
برملـــــــانية

االفتتاحية
املوضوع هو ما بعد أيلول

يحتدم النقاش منذ أسابيع عدة حول مزايا 
للحصول  املتحدة  األمم  إل��ى  ال��ذه��اب  ومخاطر 
لو  حتى  الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة  اع��ت��راف  على 
العضوية بسبب احلاجة  تعّذر احلصول على 
لتوصية من مجلس األمن، التي أعلنت الواليات 
امل��ت��ح��دة أن��ه��ا س��ت��م��ارس »ال��ف��ي��ت��و« أو رف��ض 

الطلب.
للموضوع جوانب مختلفة، بعضها قانوني 
متابعته،  العادي  للمواطن  يصعب  متخصص 
عدد  بني  ال��رأي  في  اختالف  بوجود  وبخاصة 

من القانونيني.
وي���وج���د ت��أي��ي��د واس����ع ل��ه��ذه اخل���ط���وة في 
أوس�����اط م��ت��ع��ددة، ك��م��ا ي��وج��د ت��وج��س أي��ض��اً 
باستبدال  يتعلق  فيما  وبخاصة  البعض،  عند 
الدولة املعترف بها لتحل مكان منظمة التحرير 

الفلسطينية كمراقب في األمم املتحدة.
دون الدخول في أي نقاش قانوني حول هذا 
املوضوع، ما هو ناقص حالياً هو الشفافية؛ أي 
منظور  من  القانونية  للجوانب  مفصل  ع��رض 
إط��الع  ل��غ��رض  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وب��ص��ورة  امل��وض��وع  تفاصيل  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور 

دقيقة وواضحة.
جن�����د ت���ص���ري���ح���ات إع����الم����ي����ة ل����ع����دد م��ن 
املسؤولني، ولكنها ال تكفي ألنها موجزة وغير 
لهذا  ال��دع��م  حشد  إل��ى  أس��اس��اً  وت��ه��دف  دقيقة، 
العلمي  امل��وض��وع��ي  للعرض  ول��ي��س  املسعى، 

جلوانب املوضوع كافة.
ما  األح���وال، وم��ن منظور سياسي،  في كل 
هو أهم يتمحور حول ما بعد أيلول.  لنفترض 
وحتى  الفلسطينية،  بالدولة  االعتراف  مت  أنه 
العضوية  على  حصولها  أي��ض��اً  افترضنا  ل��و 
جدالً، ماذا يعني هذا من ناحية عملية سياسية 

أو قانونية؟
من الواضح أنها ستستمر في البقاء كدولة 
ك��ان ه��ذا يحسن الوضع  حت��ت االح��ت��الل، وإذا 
ه��ذه  ه��ي  م��ا  آخ����ر،  أو  ج��ان��ب  ف��ي  الفلسطيني 
اجلوانب؟ كيف ميكن البناء على هذا اإلجناز؟ 
وما هي اخلطوات الالحقة التي ميكن اتخاذها؟

هذه أسئلة مشروعة وال توجد إجابة عنها، 
خطة  توجد  هل  أيلول؟  بعد  م��اذا  ه��و:  السؤال 
أم أن  أو تصور إستراتيجي للمسار بعد ذلك؟ 
الفراغ  لتعبئة  إم��ا  فقط،  تكتيكية  خطوة  ه��ذه 
مفاوضات،  وج��ود  ع��دم  عن  الناجم  السياسي 
هذه  ك��ان��ت  إن  ال��ت��ف��اوض  ش���روط  لتحسني  أو 

اخلطوة تؤدي فعالً لهذا؟
يسألها،  أن  اجلمهور  ح��ق  م��ن  أسئلة  ه��ذه 
إعطاء  الفلسطينية  التحرير  ويقع على منظمة 
اإلج����اب����ات ح��ت��ى ي��ت��وف��ر ال���دع���م اجل��م��اه��ي��ري 

املناسب لهذا املسعى.

في هذا العدد أيضًا:
صفحــــ2ـــــــة »القطار الفلسطيني« نحو األمم املتحدة انطلق .. ومحطته األخيرة ال تزال مجهولة!     
صفحــــ6ـــــــة مخاوف من تقزمي »استحقاق أيلول« إلى مجرد خطوة لتحسني شروط التفاوض     
صفحــــ7ـــــــة خبراء: آفاق حل األزمة املالية للحكومة يعتمد على التطورات السياسية املقبلة       
صفحــــ9ـــــــة املصـاحلــُة مــؤجلــٌة حتى »أيلـول« ومـــا بعــده          

صفحــــ10ـــــــة تأجيـل ملــف األمن يبـرز مخــاطـــر »إدارة االنقسـام« .. واحملـاصصـة فـي املــربـع األخطــر     
صفحــــ12ـــــــة حركة االحتجاج اإلسرائيلية تدفع مئات اآلالف نحو الشوارع .. وخالفات قــادتها تهدد مستقبلها    
صفحــــ14ـــــــة بني رفض وترحيب .. االنتخابات احمللية تضاف إلى »رهائن« املصاحلة املعلقة      
صفحــــ16ـــــــة هل تغير املشهد الفصائلي؟ أحزاب جديدة .. أم إضافات رقمية ألحزاب قدمية؟!     
صفحــــ17ـــــــة ة تثير جداًل فلسطينيًا .. وغزة تتوجس من عملية عسكرية واسعة     تهدئة هَشّ  
صفحــــ18ـــــــة صفقة شاليط ما بني مد وجزر وآراء متباينة حول فرص إجنازها       
صفحــــ19ـــــــة غزة: جدل حول فصل دحالن وتخوفات على وحدة »فتح        
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املصاحلة في »ذمة أيلول«.. والفصائل تنفي

توافقها على التأجيل

 صفحــــ8ـــــــة

الُبعد السياسي املفقود حلملة االحتجاج 
االجتماعية في إسرائيل

صفحـــ13ـــــــة

»استحقاق أيلول«.. مكاسب سياسية
ومخاوف إستراتيجية

صفحـــ4ـــــــة
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حسام عز الدين

جتهيز  والعربية،  األجنبية  وبخاصة  اإلع���الم،  وس��ائ��ل  م��ن  العديد  ب��دأ 
لرفع  الفلسطينية،  األراض�����ي  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ني  م��راس��ي��ل��ه��ا  وت��وج��ي��ه  ن��ف��س��ه��ا، 
القيادة  مستوى االستعداد ملا قد يحصل في أيلول اجلاري، حينما ستتوجه 
الفلسطينية إلى األمم املتحدة لطلب االعتراف بدولة فلسطني عضواً كامالً في 

املنظمة الدولية، أو دولة مراقبة )دولة غير عضو(.
تصدر  التي  املتناقضة  القانونية  والتفسيرات  الغموض  من  حالة  أن  إال 
املستوى  على  الفهم  ع��دم  م��ن  حالة  خلقت  وم��س��ؤول��ني،  متعددة  جهات  م��ن 
الفلسطيني، على األقل، بشأن حقيقة ما سيجري هذا الشهر، أو رمبا في الشهر 

املقبل، والنتائج والتداعيات احملتملة عقب ذلك.
ووجه العديد من القادة السياسيني انتقادات ملا وصفوه "فتاوى" يقدمها 
الكثير من احملللني إزاء ما سيحدث في إطار املبادرة الدبلوماسية الفلسطينية 
في األمم املتحدة، انطالقاً من أن القيادة الفلسطينية دفعت بكل قوتها للفوز 
هذه  في  فلسطيني  دع��م  أوس��ع  إل��ى  وحتتاج  الدبلوماسية،  املعركة  ه��ذه  في 

املرحلة.
مقابلة  للرئيس محمود عباس، في  السياسي  املستشار  وقال منر حماد، 
في  به  سنقوم  ما  إزاء  فتاوى  يقدم  أن  يحاول  من  هناك  فلسطني:  صوت  مع 
األمم املتحدة، والواضح لغاية اآلن أننا سنتوجه إلى مجلس األمن وإلى األمم 

املتحدة، وغير ذلك فكله فتاوى ومحاوالت تفسيرية.
للجمعية   )66( رق���م  ال�����دورة  أع��م��ال  تفتتح  اجل�����اري،  أي��ل��ول   13 وف���ي 
على  بناء  دورة،  كل  بداية  في  اجلمعية  حتدد  أن  على  املتحدة،  لألمم  العامة 
توصية مكتبها، تاريخاً الختتام الدورة، مبعنى يرى فيه البعض أن التوجه 
لفترة طويلة، مبا يتيح  ال��دورة  االعتبار استمرار  قد يأخذ بعني  الفلسطيني 
املناورة بشأن موعد تقدمي الطلب الفلسطيني )20 أيلول حسب تصريحات 
أن  لالعتقاد  البعض  دف��ع  م��ا  وه��و  ب��ه،  البت  موعد  أو  رسمية(،  فلسطينية 
إستراتيجية  لتبني  توجه  عن  يعبر  ال  املتحدة  األمم  إلى  الفلسطيني  التوجه 

بديلة ال تراهن على توظيف ذلك لتحسني شروط العودة إلى املفاوضات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير د. صائب عريقات، في لقاء 
الفلسطينية  السلطة  تنوي  التي  املعركة  أن  وأجانب،  محليني  صحافيني  مع 
خوضها في األمم املتحدة "تبدأ" في أيلول، وقد تستمر طيلة فترة دورة األمم 

املتحدة.
وعلى ما يبدو فإن ما تظهره القيادة اإلسرائيلية من تخوفات إزاء توجه 
القيادة  إلى حد كبير في متسك  املتحدة، أسهم  إلى األمم  الفلسطينية  القيادة 
الرغم من عدم  التوجه نحو األمم املتحدة، على  الفلسطينية وتصميمها على 
القيادة  على  الضغوط  وممارستها  األم���ر،  ه��ذا  ف��ي  األميركية  اإلدارة  رغبة 

الفلسطينية للعودة إلى املفاوضات الثنائية.
املتحدة، على  األمم  إلى  التوجه  الفلسطينية على  القيادة  وحظي تصميم 
الرغم من عدم وضوح مضمون مشروع القرار الذي سيقدم للمنظمة الدولية 
العمل  مجموعة  اجتماع  خ��الل  بدعم  ال��ع��ام��ة(،  اجلمعية  أو  األم��ن  )مجلس 
حيث  رم��ض��ان،  شهر  بداية  ال��دوح��ة  في  املتابعة  جلنة  عن  املنبثقة  العربي 
أعلنت اللجنة موافقة العرب بشكل نهائي على التوجه إلى األمم املتحدة.  كما 
للتوجه  التأييد والدعم  اتفقت على خطة حترك عربي شاملة ملواصلة حشد 
الفلسطيني من خالل التحرك مع الدول األعضاء في اجلمعية العامة ومجلس 

األمن الدولي.
وقدم الوفد الفلسطيني في ذلك االجتماع، ثالثة ملفات قانونية وسياسية 

وإجرائية، ومت اعتمادها بالكامل من العرب.
وأعلن عريقات أن "القطار الفلسطيني باجتاه نيويورك؛ أي األمم املتحدة 

ومجلس األمن، انطلق وستكون البداية في أيلول، وليس النهاية".
وأوضح أن "خطة التحرك تتضمن سلسلة اتصاالت وزيارات ومشاورات 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  اجليوسياسية  امل��ج��م��وع��ات  وم��ع  األع��ض��اء  ال���دول  م��ع 

واإلقليمية".

أم���ا وزي���ر ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة د. ري���اض امل��ال��ك��ي، ف��ق��ال خ���الل ل��ق��اء مع 
عباس  محمود  الرئيس  إن  األن��ب��اء،  وك��االت  فحواه  نقلت  أجانب  صحافيني 
أمني  إل��ى  الفلسطينية  بالدولة  اع��ت��راف  على  احلصول  طلب  بنفسه  سيقدم 
عام األمم املتحدة بان كي مون في العشرين من أيلول، وهو ما يشير إلى نية 
عدم  من  الرغم  على  الدبلوماسية،  املعركة  هذه  خوض  الفلسطينية  القيادة 
هو  كما  سيقدم،  ال��ذي  القرار  مشروع  على  القيادة  هذه  أعضاء  معظم  اّط��الع 

احلال بالنسبة للرأي العام الفلسطيني!
بشأن  "حماس"  حركة  مع  تنسيق  وج��ود  عدم  عريقات  أكد  املقابل،  في 
استحقاق الدولة في أيلول اجلاري، وذلك تعقيباً على توجه وفد من حركة 
قطر  إل��ى  مشعل  خالد  للحركة  السياسي  املكتب  رئيس  برئاسة  "ح��م��اس" 

لالجتماع بالقيادة القطرية وإطالعها على آخر التطورات.
غير أنه أشار إلى وجود جلنة عليا للتنسيق بشأن التوجه لألمم املتحدة 
أي  الستقبال  استعداد  على  اللجنة  ه��ذه  أن  مؤكداً  الفصائل،  من  ع��دداً  تضم 

فصيل دون استثناء.
عن  للتراجع  ال��راف��ض  الفلسطيني  امل��وق��ف  على  التأكيد  عريقات  وج��دد 
الفلسطينيني في احلصول على  إلى جناح  املتحدة، مشيراً  األمم  إلى  الذهاب 

دعم عربي غير مسبوق، وتأييد دولي عارم خلطوة االعتراف بالدولة.

"قطار فلسطيني" يفتقر لوحدة املوقف واالجتاه
وإن كانت حركة "فتح"، وغالبية الفصائل الفلسطينية املنضوية حتت 
األمم  إلى  التوجه  مختلفة  بأشكال  تؤيد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  راي��ة 
امل��ت��ح��دة، ف��إن ق���ادة م��ن ح��رك��ة "ح��م��اس" يعبرون ع��ن م��واق��ف ت��ت��راوح بني 
املعارضة والتحفظ على هذا التوجه، الذي اعتبره بعضهم خطوة "ال تغني 
د.  للحركة  السياسي  املكتب  عضو  تعبير  ح��د  على  ج���وع"،  م��ن  تسمن  وال 

محمود الزهار.

جدل قانوني بشأن تأثير استبدال بعثة منظمة التحرير بالدولة املراقبة

»القطار الفلسطيني« نحو األمم املتحدة انطلق .. ومحطته األخيرة ال تزال مجهولة!

يتبع
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ونقل عن الزهار قوله "توجه السلطة لألمم املتحدة مبثابة رجل يقفز في 
الهواء، فإما أن تكسر يده أو قدمه".

تبدي موقفاً  فإن حركة "حماس" ال  الزهار هذا،  الرغم من موقف  وعلى 
صارماً في رفض التوجه إلى األمم املتحدة، حيث يبدي عدد من قادتها تأييداً 

ولو على استحياء.
اتفاق  ي��زال  ال  املتحدة،  األمم  إلى  "املفترض"  التوجه  اقتراب  ومع  لكن، 
من  ال��رغ��م  على  مكانه،  ي���راوح  و"ح��م��اس"  "ف��ت��ح"  حركتي  ب��ني  املصاحلة 
إل��ى "حسن  أق��رب  اتفاق التخاذ إج���راءات  إل��ى  اإلع��الن عن توصل احلركتني 
املؤسسات  فتح  وإع���ادة  املعتقلني،  س��راح  إط��الق  ملفات  كمعاجلة  النوايا" 
السفر  ج����وازات  مشكلة  وح���ل  وال��ق��ط��اع،  ال��ض��ف��ة  ف��ي  املغلقة  واجل��م��ع��ي��ات 
واملمنوعني من السفر في قطاع غزة، ما يوحي بأن ما يجري يجدد املخاوف 

من حتول اتفاق املصاحلة إلى مظلة إلدارة االنقسام بدالً من إنهائه.
وعلى الرغم من أن املصاحلة لم تتحقق لغاية اآلن، فإن االحتفال بالتوصل 
الرئيس  منح  القاهرة،  في  املاضي  أي��ار  من  ال��راب��ع  في  املصاحلة  اتفاق  إل��ى 
عباس ورقة مهمة، حينما تسلم االتفاق من احلركتني بصفته ممثالً للشعب 
حرص  مشهد  وهو  "فتح"،  حلركة  العام  القائد  بصفته  وليس  الفلسطيني، 

عليه وهو يستعد للتوجه مبلف االعتراف بالدولة إلى األمم املتحدة.
في  املصاحلة  ات��ف��اق  على  بالتوقيع  االحتفال  أج���واء  أن  البعض  وي��رى 
ذلك التاريخ، وضعت الرئيس عباس في موقع الرابح األول، ومثلت اعترافاً 
الفلسطيني، وهو  الشعب  صريحاً من حركة "حماس" بشرعيته في متثيل 
املوقف الذي عارضته احلركة كثيراً.  وبالتالي حصل عباس من وجهة نظره 
على شرعية التوجه إلى األمم املتحدة ممثالً للشعب الفلسطيني وإن عارضت 

"حماس" ذلك في حينه.

هل يعلق القطار بني سكتي املوقفني األوروبي واألميركي؟!
الفلسطينية  القيادة  شنتها  التي  الدؤوبة  الدبلوماسية  احلملة  ظل  وفي 
من  ال��راب��ع  ح��دود  على  الفلسطينية  بالدولة  واس��ع  اع��ت��راف  على  للحصول 
بأنه  تقديرات  املتحدة، تسود  األمم  امللف على  قبل طرح هذا   1967 حزيران 
عندما يحني موعد جلسة اجلمعية العامة، فإن عدداً يتراوح بني 130 و140 
دولة ستكون قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، من أصل 193 دولة عضواً في 

األمم املتحدة، وهو األمر الذي يقلق إسرائيل.
ال��ق��ط��ار  حل���رف  سعيها  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  ت��واص��ل  األث���ن���اء،  ه���ذه  وف���ي 
حيث  الثنائية"،  املفاوضات  "مسار  إل��ى  وإع��ادت��ه  مساره،  عن  الفلسطيني 
دول  إلى  املتحدة  الواليات  بعثتها  التي  الرسائل  عشرات  عن  مؤخراً  كشف 
األمم  بوابة  خ��الل  من  الفلسطينية  بالدولة  االع��ت��راف  ع��دم  على  فيها  حتثها 

املتحدة.
ولم يعد خافياً أن الواليات املتحدة أرسلت إشارات واضحة حول عزمها 
لالعتراف  طلب  أي  ض��د  األم��ن  مجلس  ف��ي  "الفيتو"  النقض  ح��ق  استخدام 

بالدولة الفلسطينية.
وكان أكثر من مسؤول فلسطيني دعا اإلدارة األميركية إلى مراجعة موقفها، 
حتت تبرير أن القيادة الفلسطينية "ليست في مواجهة مع أحد لكننا نطلب من 
اإلدارة األميركية مراجعة موقفها من الفيتو الذي هددت به".  أما عريقات، فقد 
أعلن عقب اجتماعه بالقنصل األميركي العام في القدس دانيال روبنستني، يوم 
إذا  للفلسطينيني  مساعداتها  بقطع  هددت  املتحدة  الواليات  أن  املاضي،  آب   26
مضوا قدماً في تقدمي طلب لألمم املتحدة لالعتراف بالدولة، على الرغم من نفي 

وزارة اخلارجية األميركية الحقاً جلوئها إلى مثل هذا التهديد!
وباملقابل، عبر االحتاد األوروبي، من خالل املمثلة العليا لشؤون اخلارجية 
واألمن باالحتاد كاثرين آشتون، عن موقف يحمل في ثناياه إمكانية حدوث 
انقسام سياسي في املوقف الدولي، أو في اللجنة الرباعية الدولية على األقل، 
فيما ذهب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يوم 30 آب املاضي للتعبير عن 
أمله في "أن تتحدث دول االحتاد األوروبي ال�27 بصوت واحد بشأن مسألة 
إلى وجود تباينات بني مواقف  ما يبدو  بالدولة"، في إشارة على  االعتراف 
اقتراح بحصول دول فلسطني  دول االحت��اد نفسها.  ولم يلبث أن كشف عن 

على مكانة شبيهة بالفاتيكان في األمم املتحدة.
ناصر  األردن���ي  اخلارجية  وزي��ر  مع  لقاء  خ��الل  صرحت  آشتون  وكانت 
جودة في عمان يوم 29 آب، أن الفلسطينيني هم الذين سيقررون النهج الذي 
أيلول.    20 في  بدولتهم  االعتراف  طلب  لتقدمي  املتحدة  األمم  في  سيتبعونه 
وأضافت "حتدثت إلى الطرفني )الفلسطيني واإلسرائيلي( عن مجموعة من 
االحتماالت، وال يوجد حتى اآلن قرار من أي نوع على الطاولة أليلول"، لكنها 
أوضحت أن الفلسطينيني "سيقومون بذلك عن طريق احلوار مع زمالئهم من 

الدول العربية، ومع معرفتنا الكاملة".
وأكدت آشتون أنها قالت للرئيس عباس "أنت من سيقرر ماذا تفعل".

وجدد الرئيس عباس في كلمة له أمام مؤمتر لألئمة واخلطباء في البيرة، 
يوم 27 آب املاضي، تأكيده على التوجه إلى األمم املتحدة، إال أنه في الوقت 
األس��رة  من  مقنع  ش��يء  "أي  تنتظر  الفلسطينية  القيادة  أن  إل��ى  أش��ار  ذات��ه 
الدولية، وحتديداً من الواليات املتحدة وإسرائيل، مينع القيادة الفلسطينية 

من التوجه إلى األمم املتحدة.
إلى  الفلسطينية يجب أن يستند  القيادة  إلى  اقتراح يقدم  أن أي  وأوضح 
قرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من حزيران من العام 1967 وجتميد 

االستيطان.

التحرير  منظمة  إط���ار  ف��ي  املنضوية  الفصائل  أح��د  ف��ي  م��س��ؤول  وق���ال 
"صحيح أن الرئيس عباس في خطابه هذا أبدى مرونة في انتظار طروحات 

جديدة، لكنه أكد أيضاً تصميمه على التوجه إلى األمم املتحدة".
على  دول��ة  وضعية  عباس  الرئيس  على  اقترح  الفرنسي  الرئيس  وك��ان 
شاكلة الفاتيكان بصفة مراقب في األمم املتحدة.  األمر الذي وصفه مراقبون 
لم تعلن فرنسا  االنقسام في االحتاد األوروب��ي، حيث  محاولة فرنسية ملنع 
لألمم  الفلسطيني  التوجه  حتبذ  ال  ولكنها  رسميا  موقفا  وأملانيا  وبريطانيا 

املتحدة، فيما يقف العديد من دول أوروبا مع الفلسطينيني.
وكشف ساركوزي عن هذا االقتراح يوم 2 أيلول عند لقائه بسفراء فرنسا 
ال��دول  جامعة  م��ع  بالتنسيق  بلورته  ج��رت  االق��ت��راح  إن  وق���ال  ال��ع��ال��م،  ف��ي 

العربية، مع إشارته إلى أن عددا من القيادات الفلسطينية رّحب باالقتراح! 
في  العضوية  فلسطني  دول���ة  منح  الفرنسي  االق��ت��راح  ورق���ة  وتتضمن 
احملكمة اجلنائية الدولية في الهاي، ما سيتيح لها مقاضاة إسرائيل على أية 
جرائم حرب أو اغتياالت، ولكن أملانيا رفضت هذا البند، كما تتضمن الورقة 
الفرنسية أن تعترف إسرائيل "نظريا" بحدود دولة فلسطني على خط العام 

1967، مع إدراج كلمة تبادل أراض واالعتراف بإسرائيل دولة لليهود!
ونقلت وكاالت أنباء )وكالة معا اإلخبارية، 2 أيلول( عن أحد الدبلوماسيني 
الغربيني الكبار قوله:  إن االقتراح الفرنسي مجرد تكتيك يقضي برمي عظمة 
صغيرة للفلسطينيني ملنعهم من التوجه لألمم املتحدة، ولكن هذا لن مينع أبدا 

أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا في أيلول .
وفي تعقيبه على االقتراح، قال املالكي:  هذا الطرح غير مقبول لدينا..  ولو 
أردنا أن نحصل على صفة مراقب نستطيع أن نحصل عليها في أي وقت ومتى 
شئنا، لكننا ذاهبون إلى مجلس األمن للحصول على عضوية كاملة، وهناك 

غالبية تؤيدنا.
بالذهاب  واالكتفاء  األم��ن،  ملجلس  التوجه  إلغاء  إمكانية  املالكي  نفى  كما 
إلى اجلمعية العامة، وق��ال:  نحن نتحرك بناء على هذا اخليار رغم التهديد 
األميركي.  غير أنه استدرك قائال "هناك 20 يوما قبل أن يسلم الرئيس طلب 
العضوية للسكرتير العام لألمم املتحدة، لكننا سوف نرى ماذا سوف يحدث 
 20 حتى  صيغ  تقدم  س��وف  خياراتنا..   في  بالنظر  لنا  تسمح  ت��ط��ورات  من 
الشهر، وسنقوم بدراستها حول ما إذا كانت تخدم القضية الفلسطينية أم ال، 

وفي حال لم تكن جدية سوف نواصل الذهاب ملجلس األمن".
أما فيما يتعلق بنص ومضمون وصيغة القرار الذي سيقدم لألمم املتحدة، 
فقد أشار املالكي إلى أنه "حتى اللحظة يجري العمل مع كل الدول الصديقة 
دائمة  ال���دول  السيما  للجميع،  مرضيا  يكون  ق��رار  صياغة  على  والشقيقة 

العضوية في مجلس األمن".

"استحقاق أيلول" بني رأيي "جودين" و"بويل"
وب����ني ال���وض���ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���داخ���ل���ي م���ن ج���ه���ة، وال���وض���ع األم��ي��رك��ي 
التوجه  بشأن  خبيرين  من  قانونيان  رأي��ان  نشر  ثانية،  جهة  من  األوروب��ي 
الفلسطيني نحو األمم املتحدة، وما إذا كان سيؤثر بالسلب أو اإليجاب على 
السياسية  الشخصيات  عشرات  وقعها  مذكرة  تلتهما  الفلسطينية،  القضية 
واألكادميية والثقافية الفلسطينية حتذر من املساس مبكانة منظمة التحرير 
آراء أخرى "متحفظة"،  إلى  الفلسطينية، إضافة  التمثيلية وثوابث احلقوق 

وتصريحات رسمية "مطمئنة" حول مكانة املنظمة وحق العودة.
واعتبر صاحب الرأي األول، وهو اخلبير القانوني الدولي، والبروفيسور 
في جامعة أكسفورد البريطانية، جاي جودين جيل، أن توجه الفلسطينيني 
أن  ودون  الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة  ب��االع��ت��راف  للمطالبة  امل��ت��ح��دة  األمم  إل���ى 
للشعب  التحرير  منظمة  متثيل  سيلغي  أصالً،  األرض  على  سيادة  لها  تكون 
وبالتالي   ،1975 العام  في  به  حظيت  ال��ذي  املتحدة،  األمم  في  الفلسطيني 
سيؤثر بالسلب على متثيل الفلسطينيني في أماكن تواجدهم كافة لدى املنظمة 
العودة  حق  مثل  أساسية  حقوق  متثيل  من  ذلك  يعنيه  مبا  املتحدة،  الدولية 

وتقرير املصير.
الدولي  القانون  في  البروفيسور  هو  آخ��ر  دول��ي  خبير  كتب  وباملقابل، 
ع��م��ل مثلما ج��ودي��ن  ال���ذي  ب��وي��ل،  ف��ران��س��ي��س  األم��ي��رك��ي��ة  إل��ي��ن��وي  بجامعة 
حيث  جودين،  ل��رأي  مناهضاً  رأي��اً  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  مستشارا 
قال بويل في مقال له رداً على زميله، إن سعي الفلسطينيني للحصول على 

للشعب  املنظمة  متثيل  شرعية  على  يؤثر  لن  الفلسطينية  بالدولة  اعتراف 
تعتبر  كانت  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  أن  إلى  مشيراً  الفلسطيني، 
قيام  ع��ن  اإلع���الن  عقب  الفلسطينية،  للدولة  امل��ؤق��ت��ة"  "احل��ك��وم��ة  مبثابة 
الدولة ضمن وثيقة إعالن االستقالل خالل دورة املجلس الوطني الفلسطيني 

باجلزائر العام 1988.
أبدت شخصيات سياسية وكتاب ومثقفون تخوفاتهم  الوقت ذاته،  وفي 
كاملة  دول���ة  إل��ى  امل��ت��ح��دة  األمم  ف��ي  الفلسطيني  التمثيل  رف��ع  يلحق  أن  م��ن 
العضوية، أو بصفة مراقب، الضرر بشرعية متثيل منظمة التحرير للشعب 
الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، ومن ثم سيؤثر هذا األمر على حق العودة، 
على اعتبار أن الدولة الفلسطينية املنشودة ستقام في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وهناك ماليني الفلسطينيني يعيشون في دول أخرى، وفي أراضي 48، 

ولهم احلق في تقرير املصير خارج نطاق جغرافيا هذه الدولة.
وأعلن هؤالء الكتاب والصحافيون موقفهم في مذكرة وجهت إلى اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير وقادة الفصائل والنقابات واملنظمات األهلية، غير 
أن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة د. حنان عشراوي قالت في تعقيبها على 
االعتراف  لنيل  املتحدة  األمم  إل��ى  التوجه  "إن  ج��ودي��ن،  ورأي  امل��ذك��رة  ه��ذه 
بدولة فلسطني ال يستدعي إثارة أي مخاوف بإضعاف دور منظمة التحرير 
"القيادة  وإن  واخل���ارج"،  ال��داخ��ل  في  الفلسطيني  الشعب  لقضايا  كممثل 
خالل  من  التحرير  منظمة  وعضوية  مركزية  لتطوير  تسعي  الفلسطينية 

استحقاق أيلول".
لن تلغي  وأضافت عشراوي في تصريحات صحافية، "إن هذه اخلطوة 
الفلسطينيني  الفلسطينية كإطار متثيلي أوسع لقضايا  دور منظمة التحرير 
في الداخل، وقضايا الالجئني وحق العودة في اخلارج، وإن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي املمثل عن الدولة الفلسطينية في األمم املتحدة حلني االعتراف 
بها وتغيير صفتها من عضو مراقب إلى دولة.  وهي تصريحات زادت من قلق 
بعض األوساط الفلسطينية، السيما أن عشراوي حتدثت عن املنظمة كإطار 
للفلسطينيني،  ووحيد  شرعي  كممثل  وليس  الفلسطينيني،  لقضايا  متثيلي 

فضالً عن "الصفة املؤقتة" لهذا التمثيل!
اجلدير بالذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية حتظى بصفة بعثة مراقبة 

في األمم املتحدة منذ العام 1975، حتت اسم فلسطني.

"دولة بصفة مراقب" .. النتيجة املتوقعة
سيجلبه  مبا  العاملي  واالهتمام  الدائر،  السياسي  اجلدل  من  الرغم  وعلى 
من  كثير  وب��دأ  انطلقت،  الفلسطينية  التحضيرات  ف��إن  أي��ل��ول"،  "استحقاق 
من  العشرين  في  املتحدة  األمم  إلى  الرئيس  توجه  مساندة  في  عمله  اللجان 
من  ح��دة  على  فلسطينية  محافظة  كل  شمل  العمل  أن  حتى  اجل���اري،  أيلول 
املتحدة"، وحملة  إلى األمم  التوجه  خالل ورش عمل حتت عنوان "مساندة 

"فلسطني العضو 194" في األمم املتحدة.
استخدام  على  املتحدة  ال��والي��ات  إص���رار  إط��ار  وف��ي  ذات���ه،  السياق  وف��ي 
"الفيتو" ضد االعتراف بالدولة الفلسطينية، أكدت مصادر رفيعة املستوى 
الفلسطيني  العمل  أن  امل��ت��ح��دة،  األمم  ف��ي  العاملة  الفلسطينية  البعثة  ف��ي 
متواصل في أروقة األمم املتحدة نفسها، وأن بعثة املنظمة عملت -وال تزال- 

بجد منقطع النظير.

الفلسطينية، وفي إطار علمها املسبق  القيادة  أن  وأوضحت هذه املصادر 
باملوقف األميركي، لديها خطة بديلة تعمل عليها، ومنها العودة إلى اجلمعية 

العمومية لألمم املتحدة.
وحسب أكثر من مصدر، فإن التوقعات الفلسطينية من أيلول، أو ما بعد 
في  الفلسطينية  بالدولة  دول��ي  اعتراف  على  فلسطني  حتصل  أن  هو  أيلول، 
األمم املتحدة، ولكن ليس بعضوية كاملة، وإمنا بصفة " مراقب" أو "دولة 

غير عضو" في هذه املرحلة.
األمم  ف��ي  الفلسطيني  التمثيل  "وضعية  أن  إل��ى  امل��ص��ادر  ه��ذه  وأش���ارت 
املتحدة ما بعد انتهاء الدورة القادمة لألمم املتحدة ستكون أفضل حاالً مما هو 
عليه الوضع اآلن"، وهو تفاؤل إما أن تكشف األسابيع املقبلة عن صحته، أو 
يتضح أن ثمنه سيكون باهظاً على حساب مكانة املنظمة واحلقوق اجلمعية 
للفلسطينيني، السيما إذا حتول هذا االستحقاق إلى مجرد خطوة تكتيكية في 

سياق حتسني شروط العودة مجدداً إلى مفاوضات عبثية.



آفاق 4
برملـــــــــــانية

غازي بني عودة

حرب  وليست  حتريك  ح��رب  إنها   1973 رمضان  ح��رب  وص��ف  في  قيل 
أمٌر جتسد بعد   .. أو إطالق عملية تسوية  إلى حتريك  حترير؛ حرٌب هدفت 
يتماثل هذا احلال مع "معركة" األمم  خمس سنوات في كامب ديفيد.  فهل 
املتحدة لنيل االعتراف بدولة فلسطينية أو ما بات معروفاً باستحقاق أيلول؟

لتحريك  املتحدة  األمم  بوابة  عبور  من  الفلسطيني  املفاوض  يسعى  هل 
ع��ج��ل��ة ال���ت���ف���اوض امل��ت��وق��ف��ة؟ وه����ل مي��ك��ن مل��ث��ل ه����ذه اخل���ط���وة ال��ت��أس��ي��س 
ُب نيلها؟  إلستراتيجية فلسطينية جديدة تفضي للتحرر ونيل احلقوق أو ُتقِرّ
خطوة يكتنفها جدٌل وآراٌء متباينة، بل متناقضة.  البعض يصور األمر وكأن 
الشعب الفلسطيني اهتدى أخيراً للمخرج، بينما يحّذر آخرون من مخاطر قد 

تقود لتبديد ما تبقى بأيدينا من أوراق.
اخلطوة  الفلسطينية تبدو أقرب لتحرك تكتيكي منها خلطة إستراتيجية 
ت��رم��ي إل���ى تغيير امل��س��ار؛ حت���رك ح����دوده ال��ض��غ��ط ع��ل��ى االح��ت��الل ودف��ع��ه 
حتقق  أن  شأنها  من  جديدة  أسس  بناء  وليس  املطالب،  لبعض  لالستجابة 

حداً أدنى من احللول املنصفة للفلسطينيني.
فشل  على  فعل  ردة  نتاج  جاء  البعض(  )يقول  املتحدة  األمم  باب  َط��رُق 
ال  فلسطينية  إستراتيجية  ظل  في  م��س��دودة  طريقاً  ووصولها  املفاوضات 
يخدم  تكتيك  في  العيب  ما  ولكن  أمامها!  وحيداً  خياراً  التفاوض  غير  ترى 
أال تنطوي  األهم  لكن  املبدأ،  في  بالطبع ال عيب  الفلسطيني؟  املفاوض  غاية 
ما  الوطنية.   الثوابت واحلقوق  تهدد بعض  مثل هذه اخلطوة على مخاطر 
هو مصير حق العودة، وحق تقرير املصير لكل الفلسطينيني؟ وكيف تبدو 
وحدة الشعب الفلسطيني بعد اختزال األمر بدولة للضفة وغزة يعترف بها 

في األمم املتحدة بصفة عضو أو "غير عضو"، دون سيادة على األرض؟!
في  قريب(  وق��ت  )حتى  غرقت  الفلسطينية  السياسية  وال��ق��وى  النخب 
أميركي  للتغلب على فيتو  الفنية والسيناريوهات احملتملة  التفاصيل  بحث 
والسلبية  اإليجابية  والتداعيات  اجل��دوى  عند  توقفت  مما  أكثر  مؤكد،  شبه 
احملتملة ملثل هذه اخلطوة على املديني اآلني واإلستراتيجي.  ما الذي ميكن أن 
حتققه مثل هذه اخلطوة حتى في حال حتقق السيناريو األفضل )احلصول 
مخاطر  أي  على  األم��ر  ينطوي  هل  فلسطينية(؟  لدولة  كاملة  عضوية  على 
الفلسطيني  الشعب  إليها  يستند  التي  األس��س  بعض  تقّوض  أن  شأنها  من 
في مطالبه الوطنية؟ هل سيصبح إعالن أممي باالعتراف بدولة في الضفة 
بلوغ  عقبة  تذليل  في  يساعدهم  الفلسطينيني  بيد  حقيقياً  سالحاً  والقطاع 
في  يساعدهم  أن  دون  بها  الدولي  املجتمع  أقر  طاملا  التي  الوطنية  أهدافهم 
تلك  حتى  يضعف،  أو  ويفقدهم،  إليهم  يرتد  قد  السالح  هذا  أن  أم  حتقيقها، 

األوراق القانونية السياسية املتاحة لهم اآلن، ومنذ زمن طويل؟

من سيمثل الفلسطينيني .. الدولة أم املنظمة؟
األهم  النقطة  أن  يرى  جبارين  شعوان  احملامي  "احل��ق"  مؤسسة  مدير 
التي يجب التركيز عليها عند التوجه إلى األمم املتحدة ترتبط بسؤال متثيل 
الشعب الفلسطيني، نظراً ملركزيته وأثره وانعكاساته على احلقوق الوطنية 

الفلسطينية الحقاً.
"من سيمثل الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية أم الدولة 

التي نعمل على االعتراف بها في األمم املتحدة؟
اخليار أو السيناريو األسوأ أمام الفلسطينيني على طريق إعالن الدولة هو 
اعتراف بدولة غير عضو في األمم املتحدة )وهو خيار متاح، واألوروبيون 
يؤيدونه( لكن السؤال األهم هو: من سيمثل الشعب الفلسطيني بعد إعالن 
منظمة  أم  ال��دول��ة  كاملة(  بعضوية  أم  مراقب  بصفة  أكانت  )س��واء  ال��دول��ة 
التحرير؟ وكيف سينعكس هذا على العالقات والتمثيل واملطالبة باحلقوق 

الوطنية"؟
ويوضح جبارين أن الدولة تكون محكومة باجلغرافيا واألشخاص الذين 
متثلهم على الرغم أنه باستطاعتها اّدعاء التمثيل، لكن أياً كان التمثيل، فإنه 
على  مثالً(  اجلنسية  مبنح  )عالقته  بالسيادة  يتعلق  فيما  منقوصاً  سيكون 
اجلنسية،  سيحمل  فلسطيني  كل  إن  تقول  أن  تستطيع  الدولة  أن  من  الرغم 
غير أن املشكلة تكمن في أن هذا لن يكون مرتبطاً بفعل على األرض )الدولة 

الفلسطينية املنتظر االعتراف بها غير قائمة وغير قادرة على تنفيذه(.
وفي  الشتات،  في  للفلسطينيني  متثيل  من  بذلك  يتصل  ما  إل��ى  ويشير 
األراضي التي احتلت العام 48، وما يثيره من أسئلة، الفتاً إلى أن هذا األمر 
"ال يعني سقوط حق العودة، على الرغم من أن هناك خطراً على متثيل حق 

العودة، ما يفرض عناية واهتماماً أكبر مبسألة التمثيل".
ويكمن اخلطر الذي قد يشكل مصدر تهديد حلق العودة وقضية الالجئني 
التي  الفلسطينية،  بالدولة  تختزل  قد  التي  التمثيل  مسألة  في  الفلسطينيني 
قد  وم��ا  والقطاع(  )الضفة  محدد  جغرافي  نطاق  ضمن  محصورة  ستكون 
الفلسطيني،  للشعب  كممثل  ودوره��ا  التحرير  ملنظمة  إلغاء  من  ذلك  يرافق 
و"هذا أمر تنبهت له العديد من األوساط وبدأت تتحرك للحيلولة دون وقوع 

صانع القرار الفلسطيني في هذا املطب".
القانونية  والشخصيات  واملؤسسات  األوس��اط  من  العديد  فإن  وعليه، 
وبقاء  التمثيل  مسألة  تضمن  صيغ  عن  للبحث  مؤخراً  نشطت  والسياسية 

منظمة التحرير الفلسطينية.
ولكن هل هناك إمكانية للحفاظ على جسمني )منظمة التحرير الفلسطينية 

والدولة( كجهتني لتمثيل الشعب الفلسطيني في األمم املتحدة؟
األمر فيه رأيان؛ األول يقول إنه "ميكن الدخول إلى هذه املساحة )أي أن 
تتم احملافظة على اجلسمني التمثيليني( كما ميكن التوجه حملكمة العدل كي 
تفتي بذلك.  وهناك رأي آخر يقول إنه ال ميكن متثيل شعب بجسمني.  "ولكن 
مبا أن منظمة التحرير هي التي ستضع طلب العضوية للدولة فإنها ميكن أن 
تعمل على بلورة صيغة ما للبقاء أيضاً"، كما يرى جبارين الذي ال يخفي أن 

"هناك مخاطر، ولكن املوضوع له بعد سياسي وليس فقط قانونياً".
ويقول: موضوع الدولة فيه شيء منقوص، وفيه شيء من املخاطر، لذا 
يجب البحث عن صيغة ُمحكمة ودقيقة حلماية املطالبة باحلقوق، وأن تبقى 

الدولة حتت منظمة التحرير الفلسطينية.

