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املتغيرات في فلسطني 
واملنطقة

باجتاه  دفعت  ع��دة  ع��وام��ل  توجد  أن��ه  صحيح 
املصاحلة وكانت من أسبابها، سواء أكان ذلك دور 
أم  العربية،  االنتفاضات  أج��واء  أم  املتجدد،  مصر 
"الشعب  وشعاره  الفلسطيني  "الشباب"  ح��راك 
ي��ري��د إن��ه��اء االن��ق��س��ام"، ل��ك��ن ي��ج��ب ع���دم التقليل 
ألن  ه���ذا،  الفلسطيني  ال��داخ��ل��ي  ال��ع��ام��ل  دور  م��ن 
"ال��ش��ع��ب" أل��ق��ى ال��ل��وم ع��ل��ى ك��ل م��ن "ح��م��اس" 
و"فتح"، األمر الذي قد أثر في حساباتهما ألغراض 
لعقد  إمكانية  وجود  ظل  في  وبخاصة  مستقبلية، 

انتخابات بعد عام من اآلن أو ما يقارب.
ففي  مضللة.   حقيقة  هي  "شباب"  كلمة  لكن 
الدول العربية جمعاء، مبا في ذلك فلسطني، يشكل 
في  سبعني  والثالثني  اخلامسة  س��ن  دون  ه��م  م��ن 
أو  الشعب،  إذاً، "الشباب" هم  السكان.   املائة من 
خانة  ف��ي  ووضعهم  ال��ش��ع��ب.   م��ن  عظمى  أغلبية 
وكأنها  ت��ب��دو  ح��رف��ي��اً،  صحتها  على  "ال��ش��ب��اب"، 
تضعهم في خانة محاصرة كأقلية.  األقلية هي من 
هم فوق عمر األربعني، حتى لو أتت معظم القيادات 

منهم، ولكنهم قرروا هذه املرة اإلصغاء للشعب.
وفي ذكرى النكبة، انتفض الشعب مرة أخرى، 
أيضاً.   مصر  وف��ي  وفلسطني  ولبنان  سوريا  وف��ي 
مشغولة  خصيصاً  م��ص��ر  أن  ي��ظ��ن  م��ن  وي��خ��ط��ئ 
حاضرة  ليست  فلسطني  وأن  الداخلية،  بقضاياها 
للتغيير  األساسي  واملغزى  العبرة  وجدانها.   في 
باملستقبل  أس��اس��اً  يتعلق  مصر،  ف��ي  حصل  ال��ذي 
املستقبل  ب����وادر  أن  ل��و  ب��احل��اض��ر، ح��ت��ى  ول��ي��س 
ظهرت بشكل أو بآخر اآلن.  فمتى كان هناك مجلس 
هذا  يتجاوب  أن  بد  ال  تزوير،  دون  منتخب  نيابي 
امل��ج��ل��س م��ع ت��ط��ل��ع��ات ال��ش��ع��ب، ل��ي��س ف��ي األم���ور 
ال��داخ��ل��ي��ة ف��ح��س��ب، وإمن���ا ف��ي األم����ور اخل��ارج��ي��ة 
أيضاً، وفلسطني أساساً قضية "داخلية" للشعب 

املصري وليست خارجية.
وواض���ح،  م��ع��روف  املنطقة  ف��ي  مصر  ثقل  إن 
ولكن من املتعذر اآلن رؤية خط النهاية، وبخاصة 
مع وجود "ثورة مضادة" تسعى إلى حصر حجم 
قوى  فيها  يساهم  اخل��س��ائ��ر"،  "وتقليل  التغيير 
مصر  وستمر  أيضاً.   وخارجية  داخلية  ومصالح 
ميكن  ما  ولكن  ع��دة،  سنوات  وعبر  ع��دة،  مبراحل 
وستشكل  كانت،  كما  تعود  لن  مصر  أن  هو  قوله 
سيزداد  ال��ذي  الفلسطيني  للجانب  وع��ون��اً  س��ن��داً 
أكثر  ب��اجت��اه  ال��داخ��ل��ي  التغيير  حجم  ازداد  كلما 
سياساتها  في  سينعكس  ال��ذي  األم��ر  دميقراطية، 

الداخلية واخلارجية على حد سواء.
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مال أحد أعضاء وفد "فتح" وهمس في أذن رئيس الوفد 
عزام األحمد، قائالً: لقد وقعنا على الورقة على الرغم من أنها 
حتمل اسم مبارك، فرد األحمد: ال تقل ذلك كي ال يتراجع وفد 

"حماس" عن التوقيع!
وك��ان��ت س��رع��ة ت��وق��ي��ع ح��رك��ة "ح���م���اس" ع��ل��ى ال��ورق��ة 
املصرية محط اهتمام إعالمي، ليس على الصعيد احمللي فقط، 
الباحث في  الذي دفع  األمر  املصري، وهو  الصعيد  بل وعلى 
مركز األهرام للدراسات عماد جاد للتساؤل عن سبب السرعة 
املفاجئة في التوقيع، وهل من املمكن أن تصمد املصاحلة إلى 

ما بعد أيلول املقبل؟
الذي  االجتماع  محضر  أن  املخاوف  هذه  مثل  يفاقم  ومما 
لقاء احلركتني في  ف��ي  وق��ع عليه وف��دا "ف��ت��ح" و"ح��م��اس" 
سقف  أي  يتضمن  لم  املاضي،  نيسان  من  والعشرين  السابع 
االنتخابات  مسألة  سوى  االتفاق،  بنود  من  أيٍّ  لتنفيذ  زمني 

التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني )بعد عام(.
وإن كان الوفدان لم ينتبها إلى بقاء اسم الرئيس املصري 
التي وّقعا عليها، ولم يتم حتديد سقف  الورقة  السابق على 
زمني لتنفيذ أيٍّ مما اتفقا عليه، فهل هذا يشير إلى ما عبر عنه 
اتفاق  يصمد  أن  إمكانية  بشأن  شكوك  من  املصري  الباحث 
املصاحلة إلى ما بعد أيلول املقبل، مبا يحمله من استحقاقات؟

ابتهاج ... وأسئلة
وعلى الرغم من االبتهاج العارم في الساحة الفلسطينية 
اح��ت��ف��اًء ب��ت��وق��ي��ع االت���ف���اق، واالن���زع���اج ال��ك��ب��ي��ر م��ن اجل��ان��ب 
اإلسرائيلي، الذي عبرت عنه حكومة االحتالل بوقف حتويل 
مت  ال���ذي  االت��ف��اق  ف��إن  السلطة،  إل��ى  الضريبية  املستحقات 
من  للعديد  مصراعيه  على  مفتوحاً  الباب  أبقى  عليه  التوقيع 

األسئلة:
- ملاذا لم يتم حتديد سقف زمني لكثير مما اتفق عليه؟

العباد  أوض���اع  تسيير  ال��ق��ادم��ة  احلكومة  مهمة  ك��ان��ت  إن   -

في  الفلسطينيني  إال  متثل  ال  احلكومة  ه��ذه  وأن  وال��ب��الد، 
الضفة الغربية، مبا فيها القدس، وقطاع غزة، فلماذا عهدت 
الوطني، على  لها مهمة توفير األجواء النتخابات املجلس 
منظمة  اختصاص  م��ن  ه��و  الوطني  املجلس  أن  م��ن  ال��رغ��م 

التحرير؟
طبيعيون  أعضاء  هم  التشريعي  املجلس  أعضاء  ك��ان  إذا   -
في  متزامنة  انتخابات  جترى  فلماذا  الوطني،  املجلس  في 
األراضي الفلسطينية للمجلسني التشريعي والوطني؟ أي 

من سينتخب الفلسطينيون في صندوق املجلس الوطني؟
قد  املصاحلة  إن  االتفاق  على  املوقعني  من  ع��دد  يقول  مل��اذا   -
ال تتم على األرض إال بعد االنتخابات العامة املقبلة )بعد 

عام(؟

تشكيل احلكومة
يسود اعتقاد لدى سياسيني، ومنهم من شارك في التوقيع 
على اتفاق املصاحلة، أن احلكومة املقبلة سيتم تشكيلها وفقاً 
صفة  يأخذ  ع��ب��اس،  محمود  الرئيس  ي��ص��دره  رئ��اس��ي  ل��ق��رار 
القانون، في حني يطالب آخرون بأن يكون املجلس التشريعي 

"معبراً إجبارياً" ألية حكومة يتم تشكيلها.
وي����رى أص���ح���اب ال�����رأي األول، ال����ذي ق���د ت��دع��م��ه ح��رك��ة 
"حماس" وآخرون، أن تشكيل احلكومة بقرار رئاسي يأخذ 
ال��ت��ي تسبق  الكثير م��ن اإلج����راءات  ي��وف��ر  ق��د  ال��ق��ان��ون،  صفة 
تشكيل هذه احلكومة، ومنها على سبيل املثال دعوة الرئيس 
العادية  دورته  وافتتاح  لالنعقاد  التشريعي  املجلس  عباس 

النتخاب هيئة رئاسة جديدة.
وهل يعني هذا األمر أن تتشكل رئاسة املجلس التشريعي 
م���ن "ف���ت���ح" و"ح����م����اس" وف��ص��ائ��ل أخ������رى، م��ث��ل اجل��ب��ه��ة 
البرملانية  املقاعد  صاحب  الثالث  الفصيل  كونها  الشعبية، 

األكثر )ثالثة مقاعد(؟
حلزب  العام  األم��ني  ومنهم  ال���رأي،  لهذا  املعارضني  وم��ن 

احلكومة  تشكيل  أن  على  يتفق  من  الصاحلي،  بسام  الشعب 
ب��ق��رار رئ��اس��ي "ق��د يبعد ه��ذه احل��ك��وم��ة ع��ن امل��س��اءل��ة، وقد 
أو  أم��ام أيٍّ من األط��راف، س��واء "فتح"  يبقي املجال مفتوحاً 
"حماس"، للتنصل من االتفاقية وفرط احلكومة املقبلة، ألنه 

ال يوجد إطار دستوري يحكم عملها".
لذلك، فقد دعا الصاحلي باسم حزب الشعب، إلى االحتكام 
ف��ي آل��ي��ة تشكيل احل��ك��وم��ة امل��ق��ب��ل��ة، إل���ى ال��ق��ان��ون األس��اس��ي 
لعمل  والقانوني  الدستوري  الناظم  باعتباره  الفلسطيني، 

السلطة الفلسطينية في األراضي الفلسطينية.
املجلس  دع���وة  تتم  أن  يعني  إمن��ا  ال��ص��احل��ي،  ق��ال��ه  وم��ا 
التشريعي لالنعقاد، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة، ومن ثم 
نقاش  ويجري  املجلس،  على  املقبلة  احلكومة  عرض  يتم  أن 

برنامج عملها داخل املجلس قبل الشروع في منحها الثقة.
لكن تعقيدات تلوح في األفق، وبخاصة بالنسبة حلركة 
من  الرغم  على  البرملانية،  باألغلبية  تتمتع  التي  "حماس" 
في  وتتمثل  االح��ت��الل،  سجون  في  نوابها  من  العديد  وج��ود 
التزامها  الثقة،  إمكانية أن تعلن احلكومة املقبلة، بعد منحها 

بشروط الرباعية، السيما االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
تكون  احل��ك��وم��ة،  ه��ذه  ملثل  ثقتها  "ح��م��اس"  منحت  وإن 
السياسي  بالنظام  ان��خ��راط��ه��ا  ف��ي  ب��ع��ي��داً  ذه��ب��ت  ق��د  احل��رك��ة 
فيه،  لبس  ال  ص��ارخ  بشكل  أوسلو،  إل��ى  املستند  الفلسطيني 
وستبدو احلركة حينها للقاصي والداني كأنها ال تختلف حتى 

سياسياً عن حركة "فتح".
"حماس"  حلركة  الوحيد  املخرج  أن  يعتقد  من  وهناك 
تتشكل  أن  على  املوافقة  في  يتمثل  املعقدة،  املعادلة  هذه  من 
احل��ك��وم��ة امل��ق��ب��ل��ة ب��ق��رار م��ن ال��رئ��ي��س، ال����ذي ي��ع��ل��ن بنفسه 
برنامجها السياسي، وهو ما يعني أن تبقى "حماس" بعيدة 

عن إشكالية منح الثقة لهذا البرنامج من عدمه.

جدل ما قبل التوقيع
ك��ان أب��رز نقاط اخل��الف ب��ني "ف��ت��ح" و"ح��م��اس" بشأن 
من  الرئيس  بهدف  يتعلق  غ��زة،  إل��ى  عباس  الرئيس  زي���ارة 
الزيارة، من حيث السعي إلى تشكيل حكومة مستقلني حتّضر 
إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، قبل البدء في أي حوار 
سعي  مقابل  القائمة،  اخلالفية  القضايا  بشأن  "حماس"  مع 

إع���ادة عجلة احل��وار  ال��زي��ارة م��ن أج��ل  "ح��م��اس" الستثمار 
أم  أخ��رى، أي خالف حول ماذا يسبق: تشكيل احلكومة  مرة 
التوافق عبر احل��وار؟ وهو ما بدا كأنه جدل أقرب إلى: أيهما 

أسبق الدجاجة أم البيضة؟!
في املقابل، فإن اتفاق املصاحلة يهدد عملياً بالعودة إلى ما 
أثارته مبادرة الرئيس عباس بشأن الدعوة إلجراء انتخابات 
بني  إش��ك��ال��ي��ة  م��ن  وط��ن��ي،  وللمجلس  ورئ��اس��ي��ة  تشريعية 
الطرفني، عما إذا كان األسبق االتفاق على القضايا اخلالفية، 
االتفاق،  فقد وّقع  االقتراع.   أم حسم اخلالفات عبر صناديق 

ولكن يبقى أن هناك قضايا خالفية لم يحسمها التوقيع.
الطرفني، فقبل  وكان بدا كأن األمور تطورت بسرعة بني 
امل��ص��احل��ة في  ات��ف��اق  س��اع��ات قليلة م��ن اإلع���الن ع��ن توقيع 
مبادرة  إن  "فتح"  حركة  من  كبار  مسؤولون  ق��ال  القاهرة، 
تتولى  وح���دة،  حكومة  لتشكيل  غ��زة  إل��ى  بالتوجه  الرئيس 
ظل  في  النجاح  لها  يكتب  لن  عامة،  النتخابات  اإلع��داد  مهمة 

موقف حركة "حماس" من هذه املبادرة.
وقال األحمد إنه ال يعتقد "شخصيا" أن مبادرة الرئيس 
سيكتب لها النجاح في ظل املواقف الرافضة لها من قبل حركة 
النقاب ع��ن أن "ح��م��اس"، وب��ع��ي��داً عن  "ح��م��اس".  وكشف 
شرطني  طرحت  عباس،  مبادرة  بشأن  العلنية  تصريحاتها 
أن  ع���زام-  -حسب  األول  ال��ق��ط��اع،  إل��ى  الرئيس  توجه  قبيل 
حلركة  السياسي  املكتب  رئيس  م��ع  عباس  الرئيس  يلتقي 
"حماس" خالد مشعل، ولو لساعة واحدة في تركيا، والثاني 

تأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية ملدة عام.
وأضاف األحمد: الرئيس رفض اللقاء مبشعل في أي مكان 
أعتقد  لذلك  احلكومة،  تشكيل  على  االت��ف��اق  قبل  العالم،  ف��ي 

شخصياً أن مبادرة الرئيس عباس انتهت.
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع��ض��و  أك���د  ب����دوره، 
أحمد  فياض،  س��الم  حكومة  في  العمل  ووزي��ر  الفلسطينية، 
أن  وهو  ثالث،  شرط  حتقيق  طلبت  "حماس"  أن  مجدالني، 
وتأجيل  والوطني  التشريعي  للمجلسني  االنتخابات  جترى 
وزي��ر  نقلها  الثالثة  ال��ش��روط  وه��ذه  الرئاسية،  االنتخابات 
اخلارجية التركي للقيادة الفلسطينية.  وهو ما نفته أوساط 

من حركة "حماس" الحقاً.
الغربية، رفض  الضفة  ف��ي  م��ن "ح��م��اس"  ق��ي��ادي  وق��ال 

مخاوف من أن يشكل مجرد تعليق للخالف حتى أيلول
 

حسام عز الدين

اتفاق مصاحلة يبقي أهم بنوده موضع خالف يهدد بنسفه
أعادتا  إن حركتي "فتح" و"حماس"  املصاحلة  اتفاق  التوقيع على  املشاركني في  يقول أحد 
اكتشف  بعدما  احلالي،  الشهر  من  الرابع  في  املصرية  املصاحلة  ورقــة  على  التوقيع  عمليًا 
الطرفان أنهما وقعا على الورقة القدمية دون أن يلتفت أحد منهما إلى أن ديباجة الورقة 

كانت ال تزال تشير باإلشادة إلى الرئيس املصري السابق محمد حسني مبارك!



3 آفاق
برملـــــــــــانية

كشف اسمه، "لو سألني الرئيس عباس عن احلل لقلت له إن 
احلل هو اجللوس مع مشعل".

وقد يكون ما قاله هذه القيادي هو ما يفسر ما قاله عباس 
إن قرار حركة حماس "مرتبط باخلارج".

أكبر عدد من  إقناع  الرئيس عباس  وفي سياق محاوالت 
الرئاسة  مقر  في  التقى  مببادرته،  "ح��م��اس"  حركة  قيادي 
رئيس  برئاسة  "ح��م��اس"  ن��واب  م��ن  وف���داً  الله  رام  مبدينة 
امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي ع��زي��ز ال���دوي���ك، ال���ذي ق���ال ع��ق��ب اللقاء 
للصحافيني إن اللقاء مع عباس "كان حميمياً"، لكن مسؤوالً 
في حركة "فتح" قال إن قياديي "حماس" في الضفة الغربية 

ال ميتلكون القرار.
وك���ان ال��رئ��ي��س ف��اج��أ أع��ض��اء امل��ج��ل��س امل���رك���زي ملنظمة 
عن  بإعالنه  امل��اض��ي،  آذار   16 ف��ي  اجتماعه  خ��الل  التحرير 
من  وحدة  حكومة  لتشكيل  غزة  قطاع  إلى  التوجه  استعداده 
ورئاسية  تشريعية  النتخابات  اإلع���داد  تتولى  املستقلني، 
م��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث أك���د أك��ث��ر م���ن م���س���ؤول ف���ي م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
الفلسطينية، وفي اللجنة املركزية حلركة "فتح"، أن املبادرة 
جداً،  قليلة  قلة  سوى  بها  يعلم  يكن  لم  الرئيس  طرحها  التي 

قبل أن يطلقها.
م��ب��ادرة  هنية  إسماعيل  امل��ق��ال  ال����وزراء  رئ��ي��س  واستبق 
ال��رئ��ي��س ع��ب��اس ب��ي��وم واح���د، حينما دع���اه إل��ى زي���ارة غ��زة، 
جاءت  عباس  مبادرة  أن  "حماس"  حركة  اعتبرت  وبالتالي 
ترحب  ول��م  ب��ال��زي��ارة  رح��ب��ت  ول��ذل��ك  هنية،  دع���وة  على  رداً 

باملبادرة.
وج�����دد ال���رئ���ي���س مت��س��ك��ه مب���ب���ادرت���ه، ح��ي��ن��م��ا ك����رر في 
م��ب��ادرة  ب��ال��ق��ول "ق��دم��ت  م��ا تضمنته،  ت��ص��ري��ح��ات الح��ق��ة، 
على  أن��ا  وقلت  )آذار(،  املاضي  الشهر  من  عشر  السادس  في 
أجل تشكيل حكومة مستقلني،  إلى غزة من  للذهاب  استعداد 
غ��زة،  ب��ن��اء  إع���ادة  األول  بعملني،  ت��ق��وم  ت��ك��ن��وق��راط،  حكومة 
والثاني حتديد موعد لالنتخابات، كل العالم وافق عليها دون 

استثناء، وإلى اآلن "حماس" لم تعِط جواباً إيجابياً".
نأخذها،  ال  سلبية،  فعل  ردود  سمعنا  ع��ب��اس:  وأض���اف 
نعم،  "حماس"  تقول  حلظة  أي  في  إيجابياً.   جواباً  ننتظر 
سأذهب إلى غزة وننهي هذا املوضوع في 24 ساعة، ونضع 
وننهي  األم���ام  إل��ى  القضايا  بكل  لندفع  السكة  على  ال��ق��ط��ار 

االنقسام.
زي��ارة  تفتح  ب��أن  "حماس"  حركة  طالبت  جانبها،  وم��ن 
عباس احلوار مجدداً حول القضايا العالقة في ملف املصاحلة 
خالل  م��ن  األم��ن��ي،  بامللف  يتعلق  فيما  وب��خ��اص��ة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
جلوس حركة "فتح" على طاولة احلوار لالتفاق على جميع 
املصاحلة.  وإمت��ام  االنقسام  إلنهاء  متهيداً  اخلالفية  القضايا 
"حماس"  كتلة  باسم  الناطق  املصري،  مشير  النائب  وق��ال 
محمود  السيد  "باستجابة  رح��ب��ت  احل��رك��ة  إن  ال��ب��رمل��ان��ي��ة، 
الوزراء إسماعيل هنية بالقدوم لقطاع  عباس ملبادرة رئيس 

غزة بهدف احلوار والوصول للمصاحلة".
أن  "نعتقد  صحافية،  تصريحات  في  امل��ص��ري،  وأض��اف 
للحوار  "ف��ت��ح"  حركة  دعوتها  ف��ي  ج��ادة  "ح��م��اس"  حركة 
ج��ادة  عباس  استجابة  تكون  أن  ونتمنى  االن��ق��س��ام،  إلن��ه��اء 
إلى  للجلوس  مفتوحني  وع��ق��ل  بقلب  ي��أت��ي  وأن  وحقيقية، 
إلى مصاحلة  الفلسطينية في غزة، والتوصل  طاولة احلوار 

حقيقية ودائمة وليست مؤقتة".
وهناك من اعتبر أن حركة "حماس" ال تريد االنتخابات، 
مبثابة  ستكون  الرئيس  مبادرة  دع��وة  وفق  أنها  تعتقد  التي 
النظام  في  احلكم  مستوى  من  سيخرجها  ال��ذي  ال��دوار  الباب 

السياسي الفلسطيني على مستوى السلطة كما دخلت منه.
غزة  إلى  زيارته  في  يريد  ال  إنه  قال  عباس  الرئيس  لكن 

حواراً، وإن احلوار أشبع بحثاً لشهور طويلة.
وقال األحمد: لقد وافقنا على كل ما طالبت به "حماس" 
الورقة،  على  حتفظات  لنا  أص��اًل  ونحن  املصرية،  الورقة  في 

وموثق ذلك على الورقة نفسها.
التي  للحكومة  زمنياً  سقفاً  مبادرته،  في  الرئيس  وح��دد 
ق��ص��ده��ا، ف���ي ال��ت��ح��ض��ي��ر الن��ت��خ��اب��ات ت��ش��ري��ع��ي��ة ورئ��اس��ي��ة 
لكن  عليه(،  يتفق  ما  )أو  أشهر  ستة  خ��الل  وطني،  ومجلس 
م��دى دستورية وصالحية هذه  األف��ق ح��ول  يلوح في  س��ؤاالً 
السيما  غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  الضفة  ف��ي  املشكلة  احلكومة 
باملجلس  تتعلق  الن��ت��خ��اب��ات  واإلع����داد  التحضير  حيث  م��ن 
الوطني، التي من املفترض أن تكون من مهام منظمة التحرير 

الفلسطينية.
ف��ي النهاية وّق���ع االت��ف��اق، وظ��ل ه��ذا ال��س��ؤال م��ط��روح��اً، 
من  الثقة  نيل  إل��ى  ستحتاج  تشكيلها  سيتم  التي  فاحلكومة 
عليه  تسيطر  و"التشريعي"  املعطل،  التشريعي  املجلس 
الثقة  ملنح  املجلس  انعقاد  ف��إن  وبالتالي  "ح��م��اس"،  حركة 
"فتح"  حركتي  ب��ني  مسبق  ات��ف��اق  إل��ى  سيحتاج  للحكومة 

و"حماس".
لكن كل املواقف التي رافقت طرح مبادرة الرئيس، تالشت 
وعضو  األحمد  بلقاء  اجلميع  تفاجأ  حينما  قليلة،  أي��ام  خالل 

في  م��رزوق  أب��و  موسى  "ح��م��اس"  حلركة  السياسي  املكتب 
القاهرة، لإلعالن عن االستعداد لتوقيع اتفاق املصاحلة.

حتقيق  ف��ي  ال��درام��ات��ي��ك��ي  التغيير  أن  م��راق��ب��ون  وي���رى 
املصاحلة، جاء بناء على اتصال هاتفي من حركة "حماس" 
املصاحلة، مع تخليها  اتفاقية  لتوقيع  استعدادها  فيه  أعلنت 
عن شروطها املسبقة، واستندت في هذا األمر إلى تشجيع من 

املستوى القيادي املصري.

دور مصطفى البرغوثي
عن  أي��ام،  قبل  صحافيني  مع  لقائه  خ��الل  األحمد  وكشف 
مصطفى  النائب  الوطنية  للمبادرة  ال��ع��ام  األم��ني  لعبه  دور 
"فتح"  حركتي  ب��ني  النظر  وجهتي  تقريب  ف��ي  ال��ب��رغ��وث��ي 
استعداد  نقل  من  هو  البرغوثي  أن  إل��ى  منوهاً  و"ح��م��اس"، 
أنه  غير  امل��ص��ري��ة.   ال��ورق��ة  على  للتوقيع  "ح��م��اس"  حركة 
جتاهل اإلشارة إلى دور وفد املستقلني، برئاسة رجل األعمال 
منيب املصري، الذي عاد من دمشق بردود إيجابية من قيادة 
"حماس" ضمنها في رسالة مكتوبة قدمها الوفد إلى األحمد 

بناء على طلب األخير.
ورام  دمشق  بني  مكوكية  ب��زي��ارات  ق��ام  البرغوثي  وك��ان 
الله، شكل من خاللها حلقة وصل بني الرئيس عباس ومشعل.

وق����ال ال��ب��رغ��وث��ي: ك��ن��ا ح��ري��ص��ني ع��ل��ى جت��ن��ب اإلع����الم، 
وقمت بعدة جوالت بني رام الله ودمشق، وكنت أنقل رسائل 
في  عباس  الرئيس  جدية  تؤكد  "حماس"  حركة  قيادة  إل��ى 
مبادرته، وبخاصة فيما يخص تشكيل احلكومة واالنتخابات.

ون���وه إل���ى أن���ه ق���ام ب���دور ال��وس��ي��ط ب��ني ال��رئ��ي��س عباس 
ما  االتفاق، وق��ال:  أكثر من أسبوع على توقيع  قبل  ومشعل، 
ميز هذا التحرك هو بعده عن اإلعالم لدرجة أن إسرائيل أصالً 

تفاجأت من اإلعالن عن توقيع املصاحلة.
القيادة  م��ن  كبيراً  ف��إن��ه وج��د دع��م��اً  ال��ب��رغ��وث��ي،  وح��س��ب 
املصرية في اجلهد املبذول، وهو ما أسهم في موافقة الرئيس 
على  للتوقيع  م��ك��ان��اً  ال��ق��اه��رة  اخ��ت��ي��ار  على  ومشعل  ع��ب��اس 

االتفاق.
دارت،  التي  املسبقة  احل����وارات  طبيعة  أن  األح��م��د  وأك��د 
التوقيع على  قوياً ساهم في  أعطت زخماً  اإلع��الم،  عن  بعيداً 
أن  املصاحلة  لهذه  ُي��ِرْد  لم  الطريق على من  االتفاق، وقطعت 
تتم. وأشار األحمد إلى أن تنفيذ احلكومة املقالة حلكم اإلعدام 
بأحد الضباط السابقني في يوم التوقيع على اتفاق املصاحلة، 

وقف وراءه أشخاص ال يرغبون في أن تتم املصاحلة.
وباملقابل، تعامل وفدا "حماس" و"فتح" بشكل سري، 
وف��د "فتح"،  أي��ض��اً، حيث توجه  اإلع���الم  ع��ن وس��ائ��ل  بعيداً 
أن  إال  مصرية،  وقيادات  أح��زاب  لقاء  في  الرغبة  غطاء  حتت 

الغاية كانت االلتقاء بوفد من حركة "حماس".
اإليجابية  اإلش���ارات  مع  نتعامل  أصبحنا  األح��م��د:  وق��ال 
التي نقلها البرغوثي عن مشعل، وبقيت القيادة املصرية معنا 
على اخلط، ومع "حماس"، وبدأت الترتيبات لعقد االجتماع، 
على  للتوقيع  ح��وار،  دون  االجتماع  يجري  أن  حددنا  حيث 
"أبو  الرئيس  وم��ب��ادرة  دمشق،  وتفاهمات  املصرية  الورقة 

مازن"، أو مبادرة "أبو مازن" فقط.
وك���ان وف���دا "ف��ت��ح" و"ح���م���اس" ت��واج��دا ف��ي ال��ق��اه��رة، 
كان  وقت  في  سوريا،  في  األح��داث  وتيرة  ارتفاع  إيقاع  على 
الرئيس  بني  لقاء  عقد  ترتيب  إلى  أص��اًل  سعى  قد  األحمد  فيه 
ما  عقب  وبخاصة  دمشق،  في  األس��د  بشار  والرئيس  عباس 
أعلنه وزير اخلارجية السوري عن موافقة بالده على مبادرة 
درع��ا  مدينة  ف��ي  وقعت  التي  األح���داث  لكن  ع��ب��اس،  الرئيس 

ألغت هذه التحضيرات.
وقال األحمد: الظروف املوضوعية بدأت تشير إلى النجاح 

املبكر لهذا االجتماع )في القاهرة(.
سياق  في  املصريني  قبل  من  تخطيطه  مت  ما  على  وبناء 
و"حماس"  "فتح"  وفدي  بني  لالجتماع  املسبقة  الترتيبات 
فقط، مت حتديد عقد ثالث جلسات، إال أن األحمد قال للمصريني 
بعد  موافقته  "حماس"  وفد  وأعلن  تكفي"،  واح��دة  "جلسة 
نصف ساعة على االجتماع، عندها اتصل األحمد مع الرئيس 

الذي أبدى اندهاشه "اإليجابي" من سرعة املوافقة.
ال��ث��وري  املجلس  جلسة  أم���ام  كلمته  ف��ي  ال��رئ��ي��س  ون���وه 
األخيرة، إلى االتصال الذي تلقاه من األحمد، وقال "تفاجأت 
ال��ت��وق��ي��ع، وتفاجأت  واف��ق��وا على  إن��ه��م  ع���زام  ل��ي  ق��ال  حينما 

باملفهوم اإليجابي وليس السلبي".
بوجود  للتوقيع  اخلتامي  احلفل  ترتيب  مت  عليه،  وبناء 

الرئيس وقادة من باقي الفصائل.
وخيمت أج���واء م��ن ال��رض��ا ال��ت��ام ف��ي أوس���اط وف��د حركة 
"فتح"، وأيضاً الرئيس، إزاء اخلطاب الذي ألقاه مشعل خالل 
حفل املصاحلة، السيما أن هناك من اعتبر أن خطابه تالءم مع 

البرنامج السياسي حلركة "فتح" وللسلطة الوطنية.
إن  األحمد  يقول  وبعده،  وخالله  للتوقيع  اإلع��داد  وأثناء 
العديد من االتصاالت مع مختلف  الفلسطينية أجرت  القيادة 

األطراف واجلهات الدولية، ومنها اإلدارة األميركية.

نص احملضر احلرفي املوقع 
من »فتح« و»حماس«

حت��ت رع��اي��ة م��ص��ري��ة اج��ت��م��ع وف���دا ح��رك��ت��ي »ف��ت��ح« 
و»حماس« في القاهرة يوم 27-4-2011 لبحث القضايا 
اخلاصة بإنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة، وعلى رأسها 
الوطني  ال��وف��اق  باتفاقية  ورد  مب��ا  اخل��اص��ة  امل��الح��ظ��ات 

الفلسطيني للعام 2009.
متت  ال��ت��ي  التفاهمات  ت��ك��ون  أن  على  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق 
بشأن هذه املالحظات خالل املباحثات ملزمة للطرفني عند 

تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.
و  »فتح«  حركتا  عليها  اتفقت  التي  التفاهمات  تتمثل 

»حماس« في اآلتي:
1 – االنتخابات:

أ – جلنة االنتخابات:
- اتفق الطرفان )»فتح وحماس«( على حتديد أسماء 
الفصائل  مع  باالتفاق  املركزية  االنتخابات  جلنة  أعضاء 
ليصدر  الفلسطيني  للرئيس  ترفع  أن  على  الفلسطينية، 

مرسوماً بتشكيل هذه اللجنة.
ب- محكمة االنتخابات:

ترشيح  على  و»ح��م��اس«(  )»ف��ت��ح«  الطرفان  اتفق   -
محكمة  ل��ع��ض��وي��ة  ال��ق��ض��اة  م���ن   )12( ع��ل��ى  ي��زي��د  ال  م���ا 
التخاذ  الفلسطيني  للرئيس  ترفع  أن  على  االنتخابات، 
مع  ب��االت��ف��اق  لتشكيلها  ال��الزم��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اإلج�����راءات 

الفصائل الفلسطينية.
ج- توقيت االنتخابات:

- جتري االنتخابات التشريعية والرئاسية واملجلس 
الوطني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق 

الوطني من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية.
2- منظمة التحرير الفلسطينية:

- ات��ف��ق��ت ح��رك��ت��ا »ف��ت��ح« و»ح���م���اس« ع��ل��ى أن تكون 
مهام وقرارات اإلطار القيادي املؤقت غير قابلة للتعطيل، 
ومبا ال يتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية.
3- األمن:

التأكيد على تشكيل اللجنة األمنية العليا التي يصدر 
الرئيس الفلسطيني مرسوماً بشأنها، وتتكون من ضباط 

مهنيني بالتوافق.
4- تشكل احلكومة:

ات��ف��ق��ت ح��رك��ت��ا »ف���ت���ح« و»ح���م���اس« ع��ل��ى تشكيل  أ- 
وتعيني  وطنية  كفاءات  من  الفلسطينية  احلكومة 

رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.
ب – مهام احلكومة:

- ت��ه��ي��ئ��ة األج������واء إلج�����راء االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
والتشريعية واملجلس الوطني الفلسطيني.

الداخلية  املصاحلة  قضايا  معاجلة  على  اإلش��راف   -
الفلسطينية.

وإن��ه��اء  غ��زة  ق��ط��اع  إع��م��ار  إع���ادة  عمليات  متابعة   -
احلصار اإلسرائيلي.

الوطني  الوفاق  اتفاقية  في  ورد  ما  تنفيذ  متابعة   -
الفلسطيني وفقاً لصالحياتها.

- معاجلة القضايا املدنية واملشاكل اإلدارية الناجمة 
عن االنقسام.

- توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس.

األهلية  وامل��ؤس��س��ات  اجلمعيات  أوض���اع  تسوية   -
واخليرية.

5- املجلس التشريعي:
ات���ف���ق ال���ط���رف���ان ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل امل��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي 

الفلسطيني طبقاً للقانون األساسي.
ع��زام األحمد،  »ف��ت��ح«  ه��ذا احملضر ع��ن حركة  ووق��ع 

وعن حركة »حماس« موسى أبو مرزوق.

شهر أيلول مزدحم باالستحقاقات
ي���دور فيه احل��دي��ث ع��ن استحقاقات  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
شهر أيلول، السيما بشأن إمكانية توجه القيادة الفلسطينية 
الفلسطينية  بالدولة  باالعتراف  للمطالبة  املتحدة  األمم  إلى 
املستقلة وحدودها، حسب "وعد" الرئيس األميركي باراك 
املتحدة  األمم  ف��ي  ك��ام��الً  ع��ض��واً  فلسطني  تكون  ب��أن  أوب��ام��ا 
سيكون  كما  أي��ل��ول،  ف��ي  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اج��ت��م��اع  بحلول 
العامني لبناء مؤسسات  انتهاء خطة  التاريخ هو موعد  هذا 
الدولة الفلسطينية، كما أعلنها رئيس الوزراء سالم فياض، 
هذا  ف��ي  استحقاقات  أي��ض��اً  تنتظر  "ح��م��اس"  حركة  أن  إال 

الشهر.
كانت  املصاحلة،  اتفاق  على  التوقيع  قبل  ساعات  فحتى 
ح��رك��ة "ف��ت��ح"، وم��س��ؤول��ون م��ن فصائل أخ���رى، ي���رون أن 
"حماس" تنتظر هي األخرى شهر أيلول، ولكن ملعرفة نتائج 
االنتخابات املصرية، وليس التوجه نحو األمم املتحدة، فضالً 

عن التطورات في سوريا واألردن.
تراهن  "حماس"  حركة  أن  م��رة،  من  أكثر  األحمد،  وردد 
في  جت��ري  أن  املفترض  من  التي  البرملانية  االنتخابات  على 

مصر في أيلول املقبل.
وق��ال: "ح��م��اس" تراهن على وص��ول اإلخ���وان املسلمني 
السياسية  املعادلة  ف��إن  وبالتالي  مصر،  في  احلكم  دف��ة  إل��ى 
املصرية ستتغير، لذلك هي حتاول إرجاء كل شيء إلى ما بعد 

ذلك التاريخ.
وب���رأي���ه، ف���إن "ح���م���اس ت���راق���ب أي���ض���اً، إن ك��ان��ت األمم 
املتحدة ستقدم للفلسطينيني شيئاً ما في ذلك التاريخ أم ال"، 
االتفاق،  توقيع  من  وجيزة  فترة  قبل  تصريحاته  في  مضيفاً 
"وبالتالي أعتقد أن كل شيء سيتم إرجاؤه إلى ما بعد شهر 

أيلول".
ويطرح ما قاله األحمد السؤال التالي: هل ستتغير املعادلة 
التوافقية الفلسطينية، إذا لم حتصل القيادة الفلسطينية على 
اعتراف بالدولة في أيلول، أو إذا قبلت العودة إلى املفاوضات 

وفق شروط جديدة؟
ص��ح��ي��ح أن ال���رئ���ي���س ع���ب���اس ك����ان أدل�����ى ب��ت��ص��ري��ح��ات 
صحافية، أشار فيها إلى إمكانية انهيار السلطة الوطنية بعد 
شهر أيلول، في حال لم توافق األمم املتحدة على قيام الدولة 
الفلسطينية، لكنه قال أيضاً إنه مستعد للتغاضي عن التوجه 
بياناً  الدولية  الرباعية  اللجنة  أص��درت  إذا  املتحدة  األمم  إلى 
األملاني،  الفرنسي  البريطاني  الثالثي  البيان  مضمون  يعتمد 

مبا يفتح أمامه باب املفاوضات من جديد.
كل  على  يترتب  مبا  مفتوحاً  اخل��ي��ارات  ب��اب  ذل��ك  ويبقي 
التي تفتقر حتى اآلن  منها من تداعيات على مسار املصاحلة 
السياق  ه��ذا  في  ويشار  السياسي.   البرنامج  على  للتوافق 
إلى تشكيل جلنتني، واحدة في منظمة التحرير الفلسطينية، 
وأخرى من اللجنة املركزية حلركة "فتح"، بحيث تتولى كل 
جلنة على حدة دراسة اخلطوة الفلسطينية عقب شهر أيلول، 
األمم  إل��ى  التوجه  أو  السلطة،  على  اإلب��ق��اء  حيث  م��ن  س���واء 

املتحدة، أو البحث في خيارات أخرى.
وكان مسؤول كبير في حركة "فتح" قال قبل املصاحلة: 
األب��واب  فكل  ب��ه،  العمل  املمكن  ال��ذي من  أح��د اخليار  يعلم  ال 
ستكون مفتوحة، لكن الشيء املتفق عليه أنه ال ميكن اإلبقاء 

على شكل السلطة الفلسطينية القائم حتت االحتالل.
اتفاق  بنود  لتنفيذ  الفعلي  الزمني  البرنامج  غياب  وفي 
وصالحيات  السياسي،  البرنامج  على  واالت��ف��اق  املصاحلة، 
ودور كل من اإلطار القيادي املؤقت واللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير، وملف إعادة بناء املؤسسة األمنية بشكل موحد في 
االتفاق،  أو  اخل��الف  معادلة  طرفي  وترقب  والقطاع،  الضفة 
"حماس" و"فتح"، الستحقاقات شهر أيلول وفق حسابات 
كل طرف، مع تهميش دور الفصائل األخرى، هل ميكن اعتبار 
اتفاق املصاحلة مجرد تعليق للخالف حتى أيلول، أم أن هذا 

الشهر قد يجلب الفرج للجميع؟! 



