلى مربع التسوية والسياسة.
أو  الفلسطينية  القيادة  على  اللقاءات  هذه  تأثير  أهمية  من  فيقلل  ختلة،  أبو  أما 
تأثيرها على املفاوض الفلسطيني، السيما أنه ال يوجد موقف أوروبي رسمي معلن 

عن هذه اللقاءات.
وأكد أن »اللقاءات غير جدية وهي بالونات اختبار«، معرباً عن خشيته من أن 

تكون على حساب مواضيع أخرى.
وحركة  الرسميني  األوروبيني  بني  معلنة  غير  مفاوضات  وجود  ثبت  إذا  وق��ال: 

»حماس«، فإن ذلك سيكون التفافاً على املفاوض الفلسطيني.
وجدية  توسع  أن  امل��وض��وع،  عن  شخصية  بصفة  حت��دث  ال��ذي  الغول،  واعتبر 
االتصاالت األوروبية مع حركة »حماس« يتوقف على مدى ما ستقدمه األخيرة من 
تنازالت، مستبعداً في الوقت ذاته أن تتوسع االتصاالت وتتطور بشكل الفت خالل 

املدى القريب.
الغرب واألميركيني بل تسعى  االنفتاح على  إن »حماس« ليست ضد  وأض��اف: 
إليه ألنه جزء من تعزيز حضورها السياسي والتعبير عن االعتراف بها، الفتا إلى 
أن »حماس« من فترة ليست قصيرة وهي تتحدث عن قبولها بإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة على حدود 1967، ولكن دون االعتراف بدولة إسرائيل.
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منع إدخال األموال يضع »حماس« في مواجهة أزمة جتفيف موارد حكمها في غزة
فايز أبو عون

يتبع

التلفزيون  السيما  املصرية،  اإلع��الم  وسائل  أوردت  املاضي،  نيسان  شهر  في 
بضبط  املصري  الدولة  أمن  مباحث  قيام  عن  أنباء  »األه���رام«،  وصحيفة  املصري، 
األراض��ي  في  الواقع  رف��ح،  ملدينة  الثاني  الشق  في  مصري  جنيه  مليون  مبلغ 5ر2 
األراضي  بني  ما  الواصلة  األنفاق  عبر  غزة  لقطاع  تهريبها  محاولة  أثناء  املصرية، 

املصرية والفلسطينية جنوب القطاع.
وقالت وسائل اإلعالم ذاتها، إن مباحث أمن الدولة املصري التي قامت بضبط 
وتفتيش سيارة أجرة شمال سيناء كان يستقلها أحد املهربني ويدعى )إ. س. أ( من 
لقطاع غزة عبر  أم��وال  املصرية عملية تهريب  مواليد 1968، أحبطت مبدينة رفح 
األنفاق، تقدر بنحو 2 مليون و197 ألف جنيه مصري، باإلضافة إلى 60 ألف دوالر 
إليها معلومات بوصول مبالغ مالية كبيرة ملنطقة احلدود  أن وردت  أميركي، بعد 
بحوزة أحد املهربني املصريني كانت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة عبر األنفاق.
الثالثة  األش��ه��ر  خ��الل  املصرية  السلطات  ضبطت  أن  سبق  أن��ه  إل��ى  وأش���ارت 
املاضية، العديد من شبكات تهريب األموال لقطاع غزة عبر األنفاق، حيث مت تشديد 
قد  القطاع  إلى  أم��وال  أية  تهريب  ملنع  برفح،  احلدودية  املنطقة  في  األمنية  املراقبة 

تصل بطريقة أو بأخرى إلى أيدي حركة »حماس« أو حكومتها املقالة.
ما  ع��دة، منها: هل  أسئلة  قبل مجزرة أسطول احلرية  اإلج���راءات  وأث��ارت هذه 
تقوم به السلطات املصرية من إجراءات مشددة على معبر رفح احلدودي مع قطاع 
للناس،  البضائع  تهريب  ومنع  الفوالذية،  باجلدران  األنفاق  منافذ  وإغ��الق  غ��زة، 
على  اخلناق  تضييق  سياق  في  جديدة  خطوة  وحكومتها،  ل�«حماس«  واألم���وال 
احلركة والضغط السياسي عليها، وإجبارها على توقيع ورقة املصاحلة املصرية؟ 
السجائر،  على  للضرائب  ف��رض  من  املقالة  احلكومة  به  تقوم  ما  هل  املقابل،  وف��ي 
والوقود املصري، وجباية األموال من أصحاب البسطات الصغيرة، هو للتغلب على 
البالغ عددهم 32  املالية؟ وهل عدم قدرتها على دفع كامل رواتب موظفيها  أزمتها 
ألف موظف، وما يصدر عنها من تصريحات متناقضة تارة عن وجود أزمة، وأخرى 
من  عليها  ُيفرض  مبا  لقبولها  ومقدمة  النهيارها،  بداية  هو  أزم��ة،  وج��ود  ع��دم  عن 
شروط إقليمية ودولية، أم ال؟ وهل كانت تعي »حماس« وحكومتها ما سيؤول إليه 
لتفادي مثل  حالها، وما سُيحاك ضدها، وبالتالي عملت على حتصني نفسها جيداً 

هذه اللحظات، أم تركتها في علم الغيب؟

دبلوماسيون: انفراج األزمة مشروط بتطورات سياسية
أحياناً  املقالة  احلكومة  تقوله  ما  مع  القطاع  في  االقتصاديون  اخلبراء  يتفق 
وتلوح به من أن األزمة احلالية ناجمة بشكل أساسي عن عدم قدرتها على إدخال 
األموال، وليس لعدم توفر األموال، لكنهم في املقابل يؤكدون أن حدوث انفراج في 

األزمة سيكون مشروطاً فقط بتطورات سياسية، ال تلوح في األفق.
بعض  تداولتها  صحافية  تصريحات  في  كشفت  دبلوماسية«  »مصادر  وكانت 
وسائل اإلعالم، عن أن مصر فرضت قيوداً على نوعني من األنفاق؛ األول يستخدم 

لنقل األفراد، والثاني يستخدم لنقل األموال.
وقالت إن مصر اتبعت أخيراً سياسة فرض قيود على بعض أنشطة »حماس«، 
ال��ورق��ة املصرية  ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى  م��ث��ل ت��ه��ري��ب األش��خ��اص واألم�����وال حلملها ع��ل��ى 
جهد  بعد  الورقة  توقع  لم  ألنها  »حماس«  من  ج��داً  غاضبة  مصر  وأن  للمصاحلة، 
األنباء  بعض  حملت  احلرية  أسطول  مجزرة  أن  غير  ع��ام.  من  أكثر  استمر  مصري 
املوقف  على  ردا  احلصار  لتخفيف  خطوات  مصر  باتخاذ  »حماس«  حلركة  السارة 

اإلسرائيلي.
حركتا  قدمتها  التي  املقترحات  من  صيغت  الورقة  إن  ذاتها:  املصادر  وتابعت 
»فتح« و«حماس«، وان عزوف »حماس« عن التوقيع لم يكن له سوى تفسير واحد 
هو إما االستخفاف مبصر، وإما االنصياع لرغبات قوى خارجية، األمر الذي جعل 
مصر تتخذ سلسلة إجراءات وقيود على أنشطة احلركة عبر احلدود، وبخاصة في 

موضوع نقل األموال.
وعلى الرغم مما هو ظاهر للعيان، وما يرشح من تسريبات عن وجود أزمة مالية 
خانقة تعاني منها »حماس« وحكومتها املقالة، يحاول بعض الوزراء واملسؤولني 
ممن َجنَّدتهم احلكومة املقالة للدفاع عن مبرراتها، »جتميل« الواقع املعيشي الصعب 
لكل الغزيني دون استثناء، إلظهار أن متاسك جتربة »حكم حماس«، كما هو حاصل 
ووزي��ر  امل��ق��ال،  ال���وزراء  رئيس  نائب  الظاظا  زي��اد  املهندس  لسان  على  باستمرار 

االقتصاد الوطني.
ماليتها  وزارة  وكيل  لسان  على  املقالة  احلكومة  فيه  أعلنت  ال��ذي  الوقت  ففي 
عزته  الذي  األمر  كاملة،  موظفيها  رواتب  دفع  تستطيع  لن  أنها  محفوظ،  إسماعيل 
مصادر مّطلعة إلى القيود التي فرضتها مصر أخيراً على حركة األموال إلى القطاع، 
نفى الظاظا أن تكون احلكومة الفلسطينية املقالة بغزة تعاني من أية أزمة مالية، 
العتبارات  معينة  وخطة  ر  تصوُّ ضمن  احلكومة  تتبعها  إج���راءات  هناك  إن  قائالً 

تكتيكية وتقنية.
من  كبيراً  ع��دداً  إن  بالقول  املالية  األزم��ة  التغطية على  الظاظا  وفي حني ح��اول 
املوظفني احلكوميني حصلوا على رواتبهم بشكل كامل غير منقوص، أوضح محفوظ 
الرواتب كاملة ملن تقل مرتباتهم عن 1500 شيكل )425  املقالة تدفع  أن احلكومة 
دوالراً(، لكنها ستدفع نصف راتب للفئة األعلى التي يصل راتبها حتى ثالثة آالف 

شيكل، أما الفئة التي تتلقى أربعة آالف شيكل فستحصل على نصف الراتب أيضاً.

فرض الضرائب أحد احللول لألزمة
بعض  على  ض��رائ��ب  ف��رض  م��ن  م��ؤخ��راً  املقالة  احلكومة  إليه  جل��أت  م��ا  وليس 
السلع االستهالكية كالدخان والوقود وغيرها ببعيد عن أزمتها املالية، حيث قالت 
الدالئل على وجود أزمة  مصادر مطلعة إن فرض الضرائب على السجائر هو أحد 
في السيولة املالية للحكومة، موضحة أن 90% من موازنة احلكومة املقالة تأتي من 
إلى  األم��وال  بفرض قيود على دخول  السلطات املصرية بدأت أخيراً  اخل��ارج، وأن 

القطاع، ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية لدى احلكومة.
وكان محفوظ قال في تصريح صحافي تسلمت »آفاق برملانية« نسخة منه، »إن 
هناك قاعدة اقتصادية تقول إنه كلما ارتفع سعر السلعة يقل الطلب عليها، وهذا ما 

نسعى إليه فيما يتعلق بالسجائر، ولكن بنسبة معينة؛ كون السجائر أصبحت لها 
عالقة باإلدمان«، موضحاً أن موظفي الضرائب ضبطوا الشهر األخير نحو مليوني 
إلى 6 ماليني شيكل، وأن  املفروضة عليها تصل  علبة سجائر، وأن قيمة الضرائب 
احلكومة املقالة قررت فرض ثالثة شواكل على كل علبة سجائر تدخل إلى القطاع 
تستطيع  وال  قانون،  بال  جتمع  ضريبة  »وال  تطبق،  وكانت  قائمة  لقوانني  إن��ف��اذاً 

احلكومة مهما كانت أن جتمع ضرائب بال قانون«.
تسديد  ف��ي  تستخدم  س��وف  السجائر  رس��وم  أن  يظنون  »ال��ذي��ن  أن  إل��ى  ولفت 
الرواتب واهمون، ألن الرواتب لدينا تبلغ 20 مليون دوالر في الشهر، أي 70 مليون 
شيكل، وما سنجمعه من التدخني 6 ماليني شيكل فقط أي 5ر1 مليون دوالر فقط، 
إال  السلعة  ه��ذه  على  الضرائب  ف��رض  وم��ا  تدريجياً،  وستحصل  اآلن  حتصل  ول��م 
ملكافحة التدخني التي سبقتها خطوة منع التدخني في األماكن العامة«، مضيفاً: إن 
كل مصادر الدخل احمللي ال ميكن أن تكون املصدر الرئيس في الرواتب التي تأتي إلى 
احلكومة من مصادر ومساعدات خارجية، وإن هذه الضرائب لن تستخدم في دفع 

الرواتب ألنها بسيطة وسنستخدمها في مشاريع البنية التحتية فقط.
أن  غ��زة هي رس��وم رم��زي��ة، فعندما نقول  ال��وق��ود في  وت��اب��ع: ما فرضناه على 
الوطن  م��ن  اآلخ��ر  الشق  ف��ي  املفعول  ال��ق��ان��ون س��اري  امل��ف��روض��ة مبوجب  ال��رس��وم 
أغ��ورة فقط على كل  )الضفة( هي 2ر3 شيكل على كل لتر، ونحن نتحدث عن 30 
لتر  اآلن سعر  للمقارنة وتكاد تكون معدومة، وهذه رسوم رمزية.   لتر، فال وجه 
أن  إلى  مشيراً  املستهلك،  يتحمله  سعر  وه��ذا  فقط،  شيكل  5ر1  هو  غزة  في  الوقود 
احلكومة املقالة اتخذت بشأن الرسوم املفروضة على الوقود قراراً واضحاً بأن »هذه 
اآلن منذ  للحكومة، وما جمعناه حتى  للعمال وليست  األموال ستذهب كمساعدات 

شهر ونصف ال يكفي لتوزيعه على العمال«.
وحول وجود أزمة مالية في احلكومة، قال محفوظ: عندما يوجد لدى أي مجتمع 
احلكومة  استلمنا  ونحن  القروض،  مستنقع  في  السقوط  املصير  يكون  مالية  أزمة 
فال  نحن  أما  املصرفية،  واملؤسسات  للبنوك  هائلة  ديون  وعليها   ،2006 العام  في 
توجد لدينا مثل هذه احلالة، والذي ال ميلك رصيداً ويغرق في مستنقع الديون هو 
الذي يعيش أزمة مالية، ونحن ما يوجد لدينا اآلن وببساطة هو صعوبة في توصيل 
األموال نتيجة احلصار الذي نعيشه، وهذا لن يستمر طويالً، مضيفاً: إن احلكومة 
التي تستطيع صرف 25 مليون دوالر كمساعدات للعمال، وصرف رواتب موظفيها 
في ظل احلرب، وتصرف 45 مليون دوالر مساعدات املتضررين من احلرب، وتدفع 
حالة  وإنهاء  السيارات  قطاع  تنظيم  أجل  من  املواصالت  ل��وزارة  دوالر  مليون   30
الفوضى املرورية، ال ميكن أن تعيش أزمة مالية، وإن ما يحدث ليس أزمة بل حالة 

عابرة ومسألة وقت فقط، وستعود األمور إلى طبيعتها.

نصار: احلصار زاد على احلكومة في غزة
التابعة  البرملانية  واإلص��الح  التغيير  كتلة  عن  النائب  كشف  السياق،  هذا  في 
نصار،  جمال  التشريعي،  املجلس  في  االقتصادية  اللجنة  مقرر  »حماس«،  حلركة 

بعد حصار جتاوز ألف يوم .. أسطول احلرية حمل بشائر جديدة للحركة
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تشديد  بسبب  األم���وال  إدخ��ال  في  صعوبات  املقالة  احلكومة  مواجهة  عن  النقاب 
احلصار من قبل احلكومة املصرية وامتناع اجلهات الربحية من املقتدرين عن دفع 

مستحقات ضرائب الدخل الواجب عليها دفعها للحكومة.
وقال نصار ل�«آفاق برملانية«: إن احلصار زاد في اآلونة األخيرة على احلكومة، 
استجابة  بسبب  اخل��ارج  في  املوجودة  األم��وال  إدخ��ال  على  قدرتها  عدم  إلى  وأدى 
ملنع  األميركي،  املركزي  البنك  ألوام��ر  كامل  بشكل  غزة  قطاع  في  املوجودة  البنوك 

التعامل مع حركة »حماس« وحكومتها في غزة.
وأشار إلى أن »احلكومة تعاني من أزمتني، أوالهما أن جميع البنوك املتواجدة 
في غزة ال تستطيع تخطي املطلب األميركي بشأن حتويل األموال، وثانيتهما امتناع 
الشركات واملؤسسات الربحية عن دفع مستحقات الضرائب الواجب عليهم دفعها 
أن األمن  الرغم من  السلطة محمود عباس، على  التجائهم لرئيس  للحكومة بسبب 
والقيام  بحرية،  العمل  من  املؤسسات  تلك  ميّكن  غ��زة  قطاع  يسود  ال��ذي  واألم���ان 
بتقدمي الواجبات املفروضة عليها بناء على قيام احلكومة بإعطائها احلقوق كافة«.

وذكر نصار أن احلكومة املقالة »متتلك موازنتني؛ األولى تأتي من اخلارج بنسبة 
90%، واألخرى حتققها عبر الرسوم واإليرادات ومتثل نسبة 10% فقط«، مؤكداً أن 
»أصعب ما فرضه احلصار على غزة عدم قدرة احلكومة على حتقيق سيولة نقدية«.

جاد: إغالق البنوك ال يصب في مصلحة »حماس«
بدوره، قال احمللل في الشؤون االقتصادية الصحافي حامد جاد، »إن إغالق 
البنوك ال يصب في مصلحة حركة »حماس« ال من قريب وال من بعيد، ولكنها 
حريصة على سالمة اجلهاز املصرفي وعدم تعريضه ألي مخاطر، وذلك ألسباب 
اقتصادية تزيد  أي قالقل  إلى إحداث  أن حكومة غزة ليست بحاجة  أولها  عدة؛ 
مدار  على  فهي  وبالتالي  الفلسطيني،  الشعب  معاناة  وم��ن  احلصار،  ح��دة  من 
على  عسكرياً  وسيطرتها   2007 العام  حزيران  أح��داث  منذ  أي  سنوات،  ث��الث 
غزة، لم متس بأي بنك من البنوك العاملة في غزة، ولم تتخذ أي إجراء من شأنه 
عالقة  على  مباشر  بشكل  سيؤثر  ذلك  أن  ومعرفتها  لقناعتها  عليها،  التضييق 
البنوك العاملة في غزة بالبنوك املراسلة لها، وبالتالي سيكون لهذه اإلجراءات 

آثار سلبية ستؤدي إلى إغالق البنوك«.
األزمة  جت��اوزت  »حماس«  أن  جند  هنا  من  برملانية«،  ل�«آفاق  جاد  وأض��اف 
املترتبة على قطع العالقة بها كحركة وكحكومة، وذلك من خالل تأسيسها البنك 
املعامالت  املاضي، والذي يقوم بدوره بتصريف  العام  الوطني اإلسالمي خالل 
الذين  للمودعني  وكذلك  واملدنيني،  العسكريني  املقالة  احلكومة  ملوظفي  املالية 
في  العاملة  البنوك  مع  التعامل  أو  احلسابات  فتح  في  س��واء  صعوبة؛  وج��دوا 

القطاع، واملعترف بها من قبل سلطة النقد.
املقالة،  احلكومة  منها  تعاني  التي  املالية  ب��األزم��ة  يتعلق  فيما  أم��ا  وت��اب��ع: 
فقد جتلت معالم هذه األزمة على مدار األشهر الثالثة املاضية، ومتثلت في عدم 
مقدرتها على دفع كامل املستحقات املالية لرواتب موظفيها، حيث اضطرت إلى 
لعدم  راتبه على 1500 شيكل، نظراً  لكل من يزيد  الرواتب  حسم جزء من هذه 
توفر السيولة النقدية الكاملة لتغطية هذا البند من الرواتب، الذي يقدر بنحو 16 

مليون دوالر شهرياً لتغطية رواتب نحو 32 ألف موظف من موظفيها.
للتضييفات  ت��ع��ود  احلكومة  منها  تعاني  ال��ت��ي  األزم���ة  ه��ذه  إن  ج���اد:  وق���ال 
املفروضة على حركة دخول األموال، وبشكل عام على جتارة األنفاق، السيما أن 
السلطات املصرية كثفت في الفترة األخيرة من مراقبتها للمناطق احلدودية التي 
متتد في جوفها عشرات األنفاق، وبالتالي من املؤكد أن هذه اإلجراءات زادت من 

اخلنق االقتصادي واحلصار املالي الذي تتعرض له احلكومة في غزة.
وبنيَّ أن »حكومة حماس لم ولن تتأثر بقرار البنك العربي إغالق فرعني من 
فروعه في غزة«، موضحاً أن »من سيتأثر هم املواطنون الذين سيضطرون إلى 
نقل ودائعهم إلى بنوك أخرى، وأن التأثير الذي يلحق بحركة »حماس« سيكون 
جميعها  غ��زة  قطاع  في  العاملة  البنوك  تغلق  أن  وه��ي  فقط،  واح��دة  حالة  في 
من  اآلالف  عشرات  هناك  أن  يعني  ال��ذي  األم��ر  املتعاملني،  جمهور  أم��ام  أبوابها 
األمر  وه��ذا  رواتبهم،  تلقي  في  مسبوقة  غير  أزم��ة  سيواجهون  السلطة  موظفي 

تتجنب حركة »حماس« واحلكومة حدوثه«.

إبراهيم: »حماس« وحكومتها لن تعدم                                  
الوسيلة في توفير الدعم

وقال الكاتب والناشط في مجال حقوق اإلنسان مصطفى إبراهيم: منذ عملية 
اختطاف اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، قامت إسرائيل بفرض حصار على 
حركة  سيطرة  بعد  أنه  إال  للقطاع،  السلع  بعض  بدخول  وسمحت  غ��زة،  قطاع 
»حماس« على قطاع غزة في 2007/6/14، شددت إسرائيل من حصارها على 
القطاع، وفرضت قيوداً صارمة على دخول البضائع األساسية ومواد اخلام إلى 
القطاع، كما شددت رقابتها على البنوك العاملة في قطاع غزة، واتخذت البنوك 
اإلسرائيلية إجراءات مشددة في حتويل العملة »الشيكل«. ولكن اليوم تلوح في 
املتواصلة  التداعيات  إن لم يكن كسره في ضوء  األفق بشائر لتخفيف احلصار 

ملجزرة أسطول احلرية.
مارست  بل  بذلك،  إسرائيل  تكتفنِ  لم  برملانية«:  ل���«آف��اق  إبراهيم  وأض��اف 
اقتصادية  قيود وضغوط  أجل فرض  الدولي من  املجتمع  على  تزال ضغطاً  وال 
على »حماس« والفلسطينيني في قطاع غزة، مبشاركة املجتمع الدولي وبعض 
الدولية،  الرباعية  اللجنة  بشروط  القبول  على  إلجبارها  اإلقليمية،  األط��راف 
وقال: مع ذلك، فحركة »حماس« لم تتأثر، ألن األم��وال لم تتوقف عن الوصول 
على  ت��زال-  -وال  مصر  فرضتها  التي  امل��ش��ددة  اإلج���راءات  من  الرغم  على  إليها 
دخول هذه األموال التي كانت تدخلها بعض قيادات حركة »حماس« عبر املعابر، 

وأيضاً ظل ضخ األموال متواصالً إلى قطاع غزة عن طريق األنفاق.
اصطدمت  غ��زة،  قطاع  على  األخير  اإلسرائيلي  العدوان  بعد  إبراهيم:  وق��ال 
األم���ور سوف  ب��أن  م��ن اعتقادها  ال��رغ��م  »ح��م��اس« برفض دول��ي وع��رب��ي، على 
تربط  التي  املانحة  ال��دول  بشروط  اصطدمت  حيث  لصاحلها،  وستكون  تتغير 
إعادة اإلعمار بإمتام املصاحلة الوطنية، وعن طرق السلطة الفلسطينية، مضيفاً 

حركة  على  تؤثر  حقيقية  مالية  أزمة  مالمح  بدأت   ،2010 العام  بداية  »مع  أنه 
»حماس«، ظهرت في تأخير تسلم املوظفني رواتبهم في احلكومة املقالة، إال أن 
احلركة التي تنفي وجود أزمة مالية لديها، تقول إن املشكلة هي عدم متكنها من 
الدولي  التعاطف  على  رهان  هناك  يكون  رمبا  وحاليا  املالية«.  السيولة  توفير 
املتزايد مع قضية كسر احلصار عن قطاع غزة، السيما مع التحضيرات اجلارية 

النتفاضة سفن في وجه إسرائيل هذه املرة.
ونوه إلى أنه »يجب عدم االستهانة بالضغط املمارس على حركة »حماس«، 
ت��ع��ان��ي احل��ص��ار  ال��ت��ي  الفلسطينيني واحل���رك���ة  ع��ل��ى  ف��ال��واق��ع ص��ع��ب وق����اٍس 
السياسي، وعدم االعتراف العربي والدولي، وعلى الرغم من ذلك فهي تقاوم من 
أجل البقاء، وسوف تستمر حكومة »حماس« بعد أربع سنوات من حكمها، فهي 
التي تساعدها في االستمرار على  األم��وال  البقاء وإدخ��ال  الوسيلة في  لم تعدم 

الرغم من اخلنق املستمر ضدها«.
العوض: رسالة إلى »حماس« عبر الضغط

وليد  الفلسطيني  الشعب  حل��زب  السياسي  املكتب  عضو  ق��ال  جانبه،  م��ن 
العوض، إن ما ُبذل من جهود كبيرة من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء 
االنقسام، واصطدام هذه اجلهود مبواقف »حماس« املتشددة، التي كانت تعتقد 
من خاللها أن بإمكانها أن حتافظ على استمرار هذا االنقسام، وإدارة الوضع القائم 
الفلسطيني  الوطني  املشروع  له  يتعرض  ملا  تكترث  أن  دون  أط��ول،  فترات  إلى 
باملواطنني ج��راء هذا  ال��ذي يلحق  األذى  أن تستشعر بحجم  من مخاطر، ودون 

الوضع، كان سبباً أساسياً في أزمتها احلالية؛ سواء السياسية أو املالية.
وأضاف العوض ل� »آفاق برملانية«: أعتقد أن تضييق اخلناق على »حماس« 
وحكومتها؛ سواء أكان من خالل إغالق املعابر أم الطرق التي تتغذى منها مالياً، 
ميكن أن يكون الهدف من ورائه إيصال رسالة للحركة بأنه ال ميكنها االستمرار 
دون  األم���وال  جلب  ف��ي  تستخدمها  التي  ال��ط��رق  عبر  ال��وض��ع  ه��ذا  ب���إدارة  لأبد 

اخلضوع للقوانني الدولية.