وينوه إلى أن "هناك إقراراً من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بالبحث 
عن مثل هذه الصيغة، وهناك شبه إجماع على ضرورة اإلبقاء على منظمة 
التحرير للحفاظ على باب املطالبة باحلقوق مفتوحاً الحقاً، وعلى أن يراعي 

أي توجه لألمم املتحدة هذه النقطة كمبدأ".
ويؤكد جبارين أن "هناك قناعة داخلية فلسطينية بذلك، على الرغم من 
أنهم )يقصد القيادة الفلسطينية( لم يكونوا ملتفتني لهذه النقطة، لكن اآلن 
يتم األمر في هذا االجتاه"، الفتاً إلى أن "مؤسسة احلق تدرس هذا األمر من 
ناحية قانونية لرؤية الثغرات، وألن الدولة سيكون لديها بعض القيود فيما 

يتصل بالوالية اجلغرافية غداً".

مكاسب سياسية
وعلى الرغم مما تنطوي عليه اخلطوة الفلسطينية من محاذير تستلزم 
في احلد األدنى درجة قصوى من احلذر والتمحيص، فإن التوجه إلى األمم 
املتحدة سيثمر إذا ما جاء في سياق إستراتيجي وليس تكتيكياً، حيث أن مثل 
هذه اخلطوة ستمثل مرحلة صمود على احلقوق وحمايتها من التنازل، ومن 

تكرار ما حصل في "أوسلو"، كما يرى جبارين.
ويقول: ستقود مثل هذه اخلطوة لوقف التنازالت، وستتيح جتنيد رأي 
عام شعبي جتاه االلتزامات الدولية القانونية، أما إن لم يكن التوجه لألمم 

املتحدة إستراتيجياً، فإن هذه اخلطوة لن تؤتي ثماراً.
من  آنية  مكاسب  وهناك  بعيدة،  سياسية  مكاسب  هناك  نعم،  ويضيف: 
املساواة، وأن نذهب  قدم  األخرى على  الدول  أن نخاطب  أننا نستطيع  نوع 
حملكمة اجلنايات دون املرور بإجراءات حتتاج سنوات، وأن ننضم التفاقات 
ح��ق��وق اإلن��س��ان على ال��رغ��م م��ن أن ه��ذه )امل��ك��اس��ب اآلن��ي��ة( تبقى ف��ي إط��ار 

املناوشات التي ال تؤثر إال في إطار حماية احلقوق.
من  الفلسطينيني  سيمكن  االعتراف  فإن  احلقوقيني،  من  العديد  وحسب 
استخدام اآلليات الدولية كافة، مبا يتيح فتح الباب أمام مسؤولية إسرائيل 
ونهب  تدمير  م��ن  ب��ه  قامت  وم��ا  الفلسطيني،  الشعب  حلقوق  انتهاكها  ع��ن 
ما يتيحه  إلى جانب  ارتكبتها،  التي  لثرواته ومقدراته وغيرها من اجلرائم 
بشأن انضمام فلسطني لالتفاقات الدولية التي تشترط امتالك اجلهة الراغبة 
األرب��ع  جنيف  واتفاقيات  املتحدة،  األمم  ميثاق  مثل  ال��دول��ة،  مكانة  ذل��ك  في 
وقت  املدنيني  بحماية  املتعلقة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وحتديداً   ،49 للعام 
التعذيب  أشكال  على  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  االحتالل،  وحتت  احل��رب 

كافة، واالتفاقية املتعلقة مبحكمة اجلزاء الدولية.
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األمم املتحدة: من استقالل فلسطني .. إلى دولة الضفة والقطاع
هناك سيناريوهان أمام الفلسطينيني في توجههم إلى األمم املتحدة، هما طلب عضوية كاملة لدولة فلسطينية على حدود العام 1967، أو طلب عضوية دولة مراقب )دولة غير عضو(.  -

ارتفع عدد أعضاء الدول كاملة العضوية في األمم املتحدة بعد قبول جنوب السودان إلى 193 دولة، وهناك دولة بصفة مراقب هي الفاتيكان.  -
منذ العام 1974، وفلسطني ممثلة عبر منظمة التحرير كعضو مراقب في هيئة األمم املتحدة، ولكن ليس بصفة دولة.  ومنذ العام 1998، أصبحت فلسطني متلك احلق في املشاركة في املناقشات العامة للجمعية العامة، إضافة   -

إلى بعض احلقوق األخرى.
ميلك املراقبون في األمم املتحدة )سواء دولة أو غير دولة( احلق في الكالم خالل اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واملشاركة في التصويت اإلجرائي، ورعاية القرارات اإلجرائية وتوقيعها، لكنهم ال ميلكون حق   -

التصويت على القرارات وغيرها من املسائل املوضوعية.
الصعوبات املتصلة باحلالة الفلسطينية في هذا املجال تتعلق بكونه ال يعترف بفلسطني كدولة مبوجب القانون الدولي.  -

اعترفت عصبة األمم، حسب املادة 22 من ميثاقها، باستقالل فلسطني الكاملة غير املنقوصة من البحر إلى النهر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، ووضعتها حتت االنتداب فئة )أ( مثل العراق، أي دولة مستقلة حتتاج   -
املساعدة من دولة االنتداب فقط كي تبني مؤسساتها ... العراق أصبح دولة مستقلة لألسباب نفسها وباملسوغات القانونية نفسها، لكن االنتداب البريطاني قوض هذه املسوغات باستجالب املهاجرين اليهود إلى فلسطني.

السعي إلى إعالن الدولة الفلسطينية عبر األمم املتحدة في أيلول يعتبر الثالث منذ العام 1948، كما يلحظ الباحث القانوني واملستشار السابق ملنظمة التحرير مازن املصري، في مقال له )جريدة األخبار اللبنانية، حزيران(،   -
حيث يشير إلى أن هذا مت في أيلول العام 48 حني مت إعالن حكومة عموم فلسطني في غزة، وإعالن االستقالل في الضفة والقطاع في تشرين الثاني العام 1988، وصوالً إلى أيلول 2011 إن مت التوجه إلى األمم املتحدة إلعالن 

الدولة الفلسطينية مرة ثالثة على حدود العام 1967.

الغبار  نفض  في  سيساهم  املتحدة  ل��ألمم  التوجه  أن  إل��ى  ه��ؤالء  ويشير 
لألراضي  القانونية  باحلالة  املتصلة  الدولية  الشرعية  ق��رارات  بعض  عن 
الفلسطينية احملتلة، ورمبا يتيح للفلسطينيني حتركاً على بعض األصعدة 

)محكمة اجلنايات، ومالحقة مجرمي احلرب اإلسرائيليني مثالً(.

مخاوف ..عنوانها قضية الالجئني
املهجرين  حقوق  عن  الدفاع  جلنة  منسق  واكيم،  واكيم  احملامي  ويقول 
كمهجرين  تخوفنا   :1948 العام  احتلت  التي  الفلسطينية  األراض��ي  داخ��ل 
في الداخل )وقضيتنا بالطبع جزء من قضية الالجئني( يتصل مبا إذا كانت 
مسألة اإلقرار بالدولة تتم ضمن اشتراطات، مبعنى أن تكون ضمن مقايضة 

ما، املسألة مسألة توقيت وليست اعترافاً بالدولة.
نتيجة  الفلسطينية  بالدولة  اإلق���رار  يأتي  أن  تخوفنا  واك��ي��م:  ويضيف 
ضغوط، وأن يكون مقايضة بقضية الالجئني، ولكن طاملا أن طرح هذا األمر 
الفلسطينية،  الثوابت  على  التأكيد  باإلمكان  فهل  فلسطينية،  مببادرة  يأتي 
وعلى رأسها قضية الالجئني؟ إن اقترنت الدعوة بالثوابت وحق الالجئني في 
العودة، عندها سيفهم األمر كمطلب وطني ميثل الشعب.  نحن لسنا بحاجة 
إلى دولة عربية إضافية، لسنا بحاجة ملجرد دولة، نحن بحاجة لدولة حتقق 

كرامتنا وتنهي معاناة الشعب الفلسطيني.
ويقول: نحن مع ونرحب بهذه اخلطوة شريطة أن يقترن األمر بالتأكيد 
على الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها قضية الالجئني وحقهم في العودة، 
ولكن تغييب هذا املوضوع إن مت، فإن من شأنه أن يشكل خطراً على الوحدة 
األمر  مت  وإذا  عليها،  التأكيد  باستمرار  يجري  التي  الفلسطينية  الوطنية 

مبعزل عن قضية الالجئني ستظهر أكثر من عالمة استفهام.
كل  الستنفاذ  الهادف  الفلسطيني  التحرك  ضمن  بد،  ال  أنه  واكيم  وي��رى 
أن يتم  املتاحة، من  الدبلوماسية والدولية والسياسية  املسارات والوسائل 
التأكيد على الثوابت الفلسطينية "على الرغم من أننا نستند رسميا في حقنا 
وبغض  الدولية،  الشرعية  عن  مبعزل  الثابت  الطبيعي  احلق  إلى  بالعودة 
هذا  فإن  لذا  وجماعي،  شخصي  طبيعي  حق  فالعودة   ،194 قرار  عن  النظر 

القرار أمر داعم لهذا احلق".
العام ملؤمتر حق  املنسق  الالجئني والعودة،  الباحث في شؤون  ويبدي 
التوجه  أبو ستة، مخاوف شديدة مما قد يترتب على فكرة  العودة، سلمان 
إلى األمم املتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية، وقال في مقال له 
نشر في جريدة احلياة اللندنية في األول من متوز املاضي: نحن مقبلون على 

كارثة أكبر من كارثة أوسلو وأعمق أثراً.
"بدولة  لالعتراف  ال��ي��وم  ن��راه  ال��ذي  احلثيث  السعي  ك��ان  ل��و  وأض���اف: 
فلسطني املستقلة" قبل العام 1947 لصفقنا حماساً، بل وبذلنا األرواح من 

أجله كما كان حال شعبنا منذ العام 1920.
ويشير أبو ستة إلى حدود ما هو متوقع بعد أيلول، موضحاً أن الوضع 
سيبقى على حاله إذا ما رفض الطلب الفلسطيني، إما إن ُقبل فإنه يتساءل عن 
فرص وكيفية تنفيذه، ويقول: إن قوات الناتو لن تأتي لتنفيذه، وستشجب 
األمم املتحدة عدوان إسرائيل باحتالل "أرض دولة مستقلة"، وبذلك يرتفع 

كوم القرارات الدولية املعطلة شبراً آخر.

للدخول  شرعية  تذكرة  هو  ه��ذا  يكون  أن  واحملتمل  "األخ��ط��ر  أن  وي��رى 
فلسطينية  دويلة  لقبول  أميركا  ورائه  من  أوروب��ي  بضغط  مفاوضات"  في 
بعد "م��ف��اوض��ات ش��اق��ة" و"ت���ن���ازالت م��ؤمل��ة"، م��وض��ح��اً أن "ك��ل احلقوق 
ستختزل في هذا الكيان، وهذا من شأنه أن يلغي احلق األساس، حق العودة 
إلى الديار، وسيكون حل املشكلة هو التوطني في املنافي والبوادر على هذا 

التوجه واضحة"، على حد قوله.
ويلفت إلى دالالت قرار لم ينتبه له كثيرون اتخذته األمم املتحدة وصدر 
إن  ويقول   ،)98/65  /RES /A( قرار  وهو   ،2011 الثاني  كانون   20 في 
 30 حتى  الغوث  وكالة  دورة  ويجدد  الالجئني  مساعدة  ال��ب��ريء  "عنوانه 
ب��ق��رار 194، فإنه يشير  ي��ذّك��ر  ال��ق��رار  أن  م��ن  ال��رغ��م  ح��زي��ران 2014، وعلى 
حلني  عملها  في  االستمرار  الوكالة  من  ويطلب   ،93 للعام  أوسلو  اتفاق  إلى 
"حصول احلل العادل ملشكلة الجئي فلسطني".  ويقول: كلمة احلل العادل 
والتي   ،94 العام  م��ازن"  أبو  بيلني-  "تفاهم  في  استعملت  التي  اللغة  هي 
استعملت في خطة البحر امليت )التي أصبحت تعرف باسم "تفاهم جنيف"، 
حيث الفندق الذي أعلنت فيه(، وأدخلت على املبادرة العربية بإضافة "متفق 
السياسي  املناخ  في  العودة  حلق  هائالً  ضرراً  وسببت  إسرائيل،  مع  عليه" 

االن��ت��داب.  وجتاهل  لليهود في عهد  األراض��ي  الغربي ال يقل خطراً عن بيع 
العام 48،  ق��رار 194  في  قانونياً  العادل" قد مت تسويغه  أن "احل��ل  النص 
فارغة  ج��دي��دة  م��ف��اوض��ات  إل��ى  حاجة  هناك  وليست  عليه،  التأكيد  وت��ك��رر 

املضمون لتفسير معناه وأسلوبه!
وبجانب هذا، فإن البعض يرى أن األثر األكبر إلعالن الدولة الفلسطينية 
الفلسطينيني،  على  سلبية  بنتيجة  يعود  مبا  الصراع  تعريف  بإعادة  يتصل 
ف��إع��الن ال��دول��ة ف��ي مثل ه��ذه ال��ظ��روف، س��ي��ؤدي إل��ى مزيد م��ن التشويه في 
رؤية العالم للصراع.  فقبل "أوسلو"، كانت األمور واضحة نسبياً: إسرائيل 
العام  األراض��ي  العام 1948، واحتلت ما بقي من  الفلسطينيني  دولة شردت 
1967.  أما بعد "أوسلو" وقيام السلطة، فقد أدت املناصب الرمزية اخلالية 
من السيادة الفعلية إلى تعقيد الوضع: فالفلسطينيون شعب حتت االحتالل، 
ويطالبون بحق تقرير املصير من جهة، ومن جهة أخرى للفلسطينيني رئيس 
ورئيس حكومة وغيرها، ما أدى إلى إرباك األمور وتعقيدها، وهو أمر مرشح 
ملزيد من اإلرباك مع مثل هذه اخلطوة في منظمة التحرير، كما يشير املستشار 
في  نشر  ل��ه  مقال  ف��ي  امل��ص��ري  م��ازن  التحرير  منظمة  ف��ي  السابق  القانوني 

جريدة األخبار اللبنانية في حزيران املاضي.



آفاق 6
برملـــــــــــانية

على الرغم من اجلدل الفلسطيني حول ميزان السلبيات 
واإليجابيات التي ميكن أن تنعكس على الشعب الفلسطيني 
وقضيته وحقوقه الوطنية جراء الذهاب إلى األمم املتحدة 
من أجل احلصول على العضوية الكاملة، أو حتى املراقبة، 
تطيح  قد  التفاوض"  "شريعة  ف��إن  الفلسطينية،  للدولة 
اخليار،  هذا  مثل  العتماد  تساق  التي  اإليجابية  باجلوانب 
السيما إذا حتول إلى مجرد خطوة تكتيكية هدفها حتسني 

شروط العودة إلى املفاوضات.
التوجه  ع��ل��ى  الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  إص����رار  ظ��ل  وف���ي 
باجتاه  والضغط  األميركي  والتلويح  املتحدة،  األمم  إل��ى 
استئناف املفاوضات، ووضع ملف "استحقاق أيلول" في 
كافة،  النهائي  الوضع  قضايا  مناقشة  إل��ى  العودة  سياق 
إطار عملية  في  احتالل و"دول��ة محتلة"، ولكن  بني دولة 
أميركية،  رعاية  ضمن  احل��ال  طبيعة  في  تبقى  تفاوضية 
ستعمد  هل  طرحها:  الواجب  األسئلة  من  العديد  هنا  يثار 
أي��ل��ول للحصول على  ب��اس��ت��ح��ق��اق  ال��ض��غ��ط  إل���ى  ال��ق��ي��ادة 
الشرعية  ق��رارات  إلى  مستندة  جديدة  تفاوضية  مرجعية 
واللجنة  املتحدة  والواليات  إسرائيل  بها  وتلتزم  الدولية، 
الرباعية الدولية، ومن املمكن أن تضمن إقراراً باالنسحاب 
من أراضي "الدولة احملتلة"، ووقف االستيطان، أم تعود 
من  املفاوضات  باستئناف  للمطالبة  الفلسطينية  القيادة 
النقطة التي انتهت عندها املفاوضات السابقة، وباالستناد 
إلى ما بات يعرف مببادئ أوباما مثالً؟ هل ستدفع الضغوط 
الدولية والتهديدات األميركية بقطع املساعدات عن الشعب 
هذا  من  توقعاتها  سقف  تخفيض  إلى  القيادة  الفلسطيني 
االستحقاق، لتعود تدريجياً إلى التفاوض، السيما في ظل 
إعادة دعوة "الرباعية الدولية"، التي تتساوق سياساتها 
مع الواليات املتحدة، إلى إعادة إطالق مفاوضات التسوية 
الذي  أوباما،  ب��اراك  األميركي  الرئيس  خطاب  أس��اس  على 
على  فلسطينية  إسرائيلية  م��ف��اوض��ات  إج���راء  إل��ى  ي��دع��و 
أساس حدود 1967 )دون العودة إليها( مع تبادل لألراضي 
الدميوغرافية بعني  الوقائع واملتغيرات  متفق عليه، وأخذ 
وتأجيل  اليهودية،  ال��دول��ة  يسمى  مبا  واإلق���رار  االعتبار، 

قضية القدس والالجئني؟
ما هي اخلطة "ب" في حال فشلت  األح��وال،  وفي كل 
محاوالت إحياء املسار التفاوضي، لسبب أو آلخر، وسواء 
حظي الفلسطينيون بالقرار الذي يريدونه من األمم املتحدة 
أم أخ��ف��ق��وا؟ أي ك��ي��ف س��ي��واج��ه��ون االح���ت���الل ومي��ن��ع��ون 
اس��ت��م��رار ال��وض��ع ال��راه��ن مب��ا يحمله م��ن م��زاي��ا ملخططات 
التوسع االستيطاني والتهويد، دون إحداث تغيير جوهري 
ودوره���ا  السلطة  بنية  وف��ي  الفلسطينية،  السياسة  ف��ي 
في  املطلوبة  الفلسطينية  اإلج���راءات  هي  وم��ا  ووظائفها؟ 
مواجهة ما يروج له بعض األوساط اليمينية اإلسرائيلية 
وأه��م��ه��ا  الفلسطينية،  اخل��ط��وة  مل��واج��ه��ة  م��خ��ط��ط��ات  م��ن 
والتلويح  استيطانية،  كتل  وضم  االقتصادية،  العقوبات 
قطاع  ض��د  التصعيد  واح��ت��م��االت  أوس��ل��و،  اتفاقية  بإلغاء 

غزة؟
ال��ذي  الفلسطيني  ل��دى اجل��م��ه��ور  ت��وج��د  ال��واق��ع ال  ف��ي 
أص��الً  ي��ع��رف  أن  دون  أي��ل��ول"،  "استحقاق  ب��دع��م  يطالب 
مضمون مشروع القرار الذي سيقدم باسمه لألمم املتحدة، 
التمثيلية،  التحرير  وتبعاته وتأثيراته على مكانة منظمة 
تقرير  وح��ق  ال��ع��ودة  ح��ق  مثل  األس��اس��ي��ة  حقوقه  على  أو 
املصير، أي إجابات عن مثل هذه األسئلة، لكنه يصغي إلى 
أيلول،  بعد  وحيد  بسيناريو  بااللتزام  رسمية  "وع���ود" 
وهو  الثنائية!  املفاوضات  إلى  األح��وال  كل  في  العودة  هو 
كلمته  ف��ي  عليه  التأكيد  ع��ب��اس  محمود  ال��رئ��ي��س  ج��دد  م��ا 
حلركة  الثوري  املجلس  ألعضاء  التشاوري  االجتماع  أمام 
قال: مهما كانت  إذ  الله،  رام  أيلول في  الرابع من  فتح يوم 
فإننا  امل��ت��ح��دة،  األمم  ف��ي  عليها  سنحصل  ال��ت��ي  النتيجة 
النهائي  الوضع  قضايا  كافة  حلل  املفاوضات  إلى  سنعود 
إلى أن الطلب الفلسطيني إلى  واألسرى واملعتقلني، منوهاً 
األمم املتحدة يتضمن "نقل صفة األراضي الفلسطينية من 
أراٍض متنازٍع عليها إلى دولة حتت االحتالل" )وكالة معاً 

اإلخبارية، 2011/9/4(.

اتصاالت سرية
اتصاالت  أن  كشفت  العبرية  معاريف  صحيفة  وكانت 
س��ري��ة ج���رت م��ؤخ��راً ب��ني ال��رئ��ي��س اإلس��رائ��ي��ل��ي شمعون 
بيريس، والرئيس محمود عباس، الذي أقر بذلك بعد نحو 

أسبوعني من تسريب األنباء حول هذه االتصاالت.
في  س��راً  التقيا  وبيريس  عباس  أن  الصحيفة،  وذك��رت 
بني  االتصاالت  أن  وأضافت  لندن.   البريطانية،  العاصمة 
هاتفية  محادثات  عبر  استمرت  السري  اللقاء  بعد  االثنني 
وتبادل رسائل عبر مبعوثني للطرفني.  كما نقلت عن مصدر 
مقرب من بيريس قوله "إن الكشف عن تلك القناة السرية 
طرف  ب��ني  ال��وح��ي��دة  ال��ق��ن��اة  على  سيقضي  الرئيسني  ب��ني 
الرئيس  أكد  وقد  الفلسطيني.   والرئيس  إسرائيلي  رسمي 
"فتح"،  حركة  لقيادة  اجتماع  خالل  الحقاً،  نفسه  عباس 
بيريس  مع  سرية  لقاءات  أربعة  عقد  املاضي،  آب   13 يوم 
لبحث أسس العودة للمفاوضات، فيما ألغى رئيس الوزراء 
عقده  مقرراً  كان  خامساً  لقاء  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 

في العاصمة األردنية، عمان.
الرئيس عباس  قال  فقد  األم��ر عند هذا احل��د،  ولم يقف 
م���ج���ددا خ����الل ل��ق��ائ��ه م���ع إع��الم��ي��ني وص��ح��اف��ي��ني وأدب�����اء 
أيلول:  من  اخلامس  ي��وم  الله  ب��رام  مكتبه  في  إسرائيليني 
التقيت )وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود( باراك عدة مرات، 
وكان آخر لقاء بتاريخ 24 آب في عمان، دون أن يكشف عن 

فحوى هذه اللقاءات!
وح���ول ذل���ك، ق��ال��ت خ��ال��دة ج���رار، ال��ن��ائ��ب ع��ن اجلبهة 
الرئيس  ب��رمل��ان��ي��ة":  ل���"آف��اق  فلسطني  لتحرير  الشعبية 
بشروط  ع��رض  ُق��دم  إذا  أن��ه  ص��راح��ًة  قالها  عباس  محمود 
فيها  ُق��دم��اً  ف��إن��ه سيمضي  امل��ف��اوض��ات  ج��ي��دة الس��ت��ئ��ن��اف 
مشيرًة  املتحدة،  األمم  إلى  الذهاب  خطوة  عن  وسيتراجع 
أنه "حتى اآلن لم يقدم أي عرض يحمل ما هو جديد،  إلى 
ومسألة الذهاب إلى األمم املتحدة ال تزال هي الشيء الوحيد 

الذي ميلكه الفلسطينيون".
وأضافت: التوجه إلى األمم املتحدة يعني أن هذه اخلطوة 
ولكن  نقوله،  ما  وه��ذا  للمفاوضات،  بديالً  تكون  أن  يفترض 

القيادة والرئيس يرون أنها ليست بديالً للمفاوضات.
وحول ما هو مطلوب فلسطينياً في هذه املرحلة حتديداً، 
ق��ال��ت ج���رار: أوالً، ع��دم إع��ط��اء وه��م ل��دى امل��واط��ن��ني بأننا 
ومباشر  موحد  بشكل  العمل  وأي��ض��اً  دول���ة،  على  حصلنا 
للذهاب إلى األمم املتحدة على اعتبار أن ذلك يشكل مساراً 
متنح  لم  التي  السابقة  شروطها  وف��ق  للمفاوضات  بديالً 
وعلى  األميركية،  الرعاية  حتت  الفلسطيني  للشعب  شيئاً 

أن تكون املرجعية اجلديدة برعاية دولية كاملة.
ب����دوره، أك���د ال��ن��ائ��ب ق��ي��س ع��ب��د ال��ك��رمي "أب���و ليلى"، 
لتحرير  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للجبهة  ال��س��ي��اس��ي  امل��ك��ت��ب  ع��ض��و 

فلسطني، ضرورة تنظيم حراك شعبي واسع لدعم التوجه 
الفلسطيني لألمم املتحدة.

وقال "أبو ليلى"، في بيانات صحافية حول "استحقاق 
أيلول"، إن احلراك الشعبي يساند التوجه الفلسطيني في 
وإقامة  مصيره  تقرير  على  املصمم  الشعب  رس��ال��ة  حمل 
والقوانني  األع��راف  كفلتها  التي  حقوقه  كافة  ونيل  دولته، 
في  كامالً  عضواً  فلسطني  بدولة  االعتراف  ونيل  الدولية، 
املنظمة الدولية على أساس حدود حزيران 1967، باعتبار 
ذلك منسجماً مع الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته املستقلة كاملة 

السيادة على ترابه الوطني.
ون����وه إل���ى "ض�����رورة ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ع��ب��ئ��ة امل��س��ت��م��رة 
وحشد  اجلماهيرية،  الهبة  تعزيز  إل��ى  سعياً  واملتواصلة 
اخلطوة  لهذه  وتأييداً  دعماً  املشاركني  من  ممكن  قدر  أكبر 

املهمة في تاريخ القضية الفلسطينية".

حمد: علينا توحيد خياراتنا واالستعداد 
ملا بعد "أيلول"

السابقة،  التجربة  ظ��ل  ف��ي  ال��ت��ف��اوض  ج���دوى  وح���ول 
وكيل  "ح��م��اس"،  حركة  ف��ي  القيادي  حمد،  غ��ازي  د.  ق��ال 
ل���"آف��اق  املقالة،  احلكومة  ف��ي  اخلارجية  ال��ش��ؤون  وزارة 
برملانية": أعتقد أننا يجب أن نعود إلى األمور من أصولها، 
فاخليارات الفلسطينية تخضع لعدم اليقني، ومن املفترض 
أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يجب أن تكون هناك 
الوطني  العمل  فصائل  بني  عليها  ومتفق  واضحة  قضايا 
في  فلسطني  عضوية  على  "احلصول  أن  إال  مشيراً  كافة، 
األمم املتحدة إجناز سياسي، ولكن ما الذي سيترتب عليه 
بالشروط  املفاوضات  إلى  سنعود  هل  الواقع؟  أرض  على 
ال��س��اب��ق��ة ن��ف��س��ه��ا، أم أن��ه��ا خ��ط��وة س��ت��ح��س��ن م���ن ش���روط 
التفاوض في املستقبل؟ وهل ميكن لهذه اخلطوة أن تشكل 

ضغطاً دولياً على إسرائيل لوقف االستيطان"؟
وأضاف حمد: اخليارات الفلسطينية ال تزال تندرج في 
منطق التجريب، وعلينا أن نتحضر جيداً ملا سيترتب على 
تلك اخليارات، وأنا ال أعتقد أن كالً من إسرائيل أو الواليات 
بعد  مل��ا  التحضر  وعلينا  سياستها،  م��ن  سُتغير  امل��ت��ح��دة 

الذهاب إلى األمم املتحدة جيداً.
وتابع: إذا فشلنا في األمم املتحدة، ماذا ستفعل القيادة؟ 
ذلك  ك��ان  وإن  املفاوضات،  إل��ى  العودة  هو  اخليار  سيكون 
سيحدث يجب أن ال تتم املفاوضات وفقاً للشروط التي جرت 
عليها سابقاً، وإال سنعود إلى الدوامة نفسها، مضيفاً: نريد 
توحيد خياراتنا مبا يشمل الكل الفلسطيني، بحيث ال نسقط 
فاملقاومة  املفاوضات،  إستراتيجية  ونعتمد  مثالً  املقاومة 

مطلوبة والعمل السياسي في الوقت نفسه مطلوب.

الصاحلي: التراجع مبثابة انتحار سياسي
وح���ول ف���رص ال��ع��ودة ل��ل��م��ف��اوض��ات ف��ي ظ��ل ال��رع��اي��ة 
األم��ي��رك��ي��ة، ق���ال أم���ني ع���ام ح���زب ال��ش��ع��ب ال��ن��ائ��ب ب��س��ام 
املتحدة  ل��ألمم  التوجه  إن  ب��رمل��ان��ي��ة":  ل���"آف��اق  الصاحلي 
يحمل رفض القيادة االستمرار في املفاوضات على الشاكلة 
أية  فإن  وبالتالي  لها،  األميركية  الرعاية  وضمن  السابقة 
مفاوضات جديدة يجب أن تستند إلى إطار مختلف وجديد 
يقوم على أساس مرجعية واضحة في إطار مؤمتر دولي، 

وعلى أساس الوقف الشامل لالستيطان.
وفيما يتعلق بإمكانية خضوع القيادة للضغوط األميركية 
الصاحلي:  ق��ال  الثنائية،  امل��ف��اوض��ات  إل��ى  للعودة  وال��دول��ي��ة 
التوجه إلى األمم املتحدة يعني مبثابة انتحار  أي تراجع عن 
البقاء  سوى  بديل  أي  يقدم  ال  بذلك  يطالب  من  وكل  سياسي، 
في احللقة املفرغة السابقة نفسها، بل ويقدم خدمة إلسرائيل 

الستمرار سياستها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: إسرائيل متارس على األرض سياسة جوهرها 
السلطة  صالحيات  وسحب  االستيطاني  التوسع  استمرار 
بشكل متواصل، وال يوجد أكثر خطورة مما متارسه اليوم 

على األرض الفلسطينية.
التمسك  الفلسطينية  القيادة  على  ذلك،  ظل  في  وتابع: 
ب��امل��ص��احل��ة وب��خ��ي��ار ال��ذه��اب إل���ى األمم امل��ت��ح��دة، وأي��ض��اً 
املباشرة بشكل سريع بتوسيع هامش احلريات والتمسك 

بالقانون األساسي.

البرغوثي: مطلوب إستراتيجية تعتمد 
املقاومة الشعبية

وحول جدوى استئناف املفاوضات وعدم التوجه لألمم 
حتى  أو  فلسطني،  لدولة  الكاملة  العضوية  لطلب  املتحدة 
استئنافها بعد التوجه لألمم املتحدة، قال النائب د. مصطفى 
البرغوثي، أمني عام املبادرة الوطنية الفلسطينية، ل�"آفاق 
اجل��دوى،  عدمية  مفاوضات  م��ن  يرجى  أم��ل  ال  برملانية": 
تريد  ال  املتعاقبة  إسرائيل  حكومات  أن  تكشف  والتجربة 
التفاوض، بل تريد استعمال املفاوضات كغطاٍء ملمارساتها 
يجب  املتحدة  األمم  إلى  الذهاب  فإن  وبالتالي  العدوانية، 
الوقت  وف��ي  ل��ل��م��ف��اوض��ات،  بديلة  إستراتيجية  ي��ك��ون  أن 
امتداد  وهو  الدبلوماسية،  املقاومة  أشكال  من  شكالً  نفسه 

للمقاومة الشعبية في األرض الفلسطينية كافة.
اإلسرائيلية  التهديدات  مواجهة  إل��ى  البرغوثي  ودع��ا 
الفلسطينية  القيادة  على  والدولية  األميركية  والضغوط 
للعودة إلى التفاوض، وقال: إسرائيل ليس لديها ما تقدمه 
قبل  من  الواضح  االنحياز  ظل  في  التفاوض،  طاولة  على 

الواليات املتحدة األميركية واللجنة الرباعية.
وت���اب���ع: امل��ط��ل��وب ف��ي امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة ال��ع��م��ل ضمن 
الشعبية  امل���ق���اوم���ة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  وط��ن��ي��ة  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وتوسيعها، وأيضاً إطالق وتعزيز احلملة الدولية ملقاطعة 
إسرائيل في العالم، إضافة إلى تبني سياسة لتعزيز صمود 
املواطنني، وبخاصة في املناطق املهددة، واإلسراع في تنفيذ 

اتفاق املصاحلة الوطنية.
جامعة  في  واألستاذ  السياسي  احمللل  قال  جانبه،  من 
ب��ي��رزي��ت، ال��دك��ت��ور سمير ع���وض، ل���"آف��اق ب��رمل��ان��ي��ة": إن 
والشروط  األميركية  لإلمالءات  وفقاً  للمفاوضات  العودة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال مي��ك��ن أن ت��ت��م خ���الل ه���ذه امل��رح��ل��ة، ك��ون 
السنوات  خ��الل  لديه  ما  كل  استنفد  الفلسطيني  امل��ف��اوض 
املاضية في التفاوض دون جدوى، والعودة تعتبر مبثابة 

فشل للفلسطيني في األروقة الدولي�ة.
إلى  ال��ع��ودة  بعدم  القيادة  ال��ت��زام  يجب  ع��وض:  وأض���اف 
األمم  إل��ى  الذهاب  أج��ل  من  الطاقات  بكل  والعمل  املفاوضات، 
دوراً  لعبت  التي  األميركية  املتحدة  الواليات  لنواجه  املتحدة 
غير محايد خالل سنوات التفاوض الطويلة، وهي فشلت في 
إيجاد حل، ومن هنا فنحن علينا املواجهة في األمم املتحدة من 
أجل تقرير املصير، منوهاً إلى أن "الشعب الفلسطيني يجب أن 
يأخذ قرارات صعبة كوننا استنفدنا الوسائل كافة، والتزمنا 

بكل ما وقعناه سابقاً، إال أن إسرائيل هي التي لم تلتزم".