آفاق 4
برملـــــــــــانية

»اتفاق املصاحلة«: احلكم بعد التنفيذ .. ومخاوف التفجير قائمة
حسن جبر

املكلومة  األس��ر  أن تغلب  يقلل هنّية من "ض��رورة  ول��م 
روح التسامح واملصاحلة والتصالح ونشر ثقافة والوئام، 
وأن ت��ق��ف��ز ع��ل��ى اجل�����راح وال��ت��ع��ام��ل م���ع جل��ن��ة امل��ص��احل��ة 

االجتماعية بايجابية من أجل الله والشعب والقضية".

"الشعبية": "فتح" و"حماس" استأثرتا بالشأن 
الفلسطيني

الفصائل  الثقة لدى  اتفاق املصاحلة عزز  إلى  التوصل 
بإمكانية جتاوز نقاط اخلالف بني األطراف املختلفة، وفق 
ما قال الدكتور رباح مهنا عضو املكتب السياسي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني، وعضو جلنة احلوار الوطني، 
الذي أكد أن التوقيع على ورقة املصاحلة يثبت القدرة على 
إيجاد مخارج لكل املعضالت والعقبات عند امتالك اإلرادة 

احلقيقية.
ب��رمل��ان��ي��ة"، املطالبة  ل��� "آف���اق  ف��ي ح��دي��ث  وج���دد مهنا، 
الوفاق  وثيقة  إلى  تستند  فلسطينية  إستراتيجية  بصوغ 
خطابيهما  في  طرحا  ومشعل  "الرئيس  أن  مؤكداً  الوطني، 
غير  سياسياً  برنامجاً  املصاحلة  بتوقيع  االحتفال  خ��الل 
التوافق على هذه  ال��ذي يؤكد ض��رورة  األم��ر  متوافق عليه، 
مؤمتر  إل��ى  وال��دع��وة  وج��ي��زة،  ف��ت��رة  خ��الل  اإلستراتيجية 
ق���رارات  تنفيذ  آل��ي��ات  يبحث  امل��ت��ح��دة،  األمم  برعاية  دول���ي 
العودة  في  الفلسطيني  للشعب  املنصفة  الدولية  الشرعية 
املستقلة، وفتح  الفلسطينية  الدولة  املصير وإقامة  وتقرير 
والتسوية  امل��ف��اوض��ات  ع��ن  ب��دي��الً  الكفاحية  اخل��ي��ارات  ك��ل 

واشتراطات الرباعية الدولية".
ون����وه إل���ى "ض�����رورة اع��ت��م��اد م��ب��دأ ال��ت��م��ث��ي��ل النسبي 
الوطني  وامل��ج��ل��س  والتشريعية،  الرئاسية  لالنتخابات 
فيها  امل��ش��ارك��ة  الفلسطيني  ال��ك��ل  يستطيع  حتى  ال��ق��ادم��ة، 
أن  أكد  املصاحلة  على  التوقيع  حفل  أن  وبخاصة  بحجمه، 
حركتي "فتح" و"حماس" استأثرتا بالشأن الفلسطيني".

"الدميقراطية": تعارض في مجال النظام 
االنتخابي

بدوره، يعتقد طالل أبو ظريفة، عضو املكتب السياسي 
في  القائم  التعارض  إزال��ة  بضرورة  الدميقراطية،  للجبهة 

مجال النظام االنتخابي للنظام السياسي الفلسطيني.
الفلسطيني  السياسي  النظام  يقوم  أن  يعقل  ال  وق��ال: 
)منظمة التحرير والسلطة الوطنية( على نظامني انتخابيني 
مختلفني، حيث ينص االتفاق على تنظيم انتخابات املجلس 
الكامل،  النسبي  التمثيل  م��ب��دأ  وف��ق  الفلسطيني  ال��وط��ن��ي 
النظام  وفق  التشريعي  املجلس  انتخابات  تعتمد  حني  في 
املختلط )75% للتمثيل النسبي، و25% وفق نظام الدوائر(.

السياسي،  بالنظام  األمر يخل  أن هذا  أبو ظريفة  وأكد 
إل��ى أن ذل��ك "ج���زء م��ن ال��ص��راع لتعزيز م��واق��ع كل  الف��ت��اً 
الدوائر أكثر من  طرف، باعتبار أن "حماس" تستفيد من 

التمثيل النسبي".

حزب الشعب يطالب بطرح احلكومة على 
"التشريعي"

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���ت���واف���ق ع��ل��ى إن���ش���اء ح��ك��وم��ة من 
توقيع  من  شهر  خ��الل  إعالنها  في  البدء  وتوقع  املستقلني 
هذه  تفاصيل  على  تختلف  زال��ت  ما  الفصائل  ف��إن  االت��ف��اق، 
اإلطار  على  التوافق  أهمية  يؤكد  ما  ومرجعيتها،  احلكومة 
املكتب  عضو  العوض،  وليد  قال  كما  للحكومة،  الدستوري 

السياسي حلزب الشعب الفلسطيني.

وشدد العوض على ضرورة أن تطرح حكومة املستقلني 
إلى املجلس التشريعي لنيل الثقة كي يتمكن "التشريعي" 

من مراقبة عمل احلكومة ومحاسبتها.
ال��دف��ع  ويعتقد ال��ع��وض ب��ض��رورة احل��ف��اظ ع��ل��ى ق���وة 
للمصاحلة، التي تشمل الدور املصري والنجاحات الدولية 

إلى جانب دور الشباب والشعب.
نظامني  وج���ود  ج���واز  ع��دم  ف��ي  ظريفة  أب��و  م��ع  ويتفق 
"حزب  أن  أك��د  أن��ه  إال  واح��د،  سياسي  نظام  في  انتخابيني 
الشعب آثر عدم تسجيل أي حتفظ على االتفاق حتى ال يتم 

فتح باب التحفظات واالعتراضات".
م��ن أص��ح��اب املصالح لتعطيل  إل��ى وج��ود خطر  ون��وه 
األساس  "املعيار  أن  معتبراً  التنفيذ،  في  واملماطلة  االتفاق 
س��راح  وإط���الق  اجل��دي��د  ال��وض��ع  م��ع  التعامل  كيفية  يشمل 

املعتقلني السياسيني".

"النضال" حتذر من احملاصصة في األمن
األمني  امللف  أن  يؤكدون  الفلسطيني  للشأن  املتابعون 
كما  امل��ص��احل��ة،  إط��ار  ف��ي  تعقيداً  امللفات  أكثر  م��ن  سيكون 
النضال  الزق، عضو املكتب السياسي جلبهة  يقول محمود 

الشعبي، وعضو اللجنة األمنية في حوار القاهرة.
ال��زق، فإن اللجنة األمنية ستعمل في غزة أكثر  وب��رأي 
منها في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن "تعيني أي كادر أمني 

من "حماس" في الضفة سيعني اعتقاله من إسرائيل".
وقال: رمبا يتم احلديث في الضفة الغربية عن العقيدة 
ع��ن��اص��ر وق����ادة من  دم���ج  أن قضية  إال  ل��أج��ه��زة،  األم��ن��ي��ة 

"حماس" في األجهزة األمنية سيكون صعباً للغاية.
األجهزة  ف��ي  بالعمل  "ح��م��اس"  مطالبة  إن  وأض���اف: 
"أن  متوقعاً  ال��ع��ب��ث،  م��ن  سيكون  م��ت��واٍز  بشكل  األم��ن��ي��ة 
يتدخل الطرف العربي واملصري في هذا امللف بشكل كبير 

كما وعدوا".
آالف   3 نحو  ع��ودة  على  سابقاً  اتفاقاً  "ه��ن��اك  أن  وأك��د 
منتسب سابق لأجهزة األمنية العاملة في قطاع غزة، على 

أن يتم البدء في تنفيذ العودة التدريجية لباقي العناصر".
وحذر الزق من احملاصصة في القضية األمنية وتقاسم 
األجهزة األمنية، مشدداً على أهمية إبعاد األجهزة عن العمل 

السياسي.
السياسي  املكتب  عضو  قديح،  العزيز  عبد  دعا  ب��دوره، 
جل��ب��ه��ة ال��ن��ض��ال ال��ش��ع��ب��ي، إل���ى ت��رج��م��ة ات��ف��اق امل��ص��احل��ة 
أن  إل��ى  الفتاً  ال��واق��ع،  أرض  على  ملموسة  عملية  بخطوات 
عربية  حاضنة  تأمني  يتطلب  االتفاق  تطبيق  في  "النجاح 
حل��م��اي��ت��ه، وت��وف��ي��ر م��ق��وم��ات احل��م��اي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ه في 
الهادف  اإلسرائيلي  واالبتزاز  األميركية  الضغوط  مواجهة 

لتعطيل املصاحلة الفلسطينية".
وط��ال��ب ق��دي��ح ب��وض��ع آل��ي��ات جل��دول��ة م��راح��ل تنفيذ 
ال���ذي مت حت��دي��ده،  الزمني  السقف  االت��ف��اق، وع���دم جت���اوز 
تغليب  يتطلب  عام  وطني  شأن  التنفيذ  "متابعة  أن  مؤكداً 

املصالح الوطنية العليا لشعبنا فوق كل اعتبار".

الشّوا: حكومة الكفاءات تسهل التعامل مع 
العالم

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ح�����ذرت ال���ن���ائ���ب امل��س��ت��ق��ل ف���ي امل��ج��ل��س 
اتفاقية  تنفيذ  ف��ي  إخ��الل  أي  م��ن  ال��ش��وا  راوي���ة  التشريعي 
إل��ى ع��واق��ب ال حتمد عقباها"،  امل��ص��احل��ة، "ألن��ه س��ي��ؤدي 
أن "تشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات مهنية  مؤكدة 

من  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  السياسي  ال���دور  وت���رك 
شأنه أن يساعد احلكومة على التعامل مع العالم".

وتعتقد الشّوا أن "مهام احلكومة يجب أن تشمل البدء 
الفوري والفاعل في إجناز مهامها الكبيرة والكثيرة، السيما 
التشريعية  لالنتخابات  والتحضير  غ���زة،  ق��ط��اع  إع��م��ار 
املتردي  االقتصادي  للوضع  احلياة  وإع���ادة  والرئاسية، 
املصالح  وحتقيق  الفلسطينية،  املناطق  وبقية  القطاع  في 
قضايا  ومنها  موحد،  بشكل  الفلسطيني  للشعب  احلياتية 
ال��ع��ام��ة، وإص���دار  الثانوية  احل��ج وال��ع��م��رة، وام��ت��ح��ان��ات 
جوازات السفر ملواطني القطاع بسهولة، وتيسير التصدير 
واالستيراد، وحتى مطالبة املجتمع الدولي بالضغط على 
والضفة  غزة  قطاع  بني  اآلم��ن  املمر  فتح  أجل  من  إسرائيل 
الغربية، الذي بدونه سيبقى االنقسام اجلغرافي قائماً بني 

شقي الوطن".

الشقاقي: جلنة عربية في غزة مُلراقبة عمل 
اللجنة األمنية

جتمع  رئيس  الشقاقي،  العزيز  عبد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
التي  العربية  األمنية  اللجنة  "إن  املُستقلة،  الشخصيات 
األج��ه��زة  هيكلية  ب��ن��اء  إع����ادة  ع��ل��ى  ستعمل  غ���زة  ستصل 
وواضحة  عالية  مهنية  أس��س  على  الفلسطينية  األمنية 
ل��ل��ج��م��ي��ع، وت��ن��ظ��ي��م م��ه��ام��ه��ا، وحت���دي���د ح��ج��م��ه��ا وع��دده��ا 

وتدريب أفرادها".
ونوه إلى أن "اللجنة العربية ستبقى في غزة ملُراقبة 
عمل اللجنة األمنية واألجهزة واخلروقات التي قد حتدث 

خالل سير عمل تلك األجهزة على األرض".
وأك����د أن "امل���ل���ف األم���ن���ي ب��رم��ت��ه، وت��رت��ي��ب األج��ه��زة 
أعضاء  حتديد  يتم  ولم  بعد،  ُيبحث  لم  وضبطها،  األمنية 
يكون  "ل��ن  أن��ه  م��ؤك��ًدا  اآلن"،  حتى  وصالحياتهم  اللجنة 
االنتقالية  الفترة  خ��الل  األمنية  األجهزة  في  تغيير  هناك 

للحكومة".
ثالثة  لتشكيل  ات��ف��اق  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ال��ش��ق��اق��ي  وك��ش��ف 
التي ستضم  ال��داخ��ل��ي،  ق��وى األم��ن  أج��ه��زة رئيسية، ه��ي: 
ال��ش��رط��ة واألم����ن ال��داخ��ل��ي "ال���وق���ائ���ي" وال���دف���اع امل��دن��ي 
املُخابرات  جهاز  ه��و  الثاني  واجل��ه��از  واحل��م��اي��ة،  واألم���ن 
العامة، وسيكون ُمستقالً ولن تدخل فيه أية أجهزة أخرى، 
واجلهاز الثالث األمن الوطني يعمل ضمنه جيش التحرير 

الفلسطيني التابع ملنظمة التحرير.
ونوه إلى أن "اللجنة األمنية سيتم تشكيلها من ضباط 
أن  م��ؤك��داً  ع��ب��اس"،  الرئيس  م��ن  مب��رس��وم  ومهنيني  كبار 
"اتفاقاً مت حول عقيدة األجهزة األمنية وفق معايير معينة 
القانون  من   84 امل��ادة  من  واح��دة  جملة  إضافة  خ��الل  من 
األساسي تقول )وحدة وحماية احلقوق املشروعة للشعب 

الفلسطيني(".
األجهزة  دور  إلى  أيضاً  تطرق  االتفاق  أن  على  وش��دد 
أي  وأن  والقطاع،  الضفة  في  املقاومة  حماية  في  األمنية 
ال��ض��ام��ن لذلك  أن  م��ؤك��داً  م��ع��اجل��ت��ه،  ي��ح��دث ستتم  خ���رق 

اللجنة األمنية العربية.
وح��ول م��ا استجد على ال��ُرت��ب وال��وظ��ائ��ف؛ س��واء في 
أن  الشقاقي  ّب��ني   ،2007 ح��زي��ران  بعد  القطاع  أو  الضفة 
"األمور ستكون غاية في اجلدية واحليادية واملوضوعية 
أن  إل��ى  الف��ت��اً  فيها"،  أح��د  ُيظلم  ل��ن  معايير  على  ومبنية 
فهي  البعض،  يتصورها  التي  بالسهولة  ليست  "األم��ور 

بحاجة لوقت".

إلى  القاهرة  في  الفلسطينية  الفصائل  توصلت  أن  ما 
اتفاق إلنهاء االنقسام السياسي على الساحة الفلسطينية 
املتعلقة  والتوقعات  ال��ت��س��اؤالت  م��ن  كثير  ارتفعت  حتى 
بدءاً من القدرة على إنهاء االنقسام وصمود االتفاق، مروراً 
القضايا  حل  بكيفية  املتعلقة  واألسئلة  التساؤالت  بطرح 
ومنظمة  واحلكومة  األم��ن  مجاالت  في  وبخاصة  العالقة، 
ال��ت��ح��ري��ر واالن��ت��خ��اب��ات، ب��ع��د أن وف���ر ات��ف��اق امل��ص��احل��ة 

اخلطوط العامة دون اخلوض في التفاصيل الدقيقة.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن إع�����الن اجل��م��ي��ع مت��س��ك��ه ب��إجن��اح 
املصاحلة والتطبيق األمني لالتفاق، فإن كثيراً من املراقبني 
منطلقني  تفاق،  اال  تطبيق  في  صعوبة  مواجهة  يتوقعون 

من مقولة أن الشيطان يكمن في التفاصيل.
حركة  سر  أم��ني  سمهدانة،  أب��و  الله  عبد  الدكتور  وق��ال 
إن  برملانية"،  "آف��اق  ل�  حديث  في  غ��زة،  قطاع  في  "فتح" 
احلركة حريصة على إجناح االتفاق إلنهاء االنقسام املدمر 

الذي استفادت منه إسرائيل.
املصري  ال��دوري��ن  فعالية  على  سمهدانة  أب��و  وي��راه��ن 
والعربي إلجناح االتفاق ومراقبته، مؤكداً أن اللجان املشرفة 

على تطبيق االتفاق ستكون حتت إشراف مصري وعربي.
أن  وأتوقع  عملها،  اللجان  تبدأ  لم  اآلن،  حتى  وأض��اف: 
تبدأ اللجان العمل نهاية األسبوع األول بعد توقيع االتفاق.

كما توقع أبو سمهدانة أن يعود منتسبو األجهزة األمنية 
واملوظفني في الوزارات كافة إلى أعمالهم كاملعتاد، الفتاً إلى 

أن ذلك مرتبط بعمل اللجان.

املعتقلون السياسيون
وت���ب���دي ح���رك���ة "ح���م���اس" اه��ت��م��ام��اً مب��ل��ف امل��ع��ت��ق��ل��ني 
أهمية  األكثر  باعتباره  الفلسطينية  السجون  السياسيني في 
وعلى رأس األولويات التي ال ميكن القفز عنها، وفق ما جاء 
عضو  ال��ب��ردوي��ل  ص��الح  بها  أدل��ى  صحافية  تصريحات  ف��ي 
املكتب السياسي حلركة "حماس"، الذي أكد أن حل هذا امللف 
يساهم في بناء جسور الثقة وتعزيز الشعور بأن هذا االتفاق 
قابل للتطبيق، الفتاً إلى أنهم أصروا وسيظلون مصرين على 

ضرورة أن يتم اإلفراج فوراً عن املعتقلني السياسيني.
البردويل أن تكون األمور "أكثر صعوبة إن لم  وتوقع 

حتل قضية املعتقلني السياسيني".
ك��م��ا ت��ص��ر "ح��م��اس" ع��ل��ى أن ت��ؤم��ن امل��ص��احل��ة ثالثة 
يتوافق  وطني  سياسي  برنامج  على  االت��ف��اق  تشمل  أم��ور 
إعادة  خالل  من  ناظمة،  مرجعية  تؤمن  وأن  اجلميع،  عليه 
اجلهاد  وحركة  "حماس"  مبشاركة  التحرير  منظمة  بناء 
اإلسالمي وكل اجلهات الفلسطينية، إلى جانب تأمني شراكة 

سياسية وأمنية حقيقية.

هنّية: التخوفات مشروعة
حد  إلى  املقال،  ال��وزراء  رئيس  هنية،  إسماعيل  ويذهب 
املصاحلة.   مصير  حول  مشروعة  تخوفات  هناك  إن  القول 
قطاع  في  والوجهاء  السياسيني  من  كبير  حشد  أم��ام  وأك��د 
غ����زة أن "ال��ت��ح��دي��ات م���وج���ودة وال���ط���ري���ق ف��ي��ه ع��ق��ب��ات، 
وي��وج��د ت��خ��وف��ات م��ن االح���ت���الل، إل���ى ج��ان��ب اخل����وف من 
واحلكومة  املصاحلة  م��ع  واألوروب����ي  األم��ي��رك��ي  التعاطي 
استيعاب  على  الفلسطينية  القدرة  من  والتخوفات  املقبلة، 

االستحقاقات املترتبة على املصاحلة".
وعن املطلوب إلجناح املصاحلة؛ أكد هنّية على ضرورة 
"تشمل  عملية  خ��ط��وات  ب��أرب��ع  عليه  التوقيع  مت  م��ا  تنفيذ 
املستقلني  على  والتوافق  الوطني،  التوافق  حكومة  تشكيل 
الذين سيكونون ضمن القيادة الوطنية املؤقتة، والعمل على 
إطالق سراح كل املعتقلني السياسيني بال استثناء، وإطالق 

خطاب إعالمي إيجابي ووقف احلمالت اإلعالمية".
اللجنة  تشكيل  االت��ف��اق  يشمل  "أن  أهمية  إل��ى  ون���وه 
االنتخابات  جلنة  تشكيل  على  واالت��ف��اق  العليا،  األم��ن��ي��ة 
االنتخابات  محكمة  تشكيل  على  واالتفاق  بالتوافق،  العليا 

كما نص االتفاق".
سياسي  برنامج  وج��ود  "أهمية  ع��ن  هنّية  حت��دث  كما 
تفعيل  جانب  إل��ى  متروكة،  املسائل  تبقى  ال  حتى  مشترك 
الثقة  سيمنح  م��ن  ف��ه��و  الفلسطيني،  التشريعي  امل��ج��ل��س 

للحكومة القادمة ويقود العملية التشريعية".
وشدد على ضرورة "التطبيق األمني واملتوازي لالتفاق 
في الضفة أو القطاع، وتطبيق االتفاق بكل حذافيره، وعدم 

اخلضوع لالبتزاز السياسي واملالي".



5 آفاق
برملـــــــــــانية

حركتي  ب��ني  املصاحلة  ات��ف��اق  توقيع  م��ن  ال��رغ��م  على 
"ف��ت��ح" و"ح���م���اس"، ف��ي ال��ع��اص��م��ة امل��ص��ري��ة ال��ق��اه��رة 
مؤخراً، فإن حتقيق املصاحلة على األرض ال يبدو يسيراً، 
بالغة  أض���راراً  خلفت  االنقسام  من  سنوات  أن  وبخاصة 
وأح��دث��ت  ونسيجه،  الفلسطيني  املجتمع  بنية  أص��اب��ت 

شرخاً عميقاً بني أطيافه.
إلى  الفلسطيني  للشأن  ومتابعون  سياسيون  وتنبه 
االنقسام،  حالة  على  املترتبة  االجتماعية  اآلث��ار  خطورة 
فأكد بعضهم أن األضرار االجتماعية كانت أعمق وأخطر 
وهذا  الفلسطينية،  السياسية  احلالة  أص��اب  مما  بكثير 

يحتاج إلى عالج معمق، وعمل متعاون من قبل اجلميع.
ح��وارات  ف��ي  شكلت  التي  املصاحلة  جلنة  أن  وي��ب��دو 
ال��ق��اه��رة ال��ع��ام 2009، س��ت��واج��ه ص��ع��وب��ات ك��ب��ي��رة في 
واسترضاء  املجتمعية،  اللحمة  إعادة  في  أهدافها  حتقيق 
ع���ائ���الت ال��ض��ح��اي��ا، م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت���ع���اون ك��اف��ة اجل��ه��ات 
صالحيات  ومنحها  معها،  واألهلية  واحلزبية  احلكومية 
السلم  من  حالة  حتقيق  في  ملساعدتها  كبيرة،  وإمكانات 
لترسيخ  م��ل��ح��ة  ض�����رورة  ت����زال  وال  ك��ان��ت  امل��ج��ت��م��ع��ي، 

مصاحلة حقيقية على األرض.

صعوبات وطموحات
املصاحلة  جلنة  عضو  ن��اص��ر  ص��ال��ح  أك��د  جانبه،  م��ن 
ف��ي ح����وارات ال��ق��اه��رة، ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي للجبهة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ني، ف���ي ح��دي��ث ل���� "آف����اق 
ال��ل��ج��ان،  ب��رمل��ان��ي��ة"، أن جل��ن��ة امل��ص��احل��ة تعتبر م��ن أه���م 
على  االتفاق  وتقبل  تطبيق  جن��اح  يضمن  مهامها  وجن��اح 
ترتب  م��ا  م��ع��اجل��ة  ب��ه��دف  شكلت  أن��ه��ا  م��وض��ح��اً  األرض، 
األف��راد واجلماعات  على االنقسام من قضايا مست بعض 

وأضرت بهم.
العام  في  ناقشوا  اللجنة  "أعضاء  أن  ناصر  وأوض��ح 
2009 جملة من املقترحات ومت التوصل لتوافقات عدة"، 
الفتا إلى أن اللجنة املذكورة كانت أولى اللجان التي أنهت 
عملها في القاهرة، وتوصلت إلى توافق كامل ما بني جميع 

الفصائل، دون أي اعتراضات أو حتفظات.
ف���وراً،  عملها  ستباشر  ال��ت��ي  "اللجنة  أن  إل��ى  وأش���ار 
التحريض  أن����واع  جميع  ل��وق��ف  ال��ب��داي��ة  ف��ي  وس��ت��س��ع��ى 
اإلعالمي، وستبدأ بعقد لقاءات جماهيرية في املناطق كافة، 
السياسية  القوى  فيها  مبا  كافة،  املجتمع  فئات  مبشاركة 
ومؤسسات املجتمع املدني، واخلبراء، والوجهاء، من أجل 

ضمان حتقيق أفضل نتائج ممكنة".
املتخصصة  اللجان  من  مجموعة  أن  إل��ى  ناصر  ون��وه 
في  متخصصاً  سيكون  بعضها  األم،  اللجنة  عن  ستنبثق 
اآلخر  والبعض  الضحايا،  إلى  األض��رار وسيستمع  حصر 
سيعد مليثاق شرف وطني، وأخرى ستبحث سبل وآليات 
متخصصة  جلان  إلى  إضافة  الفلسطيني،  القانون  تفعيل 

أخرى.
اللجنة بتعاون ومساندة من  وتوقع ناصر أن حتظى 
الفصائل، مؤكداً  فيها  الفلسطيني كافة، مبا  املجتمع  فئات 
متسامح،  مجتمع  بطبيعته  الفلسطيني  "امل��ج��ت��م��ع  أن 
أج��ل  م��ن  سيعمل  اجل��م��ي��ع  ف���إن  ل���ذا  للمصاحلة،  م��ت��ش��وق 

حتقيق أهداف اللجنة".
للمتضررين،  املنوي دفعها  التعويضات  وفيما يخص 
أكد ناصر أن اللجان املتخصصة ستقدم تقارير عن احلاالت 
واألشخاص املتضررين، وسيتم حتديد امليزانية الالزمة، 
اجتماعات  ف��ي  ن��وق��ش��ت  ال��ت��م��وي��ل  أن "م��ص��ادر  م��وض��ح��اً 
تشكيل  أبرزها  التصورات،  من  جملة  وضع  ومت  القاهرة، 
الفلسطينية  احل��ك��وم��ة  ت��س��اه��م  ل��ل��ت��ع��وي��ض��ات،  ص��ن��دوق 
إضافة  اآلخ���ر،  للجزء  تبرعات  جتمع  فيما  منه،  ج��زء  ف��ي 

ملساهمات أخرى".
القانون،  تفعيل  هو  اللجنة  عمل  بنود  أه��م  أن  وأك��د 
التعويض  مبدأ  سترفض  التي  "ال��ع��ائ��الت  أن  موضحاً 

محمد اجلمل

على  للقانون،  اللجوء  ف��ي  احل��ق  لها  سيكون  ال��دي��ة،  أو 
أن ي��ص��در ف��ي ال��ن��ه��اي��ة م��ي��ث��اق ش���رف ي��ض��ع ح���داً لكافة 
ال��ت��ج��اوزات واالن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ح��دث��ت، وي��ض��م��ن ع��دم 

تكرارها مستقبالً".
وعلى الرغم من إقراره بالصعوبات واملعيقات التي قد 
تواجه عمل اللجنة، فإن ناصر ناشد املواطنني والفصائل، 
والتعاون  الصعاب،  تلك  لتذليل  العمل  ك��اف��ة،  واجل��ه��ات 
للوصول إلى مجتمع متسامح، يصفح أفراده عن املاضي، 
مع  الوحيد  تناقضهم  فيه  يكون  ج��دي��داً،  ع��ه��داً  وي��ب��دأون 
الفلسطينيني  وح��اص��ر  األرض،  س��ل��ب  ال����ذي  االح���ت���الل، 

وقتلهم.

التصالح ضرورة وطنية
املركزية  اللجنة  عضو  ج��رغ��ون،  زي���اد  أك��د  ب����دوره، 
جلنة  ع��ض��و  ف��ل��س��ط��ني،  ل��ت��ح��ري��ر  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للجبهة 
احلوار الوطني في القاهرة، أن اجلميع يدرك أهمية جلنة 
املصاحلة في الفترة املقبلة، وحساسية عملها، باعتبارها 
تتعامل مع عائالت ضحايا وأناس فقدوا أعزاء أو عاشوا 

معاناة.
على  برملانية"،  "آف��اق  ل�  حديثه  في  جرغون  وش��دد 
أهمية دعم هذه اللجنة، باعتبارها املتخصصة في حتقيق 
الذي  االجتماعي  النسيج  بناء  وإع��ادة  املجتمعي،  السلم 

تهتك بفعل االنقسام.
وأق����ر ب��ص��ع��وب��ة م���ا ت��واج��ه��ه ال��ل��ج��ن��ة م���ن حت��دي��ات، 
أن  موضحاً  طويلة،  كانت  االن��ق��س��ام  فترة  أن  وبخاصة 
امل��ت��ح��اوري��ن ف��ي ال��ق��اه��رة ق��دم��وا ج��م��ل��ة م��ن امل��ق��ت��رح��ات 
في  ال��ل��ج��ن��ة، وض���م���ان جن��اح��ه��م  أع���ض���اء  ع��م��ل  لتسهيل 
املناطق  في  ولقاءات  مؤمترات  تنظيم  بينها  من  مهمتهم، 
الضحايا  وأهالي  املجتمع  وقادة  فصائل  مبشاركة  كافة، 

واملتضررين.
مهمتها،  في  اللجنة  بنجاح  أمله  عن  جرغون  وأع��رب 
ستدعم  الفصائل  وباقي  الدميقراطية  اجلبهة  أن  مؤكداً 
الوقت  في  مبيناً  فيها،  العاملني  وتساعد  وت��ؤازر  عملها، 
أبرزها  بالنجاح،  كللت  مماثلة  عربية  جت��ارب  أن  ذات��ه، 
جلان  جنحت  حيث  األه��ل��ي��ة،  احل��رب  بعد  لبنان  جتربة 
املجتمعي، ومتكن  النسيج  إعادة  مصاحلة مجتمعية في 

اللبنانيون من طي صفحة املاضي وبدء مرحلة جديدة.
ودع���ا امل��واط��ن��ني، وب��خ��اص��ة ع��ائ��الت ال��ض��ح��اي��ا، إلى 

ومساعدتها  اللجنة،  عمل  مع  كاملة  بإيجابية  التعاطي 
في حتقيق أهدافها، التي تعتبر جزءاً أساسياً من حتقيق 
ضد  الوطني  النضال  ملعركة  للتفرغ  شاملة،  مصاحلة 

االحتالل.

مطالبة بتشكيل "وزارة املصاحلة الوطنية"
جمعة،  أش��رف  البرملانية  "فتح"  كتلة  عن  النائب  أما 
عضو وفد احلركة في حوارات القاهرة، فأكد أن املصاحلة 

االجتماعية أهم من املصاحلة السياسية.
أهمية  ي��درك اجلميع  أن  وش��دد جمعة على "ض���رورة 
وخطورة هذا النوع من املصاحلة، فبدونها سيبقى نسيج 
املجتمع متهتكاً، وستبقى الفرقة بني األشقاء، ورمبا حتدث 

عمليات انتقام تقود إلى إشكاالت كبيرة".
مبهمة  مكلفة  جهة  أو  جلنة  أي��ة  تعطى  ب��أن  وأوص���ى 
وقتاً  متنح  وأن  واسعة،  صالحيات  املجتمعية  املصاحلة 
الكبيرين  الفصيلني  قبل  م��ن  كبير  بدعم  وحتظى  ك��اف��ي��اً، 
أه��ل��ي��ة وهيئات  ت��س��ان��ده��ا جل���ان  ال��ف��ص��ائ��ل، وأن  وب��اق��ي 
اللجنة  أعضاء  يتعامل  أن  ض��رورة  إلى  إضافة  مجتمعية، 
م��ع ك��ل ح��ال��ة ع��ل��ى ح����دة، وي��ت��م إرض����اء ع��ائ��ل��ة الضحية 

بالطريقة املناسبة، لضمان صفحها.
وكرر جمعة اقتراحاً كان نادى به سابقاً، ويتلخص في 
ضرورة تشكيل وزارة جديدة حتت اسم "وزارة املصاحلة 
الوطنية"، ملدة عام أو عامني، يقودها وزير محايد، وتكون 
مهمتها إعادة ترميم النسيج االجتماعي املتهتك، وإزالة كل 

آثار االحتقان التي نشأت طوال السنوات املاضية.
إيجابي  دور  لعب  إل��ى  احمللية  اإلع���الم  وس��ائ��ل  ودع��ا 
املقبلة،  الفترة  ف��ي  املصاحلة  وزارة  أو  للجنة،  ومساند 

للمساعدة في حتقيق األهداف والغايات املذكورة.
الفلسطيني،  املجتمع  بوعي  ثقته  ع��ن  جمعة  وأع���رب 
على  الضحايا،  عائالت  مقدمتهم  وف��ي  اجلميع،  وح��رص 
متمنياً  حقيقية،  مصاحلة  وحتقيق  االنقسام  صفحة  طي 
جتاوز اخلالفات املجتمعية، وفتح صفحة جديدة عنوانها 

التسامح والتآخي بني كل الفلسطينيني.

دور املؤسسات
م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د ع��ص��ام ي��ون��س، م��دي��ر م��رك��ز امل��ي��زان 
حل��ق��وق اإلن���س���ان، أن ه��ن��اك أه��م��ي��ة خ��اص��ة ل��ع��م��ل جلنة 
أية  ف��إن  اجتماعية،  مصاحلة  حتقيق  ف��ب��دون  امل��ص��احل��ة، 

معاجلة سياسية ستكون ناقصة وغير مكتملة.
وأوض����ح ي��ون��س ف��ي ح��دي��ث ل��� "آف����اق ب��رمل��ان��ي��ة"، أن 
التسامح  ب��ت��ج��ارب  م��ل��يء  الفلسطيني  املجتمع  "ت��اري��خ 
أه��داف��ه��ا"،  ستحقق  النهاية  ف��ي  اللجنة  ف��إن  ل��ذا  وال��ع��ف��و، 
االجتماعية،  القضايا  أن تعالج  لكنه شدد على "ض��رورة 
وبخاصة قضايا الدم، مبسؤولية عالية، السيما أن معظم 
عائالت الضحايا ال تعرف اجلناة، فاألمر بحاجة إلى جهة 

تتحمل املسؤولية، وتسترضي عائالت الضحايا".
وشدد على أن "املوضوع بحاجة إلى معاجلات معمقة، 
الضحية  قبول  يضمن  مبا  السطحية،  املعاجلة  عن  بعيداً 

واجلاني، لضمان استتباب السلم املجتمعي".
أفريقيا  جنوب  كتجربة  مماثلة،  لتجارب  النظر  وأي��د 
للمجتمع  منها  يصلح  م��ا  وأخ���ذ  ل��ب��ن��ان،  أو  األرج��ن��ت��ني  أو 
الفلسطيني، ومحاولة تطبيقه، أو على األقل االستفادة منه.
امل���دن���ي،  امل��ج��ت��م��ع  م���ؤس���س���ات  ي���خ���ص دور  وف���ي���م���ا 
وبخاصة مؤسسات حقوق اإلنسان، في إجناح املصاحلة 
فئات  تشارك  أن  ض��رورة  على  يونس  ش��دد  االجتماعية، 
املهم،  الوطني  العمل  ه��ذا  ف��ي  كافة  ومؤسساته  املجتمع 
التحديد  وجه  على  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  أن  موضحاً 

ميكنها لعب دور إيجابي ومهم في هذا املوضوع.
خبرات  م��ن  لديها  مب��ا  املؤسسات  "تلك  أن  إل��ى  ون��وه 
كبيرة ميكن أن تلعب دوراً توعوياً مهماً، يساعد في إعادة 
اللحمة للمجتمع، كما ميكنها أن تقدم اإلسناد الفني للجان 
قانونية  مشورات  تقدمي  إمكانية  إلى  إضافة  املتخصصة، 
اجتماعية  مصاحلة  حتقيق  ضمان  أجل  من  األم��ر،  لزم  إذا 

حقيقية تعيد للمجتمع حلمته وترابطه".

دية وقصاص
االقتتال  ضحايا  أحد  شقيق  عنزة،  أبو  سامي  املواطن 
حالة  وإنهاء  املصاحلة  حتقيق  أهمية  على  شدد  الداخلي، 
االنقسام الذي استمرت سنوات، لكن ذلك على حد تعبيره 
"ال ميكن أن يضيع حقوق العائالت، أو يترك اجلناة طلقاء 

دون حساب".
إلى أن "أية مصاحلة يجب أن تأخذ  وأش��ار أبو عنزة 
يرتضي  ال  فمن  الضحايا،  عائالت  إرض��اء  االعتبار  بعني 
الدية كعائلته، يجب أن يأخذ حقه بالقصاص من قتلة أو 

قاتل شقيقه أو قريبه".
لعدم  ضمانة  ميثل  القتلة  ه���ؤالء  "ع��ق��اب  أن  واعتبر 
نفسه  له  تسّول  من  لكل  ورادع��اً  اجلرائم،  هذه  مثل  تكرار 

ارتكاب أفعال مماثلة".
بيته  وه��دم  جنله  قتل  وق��د  عاشور،  أحمد  املواطن  أم��ا 
امل��ك��ون م��ن ط��واب��ق ع���دة، خ���الل االق��ت��ت��ال ال��داخ��ل��ي ال��ع��ام 
عاشت  املذكور  املنزل  تقطن  كانت  أسر   6 أن  فأكد   ،2007
وتعيش ظروفاً قاسية خالل السنوات املاضية بسبب فقد 
املأوى، كما أن مقتل ابنه إياد ال يزال يحزنهم، وبخاصة أنه 

سقط بأيد فلسطينية.
وعلى الرغم مما ألم بهم من فاجعة ومعاناة استمرت 
أرب���ع س��ن��وات، ف��إن ع��اش��ور ي��رى ف��ي امل��ص��احل��ة ض��رورة 
غيور  فلسطيني  كأي  حتقيقها  انتظر  أنه  ويؤكد  وطنية، 

على مصلحة بلده.
ونوه عاشور إلى أنه على استعداد لطي صفحة املاضي 
مبآسيها والتسامح، شريطة أن يأخذ حقه في مسكن آمن 
وتعويض كاٍف، وفق ما يقره أي قانون، أو تراه أية جلنة 

مكلفة بتعويض املتضررين.
وأكد أن "فلسطني وقضيتها أكبر من أي جرح أو ألم"، 
ق��ائ��الً: سأكظم غيظي وأع��ف��و وأص��ف��ح، م��ن أج��ل أن تعود 

املياه ملجاريها، ويعود الفلسطينيون موحدين.
منزله  أثاث  نقل  في  مشغوالً  كان  الذي  عاشور،  ودعا 
املنزل  مالك  منه  طلب  أن  بعد  جديد،  مستأجر  منزل  إل��ى 
إلى  الضحايا كافة  إخالءه في غضون 48 ساعة، عائالت 

العفو والصفح إلجناح املصاحلة.

أعباء ثقيلة أمام جلنة املصاحلة في ترميم النسيج االجتماعي
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من جديد يعود موضوع االنتخابات احمللية إلى واجهة 
توقيع  بسبب  مجددا  التأجيل  بوابة  من  ولكن  األح���داث، 

اتفاق املصاحلة هذه املرة..
ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذه األي�����ام م���ن ال���ع���ام امل���اض���ي ك��ان��ت األج����واء 
اقترب  عندما  الوطيس  حامية  الغربية  الضفة  في  االنتخابية 
موعد إجراء هذه االنتخابات التي كانت مقررة في متوز 2010.
مجلس  أص����دره  ق���رار  بسبب  تكتمل  ل��م  األج����واء  ه���ذه 
رمبا  مختلفة،  ألسباب  االنتخابات  موعد  بتأجيل  ال��وزراء 
ظل بعضها مضمراً، وما كان من القوى والفصائل الوطنية 
وامل��ؤس��س��ات احل��ق��وق��ي��ة إال ال��ل��ج��وء إل���ى ال��ق��ض��اء، ال��ذي 
أق��ر ببطالن ق��رار رئ��اس��ة ال����وزراء، وض���رورة إج���راء هذه 

االنتخابات في أقرب وقت ممكن.
والتزاماً بقرار احملكمة العليا، جرى حتديد التاسع من 
املجالس  انتخابات  املقبل موعداً جديداً إلجراء  شهر متوز 
بشأن  امل��ق��ال��ة  احل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  ممانعة  ظ��ل  ف��ي  احمللية 

إجرائها في قطاع غزة، ومقاطعتها في الضفة الغربية.