وتابع: من هنا يأتي الترابط السياسي بني الضغط وبني مطالب من يرغب في 
إيجاد حتول سياسي لدى »حماس«، لتتواءم مع املنظومة السياسية التي جتري 
حلركة  السياسية  املوافقة  عبر  إما  حتقيقها  مطلوب  املواءمة  وهذه  املنطقة،  في 
حماس، وإما عبر اإلكراه املالي الذي ميكن أن تكون له تبعات أخرى كما يحصل 
اآلن، موضحاً أنه »نظراً لوجود تغذية مالية للوضع القائم في قطاع غزة، يعتقد 
اإلقليمية تزاحم  إقليمية، وهذه األطراف  ارتباطات  لها  التغذية  أن هذه  اجلميع 

مصر على دورها في املنطقة«.
البري  إلى غزة عبر معبر رفح  األم��وال  إدخ��ال  أن »منع  إلى  العوض  ولفت 
من خالل قيادات حركة »حماس«، كما كان في السابق، أو تهريبها عبر األنفاق، 
ومن ثم إغالق البنك العربي لفرعني من فروعه الثالثة في القطاع، من املمكن أن 
ُيضعف من القدرة املالية لها على إدارة مجمل الوضع في قطاع غزة، لكنه بشكل 
تلجأ  ألنها  وحكومتها،  الداخلي  »حماس«  حركة  وضع  على  يؤثر  لن  بآخر  أو 
جلباية  قوانني  وسن  أشكال  ابتداع  إلى  مؤخراً،  شاهدنا  وكما  احلالة،  هذه  في 

الضرائب، وهذه القضية تأتي على كاهل املواطن بشكل أساسي«.
وأوضح أن تشبث »حماس« باحلكم في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية 
حيث  األمني،  والفلتان  اجلرمية  تنامي  إل��ى  يدفع  أن  شأنه  من  املواطنني،  على 
يالحظ ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة وق��وع سلسلة م��ن ج��رائ��م القتل واالع��ت��داءات على 

املواطنني، ومعظمها ُيسجل ضد مجهول.
وحول ما إذا كان ما تقوم به مصر هو جزء من أدوات الضغط على »حماس« 
جهوداً  مصر  بذلت  ع��ام،  بشكل  ال��ع��وض:  ق��ال  املصاحلة،  ورق��ة  على  للتوقيع 
أزمتها،  على  »حماس«  لتتغلب  كبيرة  مرونة  وأب��دت  اجلانب،  ه��ذا  في  مضنية 
إلنهاء  والفلسطينية  املصرية  اجل��ه��ود  م��ن  أيٍّ  م��ع  تتجاوب  ل��م  األخ��ي��رة  ولكن 
االنقسام، وبالتالي من حق مصر أن حتافظ على كرامتها، وميكن أن يكون ذلك 
جزءاً من أدوات الضغط على »حماس«؛ كونها أحرجت مصر لرفضها التجاوب 

مع نداءاتها بالتوقيع على ورقة املصاحلة.
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محمد اجلمل

توقعات »حذرة« بتحقيق تقدم في ملف املصاحلة بعد مجزرة أسطول احلرية

حراك مرتقب مع استعداد وفد املصاحلة برئاسة املصري لزيارة غزة

الفلسطينية تعقيداً وتشابكاً، لدرجة ذهب  امللفات  أكثر  باتت املصاحلة من 
البعض لوصفها بأنها باتت أشبه باحللم بعيد املنال، وآخرون أبدوا تشاؤمهم 
الكثيرون  ح��ذر  بينما  ال���ورق،  على  حدثت  ل��و  حتى  األرض،  على  حتقيقها  م��ن 
االجتماعي  النسيج  على  م��دم��رة  آث��ار  م��ن  لها  مل��ا  االن��ق��س��ام،  حالة  استمرار  م��ن 

الفلسطيني.
املبذولة من مختلف  السياسي واملساعي  الرغم من ذلك، فإن احلراك  وعلى 
اجلهات من أجل حتقيق املصاحلة لم تتوقف، وعادت لتشهد زحما جديدا بعد 
العدوان اإلسرائيلي الدموي على أسطول احلرية، فيما يستعد وفد من أعضاء 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير واللجنة املركزية حلركة فتح وأمناء الفصائل 

واملستقلني لزيارة غزة في مهمة تهدف إلى محاولة استعادة الوحدة الوطنية.
»آفاق برملانية«، تفتح من جديد ملف املصاحلة املتعثرة، من خالل سلسلة 
من احلوارات مع العديد من الشخصيات والقيادات الفلسطينية املطلعة، ملعرفة 
امل��ل��ف، وه��ل هناك جهود  بهذا  املتعلقة  آخ��ر اجل��ه��ود واالت��ص��االت  إليه  آل��ت  م��ا 
»سرية« تبذلها بعض اجلهات؟ وهل بات حتقيق املصاحلة ممكناً؟ أم أن األمر 
أصبح مرتبطاً بأبعاد واعتبارات إقليمية ودولية؟ وما هو مصير وحدة الشعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية في حال استمر االنقسام؟

جهود جديدة للمصاحلة 
في  وف��ده��ا  وعضو  البرملانية،  »ف��ت��ح«  كتلة  ع��ن  النائب  وص��ف  جانبه،  م��ن 
حوارات املصاحلة بالقاهرة، أشرف جمعة، كافة احملاوالت التي بذلت لتحقيق 
املصاحلة  حتقيق  أن  موضحاً  اليائسة،  باحملاوالت  املصاحلة  ملف  في  اختراق 
املنشودة بدا أبعد ما يكون خالل الفترة املاضية، وعلى األقل حتى ما قبل مجزرة 

أسطول احلرية.
وقال جمعة في حديثه إلى »آفاق برملانية«: بدا كأن املصاحلة أصبحت من 
املاضي، بسبب تقاعس حركة »حماس« وعدم رغبتها في حتقيقها، عبر التهرب 
من التزاماتها بالتوقيع على ورقة املصاحلة املصرية، موضحاً أن حركة »فتح« 
تتفهم بعض حتفظات »حماس« على هذه الورقة، وتؤكد على ضرورة أن تأخذ 
صادقة  نوايا  متتلك  لم  »ح��م��اس«  أن  يبدو  لكن  احلسبان،  في  املالحظات  تلك 

لتحقيق املصاحلة، على حد قوله.
وطالب »حماس« بالكف عن توجيه االتهامات حلركة »فتح«، بأنها تعرقل 
إياها إلى التوقيع على الورقة  ملف املصاحلة حتقيقاً لضغوط خارجية، داعياً 
كانت  ما  إذا  اجلميع  ليرى  »ف��ت��ح«،  حركة  ملعب  في  الكرة  »ووض��ع  املصرية، 

األخيرة جادة في حتقيق املصاحلة، أم أنها تستجيب للضغوطات املزعومة«.
ودعا جمعة الذي أبدي تشاؤما حيال حتقيق مصاحلة خالل الفترة املنظورة، 
األطراف كافة إلى »االلتفات إلى معاناة الناس في قطاع غزة التي لم تعد حتتمل، 
والعمل على حتسني األوضاع املعيشية واالجتماعية لأسر التي بات ال يهمها 
الذين  الفلسطينيني،  لدى  األمل من جديد  أبنائها، وبث روح  سوى توفير قوت 

باتوا ال يعرفون سوى لغة اليأس واإلحباط«.
ورأى أن »طول فترة االنقسام وتداخل بعض املصالح احلزبية، خلقا حالة 
معنية  باتت  التي  اجلهات،  من  الكثير  لدى  احلالي  الوضع  استمراء  إلى  تؤدي 

ببقاء الوضع على ما هو عليه، ملا يحققه ذلك من مصالح شخصية وحزبية«.

ما  على  الوضع  بقاء  في  ترغب  »ح��م��اس«  حركة  ف��إن  يبدو  ما  على  وت��اب��ع: 
هو عليه، فهي حتكم غ��زة، وتسيطر على زم��ام األم��ور فيها، في حني أن بعض 
األطراف في رام الله ترغب أيضاً في عدم حتقيق املصاحلة، فهي ارتاحت من غزة 

وهمها، على الرغم من الشعارات التي ترفع بدعم غزة وأهلها.
خطة خارطة طريق جديدة

جديدة،  مبادرة  اّتباع  سوى  الراهن  الوضع  من  مخرج  ال  أنه  جمعة  ورأى 
املصاحلة«، وقام  اسم »خطة خارطة طريق  أطلقها في وقت سابق، حتت  كان 
املعنية  العربية األخيرة، وملختلف اجلهات  العربية والقمة  بإرسالها للجامعة 

باألمر.
في  املقبل،  أيلول  في  نظره  وجهة  من  تنفيذها  يبدأ  التي  املبادرة  وتتلخص 
أخذ  يتم  ث��م  وم��ن  املصرية،  ال��ورق��ة  على  »ح��م��اس«  توقيع  أب��رزه��ا  ع��دة،  نقاط 
احتفال  أن ينظم  التنفيذ، على  الورقة خالل عملية  تلك  مالحظات األخيرة على 
اإلع��داد  يتم  احلركتني،  بني  املصاحلة  اتفاق  لتوقيع  مصرية  رعاية  حتت  كبير 
له جيداً.  وأوضح جمعة أن »هذا التوقيع في حال تنفيذه من شأنه إعادة األمل 
للفلسطينيني، وإشاعة مناخات إيجابية لتنفيذ االتفاق على األرض ... على أن 
حلركة  السياسي  املكتب  ورئيس  م��ازن  أبو  الرئيس  بني  لقاء  إج��راء  الحقاً  يتم 

»حماس« خالد مشعل، ملناقشة بعض نقاط اخلالف وحلها«.
االتفاق جلامعة  أن يرفع  امل��ذك��ورة تنص كذلك على  امل��ب��ادرة  أن  إل��ى  ون��وه 
الدول العربية، للمصادقة عليه، قبل إحالته إلى وزراء اخلارجية العرب، لتبنيه 
اجل��اري،  العام  نهاية  تعقد  أن  املقرر  من  التي  االستثنائية  العربية  القمة  في 

وتشكيل جلنة ملتابعة تنفيذه.

مصر بيدها مفتاح احلل
احلكومة  في  اخلارجية  ال��ش��ؤون  وزارة  وكيل  يوسف،  أحمد  الدكتور  أم��ا 
للبعض  يبدو  مما  الرغم  على  أن��ه  م��ؤك��داً  التشاؤم،  من  الكثير  يبدنِ  فلم  املقالة، 
طرفاً  وبصفتها  فمصر  كذلك،  يبدو  ال  األمر  فإن  املصاحلة،  حتقيق  صعوبة  من 
وسيطاً في املسألة، بإمكانها أن تنهي هذا امللف في غضون ساعات معدودة، بأن 
»البسيطة«  ب�  التي وصفها  التحفظات  األطراف لاللتقاء مجدداً، وتناقش  تدعو 
ثم  ومن  عليها،  اجلميع  لتوقيع  للتمهيد  العقبات،  وتذلل  املصرية،  الورقة  على 

بدء التطبيق.
ال  وأن  كافة،  األط���راف  بني  ي��وازن  أن  املصري  الطرف  مهمة  يوسف:  وق��ال 
ينحاز جلهة على حساب األخرى ... كنا نتمنى أن يتواصل اجلانب املصري في 
عقد جلسات احلوار بصفة مستمرة، حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية بني 

األطراف.
وأكد في حديثه إلى »آفاق برملانية«، أن حركة »حماس« »قلصت من سقف 
مطالبها، ووافقت على أن تكون هناك ورقة جانبية أو ملحق إلى جانب الورقة 
املصرية، تراعى خاللها مالحظات احلركة على الورقة املصرية«، لكنه شدد على 
ضرورة أن يتم احترام كل ما اتفق عليه في حوارات القاهرة، حتى ما لم يتم ذكره 

في الورقة املصرية.
وات��ه��م ي��وس��ف ب��ع��ض األط�����راف مم��ن حت����اول تطبيق أج���ن���دات وص��ف��ه��ا ب� 
أجل  من  املبذولة  اجلهود  وعرقلة  املصاحلة،  تخريب  إل��ى  بالسعي  »غامضة« 

حتقيقها.
وشدد على أن املصاحلة بالنسبة حلركة »حماس« باتت خياراً استراتيجياً 
بهذا  متمسكة  »ح��م��اس«  ت��زال  وال   كافة،  واحلكومية  احلركية  امل��س��ارات  على 
اخل��ي��ار وت��ع��م��ل م��ن أج���ل حت��ق��ي��ق��ه، الس��ي��م��ا ف��ي ظ��ل األج�����واء ال��داع��م��ة للوفاق 
الفلسطيني الداخلي بعد مجزرة أسطول احلرية وتصاعد الدور التركي الرامي 

لكسر احلصار وحتقيق املصاحلة الفلسطينية.
على  اليوم  حتى  إجنازها  وع��دم  املصاحلة  تعثر  في  باللوم  يوسف  وألقى 
األطراف كافة دون استثناء، قائالً: كل األطراف تالم وكلها عليها مسؤولية، مبا 
في ذلك الوساطة املصرية، موضحاً أن كل طرف يجب أن يتقدم خطوة في اجتاه 
الطرف اآلخر، ويجب أن ال تواصل األطراف عنادها، وانتظار أن يقدم اآلخرون 

التنازالت.
وصفها  التي  الشخصيات  وبعض  املستقلني  جهود  إلى  حديثه  في  وتطرق 
باملقبولة فلسطينياً من أجل حتقيق املصاحلة، موضحاً أن »هؤالء بذلوا جهوداً 
املصاحلة  ملف  في  اختراق  إح��داث  ومحاولة  النظر،  وجهات  تقريب  في  كبيرة 
بتلك  يصطدم  كان  مواقفها،  على  وإصرارها  اجلهات،  بعض  عناد  لكن  املتعثر، 

اجلهود، ويعمل على إفشالها«.
وانتقد يوسف موقف بعض الفصائل الفلسطينية، وبخاصة فصائل منظمة 
التحرير، التي تدعو حركته للتوقيع على الورقة املصرية، مؤكداً أنها »فصائل 
ال متتلك قرارها«، وهي على حد قوله »تعاني حالة من العجز، وتنحاز لطرف 
على حساب آخر، كما أنها لم تقدم مواقف ومبادرات وسطية، ولم تكن يوماً في 

موقف الناصح األمني«.
وشدد على الدور املصري في املرحلة احلالية واملراحل كافة، وقال إنه دور 
الفلسطينيني  »ق��وة  أن  موضحاً  الفلسطينيني،  على  تأثيره  ول��ه  وحيوي،  مهم 

والعرب كانت دائماً تستمد من مصر«.
وأضاف: نحن نريد مصر قوية، ونريدها أن تنجز وتشرف على تطبيق أي 

اتفاق مصاحلة يتوصل إليه الفلسطينيون في املستقبل.
أسرع  في  املصاحلة  ننجز  أن  علينا  يجب  يوسف:  قال  حديثه،  نهاية  وفي 

وقت ممكن، وإال فإن القضية والوطن مهددان بالضياع.

تدخالت عربية تفشل املصاحلة
لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للجبهة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  عضو  ج��رغ��ون  زي���اد  أم��ا 
فلسطني، فقد رأى أن إصرار كال طرفي الصراع على العودة إلى نظام احملاصصة 

وتقاسم السلطة، من أبرز أسباب فشل جهود املصاحلة خالل الفترة املاضية.
العربية  االنقسام  حالة  أن  برملانية«،  ل�«آفاق  حديث  في  جرغون  وأض��اف 
ل��ط��رف على ح��س��اب آخ���ر، أس��ه��م في  احل��ال��ي��ة، ودع���م بعض اجل��ه��ات العربية 
الذي وصفه  االنقسام  أطلقت إلنهاء ملف  التي  فشل كافة احملاوالت واملبادرات 
بالكارثي، معرباً عن أسفه الستمرار حالة الفرقة على الرغم من استمرار اجلهود 

واالتصاالت من مختلف اجلهات.
وعلى الرغم من ترحيبه باجلوالت املكوكية التي قام بها رجل األعمال منيب 
املصري، وبعض املستقلني على الساحة الفلسطينية، فإن جرغون لم يبدنِ تفاؤالً 
في  أمله  عن  معربا  مواقفها،  على  األط���راف  إص��رار  بسبب  اجل��ه��ود،  تلك  حيال 
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حتقيق تقدم مع استئناف اجلهود بالزيارة املرتقبة إلى عزة من قبل وفد احلوار 
الفلسطيني برئاسة املصري. 

الساحة  على  متناقضة  مواقف  ثالثة  أب��رزت  األخيرة  »الفترة  أن  وأوض��ح 
واضحاً  موقفها  بات  »فتح«  فحركة  املصاحلة،  مبوضوع  متعلقة  الفلسطينية، 
بعض  مناقشة  ثم  املصرية،  الورقة  على  التوقيع  إلى  »حماس«  حركة  بدعوة 

التفاصيل والتحفظات«.
وتابع: أما »حماس«، فهي تصر على تعديل الورقة، ومن ثم التوقيع عليها، 
طوق  هو  واملعمق  الشامل  الوطني  احل��وار  أن  األخ��رى  الفصائل  ت��رى  حني  في 
وجدياً  حقيقياً  تهديداً  يشكل  ب��ات  وال��ذي  احل��ال��ي،  الوضع  من  الوحيد  النجاة 

للشعب والقضية الفلسطينية.
فشله،  ثبت  ال��ذي  احملاصصة،  نظام  إلى  العودة  عواقب  من  حتذيره  وبعد 
إل��ى إط��الق ح��وار وطني شامل في أس��رع وق��ت ممكن، وأن يكون  دع��ا جرغون 
العليا  الوطنية  املصلحة  قاعدة  وعلى  الفلسطينية،  األراض��ي  داخل  احلوار  هذا 

للشعب الفلسطيني، بعيداً عن أية تدخالت خارجية قد تفشله.
وعن موقف اجلبهة الدميقراطية وجبهة اليسار، أوضح جرغون أن اجلبهة 
وبذلت  أخ��رى،  فصائل  مع  واملشتركة  املنفصلة  امل��ب��ادرات  من  العديد  أص��درت 
املصاحلة،  ملف  في  اخ��ت��راق  وإح���داث  النظر،  وجهات  لتقريب  مضنية  ج��ه��وداً 
لكن هذا لم يتحقق، مؤكداً أنه »على الرغم من ذلك، فإن اجلهود ستتواصل، ولن 

تتوقف، حتى يتم إحداث االختراق املذكور«.
إسرائيل،  تفعله  ما  لرؤية  حولهما،  للنظر  املتخاصمتني،  احلركتني  ودع��ا 
القدس،  وتهود  األراض���ي،  وتلتهم  مخططاتها  لتنفيذ  االنقسام  تستغل  وكيف 

مؤكداً أن الوحدة هي أقوى سالح ملواجهة تلك التحديدات واملخاطر.
املصاحلة بحاجة إلى إرادة

فلم  الفلسطيني،  الشعب  حل��زب  العام  األم��ني  الصاحلي،  بسام  النائب  أم��ا 
اعتقاده  عن  معرباً  قريبة،  مصاحلة  بإجناز  يتعلق  فيما  يذكر  تفاؤل  أي  يبدنِ 
بعدم إمكانية حتقيق أي اختراق في هذا امللف خالل الفترة املنظورة، وبخاصة 
الساحة  على  وتعقيداً  تشابكاً  املواضيع  أكثر  من  ب��ات  املصاحلة  موضوع  أن 

الفلسطينية.
ونوه إلى أن »اإلمكانية الوحيدة لتحقيق أي اختراق في هذا املوضوع تتمثل 
األط��راف بتغليب  املعنية، وأن تقوم ه��ذه  األط��راف  ل��دى  إرادة قوية  في وج��ود 
املصلحة الوطنية العليا على املصالح األخرى كافة، مبا فيها املصلحة احلزبية«.
وبني الصاحلي في حديث ل�«آفاق برملانية«، أن الورقة املصرية وعلى الرغم 
النواقص  بعض  ووج��ود  عليها،  الفصائل  وبعض  الشعب  حزب  حتفظات  من 
وإنهاء  املصاحلة،  لتحقيق  ج��داً  مهماً  مفتاحاً  »تعتبر  فإنها  فيها،  وال��ث��غ��رات 
االنقسام«، مشدداً على ضرورة أن يترافق توقيع »حماس« على هذه الورقة مع 
ضمانات لتحقيق شراكة سياسية حقيقية، آليتها تشكيل حكومة وحدة وطنية 

بعد إجراء انتخابات عامة، تشارك فيها القوى والفصائل الفلسطينية كافة.
في احلكومة، وفقاً  أن تكون شريكاً  األط��راف  أن تضمن جميع  وق��ال: يجب 

لبرنامج االنتخابات.
وأك���د أن ح��زب الشعب »ق���دم وي��ق��دم امل��ب��ادرات واجل��ه��ود إلن��ه��اء ه��ذا امللف 

الشائك، الذي بذل الكثيرون، مبن فيهم املستقلون، جهوداً إلنهائه«.
وبعد أن أثنى الصاحلي على جهود املستقلني ودورهم، أشار إلى أن كل طرف 
بات يعرف ما هو مطلوب منه لتحقيق املصاحلة، وعلى اجلميع اتخاذ خطوات 

جادة من أجل ذلك.
وحذر من مخاطر طول مدة االنقسام على فرص حتقيق املصاحلة، وأوضح 
أن هذه الفرص تضعف وتصبح أكثر صعوبة كلما طالت مدة االنقسام، معرباً 
حل  حلم  يشبه  بعيد،  حلم  إل��ى  املصاحلة  موضوع  يتحول  أن  من  خشيته  عن 

القضية الفلسطينية.
القضية  حل  فرص  يصّعب  عليه  هو  ما  على  الوضع  استمرار  أن  إلى  ولفت 
الفلسطينية، وبناء وقيام الدولة، ويسهل على إسرائيل إجهاض مشروع الدولة 

الفلسطينية.

معادلة صعبة
في  واملصاحلة  الوفاق  جلنة  عضو  صباح  فتحي  الصحافي  اعتبر  ب��دوره، 
املصاحلة  »م��وض��وع  أن  ومستقلني،  وإعالميني  أكادمييني  تضم  التي  احل���وار، 
يشبه املعادلة الصعبة واملعقدة، فكل من حركتي »فتح« و«حماس« ترغبان وال 

ترغبان في إمتام املصاحلة املنشودة«.
وأضاف صباح: من ناحية، أدركت احلركتان أن استمرار االنقسام بات أمراً 
تنفذ  كي  إلسرائيل  الفرصة  ويعطي  برمتها،  الفلسطينية  القضية  يهدد  خطيراً 

لذا فثمة رغبة لديهما إلجناز املصاحلة  مخططاتها، وتتهرب من استحقاقاتها، 
ملواجهة إسرائيل.  أما من ناحية أخرى، فإن كالً من احلركتني، ال ترغب في إمتام 
املصاحلة املذكورة، فحركة »حماس« راضية بالوضع احلالي، السيما أنها حتكم 
غزة، وتسيطر على األوضاع هناك، وال ترغب في ترك العملية السياسية التي 
الله، ال  رام  أن حركة »فتح« واحلكومة في  االنتخابات.  كما  دخلتها من بوابة 
في  »حماس«  حلركة  شريكة  »فتح«  ستصبح  متت  إن  ألنها  املصاحلة،  تريدان 
يتعامل  وال  »حماس«  ينبذ  الذي  الدولي،  املجتمع  أمام  سيحرجها  وهذا  احلكم، 
يعني  قد  ذل��ك  ح��دث  وإن  فلسطينية،  حكومة  أي��ة  في  وج��وده��ا  ويرفض  معها، 

فرض حصار مالي واقتصادي جديد على تلك احلكومة.
وبرأيه، فإن املخرج من املعادلة املعقدة والصعبة تلك هو أن يرضى اجلميع، 
وبخاصة املجتمع الدولي، بنتائج أية انتخابات جديدة قد جترى في املستقبل، 

حتى لو أفرزت حركة »حماس« مجدداً.
تتعدى  ال  أنها  أكد  املصاحلة،  ملف  يواجهها  التي  باملعضالت  يتعلق  وفيما 
ثالث قضايا رئيسية، االنتخابات، ومنظمة التحرير، واألجهزة األمنية، موضحاً 

أن حلها ال يتم إال بتنازل كل طرف لآلخر، وبوجود نوايا صادقة لدى اجلميع.
مساٍع جديدة

وجود  عوكل،  ط��الل  الصحافي  والكاتب  السياسي  احمللل  أك��د  جانبه،  من 
مساع واتصاالت جديدة في ملف املصاحلة ما بني حركتي »فتح« و«حماس«، 
تهدف إلى معاجلة حتفظات األخيرة على الورقة املصرية، موضحاً أن هناك أكثر 
من مقترح لعالج تلك القضية، من بينها إرفاق ملحق للورقة املصرية، يتضمن 

عدداً من البنود اجلديدة، التي تهتم بعالج النقاط موضع اخلالف.
حركة  وتوقيع  امل��ذك��ورة،  النقاط  إجن��از  يتم  ب��أن  توقعه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
حقيقية  مصاحلة  ح��دوث  استبعد  عوكل  ف��إن  املصرية،  الورقة  على  »حماس« 
على األرض، حتى لو مت إجنازها على الورق، الفتاً إلى أن »موضوع املصاحلة 

الفلسطينية بات من أكثر املواضيع تعقيداً، وأصبحت له أبعاد إقليمية ودولية، 
وحسابات معقدة قد تعرقل حتقيق مصاحلة حقيقية«.