مخاوف من تقزمي »استحقاق أيلول« إلى مجرد خطوة لتحسني شروط التفاوض
أحمد فَراج



7 آفاق
برملـــــــــــانية

مطالبة ببرامج تقشف ال تثقل كاهل الفقراء وذوي الدخل احملدود

خبراء: آفاق حل األزمة املالية للحكومة يعتمد على التطورات السياسية املقبلة
سحر حنني

حادة  مالية  أزم��ة  عن  األخيرة  اآلون��ة  في  احلديث  كثر 
تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الدكتور 
سالم فياض، السيما منذ انفجرت هذه األزمة في حزيران 
املاضي، حيث لم تستطع السلطة دفع كامل رواتب املوظفني 

احلكوميني التي تشكل اجلزء األكبر في موازنة احلكومة.
امل��راق��ب��ون واخل��ب��راء االق��ت��ص��ادي��ون ل��م ي��ف��اج��أوا بهذه 
دخلت  لو  فيما  مستقبالً  تتفاقم  أن  ويتوقعون  بل  األزم��ة، 
وحلفائها  إسرائيل  مع  مواجهة  في  الفلسطينية  السلطة 
في حال واصلت القيادة الفلسطينية التمسك بالتوجه إلى 
أو  فلسطني،  لدولة  الكاملة  العضوية  لطلب  املتحدة  األمم 

حتى العضوية املراقبة )دولة غير عضو(.
وقال اخلبير االقتصادي واألستاذ في جامعة بيرزيت، د. 
نصر عبد الكرمي، في حديث ل�"آفاق برملانية": إن أي مواجهة 
ثمنها  لها  سيكون  إسرائيل  م��ع  السلطة  ستدخلها  سياسية 
كما  أكبر،  بصورة  املساعدات  ستنخفض  فعندها  االقتصادي؛ 
أن إسرائيل ستلجأ إلى عدم حتويل املستحقات الضريبية كما 
فعلت سابقاً، وفي حال حدث هذا فقد يكون آخر راتب تستطيع 
تستطيع  ل��ن  وعليه  ف��ق��ط،  آب  شهر  رات���ب  ه��و  دف��ع��ه  السلطة 
لها  سيتاح  ما  ألن  وامل��اء،  الكهرباء  فواتير  تدفع  أن  احلكومة 
فقط هو 50 مليون دوالر شهرياً، وهو مبلغ ال يغطي فواتير 
السياسي  التطور  على  يعتمد  فهذا  والهاتف،  والكهرباء  امل��اء 

وماذا سيحدث خالل الشهرين املقبلني.

أزمة حقيقية
السلطة  تعانيها  التي  األزم��ة  ف��إن  الكرمي،  عبد  وب��رأي 

حقيقية وليست مفتعلة.
وأضاف: منذ تأسيس السلطة وهي تعتمد على عاملني في 
خزينة  إلى  حتول  التي  املقاصة  إي��رادات  هما  نفقاتها،  متويل 
السلطة حسب اتفاقية باريس، وهذه تشكل 80% من اإليرادات 
محلية.   كجباية  والقطاع  الضفة  من  يأتي  والباقي  احمللية، 
التي تشكل نصف  الدولية  املساعدات  الثاني، فهو  املصدر  أما 
من   %90 يشكل  اإلي��رادات  هذه  وجميع  الفلسطينية،  املوازنة 

حجم املوارد املالية املطلوبة لتمويل النفقات اجلارية.
مليون   100 باملتوسط  يأتينا   2011 العام  في  وتابع: 
دوالر شهرياً من إسرائيل، وجنبي محلياً 30 مليون دوالر، 
مليون   80 تبلغ  املقررة  امل��وازن��ة  حسب  مساعدات  وتأتينا 
يصل  املختلفة  املصادر  من  املتوقع  املبلغ  ومجموع  دوالر، 
التشغيلي  اإلنفاق  يصل  املقابل  في  دوالر،  مليون   220 إلى 
إلى 300 مليون دوالر، ويبقى هناك فارق كبير كان يتوقع 
امل��س��اع��دات وارت��ف��اع حتصيل  ارت��ف��اع وت��ي��رة  م��ن  تغطيته 
اإليرادات، لكن وتيرة املساعدات تراجعت من الدول العربية 
بالذات في منتصف 2010، والعام 2011، وجباية اإليرادات 
ل���م ت��ت��ح��س��ن ب��ال��ش��ك��ل امل���ط���ل���وب، ألن م��ع��دل من���و ال��ن��ش��اط 

االقتصادي بدأ يتباطأ، وهذا خلق عجزاً نقدياً فعلياً.
واعتبر أن "جذور األزمة تعود إلى التوسع غير املدروس 
اإلي���رادات،  حجم  من  أكبر  أصبح  ال��ذي  احلكومي،  اإلن��ف��اق  في 
فالسلطة انتهجت أسلوب اإلنفاق عبر السنوات العشر املاضية، 
تغطية  حملدودية  حساب  دون  الرواتب  فاتورة  في  وبخاصة 
الرواتب التي تصل إلى 200 مليون دوالر؛ أي أن النفقات أكثر 
من املوازنة، بينما اإليرادات أقل بكثير من املوازنة، وهذا خلق 

فجوة تراكمت منذ نهاية 2010 حتى حزيران 2011".

عجز متراكم شهريًا
من جانبه، قال الدكتور بكر أبو نافذ، اخلبير االقتصادي 
واألس��ت��اذ ف��ي جامعة ال��ن��ج��اح: م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ال��ي، 
إلى  باإلضافة  الوطنية،  للسلطة  اخل��ارج��ي  الدعم  تراجع 
100 مليون دوالر لم تدفع في العام املاضي، بحيث حصلت 
من  العام  بداية  من  فقط  دوالر  مليون   331 على  السلطة 
الذي خلق  األمر  تعد حاجتها احلقيقية،  أصل 970 مليوناً 
عجزاً متويلياً شهرياً مببالغ متراكمة ال تقل عن 30 مليون 

دوالر شهرياً.
وأردف أبو نافذ: كانت السلطة تقترض سابقاً من البنوك 
احمللية، ووصل الدين املستحق على السلطة لهذه البنوك إلى 

على  مستحقة  ديوناً  هناك  أن  عن  ناهيك  دوالر،  مليار  نحو 
القطاع اخلاص واملوردين واملقاولني بقيمة  السلطة لصالح 
تبلغ نحو مليار دوالر أيضاً، فضالً عن االقتراض من صندوق 

التقاعد، ما خلق أعباء مالية إضافية على السلطة.
وأض��اف: ترتبت على األزم��ة املالية أزمة روات��ب تترك 
السلطة  انعكاساتها على مناحي احلياة كافة، وعدم قدرة 
املوردين واملقاولني والقطاع  بالتزاماتها جتاه  الوفاء  على 
اخل����اص، وع���دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى دف���ع م��خ��ص��ص��ات ال��ش��ه��داء 
اإلنفاق  على  أث��ر  وه��ذا  االجتماعية،  واملعونات  واألس���رى 
داخل مناطق السلطة، بحيث أصبح قليالً جداً، ما أثر على 

قطاعات االقتصاد األخرى.
أم����ا د. غ���س���ان اخل���ط���ي���ب، امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ب��اس��م 
احلكومة، فأوضح ل�"آفاق برملانية" أن "سبب األزمة يعود 
إلى أن جزءاً من الدول املانحة التي كانت تعهدت بالتزامات 
مالية محددة لم تِف بالتزاماتها، وهذا بدأ منذ أواخر العام 
الشهري  وامل��ع��دل  ال��وق��ت احل��اض��ر،  امل��اض��ي واستمر حتى 
للعجز جراء هذا التأخر يتراوح بني 30- 35 مليون دوالر، 

وبالتالي بدأ هذا العجز يتراكم".
وق����ال: وص��ل��ن��ا إل���ى ال��س��ق��ف األق��ص��ى ال���ذي يسمح به 

القانون لالقتراض من البنوك.
نقابة  رئيس  زك��ارن��ة،  وبسام  نافد  أب��و  من  كل  ويتفق 
العاملني في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية، على أن 
معظم الدول العربية مقصرة في الوفاء بالتزاماتها املالية 

جتاه الفلسطينيني.
معظم  أن  ورأينا  الكشوف  على  اطلعنا  زكارنة:  وق��ال 
الدول العربية غير ملتزم بدفع التزاماته املالية، باستثناء 

السعودية واإلمارات، باإلضافة إلى دولتني أخريني.

األزمة وجاهزية مؤسسات "الدولة"
وش����دد اخل��ط��ي��ب ع��ل��ى أن "احل��ك��وم��ة ح��ري��ص��ة على 
املصاحلة كباقي مكونات الشعب الفلسطيني، وأنه ال يوجد 
الوطنية  املصاحلة  موضوعي  بني  اإلط��الق  على  عالقة  أي 
قبل  ب��دأت  فاألزمة  احلكومة،  بها  متر  التي  املالية  واألزم��ة 
ملف املصاحلة، وتعثر املصاحلة ال يعود لصعوبات مالية، 

وإمنا لصعوبة العالقة بني حركتي فتح وحماس".
الفلسطينية  ال��دول��ة  إلقامة  "اجل��اه��زي��ة"  موضوع  وف��ي 
اخلطيب  ب��نَيّ  مالية،  أزم��ة  م��ن  السلطة  تعانيه  مب��ا  وعالقته 
عن  احلديث  هنا  يعني  ال  للدولة  اجلاهزية  عن  "احلديث  أن 
مؤسسات  وإن��ض��اج  ب��ن��اء  استكمال  إمن��ا  امل��ال��ي��ة،  اجل��اه��زي��ة 
الدولة، وعندما تكون املؤسسات مكتملة ميكن أن يكون لديها 
أموال، وقد ال يكون لديها هذه األموال، لكن عدم وجود املال ال 

يحد من جاهزيتها كي تكون مؤسسات دولة مستقلة".
وأع���رب ع��ن اع��ت��ق��اده أن "ه���ذه األزم���ة ال ت��ؤث��ر بشكل 

مباشر على اجلاهزية الفلسطينية لالستقالل".
الربط  رف��ض  ف��ي  اخلطيب  م��ع  وزك��ارن��ة  نصر  ويتفق 

امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي ب���ني اجل��اه��زي��ة امل��ال��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة واحل���ق 
الفلسطيني في إقامة الدولة.

وقال زكارنة: معظم دول العالم غير جاهزة ألن تكون 
يعيش  املستقلة  ال��دول  من  فكثير  املعيار،  هذا  حسب  دوالً 
على املساعدات، لكن قد تكون العالقة عكسية، فلو حصلنا 
مواجهة  في  ودخلنا  األم��ن  مجلس  في  كاملة  عضوية  على 
مع إسرائيل مع فشلنا في جتسيد الدولة على أرض الواقع، 

فإن هذا سيعمق األزمة املالية.
جاهز  الفلسطيني  "ال��ش��ع��ب  أن  على  زك��ارن��ة  وش���دد 

إلقامة دولته منذ العام 1948".

خطة التقشف
ونوه أبو نافذ إلى أن "برامج التقشف في فلسطني يجب أن 
تشمل النخبة السياسية وأصحاب األموال والرواتب والدوائر 
عن  تختلف  فظروفنا  األكبر،  اجل��زء  تأخذ  التي  واملؤسسات 
ظروف األوروبيني، وخطط التقشف التي يتحدثون عنها غير 
تلك التي نتحدث عنها نحن.  فمثالً املواطن األوروبي يعيش 
برفاهية ويتوفر له كل شيء، وعندما يعتمدون خطة تقشف 
املواطن  اإلنفاق والرفاهية، لكن  التخفيض من هذا  يحاولون 
برامج  فأي  احلالية،  الرواتب  أزمة  بدون  يعاني  الفلسطيني 
تقشف ستمارس عليه! بل على العكس، يحتاج املواطن الفقير 

إلى دعم حقيقي وعدالة اجتماعية.
وأوضح نصر إلى أن "كل دول ومؤسسات العالم، وحتى 
أزم��ة مالية تلجأ إلى ما يسمى  األف��راد واألس��ر، عندما تواجه 
بالتقشف، وهو سلوك إنساني طبيعي، لكن التقشف وحده لن 
يكون قادراً على حل األزمة املالية التي متر بها السلطة، وإمنا 

يشكل إحدى أدوات احلل، والسلطة ال متلك أي خيار آخر".
وق��ال: ال��دول األخ��رى ميكن لها أن تلجأ إلى االقتراض 
اإلضافي أو املساعدات أو زيادة اإليرادات وزيادة الضرائب، 
أما السلطة فال تستطيع أن تزيد اإليرادات، ألنها فعلت كل 
ما يجب فعله خالل السنوات املاضية، وجبت إي��رادات من 
الصعب أن جتبي أكثر منها، وإذا كانت ستفرض أي ضرائب 
جديدة أو تزيد معدالت الضرائب سيكون ذلك خطيئة بحق 

ذوي الدخل احملدود وتثقل كاهل الناس.
لألرقام  تفصيلية  دراس��ة  إلى  يحتاج  التقشف  وتابع: 
وحتليل لكل دوالر ينفق حتى ال نضر بالنمو االقتصادي أو 
الفئات األقل حظاً.  ال نريد تقشفاً غير مدروس وارجتالياً، 
كما  ص��وت،  لهم  ليس  الذين  الناس  هم  الضحية  ويصبح 
يجب أن يكون فيه نوع من الرحمة، ومبنياً على أسس من 

العدالة والشفافية واملشاركة حتى يكون مقبوالً.
وأضاف نصر: ال بد للسلطة أن تعيد النظر في سياستها 
األغنياء وذوي  الفقراء وحتمل  إلى  الضريبية، بحيث تنحاز 
ال��دخ��ل ال��ع��ال��ي ض��ري��ب��ة أع��ل��ى، م��ث��ل ال��ل��ج��وء إل���ى الضريبة 
العقارية  الصفقات  أرب��اح  على  ضرائب  وف��رض  التصاعدية 
واألرباح االستثمارية ملن يتاجرون في األسهم أو املساكن أو 

األراضي التي هي معفاة أصالً، وهذا له قيمة أخالقية ويجعل 
الراتب  يصاحب  م��ا  إل��ى  باإلضافة  ال��ن��اس،  ب��ني  ع��دال��ة  هناك 
وغيرها،  وال��س��ف��ري��ات  وال��س��ي��ارات  ك��االم��ت��ي��ازات  والوظيفة 
وك��ذل��ك  ال���رات���ب،  مت��س  أن  تستطيع  ال  ال��س��ل��ط��ة  أن  الس��ي��م��ا 
التخلص من املوظفني الوهميني الذين يتقاضون الرواتب دون 
عمل أو وظيفة وهم كثر، وتخفيض العقود اخلاصة على شكل 

خبراء ومستشارين يتقاضون األموال بالعملة الصعبة.
ف��ي ك��ل ح��االت��ه م��ن الصعب  وب��ني أن "ه���ذا التخفيض 

تطبيقه إال عبر توفير بيانات تفصيلية عن اإلنفاق".

آفاق احلل
السلطة فيها تقشف  أكد اخلطيب أن "سياسة  ب��دوره، 
أصالً، وموازنة السلطة 80% منها رواتب"، وقال: مجلس 
القادم  العام  ملوازنة  التحضير  سياق  في  إنه  قال  ال��وزراء 
أن يأخذ بعني االعتبار احتمال استمرار هذه األزمة،  يجب 
وبالتالي يجب أن نبني املوازنة مع األخذ بعني االعتبار هذا 
اإلنفاق  من  احلد  خالل  من  اخلارجي،  التمويل  في  النقص 
األساسية  ب��اخل��دم��ات  امل��س��اس  دون  ول��ك��ن  أم��ك��ن،  حيثما 
خالل  م��ن  وك��ذل��ك  امل��وظ��ف��ني،  وح��ق��وق  والصحة  كالتعليم 
زيادة اإليرادات بأي سبل ممكنة، وبخاصة من خالل تفعيل 
جباية الضرائب وما إلى ذلك، وهذا هو االجتاه في مواجهة 

األزمة في موازنة العام القادم.
املأزق،  أنه "خل��روج السلطة من هذا  أبو نافذ، فرأى  أما 
االعتبار  بعني  تأخذ  اقتصادية  إستراتيجية  وضع  من  بد  ال 
عملية اإلصالح املالي، من خالل البدء ببرامج تقشف واضحة 
الدخل  أص��ح��اب  فقط  نتيجتها  يتحمل  ال  وح��ازم��ة  وش��دي��دة 
واإلنفاق  السياسية  النخبة  تطال  وإمن��ا  والفقراء،  احمل��دود 
عملية  وك��ذل��ك  امل��ب��رر،  غير  السلطة  وإن��ف��اق  ال����وزارات  على 
إصالح مالي تأخذ بعني االعتبار إدارة عملية اإلنفاق حسب 

األولويات، مع اعتماد الشفافية في أوجه اإلنفاق كافة".
وقال: يجب تقوية ودعم عناصر االستدامة في األنشطة 
لضمان  وذل��ك  السلطة،  مناطق  ف��ي  املختلفة  االقتصادية 
طريق  ع��ن  ي��أت��ي  وه���ذا  السلطة،  مل���وارد  املالية  االس��ت��دام��ة 
األفضلية  منحه  حيث  من  الفلسطيني  املنتج  ودعم  حماية 
اجلودة  على  املنتج  هذا  في  والتركيز  احمللية،  السوق  في 
الفلسطينيني  أن  وب��خ��اص��ة  وم��ح��ل��ي��اً،  ع��امل��ي��اً  والتنافسية 
وال��ب��اق��ي  ال��وط��ن��ي،  امل��ن��ت��ج  م��ن   %15 س���وى  يستهلكون  ال 
منتجات إسرائيلية أو خارجية، باإلضافة إلى دعم الفقراء 
ومحدودي الدخل لتحقيق العدالة االجتماعية، وهذا الدعم 
مي��ك��ن أن ي��ت��م م��ن خ���الل دع���م ال��س��ل��ع األس��اس��ي��ة أو إل��غ��اء 

الضرائب عنها وتخفيض أسعار احملروقات.
ببعديه  الفلسطيني  االقتصاد  ربط  من  بد  ال  وأض��اف: 
ال���ع���رب���ي واإلس����الم����ي، ب��ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ات ت���ع���اون خ��اص��ة 
العربي  اجلمهور  على  والتركيز  واالس��ت��ي��راد،  بالتصدير 
الوطنية،  السلعة  ألهمية  الترويج  سياق  في  واإلس��الم��ي 
بقيمة 4 مليارات دوالر  فنحن نستورد من إسرائيل سلعاً 
فضالً  فقط،  دوالر  مليون   350 بقيمة  لها  ونصدر  سنوياً، 
عن االستيراد غير املقنن الذي يتم من غير مراجعة أو تدقيق 

أو فحص، سواء أكان من الصني أم غيرها.
االتفاقيات  إل��غ��اء  على  تعمل  أن  السلطة  على  وت��اب��ع: 
االقتصادي  الوضع  لطبيعة  مالئمة  تعد  لم  التي  املوجودة، 
ج��اءت  أن��ه��ا  حيث  للفلسطينيني،  واالج��ت��م��اع��ي  والسياسي 
ضبط  على  العمل  ض��رورة  عن  فضالً  سنوات،   4 ملدة  مؤقتة 
اجلهاز املصرفي من حيث القروض االستهالكية التي تشكل 
معقول  بحجم  إق���راض  ه��ن��اك  ي��ك��ون  وأن  ال��ق��روض،  معظم 
وضمن آليات معقولة لتلك القروض التي من شأنها أن تضيف 
عمل،  ف��رص  وتوفر  مضافة  قيمة  تعطي  وأن  إنتاجية  قيمة 
والتنمية  االقتصاد  يدفع  ال��ذي  هو  القروض  من  النوع  فهذا 
لسلع  تذهب  معظمها  في  التي  االستهالكية  القروض  وليس 

استهالكية وكمالية، كالسيارات، واألثاث، وغيرهما.
وشدد أبو نافذ على "وجوب تنفيذ أحكام القانون بحق 
الفساد،  عن  فقط  احلديث  يكفي  فال  واملفسدين،  الفاسدين 
وهذا من شأنه أن يضع حداً لكثير من املآسي واألموال التي 

تذهب هدراً".
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لدعم  يحتاجان  كبيران،  ملفان  أيلول  واستحقاق  الفلسطينية  "املصاحلة 
في  األخ���وة  على  اق��ت��رح  منا  البعض  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  املختلفة.   ال���دول  م��ن 
القيادة، تشكيل جلان مختلفة من أعضاء احلركة تعمل على مسارين معاً دون 
الفترة  في  اجلهد  تركيز  ارت��أت  باملجمل  احلركة  لكن  اآلخ��ر،  على  أحدهما  تأثير 
أي قرار  أن يدعم  ما من شأنه  لبذل كل  أيلول، والسعي  احلالية على استحقاق 
تتخذه السلطة الوطنية الفلسطينية، ذلك أن الوصول لالعتراف بالدولة سيؤمن 

حتقيق املصاحلة دون أي تدخل من الغرب أو من االحتالل اإلسرائيلي".
قدورة  "فتح"،  حلركة  العليا  احلركية  اللجنة  عضو  استهل  الكلمات  بهذه 
عضو  أعلن  بعدما  مؤخراً،  الفلسطينية،  املصاحلة  إليه  آلت  عما  حديثه  ف��ارس، 
تأجيل  على  الفلسطينية  الفصائل  اتفاق  شعث،  نبيل  للحركة  املركزية  اللجنة 
االعتراف  موضوع  من  االنتهاء  حتى  الوطني  التوافق  حكومة  ملف  في  النقاش 

بالدولة الفلسطينية في األمم املتحدة في أيلول اجلاري.
وأكد فارس في حديث ل�"آفاق برملانية"، على أن "فتح" ما زالت مصرة على 
الذي  األمر  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  بني  الفلسطينية  املصاحلة  إنفاذ  ضرورة 

كان واضحاً منذ ترحيبها بإعالن الرئيس محمود عباس نيته زيارة قطاع غزة.

خط إستراتيجي .. ولكن!
الفلسطينية، حتى ولو  امللفات  األهم بني كل  امللف  أن املصاحلة هي  واعتبر 
جوانب  على  العمل  سيباشر  اجلميع  أن  على  مشدداً  أي��ل��ول"،  "استحقاق  ك��ان 
"بعد  اجتماعية،  ومصاحلة  وحكومة،  وانتخابات،  أم��ن،  من  كافة؛  املصاحلة 

االنتهاء من األمم املتحدة مباشرًة".
أن  على  تصريحه  ف��ي  شعث  تأكيد  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  اآلخ���ر،  اجل��ان��ب  على 
التصاحلي  للعمل  اإلستراتيجي  "اخل��ط  على  متفقة  الفلسطينية  األط��راف  كل 
زهري،  أبو  سامي  "حماس"،  حركة  باسم  الرسمي  الناطق  فإن  الفلسطيني"، 
شدد على أن إعالن حركة "فتح" تأجيل املصاحلة هو إعالن فردي، وال عالقة 

حلركته به.
أي  دون  املصاحلة،  اتفاق  بتنفيذ  متمسكني  ن��زال  ال  نحن  زه��ري:  أب��و  وق��ال 
املزمع  احلكومة  ملف  فيها  مبا  امللفات،  جميع  لبحث  أيضاً  ومستعدين  تأخير، 
تشكيلها بناء على االتفاق في القاهرة، لكن ما يحدث بشأن موافقتنا على التأجيل 

هو كالم في الهواء، واّدعاء فارغ.

اتهامات بعد اتفاق على ملف املعتقلني
مفاده  انطباعاً  اجلمهور  إعطاء  حت��اول  "فتح"  أن  إل��ى  زه��ري  أب��و  ن��وه  كما 
استعدادها للتصالح، لكن ما يحدث على أرض الواقع من اعتقال ألنصار حركة 
املواطنني،  السفر لبعض  إص��دار ج��وازات  الغربية، ومنع  الضفة  "حماس" في 

وإغالق املؤسسات، يثبت العكس متاماً.
وكان أمني سر املجلس الثوري حلركة "فتح" أمني مقبول، صرح في وقت 
اإلف��راج عن معتقلي "حماس" من سجون  بأن "فتح ال متتلك صالحية  سابق 
في  عليه  وتتفق  تناقشه  مبا  الرئيس  بإبالغ  تقوم  لكنها  الفلسطينية،  السلطة 

ملف املعتقلني، ليقرر هو املناسب بعدها".
أبو زهري أيضاً، لم يتوقع أي شيء بخصوص الشروع في تنفيذ املصاحلة 
للجمهور  التساؤل  ه��ذا  عن  جتيب  أن  "فتح"  على  أن  يعتقد  لكنه  أي��ل��ول،  بعد 

الفلسطيني الذي تتحمل أمامه كامل املسؤولية.
وبسبب سوء الوضع األمني في قطاع غزة بعد "عملية إيالت"، كانت حركة 
"حماس" أجلت، ملا بعد عيد الفطر، االجتماع املختص مبناقشة بدء تنفيذ بنود 
ملف املصاحلة االجتماعية التي تنص على: عودة كل قيادات قطاع غزة، وتشكيل 
جلنة أمنية للبت في أمر املعتقلني السياسيني، وجلنة لدفع الدية لذوي القتلى في 

أحداث 2007، وجلنة من كل الفصائل لإلشراف على تنفيذ االتفاق.
وعند سؤال أبو زهري عما أشيع حول تقدمي الرئيس عباس عرضاً حلركة 
بتفعيل  والبدء  احلكومة،  تشكيل  بند  عند  بالقفز  يقضي  تركيا،  عبر  "حماس" 
ملف منظمة التحرير ودمج حركتي "حماس" و"اجلهاد اإلسالمي" في إطارها، 

اكتفى بتكرار التأكيد على عدم املوافقة على موضوع التأجيل.

موقف "اجلهاد"
أحمد  الشيخ  اإلسالمي  اجلهاد  حركة  في  البارز  القيادي  أوضح  جانبه،  من 
املدلل "أبو طارق"، أن حركته دعمت وما زالت تدعم أي اتفاق يسهم في إنهاء 
حالة االنقسام الفلسطيني، وأنها عندما وقعت على اتفاق القاهرة وقعت كطرف 
شاهد على املصاحلة؛ "فهناك العديد من البنود التي تخص حركة اجلهاد وتهمها 
واالنتخابات  الفلسطينية،  التحرير  مبنظمة  يتعلق  ما  ومنها  مباشر،  بشكل 

البلدية، واملجلس الوطني".
غّيب  مازن"  "أبو  الرئيس  قائالً:  برملانية"  ل�"آفاق  حديث  في  املدلل  واستطرد 
التفاؤل في األوساط الفلسطينية بعد اتخاذه قرار التأجيل، وإننا في حركة اجلهاد 
اإلسالمي نعتبر هذا القرار هروباً إلى األمام ومحاولة للتناغم مع املواقف األميركية.

أما عن موقف حركته من إمتام ملف املصاحلة االجتماعية، فقال إنها ترحب 
من  لعناصر  السياسية  االعتقاالت  "استمرار  ذات��ه  الوقت  في  وتستغرب  ب��ه، 
حركة "حماس" ومن غيرها من احلركات، كما حدث مع بسام السعدي أحد أبرز 

قياديي اجلهاد اإلسالمي في الضفة الغربية، وكذلك التنسيق األمني اخلطير مع 
االحتالل الصهيوني".

التي كانت  االنتخابات احمللية  إجراء  إعالن عباس تأجيل موعد  وفي ضوء 
محددة في الثاني والعشرين من شهر تشرين األول القادم إلى موعد تصير فيه 
في  املشاركة  "اجلهاد"  نية  عن  إعالنه  مت  ما  على  املدلل  أكد  مناسبة،  الظروف 
كذلك  للمواطنني،  اخلدمات  تقدمي  من  "نوعاً  ذلك  معتبراً  البلدية،  االنتخابات 

انتخابات املجلس الوطني، فهي مطلب لتحرير فلسطني".
كما لفت إلى أن هذا القرار "بعيد كل البعد عن االعتراف باتفاقية أوسلو، وكل 
ما يترتب عليها، وال ميهد للمشاركة في احلكومة واالنتخابات التشريعية أيضاً".

لقاءات ليست ذات قيمة
في سياق متصل، ينظر القيادي في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني جميل 
إلى  منوهاً  املصاحلة"،  التفاق  "تعطيل  أنه  على  التأجيل  موضوع  إلى  مزهر، 
عن  البحث  دون  االنقسام،  طرفا  يقودها  "التسويف"  من  أخ��رى  حالة  وج��ود 

آليات جديدة للتغلب على اخلالفات املوجودة ضمن امللفات املختلفة.
لقاءات  ب��أن  ص��رح  الزهار  محمود  د.  "حماس"  في  القيادي  ك��ان  حني  وف��ي 
في  قيمة"  ذات  "ليست  و"ح��م��اس"  "فتح"  حركتي  بني  تعقد  التي  املصاحلة 
ظل عدم تشكيل حكومة الوحدة، وتأتي من باب "عدم نسيان املصاحلة"، اعتبر 
مزهر في حديث ل�"آفاق برملانية"، أن "الثنائية" في تداول ملفات املصاحلة، أي 
وتعزز  االنقسام،  حالة  من  ستزيد  و"حماس"،  "فتح"  حركتي  على  االقتصار 

فكرة احملاصصة بني الفصائل.
ودعا مزهر اللجنة العليا للحوار الوطني، واللجان الفلسطينية التي شاركت 
في مباحثات القاهرة األخيرة، لالجتماع من جديد داخل األراضي الفلسطينية، 

ووضع آليات جديدة لتنفيذ اتفاق املصاحلة املبرم في القاهرة.

ترتيب البيت الداخلي أواًل
وأضاف مزهر: علينا أن ال نعيش األحالم فيما يتعلق مبوضوع الذهاب إلى 
األمم املتحدة، ألن هذا وهم لن يسمن ولن يغني من جوع.  وكان حري بالسلطة 
ألن  الداخلية  الفلسطينية  للمصاحلة  األول��وي��ة  إع��ط��اء  الفلسطينية  الوطنية 
إعادة  منا  تتطلب  لها  املوالية  األميركية  واإلدارة  اإلسرائيلي  االحتالل  مواجهة 
بيتنا حتى هذه  لم نعد ترتيب  أن نذهب ونحن  الصفوف وتوحيدها، ال  تنظيم 

اللحظة.
بعني  األم���ر  إل��ى  ينظر  ع��وك��ل  ط��الل  السياسي  واحمل��ل��ل  الكاتب  أن  غير 
اللحظة  حتى  املفعول  سارية  الفلسطينية  "املصاحلة  أن  معتقداً  التفاؤل، 
ال  احلالي  اجلو  أن  من  الرغم  على  الفلسطيني،  الشعب  مطالب  من  كمطلب 

يوحي بذلك".
الفعلي  التنفيذ  بغياب  املصاحلة  أم��ر  حيال  الكثيرين  تشاؤم  عوكل  وعلل 
الشعب  عند  امللل  حالة  سيزيد  ألنه  التأجيل  منتقداً  الواقع،  أرض  على  لبنودها 

الفلسطيني الذي طال انتظاره هذه املرة كما في املرات السابقة.

تعميق سيطرة
وعلَّق عوكل على االتفاق بشأن موضوع املصاحلة االجتماعية قبل أسابيع، 
املشاكل عالقة  ت��زال  اآلخ��ر، وال  الطرف  األص��ل كل طرف يشكو من  بالقول: في 
حتى هذه اللحظة على صعيد كل ما يحمله هذا امللف؛ بدءاً من موضوع اجلوازات 
واملعتقلني السياسيني، وانتهاًء بالتنسيق األمني، كما أن كل طرف يحاول تعميق 
سيطرته على حساب اآلخرين، ففي الضفة "فتح" حتاول بسط سيطرتها على 
حركة  حت��اول  أي��ض��اً  غ��زة  وف��ي  التنظيمات،  وبعض  "ح��م��اس"  حركة  حساب 
"حماس" بسط سيطرتها على املنظمات األهلية، لكن باملجمل هناك تفاهماً على 

تسيير األمور في كل من الضفة والقطاع.
التوافق  حكومة  قصة  وح��ل  املصاحلة،  إل��ى  ال��ع��ودة  بشأن  توقعاته  وع��ن 
يتعلق  فيما  وبخاصة  املاضية،  الفترة  طيلة  اخل��الف  صاحبها  التي  الوطني 
بالتوافق على رئاستها، بنَيّ عوكل أن "استحقاق أيلول يحتاج إلى وقت طويل، 
مجلس  إلى  العضوية  طلب  تقدمي  مبجرد  ينتهي  لن  وهو  أشهر،  إلى  ميتد  وقد 
األمن، أو اجلمعية العامة؛ ألن األمر يحتاج إلى مداوالت كثيرة مع بعض الدول، 
قبل احلصول على العضوية مع نهاية العام، ومن ثم مباشرة البحث في موضوع 

املصاحلة دون أي ضغوط خارجية".
الفلسطينية ض��رورة وطنية وإسالمية، وال  فإن "املصاحلة  وب��رأي عوكل، 
امل��رة"، لكنه يتوقع أن يبقى احلال على ما هو عليه على  مجال لالنتكاسة هذه 

أرض الواقع، وإن تغيرت بعض "الطرابيش" في األعلى.
وأياً كانت نهاية الطريق التي تسير األمور في دروبها، يبقى التساؤل عما إذا 
كانت التأجيالت واملماطالت أياً كان شكلها ومضمونها، ستجدي نفعاً في إخماد 
عطش الشارع الفلسطيني لوحدته، التي خرج لها صارخاً بكل قوة: الشعب يريد 

إنهاء االنقسام!