جلنة االنتخابات تقترح تأجياًل قصيرًا
هذا قبل بداية شهر أيار احلالي الذي حمل في جعبته 
»فتح«  حركتي  بتوقيع  ال��ك��ث��ي��رون  يتوقعها  ل��م  م��ف��اج��أة 
و«حماس« على اتفاق املصاحلة الوطنية إلنهاء االنقسام، 
مت  أن  إلى  معلقاً،  احمللية  االنتخابات  مصير  أصبح  وهنا 

حسمه بقرار حكومي لصالح التأجيل.
يوم  لها  جلسة  ف��ي  ف��ي��اض  س��الم  حكومة  أعلنت  فقد 
17 أيار اجلاري، أن االنتخابات احمللية ستجرى يوم 22 
بيان مجلس  اجل���اري.  وج��اء في  العام  األول  من تشرين 
الوزراء أنه قرر تأجيل املوعد باالستناد إلى رسالة جلنة 

االنتخابات املركزية بهذا اخلصوص.
وكان د. حنا ناصر، رئيس جلنة االنتخابات املركزية 
في فلسطني، قال في حديث ل� »آفاق برملانية«، قبل صدور 
الدكتور  ال��وزراء  رئيس  إلى  رسالة  بعثنا  التأجيل:  ق��رار 
احمللية  االنتخابات  تأجيل  عليه  واقترحنا  فياض،  سالم 
امل��ق��رة ف��ي ال��ت��اس��ع م��ن مت���وز ال���ق���ادم ب��ع��د ت��وق��ي��ع ات��ف��اق 
املصاحلة الفلسطينية ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر، حتى 

يتسنى للفرقاء كلهم املشاركة في االنتخابات.
وأضاف ناصر: إن قرار تأجيل االنتخابات أو إجرائها 
في موعدها تتخذه احلكومة، وقد جاء اقتراحنا كجزء من 
املصاحلة  موضوع  أخذ  يجب  أنه  حيث  املصاحلة،  عملية 

بعني االعتبار.
بالترتيب  ن��ق��وم  حتى  ي��وم��اً   90 إل��ى  نحتاج  وت��اب��ع: 

لالنتخابات في قطاع غزة كي تتزامن مع الضفة.
امل��رك��زي��ة حلركة  اللجنة  األح��م��د، ع��ض��و  ع���زام  وك���ان 
»فتح«، قال في تصريحات صحافية نشرت يوم 12 أيار، 
أنه اتفق ونائب رئيس املكتب السياسي حلركة »حماس« 
د. موسى أبو مرزوق، على التوجه إلى احلكومة، متمنني 
الضفة  ف��ي  ل��ك��ي جت���رى  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه  ت��أج��ي��ل  عليها 
الفصائل وجلنة  الغربية وقطاع غزة.  ووقع االتفاق بني 
االنتخابات املركزية على تأجيل االنتخابات البلدية حتى 

جتري في الضفة والقطاع معاً.
فلسطينية  مصادر  عن  نقالً  إعالمية  وسائل  وأش��ارت 
امل��رك��زي��ة وج��ه رسالة  إل��ى أن رئ��ي��س جلنة االن��ت��خ��اب��ات 
أم��ام  ت��ق��ف  أن��ه��ا  ف��ي��ه��ا  أب��ل��غ��ه��ا  الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة  إل���ى 
الضفة  في  البلدية  االنتخابات  إج��راء  أوالً،  هما:  احتمالني 
متوز  شهر  من  التاسع  وه��و  احمل��دد  موعدها  في  الغربية 
عن  تقل  ال  ملدة  غزة  قطاع  في  االنتخابات  وتأجيل  املقبل، 
بعمليات  القيام  أجل  من  يوماً   90 البالغة  القانونية  املدة 
التسجيل والتدريب وغيرها من اإلجراءات املطلوبة إلجراء 
االنتخابات.  أما اخليار الثاني فهو تأجيل االنتخابات في 
الضفة والقطاع بشكل متزامن ملدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ 
غزة  قطاع  إل��ى  الفنية  طواقمها  إرس���ال  م��ن  اللجنة  متكن 

للشروع في عملية التحضير لالنتخابات.

رفض الربط بني االنتخابات احمللية والعامة
للجميع«،  »الوطن  قوائم  باسم  املتحدث  نزال  عمر  أما 
املجال  وفتح  الوطنية  املصاحلة  حتقيق  »بعد  أن��ه  ف��رأى 

االنتخابات احمللية .. تأجيل في ضوء اتفاق املصاحلة
سحر حنني

أمام إمكانية إجراء االنتخابات في الضفة والقطاع بشكل 
متزامن انسجاماً مع القانون، كان ال بد فعالً من تأجيل هذه 
االنتخابات، على أن يكون ذلك لفترة زمنية محددة، وهي 
الفترة الالزمة للجنة االنتخابات إلمتام إجراء هذه العملية 

في قطاع غزة«.
وق����ال: ك��ن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن ف��ت��رة 3-4 أش��ه��ر، وال مانع 
االنتخابات  ربط  رفضنا  ولكننا  تأجيل،  هكذا  مبثل  لدينا 
مبعنى  أي  والرئاسية؛  التشريعية  باالنتخابات  احمللية 
متاماً  تختلف  احمللية  االنتخابات  ألن  ع��ام،  مل��دة  تأجيلها 
انتخابات  كونها  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  عن 
أسس  على  يتم  فيها  وال��ت��رش��ي��ح  سياسية،  غير  خدمية 
مختلفة، وبالتالي ليس هناك أي معنى من وراء الربط بني 

هذين النوعني من االنتخابات.

قبل املصاحلة .. الفصائل تؤكد على إجراء االنتخابات
وك���ان ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ص��ائ��ل وال��ش��خ��ص��ي��ات الوطنية 
بإجراء  االلتزام  بضرورة  املصاحلة  اتفاق  قبل  متسك  قد 
األخيرة  املتغيرات  لكن  موعدها،  في  احمللية  االنتخابات 
دفعت لتغليب خيار إجراء هذه االنتخابات بشكل مشترك 
ما  التأجيل  ف��ت��رة  ت��ت��ج��اوز  أال  على  وال��ق��ط��اع،  الضفة  ف��ي 

اقترحته جلنة االنتخابات املركزية.
وف���ي ح��دي��ث ل��� »آف����اق ب��رمل��ان��ي��ة« ق��ب��ل ت��وق��ي��ع ات��ف��اق 
العام  األم��ني  البرغوثي،  مصطفى  النائب  ق��ال  املصاحلة، 
للبلديات  االنتخابات  إج��راء  مع  نحن  الوطنية:  للمبادرة 
واملجالس احمللية في موعدها، وكنا جزءاً من احلراك الذي 
القضاء  إل��ى  إج���راء ه��ذه االنتخابات، وجل��أن��ا  م��ن أج��ل  مت 

إللغاء قرار احلكومة بإلغاء إجراء االنتخابات.
االنتخابات  تأجيل  يجوز  ال  أن��ه  البرغوثي،  ويعتقد 
من  غزة  في  إجرائها  على  املوافقة  يتم  لم  لو  حتى  احمللية 

قبل »حكومة حماس« في قطاع غزة.
وأضاف: إذا كانت هذه االنتخابات رئاسية وتشريعية لكنا 
ضد أن جترى، إال إذا جرت على أساس وحدة الوطن بالكامل، 
وب����دون أي ف��ص��ل، م���ش���دداً ع��ل��ى أن���ه غ��ي��ر امل��ق��ب��ول أن جت��رى 

انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وحدها.
إجراء  إلى  تدعو  التي  األسباب  أهم  أحد  أن  إلى  ولفت 
االنتخابات احمللية هو أن بعض املجالس احمللية لم جتَر 
فيها انتخابات منذ العام 1976؛ أي منذ 35 عاماً كاخلليل، 

ويطا، ودورا، وطولكرم، ومدينة غزة.
االنتخابات،  هذه  جترى  كي  األوان  آن  أنه  على  وشدد 
مدتها،  انتهت  مؤخراً  انتخبت  التي  املجالس  أن  وبخاصة 
وب��دأت تدخل في أزم��ات، وه��ذا األم��ر ال حل له إال بإجراء 
مصلحة  على  احل��ف��اظ  وبالتالي  ج��دي��د،  م��ن  االن��ت��خ��اب��ات 

الشعب الفلسطيني ومبدأ الدميقراطية.
غير أن البرغوثي عّبر عن أمله في أن تشمل االنتخابات 
االنتخابات  هذه  جترى  أن  نتمنى  قائالً:  والقطاع،  الضفة 

في الضفة وغزة معاً.
واتفقت عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني، النائب خالدة جرار، مع البرغوثي بشأن ضرورة 
انتخابات  كونها  م��وع��ده��ا  ف��ي  احمللية  االن��ت��خ��اب��ات  إج���راء 
وحدها  الضفة  في  االنتخابات  أجريت  لو  وقالت:  محلية.  
القضاء  إلى  سنشارك بها، ألننا كنا ضد تأجيلها، وتوجهنا 
ومحكمة العدل العليا ضد قرار احلكومة بتأجيل االنتخابات، 
وألخذ قرار بإجراء االنتخابات في موعدها، فمن حق املواطن 

أن ينتخب ممثليه في الهيئات احمللية والبلدية.
هذه  خ��وض  م��ن  ال��ي��س��ار  يتمكن  أن  نتمنى  وأض��اف��ت: 
القوائم  بعض  أن  إل��ى  الفتة  مشترك،  بشكل  االنتخابات 
مفتوح  املجال  وأن  ه��ي،  كما  ستبقى  السابقة  االنتخابية 
بشكل  امل��دن��ي  املجتمع  وشخصيات  املجتمع  م��ع  للنقاش 
أوسع، ليتم تشكيل قوائم معبرة عن شخصيات دميقراطية 

ومستقلة ويسارية.
ول���م يختلف م��وق��ف ح��رك��ة »ف��ت��ح« ع��م��ا س��ب��ق بشأن 
ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها، وذلك قبل التوصل 
ال��ع��ال��ول عضو  ق��ال محمود  امل��ص��احل��ة، حيث  ات��ف��اق  إل��ى 
اللجنة املركزية حلركة »فتح«، مفوض التعبئة والتنظيم، 
في حديث ل� »آفاق برملانية«، إن إجراء االنتخابات احمللية 

والبلدية استحقاق دميقراطي للشعب الفلسطيني.
إل��ى أن��ه ك��ان هناك ج��دل كبير في حركة »فتح«  ون��وه 
حول مسألة االستمرار في إجراء االنتخابات في ظل حالة 
االنتخابات  إجراء  كان  إذا  التساؤل عما  االنقسام، في ظل 

يكرس االنقسام أم ال.
وأوضح العالول أن »االنتخابات احمللية هي انتخابات 
وال��ق��رى  امل���دن  ف��ي  احمللية،  التجمعات  بها  ت��ق��وم  خ��دم��ات 
لذلك  محددة،  معايير  لها  االنتخابات  وهذه  الفلسطينية، 
اختيار  أج��ل  من  اجلميع  مع  التعاون  إل��ى  احلركة  تسعى 
األف��ض��ل ل��ت��خ��رج ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات ب��ن��ت��ائ��ج ت��ض��م��ن ف��وز 
أشخاص ذوي كفاءة مهنية، وقدرة على تطوير املجتمعات 

احمللية وتطوير اخلدمات للمواطن الفلسطيني«.

جدل حول شطب بعض الهيئات احمللية
ل��ي��س ب��ع��ي��داً ع���ن م��ل��ف االن��ت��خ��اب��ات، ش��ه��دت الضفة 
فياض  س��الم  حكومة  ق���رار  ض��د  شعبياً  حت��رك��اً  الغربية 
القاضي بضم عدد من الهيئات احمللية وجلان املشاريع إلى 

بلديات قريبة.
وق���ال ال��ب��رغ��وث��ي: إن م��ب��دأ ال��دم��ج ال ي��ج��وز أن يتم إال 
بالتشاور مع املجالس املعنية، وال بد من أخذ رأي املجالس 
املعنية في األمر، وإذا كان الدمج بهدف حتسني القدرة على 
حتقيق التنمية واخلدمات فهو أمر جيد، ولكن حتى يتحقق 
هذا الهدف، ال بد أن ال تتم أية عملية دمج إال مبوافقة كاملة 

من املجالس احمللية نفسها.
وأضاف: من األفضل لو مت تأجيل هذا الدمج إلى ما بعد 

إجراء االنتخابات.
االنتخابات  للجنة  التنفيذي  املدير  ويرى هشام كحيل، 
بنود  لتوضيح  جاء  اجلديد  االنتخابات  نظام  أن  املركزية، 
نظام االنتخابات للعام 2005 حول ضمان حتقيق »الكوتا« 
النسائية في موضوع االنتخابات احمللية، فضالً عن تناوله 
هذا  ويحدد  معني،  موقع  في  انتخابات  إج��راء  تعذر  ملسألة 
النظام هنا أنه ال بد أن جترى خالل أربعة أسابيع، مشدداً 

على أنه »ال عالقة لالنتخابات مبوضوع الدمج«.
اللجنة املركزية حلركة  وكان توفيق الطيراوي عضو 
ق��د ص���رح في  امل��ن��ظ��م��ات الشعبية،  م��ف��وض ع���ام  »ف��ت��ح«، 
ض���وء االح��ت��ج��اج��ات امل��ت��ص��اع��دة م��ن ع���دد م��ن ال��ق��رى ضد 
ق���رار احل��ك��وم��ة، أن ق���رار ض��م جل��ان امل��ش��اري��ع والهيئات 
ال�����وزراء ه��و ق���رار صحيح،  احمل��ل��ي��ة ال��ص��ادر ع��ن مجلس 
لكن آلية تنفيذه تهدد مبصادرة أراض فلسطينية لصالح 

املستوطنني واالحتالل اإلسرائيلي.
من  ال��ذي  القرار  في  ليست  »املشكلة  أن  الطيراوي  وبني 
التي  الصغيرة،  التجمعات  ذات  املناطق  بعض  تنمية  شأنه 
مجالس  تشكيل  وي��ج��ب  نسمة،  أل��ف  ع��ن  سكانها  ع��دد  يقل 

محلية مشتركة لهذه القرى، لكن آلية تنفيذ هذا القرار تطال 
ولها  عريقة  ق��رى  ب��ل  م��ش��اري��ع،  كلجان  مصنفة  غير  ق��رى 

مجالس قروية معترف به من قبل السلطة الفلسطينية«.
وأوضح أن »آلية ضم جلان املشاريع والهيئات احمللية 
مثل  الفلسطينية،  اخلارطة  عن  قرى  أسماء  بشطب  تهدد 
إل��ى  ال��ل��ت��ني مت ضمهما  ق���رى اج��ن��س��ن��ي��ا، ون��ص��ف ج��ب��ي��ل، 
سبسطية، وقرية جالود التي ضمت إلى قرية قريوت، في 
حني أنها ليست جلان مشاريع بل قرى معترف مبجالسها 
القروية، وهي قرى تاريخية وحتتوي على آثار قدمية جداً 
كقرية اجنسنيا التي حتوي أقدم قناة مائية في فلسطني«.

في  الناشطني  أحد  وهو  الشايب،  يوسف  الصحافي  وقال 
سيؤثر  القرار  هذا  »إن  للقرار،  واملناهضني  املوضوع  متابعة 
سلباً على نحو 145 قرية فلسطينية في الضفة، منها 50 قرية 
ألف   20 مساحتها  تبلغ  التي  جالود  قرية  منها  بها،  معترفاً 
دومن، منها 16 ألف دومن أقيمت عليها مستوطنات إسرائيلية، 

وبهذا القرار ستضم 4 آالف دومن فقط إلى قريوت«.
وت��اب��ع ال��ش��اي��ب: ف��ي ض��وء ه��ذا ال��ق��رار عندما يتوجه 
أهالي جالود مثالً إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية للمطالبة 
بأراضيهم سيتلقون ردا بعدم وجود مجلس قروي جلالود 

أصالً، بسبب شطبه مبوجب قرار فلسطيني.
ب��االن��ت��خ��اب��ات  ال��ق��رار ع��الق��ة وط��ي��دة  ورأى أن »ل��ه��ذا 
احمللية املقرر إجراؤها في متوز املقبل، حيث أنه لن يكون 
أن  موضحاً  احمللية«،  االنتخابات  في  متثيل  القرى  لهذه 
»أهالي هذه القرى سيقاطعون االنتخابات، وهذه املقاطعة 

ستقلل نسبة املشاركة في االنتخابات«.
ب��ن��اء ع��ل��ى تنسيب من  ق����ررت،  ك��ان��ت  ي��ذك��ر أن احل��ك��وم��ة 
وزي���ر احل��ك��م احمل��ل��ي خ��ال��د ال��ق��واس��م��ي، ف��ي ال��س��ادس عشر من 
في  السكانية  للتجمعات  املشاريع  »جل��ان  حل  املاضي،  أيلول 
املجاورة«،  احمللية  الهيئات  إلى  وضمها  الشمالية،  احملافظات 
وضمت القائمة 27 جتمعاً سكانياً دون األلف نسمة في محافظة 
اخلليل، وثالثة جتمعات سكانية في محافظة بيت حلم، وواحداً 

في كل من طوباس، ونابلس، وسلفيت، وطولكرم.
ق��رار  ص��در  امل��اض��ي،  الثاني  تشرين  م��ن  العاشر  وف��ي 
للتجمعات  امل��ش��اري��ع  جل���ان  »ح���ل  ع��ل��ى  يقتصر  ش��ب��ي��ه، 
امل���ج���اورة« في  ال��ه��ي��ئ��ات احمل��ل��ي��ة  إل���ى  السكانية وض��م��ه��ا 
مادة  إضافة  ومت��ت  وجنني،  وطولكرم  نابلس  محافظات 
أرص����دة احل��س��اب��ات اخل��اص��ة بلجان  ع��ل��ى جتميد  ت��ن��ص 
امل���ش���اري���ع وحت��وي��ل��ه��ا إل����ى ح��س��اب��ات ال��ه��ي��ئ��ات احمل��ل��ي��ة 

املجاورة.
في  »تعسفت«  احمللي  احلكم  وزارة  أن  للجدل  واملثير 
منذ  بها  املعترف  القروية  املجالس  ليشمل  القرار  تطبيق 
سنوات، من قبل الوزارة نفسها، كون عدد سكانها يقل عن 

ألف نسمة، وهو ما ال يشتمل عليه قرار احلكومة!
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ي���ت���س���اوى ال����رج����الن ش��م��ع��ون ب���ي���ري���س، رئ���ي���س دول���ة 
إسرائيل، وباراك أوباما، رئيس الواليات املتحدة األميركية، 
ال��س��الم،  لتحقيق  حقيقية  ف��رص  وج���ود  ع��ن  يتحدثان  ح��ني 
منصبه،  بحكم  السياسات  إق��رار  في  له  صالحية  ال  ف��األول 
ثانية،  رئاسية  ب��والي��ة  الشخصي  طموحه  يفقده  والثاني 

القدرة على اتخاذ قرار يؤدي إلى حتقيق السالم.
يحتاج أوباما إلى جهد كبير إلقناع كل من له صلة بسالم 
االلتزام  استمرار  على  تأكيده  مبصداقية  األوس���ط،  الشرق 
الذي  احليوي  الزمن  نفد  أن  بعد  وبخاصة  السالم،  بعملية 
جتاه  وتاريخياً  كبيراً  اخ��ت��راق��اً  يحدث  أن  خالله  يستطيع 
ثمانية  منذ  املتعثرة  الفلسطينية  اإلسرائيلية  امل��ف��اوض��ات 

عشر عاماً.
األبيض،  البيت  عرش  اعتالئه  منذ  العام  ونصف  عامان 
السيناتور  ال��س��الم  لعملية  ومبعوثه  إدارت���ه  خاللها  بذلت 
اآلم��ال  م��ن  الكثير  وب��ث��ت  اجل��ه��د،  م��ن  الكثير  ميتشل  ج���ورج 
املخضرم،  الرجل  استقالة  تلخصها  النتيجة،  لكن  والوعود، 
الذي قيل في خبرته الكثير إزاء كيفية معاجلة ملفات معقدة، 
الشرق  ال��ص��راع  ملف  تعقيدات  تضاهي  ال  تعقيداتها  لكن 

أوسطي املزمن.
بعد ان��غ��الق ط��ري��ق امل��ف��اوض��ات ف��ي أي��ل��ول امل��اض��ي على 
إدارة  وعجز  املتطرفة،  اإلسرائيلية  احلكومة  رف��ض  خلفية 
أوباما عن خلق بيئة مناسبة ومقبولة الستئناف املفاوضات 
اإلسرائيلية الفلسطينية، انكفأ الدور األميركي، وأخذ اجتاه 
التراجع التدريجي، وكان حري بالرئيس األميركي أن يعلن 

طالل عوكل

نحو انتزاع زمام ال�مب��ادرة

الفشل، لكنه آثر املكابرة، ومواصلة احتكار هذا امللف حتى لو 
أدى ذلك إلى جمود عملية السالم لفترة طويلة، طاملا أن ذلك 

ال يهدد املصالح األميركية، وأمن إسرائيل.
اآلن يعود أوباما من جديد، لبث رزمة أخرى من الوعود 
واآلم�����ال ف��ارغ��ة امل��ض��م��ون، ف��ق��د ع��ني دي��ف��ي��د ه��ي��ل ب��دي��الً عن 
تزال مهتمة  أن بالده ال  املستقيل، ويؤكد  السيناتور ميتشل 
بعملية السالم، وأن لديه ما يقوله في إطار ما يعتبره رؤية 

أميركية جديدة جتاه قضايا الشرق األوسط.
األميركي ليست موجهة  فإن مركبات اخلطاب  بالتأكيد، 
للناخب األميركي، بقدر ما أنها موجهة للمواطن الفلسطيني 
التي  العربية  ال��ث��ورة  ربيع  مرحلة  يدخل  ال��ذي  وال��ع��رب��ي، 
ستنقل األمة العربية من هامش التاريخ إلى داخله، لكن أوباما 
قد ال يدرك بأن هذا املواطن قد فقد ثقته بدور إيجابي للواليات 
املتحدة إزاء حقوقه وقضاياه، وأن ربيع الثورات العربية قد 
مصر  في  ألقاها  التي  ال��واع��دة،  خطاباته  في  ورد  ما  كل  بدد 
ثانية،  رئاسية  لوالية  املرشح  أوباما  واندونيسيا.   وتركيا 
بطموحه  محكوماً  مناخاتها  ف��ي  ال��دخ��ول  موعد  م��ن  يقترب 
الشخصي؛ مبن سيذهب صوته إلى صناديق االقتراع، ودور 
على  كبير  بتأثير  يحظى  ال��ذي  األميركي،  اليهودي  اللوبي 
نتائج االنتخابات، وهو محكوم بطموحاته الشخصية أيضاً 
حتظى  التي  وثوابتها،  األميركية  املؤسسات  مرتكزات  إل��ى 

إسرائيل مبكانة مهمة في جوهر سياساتها وقراراتها.
ثانية  رئاسية  بوالية  أوباما  تطلعات  تقع  ناحية،  ومن 
التي  ف��ي��ه ج��م��ه��وري��ون، وإس��رائ��ي��ل  ك��ون��غ��رس يتحكم  ب��ني 

تتحكم بها قيادة متطرفة، جعلته يتراجع ويصاب باحلرج 
سالم  جت��اه  ووع���وده  مواقفه  م��ن  الكثير  إزاء  ع��دي��دة  م���رات 
الشرق األوسط.  وفيما تبقى من أسابيع وأشهر على نهاية 
عام االنتخابات الرئاسية، ليس للرئيس األميركي سوى أن 
ال��وزراء اإلسرائيلي  لن يحصل عليه من رئيس  ينتظر كرماً 
مببادرة  يتقدم  أن  أوباما  إليه  طلب  ال��ذي  نتنياهو،  بنيامني 
جديدة للسالم خالل زيارة للواليات املتحدة سيلقى خاللها 

خطاباً أمام الكونغرس في الرابع والعشرين من هذا الشهر.
أما نتنياهو، فهو ال ميلك مثل هذه املبادرة التي ميكن أن 
تساعد أوباما على حتقيق إجناز، بل إن نتنياهو ليس مهتماً 
على اإلطالق في أن يحصل أوباما على مثل هذه اجلائزة، فقد 
اكتفى رئيس حكومة اليمني املتطرف في إسرائيل، باحلديث 
الفلسطينيون  ومل  بها،  التبشير  من  مل  مستهلكة  خطة  عن 

من اإلعالن عن رفضها.
مستوى  إل��ى  ت��رق��ى  ال  ال��ق��دمي��ة  اجل��دي��دة  نتنياهو  خطة 
امل��ب��ادرة ال��ت��ي تستحق ال��ب��ح��ث، ف��احل��دي��ث س��اب��ق ع��ن دول��ة 
فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وعن تغيير في الصالحيات إزاء 
املناطق )أ( و)ب( و)ج(، وعن تسهيالت للفلسطينيني، وحتى 

عن االستعداد إلزالة بعض البؤر االستيطانية العشوائية.
باختصار، فإن بيريس الذي يتحدث في لقاء مع صحيفة 
وج��ود  ع��ن  الشهر  ه��ذا  م��ن  التاسع  ف��ي  أح��رون��وت  يديعوت 
بعدم  يعترف  ح��ني  نفسه  يناقض  للسالم،  حقيقية  فرصة 
وجود خطة جديدة لدى نتنياهو، فإذا كان ذلك صحيحاً، وإذا 
كان بيريس ال ينتظر من اإلدارة األميركية جديداً مهماً، فمن 

أين له أن يتوقع حالً، أو مبادرة، الستثمار الفرصة املتاحة 
للسالم؟!

ن��ظ��ري��اً، ف��إن بيريس ل��ه احل��ق ف��ي احل��دي��ث ع��ن فرصة 
يحمل  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ث���ورات  رب��ي��ع  أن  ذل���ك  ل��ل��س��الم،  حقيقية 
إلسرائيل مستقبالً، تغييراً جذرياً معادياً في البيئة احمليطة، 
غير مسبوقة، فضالً  أبعاداً  ووعوداً بصراع مستدمي، يأخذ 
ع��ن تغيير ف��ي غ��ي��ر ص��ال��ح إس��رائ��ي��ل ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���رأي 
العام العاملي، ما يعني أن السالم في ظل الظروف اجلديدة 
هذه  خ��الل  حتقق  أن��ه  لو  مما  أكثر  إلسرائيل  مكلفاً  سيكون 

املرحلة، وبالتأكيد خالل السنوات السابقة.
م��ن ال��واض��ح ب��ع��د ك��ل ه���ذا ال��وق��ت م��ن امل��ف��اوض��ات، أن 
للسالم،  برنامجاً  أو  حقيقية  رؤي��ة  أي��ة  متلك  ال  إس��رائ��ي��ل 
القاهرة  في  اجتمعوا  الذين  الفلسطينيون  يدركه  ما  وه��و 
لتحقيق  املصرية،  املظلة  حتت  الشهر  ه��ذا  من  ال��راب��ع  ي��وم 

املصاحلة الوطنية.
ال���رؤى  بتقريب  الفلسطينية  امل��ص��احل��ة  سمحت  ل��ق��د 
ف��إذا  ال��س��الم،  جهود  م��ع  التعامل  كيفية  إزاء  الفلسطينية 
إلى  "حماس"  حركة  تهبط  أن  أب��داً،  املنطقي  غير  من  ك��ان 
الدولية،  الرباعية  اللجنة  ش��روط  على  املوافقة  مستوى 
فلسطينية  سياسة  ملتطلبات  عميقاً  تفهماً  أظ��ه��رت  فإنها 
فاعلة في مواصلة الضغط على إسرائيل، ولتحقيق بعض 
الدولي  االع��ت��راف  كموضوع  املهمة  السياسية  اإلجن���ازات 
الرابع من  إقامة دولتهم على حدود  الفلسطينيني في  بحق 

حزيران 1967، وعاصمتها القدس.
رئ��ي��س امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي حل��رك��ة "ح���م���اس"، خ��ال��د 
أن  ال��ق��اه��رة،  ف��ي  امل��ص��احل��ة  م��ن على منصة  أع��ل��ن  مشعل، 
وحني  مطلوبة،  كانت  إن  للسالم  فرصة  ستعطي  حركته 
االعتراف  إل��ى  يتطرق  لم  الفلسطينية،  ال��دول��ة  عن  حت��دث 
بالتهدئة  االلتزام  الفلسطينيون على  بإسرائيل، فيما يتفق 

لقطع الطريق أمام الذرائعية اإلسرائيلية.
وقبل هذا كانت موافقة حركتي "فتح" و"حماس" على 
تشكيل حكومة تكنوقراط من املستقلني تقدم رسالة تنطوي 
على حكمة سياسية، ذلك أن مثل هذه احلكومة ستكون أقدر 
على مخاطبة املجتمع الدولي بشأن األولويات الفلسطينية، 
أو رفع احلصار وفتح  الدولة،  ما يتصل باستحقاق  سواء 

املعابر، أو إعادة إعمار قطاع غزة.
ومتابعة  الفلسطينية،  احلكومة  تشكيل  استعجال  إن 
ال��دور  صياغة  يعيد  أن  شأنه  م��ن  املصاحلة،  ات��ف��اق  تنفيذ 
شأن  ومن  واملتغيرة،  الراهنة  السياسات  إزاء  الفلسطيني 
ذلك أيضاً أن يعمق ويوسع الهجوم السياسي والدبلوماسي 
الفلسطيني، باجتاه انتزاع زمام املبادرة، إلحداث حتول في 
الرأي العام العاملي لصالح القضية واحلقوق الفلسطينية، 
لتغطية  تستخدمها  ال��ت��ي  ال���ذرائ���ع  إس��رائ��ي��ل  م��ن  وي��ن��زع 
ذل��ك  أن  ع��ن  ف��ض��الً  ال��ع��دوان��ي��ة،  ومخططاتها  س��ي��اس��ات��ه��ا 

يضعف الدور األميركي في حماية إسرائيل والدفاع عنها.
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في حني يرى البعض أن احلراك الشبابي كان له األثر 
على  للتوقيع  و"حماس"  "فتح"  حركتي  دفع  في  البالغ 
اتفاق املصاحلة، يذهب البعض اآلخر للقول إن هذا احلراك 
كان أحد العوامل التي دفعت باجتاه حتقيق هذه اخلطوة.

ويقول مراقبون، ومنهم األكادميي سمير عوض، "إن 
السبب الرئيسي لدفع حركتي "فتح" و"حماس" لتوقيع 
االت��ف��اق ك���ان ب��األس��اس احل����راك ال��س��ي��اس��ي ف��ي املنطقة، 

وحتديداً في سوريا ومصر".
وحتى ساعات قبل اإلعالن عن توصل حركتي "فتح" 
املصاحلة،  اتفاق  على  التوقيع  بشأن  التفاق  و"حماس" 
املصاحلة  أن  إل���ى  وت��ق��دي��رات تشير  ه��ن��اك ش��ك��وك  ك��ان��ت 
الرئيس  األق��ل، وأن مبادرة  املنظور على  املدى  تتم في  لن 
م��ح��م��ود ع��ب��اس ل���زي���ارة غ���زة، وت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة حتّضر 
إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، 
باتت في حكم النسيان.  ورافقت هذه التقديرات معلومات 
نشاط  وتراجع  مكانه،  في  الشبابي  احل��راك  مراوحة  عن 
رافقت  التي  األج���واء  م��ع  باملقارنة  الشبابية  املجموعات 

حراكهم في البداية.
حركة  استعداد  عن  املفاجئ  اإلع��الن  أسباب  وشكلت 
الوثيقة  أو على  اتفاق املصاحلة،  "حماس" للتوقيع على 
في  املضي  على  "ف��ت��ح"  حركة  موافقة  وك��ذل��ك  امل��ص��ري��ة، 
املستوى  على  وحتليل  بحث  عناوين  امل��ص��احل��ة،  طريق 
على  التوقيع  إمكانية  من  الشكوك  انتقلت  فيما  اإلعالمي، 
تنفيذ بنود  آف��اق جن��اح عملية  إل��ى مخاوف ح��ول  االتفاق 

االتفاق.

تدخل الفصائل
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق امل��ص��احل��ة في 
القاهرة، فإن عدداً من الناشطني في املجموعات الشبابية، 

احلراك الشبابي يبحث سبل الضغط إلجناح مسار املصاحلة
حسام عز الدين

اع��ت��رف��وا أن ح��راك��ه��م ل��م ي��ك��ن ذا ش���أن ع��ظ��ي��م، ع��ل��ى األق��ل 
إلح����داث حت���ول ف��ي م��واق��ف ق��ي��ادت��ي ح��رك��ت��ي "ح��م��اس" 
و"فتح" يكفي لتحقيق املصاحلة، ألسباب مختلفة ساقها 

عدد منهم.
ويقول شبان نشطوا خالل الفترة املاضية عبر صفحات 
"ف��ي��س��ب��وك"، ن��ح��و إن��ه��اء االن��ق��س��ام ال��ق��ائ��م ف��ي األراض���ي 
الوطني  للمجلس  انتخابات  بإجراء  الفلسطينية واملطالبة 
الشبابي  احل���راك  جن��اح  ع��دم  أس��ب��اب  م��ن  إن  الفلسطيني، 
الفصائل  دخ���ول  ك���ان  األرض،  ع��ل��ى  التغيير  إح����داث  ف��ي 
شبابية  "ب��ص��ور  الشبابي  احل���راك  معترك  الفلسطينية 
حتمل التوجهات السياسية احلزبية ذاتها"، ما حدَّ من قدرة 

التحرك الشبابي املستقل على إحداث التغيير املطلوب.
وقال الشاب أحمد عرار، الذي نشط في قطاع غزة، نحو 
الفلسطينية  الفصائل  "تدخل  االنقسام،  إنهاء  إلى  الدعوة 
في احلراك الشبابي من خالل مجموعات شبابية حزبية، 
ك���ان س��ب��ب��اً ف��ي إض��ع��اف احل����راك ال��ش��ب��اب��ي ال���ذي ب���دأ عبر 

صفحات فيسبوك".
وأضاف: نعم، هناك شباب شاركوا في هذا احلراك لكن 
ال يوجد لديهم خبرة كافية، في وقت ميتلك فيه شباب في 
خبرات  الفلسطينية  للفصائل  التابعة  الشبابية  املنظمات 

سياسية في العمل الشعبي.
وبحسب عرار، فإن "الهجمات التي تعرض لها احلراك 
في قطاع غزة كانت سبباً آخر في منع شباب ومواطنني من 
التجمع حول املجموعات الشبابية التي أحدثت حراكاً ولو 

كان نسبياً".
لقمع  غ��زة تعرض  الشبابي في قطاع  احل��راك  ك��ان  وإن 
فإن  املقالة،  للحكومة  التابعة  األمنية  األج��ه��زة  من  مباشر 
القمع  ولكن  ك��ث��ي��راً،  يختلف  ل��م  الغربية  الضفة  ف��ي  احل��ال 
األمني مت بطريقة وصفها البعض ب� "الذكية" أو "الناعمة".

وع��ب��ر ه���ذا ال��ق��م��ع ع��ن ن��ف��س��ه، حينما وق���ع ع���راك عند 
في  امل��ع��ت��ص��م��ني  ب���ني  ال���ل���ه،  رام  وس���ط  امل����ن����ارة"،  "دوار 
الفتحاوية  الشبيبة  حركة  أن��ص��ار  م��ن  وش��ب��ان  خيامهم، 
كانوا يحتفلون بفوز اعتبره البعض أقرب إلى "الهزمية" 
حققته "الشبيبة" في انتخابات جامعة بيرزيت، دون أي 
على  تقف  كانت  التي  والشرطة  األمن  قوى  قبل  من  تدخل 
مسافة قريبة، وهو األمر الذي دفع محافظ رام الله والبيرة 
ليلى غنام إلى اإلعالن عن إجراء حتقيق في تلك األحداث، 

وهو األمر الذي لم يتم.

عقبات أمام عجلة احلراك
سببان  الفصائلي  وال��ت��دخ��ل  األم��ن��ي  القمع  ك��ان  وإذا 
إح���داث  ف��ي  الفلسطيني  ال��ش��ب��اب��ي  احل����راك  جن���اح  ل��ع��دم 
أعلنتها  التي  األه��داف  إلى  الوصول  في  أو  واض��ح،  تغيير 
الشبابية، فإن عدداً من األسباب األخرى حال  املجموعات 
الوضع  أن  على  يؤكد  ما  وه��و  ال��ص��ورة،  ه��ذه  تشكل  دون 
أو  مصر  ف��ي  س���واء  ال��واق��ع  ع��ن  كلياً  يختلف  الفلسطيني 

تونس أو اليمن.
ب��دأت  الشبابي  ل��ل��ح��راك  امليدانية  التحركات  وك��ان��ت 
عندما قرر نحو 15 شاباً، التضامن مع الشعب التونسي، 
حينما انطلقت ثورته عقب إحراق محّمد بو عزيزي نفسه، 

في حدث شكل الشرارة التي أطلقت الثورة في تونس.
ك���ان���وا ت��واص��ل��وا م���ع بعضهم  ف��ق��د ت��وج��ه 15 ش���اب���اً 
في  التونسية  السفارة  مقر  إلى  "فيسبوك"،  عبر  البعض 
العابدين  زين  السابق  الرئيس  رحيل  إلى  داعني  بيتونيا، 
بن علي مثلما هتف الشعب التونسي، إال أن أفراد الشرطة 
منهم  اث��ن��ني  واع��ت��ق��ل��وا  امل��ج��م��وع��ة  ح��اص��روا  الفلسطينية 

لساعات قبل إطالق سراحهما.
الشبابية  املجموعة  أف��راد  عدد  ارتفع  أسبوعني،  وبعد 

امل��رة توجهوا نحو  ه��ذه  لكن  أكثر من عشرين ش��اب��اً،  إل��ى 
م���ع الشعب  ل��ل��ت��ض��ام��ن  ال��ل��ه  ف���ي رام  امل��ص��ري��ة  ال��س��ف��ارة 
النظام  إسقاط  أج��ل  من  ثورته  أطلق  ك��ان  ال��ذي  امل��ص��ري، 
من  الشبابية  املجموعة  محاصرة  مت��ت  وأي��ض��اً  امل��ص��ري، 
التظاهرة  لهذه  التصدي  مستوى  لكن  الشرطة،  أفراد  قبل 
كان أقل حدة، ومنع أفراد الشرطة الصحافيني من االقتراب 

وتصوير املتظاهرين.
للعديد  داف��ع��اً  وت��ون��س  مصر  م��ن  ك��ل  ث��ورت��ا  وشكلت 
صحفات  عبر  التخاطب  بدء  في  الفلسطينيني  الشباب  من 
"ف��ي��س��ب��وك"، ت����ارة ك��ن��وع م���ن ال��ت��ق��ل��ي��د، ح��س��ب م���ا ي��رى 
التخلص من  الشبان في  محللون، وت��ارة أخرى رغبة من 

حالة االنقسام القائمة في الساحة الفلسطينية.
الغزو  يشبه  ملا  تتعرض  "فيسبوك"  صفحات  وبدأت 
الفلسطينية،  احلالة  بشأن  الشبابية،  األفكار  من  بالعديد 
ف��م��ن��ه��م م���ن دع���ا إل���ى "إن���ه���اء االح����ت����الل"، وآخ�����رون إل��ى 
جديد"،  وطني  مجلس  "انتخاب  أو  االن��ق��س��ام"،  "إن��ه��اء 
ومجموعات أخرى حملت كل منها عنواناً مختلفاً مما يهم 

الشارع الفلسطيني وقضيته.
يشهده  عما  مبعزل  غزة  في  الشبابي  الواقع  يكن  ولم 
التحرك  في  رغبة  من  الغربية  الضفة  في  الشبابي  الواقع 

على املنوال ذاته الذي يعيشه الواقع العربي.
قطاع  من  "فيسبوك"  عبر  شبابية  مجموعات  ونشطت 
غزة، داعية إلى إنهاء االنقسام الداخلي، حيث وجدت قيادات 
فلسطينية في الضفة الغربية من التحركات الشبابية في غزة 
متنفساً قد يساهم في حتقيق شيء ما، وقد عبرت شخصيات 
للتحركات  تأييدها  عن  عالنية  "فتح"  حركة  من  سياسية 
"حماس"  حركة  اعتبرته  ما  وهو  غ��زة،  قطاع  في  الشبابية 
حركات  شكل  على  تبلورها  قبل  التحركات  هذه  لقمع  مبرراً 

شبابية قادرة على إحداث تغيير حقيقي على األرض.