ولفت إلى أن سلوك احلركتني املتخاصمتني وتبادل االتهامات بفشل جهود 
املصاحلة، ال يشير إلى أن ثمة رغبة حقيقية بالبحث عن املصاحلة، مشدداً على 
أن أية مصاحلة حقيقية حتتاج إلى إرادة ونوايا صادقة، وبخاصة أن السنوات 
اجتماعياً  واق��ع��اً  وخلقت  األرض،  على  صعبة  وق��ائ��ع  كرست  املاضية  ال��ث��الث 

معقداً، بحاجة إلى جهود وعمل شاق ملعاجلته.
أي  تطبيق  يرعى  ق��د  عربي  ط��رف  أو  جلنة  أي��ة  جن��اح  ف��رص  يخص  وفيما 
اتفاق مصاحلة مرتقب، أوضح عوكل أن »أية جلنة أو جهة، مهما كانت قوتها، ال 
ميكنها تطبيق اتفاق ال يرغب طرفاه في تطبيقه«، داعياً احلركتني املتخاصمتني 
كل  لها  يتوق  مصاحلة  لتحقيق  الفلسطينية  واإلرادة  بالشجاعة،  »التحلي  إلى 

فلسطيني، إلنهاء األوضاع املأساوية التي يعيشها الفلسطينيون«.

الزهار: ننتظر ردًا على مقترحات جديدة
أن  أك��د  قد  »ح��م��اس«،  حلركة  السياسي  املكتب  عضو  الزهار  محمود  وك��ان 
آلية  بشأن  الفلسطينية،  والسلطة  »فتح«  حركة  من  رداً  تنتظر  كانت  حركته 
الوضع  يخرج  اتفاق  إلى  والتوصل  املصاحلة  جهود  لدفع  »حماس«  وضعتها 

الفلسطيني من أزمته.
اتصاالً  أجرى  أنه  مؤخراً،  نشرت  صحافية  تصريحات  في  الزهار  وأوضح 
عن  واملسؤول  »فتح«،  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو  األحمد،  ع��زام  مع  هاتفياً 
بعد  حصل  الذي  الفهم  سوء  لتفسير  املصاحلة،  وملف  الوطنية  العالقات  ملف 
»حماس«  بني  للتوسط  جهوداً  يبذل  الذي  األعمال  )رجل  املصري  منيب  مجيء 

و«فتح«(«.
وأضاف: طرحنا عليهم آلية وطلبنا منهم التفكير فيها ... ونحن في انتظار 
ردهم، فإذا ما اتفقنا حولها ميكن الذهاب إلى مصر، وميكن أن جنعل منها جزءاً 

من االتفاق أو ملحقاً به«.
تتركز  وحماس  »فتح  قيادتي  بني  املباحثات  إن  القول  الزهار  عن  نقل  لكن 
والثانية  املركزية،  االنتخابات  بلجنة  تتعلق  األول��ى  رئيسيتني؛  نقطتني  حول 
معه  تتعاطى  لكنها  املوقف  ت��درس  »فتح«  ت��زال  وال  التحرير،  مبنظمة  تتعلق 

بإيجابية«.
وأكد الزهار أن »حماس« اتصلت بالراعي املصري للمصاحلة )قبل مجزرة 
ذه���اب وف��د من  ال��ت��ط��ورات، مستبعداً  ف��ي ص���ورة  أس��ط��ول احل��ري��ة( ووضعته 
وفد  فسيتوجه  »فتح«  مع  اتفاق  إلى  توصلنا  إذا  وق��ال:  القاهرة،  إلى  »حماس« 
من »حماس« إلى القاهرة بعد ساعة لتوقيع الورقة املصرية، وإال فما فائدة هذه 

الزيارة.
أما سامي أبو زهري الناطق باسم حركة »حماس«، فكان نفى ما نشر مؤخراً 
عبر بعض وسائل اإلعالم، حول قطع مصر اتصاالتها مع »حماس«، قائالً: إن 

حركته لم تبلغ رسمياً بقطع مصر عالقاتها باحلركة.
وفيما يتعلق مبلف املصاحلة، أوضح أبو زهري أنه »ال يوجد أي جديد في 
هذا امللف، وأنه مجمد إلى حد كبير، وأن احلراك البطيء الذي يتسم به اآلن ناجت 

عن بعض االتصاالت بني قيادة حركتي »فتح« و»حماس« وبعض املستلقني.
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الذي قد يذهب  االنتخابي  املخاوف من ثقل »حماس«  وحسب نعيرات، فإن 
آلخ��ري��ن ش��ك��ل عنصر دف���ع ب��اجت��اه إض��ف��اء ال��ن��ف��س ال��ع��ائ��ل��ي ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات 
)للتخفيف من وطأة إمكانية هبوط حصة »فتح« االنتخابية(، مرجحا أن ميارس 
أو  فتح  حركة  إلفشال  السياسي  »االنتقام  من  نوعا  »حماس«  وأعضاء  أنصار 

إضعاف جناحها«.
وعليه، فإن نعيرات وكنتيجة لكل ما سلف، يرجح إلغاء االنتخابات احمللية 
املقررة في السابع عشر من متوز املقبل أو تأجيلها أو حصرها في بعض املواقع 

التي تستطيع فيها حركة فتح حتقيق فوز واضح.
 ويقول: أستبعد أن تتم االنتخابات لسببني؛ أولهما أن »فتح« غير جاهزة، 
»فتح«  شعبية  من  تضعف  قد  ألنها  وثانيهما  صراعات،  إلى  سيقود  وإجراؤها 
بشكل كبير )وهذا شيء واقعي إن حصلت على تاييد دون املستوى( أو إن حصل 

تنظيم آخر كاجلبهة الشعبية مثال على تأييد عال. 
وهو  سيذهب،  أي��ن  معروف  غير  احلمساوي  الصوت  اآلن  حتى  ويضيف: 
مجبر أن يذهب خليارين، أولهما وضع ورقة بيضاء في الصندوق، أو التصويت 
حلركة  أقرب  تكون  قد  أخرى  لتيارات  أو  الوطنية  املبادرة  أو  الشعبية  للجبهة 

حماس.
وينوه نعيرات إلى االستطالع الذي أجرته جامعة النجاح الوطنية مؤخرا، 
من  بعد  يحسموا  لم  االنتخابات  في  االق��ت��راع  حق  أصحاب  من   %47 أن  وأظهر 

سيختارون. 
ويقول: إن قسما أساسيا من أفراد هذه الفئة التي تشكل نحو نصف جمهور 
الناخبني هم أشخاص يخشون التصريح عن نواياهم، وبالتالي قد يكون جلهم 
كتلة  فإنهم  وبالتالي  خياراتهم،  بعد  يحسموا  لم  أنهم  أو  »حماس«  أنصار  من 

انتخابية متحركة وقادرة على قلب النتائج.

دور احلزب والعشيرة
إضافيا  حت��ول  شهدت  ق��د  والعشيرة  احل��زب  ب��ني  العالقة  ص��ورة  أن  يبدو 
يصب في خانة القبلية دون احلزبية، فاألحزاب وكما هو مالحظ في التحضير 
لدى  تبلورت  فيما  للعشيرة،  التابع  بدور  لالكتفاء  ذهبت  احلالية  لالنتخابات 
عنه  تعجز  ما  فعل  تستطيع  بأنها  تقول  معاكسة  قناعات  والعائالت  العشائر 

األحزاب.
متت  حيث  االنتخابية،  القوائم  تشكيل  وصيغ  آليات  من  األمر  هذا  ويتضح 
األح��زاب، كما مت تفصيل قوائم  العائالت الختيار مرشحيها ضمن قوائم  دعوة 
األحزاب كي تتفق مع اخلارطة العشائرية في هذا املوقع أو ذاك، ما أنتج قوائم 

حزبية االسم عشائرية املضمون والنتيجة والغاية.
أن »حماس«  االنتخابات احلالية(  العشيرة )في  ومما أسهم في جتذر دور 
سيسعون  وعناصرها  أنصارها  ف��إن  وبالتالي  العلنية،  املشاركة  ع��ن  تغيب 
األح��زاب  م��ن  العديد  أن  ع��ن  فضال  العائلة،  أو  العشيرة  ع��ب��اءة  حت��ت  للتخفي 
مضطرة  أصبحت  بحيث  والسياسي،  الشعبي  حضورها  واضمحل  تآكلت  قد 
كانت  )العائالت  السابق  في  عكسية  الصورة  كانت  أن  بعد  بالعائلة  لالحتماء 

حتتمي باألحزاب(.

االنتخابات .. السلطة.. واالنقسام
ورغم أن إجراء االنتخابات احمللية قد استحق قانونيا )انتهاء والية املجالس 
احلقيقة  من  جزء  غير  ليس  األم��ر  هذا  أن  يرى  البعض  أن  إال  املنتخبة(  احمللية 
الرئاسية  االنتخابات  إج��راء  بعدم  املتصلة  األسئلة  إث��ارة  إلى  ذهابه  خالل  من 
والتشريعية التي استحقت دستوريا هي األخرى، كما يغمز هؤالء من زاويتي 
تعيني مجالس بديلة خالل العام األخير، فضال عن عدم إجراء املرحلة اخلامسة 
من االنتخابات احمللية، وهو أمر كان من املمكن حتقيقه خالل السنوات املاضية 

رغم االنقسام.
ويقول نعيرات: لقد حكمت السلطة جملة من العناصر، فالسلطة بدأت تدخل 

حالة ركود سياسي، وبالتالي فإنها تسعى إليجاد ما نسميه احلالة السياسية.
 وفي املقابل، هناك وجهة نظر تقول إن هناك فارقا جوهريا بني االنتخابات 
احمللية من جهة والتشريعية والرئاسية من جهة أخرى، وترى انه فارق يبرر 

إجراء األولى وتأجيل الثانية.
ويشير النائب بسام الصاحلي، أمني عام حزب الشعب، إلى أن »هناك فارقا 
الوطن،  انتخابات سياسية تخص  الوطن دائرة واحدة، وكونها  من حيث كون 
فإجراء االنتخابات التشريعية او الرئاسية في ظل عدم مشاركة غزة ميكن أن 
يؤدي إلى ما ال حتمد عقباه، لذا مت تأجيلها علما أن القانون يعطي حلوال لوضع 

عدم إجرائها )استمرار والية الرئيس والتشريعي(. 

ال يزال السؤال املتعلق بإمكانية إرجاء االنتخابات احمللية أو إلغائها قائما 
موعدها  ف��ي  إلمت��ام��ه��ا  األرض  على  اجل��اري��ة  االس��ت��ع��دادات  ك��ل  رغ��م  ومحتمال 
املقرر )2010/7/17(، وحتولت أصوات حماس »النائمة« إلى مصدر لتغذية 
إلى اجلاه والزعامة قاسما  الهواجس واملخاوف، وأصبحت اخلالفات والسعي 
باتت  فيما  أيضا  تشترك  التي  املتنافسة  والكتل  األوس��اط  مختلف  يجمع  أعظم 
األف��راد  وعطش  مساعي  إيقاع  على  تصاعديا  ينمو  ومت��زق  تشرذم  من  تعانيه 

واملجموعات الصغيرة )احلزبية والعشائرية( للسلطة واملناصب.
العارمة، يأمل  الفوضى  القادمة، فعال من  هكذا أصبحت االنتخابات احمللية 
كل طرف أن يجعلها »منظمة وخالقة« خلدمة مصاحله ومتكينه من حصاد أكبر 
أمام  الباب  اغ��الق  عشية  الفلسطينية  االنتخابات  ساحة  تبدو  هكذا  املكاسب..  
ضمن  مقعد«  »موطئ  له  يجد  أن  يحاول  فاجلميع  والكتل،  املتنافسني  ترشيح 
الصفوف األولى، والنتيجة مزيد من التشظي بني مختلف األوساط واألجسام، 

سواء الفصائلية منها أو عائلية الطابع.
االنتخابات  بإجراء  القاضي  املرسوم  عباس  محمود  الرئيس  اص��در  أن  منذ 
احمللية في السابع عشر من متوز املقبل انطلقت محاوالت )قادتها حركة فتح( 
إلى  الناخبني  وص��ول  قبل  االنتخابية  العملية  حتسم  توافقية  صيغة  لبلورة 
صناديق االقتراع، السيما أن حركتي حماس واجلهاد االسالمي أعلنتا أنهما لن 

تشاركا في هذه االنتخابات.
تضم  موحدة  كتلة  عبر  االئتالفية  الصيغة  هذه  لتحقيق  تسعى  فتح  حركة 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دون أن تغفل بالطبع االمتدادات والتقاطعات 

العشائرية التي تشكل عنصرا أساسيا في حسابات جميع الفصائل.
أو  امل��وح��دة  الكتلة  )خ��ي��ار  اخل��ي��ار  ه��ذا  نحو  للذهاب  أسبابها  لديها  »ف��ت��ح« 
منظمة  فصائل  بعض  فإن  املقابل  وفي  املراقبون،  يرى  كما  للفصائل(  الوحيدة 
التحرير لديها حسابات مغايرة، يغذيها غياب »حماس« عن املنافسة االنتخابية، 

وهو أمر تراهن عليه هذه الفصائل كفرصة لتحقيق مكاسب أكبر.
الكتلة املوحدة للفصائل سرعان  اليوم األول إلطالقه، فإن خيار  لكن، ومنذ 
ما أخذ يتآكل ويتبدد لسببني رئيسيني، األول مرتبط برهان البعض على بلوغ 
املوحدة  الكتلة  فكرة  برفض  يتعلق  والثاني  الصيغة،  هذه  خارج  أفضل  نتائج 
نظرا ملا متثله من افراغ للعملية االنتخابية من محتواها كممارسة دميقراطية، 

فقط!  %11 إل��ى  احمللية  امل��ج��ال��س  م��ن   %60 فــي  يــتــراجــع  املـــرأة  متثيل 

غازي بني عودة

حيث أن الكتلة املوحدة ستجسد بشكل أو بآخر فكرة احملاصصة بني الفصائل 
وتلغي بقرار فوقي مسبق إرادة الناس وتبعدهم عن ممارسة حقهم االنتخابي.

الصوت احلمساوي .. الغائب احلاضر
القائمة  الهواجس  من  أساسا  يتغذى  االئتالف  هذا  مثل  على  »فتح«  إص��رار 
لدى السلطة، و»فتح« حتديدا، بشأن األوزان االنتخابية التي ستظهرها عملية 

االقتراع وما قد يترتب على ذلك حال كشف هبوطا في شعبية حزب السلطة.
فاملنافسة التي كانت حضرت في االنتخابات السابقة بني قطبني رئيسيني )فتح 
وحماس( سترتدي في هذه االنتخابات ثيابا أخ��رى.  اآلن )شكليا أو رسميا على 
األقل( هناك قطب واحد في ساحة املنافسة االنتخابية هو »فتح«، وهذا أمر يبرر 
هواجسها، ورمبا مخاوفها، من اخلروج بحصاد انتخابي ضعيف، بسبب احتمالية 
قيام »حماس« باستغالل صناديق االقتراع لالنتقام السياسي من غرميتها »فتح« 
عبر التصويت لقوائم أخرى كاجلبهة الشعبية أو املبادرة أو حزب الشعب.. إن لم 

نقل إنها قد تشكل بعض القوائم العائلية أو املستقلة في بعض املواقع!!
رائد  الدكتور  الوطنية  النجاح  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
نعيرات، »إن هذه االنتخابات واجهت عدة إشكاالت، أولها املشكلة السياسية، فال 
توجد انتخابات في الكون دون إجماع سياسي على إجرائها، وبالتالي ال ميكن 
االتفاق على النتيجة في ظل اخلالف على اآللية التي اتبعت في الوصول إليها«.

ويرى نعيرات أن املشكلة الرئيسة التي تواجهها االنتخابات تتمثل بتقوية 
بهذا  الذهاب  يتم  »حيث  احلزبية،  األج��واء  عن  واالبتعاد  العائلية  نحو  النزوع 
لالنتخابات،  علنية  مقاطعة  حدوث  باستبعاد  أحدهما  يتعلق  لسببني  االجت��اه 
أما السبب الثاني فإنه مرتبط مبخاوف من النتائج التي ال يريدون لها ان تظهر 
أن إجراء االنتخابات على أساس عائلي يتيح تفسير  إذ  على أساس سياسي«، 

االنتصار والهزمية سياسيا أو عائليا إن أردنا.
التعبير( مصدر قلق ومخاوف  ويشكل الصوت احلمساوي )النائم إن جاز 
فإنهم  لالنتخابات  ذه��ب��وا  إن  »ح��م��اس«  وأن��ص��ار  عناصر  أن  فكرة  م��ن  تنطلق 
املبادرة  أو  الشعبية  )اجلبهة  »فتح«  تنافس  التي  للقوائم  أصواتهم  سيمنحون 
الوطنية مثال(، وبالتالي هبوط حصة »فتح«، وهو أمر إن حتقق فإنه سيحدث 

مشكلة كبيرة حلركة فتح.

االنتخابات احمللية...

الفصائل تستجير بالعشائر وتذهب للمحاصصة..
والعطش للسلطة ميزق األحزاب والعائالت
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برملـــــــــــانية

بكلمات أخرى، فإن القانون يتيح حتقيق كوتا نسوية تصل إلى نحو %20 
من   %60 ف��ي  امل���رأة  متثيل  يهبط  بينما  احمللية،  املجالس  مجموع  م��ن   %18 ف��ي 
املجالس إلى 11% فقط، كما يبقي الباب مفتوحا أمام عدم متثيل النساء مطلقا في 

بعض املجالس األخرى التي تضم 1000 ناخب أو أقل.
العامة  األمانة  ن��زال، عضو  امل��رأة رميا  الكاتبة والباحثة في قضايا  وتشير 
لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية، إلى أن القانون الذي سيسري في االنتخابات 
احمللية املنتظرة هو قانون رقم 12 /2005، »وهذا فيه تراجع عن القانون رقم 

.»10
أن  جند  امل��رأة،  بتمثيل  املتعلقة  التفاصيل  في  التمحيص  عند  ن��زال:  وتقول 

هناك تراجعا واضحا يقوض فكرة ال�20% ككوتا للنساء.
للنساء  املخصصة  املقاعد  وحصر  مقاعد   9 من  املؤلفة  املجالس  إلى  وتلفت 
فيها )وفقا للكوتا( مبقعد واحد، وكذلك التجمعات التي يقل عدد الناخبني فيها 
األماكن  الختيار  حرية  من  املتنافسة  للقوائم  فيها  منح  وما  شخص   1000 عن 
املخصصة للمرأة، ما يعني أن فرص منح النساء مواقع فوز حقيقية غير ملزمة، 

وبالتالي تراجع أو انعدام فرص وصول النساء في هذه األماكن.
وتفرض هذه املسائل والتفاصيل التي متس جوهر فكرة كوتا املرأة، حقيقة 
وحدود احلماية التي وفرها القانون في نصه األول )20%( وهو أمر مت تقويضه 
عبر تعديالت وتفسيرات أخرى لم تتوقف احلركة النسوية ومؤسسات املجتمع 

الفلسطيني أمامها بجدية خالل وبعد االنتخابات السابقة.

»الكوتا« .. هل ال تزال ضرورية؟
وترى نزال انه ال يزال من  املبكر التخلي عن الكوتا التي إن ألغيت فإن األمور 

ستعود إلى سابق عهدها، فدور العشيرة ما زال قويا، وهي  تدافع عن دورها.
عهدها  سابق  إل��ى  ستعود  األم���ور  ف��إن  رفعت  إن  الكوتا  أن  أعتقد  وت��ق��ول:   
تقريبا، صحيح أن هناك اعترافا بنساء جنحن، لكن األمر لم يرتق إلى االعتراف 

بدور املرأة بشكل عام، فما مت هو اعتراف بحاالت نسائية وليس باملرأة عامة.

ويضيف: في املقابل، فإن االنتخابات احمللية تتم في نطاق كل جتمع، وانتهاء 
باالعتبار،  أخ��ذ  م��رف��وض وق��د  أم��ر  ال��ى تعيينات، وه��ذا  البلديات س��ي��ؤدي  م��دة 
وبحكم محليتها فقد كان هناك توجه إلجرائها«، الفتا إلى أن حزب الشعب كان 
اخليار  هي  االنتخابات  أن  ويرى  عليها  وحتفظ  التعيينات  في  املشاركة  رفض 

األفضل.
له  غزة  قطاع  في  االنتخابات  تعطيل  فإن  شك،  دون  من  الصاحلي:  ويقول 
انعكاسات سلبية، ولكن هناك اعتبارا آخر يتمثل بأن ال يصبح االنقسام عامال 

إضافيا في تقليص املظاهر الدميقراطية.
ويرى أن منطق »حماس« املتمثل برهن االنتخابات باالنقسام وإنهائه يقود 
أس��وأ بكثير من إجرائها في ظل عدم مشاركة غ��زة، ما دفع  م��ردود ونتائج  إلى 
بحزب الشعب إلى الذهاب للخيار الثاني املتمثل بإجراء االنتخابات والعمل على 
الذي قد تكون االنتخابات إحدى  تكريس أحد أوجه الدميقراطية رغم االنقسام 

وسائل إنهائه.

االئتالفات .. واملرشح املثالي
ال شك بأن تشكيل قائمة وحدة وطنية تضم مختلف فصائل منظمة التحرير 
الفصائل ويبعد شبح حركتي حماس  يعتبر خيارا يسعف »فتح« والعديد من 
واجلهاد اإلسالمي اللتني أعلنتا مقاطعة االنتخابات، لكنه لم يكن اخليار الوحيد 

لدى قوى اليسار، خاصة الكبرى منها. 
املوحد،  امل��رك��زي  االئ��ت��الف  فكرة  استبعاد  ح��اول  الفصائل  بعض  أن  ورغ��م 
وس��ع��ت ل��ص��ي��غ م��غ��اي��رة أب���رزه���ا ي��ق��وم ع��ل��ى تشكيل ائ��ت��الف��ات غ��ي��ر م��رك��زي��ة 
هذه  دواف��ع  يفضح  خيارات  من  بها  يتصل  وما  املساعي  هذه  أن  إال  )مناطقية(، 
الفصائل التي تنطلق من حقيقة التباين في األوزان بني موقع وآخر، وبالتالي من 
االهتمام أوال مبا سيخصص لها من حصص متباينة وليس انطالقا من حرصها 

على متكني الناخبني من اإلدالء بأصواتهم وتكريس الفعل الدميقراطي. 
أن تخضع  أكثر من فصيل عن ض��رورة  وقد عبر ممثلون ومتحدثون باسم 
عملت  حني  في  موقع،  كل  خلصوصية  لها  يسعون  أو  يرغبون  التي  التحالفات 
ال��ف��ص��ائ��ل بتباين ي��ص��ل ح���دود ال��ت��ن��اق��ض ال��ص��ارخ م��ع ال����ذات م��ن ح��ي��ث صيغ 
التحالفات واالصطفافات التي عملت على بلورتها.  ببساطة، وكما تظهر متابعة 
التفاصيل على األرض، فإن أحدا ال يعمل ضمن أي خطوط حمر كما يقال، وكل 
شيء أصبح مباحا باستثناء الرهان على املصلحة احلزبية أو الذاتية والفردية.

وأدى هذا املناخ إلى ما ميكن وصفه »املرشح املثالي« الذي تسعى كل قائمة 
الستقطابه لصفوفها، فهو أوال يجب أن يكون صاحب نفوذ و«ابن عيلة« )يفضل 
أن تكون كبيرة(، له حضور اجتماعي واقتصادي، ينتمي أو محسوب على حزب 

قوي )إن لم يكن من حزب السلطة(، صاحب شهادة أو منصب أكادميي..!!
على  الداخلي  واالن��ق��س��ام  التشظي  م��ن  حالة  سيطرت  ه��ذا،  ك��ل  خضم  وف��ي 
املشهد االنتخابي طالت مختلف األحزاب، وكذلك العائالت، على حد سواء، فال 
يكاد ينجو منها أي حزب أو عائلة، فحركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية ظنت 
به،  مسلما  أمرا  أصبحت  قد  الداخلية  التنظيمية  الوحدة  أن  العام  مؤمترها  بعد 
لكنها اصطدمت مبسؤولني فيها أو محسوبني عليها يشكلون قوائم منافسة لها 
في هذا املوقع أو ذاك، ما خلق حالة من االرباك التي ال شك ستنعكس على أداء 

احلركة.
ولم يقتصر األمر على حركة فتح، فالفصائل األخرى دون استثناء تعيش ذات 
اتخذت أشكاال أخرى جتسدت في مجملها بتحالفات عقدها كوادر  احلالة، وإن 
منها مع بعض الكتل املنافسة لتنظيماتهم، ناهيك عن أن التيار الدميقراطي على 
قوائم  برزت  حيث  موحدة،  واحدة  قائمة  بلورة  في  أخفق  الفلسطينية  الساحة 
خاصة بحزب الشعب مثال، وأخرى باجلبهة الشعبية أو مدعومة منها، وثالثة 
من التنظيمني معا )الشعبية وحزب الشعب(، ورابعة حتالفت فيها »الشعبية« 

مع »فتح«، وخامسة حتالف فيها حزب الشعب مع »فتح«، وهكذا... 
وبني هذا وذاك، فإن العائالت هي األخرى متر بحالة مماثلة من حيث متزق 

معظمها بني عدة كتل حتت وطأة الفردية والتنافس على الزعامة والوجاهة.