املصاحلة في »ذمة أيلول« .. والفصائل تنفي توافقها على التأجيل
مشيرة توفيق ومعاذ العمور
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ولم  املصاحلة  ات��ف��اق  إل��ى  التوصل  على  أش��ه��ر  أرب��ع��ة  م��ن  أك��ث��ر  مضى 
وطني  وف��اق  حكومة  بتشكيل  يتعلق  فيما  الرئيسية،  بنوده  تطبيق  يتم 
بالتوافق، ودعوة اإلطار القيادي املؤقت للمنظمة لالنعقاد، وتفعيل املجلس 
االنتخابات،  ومحكمة  لالنتخابات  العليا  اللجنة  وتشكيل  التشريعي، 

واللجنة األمنية العليا.
األخ��ي��ر بني  ف��ي االجتماع  االت��ف��اق عليه  م��ا مت  ف��ي تطبيق  وه��ن��اك تلكؤ 
مثل  الثقة،  بناء  خطوات  في  البدء  حيث  من  و"ح��م��اس"  "فتح"  حركتي 
املغلقة،  واملؤسسات  السفر،  ج��وازات  أزم��ة  وح��ل  املعتقلني،  س��راح  إط��الق 
اإلسرائيلي  العدوان  ِخَذ  واُتّ االجتماعية.   املصاحلة  تطبيق  في  والشروع 
عيد  بعد  ما  إل��ى  اللجان  اجتماع  لتأخير  ذري��ع��ًة  إي��الت  عملية  بعد  األخير 

الفطر.
رئيس  تسمية  على  اخلالف  هو  االتفاق  تطبيق  لعدم  املعلن  السبب  إن 
احلكومة، وإصرار حركة "فتح" على البدء في تشكيل احلكومة، وتطبيق 

بنود االتفاق بالتتابع وليس بالتوازي كما تطالب حركة "حماس" بذلك.
أما السبب احلقيقي، فهو اخلشية من عواقب تطبيق اتفاق املصاحلة 
على "عملية السالم"، واجلهود املبذولة الستئناف املفاوضات، وعلى 
بعد  خصوصاً  املتحدة،  األمم  إلى  التوجه  حول  الدبلوماسية  املبادرة 
التهديدات األميركية باستخدام "الفيتو"، ووقف املساعدات، وخفض 
مستوى العالقات، واإلصرار على شروط اللجنة الرباعية عند تشكيل 
احلكومة، حتى ال حتصل "حماس" على الشرعية قبل املوافقة عليها، 
ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ه���ذه ال��ش��رع��ي��ة م��ن خ���الل مشاركتها ف��ي امل��ش��اورات 
لتشكيل احلكومة دون أن تشارك فيها مباشرة عبر تسمية "حماس" 

ألعضاء فيها.
ال��ت��ه��دي��دات  ف��ي  امل��ص��احل��ة  ات��ف��اق  ت��أخ��ر تطبيق  أي��ض��اً تفسير  وي��ك��م��ن 
األردن،  وغور  االستيطانية  الكتل  وضم  أوسلو،  اتفاق  بإلغاء  اإلسرائيلية 
ووقف حتويل العائدات اجلمركية، واتخاذ خطوات أحادية أخرى على غرار 

خطة فك االرتباط التي نفذت في قطاع غزة.
كبيرة  عقبة  املصاحلة  اتفاق  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  اعتبر  لقد 
أمام السالم، وخير نتنياهو الرئيَس محمود عباس "أبو مازن" بني السالم 
املصاحلة  اتفاق  في  املضي  جعل  ما  "حماس"،  حركة  مع  أو  إسرائيل  مع 
مجازفًة كبرى قررت القيادة الفلسطينية تأجيل اإلقدام عليها مبدئياً حتى 

أيلول احلالي، ورمبا ملا بعده.
التي  العوامل  تأثير  تراجع  املصاحلة  اتفاق  تطبيق  تأجيل  في  وساهم 
الرغم  التي ال تزال متوقفة على  إلى توقيعه، مثل: وقف املفاوضات  دفعت 
انشغلت  التي  املصرية  والثورة  الستئنافها،  الكثيفة  اجلهود  استمرار  من 
لفترة  لالستمرار  املرشحة  السورية  والثورة  الداخلية،  خالفاتها  في  أكثر 
ولم يتصاعد كما  الذي تراجع كثيراً  الشبابي  طويلة دون حسم، واحلراك 

كان متوقعاً.
ل��ل��ظ��روف وال��ت��ط��ورات  ل��ق��د مت تعليق ات��ف��اق امل��ص��احل��ة ان��ت��ظ��اراً 
قبل  امل��ف��اوض��ات  الستئناف  اجل��ه��ود  جلهة  س��واء  واملقبلة،  احملتملة 
في  خصوصاً  العربية،  ال��ث��ورات  مب��آل  يتعلق  فيما  أو  وبعده،  أيلول 
على  و"حماس"  "فتح"  حرصت  كيف  الحظنا  لذلك  وسوريا،  مصر 
اإلبقاء على "شبح املصاحلة"، بحيث لم ينهر االتفاق من خالل إعالن 
لإليحاء  املتباعدة  االجتماعات  وعقد  باملصاحلة،  الثنائي  التمسك 
باستمرارها، وتنفيذ بعض خطوات بناء الثقة الصغيرة إلبقاء االتفاق 
حياً ولو شكلياً.  هذا كله حّول املصاحلة إلى "عملية مصاحلة"، أي 
عملية بدون مصاحلة، مثلما أصبحت "عملية السالم" منذ زمن طويل 

"عملية بدون سالم".
فهو  منه،  مكاسب  حققا  الطرفني  أن  املصاحلة  اتفاق  إبقاء  على  وساعد 
املسؤولية  يخفف  وهذا  باملصاحلة،  معنيان  بأنهما  اإليحاء  على  ساعدهما 
يستطيع  وبهذا  الفلسطيني،  الشعب  أم��ام  االنقسام  استمرار  بشأن  عنهما 
للفلسطينيني  كزعيم  للتصرف  املصاحلة"  "مظلة  توظيف  عباس  الرئيس 
جميعاً، ومتكني فريقه من التلويح بورقة املصاحلة للضغط من أجل النجاح 
استئناف  ف��رص  ولتحسني  اجل���اري،  أي��ل��ول  ف��ي  ال��دول��ة"  "استحقاق  ف��ي 

املفاوضات.
مصر،  م��ع  عالقاتها  ف��ي  جزئياً  انفراجا  "ح��م��اس"  حققت  املقابل،  ف��ي 
من  وأنصارها  وكوادرها  قيادتها  متكن  عبر  االتفاق  توقيع  من  واستفادت 
اآلن عما كان  أفضل  وإل��ى غزة عن طريق مصر بصورة  حرية احلركة من 
الشعبي  احل��راك  تفاقم  وجتنبت  املصاحلة،  اتفاق  توقيع  قبل  عليه  األم��ر 
رفض  ثمن  دفع  من  ب��دالً  احمللية  االنتخابات  تأجيل  على  وحصلت  ضدها، 
يقدم  ك�"عربون"  غزة  في  بها  والسماح  الغربية  الضفة  في  فيها  املشاركة 
من "فتح" مقابل متسك "حماس" باتفاق املصاحلة، على الرغم من رغبة 

"فتح" بتعليقه على األقل ملا بعد أيلول.
إلى حد تفويض  -التي وصلت  أيضاً  ما يساعد على مرونة "حماس" 
الرئيس )على الرغم من وقف املفاوضات( بالتفاوض ملدة عام قادم، وهي 

الرئيسية  ملنافستها  قدمته  جن��اة  بطوق  أنصارها  بعض  وصفها  التي  املرونة 
قبل  مصر،  في  وبخاصة  ال��ث��ورات،  مصير  انتظار  تفضل  أنها  "ف��ت��ح"-  حركة 

الشروع في تطبيق اتفاق املصاحلة.
ال��وض��ع احل��ال��ي، قد  ف��ي ظ��ل ش���روط ومعطيات  امل��ص��احل��ة  ات��ف��اق  فتطبيق 
عن  فيه،  تتخلى  أن  ميكن  أو  "ح��م��اس"،  حركة  فيه  تتخلى  واق��ع  إل��ى  يفضي 
الغربية  الضفة  في  السلطة  في  الكاملة  مشاركتها  تضمن  أن  دون  غ��زة،  قطاع 
االنتخابات  في  للمشاركة  مضطرة  يجعلها  كما  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة 
أن  بعد  الرابحة(،  )ورقتها  للمقاومة  تعليقها  ظل  في  املستويات  مختلف  على 
احلصار  ظل  وف��ي  وط��ه��ران،  دمشق  في  حلفائها  خسارة  وش��ك  على  أو  خسرت 
والتجويع والعدوان على قطاع غزة الذي ستدفع ثمنه في صناديق االقتراع  في 

أي انتخابات قادمة.
إلى  أو  أي��ل��ول"،  "استحقاق  حتى  معلقة  املصاحلة  تبقى  السياق،  ه��ذا  في 
التعايش بني السلطتني  إلى  أقرب ما تكون  أمام حالة  أيلول، ما يجعلنا  ما بعد 
والبرنامجني إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعوالً، وهي حالة أقل سوءاً من حالة 
على  أولى  خطوة  تكن  ولم  استمرت  إذا  ولكّنها  املتبادل،  والتحريض  التحارب 
من  بدالً  إلدارت��ه  شرعية  وتعطي  االنقسام  هذا  ستكرس  االنقسام،  إنهاء  طريق 

إنهائه.
قائمة  زال��ت  م��ا  املصاحلة  ات��ف��اق  تطبيق  تعليق  إل��ى  أدت  التي  األس��ب��اب  إن 
استئناف  إمكانية  بوهم  التعلق  استمرار  اإلط���الق  على  وأهمها  معظمها،  ف��ي 
املفاوضات الثنائية، مهما كانت نتيجة التوجه إلى األمم املتحدة، ووهم إمكانية 
القائمة حالياً ومع وجود  القوى  الدولة في ظل موازين  إقامة  إلى حل  التوصل 
احلكومة اإلسرائيلية احلالية.  فاستمرار األوهام يظهر في املراهنة على تغيير 

هاني املصري

املصــــــاحلــــُة مــــؤجلــــٌة حتــــى »أيلــــول« ومـــا بعــــده

من  الضغط  بفعل  منها  تطرفاً  أقل  بحكومة  احلالية  اإلسرائيلية  احلكومة 
أو غير  انتخابات إسرائيلية مبكرة  أو بإجراء  األميركية،  املتحدة  الواليات 
مبكرة، على الرغم من أن معظم املؤشرات تشير إلى أن احلكومة املقبلة ميكن 

أن تكون أكثر تطرفاً من احلالية.
يجب التعامل مع إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية كضرورة 
وأولوية وطنية، وليس مجرد خيار من اخليارات، أو ورقة لتحسني شروط 
النجاح في تدويل القضية، أو لتحسني شروط استئناف املفاوضات.  وعلينا 
أن نعتبر أيلول نهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة تستوجب تغيير املسار 
األمم  إل��ى  التوجه  يكون  شاملة  ج��دي��دة  إستراتيجية  واع��ت��م��اد  السياسي 
على  اإلستراتيجية  هذه  وتعتمد  الدائمة.   اخليارات  كأحد  ضمنها  املتحدة 
تعزيز عوامل الصمود في وجه االحتالل، وتعميق وحدة الشعب والقضية 
أوراق  وجمع  العربي،  البعد  واستعادة  شاملة،  مقاومة  وتنظيم  واألرض، 
القوة والضغط الفلسطينية والعربية والدولية القادرة على تغيير موازين 
ال��ق��وى، وج��ع��ل االح��ت��الل م��خ��س��راً إلس��رائ��ي��ل ول��ي��س أرخ���ص اح��ت��الل في 

التاريخ.
أيضاً،  وتطويره  املصاحلة  اتفاق  تطبيق  ميكن  فقط،  احلالة  ه��ذه  في 
ألنه بدون االتفاق على برنامج يجسد القواسم املشتركة، ال ميكن مواجهة 

التحديات واملخاطر وحتقيق وحدة وطنية حقيقية.
وإلى أن يتم ذلك، نحن في حالة انتظار قاتلة، ميكن أن نربح فيها أشياء 
ونخسر أخرى، ولكننا سنبقى في حالة ضياع ميكن أن جتعلنا نخسر في 
و"شيء  وطالب"  "خذ  أس��اس  على  شيء  بأي  نقبل  أو  ش��يء،  كل  النهاية 

أحسن من ال شيء"!
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ليعزز  أش��ه��ر  أرب��ع��ة  منذ  امل��وق��ع  امل��ص��احل��ة  ات��ف��اق  تنفيذ  تعطيل  ج��اء 
مصداقية املخاوف من حتويل االتفاق إلى مجرد مظلة إلجراءات تهدف إلى 
إدارة االنقسام، وخفض كلفة التعايش معه بدالً من إنهائه، وهي مخاوف لم 
الوفاق الوطني حتت عنوان "اخلالف  تبرز مع استعصاء تشكيل حكومة 
على اسم رئيس احلكومة"، بل ترددت أصداؤها بعد ساعات من االحتفال 
االتفاق  مت  عندما  املاضي،  أيار  من  الرابع  يوم  القاهرة  في  االتفاق  بتوقيع 
بني حركتي "فتح" و"حماس" على تأجيل تنفيذ الشق األمني إلى ما بعد 
من  ع��ام  بعد  جت��رى  أن  يفترض  التي  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 

تشكيل احلكومة.
بشقه  املصاحلة  ات��ف��اق  تطبيق  تأجيل  أن  م��ن  امل��خ��اوف  ه��ذه  وتنطلق 
األمني، يعني أن إنهاء االنقسام، مبا يعنيه من إعادة بناء النظام السياسي 
الفلسطيني بشكل موحد، غير ممكن بدون إزالة أسبابه وجذوره، بل إن بقاء 
الوضع احلالي لكل من األجهزة األمنية في كل من الضفة والقطاع، حتى ولو 
مت االتفاق على تشكيل حكومة موحدة، إمنا ينذر بترسيخ منطق احملاصصة 

بني حركتي "فتح" و"حماس" في املربع األخطر: املؤسسة األمنية.
ومع ذلك، ال ميكن التقليل من حجم الصعوبات والعراقيل التي تعترض 
بالنسبة  احل��ال  ه��و  كما  مت��ام��اً  املصاحلة،  ات��ف��اق  م��ن  األم��ن��ي  الشق  تطبيق 
إلعادة توحيد املؤسسات املدنية التي تتجه مع استمرار واقع االنقسام نحو 
ترسيخ وجود كيانني سياسيني في كل من الضفة والقطاع.  وعلى الرغم من 
أن محصلة الفشل في اجلهود واملبادرات من أجل إنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة وحتقيق املصاحلة، ال تزال سيدة املوقف حتى اآلن، فإن التطورات 
ألنه  للنجاح،  أفضل  فرصًة  توفر  أن  ميكن  املنطقة،  تشهدها  التي  العاصفة 
ينجح  أن  ميكن  ال  الوطنية  املصلحة  لتغليب  الالزمة  اإلرادة  تتوفر  لم  إذا 
أي شيء، لذا من أجل حتقيق الوحدة ال بد من توفر إرادة شعبية ضاغطة 

متصاعدة تفرض على اجلميع الوحدة.
وبنظرة سريعة إلى اتفاق املصاحلة، وما مت التوصل إليه من تفاهمات 
واحلقوقيني  السياسيني  احملللني  بعض  آراء  وتتبع  األمني،  بالشق  تتعلق 
ورجال أمن سابقني، ونواب، التقتهم "آفاق برملانية"، جند أن هناك توافقاً 
مرحلة  يعيش  زال  ما  ال��ذي  الفلسطيني  الشعب  أن  من  تضمنته  ما  ح��ول 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  األمنية  األجهزة  عمل  أن  يرى  الوطني،  التحرر 
غ���زة ي��ج��ب أن يحقق أم���ن ال��وط��ن وامل���واط���ن، م��ن خ���الل ص��ي��اغ��ة ال��ق��وان��ني 
اخلاصة باألجهزة األمنية حسب املهام املنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية 
لقانون اخلدمة في  الفلسطينية، وأن تكون مرجعية األجهزة األمنية طبقاً 
قوى األمن الفلسطينية، وأن تكون تلك األجهزة مهنية وغير فصائلية، مع 

حتديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد هذه األجهزة األمنية.
ويشدد هؤالء على أهمية تطبيق البند الذي يتحدث عن وجوب خضوع 
وأن  التشريعي،  املجلس  أمام  واحملاسبة  للمساءلة  األمنية  األجهزة  جميع 
وقواعد  ملفهوم  تخضع  وأس��رار  معلومات  من  األمنية  األجهزة  لدى  ما  كل 
توقع  لها  مخالفة  أي  وأن  وال��ق��وان��ني،  ال��ل��وائ��ح  ف��ي  بها  امل��ع��م��ول  ال��س��ري��ة 
السلطة كافة، من  أراضي  املقيمني على  القانون، وأن  صاحبها حتت طائلة 
اعتبار  األم��ن واألم��ان، دون  مواطنني وأجانب، هم أصحاب حق في توفير 
للجنس أو اللون أو الدين، وأن أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات 
عظمى  خيانة  تعتبر  واملقاومة  الفلسطيني  واملواطن  الوطن  متس  للعدو 

يعاقب عليها القانون.

أبو بحر: النجاح مرتبط بتوفر آليات املراقبة واملساءلة
إنه "ال ميكن  أمني سابق،  أبو بحر، عقيد  السياق، قال محمد  وفي هذا 
ضمان جناح إعادة بناء وهيكلية األجهزة األمنية دون توفر آليات التقييم 
واملراقبة واملساءلة، والعمل بشكل وطني ومهني بحت، ألن أي تعاٍط مع أي 
قضية يوجب الرجوع إلى أصول األجهزة األمنية احملكومة بقانون العاملني 
في قوى األمن، وهذا القانون ينص بشكل واضح على أن رجل األمن يجب 
أن ال يكون منتمياً سياسياً، وأال ميارس أي نشاط سياسي، وعقوبة ذلك في 
حال عدم االلتزام الطرد، وهذا ينطبق أيضاً على قانون املخابرات العامة".

كاملة،  األمنية  األجهزة  الواقع  في  برملانية":  ل�"آفاق  بحر  أبو  وأضاف 
سواء في الضفة أو القطاع، بعيدة كل البعد عن هذا القانون وتطبيقاته، وفي 
حال مت التعاطي مع األجهزة األمنية القادمة كما هي، أو إعادة تشكيلها بعد 
املصاحلة، فهذا يتطلب اّتباع آليات جديدة يتم االتفاق عليها تقوم على إعادة 

جنائية  بقضايا  املتهمني  طرد  أوالً،  حيث:  من  األمنية  باألجهزة  العاملني  غربلة 
إعادة  ثانياً،  األمنية.   األجهزة  في  يعملون  زال��وا  ما  الذين  السوابق  وأصحاب 
أس��اس الصالحية وامل��الءم��ة، ومن ضمنها اجلوانب  األم��ن على  أف��راد قوى  فرز 
الطريق على  آلية عدم تدخل أي فصيل سياسي وقطع  ثالثاً، ضمان  الصحية.  
أي محاوالت للتدخل أو التكتل أو التمحور أو الشللية.  رابعاً، أن تكون مرجعية 
أن  يجوز  ال  أي  بوضوح؛  واالختصاصات  الصالحيات  محددة  األمنية  األجهزة 

يقع تداخل أو تنازع في االختصاصات بني جهاز وآخر.
البناء والهيكلة والتوحيد في هذه األجهزة  إذا كانت عملية إعادة  وحول ما 
ستنجح دون مساعدة من دول عربية وصديقة، قال: ال ميكن جناح هذه األجهزة 
دون مساعدة دول عربية ودولية، السيما أن هناك أجهزة أمنية ومنظمات دولية 
القضايا  التدريب واإلع��داد والهيكلية والتأهيل، وتوفر جميع هذه  مختصة في 

يضمن جناح تكوين نواة أجهزة أمنية فعالة حتافظ على أمن الوطن واملواطن.
األجهزة  ب��ني  الثقة  بناء  كيفية  ت��ن��اول  سياق  "ف��ي  أن��ه  إل��ى  بحر  أب��و  ون��وه 
شرطي،  طابع  ذات  أمنية  أجهزة  عن  يدور  هنا  احلديث  فإن  واجلمهور،  األمنية 
وبشكل محدود أمني عالقته املباشرة باملواطن، وبالتالي يجب أن تكون شديدة 
أكان  املواطن؛ سواء  أمن  بها هو حماية  املنوط  وال��دور  االنضباط، ألن عنوانها 

الشخصي أم الغذائي أم الصحي أم ما إلى ذلك.

أبو سعدة: التقدم بامللف األمني مرهون باستحقاق أيلول
األزهر  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  السياسي،  احمللل  قال  جانبه،  من 
ستبقى  حقيقية  مصاحلة  هناك  تكن  لم  "ما  سعدة،  أبو  مخيمر  الدكتور  بغزة، 
من  أكثر تعقيداً  األمنية في وضعها احلالي.  ولكون موضوع األجهزة  األجهزة 
غيره من امللفات املطروحة، وبخاصة ملفي احلكومة واملنظمة، سيبقى معلقاً وال 

ميكن االقتراب منه".
وأضاف أبو سعدة ل�"آفاق برملانية": ميكن حدوث تقدم في هذا امللف إذا صار 
هناك اعتراف بدولة فلسطينية من قبل األمم املتحدة في سياق استحقاق أيلول، 
وبالتالي يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، حيث من املمكن في هذه اللحظة 
أن تتحلل القيادة الفلسطينية من التزامات أوسلو األمنية، وتتصرف على شكل 

دولة لها أجهزتها األمنية القادرة على حماية شعبها وحماية أمنه.
الضفة  على  االحتالل  وسيطرة  احلالي،  األمنية  األجهزة  "بوضع  أنه  وذكر 

حركة  تطلبه  ال���ذي  بالشكل  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة  ب��ن��اء  إع����ادة  مي��ك��ن  ال  ال��غ��رب��ي��ة، 
"حماس"، كما أن السلطة الوطنية ستكون غير قادرة على إعادة بناء األجهزة 
من خالل دمج أفراد من حركة "حماس" فيها، ألن ذلك سيزيد من هجمة إسرائيل 
على السلطة وأجهزتها األمنية من خالل اعتقال أفرادها وتوجيه أصابع االتهام 
لهذه األجهزة بأنها تعمل ضد إسرائيل.  كما أعتقد أن حركة "حماس" في غزة 

غير مهيأة لدفع أفراد من األجهزة األمنية السابقة في أجهزتها".
عن  بعيداً  وطنية  مبسؤولية  األمنية  األجهزة  عمل  بإمكانية  يتعلق  وفيما 
احلزبية ووفقاً للمصلحة الوطنية، قال أبو سعدة: إن كثيراً من دول العالم لديه 
البعد عن االستقطاب احلزبي والسياسي، لكننا كشعب  أمنية بعيدة كل  أجهزة 
الفصائل ُوجدت ملقارعة هذا االحتالل  فلسطيني نعيش حتت االحتالل، وجميع 
وط���رده ع��ن أرض��ن��ا، وط��امل��ا أن االح��ت��الل م��وج��ود ومي���ارس يومياً ع��دوان��ه على 
الشعب وفصائله، ستبقى الفصائل موجودة وال ميكن فصل أعضائها املوجودين 
في األجهزة األمنية عن حالة االستقطاب السياسي، ألن شعبنا في طبيعته شعب 

ُمسيس، وال ميكن فصل املواطن عن انتماءاته احلزبية والسياسية.
على  يفرض  الفلسطيني  الشعب  يعيشه  ال��ذي  احل��ال��ي  "ال��وض��ع  أن  وب���نَيّ 
ورج��ال  النهار،  في  شرطة  رج��ال  يكونوا  أن  األمنية  األج��ه��زة  أف��راد  من  الكثير 
مقاومة ومرابطني على احلدود في الليل، وبالتالي ال ميكن الفصل بني رجل األمن 

ورجل املقاومة".
وحول كيفية إعادة الثقة بني األجهزة األمنية واجلمهور، أكد أبو سعدة أنه 
ال يرى أن هناك إمكانية إلعادة هذه الثقة، "ألن نظرة املواطن لألجهزة األمنية، 
سواء في الضفة أو القطاع، التي تعمل على فض االعتصامات بالقوة، واعتقال 
سلبية،  معهم،  للتحقيق  املواطنني  واستدعاء  اجلمعيات،  وإغالق  الشخصيات، 
وه��ذا م��ا تبني م��ن خ��الل م��ا قامت ب��ه حكومة "ح��م��اس" بغزة م��ن خ��الل حملة 
أكثر من ثمانية شهور ولم يظهر  التي استمرت  )مواطن كرمي وشرطي حكيم( 

في نتائجها أنه متت إعادة الثقة بني الشرطي واملواطن".
وتابع: لكن فيما لو صار هناك في املستقبل دستور وعقيدة أمنية حتكم عمل 
رجل األمن، ميكن أن نتحدث عن بناء ثقة بني اجلمهور واألجهزة، ولكن ليس في 
ظل وجود أجهزة لها تصرفات مزاجية وال حتتكم لقانون وال ملسلكيات قانونية، 
وإمنا ملسلكيات عفوية وقرارات سياسية تقوم األجهزة بتنفيذها دون اعتبارات 

قانونية.

فايز أبو عون

تصـــــور حـــــــــول اعتمــــــاد منهجيــــة التـــــــــــــدرج فـــــــي عمليــــة البنــــاء والتـــوحيـــد
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برملـــــــــــانية

سرحان: املرجعية القانونية تضمن جناح عمل األجهزة
املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  برنامج  رئيس  القانوني،  املختص  أكد  بدوره، 
واحترام  ضمان  ميكن  ال  أنه  سرحان،  جميل  احملامي  غزة،  في  اإلنسان  حلقوق 
اخلاصة  التفاصيل  لكافة  قانونية  مرجعية  وج��ود  دون  وطنية  مصاحلة  أي 
هي  األجهزة  هذه  مرجعية  أن  حيث  األمنية،  األجهزة  رأسها  وعلى  باملصاحلة، 
قانون اخلدمة في قوى األمن، والقرارات واألنظمة الصادرة لألجهزة الشرطية 

التي تشكل ضماناً لنجاح املصاحلة.
وذكر سرحان ل�"آفاق برملانية" أنه "بدون احترام املراتب العسكرية وأسس 
األجهزة  من  القيادات  وتعيني  لألجهزة،  الهيكلي  والتكوين  والتوزيع  الترقيات 
ذات االختصاص، وعدم تسييس األجهزة األمنية، واحترام أسس التعيني بعيداً 
داخل  املوظف  حقوق  وحماية  احلزبية،  وال���والءات  السياسية  االنتماءات  عن 
املواطن، وعالقته مع هذه األجهزة، ال ميكن  األجهزة األمنية مثل حماية حقوق 

إعادة هيكلتها وبنائها على أسس صحيحة وسليمة".
أمنية سليمة  ق��ادرة على صياغة هيكلية  وشدد على ض��رورة تشكيل جلنة 
بعيداً عن نظام التقاسم بني األحزاب "احملاصصة"، وذلك وفقاً لألصول اإلدارية 
والتنظيم الفكري الوارد بهيئة اإلدارة والتنظيم في الضفة والقطاع، والعمل على 
دمج األجهزة مبا يضمن استمرار أداء تلك األجهزة، واالبتعاد عن رفض الغير، 

والتسامح كأساس للعمل املشترك.
قانون  تطبيق  يجب  األمنية  األج��ه��زة  عمل  "لتنظيم  أن��ه  سرحان  وأوض��ح 
الصادرة  الشرطية  واألوام��ر  العامة  املخابرات  وقانون  األم��ن  قوى  في  اخلدمة 
في عهد اإلدارة املصرية التي طبقت في قطاع غزة"، داعياً إلى "انعقاد املجلس 
التشريعي وفق نظام سليم من أجل إقرار قانون األمن الوقائي"، ومقترحاً في 
لطرفي  مقبولة  تكون  حتى  األمنية  األجهزة  أسماء  بعض  "تغيير  ذات��ه  الوقت 
الصراع الداخلي وللمواطنني معاً، مثل جهاز األمن الداخلي في احلكومة املقالة 
بغزة، على اعتبار أنه غير مقبول لكثير من املواطنني، بل ويثير اسمه حساسية 
املواطنني  من  لكثير  مقبول  غير  بالضفة  الوقائي  األمن  جهاز  وباملقابل  عندهم، 
ويثير اسمه حساسية للكثير منهم؛ كونه يذكرهم باالعتقاالت والتعسف، حيث 
من املمكن دمج اجلهازين ضمن جهاز واحد حتت اسم جهاز األمن الفلسطيني، أو 

غير ذلك، على أن يكون مقبوالً للجميع".
عمل  ورش��ة  في  مؤخراً  أوص��وا  غ��زة  قطاع  في  أمنيني  وخبراء  نواباً  أن  ُيذكر 
السليم  التطبيق  "آلية  عنوان  حتت  والتوثيق  واألبحاث  الدراسات  مركز  نظمها 
األس��اس،  هو  القانون  يكون  بأن  الفلسطينية"،  املصاحلة  التفاق  األمني  للملف 
وأنه يجب القضاء على كل ما ميس مجال حقوق اإلنسان وتطبيق القانون، ووضع 

أسس ومعايير للمواصفات املهنية لضباط ومنتسبي الشرطة واألجهزة األمنية.
كما أوصوا برفع مستوى األداء اإلداري واملهني والقدرات واملهارات جلميع 
منتسبي األجهزة األمنية، ومتابعة وضع وتنفيذ خطة أمنية متدحرجة ألهميتها 

في تيسير عملية إعادة بناء وهيكلة وتوحيد األجهزة األمنية.

جمعة: اتفاق على بقاء األمن كما هو ملدة عام
مت  إن��ه  البرملانية،  "فتح"  كتلة  من  جمعة،  أش��رف  النائب  ق��ال  جانبه،  من 
ف��ي الضفة  األم��ن كما ه��و  ب��ني حركتي "ف��ت��ح" و"ح��م��اس" على بقاء  ال��ت��واف��ق 
األمنية، وحتديد  األجهزة  االتفاق على عقيدة  الرغم من  والقطاع ملدة عام، على 
أس���س وم��ع��اي��ي��ر ب��ن��اء وهيكلية وت��وح��ي��د األج��ه��زة األم��ن��ي��ة، وم��ه��ام ك��ل جهاز 

ووظائفه، وحق الضمان الوظيفي للجميع.
ال��ذي ح��ّذر من مخاطر تأجيل ملف األم��ن: يجب أن ننجح،  وأض��اف جمعة، 
موضحاً  الطرفني،  بني  الثقة  بذور  وزرع  والعقبات  املعوقات  كل  إزالة  وينبغي 
العامة  املخابرات  قبل  من  وبخاصة  امللف،  لهذا  الكاملة  املصرية  "املتابعة  أن 
حكومة  تشكيل  انتظار  في  ونحن  مطمئناً،  اجلميع  جتعل  أن  يجب  املصرية، 

التوافق الوطني".

تصور حول اعتماد التدرج في عملية التطبيق
املصاحلة  مسار  وتطوير  دعم  "مجموعة  تشكيل  عن  اإلع��الن  أن  إلى  يشار 
الوطنية" في ختام ورشة عمل عقدت في اسطنبول يومي 19 و29 متوز املاضي، 
مبشاركة ممثلني عن عدد من الفصائل الفلسطينية ومستقلني من الضفة والقطاع 
تنفيذ  على  الوطني  التوافق  من  حالة  حتقيق  أن  أظهر  واخل��ارج،   48 وأراض��ي 
إن  أمر ممكن  األمنية،  األجهزة  بناء وهيكلة  إعادة  املصاحلة، مبا في ذلك  اتفاق 

توفرت اإلرادة، ومت تغليب املصلحة الوطنية العليا.  فقد خلصت هذه املجموعة 
الفنلندية هلسنكي  العاصمة  التوالي في  في ختام ثالث ورش عمل عقدت على 
بالتعاون   ،2011 ومت��وز  وأي���ار   ،2010 األول  ك��ان��ون  ف��ي  واسطنبول  وأن��ق��رة 
ألبحاث  الفلسطيني  واملركز  الفنلندية  األزم���ات"  إدارة  "م��ب��ادرة  مؤسسة  بني 
السياسات والدراسات اإلستراتيجية في رام الله، إلى وثيقة يتوقع اإلعالن عنها 
املطلوبة  واآلليات  املصاحلة،  اتفاق  تطوير  سبل  حول  أفكاراً  وتتضمن  قريباً، 
التوافقي،  السياسي  البرنامج  التالية:  اخلمسة  امل��ج��االت  ف��ي  ب��ن��وده،  لتنفيذ 
احلكومة، األمن، التمثيل السياسي الفلسطيني، القضاء وسيادة القانون وحماية 

حقوق اإلنسان.
ويعتمد التصور املقترح في هذه الوثيقة لتطبيق االتفاق األمني في إطار اتفاق 
الفصائل  التوافقات بني حركتي "فتح" و"حماس" وباقي  املصاحلة على رزمة 
الفلسطينية واملستقلني خالل جوالت احلوار الوطني، وينطلق من خطورة إبقاء 
مجال األمن من حيث الهيكلية والوظائف على حاله في كل من الضفة والقطاع ملدة 
التوافق  جرى  ما  حسب  والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات  بعد  ما  إلى  أي  عام، 

عليه بني حركتي "فتح" و"حماس" عقب توقيع اتفاق املصاحلة.
التي تضم بشكل غير  اتفاق املصاحلة"،  وانطلقت "مجموعة دعم وتطوير 
بينها  من  أخ��رى،  وفصائل  و"ح��م��اس"  "فتح"  حركتي  من  شخصيات  رسمي 
اللذان  "ح��م��اس"،  عن  األشقر  وإسماعيل  "ف��ت��ح"،  عن  جمعة  أش��رف  النائبان 
التدرج  اعتماد منهجية  القاهرة، من  شاركا في عمل جلنة األمن ضمن ح��وارات 
وفق  مراحل  على  والقطاع  الضفة  في  األمنية  األجهزة  وهيكلة  بناء  إع��ادة  في 
العقبات  على  التغلب  إل��ى  تهدف  منهجية  وه��ي  ع��ام.   لفترة  ميتد  زمني  ج��دول 
واملعوقات الناجمة عن تداعيات مرحلة االنقسام، من خالل اقتراح آليات لتنفيذ 
االتفاق األمني تكفل إجناح هذه العملية عبر تطبيق رزمة من اإلجراءات املتدرجة 
التقييم  آليات  توفر  ضمان  مع  محددة،  فترة  خالل  األمنية،  األجهزة  من  كل  في 
أجواء  وتعزيز  املخاوف  وإزال��ة  العالقة،  ذات  اجلهات  من  واملساءلة  واملراقبة 
عربية  ومبساعدة  ومسؤول،  ومهني  وطني  بشكل  والعمل  والطمأنينة،  الثقة 

وإقليمية ودولية، وحتت إشراف ومتابعة مصرية كاملة.
ويقترح هذا التصور أن تتوزع اإلجراءات واخلطوات املطلوب تنفيذها ضمن 
ما  منها  كل  يستغرق  مراحل،  ثالث  على  واملتدحرجة  املتدرجة  األمنية  اخلطة 
أكثر تقدماً في  إلى أخرى  أو 4 أشهر، ويتيح االنتقال السلس من مرحلة  بني 3 

تصـــــور حـــــــــول اعتمــــــاد منهجيــــة التـــــــــــــدرج فـــــــي عمليــــة البنــــاء والتـــوحيـــد

تأجيـــــل ملــــف األمـــــن يبـــــرز مخــــاطـــــر »إدارة االنقســــــــــام« .. واحملـــــاصصــــــة فـــــــــــي املــــربـــــــع األخطـــــــــــــــــر

ميكانيكي  فصل  دون  ولكن  األمنية،  األجهزة  وتوحيد  هيكلة  إع��ادة  عملية 
بني املراحل، حيث يحبذ الشروع بتطبيق آليات وإجراءات متهد لكل مرحلة 
الثقة  ب��ن��اء  ال��ت��ص��ور، السيما  ه��ذا  امل��ج��االت احمل���ددة ضمن  م��ن  ع��دد  ضمن 
وتطبيق  والقطاع،  الضفة  في  واألج��ه��زة  الشرطة  منتسبي  أداء  وحتسني 
برامج تدريب وإعادة تأهيل موحدة، والبدء ببعض اإلجراءات ملعاجلة ملف 

تضخم املنتسبني على قاعدة أسس مهنية موحدة في الضفة والقطاع.
وتوحيد  دمج  مرحلة  أوالً،  يلي:  كما  املقترحة  الثالث  املراحل  وتتوزع 
األمن  جهاز  وتوحيد  دم��ج  مرحلة  ثانياً،  امل��دن��ي.   وال��دف��اع  الشرطة  جهاز 
الوطني.  ثالثاً، مرحلة دمج وتوحيد جهازي األمن الوقائي واألمن الداخلي 

حتت مسمى واحد، وعودة جهاز املخابرات للعمل في قطاع غزة.
كما يشير هذا التصور إلى بروز عدد كبير من املشكالت والعقبات وأجواء 
الثالث  املراحل  خالل  املقترحة  واإلج���راءات  لآلليات  يتوجب  التي  الثقة  عدم 
التركيز على معاجلتها، مبا يضمن جناح تطبيق االتفاق األمني، السيما بشأن 
وضع أسس ومعايير للمواصفات املهنية لضباط ومنتسبي الشرطة واألجهزة 
األمنية، بعيداً عن احلزبية، بحيث يتم ضمان عدم حزبية قادة األجهزة )أثناء 
على  والقضاء  املنتسبني،  على  األم��ر  لتعميم  متهيداً  أول��ى،  كمرحلة  عملهم( 
األمنية واملواطن، وبخاصة  التي باعدت بني األجهزة  السلبية  املظاهر  جميع 
ال��ث��ق��ة ب��ني منتسبي  ال��ق��ان��ون، وإع����ادة  ف��ي م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان وتطبيق 
األجهزة األمنية في كل من الضفة والقطاع، وكذلك بني منتسبي األجهزة من 
وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  وزي���ادة  واملهني  اإلداري  األداء  مستوى  ورف��ع  الطرفني، 
ما  حسب  والقوانني  القضاء  وتوحيد  األمنية،  واألج��ه��زة  الشرطة  ملنتسبي 
التشريعي  املجلس  وإس��راع  املعدل،  الفلسطيني  األساسي  القانون  في  ورد 
األمن  قانون اخلدمة في قوى  الشرطة، وتعديل بعض مواد  قانون  إقرار  في 
املدني  والدفاع  الشرطة  منتسبي  بني  الثقة  من  عناصر  وتوفير  الفلسطيني، 
من الطرفني، من خالل بدء العمل سوية خالل ثالثة أشهر )املرحلة األولى(، 
عبر اإلعداد والتأهيل والتدريب، بحيث ال يتجاوز العدد ما هو مطلوب لتأدية 
املهام، وتوفير عناصر من الثقة بني منتسبي جهاز األمن الوطني من الطرفني 
من خالل بدء العمل سوية خالل ثالثة أشهر )املرحلة الثانية(، عبر التوعية 
لتأدية  مطلوب  هو  ما  العدد  يتجاوز  ال  بحيث  والتدريب،  والتأهيل  واإلع��داد 
الوقائي  األم��ن  جهازي  منتسبي  بني  الثقة  من  عناصر  توفير  وكذلك  امل��ه��ام، 
ثالثة  خالل  سوية  العمل  بدء  خالل  من  واح��د،  مسمى  حتت  الداخلي  واألم��ن 
أشهر )املرحلة الثالثة(، عبر التوعية واإلعداد والتأهيل والتدريب، بحيث ال 

يتجاوز العدد ما هو مطلوب لتأدية املهام، وكذلك بالنسبة للمخابرات.
يذكر أن املشاركني في لقاءات "مجموعة دعم وتطوير اتفاق املصاحلة" 
آثروا عدم احلديث عن تفاصيل مشروع دعم وتطوير اتفاق املصاحلة الذي 
متت بلورته في ختام ورش العمل الثالث، بانتظار بلورة وإعالن الصيغة 
النهائية للمشروع خالل الفترة القريبة املقبلة، واعتماد خطة للتحرك على 
العالقة، مبا يسهم في  األط��راف ذات  بالتعاون مع مختلف  مستويات عدة 

الضغط باجتاه حتقيق املصاحلة.
وإزاء كل ما سبق، ما زال اجلميع يتطلع إلى إعادة بناء وهيكلة األجهزة 
ف��ي ظ��ل منظومة دس��ت��وري��ة  األم��ن��ي��ة ع��ل��ى أس���س وم��ع��اي��ي��ر وط��ن��ي��ة ومهنية 
الوطن واملواطنني ورعاية  وقانونية، بحيث يتبلور دور األجهزة في حماية 
املصلحة العليا للوطن، ال أن يبقى الوطن واملواطن معاً رهينة في يد أي جهاز 
أمني حزبي يفرض سيطرته على اجلميع بقوة السالح، ومنطق القوة األمنية.