بعد التوقيع على اتفاق القاهرة
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التمسك  إل���ى  ل��ش��ب��اب فلسطني  ال��ع��ام  االحت����اد  وي��دع��و 
الشرعي  املمثل  بصفتها  الفلسطينية  التحرير  مبنظمة 

والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
أخرى  شبابية  مجموعات  آراء  عن  يختلف  الرأي  وهذا 
إنهاء  أج��ل  م��ن  االق��ت��راع  صناديق  إل��ى  االستناد  إل��ى  تدعو 
بناء  إع��ادة  إلى  أوالً  للتوجه  الدعوة  ذلك  االنقسام، مبا في 
منظمة التحرير من خالل انتخاب املجلس الوطني، مبعنى 
الوطنية  الوحدة  لتحقيق  االقتراع  صناديق  على  التعويل 

وإنهاء االنقسام.
وق���ال ت��ي��م: ال ي��وج��د اخ��ت��الف، وإمن���ا ن��ح��ن ن��دع��و إل��ى 
إلج��راء  منهجية  عن  البحث  ثم  وم��ن  أوالً،  االنقسام  إنهاء 

االنتخابات.
أن  الشبابية  املجموعات  في  املنخرطني  من  عدد  ويرى 
ميثلون  بأنهم  "امل��دع��ني"  تعدد  ف��ي  تكمن  إشكالية  هناك 
على احلراك  أث��راً سلبياً  ترك  ما  الفلسطيني، وهو  الشباب 

الشبابي بشكل عام.
ونوه تيم إلى أن "كل ثالثة شبان، أو واحد في بعض 
األحيان، يخرجون عبر صفحات "فيسبوك" ويدعون أنهم 
الفصائل  على  باملزاودة  ويبدأون  فلسطني،  شباب  ميثلون 
خلط  إل��ى  ي��ؤدي  وه��ذا  النضالي،  وتاريخها  الفلسطينية 

األوراق".
ويبدو أن رئيس الوزراء سالم فياض تنبه إلى التأثير 

ومت توقيف شبان من قبل أجهزة أمن احلكومة املقالة 
ف��ي غ���زة، حيث أخ��ض��ع��وا للتحقيق ل��س��اع��ات وم��ن ث��م مت 

إطالق سراحهم.
وباملقابل، أدرك بعض الفصائل الفلسطينية، وحتديداً 
في  الشبابية  ال��ت��ح��رك��ات  حت��دث  أن  إمكانية  ال��ي��س��اري��ة، 
م���ا ع��ل��ى األرض، ول���م ي��ت��ردد  ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ت��غ��ي��ي��راً 
في  االن��خ��راط  على  أنصاره  حث  في  الفصائل  ه��ذه  بعض 
الشبابي  احل��راك  مجموعات  إليها  دع��ت  التي  التظاهرات 
في الضفة الغربية، بل وشاركت قيادات من الصف األول 
من هذه الفصائل في تظاهرتني نظمتا عند "املنارة" وسط 

مدينة رام الله.
بأطرها  فلسطينية  فصائل  دفعت  ذل��ك،  إل��ى  وإض��اف��ة 
أه��داف  إل��ى أن  ف��ي إش���ارة  امل��ن��ارة"،  إل��ى "دوار  الشبابية 
احلراك الشبابي الذي ظهر في الساحة الفلسطينية ليست 
إنهاء  إل��ى  ال��ه��ادف��ة  الفصائل  بعض  سياسات  ع��ن  بعيدة 
االنقسام، ما جعل إمكانية االحتواء عامالً وارداً يضاف إلى 

محاوالت الترهيب والقمع.
وعلى الرغم من تعدد املجموعات الشبابية الفلسطينية 
التي ظهرت على صفحات "فيسبوك"، وتباين الشعارات 
التي رفعتها كل مجموعة، إضافة إلى اتهامات متبادلة طلت 
برأسها حول من يقف وراء هذه التحركات، فإن املجموعات 
غير  بطريقة  ات��ف��ق��ت  الفلسطينية  وال��ف��ص��ائ��ل  الشبابية 
آذار،  من  عشر  اخلامس  في  موحدة  تظاهرة  على  مباشرة 
على  الرهان  أن  بعدها  ليتضح  االنقسام،  إنهاء  إلى  تدعو 
إمكانية أن يطلق هذا اليوم شرارة مسار التغيير الداخلي 

كان متسرعاً.
إلى قمع مباشر من  التظاهرة  ففي غزة، تعرضت هذه 
الله  رام  وف��ي  املقالة،  للحكومة  التابعة  األمنية  األج��ه��زة 
تعرضت التحركات لقمع من نوع آخر، عبر عنه مبحاوالت 
إلغراق احلراك الشبابي على شبكات التواصل االجتماعي 
مجموعة  وك��ل  الفصائل،  مختلف  من  شبابية  مبجوعات 
بانت  له، بحيث  تنتمي  الذي  الفصيل  عبرت عن توجهات 
أن  قبل  الفصائل  له  تدعو  ما  يتبنى  اجلميع  كأن  الصورة 
تصدر الدعوات الشبابية للتخلص من الواقع املقيت الذي 
االنقسام  صعيد  على  سواء  الفلسطينية،  الساحة  تشهده 

الداخلي أو على صعيد املسار السياسي.

خالف على إدعاء "أبوة" احلراك
أنفسهم  عن  التعبير  مواصلة  شباب  ح��اول  حني  وف��ي 
الساحة  ب��رزت على  آذار"،  ع��ن��وان "ح��رك��ة 15  م��ن خ��الل 
الشبابي  "احل���راك  اس��م  حت��ت  أخ���رى  شبابية  مجموعات 

املستقل"، و"االحتاد العام لشباب فلسطني".
وي���ق���ول ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى االحت�����اد ال���ع���ام ل��ل��ش��ب��اب إن 
بهدف  ج��اءت  فلسطني  لشباب  العام  االحت��اد  إنشاء  فكرة 
مختلف  من  الشباب  متثيل  على  ق��ادر  شبابي  جسم  إيجاد 

االجتاهات.
وقال معتصم تيم، رئيس اللجنة التحضيرية لالحتاد، 
وإنهاء  أوالً  الوطنية  الوحدة  حتقيق  إلى  يدعو  االحت��اد  إن 
االنقسام، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات للرئاسة واملجلسني 

التشريعي والوطني.
إلى انتخابات مجلس وطني  الدعوة  وأض��اف: ال ميكن 

مثالً، قبل حتقيق الوحدة.

صفحات  على  قائماً  ك��ان  ال��ذي  الشبابي  للحراك  امل��ت��زاي��د 
يخاطب  خاصة  صفحة  إنشاء  إل��ى  دفعه  ما  "فيسبوك"، 
فيها الشباب ويضم صوته إلى صوتهم املؤكد على وجود 
األط��راف  ل��دى  اإلرادة  توفرت  إذا  االنقسام  إلنهاء  إمكانية 

ذات العالقة.
إلى هذا احلراك  كما تنبه الرئيس محمود عباس أيضاً 
الشباب  ع��ن  ممثلني  مكتبه  ف��ي  استقبل  حينما  الشبابي، 
الذين اعتصموا أليام طويلة عند "دوار املنارة"، واشتكوا 
قائمة  منهم  وتسلم  وقمع،  ترهيب  حمل��اوالت  تعرضهم  من 
بأسماء معتقلني سياسيني طالبوا بإطالق سراحهم توطئة 

للمصاحلة.

عزوف شبابي عن املشاركة
احل��راك  ب��داي��ة  ف��ي  "فيسبوك"  عبر  الناشطني  وم��ن 
أن تراجعه عن  ال��ذي شهدته مصر وتونس، من أوض��ح 

نشاطه، كان بسبب ما وصفه ب� "عدم وضوح الرؤيا".
مؤسسات  منتدى  يدير  الذي  املهداوي،  رامي  ويقول 
ع��زوف  إن  اإلل��ك��ت��رون��ي،  الفلسطيني  امل��دن��ي  امل��ج��ت��م��ع 
الشبابي مثلما  الفعال في احلراك  الشباب عن االنخراط 
حصل في عدد من البلدان العربية يعود إلى أسباب عدة، 

منها:
كل  دف��ع  ما  الشبابية،  املجموعات  بني  ال��رؤى  تعدد   -
مجموعة كي تعمل لصالح فكرتها األساسية، سواء 
أو  االح��ت��الل،  إن��ه��اء  أو  االن��ق��س��ام،  ب��إن��ه��اء  باملطالبة 

انتخاب مجلس وطني جديد.
سواء  فعالة،  أدوات  تطرح  لم  الشبابية  املجموعات   -
إلنهاء االنقسام أو إنهاء االحتالل، ومنها من دعا إلى 
انتخابات مجلس وطني، فيما وجه شباب اللوم إلى 

"فتح، وآخرون إلى "حماس".
جت��اه��ل امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني ف��ي ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام أو   -
اخل���اص ل��ل��ح��راك، وف���ي امل��ق��اب��ل ح��اول��ت مؤسسات 

املجتمع املدني استثمار احلراك لصاحلها.
اخل���وف م��ن القمع األم��ن��ي ف��ي ق��ط��اع غ��زة ال���ذي كان   -
ف��ي ح��ني تعاملت األج��ه��زة األمنية  واض��ح��اً وج��ل��ي��اً، 
ال��ش��ب��اب��ي��ة "بطريقة  ال��ت��ح��رك��ات  ب��ال��ض��ف��ة ف��ي ق��م��ع 
املثال، انخراط مجموعات  ذكية"، ومنها على سبيل 
وسط  مدني  بلباس  األمنية  لأجهزة  تابعة  شبابية 
محاولة  في  االنقسام  إنهاء  إلى  الداعني  املتظاهرين 

للتأثير على الشعارات املرفوعة.
محاولة مجموعات شبابية محاكاة ما جرى في عدد   -
من البلدان العربية، وهذا ما عكس تأثيراً سلبياً، ألن 

الواقع الفلسطيني يختلف متاماً عن الواقع العربي.
ال��ت��رك��ي��ز على  ال����ذي ح����اول  اإلع�����الم احمل���ل���ي،  دور   -
احلراك  قائدة  هي  كأنها  معينة،  شبابية  شخصيات 
الشبابي دون غيرها، في محاولة لدعم عملية احتواء 

احلراك وشعاراته.

الدعوة إلى االنتفاضة الثالثة األكثر تأثيرًا
وفي حني ساد خالف كبير بني املجموعات الشبابية 
ح��ول ال��ه��دف م��ن ال��ت��ح��رك ال��ش��ب��اب��ي، س���واء أك���ان إنهاء 
االحتالل أم إنهاء االنقسام أم إعادة بناء منظمة التحرير، 
أياً من الشعارات الفرعية التي نشرها الشباب عبر  فإن 
العودة"،  األسرى"، "حق  "فيسبوك"، ومنها "حترير 
"حترير القدس"، كتابة "احلرية لفلسطني" على العملة 
اإلسرائيلية، لم يؤثر على اجلانب اإلسرائيلي الذي بقي 
م��راق��ب��اً، ح��ت��ى أع��ل��ن ع��ن صفحة إل��ك��ت��رون��ي��ة ت��دع��و إل��ى 

"انتفاضة ثالثة".
تضمنته  ما  ضد  للتحرك  االحتالل  حكومة  ونشطت 
العالم، حتى جنحت في  أنحاء  هذه الصفحة، في جميع 
الصفحة  إزال��ة  ثم  ومن  "فيسبوك"،  إدارة  على  التأثير 
على  ال��ق��ائ��م��ون  ق���ال  ألس��ب��اب  العنكبوتية  الشبكة  ع��ن 
للعنف"  الدعوات  "مناهضة  في  تكمن  إنها  "فيسبوك" 

التي ظهرت على الصفحة.
بديلة  طرقاً  الصفحة  على  القائمون  وجد  ذل��ك،  ومع 
عدد  عبر  دعواتهم  نشر  خالل  من  إغالقها  على  لاللتفاف 
ضمنها  وم��ن  الشبابية،  املجموعات  صفحات  م��ن  كبير 
الزحف  أس��م��وه  وم��ا  الثالثة  االنتفاضة  برنامج  إع���الن 
عدد  يواصل  حني  في  املقبل،  أي��ار   15 في  فلسطني  نحو 
من املجموعات األخرى، السيما املشاركة في اعتصامات 
اخل���ي���ام وس����ط ع����دد م���ن م����دن ال��ض��ف��ة، م��ث��ل "احل�����راك 
الشبابي املستقل" و"15 آذار"، بحث سبل توحيد رؤية 
وفعاليات املجموعات األكثر قرباً في أهدافها وشعاراتها، 
حلول  مع  للحراك  أكبر  شعبي  زخ��م  إلعطاء  والتحشيد 

ذكرى النكسة في 5 حزيران.
وف��ي��م��ا ت���س���ود أج������واء اح��ت��ف��ال��ي��ة ب���ات���ف���اق "ف��ت��ح" 
و"ح����م����اس" أخ����ي����راً ع��ل��ى امل���ص���احل���ة، ي��ع��ت��ق��د بعض 
املراقبني أن احلركتني اتفقتا على التوقيع ولم تتفقا على 
املصاحلة، ولذلك بدأت تلوح في األفق محاوالت خجولة 
لكن  بنوده،  تنفيذ  ضمان  عبر  االتفاق  حماية  إلى  تدعو 
هذه احملاوالت لم تتم مأسستها بشكل واضح لغاية اآلن، 
وهو األمر الذي ال يزال يحتل حيزاً مهماً من النقاش في 

أوساط الناشطني في عدد من املجموعات الشبابية.
الشعب بسام الصاحلي في  العام حلزب  ودعا األمني 
ائ��ت��الف واس��ع من  إل��ى تشكيل  م��ؤخ��راً،  مؤمتر صحافي، 
االتفاق  املدني والشبابي، حلماية هذا  املجتمع  مؤسسات 
وفق آلية تنص على احترام القانون األساسي الفلسطيني.
يبقى أن احلراك الشبابي الذي لم يعِط ثماره بشكل 
واض����ح ف���ي حت��ق��ي��ق امل��ص��احل��ة ف���ي ظ���ل غ��ل��ب��ة ال��ع��وام��ل 
اخل��ارج��ي��ة على ال��دف��ع ب��اجت��اه��ه��ا، ي��واج��ه حت��دي��اً مهماً 
في  احل���راك  ه��ذا  وت��وس��ي��ع  تعزيز  على  ب��ال��ق��درة  يتعلق 
سبيل حماية املصاحلة، بحيث تصبح حقيقة قائمة على 

األرض.



آفاق 10
برملـــــــــــانية

 ما أن أعلن ائتالف شباب 15 آذار املكون من "شباب 
5 من حزيران"، و"شباب غزة نحو التغيير"، و"شباب 
اخلامس عشر من آذار"، عبر صفحات التواصل االجتماعي 
عن  واملاسينجر"،  تيوب،  واليو  وتويتر،  ب��وك،  "الفيس 
نيتهم تنظيم فعاليات شبابية حتت شعاري "نريد إنهاء 
اخلامس  في  وذل��ك  االح��ت��الل"،  إنهاء  "نريد  االن��ق��س��ام"، 
عشر من آذار املاضي، حتى سارعت الفصائل الفلسطينية 
ع��ل��ى اخ���ت���الف م��س��م��ي��ات��ه��ا، مب���ا ف��ي��ه��ا ح��رك��ت��ا "ف��ت��ح" 
و"حماس"، إلى الدعوة لعقد اجتماع فصائلي في الرابع 
عشر من آذار نفسه في مقر حركة اجلهاد اإلسالمي بغزة.

أن ظ��اه��ر ه��ذه االج��ت��م��اع��ات ه��و كيفية توفير  ورغ���م 
املشاركني  حماية  وكيفية  احل��راك،  لهذا  وطنية"  "مظلة 
توتير  إلى  تؤدي  قد  فيها  مرغوب  غير  احتكاكات  أي  من 
الضفة  في  كانت  س��واء  الداخلية،  الفلسطينية  األج���واء 
الغربية أو في قطاع غزة، وأيضاً دعم املسيرات املطالبة 
العام،  النظام  على  واحل��ف��اظ  الداخلي  االنقسام  بإنهاء 
ل�"آفاق برملانية" أن  أك��دوا  إال أن شباب احل��راك أنفسهم 
باطنها هو كيفية احتواء هذا احلراك، وكيفية توجيه خط 

سيره وشعاراته وحتديد مكانه وزمانه.
وإلى جانب هؤالء الشباب الذين عبَّروا عن مخاوفهم 
من سعي بعض األطراف السياسية، إن لم يكن جميعها، 

ل������ت������ف������ري������غ احل������������راك 

باالستفادة من دروس االحتواء والترهيب والقمع

غزة: اتفاق املصاحلة يضع مسار احلراك الشبابي أمام حتديات جديدة
فايز أبو عون

الشبابي الفلسطيني الساعي إلنهاء االنقسام الداخلي من 
مضمونه، هناك أيضاً بعض املراقبني احملليني واحملللني 
من  وذل��ك  التخوف،  ه��ذا  لديهم  تولد  الذين  السياسيني، 
توجيه  احلثيثة  األط���راف  ه��ذه  حمل���اوالت  رؤيتهم  خ��الل 
السياسية،  ب��رام��ج��ه��ا  ي��خ��دم  ال��ش��ب��اب��ي��ة مب��ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ومحاولتها تنفيس االحتقان الشبابي املتزايد. 
الساحة  على  اإليجابي  أثره  احل��راك  لهذا  كان  ورمبا 
ومنظماتها  والصغيرة  الكبيرة  بفصائلها  الفلسطينية 
األهلية وشخصياتها الوطنية، والذي ُتوج بعد مخاض 
ع��س��ي��ر اس��ت��م��ر أك��ث��ر م���ن أرب����ع س���ن���وات ب�����والدة ات��ف��اق 
املصاحلة، األمر الذي يحتاج إلى رعايته وتعزيز مفاهيم 
رأي  حرية  م��ن  الدميقراطية  مكوناته  بكل  فيه  احل���وار 
دور  تسييس  وع��دم  السلمي،  التجمع  وحرية  وتعبير، 
غير  بتوجهات  عامة  انتخابات  إل��ى  وال��ذه��اب  العبادة، 

حزبية ضيقة.
الفصائل تدخل على اخلط!

وفي هذا السياق، قال عضو الهيئة التنسيقية للحراك 
الشبابي، املتحدث باسم ائتالف 15 آذار، مؤيد املسحال: 
على  األم���ر  ب���ادئ  ف��ي  انصبت  ال��ش��ب��اب  جميع  ج��ه��ود  إن 
غ��رار  على  "ث���ورة"  التعبير  ص��ح  إن  أو  فعالية  تنظيم 
ث��������ورات ال���ش���ب���اب ال���ع���رب���ي 
ف���ي ك���ل م���ن ت��ون��س وم��ص��ر، 
ال��ك��ث��ي��ر  واج��ه��ه��ا  وإن  ح��ت��ى 
م����ن ال���ص���ع���اب وامل���ع���وق���ات 
ال����ت����ي وض���ع���ت���ه���ا ح��ك��وم��ة 
في  إلجهاضها  أم��ام��ه��ا  غ��زة 
كما  اح��ت��وائ��ه��ا  أو  م��ه��ده��ا، 
ب��ع��ض ال��ف��ص��ائ��ل األخ���رى، 
النهاية  في  ُتوجت  أنها  إال 
ب���ات���ف���اق امل���ص���احل���ة ب��ني 
ط��رف��ي اخل����الف، "ف��ت��ح" 
و"ح������م������اس"، ب���رع���اي���ة 
م����ص����ري����ة، وه������و ات���ف���اق 
ي����ح����ت����اج م����ن����ا ج���م���ي���ع���اً 
رعايته وتعزيزه والبناء 
على ما هو إيجابي فيه، 
ولفظ كل ما هو سلبي.  

في  االت��ف��اق  مت  برملانية":  ل���"آف��اق  املسحال  وأض���اف 
شعار  حتت  الشعارات  جميع  توحيد  على  احل��راك  بداية 
الشعب  االنقسام..  إنهاء  يريد  "الشعب  شعار  هو  واح��د 
يريد إنهاء االحتالل"، وتوحيد الرايات حتت راية واحدة 
هي علم فلسطني، مشيراً إلى أن جميع اجلهود بدأت تنصب 
استمراريتها  على  واحلفاظ  الفعاليات  إجناح  كيفية  على 
حتى حتقيق أهدافها بإنهاء االنقسام، وهو األمر الذي بدأ 
بالفعل بالتوافق في السابع والعشرين من نيسان املاضي 
الفصائل  جميع  دع��وة  ثم  وم��ن  و"ح��م��اس"،  "فتح"  بني 
التوقيع في  االتفاق، وحضور احتفالية هذا  للتوقيع على 

القاهرة.
وقال: إن ذلك يحتاج منا كشباب حراك احملافظة على 
مفاهيم  تعزيز  على  س��وي��اً  والعمل  الكبير،  اإلجن���از  ه��ذا 
احل�����وار وال���ش���راك���ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة 
يعني  ال  االنتخابات  إل��ى  ذهابنا  ألن  الوطنية،  والثوابت 
الدميقراطية، ألنها تعني سلوكا  بلغنا ذروة  أننا  باملطلق 
بني  للسلطة  وت��ق��اس��م��ا  م��ح��اص��ص��ة  ول��ي��س��ت  ومم���ارس���ة 
ما  حماية  علينا  يجب  وبالتالي  وح��م��اس،  فتح  حركتي 
إلى  باإلضافة  ما ذكرناه،  اتفاق من خالل كل  أجنزناه من 
إشعار أهالي ضحايا االقتتال الداخلي بأن دماء أبنائهم لم 

تذهب هدراً بل كانت جسراً للعبور نحو املصاحلة.    
قيادة  تشكيل  على  اتفاق  هناك  ك��ان  أن��ه  رغ��م  وت��اب��ع: 
موحدة للحراك الشبابي، إال أننا فوجئنا بدخول الفصائل 
ب��اخ��ت��راق حركة  ال��ب��داي��ة، ك��م��ا فوجئنا  ع��ل��ى اخل���ط، م��ن��ذ 
"فيس  السيما  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��واص��ل  لصفحات  ح��م��اس 
من  مالحقتهم  ثم  وم��ن  للفعالية  ال��داع��ني  ومعرفة  ب��وك"، 
التابع  ال��داخ��ل��ي  األم��ن  إل��ى مقار  اس��ت��دع��اء بعضهم  خ��الل 
لوزارة داخلية احلكومة املقالة، وتهديد بعضهم اآلخر إن 
هم خرجوا عن الشعارات املتفق عليها أو حتى إن شاركوا 

بأي من هذه الفعاليات.
ب��دأت الفصائل مبا  أن��ه "روي���داً روي���داً  وب��نيَّ املسحال 
في  الفاعلة  للمشاركة  أنصارها  تدعو  حماس  حركة  فيها 
هذه الفعالية، وهذا ما مت بالفعل، حيث فوجئنا في صباح 
اليوم باآلالف من عناصر حماس من مختلف األعمار  ذلك 
بكثرة رمب��ا غير  اخل��ض��راء  ال��راي��ات  واألج��ن��اس يرفعون 
معهودة، ما يجعلنا نقول أن حماس وغيرها من الفصائل 
ذلك،  في  جنحت  الفعالية  احتواء  إلى  جاهدة  سعت  التي 

النسبة  على  حماس  وحصلت  متفاوتة،  بنسب  ك��ان  وإن 
األكبر منها، ليس في حشد اجلماهير فقط، بل وفي حرف 
يريد  الشعب  أصبحت  حيث  عليه،  املتفق  عن  الشعارات 
إنهاء التنسيق األمني، الشعب يريد إنهاء أوسلو، الشعب 

يريد إسقاط الرئيس..
لبعض  املستميتة  ل��ل��م��ح��اوالت  اس��ت��غ��راب��ه  ع��ن  وع��ب��ر 
بأننا  املستمر  تأكيدنا  "رغ��م  الفعالية،  الحتواء  الفصائل 
لسنا فصيال سياسيا، ولسنا بديلني عن، أو مع، أي حزب 
ثوب  ولبسنا  احل��زب��ي��ة  ث��وب  خلعنا  جميعاً  وإن��ن��ا  ك���ان، 
كما  األرض  على  نفسها  فرضت  الفصائل  ولكن  الوطنية، 
أن��ه��ا استطاعت وم��ن خ��الل عالقتها  ال��واق��ع، كما  ف��ي  ه��ي 
ب��وس��ائ��ل اإلع����الم أن ت��ظ��ه��ر ك���أن ه���ذا احل����راك ه��و ح��راك 

فصائلي متفق عليه".
وقال املسحال: علينا اآلن أن ندرك ما وقعنا فيه من 
الشباب  م��ن  م��وح��دة  ق��ي��ادة  وال��ع��م��ل على تشكيل  خ��ل��ل، 
التيارات  ع��ن  بعيداً  حقيقي  بشكل  فاعلني  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
ب��زخ��م ش��ع��ب��ي كبير  ل��ل��ش��ارع  ن��ن��زل  ال��س��ي��اس��ي��ة، وأن 
ستسفر  ما  ننتظر  أن  بعد  ولكن  واقعية،  أكثر  وبرسالة 
ال��وزراء  ورئيس  عباس،  محمود  الرئيس  مبادرتا  عنه 
املقال إسماعيل هنية، ألن إنهاء االنقسام هو أولوية بعد 
معنيني  غير  األثناء  هذه  في  أننا  حيث  املفاوضات،  فشل 
بالوصول ألي صدام مع أي فصيل أو حكومة ألن طرفي 
النزاع في غزة والضفة لديهما حساسية مفرطة من أي 
سواء  الداخلية  العالقات  على  سيؤثر  ذلك  وألن  ح��راك، 

بالضفة أو القطاع.
االنقسام،  بقيَّ  ما  باق  آذار   15 "ائتالف  أن  إلى  ولفت 
ألن احلراك الشبابي ليس هدفاً وإمنا هو وسيلة للوصول 
للهدف وهو إنهاء االنقسام"، موضحاً أنه يجري حالياً من 
خالل حملة املليون توقيع، جمع تواقيع من كافة األطراف 

السياسة وغير السياسية من الداخل واخلارج.     
يشار إلى أن الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي تضم 
الوطنية  واحلركة  الطالبية،  األط��ر  سكرتارية  من  كال 
وأنت  وأنا  آذار،   15 وإت��الف  االنقسام،  إلنهاء  الشعبية 
إلن��ه��اء االن��ق��س��ام "ك���ف���ى"، وال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي لطلبة 
الشعبي  احل��راك  أحلى،  فلسطني  جتمع  غ��زة،  وشباب 
الشبابية  واللجنة  آذار،   15 وشباب  االنقسام،  إلنهاء 

للوحدة الوطنية، وشباب الوحدة والتحرير.
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وصفهم  ممن  الشعبي  التحرك  ه��ذا  حماية  في  االستمرار 
باملتسلقني واالنتهازيني.

العوض: احلراك سينفجر في أي حلظة إذا 
تواصل االنقسام 

الشعب  حل��زب  السياسي  املكتب  عضو  ق��ال  ب����دوره، 
في  الشبابية  األطر  جناح  "إن  العوض،  وليد  الفلسطيني 
ويهدف  الشبابية  األط��ر  كافة  يضم  شبابي  جسم  تشكيل 
إلى تنظيم فعاليات ضاغطة إلنهاء االنقسام السياسي بني 
الغربية، يعتبر اجنازا كبيرا للضغط  قطاع غزة والضفة 
طاولة  على  لاللتقاء  وح��م��اس(  )فتح  ال��ن��زاع  طرفي  على 
بإنهاء  الفلسطيني  الشعب  خ��ي��ار  عند  وال��ن��زول  احل���وار 

االنقسام وتوحيد شطري الوطن".
وب���نيَّ ال��ع��وض، ال���ذي تعتبر اب��ن��ت��ه "ك�����الرا"، إح��دى 
احلراك  هذا  "تشكيل  أن  الشبابي،  احل��راك  في  الناشطات 
جاء خالل اجتماعات جرت على مدار عدة أيام بني مختلف 
استعداد  مبدياً  غ��زة"،  في  الشبابية  واملجموعات  األط��ر 
حزب الشعب لدعم التحركات الشبابية في سعيها لضمان 

إنهاء االنقسام.
وأكد العوض أنه "رغم ما تعرض له شباب احلراك من 
محاولة احتواء فصائلي لنشاطهم، ومن ثم لقمع األجهزة 
وتخويفهم  لترهيبهم  محاولة  في  لهم  والشرطية  األمنية 
حققت  الشبابية  التحركات  أن  إال  أه��داف��ه��م،  ع��ن  وثنيهم 
جن��اح��ا ف��ي ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح��م��اس إلن��ه��اء 

االنقسام السياسي".

"امليزان": االعتداء على املتظاهرين
 مخالف للقوانني 

وكان مركز امليزان حلقوق اإلنسان، وعلى لسان مدير 
وحدة البحث القانوني فيه سمير زقوت، عبر عن استنكاره 
على  ب��ال��ض��رب  وأم��ن��ي��ة  شرطية  عناصر  الع��ت��داء  ال��ش��دي��د 
يوم  الكتيبة"  "ساحة  في  السلمي  التجمع  في  املشاركني 
وسيدات،  فتيات  فيهم  مبن  منهم،  عدد  واحتجاز  آذار،   15

واالعتداء عليهن بالضرب والشتائم.
هذا  يعتبر  امل��رك��ز  إن  برملانية"  ل���"آف��اق  زق��وت  وق��ال 
رفضه  معلناً  السلمي،  التجمع  بحرية  مساساً  االع��ت��داء 
التي  غ��زة  قطاع  في  والشرطة  األم��ن  أف��راد  تعامل  طريقة 
تفتقر إلى املعايير الناظمة لسلوك املكلفني بإنفاذ القانون، 
وال���ت���ي ت���ك���ررت ف���ي ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رات 

والتجمعات السلمية. 
وط��ال��ب زق���وت احل��ك��وم��ة امل��ق��ال��ة واجل��ه��ات املختصة 
سلوك  خ��اص��ة  االع���ت���داءات،  ه��ذه  ف��ي  ال��ف��وري  بالتحقيق 
حتقيقاتها  نتائج  وإع��الن  القانون،  بإنفاذ  املكلفني  األف��راد 
الكفيلة مبنع  وال��ت��داب��ي��ر  اإلج�����راءات  وات��خ��اذ  امل���أ،  ع��ل��ى 
تشكل  التي  السلمية،  التجمعات  على  االع��ت��داءات  تكرار 
املكلفني  بسلوك  العالقة  ذات  وللمبادئ  للقانون  مخالفات 
العامة  احلريات  "حماية  أن  على  مؤكداً  القانون،  بإنفاذ 
في  ن��ص��اً  وردت  دس��ت��وري��ة  ح��ق��وق��اً  تشكل  وال��ش��خ��ص��ي��ة 
القانون األساسي، وفي مقدمتها احلق في التجمع السلمي 

وحرية الرأي والتعبير، وهي واجبة االحترام".

ورقة موقف
وتعميم  تعزيز  منطلق  وم��ن  امل��ي��زان،  م��رك��ز  أن  ُي��ذك��ر 
واحلق  السلمي  التجمع  في  احل��ق  مباهية  الشعبي  الوعي 
في حرية الرأي والتعبير، وأهمية احترام احلق في التجمع 
القانون،  سيادة  مبدأ  احترام  مؤشرات  أه��م  كأحد  السلمي 
التأصيل  في  منه  إسهاماً  وذل��ك  موقف،  ورق��ة  م��ؤخ��راً  ق��دم 

حيال  موقفه  عن  وتعبيراً  احل��ق،  لهذا 

"املقالة": تعامل إيجابي ومثمر مع احلراك!
والشرطية  األمنية  أجهزتها  إق��دام  ورغ��م  ب��دوره��ا، 
على قمع املتظاهرين بالقوة املفرطة، فقد أعلنت وزارة 
تقدر  أنها  املقالة  احلكومة  في  الوطني  واألمن  الداخلية 
أبناء شعبنا وشباب فلسطني مع  ب� "تعاون  ما أسمته 
األمنية  الشرطة واألجهزة  التي بذلتها  الكبيرة  اجلهود 
وإن��ه��اء  االن��ق��س��ام  إن��ه��اء  تظاهرة  حلماية  الفلسطينية 

االحتالل واحلفاظ على الثوابت".
ووص���ف���ت ال�������وزارة "ت��ع��اط��ي احل��ك��وم��ة ب��رئ��اس��ة 
قطاع  ف��ي  القائم  الشعبي  احل���راك  م��ع  هنية  إسماعيل 
أبدى  ال��ذي  "هنية  أن  مبينة  واملثمر"،  باإليجابي  غزة 
التي تهدف إلنهاء  الفصائلية والشبابية  دعمه للجهود 
الفلسطينية  ال��ث��واب��ت  ح��م��اي��ة  أس���اس  ع��ل��ى  االن��ق��س��ام 
أعطى  ك��ان  لشعبنا،  والوطنية  اجلغرافية  وال��وح��دة 
مالئم  ميداني  مناخ  لتوفير  الداخلية  ل��وزارة  تعليماته 

إلجناح فعاليات 15 آذار إلنهاء االنقسام". 
السياسي  املستشار  يوسف،  أحمد  الدكتور  وك��ان   
السابق لرئيس الوزراء املقال إسماعيل هنية، اعتبر أن 
قطاع  في  القائم  الشعبي  احل��راك  مع  احلكومة  تعاطي 
بحقهم  املطالبني  الشبان  ه��ؤالء  "مع  إيجابيا  كان  غزة 
الداخلي  البيت  بناء  وتفعيل  االنقسام  إلنهاء  الوطني 
وقال  الثوابت".  على  احلفاظ  أس��اس  على  الفلسطيني 
في تصريح صحافي: إن ما قامت به احلكومة في غزة 
والشرطية  األمنية  أجهزتها  بكافة  داخليتها  ووزارة 

تعامل مشرف وراق تشكر احلكومة عليه.
وأشار يوسف إلى أن "الكل الفلسطيني يريد إنهاء 
غزة  قطاع  في  الفلسطينية  احلكومة  فيه  مبا  االنقسام، 
"جميع  أن  على  مؤكداً  حماس"،  حركة  تقودها  والتي 
بكافة  الوطنية  الوحدة  استعادة  يريدون  الفلسطينيني 
الفلسطيني  شعبنا  وق����وى  وف��ص��ائ��ل  وش��ب��اب  أف����راد 
ال���ذي ع��ان��ى كثيرا ج���راء االن��ق��س��ام وال��ب��ع��د ع��ن طاولة 

املصاحلة".

شراب: توجهات الفصائل االحتوائية كانت حثيثة
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ق��ال  جانبه،  من 
الدكتور ناجي شراب: من منطلق مراقبتي اجليدة  األزهر 
أوالً  الفلسطينية  الساحة  على  ت��دور  التي  األح��داث  لكافة 
ب���أول، ح���ذرت م����راراً وت��ك��راراً م��ن أن ه��ن��اك خ��ط��وات غير 
الحتواء  السياسية  التنظيمات  قبل  من  وتوجهات  معلنة، 
التحركات الشبابية مبا يحافظ على األهداف والشعارات 
واضح  بشكل  بالفعل  متثل  ما  وهذا  التنظيمية،  والرايات 
من خالل مشاركة الفصائل، وإن كانت "حماس" شاركت 

بزخم أكبر من غيرها من الفصائل األخرى.
ذهبت  أنني  رغ��م  برملانية":  ل���"آف��اق  ش��راب  وأض���اف 
لهذا  سلبية  ت��داع��ي��ات  ف��ي  ال��دخ��ول  م��ن  تخوفي  ف��ي  بعيداً 
التحرك الفصائلي بهذا الشكل، إال أن هذا التخوف كان في 
احلمساوية  خاصة  وأط��ره��ا،  التنظيمات  أن  حيث  محله، 
ال��ض��ف��ة، ق��د زج��ت  منها ف��ي غ���زة، وال��ف��ت��ح��اوي��ة منها ف��ي 
بشبابها، وهذا ما جعل الشباب ذوي التوجهات السياسية 
هناك  أصبحت  وبالتالي  البعض،  ببعضه  يحتك  املختلفة 
ذريعة للمؤسسة األمنية بالضفة أو القطاع للتدخل حتت 
التحرك  القضاء على  املواقف، وبالتالي  عنوان منع تأزمي 
ضرب  خالل  من  فعلياً،  االنقسام  بإنهاء  املطالب  الشبابي 

من ُضرب، واعتقال من اعتقل.
ونوه إلى أن "االنقسام ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية 
على  التنمية  في  تراجع  إل��ى  وأدى  ج��داً،  وخطيرة  كبيرة 
اخ���ت���الف م��س��ت��وي��ات��ه��ا، األم����ر ال����ذي ان��ع��ك��س س��ل��ب��اً على 
الشباب الذي يبحث عن فرصة عمل وعن وظيفة تبني له 

مستقبله".
وت��اب��ع: ال��س��ؤال امل��ط��روح اآلن هو ما هي ال��ق��درة على 
استمرار احلراك الشبابي؟ وهل من املمكن أن ال يكون هذا 
التحرك مرتبطا بيوم معني هدفه هو عملية تفريغ الغضب 

الداخلي فقط؟
ول���ف���ت ش�����راب إل����ى أن "ال��ف��ص��ائ��ل ورغ�����م االح���ت���الل 
فإنه  وبالتالي  دوره���ا،  في  تراجع  من  تعاني  واحل��ص��ار، 
ن��ت��ي��ج��ة ح��ال��ة االس��ت��ق��ط��اب ب���ني ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح��م��اس، 
حاولت الفصائل أن تبحث لها عن دور، فبدأت باملشاركة 
لم  الفلسطينية  احل��ال��ة  أن  أعتقد  ول��ك��ن  احل���راك،  ه��ذا  ف��ي 
املستوى  على  وف��اع��ل  حقيقي  ح��راك  ل��وج��ود  بعد  تنضج 
في  يتجذر  ب��دأ  اجليني  البنيوي  االنقسام  ألن  الشبابي، 
تهديد  أكبر  فهذا  جت��ذر،  ما  وإذا  الفلسطينية،  الشخصية 

لهذه الشخصية".
وح���ول ماهية احل��ل ف��ي مثل ه��ذه احل��ال��ة، ش��دد على 
ي���زداد دور  ال��ش��ب��اب��ي، وأن  احل���راك  أن ينضج  "ض����رورة 
تغير  وأن  واملثقفني،  واملفكرين  املدني  املجتمع  مؤسسات 
الفلسطينيني على رفض  ق��درات  الفصائل من دوره��ا، ألن 

اخلنوع أكبر بكثير مما هو في الدول العربية".     
      

