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األزمة المالية 
للجامعات مجددًا

تبرز  الدراسي  العام  بداية  في  أخ��رى  مرة 
وهذه  الفلسطينية،  للجامعات  المالية  األزمة 
يتكرر  عام  بيرزيت.  كل  بجامعة  ابتدأت  المرة 
نقابة  أو  الطلبة  وُي��ض��ِرب  نفسه،  المشهد 
يتم  ثم  الفلسطينية،  الجامعات  في  العاملين 
إيجاد تسويات جزئية مرحلية، إلى أن يستنفذ 
مرة  البداية  نقطة  إلى  العودة  فتتم  مفعولها، 

أخرى.

التعليم  أن  أجمع  العالم  المعروف في  ومن 
العالي ال يمكن أن تغطى كل تكلفته فقط من 
الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة.  فإما أن 
تبرعات  من  وإما  الحكومة،  قبل  من  دعمه  يتم 
من القطاع الخاص، الذي يجري تشجيعه للقيام 
بهذه المسؤولية المجتمعية من خالل محفزات 

ضريبية أو محفزات أخرى.

فهل  والعادي.   الطبيعي  الوضع  هو  هذا 
»منتوج«  م��ن  األول  المستفيد  أن  يعقل 
الجامعات؛ أي الخريجين، أن ال يتحمل أية تكلفة 
في إعدادهم للعمل؟ من هو المستفيد األول؟ 
ثم  الخاص،  القطاع  أي  األساسي؛  ل 

ِّ
المشغ إنه 

القطاع العام.  الوضع الحالي في فلسطين شاذ 
يقدمون  وذويهم  الطلبة  أهل  أن  إذ  وغريب، 
بتجهيز  العام  والقطاع  الخاص  للقطاع  الدعم 
ل في 

ِّ
خريجين للعمل دون أن يستثمر المشغ

إعدادهم لهذا الغرض.  إن تمويل أهل الطلبة 
وإدارات الجامعات للقطاع الخاص والقطاع العام 
يشكل نوعًا من أنواع االشتراكية، غير معهود 
في العالم، يقدم من خالله ذوو الطلبة وإدارات 
الجامعات دعما للقطاعين الخاص والعام عبر ما 

يتم إنفاقه على تعليم الطلبة.

ومن الجلي أن المسؤولية األساسية لتصحيح 
هذا الوضع الغريب والفريد من نوعه، تقع على 
المواطنين  من  الضرائب  تجني  التي  الحكومة 
لغرض اإلنفاق على الحاجات العامة.  أما إن قيل 
إن الوضع الحالي فيه ضائقة مالية يصعب على 
الحكومة القيام بواجبها بدعم التعليم العالي، 
فهو كالم مجتزأ وغير دقيق.  القضية األساسية 
أولويات  وإنما  الصعب،  المالي  الوضع  ليست 
كان  مهما  الموازنة  إنفاق  وأولويات  الحكومة، 
موازنة  وف��ي  القضية.   ه��ي  ه��ذه  حجمها.  
كما  العام،  في  دوالر  مليار  وربع  ثالثة  مقدارها 
بالمائة  اثنين  تخصيص  فإن  حاليًا،  مقرة  هي 
فقط من الموازنة للتعليم العالي، سيؤدي إلى 

حل المشكلة.

اإلن��ف��اق  ب��أول��وي��ات  تتعلق  إذًا  القضية 
للحكومة.   السنوية  الموازنة  تقسيم  وأولويات 

هذه هي القضية، وليس أي أمر آخر.

في هذا العدد أيضًا:
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بعد عشرين عامًا على توقيعه

حسن جبر

اتفاق أوسلو بين عبء القيود وااللتزامات والمخارج المتاحة
قبل عشرين عامًا، وفي احتفاالت كبيرة بحضور أطراف 
ع الجانبان الفلس���طيني واإلس���رائيلي 

ّ
دولي���ة مؤثرة، وق

اتفاقية س���الم "انتقالية" حملت اس���م الم���كان الذي تم 
التفاوض فيه سرًا للتوصل إلى هذه االتفاقية "أوسلو".