آفاق 12
برملـــــــــــانية

افتتاح  ل��دى  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية،  احلكومة  رئيس  تطرق 
التظاهرات  إلى  اجل��اري،  أيلول   4 األحد،  يوم  األسبوعي،  حكومته  اجتماع 
الكبرى في إسرائيل املطالبة بالعدالة االجتماعية، وتعهد "بتنفيذ تغييرات 
وتصحيح التشوهات االجتماعية".  ورأى بلجنة اخلبراء التي شكلها من 
أجل بلورة حلول ألزمة السكن وغالء املعيشة برئاسة مستشاره لالقتصاد 
مميزة"  "ف��رص��ة  تشكل  أنها  تراختنبرغ،  مانويل  البروفيسور  القومي، 
جلنة  تشكيل  أب��داً  يتم  "لم  أنه  إلى  منوهاً  املجال،  هذا  في  تغييرات  لتنفيذ 

تفتح نقاشاً مع آالف األشخاص".
لكن بدا أن التغييرات التي يتحدث عنها نتنياهو ال تتوافق مع التغييرات 
التي تطالب بها حركة االحتجاج اإلسرائيلية.  فقد قال نتنياهو إنه يعتزم 
وذلك  أمامه،  توصياتها  تراختنبرغ"  "جلنة  تضع  أن  بعد  بسرعة  العمل 
االجتماعية  احلساسية  ب��ني  الصحيح  ال��ت��وازن  على  "احل��ف��اظ  خ��الل  م��ن 
واملسؤولية االقتصادية".  وحّذر من اإلنفاق الزائد "مثلما حدث في بعض 
الدول األوروبية"، ألن ذلك لن ميّكن من "تخفيف غالء املعيشة ومعاجلة 

التشويهات".
أكبر تظاهرة في  أيلول،  الثالث من  السبت،  وقد شهدت إسرائيل مساء 
ألف   300 من  أكثر  بينهم  أل��ف��اً،   450 املتظاهرين  ع��دد  بلغ  حيث  تاريخها، 
املتظاهرون  وأطلق  االجتماعية.   بالعدالة  مطالبني  أبيب،  تل  في  تظاهروا 
األول��وي��ات  سلم  بتغيير  وط��ال��ب��وا  املعيشة  غ��الء  ض��د  احتجاجية  صرخة 
غالء  على  حتتج  الفتات  ورف��ع��وا  إسرائيل،  في  االجتماعي   – االقتصادي 
األسعار.  كما طالب قسم من احملتجني نتنياهو باالستقالة، ورفعوا الفتات 
حتمل صورة رئيس احلكومة اإلسرائيلية وكتب عليها "أنت مفصول"، لكن 

هذا املطلب لم يكن شعاراً مركزياً في التظاهرات.
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أنه على الرغم من الدعوة إلى 
تظاهرة مليونية، وأن عدد املتظاهرين لم يبلغ املليون، فإنها أكدت على أن 
وتظاهر  تاريخها.   كل  في  إسرائيل  شهدتها  التي  األكبر  كانت  التظاهرات 
أل��ف��اً، وف��ي حيفا  القدس 60  أل��ف شخص، وف��ي  أكثر من 300  أبيب  تل  في 
جرت تظاهرة يهودية – عربية شارك فيها 45 ألفاً.  كما انطلقت تظاهرات 
في العديد من املدن والبلدات شارك فيها اآلالف، وبينها تظاهرة في مدينة 

قلنسوة العربية في منطقة املثلث.
وعبر منظمو التظاهرات وقادة االحتجاجات االجتماعية – االقتصادية 
عن رضاهم الكبير من أعداد املتظاهرين، مشددين على أنها تظاهرة قوة تؤكد 
على أن االحتجاجات لم تتالَش، وإمنا عكس ذلك متاماً.  ورفع املتظاهرون 
اآلونة األخيرة، وبينها  الفتات عبرت عن مجمل االحتجاجات اجلارية في 
ارتفاع  ضمنها  وم��ن  امل��زارع��ني،  واحتجاجات  السكن  أزم��ة  على  االحتجاج 
أسعار منتجات األلبان، واحتجاجات األطباء املتدربني، الذين أعلن 1000 
في  اخلطيرة  واألزم��ة  عملهم  ظروف  على  احتجاجاً  االستقالة  منهم  طبيب 
جهاز الصحة.  كما رفع املتظاهرون الفتات تطالب بتحرير اجلندي األسير 

في قطاع غزة غلعاد شاليت، في إطار صفقة تبادل مع حركة "حماس".
شمولي،  إيتسيك  اجلامعيني،  للطلبة  ال��ق��ط��ري  االحت���اد  رئ��ي��س  وق���ال 
اآلن  ت��راه  ما  نتنياهو:  ومخاطباً  أبيب  تل  في  املتظاهرين  أم��ام  خطاب  في 
هو جمهور ال تعرفه.  وهذا جمهور لن يقول "هكذا هي األم��ور" بعد اآلن.  
تعرف علينا سيدي رئيس الوزراء فنحن اإلسرائيليون اجلدد.  وأضاف أن 
التي شهدتها في تاريخها.   "إسرائيلنا استيقظت على االحتجاجات األكبر 
األول��وي��ات  سلم  في  حقيقي  تغيير  ب��إج��راء  املساء  ه��ذا  إسرائيلنا  وتطالب 
احلكومية".  وتعهد شمولي بأن تستمر االحتجاجات حتى تطرح احلكومة 

حلوالً حقيقية للضائقات االجتماعية.
وأضاف شمولي أنه "واجب احلكومة اآلن أن حتكم وتنفذ.  ونحن طلبة 
للمساعدة  مستعدون  االجتماعية  واملنظمات  الشبيبة  وحركات  اجلامعات 
في بلورة احللول، شريطة أن تثبت احلكومة أنها تنوي االستماع والتنفيذ 
بصورة حقيقية.  إذا أردمت أن نلتقي فسوف نلتقي.  وإذا أردمت أن نتحدث 
فسوف نتحدث.  ولن نقبل أمراً واحداً فقط، وهو أننا لن نسمح بأن حتاولوا 

املماطلة مرة أخرى".

خالفات داخل حركة االحتجاج
يشار إلى أن أقوال شمولي تعبر عن خالفات داخل حركة االحتجاج.  ففيما 
تراختنبرغ"،  "جلنة  ومع  احلكومة  مع  للتعاون  مستعد  إنه  شمولي  يقول 
يرفض قادة االحتجاجات ضد أزمة السكن إجراء حوار كهذا، ويعبرون على 
الدوام عن عدم ثقتهم بهذه اللجنة، حتى أنهم شكلوا جلنة خبراء بديلة مؤلفة 

من خبراء أكادمييني في املجالني االقتصادي واالجتماعي.

وق��ال��ت امل��ب��ادرة إل��ى االح��ت��ج��اج��ات، داف��ن��ي ل��ي��ف، إن "ص��ي��ف ال��ع��ام 2011 
اليأس  م��ن  األم��ل  ه��ذا  ُول��د  وق��د  اجل��دي��د.   اإلسرائيلي  لألمل  الكبير  الصيف  ه��و 
واالغتراب والفجوات التي باتت مستحيلة بالنسبة لنا جميعاً".  وأضافت أنه 
"في هذا الصيف استيقظنا ورفضنا مواصلة السير بأعني مغلقة نحو الهاوية.  
وهذا الصيف فتحنا أعيننا وهذه األعني لن ُتغلق".  وتابعت "لدينا مطالب من 
احلكومة ورئيسها ألن األمور يجب أن تتغير"، مؤكدة أن االحتجاجات ما زالت 

في بدايتها.
ثقة  عدم  عن  شافير،  ستاف  االحتجاج،  حركة  في  القيادية  زميلتها  وعبرت 
احملتجني باحلكومة، وقالت لإلذاعة العامة اإلسرائيلية إن "احلكومة مستمرة 
في جتاهل املتظاهرين واالستخفاف بهم".  ودعت إلى تنفيذ التغيير فوراً وعدم 

انتظار توصيات "جلنة تراختنبرغ" التي قاطعتها قيادة االحتجاجات.
وفي حيفا، تظاهر 45 ألفاً من اليهود والعرب، ومت التركيز فيها على التمييز 
ضد األقلية العربية في إسرائيل.  وأشار الكاتب سلمان ناطور، الذي حتدث أمام 

املتظاهرين، إلى سياسة هدم البيوت العربية وطالب بوقفها.

نتنياهو: اآلن فهمتكم!
خالل  قوله  نتنياهو  عن  اإلسرائيلي  للتلفزيون  العاشرة  القناة  ونقلت 
فيما  يحدث"،  ملا  ومنصت  "يقظ  إنه  السبت  مساء  عقدها  مغلقة  اجتماعات 
إن  منه  للمقربني  نتنياهو  وق��ال  ال��ت��ظ��اه��رات.   يتابع  إن��ه  منه  مقربون  ق��ال 
"الرسالة استوعبت، وليس مهماً كم تظاهرة ستسير.  األمر املهم هو االهتمام 
باألفعال".  ووفقاً للمقربني من نتنياهو، فإن رئيس احلكومة عّبر عن تصميمه 
على تطبيق جميع التوصيات التي ستقدمها "جلنة تراختنبرغ" التي شكلها 
لتستمع إلى مطالب احملتجني.  وقال نتنياهو إنه "خالفاً ملا يعتقدون، فإنني 
ما  لتطبيق  استعدادي  م��دى  يدركون  ال  وه��م  كثيرة،  تغييرات  إج��راء  أعتزم 

ستتم التوصية به".
التظاهرات، قررت قيادة االحتجاجات تفكيك معسكرات  وفي موازاة جناح 
اخليام في املدن والبلدات اإلسرائيلية، وأولها معسكر اخليام في جادة روتشيلد 
االحتجاجات.   ش��رارة  وأشعل  املاضي،  متوز   14 في  أقيم  الذي  أبيب،  تل  وسط 
في  قياديني  عن  الكبرى،  التظاهرات  غداة  أحرونوت،  يديعوت  صحيفة  ونقلت 
ولفت  أخ���رى.   مرحلة  إل��ى  ستنتقل  االحتجاجات  إن  قولهم  االحتجاج  حركة 
معسكر  "ك��ل  وأن  االح��ت��ج��اج،  خيام  جميع  تفكيك  يتم  ال  ق��د  أن��ه  إل��ى  محتجون 

خيام سيعمل وفقاً لرغبته ومبا يتالءم مع طريقة االحتجاج التي اختاروها ... 
بدأت  االحتجاجات  فإن  اخليام،  معسكرات  من  قسم  تفكيك  من  الرغم  على  لكن 

وحسب".
مستقبل االحتجاجات

ال��ص��ع��ب م��ع��رف��ة مستقبل ه��ذه  أن���ه م��ن  إل���ى  ال��ت��ق��اري��ر اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  تشير 
االح���ت���ج���اج���ات، وذل�����ك ألس���ب���اب ع�����دة، أول���ه���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اخل���الف���ات ب���ني ق���ادة 
االح��ت��ج��اج��ات، مثلما ب��رز ذل��ك ف��ي خ��ط��اب رئ��ي��س احت���اد ال��ط��الب اجلامعيني، 
إيتسيك شمولي.  وسبب آخر يتعلق بالتفاعالت األمنية والسياسية في املنطقة.  
فخالل التصعيد األمني في قطاع غزة، الذي أعقب هجمات "إيالت"، في منتصف 
شهر آب املاضي، بدا وكأن االحتجاجات خمدت.  وليس واضحاً كيف سيتصرف 
الفلسطيني  للمسعى  اندالع تظاهرات فلسطينية تأييداً  اإلسرائيليون في حال 
في األمم املتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية ابتداء من 20 أيلول اجلاري.  
التي تتحكم بجزء كبير من  االقتصادية  النخب  بأداء  وهناك سبب آخر يتعلق 

االقتصاد اإلسرائيلي.
ضوء  في  السياسي  نتنياهو  مبستقبل  يتعلق  فيما  اآلراء  تناقضت  كذلك، 
الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو،  االحتجاجات.  ويرى البعض أن مؤيدي حزب 
مع  وتعاطفوا  التلفاز  عبر  شاهدوها  لكنهم  الكبرى  التظاهرات  في  يشاركوا  لم 
مطالبها.  من اجلهة األخرى، أظهر استطالع للرأي، نشرته اإلذاعة اإلسرائيلية 
في األول من أيلول اجلاري، أنه في حال جرت االنتخابات العامة اآلن، فإن أغلبية 
اإلسرائيليني  أن  على  يدل  ما  احلالي،  التحالف  ألح��زاب  ستصوت  اإلسرائيليني 
ويشار  احلالية.   احلكومة  ظل  في  لكن  اقتصادياً   – اجتماعياً  تغييراً  يريدون 
بني  الربط  ع��دم  اآلن،  حتى  تعمدوا،  االحتجاجات  ق��ادة  أن  إل��ى  السياق  ه��ذا  في 
االحتجاجات والسياسة.  فهم ال يربطون، مثالً، بني رصد معظم موارد إسرائيل 
الرفاه  ب��ني  يربطون  ال  أنهم  كما  االجتماعي.   ال��رف��اه  حساب  على  لالستيطان 

االجتماعي وميزانية األمن، التي تضمن استمرار االحتالل.

العمل  ح��زب  عن  الكنيست  وعضو  السابق  ال��وزي��ر  ك��ان  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
احتجاجات  ان��دالع  مع  ستشكل  االحتجاجات  أن  من  ح��َذّر  اليعازر،  بن  بنيامني 
إسرائيل  قيام  منذ  تعقيداً  األكثر  الطوارئ  حالة  أيلول  في  متوقعة  فلسطينية 
ال��ي��ع��ازر، وه��و ج��ن��رال متقاعد ت��ول��ى ف��ي املاضي  ال��ع��ام 1948.  وق���ال ب��ن  ف��ي 
"االحتجاجات  إن  اإللكتروني،  أحرونوت  يديعوت  ملوقع  الدفاع،  وزير  منصب 

مواقف متباينة في أوساط فلسطينيي 48 حيال املشاركة في االحتجاجات
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االجتماعية ما زالت في بدايتها فقط، وهذه حالة الطوارئ األكثر تعقيداً منذ 
حرب التحرير )في العام 1948( وحتى اليوم".

االحتجاجات  موجة  من  متأثرة  إسرائيل  في  االحتجاجات  أن  وأض��اف 
الكبرى في العالم العربي، "وفي أيلول ستحدث احتجاجات لم نشهد مثيالً 
لها، فطاقات الفلسطينيني لم تتحرر بعد، وهي في الطريق.  وال ميكنهم أن 
يكونوا الوحيدين الذين ال يحررون طاقاتهم في العالم العربي، بينما عندنا 

يوجد رابط بني املشكلة االجتماعية وتلك السياسية".
ورأى بن اليعازر أن "ما يحدث في إسرائيل هو جزء من األجواء العامة، 
وفجأة أدرك املواطن أنه قوي وأن لديه قوة، بينما احلديث يدور عن زعماء 
هم فقاعات صابون.  وباإلمكان إقامة عالقة بني ميدان التحرير )في القاهرة( 
ومتحف تل أبيب، وبني )الرئيس املصري املخلوع حسني( مبارك ونتنياهو.  
لكن ما يحدث فعالً هو أن شباناً نهضوا إلحداث التغيير هنا وهناك، وقوة 
الشعب، من دون سالح أو أي شيء آخر، حتولت إلى قوة عظيمة.  وحتى 
اليوم كان هذا الشعب مثل املاعز، وذهب إلى اليمني واليسار )السياسيني( 

وإلى احلرب أو قوات االحتياط".
ل��م يأخذ رئيس  إذا  إن��ه "ل��ن ينتج ش��يء ع��ن ذل��ك  ق��ال  اليعازر  ب��ن  لكن 
احلكومة األمور بني يديه.  وعليه أن يدير األمور وحده مثلما فعل )رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحاق( رابني في العام 1992 ... عندما أصدر 
من  امليزانية  ونقل  املستوطنات(  في  )أي  املناطق  في  البناء  بتجميد  أم��راً 
والبنى  الشابة  ل��ألزواج  البناء  على  رّكز  وعندها  البالد،  داخل  إلى  املناطق 
التحتية".  وأكد بن اليعازر أن "املليارات تذهب إلى املستوطنات وال تزال 
تذهب إلى هناك، وإذا لم يوقفوا هذا األمر على األقل حتى يتم التوصل إلى 

تسوية بيننا وبني الفلسطينيني فإنه ستحدث كارثة هنا".
نتنياهو ستستمر حتى  أن والي��ة  اليعازر  بن  ق��ّدر  ذل��ك،  الرغم من  على 
االحتجاجات  هذه  فإن  عادية  أح��وال  "في  ألنه  قلق  إنه  قال  لكنه  نهايتها.  
إيلي  الداخلية(  لكن بوجود )رئيس حزب شاس ووزير  قد تسقط حكومة 
يشاي و)وزير اخلارجية افيغدور( ليبرمان وخماسية أيهود باراك )الذين 
انشقوا عن حزب العمل( التي تسجد لليمني يومياً، فإنه ليس لدى نتنياهو 

أي تخوف" من احتمال سقوط حكومته.
ودعا إلى تقليص ميزانية األمن إلى جانب جتميد البناء في املستوطنات، 
مشيراً إلى أنه "توجد عالقة متبادلة بني املناعة الوطنية والقدرة على إعالة 
بيتك.  وقد خرجنا دائماً إلى احلروب عندما كنا نعرف أن البيت جيد، لكن 
الوضع اليوم ليس على هذا النحو، فاجليش اإلسرائيلي قوي وال توجد لدي 
الوضع  أمام اختبار، بينما  الوقوف  إلى  مشكلة مع اجليش، لكنه سيضطر 

االقتصادي كما هو اآلن".

خالفات داخل األقلية العربية
السياسية  القوى  داخ��ل  خالفات  ب��رزت  االحتجاجات،  هذه  خضم  وفي 
اجلبهة  تدعو  جهة،  من  إس��رائ��ي��ل.   في  العربية  األقلية  ساحة  في  الفاعلة 
الدميقراطية للسالم واملساواة، ومن ضمنها احلزب الشيوعي اإلسرائيلي، 
إل���ى أوس���ع م��ش��ارك��ة ف��ي االح��ت��ج��اج��ات، س���واء بنصب م��ع��س��ك��رات خيام 
االحتجاج في املدن والقرى العربية أو من خالل املشاركة في تظاهرات تل 
أبيب.  وتعتبر اجلبهة أن مشاركتها في االحتجاجات، وبخاصة تلك املركزية 
التي جتري في تل أبيب والقدس وحيفا، ال جتعلها تتنازل عن خصوصيتها 
العربية، السيما  األقلية  التي متيز  املتعلقة باألوضاع  السياسية ومطالبها 
مسطحاتها  وزي���ادة  العربية  وال��ق��رى  امل��دن  في  البيوت  ه��دم  سياسة  وق��ف 
نفسها  تصف  اجلبهة  أن  إل��ى  ويشار  العربية.   األراض���ي  م��ص��ادرة  ووق��ف 
اليساري  اليهود يعتبرون اجلناح  – عربي، ونشطاؤها  أنها حزب يهودي 

الراديكالي في حركة االحتجاج.
من اجلهة األخرى، هناك حزب التجمع الوطني الدميقراطي، الذي يقول 
التيار القومي، واحلركة اإلسالمية.  وهاتان القوتان ال تشاركان  إنه ميثل 
موجة  أن  التجمع  ويعتبر  أبيب.   تل  في  املركزية  االحتجاج  نشاطات  في 
االحتجاج في إسرائيل ال متثل ثورة في املفاهيم وهي تنضوي حتت مظلة 
فإن  االجتماعية"،  "ال��ع��دال��ة  بشعار  يتعلق  وفيما  الصهيوني.   اإلج��م��اع 
االحتجاجات،  قيادة  بها  تلتزم  لم  استحقاقات  األم��ر  لهذا  أن  ي��رى  التجمع 
العرب.   املواطنون  وه��م  فقراً  الفئات  ألكثر  بداية  تكون  العدالة  أن  وأولها 
وطرح التجمع في بيان، أصدره في بداية آب املاضي، 15 مطلباً يتعلق األول 
منها بضمان عودة املهجرين )الذين يعيشون في إسرائيل( إلى قراهم وبناء 
هدم  ووقف  بها،  املعترف  غير  بالقرى  باالعتراف  طالب  كما  فيها.   بيوتهم 

البيوت ومصادرة األراضي.
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حركة االحتجاج اإلسرائيلية تدفع مئات اآلالف نحو الشوارع .. وخالفـــات قــــــــــــــادتها تهدد مستقبلها
أنطون شلحت

ألف   400 م��ن  أكثر  فيها  اش��ت��رك  التي  الكبرى  التظاهرات  شكلت   )*(
لدعوة  تلبية   ،2011 أيلول   3 يوم  إسرائيل  من  متعددة  أنحاء  في  شخص 
أساسها  في  كان  واملطلبية  االجتماعية  االحتجاج  حملة  قيادة  عن  ص��ادرة 
تطلع لم يتحقق إلى تعبئة تظاهرة مليونية، إشارة قوية إلى أن هذه احلملة 
آخر،  إشعار  حتى  بقوة  حاضرة  ستبقى  الفائت  متوز   14 في  انطلقت  التي 
عن  والفقيرة،  الوسطى  للطبقات  املعيشية  احل��ال��ة  حتسني  شعار  راف��ع��ة 
االقتصادية-  السياسة  جوهر  شأن  في  مغاير  اجتماعي  عقد  اعتماد  طريق 
بتوزيع  يتعلق  فيما  وبخاصة  احلكومة،  تقّرها  التي  للدولة  االجتماعية 
الفجوات  وتقليص  املتعددة،  االجتماعية  الفئات  على  االقتصادي  العبء 
السكن  ظ��روف  وحتسني  امل��س��اواة،  انعدام  أوض��اع  ومحاربة  املداخيل،  في 

وجهازي الصحة والتربية والتعليم.
االجتماعي  ال��ع��ق��د  ب��ش��أن ج��وه��ر  اجل���دل  أن يستمر  امل��ت��وق��ع  م��ن  ك��ذل��ك 
املرغوب، الذي تأتى عنه حتى اآلن صعود أصوات كثيرة ترى أن الكفاح من 
أجل السكن والعيش الكرمي وضد غالء املعيشة، والذي جاءت هذه احلملة 
لتشكل وقوداً له، ال ُبّد من أن يسير إلى جانب الكفاح من أجل السالم وإنهاء 
االحتالل، وذلك ألن عدم املباالة مبعاناة الفلسطينيني هو الوجه اآلخر لعدم 
املباالة مبعاناة الطبقات الضعيفة ومبصاعب الطبقة الوسطى، وألنه على 
النيو- االقتصادية  السياسات  ف��ي  كامنة  األس���اس  املشكلة  أن  م��ن  ال��رغ��م 
التزامات  تهميش  وإل��ى  ال��ع��ام،  اإلن��ف��اق  تقليص  إل��ى  تسعى  التي  ليبرالية 
تغيير  في  فعالً  الراغبني  أن  إال  األس��اس،  وحاجاتهم  مواطنيها  إزاء  الدولة 
امليزانيات املخصصة  التغاضي عن مشكلة  الدولة ال ميكنهم  سلّم أولويات 
للمستوطنات في املناطق احملتلة، وجتاهل مسألة تضخم امليزانية األمنية، 
التمييز  وسياسة  االحتالل،  مع  تترافق  التي  التقتير  سياسة  أن  عن  فضالً 
التي متارس ضد الفلسطينيني من سكان إسرائيل، تؤديان إلى إحلاق ضرر 

فادح مبفهوم العدالة االجتماعية.
في  القانون  أستاذ  غ��روس،  إي��ال  البروفسور  خاطب  الصدد،  ه��ذا  وف��ي 
جامعة تل أبيب، الذين يعتبرون أنهم يخوضون عبر حملة االحتجاج هذه 
حتقيق  ميكن  ال  إنه  قائالً  اشتراكي-دميقراطي  نظام  إنشاء  أجل  من  نضاالً 
ذل��ك ف��ي ظ��ل االح��ت��الل، ذل��ك أن فصل امل��وض��وع االق��ت��ص��ادي ع��ن امل��وض��وع 
السياسي هو فصل مصطنع وغير ممكن.  وبرأيه، يتعنّي على املواطنني في 
الوقت نفسه أن يستيقظوا ويدركوا أن احلكومة اإلسرائيلية احلالية ال تعمل 
ملصلحتهم حتى على صعيد السياستني اخلارجية واألمنية، كما أنها ال تعمل 
من أجل السالم وال من أجل منع وقوع احلرب.  ولدى تساؤله عما إذا كانت 
في  جوهري  تغيير  حتقيق  في  املطاف  نهاية  في  تنجح  سوف  احلملة  هذه 
الصعب حتقيق مثل  أن من  االجتماعية-االقتصادية، شّدد على  السياسات 
التغيير  حتقيق  ميكن  ال  أن��ه  عن  فضالً  احلكومة،  ه��ذه  ظل  في  التغيير  ه��ذا 

املطلوب من دون نشوء وعي يضفي بعداً سياسياً على احلراك احلالي.
بجدية  يتعامل  واح��د  محلل  إيجاد  الصعب  من  فإنه  األم��ر،  واق��ع  وف��ي 
مع احتمال تغيير السياسة العامة للحكومة، أو حتى مع فكرة العودة إلى 
خدمات  أو  كبيرة  مرافق  خصخصة  عن  التراجع  فكرة  أو  ال��رف��اه"،  "دول��ة 

عمومية.
بنيامني  احلكومة  رئيس  سيفعله  ما  أقصى  أن  على  إجماع  شبه  وثمة 
إل���ى احمل��ت��ج��ني ع��ل��ى مشكالت  ال��ف��ت��ات  نتنياهو ه��و م��ا ي��ل��ي: ت��ق��دمي ب��ع��ض 
بحجة  متذرعاً  مؤقتة  بصورة  االقتصادي  برنامجه  كبح  الوسطى؛  الطبقة 
األزمة االقتصادية العاملية األخيرة التي جتتاح الواليات املتحدة وأوروبا؛ 
أن  املتوقع  الذي من  أيلول احلالي،  أح��داث شهر  إمكان  أن يكون في  انتظار 
من  فلسطينية  دول��ة  إقامة  املتحدة  األمم  في  العامة  اجلمعية  خالله  تؤيد 
جانب واحد بناء على طلب السلطة الفلسطينية، أن تصرف النظر عن حملة 
االحتجاج، وأن يعود املوضوع الفلسطيني إلى أداء دوره في تأجيج اإلجماع 
األوضاع  عن  مبنأى  السياسية-األمنية  الغايات  حول  الصهيوني  القومي 

االقتصادية-االجتماعية.
االعتصام  خيم  ف��ي  احملتجني  أن  بحق  ي���رون  كثيرين  ف��إن  ه���ذا،  م��ع 
واملشتركني في التظاهرات يشكلون "أمالً جديداً لدولة إسرائيل"، وكذلك 
أعمال  ج��دول  تغيير  على  قدرته  من  يائساً  ب��ات  ال��ذي  سناً  األكبر  للجيل 
الدولة.  لكن بعض هؤالء يؤكد في الوقت ذاته أنه كي ترتقي التحركات 
م��واج��ه��ة خمس  م��ن  ُب���ّد  ق��ام بها احمل��ت��ج��ون نحو مرحلة ج��دي��ة، ال  ال��ت��ي 

مشكالت رئيسة:
ل��ل��ح��م��ل��ة، وه���ي مشكلة  ق��ي��ادة م��وح��دة  األول�����ى- مشكلة ع���دم وج����ود   -
واألجهزة  الزعامات  إزاء  حساسية  لديه  احل��راك  هذا  مثل  ألن  عويصة 
أنه من دون وجود قيادة سيبقى من الصعب التوصل  واملؤسسات، إالّ 

إلى اتفاقات والدخول في مفاوضات.
مبا  احملتجون  سيقبل  مدى  أي  إلى  بالسؤال:  مرتبطة  مشكلة  الثانية-   -
سيقدمه نتنياهو فيوقفون احتجاجهم، أم أنهم سيستمرون فيه من أجل 

حتقيق إجنازات أكبر كثيراً؟
علناً  الكالم  يستطيعون  ال  فاحملتجون  املستوطنني،  مشكلة  الثالثة-   -
على مصدر املال الذي سيلبي مطالبهم، حيث من املعروف أن هذا املال 
ميكن أن يأتي من ثالثة مصادر هي: املستوطنون؛ احلريدمي )املتدينون 
املعتصمون  ويتخوف  الضخمة.   الدفاع  وزارة  ميزانية  املتشددون(؛ 

ُيتهموا بأنهم "ي��س��اري��ون"، لكنهم  ق��ول ذل��ك ك��ي ال  ف��ي  امل��ج��اه��رة  م��ن 
سيضطرون الحقاً إلى التحدث عن هذه األمور بوضوح.

اآلن ال  فاملطالب حتى  ن��ظ��رة ش��ام��ل��ة.   إل��ى  االف��ت��ق��ار  ال��راب��ع��ة- مشكلة   -
تزال ُتطرح بصورة منفصلة وال تشمل الُبعد السياسي، واملطلوب من 
احملتجني وضع هذه التفصيالت كلها ضمن إطار نظرة شاملة، وعليهم 
أن يقدموا ألنفسهم وللجمهور العريض صورة عن الدولة التي يرغبون 
التي تعانيها  السياسية  أن تشمل هذه الصورة املشكالت  فيها، ويجب 
وتعتبر  بل  االجتماعية-االقتصادية،  األوض��اع  على  وتنعكس  الدولة 

مسبباً رئيساً لها.
اخلامسة- مشكلة والدة قوة سياسية جديدة، إذ من الواضح أن ضغط   -
احلقيقي  التغيير  لكن  كثيرة،  منجزات  حتقيق  ميكنه  الشعبية  القاعدة 
إلى أنه من الصعب  ال يتحقق إال على املستوى السياسي فقط.  ونظراً 
نظرهم،  وجهات  مع  تتعارض  قوانني  بإصدار  الكنيست  أعضاء  إقناع 
يحني  أن  وق��ب��ل  الكنيست.   أع��ض��اء  تغيير  ه��و  ببساطة  امل��ط��ل��وب  ف��إن 
إذا كانوا  ما  أن يقرروا  املقبلة، على احملتجني  العامة  االنتخابات  موعد 
كبيرة  ق��وة  سيشكلون  ك��ان��وا  إذا  وم��ا  االن��ت��خ��اب��ات،  ه��ذه  سيخوضون 

جديدة من شأنها أن تغير اخلريطة احلزبية من أساسها.
لعقد  مغايرة  صيغة  إسرائيل  في  أخ��رى  ق��وى  تطرح  ذل��ك،  م���وازاة  في 
جميع  تضم  قومية  ط���وارئ  حكومة  تأليف  فحواها  اجتماعي-سياسي، 
و"إسرائيل  و"الليكود"  "كادميا"  -وهي  العلمانية  الصهيونية  األح��زاب 
العملية  إزاء  بينها  فيما  اخل��الف��ات  نبذ  أس���اس  على  و"ال��ع��م��ل"-  بيتنا" 
العملية،  ه��ذه  مستقبل  ش��أن  ف��ي  االت��ف��اق  ع��دم  على  واالت��ف��اق  السياسية، 
والهدف  االقتصادية-االجتماعية.   األول��وي��ات  سلم  تغيير  على  والتركيز 
األساس من وراء صيغة كهذه هو عدم حتميل رئيس احلكومة وحده وزر 
املسؤولية، سواء عن تدهور األوضاع املعيشية في إسرائيل، أو عن إيجاد 

احللول الكفيلة بوقف هذا التدهور.
وكان نتنياهو في التصريحات التي تطّرق خاللها إلى حملة االحتجاج 
هذه، قد أكد أن الفجوات االجتماعية-االقتصادية في إسرائيل كبيرة للغاية، 
الفتاً  أسرهم،  إعالة  في  بالغة  صعوبة  يواجهون  كثيرين  إسرائيليني  وأن 
الفجوات،  هذه  تقليص  إلى  جهة،  من  تسعى،  اإلسرائيلية  احلكومة  أن  إلى 
في  املالي  واالستقرار  االقتصادي  النمو  على  احلفاظ  إلى  أخ��رى  جهة  ومن 
االجتماعية  للمشكالت  حلول  إيجاد  من  مهرب  ال  أنه  على  مشدداً  إسرائيل، 
املتفاقمة، لكن في الوقت نفسه ال يجوز خرق اإلطار احملدد للميزانية العامة.  
برئاسة  عينه  ال��ذي  املهنيني  اخلبراء  لفريق  املديح  احلكومة  رئيس  وك��ال 
البروفسور مانويل تراختنبرغ، واملكلف صوغ التوصيات احملددة املتعلقة 
بحل مشكالت الطبقة الوسطى، مشيراً إلى أن الفريق يقوم مبهماته بصورة 

أساسية وجادة.
بني  ت��وازن  هناك  يكون  أن  على  سيحرص  أنه  هذه  تصريحاته  وتعني 
االستنتاجات التي سيتوصل إليها فريق اخلبراء املهنيني هذا، وبني احلاجة 
إلى احلفاظ على االستقرار االقتصادي في إسرائيل، أي أنه ال يتعهد بتطبيق 

استنتاجات هذا الفريق.
بناء على ذلك، رأت مصادر إعالمية إسرائيلية أن رئيس احلكومة تراجع 
أمام تراختنبرغ بأن يغّير مواقفه األساسية جتاه كل ما يتعلق  عن تعهده 

بتغيير سلم أولويات احلكومة في املجالني االقتصادي واالجتماعي.
وأض��اف��ت ه���ذه امل��ص��ادر أن ه���ذا األم���ر وح���ده ي��ب��ّرر إق����دام ق��ي��ادة حملة 
الفريق  من  بديل  مهني  فريق  تشكيل  على  واملطلبية  االجتماعية  االحتجاج 
احلكومي، وبخاصة أن رئاسة الفريق البديل أكدت أن تغيير سلم أولويات 
أن  إل��ى  اإلش���ارة  )جت��در  االقتصادي  باالستقرار  ض��رراً  يلحق  لن  احلكومة 
قيادة حملة االحتجاج أعلنت تشكيل فريق مهني بديل من الفريق احلكومي، 
يتألف من تسعة طواقم فرعية تضم أكثر من ستني شخصاً، معظمهم أساتذة 
جامعيون في مجاالت متعددة، ومسؤولون سابقون.  ويقف على رأس هذا 
بنك  األسبق حملافظ  األول  النائب  آفي�ا سفيباك،  البروفسور  الفريق كل من 
إسرائيل املركزي، والبروفسور يوسي يونا من جامعة بن غوريون في بئر 
السبع.  وقال هذا األخير عقب تشكيل الفريق إن القيادة اإلسرائيلية نسيت 
أن االقتصاد يجب أن يعمل خلدمة املجتمع بفئاته كلها، بينما أشار سفيباك 
يكون  مجتمع  لبلورة  عملية  توصيات  سيصوغ  البديل  الفريق  هذا  أن  إلى 
اإلسرائيلية  احلكومة  أن  مؤكداً  املتطرفة،  الرأسمالية  هيمنة  من  متحرراً 
يتعلق  ما  كل  في  العريض  اإلسرائيلي  للجمهور  احلقيقة  تقول  ال  احلالية 

مبوضوع توزيع العبء االقتصادي(.
وكتبت صحيفة هآرتس في مقال افتتاحي خاص: إذا كان نتنياهو ينوي 
دولة  ترميم  ملصلحة  النيو-ليبرالية  سياسته  مبادئ  عن  يتخلى  أن  فعالً 
الرفاه، فإن ما يتوجب عليه فعله قبل أي شيء هو أن يعرب عن ثقته الكاملة 
أعضاء  ومبسؤولية  نفسه  هو  عّينه  الذي  املهنيني  فريق  رئيس  مبسؤولية 
الفريق عن االستقرار االقتصادي في إسرائيل، ذلك بأن أي تصريح يشكك 
في تعهداته بشأن استنتاجات هذا الفريق يلحق ضرراً بالغاً بصدقية رئيس 

احلكومة وفريق املهنيني معاً.
غير أن نتنياهو ال يفعل ذلك إلى اآلن، في حني أن السؤال املتعلق بالُبعد 
السياسي حلملة االحتجاج االجتماعية واملطلبية ما زال ضمن املسكوت عنه.

الُبعد السياسي املفقود حلملة االحتجاج االجتماعية في إسرائيل
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في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة القضايا واحلقوق املعطلة في ظل 
بناء  إعادة  بتأجيل  مروراً  التوافق،  حكومة  تشكيل  استعصاء  من  االنقسام؛ 
انتهاء  وليس  التشريعي،  املجلس  انعقاد  وعدم  األمنية،  املؤسسة  وتوحيد 
عباس  محمود  الرئيس  أص��در  والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات  بتأجيل 
مرسوماً بتأجيل إجراء االنتخابات احمللية في محافظات الضفة الغربية إلى 

حني توفر األجواء والظروف املناسبة إلجرائها في جميع احملافظات.
بعد  املاضي:  آب  من  العشرين  الثاني  في  صدر  ال��ذي  املرسوم  في  وج��اء 
واالط���الع  الفلسطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  ملنظمة  األس��اس��ي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  االط����الع 
 2003 لسنة  املعدل  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  األساسي  القانون  على 
رقم  احمللية  الهيئات  مجالس  انتخاب  ق��ان��ون  على  واالط���الع  وتعديالته، 
احمللية  ال��ه��ي��ئ��ات  ق��ان��ون  ع��ل��ى  واالط����الع  وت��ع��دي��الت��ه،   2005 لسنة   )10(
ال����وزراء  مجلس  ق���رار  ع��ل��ى  واالط����الع  وت��ع��دي��الت��ه،   1997 لسنة   )1( رق���م 
إج����راء  م���وع���د  ب���ش���أن   2011 ل��ل��ع��ام  )13/97/01/م.و/س.ف(  رق����م 
ال���وزراء  مجلس  ق��رار  على  واالط���الع  احمللية،  الهيئات  مجالس  انتخابات 
إج��راء  م��وع��د  تأجيل  ب��ش��أن   2010 للعام  )01A52//13/م.و/س.ف( 
تأجيل تشكيل احلكومة  إلى  الهيئات احمللية، وباإلشارة  انتخابات مجالس 
الوطنية،  والوحدة  املصاحلة  وحتقيق  االنقسام  إنهاء  جهود  في  للمساهمة 
ودعماً للجهود الوطنية والعربية املبذولة إلنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة 
الفرصة  وإلعطاء  ذلك،  لتحقيق  األجواء  توفير  ولغايات  الوطنية،  والوحدة 
االن��ت��خ��اب��ات في  امل��رك��زي��ة الستكمال اجل��اه��زي��ة إلج���راء  االن��ت��خ��اب��ات  للجنة 

محافظات الوطن كافة، قررنا ما يلي:

مادة )1(
املقرر  الشمالية  احملافظات  في  احمللية  االنتخابات  إج��راء  موعد  تأجيل 
في  إلج��رائ��ه��ا  املناسبة  ال��ظ��روف  ت��واف��ر  ح��ني  إل��ى   2011/10/22 بتاريخ 

محافظات الوطن كافة، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )2(
القرار،  ه��ذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  املختصة  اجلهات  على 

ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.
إج��راء  إمكانية  فترة من اجل��دل واحل��دي��ث ح��ول  الرئيس ج��اء بعد  ق��رار 
من  والعشرين  الثاني  في  مقرراً  كان  ال��ذي  موعدها  في  احمللية  االنتخابات 
شهر تشرين الثاني، وأصبح مؤجالً إلى أجل غير مسمى، بني فصائل سياسة 
ممثلة  إسالمية  وفصائل  جهة،  من  التحرير  منظمة  حتت  منضوية  وحزبية 

بحركة "حماس" واجلهاد اإلسالمي من جهة أخرى.
ويعد هذا التأجيل لالنتخابات احمللية الرابع من نوعه في غضون عامني، 
حيث أجلت االنتخابات للمرة األولى في شهر شباط من العام 2009، ومن ثم 
في العاشر من شهر حزيران من العام 2010، وفي شهر أيار من العام 2011 
مت تأجيلها للمرة الثالثة، ثم مت تأجيلها في املرة الرابعة بعدما كانت مقررة 

في الثاني والعشرين من شهر آب من العام احلالي.
أعلنت عن  املركزية  االنتخابات  أن كانت جلنة  التأجيل بعد  وصدر قرار 
التسجيل والنشر واالعتراض لالنتخابات احمللية، وذلك في  انطالق عملية 
الضفة  محافظات  في  االنتخابات  فيها  ستجرى  التي  احمللية  الهيئات  مقار 
إطالق  إل��ى  اإلش��ارة  دون  محلية،  هيئة   295 عددها  والبالغ  فقط،  الغربية 

عملية التسجيل والنشر في قطاع غزة.
تؤكد  تصريحات  االنتخابات  بتأجيل  الرئاسي  املرسوم  سبق  قد  وك��ان 
لها عالقة  إن  قالت  االنتخابات، ألسباب  إج��راء هذه  رفض حركة "حماس" 
حني  إل��ى  بتأجيلها  ومطالبتها  وإمت��ام��ه��ا،  املصاحلة  بتنفيذ  رئيسي  بشكل 

حتقيق ذلك.
االنتخابات  بتأجيل  الرئيس  قرار  جاء  السياق،  هذا  في  نشر  ما  وحسب 
إجرائها،  على  غزة  قطاع  على  تسيطر  التي  "حماس"  حركة  اعتراض  عقب 
وذلك خالل اجتماع بني وفدي حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة، حيث 
الوطنية،  الفصائل  باقي  من  رفضاً  القي  ذلك  أن  إال  تأجيلها،  األخيرة  طلبت 
التي أكدت حق املواطن بانتخاب ممثليه في املجالس احمللية، فيما انقسمت 

املؤسسات احلقوقية بني مؤيد ومعارض.