النساء ولعبة القانون والتفسير
 %20 ع��ن  تقل  ال  متثيل  نسبة  النساء  أعطى  أن  االنتخابات  ق��ان��ون  لبث  م��ا 
النهاية  في  أوصلتها  النسبة  لهذه  تدريجي  قضم  عملية  ب��دأت  حتى  )الكوتا( 
استبدال  فيه  مت  ال��ذي  التعديل  خ��ال  من  وذل��ك   ،%12 قرابة  إل��ى  األرض  وعلى 
صيغة ال� 20% بسيدتني في كل مجلس تقل مقاعده عن 13، والتفسيرات اخلاصة 
باملجالس التي تضم 9 مقاعد )سيدة واحدة(، واملواقع التي ال يزيد عدد ناخبيها 

عن 1000 مقترع التي غاب إلزام الكتل فيها بشأن ترشيح النساء.
وبالعودة إلى الدورة السابقة من االنتخابات احمللية، فإن األرقام تظهر أن 
نسبة متثيل النساء في مجمل املجالس احمللية بلغت نحو 19%، علما أن قسما 
من هؤالء النساء جنح في الفوز ببعض مقاعد املجالس احمللية بعيدا عن الكوتا 
احلقيقية  النسبة  أن  يعني  ما  للمرأة،  القانون  منحها  التي  احلصة  أو  النسوية 

للكوتا كانت دون ال� %19.
ووفقا لنشرة توضيحية وإلعالنات بدأت جلنة االنتخابات ترويجها خالل 
األيام املاضية بشأن مشاركة املرأة والقوائم، فإن القوائم التي تضم أقل من 10 
مرشحني يجب أن تضم امرأة واحدة، ما يعني أن نسبة متثيل النساء املكفولة 

قانونا في هذه املجالس ستصبح نحو 11% فقط!
املجالس  من  العظمى  الغالبية  أن  احمللية  الهيئات  توزيع  خارطة  وتوضح 
التي ستجرى فيها االنتخابات تضم 9 مقاعد )181 من أصل 302 هيئة(، أما تلك 
التي تضم 15 مقعدا فعددها 14 هيئة فقط، إلى جانب 41 هيئة تتألف مجالسها 

من 13 مقعدا، و 66 هيئة تضم 11 مقعدا.
وهنا جتدر اإلشارة إلى أن الفئتني اللتني تتألف مجالسهما من 11 مقعدا و15 
التي كانت حددت أصال ككوتا  النسبة  األقرب لتحقيق متثيل يعادل  مقعدا هما 
مجموع  من  فقط   %18 مجتمعتني  تشكان  الفئتني  هاتني  لكن   ،)%20( نسوية 

املجالس احمللية.

• ستجرى االنتخابات احمللية في هذه الدورة استنادا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات احمللية رقم 10 لسنة 2005 وتعديالته وحسب النظام االنتخابي 	
النسبي )القوائم( ما يعني أن كل هيئة محلية ستعتبر دائرة انتخابية واحدة يخصص لها عدد من األعضاء وفقا لعدد سكان املوقع.

• وفقا لهذا القانون، فإن عدد أعضاء الهيئات احمللية املنتخبة في كل موقع سيحدد ضمن أربع فئات، بحيث يتألف املجلس في مراكز احملافظات من 15 	
عضوا، بينما يتولى إدارة البلديات في الهيئات التي يزيد عدد سكانها على 15 ألف نسمة مجلس مكون من 13 عضوا، أما الهيئات التي يزيد عدد سكانها 

على 5 آالف نسمة فيحدد لها مجلس مكون من 11 عضوا، ويتولى الهيئات التي يزيد عدد سكانها على ألف نسمة مجلس مكون من 9 أعضاء.
• حدد القانون االنتخابي نسبة احلسم ب� 8% من األصوات الصحيحة للمقترعني، مبعنى أن الكتلة التي لن حتصل على هذه النسبة لن متثل بأي مقعد في 	

املجلس.
• حسب القانون، جترى االنتخابات في جميع املجالس احمللية في آن واحد، لكنها في هذه الدورة لن جترى في قطاع غزة نظرا حلالة االنقسام القائمة 	

ورفض حركة حماس ذلك.
• عدد الهيئات احمللية في األراضي الفلسطينية 510 هيئات، ستجرى االنتخابات وفقا لتنسيب وزارة احلكم احمللي في 302 هيئة محلية منها.	
• توضح خارطة توزيع الهيئات احمللية أن الغالبية العظمى منها تضم 9 مقاعد )181 هيئة(، وذلك مقابل 14 هيئة فقط تضم 15 مقعدا، و41 هيئة تضم 	

13 مقعدا، و66 هيئة تضم 11 مقعدا.
• جرت االنتخابات احمللية في دورتها السابقة على أربع مراحل، واستغرق إمتامها نحو عام كامل دون أن تستكمل في مرحلتها األخيرة اخلامسة، التي 	

كان من املفترض أن تشمل 62 هيئة محلية، بينها بعض املدن الكبرى كمدينتي اخلليل وغزة.
• الفترة التي متت فيها االنتخابات السابقة، تناولت مسألة انتخاب رئيس الهيئة 	 أدخلت على قانون االنتخابات ثالثة تعديالت جوهرية قبيل وخالل 

احمللية من قبل أعضاء املجلس )كان القانون حدد ذلك بجعل انتخابه مباشرا من قبل اجلمهور(، كما مت تغيير النظام االنتخابي من نظام األكثرية )اعتمد 
في مرحلتي االنتخاب األولى والثانية( إلى نظام التمثيل النسبي.  أما التعديل الثالث، فقد تناول خفض نسبة احلسم من 10% إلى 8%.  كما طال الكوتا 
النسوية، حيث مت استبدال صيغة ال� 20% ككوتا بسيدتني اثنتني، ما شكل تراجعا واضحا عن حدود الكوتا، وهو أمر سرعان ما أعقبته تفسيرات ظهر 

بعضها هذه األيام، وأدت إلى مسخ ما يحميه القانون ككوتا حقيقية للنساء.
• في االنتخابات السابقة، حصلت »فتح« على ما يعادل 51% من مقاعد مجالس الهيئات احمللية، أما »حماس« فقد حصلت على 30% من املقاعد )بفارق 21 	

نقطة(، علما أنه إذا نظرنا إلى الفارق في عدد األصوات بني احلركتني، فإننا سنجد أن هذه الفجوة )التي تبقى لصالح »فتح«( تهبط إلى 3 نقاط فقط، حيث 
حصلت »فتح« على 37% من مجمل أصوات الناخبني مقابل 34% حصلت عليها »حماس«.  أما تفسير هذا التباين، فإنه يعود لتباين الوزن االنتخابي لكل 

مقعد، وغلبة حضور »فتح« في الريف )حيث الوزن االنتخابي للمقاعد أقل( مقارنة مبا هو عليه في املدن.
• فازت النساء في االنتخابات السابقة مبا مجموعه 530 مقعدا حصلن على 296 منها باملنافسة، و244 بإعمال القانون )الكوتا(، أي أن نحو 56% منهن 	

فزن باملنافسة، ونحو 44% بإعمال القانون الذي ال شك بأنه شكل دافعا قويا للناخبني والقوائم الختيار النساء، وبالتالي فوز قسم منهن.

حقائق وأرقام حول االنتخابات احمللية

للمرأة  االستخدامية  الفكرة  عن  األح��زاب  ابتعاد  مدى  على  تعقيبا  وتضيف 
ال  األح��زاب  الكوتا:  تتيحه  ما  خالل  من  املقاعد  من  مزيد  إلى  للوصول  كوسيلة 
تزال في نفس املجرى بشأن القانون امللزم، وهي حتاول أن جتامل املجتمع وال 
حتاول أن تفعل شيئا ملموسا إزاء املرأة، وموقفها غير حاسم جتاه وجود املرأة 

في املجالس.

ما أخذ بالكوتا سحب بالتعيني
وتوضح نزال أنه ومنذ سنة )بعد أن استقال بعض املجالس ومت تعيني عدد 
منها( فإنه »كانت تتم استشارة العشائر من قبل األحزاب في املجالس البلدية، 

كما أن األحزاب في حواراتها لم تطرح مسألة النساء بالشكل املطلوب«.
دون  بالرجال  ممثليه  بحصر  يطالب  ك��ان  األح���زاب  بعض  أن  إل��ى  وتشير   
النساء، وتقول: وصلت األمور إلى حد أن ممثلي بعض األحزاب كانوا يقولون 
إنه إن مت متثيل أحزابهم برجال )دون النساء( فإنها )أي تلك األحزاب( ستكون 
ذات حضور أقوى في مواقعها، لذا لم يتم ترشيح نساء للعديد من املجالس التي 

مت تعيينها.
وفضح تعيني 30 مجلسا محليا املوقف احلقيقي والهش لأحزاب والسلطة 
)ممثلة بوزارة احلكم احمللي( جتاه املرأة، حيث غابت النساء بشكل تام عن 21 

مجلسا محليا من أصل 30 مجلسا مت تعيينها.
النساء في 70% من  ال��وزارة واألح��زاب أسقطت متثيل  أخ��رى، فإن  بكلمات 
مؤسساته  مبختلف  الفلسطيني  املجتمع  التزم  بينما  املعينة،  املجالس  مجموع 

وأوساطه الصمت إزاء ذلك!
احلكم  وزارة  عينت  حني  بالتعيني  سحب  بالكوتا  أخ��ذ  ما  ف��إن  باختصار، 
حرة  نفسها  ال���وزارة  وج��دت  حيث  استقالت،  التي  لتلك  بديلة  مجالس  احمللي 
من اإلل��زام القانوني ومن أي ضغط أو مطالبة حقيقية من األح��زاب واألوس��اط 

املجتمعية لتضمني تلك املجالس متثيال ولو شكليا للنساء.
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وقال: إن حركة »فتح«، وبعد خوضها االنتخابات التشريعية في العام 1996، 
مارست دورين متناقضني في السلطة واملعارضة، حيث مارست دورها في املعارضة 

البرملانية على الرغم من قوتها بوصفها الفصيل احلاكم.
واالقتصادي،  واالجتماعي  السياسي  االستقرار  من  حالة  إلى  الزعارير  وأش��ار 

جنحت »حكومة فتح« في جتسيدها في األعوام 97 - 99.
إال أنه قال: حالة االنتكاسة في النظام السياسي جاءت في العام التالي الندالع 
على  اإلسرائيلي  االحتالل  أقدم  حيث  و2002،   2001 العامني  في  األقصى  انتفاضة 
تدمير كل ما كان قائماً، مضيفاً: الدراسات تقول إن ما مت بناؤه منذ العام 2007 حتى 

اآلن لم يصل إلى ربع ما مت تدميره في العامني 2001 و2002.

فياض: األمور بيد الرئيس
التفصيلة بشأن طبيعة  ويتجنب رئيس احلكومة ووزراء في حكومته اإلجابة 
عادياً  أم��راً  التعديل  ه��ذا  فيه  يعتبرون  ال��ذي  الوقت  في  املرتقب،  ال���وزاري  التعديل 

تستدعيه كل مرحلة سياسية.
واكتفى فياض بالرد أكثر من مرة على هذا السؤال بالقول: األمور بيد الرئيس 

كونه صاحب الوالية الدستورية في هذا الشأن.
»لكنه ليس في  ق���ادم،  ال����وزاري  التعديل  إن  »ف��ت��ح«  ف��ي حركة  م��ص��ادر  وق��ال��ت 

الساعات أو األيام القليلة املقبلة«.

قد يتم قريبًا .. وقد ال يتم

 نقل أحد الصحافيني عن عضو بارز في حركة »فتح«، الفصيل األكبر في منظمة 
»س��واء  قوله  فياض،  س��الم  ال���وزراء  رئيس  في  رأي��ه  بشأن  الفلسطينية،  التحرير 

أحببته أو كرهته فإن سالم فياض هو املتحكم في األمور اآلن«.
وبات فياض بعد أن تولى زمام األمور في إدارة دفة احلكومة عقب إقالة حكومة 
إسماعيل هنية إثر سيطرة حركة »حماس« على قطاع غزة، يحظى باهتمام إعالمي 
واسع، ليس من الصحافة احمللية فحسب، بل ومن قبل وسائل إعالم عاملية وباحثني.

وكان فياض أعلن عقب تأديته اليمني الدستورية عند تشكيل حكومته في أيار من 
العام املاضي، وذلك بعدما تولى منصبه رئيساً حلكومة طوارئ، أن هذه احلكومة 
ستبقى حكومة انتقالية إلى حني توافق الفصائل الفلسطينية على حتقيق املصاحلة 

الداخلية.
لكن بعد مرور عام بالكامل، ال يبدو أن هناك اتفاقاً بني الفصائل يلوح في آخر 
النفق، األمر الذي أسهم في بقاء احلكومة قائمة بذات التشكيلة التي أعلن عنها، وإن 

كان مع بعض التغييرات الحقاً.
وتطور عمل حكومة فياض عقب إعالن حكومته اجلديدة، وبخاصة أنه أضاف 

وزراء جدداً من فصائل أخرى من منظمة التحرير الفلسطينية.
السياسي  الواقع  عن  له  دراس��ة  في  ب��راون  ناثان  األميركي  الباحث  واستخدم 
فياض  لعبه  الذي  الدور  إلى  إشارة  في  اجلديدة«،  »الفياضية  مصطلح  الفلسطيني 

عقب إقالة »حكومة حماس«.
التطورات حقيقية،  وقال براون في دراسته »إن مساهمة سالم فياض في هذه 
توماس  الكاتب  توصيف  أن  بيد  ال��دول��ي«  االح��ت��رام  ون��ال  ال��ك��ف��اءة  استحضر  فهو 
ق��راءة  ع��ن  »ينم  العربي،  ال��ع��ام  ف��ي  جديد  ش��يء  أنها  على  »الفياضية«  ل���  فريدمان 

انتقائية للغاية في التاريخ«.
انتهجها فياض هي احلوكمة )حكومة تكنوقراط،  التي  »املقاربة  الكاتب  وتابع 
واألجهزة  الرشيد،  واحلكم  والكفاءة،  السلطة،  وتنظيم  املالية،  بالشفافية  ملتزمة 
الفكرة  إلى  يستند  هذا  وكل  االقتصادي،  والتطور  حزبية،  واألقل  العصرية  األمنية 

بأن احلوكمة ميكن أن تكون أفضل حتى في ظروف االحتالل املستمر«.
إال أن الكاتب األميركي يقول »إن برنامج فياض ليس جديداً، وهو يجذب فقط ذلك 

املستوى من الدعم الدبلوماسي الدولي الذي كان حجب عن اجلهود املبكرة األولى«.
إدارة  في  فياض  انتهجها  التي  السياسية  حول  القائم  الفكري  اجل��دل  ظل  وفي 
احلكومة، التي أظهرت نوعاً من التطور والنمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية، 
على األق��ل وفق ما جاء في تقرير االحت��اد األوروب��ي عن عالقات اجل��وار األوروبية 
العام 2009، تبدي فصائل فلسطينية منضوية في إطار منظمة  الفلسطينية خالل 
التحرير الفلسطينية معارضتها للتركيز على البعد االقتصادي قبل التحرر الوطني.

املرحلة  »إن  م��ل��وح،  الرحيم  عبد  الشعبية  للجبهة  ال��ع��ام  األم��ني  نائب  وي��ق��ول 
بناء  عملية  ع��ن  احل��دي��ث  قبل  وط��ن��ي  حت��رر  مرحلة  ت���زال  ال  ال��راه��ن��ة  الفلسطينية 

مؤسسات وسلطة ودولة«، ويوافق مسؤولون في حركة »فتح« على هذا الرأي.
»حيثما  البناء  مواصلة  على  القائمة  فياض  سياسة  إن  يقول  من  هناك  أن  غير 
أمكن«، وصوالً إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية مع نهاية العام 2011، حتظى 

بشعبية بني الفلسطينيني.
وفي هذا السياق، فإن زيارات فياض املتواصلة، وافتتاحه مشاريع تنموية في 
مختلف أنحاء الضفة الغربية، تبدو من وجهة نظر البعض كمحاولة لتعزيز شعبية 

الرجل بني الفلسطينيني في حال خاض أي انتخابات مقبلة.
واعتبر اقتصادي أكادميي فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، أن ما يقوم به فياض 

ال ميكن أن يكون أداة قياس ملدى شعبيته بني الفلسطينيني.
التي يقوم بها فياض قد تشكل شعبية ما له، إال أن  وقال: صحيح أن املشاريع 
ما حققه في األراض��ي الفلسطينية قد يضيع في أية حلظة في ظل التماس الشعبي 

اليومي مع االحتالل.
ومع استمرار اجلدل حول الدور الذي لعبه فياض في السنوات الثالث املاضية 
في الضفة الغربية، والذي ال ميكن ألحد جتاهله، فإن حركة »فتح« أظهرت رغبتها 
في املشاركة في إدارة األمور احلكومية، حينما طالب مجلسها الثوري بإجراء تعديل 

وزاري في احلكومة.
املاضي، »إن  انعقد في نيسان  الذي  الثوري  البيان اخلتامي للمجلس  وجاء في 
املجلس الثوري، وفي إطار تعزيز وحتصني احلكومة الفلسطينية في خدمة الشعب 
وزاري  تغيير  بإجراء  الرئيس  السيد  يوصي  الفلسطينية،  األرض  على  الفلسطيني 
أبناء  صمود  بضمان  الكفيلة  السياسات  حتديد  مع  الدستورية،  صالحياته  وف��ق 
االقتصادي  أمنهم  وحتقيق  االحتالل،  سياسات  مواجهة  في  قدرتهم  وتنمية  شعبنا 
التي  الصعبة  الظروف  مقدراً  والصحية،  التعليمية  حقوقهم  وكفالة  واالجتماعي، 

عملت فيها احلكومة احلالية«.
وإضافة إلى التعديل الوزاري في احلكومة، طالب املجلس الثوري أيضاً »بتعزيز 
وفق  والتلفزيون  اإلذاع���ة  مؤسسة  هيكلة  وإع���ادة  الفلسطيني،  الرسمي  اإلع���الم 
إج��راءات محددة«.  وقالت مصادر فتحاوية إن اإلج��راءات »احمل��ددة« املقصودة هي 
فتحاوية، على  ياسر عبد ربه بشخصية  والتلفزيون  اإلذاعة  استبدال رئيس هيئة 
الرغم من التطور الكبير على أداء التلفزيون بعد تسلم عبد ربه مهام اإلشراف عليه.

تعديل  إج��راء  في  احلركة  رغبة  فإن  »فتح«،  حركة  في  مصدر  من  أكثر  وحسب 
وزاري على حكومة فياض، إمنا جاء إثر ما اعتبره البعض »إعادة بناء أطر احلركة 
في مؤمترها السادس«، وبالتالي ترى احلركة أنه من الضروري أن تسهم في العمل 

احلكومي بشكل يفوق ما هو عليه اآلن.

إال أن ما مييز دعوة »فتح« إلجراء تعديل وزاري أنها صدرت عن املجلس الثوري، 
القيادة  م��ن  األك��ب��ر  الكم  ال��ث��وري  املجلس  يضم  حيث  امل��رك��زي��ة،  اللجنة  ع��ن  وليس 
الفتحاوية اجلديدة، التي مت انتخابها في املؤمتر السادس للحركة الذي عقد في بيت 

حلم في شهر آب من العام 2009.
في  للدخول  »ف��ت��ح«  حلركة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  ف��ي  أع��ض��اء  احل��ظ  يحالف  ال  وق��د 
احلكومة في حال حصل أي تعديل، كون املؤمتر السادس اتخذ قراراً مبنع املزاوجة 

ما بني عضوية اللجنة املركزية واملناصب الوزارية.
املجال  يفسح  ق��د  ال��ق��رار  لهذا  ج��دي��داً«  »تفسيراً  أن  يبدو  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ألعضاء في اللجنة املركزية لتبّوء مناصب وزارية في احلكومة، حيث يروج لتفسير 
أما  )املفوضون(،  املركزية  اللجنة  في  مهمات  تسلم  من  فقط  يشمل  القرار  أن  مفاده 

الباقون فبإمكانهم أن يكونوا أعضاء في أي حكومة.
ج��دالً  أن  إال  احل��ك��وم��ة،  ف��ي  املطلوبة  التغييرات  وح���دود  طبيعة  ك��ان��ت  ومهما 

متواصالً داخل حركة »فتح« حول حكومة فياض ال يزال قائماً.
تبنت  »فتح«  أن  طاملا  إنه  للحركة،  الشابة  القيادة  من  الفتحاويني  أحد  ويقول 
املشروع  صاحبة  أنها  وط��امل��ا  ال��س��ادس،  مؤمترها  ف��ي  وسياسياً  تنموياً  برنامجاً 

السياسي، فيجب أن يكون لها دور أساسي في إدارة احلكومة.
فتحاويا«،  خ��ي��اراً  »ك���ان  أص���اًل  ف��ي��اض  إن  يقولون  »ف��ت��ح«،  م��ن  آخ��ري��ن  أن  غير 
وبالتالي فإن جناحه في إدارة احلكومة إمنا يعني جناح »فتح«، وفشله إمنا يعني 

فشل احلركة أيضاً.
غلفت  التي  ال��ث��وري،  املجلس  داخ��ل  ال���وزاري  التعديل  قضايا  إث���ارة  أن  وي��ب��دو 
دفع  ما  هي  السابق،  التقليدي  النهج  عن  مبعزل  للحكومة  فياض  إلدارة  بانتقادات 
برام  بدائل  ملركز  السنوي  للمؤمتر  األول��ى  اجللسة  خالل  بإسهاب  للحديث  فياض 
احلكومة  وعالقة  باملنظمة،  الوطنية  السلطة  عالقة  عن  امل��اض��ي،  أي��ار   8 ي��وم  الله 
بالسياسة، حيث أعاد التأكيد أكثر من مرة، على أن دور احلكومة التي يقودها يتمثل 
في بناء مؤسسات الدولة، ودور منظمة التحرير يتمثل في اإلعالن عن هذه الدولة، 
منظمة  من  ج��زء  هي  إمن��ا  الفلسطينية  األراض��ي  في  السلطة  أن  على  كذلك  وم��ش��دداً 

التحرير وتعمل حتت سلطتها.
لكن مهما دافع فياض عن سياسته، فإن التعديل الوزاري، كما قال أكثر من مصدر 
في »فتح«، قارب على الدخول في مرحلة التنفيذ، وبخاصة أن الرئيس محمود عباس 
أوكل مهمة بحث التعديل الوزاري إلى مفوض العالقات الوطنية في اللجنة املركزية 

حلركة »فتح« عزام األحمد، وإلى رئيس الوزراء نفسه.

على ماذا استندت املطالبة بالتعديل احلكومي؟
ومع أن تشكيلة احلكومة عقب التعديل الوزاري في أواخر العام 2009، ضمت 
عضو  أن  إال  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إط��ار  في  منضوية  فصائل  من  وجوها 
املجلس الثوري فهمي الزعارير يقول إن التعديل الذي تطالب به »فتح«، ال يقتصر 

على إضافة وجوه من احلركة فقط، بل من مختلف الفصائل ومستقلني.
وحسب الزعارير، فإن مطالبة املجلس الثوري بإجراء تعديل وزاري، استندت 

إلى ثالث قضايا:
• حتديد سياسات وبرامج محددة للحكومة تستند إلى برنامج حركة »فتح« الذي 	

تبنته في مؤمترها السادس.
• أن يشمل التعديل إضافة وزراء من »فتح« ومستقلني، بحيث يكون ائتالفاً وفق 	

الكفاءة القادرة على تنفيذ هذه السياسات.
• ال��وزراء 	 املركزية  اللجنة  تتابع  وأن  السياسات،  ه��ذه  تنفيذ  يتم  ب��أن  ضمانات 

بشأن تنفيذ هذه السياسات.
وأض����اف: احل��دي��ث ي���دور ع��ن ث��الث خ��ط��وات، ول��ي��س ع��ن أش��خ��اص سيدخلون 

احلكومة.
الزعارير:  الثوري في إجراء تعديل في حكومة فياض، قال  وعن رغبة املجلس 
احلكومة احلالية جتاوز عمرها فترة طويلة، وهناك حاجة لتغيير الوزراء، وبخاصة 
لتقوم  واالجتماعي  السياسي  احلركة  برنامج  وفق  للحركة،  السادس  املؤمتر  عقب 
هذه احلكومة بإدارة املجتمع الفلسطيني وبناء منظومة صحية وتربوية والعمل في 

املجاالت كافة.
وال يعتبر الزعارير أن املطالبة بتعديل وزاري »تعني أن هذه احلكومة حكومة 

فشل«، مشيراً إلى أن املطالبة بالتعديل ال تشكل أيضاً إساءة للحكومة.
وهناك من يرى أن احلكومة التي قادها فياض، جنحت في إعادة بناء العديد من 
مؤسسات السلطة الوطنية، وفق نظام عصري، لكن رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة 

أن حكومته قامت مبراكمة اإلجنازات فوق ما حققته احلكومات السابقة.
بناء  في  جنحت  فياض  حكومة  بأن  القول  إن  الزعارير:  قال  السياق،  هذا  وفي 

العديد من مؤسسات السلطة هو كالم غير دقيق بأي مقياس وبأي حال.
حركة  إن  وق��ال:  السابقة،  احلكومات  في  »فتح«  حركة  دور  عن  بشدة  وداف��ع 
قيادة  منذ عودة  الوطنية  السلطة  األولى ملؤسسات  اللبنة  ببناء  بدأ  »فتح« هي من 

منظمة التحرير إلى األراضي الفلسطينية في العام 1994.
وأضاف: ورثنا مؤسسات لم تكن تتبع املؤسسة الوطنية، كانت قائمة قبل العام 

1994، ودشنا التعددية في العام 1996 بانتخابات رئاسية وتشريعية.
أن حركة »فتح« واجهت معارضة »غير دميقراطية« من قبل حركة  إلى  وأشار 
االلتزام  أو  االنسجام  »ورفضت  االنتخابات،  في  الدخول  رفضت  حينما  »حماس«، 

بسياسات الشعب الفلسطيني«.

التشكيلة احلكومية القائمة والتغيير الذي طرأ عليها
حينما كلف رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري على حكومته احلالية، برزت 
إشكاليات بني كتلة »فتح« البرملانية ورئيس احلكومة، بدعوى أن فياض كان عليه 
األكبر،  البرملانية  الكتلة  بصفتها  حكومته،  تشكيلة  إعداد  عند  الكتلة  مع  التشاور 
وتفاقم هذا اخلالف لدرجة رفض الكتلة املشاركة في احلكومة بعدما متت تسمية 
وزيرين لشؤون املرأة واألسرى من نواب »فتح«، لكن هذه اإلشكالية عادت وانتهت 

بتسلم الوزيرين عيسى قراقع وربيحة ذياب منصبيهما الوزاريني الحقاً.
• د. سالم فياض رئيساً للوزراء، ووزيراً للمالية.	
• د. رياض املالكي، وزيراً للشؤون اخلارجية.	
• د. سعيد أبو علي، وزيراً للداخلية.	
• د. أحمد مجدالني، وزيراً للعمل.	
• د. سعدي الكرنز، وزيراً للنقل واملواصالت.	
• د. خالد القواسمي، وزيراً للحكم احمللي.	
• د. محمد اشتية، وزيراً لأشغال العامة واإلسكان.	
• د. خلود دعيبس، وزيرة للسياحة واآلثار.	
• د. فتحي أبو مغلي، وزيراً للصحة.	
• مليس العلمي، وزيرة للتربية والتعليم العالي.	
• د. محمود الهباش، وزيراً لأوقاف والشؤون الدينية.	
• د. مشهور أبو دقة، وزيراً لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.	
• د. علي خشان، وزيراً للعدل.	
• د. إسماعيل ادعيق، وزيراً للزراعة.	
• باسم خوري، وزيراً لالقتصاد الوطني.	
• حامت عبد القادر، وزيراً لشؤون القدس.	
• د. علي اجلرباوي، وزيراً للتخطيط والتنمية اإلدارية.	
• سهام البرغوثي، وزيرة للثقافة.	
• ماجدة املصري، وزيرة للشؤون االجتماعية.	
• املهندس ماهر غنيم، وزيراً للدولة.	