ومنذ اإلع���الن عن االتفاقية بعد مفاوضات س���رّية من 
الجانبين برعاية نرويجية ومباركة أميركية وغربية، اختلفت 
األطراف الفلسطينية حولها ما بين مدافع يرى أنها بداية 
تحقيق الحلم الفلس���طيني في إقامة الدولة المس���تقلة، 
وبي���ن معارض له���ا يعتبره���ا تفريطًا بجزء م���ن الحقوق 
والثواب���ت الوطني���ة التي ال يملك أحد ح���ق التصرف بها، 
نت إسرائيل من التقدم في مشروعها 

ّ
فضاًل عن كونها مك

االس���تيطاني على األرض، وأغلقت الطري���ق أمام إمكانية 
تحويل مشروع الحكم الذاتي وفق اتفاقية أوسلو إلى دولة.

ومنذ 20 عامًا، جرت في دهاليز السياسة الفلسطينية 
مياه كثيرة، وظل السؤال األبرز هل ال تزال اتفاقية أوسلو 
وملحقاتها قائمة، أم أن الحقائق على األرض، الس���يما من 
حيث نتائج السياس���ة اإلسرائيلية، جعلتها طيًا منسيًا؟ 
ماذا تقول الفصائل التي طالما اشتبكت حولها وانتقدتها 
أو دافعت عنها؟ وكيف يتعامل الفلس���طينيون مع األمر 
ب على مس���ار أوسلو، سياسيًا واقتصاديًا 

ّ
الواقع الذي ترت

واجتماعيًا، من خالل الس���لطة الوطنية واس���تمرار تبني 
خيار المفاوضات الثنائية المتواصلة، وإن بشكل متقطع، 
حت���ى اآلن؟ هل نمزق االتفاقية، ونحل الس���لطة الوطنية 
ونبن���ي ش���يئًا جديدًا، أم نتبن���ى إس���تراتيجية موجهة 
للخروج التدريجي من مسار أوسلو، عبر التحلل من القيود 
وااللتزامات المفروض���ة بموجب االتفاقي���ة، بالتزامن مع 

إعادة النظر في شكل السلطة ودورها ووظائفها؟
وهل االعتراف األممي بعضوي���ة الدولة المراقبة أزاح 
جانبًا اتفاقية أوس���لو وجعلها ش���يئًا من الماضي؟ وهل 
من خط���وات قانوني���ة وعملية يتوجب القي���ام بها على 

مستويات مختلفة لتعزيز هذا االعتراف وتطويره؟
هذه األس���ئلة وغيرها وضعتها "آف���اق برلمانية" أمام 
عدد من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الذين 
اختلفت مواقفهم إزاء كيفية التعامل مع اتفاقية أوس���لو 

بعد عشرين عامًا، كما اختلفت حولها فور اإلعالن عنها.

مراجعة شاملة في سياق إنهاء االنقسام
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم أبو الّنجا، أمين سر حركة 
فتح في قطاع غزة، على "ضرورة تجاوز النقاش الدائر حول 
أوس���لو، وعدم تبديد الكثير من الجهد والوقت فيه"، الفتًا 

إلى "أهمية تغيير كل شيء سيئ في اتفاقية أوسلو".
وق���ال أبو الّنج���ا: ال فائدة م���ن إع���ادة النقاش حول 
اتفاقية أوس���لو اآلن في الس���احة الفلس���طينية، حتى ال 
نفتح مع���ارك جديدة بي���ن األطراف المختلفة، مش���يرًا 
إل���ى أن "مواجهة أوس���لو ال تتم من خ���الل التصريحات 
والعنتريات وإال ستبقى االتفاقية دون تغيير، وبخاصة أن 
األداء الفلسطيني لم يكن على مستوى القدرة على تغيير 