الزق: احتواء الفصائل للحراك كرس واقع االنقسام
ُيذكر أن عضو املكتب السياسي جلبهة النضال الشعبي 
محمود الزق، كان من أوائل احملذرين مما وصفها محاوالت 
بعض الفصائل "السطو" على برنامج احلركة الشبابية 
وجتييره لتكريس واقع االنقسام بدالً من النضال احلازم 

ضد االنقسام وتداعياته.
وقال الزق ل�"آفاق برملانية": إن التحرك الذي انتفض 
فيه الشباب ضد واقع االنقسام، استمد شرعيته من حقيقة 
بغض  املصاحلة  حتقيق  في  الفصائل  فشل  هي  واضحة 
النظر عمن يتحمل املسؤولية األكبر في هذا األمر، وكذلك 
من حقيقة أن احل��وارات التي متت عبر سنوات طويلة لم 
كرست  بل  الوطني،  التوافق  حتقيق  باجتاه  شيئاً  تنجز 

وعمقت هذا االنقسام.
وأك����د أن "ال��ف��ص��ائ��ل ال��ت��ي ك��ان��ت وم���ا زال���ت 

ل��ه��ا ال������دور األك���ب���ر ف���ي ص��ن��اع��ة 
كأن  أن تظهر  االن��ق��س��ام، حت��اول 
غير  آخر  بلد  في  يحدث  االنقسام 
فلسطني، وبالتالي حتاول جاهدة 
السعي الحتواء وجتيير أي حترك 
وحزبية  فئوية  ألج��ن��دات  شعبي 
وتفتح  الفلسطيني  اجل��رح  تعمق 
االحتالل  حمل��اوالت  واسعة  الثغرة 
ش��ط��ب ال��ه��وي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة عبر 
يروج  بدأ  التي  االحلاقية  املشاريع 

لها االحتالل وأعوانه".
الزق على ضرورة حفاظ  وشدد 
احل���رك���ة ال��ش��ب��اب��ي��ة ع��ل��ى وح��دت��ه��ا، 
وال��ت��م��س��ك ب���اإلط���ار ال��ع��ام م��ن حيث 
وهو  الرئيس  الشعار  على  ال��ت��واف��ق 
إن���ه���اء االن���ق���س���ام، داع���ي���اً إي���اه���م إل��ى 

االن��ت��ه��اك��ات امل��وج��ه��ة ل��ه، وجلملة م��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان في 
األراضي الفلسطينية احملتلة. 

وطالب املركز في الورقة احلكومتني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، باحترام احلق في التجمع السلمي وتعزيزه، 
كما دعا املواطنني واألحزاب والقوى السياسية والشرائح 
والفئات املجتمعية األخرى إلى احترام احملددات القانونية 
مبيناً  الفلسطيني،  العامة  االجتماعات  قانون  نظمها  التي 
في  ب��احل��ق  واض��ح��اً  اه��ت��م��ام��اً  تظهر  ال��دول��ي��ة  املعايير  أن 
التجمع السلمي، حيث كان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
أول وثيقة أقرت التجمع السلمي كحق من حقوق اإلنسان 

األساسية.
وبينت الورقة أن القانون األساسي الفلسطيني أسس 
الفقرة  ن��ص��ت  ح��ي��ث  السلمي  التجمع  ف��ي  احل���ق  حل��م��اي��ة 
للقانون  امل��ع��دل  ال��ق��ان��ون  م��ن  امل����ادة )26(  م��ن  اخل��ام��س��ة 
األس����اس����ي ع��ل��ى ح���ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني 
ب��امل��ش��ارك��ة ف���ي احل���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
أف����������راًدا وج����م����اع����ات، وع����ل����ى وج���ه 
اخلصوص عقد االجتماعات اخلاصة 
ال��ش��رط��ة، وعقد  أف���راد  دون ح��ض��ور 
االج���ت���م���اع���ات ال���ع���ام���ة وامل����واك����ب 

والتجمعات في حدود القانون.
ال����ق����ان����ون  أن  ع����ل����ى  وأك����������دت 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ج�����اء م��ن��س��ج��م��اً م��ع 
اإلنسان،  حلقوق  الدولية  املعايير 
وم���ن���ح ح��م��اي��ة ك��ام��ل��ة ل��ل��ح��ق في 
ال��ت��ج��م��ع ال��س��ل��م��ي وك���ان م��ن أكثر 
القوانني تطوراً، حيث نصت املادة 
)2( على أن "للمواطنني احلق في 
عقد االجتماعات العامة والندوات 
يجوز  وال  ب��ح��ري��ة،  وامل��س��ي��رات 
القيود عليها  أو وض��ع  بها  امل��س 
املنصوص  ل��ل��ض��واب��ط  وف��ًق��ا  إال 

عليها في هذا القانون".



آفاق 12
برملـــــــــــانية

ك���ان ي���وم 15 أي����ار م��ح��ط��ة م��ه��م��ة ف���ي إب�����راز مستوى 
القضية  على  العربية  املتغيرات  حتملها  التي  التأثيرات 
وأبناء  العربية،  الشعوب  استلهمت  حيث  الفلسطينية، 
الشعب الفلسطيني في بلدان الشتات، في مسيرات العودة 
إلى الوطن، واحداً من أهم دروس ثورات احلرية العربية 
في الكفاح في سبيل حترر الشعب الفلسطيني من االحتالل 
مواجهة  في  املرة  هذه  اخلوف  حاجز  وكسر  والعنصرية، 

بطش االحتالل وغطرسته.
عربي  بلد  من  واالنتفاضات  ال��ث��ورات  انتقال  ج��اء  لقد 
وبخاصة  اآلن،  حتى  حققتها  التي  والنجاحات  آخ��ر،  إل��ى 
في  العربية  الشعوب  ليعبر عن رغبة  في تونس ومصر، 
التغيير والتحرر من األنظمة األمنية السلطوية، والسعي 
اخلضوع  ترفض  دميقراطية،  سيادية  مجتمعات  لبناء 
هذه  ومثل  والغرب،  األميركية  املتحدة  الواليات  إلم��الءات 
املجتمعات ال بد أن تكون مناهضة لالحتالل والعنصرية، 
كما دللت على ذلك مسيرات العودة التي انطلقت مبشاركة 
واألردن  ولبنان  وس��وري��ا  مصر  م��ن  وعربية  فلسطينية 

باجتاه فلسطني.
ومع ذلك، ال يزال السؤال ذاته يتكرر، فلسطينياً على 
األقل، منذ اتساع نطاق ثورات التغيير العربية: هل ميكن 
وخارطة  العربي،  للنظام  هيكلية  إع���ادة  هناك  إن  ال��ق��ول 
ال���ق���وى وال��ت��ح��ال��ف��ات ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، مب���ا ي��س��م��ح بتشكيل 
القضية  حل��ل  إي��ج��اب��ي  سياسي  تأثير  ذات  ضاغطة  ق��وة 
اإلسرائيلي  والبطش  للجرائم  حد  ووض��ع  الفلسطينية، 
ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي؟ وه���ل ي��ع��ن��ي إس���ق���اط ن��ظ��ام 
الرئيس محمد حسني مبارك، حدوث تغيير فعال في نظرة 
مصر السياسية للقضية الفلسطينية، كما حدث في حتريك 
ملف املصاحلة باجتاه توقيع اتفاق القاهرة األخير، فضالً 
ع��ن إع���الن م��وق��ف واض���ح ب��ش��أن ف��ت��ح معبر رف���ح وكسر 
على  التعويل  وع��دم  غ��زة،  قطاع  على  امل��ف��روض  احلصار 

مسار التفاوض الثنائي الفلسطيني اإلسرائيلي؟
املصري  النظام  باستطاعة  ه��ل  كله،  ذل��ك  إل��ى  إض��اف��ة 
اجلديد في سعيه إلنهاء ملف االنقسام الفلسطيني، وفتح 
السياسة  ف��ي حت��دي  ك��ام��ل، االس��ت��م��رار  معبر رف��ح بشكل 
األميركية واإلسرائيلية، وتوليد عوامل تدفع نحو تغيير 
معالم اخلارطة العربية ودورها واصطفافاتها في منطقة 
ال��ش��رق األوس����ط، مب��ا يسهم ف��ي ال��دف��ع نحو إق��ام��ة دول��ة 
فلسطينية كاملة السيادة، وفق جدول زمني محدد، يسعى 
السالم  لعملية  الراعية  ال��دول  وإل��زام  وضعه  إل��ى  العرب 
بصالحيات  املخول  الدولي  املؤمتر  مقاربة  وفق  بقبوله، 

لتطبيق قرارات األمم املتحدة ال التفاوض عليها مجدداً؟

العالول: الثورات رد على تردي حال األنظمة 
القائمة

محمود  اعتبر  األسئلة،  ه��ذه  عن  لإلجابة  محاولة  في 
مفوض  "ف��ت��ح"،  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو  العالول 
حدثاً  متثل  الشعبية  "ال���ث���ورات  أن  والتنظيم،  التعبئة 

أحمد فّراج

بعد منوذج دعم مسيرات العودة في 15 أيار

هل تؤسس الثورات العربية لنهوض جديد داعم للقضية الفلسطينية؟
القضية  على  وتأثيراته  ام��ت��دادات��ه  ول��ه  وم��دوي��اً،  صاخباً 
كمحصلة  ج��اءت  ال��ث��ورات  ه��ذه  إن  وق���ال:  الفلسطينية"، 
الفترة  في  العربي  العالم  إليها  وصل  التي  التردي  حلالة 

األخيرة على مختلف األصعدة.
الهبات  تلك  ظهور  ف��ي  س��اع��دت  التي  العوامل  وح��ول 
"هناك  أن  برملانية"  ل���"آف��اق  العالول  أوض��ح  الشعبية، 
كانت  احل��اك��م��ة  األن��ظ��م��ة  أن  منها  ال��ع��وام��ل،  م��ن  مجموعة 
نسب  وارت��ف��اع  لها،  ملك  ه��ي  شعوبها  م��ق��درات  أن  تعتبر 
خاطئة  تعليمية  سياسات  ذل��ك  وراف��ق��ت  والبطالة،  الفقر 
عنه  نتج  ما  التعليمية،  للعملية  التخطيط  بعدم  متيزت 
وجود أعداد كبيرة من خريجي اجلامعات بال فرص عمل".

وأضاف: من العوامل املهمة أيضاً ارتفاع درجة تبعية 
إلى  األميركية  امل��ت��ح��دة  ول��ل��والي��ات  للغرب  األن��ظ��م��ة  ه��ذه 
ك��أدوات  تستخدم  األنظمة  وأصبحت  مفضوح،  مستوى 
لتنفيذ السياسة األميركية في املنطقة، كما أن هذه األنظمة 
فقدت املنظومة الفكرية ومبرر وجودها، وكذلك أولوياتها.

وأش���ار ال��ع��ال��ول إل��ى أن "ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حاولت 
أنها هي صانعة احلدث، وفي حقيقة  تصوير نفسها على 
أن  لها  األنظمة ال ميكن  بأن هذه  لقناعة  أنها وصلت  األمر 
املتحدة  الواليات  تستمر دون تغيير، وبالتالي فقد ركبت 

املوجة".
في  يجري  ما  جتاه  الفلسطيني  باملوقف  يتعلق  وفيما 
املنطقة من ث��ورات، أكد أن "جميع األط��راف واجلهات في 
األفعال  ردود  اخ��ت��الف  م��ع  التغيير  بهذا  ترحب  فلسطني 
ب��ني اجل��ه��ات ال��رس��م��ي��ة وال��ش��ع��ب��ي��ة"، م��وض��ح��اً أن "ل��دى 
من  دائمة  ومخاوف  عالية  حساسية  درج��ة  الفلسطينيني 
إبداء ردود األفعال جتاه ما يجري في الدول العربية حتى 
ذلك،  ثمن  ال��دول  تلك  في  املقيمون  الفلسطينيون  يدفع  ال 
فهناك جالية فلسطينية كبيرة في ليبيا مثالً ميكن أن تكون 

ضحية ملواقف معينة".
إسرائيل  أن  أعتقد  فقال:  اإلسرائيلي،  املوقف  عن  أم��ا 
تعيش في رعب حقيقي على الرغم من أنها حتاول إظهار 
أن ما يجري هو في صاحلها، مدعية أن اجليل اجلديد من 
أن  م��ؤك��داً  وال��غ��رب،  إلسرائيل  ع���داًء  أق��ل  العربي  الشباب 
السابق،  الوضع  أكثر راحة من  "إسرائيل لن جتد وضعاً 
ول��ذل��ك ف��إن أي تغيير ف��ي ال��وض��ع ال��س��اب��ق ل��ن ي��ك��ون في 

صاحلها".
لكن العالول أعرب عن تخوفه من أن تستفيد إسرائيل 
من هذا التغيير في إحدى حالتني: أولهما أن حتاول التأثير 
ف��ي ت��ط��ورات األح����داث عبر إش��ع��ال ن��ار ح���روب أهلية أو 
سني  هالل  إيجاد  محاولة  وثانيهما  عشائرية،  أو  طائفية 

وإشعال حرب سنية شيعية في املنطقة.

جرار: فلسطني مضمرة في ثورات الشعوب
وح������ول ت���أث���ي���ر ال�����ث�����ورات ال���ع���رب���ي���ة ع���ل���ى ال��ق��ض��ي��ة 
املكتب  ع��ض��و  ج����رار،  خ��ال��دة  ال��ن��ائ��ب  ت���رى  الفلسطينية، 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، أنه "سيكون 

الفلسطينية  القضية  كون  وذلك  سلبياً،  منه  أكثر  إيجابياً 
مضمرة في ثورات الشعوب، وال تزال القضية األولى عند 

الشعوب العربية".
اإليجابي  املنحنى  ب��رمل��ان��ي��ة":  ل���"آف��اق  ج���رار  وق��ال��ت 
يظهر حتديداً فيما جرى مبصر من تغيير في نظام احلكم 
رمبا  الفلسطينية  القضية  إن  أق���ول  وه��ن��ا  ك��ام��ل،  بشكل 
ليست حاضرة بالكامل لكنها مضمرة في ثورات الشعوب 

املنتفضة.
وأض���اف���ت: م��ا ح���دث ف��ي م��ص��ر ه��و اخل����روج ع��م��ا ك��ان 
م��ا يخص  السياسة اخل��ارج��ي��ة جت��اه  ف��ي  س��اب��ق��اً، السيما 
التطابق  من  نوع  وجود  يعني  وهذا  الفلسطيني،  الشعب 
فإن  م��ع��روف  ه��و  وكما  وال��رس��م��ي،  الشعبي  املوقفني  ب��ني 
بتوفير  وي��ط��ال��ب  غ���زة،  ح��ص��ار  ي��رف��ض  الشعبي  امل��وق��ف 
اخلضوع  دائ���رة  م��ن  واخل���روج  للفلسطينيني،  كامل  دع��م 

لإلمالءات اخلارجية.
متوازناً  رسمياً  موقفاً  هناك  أن  يبدو  ج��رار:  وتابعت 
يساعد على دفع مسيرة املصاحلة الفلسطينية، وأن النظام 
اجلديد يتعامل بانفتاح مع اجلميع، إضافة إلى إعالنه دعم 
قدراً  أنه ليس  كما  االحتالل كمجرمي حرب،  قادة  مالحقة 
على  ضغط  ب��داي��ة  ونشهد  األم��ي��رك��ي��ة،  الهيمنة  اس��ت��م��رار 
الشرعية  قرارات  بتطبيق  إسرائيل  الدولي إللزام  املجتمع 
بإقامة  واملتمثلة  الفلسطينية،  بالقضية  اخلاصة  الدولية 
الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة الالجئني 

إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 48.
إح��داث  العربية على  ال��ش��ع��وب  ث���ورات  ق���درة  وح���ول 
السيما  اخلارجية،  العربية  السياسات  في  ج��ذري  تغيير 
جتاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، نوهت جرار إلى أن 
حدث  ما  السيما  ال��ث��ورات،  جن��اح  بعد  السياسي  "املوقف 
معبر  وفتح  احلصار  إنهاء  على  العمل  يتطلب  مصر،  في 
الفلسطينية ضمن  الدولة  من  رفح، كون قطاع غزة ج��زءاً 
البرنامج املرحلي، وهذا ال يعني إعفاء املجتمع الدولي من 

التزاماته جتاه إنهاء االحتالل واحلصار".
املصاحلة  جتاه  اجلديد  املصري  املوقف  إلى  وتطرقت 
الفلسطينية، وقالت: صحيح أن أولويات مصر في املرحلة 
الراهنة هي الوضع الداخلي، لكنها بالطبع داعمة للموقف 
الفلسطيني وإنهاء االنقسام، وهنا أقول إن الظروف باتت 
مواتية حالياً ملواصلة اجلهد إلنهاء االنقسام وإعادة بناء 

منظمة التحرير.
وأضافت جرار: على كل القيادات الفلسطينية أن تصغي 
لصوت الشعب والشباب، وإمكانياتهم في إحداث التغيير، 
واقتصادية،  واجتماعية  سياسية  مراجعة  اآلن  واملطلوب 
الدولة،  أننا جاهزون اآلن إلقامة  التعلق بوهم  والكف عن 

إضافة إلى معاجلة استفحال الفقر وغياب احلريات.

التغيير في مصر سيغير خارطة املنطقة
املبادرة  ع��ام  أم��ني  البرغوثي،  مصطفى  د.  النائب  أم��ا 
املبكر  من  برملانية":  "آفاق  ل��  فقال  الفلسطينية،  الوطنية 

احل��ك��م ع��ل��ى األث����ر اإلي��ج��اب��ي ل��ل��ث��ورات، الس��ي��م��ا ال��ث��ورة 
واحل��د  القمع  م��ن  امل��ص��ري  الشعب  ح���ررت  ال��ت��ي  املصرية 
الشعب  مع  التضامن  في  املشاركة  على  الناس  ق��درة  من 

الفلسطيني.
وأضاف: أرى أن مصر ستكون بؤرة حتمل أفكاراً لدعم 
حملة مقاطعة إلسرائيل، وأن الثورة ستعيد ملصر دورها 
الريادي وسيتغير الوضع السابق، الذي كان فيه الشعب 
النظام  من  مصر  حت��رر  مع  واآلن  ب��ه"،  "املفعول  العربي 

السابق يفتح الباب للدخول إلى امليدان بقوة.
مصرية  مواقف  بداية  نلمس  بدأنا  البرغوثي:  وتابع 
يتعلق  فيما  السيما  السابق،  في  كان  عما  مختلفة  جديدة 
وأن  إسرائيل،  إلى  املباع  الغاز  سعر  تغيير  عن  باحلديث 
مصر غير ملزمة مبا ميكن أن تفرضه إسرائيل من حصار 

على قطاع غزة.
وفيما يتعلق مبلف املصاحلة الداخلية، قال: النظام 
املصري اجلديد سيعمل على إسناد الشعب الفلسطيني، 
الس��ي��م��ا ب���ش���أن إن���ه���اء االن���ق���س���ام وحت��ق��ي��ق امل��ص��احل��ة 

الوطنية.
وأضاف: إن ما جرى في مصر أثبت قوة هبات الشعوب 
الشباب  ب��دأ  وق��د  أهدافها،  حتقيق  في  الشعبية  واملقاومة 
الثورات  من  ويستلهم  الشيء  ه��ذا  يستوعب  الفلسطيني 
ال��ع��رب��ي��ة ذل���ك، وه��ن��ا أت��وق��ع ن��ه��وض��اً ك��ب��ي��راً ف��ي امل��ق��اوم��ة 
ظل  ف��ي  وب��خ��اص��ة  الفلسطينية،  األراض����ي  ف��ي  الشعبية 
الفشل الراهن للمفاوضات، وتصاعد االستيطان، وتخاذل 
في  بدورها  القيام  عن  الدولي  املجتمع  من  كثيرة  أط��راف 

إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي.

تغيير األنظمة سيولد ضغوطًا على املجتمع الدولي
وفيما يتعلق مبا ميكن أن يخرج عن ثورات الشعوب 
أستاذ  ق��ال  الفلسطينية،  القضية  لدعم  ويفضي  العربية 
ع��وض،  سمير  د.  بيرزيت  جامعة  ف��ي  الدولية  العالقات 
اليوم  بات يعتبر  قائماً سابقاً  ما كان  ل� "آف��اق برملانية": 
في عداد املاضي، واألنظمة اجلديدة ستكون داعمة ملطالب 
الفلسطينية  القضية  تتصدر  احل��ال  وبطبيعة  الشعوب، 

تلك املطالب.
وأضاف: النظام املصري اجلديد سيعد النظر بعالقاته 
بني  رفح  معبر  وملف  االتفاقيات،  وحتديداً  إسرائيل،  مع 

قطاع غزة ومصر.
وتابع: ما كان موجوداً في السابق هو عمل كافة أجهزة 
الدولة للمحافظة على بقاء النظام، ولكن ما نراه اليوم هو 

االستماع وبقوة ملطالب الشعوب املنتفضة.
وحول مدى تأثير ذلك على تشكيل محور عربي جديد، 
قال عوض: الغرب والواليات املتحدة يعمالن على أساس 
املصالح، ومن هنا ستعمل األنظمة اجلديدة على الضغط 
استحقاقات  امل��واف��ق��ة على  إس��رائ��ي��ل على  إرغ���ام  أج��ل  م��ن 
كاملة  مستقلة  دول��ة  إلقامة  يفضي  مبا  القادمة،  املرحلة 

السيادة.
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ال��ع��ات��ي��ة غ��ي��ر القابلة  امل��وج��ة  ل��ك��ب��ح ج��م��اح  ال م��ج��ال 
ل����الرت����داد ل����دى اجل��م��اه��ي��ر ال��ع��رب��ي��ة امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ري��ة 
بل ترحيباً من املجتمع  التي تالقي إعجاباً  والدميقراطية، 
الدولي.  وقد أّدت هذه املوجة من التحول الدميقراطي في 
املجتمعات والدول العربية إلى سقوط نظامني سلطويني 
السطور،  كتابة هذه  مكانها حلني  أخرى  أنظمة  ومراوحة 
وهي أنظمة احلكم في  ليبيا واليمن وسوريا.  فالتغيير آت 
السياسي ومنح  التي ترفض إصالح نظامها  األنظمة  لكل 

احلريات واحلقوق ملواطنيها.
الوضع الفلسطيني ال يختلف كثيراً عن وضع الشعوب 
واألنظمة العربية األخرى، إال أننا كفلسطينيني قد حددنا 
أن  يعني  ال  ه��ذا  ولكن  االح��ت��الل.   م��ع  الرئيسي  تناقضنا 
جتارب الشعوب العربية املجاورة ستمر دومنا تأثير على 
الساحة الفلسطينية، بحيث تؤدي إلى مزيد من احلريات 
إلى  إضافة  كله،  وه��ذا  الفساد.   ومكافحة  والدميقراطية 
بناء مؤسسات الدولة وتطوير أدائها، ميثل إعداداً ملرحلة 
االس��ت��ق��الل وع����رض إع����الن ال���دول���ة امل��س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى األمم 

املتحدة.
ي��ج��ب أن ال ي��ع��ّول ك��ث��ي��راً ع��ل��ى امل��وق��ف األم��ي��رك��ي في 
األميركية هي  اإلدارة  الرغم من كون  املقبلة، على  املرحلة 
العضو األساسي في  السلمية"، وهي  ل� "العملية  الراعي 
مجلس  ف��ي  العظمى  وال��دول��ة  ال��دول��ي��ة،  الرباعية  اللجنة 
األمن وغالبية املؤسسات الدولية، بل إن على الفلسطينيني 
وإستراتيجياتهم  وعالقاتهم  حتالفاتهم  صياغة  إع���ادة 
العامة  إل���ى اجلمعية  ال��رج��وع  ف��ي ح��ال��ة  امل����دى.   ب��ع��ي��دة 
السالم، يفترض حث  أجل  املتحدة، عبر االحتاد من  لأمم 
الصديقة  وال��دول  اإلسالمي  املؤمتر  ودول  العربية  ال��دول 
على ات��خ��اذ م��واق��ف ج���ادة مب��ا متتلكه م��ن وس��ائ��ل ضغط 
الدولة  إلخ��راج  وقانونية  وسياسية  واقتصادية  مادية 

الفلسطينية املستقلة إلى حيز الوجود.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة على الساحة الدولية 
العام  املستقلة على حدود  الفلسطينية  لالعتراف بالدولة 
املوقف  م��ن  وال��ع��رب��ي  الفلسطيني  ال��ت��خ��وف  ف��إن   ،1967
الواليات  استخدام  بعد  وبخاصة  مبرراً،  يبقى  األميركي 
قرار  ضد  األم��ن  مجلس  في  "الفيتو"  النقض  حق  املتحدة 
يطالب بوقف االستيطان، في حني تبنت أربع عشرة دولة 
في مجلس األمن هذا القرار، وجاء الفيتو مناقضاً للموقف 
هيالري  خارجيته  ووزي��رة  أوباما  ب��اراك  للرئيس  املعلن 
إزالة  األميركي عند طرح  املوقف  كلينتون، فكيف سيكون 

املستوطنات في الضفة الغربية، مبا في ذلك القدس؟!
عن  ع��ج��زاً  أظهر  الرسمي  العربي  النظام  املقابل،  ف��ي 
م���ج���اراة ال���ت���ط���ورات وال����ث����ورات ال��ع��ل��م��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
قوانني  وت��ف��رز  أج��م��ع،  العالم  تكتنف  ال��ت��ي  والسياسية، 
وال��س��وق  وال��دول��ة  املجتمع  ب��ني  العالقة  لترتيب  حديثة 
كمبادئ احلرية والدميقراطية وسيادة القانون واستقاللية 
القضاء.  هذا إضافة إلى فشل املشروع التنموي العربي في 
إلى تزايد نسبة  املجالني االقتصادي واالجتماعي، ما أدى 

الفقر والبطالة واألمية مبعدالت عالية.
التطور  تزداد حّدة هذه القضايا بشكل كبير في ضوء 
مبا  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصال  وسائل  في  الكبير 
و  Facebook مثل  االجتماعي  التواصل  وسائط  ذلك  في 

مكنت  ال��ت��ي  اجل��دي��د،  واإلع����الم   YouTubeو  Twitter

الصعبة،  أوضاعهم  على  واالحتجاج  التجمع  من  الشباب 
وحّدت من قدرة الدولة أو النظام السياسي على السيطرة 

والرقابة على املعلومات.

دروس مستفادة من التجربتني املصرية والتونسية
على  يعتمد  ال���ذي  األمنية   – ال��دول��ة  من���وذج  سقط  لقد   -
جهاز مخابرات قوي مثل جهاز أمن الدولة في مصر، أو 
األمن املركزي في باقي الدول العربية.  ومما ال شك فيه 
الشعوب باحلرية والعدالة والدميقراطية  أن مطالبات 
الواضح، وبحسب  أهدافها.  من  ستستمر حتى حتقيق 
القمع والدولة  أن  العربية،  التجارب األخيرة للشعوب 
وأن  اجلماهير،  حت��رك  وق��ف  يستطيعان  ال  البوليسية 
األب��د، وإن كان  إلى  السلطة  البقاء في  أح��داً ال يستطيع 
الرئيسان مبارك وبن علي، وباألخص معمر القذافي، قد 

استمروا لفترات طويلة إلى طويلة جداً.
من  والتونسي  املصري  اجليشني  من  كل  موقف  كان    -
الثورة موقفاً مشرفاً وحكيماً للغاية، على العكس من 
التي حتركت  األخ��رى  األم��ن  الشرطة وأجهزة  موقف 
إخ��ض��اع  ف��ي  بعنف ض��د اجل��م��اه��ي��ر، وع��ن��دم��ا فشلت 
ليهاجموا  للبلطجية  املجال  وتركت  انسحبت  الثورة 
األم��ن  ق��وات  انسحاب  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  اجلماهير، 
ك���ان ب��ه��دف ت���رك اجل��ي��ش وح��ده 
ف��ي م��واج��ه��ة ال���ث���ورة ل��ك��ي يقوم 
مواجهات  إلى  ي��ؤدي  ما  بقمعها، 
دم���وي���ة ب���ني ال��ش��ع��ب واجل��ي��ش 
ُتنهي التحرك اجلماهيري.  ولكن 
للبلطجية  فقط  ت��ص��دى  اجل��ي��ش 
ول�����م ي���ت���ص���ادم م����ع اجل��م��اه��ي��ر 
من  البساط  سحب  م��ا  احملتجة، 
حتت أقدام أجهزة األمن والنظام 

السابق في الوقت ذاته.
النظام  من  جزءاً  كانت    -
السابق وسقطت بسقوطه، سواء 
أك��ان��ت م��ؤي��دة أم م��ع��ارض��ة، مثل 
احل���زب ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي أو 

حزب التجمع أو حزب الوفد في مصر، أو حزب التجمع 
حركات  وظهرت  تونس.   في  الدميقراطي  الدستوري 
الدميقراطية  واحلركة  وكفاية،  إبريل،   6 مثل  جديدة 
التي  املظفرة،   2011 يناير   25 ثورة  وأخيراً  للتغيير، 
جتاوبت مع تطلعات املواطنني وحقوقهم ومشاركتهم 

في بناء مستقبلهم.
أدى  التنموي  مشروعها  ف��ي  العربية  ال���دول  فشل  إن    -
البطالة،  مثل  اجتماعية  وق��ض��اي��ا  مشاكل  ب���روز  إل��ى 
إضافية  قيوداً  وضعت  التي  والواسطة،  واحملسوبية، 
على إمكانية حتقق تطور متوازن للمجتمع واالقتصاد، 
واملديونية  البطالة  مثل  مزمنة  مشاكل  حل  من  يتمكن 
ال��ع��ال��ي��ة.  وه��ن��ا م���ن امل��ه��م االن��ت��ب��اه إل���ى أن امل��ش��اك��ل 
االقتصادية واالجتماعية البنيوية مثل البطالة والفقر 
واألمية ستواجه الثورة في اليوم األول بعد انتصارها 
على النظام الدكتاتوري.  ولن تتمكن الثورة من إيجاد 
حلول فورية ملثل هذه القضايا، ولكن رمبا عبر مشاركة 

الشعب في القرار ستحظى بفرصة أفضل.
مشاركة الشباب هي الركن األساسي من أركان التطور    -
واالس���ت���م���راري���ة ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ال���دول���ة وط��اب��ع��ه��ا 
ال��س��ي��اس��ي، وت��ش��ك��ل ه���ذه امل��ش��ارك��ة األم����ل األس��اس��ي 
للشعوب العربية في املشاركة في العوملة االقتصادية 

واالجتماعية.
ال��ث��ورات  ف��ي  للمشاركة  التعليمي  النظام  إص���الح  إن    -
بالغ  أم��ر  ه��و  واملعلوماتية  والتكنولوجية  العلمية 
األهمية إذا أردنا االنطالق من الوضع احلالي الذي نحن 
العلمي واألدب��ي على  إلى حالة املشاركة واإلنتاج  فيه 

الساحة العاملية.

ما مدى انطباق هذه احلالة على الوضع الفلسطيني؟
الوضع الفلسطيني ال يختلف كثيراً عن وضع الشعوب 
حددنا  قد  كفلسطينيني  ألننا  األخ��رى،  العربية  واألنظمة 
أن  يعني  ال  ه��ذا  ولكن  االح��ت��الل.   م��ع  الرئيسي  تناقضنا 
جتارب الشعوب العربية املجاورة ستمر دومنا تأثير على 
الساحة الفلسطينية، بحيث تؤدي إلى مزيد من احلريات 

والدميقراطية ومكافحة الفساد.

م��ث��ل��ت ال��ت��ظ��اه��رات اجل��م��اه��ي��ري��ة ال��ك��ب��ي��رة ف��ي م��ي��دان   -
لكل  ودرس��اً  حضارية  ظاهرة  خ��اص،  بشكل  التحرير 
ج��دوى  ف��ي  الفلسطيني،  الشعب  فيها  مب��ا  ال��ش��ع��وب، 
ورفض  والطغيان،  للظلم  السلمية  واملقاومة  املثابرة 
االس��ت��ف��زاز واالجن����رار إل��ى م��ع��ارك ال ت��خ��دم املصلحة 

الوطنية العليا.
يركز  أن  الفلسطيني  الشعب  على  سبق،  ما  على  بناء   -
االحتالل  ومقاومة  لالستيطان  التصدي  ف��ي  ج��ه��وده 
القدس  ف��ي  وب��خ��اص��ة  التعسفية،  إج���راءات���ه  ورف���ض 
هو  وهذا  واملواجهة،  االحتكاك  مواقع  وباقي  الشرقية 
الذي  املصرية،  التجربة  املستفاد من  الدرس  بالضبط 
يقوم الفلسطينيون بتطبيقه بنجاح معقول في الشيخ 
صالح،  والنبي  واملعصرة،  ونعلني،  وبلعني،  ج��راح، 

وجيوس، وغيرها.
املقبلة  املرحلة  ف��ي  مصر  انشغال  إل��ى  االنتباه  يجب    -
امللف  متابعة  من  يقلل  لم  هذا  لكن  الداخلي،  بوضعها 
السيما  املصرية،  ال��ق��رار  صنع  مراكز  في  الفلسطيني 
ملف املصاحلة الوطنية، دون رهان في الفترة القريبة 

على الدعم السياسي املصري.
ووح��دة  ت��الح��م  إل��ى  بحاجة  الفلسطيني  الشعب  إن    - 
داخ��ل��ي��ة، كما رأي��ن��ا خ��الل ال��ث��ورة امل��ص��ري��ة ف��ي حالة 
أو  )األق���ب���اط(  وامل��س��ي��ح��ي��ني  املسلمني  ب��ني  االن��س��ج��ام 
الرغم  وعلى  اإلسالمية،  واألح��زاب  التقدمية  األح��زاب 
لضرب  املضادة"  "الثورة  من  الراهنة  احمل��اوالت  من 
هذا االنسجام.  وهذا الدرس من ميدان التحرير يحتم 
أولية  الداخلي كضرورة  االنقسام  إنهاء  علينا متابعة 
من  الفلسطينية  بالقضية  يخرج  مشترك  عمل  لبدء 
السلمية،  العملية  أفق  بانسداد  املتمثل  احلالي  امل��أزق 

ويرسم معالم املرحلة القادمة.
ك��ذل��ك ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��وج��ه إل���ى ال��ش��ع��ب م����ّرة أخ����ره في    - 
األراض��ي  إل��ى  اللُحمة  تعيد  ج��دي��دة،  ع��اّم��ة  انتخابات 
وقطاع  الغربية  الضفة  ف��ي  بجناحيها  الفلسطينية 
غ����زة، وجت����دد ش��رع��ي��ة امل��ؤس��س��ات ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات 
اتخاذ  مت  وبالفعل  والرئاسية.   والتشريعية  احمللية 

خطوات إيجابية في هذا االجتاه.

الثورات العربية وتداعياتها على الساحة الفلسطينية
د. سمير عوض
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على العكس متاماً من األمر الواقع، حيث قادة الفصائل 
واألح��زاب السياسية من جيل ما بعد الستني، أو الثمانني 
الالعبون  هم  للشباب-  األعلى  املجلس  في  األمر  هو  -كما 
يتشكل  الفلسطينية،  والوطنية  السياسية  الساحة  على 
حالياً جيل من قادة الرأي وأصحاب املبادرات السياسية، 
ل��ك��ن ف���ي ال��ع��ال��م االف���ت���راض���ي ع��ل��ى م���وق���ع "ف��ي��س��ب��وك" 

وصفحات التواصل االجتماعي اإللكترونية.
جديد  اس��م  م��ن  ي��وم  يخلو  ال  حيث  ج���داً،  كبير  ح���راك 
ال��ث��ورات  ان��ط��الق  ب��ع��د  أو "ج�����روب"، الس��ي��م��ا  ملجموعة 
ال��ع��رب��ي��ة ب����دءاً م��ن ت��ون��س وم��ص��ر، ال��ت��ي أل��ه��م��ت الشباب 
من  تولد  ال��ث��ورات  أن  يعتقد  منهم  كبير  ج��زء  ب��ات  ال��ذي��ن 
ال� فيسبوك"، وأن اجلماهير احلاشدة هي  رحم "أكاونت 

"اجلروبات".
في  ضجة  أحدثت  "فيسبوك"  على  مجموعات  هناك 
إنهاء  ي��ري��د  الشعب  مجموعة  مثل  الفلسطيني،  ال��ش��ارع 
الشبابي  واحل��راك  آذار،   15 شباب  ومجموعة  االنقسام، 
املستقل، ال��ت��ي دع��ت إلن��ه��اء االن��ق��س��ام، وك���ان احل��ك��م على 
اجتمعت  التي  اجلماهير  عدمه  من  املجموعات  هذه  جناح 
في مسيرات يوم 15 آذار املاضي للمطالبة بإنهاء االنقسام، 
اآلالف في قطاع غزة، ورمبا  أو  الله،  رام  املئات في  سواء 

العشرات في نابلس وبيت حلم وطولكرم.
ب���دأت على اإلن��ت��رن��ت ق��وي��ة، س��رع��ان ما  ال��ت��ي  احلملة 
مطالبات  على  لتقتصر  األرض،  على  وانكمشت  تقلصت 
الشباب بعد أسابيع من نصب خيمة االعتصام على دوار 
ووقف  السياسي،  االعتقال  بإنهاء  الله  رام  وسط  املنارة 
ال��ت��ح��ري��ض ب��ني ط��رف��ي االن��ق��س��ام، ب��ع��دم��ا ت��ب��ني أن مطلب 
"انتخاب مجلس وطني جديد" يحتاج إلى أكثر من خيمة 

اعتصام!
ضجة  أث���ارت  ال��ت��ي  "الفيسبوك"  صفحات  أول���ى  م��ن 
هي" الشعب يريد إنهاء االنقسام"، فاأللوف توافدوا على 
الصفحة في األسابيع األولى، لكن سرعان ما خبا جنم هذه 
آذار،  أبرزها شباب 15  أخرى  الصفحة، لتسطع صفحات 
التواصل  عبر  إسرائيل  أغلقتها  التي  الثالثة،  واالنتفاضة 
على  حت��رض  أنها  بحجة  نفسها  ب��وك"  "فيس  إدارة  م��ع 

اإلرهاب، فضالً عن "احلراك الشبابي املستقل وغيرها.
الناشطة على "الفيس بوك" رند خضير تقول: جروب 
"إن��ه��اء االن��ق��س��ام" كبير وف��ض��ف��اض، وال��ن��اس ت��داف��ع��وا 
لالشتراك فيه حتت وطأة احلماسة، فقررنا نحن الشباب 
"صوت  هي  صفحة  إعالن  بوك"  "الفيس  على  الناشطني 
املنارة" يشارك فيها الشباب الفاعلون على هذه الصفحة، 
آخر  ليعرف  الصفحة  على  اسمه  إضافة  أحد  أي  وبإمكان 

النشاطات الشبابية على "الفيس بوك".
وت���ت���اب���ع: "ال���ف���ي���س ب�����وك" أف���ض���ل وأس������رع ط��ري��ق��ة 
إلي��ص��ال أي���ة رس��ال��ة ل��ل��ش��ب��اب، ألن اجل��م��ي��ع يجلس أم��ام 
الهاتف  الكمبيوتر، أو بإمكانه حتديث صفحته عبر  جهاز 

احملمول.

احلركة الوطنية تكلست والبديل العالم 
االفتراضي

ال��ذي  محمد،  زك��ري��ا  اإلن��ت��رن��ت  على  النشيط  ال��ك��ات��ب 
شبكة  صفحة  ع��ل��ى  ل��ه  م��ق��ال  ن��ش��ر  دون  أس��ب��وع  يخلو  ال 
اإلنترنت،  على  "بنجوف"  اإللكترونية  األهلية  املنظمات 
آالف  سبعة  من  أكثر  إل��ى  فيها  املشتركني  ع��دد  يصل  التي 
احلراك  أن  يعتقد  والشتات،  والقطاع  الضفة  في  مشترك 
احلركة  ل��روح  "جت��دي��د  ه��و  "الفيسبوك"  صفحات  على 
من  وأصبح  التكلس،  أصابها  التي  الفلسطينية،  الوطنية 

الضروري أن تستعيد روحها وطاقتها".
وي��ت��اب��ع: م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��ش��ب��اب ه��و ال��ب��داي��ة الستعادة 

شباب احلركة الوطنية الفلسطينية.
القائل إن حراك الشباب مقتصر  الرأي  ويرفض محمد 
الشباب  صحيح،  غير  هذا  قائالً:  االفتراضي،  العالم  على 
"الفيسبوك"  ف��ي  االف��ت��راض��ي  العالم  م��ن  انتقلوا  بالفعل 

في ظل االفتقار لرؤية تنقله إلى تغيير الواقع

حراك شبابي يخضع ألسر العالم االفتراضي
نائلة خليل

وصفحات التواصل االجتماعي إلى أرض الواقع، والدليل 
ما حدث من مسيرات في 15 آذار".

إنهم  االفتراضي،  العالم  في  يعيشون  ال  هم  ويضيف: 
يستفيدون منه فقط، ويستخدمونه للنزول على األرض.