كما عني حينها  د. حسن أبو لبدة، أميناً عاماً ملجلس الوزراء بدرجة وزير.
أن  إال  لتشكيلها،  الثاني  اليوم  في  األول  اجتماعها  املعلنة  احلكومة  وعقدت 
مبا  متثلت  التغيرات  وه��ذه  احلكومة،  عمل  من  وجيزة  فترة  بعد  وقعت  تغييرات 

يلي:
• انضمام كل من ربيحة ذياب وزيرة لشؤون املرأة، وعيسى قراقع وزيراً 	

لشؤون األسرى، بعدما كانت كتلة »فتح« البرملانية قاطعت املشاركة في 
احلكومة.

• لبدة 	 أبو  باسم خوري، وتعيني حسن  الوطني  االقتصاد  استقالة وزير 
في املنصب ذاته.

• استقالة وزير شؤون القدس حامت عبد القادر من منصبه.	
• العامة محمد اشتية من منصبه، وبقاء املنصب 	 استقالة وزير األشغال 

شاغراً.
• تعيني د. نعيم أبو احلمص أميناً عاماً ملجلس الوزراء بدالً من أبو لبدة.	

وبات رئيس الوزراء يحمل أيضاً حقائب )املالية، الشباب والرياضة، األشغال 
العامة واإلسكان(.

ويبقى السؤال القائم: هل سيعكس أي تعديل وزاري في احلكومة أداء أفضل، أم لن 
يكون األمر سوى رفع عدد الوزراء الذين تبدلوا على احلكومات إلى أكثر من تسعني 

وزيراً حتى اآلن؟! ومت تشكيل احلكومة على النحو التالي:

حسام عز الدين
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بعد العودة إلى »تعومي« اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة

دأب الرئيس الشهيد ياسر عرفات على إشراك األمناء العامني لفصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية، أو من ينوب عنهم، في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة، 
املصيرية  القرارات  واتخاذ  للمشاورة  القيادة«  »اجتماعات  باسم  عرف  ما  ضمن 
بني  اخللط  طريقة  على  االن��ت��ق��ادات  م��ن  جملة  إل��ى  ال���دوام  على  عرضه  م��ا  املهمة، 

اجتماعات املستويات القيادية املختلفة في بوتقة واحدة.
»تعومي  ص��ورة  تعود  عرفات،  الرئيس  رحيل  من  الرغم  وعلى  سنوات،  بعد 
إثارة  القيادية للمنظمة للظهور مجدداً، بأشكال أكثر  القرار« في املؤسسات  صنع 
حتى  التنفيذية  اللجنة  الجتماعات  املقصود  »التعومي«  من  الهدف  حول  لأسئلة 
مبستوى من احلضور لم تشهده »اجتماعات القيادة« في حقبة عرفات، فقد جرى 
وشخصيات  »فتح«  حلركة  املركزية  اللجنة  أعضاء  إضافة  األخير  االجتماع  في 
»الصيغة اجلديدة«  املشاركني في  من  كبيراً  أن عدداً  الرغم من  قيادية أخرى على 

كانوا من املنتقدين لهذه الطريقة.
هناك  هل  الفلسطينية؟  القيادة  أروقة  في  الفلسطيني  القرار  يصاغ  كيف  إذن، 
حكم  ال��ذي  التوافق«  »قانون  وفق  عواهنها  على  جتري  األم��ور  أن  أم  معينة؟  آلية 
التحرير  منظمة  تشكلت  منذ  رمبا  بدأت  طويلة  سنوات  خالل  الفلسطيني  الوضع 
الوطنية  السلطة  تشكيل  بعد  ال��ق��رارات  اتخاذ  ط��رق  اختلفت  وه��ل  الفلسطينية؟ 
وغياب الرئيس عرفات، أم أن األمور سارت كما هي على الرغم من إجراء االنتخابات 
التشريعية والرئاسية أكثر من مرة، وعلى الرغم من املطالب املتواصلة منذ سنوات 

إلصالح مؤسسات منظمة التحرير؟!
هل تتم محاسبة القيادة إن أخطأت في اتخاذ قرار مصيري كما حدث في قضية 
غولدستون التي مت تشكيل جلنة حتقيق بخصوصها لم تنشر نتائج حتقيقاتها، 
مبا في ذلك حول آلية صنع القرار الوطني؟ وماذا عن الفصائل التي طاملا انتقدت 
إجراء  دون  القرار  اتخاذ  في  للمشاركة  تعود  لكنها  الفلسطيني  القرار  صنع  آلية 
حتى تعديالت بسيطة؟ وملاذا ال حترك هذه الفصائل ساكناً عندما يتم خرق قرارات 

اللجنة التنفيذية، أو »تعومي« اجتماعاتها، كما حدث أكثر من مرة؟
السياسيني واحملللني  م��ن  ع��دد  م��ع  ن��ق��اش معمق  م��ح��ور  ك��ان��ت  األس��ئ��ل��ة  ه��ذه 
وأصحاب وجهات النظر من املتابعني للشأن الفلسطيني، الذين يكادون يجمعون 
عصرية  أداة  لتصبح  الفلسطيني  القرار  اتخاذ  آلية  تطوير  وض��رورة  أهمية  على 

تواكب املتغيرات احلادثة على األصعدة كافة.

»فتح« تدعو إلى »عدم تضخيم ما حدث«
من جانبه، يوضح محمد جودة النحال عضو املجلس الثوري حلركة »فتح«، أن 
االجتماع األخير الذي عقد مبشاركة اللجنة املركزية حلركة »فتح« »لم يكن بديالً 

عن اجتماعات أي إطار قيادي فلسطيني«.
وقال: االجتماع جاء بعد القمة العربية في سرت، وعقد بغرض التشاور حول 
املفاوضات غير املباشرة، مؤكداً أن الرئيس عباس »أراد أن يعود إلى قيادة الشعب 
الفلسطيني املتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإلبالغ القادة مبا دار في قمة 

سرت، وأخذ رأيهم في املفاوضات غير املباشرة«.
وتابع: هذا اجتماع وحيد بهذه الصيغة، وجاء بسبب ضغط الوقت، وأعتقد أنه 

لن يتكرر ألنه لم يسبق عقد اجتماعات بهذه الصيغة مسبقاً.
وأش����ار إل���ى أن ه���ذا األم���ر ي��ؤك��د م��ا ت��دع��و إل��ي��ه ح��رك��ة »ف��ت��ح« م��ن أه��م��ي��ة عقد 
ملنظمة  الوطني  املجلس  انتخابات  جانب  إلى  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 

التحرير، إال أن اجلميع يعرف من يعطل إجراء هذه االنتخابات.
وطريقة  االجتماعات  على  أثر  من  املرير  االنقسام  يتركه  ما  إلى  النحال  ونوه 

اتخاذ القرار، الفتاً إلى أن »وجود حكومة وقيادة واحدة يوفر الكثير من اجلهد«.
القائمة،  اإلشكاالت  من  كثير  من  املخرج  هو  االنتخابات  إج��راء  أن  على  وشدد 

داعياً إلى »عدم تضخيم ما حدث«.

»حماس«: فصائل اليسار تعطي الشرعية لقرارات تعارضها!
م���راراً  ان��ت��ق��دت  التحرير  ال��رئ��ي��س ملنظمة  امل��ع��ارض  وك��ان��ت ح��رك��ة »ح��م��اس« 

وتكراراً طريقة اتخاذ القرار في القيادة الفلسطينية.
وق���ال ف���وزي ب��ره��وم ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة »ح���م���اس«، »إن ال���ق���رار الوطني 
الوطنية  والثوابت  احلقوق  لدعم  اجلميع  فيه  يشارك  الذي  القرار  هو  الفلسطيني 

بعيداً عن التنازالت والرشاوى واملال املسيس واالرتباطات اإلقليمية والدولية«.
حركة  تطرحه  م��ا  صوابية  يؤكد  األرض  على  يجري  »م��ا  أن  ب��ره��وم  وي��ؤك��د 
التحرير على أسس دميقراطية وسياسية  بناء منظمة  إعادة  أهمية  »حماس« من 
أو  مالية  ق����رارات على عجل حل��س��اب��ات  ات��خ��اذ  ع��ن  االب��ت��ع��اد  إل��ى ج��ان��ب  سليمة، 

إسرائيلية«، حسب تعبيره.
كما ينتقد برهوم على بعض الفصائل الفلسطينية، وحتديداً فصائل اليسار، التي 
غير  املفاوضات  معارضتها  من  الرغم  على  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  في  تشارك 
املباشرة.  وقال: من يعارض هذه القرارات عليه أن ال يشارك في االجتماعات حتى ال 
يعطيها شرعية، مشيراً إلى أن موقف فصائل اليسار »كان ضعيفاً ألنها شاركت في 
االجتماع وأعطته الشرعية، األمر الذي استغله »أبو مازن« للعودة إلى املفاوضات«.
بناء  إع��ادة  املنظمة مع دع��وات ون��داءات  قيادة  أن تتجاوب  أهمية  إلى  وأش��ار 

منظمة التحرير ومؤسساتها.

»الشعبية«: ال نستطيع مقاطعة االجتماعات
صيغة  الشعبية،  للجبهة  املركزية  اللجنة  عضو  الغول  كايد  يعارض  ب��دوره، 

اتخاذ القرار في أروقة القيادة الفلسطينية، داعياً إلى الفصل بني اجتماعات اللجنة 
التنفيذية واالجتماعات القيادية.

وقال: هذه االجتماعات أقرب إلى االجتماعات التشاورية منها إلى االجتماعات 
القيادية، الفتاً إلى أن »اجلمع بني هذه املستويات القيادية يضعف من اختصاصها 

ودورها وال يلبي احلاجة التي كانت قائمة في السابق من هذه االجتماعات«.
وال يعتقد الغول أن هناك تناقضاً بني املشاركة في هذه االجتماعات مع الدعوات 

املستمرة لبعض الفصائل في ضرورة الفصل بني االجتماعات القيادية.
وق���ال: نحن ال نستطيع ع��دم امل��ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه االج��ت��م��اع��ات، ألن��ن��ا ج��زء من 

املؤسسة، وعندما تدعى اللجنة التنفيذية لالنعقاد ال بد من حضور االجتماع.
وتابع: على الرغم من ذلك، نحن نؤمن بضرورة مراجعة هذه الصيغ وحتديد 
صالحيات الهيئات القيادية وحدود املشاركة فيها، مع احملافظة على االجتماعات 
املنفصلة للجنة التنفيذية عن االجتماعات القيادية املوسعة، التي رمبا تكون هناك 

حاجة لعقدها في محطات مهمة، لكن ليس في كل األحوال.
ض��رورة  عديدة  محطات  في  طرحت  أن  سبق  الفصائل  بعض  أن  الغول  وأك��د 

معاجلة صيغة اتخاذ القرار في أروقة القيادة الفلسطينية، إال أن ذلك لم ينجح.
الثمانينيات،  نهاية  انعقدت  التي  الوطني  املجلس  دورات  إح��دى  في  وق��ال: 
التنظيمي  الوضع  موضوع  طرح  على  القوى  من  عدد  مع  الشعبية  اجلبهة  اتفقت 
التي  والفصائل  ال��ق��وى  تراجعت  أن  بعد  فشل  امل��وض��وع  أن  إال  التحرير،  ملنظمة 
إلى  بالرئيس عرفات  أدى  ما  أبدت استعدادها ملساندة مطلب »الشعبية« ودعمه، 

التصرف بشكل وكأنه يعاقب »الشعبية« على موقفها.
وأضاف: الرئيس عرفات كان يدرك أن وضع ضوابط تنظيمية في أروقة منظمة 

التحرير سيضع حدوداً لقدرته على اتخاذ القرارات.
وطالب الغول بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة مغايرة، على أن 
تشارك القوى السياسية في املجلس الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية، وحجم 

القوى، وليس التوافق، مشترطاً كذلك االتفاق على إجراء االنتخابات الدورية.

»الدميقراطية«: الفصائل تسجل
 حتفظها على أي قرار تعارضه

»إن  الدميقراطية،  للجبهة  املركزية  اللجنة  عضو  ناصر  صالح  ق��ال  ب���دوره، 
الصيغ القيادية في منظمة التحرير لها عالقة مبوازين القوى الفلسطينية«.

وأضاف: املؤسسة الفلسطينية سابقاً لم تكن تخضع لتصويت بل إلى تسويات 
داخلية تسمى صيغة التوافق التي تعتمد على األكثرية السياسية وليست األكثرية 

العددية.
وتابع: اآلن يوجد هناك مجلس وطني ومجلس مركزي يجب إحياؤهما بطرق 
ينتخب  ومن  املتكامل،  النسبي  التمثيل  نظام  عبر  االنتخابات  وإجراء  دميقراطية، 

يشارك في صنع القرار.
أس��اس  القيادية على  امل��ؤس��س��ات واألط���ر  ك��ل  ب��إع��ادة صياغة  ن��اص��ر  وط��ال��ب 

االنتخابات، من أجل توفير طرق التخاذ القرار والرقابة عليه.
في  القرار  صياغة  طريقة  على  اعتراضها  من  الرغم  وعلى  الفصائل  إن  وق��ال: 
األطر القيادية ال ميكن أن تخرج من البيت الذي هي جزء منه، الفتاً إلى أن الفصائل 

تسجل حتفظها على أي قرار تعارضه، إال أن الرأي العام ال يفهم ذلك.
ونوه إلى أن »تكرار جتربة اخلروج من منظمة التحرير هذه األيام صعب جداً 
في ظل محاوالت حثيثة إليجاد منظمة حترير بديلة«، مشيراً إلى »أهمية أن متيز 

الفصائل التي لها رأي مخالف نفسها عن رأي اإلطار القيادي الذي اتخذ القرار«.

حزب الشعب: »استقواء« على صيغة اللجنة التنفيذية
يقول وليد العوض عضو املكتب السياسي حلزب الشعب، إنه ينظر بقلق إلى 
إلى أن  التنفيذية واللجنة املركزية حلركة »فتح«، الفتاً  صيغة اجلمع بني اللجنة 

هذا اجلمع صيغة مستحدثة غير موجودة في النظام السياسي الفلسطيني.
كانت  القيادة  أروق��ة  في  الفلسطيني  ال��ق��رار  صناعة  »صيغ  أن  العوض  وأك��د 
امل��ش��اورات بشأن  إج��راء  املهمة في سياق  املراحل  ض��روري��ة، رمب��ا في مرحلة من 
بعض القضايا املهمة، لكنها لأسف باتت تستخدم لالستقواء على صيغة اللجنة 

التنفيذية، باعتبارها اجلهة القانونية املخولة باتخاذ القرار«.
وتابع: هذه الصيغ لالجتماعات واجلهات املشاركة فيها يتم اللجوء إليها في 
الرغم من  ق��رارات معينة، على  اتخاذ  فيها  التي يتوجب  املهمة  السياسية  املفاصل 

أنها من ناحية قانونية ليست جهات مخولة باتخاذ هذه القرارات.
ويعتقد العوض أن استخدام هذه الصيغ يدخل املواطن في حيرة من أمره عن 

اجلهة املخولة باتخاذ القرار وعلى من تقع املسؤولية التاريخية في اتخاذ القرار.
امل��ش��ارك��ة في  امل��رك��زي��ة لفصيل معني  اللجنة  م��ن ح��ق  ك��ان  »إذا  وت��س��اءل عما 
حقها  من  التي  القيادية  أطرها  لها  فصيالً   13 فلدينا  التنفيذية،  اللجنة  اجتماعات 

املشاركة في االجتماعات بهذه الصيغة؟!«.
وانتقد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير »التي تآكل دورها وهيبتها، ما جعلها 

غير تلك اللجنة القوية املتماسكة التي كان لها رأي وعالقات واسعة«.
الرئيس محمود عباس نفسه  إلى ما كان يطالب به  العوض بالعودة  وطالب 
من فصل بني اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات الفصائل ومجلس الوزراء، 
وقوننته،  الفلسطيني  ال��ق��رار  صياغة  طريقة  لتأطير  املاسة  احلاجة  إل��ى  مشيراً 

وحصر الصالحيات املخولة لكل مستوى قيادي.

التحرير  ملنظمة  املركزي  للمجلس  جديد  اجتماع  عقد  إلى  بحاجة  نحن  وق��ال: 
لوضع ضوابط لطريقة صياغة القرارات بعيداً عن ترك األمور خاضعة لهذا أو ذاك 

الرأي.

الوادية: قادة من »فتح« دخلوا »التنفيذية«
 مبسمى »مستقلني«!

القيادية  الشخصيات  جتمع  رئيس  ال��وادي��ة،  ياسر  الدكتور  ح��دد  جهته،  من 
املستقلة، موقف املستقلني من آلية صنع القرار، بالتأكيد على أهمية أن يكون صنع 

هذا القرار على أساس دميقراطي سليم يبدأ من كيفية اختيار هذه القيادات.
وقال: هناك من مت اختياره عضواً في اللجنة التنفيذية عن فئة املستقلني على 
الرغم من كونهم من فصائل وقوى سياسية، مثل الدكتور زكريا األغا وأحمد قريع، 

وهما قياديان بارزان في حركة »فتح«!
مع  التجاوب  أهمية  إلى  الفتاً  القرار،  صنع  آلية  يخدم  ال  هذا  أن  الوادية  وأك��د 
األطراف كافة، من خالل النهوض باحلالة الفلسطينية عبر ترتيب أولويات القيادة 

الفلسطينية.
التحرير  منظمة  وإصالح  الفلسطيني  القرار  صنع  عن  نتحدث  كيف  وتساءل: 

بعيداً عن اختيار القيادات الوطنية التي تعبر عن كل شرائح املجتمع الفلسطيني.
وأضاف: هناك فصائل فلسطينية، وعلى الرغم من تاريخها النضالي، أصبحت 
ال متثل شيئاً في أوساط املجتمع الفلسطيني، داعياً إلى اختيار القيادة الفلسطينية 

على أسس مهنية.
وأكد أن »اخللل في القيادة الفلسطينية هو الذي أدى إلى ما نحن فيه من انقسام 
هو  الفلسطيني  الشعب  بل  آخر،  قيادياً  يختار  ال  »القيادي  أن  إلى  الفتاً  واقتتال«، 

املخول باتخاذ القرار«.
من  احل��زب  وفئوية  السلطة  حزبية  عن  االبتعاد  »أهمية  على  ال��وادي��ة  وش��دد 
رقابية  مؤسسات  لها  سليمة  دميقراطية  حياه  ضمن  فلسطيني  قرار  صياغة  أجل 

وتشريعية«.
أس��وأ  إل��ى  الفلسطينية  القضية  بإيصال  الضيقة  والفئوية  احلزبية  وات��ه��م 

مراحلها.

الشعيبي: ال مبرر الستمرار تعطيل دور مؤسسات املنظمة
بدوره، ينطلق الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض مكافحة الفساد في  االئتالف من 
أجل املساءلة والنزاهة »أمان«، عضو جلنة التحقيق في قضية تقرير غولدستون، 
في معرض تقييمه لطريقة اتخاذ القرار الفلسطيني بالقول إن األساليب والطرق 
التي كان يجرى العمل بها لبلورة قرار فلسطيني في عهد الرئيس عرفات لم تعد 
هوامشه،  وعلى  معه،  حمل  الفردي  األسلوب  »ه��ذا  أن  مؤكداً  رحيله،  بعد  ممكنة 
ووضوح  احلقيقي  املؤسسي  العمل  غياب  بسبب  ومضرة  سلبية  ونتائج  تبعات 

األطر ودوائر اتخاذ القرار وآليات الرقابة وحدود ومسؤولية من يتخذ القرار«.
الواسعة  عالقاته  وشبكة  ب��ق��درات��ه  ذل��ك  يغطي  ع��رف��ات  الرئيس  ك��ان  وق���ال: 
الرئيس  أن  مؤكداً  وفاته،  بعد  النهج  هذا  يستمر  أن  يجوز  ال  أنه  إال  وشخصيته، 
من  كان  ألنه  القرار،  اتخاذ  طريقة  في  عرفات  الرئيس  تقليد  في  يرغب  »ال  عباس 

منتقدي هذه الطريقة في العمل واتخاذ القرار«.
الدور احلقيقي ملؤسسات  الشعيبي »عدم وجود مبرر الستمرار تعطيل  وأكد 
منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم االستخدام الفعال إلمكانات مؤسسات السلطة 

في بلورة القرار واملساعدة في تنفيذه«.
ومؤسساتها  وأط��ره��ا  التحرير  منظمة  إص���الح  ف��ي  ال��ف��وري  ب��ال��ب��دء  وط��ال��ب 
هذه  بنية  ف��ي  وال��ت��ش��دد  املقصرين  ومحاسبة  العمل  ل��ب��دء  اإلم��ك��ان��ات  وإعطائها 
مبهامها  االضطالع  على  ق��ادرة  مهنية  شابة  بعناصر  ورفدها  واألط��ر  املؤسسات 
في  والضرر  النفع  مكامن  عن  واإلجابة  القرارات،  بلورة  في  املسؤولني  ومساعدة 

كل خيار.
تتوفر  حتى  الرئاسة  مؤسسة  في  النظر  إع��ادة  »أهمية  عن  الشعيبي  وحت��دث 
عمل  الئحة  وضع  أهمية  جانب  إلى  للرئيس«،  ال��رأي  توفر  التي  املهنية  اإلمكانية 
استخدام  عن  »التوقف  إل��ى  داعياً  املنظمة،  في  القرار  اتخاذ  آلية  توضح  داخلية 
غير  مفاوضات  ب��دء  ق��رار  ف��ي  ح��دث  كما  ال��ق��رارات،  ات��خ��اذ  لتبرير  كجسم  املنظمة 

مباشرة، الذي كان واضحاً أن القرار بشأنها كان متخذاً قبل االجتماع«.

أبو عامر: القرار الفلسطيني بات مرتهنا للخارج
في  الفلسطينية  القضية  أستاذ  عامر،  أب��و  عدنان  الدكتور  يقول  جانبه،  من 
به  مفعوالً  أصبح  األخ��ي��رة  السنوات  ف��ي  الفلسطيني  ال��ق��رار  »إن  غ��زة،  جامعات 
وليس فاعالً بعد أن أصبح مرتهنا إلى اخلارج ويخضع لتدخالت عربية ودولية 

واضحة«.
املركزي  واملجلس  التنفيذية  كاللجنة  التقليدية،  القيادية  »األشكال  أن  وأك��د 
وغيرهما، لم تعد لها تأثير أو وزن في اتخاذ القرارات، بعد أن حتولت إلى مكتب 

سكرتاريا لهذا الزعيم أو ذاك«.
اجتماع  قبل  ات��خ��اذه  ج��رى  املباشرة  غير  املفاوضات  استئناف  ق��رار  أن  وأك��د 

القيادة الفلسطينية.
ون���وه أب��و ع��ام��ر إل��ى أن »ال��ب��ع��د املؤسساتي ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رار ت��راج��ع بشكل 
القرار  لتوجيه  القرار  صناع  على  والتأثير  القدرة  متلك  شخصيات  لصالح  كبير 

الفلسطيني في اجتاه معني«.