مرجعية أوسلو وما ترتب عليها من اتفاقات والتزامات".
وأضاف: إن الحد األدنى المطلوب توفره من أجل تغيير 
"أوس���لو"، هو إنهاء االنقسام في الس���احة الفلسطينية 
وعدم تكريس���ه من خالل اإلبقاء على كيانين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
ونوه أب���و الّنجا إل���ى "أهمية إنجاز الوح���دة الوطنية، 
وم���ن ثم طرح كل األمور عل���ى الطاولة بعيدًا عن النزاعات 
والمعارك الجديدة بين أبناء الش���عب الواحد"، مؤكدًا أن 
"هناك خالفًا قديمًا حول تقييم اتفاقية أوسلو، ويجب أال 
تعاد إثارة الخالف من جديد، على الرغم من اإلقرار بوجود 

الكثير من العيوب في هذه االتفاقية".
وقال: لي���س هناك جدوى م���ن وراء إعادة مناقش���ة 
االتفاقية بح���د ذاتها، إذ أن المطلوب ه���و إجراء مراجعة 
شاملة لكل ما حدث بعد توقيع االتفاقية، وذلك في سياق 

ز على تعزيز الوحدة الوطنية.
ّ
جهد وطني يرك

وكان أحم���د قريع "أبو عالء"، عض���و اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلس���طينية، وأحد مهندس���ي اتفاقية 
أوس���لو، قال في حوار م���ع صحيفة معاريف اإلس���رائيلية 
نش���رته يوم 30 آب/أغس���طس الماضي، إن���ه "حزين جدًا" 
ألنه بعد عشرين س���نة منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، فإن 
ه���ذا االتفاق الذي كان يفترض أن ينفذ في غضون خمس 
س���نوات، "اختفى"، محذرًا من أنه" عل���ى األرض يأخذ الحل 

في االبتعاد".

الخروج من مسار أوسلو بأقل الخسائر
من جانبه، اعتب���ر القيادي في حرك���ة حماس الدكتور 
يحيى موس���ى ف���ي بداية حديث���ه ل�"آف���اق برلمانية"، أن 
"اتفاقات أوسلو كانت أكبر خديعة من قيادة منظمة التحرير 
للش���عب الفلس���طيني، وتم خاللها تج���اوز كل المحرمات 
الوطنية، وأثبتت األحداث أنها اتفاقات فاشلة أّدى التعامل 

معها إلى تفكك المشروع التحرري الفلسطيني".
وشدد موسى على أهمية "إعادة بناء المؤسسة الوطنية 
الفلسطينية على أس���س جديدة بعيدًا عن اتفاقات أوسلو 
وملحقاتها"، الفتًا إلى أن "ما يمنع ذلك هو اس���تمرار قيادة 
حركة فتح في اله���روب إلى األمام، وعدم الرغبة في تقويم 
المس���ار الوطن���ي حتى ال تظه���ر هذه العملي���ة أخطاءها، 
وتضط���ر لمواجهة أصح���اب المصالح والمس���تفيدين من 

اتفاقات أوسلو".
ونوه إل���ى "ضرورة تحقي���ق توافق داخل���ي في البيت 
الفلسطيني على أن مسار اتفاقات أوسلو كان مسارًا كارثيًا 
يتوجب الخروج منه ضمن حوار وطني ش���امل، وبحيث يتم 

الخروج منه بأقل الخسائر الممكنة".
وقال: إن ه���ذه عملية حوارية ينبغي أن نتوافق خاللها 

حول كثير من القضايا ذات العالقة.
وجوابا عن س���ؤال حول ما إذا كانت دعوة رئيس حكومة 
غزة إس���ماعيل هنّية حول توسيع المشاركة في إدارة قطاع 
غزة، تأتي في س���ياق الخروج من مسار أوسلو، بما في ذلك 
إمكاني���ة إعادة النظر في ش���كل الس���لطة ووظائفها، أكد 
موسى الذي كان أدلى بتصريحات مشابهة، أن "دعوة هنّية 
تأتي ضمن مش���روع أوس���ع وأكبر، وليس فقط إدارة قطاع 
غ���زة"، منوهًا إلى أنها تطرح في إط���ار التصدي للتحديات 
القائم���ة أمام الش���عب الفلس���طيني وقضيت���ه الوطنية 

كقضية تحرر وطني.
وقال موس���ى: قطاع غزة جزء من الحالة الوطنية العامة 
التي تتطلب استنهاض المش���روع الوطني، الذي يجب أن 
يتمركز اآلن في غزة، مع إطالق انتفاضة ش���املة في الضفة 
الغربية، يلعب فيها قطاع غزة دورًا مساندًا بأقصى طاقته.