أنها  صحيح أن الشارع الغزي ال ينظر لقضية االنتخابات احمللية، على 
املصاحلة،  إمت��ام  قبل  حدوثها  يتوقع  أو  ال��ق��ري��ب،  ف��ي  حتقيقه  ميكن  ح��دث 
وتسود حالة من اليأس واإلحباط فيما يتعلق مبمارسة احلق االنتخابي في 
لقمة  فالبحث عن  التشريعية بشكل عام،  أو  القيادات؛ سواء احمللية  اختيار 
العيش وسبل التخفيف من احلصار وحتى مقارعة العدوان اإلسرائيلي هو 

أكثر ما ينشغل به مواطنو القطاع.
أبرز ما انعكس مع صدور القرار الرئاسي هو التغيير اجلذري في موقف 
حركة "فتح" التي يترأسها الرئيس عباس، صاحب قرار التأجيل، فقد كانت 
وعملت  السابق،  موعدها  ف��ي  االنتخابات  إج���راء  ق��رار  بشدة  تؤيد  احل��رك��ة 
بجهد كبير مع باقي الفصائل من أجل ذلك، لكنها عادت وأيدت قرار الرئيس 
بالتأجيل، الذي وجد قبوالً في أوساط التيارات اإلسالمية غير املنضوية في 
منظمة التحرير، ومعارضة شديدة عند باقي الفصائل الوطنية في املنظمة.  
الداخلية حلركة "فتح" ال  األوض��اع  أن  إلى  التقديرات تشير  أن بعض  غير 
وأنها  الغربية،  الضفة  في  االنتخابات  خلوض  جاهزيتها  دون  حتول  ت��زال 
من  املنافسة  القوائم  أم��ام  البلديات  كبرى  في  االنتخابات  خسارة  تخشى 
اليسار واملستقلني، حتى في ظل عدم مشاركة حركة "حماس" في  فصائل 

هذه االنتخابات.

ترحيب وتأييد
مفوض  "فتح"،  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو  العالول،  محمود  وق��ال 
جرت  قد  احمللية  االنتخابات  تأجيل  أو  إج��راء  قضية  إن  والتنظيم:  التعبئة 
مناقشتها مع وفد حركة "حماس"، الذي طلب خالل حوار القاهرة األخير أن 

تكون االنتخابات احمللية في آن واحد في غزة والضفة.
االنتخابات  هذه  إج��راء  تأجيل  طلب  "حماس"  وفد  أن  العالول  وأض��اف 
حلني إمتام املصاحلة والتمكن من إجرائها في التوقيت نفسه في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
إطار  أنه جاء في  إلى  بالتأجيل، مشيراً  الرئيس  لقرار  وأع��رب عن دعمه 

توفير أجواء أكثر إيجابية أمام عملية املصاحلة.
وقال إن الرئيس كان قد كلَّف عزام األحمد، عضو اللجنة املركزية حلركة 
"فتح"، ورئيس وفدها في حوار املصاحلة، بإجراء مشاورات مع الفصائل 

العمل  فصائل  م��ن  الكثير  أن  م��ؤك��داً  االن��ت��خ��اب��ات،  تأجيل  بهدف  الضفة  ف��ي 
الوطني التي أجرت حركة "فتح" معها نقاشات "تفهمت املوقف واألسباب 

التي دفعت إلى إصدار قرار التأجيل".
ارتياحه  عن  اإلس��الم��ي،  اجلهاد  حركة  في  القيادي  حبيب،  خضر  وعبر 
محلية  انتخابات  أية  إن  برملانية":  ل�"آفاق  حديث  في  وقال  التأجيل،  لقرار 
الفلسطيني مبا يتيح  البيت  إلى توافق وطني وترتيب  أو تشريعية حتتاج 

للشعب إبداء رأيه بشكل حر ودون مضايقات.
وأض�����اف: ن���رى ف��ي ح��رك��ة اجل��ه��اد اإلس���الم���ي أن إج����راء ان��ت��خ��اب��ات في 
تأثير  وذات  قوية  فلسطينية  قوى  سيحرم  كان  الغربية،  الضفة  محافظات 
من املشاركة فيها، وبالتالي ستغيب حرية التعبير، األمر الذي سيؤثر على 

نتيجة االنتخابات.
وأكد مشاركة حركة اجلهاد اإلسالمي في االنتخابات احمللية في حال مت 

عقد مصاحلة شاملة وحتقق الوفاق الوطني الكامل.
وعلى الرغم من عدم صدور موقف رسمي من حركة "حماس" عقب قرار 
ترحيباً  أبدت  فإنها  الضفة،  في  احمللية  االنتخابات  بتأجيل  عباس  الرئيس 
أن  إلى  منوهة  ذل��ك،  في  تسهب  أن  دون  االنتخابات  تأجيل  بقرار  معلن  غير 
القرار جاء "استجابة لضغوط الشارع الفلسطيني" بهدف إمتام املصاحلة.

غير أن محمود الزهار، عضو املكتب السياسي حلركة "حماس"، كان قد قال 
في تصريحات قبل صدور القرار، إن "حماس" ال ميكنها أن تشارك في االنتخابات 

احمللية دون تطبيق بنود اتفاق املصاحلة املوقع في القاهرة منذ أيار املاضي.
وأشار إلى أن تلك االنتخابات حتتاج إلى حكومة توافقية تقوم برعايتها، 
امل��رك��زي��ة وم��ح��ك��م��ة قضايا  االن��ت��خ��اب��ات  إع����ادة تشكيل جل��ن��ة  إل���ى  إض��اف��ة 

االنتخابات بالتوافق.

مراكز حقوقية تبارك
في  حقوقية  مراكز  ل��دى  بقبول  احمللية  االنتخابات  تأجيل  ق��رار  وحظي 
مجدداً  بالقرار،  اإلنسان  حلقوق  الفلسطيني  املركز  رحب  حيث  غ��زة،  قطاع 
أم عامة، ال ميكن  أكانت محلية  االنتخابات سواء  أن  التأكيد على موقفه من 
إلج��راء  املناسبة  الشروط  وتوفير  الوطنية،  املصاحلة  إمت��ام  قبل  إج��راؤه��ا 

انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبني.

تأجيلها مبرسوم رئاسي يحبط الكثير من التوقعات

بني رفض وترحيب .. االنتخابات احمللية تضاف إلى »رهائن« املصاحلة املعلقة
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ومتنى املركز في بيان أصدره يوم 24 آب املاضي، أن يكون هذا القرار 
والوحدة  املصاحلة  وحتقيق  االنقسام  إنهاء  جهود  في  املساهمة  أجل  من 
األج��واء  وتوفير  املبذولة،  والعربية  الوطنية  للجهود  ودعماً  الوطنية، 

لتحقيق ذلك.
من جانبه، رحب مركز امليزان حلقوق اإلنسان بقرار التأجيل، مجدداً تأكيده 
على موقفه الذي كان أعلن عنه سابقاً من أن شروط نزاهة وحرية االنتخابات 
القوى  مشاركة  يضمن  االس��ت��ق��رار  م��ن  ومناخاً  وط��ن��ي،  ت��واف��ق  وج��ود  تتطلب 
اً كان توجهها السياسي أو األيديولوجي،  أَيّ السياسية والشخصيات املستقلة 
واحترام حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي بشكل كامل، وهي شروط ال 

تتوفر في املناخ السياسي الفلسطيني احلالي حتت االنقسام.
وشدد املركز في بيان له يوم 24 آب، على أن قرار التأجيل يجب أن يقترن 
السياسي  النظام  توحيد  وإع��ادة  املصاحلة  لتحقيق  وحقيقية  جدية  بجهود 
والقطاع  الضفة  في  االنتخابات  وإج��راء  دميقراطية،  أسس  على  الفلسطيني 
لتجديد الشرعية القانونية والشعبية ملؤسسات السلطة الفلسطينية كافة، 

وليس فقط الهيئات احمللية.

7 فصائل: املرسوم يتجاوز صالحيات الرئيس
اجتماعاً  الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل  من  عدد  عقد  املقابل،  في 
على  وأجمعت  بالتأجيل،  القاضي  الرئاسي  املرسوم  فيه  تدارست  قيادياً 
مجالس  انتخاب  ق��ان��ون  أح��ك��ام  م��ع  "يتناقض  لكونه  امل��رس��وم  ه��ذا  رف��ض 
احمل��ددة  الصالحيات  ويتجاوز   ،2005 لسنة   )10( رق��م  احمللية  الهيئات 
القرار  روح  مع  يتعارض  كونه  عن  فضالً  األس��اس��ي،  القانون  في  للرئيس 
الصادر عن محكمة العدل العليا بتخطئة قرار احلكومة السابق بشأن تأجيل 

موعد االنتخابات".
هذا  أن  الحظت  إنها  آب،   25 ي��وم  وزع  لها  بيان  في  القوى  ه��ذه  وقالت 
قرار  أٍيّ منها، ال ينسجم مع  التشاور مع  ال��ذي ص��در مبعزل عن  امل��رس��وم، 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2011/7/9، 
الذي أكد على ضرورة املضي بإجراء االنتخابات على الرغم من تعذر إجنازها 
في قطاع غزة وبصرف النظر عن التعثر في مسيرة املصاحلة.  كما عبرت 
عن أسفها الستمرار اللجوء إلى حجة املصاحلة الوطنية لتبرير التنصل من 
استحقاق االنتخابات التي هي حق دستوري ودميقراطي مكفول للمواطنني 

مبوجب القانون األساسي والنظام األساسي ملنظمة التحرير.
التي اجتمعت هي: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،  يذكر أن الفصائل 
جبهة  الفلسطيني،  الشعب  ح��زب  فلسطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني، االحتاد الدميقراطي الفلسطيني )فدا(، اجلبهة 

العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية.
وكانت اجلبهة الشعبية اعتبرت قرار تأجيل االنتخابات احمللية "خطوة 

جديدة للوراء في وضع احلريات العامة والدميقراطية وحقوق املواطن".
إج��راء  ق��ررت  التي  العليا  ال��ع��دل  محكمة  ل��ق��رار  انتهاك  ال��ق��رار  أن  ورأت 
سابقاً  تأجيلها  مت  أن  بعد  والزمني  القانوني  استحقاقها  وف��ق  االنتخابات 

بدون وجه حق شرعي.
ل���"آف��اق  ف��ي ح��دي��ث  الشعبية،  ف��ي اجلبهة  ال��ق��ي��ادي  م��زه��ر،  وق���ال جميل 
برملانية": إن اجلبهة تؤكد على ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها دون 
قرار  أن  معتبراً  الدميقراطية،  عن  يعبر  بشكل  إج��راؤه��ا  ويجب  تأجيل،  أي 

التأجيل "غير مبرر".
لو  فيما  االنتخابات  ه��ذه  ف��ي  املشاركة  "ح��م��اس"  حركة  رف��ض  وح��ول 
االنقسام  ب��واق��ع  عالقة  لها  ليست  احمللية  االنتخابات  م��زه��ر:  ق��ال  أج��ري��ت، 
على  تعمل  وال  الوطني،  التوافق  بحالة  مرهونة  وغير  املعلقة،  املصاحلة  أو 
مشيراً  الوطن،  محافظات  جميع  في  إجراؤها  واملفروض  االنقسام،  تكريس 

إلى أن االنقسام لن يؤثر على هذه االنتخابات.
االن��ت��خ��اب��ات  ع��ن  االخ��ت��الف  ك��ل  تختلف  احمل��ل��ي��ة  "االن��ت��خ��اب��ات  أن  ورأى 
التوافق  حالة  وتثبيت  إجرائها  قبل  املصاحلة  حتقيق  يجب  التي  التشريعية 
الوطني، بل هي حالة دميقراطية تتعلق بانتخاب قادة محليني يديرون شؤون 
املناطق الفلسطينية من النواحي احمللية واخلدمّية، وهو خيار أفضل بكثير من 

خيار التعيني وفرض إرادات وأشخاص إلدارة شؤون املواطنني احمللية.
املكتب  الكرمي "أبو ليلى"، عضو  النائب قيس عبد  من جانبه، استغرب 
السياسي للجبهة الدميقراطية، رئيس جلنة القضايا االجتماعية في املجلس 
تصريحات  في  وقال  احمللية.   االنتخابات  تأجيل  الرئيس  قرار  التشريعي، 
إصدار  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس  يخول  ما  هناك  ليس  صحافية: 
قرار كهذا في القانون األساسي أو القوانني السارية، موضحاً أن الرئيس له 
انتخاب  املادة 43 إلصدار قرار بقانون بتعديل قانون  إلى  اللجوء  احلق في 
املجلس  أم���ام  ذل��ك  مسؤولية  يتحمل  أن  على  احمللية،  والهيئات  املجالس 

التشريعي والرأي العام.

وطالب بعدم ربط ملف املصاحلة الوطنية مبوضوع االنتخابات احمللية، 
"ألنه بات من الواضح أن املصاحلة ال جتد طريقها إلى التطبيق على أرض 

الواقع، وال يجوز مصادرة احلقوق الدميقراطية بذريعة االنقسام".
حديث  ف��ي  ق��ال  الدميقراطية،  اجلبهة  ف��ي  القيادي  ن��اص��ر،  صالح  وك��ان 
املقرر في  ل�"آفاق برملانية": إن اجلبهة أيدت إجراء االنتخابات في موعدها 
الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني، مشيراً إلى أنها عملت بكل جهد من 
املصاحلة  لتثبيت  جهودها  سياق  في  غزة،  قطاع  في  بإجرائها  السماح  أجل 

واإلنهاء احلقيقي لالنقسام قبل صدور قرار الرئيس عباس بتأجيلها.
االنتخابات  إل��غ��اء  الرئيس  ق���رار  الفلسطيني  الشعب  ح��زب  اعتبر  كما 
البلدية وتأجيلها إلى أجل غير مسمى "قراراً خاطئاً متاماً وغير قانوني على 

اإلطالق".
وقال النائب بسام الصاحلي، األمني العام حلزب الشعب، في بيان له، إن هذا 
التي تشهد حالة من اجلمود  الفلسطينية  القرار لن يساعد على إجناز املصاحلة 
واملماطلة، بل إن قرار تأجيل االنتخابات سيزيد من تراجع املمارسة الدميقراطية.

ونوه الصاحلي إلى أنه كان األجدر التركيز على إجراء االنتخابات البلدية 
في موعدها احملدد وتوفير كل الضمانات ملشاركة اجلميع فيها، ودعوة حركة 
إلى املشاركة وعدم رهن االنتخابات بامللفات األخرى للمصاحلة  "حماس" 

املتعثرة، داعياً إلى "السعي بشكل قانوني إلى تغيير هذا القرار اخلاطئ".
القاطع  رفضه  "ف��دا"  الفلسطيني  الدميقراطي  االحت��اد  أعلن  جانبه،  من 
الرئيس  ودع��ا  احمللية،  االنتخابات  بتأجيل  القاضي  ال��رئ��اس��ي  للمرسوم 
املجتمع  ومنظمات  واألح��زاب  القوى  مطالباً  املرسوم،  هذا  عن  التراجع  إلى 
هذا  برفض  الفلسطينية  الوطنية  والشخصيات  الشعبية  واملنظمات  املدني 

املرسوم، وتنظيم أوسع االحتجاجات والفعاليات الشعبية في هذا االجتاه.

مطالبة بسحب املرسوم
طالبت  التأجيل،  لقرار  املؤيد  احلقوقية  املراكز  بعض  ملوقف  وخالفاً 
االنتخابات  تأجيل  م��رس��وم  بسحب  ع��ب��اس  الرئيس  "احل���ق"  مؤسسة 
احمللية بدعوى مخالفة أحكام القانون األساسي وقانون انتخاب الهيئات 

احمللية.
آب:   30 ي��وم  نشرت  الرئيس،  إل��ى  موجهة  م��ذك��رة  ف��ي  املؤسسة  وق��ال��ت 
وتعزيزاً  ال��ق��ان��ون،  وس��ي��ادة  املشروعية  مل��ب��دأ  إع��م��االً  فخامتكم  م��ن  نلتمس 
ب��ل وت��ع��زي��زاً  ال��ق��ان��ون األس��اس��ي،  ال��ت��ي كفلها  ال��ع��ام��ة  للحقوق واحل��ري��ات 
أن يتم سحب هذا  الفرد في املشاركة في اختيار ممثليه،  للدميقراطية وحق 

املرسوم للمضي قدماً في العملية االنتخابية.
جلنة  م��ن  مسبق  طلب  ع��ن  بعيداً  االن��ت��خ��اب��ات  "تأجيل  أن  إل��ى  ون��وه��ت 
االنتخابات املركزية، وقرار صادر عن مجلس الوزراء كجهة قانونية مختصة 
التي  واإلجرائية  الشكلية  للشروط  املرسوم  مخالفة  على  يؤكد  بالتأجيل، 

استوجب القانون ضرورة توافرها للتأجيل".
سبيل  على  التأجيل  أس��ب��اب  ح��دد  القانوني  النص  أن  "احل���ق"  وأك���دت 
احلصر ال املثال، ولهذا فإنه ال يجوز بأي حال من األحوال تأجيل االنتخابات 
هو  القانون،  مبقتضى  التأجيل  إن  وقالت:  مكانته.   كانت  مهما  آخر  لسبب 
إجراء وقتي محدد فقط بأربعة أسابيع، ولهذا فإن التأجيل ألجل غير مسمى 
مخالفة  ش��ك،  بال  ميثل،  القانون،  مبقتضى  احمل��ددة  الفترة  تتجاوز  ولفترة 
احمللية  الهيئات  مجالس  انتخاب  ق��ان��ون  لنص  أخ��رى  وإج��رائ��ي��ة  قانونية 

ومضمونه.
إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات  وأضافت: ال ميتلك الرئيس استناداً 
لكون  احمللية  االنتخابات  تأجيل  صالحية   ،2005 لسنة   )10( رقم  احمللية 
هذه الصالحية مناطة حصراً، ومبقتضى القانون مبجلس الوزراء، ولهذا فإن 
القرار الصادر عن الرئاسة الفلسطينية بتأجيل هذه االنتخابات يعتبر قراراً 

إدارياً صادراً عن جهة غير مختصة بإصداره.
وبعد ردود الفعل هذه، نشرت وسائل اإلعالم مؤخراً تصريحات ملفوض 
االنتخابات في حركة فتح، عضو جلنتها املركزية محمد املدني، دافع فيها عن 
املبذولة  والعربية  الوطنية  للجهود  دعماً  "جاء  أنه  موضحاً  الرئيس،  قرار 
امل��ص��احل��ة وال���وح���دة، ول��غ��اي��ات توفير األج���واء  االن��ق��س��ام وحتقيق  إلن��ه��اء 

لتحقيق ذلك".
ون��ف��ى م��ا ت���ردد ح���ول إق����دام ح��رك��ة "ف��ت��ح" ع��ل��ى ت��أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات 
إلعطاء  جاء  االنتخابات  تأجيل  أن  مؤكداً  "حماس"،  حلركة  "ترضية" 
االنتخابات  للجنة  الفرصة  وإلت��اح��ة  الوطنية،  املصاحلة  إلمت��ام  فرصة 
في  كافة  احملافظات  في  االنتخابات  إلجراء  اجلاهزية  الستكمال  املركزية 

الضفة والقطاع.
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ش��ه��دت األراض������ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف���ي اآلون�����ة األخ��ي��رة 
املختلفة،  السياسية  والتجمعات  األح��زاب  من  ع��دد  والدة 
من��اذج  وت��ق��دمي  السياسية  احل��ي��اة  بتغيير  وع���ود  وس���ط 
التقليدية التي تعج بها الساحة  مغايرة لألحزاب والقوى 

الفلسطينية منذ والدة القضية الفلسطينية.
دائماً  يظهر  اجل��دي��دة،  ل��ألح��زاب  التبشير  خضم  وف��ي 
ستقدمه  الذي  اجلديد  حول  يتمحور  الذي  األب��رز  التساؤل 
وفعالية  ل��دور  الواضح  العجز  ظل  في  الناشئة،  األح��زاب 
األحزاب التقليدية التي امتلكت، أو متتلك، مقدرات مختلفة 
امتالكه  ف��ي  الناشئة  ال��ق��وى  ت��أم��ل  م��ا  غالبيتها  ف��ي  ت��ف��وق 

للصمود وحتقيق األهداف املعلنة.
األح��زاب اجلديدة في  لهذه  إذن، هل نحن بحاجة فعالً 
في  التقليدية  أو  القدمية  األح��زاب  ومكانة  دور  تراجع  ظل 
ستزيد  جديدة  رقمية  إضافة  أنها  أم  الفلسطيني؟  املجتمع 
بدالً من تشكيل نقطة  الفلسطينية ضعفاً وتشرذماً  احلالة 

حتول في إعادة بناء احلركة الوطنية الفلسطينية؟
ماذا يقول مؤسسو األحزاب الناشئة عن الواقع اجلديد؟ 
إليهم  ينظر  وكيف  املختلفة؟  وتطلعاتهم  أهدافهم  هي  وما 
أم  العداء  القدمي- اجلديد؟ هل سيناصبونهم  العهد  ساسة 
يتركون ورود بساتينهم احلزبية اجلديدة تتبرعم وتظهر؟
ف��ي اخل��ارط��ة  أم���ام تغيير  ن��ح��ن  وق��ب��ل ه���ذا وذاك، ه��ل 
كونه  يعدو  ال  األمر  أن  أم  التقليدية،  الفلسطينية  احلزبية 
التقليدية دون تقدمي  األحزاب  احتجاج عابرة على  حاالت 
أح���زاب  أم���ام  ف��ع��الً  أن��ن��ا  أم  الفلسطيني،  للجمهور  ج��دي��د 
جديدة من حيث البنية التنظيمية والبرامج األيديولوجية 

والسياسية واالجتماعية؟
"آفاق برملانية" التقت عدداً من ممثلي األحزاب اجلديدة 
ممن وافقوا على احلديث، وأجمعوا على أنهم يقدمون شيئاً 
جديداً يختلف عن السائد في األحزاب التقليدية التي تقف 
يواجهها  التي  للمشكالت  إبداعية  حلول  تقدمي  عن  عاجزة 

الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية.

تيار ثالث
اف، سكرتير هيئة املتابعة  في هذا السياق، قال عمر عَسّ
إن  الفلسطينية،  التقدمية  الدميقراطية  الوطنية  للحركة 
رافضاً  ج��دي��داً،  شيئاً  تقدم  الدميقراطية  الوطنية  احلركة 
القائمة، "على  أن تكون إضافة رقمية في احلياة احلزبية 
اعتبار أن الساحة الفلسطينية ليست بحاجة لزيادة دكان 

سياسي جديد".
برمته  الفلسطيني  السياسي  "النظام  أن  عساف  وأّك��د 
ل��م ي��ج��دد نفسه إط��الق��اً، ومي��ر ب��أزم��ة ك��ب��ي��رة، إض��اف��ة إلى 
الوطنية  للمهام  ال��ت��ص��دي  ع��ن  الدميقراطية  ال��ق��وى  عجز 

والدميقراطية، األمر الذي يفرض وجود تيار ثالث".
أح��داً، وال نضيف حزباً جديداً، بل  وأض��اف: ال ننافس 
اليوم  احت��دت  وإذا  الدميقراطية،  القوى  وح��دة  إلى  نصبو 

سنكون جزءاً منها وننخرط فيها.
ويستثني عساف حركتي "فتح" و"حماس" من دائرة 
فعل احلركة اجلديدة، "باعتبار أن كالً منهما يحمل مشروعاً 

مشاريعهما"،  على  االنتقادات  من  الكثير  وهناك  خ��اص��اً، 
مؤكداً أنهم يركزون على القوى خارج "فتح" و"حماس" 
التي "تكلست وشاخت قيادتها ولم تعد قادرة على العمل 

وتصر على الشرذمة واالنقسام وتقبل باإلحلاق".
هذه  ق��واع��د  م��ع  تعمل  الوطنية  احل��رك��ة  أن  إل��ى  ون���وه 
والتجديد،  بالوحدة  القبول  على  قيادتها  إلجبار  األح��زاب 
القوى  أمام وحدة  القيادات بأنها "تشكل عائقاً  متهماً هذه 

الدميقراطية ألسباب شخصية ضيقة وفئوية".
التقدمية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  احل��رك��ة  وت��ت��ش��ك��ل 
واليساريني  السياسيني  النشطاء  من  عدد  من  الفلسطينية 
الفلسطينيني، وتعتبر نفسها إطاراً تنظيمياً واسعاً للقوى 
تيار  بلورة  باجتاه  الفلسطينيني  والتقدميني  الدميقراطية 
في  رئ��ي��س��ة  ق���وى  مي��ث��ل  الفلسطينية،  ال��س��اح��ة  ف��ي  ث��ال��ث 

املجتمع.
وت��س��ع��ى احل���رك���ة إل����ى ت��ك��ري��س ق��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وال��ت��ع��ددي��ة وال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال���دف���اع ع��ن مصالح 

الفئات الفقيرة واملهمشة.
ويشير النظام الداخلي املقترح إلى أن احلركة اجلديدة 
ج��زءاً  تشكل  دميقراطية،  سياسية  حركة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 
الوطنيني  إل��ى  وتتوجه  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من 
رج��االً  كافة،  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  الدميقراطيني 
إلى  الشتات واملهاجر، وتسعى  الوطن وفي  ونساء، داخل 
إضافة  جماهيرية،  ومنظمات  اجتماعية  فئات  ممثلي  ضم 
وشخصيات  وشبابية  نسائية  وهيئات  نقابية  كتل  إل��ى 
على  فيها  العضوية  وتقوم  مستقلة،  دميقراطية  وأوس��اط 

أساس اخليار الفردي احلر واملباشر.

حركة "وطن"
الناشئة،  الدميقراطية  الوطنية  احل��رك��ة  جانب  وإل��ى 
حصلت مؤخراً مجموعة من املستقلني الفلسطينيني يتقدمهم 
د. حسن خريشة، النائب الثاني للمجلس التشريعي، على 

ترخيص لتأسيس حزب جديد باسم حركة "وطن".
وقال خريشة في تصريحات صحافية سابقة، إن حركة 
التغيير  ف��ي  احلقيقية  املصلحة  أص��ح��اب  تضم  "وط���ن" 

واملثقفني املهَمّشني، مؤكداً أنها "لن تكون بديالً ألحد".
ال���ذي دع��م��ت "ح��م��اس" ترشيحه في  ون���وه خ��ري��ش��ة 
االنتخابات البرملانية السابقة، إلى أن من بني بنود احلركة 
الدعوة إلى حل يرتكز على الدولة الدميقراطية الواحدة من 

البحر إلي النهر.
"آف����اق ب��رمل��ان��ي��ة" اّت��ص��ل��ت م��ع خ��ري��ش��ة ال����ذي رف��ض 
احلديث عن احلركة اجلديدة إال بعد اإلعالن عنها، ما أغلق 
اجلديدة  احلركة  برنامج  عن  احلديث  إمكانية  أم��ام  الباب 

وبنيتها.

حزب العدالة والسالم
ب��ادروا العام 2005 إلى تشكيل  وكان نشطاء في غزة 
حزب العدالة والسالم الفلسطيني، وحازوا على ترخيص 
ال��ت��م��وي��ل،  أن��ه��م واج���ه���وا عقبة  ع��ب��ر م��رس��وم رئ���اس���ي، إال 

الساحة  على  االنقسام  بعد  نشاطهم  أوق��ف��وا  ما  وس��رع��ان 
اآلون���ة  ف��ي  ال��ن��ش��اط  إع����ادة  ح���اول���وا  وح���ني  الفلسطينية، 
ترخيص  منح  املقالة  احلكومة  برفض  اصطدموا  األخيرة 
املتعددة  وامل��ن��اش��دات  املطالبات  م��ن  ال��رغ��م  على  للحزب، 
حمد،  محمد  الدكتور  يقول  كما  غ��زة،  في  ال��ق��رار  ألصحاب 

أمني عام احلزب.
فلسطينياً مستقالً  العدالة نفسه جتمعاً  ويعتبر حزب 
وسطي الفكر والنهج، عقالني اآلمال واألحالم، يحمل راية 
على  امل��وج��ودة  واحل��رك��ات  التجمعات  حتمله  مل��ا  مغايرة 
املسلح  بالنضال  إال  ت��ؤم��ن  ال  ال��ت��ي  الفلسطينية  الساحة 
فقط كسبيل وحيد لتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة.
ال��ع��دال��ة وال��س��الم على  وت��رت��ك��ز ف��ك��رة تأسيس ح��زب 
"رف��ع راي��ة السالم ال االستسالم، وض��رورة إرس��اء ونشر 
رسالة العدالة لتحقيق الوحدة الوطنية واألمن املجتمعي، 
ومنطقي  عقالني  بفكر  الفلسطيني  اإلن��س��ان  بناء  وإع���ادة 
بعيداً عن الشعارات اجلوفاء والزائفة واآلمال والطموحات 

غير الواقعية ومستحيلة التحقيق".
وي���ع���ّرف احل�����زب ن��ف��س��ه ك���ح���زب ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��ه��م��وم 
واآلم������ال ي���رى أن���ه "ب��ال��ص��ب��ر وب��خ��ط��اب ال��ع��ق��ل امل��ب��اش��ر 
وب���احل���وار امل�����دروس وامل��م��ن��ه��ج، مي��ك��ن اخل����روج م��ن ه��ذه 
األزمة إلى بر األمان، وباملساواة والعدالة وسيادة القانون 
ق��ادرة  وقوية  ومّتحدة  مترابطة  الداخلية  اجلبهة  تصبح 
العسكري  نضالها  ف��ي  اخل��ارج��ي��ة  اجلبهة  م��س��ان��دة  على 

والسياسي لكسب معركة االستقالل".
االجتماعية  احل��ي��اة  على  ي��رّك��ز  احل���زب  إن  حمد  وق���ال 
اإلنسان  حقوق  واح��ت��رام  االجتماعية  والعدالة  الداخلية 

التي لم تركز عليها األحزاب السابقة.
وأضاف: نحن حزب جديد ونوعية جديدة، ولو مارسنا 
أننا  إال  الفلسطيني،  للمجتمع  ج��دي��داً  شيئاً  لقدمنا  عملنا 
آثرنا وقف أنشطتنا حتى ال يتعرض أنصار احلزب إلى أية 

ممارسات وقمع على األرض.
وأك��د حمد أن��ه "مب��ج��رد اإلع���الن ع��ن احل��زب وتشكيل 
الهيئات القيادية املختلفة، انضمت أعداد كبيرة من الناس، 
إال أن عدم ممارسة احلزب أنشطة مختلفة ساهم في خلخلة 

العمل وتوقف الهياكل التنظيمية عن العمل".
لقدمنا  األرض  على  بالعمل  لنا  السماح  مت  ل��و  وق���ال: 
شيئاً جديداً، معرباً عن اعتقاده بأن تشكيل احلزب يعتبر 

تغيراً في اخلارطة احلزبية التقليدية.
ورفض حمد ما يقال إن األحزاب اجلديدة هي إضافات 
رق��م��ي��ة ع��ل��ى األح����زاب ال��ق��ائ��م��ة، م��ؤك��داً أن ح���زب ال��ع��دال��ة 

والسالم يقدم الشيء اجلديد للمجتمع.
وأوض����ح أن "ال��ق��ان��ون ي��دع��و إل���ى إع��ط��اء م��ي��زان��ي��ات 
العمل  عن  التوقف  أولهما  خيارين،  أمام  كان  وإال  للحزب، 
وحل احلزب، أو مواجهة اخليار الثاني وهو إيجاد متويل 
خارجي، األمر الذي يفقد احلزب استقالليته ليصبح تابعاً 

للجهة املمولة".

األحزاب التقليدية .. فتور وتشكيك
من  ترحيب  ب��أي  اجل��دي��دة  األح���زاب  ظهور  يحظى  وال 

الفصائل القدمية، التي ال جتاهر بهذا املوقف عالنية.
ويرجع الدكتور فيصل أبو شهال، عضو املجلس الثوري 
حلركة "ف��ت��ح"، نشوء احل��رك��ات واألح���زاب اجل��دي��دة إلى 
بالساحة  عصف  الذي  واالنقسام  السياسي  اجلمود  حالة 

الفلسطينية.
وقال أبو شهال: إن املفاوضات واملقاومة واألحزاب في 
أزمة، األمر الذي يدفع بعدد من املواطنني الراغبني في إبداء 

مواقف وآراء معينة إلى بناء أحزاب جديدة.
أمام  األف��ق  واتضاح  االنقسام  انتهاء  أن  أعتقد  وتابع: 

القضية الفلسطينية ميكن أن يغير كثيراً من األشياء.
الساحة  ف��ي  حقيقي  سياسي  عمل  ب��دء  أن  إل��ى  ون���وه 
ع��ودة  يعني  االن��ق��س��ام،  إن��ه��اء  إل��ى  باالستناد  الفلسطينية 
الذي  األمر  عملها،  ممارسة  إلى  القدمية  التقليدية  األحزاب 

سيغطي على هذه األحزاب واحلركات اجلديدة.
اجلديدة  واحل��رك��ات  "األح����زاب  أن  شهال  أب��و  ويعتقد 
مؤكداً  ال��ق��دمي��ة"،  األح���زاب  قدمته  مل��ا  بديلة  رؤى  تقدم  ل��م 
األح��زاب اجلديدة يتحدثون كثيراً عن قضايا  أن "منظري 
امل��ج��ت��م��ع، لكنهم ف��ي ن��ه��اي��ة األم���ر ي��ط��ل��ب��ون امل��س��اع��دة من 

األحزاب القدمية، وبخاصة املساعدات املالية".
امل��ك��ت��ب  أب����و ظ��ري��ف��ة، ع��ض��و  ي��خ��ت��ل��ف رأي ط����الل  وال 
السياسي للجبهة الدميقراطية كثيراً، عن رأي أبو شهال، إذ 
إع��ادة ترتيب  أكثر من  أكد أن "األح��زاب اجلديدة ال تعتبر 

لألحزاب وللحركات".
وقال إن "جميع الفصائل اجلديدة تتستر خلف مقولة 
ضغط  ممارسة  على  ق��ادرة  غير  القوى  أن  مفادها  خاطئة 

حقيقي في املجتمع".
ون���وه أب��و ظريفة إل��ى أن "ب��ع��ض األح���زاب اجل��دي��دة 
التي  واألح����زاب  ال��ق��وى  خ���ارج  أص��ب��ح��وا  مثقفون  شكلها 
انتموا لها، ما دفعتهم إلى الدعوة لبناء أطر فضفاضة غير 

حزبية".
فكري  تنوع  الفلسطينية  الساحة  في  يوجد  وأض��اف: 
توفير  ب��ق��در  وش��رذم��ت��ه  تشتيته  ليس  وامل��ط��ل��وب  واس���ع، 

إسناد ودعم للفصائل لتغيير السياسيات القائمة.
وي���ؤم���ن أب���و ظ��ري��ف��ة أن األح�����زاب اجل���دي���دة ال ت��ط��رح 
أن  إلى  القدمية، منوهاً  التقليدية  األحزاب  عن  شيئاً جديداً 
واحلريات  الداخلي  الوضع  على  تركز  اجلديدة  "األح��زاب 

وإنهاء االنقسام".
تستوعب  ال  الفلسطينية  ال��س��اح��ة  أن  أع��ت��ق��د  وق����ال: 
أسباب  لها  تنشأ  التي  الظواهر  وأن  جديدة،  وأحزاباً  قوى 
مبصالح  عالقة  لها  ألسباب  أو  اعتراضية  أو  احتجاجية 
هنا أو هناك، مؤكداً "أهمية لعب دور داخل الفصائل، ألنه 

أجدى من العمل خارجها".
واستطرد قائالً: هذا ال يعني أننا دكتاتورية نريد إبقاء 
الناس داخل الفصائل، بل ألن العمل داخل األحزاب أجدى 
ال،  وزن  أو  تأثير  ال  حركات  أو  جتمعات  تشكيل  من  وأه��م 

وتساهم في بعثرة اجلهود.