صنع القرار الفلسطيني ... هل من صيغة حتكم العمل؟
حسن جبر
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أحمد فراج

بعد 43 عامًا على حرب حزيران: ماذا تبقى من »اخلط األخضر«؟

لترسيم  اتفاق  إلى  الوصول  عقدين  منذ  املستمرة  املفاوضات  تستطع  لم 
حدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 1967، وفق 
الرؤية الفلسطينية املتوافق عليها، ضمن ما يعرف باسم »املشروع الوطني 

الفلسطيني«.
وفي ضوء املعطيات الراهنة واحلقائق التي فرضتها وتفرضها إسرائيل 
يبتلع  ال��ذي  اجل��دار  وبناء  االستيطان،  وتيرة  بتسريع  األرض  على  يومياً 
أراضي الضفة، إضافة إلى املعسكرات االحتاللية، وتقطيع أوصال األراضي 
غير  املفاوضات  ت��ؤدي  أن  إمكانية  ح��ول  التساؤل  بقوة  يبرز  الفلسطينية، 

املباشرة إلى حل يضمن إقامة الدولة على حدود العام 67.
في  قدماً  متضي  اإلسرائيلية  السياسة  أن  الفلسطينيني  من  كثير  وي��رى 
حتت  من  اجلغرافيا  يسحب  استيطاني  مشروع  وف��ق  للحل  رؤيتها  ف��رض 
ويرسم  ال��دول��ة«،  »حلم  حتقيق  دون  حت��ول  قد  بطريقة  الفلسطينيني  أق��دام 
جتبر  ق��د  كانتونات  العنصري  الفصل  وج���دار  والتهويد  االستيطان  بقوة 
الفلسطينيني في نهاية املطاف على التفكير بخيارات إستراتيجية الستمرار 

كفاحهم، رمبا ال يكون من بينها ما يعرف باسم »حل الدولتني«.
ومع تراجع القناعة بإمكانية الوصول إلى دولة مستقلة على حدود العام 
67، في ظل اتساع االستيطان، السيما في مدينة القدس، واالختالل في ميزان 
القوى لصالح تقدم »مشروع احلل اإلسرائيلي«، تبرز املخاوف من إمكانية 
حتت  الفلسطيني«  احلل  »مشروع  سقف  بخفض  تطالب  قد  أص��وات  تعالي 
شعارات باتت تطرب لها أذن إدارة أوباما، مثل البحث عن حلول »إبداعية« 
القبول »مرحلياً« بحلول جزئية  أو  و«خالقة« على شاكلة »وثيقة جنيف«، 
رّوجته  الذي  »الوعد«  أن  السيما  املؤقتة،  احل��دود  ضمن  الدولة  شاكلة  على 
الدولة خالل عامني بحلول آب من  خطة حكومة د. سالم فياض بشأن قيام 
حكومة  سياسة  ظل  في  الدراماتيكية  نهايته  من  يقترب  ب��ات   2011 العام 

اليمني اإلسرائيلي بقيادة بنيامني نتنياهو.
في ض��وء ذل��ك، تطرح ذك��رى م��رور 43 عاماً على ح��رب ح��زي��ران 1967 
السؤال األهم اليوم أمام القوى السياسية الفلسطينية: ماذا تبقى مما يعرف 
إستراتيجية  خيارات  في  للبحث  الوقت  حان  وهل  األخضر«؟  »اخلط  باسم 
تسقط  قد  سيناريوهات  باجتاه  »اخل��ط«،  بهذا  فلسطينياً  التمسك  تتجاوز 
الرهان على إقامة الدولة على »خط« جتاوزه املشروع االستيطاني، باجتاه 

تساؤالت عن جدوى املفاوضات والدولة في ظل االستيطان واجلدار

تبني الدولة الواحدة؟

سياسة فرض األمر الواقع
وحول إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 
القدس،  احل��دود، وع��زل  داخ��ل نطاق هذه  االستيطان  تكثيف  1967 في ظل 
وإقامة جدار الفصل العنصري، يقول القيادي في حركة »فتح« حسام خضر 
ل� "آفاق برملانية": إن املمارسات اإلسرائيلية منذ احتالل الضفة في العام 67 
لم تبقنِ شيئاً يسمى حدود الرابع من حزيران، أو ما يسمى باخلط األخضر، 
واحلقيقة إن االستيطان القائم على األرض، واقتطاع اجلزء األكبر من القدس 
بكل  إسرائيل  جنحت  وبالتالي  الدولتني،  حلل  فرصة  أية  يبقنِ  لم  واألغ��وار، 
في  املفاوضات  وفرته  الذي  الغطاء  من  وباالستفادة  التوسعية  مخططاتها 

فرض ذلك بقوة.
وأضاف خضر: إسرائيل اآلن تريد تغيير الوقائع على األرض واالحتفاظ 
دولي  رادع  يوجد  ال  ولأسف،  ح��ل.   أي  إط��ار  في  الضفة  من  األكبر  باجلزء 
فلسطينية  دول��ة  إقامة  إلى  يدعو  واجلميع  أعمالها،  على  إسرائيل  يحاسب 
مستقلة، ولكن نحن هنا نتساءل عن حدود هذه الدولة التي ميكن أن تكون 

مقطعة األوصال.
وفيما يتعلق مبا هو مطلوب فلسطينياً وعربياً في املرحلة الراهنة، قال: 
الوطني  العمل  فصائل  اح��ت��واء  ف��ي  دوره���ا  التحرير  منظمة  تأخذ  أن  يجب 
مفاوضات  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  ج��دي��دة،  وخ��ي��ارات  حلول  لطرح  واإلس��الم��ي 
السالم ال تزال تقوم حتى اآلن على أساس انسحاب إسرائيل إلى حدود العام 

67، حسب املوقف التفاوضي الفلسطيني.
يقوم  بات  سالم  اتفاقية  أي  إلى  الوصول  فإن  املطاف،  نهاية  في  وتابع: 
على مبدأ مبادلة بعض األراضي، وأرى أن املبادلة التي ميكن أن تسعى إليها 
إسرائيل تهدف إلى ترحيل السكان األصليني من الداخل الفلسطيني في إطار 

احللول املطروحة، وهذا مرفوض فلسطينياً بشكل تام.

تفاوض لتطبيق قرارات الشرعية الدولية
وحول جدوى املفاوضات، وآفاق توصلها إلى حل يفضي إلى إقامة دولة 
فلسطينية على حدود الرابع من حزيران العام 67، قالت النائب خالدة جرار، 



17 آفاق
برملـــــــــــانية

عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ل� "آف�اق برملانية": 
إن قرارات الشرعية الدولة تعتبر االستيطان جرمية حرب، واملطلوب منا في 
هذه املرحلة احلساسة توحيد اجلهود لوضع إسرائيل في الزاوية وجترميها.

وأضافت جرار: نحن في اجلبهة الشعبية كان موقفنا واضحاً منذ البداية 
بأننا ضد املفاوضات املباشرة أو غير املباشرة، وذكرى حرب حزيران تأتي 
للتأكيد على أنه ال يزال هناك احتالل لأرض الفلسطينية، وأن إنهاءه يتطلب 
وضع إستراتيجية وطنية واضحة تقوم على أساس تطبيق قرارات الشرعية 
تلك  ف��ي  رئيسياً  م��ح��وراً  الوطنية  ال��وح��دة  ت��ك��ون  وأن  وامل��ق��اوم��ة،  ال��دول��ي��ة 

اإلستراتيجية.
ترى  امل��ط��روح،  احل��ل  وطبيعة  امل��ف��اوض��ات  جن��اح  بفرص  يتعلق  وفيما 
الصالحيات،  كامل  دول��ي  مؤمتر  عقد  الراهنة  املرحلة  في  املطلوب  أن  ج��رار 
لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية، وليس 
التفاوض حولها، كون ذلك يجعل من املمكن احلصول على دولة وفق ما تنص 
عليه القرارات الدولية، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتاللها وإزالة كافة التعديات 

على األرض الفلسطينية، مبا فيها مدينة القدس احملتلة.
الفلسطيني،  للشعب  مؤقتة  دول��ي��ة  حماية  توفير  يجب  كما  وت��اب��ع��ت: 
االحتالل  قبل  من  مبرمجة  وسلب  تهويد  عمليات  من  له  يتعرض  ما  ظل  في 

اإلسرائيلي.

رفض احللول اجلزئية وتكثيف                               
الدبلوماسية الفلسطينية

إسرائيل  تفرضه  »ما  أن  عوض  سمير  الدكتور  السياسي  احمللل  واعتبر 
وبشكل يومي من حقائق على األرض ينفي إمكانية الوصول إلى حل يفضي 
إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة«، مشيراً إلى أن »إسرائيل تتجاوز 
كل اخلطوط احلمر، وتكثف االستيطان، وتقوم بإنشاء جتمعات استيطانية 

من أجل ضمها في نهاية املطاف إليها«.
األخضر«،  »اخل��ط  ح��دود  إلى  إسرائيل  انسحاب  بإمكانية  يتعلق  وفيما 
قال عوض: ال أعتقد أن فكرة »اخلط األخضر« موجودة، ولكن ما هو موجود 
وإرادة  عمل  الفلسطيني  اجلانب  من  يقابلها  أن  ويجب  األرض،  على  حقائق 
وتكثيف العمل الدبلوماسي ملخاطبة املجتمع الدولي مبوقف سياسي واضح.

يهجروا  ال  أن  الفلسطينيني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ذل���ك،  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  وأردف: 
املشروع الوطني، والقضية ال تكمن في أنه من املستحيل أن تنسحب إسرائيل 
من حدود 67، ولكن مبدى مقدرة الفلسطيني على إجبارها على حتقيق ذلك، 

سواء من خالل املفاوضات، أو املقاومة، أو الضغط الدولي.
وحول فرص جناح ما يطرح بشأن إمكانية تبادل بعض األراضي ضمن 
مفاوضات  في  الفلسطيني  اجلانب  واف��ق  لقد  ع��وض:  قال  النهائية،  احللول 
إلى دولة متواصلة جغرافياً وقابلة  »طابا« على مبادلة األراضي، للوصول 

للحياة اقتصادياً.

خطأ اإلقرار بتبادلية األراضي
بدوره، قال النائب قيس عبد الكرمي »أبو ليلى«، عضو املكتب السياسي 
للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، ل� "آفاق برملانية": ال ميكن اإلقرار أو 
احلديث عن تبادل أراض دون اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على كامل 

حقائق حول االستيطان
ألف   500 فيها  يعيش  مستوطنة   100 على  يزيد  م��ا  إسرائيل  بنت 
كبيرة  ب��ل��دات  شكل  ات��خ��ذ  بعضها  ال��ي��ه��ود،  سكانها  م��ن   %9 أي  ي��ه��ودي، 
ب��ال��ق��رب م��ن اخل��ط األخ��ض��ر، وال��ب��ع��ض اآلخ���ر ع��ب��ارة ع��ن ق��رى مبانيها 
أحيطت  الغربية  بالضفة  بعيدة  تالل  قمم  على  حمراء  بأسقف  مسقوفة 

بأسيجة ويقوم على حمايتها اجليش اإلسرائيلي.
القدس  ف��ي  مستوطن  أل��ف   500 إجمالي  م��ن  أل��ف   200 نحو  يعيش 
الشرقية احملتلة، ومناطق مجاورة لها من أراضي الضفة الغربية، ضمتها 
إسرائيل لبلدية القدس الغربية في خطوة لم يعترف بها املجتمع الدولي.

تبلغ مساحة املستوطنات في الضفة 5844 كيلومتراً مربعاً، وعددها 
في   48 جنني،  في   9 التالي:  النحو  على  تتوزع  حيث  مستوطنة:   176
نابلس، 8 في طولكرم، 27 في رام الله ، 28 في القدس، 18 في بيت حلم، 

11 في أريحا و27 في اخلليل.

تنتشر املستوطنات على ثالثة محاور رئيسية هي:
من  تبدأ  مستوطنة   27 فيه  يوجد  األردن(:  )غ��ور  الشرقي  احمل��ور 
الشمال، حيث توجد مستوطنة »ميحوال« في منطقة طوباس، ومستوطنة 
في  مستوطنات  أي��ض��اً  ويشمل  حل��م،  بيت  منطقة  ف��ي  شاليم«  »متسية 

القدس ونابلس.
في  تنتشر  مستوطنة   35 يضم  األخ��ض��ر(:  )اخل���ط  الغربي  احمل���ور 
محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية وطولكرم وجنني واخلليل وبيت حلم 
والقدس.  ويشكل انتشار مستوطنات هذا احملور حاجزاً بني التجمعات 
في  اإلسرائيلية  السكانية  والتجمعات  الشرق  في  الفلسطينية  السكانية 

الغرب.
على  متتد  مستوطنات  ويشمل  )أرئ���ي���ل(،  ال��س��ام��رة«  »ع��اب��ر  م��ح��ور 
إلى  غرباً  األخضر(  )اخل��ط  قاسم  كفر  مدينة  من  تبدأ  التي  الطريق  طول 
سلفيت شرقاً ليتقاطع مع الطريق الرئيسية رام الله – القدس، كما ميتد 
الضفة  ويفصل  أريحا،  مدينة  مخترقاً  الغور  إلى  يصل  حتى  احملور  هذا 
الغربية إلى جزأين: شمالي ويضم محافظات نابلس، وطوباس، وجنني، 
وقلقيلية، وسلفيت، وجنوبي يضم محافظات القدس، ورام الله والبيرة، 

وأريحا، وبيت حلم، واخلليل.
في حزيران املاضي، قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن »الواليات 
هذا  اإلسرائيلية.   املستوطنات  بناء  استمرار  بشرعية  تقر  ال  املتحدة 
الوقت  حان  السالم.   إق��رار  جهود  ويقوض  سابقة  اتفاقات  ينتهك  البناء 
أوباما  إدارة  تراجعت  ما  سرعان  لكن  املستوطنات«.   ه��ذه  تتوقف  كي 
بالتجميد  االل��ت��زام  أج��ل  من  نتنياهو  حكومة  على  الضغط  ممارسة  عن 
الشامل لالستيطان في األراضي احملتلة كافة، مبا في ذلك ما يعرف باسم 
»النمو الطبيعي«، ومارست الضغط على اجلانب الفلسطيني الستئناف 
الشامل  التجميد  ب��ش��أن  مطلبه  حتقق  دون  امل��ب��اش��رة  غير  امل��ف��اوض��ات 

لالستيطان.

األراض��ي احملتلة في العام 1967، مبا فيها القدس، وبعد ذلك اإلق��رار ميكن 
احلديث عن بعض التبادالت.

بها على  املعترف  ه��ي  ال��ع��ام 67  ت���زال خ��ط��وط  ال  ليلى«:  »أب���و  وأض���اف 
الصعيد الدولي بشكل عام، السيما مبوجب قرارات الشرعية الدولية، لتكون 
أساس احلل بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على تلك األراضي، وذلك 
مبا  الضفة،  في  استيطانية  نشاطات  من  إسرائيل  به  تقوم  مما  الرغم  على 
فيها القدس، وتسعى من خاللها لتغيير معالم األرض الفلسطينية وتقطيع 
هو  واق���ع،  أم��ر  لتحقيق  منها  محاولة  ف��ي  املقدسة  املدينة  وع��زل  أوص��ال��ه��ا، 
الفلسطينية، وثانياً من قبل املجتمع  الشعب والقيادة  أوالً من قبل  مرفوض 

الدولي، الذي يصر على حل الدولتني في إطار حدود العام 67.
وفيما يتعلق بدور املفاوض الفلسطيني في ظل املرحلة الراهنة التي تشهد 
تصعيداً في عمليات االستيطان والتهويد وفرض الوقائع بالقوة، قال: يجب 
أن نصر على موقفنا، وأن نشكل جبهة دولية من أجل وقف إسرائيل  علينا 
اإلج��راءات  كافة  ورف��ض  الدولية،  الشرعية  ق��رارات  وتطبيق  حدودها  عند 
التي تقوم بها على األرض الفلسطينية، وإزالة اجلدار واملستوطنات بشكل 
كامل، مطالباً في ذكرى نكسة حزيران كافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي 
بتعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام الداخلي، والعمل على بلورة 
إستراتيجية فلسطينية موحدة ملواجهة التحديات اإلسرائيلية وتطوير كافة 
الصمود  من  ميكنه  مبا  الفلسطيني  املجتمع  بنية  وتعزيز  النضال،  وسائل 

واالستمرار في النضال حتى حتقيق حلم إقامة الدولة املستقلة.

رفض أية محاولة لشرعنة االستيطان
بالقضية  العالقة  ذات  الدولية  الشرعية  ق��رارات  تطبيق  إمكانية  وحول 
مع  »أري��ج«:  التطبيقية  األبحاث  معهد  مدير  اسحق  جاد  يقول  الفلسطينية، 
مرور 43 عاماً على حرب حزيران واحتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع 
غزة، فإن تقييم الوضع يعتمد على املنظار الذي ميكن استخدامه.  وكشعب 
في  يعيش  اآلخ��ر  النصف  زال  ما  بينما  لالحتالل،  نصفه  يخضع  فلسطيني 
املخيمات واملنافي، فإن الشرعية الدولية هي األساس الذي يجب اعتماده في 
تقييم األوضاع، حيث أنها تؤكد على أن كافة إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
في األرض الفلسطينية احملتلة في العام 67 الغية وباطلة، وأن على جيش 

االحتالل االنسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
املتحدة  األمم  وق���رارات  الدولية  بالشرعية  التمسك  إن  اسحق:  وأض��اف 
يكون  أن  يجب  اجل���دار،  بشأن  الدولية  ال��ع��دل  حملكمة  االس��ت��ش��اري  وال���رأي 
احملرك الرئيسي للدبلوماسيني الفلسطينيني، وهذا يعني رفض أية محاولة 
لشرعنة االستيطان وضم القدس وعزل القطاع ومصادرة األراضي وغيرها 
من اإلجراءات واملمارسات اإلسرائيلية، وعدم التعامل مع ما حتاول إسرائيل 
فرضه من وقائع على األرض، مشيراً إلى أن »ما بني على باطل فهو باطل، وال 
ميكن للفلسطيني أن يخالف قرارات الشرعية الدولية التي أشارت بوضوح 
إل��ى ع��دم ج���واز اح��ت��الل أراض���ي الغير ب��ال��ق��وة، وع���دم ج���واز ق��ي��ام سلطات 
دول��ة  مواطني  ون��ق��ل  احملتلة،  األراض���ي  ف��ي  املستوطنات  بإقامة  االح��ت��الل 
االحتالل إلى األراضي احملتلة، واستنفاد املصادر الطبيعية لأراضي احملتلة 

من قبل سلطات االحتالل«.
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ملاذا جنح والد اجلندي جلعاد شاليط ومن خلفه دولة إسرائيل في الوصول إلى 
محافل دولية وعاملية لطرح قضية ابنه األسير الوحيد في غزة، الذي جاء إلى أرض 
محتلة على ظهر دبابة عسكرية في مهمة قتل واضحة، في حني فشل الفلسطينيون 
كقوى وأحزاب ومؤسسات مختلفة في حتقيق ذلك، على الرغم من أن ما يزيد على 
وتعرضوا  1967م،  العام  منذ  االح��ت��الل  سجون  في  اعتقلوا  فلسطيني  أل��ف   800
ألبشع أنواع التعذيب الذي يخالف القانون الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان، بعد 

أن اختطفوا من منازلهم ومناطقهم بوسائل شتى؟
األس��رى  قضية  على  القائمني  أغلب  يعترف  وم��ري��رة  مشروعة  تبدو  مقارنة 

بصحتها ومنطقيتها على الرغم من احملاوالت املختلفة لإلجابة أو االلتفاف عليها.
ال��رغ��م من  ت��دوي��ل قضية األس���رى على  ف��ي  مل���اذا فشلنا وجن��ح اآلخ����رون  إذن، 
األسرى  قضية  لتدويل  محاوالت  وجود  عن  املستمر  احلديث  وصل  وأين  عدالتها؟ 

وصوالً إلى محكمة العدل الدولية في الهاي؟
قبل ذلك، هل هناك جهود جدية في هذا االجتاه، أم أن ما يقال ال يخرج عن دائرة 
التسويق اإلعالمي احمللي، ولكي يواصل املسؤولون في وزارتي شؤون األسرى في 
البعض-  وصف  -حسب  األس��رى  باسم  و«التنزه«  للخارج  السفر  الله  ورام  غزة 

وعقد املؤمترات التي حتمل من الدولية االسم فقط؟
امللف  بناء  إل��ى  وص��والً  إجنازاتهم  األس��رى  قضية  عن  املسؤولون  يراكم  وه��ل 
القانوني املتكامل أم أن الوزير الذي يأتي يبدأ من جديد تاركاً إجنازات غيره على 
أرفف وأرشيف الوزارة للذكرى فقط، ليتواصل عذاب األسرى في السجون، ولتمر 
إليها  يسعى  ال  دولية  عدالة  ينتظرون  السجن  ج��دران  في  يحدقون  وه��م  السنون 

أخوتهم املسؤولون الذين رمبا شاركوهم يوماً قضبان السجون؟
ه��ذه ال��ت��س��اؤالت وغ��ي��ره��ا ك��ان��ت محط ن��ق��اش ب��ني »آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة« وع���دد من 

املسؤولني واملتابعني والباحثني في قضية األسرى الفلسطينيني.

ال وجود خلطة عمل أصاًل!
بقضية  املختص  والباحث  املتابع  ف��روان��ة،  الناصر  عبد  احمل��رر  األسير  يقول 
األسرى: ال يوجد خطة واضحة املعالم لتدويل قضية األسرى، وحتى اآلن لم يتم 

حتقيق أي جناح يذكر، وهذا األمر يدلل على وجود تقصير كبير.
وتابع: طرح شعار تدويل قضية األسرى كما يطرح اجلميع ال يكفي وحده، بل 
يستلزم اتخاذ كثير من اخلطوات املدروسة جيداً، ألن تدويل قضية األسرى ليس 
فقط عبر اجلوالت اخلارجية أو املؤمترات احمللية التي يحضرها عدد من األجانب أو 

القناصل لدينا على أهميتها.
إلى أن ذلك ال  وقال: إن عقد املؤمترات ولقاء الوفود األجنبية شيء مفيد، الفتاً 

يكفي إن لم تكن هناك خطة واضحة.
ويعتقد فروانة أن »إجادة إدارة املعركة القانونية على املستوى العاملي ميكن أن 
تدفع كثيراً من الدول إلى تغيير موقفها الذي ال يعدو عن كونه اآلن موقفاً متخاذالً 

أو منحازاً ال ينصف األسرى«.
واملمارسات  االنتهاكات  وأرش��ف��ة  توثيق  ف��ي  ال��ب��دء  يتم  ب��أن  ف��روان��ة  ويطالب 
املتخذة ضد األسرى بعيداً عن الصراخ والتهليل فقط من أجل جتاوز التشتت، وعدم 
مراكمة العمل لتدويل قضية األسرى، وحتقيق النتائج املرجوة من التدويل، داعياً 

إلى إشراك املؤسسات احلقوقية املهنية في هذا العمل.
وقال: بذلت الوزارات واملؤسسات كثيراً من اجلهود هنا وهناك، إال أن النتيجة 
التي  واملمارسات  االنتهاكات  عشرات  وجود  من  الرغم  على  اآلن،  حتى  كبير  صفر 

ميكن من خاللها رفع أية قضية في احملاكم القانونية وكسبها.
ونوه إلى إمكانية التركيز على قضية واحدة أو اثنتني وإثارتهما بشكل متكامل، 

ما سيكون له أثر كبير على املستوى الدولي.
الرئيس محمود عباس والسلطة  املاسة لقرار سياسي من  وشدد على احلاجة 
في رام الله وغزة إلشراك ذوي األسرى في اللقاءات والزيارات الرسمية التي جتري 

مع مسؤولني دوليني؛ سواء في اخلارج أو الداخل.
ويعتقد فروانة بضرورة إشراك السفارات واجلاليات الفلسطينية في اخلارج 
في هذا اجلهد، مؤكداً إمكانية أن يلزم وزير الشؤون اخلارجية السفارات في اخلارج 
بعقد لقاءات دولية شهرية بالتناوب من أجل وضع العالم في صورة قضية األسرى 

العادلة.
أهالي  على  بالسلب  انعكس  األس��رى  قضية  تدويل  في  التقصير  أن  إل��ى  يشار 
األسرى في سجون االحتالل، وهم يراقبون والد اجلندي اإلسرائيلي شاليط وهو 
روما،  بلدية  مبنى  على  ابنه  صورة  وتوضع  اإلنسان،  حقوق  مجلس  أمام  يتحدث 

امليادين في فرنسا، في حني يقبع ما يزيد على سبعة  ويتم إطالق اسمه على أحد 
ال  والعالم  القسوة  في  غاية  ظ��روف  في  طويلة  سنوات  منذ  فلسطيني  أسير  آالف 

يحرك ساكناً.
ويأخذ أهالي األسرى في سجون االحتالل على األمني العام لأمم املتحدة عدم 
لقائه بأهالي األسرى خالل زياراته إلى األراضي الفلسطينية بعد احلرب األخيرة 

على غزة، في حني أنه التقى بوالد شاليط.
ويعتبر األهالي أن ذلك يعكس انحيازاً كبيراً جتاه إسرائيل، ويضرب املصداقية 

التي طاملا تغنت بها األمم املتحدة.

تدويل قضية األسرى يحتاج إلى تخطيط جيد
ب����دوره، ي��ؤك��د األس��ي��ر احمل���رر م��وف��ق حميد م��ن جمعية األس����رى واحمل��رري��ن 
نفسية  على  ذلك  وانعكاس  األس��رى،  قضية  تدويل  وأهمية  حيوية  على  »حسام«، 
الفترة بني  ف��ي  أن جمعية »ح��س��ام« اهتمت  ف��ي اخل���ارج، م��ؤك��داً  األس���رى وذوي��ه��م 
العامني 2004 و2006 بهذه القضية، وعقدت اجتماعات متتالية مع سفراء وقناصل 
الدول األجنبية املتواجدين في األراضي الفلسطينية، ومت تسليمهم كتيبات باللغة 

اإلجنليزية تشرح ما يتعرض له األسرى منذ حلظة اعتقالهم.
وقال: إن تدويل قضية األسرى يحتاج إلى تخطيط جيد وعمل جماعي يبدأ من 
اتخاذ قرار من السلطة الوطنية، على أن يحضر أي لقاء أو زيارة مندوب عن أهالي 
األس��رى في سجون  له  ما يتعرض  وال���زوار في ص��ورة  الضيوف  األس��رى لوضع 

االحتالل.
قضية  تدويل  في  نحن  ونفشل  الشيء  هذا  إسرائيل  تفعل  ملاذا  حميد:  وتساءل 
األسرى وجعلها قضية عاملية وإنسانية، على الرغم من وجود الكثير من احلاالت 
الصاخبة الواضحة التي تعكس سلوكاً يخالف املواثيق واحلقوق الدولية اخلاصة 

باألسرى؟
وتابع: استشهد في سجون االحتالل ما يزيد على 199 أسيراً فلسطينياً نتيجة 

التعذيب، وهناك الكثير من املرضى واملصابني بعاهات دائمة بسبب التعذيب.
وأضاف: ال يعقل أن يلتقي بان كي مون، األمني العام لأمم املتحدة، والد شاليط 

وال نتمكن من دفعه ملقابلة أهالي األسرى الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية.
ويشير حميد إلى أن اجلهود اإلسرائيلية بدأت تثمر حتى مع من كنا نعتبرهم 
حلفاء وأصدقاء تاريخيني للشعب الفلسطيني، مثل وزير اخلارجية الروسي الذي 
بإطالق  حماس،  حلركة  السياسي  املكتب  رئيس  مشعل،  خالد  لقائه  خ��الل  طالب 

سراح شاليط!