"أوسلو" لم تقرب الفلسطينيين من أهدافهم الوطنية
أما القيادي في الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، 
كاي���د الغول، فقد نوه إل���ى "أهمية اس���تخالص العبر من 
اتفاقية أوس���لو بعد مرور عش���رين عامًا على توقيعها دون 
أن نقترب خالله���ا قيد أنملة من تحقيق األهداف الوطنية 

للشعب الفلسطيني".
نت اتفاقية أوس���لو دولة االحتالل 

ّ
وقال الغول: لقد مك

من تعميق احتاللها لألرض الفلس���طينية، وزيادة االختالل 
ف���ي ميزان القوى لصالحها عب���ر االندفاع في محاولة فرض 
الوقائع بقوة السالح واالستيطان والتهويد، مستفيدة من 
الدعم الذي يقدم���ه الراعي األميرك���ي لتحويل االتفاقات 
المبرمة إلى مجرد اتفاقات والتزامات أمنية تقيد الش���عب 
الفلس���طيني، ف���ي حين تتنص���ل دولة االحت���الل من أية 
التزامات، بما في ذلك تلك التي يلزمها بها القانون الدولي 

كقوة احتالل.
وأك���د أن "الواقع القائم حاليًا يقول إن اتفاقية أوس���لو 
لم تقربنا من تحقيق أهدافنا، وبقيت س���الحًا بيد االحتالل 

لتنفيذ ما يريد".
وأض���اف: كان م���ن الضروري أن يتم اإلع���الن بعد مرور 
خمس س���نوات على توقيع اتفاقية أوس���لو، أي مع نهاية 
الفت���رة االنتقالية، عن انته���اء العمل بها وإع���الن الدولة 

الفلسطينية وبناء إستراتيجية كفاحية ووطنية موحدة.
وشدد على "أهمية إجراء وقفة تقييم ومراجعة مسؤولة 
تنطلق من تقييم اتفاقية أوسلو وملحقاتها، ومغادرة مربع 
األوهام بش���أن إمكانية تحقيق ش���يء عن طريق التمسك 
به���ذه االتفاق���ات تحت ش���عار أن���ه ال خيار أمامنا س���وى 
أوس���لو.  وهو األمر الذي يفرض علينا أن نفتح الطريق أمام 
الخيارات األخرى، ونحّمل األمم المتحدة مسؤولية مرجعية 
المفاوض���ات، وبح���ث اآلليات الخاص���ة بتجس���يد الدولة 

الفلسطينية المستقلة".
ونوه إلى أن "االستمرار في السياسة نفسها واستكمال 
التف���اوض عل���ى األس���س ذاتها، ب���داًل م���ن التوافق على 
إستراتيجية جديدة للنضال الوطني الفلسطيني، لن يقود 

إال إلى تمكين دولة االحتالل من استكمال مخططاتها.

ربح صاٍف لدولة االحتالل
من جانبه، أشار طالل أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى أن "حصيلة 20 
عامًا من أوس���لو كانت ربحًا صافيًا لدولة االحتالل، وخس���ارة 
كبيرة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".  وقال: عندما 
انتهت الفت���رة االنتقالية المحددة التفاقية أوس���لو العام 
1999، طرحنا أهمية إعالن قيام دولة فلسطين على األراضي 
المحتلة العام 67، إال أن ذلك لم يتم، األمر الذي أسهم في 