هل تغير املشهد الفصائلي؟

أحزاب جديدة .. أم إضافات رقمية ألحزاب قدمية؟!
حسن جبر
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في  غزة  قطاع  ضد  العدواني  اإلسرائيلي  التصعيد  وصل 
بتدهور  هددت  خطيرة  مستويات  إلى  إيالت"  "عملية  أعقاب 
مع  السيما  واسعة،  إسرائيلية  عسكرية  عملية  نحو  الوضع 
العودة إلى سياسة االغتياالت والتهديد بتوسيعها لتطال قادة 
فصائل، مع توسيع دائرة استهداف املنشآت املدنية واألمنية 
في قطاع غزة، في ظل خالف واضح بني فصائل املقاومة حول 

إمكانية االستمرار في التهدئة غير املعلنة في قطاع غزة.
وما بني الرفض الكامل والقبول اجلزئي للتهدئة، التي مت 
إعالنها يوم اجلمعة املوافق 26 آب املاضي، عاشت الفصائل 
خالفاً غير معلن حول التهدئة جرت خالله مشاورات حثيثة 
بني القوى املختلفة.  وفي حني قالت فصائل إن التهدئة تأتي 
متوقعاً،  إسرائيلياً  تصعيداً  املواطنني  جتنيب  أجل  من  فقط 
أجل  م��ن  التهدئة  تستغل  إسرائيل  إن  أخ��رى  فصائل  قالت 
شن مزيد من الهجمات.  وبينما أعلنت "حماس" عن توافق 
واتهمت  بل  ذل��ك،  ح��دوث  أخ��رى  فصائل  نفت  التهدئة،  على 
في  امل��ق��اوم��ة  رج���ال  م��ن  عناصر  باعتقال  امل��ق��ال��ة  احل��ك��وم��ة 

محاولة لفرض االلتزام بالتهدئة.
املعارضة  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  وقالت 
نشطاء  م��ن  ع���دداً  اعتقلت  ح��م��اس"  "حكومة  إن  للتهدئة، 
جناحها العسكري بتهمة إطالق صواريخ باجتاه إسرائيل.
دعا  النونو،  طاهر  املقالة  احلكومة  باسم  املتحدث  وك��ان 
إلى "تفويت الفرصة على االحتالل اإلسرائيلي وقطع الطريق 

عليه في تصدير أزماته على حساب الشعب الفلسطيني".
احلكومة  أن  صحافية،  تصريحات  ف��ي  ال��ن��ون��و،  وأك��د 
املقالة أجرت اتصاالت مع مصر واألمم املتحدة، وأوضحت 
لهما صورة االنتهاكات التي قام بها االحتالل، وطلبت منهما 
الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، كما حثت الفصائل 

الفلسطينية على وقف إطالق الصواريخ على إسرائيل.
وق����ال: ل��ق��د مت ال��ت��وص��ل إل���ى صيغة ت��ه��دئ��ة ت��ل��ت��زم بها 
اآلخ��ر،  اجل��ان��ب  بها  ال��ت��زم  م��ا  كافة  الفلسطينية  الفصائل 
ف��احل��ك��وم��ة ت��ث��م��ن وق�����وف ال��ف��ص��ائ��ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة عند 

مسؤولياتها بااللتزام بالتهدئة مع االحتالل.
غزة  قطاع  في  والفصائل  الفلسطيني  الشارع  وتابع: 
بحاجة للتهدئة.  اجلميع هنا يريد أن ميارس حياته بشكل 

عادي وطبيعي.

"فتح": التهدئة مطلوبة ملواجهة 
استحقاقات املرحلة

الوطنية  العالقات  مفوض  ال��ل��وح،  ذي��اب  ق��ال  ب���دوره، 
حلركة "فتح" في قطاع غزة، في حديث ل�"آفاق برملانية": 
والقوى  الفصائل  إج��م��اع  موضع  أص��الً  كانت  التهدئة  إن 
للموقف  ت��أك��ي��داً  وذل����ك  س��اب��ق��ة،  ف��ت��رة  ف���ي  الفلسطينية 
حتقيق  إلع��ادة  فرصة  إعطاء  على  يحرص  ال��ذي  الشمولي 
لالستحقاقات  األج����واء  وتهيئة  الفلسطينية  امل��ص��احل��ة 

القادمة، وبخاصة أننا ذاهبون نحو استحقاق أيلول.
وأضاف: التصعيد العسكري إعالن مستمر للحرب على 
شعبنا الذي مير في حالة مد وجزر.  نحن من خالل التشاور 
إلعطاء  التهدئة  على  التأكيد  مت  وال��ف��ص��ائ��ل  "ف��ت��ح"  ب��ني 
لالستحقاقات  وال��ت��ف��رغ  ال��داخ��ل��ي  ال��ش��أن  لترتيب  ف��رص��ة 
في  الفلسطيني  احلق  حساب  على  ليس  هذا  ولكن  املقبلة، 
اإلسرائيلي  اجلانب  يلتزم  أن  شرط  مع  النفس  عن  الدفاع 

بالتهدئة.  فاستمرار هذه التهدئة من مهمة الطرفني.
وت��اب��ع ال���ل���وح: ال��ف��ص��ائ��ل ت��ت��ص��رف م��ن خ���الل اإلج��م��اع 
مباشر  غير  بشكل  للتهدئة  خرق  وأي  عليه،  املتفق  الوطني 
يتحمله اجلانب اإلسرائيلي، ألنه يتحمل باألساس مسؤولية 
التي  االلتزام بالتهدئة ووقف عمليات االغتيال واالستهداف 

ميارسها، وإال تصبح التهدئة في خبر كان.
عن  الدفاع  بشأن  تدعيه  مبا  تلتزم  لم  إسرائيل  وق��ال: 
التهدئة  وهذه  للتصعيد،  بادرت  التي  هي  فقواتها  النفس، 
بشكل  رهن  ألنها  الطرفني،  بني  التهدئة  على  اتفاقاً  ليست 
كامل باجلانب اإلسرائيلي، فإذا التزمت إسرائيل بالتهدئة 
تتم، ولكن عدم االلتزام بها يحتمل أن يضع املنطقة في أتون 

العنف والعنف املتبادل.

"اجلهاد": ال مستقبل للتهدئة
يذكر أنه بالقدر الذي ترى فيه "فتح" و"حماس" أن 
التهدئة لصالح الفلسطينيني، وأنها ضرورية في هذا الوقت 

بالذات، ترى حركة اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية أن 
التهدئة ال مستقبل لها وهي خطأ سياسي.

حركة  في  السياسية  القيادة  عضو  البطش،  خالد  وق��ال 
اجلهاد اإلسالمي، ل�"آفاق برملانية": عندما يغتال قادة مقاومة 
)أبو  النيرب  كمال  الشعبية  املقاومة  للجان  العام  األمني  مثل 
القدس"  "سرايا  في  االغتياالت  وتتواصل  وغيرهم،  عوض( 
الذي  الليلي  اجلوي  القصف  استمرار  مع  القسام"،  و"كتائب 
يستهدف مقار آمنة، ثم وفي الوقت ذاته يتم احلديث عن تهدئة 

سارية املفعول فهذا يكون استهتاراً بالدم الفلسطيني.
وأضاف البطش: كان األساس والواجب أن تكون هناك 
املقاومة  ت��ك��ون  أن  فيجب  ال���ع���دوان،  على  ال���رد  ف��ي  وح���دة 
االحتالل،  حتت  الفلسطيني  للشعب  وبالنسبة  ح��اض��رة، 
أن تكون  أن نبحث في  املقاومة حق وواج��ب.  ويجب  فإن 
طرفنا  م��ن  ال��ت��زام  ع��ن  ع��ب��ارة  وليست  م��ش��روط��ة  التهدئة 
كل  تتوقف  وعندما  إسرائيل،  من  ج��وي  وقصف  وع���دوان 

هذه املمارسات ميكن احلديث عن تهدئة.
وأك��د على أن "ح��رك��ة اجل��ه��اد اإلس��الم��ي ل��ن ت��واف��ق إال 
الناس  مصالح  تراعي  ألنها  وذل��ك  مشروطة،  تهدئة  على 

واحتياجاتهم ورغبتهم في الهدوء.
ال��ت��ه��دئ��ة بالنسبة إلس��رائ��ي��ل ورق��ة  وت��اب��ع: أص��ب��ح��ت 
م��ض��ح��ك��ة وع��ب��ث��اً س��ي��اس��ي��اً ت��س��ت��خ��دم��ه��ا وق����ت م���ا ت��ش��اء، 
استمرار  ظل  في  ولذلك  ال��رد،  في  حقها  مت��ارس  واملقاومة 

هذه املعطيات ال مستقبل لتهدئة في قطاع غزة.
هي  وإمن��ا  الفصائل،  بني  تهدئة  ليست  التهدئة  وأض��اف: 
بني طرف فلسطيني حتت االحتالل ودولة االحتالل، ففصائل 
املقاومة في جبهة واحدة متفقة على احلق في املقاومة، وأي 
وليس  ال��داخ��ل��ي،  احل���وار  ط��اول��ة  على  فقط  سيبحث  اجتهاد 
دائماً  ونحن  امل��وق��ف،  توحيد  على  نختلف  أن  مصلحتنا  من 

مستعدون للحوار، وندعو بدورنا إلى التفاهم.

"الشعبية": التهدئة تعني إطالق اليد اإلسرائيلية
"اجل��ه��اد"  تشاطر  ال��ت��ي  الشعبية،  للجبهة  بالنسبة  أم��ا 
املوقف من التهدئة، فقد قال رباح مهنا، عضو املكتب السياسي 
الشعبية  ل�"آفاق برملانية": موقف اجلبهة  للجبهة، في حديث 
ال��ف��ص��ائ��ل  ب���ني  ت��ه��دئ��ة  أب���رم���ت أول  ل��ل��ع��ام 2005 ح���ني  ي��ع��ود 
واالح���ت���الل، إذ ن���رى أن���ه ال ي��ج��وز أن ن��ت��وص��ل إل���ى ت��ه��دئ��ة مع 
االحتالل بينما يصعد ويكثف ممارساته القمعية يوماً بعد يوم.

وأضاف مهنا: هذه التهدئة تعني إيقاف أشكال املقاومة 
وامل���ق���اوم  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني،  ي���د  وإط�����الق  الفلسطينيني  م���ن 
الفلسطيني ال يحتمل هذا املفهوم اإلسرائيلي الذي ينطوي 
بهذا  فهي  ب��ال��رد،  املقاومة  تقابلها  قمعية  مم��ارس��ات  على 
املعنى تهدئة ال مستقبل لها، وتأييد "فتح" و"حماس" لها 

يعكس مصاحلهما بالبقاء في السلطة.
وتابع: مت في وثيقة الوفاق الوطني التي اتفقت عليها 
مقاومة  جبهة  تشكيل  على  االتفاق   ،2006 العام  الفصائل 
لكن  شرعي،  املقاومة  في  حقنا  أن  على  والتأكيد  م��وح��دة، 

تنفيذ  تعيقان  وسلطتها  و"ح��م��اس"  وسلطتها  "ف��ت��ح" 
ذلك، فالسلطة في رام الله تعمل على تفكيك بنى املقاومة، 
وحتتكرها  املقاومة  فعل  منع  على  تعمل  هنا  و"ح��م��اس" 
املقاومة  خاليا  تالحق  ال  ولكنها  وقانونها،  منهجها  حسب 

وبنيتها كما تفعل حكومة رام الله.

هدوء حتى أيلول
الله:  عطا  أك��رم  السياسي  واحمللل  الكاتب  قال  ب��دوره، 
إسرائيل جلأت للتهدئة احلالية ألكثر من سبب، في البداية 
أرادت أن تصعد لتتخلص من التظاهرات في إسرائيل التي 
مصر  أن  اكتشفت  لكنها  نتنياهو،  حكومة  بسقوط  تهدد 
ليست مصر السابقة، فالشارع املصري يتحرك على صفيح 
ساخن، لذلك قبلت بتهدئة غير كلية ألن الوضع اإلسرائيلي 
خلفية  على  فاملتظاهرون  كلية،  بتهدئة  يسمح  ال  الداخلي 
السيما  للشوارع،  سيعودون  املعيشة  وغالء  السكن  أزمة 

أنهم ما زالوا يدفعون أجرة اخليام للبلديات.
وأضاف: إسرائيل ستهدئ الوضع حالياً، لكنها قالت 
إنها لن تسمح ألحد مبواصلة شن الهجمات عليها، أي أن 
إسرائيل كلما احتاج وضعها الداخلي لتهدئة ستلجأ إليها، 
وكلما احتاج لتصعيد ستصّعد، وهي لن تلتزم بالتهدئة، 
وستبقي على حالة غزة بني التهدئة والتصعيد.  سيبقى 
الوضع على هذه احلال ملدة أسابيع قادمة ما بني تهدئة 

وتصعيد.
وتابع عطا الله: أتوقع أن يعم الهدوء الفترة املقبلة، لكن 
بعد أيلول سنرى شيئاً جديداً.  فإسرائيل مضطرة للتهدئة 
ولو لفترة وجيزة ألنها تخشى من توجه الفلسطينيني لطلب 
عضوية الدولة في األمم املتحدة، وترى أنه إذا وجهت ضربة 
قوية لقطاع غزة رمبا يقنع هذا الدول املترددة بالتصويت 
إلى جانب التوجه الفلسطيني في األمم املتحدة، ولذلك فإن 

إسرائيل ليست طليقة اليد في هذه الفترة حتديداً.
إسرائيل،  توقعت  كما  ليست  املصرية  احلالة  وأض���اف: 
فهي تخشى من أن ينفلت اجلمهور املصري وال يعود باإلمكان 
للموقف  جتربة  أول  مبثابة  ك��ان  األخير  والتصعيد  ضبطه، 

الشعبي املصري في ظل الوضع اجلديد بعد الثورة.
وقال: من الواضح أن هناك مصلحة مشتركة لكل من 
هي  نتنياهو  فحكومة  التهدئة،  في  وإسرائيل  "حماس" 
باملستوى  إلسرائيل  األم��ن  حققت  التي  األول��ى  احلكومة 
ال��ق��ائ��م ح��ال��ي��اً، و"ح���م���اس" ف��ي غ���زة ت��ري��د أن مت��ارس 
أن  وب��خ��اص��ة  التصعيد،  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ب��أري��ح��ي��ة  سلطتها 
التي  ال��ردود  مسؤولية  "حماس"  حتمل  باتت  إسرائيل 

تنطلق من قطاع غزة.
حتاول  التي  الرئيسية  "املعادلة  أن  الله  عطا  واعتبر 
إلسرائيل  األم��ن  احلكم،  مقابل  األم��ن  هي  فرضها  إسرائيل 
مقابل احلكم حلركة "حماس"، التي تريد احلكم بهدوء، لذا 
فهما يسارعان لطلب تهدئة ولكن إسرائيل ال تلتزم بها، ما 

يضع الوسيط املصري في موقف محرج".

عني إسرائيلية على األوضاع في مصر واألردن
الشؤون  في  اخلبير  النعامي،  صالح  ق��ال  جانبه،  من 
ب��رمل��ان��ي��ة": بالنسبة  ل����"آف���اق  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ف��ي ح��دي��ث 
بئر  وقصف  إي��الت"  "عملية  بعد  موقفها  ك��ان  إلسرائيل، 
قصفاً  تشمل  النطاق  واسعة  عسكرية  حملة  شن  السبع، 
بسبب  تراجعت  لكنها  غزة،  قطاع  في  برياً  وتوغالً  جوياً، 
أصبح  فقد  اإلسرائيلية،  املصرية  العالقات  على  اخل��وف 
لم  املصري  وال��ش��ارع  املنطقة،  في  دميقراطي  حت��ول  هناك 
يعد كما ك��ان ب��دون ح��س��اب، ول��ذل��ك خشيت إس��رائ��ي��ل من 
إلغراء  مصدراً  يكون  قد  غزة  في  عسكرية  عملية  تنفيذ  أن 
إللغاء  احلكومة  على  الضغط  بتصعيد  امل��ص��ري  الشعب 

معاهدة كامب ديفيد.
إسرائيل  تخشى  أخ���رى،  جهة  م��ن  النعامي:  وأض���اف 
كبيرة  عسكرية  عملية  فأي   .. األردن��ي  النظام  مصير  على 
قد تعمل أيضاً على إثارة الرأي العام األردني، ما يزيد من 

حالة االحتقان في العالقات األردنية اإلسرائيلية.
ون���وه إل���ى أن "ات��ه��ام إس��رائ��ي��ل ل��ق��وى ف��ي ق��ط��اع غ��زة 
معنية  فهي  م��ت��وق��ع��اً،  ك��ان  إي���الت  عملية  وراء  ب��ال��وق��وف 
بتجرمي غزة مع أنه ال يوجد هناك أي دليل يربط بني جلان 
اإليقاع  إلى  هدفت  بذلك  وهي  والعملية،  الشعبية  املقاومة 
أن خ���روج منفذي  ب��ني ح��رك��ة "ح��م��اس" وم��ص��ر، السيما 

العملية من غزة يشكل حتريضاً ضد حركة حماس".
إط��الق  يتم  أال  ه��و  للتهدئة  اإلسرائيلي  الفهم  وت��اب��ع: 
وإسرائيل،  غ��زة  بني  الفاصلة  احل��دود  ط��ول  على  طلقة  أي 
بالتهدئة،  مقتنعة  غير  فلسطينية  مجموعات  هناك  لكن 
واستمرارها من عدمه يتوقف على سلوك هذه املجموعات، 
وأي��ض��اً س��ل��وك إس��رائ��ي��ل، كما أن ع��دم وج���ود وح���دة ق��رار 

فلسطيني حول التهدئة يهدد مصيرها.

بحث إسرائيلي عن ذرائع لعمل عسكري كبير
ال��ك��ات��ب واحمل��ل��ل السياسي ط��الل ع��وك��ل، فإن  وب���رأي 
مثل  السلطة،  عن  مسؤوال  يكون  الذي  الفصيل  أو  "اجلهة 
حركتي "فتح" و"حماس"، غالباً ما يكون مع التهدئة، أما 
اجلبهتان الشعبية والدميقراطية وحركة اجلهاد اإلسالمي 
فال تعترف بالتهدئة ألنها تؤمن بوجود صراع مفتوح مع 
االحتالل.   مع  بالتهدئة  تعترف  أن  اخلطأ  وم��ن  االح��ت��الل، 
بقية  تستشير  ال  "حماس"  حركة  أن  بلة  الطني  يزيد  وما 
التهدئة  األطراف بهذا اخلصوص، فهي تعلن املوافقة على 
لبقية  ال��ذي ينطوي على جتاهل كبير  األم��ر  ف��ردي،  بشكل 
الفصائل، التي تضطر إلعالن الرفض إعالمياً، ولكنها تلتزم 

بالتهدئة على أرض الواقع".
ال  إسرائيل  برملانية":  ل���"آف��اق  حديث  في  عوكل  وق��ال 
التي توصل لها  التهدئة األولى  تقبل بالتهدئة، ولذلك فإن 
على  لتتفق  املعنية  األط���راف  وع���ادت  سقطت،  املصريون 
تريد  ال  فإسرائيل  أيضاً،  ستسقط  لكنها  احلالية،  التهدئة 
تهدئة، ألنها تواجه مشاكل داخلية ووضعاً مأزوماً، وتريد 

أن حتل مشاكلها الداخلية بالتصعيد.
ي��س��ت��خ��دم  ال  ب�����أن  ال���ت���ه���دئ���ة  ت��ف��ه��م  إس���رائ���ي���ل  وزاد: 
موقع  م��ن  وال  ال��دف��اع  م��وق��ع  م��ن  ال  ال��س��الح  الفلسطينيون 
املبادرة، وفي الوقت ذاته يكون لها احلق املطلق باستخدام 

القوة ومالحقة أي أهداف فلسطينية تشكل خطراً عليها.
الفلسطينيني  جتعل  السياسية  القراءات  عوكل:  وق��ال 
ذرائع  عن  تبحث  فإسرائيل  مسببة،  تهدئة  على  يوافقون 
هو  التهدئة  يفرض  وم��ن  غ���زة.   ض��د  كبير  عسكري  لعمل 
أو  بالتهدئة  تسمح  فهي  األق��وى،  الطرف  لكونها  إسرائيل 

تخربها انطالقاً من أهدافها وسياساتها.
ونوه إلى أن "التهدئة هّشة بطبيعة احلال، لكن نتنياهو 
في  غزة  قطاع  ضد  الواسع  التصعيد  مواصلة  على  قادر  غير 
ظل التوتر في مصر، فإسرائيل تخشى من غليان الوضع في 
إل��ى تدهور  غ��زة  أي تصعيد ض��د قطاع  ي��ؤدي  مصر، ورمب��ا 
يدفع  ما  املصري،  الشارع  من  بضغط  الطرفني  بني  العالقات 
احلكومة اإلسرائيلية للقبول بالوساطة املصرية رغماً عنها".
التصعيد  أوقف  الذي  األساسي  "العامل  أن  عوكل  واعتبر 
ضد قطاع غزة هو مصر، وليس كما يظن البعض التوازن بني 
الرعب،  ضد  الرعب  سياسة  ليست  إنها  وإس��رائ��ي��ل،  الفصائل 
الدور  لكن  التوازن،  يحققوا  أن  يستطيعون  ال  فالفلسطينيون 

املصري ضاغط على إسرائيل وقادر على التوصل إلى تهدئة".

حسابات التصعيد اإلسرائيلي تتأرجح بني عوامل داخلية وخارجية

ة تثير جداًل فلسطينيًا .. وغزة تتوجس من عملية عسكرية واسعة تهدئة هَشّ
عال أبو حسب الله
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يتعلق  فيما  اجل��دي��دة  ال��ت��ح��رك��ات  ج���دوى  ح���ول  وامل���واق���ف  اآلراء  تباينت 
باملفاوضات للتوصل إلى صفقة تنهي ملف اجلندي اإلسرائيلي األسير في قطاع 
غزة "جلعاد شاليط"، على الرغم من تكرار زيارات وفود على أعلى مستوى من 

حركة "حماس"، وأخرى من إسرائيل، إلى القاهرة، في اآلونة األخيرة.
حالياً،  املنال  بعيد  يبدو  الصفقة  إجناز  أن  واملتابعني  احملللني  بعض  ورأى 
بينما  الصفقة،  اإلسرائيلية على دفع ثمن استحقاق  بسبب عدم قدرة احلكومة 
رأى آخرون أن الظروف احلالية مواتية إلجناز الصفقة املتعثرة أكثر من أي وقت 
الداخلية  الضغوط  من  للهرب  إلمتامها،  اإلسرائيلية  احلكومة  وستلجأ  مضى، 

واخلارجية التي تتعرض لها.
األسير  اجلندي  ملف  يبقى  امللف،  بإغالق  ومتشائم  بإمتامها  متفائل  وب��ني 
اً من طرفي املعادلة  أَيّ شاليط من أكثر امللفات سخونة، وأصعبها، وبخاصة أن 
ال ميكنه تقدمي تنازالت تظهر الطرف اآلخر منتصراً، بعد معركة إرادات استمرت 

خمس سنوات.

صفقة صعبة
أن  س��ع��دة،  أب��و  مخيمر  د.  األزه���ر  جامعة  ف��ي  السياسية  العلوم  أس��ت��اذ  وي��رى 
حركة  م��ن  ك��الً  أن  م��ؤك��داً  الصفقة،  لتنفيذ  مطلقاً  م��وات��ي��ة  غير  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف 

"حماس" وإسرائيل، ال يبدو أنهما مستعدتان لتقدمي أية تنازالت في تلك الصفقة.
وأوضح أبو سعدة في حديث ل�"آفاق برملانية"، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األزم��ة  وبخاصة  حالياً،  تواجهه  التي  األزم���ات  ف��ي  منشغل  نتنياهو  بنيامني 
الداخلية واالحتجاجات االجتماعية املتصاعدة، التي رمبا تهدد حكومته.  ومن 
جهة أخرى، نتنياهو منشغل باألزمة اخلارجية، املتمثلة في عزم الفلسطينيني 
على التوجه لألمم املتحدة لنيل اعتراف دولي بدولتهم املستقلة، مبيناً أن "مثل 
بعيد  وه��و  وحكومته،  نتنياهو  اهتمام  جل  على  تستحوذان  القضيتني  هاتني 
تزايد  عن  معلومات  من  رشح  مما  الرغم  على  وصفقته،  بشاليط  حاليا  التفكير 
التي  الصفقة،  ملف  في  املفاوضات  وجتدد  الصفقة،  إلجناز  الداخلية  الضغوط 

تبدو مفاوضات شكلية لتخفيف بعض الضغوط".
وأشار أبو سعدة إلى أن "تنفيذ الصفقة أمر ال يبدو هِيّناً كما يظن البعض، 
واألمنية  العسكرية  فاملؤسسة  فقط،  وحكومته  بنتنياهو  يتعلق  ال  فاملوضوع 
ومعتقلني  سجناء  ع��ن  اإلف���راج  ستتضمن  التي  الصفقة،  على  ت��واف��ق  أن  يجب 
بوجهة  وهم  للضفة،  منهم  جزء  سيعود  وه��ؤالء  كخطيرين،  إسرائيل  تصنفهم 

نظر األجهزة األمنية يشكلون خطراً على إسرائيل".
وأوضح أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي "أضعف من أن يتخذ قراراً حاسماً في 
هذا الوقت، ويقدم ما يعتبره تنازالت من وجهة نظره، فهو كان طيلة السنوات 

املاضية متردداً ويبدو خائفاً من نتائج تلك الصفقة".
وتابع: كما أن إسرائيل غير معنية بإعطاء "حماس" هدية، تزيد جماهيريتها 
الفترة احلالية، في حال جنحت احلركة في إطالق سراح رموز  وشعبيتها في 

نضالية، وسجناء ذوي محكوميات عالية.
سعدة  أبو  أكد  للجندي،  اآلسرة  والفصائل  "حماس"  بحركة  يتعلق  وفيما 
أن األخيرة "باتت تعتبر صفقة شاليط مبثابة مسألة كرامة لها، ويصعب عليها 
ثمناً  الفلسطينيني  كلف  األسير  اإلسرائيلي  اجلندي  ك��ون  ت��ن��ازالت،  أي��ة  تقدمي 
باهظاً، من شهداء وأسرى ودمار طال مناطق واسعة في القطاع، السيما أن أحد 

األسباب اإلسرائيلية املعلنة للحرب على غزة كان استعادة اجلندي األسير".
العالية،  األسرى من ذوي احملكوميات  الذي يعيشه عشرات  األمل  أن  وبني 
تقدمي  اآلس��رة  الفصائل  على  الصعب  من  يجعل  الصفقة،  ضمن  عنهم  باإلفراج 

تنازالت جوهرية إلمتامها.
وخلص أبو سعدة إلى استبعاد تنفيذ الصفقة في الفترة احلالية، "فكل من 
إسرائيل وحركة "حماس" ال ميكنهما تقدمي تنازالت للخروج من مأزق جمود 

الصفقة، التي رمبا لم تنضج الظروف بعد إلجنازها".
وعلى الرغم من ذلك لم يستبعد حدوث مفاجآت في األمر، "فرمبا يحدث ما لم 
يتوقعه أحد، ورمبا يعلن في ليلة وضحاها عن نضوج صفقة، ال يعلم الكثيرون 

كيف ومتى متت".

ظروف مواتية
أن  رأى  إذا  ال���رأي،  سلفه  ع��وك��ل،  ط��الل  السياسي  واحمل��ل��ل  الكاتب  وخ��ال��ف 
ملف  وإنهاء  التبادل،  صفقة  إلجناز  إسرائيل  في  متاماً  مواتية  حالياً  "الظروف 

اجلندي األسير شاليط".
سحب  ف��ي  األخ��ي��رة  اآلون���ة  ف��ي  برعت  الفلسطينية  "الفصائل  أن  وأوض���ح 
الكبير على  غ��زة، من خالل حفاظها  ع��دوان على قطاع  أي  لتنفذ  ذريعة شاليط 
حالة الهدوء، ووقف إطالق القذائف الصاروخية باجتاه األهداف اإلسرائيلية".

وبني عوكل في حديث ل�"آفاق برملانية"، أن هذا "أضعف املوقف اإلسرائيلي، 
باتت  بحيث  كبيرة،  الشأن  ه��ذا  في  احلكومة  على  الداخلية  الضغوط  وجعل 
حكومة نتنياهو تواجه ضغوطاً متزايدة، كان آخرها دعوة احلاخام األكبر لدولة 

إسرائيل، عوفاديا يوسف، نتنياهو للعمل على إطالق سراح اجلندي".
على  إضافياً  ضغط  عامل  سيشكل  املذكورة  الهدوء  حالة  استمرار  أن  وأك��د 

الفلسطينيون،  ينتظرها  التي  الصفقة،  إمت��ام  فرصة  من  يزيد  ورمب��ا  إسرائيل، 
إلطالق سراح مئات األسرى واألسيرات.

أزمات تخدم شاليط
وأوضح عوكل أن ثمة عوامل أخرى رمبا تسهم في إجبار احلكومة اإلسرائيلية 
الداخلية  األزم��ة  بينها  سنوات،  خمس  من  أكثر  منذ  املتعطلة  الصفقة  تنفيذ  على 
الكبيرة التي تعصف بإسرائيل، واملتمثلة في االحتجاجات املتصاعدة، التي أربكت 

حكومة نتنياهو، وبخاصة أن حلها بحاجة إلى أموال طائلة وفترة طويلة.
وتابع يقول: هناك أيضاً األزمة اخلارجية األكثر عصفاً باحلكومة اإلسرائيلية 
الفلسطينيني بالعودة  إقناع  املتحدة في  للواليات  الواضح  الفشل  احلالية، بعد 
لألمم  التوجه  على  التحرير  ومنظمة  السلطة  وتصميم  املباشرة،  للمفاوضات 

املتحدة للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية.
في  أزماتها  من  الهروب  على  اعتادت  اإلسرائيلية  "احلكومات  أن  وأوض��ح 
اجتاه معاكس"، مبيناً أن "الهروب املتوقع حالياً سيكون في اجتاه إجناز صفقة 
مبظهر  والظهور  اإلسرائيلي،  الشارع  تهدئة  من  نتنياهو  يتمكن  حتى  شاليط، 

الرجل الشجاع، الذي اتخذ قراراً لم يستطع أسالفه اّتخاذه".
وق���ال: م��ن امل��ت��وق��ع أن ي��ق��دم نتنياهو م��رون��ة وت��ن��ازالت أك��ب��ر ف��ي موضوع 

الصفقة، مبا يفضى إلطالق سراح أعداد أكبر من األسرى الفلسطينيني.
وشدد عوكل على ضرورة أن تبرع الفصائل اآلسرة للجندي في إدارة ملف 

التفاوض حول الصفقة، إلطالق أكبر عدد ممكن من األسرى الفلسطينيني.
الوطنية  املصاحلة  عملية  دف��ع  في  الصفقة  من  االستفادة  إل��ى  كذلك  ودع��ا 

لألمام، من خالل إدراج أسماء أسرى من مختلف الفصائل في قائمة التبادل.

تعنت إسرائيل يفشل الصفقة
من جانبه، أكد د. غازي حمد، وكيل وزارة الشؤون اخلارجية في احلكومة 
املقالة، أن "تشكيلة احلكومة في إسرائيل حالياً تشكيلة ميينية متطرفة، تضم 
أحزاباً متشددة، ال تقدم أية تنازالت في أي موضوع يخص الفلسطينيني، سواء 

في املفاوضات أو في صفقة شاليط".
أمام إبرام أية صفقة  وبني حمد أن عقلية هذه احلكومة املتطرفة تقف عائقاً 
بعض  للجندي  اآلس���رة  والفصائل  "ح��م��اس"  حركة  قدمت  ل��و  حتى  للتبادل، 

املرونة، من أجل إمتامها.
وفيما يخص الضغوط التي متارس على نتنياهو وحكومته إلبرام الصفقة، 
منحى  تأخذ  ب��دأت  التي  "الضغوط  أن  برملانية"،  ل���"آف��اق  حديث  في  حمد  أك��د 
تصاعدياً مؤخراً، ال يبدو أنها أثرت فعلياً في موقف احلكومة اإلسرائيلية، الذي 
ال يزال متشدداً"، مستبعداً كذلك أن تثمر تلك الضغوط عن أية مرونة في املوقف 

اإلسرائيلي في املرحلة الراهنة.
وفيما يخص مطالب حركة "حماس" والفصائل اآلسرة للجندي، وإن كان 
ثمة أي تغيير أو مرونة عليها، أوضح حمد أن احلركة قدمت من خالل الوسطاء 

مطالب واضحة ومشروعة، يصعب التنازل عنها، حسب اعتقاده.
وفيما يتعلق بتزايد التصريحات واملعلومات، مؤخراً، حول حدوث حراك في 
ملف الصفقة، أشار حمد إلى أن "املفاوضات حول هذا املوضوع تبقى في حالة مد 
وجذر، فثمة أطراف عدة، بينها اجلانب املصري، حتاول إحداث اختراق في امللف، 

غير أن أي تقدم لم يحرز حتى اآلن على هذا الصعيد بسبب تعنت إسرائيل".
القوة  وخيار  األمني  اخليار  على  كثيراً  تعول  ت��زال  "ال  إسرائيل  أن  وب��ني 
الستعادة اجلندي األسير، على الرغم من فشلها في هذا اخليار طيلة السنوات 

اخلمس املاضية".
املفاوضات حول  الفعلي في  الوسيط  املصري هو  أن "الوسيط  وشدد على 
الصفقة حالياً، على الرغم من محاولة بعض األطراف الدخول على اخلط، وإبداء 

استعدادها للتوسط في هذا الشأن".

فة صفقة مشِرّ
ف��ي وزارة ش��ؤون  ف��روان��ة، مدير دائ���رة اإلح��ص��اء  الناصر  أك��د عبد  ب���دوره، 
األس���رى  ف��ي ش���ؤون  امل��خ��ت��ص  وال��ب��اح��ث  الفلسطينية،  ال��س��ل��ط��ة  ف��ي  األس����رى 
واحملررين، أن "قضية شاليط لم تعد قضية تخص حركة "حماس" أو الفصائل 
اآلسرة له، فهي قضية تخص كل الفلسطينيني، وأية صفقة تبرم مستقبالً يجب 

أن تنال رضا وقبول مختلف أطياف الشعب الفلسطيني".
وأوضح فروانة في حديث ل�"آفاق برملانية"، أن "الثمن الباهظ الذي دفعه 
وم��زارع،  وبيوت  وأس��رى  وجرحى  شهداء  من  شاليط،  أج��ل  من  الفلسطينيون 
سراح  مبوجبها  يطلق  مشرفة،  صفقة  إب��رام  امللف  في  املعنيني  على  يستوجب 

أسرى لم تفلح املفاوضات السلمية واملعاهدات التي أبرمت في إطالقهم".
عبر  رسائل  وجهنا  وقضيتهم،  األسرى  أوضاع  على  ومطلعني  كمعنيني  وقال: 
ما  أن  وت��ك��راراً  م��راراً  لهم  وأكدنا  التفاوض،  مبلف  املكلفة  للجهات  اإلع��الم  وسائل 
وذوي  القدامى،  األسرى  سراح  إطالق  هو  املرتقبة  الصفقة  من  الفلسطينيني  يعني 
احملكوميات العالية، إضافة إلى قدامى أسرى القدس ومناطق الداخل، ممن عجزت 
االتفاقات السابقة كافة عن إطالق سراحهم، وقضوا سنوات طويلة داخل السجون.

وتابع: ال تعنينا أرقام باملطلق، فاألهم التمسك بشروط إطالق فئات محددة 
من  م��ح��ذراً  احل��ري��ة،  في  الوحيد  أملهم  مبثابة  الصفقة  باتت  ممن  األس���رى،  من 

الوقوع في شرك األرقام، الذي حتاول إسرائيل التالعب به.
مبا  الفلسطينية،  واملعايير  بالشروط  التمسك  ض��رورة  على  فروانة  وشدد 
التبادل  القدامى كافة دون استثناء، في إطار صفقة  يضمن اإلفراج عن األسرى 
األيام األخيرة، ورفض إمتام أي صفقة ميكن أن  التي جتدد احلديث حولها في 

تستبعدهم أو تستثني بعضهم.
احلرية  متنح  مشرفة،  صفقة  ينتظر  بأسره  الفلسطيني  الشعب  وأض��اف: 
لرموز نضالية، وملناضلني كبار، وبخاصة بعد املعاناة والثمن الكبير الذي دفع 

من أجل شاليط.
املقبلة،  الفترة  في  الصفقة  وإب��رام  امللف  إنهاء  إمكانية  في  فروانة  وشكك 
اجلانبني  قبل  م��ن  عنها  كثرت  التي  واألح��ادي��ث  التصريحات  م��ن  ال��رغ��م  على 
الفلسطيني واإلسرائيلي مؤخراً، موضحاً أن "كل ما يقال هو كالم لالستهالك 
الصفقة  ال��وزراء اإلسرائيلي غير مستعد لدفع ثمن واستحقاق  فقط، ورئيس 
شروطها  عن  التنازل  تستطيع  ال  واألخ��ي��رة  "ح��م��اس"،  حركة  ش��روط  وف��ق 
الفلسطيني، وجناحها في استمرار أسر  الشعب  الذي دفعه  الكبير  الثمن  بعد 

اجلندي طيلة هذه الفترة".
وبني أن إسرائيل ال تزال تراهن على خيار القوة في استعادة جنديها األسير 
ف��ي غ��زة، على ال��رغ��م م��ن فشل ه��ذا اخل��ي��ار ط��وال خمس س��ن��وات، معتمدة على 

شعورها بأن قطاع غزة ال يزال حتت سيطرتها بالكامل.
وتوقع فروانة مزيداً من املراوغة والتلكؤ من قبل إسرائيل، في محاولة إلعطاء 
مزيد من الوقت إلجناح خيار القوة، أو الوصول إلى معلومات استخباراتية قد 

تفضي للوصول إلى مكان اجلندي.