وينوه محمد، وغيره من املطلعني على حراك الشباب، 
في  تتحرك  "ال��ف��ي��س��ب��وك"،  على  الشبابية  امل���ب���ادرات  أن 
ك���ل االجت����اه����ات، ح��ي��ث ه��ن��اك م��ج��م��وع��ات ض���د ال��ن��ش��اط 
القضايا  م��ن  وال��ع��دي��د  البيئة،  م��ع  وأخ���رى  االستيطاني، 

املهمة جداً.

احلراك الشبابي على "الفيسبوك" ... 
مجرد مترين ذهني

حيث  سبق،  م��ا  يناقض  رأي  ل��ه  س��م��ارة  ع��ادل  الكاتب 
دون  احلالي  مستواه  في  الشبابي  احل��راك  "بقاء  أن  يرى 

رؤية محددة، ال يتجاوز كونه متريناً ذهنياً".
يجب  ال��ت��ي  الرئيسية  "القضية  أن  س��م��ارة  وي��وض��ح 
أن نتحدث عنها هي مدى وجود رؤية عند هؤالء الشباب 

تستطيع أن تتبلور في مشروع نضالي أو سياسي".
ويتابع: إذا كان كل هم الشباب استخدام "الفيسبوك" 
فهذا  والتظاهر،  التعبير  في  احل��ق  يريدون  ألنهم  وغيره 
جيد لكنه غير كاٍف إطالقاً، ألنهم بذلك يكونون نسخة عما 
والغرب  األميركية  املتحدة  الواليات  في  الشعوب  تفعله 
مينع  لم  الشعوب  ه��ذه  نشاط  لكن  والعوملة،  احل��رب  ضد 

احلرب ولم يوقف العوملة".
وي��ض��ي��ف: امل��ف��ص��ل ف���ي ه���ذا امل���وض���وع وج����ود رؤي���ة 
ومشروع نظامي معني، وإال فإن أي نشاط آخر لن يضيف 

للشعب جديداً.
إمكانية  إسقاطه  سبب  ح��ول  س��ؤال  ع��ن  إجابته  وف��ي 
تطور هذا احلراك ليصل إلى درجة النضج والفعل الهادف، 
تقوم  ال��ت��ي  نفسها  امل��ج��م��وع��ات  ع��ل��ى  يعتمد  ه���ذا  ي��ق��ول: 
بالعملية ومدى نضجها واقترابها من مجموعات سياسية 
تساعدها في بلورة رؤية معينة، واملهم أن ال تبقى تراوح 

في مستواها احلالي.
وحول ما إذا كان تعدد اآلراء واألفق الواسع أمام جميع 
األطياف والتوجهات لطرح أفكارها يفيد في بلورة احلراك 
الشبابي ونضجه، يقول سمارة: بصراحة لدينا غابة من 
"الفيسبوك" و"اإلمييالت"، حيث أصبح الكل قادراً على 
إعطاء رأيه، وهذا يعيق الفهم لدى الناس، بالضبط مثل ما 
هو حاصل على الفضائيات، إذ ينتقل الشخص من فضائية 

إلى أخرى دون تركيز وفهم عميق ملا تطرحه كل فضائية.

شاشة الكمبيوتر ال تكفي
وي��ذه��ب احمل��اض��ر ف��ي ص��ح��اف��ة اإلن��ت��رن��ت ف��ي جامعة 
جتربة  أن  على  التأكيد  إلى  الله  عبد  الرحيم  عبد  بيرزيت 
ومجتمعي  سياسي  ح��راك  خلق  في  الفلسطيني  الشباب 
على صفحات "الفيسبوك" غير ناجحة، وتكاد تكون غير 
"خطة  غياب  ف��ي  ذل��ك  على  م��دل��الً  األرض،  على  ملموسة 
ه��ؤالء  وي��ق��ول:  األرض"،  ع��ل��ى  للشباب  حقيقية  حت���رك 

شباب يعيشون على شاشة الكمبيوتر، وهذا ال يكفي.
الشباب  آالف  إقبال  وغيره  الله  عبد  يفسر  مب��اذا  لكن 
"الفيسبوك"  صفحات  استخدام  على  واملصري  التونسي 
في الثورة، بحيث ثبت أنها أفضل طريقة لتجميع الشباب 
بسرعة؟ يعلق عبد الله على ما سبق قائالً: إذا نظرنا إلى 
جتارب البلدان التي حققت جناحاً عبر استخدامها أدوات 
"الفيسبوك"  ك��ان  فقد  مصر،  مثل  االجتماعي،  التواصل 
أداة جتميع، وذلك يعود ألن احلراك الشبابي كان انعكاساً 
حلالة نشاط حقيقية على األرض، وجاء استخدامهم لهذه 
التقنيات من باب الدعوات وجتميع اجلهود، على العكس 

مما هو حاصل فلسطينياً.
الواقع  يفتقدها  أخ��رى  نقطة  هناك  الله:  عبد  ويتابع 
إذا  اجل��ه��ود،  م��راك��م��ة  اإلط����ار، وه���ي  ه���ذا  ف��ي  الفلسطيني 

نكتشف  واملصرية  التونسية  التجربتني  إلى  أيضاً  نظرنا 
وبعدها   ،2000 العام  منذ  املدونات  باستخدام  بدأوا  أنهم 
"تدوين الفيديو"، أي نشر مقاطع فيديو النتهاكات أجهزة 
األم���ن حل��ق��وق اإلن��س��ان، مثل م��ا ق��ام��ت وت��ق��وم ب��ه مدونة 
قاموا مبراكمة اخلبرات في  ه��ؤالء  وائ��ل عباس.   املصري 
العالم االفتراضي، وهذا ما نفتقده فلسطينياً، ألن موضوع 
أدوات  من  العديد  على  بالقفز  فقمنا  لدينا،  جديد  التدوين 
مناخاً  وتخلق  األرضية  تهيئ  التي  االجتماعي  التواصل 

للحراك الشبابي والشعبي.
فمثالً  اآلخ��ري��ن،  أخطاء  من  نتعلم  أن  يجب  ويضيف: 
قبل أربع سنوات دعت حركة في مصر اسمها "6 إبريل" 
لالحتجاج عبر "الفيسبوك"، لكنها فشلت، وبعد سنوات 
فكانوا  احترافاً،  وأكثر  تراكمياً  الشباب  هؤالء  عمل  أصبح 

جزءاً مهماً من الثورة املصرية.
"الفيسبوك"  على  الفلسطيني  الشباب  ف��إن  وب��رأي��ه، 
ال��الزم، وال يراكمون جهوداً  أكثر من  هم "ن��اس حلظيون 

حقيقية، وما زالوا في طور التعلم".
ل��ك��ن مل����اذا ي��ت��رك��ز ال��ت��وج��ه ال���ع���ام ل��غ��ال��ب��ي��ة ال��ش��ب��اب 
غ��ي��ره  دون  "ال��ف��ي��س��ب��وك"  اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  الفلسطيني 
ومنها  العالم،  ف��ي  الشائعة  األخ���رى  االت��ص��ال  أدوات  م��ن 

"تويتر" مثالً؟
الله ذلك قائالً: استخدام "تويتر" مصمم  ويفسر عبد 
ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، وحت���دي���داً اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث م��ن��ه��ا، وه��ذه 
االحتالل  ألن  الفلسطينية،  األراض���ي  ف��ي  م��ت��دٍن  وج��وده��ا 

اإلسرائيلي مينع استيرادها.
معلومات  وحت��دي��ث  اإلط���الع  يتم  العالم  ف��ي  ويتابع: 
أطلقت  وم��ؤخ��راً  الذكية،  النقالة  الهواتف  عبر  "تويتر" 
شركة الوطنية خدمة حتديث "تويتر" من خالل الرسائل 
ال��ق��ص��ي��رة، لكن ه��ذه اخل��دم��ة م��ا زال���ت غير م��ع��روف��ة عند 
انتشار  في  ت��دٍن  من  ذك��ر  ما  بسبب  الفلسطيني،  اجلمهور 

الهواتف الذكية، أي اجليل الثالث.
ويردف: أما السبب الثاني لإلقبال على "الفيسبوك"، 
يحتمل  وال  اخلفيفة،  القضايا  مع  التعاطي  يلبي  أن��ه  فهو 
نقاش األفكار والقضايا العميقة، وحتى القادة في الغرب 
النقاط  ت��روي��ج  على  "الفيسبوك"  ل���  استخدامهم  يتركز 

املثيرة والشعبوية في حمالتهم االنتخابية.

من أجهض دور وسائل التواصل االجتماعي؟
ي�����رى ع���ب���د ال����ل����ه أن م���ؤس���س���ات امل���ج���ت���م���ع امل���دن���ي 
والسياسيني أجهضوا إلى حد كبير هدف وقيمة استخدام 

كل  عليها،  ق��ف��زوا  "ع��ن��دم��ا  املجتمعي  ال��ت��واص��ل  أدوات 
بطريقته".

تعاملت  يقول:  املدني،  املجتمع  ملؤسسات  وبالنسبة 
امل��ج��ت��م��ع��ي على  ال��ت��واص��ل  أدوات  م��ع  امل��ؤس��س��ات  ه���ذه 
امل��م��ول��ة، ف��ب��دأت تنظم  ال��ب��رام��ج وامل��ش��اري��ع  طريقتها ف��ي 
دورات مدفوعة األجر تعلم الشباب كيف ينشئون مدونة 

وكيف يكونون فاعلني على "الفيسبوك".
ويؤكد عبد الله أن هذا النوع من التواصل ال يحتمل أن 
يوضع في مقترح مشروع "بروبوزال" وعقلية دفع املال 
على الساعة، ويستطرد: هذه املؤسسات أحضرت أفضل 
لعبتها،  في  وأدخلتهم  األدوات  ه��ذه  يستخدمون  شباب 
ألنها  الصعيد،  ه��ذا  على  دم��رت��ه��م  أن��ه��ا  النتيجة  وك��ان��ت 
أشكال  جميع  أن  وبخاصة  لديهم،  املبادرة  روح  ضيعت 
وليست  الذاتية  املبادرة  على  تعتمد  املجتمعي  التواصل 

مبرمجة.
دقائق  لبضع  إال  يحتاج  ال  م��دون��ة  إن��ش��اء  ويضيف: 
دون أية معرفة بالبرمجة وغيرها، وأي شاب لديه موقف 
مدفوعة  دورة  في  ينخرط  أن  ينتظر  لن  ما،  قضية  جتاه 
كتيبة  لكن  اخل��اص��ة،  مدونته  يؤسس  حتى  امل��واص��الت 

"البروبوزال" في بلدنا ال يعجبها هذا املوضوع.
أما بالنسبة لأحزاب السياسية والسياسيني، فيرى 
أذكى  كانت  السياسية  الشخصيات  "بعض  أن  الله  عبد 
التواصل  الشباب، حيث سارعت الستخدام صفحات  من 
الدكتور  ال����وزراء  رئيس  فعل  مثلما  قبلهم،  االجتماعي 
سالم فياض.  وتكمن املشكلة في أن مطالب الشباب دوماً 
موجهة للحكومة، وإذا كانت هذه احلكومة أذكى منهم في 
آخذين  لدينا مشكلة، طبعاً  تبرز  التقنيات  استخدام هذه 
بعني االعتبار أن لهذه الشخصيات السياسية مستشارين 

يعتبرون خبراء في هذه التقنيات".
التواصل  أدوات  على  ال��ش��ب��اب  إق��ب��ال  يثير  ه��ل  لكن 
االجتماعي قلقاً لدى السلطة الوطنية، أم أنه أداة تنفيس 

ليس أكثر؟
التساؤل قائالً: نعم، في بداية  يجيب محمد على هذا 
إنهاء  دع��وات  انطلقت  عندما  وحتديداً  الشبابي،  التحرك 
االنقسام، كانت السلطة قلقة وخائفة، ولكنها استطاعت 

أن تستوعب األمر مؤقتاً على األقل.
أم����ا س����م����ارة، ف���ي���رى أن "ك����ال االح���ت���م���ال���ني ق���ائ���م".  
ويضيف: طاملا هناك غياب للرؤية لدى الشباب فهذا غير 
إذا اتضحت الرؤية وتبلورت، فإنها  مزعج للسلطة.  أما 

ستنزعج بالتأكيد.
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حي  تسكن  التي  ع��ام��اً(   60( املهلوس  راض��ي  أم  قالت 
ملدينة  الرئيسي  امل��دخ��ل  ال��ع��ام��ود،  ب��اب  قبالة  امل��ص��رارة 
وبعد  نظر،  عائلة   من   67 العام  بيتنا  "اشترينا  القدس، 
عام 67 بدأ حارس أمالك الغائبني الذي استلم ملف حارس 
مبطالبتنا  األردن،  عليه  أشرفت  ال��ذي  اإلسرائيلي  العدو 
بأجرة البيت، على الرغم من وجود أوراق بالشراء، وبعد 
لليهود  مرهونة  ال���دار  إن  ق��ال��وا  متتالية  قضائية  قضايا 

مبائة جنيه منذ العام 1919"!
وتابعت أم راضي: تغير كل شيء، بدأنا ندفع األجرة 
الغائبني ألن اسمه تغير، وقبل ستة أشهر  حلارس أمالك 
أعطونا مهلة ملدة عامني إلخالء املنزل، وأخلوا خمسة دور 
خلفنا سكنتها ثماني عائالت يهودية بحجة أن هذه البيوت 

تعود مللكية يهودية في حي املصرارة منذ العام 1919.
غيرنا  وق��ال��ت:  الغرفة،  أعلى  في  نافذة  إل��ى  وأش���ارت 
مصنوعاً  الشباك  كان   ... احلديد  إلى  اخلشب  من  الشباك 
بصوت  القرآن  إل��ى  يستمع  ابنتي  اب��ن  وك��ان  اخلشب،  من 
الشباك وإشهار  املستوطنني بكسر  أحد حراس  فقام  عال، 
لنا  ق��ال��وا  ال��ش��رط��ة  إل��ى  اشتكينا  وع��ن��دم��ا  عليه،  مسدسه 

"املسامح كرمي".
وأضافت: منعونا من وضع حمامات شمسية، ألن ذلك 

يخل بعقد اإليجار، أو إصالح احلمام وجتديد بالطه.
وحت��دث��ت ع��ن ش��رائ��ه��م ك��الب ح��راس��ة ووض��ع��ه��ا على 
يعد  لم  يحدث،  م��اذا  نعرف  ال  نحن  وقالت:  البيت،  سطح 

شيء آمن حولنا، الكالب ضرورية.
أج��ل  م��ن  )ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة(  للسلطة  ت��وج��ه��ن��ا  وق���ال���ت: 
ب��دون  زل��ن��ا  وم��ا  موضوعنا،  ف��ي  الستشارتها  مساعدتنا 

أجوبة.
والنوافذ  البيوت  بوابات  تغيرت  القدمية،  البلدة  وفي 
وتوسعت  حديدية،  أب��واب  إل��ى  عاماً  ثالثني  من  أكثر  منذ 
احلمايات الشبكية اخلفيفة واحلمايات الثقيلة، خصوصاً 

في مناطق تواجد املستوطنني.
ال��ق��دس  ف��ي  ع���ام���اً( وت��س��ك��ن  م��ه��ا قطينة )63  وق��ال��ت 
كيف  ن��ع��رف  ال  علينا،  املستوطنون  ��ب  ع��جَّ لقد  ال��ق��دمي��ة: 
أن  ب��ني ح��وال��ي 10 ع��ائ��الت ع��رب بحجة  ف��ي شقة  سكنوا 
دينية،  مدرسة  إلى  الشقة  وحتولت  لليهود،  كانت  الشقة 
الزبالة علينا  يقومون برمي  وكل يوم نشاهد طالباً جدداً 
وإشعال احلرائق ووضع األتربة عند الشبابيك .. عّيشونا 

حرب استنزاف، والشرطة نستدعيهم وال شيء يتغير.
تبلغ  أرض  مساحة  على  استولوا  لقد  تقول:  ومضت 
العطارين،  س��وق  دك��اك��ني  سطح  عند  دومن���ات   4 ح��وال��ي 
وقصوا الصبر املوجود فيها، فقد كانت كل املنطقة مزروعة 
بالصبر، وكانت تسمى "صبرة نسيبة"، وحفروا األنفاق، 
ألقوا قنبلة على  وغيروا معاملها ألف مرة ... قبل 15 عاماً 
سوق اللحامني وقتل شخص وجرح نحو عشرة أشخاص.

وت��ع��م��ل داخ�����ل ال���ق���دس ال��ق��دمي��ة ج��م��ع��ي��ة "ع��ط��ي��رت 
البيوت  على  السيطرة  ف��ي  متخصصة  وه��ي  كوهانيم"، 
العربية ف��ي ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة، وحت��دي��داً احل��ي اإلس��الم��ي.  

عائلة   60 إدخ��ال  من  ومتكنت  ديفيد،  ماتي  أسسها  وك��ان 
يهودية من املستوطنني، إضافة إلى املئات من املستوطنني 

طالب املدارس الدينية التلمودية إلى احلي.
على  مقتصراً  القدمية  القدس  في  االستيطان  يعد  ولم 
مشبوهة  صفقات  إلى  األم��ر  تعداه  بل  اإلسالمية،  األحياء 
تتعلق بأمالك مسيحية، مثل دير مار يوحنا الذي يحتوي 
ال��ق��ي��ام��ة،  لكنيسة  م��ج��اور  وه���و  غ��رف��ة،   148 ن��ح��و  ع��ل��ى 
وصفقة أخرى ملجموعة تتعلق مبجموعة الدكاكني وفندق 
اإلسرائيلية  احملاكم  وتبحث  اخلليل،  باب  في  "امبريال" 
املسيحيني  املواطنني  من  عدد  طعن  أن  بعد  البيع  قانونية 

في شرعية البيع.
املستوطنني  بيوت  فوق  اإلسرائيلية  األع��الم  وتنتشر 
في البلدة القدمية، وصار طبيعياً رؤية حراس املستوطنني 
البلدة  في  يسيرون  الالسلكي،  أجهزة  يحملون  املسلحني، 

القدمية مع املستوطنني في ذهابهم وإيابهم.
أما في حي راس العامود، فلقد استوطنت العام املاضي 
نحو 66 عائلة في التجمع االستيطاني "معاليه زيتيم"، 
ع��ل��ى أرض  ب��ن��ي��ت  م��ص��غ��رة  ع��ن مستوطنة  ع��ب��ارة  وه���ي 
املستوطنني،  من  عائلة   66 سكنتها  دومن��اً،   16 مساحتها 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���وط���ني ن���ح���و 130 ع���ائ���ل���ة م��ن  وي����ج����ري 
فلسطيني  ألف   15 وسط  العاجل  القريب  في  املستوطنني 

في راس العامود.
يعتبر  العامود  راس  في  االستيطاني  النموذج  وه��ذا 
م��ن أك��ب��ر ال��ت��ج��م��ع��ات االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة في 
ارفينغ  األم��ي��رك��ي  املليونير  ميولها  ال��ت��ي  ال��ق��دس،  مدينة 
أرييه  االستيطاني  التجمع  ه��ذا  وي��رئ��س  مسكوفيتش، 

كينج.
أطفال:  لثالثة  أم  وه��ي  عاماً(   33( ناصر  آم��ال  وقالت 
منذ قدومهم إلى احلي أغلقت الشرطة من أجلهم الطرق في 
القدس  إلى  العامود  الفصح، ولم نعد نصل من راس  عيد 
وبتنا  املكبر،  جبل  سكان  على  الطريق  وأغلقوا  مباشرة، 
القدس  إلى  نصل  لكي  الطور  جبل  عبر  ساعة  نصف  نلف 

بعد أن كنا نصلها في غضون خمس دقائق.
ووصفت ناصر حياتهم بأنها "مضغوطة"، مصحوبة 
بالتوتر واخلوف، وقالت: منذ أن سكنوا في العام املاضي 
مستمرة  واشتباكات  وتوتر  وهم  نكد  إلى  حياتنا  حتولت 
بني الشباب والشرطة.  رائحة بيوتنا غاز مسيل للدموع، 
األح��ي��ان تكون  ب��ع��ض  ف��ف��ي  ال��ش��ب��اب��ي��ك،  ف��ت��ح  ال نستطيع 
الضوئية  القنابل  ص��وت  على  نعيش  ليلة.   االشتباكات 
وال��ص��وت��ي��ة وص���وت ال���رص���اص، واخل����وف ع��ل��ى أوالدن���ا 

وأوالد احلي من القتل والسجن والتعذيب.
العامود-  راس  ل��ن��ادي  اإلداري����ة  الهيئة  رئيس  وق��ال 
س��ل��وان أش���رف ع��اص��م األع����ور: ل��ق��د اس��ت��ول��ت مستوطنة 
النادي،  أرض  من  مربع  متر   400 على  زيتيم"  "معاليه 

بعد أن خسرنا القضية في احملاكم اإلسرائيلية.
وأضاف: كنا نقيم في النادي أمسيات رمضانية، وفي 
رمضان املاضي احتج مستوطنو "معاليه زيتيم" وقاموا 

بداية  منذ  مردفاً:  األمسيات،  هذه  تنظيم  من  النادي  مبنع 
تغيرت  العامود-سلوان  راس  على  االستيطاني  الزحف 
وطالبتنا  اإلسرائيلية  املخابرات  استدعتنا  فقد  حياتنا، 
مشكلة  أي  عن  املسؤولية  حتملنا  وثائق  على  بالتوقيع 

حتدث بني املستوطنني واألوالد ورفضنا.
"معاليه  مستوطنة  مسكوفيتش  املليونير  ومي���ول 
زي��ت��ي��م"، وي���ت���رأس ه���ذه امل��س��ت��وط��ن��ة أري��ي��ه ك��ي��ن��ج ال��ذي 
يتخصص في االنتشار في منطقة راس العامود، ويسعى 
إلى الوصول إلى بيت صفافا وبيت حنينا ومناطق أخرى 

في القدس.
وفي حي سلوان، الذي يرتبط جغرافياً بشكل عضوي 
براس العامود حتى أنه في بعض املناطق ال ميكن معرفة 
الهجمة  اش��ت��دت  ب��ي��ت س���ل���وان،  م��ن  ال��ع��ام��ود  ب��ي��ت راس 
الغربية  القدس  بلدية  تريد  التي  البلدة  على  اإلسرائيلية 
وأعلنت  الترخيص،  عدم  بذريعة  فيها  بيتاً   88 نحو  هدم 

قبل عام عن نيتها إقامة حديقة توراتية هناك.
باحلجارة  يومية  شبه  مواجهات  سلوان  بلدة  وتشهد 
ب���ني ال��ش��ب��اب وأف������راد ال��ش��رط��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة و"ح���رس 
الوقت نفسه جتري  احل��دود" وال��وح��دات اخلاصة.  وفي 
في  األرض  حت��ت  أث��ري��ة  حفريات  اإلسرائيلية  السلطات 

مواقع عدة في سلوان.
وع��ن��د م��دخ��ل ب��ل��دة س��ل��وان، ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 150 م��ت��راً 
م��ن اجل���دار اجل��ن��وب��ي ال��ش��رق��ي للمسجد األق��ص��ى، ت��واف��دت 
مجموعات كبيرة من طلبة املدارس، ومن اجلنود، على موقع 

أثري على تلة أطلق عليها "دافيد سيتي"، أي مدينة داود.
وق���ال���ت ح��اج��ي��ت ع���ف���ران، م���ن ح��رك��ة "ال���س���الم اآلن 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، خ���الل ج��ول��ة ف��ي ح��ي س��ل��وان ع��ن��د م��واق��ع 
والدبلوماسيني  املسؤولني  من  مجموعة  مع  املستوطنني 
األوروب����ي����ني، "ه��ن��ا ت��ش��رف ع��ل��ى ه���ذه امل���واق���ع دك��ت��ورة 
على  اإلسرائيليني  اآلث��ار  علماء  يحتج  التي  م��ازار  اي��الت 
استنتاجاتها، فبحسب مازار فإن عمر هذا املوقع 10 آالف 
أي  داود،  امللك  قصر  هو  املوقع  ه��ذا  وإن  امل��ي��الد،  قبل  ع��ام 
والعاطفي،  الديني  اليهودي  بالتواجد  مرتبط  املكان  أن 
وهذا ما يعارضه علماء اآلث��ار اآلخ��رون، وهو اخللط بني 

املعتقدات الدينية التوراتية وعلم اآلثار املوضوعي".
وأش����ارت ع��ف��ران إل��ى أن "ه��ن��اك ث��الث��ة أن��ف��اق، وه��ذه 
إش��راف  حتت  هي  سلوان  في  السياحية  وامل��واق��ع  األنفاق 
جمعية العاد االستيطانية، وهي حتت الشوارع والبيوت، 

لذا في كل عام تنهار شوارع وطرق جراء احلفريات".
تقْم فقط بتوفير  لم  اإلسرائيلية  أن "احلكومة  وأكدت 
على  اإلش���راف  مميزات  أعطتهم  بل  للمستوطنني،  حماية 
وهناك  املكبر،  جبل  وف��ي  س��ل��وان،  في  السياحية  األم��اك��ن 

فتحوا نفقاً وعليه رسوم دخول يجبيها املستوطنون".
املتعصبني  اليمينيني  املستوطنني  ت��ول��ي  إن  وق��ال��ت: 
جمعية  تتولى  إذ  كبيرة،  مشكلة  يشكل  اإلش��راف  لعملية 
األيديولوجيا،  خدمة  في  األثرية  احلفريات  تسخير  العاد 

وعند أي مفاوضات ستشكل 
ه����ذه األم����اك����ن األث����ري����ة في 
أرض محتلة معضلة ترتبط 

بيهودية املكان!
وأض��اف��ت ع��ف��ران: متلك 
ج���م���ع���ي���ة ال�����ع�����اد ش���رك���ات 
سياحة،  وشركات  حراسة، 
وش�����رك�����ات ل����ش����راء ب��ي��وت 

الفلسطينيني.
بدوره، قال جواد صيام، 
مسؤول مركز املعلومات في 
س�������ل�������وان-وادي احل���ل���وة: 
ب����دأ اس��ت��ي��ط��ان اجل��م��ع��ي��ات 
ف���ي ح���ي س���ل���وان ف���ي ال��ع��ام 
على  استولوا  عندما   1991
ق��ام��وا بشرائه  ع��رب��ي  ب��ي��ت 
حيث  مشروعة،  غير  بطرق 
منتصف  في  عليه  استولوا 
الليل، وحتى رئيس الوزراء 
اس��ح��ق شامير  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
اس��ت��ه��ج��ن ف���ي ذل����ك ال��وق��ت 

عملية الدخول في الليل.

القدس: عمليات هدم ومصادرة واستيالء بالتزييف لتهويد املدينة
ماجدة البطش

وتساءل صيام: إذا كان الشراء شرعياً، فلماذا الدخول 
إلى البيوت في منتصف الليل؟!

وأضاف: هناك طرق عدة لالستيالء على البيوت، منها 
أمالك  على  واحلصول  ملتوية،  بطرق  والشراء  التزييف، 
االستيالء  وط��رق  مباشر،  بشكل  يبيعون  وقلة  الغائبني، 
جدتي  بيت  على  استولوا  فقد  اخليال،  من  أغرب  تكون  قد 

بالتزييف.
أقرباؤنا  أحد  قام  جدتي  توفيت  عندما  صيام:  وروى 
أوراق  بتبصيمها على  قبل غسلها  بالدخول عند توديعها 
أنه  إال  القضية،  بهذه  احملكمة  في  اعترف  وقد  البيت،  بيع 
كان قد أصبح بحوزتهم، ويعيش فيه اآلن رئيس جمعية 

العاد االستيطانية ديفيد بئيري.
وهو   ،1986 ال��ع��ام  ال��ع��اد  جمعية  بئيري  أس��س  وق��د 
ن��ائ��ب ق��ائ��د وح����دة امل��س��ت��ع��رب��ني "دوف�����دوف�����ان"، وق��ال��ت 
املاضي،  الثاني  تشرين  من  السادس  في  هآرتس  صحيفة 
إن منظمة العاد قالت في قضية تتعلق بقرار قضائي بشأن 
"إن  االستيطانية،  باجلمعيات  تتعلق  وثائق  عن  الكشف 
كشف املعلومات عن متويلها ومصادرها سيؤدي إلى سفك 

الدماء، وساندتها الدولة وخبراء أمنيون أمام احملكمة".
ومتكنت جمعية العاد من توطني نحو 500 مستوطن 

في سلوان في نحو 15 موقعاً استيطانياً.
القضائي بشأن الكشف عن  القرار  ونقلت هآرتس عن 
هذه الوثائق املتعلقة باجلمعيات االستيطانية: إن الوصي 
ع��ل��ى أم����الك ال��غ��ائ��ب��ني ي��ق��وم مب���ص���ادرة األم�����الك، وت��ق��وم 
إل��ى اجلمعيتني  "دائ���رة أراض���ي إس��رائ��ي��ل" بنقل األم���الك 
ب��دون  كوهانيم"  و"عطيريت  "ال��ع��اد"  االستيطانيتني 

مناقصات وبأسعار بخسة.
خصصت  العبرية  الدولة  أن  الوثائق  ه��ذه  بينت  كما 
ماليني الشواكل لشركات احلراسة في املواقع االستيطانية 
القائمة بني السكان الفلسطينيني، ووفرت لهم الكاميرات، 
مليون   54 إل���ى   2010 ال��ع��ام  احل��راس��ة  تكلفة  ووص��ل��ت 

شيكل.
 ،2008 وحتى   2003 العام  منذ  أنه  هآرتس  وكشفت 
ساندت الدولة 11 صفقة، منها 5 صفقات جلمعية "العاد" 
كوهانيم"  "عطيرت  جلمعية  صفقات  و6  االستيطانية، 
عليها  حصل  جزئية  معلومات  وه��ذه  القدمية،  البلدة  في 

الناشط اليساري درور اتيكس من احملكمة.
بسيارته،  سلوان  حي  في  أطفاالً  ده��س  بئيري  وك��ان 
الشرطة  وحققت  اجل��رمي��ة،  ه��ذه  التلفزة  محطات  ونقلت 

معه، واعتبرت تصرفه دفاعاً عن النفس وأطلقت سراحه.
وال ي��ت��رك امل��س��ت��وط��ن��ون ف��رص��ة ل��ت��ه��وي��د ال���ق���دس إال 
من  ج��راح  الشيخ  حي  تفريغ  يحاولون  فهم  ويغتنموها، 
وحدات  وبناء  مستوطنني،  وإحالل  الفلسطينيني،  سكانه 
املستوطنون  أطلق  وقد  مكانهم.   جتارية  ومراكز  سكنية 
القدس  لتهويد  حملة  سنوات  عشر  منذ  املتطرف  واليمني 

أسموها "معركة القدس".
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إعالن  املاضي، وبعد  التاسع عشر من نيسان  في مساء 
واعتقال  اثنني  مقتل  عن  بغزة  املقالة  احلكومة  أم��ن  أجهزة 
ث��ال��ث م���ن ق��ت��ل��ة امل��ت��ض��ام��ن اإلي��ط��ال��ي ف��ي��ت��وري��و أري��غ��ون��ي 
ست  مل���دة  معهم  واالش��ت��ب��اك  وال��ت��ف��اوض  محاصرتهم  ب��ع��د 
ساعات متواصلة في منزل مبنطقة وادي غزة شمال مخيم 
النصيرات، أُسدلت الستارة على فصل آخر جديد من فصول 
مسرحية خطف وإعدام أريغوني الذي يعتبر أول متضامن 
أجنبي ُيقتل في قطاع غزة احملاصر احملتاج لكل صوت محلي 
أو إقليمي أو دولي للتضامن معه في محنته التي ما انفكت 
عليهم  ُف��رض  أن  منذ  ي��وم،  بعد  يوماً  عليهم  حلقاتها  تضيق 

احلصار املشدد قبل أكثر من خمس سنوات.
ُت��ش��ِي��ع فيها غ���زة بأسرها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ات  وف���ي 
احل��داد،  وأعلنوا  ال��س��واد،  وشاباتها  شبابها  لبس  أن  بعد 
مع  احل���دودي  رف��ح  معبر  حتى  أريغوني  املتضامن  جثمان 
كان هناك  إيطاليا،  في  وُيدفن في مسقط رأسه  لُينقل  مصر 
نحو  ب��ح��راً  ل��الن��ط��الق  ال��ع��دة  ي��ع��دون  آخ����رون  متضامنون 
بلداً  غزة على منت أسطول بحري قوامه 15 سفينة من 12 
أوروب���ي���اً، ومب��ش��ارك��ني تخطى ع��دده��م األل���ف م��ش��ارك، من 
في  وعاملون  وبرملانيون  وسياسيون  صحافيون  ضمنهم 

املجال اإلنساني وفنانون ونشطاء حقوق اإلنسان.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إع���الن م��ص��ادر سياسية ف��ي ت��ل أبيب 
وعسكرياً  وس��ي��اس��ي��اً  إع��الم��ي��اً  تتهيأ  إس��رائ��ي��ل  أن  م��ؤخ��راً 
ملواجهة قافلة السفن الدولية التي أطلق عليها اسم »أسطول 
احلرية 2«، وأن الدوائر األمنية اإلسرائيلية شرعت في إجراء 
الدولية  البحرية  القافلة  هذه  ملواجهة  محمومة  استعدادات 
التي كان من املقرر أن تصل إلى القطاع في احلادي والثالثني 
قصير(  تأجيل  عن  أنباء  ت��داول  )قبل  ال��ق��ادم  أي��ار  شهر  من 
مبناسبة مضي عام على عملية استيالء جيش االحتالل على 
سفينة »مرمرة« التركية، وقتل عشرة متضامني أتراك على 
قدم  على  تسير  القافلة  هذه  منظمي  حتضيرات  فإن  متنها، 
وساق نحو إنهاء االستعدادات الالزمة النطالقها غير آبهني 

بهذه التهديدات.
الفلسطينية  احل��م��ل��ة  م��ن��س��ق  ق���ال  ال��س��ي��اق،  ه���ذا  وف���ي 
الدولية لفك احلصار عن غزة بشبكة املنظمات األهلية أمجد 
الشّوا، »إن إصرار املتضامنني العرب واألجانب على تسيير 
الرغم  على  األخ��رى  تلو  الواحدة  والبحرية  البرية  القوافل 
يتكبدونه  وم��ا  إسرائيلية،  تهديدات  من  له  يتعرضون  مما 
إره��اق  من  الرحلة  ط��وال  يكابدونه  وم��ا  مادية،  خسائر  من 
ومتاعب جسدية، يأتي من منطلق أن الشعب الفلسطيني هو 
الذي ما زال حتت أطول احتالل،  العالم  الشعب الوحيد في 
باإلضافة إلى ذلك فهو يعيش حتت احلصار، وأن املزيد من 
حكومة  أن  حيث  احلصار،  من  املزيد  يعني  الدولي  الصمت 
قطاع  حصار  في  لتمعن  ال��دول��ي  الصمت  تستغل  االح��ت��الل 

غزة وسكانه«.
وأض���اف ال��ش��ّوا ل��� »آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة«: رمب��ا ي��أت��ي إص��رار 
غزة  إل��ى  القدوم  على  جنسياتهم  اختالف  على  املتضامنني 
ال  حتى  حكوماتهم  ع��ن  واإلح����راج  العتب  رف��ع  منطلق  م��ن 
ُتطالب أمام العالم بالقيام بدورها الفعلي في الضغط على 
القطاع،  ع��ن  فعلي  بشكل  احل��ص��ار  لرفع  االح��ت��الل  حكومة 
وإقامة  الفلسطينية  لأراضي  احتاللها  إنهاء  على  العمل  أو 
دولة للفلسطينيني على حدود العام 67، أو رمبا من منطلق 

إميانهم بعدالة قضيتنا.
األرجح،  ذلك هو  أو  ال��رأي  أكان هذا  قائالً: سواء  وتابع 
فاألمر سيان طاملا بقي احلصار واالحتالل على حاله، ولكن 
إعالن  نحو  أيضاً  املتضامني  ذه��اب  هو  فيه  احلديث  ن��ود  ما 
حت��ال��ف أس��ط��ول احل��ري��ة 2 ع��ن إط���الق اس��م »ك��ن إن��س��ان��اً«، 
اإليطالي  للمتضامن  تكرمياً  غ��زة  إل��ى  القادمة  رحلته  على 
أريغوني، الذي أصدر كتاباً بالعنوان نفسه، وطاملا ردد هذه 
تعرضه  قبل  غزة  إلى  إبحاره  خالل  إنساناً«،  »كن  العبارة 
في  ب�املشبوهة  وصفها  جماعة  قبل  من  بشعة  قتل  جلرمية 

غزة.
وأش��ار الشّوا إلى أن األم��ر لم يتوقف عند هذا األم��ر، بل 
قطاع  في  أجانب  متضامنني  إع��الن  حد  ليصل  أيضاً  تخطاه 
غزة من دول مختلفة كإسبانيا، وأميركا، وإيطاليا، وبلجيكا، 
عن إطالقهم في العشرين من نيسان املاضي مشروع اإلبحار 
بقارب تضامني من سواحل قطاع غزة يحمل اسم »أوليفيا«، 
أي الزيتونة، ملراقبة انتهاك قوات خفر السواحل اإلسرائيلية 

إصرار على كسر احلصار

غزة على موعد مع مزيد من قوافل التضامن برًا وبحرًا ... وإسرائيل تهدد
فايز أبو عون

املياه  في  اآلم��ن  الصيد  في  الفلسطينيني  الصيادين  حلقوق 
االحتالل  سلطات  تقليص  ولوقف  الفلسطينية،  اإلقليمية 
ب�  احملددة  الفلسطينيني  للصيادين  احملددة  اإلبحار  مساحة 
20 ميالً بحرياً حسب اتفاقات أوسلو بدالً من 3 أميال فقط 

حتددها إسرائيل حالياً.
ُي���ذك���ر أن »ف���ري���ق خ��دم��ة وس���الم���ة امل��دن��ي��ني ف���ي غ���زة« 
حقوق  ان��ت��ه��اك��ات  مل��راق��ب��ة  ب��اإلض��اف��ة  سيعمل  )أول��ي��ف��ي��ا(، 
مراقبة  على  ال��ق��ط��اع،  ف��ي  الفلسطينية  امل��ي��اه  ف��ي  اإلن��س��ان 
املعلومات  جمع  وعلى  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  وتوثيق 

والفيديوهات لنشرها عبر وسائل اإلعالم.
الفلسطيني  املركز  الناشط احلقوقي من  من جانبه، قال 
حل��ق��وق اإلن��س��ان خليل ش��اه��ني، ل��� »آف���اق ب��رمل��ان��ي��ة«، إن ما 
على  م��ؤخ��راً  العبرية  أح��رون��وت  يديعوت  صحيفة  ذك��رت��ه 
يحمل  ال��ذي  »أوليفيا«  ق��ارب  تسيير  ح��ول  صفحاتها  ص��در 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  ملراقبة  دوليني  مراقبني  متنه  على 
الصيادين، »هو مبثابة وجع رأس جديد ينتظر سالح  ضد 
اإلسرائيلية  احلملة  سياق  في  يأتي  اإلسرائيلي،  البحرية 
بحق  يومية  جرائم  من  ترتكبه  ما  حقيقة  لطمس  احملمومة 

اإلنسانية بعيداً عن املراقبة واحملاسبة«.
من  العشرين  في  ذك��رت  اإلسرائيلية  الصحيفة  وكانت 
البحرية  سالح  ينتظر  جديداً  رأس  وجع  أن  املاضي  نيسان 
اإلسرائيلي، وأنه في حني تعد قوات اجليش نفسها للتصدي 
اإليطالي  الناشط  أص��دق��اء  يقوم   ،2 احلرية  أسطول  لسفن 
أريغوني، ومجموعة من نشطاء التضامن الدوليني في غزة، 

بتنظيم رحالت لقارب جديد أطلق عليه اسم )أوليفيا(.
هو  اإلسرائيلية  احلكومة  ُيقلق  م��ا  إن  شاهني  وأض���اف 
ملراقبة  البحر  في  املكثف  التواجد  األجانب  املتضامني  ع��زم 
على  واحمل��اف��ظ��ة  ال��ي��وم��ي��ة،  البحرية  س��الح  سفن  حت��رك��ات 
بها  تقوم  التي  اخل��روق��ات  وتسجيل  غ��زة،  صيادي  ق��وارب 
هذه السفن ضد الصيادين بواسطة تصوير تلك اخلروقات 
األسماك  صيادو  يتمتع  ولكي  اإلع��الم،  وسائل  في  ونشرها 

في غزة بحرية الصيد.
من  ج��دي��دة  حماقة  إس��رائ��ي��ل  ترتكب  »أن  يستبعد  ول��م 
أو حتى االعتداء عليه  املتضامني  اعتراض عمل قارب  خالل 
إن لزم األمر، ألنه ال يوجد في العالم ما مينعها من ذلك، وهي 
تعتبر نفسها فوق القانون، فما ارتكبته باألمس القريب ضد 

سفينة مرمرة التركية وقتل عشرة متضامني أتراك وإصابة 
العشرات ممن كانوا على متنها هو خير دليل على ذلك«.