أوراق قوة ال تستخدم
من جانبه، يتفق األسير احملرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات، مع 
ما ذهب إليه حميد من وجود فشل في تدويل قضية األسرى مقارنة مع ما جنحت به 
إسرائيل في قضية شاليط، قائالً: إن شاليط أصبح رمبا أكثر شخصية مشهورة في 
العالم، وفاقت شعبيته ما يحظى به زعماء كثيرون في إسرائيل على الرغم من أنه 
يتواجد في سجن منذ ثالث سنوات، في حني ال يعرف العالم شيئاً عن األسير نائل 

البرغوثي الذي أمضى ثالثة وثالثني عاماً في السجن وال يزال!
وتساءل مبرارة عن السبب في عدم جناح تفعيل قضية األسرى على الصعيد 

احمللي قبل احلديث عن املستوى الدولي.
وق��ال ح��م��دون��ة: إن احل��دي��ث ع��ن ت��دوي��ل ملف األس���رى يستوجب إج���راء وقفة 
لالستعراض  ليست  األس��رى  قضية  أن  إل��ى  الفتاً  وجهودنا،  فعالياتنا  أم��ام  ج��ادة 
والتجارة وتسويق الفعاليات، منوهاً إلى وجود كثير من أوراق القوة في يد الطرف 
الفلسطيني لكنه ال يستخدمها أبداً، وقال: إن إسرائيل ترفض زيارة أي مسؤول إن 
لم يقابل والد شاليط، في حني نحن ال نفعل ذلك، وما قام به بان كي مون مثال على 

ذلك.
وفاقاً  تستوجب  التي  األس��رى  قضية  لتدويل  واض��ح  مشروع  ببلورة  وطالب 
»إسرائيل  كذبة  فضح  أهمية  إل��ى  الفتاً  يضعفها،  وال  القضية  بهذه  يرقى  داخلياً 
بحق  ترتكب  التي  اجل��رائ��م  على  العاملي  القضاء  أم��ام  ومحاكمتها  الدميقراطية« 

األسرى في سجون االحتالل.
معنويات  من  يضعف  األس��رى  قضية  تدويل  في  »الفشل  أن  حمدونة  ويعتقد 
جرى  إن  أح��د  بهم  يهتم  ال  أن  من  يخافون  الذين  السجون،  خ��ارج  املقاومة  رج��ال 

اعتقالهم في سجون االحتالل مثلما يجري اآلن«.

وشدد على أهمية إشراك األهالي في أية لقاءات أو فعاليات، الفتاً إلى أن »دمعة 
أم حزينة على فراق ابنها تعادل كثيراً من املؤمترات هنا أو هناك«.

وقال: يجب أن يشرح أهالي األسرى للعالم معاناة أبنائهم في سجون االحتالل، 
مؤكداً أهمية جتاوز اجلوالت واللقاءات التي ال حتمل بعداً مهماً في قضية األسرى 

في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

معوقات تعترض تدويل قضية األسرى
ب��دوره، ال يكاد األسير احملرر صابر أبو كرش مدير مؤسسة »واع��د« لأسرى 
واحملررين، يذهب بعيداً عما ذهب إليه سابقوه في انتقاد اجلهود املبذولة في تدويل 
قضية األسرى، قائالً »إن اجلهود ما زالت غير كافية«، معتبراً أن الوضع السياسي 

واحلصار والظروف احمليطة تعيق تدويل قضية األسرى.
وقال: نعول على اجلاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية بشأن طرح هذه 

القضية العادلة وجتنيد الدعم العاملي لها.
ويعتقد أبو كرش أن احلصار اخلانق الذي يتعرض له قطاع غزة يتسبب في 
منع أهالي األسرى من إيصال قضية أبنائهم في سجون االحتالل إلى دول العالم، 
أبنائها  قضية  لشرح  العالم  تلف  أن  ف��ي  الرغبة  لديها  أسير  عائلة  ك��ل  أن  م��ؤك��داً 

العادلة.
وهو يؤمن بأن »ما يتعرض له األسرى في السجون كفيل بإقناع العالم بعدالة 

قضيتهم، إذا مت عرض قضاياهم بشكل صحيح«.
وحتدث عن وجود نية وحتضير حثيث لعقد مؤمتر دولي حول قضية األسرى 
ودول��ي��ة  عربية  شخصيات  أن  م��ؤك��داً  ال��ق��ادم،  األول  تشرين  شهر  أوائ���ل  غ��زة  ف��ي 
ستشارك في املؤمتر، من بينها الشيخ يوسف القرضاوي، ونيلسون مانديال، ود. 

عزمي بشارة، وسمير قنطار، ورائد صالح وآخرون ... .

جهود بال نتائج عملية
وكانت وزارة شؤون األسرى في رام الله عقدت مؤمتراً دولياً مشابهاً في شهر 
شباط مبدينة أريحا، حضرته وفود دولية مختلفة، وجرى في ختامه التوصل إلى 

عدد من االقتراحات والتوصيات املهمة.
وجود  عدم  املؤمترات  هذه  على  األس��رى  قضية  عن  املدافعون  النشطاء  ويأخذ 
جهة ملتابعة ما يصدر عنها، معتبرين أن إصدار البيانات والتوصيات ال يعتبر كافياً 
ما لم يتم تنفيذها ونقلها من حيز احلديث النظري إلى واقع التجسيد الفعلي على 

األرض.
يشار إلى أن عيسى قراقع وزير شؤون األسرى سبق أن التقى بشكل غير رسمي 
قضية  تفعيل  إمكانية  معهم  وبحث  اله��اي،  في  الدولية  العدل  محكمة  من  قضاة 

األسرى ووضعها أمام محكمة العدل الدولية.
ومنذ إنشاء وزارة شؤون األسرى واحملررين وتولي الوزير األسبق هشام عبد 
الرازق إدارة دفة الوزارة ومن تبعه من الوزراء، مت عقد عدد من اللقاءات املهمة مع 
مسؤولني دوليني في األراضي الفلسطينية، إال أنه لم تسفر عنها نتائج ملموسة على 

األرض.
وقال زياد أبو عني وكيل وزارة شؤون األسرى واحملررين، أثناء جولة له في 
اجلزائر، إن قضية األسرى العادلة هي قضية سياسية تهم كل مواطن فلسطيني، 
ويتوجب أن يتم إخراجها من اإلطار احمللي نحو اإلطار الدولي حتى يضطلع العالم 

مبسؤولياته إزاء هذه القضية العادلة، ويجد احللول املناسبة لها.
أبو عني أهمية أن يتم إخراج األسرى من دائرة االتهام اإلسرائيلي بأنهم  وأكد 
»إرهابيون« ومدانون بجرائم مدنية، والتعامل معهم بوصفهم أسرى حرية ناضلوا 

لتحقيق احلقوق الوطنية املشروعة لشعبهم.
العادلة، الفتاً  ال��وزارة قامت بخطوات عدة لتدويل قضية األسرى  أن  وأوضح 
تبنت  التي  العربية  اجلامعة  مجلس  في  القانونية  الدائرة  مع  اجتماعات  عقد  إلى 

القضية ووعدت بالعمل عليها.
ات��ص��االت م��ع االحت���اد األوروب���ي م��ن أج��ل التوجه إلى  وأض���اف: كذلك أجرينا 
بحق  ترتكبها  التي  القتل  ج��رائ��م  على  إسرائيل  حملاسبة  الدولية  ال��ع��دل  محكمة 

األسرى داخل سجونها.

والـــــــــد شــــالــــيــــط يـــنـــجـــح فـــيـــمـــا ال زلـــــنـــــا نـــــراقـــــب!

تدويل قضية األسرى ... 
بني االستهالك اإلعالمي واخلطوات 

اجلادة على األرض
حسن جبر
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أنهم  يحدثها  الباطني  فعقلها  خفقاناً؛  قلبها  دق��ات  زادت  الباب  جرس  قرع  كلما 
سيأخذونها من املنزل في أية حلظة! فقد بات اخلوف والترقب الدائمان حالة تواجهها 
»سماح« )اسم مستعار( منذ تزوجت من شاب يسكن مدينة نابلس في آذار 2009؛ 
نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية ملالحقة وإبعاد من ال يحملون بطاقات الهوية 

الفلسطينية.
سماح  عليها  حصلت  التي  )الفيزا(  الدخول  تأشيرة  سريان  مفعول  انتهاء  ومنذ 
منزلها  في  بالسجن  عليها  وحكم  املشكلة،  تفاقمت  فقط؛  واح��د  ألسبوع  عاماً(   35(
جبراً، وزاد تعقيد املشكلة في نيسان املاضي بعد صدور القرار العسكري اإلسرائيلي 
أو  غ��زة  قطاع  إل��ى  الفلسطينيني  م��ن  واس��ع��ة  قطاعات  بترحيل  القاضي   1650 رق��م 

اخلارج، حتت مسمى »متسللني«!
وال يعد القرار 1650 جديداً، فهو امتداد ألمر عسكري صدر في 29 حزيران العام 
1969، وأعادت إسرائيل تفعيله بإدخال تعديالت جديدة عليه بتاريخ 2009/9/13، 
ومت الكشف فعلياً عن القرار اجلديد املعدل حتت رقم 1650 قبل يومني فقط من تنفيذه، 

على الرغم من أنه بقي ستة أشهر قبل وصوله إلى مرحلة التنفيذ.
ولم تكشف احلكومة اإلسرائيلية عن القرار بشكل رسمي أو إعالن واضح؛ لضمان 
متريره وتنفيذه دون اعتراضات أو ضجة كبيرة، وإن كان بعض املؤسسات احلقوقية 

اإلسرائيلية قد اعترض عليه منذ إقراره، لكن بال جدوى.
الفرق بني القرارين القدمي واملعدل

مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، أوضحت في حديث ل� »آفاق برملانية«، أن 
األمر 1650 الذي حمل توقيع ما يسمى »قائد يهودا والسامرة«، اشتمل على تعديالت 
ويسكنون  الفلسطينية،  الهوية  يحملون  ال  مب��ن  يختص  ك��ان  ال��ذي  األص��ل��ي  لأمر 

باملنطقة، أو من يدخل إلى املنطقة عن سابق معرفة »بطريقة غير قانونية«.
التعامل مع  آل��ي��ات وإج����راءات  ل��م يكن يحدد  ال��ق��رار  أن  إل��ى  وأش���ارت فرنسيس 
»املتسللني«، وكانت عقوبة »املتسلل« في ذلك الوقت تقدر بالسجن لنحو 15 عاماً، أو 
دفع نحو 10 آالف ليرة، وجاء فيه »إن من حق القائد العسكري إصدار أمر إبعاد ضد 

شخص محدد«، فضالً عن كونه ال يذكر أي تفاصيل تتعلق باالستئناف.
وأضافت: بتعديل القرار، أصبح تعريف »املتسلل« أنه كل من يريد دخول املنطقة 
دون تصريح أو وثيقة قانونية، ومن يسكن وال ميلك تصريحاً مبوجب القانون، وهنا 

تكمن مشكلة أهالي غزة الذين يعيشون في الضفة، فهم ال ميلكون تصاريح دخول.
وحدد القرار اإلسرائيلي اجلديد 1650 عقوبة مخالفيه بالسجن لسبع سنوات ملن 
ال ميلك التصريح، وثالث سنوات ملن كان بحوزته تصريحاً، ولم يحدد اإلسرائيليون 
اإلجراءات القانونية، حيث أنهم ال يزالون يستخدمون مواد سرية في احملكمة حسب 

ما أفادت فرنسيس.
واإلسرائيلية  الفلسطينية  احلقوقية  املؤسسات  من  جزء  »الضمير«  إن  وقالت، 
التي عملت على إصدار بيان مشترك يناهض القرار ويدينه، كما توجهت إلى احلكومة 

الفلسطينية والتقت برئيس الوزراء وطالبته بالعمل على إلغاء القرار.
واعتبر القرار القدمي »املتسلل« كل من دخل املنطقة »احملتلة« بشكل غير قانوني، 
وكان في دولة معادية إلسرائيل مثل لبنان، وسورية، واألردن، ومصر، ثم جاء تعديل 
القرار العام 2009 ليحدد أن املتسلل هو كل من ال ميتلك موافقة إسرائيلية باإلقامة 
األرض  إلى  الدخول  اليوم  املستحيل  من  أصبح  أن  بعد  الغربية،  الضفة  أراض��ي  في 

الفلسطينية احملتلة بشكل »غير قانوني«، أي دون إذن أو تصريح من إسرائيل.
سواء  الغربية؛  الضفة  إلى  يدخلون  الذين  الفلسطينيني  أغلب  أن  املعروف  ومن 
من األردن أو من قطاع غزة، يقومون بذلك مبوجب تصاريح مرور فقط، متكنهم من 
العبور عبر »إسرائيل«، ولم تطلب احلكومة اإلسرائيلية من الفلسطينيني قبل صدور 

هذا القرار حيازة أي نوع من تصاريح اإلقامة.

البرغوثي: وسيلة للتطهير العرقي وتكريس االنقسام
مصطفى  د.  النائب  فاعتبره  ال��ق��رار،  جت��اه  الفلسطينية  الفعل  ردود  وتباينت 
العرقي  للتطهير  »وسيلة  الفلسطينية،  الوطنية  للمبادرة  العام  األم��ني  البرغوثي، 
قيمة  أي��ة  وج��ود  يلغي  وه��و  الفلسطينية،  األراض���ي  أرج���اء  ب��ني  االنقسام  وتكريس 
السلطة  حق  من  أن  على  نصت  التي  أوسلو  اتفاقية  وبخاصة  واتفاقياتها،  للسلطة 
بيد  املسائل  االتفاق على عالته، ويجعل  اإلقامة، والقرار اجلديد يخرق  تغيير مكان 
ع��ن ض��رب حركة  احل��اك��م العسكري، مب��ا ف��ي ذل��ك حظر اإلق��ام��ة ألي م��واط��ن، فضالً 
التضامن من خالل اتخاذ إجراءات تعسفية بحق املتضامنني األجانب، كما حدث لدى 
في  محاضرة  وإلقاء  الفلسطينية،  األراض��ي  دخ��ول  من  تشومسكي  نعوم  املفكر  منع 

جامعة بيرزيت«.
واألوام���ر  واحل��واج��ز  واجل���دار  االستيطان  »اس��ت��م��رار  أن  إل��ى  البرغوثي  وأش���ار 
إلى مجرد  الدولة  لتحويل فكرة  الفلسطينيني متهيداً  لتكريس عزل  العسكرية يرمي 

كانتونات معزولة«.
شحادة: القرار ال يقيم وزنًا ملا يسمي »والية السلطة«

ورأى عمر شحادة مدير حترير جريدة »وطن« التابعة للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني، القرار مبثابة »استمرار للسياسة األمنية اإلسرائيلية جتاه أراضي الضفة 
الغربية التي تسميها بأراضي يهودا والسامرة«، وقال: إن القرار 1650 ال يقيم وزناً 
ملا يسمي بوالية السلطة، بعد تأكيد سياسة دولة االحتالل القائمة على التعاطي مع 

القرار 1650: آالف املواطنني في حالة ترقب
وإخفاق فلسطيني رسمي في حتدي إجراءات االحتالل

سحر حنني

السلطة وهذه األراضي عبر املنظور األمني.
وأض����اف: إن ال��ق��رار يشكل ج����زءاً م��ن س��ي��اس��ة االح��ت��الل ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى توظيف 
االتفاقيات املوقعة خلدمة برامجه في نهب األرض والتطهير العرقي لتهجير سكانها 
األصليني واستبدالهم مبستوطنني، كما تنطوي هذه السياسية على طرد سكان هذه 
األرض واعتبارهم »متسللني«، وهو ما سيهدد نحو 75 ألف فلسطيني متواجدين في 
القدس والضفة الغربية، ولم تسجل في هوياتهم عناوين إقامة بالضفة، ما يجعلهم 

في خوف دائم.
وتزداد خطورة املوقف، برأي شحادة، في كون القرار »جاء في ظل انتهاء املرحلة 
االنتقالية التفاقية أوسلو، في أيار العام 1999، حيث لم يجدد أحد هذه االتفاقية، في 
حني ال يتعامل االحتالل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما وحدة جغرافية 
واحدة، وهذا يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على حرية اإلقامة والتنقل بني 

أراضي الدولة الواحدة«.
جبارين: على السلطة حتدي القرار

من جانبه، يرى مدير مؤسسة »احلق« شعوان جبارين، أن »ما قامت به السلطة 
باإلعالن أنها ضد القرار غير كاٍف، بل عليها إصدار بطاقات هوية للفلسطينيني الذين 
بعضهم،  سكن  عناوين  وتغيير  بالضفة،  واملقيمني  الهوية  منحهم  إسرائيل  ترفض 
ومن ثم دعوة املمثليات األوروبية الجتماع وإبالغهم بقرارها«، في إشارة إلى ضرورة 

اتخاذ إجراءات تتحدى القرار اإلسرائيلي.
بهذا  ال��ن��اس  »تعريف  على  رك��ز  »احل���ق«  مؤسسة  دور  أن  إل��ى  جبارين  وأش���ار 
امل��ؤس��س��ات  م��ن  ع���دد  م��ع  والتنسيق  الفلسطيني،  ال��ش��ع��ب  ع��ل��ى  وت��داع��ي��ات��ه  ال��ق��رار 
احلقوقية الفلسطينية واإلسرائيلية، لتوحيد قراءة القرار، باإلضافة إلى عقد لقاءات 
القرار،  من  الفلسطينية  النظر  بوجهة  األوروب���ي  االحت��اد  وت��زوي��د  دبلوماسيني  مع 
ومطالبته بالتدخل، حيث طلب بدوره من املمثليات األوروبية في فلسطني والسفارات 
في إسرائيل مراقبة الوضع وتزويده بتقرير حول املستجدات، حيث ال توجد ملؤسسة 

احلق فرصة للتدخل القانوني أمام احملكمة العليا اإلسرائيلية«.
وأكد على أن إسرائيل تتعامل مع القرار بشكل جدي، وهناك اهتمام عاملي وإقليمي 
ورفضها  القرار  بإدانة  وأخبرته  اإلسرائيلي  السفير  استدعت  ف��األردن  بتداعياته، 
اهتماماً  أب��دت  األوروب��ي��ة  ال���دول  أن  كما  أراض��ي��ه��ا،  ب��دخ��ول  فلسطيني  ألي  السماح 

باملوضوع.
»احلق في الدخول«

وك��ان��ت مجموعة م��ن األش��خ��اص امل��ه��ددي��ن ج���راء ق����رارات االح��ت��الل ب��ش��أن منع 
اإلقامة ملن ال يحملون الهوية الفلسطينية أسست حملة تطوعية العام 2006 بعنوان 
»احلق في الدخول«، وهو العام الذي شددت فيه إسرائيل من إجراءاتها مبنع دخول 

الفلسطينيني من اخلارج إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
من  الكثير  أن  ال��دخ��ول«،  ف��ي  »احل��ق  حملة  منسقة  دعيبس،  سلوى  وأوض��ح��ت 
املتزوجات من فلسطينيني، أو املتزوجني من فلسطينيات، اضطروا للدخول بجوازات 
مالية  إقامته ألسباب  أجنبية وتأشيرات دخول ولم يستطع جزء كبير منهم جتديد 
في أحيان كثيرة، منوهة إلى أن هناك طلبات لم شمل تطال نحو 120 ألف مواطن لم 
تبت بها إسرائيل، التي كانت وافقت على 35 ألف مواطن أو مواطنة تقدموا بطلبات 
القضية لم حتل وسياسات االحتالل  أن  إال  الشمل، »وهذا خفف من الضغوطات،  لم 

لم تتوقف«.
ونوهت دعيبس إلى أن »منع إسرائيل الفلسطينيني من الدخول إلى بالدهم يشكل 
حتدياً للقانون الدولي، فاألراضي الفلسطينية تابعة للسلطة وإسرائيل ليس لها حق 
التحكم بالسكان فيها ... واملعيار الوحيد للسماح أو منع التنقل هو مصلحة السكان 
سكان  دخ��ول  متنع  إسرائيل  ولكن  سرية،  غير  بأدلة  ذلك  يثبت  أن  ويجب  املدنيني، 

مدنيني، وزوجات، وطلبة جامعات، وأساتذة جامعات«.

دخول  من  بيرزيت  جامعة  في  احملاضرين  من  لعدد  االح��ت��الل  منع  واستذكرت 
طلبة  تضرر  إل��ى  أدى  م��ا   ،2009 ال��دراس��ي  ال��ع��ام  نهاية  ف��ي  الفلسطينية  األراض���ي 
إمنا  فقط،  والعرب  الفلسطينيني  على  املنع  يقتصر  ال  وقالت:  كبير.   بشكل  اجلامعة 
يطال املتطوعني األجانب، واإلسرائيليني اليهود، ورجال دين، ورجال أعمال وجتار، 
ما أثر سلباً على جميع مناحي احلياة الفلسطينية، فيما ترفض إسرائيل اإلفصاح عن 

سياسة واضحة حيال من متنع دخولهم.
شؤون  دائ��رة  رئيس  مع  لقاء  احلملة  عقدت  ال��ق��رار،  ملناهضة  خطواتها  وضمن 
جلنة  تشكيل  على  االتفاق  ومت  عريقات،  صائب  د.  التحرير  منظمة  في  املفاوضات 
الرئيس محمود  التحرير ومكتب  الوطنية ومنظمة  مكونة من مسؤولني من السلطة 
عباس، ومؤسسات حقوقية أخرى، ومؤسسات املجتمع املدني؛ للتصدي لهذا القرار 

وإلغائه.
موقف السلطة

السلطة  أن  احلكومي،  اإلعالمي  املركز  مسؤول  اخلطيب،  غسان  د.  بني  ب��دوره، 
أعلنت موقفها الرافض للقرار، معتبرة إياه غير قانوني ومناقضاً لالتفاقيات املوقعة 

بني منظمة التحرير وإسرائيل، وهو ميس املواطنني واحلكومة على حد سواء.
ونوه إلى أن »السلطة توجهت إلى املؤسسات الدولية ذات العالقة، وإلى جامعة 
حماية  ومحاولة  ال��ق��رار،  إلغاء  على  يساعد  مشترك  موقف  لبلورة  العربية؛  ال��دول 

املواطنني من القرار إن أمكن«.
للموقف  م��ؤي��دة  النظرية  وال��دول��ي��ة  العربية  الفعل  ردة  كانت  اخلطيب:  وق��ال 
من  تعاني  التي  إلسرائيل  الدولية  االنتقادات  زي��ادة  في  ساهم  ما  وهو  الفلسطيني، 

عزلة دولية نظراً النتهاكاتها الصارخة للقوانني واملواثيق الدولية.
وكان عدد من املؤسسات احلقوقية في إسرائيل أهمها: »هموكيد« )مركز الدفاع عن 
الفرد(، وجمعية الدفاع عن املواطن بإسرائيل، و«مبكوم«، و»بتسليم«، و»الطريقة«، 
أجل  من  و»أطباء  و»ع��دال��ة«،  قضاء«،  و»هناك  بإسرائيل،  التعذيب  مكافحة  وجلنة 
في  العليا  للمحكمة  التماساً  قدمت  اإلن��س��ان«،  حقوق  أج��ل  من  و»ربانيم  اإلن��س��ان«، 
إسرائيل بشأن القرار املعدل 1650 للمطالبة بإلغائه، كونه ميس بشكل واضح عدداً 
كبيراً من األشخاص، ومن شأنه حتويل كل فلسطيني بالضفة الغربية إلى شخص 
مهدد بتوقيفه ومقاضاته وحتى إبعاده دون إجراءات لالستئناف أو املراقبة كما ينص 
لم  إذا  ك� »متسلل«،  إلى وضعه  النظر  بالضفة دون  وأنه يحدد كل متواجد  القانون، 
يتوفر لديه تصريح من قبل القائد العسكري أو من ينوب عنه، وهذا التصريح غير 
محدد بأي قانون عسكري، وعملياً لم يطلب من معظم سكان الضفة الغربية احلصول 

على أذونات مسبقاً، حسب هذه املؤسسات احلقوقية.
ولعل التخوف األكبر من القرار هو أن يعمل القائد العسكري لالحتالل باملرحلة 
األولى على تنفيذ هذه القرارات بحق الفلسطينيني املتواجدين بالضفة، ولديهم عنوان 
إقامة في قطاع غزة، أو بحق أولئك الذين ما زالوا يخضعون إلجراءات لم شمل، فيما 
تشير التقديرات إلى أن اإلجراءات هذه ستشمل عشرات اآلالف، بل وحسب نص القرار 

فيمكن أن يشمل تعريف )متسلل( كل سكان الضفة!
املطلوب موقف فلسطيني عربي موحد

وفي حديثه عن اإلجراءات املطلوبة إللغاء هذا القرار، نوه البرغوثي إلى اخلطوات 
التي اتخذتها املبادرة الوطنية، حيث »نظمت حملة على املستوى الدولي، وساعدت 
في نشر نحو 50 ألف نشرة إخبارية حول املمارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني، 

وبالتالي ساهمت في كشف الطبيعة الفاشية إلسرائيل، وهو ما كلفها غالياً«.
»ض��رورة  على  أكد  وإلغائه،  القرار  ملناهضة  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  وح��ول 
وفضح  لتوثيق  إج��راءات  واتخاذ  لإلقامة،  مكاناً  فلسطني  بذكر  القرار،  على  التمرد 

االعتداءات اإلسرائيلية، وتوفير وسائل حماية للفلسطينيني«.
وأوضح أن »ردة الفعل الفلسطينية يجب أن تتمثل في حتدي إسرائيل واإلعالن 
عن إصدار قرار بذكر مكان اإلقامة فلسطني، وهذا املوضوع يحتاج إلى وحدة القرار، 

فإذا شعر االحتالل أننا موحدون ال يستطيع محاربتنا جميعاً«.
من جانبه، قال شحادة إن القوى الوطنية أصدرت بياناً يندد بالقرار، »لكن هذا 
املوقف ال جدوى منه في كسر إرادة احملتل وسياساته القمعية، واملطلوب هو موقف 
واملؤسسات  اله��اي  وفتاوى  غولدستون  تقرير  ومتابعة  موحد،  وعربي  فلسطيني 

الدولية مبطاردة احملتل«.
وفي ظل غياب وحدة املوقف الفلسطيني الداخلي، تواصل إسرائيل تنفيذ قراراتها 
العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها القرار رقم 1650، ويبقى املواطنون 
الذين يطالهم القرار في حضرة اخلوف من تشتت أسري أكيد، ولو بعد حني.  ومتثل 
»سماح« التي لم ميض على تواجدها في نابلس أكثر من عام، منوذجاً حلاالت كثيرة 
االنتفاضة،  سنوات  خالل  وبخاصة  طويلة،  سنوات  منذ  مشكلتها  نفس  من  تعاني 
الفلسطينية،  الهوية  الطرفني  أحد  امتالك  لعدم  أبنائهن  لقاء  أمهات حرمن من  فهناك 
وعائالت في الضفة حرمت من لقاء أقاربها في غزة، وإذا مت ترحيلها ستضيع سنوات 
لم  للتفاقم طاملا  املرشحة  املعاناة  بالضفة، وغير ذلك من صنوف  العمل واالستقرار 
القرار  إلغاء  فرض  على  ق��ادرة  تكون  كافة  املستويات  على  شاملة  حملة  تنظيم  يتم 

العنصري اإلسرائيلي.