حراك ومفاوضات
مؤخراً  تتردد  بدأت  طويلة،  فترة  منذ  امللف  اكتنفت  اجلمود  من  حالة  وبعد 
نائب  توقع  فقد  تبادل.   صفقة  إلى  للتوصل  املفاوضات  جتدد  حول  تصريحات 
أبو مرزوق حدوث حترك  السياسي حلركة "حماس" د. موسى  املكتب  رئيس 
إلى وجود ضغوط  إيجابي نحو إمتام صفقة تبادل األسرى مع شاليط، مشيراً 
في  تغيير  إل��ى  إضافة  نتنياهو،  حكومة  على  اإلسرائيلي  املجتمع  من  داخلية 

الفريق الذي يدير امللف.
وجدد أبو مرزوق متسك "حماس" مبصر كراعية مللف تبادل األسرى، منوهاً 
إلى أن أطرافاً دولية، منها فرنسا وتركيا، أبدت االستعداد للتدخل واملساعدة في 
إلجناز  أساسي  ك��راٍع  املصري  بالدور  تتمسك  "حماس"  لكن  امللف،  هذا  إجن��از 
هذا امللف، نافياً في الوقت ذاته إمكانية عودة الوسيط األملاني للتدخل، "بسبب 

انحيازه للجانب اإلسرائيلي"، حسب قوله.
وشدد أبو مرزوق، في تصريحات صحافية نشرت مؤخراً، على أن "حماس" 
معنية متاماً بإجناز صفقة التبادل، الفتاً إلى أن موقفها "لم يتغير سواء بالنسبة 
إلى التمسك بضرورة إطالق سراح أصحاب احملكوميات العالية، وكذلك بالنسبة 

لألعداد"، ورافضاً في الوقت نفسه مبدأ اإلبعاد.
وكانت مصادر مصرية أكدت أن القيادي البارز في اجلناح العسكري حلركة 
"حماس" أحمد اجلعبري، زار القاهرة مؤخراً بشكل سري، والتقى هناك "أبو 
مرزوق"، واجتمع مع كبار املسؤولني في جهاز االستخبارات املصرية، املعنيني 
مبلف صفقة تبادل األسرى.  كما نشرت أنباء عن زيارة محتملة بعد عيد الفطر 
لوفد من "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل إلى القاهرة، قد 

تتضمن إجراء مباحثات تتعلق بالصفقة.
املعلومات  ب���اراك  إي��ه��ود  اإلسرائيلي  ال��دف��اع  وزي��ر  أك��د  فقد  إسرائيلياً،  أم��ا 
توجد  أنه  إلى  مشيراً  التبادل،  صفقة  إلمت��ام  املفاوضات  جتدد  عن  نشرت  التي 

"مجموعة من احلقائق في الشائعات" التي نشرت مؤخراً.
كما زار املوفد اإلسرائيلي عاموس جلعاد القاهرة مؤخراً، بناء على تعليمات 
التي متارسها أسرة  ال��وزراء اإلسرائيلي، في ظل الضغوط الشديدة  من رئيس 

اجلندي شاليط وجماعات إسرائيلية، إلطالق سراحه.
في  باإلسراع  يطالب  متصاعداً  حراكاً  شهدت  اإلسرائيلية  الكنيست  وكانت 
االستجابة ملطالب الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بإمتام صفقة تبادل األسرى، 
السيما أنه مضى على أسر شاليط في قطاع غزة أكثر من خمس سنوات، دون أن 

تتمكن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية من العثور على مكانه.
املعارضة على رسالة وجهتها  ووّقع 16 عضو كنيست من كتلة "كادميا" 
الستعادة  التبادل  صفقة  إقرار  إلى  وتدعو  نتنياهو،  إلى  شاليط  اجلندي  عائلة 
بهم  تطالب  ال��ذي��ن  الفلسطينيني  األس���رى  م��ئ��ات  س���راح  إط���الق  مقابل  شاليط 

الفصائل اآلسرة.
يذكر أنه على رأس قائمة األسرى التي قدمتها "حماس" للجانب اإلسرائيلي 
في إطار مفاوضات صفقة التبادل، أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان 
سعدات،  أحمد  فلسطني  لتحرير  الشعبية  للجبهة  ال��ع��ام  واألم���ني  البرغوثي، 
"حماس"،  حلركة  العسكري  اجلناح  القسام"،  "كتائب  في  البارزون  والقادة 

عبد الله البرغوثي، وحسن سالمة، وإبراهيم حامد.

في ظل حركة نشطة لوفود من »حماس« وإسرائيل باجتاه القاهرة

صفقة شاليط ما بني مد وجزر وآراء متباينة حول فرص إجنازها
محمد اجلمل
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بعيداً عن اجلوانب القانونية لقضية محمد دحالن، العضو املفصول من اللجنة 
املركزية حلركة "فتح"، التي طفت على السطح الفلسطيني والفتحاوي خالل األشهر 
األخيرة، يشهد قطاع غزة، بشكل عام، وفي أوساط حركة "فتح" بشكل خاص، حالة 
من اجلدل احلامي حول قرار فصل النائب في املجلس التشريعي على خلفية اّتهامه 

بارتكاب جرائم على مختلف املستويات، حسب ما جاء في لوائح االتهام الرسمية.
ولم يخِف قطاع واسع من الغزيني تذمرهم جراء طريقة معاجلة قضية دحالن 
إلى  القضية  بتحويل  والتهديد  "فتح"،  حلركة  احلركية  احملكمة  ق��رار  وتداعيات 
القضاء، ليس في أحيان كثيرة حباً في دحالن، بل ألن ما يجري من وجهة نظرهم 

ميثل "محاكمة لغزة في الضفة الغربية"!
حركة  وقيادة  للسلطة  اّتهامهم  يخفون  القطاع  مواطني  من  الكثير  يعد  لم  كما 
"فتح" في الضفة بالتعامل بتمييز ضد الغزيني، معتبرين أن قضية دحالن جاءت 

لتتوج هذا التمييز بحق كوادر "فتح" في قطاع غزة.
لدحالن  يزالون خصوماً  كانوا وال  الشعبي ممن  الوسط  الكثير من  أن  ولوحظ 
على املستويني السياسي والتنظيمي يعتبرون أن ما يجري ليست له عالقة بالتهم 
السنوات  طيلة  دح���الن  على  "ف��ت��ح"  س��ك��وت  إل��ى  ذل��ك  ع��ازي��ن  ل��دح��الن،  املنسوبة 
املاضية، بل ويتهم هؤالء عدداً ممن يخوضون معركة "إقصاء" دحالن اليوم بأنهم 

كانوا شركاءه باألمس.

استهداف كوادر "فتح" الغزيني
"استهداف  غ��زة،  بقطاع  "فتح"  حركة  في  املسؤول  ختلة،  أبو  صالح  ووص��ف 
وصمة  ميثل  املركزية  اللجنة  من  فصله  "إن  وقال  للقطاع"،  استهداف  بأنه  دحالن 

عار".
وقال  الفصل.   قرار  التخاذها  للحركة  املركزية  اللجنة  على  الذعاً  هجوماً  وشن 
"إن غزة لم تقل كلمتها بعد، واآلن نقول لكم إن أبناء وكوادر حركة "فتح" في كل 

مكان لن يصمتوا على هذا العبث في احلركة ألنكم باختصار غير مؤمتنني عليها".
وقال أبو ختلة ل�"افاق برملانية" إن قرار فصل دحالن "استهدف بشكل مباشر 

كوادر حركة "فتح" في قطاع غزة أوالً، ومحمد دحالن ثانياً".
قرار  أن  املشهرواي،  املقرب من دحالن، سمير  الفتحاوي  القيادي  اعتبر  بدوره، 
هذا  بسبب  القطاع،  أهل  وحسرة  ألم  من  ويزيد  قانوني،  وغير  "باطل  دحالن  فصل 

الشعور باستهداف فتحاويي غزة".

مفاجآت دحالن
وفي تصريح هو األقوى ملؤيدي دحالن، قال القيادي في "فتح" توفيق أبو خوصة: 

إن تالشي عضو اللجنة املركزية محمد دحالن هو تالشي حلركة "فتح" بأكملها.
ل��م يعد شخصية  ف��ي تصريح صحافي، "إن محمد دح��الن  أب��و خ��وص��ة،  وق��ال 
رموز  من  ورم��ز  اعتبارية  شخصية  هو  بل  الفلسطينية،  القضية  يخص  مبا  عادية 

حركة فتح".
وأكد أن "احلملة املستعرة على دحالن، وعلى بعض القيادات النظيفة في حركة 
"فتح"، ال تأتي من باب الشفافية، وإمنا من باب إقصاء مناضل وطني بعدما لم يعد 

للمناضلني مكان في احلركة".
وأضاف أن "دحالن هو إنسان ميلك ما ميلك من القدرات التي قد تفاجئ البعض 
في األيام القليلة القادمة"، محذراً من أنه "في حال إصرار اللجنة املركزية على فصل 

دحالن، فهنالك استقاالت باملئات ستكون على مكتب رأس الهرم فيها".
وسيعلم   .. لها  فنحن  التقسيم  "ف��ت��ح"  حل��رك��ة  أرادوا  إن  خ��وص��ة:  أب��و  وق���ال 

املتآمرون أن لدينا من اإلمكانات للحفاظ على حركة "فتح" حتى لو باسم آخر!
ولكن على اجلانب اآلخر، هناك من يرى أن قضية دحالن لها ما يبررها حتى وإن 

كانت هناك اّتهامات ضد قادة ومسؤولني آخرين في السلطة.

أخطاء تستحق احملاكمة
ولم يخِف هؤالء رغبتهم في مشاهدة دحالن في قفص االتهام، حيث يعتبرون أنه 
مسؤول بشكل مباشر عن مآٍس كثيرة حلَّت في الشارع الفلسطيني، وحركة "فتح" 

على وجه التحديد.
واعتبر أحد كوادر حركة "فتح" في غزة أن "ما يجري بحق دحالن شيء طبيعي 

ويستحقه، ألنه ارتكب أخطاء قاتلة بحق حركة "فتح" أوالً، ويجب محاكمته".
وأضاف الكادر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث ل�"آفاق برملانية"، 
أن "دحالن لم يكن في يوم من األيام يعمل لصالح حركة "فتح" بل قام بتدميرها من 

خالل زجها في أتون معارك خاسرة على األصعدة كافة".
لديه، وكذلك عن  األم��وال  الفاحش" لدحالن، وعن مصدر  وتساءل عن "الغناء 

"مصدر احلصانة التي متتع بها" من جهات خارجية.
أن "قطاعاً  على  تأثير فصل دحالن على حركة "فتح"، مشدداً  أهمية  وقلل من 
واسعاً من حركة "فتح" والشعب الفلسطيني ال يريدون رؤية دحالن على الساحة".

وقال إنه ال يتوقع حدوث شرخ أو انقسام في حركة "فتح" إذا ما انتهت قضية 
دحالن بالفصل أو احملاكمة.

توقع بوجود وساطات حلل األزمة
دح��الن  أزم��ة  تنتهي  أن  عوكل  ط��الل  السياسي  احمللل  يستبعد  ال  ناحيته،  م��ن 
بصفقة ما تتيح له العودة ملكانه، مؤكداً أن "كل شيء ممكن حدوثه في حركة فتح".

مفاوضات  اخلفاء  في  هناك  "يكون  أن  برملانية"  ل�"آفاق  حديث  في  عوكل  وتوقع 
وحراك ووساطات محلية وعربية إلنهاء القضية بشكل ودي وجتاوز اخلالف احلالي".
وقال إن حركة "فتح" قد تتعرض لهزات وشروخ قوية إذا ما انتهت أزمة دحالن 

إلى الفصل النهائي أو احملاكمة.
حركة  داخ��ل  والشعبي  القيادي  املستويني  على  وزن��ه  ل��ه  دح��الن  إن  وأض���اف: 

"فتح" وداخل الشارع الفلسطيني، ولن يكون من السهل تدارك آثار هذه القضية.
ونوه عوكل إلى وجود استياء في الشارع الفلسطيني من خارج حركة "فتح" 
يفهم  "ال��ش��ارع  أن  منها  ع���دة،  ألس��ب��اب  دح���الن  قضية  م��ع  التعامل  طريقة  بسبب 
الساحة  ف��ي  الفساد  فقائمة  ه��ك��ذا،  تهمته  كانت  إذا  الفاسد  وح��ده  ليس  دح��الن  أن 

الفلسطينية أطول من قامة دحالن نفسه".

محيسن: امللف بصدد التحويل للقضاء
بدوره، أكد عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح" جمال محيسن، أن قرار فصل 
لم  بعدما  واإللغاء،  للطعن  قابل  وغير  احلركة  من  نهائي  بشكل  نافذاً  "بات  دحالن 
يلتزم دحالن مبا نّص عليه قرار احملكمة احلركية بتوجيه رسالة لرئيس احلركة 
واللجنة املركزية يعرض فيها استعداده للمثول أمام احملكمة"، مبيناً أن "امللف اآلن 

بصدد حتويله إلى القضاء الفلسطيني".
وأكد محيسن أنه سيجري استكمال التحقيق مع املتورطني مع دحالن كافة، سواء 
عبر اللجان احلركية أو القضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبراً أن "بعض األصوات 

التي تدافع عن دحالن هي في احلقيقة تدافع عن نفسها ألنها متورطة في اجلرائم".
"مخابرات  أن  بينها  وم��ن  دح��الن،  بها  ت��ورط  التي  اجل��رائ��م  بعض  عن  وكشف 
لتنسيق احلرب  الوقائي  األمن  التقت دحالن وبعض احملسوبني عليه في  االحتالل 
على غزة وما بعدها"، ولفت إلى أن السلطة استلمت تسجيالت من مخابرات عربية 
ب��ذل��ك م��ا سبق أن أعلنته حركة  ال���ذي عقد ف��ي ال��ع��ري��ش، م��ؤك��داً  ع��ن ه��ذا االج��ت��م��اع 

"حماس" بهذا الصدد عقب احلرب على غزة.
"تؤكد  وبيانات  إف���ادات  على  حصلت  دح��الن  مع  التحقيق  جلنة  أن  إل��ى  ون��وه 
العديد من األشخاص في قطاع  الوقائي في قتل  األم��ن  ت��ورط دح��الن وجماعته في 
غزة، إلى جانب ابتزاز التجار، وشهادات عن جواسيس يعملون لصالح دحالن داخل 

األجهزة األمنية، من ضمنها املخابرات".
وأكد محيسن أن دحالن "فرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسؤوالً عن 
األمن، لدرجة أن أحد املسؤولني العرب قال إذا لم يتوَلّ هذا املوقع لن يكون هناك متويل".
وكانت اللجنة املركزية حلركة "فتح" قررت في 12 حزيران املاضي فصل دحالن 
من اللجنة، ومن العضوية في حركة "فتح"، ومالحقته قضائياً بتهم اإلضرار باألمن 

الوطني الفلسطيني وارتكاب العديد من جرائم القتل واالبتزاز والفساد املالي.
وجددت اللجنة في اجتماع الحق تأكيد قرارها بفصل دحالن ورفضت االسترحام 
الذي تقدم به، وقررت مالحقته قانونياً، والعمل على رفع احلصانة البرملانية عنه 

متهيداً حملاكمته.

احملكمة احلركية
أما احملكمة احلركية، فقد أصدت في 27 متوز املاضي، قرارها بشأن الطعن املقدم 
اللجنة  ممثل  بصفته  محيسن،  ق��ال  حيث  احل��رك��ة،  من  فصله  ق��رار  ضد  دح��الن  من 
املركزية أمام احملكمة احلركية: إن قرار احملكمة تضمن رد الطعن املقدم من دحالن 
اللجنة  في  املتخذ  القرار  قانونية  على  والتأكيد  الداخلي،  النظام  إلى  استناده  لعدم 

املركزية بفصل دحالن.
وأضاف إن قرار احملكمة أعطى فرصة أخيرة لدحالن بأن يتقدم بالتماس لرئيس 
خالل  املركزية  اللجنة  تشكلها  التي  التحقيق  جلنة  أم��ام  لالمتثال  بجاهزيته  احلركة 
أسبوعني من تاريخ القرار، وإال يصبح القرار نافذاً قطعياً، ويعود األمر للجنة املركزية 
من  مقربني  عن  ص��درت  تصريحات  أن  غير  اخل��ص��وص.   بهذا  املناسب  ال��ق��رار  التخاذ 

دحالن فسرت قرار احملكمة باعتباره انتصاراً له في مواجهة قرار اللجنة املركزية.
وفي ضوء تضارب ما نشرته بعض وسائل اإلعالم بخصوص تفسير قرار احملكمة 
احلركية، صّرح رئيس احملكمة احملامي علي مهنا، في تعقيب له على القرار الصادر بشأن 
الطعن املقدم من دحالن، بأن "قرار احملكمة احلركية واضح وال لبس فيه، وهو ناطق مبا 
فيه، وبالتالي فإن احملكمة ليست مسؤولة عن اإلرباك والتناقض في الساحة اإلعالمية".
العقوبة في احلركة هو  أن "ه��دف  القرار نص على  أن  وج��اء في تصريح مهنا 
مسيرتها،  وسالمة  احلركة  وحماية  األعضاء،  وتطوير  اإليجابي،  السلوك  تعزيز 
وال��ق��ض��اء على االن���ح���راف".  وت��اب��ع: وان��ط��الق��اً م��ن ق��واع��د ال��ع��دال��ة وأهمية توفير 
ضمانات احملاكمة العادلة، فإن احملكمة احلركية، وبصفتها محكمة طعن، قد ختمت 
احملاكمة بالقرار التالي: إن الطعن من حيث املوضوع سابق ألوانه، كون الطاعن لم 
يستنفد طريق الطعن االبتدائي املشرع أمامه، واملتمثل في الطلب من اجلهة مصدرة 
القرار –رئيس احلركة واللجنة املركزية– إعادة و/أو استكمال اإلجراءات األصولية 

في مواجهته وحضوره من قبل اللجنة املركزية أو أية جلنة حتقيق شكلت أو تشكل 
لهذه الغاية وفقاً للمادة )99( من النظام الداخلي حلركة "فتح"، من آخر إجراء مت 

في مواجهته.
اجلهة  إل��ى  الطعن  ملف  تعيد  احملكمة  ف��إن  عليه،  وب��ن��اء  ال��ق��رار:  ن��ص  وأض���اف 
فيه  الالزمة  اإلج��راءات  التخاذ  املركزية-  واللجنة  احلركة  -رئيس  القرار  مصدرة 
حسب األصول.  وعليه، يتوجب على الطاعن، وخالل أسبوعني من تاريخ صدور هذا 
القرار، تقدمي طلب للجهة مصدرة القرار )رئيس احلركة واللجنة املركزية( مباشرة 
أو من خالل أمني سر اللجنة املركزية، يؤكد فيه استعداده للمثول أمامها أو أمام من 
اإلج��راءات األصولية، مبا في  النظام الستيفاء  للمادة )99( من  وفقاً  تكلّفه أصولياً 
نفسه  عن  الدفاع  من  ومتكينه  إليه،  املنسوبة  باملخالفات  حضورياً  مواجهته  ذلك 

وتوفير ضمانات احملاكمة العادلة له.
القرار موضوع  ف��إن  ذل��ك،  ال��ق��رار: وبعكس  وق��ال مهنا في تصريحه ح��ول نص 

الطعن، يكتسب الدرجة القطعية ويكون واجب النفاذ.
وليس بعيداً عن الشأن ذاته، أّكد مهنا، أنه ال عالقة من قريب أو بعيد للمحكمة 
اّتخذت في محيط منزل دح��الن، في  إج��راءات  بأية  الصادر عنها،  والقرار  احلركية 
أف���راد احل��راس��ة اخلاصة  امل��ن��زل، وص��رف  أمنية بدهم محيط  ق��وة  إل��ى قيام  إش���ارة 

بدحالن، والتحفظ على أسلحتهم، إضافة إلى مصادرة مجموعة من السيارات.

رد دحالن
أما دحالن نفسه، فوصف قرار فصله من احلركة بأنه "غير شرعي"، وقال إنه 

سيواصل الدفاع عن عضويته، مطالباً بالتحقيق في الئحة االتهام املوجهة إليه.
االجتماعي،  للتواصل  "فيسبوك"  موقع  على  صفحته  على  نشره  بيان  وف��ي 
تعقيباً على ما أعلنه محيسن بشأن تأكيد اللجنة املركزية على قطعية قرار الفصل 
قرار  رغم  جاء  القرار  هذا  أن  دح��الن  قال  املاضي،  حزيران   12 بتاريخ  بحقه  املتخذ 

احملكمة احلركية في هذا الصدد.
ال��ذي ن��ال م��ن بصيرة  ه��ذا العمى  ل��م يفاجئني بتاتاً  ال��ذي  ال��وق��ت  وأض���اف: ف��ي 
القادة في اللجنة املركزية، ساءني بشدة التبرير الذي ساقه محيسن من أن الطعن 
مدة  جتاوز  كونه  القانونية  للشروط  مستوفياً  يكن  لم  املركزية  للجنة  قدمته  الذي 

األسبوعني، وكون اخلطاب املرسل كان يجب أن يوجه للرئيس وليس ألمني السر.

"حماس": قرار حكيم
وجاء موقف "حماس" كما كان متوقعاً، إذ اعتبر عضو املكتب السياسي للحركة 
دحالن،  طردها  بشأن  "فتح"  حلركة  املركزية  اللجنة  قرار  الزهار  محمود  الدكتور 
"قراراً حكيماً"، متهماً إياه بالضلوع في اغتيال شخصيات عديدة من كال احلركتني 

"فتح" و"حماس".
حركة  بشؤون  يتصل  القرار  ه��ذا  "إن  صحافية،  تصريحات  في  ال��زّه��ار،  وق��ال 
"ف��ت��ح" ال��داخ��ل��ي��ة، ول��ه��ا احل���ق ف��ي ات��خ��اذ م��ا ت���راه م��ن��اس��ب��اً م��ن إج�����راءات ف��ي حق 
أعضائها".  وأضاف أنه "كان حلركة "حماس" جتربة مريرة مع محمد دحالن، أيام 
كان مسؤول األمن الوقائي في غزة"، حيث اتهمه بالتعاون ضّد املقاومني مع الطرف 

اإلسرائيلي والتسبب في قتلهم.
واعتبر أن "قرار حركة "فتح" مؤسس ضمنياً، ألن العضو في اللجنة املركزية 
أث���رى ث���راء ف��اح��ش��اً ف��ي ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة، بفضل ال��ع��الق��ات امل��ش��ب��وه��ة م��ع اجل��ان��ب 
اإلسرائيلي، على حساب املصالح الفلسطينية، لذا وجب التخلص منه في احلركة".

جدل رفع احلصانة
قانونية  على  الدويك  عزيز  الدكتور  التشريعي  املجلس  رئيس  رد  يتأخر  ول��م 
املجلس،  في  منتخباً  عضواً  كونه  دح��الن  عن  الدبلوماسية  احلصانة  رفع  وجدلية 
حيث أوضح أن اجلهة الفلسطينية التي متتلك حق رفع احلصانة عن عضو املجلس 
التشريعي ملالحقته قضائياً هي املجلس التشريعي، أو هيئة مكتب رئاسة املجلس، 

"وليس بيننا من أبلغ بأي شيء بهذا اخلصوص".
وشدد الدويك على أنه ليس من صالحيات الرئيس محمود عباس رفع احلصانة 
ال  الفلسطيني-  األساسي-الدستور  القانون  وق��ال:  التشريعي،  املجلس  ن��واب  عن 
الذي يرفع احلصانة عن  يوجد فيه أي نص يتيح ذلك األمر على اإلط��الق، مضيفاً: 
عضو املجلس التشريعي هو أعضاء املجلس التشريعي ممثلني بهيئة مكتب الرئاسة 

للمجلس.
املجلس  في  كعضو  البرملانية  باحلصانة  يتمتع  زال  "م��ا  دح��الن  أن  إل��ى  ون��وه 
التشريعي، وإن مت فصله من اللجنة املركزية حلركة "فتح" ومن عضوية احلركة"، 
حصانته  على  محافظاً  يبقى  التشريعي  املجلس  عضو  ف��إن  احلقيقة،  ف��ي  وق���ال: 
وما  الشخص  فعله  ما  بني  نفّرق  نحن  وبالتالي  قانونية،  بطريقة  عنه  ترفع  حتى 
املجلس  ف��ي  العضو  ح��ق��وق  مضيفاً:  التشريعي،  املجلس  ف��ي  كعضو  حقوقه  ب��ني 
التشريعي تبقى قائمة إلى أن يرفعها املجلس بطرق قانونية، منها إصدار مذكرة من 
بشأن  النظر  في  احلق  التشريعي  املجلس  رئاسة  مكتب  لهيئة  تعطي  العام  النائب 
أو كلياً عن عضو املجلس التشريعي، وهذا لم يحدث إلى اآلن  رفع احلصانة مؤقتاً 

بخصوص دحالن.

عيسى سعد الله

في ظل تساؤالت عن مصير مسؤولني آخرين يشتبه بتورطهم في الفساد

غزة: جدل حول فصل دحالن وتخوفات على وحدة »فتح«
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سلسلة التجربة الفلسطينية  
املقاومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإلجناز 

مازن قمصية
وحتليالً  تلخيصاً  الكتاب  ه��ذا  ي��ع��رض 
مئة  ع��ب��ر  فلسطني  ف��ي  الشعبية  للمقاومة 
وثالثني عاماً. إن فشل املفاوضات السياسية 
في ظل عدم توازن القوى زاد من أهمية هذا 
امل��وض��وع، وب���ات واض��ح��اً أن االط���الع على 
الضائعة  والفرص  واالخفاقات  النجاحات 
أفضل  تصور  برسم  لنا  يسمح  والتحديات، 
في  الفلسطينيني  ثلثي  من  أكثر  للمستقبل. 
العالم الج��ئ��ون او ن��ازح��ون، ول��م ت��أت هذه 
أخرى  ح��االت  جميع  ش��أن  النتيجة-شأنها 
مثال- إفريقيا  كجنوب  التاريخ  في  مماثلة 
عدد  هناك  االستعمار،  لعنف  مقاومة  دون 

هائل من االصدارات التي كتبت حول الصراع الصهيوني-الفلسطيني، والتي 
الدينية،  واملعتقدات  االن��س��ان،  وحقوق  االره���اب،  منها  عديدة،  قضايا  تغطي 
ع��دا  الشعبية  امل��ق��اوم��ة  ح���ول  إص�����دارات  ت��وج��د  ال  ل��ك��ن  وال��س��ل��ط��ة.  واألرض، 
عناوين محددة وغير كافية للحاجة. قمت مبراجعة أكثر من 800 من املصادر 
الرئيسية، ووضعت اكثر من 300 منها في النسخة النهائية، وتشمل املراجع 
والصحف واملقابالت واألخبار الصحافية واملقاالت والكتب. ميكننا ان نتعلم 
من أية انتكاسة أو جناح للجهود الشعبية في فلسطني في كل مراحل الصراع، 
السالم  ي��س��وده  ملستقبل  استنارة  أكثر  مسار  لرسم  لها  امل��وّث��ق  التحليل  م��ع 

والعدالة، ففي التاريخ عبرة ملن اعتبر. 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  كما ه��ي 
ال��دول��ي��ة. وال��ث��ان��ي،  امل��واث��ي��ق  ف��ي  مضمنة 
يكون  أن  إل��ى  يسعى  سياسي  نظام  أي  أن 
ي��س��ت��ق��ر دون وج�����ود حد  ل���ن  دمي���ق���راط���ي���اً 
أدن����ى م���ن ال��ض��م��ان��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، وأن 
غ��ي��اب��ه��ا س��ي��ع��ّزز ال��ن��زع��ة ال��س��ل��ط��وي��ة في 
احل���ك���م، واالع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ق��م��ع امل��ب��اش��ر 
الطبقات  بني  كبير  تفاوت  بوجود  أحياناً، 
األساسية  احلاجات  إيفاء  عدم  عن  الناجم 

للمواطنني.
إلى  منها  نشير  االجتماعي  الضمان  ح��ول  شائعة  كثيرة  أخ��ط��اء  ت��وج��د 
خطأين: األول أن فلسطني ليست »السويد«، والضمانات االجتماعية هي للدول 
الثرية، أو هكذا يقال. اخلطأ الثاني أن فلسطني بلد فقير ال مقدرة مالية له على 
برنامج كهذا. املوضوع هنا يتعلق بأولويات موازنة احلكومة وكيفية توزيعها 
نظام  وج��ود  إن  امل��وازن��ة.  توزيع  في  ضمناً  املفترضة  والقيم  املبادئ  هي  وم��ا 
مدروس وكفء ومخطط له بشكل جيد للضمان االجتماعي، حاجة مجتمعية 
ومطلب حقوقي وأخالقي. ويحدونا األمل أن تثمر جهود العديد من مؤسسات 
وأطر متثيلية ونقابات متنوعة، إضافة إلى دعم األحزاب السياسية واحلكومة 
لهذا املشروع. وتنتهي بإقرار قانون جديد يجري تطبيقه على مراحل في األمد 

القريب.
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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 ح��ال��ة 
أحب  فقد  الفلسطينية.  الثقافة  ف��ي  جميلة 
كان  األبحاث.  ملركز  حبه  به  واستبد  عمله، 
عن  كثيراً  يبعد  ال  متواضع  منزل  في  يسكن 
قبلنا  مكتبه  إلى  الوصول  اعتاد  وقد  املركز. 
أو  س��ي��ارة  دون  األق����دام  على  س��ي��راً  جميعاً 
الثامنة إال خمس  الساعة  حراسة. يصل في 
وخمس  الثانية  الساعة  في  ويغادر  دقائق، 

دقائق، بعد أن نكون جميعاً قد غادرنا املركز، ليلتحق بزوجته السيدة هيلدا، 
وهي زميلتنا في العمل، سيراً على األقدام ودون حراسة.

سلسلة التجربة الفلسطينية
شفيق احلوت

محرر الكتاب: سميح شبيب
ت���ك���رمي���اً ل�����روح ال��ف��ق��ي��د ش��ف��ي��ق احل����وت، 
إصدارهذا  جاء  والكفاحي،  السياسي  ول��دوره 
ال����ك����ت����اب، ومب����ش����ارك����ة س���ي���اس���ي���ني وك���ت���اب 
وباحثني، منهم من عاصر الفقيد وكان شريكاً 
ف���ي ب��ع��ض احمل���ط���ات ال��س��ي��اس��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة، 
ومنهم من قرأ وبحث في كتبه السياسية وهي 

متنوعة وغنية.
شارك في إعداد فصول هذا الكتاب، كل 
مجدالني،  أحمد  يعقوب،  داوود  أوس  من: 

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

الفلسطينيني على الرغم من اختالفاتهم.

قبل وبعد عرفات 
التحول السياسي خالل االنتفاضة الثانية

جورج جقمان
الكتاب  ه���ذا  ف��ي  املتضمنة  امل���ق���االت  تسعى 
السياسي  التحول  من  محددة  جوانب  رص��د  إل��ى 
قبل  الثانية،  االنتفاضة  فترة  خ��الل  فلسطني  في 
عليها  ويغلب  عرفات.  ياسر  الرئيس  وفاة  وبعد 
الستشراف  مسعى  إلى  إضافة  التحليلي  املنحى 
ب��امل��آل  يتعلق  األم���ر  أك���ان  س���واء  املستقبل  آف���اق 
السياسيني  الفاعلني  أم  »للقضية«،  السياسي 
أو قوى مجتمعية  أح��زاب وفصائل وحركات  من 
الكتاب بعض  القسم األخير من  فاعلة. ويحتوي 
أوس��ع،  فكرية  موضوعات  تعالج  التي  امل��ق��االت 
على  واألسئلة  الضوء  بعض  تلقي  أيضاً  ولكنها 
اإلسالمية  السياسية  احلركات  ومستقبل  حاضر 

العربي، مبا في ذلك ما سمي »باليسار اإلسالمي« واليسار  في فلسطني وفي املجتمع 
غير اإلسالمي. وهذه قضايا موضع نقاش مستمر من قبل كّتاب عرب وغير عرب اليوم.

الدبلوماسية العامة الفلسطينية
بعد االنتخابات التشريعية الثانية

دالل باجس
العامة  الدبلوماسية  مصطلح  ي��ح��َظ  ل��م 
)Public Diplomacy(  بحقه من الدراسة 
األدبيات  في  العامة   الدبلوماسية  والتحليل 
مفاتيح  أح��د  يعد  قد  بأنه  علماً  الفلسطينية، 
والبعيد.  املتوسط  املديني  على  للقضية  احلل 
وه����ذه ال����دراس����ة حت����اول ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ه��ذا 
امل��ف��ه��وم احل��دي��ث ن��س��ب��ي��اً، وأه��م��ي��ت��ه ف��ي نقل 
الرواية الفلسطينية لشعوب العالم، وذلك من 

خالل التأطير النظري للدبلوماسية العامة الفلسطينية، وبيان مكامن الثغرات 
فيها، ومحاولة البحث عن حلول لتفعيلها، حتى تؤتي أكلها بالشكل املناسب.

االنتخابات  بعد  م��ا  بفترة  الزمني  ال��دراس��ة  إط��ار  الباحثة  حصرت  وق��د 
قصة  فّجرت  التي  واملتتابعة  املتالحقة  للظروف  نظراً  الثانية؛  التشريعية 
دول  سائر  في  الواجهة  إل��ى  القضية  وأع���ادت  جديد،  من  املنطقة  في  ال��ص��راع 
العالم، من خالل املتابعة اإلعالمية احلثيثة، ودور مؤسسات املجتمع املدني، 
السيما املنظمات األهلية. كما أنها في هذه الدراسة حتاول تسليط الضوء على 
دور اإلسالميني في الدبلوماسية العامة الفلسطينية، من خالل جتربة احلركة 
اإلسالمية الفلسطينية في احلكم، وهي فترة قصيرة جداً نسبياً، إال أنها غنية 

باألحداث اجلديرة بالدراسة.

الَعَتَبة في فتح اإلبستيم
إسماعيل ناشف

إذا نظرنا  العالم  الكتاب كيف يبدو  هذا 
إليه من فلسطني؟ 

الرحلة  هذه  أطلق  الذي  السؤال  هو  هذا 
إنتاج  أبنية  ع��ن  واالس��ت��ك��ش��اف  البحث  ف��ي 
املعرفة احلداثّية، ومن َثّم عن املعرفة بشكل 
ف��ي بحثها  ال���ذات،  أّن  فمّما ال ش��ّك فيه  ع��ام. 
كمرتَكز  رحالتها  إالّ  جتد  ال  لها،  مستَقّر  عن 
ترى منه هذا العالم، وذلك لتصوغه مبقدار، 
وليصوغها مبقادير أخرى؛ إذ ما فتئت الذات 

الفلسطينّية تصطدم بجدار يرّدها مّرة تلو األخرى إلى سكون شبه أّولّي، مينع 
عنها رحلتها في االستكشاف، يحيل حتّققها إلى مستحيل أبيض، ال لون.

دراسات في الثقافة والتراث والهوية 
شريف كناعنة

الفلسطينية  امل��ؤس��س��ة  م���واط���ن؛  َي���ُس���رُّ 
بنشر  ت���ق���وم  أن  ال���دمي���ق���راط���ي���ة،  ل����دراس����ة 
لألستاذ  وال��دراس��ات  امل��ق��االت  من  مجموعة 
الدكتور شريف كناعنة، أستاذ علم االجتماع 
التي  ب��ي��رزي��ت،  ف��ي جامعة  اإلن��س��ان  وع��ل��م 
ودراس��ات��ه  أعماله  بعض  ع��ن  ف��ك��رة  تعطي 

املتعلقة بفلسطني.
ال��دك��ت��ور  وه���ي ال تشكل ُج���ل م��ا ن��ش��ره 
االجنليزية  ال��ى  اض��اف��ة  بالعربية  كناعنة، 
ول��ك��ن��ه��ا ت��ش��ك��ل ع��ّي��ن��ة ع���ن ت���وج���ه أب��ح��اث��ه 
إلى معاجلتها.  وكل  التي سعت  واجلوانب 
من يعرف إنتاج الدكتور كناعنة، يعرف أنه 

ريادي في هذا احلقل، وأن إنتاجه من دراسات وأبحاث ومقاالت متنوعة أغنت 
النفس  علم  مع  تداخلها  أي  األع��م،  مبعناها  األنثروبولوجية،  الدراسات  حقل 

وعلم االجتماع، والعلوم االجتماعية عامة.
ال��دراس��ات واألب��ح��اث وامل��ق��االت نشرت ف��ي مجالت متعددة  ول��ك��ون ه��ذه 
واحد  كتاب  في  وج��وده��ا  ف��إن  ال��ق��ارئ،  متناول  في  جميعها  ليست  ومتنوعة 
والباحثني  للدارسني  منها،  واإلف���ادة  عليها  اإلط���الع  عملية  ألغ���راض  يسعف 

والطلبة في اجلامعات، ولغرض اجلمهور العام أيضاً.
فلسطني  علماء  ألبرز  وتقدير  عرفان  شهادة  أيضاً  يشكل  العمل  هذا  ولكن 
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

إلى أي مدى يحتوي اإلعالم الفلسطيني على 
خطابات التخوين والتفكير؟ وكيف ميكن حترير 
اإلعالم الفلسطيني من هذا النوع من اخلطابات و 

جتنب ما ميكن أن ينتج عنها؟
ي��ع��ب��ر  أن  احل����زب����ي  مي���ك���ن ل���إلع���الم  ك���ي���ف 
ع���ن ح��زب��ي��ت��ه وب���رام���ج���ه ال��س��ي��اس��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
املهنية  ح��دود  ف��ي  لكن  الوطني«  »اآلخ���ر  وينتقد 
املوضوعية  عن  وم��اذا  والصدقّية؟  واملسؤولية 
خضم  ف��ي  الضحايا  أول��ى  كانتا  واملهنية اللتني 

التطاحن السياسي في اإلعالم الفلسطيني خالل مرحلة االنقسام الفلسطيني؟
تفصيلية  ق���راءات  على  باالعتماد  األسئلة  تلك  عن  إج��اب��ات  تقدمي  الكتاب  يحاول 

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 
لعدم  ف��ردي��ة،  خ��ي��ارات  حتى  أو  اجتماعية 
دخول سوق العمل لدى بعض اخلريجات، 
ولكن ال يعقل أن تكون اخليارات الفردية أو 
التي  العوامل  هي  االجتماعية  القيم  بعض 
أن  ذل��ك  النسب وح��ده��ا.  ه��ذه  ت��دن��ي  تفسر 
خارج  العمل  الى  سعت  الفلسطينية  امل��رأة 
امل���ن���زل وخ�����ارج احل��ق��ل م��ن��ذ ع���ق���ود، وه���ذا 
املسعى مازال مستمراً ومتزايداً حتى اليوم 
ن��ظ��راً ل��ل��ح��اج��ات وال��ض��غ��وط االق��ت��ص��ادي��ة 

املتعاظمة.
مكامن  على  ال��ض��وء  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يسلط 
التمييز ضد املرأة الفلسطينية في سوق العمل 

لوضعها بيد املعنيني وأصحاب القرار التخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات قد 
تعطي املرأة الفلسطينية فرصتها العادلة في سوق العمل.

صدر حديثًا 