احلكومة  أطلقتها  التي  التهديدات  وم��ا  شاهني:  وتابع 
شاشة  على  امل��اض��ي  نيسان  م��ن  العشرين  ف��ي  اإلسرائيلية 
ال��ق��ن��اة ال��ع��اش��رة ف��ي ت��ل��ف��زي��ون االح��ت��الل ب���أن س��ف��ن س��الح 
سيمنعون  متنها  على  ال��ذي��ن  واجل��ن��ود  )ال��دب��ور(  البحرية 
اجتياز  م��ن  الفلسطينية  الصيد  وق���وارب  »أوليفيا«  ق��ارب 
حالة  ف��ي  اجل��ن��ود  ووض���ع  بالصيد،  لها  امل��س��م��وح  امل��س��اف��ة 
تأهب، إال دليل جديد ُيبني مدى صلفها وعدوانيتها وضربها 

لكل القرارات الدولية بعرض احلائط«.
ولم يختلف رأي املراقبني احملليني واحملللني السياسيني، 
عن رأي من سبقهم القول إن سالح البحرية اإلسرائيلي الذي 
أعلن عن إنهاء استعداداته للتهّيؤ الحتمال اللجوء إلى القوة 
مجزرة  الرت��ك��اب  يلجأ  رمب��ا  القافلة،  سفن  على  لالستيالء 
ج��دي��دة ع��ل��ى غ���رار م��ا ارت��ك��ب��ه��ا ع��ل��ى م��نت سفينة »م��رم��رة« 

التركية في التاسع والعشرين من أيار من العام املاضي.
بغزة  األزه��ر  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  وقال 
ال��دك��ت��ور مخيمر أب���و س��ع��دة، إن م��ا أع��ل��ن��ت ع��ن��ه إس��رائ��ي��ل 
سفن  على  لالستيالء  ال��ق��وة  إل��ى  تلجأ  رمب��ا  بأنها  م��ؤخ��راً 
كسر احلصار عن غ��زة إذا ما دع��ت ال��ض��رورة إل��ى ذل��ك، مع 
االستعانة مبعلومات استخباراتية مت جمعها في هذا املجال، 
ال ي��ت��ع��ارض م��ع م��ا أعلنت عنه ب��أن وح���دة »ال��ك��وم��ان��دوز« 
بعملية  ال��ق��ي��ام  مبهمة  أي��ض��اً  امل���رة  ه���ذه  سُتكلف  ال��ب��ح��ري��ة 

االستيالء مبساعدة زوارق الصواريخ.
وأشار مخيمر، في حديث ل� »آفاق برملانية«، إلى أن »ما 
جهود  من  األخيرة  األسابيع  خ��الل  إسرائيل  وبذلته  تبذله 
زعماء  على  الضغط  ملمارسة  ومكثفة  واسعة  دبلوماسية 
)أسطول  الدولية  القافلة  سفن  منها  ستنطلق  التي  ال��دول 
القافلة  الدول في  احلرية 2( بغية منع مشاركة رعايا هذه 
البحرية، باءت جميعها بالفشل، رمبا يجعلها أكثر شراسة 

من ذي قبل«.
نقيب  بالقافلة،  املعنية  اللجنة  رئيس  ذكره  ما  أن  وبنيَّ 
السقا، في مؤمتر صحافي  السابق وائل  األردن��ي  املهندسني 
اللجنة  بأن  األردنية،  املهنية  النقابات  مبجمع  مؤخراً  عقده 
شراء  على  حالياً  تعمل  باألسطول  مشاركة  عربية  ودوالً 
باخرة من اليونان لقيادة األسطول مببلغ يصل إلى مليوني 

األردن  تساهم  أميركي(،  دوالر  مليون   2.8( أردن��ي  دينار 
ألي  ب��االً  املتضامني  إلقاء  ع��دم  يؤكد  ثمنها،  من   %25 بنحو 
نحو  ق��دم��اً  وامل��ض��ي  نوعها،  ك��ان  مهما  إسرائيلية  تهديدات 

خلخلة احلصار في خطوة لفكه عن قطاع غزة.
وف����ي ال��س��ي��اق ذات�����ه، أوض���ح���ت املُ��ت��ض��ام��ن��ة األج��ن��ب��ي��ة 
من  أريغوني  قتل  عملية  أَن  غ��زة،  ف��ي  املقيمة  نيسي  إجن��ي 
وزم��الءه��ا  يثنيها  ل��ن  باملتطرفني،  وصفتهم  أش��خ��اص  قبل 
في  معه  والتضامن  الفلسطيني  الشعب  دع��م  مواصلة  عن 
محنته، وما مهمة قارب »أوليفيا« إال توفير السالمة األمنية 
النتهاكات  يومياً  يتعرضون  الذين  الفلسطينيني  للصيادين 

خالل فترة عملهم وتوثيقها.
وأشارت نيسي إلى أن فريق التضامن الدولي سيتناوب 
فيما بينه بالصعود على منت القارب، كما سيتواصل أعضاء 
امليناء، بحيث  الفريق مع غرفة عمليات موجودة داخل مقر 
يتم التواصل مع الصيادين عبر راديو، موضحة أن هذا جزء 
الفلسطيني  للشعب  وزم��الؤه��ا  هي  تقدمه  أن  ميكن  بسيط 

احملاصر من قبل االحتالل منذ زمن بعيد.
بدوره، أوضح املتضامن األسباني »إنيكي«، في تصريح 
للصحافيني من ميناء غزة البحري، أن ما ميارس بحقهم من 
ضغوط إسرائيلية ملنعهم من تنظيم أية فعاليات من شأنها 
والتواجد  بالتضامن  س��واء  اإلسرائيلية،  احلكومة  إح��راج 
امل��زارع��ني  م��ع  التواجد  أو  البحر،  ع��رض  ف��ي  الصيادين  م��ع 
ُتسميها  التي  املنطقة  في  الواقعة  الفلسطينية  األراض��ي  في 
التضامني  لن يوقف نشاطهم  األمني«،  ب� »احل��زام  إسرائيل 
ال��ق��ط��اع، ألنهم  إل��ى  م��ن املتضامنني  امل��زي��د  ق��دوم  ول��ن مينع 
السالم  وب��أن  الفلسطينية  القضية  بعدالة  يؤمنون  جميعاً 

يجب أن يعم ربوع العالم بأسره.
أف��راد  ال��ذي سيكون ه��و أح��د  ال��ق��ارب  أن  وب��نيَّ »إنيكي« 
أن���ه مت  ال��ط��اق��م ع��ل��ي��ه، سيعمل 4 أي���ام أس��ب��وع��ي��اً، م��وض��ح��اً 
توزيع منشورات على الصيادين حتتوي على أرقام هواتف 
واملتابعة  االتصال  ميكنهم  حيث  املتضامنني،  مع  للتواصل 
حال حدوث أي عدوان عليهم، بحيث سيتوجه القارب فوراً 

ملكان احلدث لتوثيقه.
أمام  من  عمله  أيام  خالل  سينطلق  القارب  أنَّ  إلى  ولفت 
أق��رب  ك��ون��ه  البحر  م��ن  الشمالي  اجل���زء  وسيغطي  امل��ي��ن��اء، 

للتماس مع زوارق االحتالل اإلسرائيلي.
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عيسى سعد الله

فصائل  بني  األخيرة  العسكري  التصعيد  موجة  كانت 
شكلت  قد  وإس��رائ��ي��ل،  حماس،  حركة  وحت��دي��داً  املقاومة، 
العسكري  ال��ت��ص��ادم  ط��ري��ق  على  متقدمة  وع��الم��ة  نقطة 
في  املصاحلة  اتفاق  توقيع  يأتي  أن  قبل  النطاق،  واس��ع 
اإلسرائيلي  ال���وزراء  لرئيس  املرتقب  واخلطاب  القاهرة، 
ومسيرات  األميركي،  الكونغرس  أم��ام  نتنياهو  بنيامني 
ال��ع��ودة ف��ي 15 أي���ار، لتطرح ت��س��اؤالت ح��ول م��دى توفر 
واسع  ع��دوان  لشن  احلالية  املرحلة  في  الالزمة  العوامل 

على قطاع غزة.  
الهدوء احلالي ليس إال جزءاً  أن  ويتفق مراقبون على 
لها  تتوفر  عندما  إسرائيل  تريدها  ملعركة  التحضير  م��ن 
مقومات النجاح في حتقيق أهدافها العسكرية والسياسية، 
السيما  ق��وة،  من  أوتيت  ما  بكل  حماس  حركة  وتتجنبها 
تذكرة  احلركة  فيه  ترى  رمبا  مصاحلة  اتفاق  توقيع  بعد 
دخول إلى املجتمع الدولي، في ظل املتغيرات التي تشهدها 

املنطقة العربية.
ولدى كل من إسرائيل و"حماس" اعتبارات ومصلحة 
بهذا اخلصوص، إذ تريد إسرائيل من احلرب أو التصعيد 
اس��ت��ي��ض��اح بعض  أو  األه�����داف،  م��ن  ع���دد  ال���ق���ادم حتقيق 
القضايا التي يكتنفها "الغموض"... واحلرب هي املفتاح 

الوحيد إلزالة هذا الغموض.
أن إسرائيل، وللمرة األولى منذ سيطرة حركة  ويبدو 
تفكر  كانت  أع��وام،  أربعة  قبل  غ��زة  قطاع  على  "حماس" 
إضعاف  األق���ل  على  أو  ال��ق��ض��اء  ف��ي  وعملي  ج��دي  بشكل 
املاضية  احل��رب  بعكس  ملحوظ  بشكل  "ح��م��اس"  حركة 
التي لم يكن من بني أهدافها احلقيقية إنهاء وجود أو حكم 
"حماس". لكن املصاحلة الفلسطينية، مبا سترتب عليها 
من تشكيل حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
تطرح  باتت  عباس،  محمود  الرئيس  حكومة  عمليا  تكون 
إشكالية بشان قدرة إسرائيل على شن حرب جديدة تروج 

لها دوليا حتت الشعار املذكور، أي إنهاء حكم "حماس".
محورياً  دوراً  لعب  العربية  املتغيرات  ع��ام��ل  وك���ان 
بالتصعيد  اإلسرائيلي  املوقف  اتخاذ  تسريع  في  ومؤثراً 
خ���الل اجل���ول���ة األخ���ي���رة، ف��إس��رائ��ي��ل حت��ب��ذ اس��ت��ب��اق أي 
استقرار إداري وأمني وسياسي في مصر بواقع جديد في 
قطاع غزة ال يخدم مصر، ألن قادة إسرائيل يدركون أن أي 
والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات  ستفرزه  مصري  نظام 
املقررة في الربع األخير من العام اجلاري سيكون واقعياً 
خالف  على  وسيكون  "ح��م��اس"،  حركة  مع  التعامل  في 
جتاه  وسياساتها  قراراتها  بسبب  إسرائيل  مع  دائم  شبه 
لذلك تريد إسرائيل إضعاف "حماس" بشكل  قطاع غزة، 
أن تكون ورق��ة رابحة بيد مصر  لها  ملحوظ، مبا ال يتيح 

اجلديدة.

استهداف مصر وانتزاع األوراق الرابحة منها
وكانت التصريحات املصرية وضغط الشارع املصري 
احلياة  لتسهيل  عملية  ق���رارات  اتخاذ  بشأن  قيادته  على 
إيجابي  تغيير  من  ذل��ك  يتضمنه  مبا  القطاع،  سكان  على 
ف��ي ق��واع��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع ح��رك��ة "ح���م���اس"، أث����ارت القلق 
تغيير  ف��ي  تفكر  وجعلتها  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ل���دى 
الضغط  خ��الل  من  "حماس"  حركة  جت��اه  إستراتيجيتها 

والتصعيد العسكري واإلضعاف.
ولم تغفل إسرائيل وضع هدف مهم من خالل أي عمل 
عسكري قادم يتمثل في إعادة القيادة املصرية اجلديدة إلى 
بشكل  احل��دود  بضبط  يتعلق  فيما  السابقة  القيادة  مربع 
ق��ادة  حت��رك��ات  تقنني  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  اآلن،  عليه  مم��ا  أكبر 
وكوادر حركة "حماس" على غرار ما كانت تفعله القيادة 

املصرية السابقة.
رسالة  إيصال  إلى  نتنياهو  بنيامني  حكومة  وتسعى 
لعب  مقابل  إسرائيل  تريده  ال��ذي  الثمن  أن  مفادها  ملصر 
اإلسرائيلي،  الفلسطيني  ال��ص��راع  قضية  ف��ي  دوراً  مصر 
القطاع  عن  الضغط  تخفيف  سياسة  عن  مصر  ابتعاد  هو 

والعودة إلى سياسة النظام السابق.

اغتيال قيادات في "القسام"
ويرى احمللل السياسي خالد أبو شرخ أن من بني األسباب 
التي تدفع إسرائيل لالستعجال في شن احلرب على القطاع، 
التسلح الواضح واملّطرد لفصائل املقاومة، وبخاصة حركة 
متقدمة،  عسكرية  ت��رس��ان��ة  متتلك  ب��ات��ت  ال��ت��ي  "ح��م��اس"، 
السيما في مجال الصواريخ وسالح الدروع، وهو ما تنشغل 

فيه االستخبارات والصحافة اإلسرائيلية.
وقال أبو شرخ ل�"آفاق برملانية": إن إسرائيل أصبحت 
لديها قناعة بأن التهدئة أو الهدنة في القطاع تخدم فصائل 
املقاومة ومتكنها من بناء وتثبيت قوة عسكرية بأريحية 
قادمة  عسكرية  عملية  أية  أن  إسرائيل  تعتبر  لذا  نسبية، 
ق��وات  بنتها  التي  ال��ق��وة  تلك  تدمير  منها  ال��ه��دف  سيكون 

املقاومة على مدار السنوات املاضية.
وتابع: لكن ما يربك إسرائيل أنه من أجل فرض إرادتها 
وحتقيق أهدافها، ال بد من احتالل كامل للقطاع، ودون ذلك 

فلن تستطيع حتقيق إال القليل القليل من أهدافها.
ويشير أبو شرخ إلى أن "هذه دوافع إسرائيل للخروج 
احلرب،  الندالع  املؤشرات  من  الكثير  يوجد  ولكن  بحرب، 
عسكرية  قيادات  اغتيال  على  إسرائيل  جترؤ  أبرزها  ومن 
تهديد  أو  توتر  أي  وج��ود  دون  حماس  حركة  في  متقدمة 
من جانب املقاومة"، ويقصد هنا اغتيال القيادي إسماعيل 
مسؤول  اغتيال  محاولة  إل��ى  إض��اف��ة  آخ��ري��ن،  واث��ن��ني  لبد 

التسليح في احلركة خالل غارة على شمال السودان.
بدوره، يرى رائد أبو ربيع، احملاضر بقسم اإلعالم في 
أن "إسرائيل ال تقدم على استفزاز حركة  األزه��ر،  جامعة 
لعمل  مستعدة  كانت  إذا  إال  والبجاحة  القوة  بهذه  حماس 
عسكري واسع"، ومن املؤشرات األخرى التي يستعرضها 
أب���و رب��ي��ع ردة ف��ع��ل إس��رائ��ي��ل امل��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا ب��ع��د قصف 
"ح��م��اس" إلح���دى احل��اف��الت ف��ي ال��ن��ق��ب، "ح��ي��ث تعمدت 
إسرائيل املبالغة في الرد وقامت على الفور بشن عشرات 
ذلك  في  ورك��زت  القطاع،  على  واملدفعية  اجلوية  الغارات 
حماس  حلركة  امليدانية  القيادات  من  العديد  اغتيال  على 

جلر احلركة لردة فعل تكلف القطاع عدواناً واسعاً".
وامل��ؤش��ر اآلخ��ر ب��رأي أب��و رب��ي��ع، ه��و ت��راج��ع القاضي 
ال��دول��ي ري��ت��ش��ارد غ��ول��دس��ت��ون عما ج��اء ف��ي ت��ق��ري��ره من 
ات���ه���ام���ات إلس���رائ���ي���ل ب���ارت���ك���اب ج���رائ���م ح����رب م���ن خ��الل 
احلرب  خ��الل  الفلسطينيني  للمدنيني  املتعمد  االستهداف 
في  ال��دخ��ول  على  إسرائيل  يشجع  ك��ان  م��ا  وه��و  املاضية، 

حرب دون اخلوف من العواقب القانونية املستقبلية.
إلى مجموعة من املؤشرات األخرى، كاملبالغة  ويشير 
تضخيم  وك��ذل��ك  امل��ق��اوم��ة،  ق��وة  تصوير  ف��ي  اإلسرائيلية 
حجم معاناة اإلسرائيليني الذين يعيشون في محيط قطاع 

غزة.

وع��ل��ى ع��ك��س م��ا يعتقد ال��ك��ث��ي��ر، ف���إن إس��رائ��ي��ل سعت 
العربي  للعالم  الكلية  شبه  االن��ش��غ��ال  ح��ال��ة  الس��ت��غ��الل 
انتفاضات  من  العربية  ال��دول  ثلث  في  ي��دور  مبا  وإعالمه 
وثورات، في محاولة لفرض أمر واقع جديد في قطاع غزة، 
لكن مسار التطورات، السيما توقيع اتفاق املصاحلة، جاء 
األمر  إسرائيل،  في  واألمنيني  السياسيني  للقادة  مفاجئا 
توقيت  ضمنها  وم��ن  اإلسرائيلية،  احلسابات  أرب��ك  ال��ذي 

العدوان القادم على قطاع غزة.

"حماس" ال تريد حربًا اآلن
أم��ا م��ن ج��ان��ب "ح��م��اس"، ف��ال احل��رك��ة حتبذ ف��ي هذه 
ف��ي ح���رب م��ع إس��رائ��ي��ل لتجنب تدمير  ال��دخ��ول  امل��رح��ل��ة 
ت��درك  ك��ذل��ك  السابقة،  احل���رب  انتهاء  أع��ق��اب  ف��ي  بنته  م��ا 
"حماس" أن ميزان القوة لن يكون في صاحلها، واإلعالم 
لن يكون مهتماً كثيراً باجلرائم اإلسرائيلية، وهو ما يشكل 
نقطة ضعف لها خالل أية حرب قادمة، إضافة إلى مخاوفها 
من إضعاف دورها السياسي وانفتاح الغرب عليها في ظل 

املساعي املبذولة إلنهاء االنقسام.
وبرر أحد القادة العسكريني للمقاومة الرغبة في متديد 
والبناء  للتجهيز  أك��ب��ر  ف��رص��ة  امل��ق��اوم��ة  بإعطاء  التهدئة 

للتمكن من صد أي عدوان إسرائيلي قادم.
وق���ال ه���ذا ال��ق��ي��ادي، ال���ذي ط��ل��ب ع���دم ك��ش��ف هويته، 
على  كبيرة  جن��اح��ات  حتقق  أن  استطاعت  امل��ق��اوم��ة  "إن 
جولة  خالل  أثبتته  ما  وهو  العسكرية،  األصعدة  مختلف 
التي متكنت خاللها من ضرب األهداف  التصعيد املاضية، 
على  ملحوظة  عقبات  ودون  حلظي  بشكل  اإلسرائيلية 
التجسسية  االحتالل  لطائرات  املكثف  التحليق  من  الرغم 
أدوات���ه  إل��ى  إض��اف��ة  وامل��ن��اط��ي��د،  واملقاتلة  واالستطالعية 

التجسسية والتكنولوجية األخرى".
أكثر  إطالق  إن  برملانية":  ل�"آفاق  حديثه  في  وأضاف 
من 100 صاروخ على إسرائيل خالل ثالثة أيام هو إجناز 
املقاومة  صالح  في  هو  التهدئة  استمرار  أن  على  ومؤشر 

بالدرجة األولى.
وتوقع أن تنجح املقاومة في تطوير أدائها على األرض 
املقاومة،  فصائل  جاهزية  م��ؤك��داً  القادمة،  املرحلة  خ��الل 
وبخاصة الكبيرة منها، ملواجهة أي عدوان إسرائيلي قادم، 
من  االح��ت��الل  ميتلكه  مبا  الكاملة  معرفته  من  الرغم  على 

تكنولوجيا وأسلحة متطورة.
أبو شرخ، فإن حركة "حماس" لن تتوانى  وفي نظر 
في الدخول في معركة في إسرائيل قد تكون حتمية خالل 

الفترة القادمة.
وي��ج��م��ع م��ح��ل��ل��ون ف���ي اإلع�����الم اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى أن 
اجليش اإلسرائيلي اعتبر حادثة استهداف احلافلة بقذيفة 

صاروخية متطورة، مبثابة إشارة صفراء لالنطالق نحو 
عملية عسكرية محدودة ضد "حماس" في قطاع غزة.

عملية احلافلة عجلت في رغبة إسرائيل باحلرب
كبيراً  حتدياً  شكلت  احلافلة  عملية  أن  احملللون  ورأى 
يبقى  برأيهم  لكن  اإلسرائيلية،  العسكرية  للمؤسسة  جداً 
السؤال األساسي بالنسبة للقيادة اإلسرائيلية، هو إن كان 
على  كانوا  الذين  اإلسرائيليني  بأن  يعلم  الصاروخ  مطلق 

منت احلافلة قد نزلوا منها أم ال!
أرادت  "ح��م��اس"  أن  يعني  ه��ذا  يعلم،  ك��ان  ح��ال  ففي 
دح��رج��ة  ف��ي  تتسبب  أن  دون  إال،  ل��ي��س  رس��ال��ة  ت��وج��ي��ه 
غ��زة،  قطاع  ف��ي  وواس��ع��ة  شاملة  مواجهة  نحو  األوض���اع 
إن جت��اوز  لديها خ��ي��ارات واس��ع��ة وم��ؤمل��ة  ب��أن  والتلويح 

اجليش اإلسرائيلي "اخلطوط احلمر".
من ناحيته، قال أليكس فيشمان، املعلق العسكري في 
أنه  إّن حادثة احلافلة تؤكد  صحيفة يديعوت أحرونوت، 
التسبب  في  دور  لها  يكون  أن  اخلاطئة  للتقديرات  ميكن 
بتصعيد قد ال يكون مرغوباً فيه لكل األطراف، كما أن أية 
ضربة عسكرية مؤملة يرى فيها الطرف املستهدف جتاوزاً 
املؤلم،  ال��رد  إل��ى  تدفعه  ق��د  يرسمها،  حمر  خلطوط  ح���اداً 
وبالتالي الذهاب نحو تدحرج تصاعدي، على الرغم من أن 

حرصهما قد يؤدي في نهاية املطاف إلى جلمه.
وأوضح فيشمان أن إسرائيل كانت تعتزم جباية ثمن 
باستهداف  ق��راره��ا  على  عقاباً  "ح��م��اس"  م��ن  ج��داً  باهظ 

حافلة الركاب في النقب، ولن تقبل طلبها بالتهدئة.
االحتالل  جيش  ف��ي  املستوى  رفيع  ضابط  ع��ن  ونقل 
القطاع  احتالل  القائم هو  للوضع  الوحيد  أّن اخليار  قوله 
أحد في  األمر ال يخطر ببال  أن هذا  لوقت طويل، موضحاً 
الوضع السياسي احلالي إلسرائيل، مع اعتقاده بأن وضع 
وعدمية  عنيفة  نهاية  باجتاه  التدهور  نحو  يسير  القطاع 

الفائدة لكال الطرفني.
األمور  بأن  يقدر  غزة  قطاع  في  العادي  املواطن  وأصبح 
يراهن  فهو  ولذلك  االنفجار،  شفير  على  األمنية  واألوض���اع 
وطني  وفاق  حكومة  وتشكيل  املصاحلة  جناح  إمكانية  على 
تقليل  ف��ي  املقبلة  الفترة  خ��الل  التهدئة  مبدأ  على  وال��ت��واف��ق 
قطاع  في  النطاق  واس��ع  تصعيد  نحو  إسرائيل  ذه��اب  فرص 

غزة.
مؤخراً  إسرائيل  رد  ع��دم  أن  القطاع  مواطنو  ويعتبر 
باجتاه  الصواريخ  من  عدد  إطالق  على  التقليدي  بالشكل 
بلدات إسرائيلية، ليس سوى مؤشر واضح على أن قوات 
الفترة  خ��الل  كبير  ع��دوان��ي  لعمل  حتضر  كانت  االح��ت��الل 
القادمة، حيث يعيش الناس على أن احلرب ميكن أن تقع 
في كل حلظة، وهو ما جسدته تهديدات نتنياهو الذي لوح 

بأن جيش االحتالل سيرد بقوة على إطالق الصواريخ.

هنية يستبعد التصعيد
هنية  إسماعيل  املقالة  احلكومة  رئيس  استبعد  بدوره، 
قيام االحتالل اإلسرائيلي بأي تصعيد، خاصة في ظل حالة 

الترحيب العربي واإلقليمي والدولي باتفاق املصاحلة.
مؤخرا  إليه  أرسلتها  أسئلة  على  رده  ف��ي  هنية  وق��ال 
وكالة األنباء األملانية عبر البريد االلكتروني: نحن ال نتوقع 
أن ترفع إسرائيل قبعتها احتراًما لهذا االتفاق، أو ألي خطوة 
إفشال  الفلسطينيون، وستحاول جاهدة  ايجابية يقوم بها 

هذه التجربة وإعادة األوضاع إلى حالة من االنقسام.
وأضاف: لكن حالة الترحيب العربي واإلقليمي والدولي 
بهذا االتفاق تشكل عقبة أمام االحتالل ألي تصعيد عسكري 
في الوقت الراهن على شعبنا، فضال عن أننا بذلنا وما زلنا 

جهوًدا حقيقية لتفويت مثل هذه الفرصة على االحتالل.
ونوه هنية إلى أن اتفاق املصاحلة لم يتطرق إلى عمل 
وحماس،  فتح  حركتي  من  لكل  العسكرية  األذرع  ووض��ع 
العسكرية  األذرع  ه��ذه  بسبب  االنقسام  يكن  "ل��م  مضيًفا 
لها باعتبار وجودها مرتبطا بوجود االحتالل  ولم يتطرق 

وليس االنقسام".

التصعيد العسكري .. »استحقاق إسرائيلي«هل تتراجع مؤشرات العدوان الواسع على القطاع بعد اتفاق املصاحلة؟
لتحقيق أهداف عدة على جبهات متعددة
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ال��ُش��ج��ي��رات،  بعض  يحيطه  خشبي  "ك���راف���ان"  أم���ام 
الشؤون  لهيئة  التابع  واالرتباط  التنسيق  مكتب  مقر  هو 
املدنية، يقف عشرات املرضى ومرافقوهم انتظاراً لتنسيق 
دخولهم إلى معبر بيت حانون "إيرز" أقصى شمال قطاع 
املستشفيات  في  العالج  لغرض  إسرائيل  إلى  ومنه  غ��زة، 

اإلسرائيلية.
غزة  من  املسافرين  من  وغيرهم  املرضى  هؤالء  يجد  ال 
والقادمني إليها سوى مظلة من "الزينكو" وكراسي قدمية 
للجلوس عليها، وتشخص عيونهم نحو املعبر العسكري 

الذي تسيطر عليه قوات االحتالل، أمالً في تعجيل املرور.
ي��ض��ط��ر ه����ؤالء امل��رض��ى م��ه��م��ا ك��ان��ت ن��وع��ي��ة مرضهم 
التنسيق  انتهاء  بعد  األق���دام  على  السير  إل��ى  ومعاناتهم 
إلى  يصلوا  حتى  كيلومتر  بنحو  تقدر  ملسافة  كبير،  مبلل 
جديد  فصل  معها  ويبدأ  األمني،  والفحص  التفتيش  غرف 

من املعاناة.
قال املريض أدهم عزام )40 عاماً( من مدينة غزة، إنه 
انتظر ملدة طويلة حتى سمحت له قوات االحتالل بالعبور 
لغرض العالج، مشيراً إلى أن اإلجراءات تسير بطيئة دون 

النظر إلى معاناة املرضى.
خالياً  "إي����رز"  معبر  م��ن  الفلسطيني  اجل��ان��ب  ي��ب��دو 
قليل  عدد  حركة  باستثناء  مدني،  نشاط  أو  حركة  أية  من 
من  الكثير  فيها  ينتشر  واسعة  ساحة  فهو  املسافرين،  من 
الركام وأكوام التراب، من مخلفات أعمال التجريف والهدم 
التي نفذتها جرافات االحتالل منذ سيطرة حركة "حماس" 

على قطاع غزة قبل نحو أربع سنوات.
وقال املريض عزام في حديث ل� "آفاق برملانية": ال يهم 
املكان بقدر ما يهمنا هو تسهيل مرورنا إلى املستشفى، فهو 
في مستشفى  ال��دم، ويتلقى عالجاً  يعاني من سرطان في 
"بلنسون"، وكان عائداً للعالج للمرة الثانية في إسرائيل.

صعوبات وعراقيل إسرائيلية
التنسيق واالرتباط،  أبو عوف، مدير مكتب  أما ماهر 
ف���ق���ال: ن��ع��م��ل ه��ن��ا م��ن��ذ س���ن���وات ع����دة خل���دم���ة امل��رض��ى 
فمن  وص��ع��ب��ة.   معقدة  عملنا  ظ���روف  لكن  وامل��س��اف��ري��ن، 
أجل  من  اإلسرائيلي  الطرف  مع  بالتنسيق  نقوم  جانب 
إلى  عبورهم  وتسهيل  ومرافقيهم،  املرضى  دخول  تنظيم 
إسرائيلية  مرور  تصاريح  إص��دار  بعد  للعالج،  إسرائيل 

خاصة بهم.
ل� "آف��اق برملانية": إن  أبو عوف في حديث  وأض��اف 
ال��غ��رض يشوبه  ل��ه��ذا  م��ع اجل��ان��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي  التعامل 
ب��ع��ض ال��ص��ع��وب��ات وال���ع���راق���ي���ل، ف��ن��ح��ن ج��ه��ة تنسيق 
لذا  للمواطنني،  التصاريح  يصدر  من  ولسنا  وارت��ب��اط، 
من  جميع  م��رور  ضمان  أج��ل  م��ن  مضاعفة  ج��ه��وداً  نبذل 

حصلوا على التصاريح.
التنسيق واالرتباط يقوم بتسهيل  وأوضح أن مكتب 
وأجنبي  فلسطيني  م��واط��ن   100 إل��ى   70 ب��ني  م��ا  م���رور 

يومياً، غالبيتهم من املرضى الفلسطينيني.
وقال: في كثير من األحيان يقوم اإلسرائيليون بإغالق 
وأسباب  أمنية،  إنها  يدعون  ألسباب  املرضى  أمام  املعبر 
في  اإلسرائيليني  األطباء  بإضراب  يتعلق  آخرها  أخ��رى 
املستشفيات، باإلضافة إلى أيام األعياد اليهودية، ويومي 

السبت واجلمعة من كل أسبوع.
امل��ع��ب��ر ليوميني  وك���ان���ت ح��ك��وم��ة االح���ت���الل أغ��ل��ق��ت 
متتاليني خالل الشهر اجلاري، ومنعت سفر نحو 40 من 
املرضى ومرافقيهم على الرغم من إصدار تصاريح خاصة 
هذا  أن  علماً  اإلسرائيليني،  لأطباء  إضراب  بحجة  بذلك، 
جديدة  حجوزات  طلب  إلى  املرضى  جميع  أجبر  اإلج��راء 
يستغرق  ال��ذي  األم��ر  اإلسرائيلية،  املستشفيات  في  لهم 

وقتاً طويالً، مع ما يشكله من خطر على حياتهم.
التي  الصعوبات  آخ��ر من  إل��ى شكل  ع��وف  أب��و  ولفت 
تواجه عملهم، موضحاً أن مكتب التنسيق واالرتباط يقع 
في مكان ناء وسط مناطق مجرفة، ال تخضع إال للسيطرة 
امل��ك��ت��ب، وأح��ي��ان��اً  م��ا يجعل موظفي  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وه��و 
امل��رض��ى وامل��س��اف��ري��ن، ع��رض��ة للخطر ع��ن��د ق��ي��ام ق��وات 

االحتالل بإطالق نار ألي سبب كان.

خليل الشيخ

يستخدم محطة للتفتيش والتدقيق »األمني« والتحقيق .. وأحيانًا االعتقال

معبر »إيرز«: بوابة للضغط واالبتزاز بحق املرضى وال�مساف�ري��ن

أعمال تخريب وسرقة
وأضاف: هناك عراقيل من نوع آخر يتعرض لها مكتب 
مشيراً  والسرقة،  بالتخريب  تتعلق  واالرت��ب��اط  التنسيق 
إلى أن املكتب تعرض لنحو عشر مرات العتداءات وأعمال 
املجهولون  ه��ؤالء  يقوم  حيث  مجهولني،  قبل  من  تخريب 
من  فيه  مبا  والعبث  وسرقتها،  املكتب،  محتويات  بإتالف 

مستندات وأجهزة اتصال وأجهزة كهربائية.
وأوض��ح أن آخ��ر م��رة وق��ع بها اع��ت��داء ك��ان في الثاني 
املكتب عند  من شهر نيسان اجل��اري، حيث تفاجأ موظفو 
والداخلية  اخلارجية  األب���واب  بكسر  املكتب  إل��ى  قدومهم 
تلفزيون  بجهاز  والعبث  واتصال  هاتفية  أجهزة  وفقدان 
من  غ��ذائ��ي��ة  محتويات  وس��رق��ة  امل��س��ت��ن��دات  تصوير  وآل���ة 

الكافتيريا القريبة من املكتب.
وق����ال أب���و ع����وف: ف��ي ك��ل م��ن ه���ذه امل����رات ك���ان يأتي 
املوظفون إلى املكتب فيجدون آثار اقتحام وعبث وسرقة، 

وهو ما يعيق مرور املرضى واملسافرين.
والسرقة،  والتدمير  اخل���راب  م��ن  ال��رغ��م  على  وت��اب��ع: 
فإن موظفي املكتب يعملون بجهد كبير من أجل بدء العمل 
وتسهيل مرور املرضى الذين ينتظرون منذ أوقات طويلة 

وهم بحاجة للمرور من أجل العالج.
وأشار إلى أن احلادثة التي وقعت خالل الشهر اجلاري 
تعد العاشرة التي يتعرض فيها مكتب التنسيق واالرتباط 
لالقتحام والسرقة، موضحاً أنه تعرض مرات عدة حلوادث 
إب��الغ  فيها  يتم  م��رة  ك��ل  وف��ي  مجهولني،  قبل  م��ن  مشابهة 
الشرطة في احلكومة املقالة، التي تفتح حتقيقاً في احلادثة.
املقر  ب��اق��ت��ح��ام  ق��ي��ام مجهولني  ع���وف  أب���و  واس��ت��ه��ج��ن 
وسرقته، أكثر من مرة على الرغم من أنه يخضع للسيطرة 
العسكرية اإلسرائيلية، في حني ال تتمكن الشرطة في غزة 
من حماية املقر بسبب قربه من مواقع االحتالل العسكرية.

استمرار  على  احتجاج  بتنظيم  املكتب  موظفو  وق��ام 
بشكل  مبحتوياته  والعبث  عملهم  مكان  على  االع��ت��داءات 

يؤثر على مرور احلاالت اإلنسانية واملرضى.
جتري  إنها  قالت  املقالة  احلكومة  شرطة  في  مصادر 
حتقيقات في حوادث االقتحام واالعتداء على املقر، دون أن 

توضح تفاصيل أكثر من ذلك.
اإلنسان  حلقوق  امل��ي��زان  مركز  دأب  اخل��ص��وص،  بهذا 
واستنكارها،  وال��س��رق��ة،  االق��ت��ح��ام  ح���وادث  متابعة  على 
مطالباً اجلهات املختصة بفتح حتقيق شامل في جميع هذه 
احلوادث، واتخاذ تدابير كفيلة بحماية أمن املقر والكشف 

عن نتائج التحقيقات.
ويعتبر املركز أن عرقلة عمل مكتب التنسيق واالرتباط 
امل���دن���ي م���ن ش��أن��ه أن ي��ع��ي��ق م����رور احل�����االت اإلن��س��ان��ي��ة 
احلقوق  م��ع  يتعارض  م��ا  وه��و  ال��ع��الج،  لتلقي  واملرضية 
الدبلوماسيني والشخصيات  الصحية، وكذلك يعيق سفر 

السياسية والدولية من وإلى قطاع غزة.

االعتداء على دائرة العالج باخلارج
واالرتباط  التنسيق  مكتب  على  االعتداء  ح��وادث  تكن  لم 
عند معبر "إي��رز" وحدها التي تؤثر على مرور مرضى غزة 
دائرة  عمل  لعرقلة  ح��وادث  سجلت  بل  إسرائيل،  في  للعالج 
ال��ع��الج ب��اخل��ارج ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ص��ح��ة كشكل آخ���ر من 

عراقيل سفر هؤالء املرضى.
برج  ف��ي  الكائن  ال��دائ��رة  مقر  أن  محلية  م��ص��ادر  وذك���رت 
مؤخراً،  مسلحني  قبل  من  العتداء  تعرض  غزة،  مبدينة  األمل 

قاموا خالله بتحطيم بعض األجهزة واألثاث املكتبي.
ُون��ق��ل ع��ن م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع����الم ف��ي وزارة 
الصحة عمر النصر، قوله: إن االعتداء جاء في إطار التحريض 
العالج باخلارج  املتكرر من قبل حركة "حماس" ضد دائرة 
الدكتور  غزة  في  الدائرة  ملدير  املتكرر  واالستدعاء  غ��زة،  في 

بسام البدري.
وح���اول���ت "آف����اق ب��رمل��ان��ي��ة" اس��ت��ي��ض��اح األم����ر م��ن قبل 
ل���أوس���اط  إي���ض���اح���ات  ت���ق���دمي أي  أن����ه رف����ض  إال  ال����ب����دري، 
الصحافية بهذا اخلصوص، وأيضاً بشأن طبيعة عمل دائرة 

العالج باخلارج، واكتفى بالقول: ذلك يرجع ألسباب كثيرة.
بيان  ف��ي  أك���د  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الفلسطيني  امل��رك��ز  ل��ك��ن 
آذار املاضي استدعاء جهاز األمن  الثامن من شهر  أصدره في 
بهويات  اجلهاز  بتزويد  ملطالبته  البدري،  للدكتور  الداخلي 

املرضى احملولني للعالج باخلارج.
وأع����رب امل��رك��ز ع��ن ت��خ��وف��ه م��ن ق��ي��ام أج��ه��زة األم����ن في 
احل��ك��وم��ة امل��ق��ال��ة ب��اس��ت��دع��اء ال��ب��دري، األم���ر ال���ذي ق��د يشكل 
سبباً في عرقلة عمل دائرة العالج باخلارج، وبالتالي توقف 
حتويالت  على  احلصول  يحتاجون  الذين  املرضى  مصالح 

للعالج في املستشفيات خارج قطاع غزة.
وك���ان ال��ع��م��ل ف��ي ال���دائ���رة ت��وق��ف ل��ف��ت��رة ق��ص��ي��رة، حيث 
انتظر عشرات املواطنني من ذوي املرضى عند بوابة الوحدة 
وزارة  أك��دت  حني  في  فائدة،  دون  للمراجعة  غ��زة  مدينة  في 
أمام املرضى، لكن موظفيها  الوحدة ليست مغلقة  أن  الصحة 
يحتجون على عرقلة أجهزة األمن في احلكومة املقالة عملهم 

واالستدعاء املتكرر ملدير دائرتهم.
قيام  اخلصوص  بهذا  الفلسطيني  املركز  بيان  واستنكر 
أجهزة األمن في غزة بالتدخل في عمل دائرة العالج باخلارج 
الفلسطيني  الصحة  قانون  وأحكام  قواعد  مع  يتعارض  مبا 
رقم 20 لسنة 2000، داعياً إلى وقف كل أشكال التدخل غير 
االختصاص،  جلهة  ك��اف��ة  الصالحيات  وحت��وي��ل  القانونية 

وهي وزارة الصحة.
وكان النصر صرح في حينه أن دائرة العالج باخلارج لم 
تغلق أبوابها أمام املرضى واملراجعني، لكنها قلّصت ساعات 
امل��ت��ك��رر ملدير  اح��ت��ج��اج��اً على االس��ت��دع��اء  ل��ي��وم واح���د  عملها 

الدائرة.
ال��ع��الج ب��اخل��ارج ف��ي وزارة الصحة  وأوض���ح أن دائ���رة 

ستواصل عملها دون كلل خلدمة مرضى قطاع غزة.  وكانت 
ح��ول��ت خ���الل ال��ع��ام امل��اض��ي ن��ح��و 18 أل���ف م��ري��ض للعالج 
بكلفة  فلسطني،  خ��ارج  وأخ��رى  إسرائيلية،  مستشفيات  في 

إجمالية قدرت بنحو مائة مليون شيكل.