آفاق 20
برملـــــــــــانية

سلسلة التجربة الفلسطينية

أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية
السياسات، املمارسات، اإلنتاج

محرر الكتاب: سميح شبيب
جميلة  حالة  الصايغ  أنيس  الدكتور  شكل 
في الثقافة الفلسطينية. فقد أحب عمله، واستبد 
ب��ه حبه مل��رك��ز األب��ح��اث. ك��ان يسكن ف��ي منزل 
اعتاد  وق��د  امل��رك��ز.  ع��ن  كثيراً  يبعد  ال  متواضع 
على  س��ي��راً  جميعاً  قبلنا  مكتبه  إل��ى  ال��وص��ول 
األقدام دون سيارة أو حراسة. يصل في الساعة 

الثانية وخمس دقائق، بعد  الساعة  إال خمس دقائق، ويغادر في  الثامنة 
وهي  هيلدا،  السيدة  بزوجته  ليلتحق  املركز،  غادرنا  قد  جميعاً  نكون  أن 

زميلتنا في العمل، سيراً على األقدام ودون حراسة.

سلسلة رسائل املاجستير

االنتخابات واملعارضة في املغرب بني 
التحول الدميقراطي واستمرارية 

النظام السلطوي
)1997-2007(

نشأت عبد الفتاح
اليوم في غالبية األنظمة حول العالم، الدميقراطية منها  جتري االنتخابات 
على  اإلس��الم��ي��ة  احل��رك��ات  إق��ب��ال  ت��زاي��د  األخ��ي��ري��ن،  العقدين  وف��ي  والسلطوية، 
املشاركة في هذه االنتخابات، وبخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وال 

نبالغ إذا قلنا إن املعارضة احلقيقية في
مشرق العرب ومغربه اختُزنِلَت في املعارضة اإلسالمية، كونها الوحيدة التي 

متتلك مشروعا ينافس مشروع النظام.
مظاهر  بعض  أن  السياسيني  وامل��راق��ب��ني  الباحثني  م��ن  العديد  ي��رى  فبينما 
ال��ل��ب��رل��ة االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ... ال��ت��ي يضخها ال��ن��ظ��ام ف��ي ج��س��م احل��ي��اة 

السياسية مؤشراً جيداً على حتقيق تقدم
فإن  الدميقراطي،  التحول  نظرية  من  انطالقاً  الدميقراطي،  التحول  باجتاه 
هذه الدراسة ترى أن هذا التفسير غير دقيق لفهم سلوك النظام املغربي، وتقترح 
العالم  البترميونيالية اجلديدة لتفسير االستمرار السلطوي في  باملقابل نظرية 

العربي بشكل عام، واملغرب  ألقصى بشكل خاص.
يرتكز هذا الكتاب باألساس على دراسة عملية مشاركة حزب العدالة والتنمية 
املغربي في االنتخابات، وإمكانية إسهامه في التقدم باجتاه التحول الدميقراطي 
في املغرب األقصى، أو باملقابل إسهامه في تراجع املسيرة الدميقراطية، والعمل 

على تعزيز آلية النظام البترميونيالي اجلديد في مواجهة األزمات املختلفة.

عن النساء واملقاومة
الرواية االستعمارية

أميرة سلمي
ك��ي��ف ت��ظ��ه��ر ال��ن��س��اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ات ف���ي خ��ط��اب 
وأي  حقائق؟  أي  الغربيات؟  األك��ادمي��ي��ات  الباحثات 
الفلسطينيات؟  النساء  لتمثيل  استخدامها  يتم  ص��ور 
يتم  ون��ض��ال��ه��ن  ح��ي��ات��ه��ن  م���ن  ن�����واح  أو  ج���وان���ب  أي 
النساء  حياة  صياغة  إع��ادة  تتم  كيف  عليها؟  التركيز 
الفلسطينيات ونضالهن في هذا اخلطاب، لتنتج صورة 
وأحكام  لقواعد  وفقا  مبنية  تكون  فلسطينية،  الم��رأة 

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

املقاومة، وتزيد من سيطرتها على النساء الفلسطينيات املستعَمرات عند االستقالل.

مدخل في تاريخ الدميقراطية
في أوروبا

عبد الرحمن عبد الغني 
استقصاء  الدراسة  هذه  حتاول  الكتاب  هذا 
اجل����ذور ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��وح��ت ال��ب��ل��دان 
األوروب�����ي�����ة م��ن��ه��ا أن��ظ��م��ت��ه��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة. 
ف���إن اس��ت��ق��ص��اء اجل����ذور يستدعي  وب��ال��ط��ب��ع، 
تناول العوامل والقوى السياسية  واالجتماعية 
الفاعلة التي أثارت ضرورة وأهمية التحول من 
أنظمة حكم مركزية مطلقة ذات معالم إقطاعية 
ما زال بعضها قائماً، إلى أنظمة منت وحتولت 

إلى دميقراطية فيما بعد.
سياسية  ق��وى  شاركت  فقد  ال��دراس��ة،  ه��ذه  محور  التحول  عملية  وت��ك��ّون 
واجتماعية وتطورات اقتصادية اجتماعية في عملية التحول. كيف جرى ذلك؟

يحاول هذا الكتاب اإلجابة عن ذلك.

الَعَتَبة في فتح اإلبستيم
إسماعيل ناشف

هذا الكتاب كيف يبدو العالم إذا نظرنا إليه 
من فلسطني؟ 

ه��ذا ه��و ال��س��ؤال ال���ذي أط��ل��ق ه��ذه ال��رح��ل��ة في 
ال��ب��ح��ث واالس��ت��ك��ش��اف ع��ن أب��ن��ي��ة إن��ت��اج املعرفة 
ال  فمّما  املعرفة بشكل عام.  َثّم عن  احلداثّية، ومن 
شّك فيه أّن الذات، في بحثها عن مستَقّر لها، ال جتد 
وذل��ك  العالم،  ه��ذا  منه  ت��رى  كمرتَكز  رحالتها  إالّ 
لتصوغه مبقدار، وليصوغها مبقادير أخرى؛ إذ ما 
فتئت الذات الفلسطينّية تصطدم بجدار يرّدها مّرة 

تلو األخرى إلى سكون شبه أّولّي، مينع عنها رحلتها في االستكشاف، يحيل 
حتّققها إلى مستحيل أبيض، ال لون.

العمالة الفلسطينية في إسرائيل
ومشروع الدولة الفلسطينية

2007-1967
ليلى فرسخ

الضفة  إسرائيل  احتلت  أن  منذ  الكتاب  هذا 
للعمالة  كان   ،7691 سنة  غزة  وقطاع  الغربية 
أساسي  دور  فيوماً  يوماً  املهاجرة  الفلسطينية 
فقد  بإسرائيل.  الفلسطيني  االقتصاد  رب��ط  في 
اس��ت��وع��ب ه���ذا االق��ت��ص��اد أك��ث��ر م��ن ث��ل��ث ال��ق��وى 
التنمية  ش��ك��ل  ورس����م  امل��س��ت��خ��دم��ة،  ال��ع��ام��ل��ة 

سنة  للسالم  أوسلو  اتفاق  منذ  لكن،  وطبيعتها.  الفلسطينية  االقتصادية 
دخل  ف��ي  انخفاضاً  سّبب  م��ا  وه��و  العمال،  هجرة  تدفقات  ن��درت   ،3991
الفرد الفلسطيني، وأّدى إلى تنّبؤات فحواها أن عهد هذه الهجرة وصل إلى 

نهايته.
العاملة  ال��ي��د  ت��دّف��ق  أّول حتليل ش��ام��ل الزدي����اد  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ي��ع��رض 
الفلسطينية إلى إسرائيل وانخفاضه، ويلقي الضوء على تبادل االعتمادية 
ال��ع��ّم��ال  اس��ت��خ��دام  وب���ني  الفلسطينية  األرض  إس��رائ��ي��ل  م���ص���ادرة  ب���ني 
تطّور  ع��ن  جنمت  العمال  هجرة  أن  كيف  يبنّي  ال��ذي  األم��ر  الفلسطينيني، 

دينامّيات االحتالل اإلسرائيلي ومنّو القوة العاملة الفلسطينية. 
ودور  الفلسطينية،  العاملة  ال��ي��د  ت��وري��د  من��ط  ال��دراس��ة  ه��ذه  وحت��لّ��ل 
سياسات إسرائيل املنطقية واالقتصادية جتاه األراضي احملتلة في إخراج 
على  اإلسرائيلي  الطلب  طبيعة  وكذلك  األرض،  من  الفلسطينيني  العمال 
العمال الفلسطينيني، خصوصاً في قطاع البناء، حيث يترّكز معظم العّمال 

املهاجرين. 
ويعتبر الكتاب األّول من نوعه أيضاً من حيث استكشافه طريقة تغّير 
حدود  رسم  إع��ادة  عملية  على  التغّير  هذا  وانعكاس  العّمال،  تدّفق  أمناط 

 .7691
إن حت��ل��ي��ل ال��ق��وى امل��ت��ن��اق��ض م��ا ب��ني ال��ف��ص��ل وال���دم���ج ب��ني إس��رائ��ي��ل 
واألراضي الفلسطينية يبنّي كيفية فصل قطاع غزة عن إسرائيل بينما تظّل 

الضفة الغربية ُمدمجة في الدولة اليهودية.
وكذلك  وال��ّدارس��ني،  واالقتصاد،  بالتنمية  املختصني  يهّم  الكتاب  ه��ذا 

صّناع السياسة املهتمني بالصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي.

في املسألة العربية 
مقدمة لبيان دميقراطي عربي 

عزمي بشارة 
االستثنائية  حتليل  ف��ي  مساهمة  الكتاب  ه��ذا 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ش��أن ال��دمي��ق��راط��ي��ة حت��ت ع��ن��وان »ف��ي 
امل��س��أل��ة ال��ع��رب��ي��ة«، ي��ح��ي��ل��ن��ا ف��ي��ه��ا ع��ل��ى امل��س��أل��ة 
الدولة  إشكالية  مع  املختلفة،  بتشعباتها  القومية 
مسائل  من  عنها  يتفرع  وما  والثقافة،  والسياسة 
سياسات  وان��ت��ش��ار  ال��دول��ة،  شرعية  مثل  ملحة؛ 

للتحول  املعوق  تشخيصها  منطلق  من  وغيرها؛  وقبلية،  طائفية،  من  الهوية 
الدميقراطي في املنطقة العربية، بحيث يصبح الكتاب مقدمة لبيان دميقراطي 
الدولة  التي متنع حتقق األمة في داخل  عربي.  وما يعني أيضاً، أن العناصر 
املسألة  وتتلخص  الدميقراطي.   التحول  تعيق  التي  هي  وخارجها،  القطرية 
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،  إع��اق��ة 
ومجتمع  فرد  مواطن  نشوء  عدم  والعشائرية،  القبلية  الدميقراطية،  الثقافة 
تعاقدي«.  وال ميكن فهم فعل هذه العوامل مبعزل عن كون التحول الدميقراطي 
املأمول في البلدان العربية لن يحاكي التحوالت نفسها في دول األصل.  إذ ال 
مثال  حسب  سلفاً  مضمون  عمل  برنامج  تضع  مؤكدة،  حت��ّول  نظريات  توجد 
املسألة  على  معطوفة  فهمها  ميكن  مضت.  وال  لتجارب  استقراء  فكلها  سابق، 
العربية إال إذا وجدنا اجلواب عن سؤال هو، ما هي اخلصوصية العربية، وهي 

التي يلخصها هذا الكتاب باملسألة العربية.

أن تكون عربيًا في أيامنا
عزمي بشارة 

ال��ك��ت��اب م��ن ث��الث��ة أق��س��ام )ق��ض��اي��ا عربية،  يتألف ه��ذا 
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  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة(.  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  ربط  في  الباحث  براعة  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 
األمة، وحتديد مطالب وبرامج في هذا االجتاه تكون  بناء  العربي مبشروع  الفكر  جتديد 

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

القضية العربية عموماً، أو القضية الفلسطينية.

مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطيةاآلراء الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة مواطن أو مؤسسة »هينرش بل«
رام الله، ص:ب:1845 تلفون:   -2951108 2 -)972( فاكس:-2960285 2 -)972( 

muwatin@muwatin.org بريد الكتروني

من إصدارات مواطن لعامي  2010-2009

النساء والقضاة والقانون
دراسة انثروبولوجية للمحكمةالشرعية في غزة

نهضة شحادة
احمل��ك��م��ة ال��ش��رع��ي��ة ه��ي أف��ض��ل ن��اف��ذة ل��الط��الل على 
القوة  ع��الق��ات  فيها  تتبلور  حيث  الفلسطيني،  املجتمع 
االجتماعي،  وامل��س��ت��وى  والطبقة،  اجل��ن��در،  ف��ي  املتمثلة 

بأوضح ما يكون.
القانون  سوسيولوجيا  على  ال��دراس��ة  ه��ذه  اعتمدت 
املشرعني،  اه��داف  وليس  االجتماعية،  احلياة  تضع  التي 
في محور االهتمام. وتذهب الدراسة الى القول ان قانون 
الفراغ، وامنا بارتباط شديد  امل��دون ال يطبق في  األس��رة 

 « وبنية  للعالم،  القضاة  رؤي��ة  نتائجه  في  تؤثر  حيث  السائد.  االجتماعي  بالسياق 
الدولة » وفعل الناس، رجاال ونساء. 

لقد حاولت هذه الدراسة ان جتيب عن مجموعة من االسئلة املتعلقة باملمارسات 
القضاة  تعامل  كيفية  استكشاف  ال��ى  سعت  حيث  الشرعية،  احملاكم  في  القانونية 

واحملامني واملتقاضني، والفاعلني اآلخرين مع القانون . 
املتقاضني  بني  السائد  االجتماعي  التمايز  وتأثير  تقاطع  الى  الدراسة  نظرت  لقد 
الوسائل واملصادر  .  واشتمل ذلك على دراس��ة  االس��رة  قانون  والقضاة على تطبيق 

التي يعتمد عليها الفاعلون اثناء التقاضي لتقوية مواقفهم.
لقانون  االيديولوجي  التصور  بني  خ��اص  تباين  وج��ود  عن  ال��دراس��ة  وكشفت 
االس��رة  ق��ان��ون  ت��دوي��ن  ان  مت��ام��ا.  املختلف  السياقي  وتطبيقه  االس��الم��ي  االس���رة 
 . االس��الم��ي  للفقه  التقليديتني  والطواعية  امل��رون��ة  لنهاية  م��رادف��اً  ليس  االس��الم��ي 
ما يجري في احملكمة من ممارسات وحتليلها رؤي��ة نضرة  لنا مالحظة  لقد وف��رت 
ملرامي الفقه، وعدم متاثل النوع االجتماعي ) اجلندر ( واالستراتيجيات الشخصية 

فساهمت بالتالي في توفير فهم افضل للتطبيق القانوني.

قريبًا..

يصدر بدعم من : مؤسسة »هينرش بل«

االنتخابات واملعارضة في املغرب

بني التحول الدميقراطي واستمرارية النظام السلطوي
)2007-1997(

)20
07

-19
97

ي )
طو

سل
م ال

ظا
 الن

رية
مرا

ست
 وا

طي
قرا

مي
الد

ول 
تح

ني ال
ب ب

غر
ي امل

ة ف
ض

عار
وامل

ت 
خابا

النت
    ا

     
   

اح 
فت

د ال
عب

ت 
شأ

ن

ISBN 978-9950-312-65-2

سلسـلة رسائل املاجستير

مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية
لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

هذا الكتاب
والسلطوية،  منها  الدميقراطية  العالم،  حول  األنظمة  غالبية  في  اليوم  االنتخابات  جتري 
وفي العقدين األخيرين، تزايد إقبال احلركات اإلسالمية على املشاركة في هذه االنتخابات، 
وبخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وال نبالغ إذا قلنا إن املعارضة احلقيقية في 
مشرق العرب ومغربه اختُِزلَت في املعارضة اإلسالمية، كونها الوحيدة التي متتلك مشروعاً 

ينافس مشروع النظام.

فبينما يرى العديد من الباحثني واملراقبني السياسيني أن بعض مظاهر اللبرلة االقتصادية 
والسياسية ... التي يضخها النظام في جسم احلياة السياسية مؤشراً جيداً على حتقيق تقدم 
باجتاه التحول الدميقراطي، انطالقاً من نظرية التحول الدميقراطي، فإن هذه الدراسة ترى 
أن هذا التفسير غير دقيق لفهم سلوك النظام املغربي، وتقترح باملقابل نظرية البترميونيالية 
اجلديدة لتفسير االستمرار السلطوي في العالم العربي بشكل عام، واملغرب األقصى بشكل 

خاص.

يرتكز هذا الكتاب باألساس على دراسة عملية مشاركة حزب العدالة والتنمية املغربي في 
االنتخابات، وإمكانية إسهامه في التقدم باجتاه التحول الدميقراطي في املغرب األقصى، أو 
باملقابل إسهامه في تراجع املسيرة الدميقراطية، والعمل على تعزيز آلية النظام البترميونيالي 

اجلديد في مواجهة األزمات املختلفة.

نشأت عبد الفتاح
باحث وأكادميي فلسطيني مقيم في قرية ياسوف شمال شرق محافظة سلفيت.  حاصل 
على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة النجاح الوطنية العام 2006، 
وشهادة املاجستير في الدميقراطية وحقوق اإلنسان من جامعة بيرزيت العام 2009.  يعمل 

حالياً باحثاً وأكادميياً في جامعة بيرزيت.

نشأت عبد الفتاح

طن
سميح شبيبموا

)محررًا(
ISBN 978-9950-321-55-5 مواطن  املؤسسة  الفلسطينية

الـــديــمـــقـــراطـــيــة  لـــدراســــــة 

هذا الكتاب

شكل الدكتور أنيس الصايغ حالة جميلة في الثقافة الفلسطينية.  فقد أحب عمله، 
واستبد به حبه ملركز األبحاث.  كان يسكن في منزل متواضع ال يبعد كثيراً عن 
املركز.  وقد اعتاد الوصول إلى مكتبه قبلنا جميعاً سيراً على األقدام دون سيارة 
أو حراسة.  يصل في الساعة الثامنة إال خمس دقائق، ويغادر في الساعة الثانية 
وخمس دقائق، بعد أن نكون جميعاً قد غادرنا املركز، ليلتحق بزوجته السيدة 

هيلدا، وهي زميلتنا في العمل، سيراً على األقدام ودون حراسة.

عبد احلفيظ محارب

سلسلة التجربة الفلسطينية
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أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية
السياسات، املمارسات، اإلنتاج

قريبًا..

هذا الكتاب

منذ اأن احتلت اإ�سرائيل ال�سفة الغربية وقطاع غزة �سنة 1967، كان للعمالة الفل�سطينية املهاجرة 

يوماً فيوماً دور اأ�سا�سي يف ربط االقت�ساد الفل�سطيني باإ�سرائيل. فقد ا�ستوعب هذا االقت�ساد اأكرث 

من ثلث القوى العاملة امل�ستخدمة، ور�سم �سكل التنمية االقت�سادية الفل�سطينية وطبيعتها. لكن، 

منذ اتفاق اأو�سلو لل�سالم �سنة 1993، ندرت تدفقات هجرة العمال، وهو ما �سبب انخفا�ساً يف دخل 

الفرد الفل�سطيني، واأدى اإىل تنبوؤات فحواها اأن عهد هذه الهجرة و�سل اإىل نهايته.

يعر�ض هذا الكتاب اأول حتليل �سامل الزدياد تدفق اليد العاملة الفل�سطينية اإىل اإ�سرائيل وانخفا�سه، 

ا�ستخدام  وبني  الفل�سطينية  االأر���ض  اإ�سرائيل  م�سادرة  بني  االعتمادية  تبادل  على  ال�سوء  ويلقي 

العمال الفل�سطينيني، االأمر الذي يبني كيف اأن هجرة العمال جنمت عن تطور ديناميات االحتالل 

العاملة  اليد  ت��وري��د  من��ط  ال��درا���س��ة  ه��ذه  وحتلل  الفل�سطينية.  العاملة  ال��ق��وة  ومن��و  االإ�سرائيلي 

الفل�سطينية، ودور �سيا�سات اإ�سرائيل املِْنَطقية واالقت�سادية جتاه االأرا�سي املحتلة يف اإخراج العمال 

الفل�سطينيني من االأر�ض، وكذلك طبيعة الطلب االإ�سرائيلي على العمال الفل�سطينيني، وخ�سو�ساً 

يف قطاع البناء، حيث يرتكز معظم العمال املهاجرين. ويعترب الكتاب االأول من نوعه اأي�ساً من حيث 

اإع��ادة ر�سم حدود  التغري على عملية  وانعكا�ض هذا  العمال،  اأمن��اط تدفق  ا�ستك�سافه طريقة تغري 

1967. اإن حتليل القوى املتناق�سة ما بني الف�سل والدمج بني اإ�سرائيل واالأرا�سي الفل�سطينية يبني 

كيفية ف�سل قطاع غزة عن اإ�سرائيل بينما تظل ال�سفة الغربية مدجمة يف الدولة اليهودية.

املهتمني  ال�سيا�سة  �سّناع  وك��ذل��ك  وال��دار���س��ني،  واالقت�ساد،  بالتنمية  املخت�سني  يهم  الكتاب  ه��ذا 

بال�سراع الفل�سطيني – االإ�سرائيلي.

املوؤلفة

ليلى فر�سخ اأ�ستاذة م�ساعدة يف جامعة ما�سا�سو�ست�ض – بو�سطن، وباحثة رئي�سية يف مركز درا�سات 

التنمية – جامعة بري زيت. وقد ح�سلت على �سهادة الدكتوراه من جامعة لندن، وعملت مع موؤ�س�سة 

التعاون االقت�سادي والتنمية يف باري�ض، ويف معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية الفل�سطيني )ما�ض( 

يف رام اهلل.
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هذا الكتاب
البلدان  استوحت  التي  التاريخية  اجلذور  استقصاء  الدراسة  هذه  حتاول 
اجلذور  استقصاء  فإن  وبالطبع،  الدميوقراطية.   أنظمتها  منها  األوروبية 
يستدعي تناول العوامل والقوى السياسية واالجتماعية الفاعلة التي أثارت 
ضرورة وأهمية التحول من أنظمة حكم مركزية مطلقة ذات معالم إقطاعية ما 

زال بعضها قائماً، إلى أنظمة منت وحتولت إلى دميوقراطية فيما بعد.

سياسية  قوى  شاركت  فقد  الدراسة،  هذه  محور  التحول  عملية  وتكّون 
واجتماعية وتطورات اقتصادية اجتماعية في عملية التحول.  كيف جرى ذلك؟ 

يحاول هذا الكتاب اإلجابة عن ذلك.

عبد الرحمن عبد الغني
الدكتوراه في  أنهى رسالة  بيرزيت،  يعمل عضو هيئة تدريسية في جامعة 
جامعة هايدلبرغ )أملانيا الغربية سابقاً( في التاريخ احلديث وتاريخ أوروبا.  
الفكر  في  دراسة   :1848  -1815 وأملانيا  الصناعية  إجنلترا  له  صدر 
التنموي الكالسيكي واملشكالت االجتماعية والسياسية، وأملانيا النازية 

وفلسطني، إضافة إلى بعض األبحاث واملقاالت.

ISBN 978-9950-312-52-4
مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية

لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

عبد الرحمن عبد الغني

مدخل في تاريخ الدميوقراطية
فــي أوروبــا

سلسـلة دراسات وأبحاث
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هذا الكتاب
كيف يبدو العالم إذا نظرنا إليه من فلسطني؟

هذا هو السؤال الذي أطلق هذه الرحلة في البحث واالستكشاف عن أبنية إنتاج املعرفة 
احلداثّية، ومن َثّم عن املعرفة بشكل عام. فمّما ال شّك فيه أّن الذات، في بحثها عن 
مستَقّر لها، ال جتد إاّل رحالتها كمرتَكز ترى منه هذا العالم، وذلك لتصوغه مبقدار، 
وليصوغها مبقادير أخرى؛ إذ ما فتئت الذات الفلسطينّية تصطدم بجدار يرّدها مّرة تلو 
األخرى إلى سكون شبه أّولّي، مينع عنها رحلتها في االستكشاف، يحيل حتّققها إلى 

مستحيل أبيض، ال لون .

إسماعيل ناشف
باحث في العلوم االجتماعية وفلسفتها، دّرس في عدة جامعات

فلسطينية وأجنبية. نشر العديد من الكتب واملقاالت، صدر له مؤخرًا:
Palestinian Political Prisoners: Identity and Community. London: 
Routledge, 2008. 

 

ISBN 978-9950-312-54-8
مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية
لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

سلسـلة دراسات وأبحاث

الــَعـــَتـبـة
في فتح اإلبستيم

إسماعيل ناشف