احتجاز واعتقاالت
على صعيد آخر، ُتعد إجراءات التفتيش والفحص األمني 
االحتالل  ل��ق��وات  سهلة  وسيلة  "إي���رز"  معبر  عند  املتبعة 
البتزاز املواطنني، ومساومتهم، السيما املرضى ومرافقيهم، 

وفي بعض األحيان اعتقالهم وإخضاعهم للتحقيق.
ففي اخلامس عشر من شهر شباط املاضي، اعتقلت قوات 
الذي كان يرافق  املواطن محمد زعرب )28 عاماً(  االحتالل 
شقيقته املريضة للعالج في أحد املستشفيات اإلسرائيلية، 

وسمح للمريضة باستكمال طريقها للعالج دون مرافق.
املعبر  اجتياز  املعتقل زعرب من  الرغم من متكن  وعلى 
م����رات ع���دي���دة، ف���إن ق����وات االح���ت���الل ب��ي��ت��ت ال��ن��ي��ة إلي��ق��اف��ه 
واعتقاله وإخضاعه للتحقيق، وما زال معتقالً حتى اللحظة.
استجوابهم  حتى  أو  مرضى،  أو  مرافقني  اعتقال  وُيعد 
خالل إجراءات التفتيش، شكالً من أشكال املعاملة القاسية 
اعتقال  مثل  بحاالت  يتعلق  فيما  خصوصاً  والالإنسانية، 
زعرب دون اكتراث بتأثر املريضة التي يرافقها، أو باملعايير 

القانونية ذات الصلة.
حلقوق  وأطباء  عدالة،  مؤسسات  في  حقوقية  مصادر 
اإلنسان، ومركز امليزان، حذرت في بيانات بهذا اخلصوص 
من مخاطر استجواب الناس عند املعابر واحلدود، موضحة 

أن في ذلك استغالالً للحاجات الطبية واإلنسانية.
األمني  والفحص  التصاريح  نظام  استخدام  أن  ورأت 
الس���ت���دراج س��ك��ان غ���زة واع��ت��ق��ال��ه��م واب���ت���زازه���م م���ن أج��ل 
للتعامل  جتنيدهم  حتى  أو  منهم،  معلومات  على  احلصول 
م��ع االح��ت��الل، ان��ت��ه��اك ص���ارخ حل��ق��وق اإلن��س��ان وحاجاته 

اإلنسانية التي كفلها القانون الدولي.
وأك�����دت م���ص���ادر م��ح��ل��ي��ة وح��ق��وق��ي��ة أخ����رى أن ق���وات 
اعتقال  واص��ل��ت  "إي����رز"،  معبر  على  املسيطرة  االح��ت��الل 
اعتقال  تال  فقد  املعبر،  عند  املسافرين  واملواطنني  املرضى 
املرافق زعرب اعتقال املريض وسام أبو سمرة أثناء عودته 
مهدي  املريض  اعتقلت  كما  األردن،  في  عالجية  رحلة  من 
أبو ناصر من دير البلح أثناء توجهه للعالج في مستشفى 
املطلع بالقدس، على الرغم من حصوله على تصريح بذلك، 
امل��ري��ض أس��ام��ة صبح م��ن رف��ح، وك��ان  وسبق ذل��ك اعتقال 

متوجهاً للعالج من مرض في العيون.
ول����م ت��ق��ت��ص��ر ح�����االت االع���ت���ق���ال ع��ل��ى امل���رض���ى ف��ق��ط، 
ع���ددا من  ع��ن��د معبر "إي����رز"  االح��ت��الل  ق���وات  اعتقلت  ب��ل 
أثناء  تاجراً،  ويعمل  الكحلوت  راجح  بينهم  من  املسافرين، 
توجهه إلى إسرائيل لغرض العمل، وأخضعته للتحقيق من 
قبل أجهزة املخابرات اإلسرائيلية. وفي وقت سابق، اعتقلت 
الزراعة  ممثلي  ملقابلة  ذهابه  أثناء  طويلة  أبو  وليد  التاجر 
اإلسرائيليني، ويعمل أبو طويلة في جتارة أعالف املواشي.

ري��دة  أب��و  حسني  األع��م��ال  رج��ل  اعتقال  ذل��ك  سبق  كما 
بعد   ،)BMC( األع��م��ال  رج��ال  كبار  بطاقة  على  احل��اص��ل 

إخضاعه للتحقيق لساعات عدة في معبر "إيرز".
برملانية"،  "آف��اق  ل�  حديث  في  محلية  مصادر  وأك��دت 
البتزاز  يتعرضون  املسافرين،  وحتى  املعتقلني،  غالبية  أن 
السماح  االحتالل  سلطات  وتستخدم  معهم،  التحقيق  أثناء 
لهم باملرور كوسيلة ضغط عليهم لغرض مساومتهم على 

التعاون مع أجهزة املخابرات اإلسرائيلية.
وأض���اف���ت أن امل��س��اف��ري��ن األج���ان���ب م���ن ال��ص��ح��اف��ي��ني 
أو تزور قطاع غزة  التي تعمل  الدبلوماسية  والشخصيات 
تتعرض أيضاً للتفتيش واإلجراءات األمنية املعقدة، وهو ما 
عبر عنه عدد من هذه الشخصيات أثناء وصولهم إلى قطاع 
املتبعة عند معبر  اإلج��راءات والعراقيل  غزة. ومهما بلغت 
بيت حانون، تظل حاجة السكان له ملحة وضرورية كونه 
املنفذ الوحيد لهم نحو إسرائيل ومحافظات الضفة الغربية، 
واالب��ت��زاز  التضييق  إج����راءات  م��وض��وع  إث���ارة  يتطلب  م��ا 
اإلسرائيلية على مختلف املستويات من أجل وضع حد لها، 

مبا يخفف من معاناة املواطنني، السيما املرضى منهم.
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قطاع  في  احليوية  القطاعات  أهم  من  السياحة  تعتبر 
األث��ري��ة واألم��اك��ن  امل��واق��ع  م��ن  العديد  إذ تنتشر فيه  غ��زة، 
ال��س��ي��اح��ي��ة، إض��اف��ة إل���ى امل��ن��اخ امل��ع��ت��دل، وه���ي مجموعة 
عوامل ساهمت في جعل قطاع غزة منطقة جذب سياحي، 
لكن احلصار واإلغالق واستمرار االعتداءات اإلسرائيلية، 
حالت دون متتع أهالي قطاع غزة بهذه امليزات، كما حرمت 

الزوار األجانب من مشاهدة هذه اآلثار.
لكن في ظل احلصار أيضاً وحرمان املواطن الغزي من 
التمتع بحقه في اخلروج من قطاع غزة، استبدل املواطنون 
إلى  أدى  م��ا  وه��و  ال��داخ��ل��ي��ة،  السياحة  إل��ى  باللجوء  ذل��ك 

تنشيط هذه السياحة.

سياحة داخلية
عطية  جمال  املواطن  كان  العامة  املتنزهات  أحد  داخل 
يتجول برفقة أسرته املكونة من 6 أفراد، حيث قال: بالطبع 
الستة بامللل، فأخرج معهم بجولة ترفيهية  أبنائي  يشعر 
أحاول  األماكن، وفي كل مرة  للعديد من  نهاية كل أسبوع 
مرات  في  ولكن  عاماً،  متنزهاً  اخترت  امل��رة  فهذه  التغيير، 
سابقة اخترت "مدينة أصداء"، وأحياناً نذهب إلى مطعم 

أو فندق أو منتجع.
ت��رف��اً، وإمن��ا خ��روج من حالة  النزهة  وأض���اف: ليست 
نفسياً  ضغطاً  أح��دث  ال��ذي  فاحلصار  نعيشها،  التي  امللل 
يحتاج إلى نوع من التغيير، وفي بعض األحيان أخرج أنا 

وعائلتي برفقة أصحابي وعائالتهم.
واملواطن عطية يعتبر أن هذه النزهة هي املجال الوحيد 
للسياحة "املسموح بها" في ظل استمرار احلصار، وعدم 

قدرة املواطنني في غزة على التنقل خارج القطاع.
ل��ك��ن ه���ذا ي��ع��ن��ي أن ال��س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ه��ي اجل��ان��ب 
في  السياحة  واقع  ما يطرح تساؤالت حول  الغالب، وهو 

قطاع غزة.
مجلس  عضو  اخلير،  أب��و  معني  ق��ال  معه،  حديث  ففي 
ال��س��ي��اح��ي��ة،  ل��ل��م��ط��اع��م  األوروم���ت���وس���ط���ي  االحت�����اد  إدارة 
وصاحب مطعم "السماك" بغزة، "إن القطاع السياحي هو 
قطاع شجاع في ظل الظروف الصعبة التي مير بها قطاع 
غزة من حصار وانقسام، حيث شهد نهضة واضحة شملت 
اجلهات  م��س��اع��دة  وتتطلب  ال��س��ي��اح��ي،  الطيف  أل���وان  ك��ل 
القطاع من االستمرار في ظل  الرسمية من أجل متكني هذا 

هذه الظروف".
وأوضح أن رواد السياحة في قطاع غزة هم املواطنون 
أنفسهم، ففي ظل عدم متكن األجانب من زيارة قطاع غزة، 
عمل  والتضامنية،  اإلغ��اث��ي��ة  ال��وف��ود  على  ذل��ك  واق��ت��ص��ار 
القطاع اخلاص على تعويض هذا النقص من خالل تشجيع 

السياحة الداخلية.

عراقيل
أيضاً  السياسي  "االن��ق��س��ام  أن  إل��ى  اخل��ي��ر  أب��و  ون���وه 
على  فعالوة  السياحي،  القطاع  عمل  عرقلة  في  دوراً  لعب 
األثر االقتصادي الناجت عن االنقسام هناك األثر املعنوي، 
حكومتني  ووج��ود  وغ��زة  الله  رام  بني  القوانني  فاختالف 
ووزارت������ي س��ي��اح��ة ت���رك أث�����راً س��ل��ب��ي��اً ع��ل��ى ع��م��ل امل��راف��ق 
السياحية، كما أن الكثير من الفنادق كانت تستقبل موظفي 
وهذا  والقطاع،  الضفة  بني  يتنقلون  كانوا  الذين  السلطة 
السياسية  السياحة  أن  إل��ى  إضافة  االنقسام،  بعد  توقف 
تزور  التي  السياسية  الوفود  خالل  من  تنشط  كانت  التي 

قطاع غزة توقفت أيضاً".
وت��ط��رق إل���ى احل��رك��ة ال��س��ي��اح��ي��ة م��ن��ذ ال��ع��ام 1995، 
أراض��ي  من  الفلسطينيني  سياحة  على  تعتمد  كانت  حيث 
السياسية  السياحة  على  اعتمدت  فيما  كبير،  بشكل   48
إلى  العام 2006، وجلأت بعد ذلك  العام 2000 حتى  منذ 

التركيز على السياحة الداخلية.
ويعتقد أبو اخلير أن القطاع السياحي مستهدف ضمن 
مخطط إسرائيلي ممنهج، لكنه يبدو متفائالً بشأن مستقبل 
الفندقية  "فاملنشآت  غ���زة،  ق��ط��اع  ف��ي  السياحية  احل��رك��ة 
الصعب،  الواقع  على  التغلب  واستطاعت  تعمل،  زال��ت  ما 
ل��ع��دد م��ن املنتجعات  ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة اف��ت��ت��اح��اً  وش��ه��دت 
قريباً  سيتم  كما  الداخلية،  السياحة  لتشجيع  السياحية 

شيرين خليفة

على  نوعه  من  األول  وسيكون  جنوم،  خمس  فندق  افتتاح 
مستوى قطاع غزة".

ويعمل في قطاع غزة نحو 100 منشأة سياحية ما بني 
مطعم وفندق ومنتجع، تغطي ألوان الطيف السياحي كافة، 

وتوفر فرص عمل لنحو 5000 موظف صيفاً.
الطبيعية  السياحة  على  التركيز  أن  اخلير  أب��و  وي��رى 
على حساب املواقع األثرية ناجت عن عدم معرفة املواطنني 
السياحة  تنشيط  وأهمية  األث��ري��ة،  ب��امل��واق��ع  كبير  بشكل 
كافة  املستويات  على  توعية  حمالت  بتنفيذ  مطالباً  فيها، 
في  تضمينها  وك��ذل��ك  ك��اف��ة،  األث��ري��ة  ب��امل��واق��ع  للتعريف 

املناهج الدراسية.

حريق
ل��ك��ن جت���ارب األم��اك��ن ال��س��ي��اح��ي��ة وامل��ت��ن��زه��ات ليست 
متشابهة، فمنتجع "كريزي ووتر" الذي افتتح في حزيران 
قبل  م��ن  م��رة  م��ن  أكثر  ل��إلغ��الق  تعرض  إذ  تختلف،   2010
فيما  للنرجيلة،  ن��س��اء  ت��دخ��ني  ب��دع��وى  امل��ق��ال��ة،  احل��ك��وم��ة 

تعرض للحرق في وقت الحق من قبل مجهولني.
للمنتجع:  واإلداري  املالي  املدير  سعد،  ناجي  ويقول 
احل��رك��ة ش��ب��ه م��ع��دوم��ة ف��ي ال��ف��ت��رة احل��ال��ي��ة، رمب���ا بسبب 
ذلك  قبل  ما  لكن  اإلسرائيلية،  واالع��ت��داءات  األمني  الوضع 
كانت احلركة تنشط يومي اخلميس واجلمعة، موضحاً أن 

احلركة تنشط من قبل املوظفني في بداية الشهر فقط.
وأضاف سعد أن إدارة املنتجع تعمل حالياً على إنشاء 
قاعة إضافية ونهر صناعي، لكن تأخر إنشائهما يعود إلى 
عدم وجود مواد بناء، وقال: ما يتم وضع خطة لتصميمه 

خالل شهر يحتاج إلى عدة شهور كي يتم إجنازه.
وتبلغ مساحة املنتجع 9 دومنات، وتعتمد فكرته على 
امل��ي��اه واألن��ه��ار الصناعية، بحيث  امل��اء واخل��ض��رة، وب��رك 
وحفالت  ترفيه  أماكن  على  حتتوي  طبيعية  منطقة  تعتبر 

للترويح عن رواد املنتجع.
تكسير  خ���الل  م��ن  امل��ن��ت��ج��ع  م��راف��ق  معظم  إن��ش��اء  ومت 
انقطاع  ظل  في  فعلياً  املوجودة  امل��واد  واستثمار  الصخور 
املواد اخلام، لكن حجم دخل املنتجع حالياً أقل من 10% مما 
له، إذ كان يضم 100 موظف، لم يبَق إال ربع  كان مخططاً 

هذا العد حالياً.

مغامرة .. ولكن!!
ب����دوره، وص��ف وج��ي��ه ع��اش��ور، ص��اح��ب مطعم "سما 
معتبراً  باجليدة،  احلركة   ،2010 العام  افتتح  الذي  غزة" 
املواطنني وأنشطة املؤسسات  أنها تعتمد بشكل كبير على 

التي يتم تنفيذها في الفنادق.
وق����ال ع���اش���ور إن ال����ذي دف��ع��ه ل��الس��ت��ث��م��ار ف���ي ق��ط��اع 
من  ش��يء  إل��ى  غ��زة  ف��ي  امل��واط��ن  بحاجة  اعتقاده  السياحة 
أن  إل��ى  سعى  بالتالي  واإلغ���الق،  احلصار  ظل  في  التغيير 
ينشئ فكرة تكون جديدة بحيث تكون كمتنزه ومطعم في 

وقت واحد.
وم��ط��ع��م "س��م��ا غ����زة" ع��ب��ارة ع��ن م��ج��م��وع��ة م��ن ب��رك 
األس����م����اك ال��ض��خ��م��ة، ي��ت��ج��ول ف���ي م��ح��ي��ط��ه��ا امل���واط���ن���ون 
التي سيتم تقدميها كوجبات، فيما مت  ويختارون األسماك 

تصميم املكان بأكمله على شكل كائنات بحرية.
وي��ع��ت��رف ع���اش���ور ب��ص��ع��وب��ة االس��ت��ث��م��ار ف���ي ق��ط��اع 
اجلديدة  الفكرة  أن  أك��د  لكنه  مغامرة،  ذل��ك  وأن  السياحة، 

ستكون مغرية للمواطنني ودافعاً لزيارة املنتجعات.
املطاعم  لبعض  برملانية"  "آف��اق  لطاقم  جولة  وأث��ن��اء 
والفنادق، كان واضحاً ضعف إقبال املواطنني إال في سياق 

فعاليات تنظمها املؤسسات في هذه الفنادق.

خسائر
من جانبه، أكد د. محمد خلة، مدير عام وزارة السياحة 
منيت  غ��زة  قطاع  في  السياحة  حركة  أن  غ��زة،  في  واآلث���ار 
بخسارة كبيرة جداً، ألسباب أهمها احلصار املفروض على 
األوروبية  ال��دول  تعاون  وع��دم  االح��ت��الل،  قبل  من  القطاع 
هجمات  إلى  إضافة  سياسية،  ألسباب  املقالة  احلكومة  مع 
االحتالل التي جعلت الوضع في غزة غير آمن، وهذا أحلق 

بقطاع السياحة خسائر كبيرة.

وت��ق��در اخل��س��ائ��ر االق��ت��ص��ادي��ة ل��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة بني 
العامني 2009 و2010 بنحو 24 مليون دوالر، حيث بلغت 
وتعطل  السياحية  املنشآت  تضرر  من  املباشرة  اخلسائر 

األيدي العاملة نحو 18 مليون دوالر.
وأضاف خلة أنه خالل احلرب مت تدمير فندقني بشكل 
فيما تعرضت  ب���االس"،  كامل هما "اجل��زي��رة" و"ش��ه��اب 

نحو خمسني منشأة ألضرار جزئية.
األثرية تضررت بفعل  املواقع  الكثير من  وتابع: هناك 
اخلط  على  البيزنطية  الكنيسة  مثل  االح��ت��الل،  هجمات 
تدمير  مت  فيما  جباليا،  ف��ي  الرومانية  واملقبرة  الشرقي، 
موقع  وه��و  ك��ام��ل،  بشكل  ح��ان��ون  بيت  ف��ي  النصر  مسجد 
إس��الم��ي ي��ع��ود إل���ى ال��ع��ص��ر امل��م��ل��وك��ي، وس��رق��ة ال��ل��وح��ة 

التأسيسية للمسجد من قبل االحتالل.
فقد  األول��ى من نوعها،  السرقة ليست  أن هذه  وأوض��ح 
بدأها وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيه ديان، إذ سرق 
ما  وبعض  السكن  تل  في  وج��دت  التي  التماثيل  من  الكثير 
وجد في رفح، وأيضاً هناك الكنيسة البيزنطية التي وجدت 
في منطقة الشاليهات، وهي كانت من أكبر الكنائس، حيث 
حملت األرضية الفسيفساء كاملة إلى داخل اخلط األخضر 

وبعض التماثيل حتى اآلن ُتعرض في متحف بالقدس.
وكتب  األرضية  ه��ذه  لتزوير  سعى  االحتالل  خلة:  وق��ال 
أن  معتبراً  ال��ت��اري��خ،  ل��ت��زوي��ر  م��ح��اول��ة  ف��ي  بالعبرية  عليها 
"االح��ت��الل عجز عن إثبات وج��وده على ه��ذه األرض في أية 
حقبة تاريخية، وحتى مع التزوير لم يستطيعوا إثبات ذلك".

في  واألث��ري��ة  الطبيعية  السياحة  أهمية  ع��ن  وحت��دث 
موقع  غزة  قطاع  فإن  املالي،  للمردود  "فخالفاً  غزة،  قطاع 
يدل  وهذا  والتجارة،  للحضارات  ممر  ألنه  جداً  كبير  أثري 
وفي  الفلسطيني،  والبشري  اإلسالمي  التاريخ  عمق  على 
آث���ار ت��ع��ود للعصور  ل��ن��ا، حيث ه��ن��اك  ذل��ك عمق ت��اري��خ��ي 

اليوناني والروماني والبيزنطي واإلسالمي".
ونوه إلى أهمية السياحة الداخلية، معتبراً أنها "حركة 
ن��ش��ط��ة، وب��خ��اص��ة ف��ي ال��ص��ي��ف، م��ع وج����ود ال��ب��ح��ر ال��ذي 
املتنزهات  وج��ود  وم��ع  غ��زة.   لقطاع  كبيراً  متنزهاً  يعتبر 

واالستراحات تصبح احلركة نشطة أكثر".

في  نشاطاً  و2010   2009 ال��ع��ام��ان  شهد  خلة:  وق��ال 
منتجعات،   8-5 ب��ني  م��ا  افتتاح  مت  إذ  املنتجعات،  ح��رك��ة 
والسبب هو احلصار، ألن املواطن الغّزي لم يجد أي متنفس 

له إال شاطىء البحر.
معتبراً  باجليد،  غزة  قطاع  في  األمني  الوضع  ووصف 
أن ح��ري��ق منتجع "ك��ري��زي ووت���ر" ه��و "ط��ف��رة وج��اري 
أي  على  االعتداء  يتم  لم  أنه  وبخاصة  اجلناة،  عن  البحث 

منتجع بعده".
مضايقات  أي  تفرض  ال���وزارة  تكون  أن  نفى  خلة  لكن 
تضييق  ي��وج��د  "ال  أن��ه  موضحاً  وامل��ط��اع��م،  ال��ف��ن��ادق  على 
ال���ذي استخدم  امل��ن��ت��ج��ع��ات، رمب���ا األس���ل���وب  ع��ل��ى أيٍّ م��ن 
)تضمنت  املنشآت  لهذه  الرسالة  إرس��ال  أو  تطبيق  أثناء 
ليس  لكن  خطأ،  فيه  كان  واحلريات(  اخلدمات  على  قيوداً 
بعض  ألصحاب  التجاوزات  بعض  وهناك  تضييق،  هناك 
املنشآت قد تصل إلى اخلروج عما هو مألوف لدى املجتمع 

الفلسطيني"!
وبخصوص منع تدخني النرجيلة من قبل النساء، قال: 
األم��ور، بحيث ال  نحن بصدد إص��دار قانون ينظم كل هذه 
العادات والتقاليد وديننا احلنيف.  كنت  تخرج عن نطاق 
على  مقبلون  أننا  وبخاصة  األم��ر،  هذا  نناقش  الوزير  عند 
الصيف، ومن هذا املنطلق نسرع في إصدار القانون ليكون 

األمر أكثر انتظاماً.
ون��ف��ى خ��ل��ة أن ي��ك��ون ال��ق��ان��ون ال���ذي س��ي��ص��در "وف��ق��اً 
"سيكون  أنه  مضيفاً  حماس(،  )أي  احلزب"  أليديولوجيا 

منبثقاً من ثقافة وعادات وتقاليد وقيم املجتمع".
ولدى سؤاله عن تناقض العادات والتقاليد مع القانون 
القانون  العادات والتقاليد أحياناً تختلف مع  أحياناً، قال: 
ال��ق��ان��ون، هناك  ف��ي بعض اجل��وان��ب، ول��ك��ن ليس م��ع ك��ل 
عادات وتقاليد مرفوضة لدى القانون والشرع، إمنا أحتدث 

عن اإليجابية.
ولم يتحدث خلة عن املقصود ب� "العادات اإليجابية"، 
سيكون  سيصدر  الذي  القانون  أن  بالتوضيح  اكتفى  لكنه 
تتنافى  ال  بصورة  القطاع  داخ��ل  السياحة  حركة  "لضبط 
العامة  واملصلحة  الفنادق،  ألصحاب  العامة  املصلحة  مع 
حلركة السياحة، وال تتنافى مع العادات والتقاليد وديننا 

احلنيف".
الفلسطينية  امل��رأة  يشمل  "ال  القانون  ه��ذا  أن  وأض��اف 
أسلمة  هناك  ب��أن  انطباعاً  يعطي  ال  حتى  معاً،  واألجنبية 
أعطى  احلنيف  ديننا  وإمن��ا  تطرفاً،  هناك  وأن  للمجتمع، 

حرية لأجنبي دون أن ميس مبعتقدات ديننا".
ف���ي امل��ق��اب��ل، ث��م��ة آم����ال ب���أن ي����ؤدي م��س��ار امل��ص��احل��ة 
الداخلية، مبا يشمله من تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد 
إلى وقف أي إجراءات قد  القوانني واملؤسسات احلكومية، 
متس بآفاق تنمية القطاع اخلاص، مبا فيه قطاع السياحة، 

أو احلريات العامة للمواطنني، مبا فيها حقوق املرأة.

توجه إلصدار قانون لضبط حركة السياحة وفق العادات والتقاليد والدين!

غزة: ازدهار السياحة الداخلية على حساب اخلارجية
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سلسلة التجربة الفلسطينية
أنيس صايغ واملؤسسة 

الفلسطينية
السياسات، املمارسات، اإلنتاج

محرر الكتاب: سميح شبيب
ش��ك��ل ال��دك��ت��ور أن��ي��س ال��ص��اي��غ حالة 
أحب  فقد  الفلسطينية.  الثقافة  في  جميلة 
عمله، واستبد به حبه ملركز األبحاث. كان 
يسكن في منزل متواضع ال يبعد كثيراً عن 
املركز. وقد اعتاد الوصول إلى مكتبه قبلنا 

الثامنة  الساعة  أو حراسة. يصل في  األق��دام دون سيارة  على  جميعاً سيراً 
نكون  أن  بعد  دقائق،  وخمس  الثانية  الساعة  في  ويغادر  دقائق،  خمس  إال 
في  زميلتنا  وهي  هيلدا،  السيدة  بزوجته  ليلتحق  املركز،  غادرنا  قد  جميعاً 

العمل، سيراً على األقدام ودون حراسة.

سلسلة التجربة الفلسطينية
شفيق احلوت

محرر الكتاب: سميح شبيب
احل��وت،  شفيق  الفقيد  ل���روح  ت��ك��رمي��اً 
ول��������دوره ال���س���ي���اس���ي وال���ك���ف���اح���ي، ج���اء 
سياسيني  ومبشاركة  الكتاب،  إص��داره��ذا 
وك����ت����اب وب����اح����ث����ني، م���ن���ه���م م����ن ع��اص��ر 
احملطات  بعض  ف��ي  شريكاً  وك���ان  الفقيد 
السياسية املشتركة، ومنهم من قرأ وبحث 

في كتبه السياسية وهي متنوعة وغنية.
أحمد  يعقوب،  داوود  أوس  من:  كل  الكتاب،  هذا  فصول  إع��داد  في  ش��ارك 
الكرمي  عبد  قيس  ملوح،  الرحيم  عبد  إبراهيم،  احلاج  الرحمن  عبد  مجدالني، 
الفصول  هذه  تشكل  أن  هو  نرجوه  ما  عمرو.  نبيل  كيالي،  ماجد  ليلى)،  (أبو 
السبعة إضاءات على حياه الفقيد ودوره السياسي والكفاحي عموماً، ليس في 
سياق التكرمي فحسب، بل إغناء للمعرفة التي راكمها الفقيد، ونذر حياته من 
أجلها، بدءاً من النكبة العام 1948 وفقدان الوطن، مروراً باملراحل السياسية 
كافة؛ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية العام 1964 التي كان عضواً في 
جلنتها التنفيذية األولى، أحداث أيلول في األردن العام 1970 ، احلرب األهلية 
العام  اللبنانية  لأراضي  اإلسرائيلي  االجتياح  العشرة،  النقاط  لبنان،  في 
1982 وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، االنقسام الفلسطيني 
العام 1983 ، االتفاق الفلسطيني-اإلسرائيلي العام مالمح رجل مؤسس قدير 

كان موضع إجماع الفلسطينيني على الرغم من اختالفاتهم.

قبل وبعد عرفات 
التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية

جورج جقمان
إلى  الكتاب  ه��ذا  في  املتضمنة  امل��ق��االت  تسعى 
ال��ت��ح��ول السياسي في  رص��د ج��وان��ب م��ح��ددة م��ن 
وبعد  قبل  الثانية،  االنتفاضة  فترة  خالل  فلسطني 
املنحى  عليها  ويغلب  عرفات.  ياسر  الرئيس  وفاة 
آف��اق  الس��ت��ش��راف  مسعى  إل���ى  إض��اف��ة  التحليلي 
السياسي  باملآل  يتعلق  األمر  أكان  سواء  املستقبل 
أح���زاب  م��ن  السياسيني  ال��ف��اع��ل��ني  أم  »ل��ل��ق��ض��ي��ة«، 
ف��اع��ل��ة.  مجتمعية  ق���وى  أو  وح���رك���ات  وف��ص��ائ��ل 

فكرية  موضوعات  تعالج  التي  املقاالت  بعض  الكتاب  من  األخير  القسم  ويحتوي 
أوسع، ولكنها أيضاً تلقي بعض الضوء واألسئلة على حاضر ومستقبل احلركات 
سمي  م��ا  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  ال��ع��رب��ي،  املجتمع  وف��ي  فلسطني  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  السياسية 
»باليسار اإلسالمي« واليسار غير اإلسالمي. وهذه قضايا موضع نقاش مستمر من 

قبل كّتاب عرب وغير عرب اليوم.

نحو قانون ضمان اجتماعي 
لفلسطني

ت���أت���ي م��ت��اب��ع��ة م���ؤس���س���ة »م����واط����ن« 
منطلقني  من  االجتماعي  الضمان  ملوضوع 
املواطنة  بحقوق  يتعلق  األول،  أساسيني: 
ال��ي��وم، وك��م��ا هي  م��ت��ع��ارف عليها  ه��ي  كما 
ال��دول��ي��ة. وال��ث��ان��ي،  امل��واث��ي��ق  ف��ي  مضمنة 
يكون  أن  إل��ى  يسعى  سياسي  نظام  أي  أن 
أدنى  لن يستقر دون وجود حد  دميقراطياً 
غيابها  وأن  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ض��م��ان��ات  م��ن 
س��ي��ع��ّزز ال��ن��زع��ة ال��س��ل��ط��وي��ة ف���ي احل��ك��م، 

الناجم  الطبقات  بني  كبير  تفاوت  بوجود  أحياناً،  املباشر  القمع  على  واالعتماد 
عن عدم إيفاء احلاجات األساسية للمواطنني.

توجد أخطاء كثيرة شائعة حول الضمان االجتماعي نشير منها إلى خطأين: 
الثرية،  للدول  هي  االجتماعية  والضمانات  »السويد«،  ليست  فلسطني  أن  األول 
أو هكذا يقال. اخلطأ الثاني أن فلسطني بلد فقير ال مقدرة مالية له على برنامج 
كهذا. املوضوع هنا يتعلق بأولويات موازنة احلكومة وكيفية توزيعها وما هي 
املبادئ والقيم املفترضة ضمناً في توزيع املوازنة. إن وجود نظام مدروس وكفء 
حقوقي  ومطلب  مجتمعية  حاجة  االجتماعي،  للضمان  جيد  بشكل  له  ومخطط 
متثيلية  وأط��ر  مؤسسات  من  العديد  جهود  تثمر  أن  األم��ل  ويحدونا  وأخ��الق��ي. 
ونقابات متنوعة، إضافة إلى دعم األحزاب السياسية واحلكومة لهذا املشروع. 

وتنتهي بإقرار قانون جديد يجري تطبيقه على مراحل في األمد القريب.

الدبلوماسية العامة 
الفلسطينية

بعد االنتخابات التشريعية 
الثانية

دالل باجس
ل���م ي��ح��َظ م��ص��ط��ل��ح ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
العامة )Public Diplomacy(  بحقه 
الدبلوماسية  والتحليل  ال��دراس��ة  م��ن 
الفلسطينية، علماً  األدبيات  العامة  في 
بأنه قد يعد أحد مفاتيح احلل للقضية 
وه��ذه  والبعيد.  املتوسط  امل��دي��ني  على 

في  وأهميته  نسبياً،  احل��دي��ث  املفهوم  ه��ذا  على  التركيز  حت��اول  ال��دراس��ة 
النظري  التأطير  العالم، وذلك من خالل  الفلسطينية لشعوب  الرواية  نقل 
ومحاولة  فيها،  الثغرات  مكامن  وبيان  الفلسطينية،  العامة  للدبلوماسية 

البحث عن حلول لتفعيلها، حتى تؤتي أكلها بالشكل املناسب.
وقد حصرت الباحثة إطار الدراسة الزمني بفترة ما بعد االنتخابات 
التشريعية الثانية؛ نظراً للظروف املتالحقة واملتتابعة التي فّجرت قصة 
الصراع في املنطقة من جديد، وأعادت القضية إلى الواجهة في سائر دول 
املجتمع  مؤسسات  ودور  احلثيثة،  اإلعالمية  املتابعة  خ��الل  من  العالم، 
املدني، السيما املنظمات األهلية. كما أنها في هذه الدراسة حتاول تسليط 
من  الفلسطينية،  العامة  الدبلوماسية  في  اإلسالميني  دور  على  الضوء 
خالل جتربة احلركة اإلسالمية الفلسطينية في احلكم، وهي فترة قصيرة 

جداً نسبياً، إال أنها غنية باألحداث اجلديرة بالدراسة.

الَعَتَبة في فتح اإلبستيم
إسماعيل ناشف

هذا الكتاب كيف يبدو العالم إذا نظرنا 
إليه من فلسطني؟ 

هذا هو السؤال الذي أطلق هذه الرحلة 
إنتاج  أبنية  ع��ن  واالستكشاف  البحث  ف��ي 
املعرفة احلداثّية، ومن َثّم عن املعرفة بشكل 
عام. فمّما ال شّك فيه أّن الذات، في بحثها عن 
مستَقّر لها، ال جتد إالّ رحالتها كمرتَكز ترى 

إذ ما  منه هذا العالم، وذلك لتصوغه مبقدار، وليصوغها مبقادير أخرى؛ 
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.

دراسات في الثقافة والتراث 
والهوية 

شريف كناعنة
َيُسرُّ مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية 
بنشر  تقوم  أن  الدميقراطية،  ل��دراس��ة 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل����ق����االت وال����دراس����ات 
لأستاذ الدكتور شريف كناعنة، أستاذ 
علم االجتماع وعلم اإلنسان في جامعة 
بعض  عن  فكرة  تعطي  التي  بيرزيت، 

أعماله ودراساته املتعلقة بفلسطني.
وه������ي ال ت���ش���ك���ل ُج������ل م�����ا ن���ش���ره 
الى  اضافة  بالعربية  كناعنة،  الدكتور 

االجنليزية ولكنها تشكل عّينة عن توجه أبحاثه واجلوانب التي سعت إلى 
ري��ادي في  أنه  الدكتور كناعنة، يعرف  إنتاج  معاجلتها.  وكل من يعرف 
هذا احلقل، وأن إنتاجه من دراسات وأبحاث ومقاالت متنوعة أغنت حقل 
النفس  علم  مع  تداخلها  أي  األع��م،  مبعناها  األنثروبولوجية،  ال��دراس��ات 

وعلم االجتماع، والعلوم االجتماعية عامة.
الدراسات واألبحاث واملقاالت نشرت في مجالت متعددة  ولكون هذه 
ومتنوعة ليست جميعها في متناول القارئ، فإن وجودها في كتاب واحد 
يسعف ألغراض عملية اإلطالع عليها واإلفادة منها، للدارسني والباحثني 

والطلبة في اجلامعات، ولغرض اجلمهور العام أيضاً.
ولكن هذا العمل يشكل أيضاً شهادة عرفان وتقدير ألبرز علماء فلسطني 
في هذا احلقل، ويشكل عينة محدودة من جهد متواصل عبر ما يزيد على 

أربعة عقود من الزمن.

اإلعالم الفلسطيني واالنقسام
مرارة التجربة وإمكانيات التحسني 

حترير: خالد احلروب و جمان قنيص
الفلسطيني  اإلع����الم  ي��ح��ت��وي  م���دى  أي  إل���ى 
ميكن  وكيف  والتفكير؟  التخوين  خطابات  على 
ال��ن��وع من  م��ن ه��ذا  الفلسطيني  اإلع���الم  حت��ري��ر 

اخلطابات و جتنب ما ميكن أن ينتج عنها؟
عن  يعبر  أن  احل��زب��ي  ميكن لإلعالم  ك��ي��ف 
وينتقد  املختلفة  السياسية  وبرامجه  حزبيته 
"اآلخ�������ر ال���وط���ن���ي" ل���ك���ن ف����ي ح������دود امل��ه��ن��ي��ة 

أولى  كانتا  واملهنية اللتني  املوضوعية  عن  وماذا  والصدقّية؟  واملسؤولية 
الضحايا في خضم التطاحن السياسي في اإلعالم الفلسطيني خالل مرحلة 

االنقسام الفلسطيني؟
قراءات  على  باالعتماد  األسئلة  تلك  عن  إجابات  تقدمي  الكتاب  يحاول 

تفصيلية وحاالتّية ألداء اإلعالم الفلسطيني خالل مرحلة  االنقسام.

واقع التمييز في سوق العمل 
الفلسطينية من منظور النوع 

االجتماعي نحو مستقبل  يضمن 
املساواة  بني اجلنسني

إعداد: صالح الكفري و خديجة 
حسني

ه���ن���اك أس����ب����اب م���ت���ع���ددة، م��ن��ه��ا أس���ب���اب 
ل��دى بعض  العمل  ف��ردي��ة، لعدم دخ��ول س��وق  أو حتى خ��ي��ارات  اجتماعية 
القيم  بعض  أو  ال��ف��ردي��ة  اخل��ي��ارات  ت��ك��ون  أن  يعقل  ال  ول��ك��ن  اخل��ري��ج��ات، 
االجتماعية هي العوامل التي تفسر تدني هذه النسب وحدها. ذلك أن املرأة 
املنزل وخارج احلقل منذ عقود، وهذا  العمل خارج  الى  الفلسطينية سعت 
والضغوط  للحاجات  نظراً  اليوم  حتى  وم��ت��زاي��داً  مستمراً  م��ازال  املسعى 

االقتصادية املتعاظمة.
في  الفلسطينية  امل��رأة  ضد  التمييز  مكامن  على  الضوء  الكتاب  هذا  يسلط 
سوق العمل لوضعها بيد املعنيني وأصحاب القرار التخاذ ما يلزم من سياسات 

وإجراءات قد تعطي املرأة الفلسطينية فرصتها العادلة في سوق العمل.

قريبًا 

مدخل في تاريخ الدميقراطية
في أوروبا

عبد الرحمن عبد الغني 
حت����اول ه���ذه ال���دراس���ة اس��ت��ق��ص��اء اجل���ذور 
التاريخية التي استوحت البلدان األوروبية منها 
أنظمتها الدميوقراطية. وبالطبع، فإن استقصاء 
اجل������ذور ي��س��ت��دع��ي ت���ن���اول ال���ع���وام���ل وال���ق���وى 
أث��ارت  ال��ت��ي  الفاعلة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  السياسية  
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  ش��ارك��ت  فقد  ال��دراس��ة،  ه��ذه  م��ح��ور  التحول  عملية  وت��ك��ّون 

واجتماعية وتطورات اقتصادية اجتماعية في عملية التحول. كيف جرى ذلك؟
يحاول هذا الكتاب اإلجابة عن ذلك.

حسني