إلحاق مزيد من األضرار بالقضية الفلسطينية.
وأكد أبو ظريفة أن "االعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة 
مراق���ب في األم���م المتحدة يعطي القضية الفلس���طينية 
الوس���يلة واألداة لتجاوز أوس���لو، بعد أن ت���م تحديد حدود 
الدول���ة ضمن ح���دود الع���ام 67، واعتبار كل م���ا هو قائم 
ضمنها من احتالل غير ش���رعي، مع أهمية تحويل السلطة 

الوطنية إلى أداة كفاحية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
ونوه إلى "ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية والتوجه إلى 
ن الشعب الفلسطيني من وضع 

ّ
المؤسسات الدولية بما يمك

إسرائيل في إطار المحاسبة من قبل المجتمع الدولي على 
جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وش���دد على أن "اتفاقية أوس���لو انته���ت، والمطلوب 
التخل���ص م���ن قيوده���ا، وبخاص���ة بروتوك���ول باريس 
االقتص���ادي، وتعزيز دور الس���لطة الكفاحي".  وقال: بات 
من غير المعقول أن نواصل التمسك باالتفاقات الموقعة، 
في حين يتنصل االحتالل منها وال يعيرها أدنى اهتمام.
كما جدد أب���و ظريفة التأكيد على ما جاء على لس���ان 
بعض من سبقوه بشأن ضرورة العمل على إنهاء االنقسام 
الفلسطيني الداخلي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، مشيرًا 
إل���ى أن "الحركة الوطنية لم تم���ر بأزمة مثل التي تمر بها 

هذه األيام".
وقال: إن إنهاء االنقس���ام س���يكون مدخ���اًل لصياغة 
إستراتيجية كفاحية لمجابهة االحتالل وسياساته وعدم 

االستجابة للضغوط اإلسرائيلية األميركية.

مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية
بدوره، قال ولي���د العوض، عضو المكتب السياس���ي 
لحزب الشعب الفلسطيني، "إن األمر الملح اآلن، وبعد مرور 
عش���رين عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو، هو أن يتم وقف 
المفاوضات الجارية واالنس���حاب منها والتمسك بموقف 
اإلجماع الفلس���طيني المطالب بوقف االستيطان، وإقرار 

دولة االحتالل بحدود الرابع من حزيران 67".
وأك���د الع���وض على "ض���رورة وض���ع خارط���ة طريق 
فلسطينية داخلية تقوم على محاور عدة، تشمل االستفادة 
من حملة التضامن الدولي والعربي مع الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة، واإلس���راع في تعزيز المقاومة الشعبية 
على أس���س حقيقية، وتشكيل قيادة موحدة لها، والعمل 

على إنهاء االنقسام بأسرع وقت ممكن".
وطالب بالتوافق على "اعتماد مرحلة انتقالية تس���تمر 
لمدة عام مثاًل، يتم خاللها تش���كيل مجلس تأسيس���ي 
للدول���ة الفلس���طينية كمرحلة انتقالي���ة، بحيث يتكون 
من أعضاء المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير والمجلس 
التشريعي وش���خصيات وكفاءات وطنية متوافق عليها 
لقي���ادة المرحلة القادم���ة، حتى تتهيأ الظ���روف إلجراء 

انتخابات موحدة".
ودعا العوض إلى اعتبار "ش���عار المرحلة المباش���ر هو 
تحقيق االستقالل الفوري لدولة فلسطين، وإنهاء االحتالل 
عن أراضيها، وضمان حقوق الالجئين الفلس���طينيين في 
العودة وفقًا للقرار 194، والتمس���ك برف���ض المفاوضات 
ف���ي ظل االس���تيطان واس���تمرار إس���رائيل ف���ي رفض 
مرجعي���ة الق���رارات الدولية، مع االس���تناد ف���ي مواجهة 
التحديات والضغوط إلى حقيقة االعتراف األممي بالدولة 
الفلسطينية وحدودها وعاصمتها القدس، وعدم العودة 

إلى مربع التفاوض حولها".
وقال: م���ن دون هذه الطريق س���تكون األم���ور معقده 
وش���ائكة، األمر الذي يستدعي من السلطة الوطنية أن تبدأ 
التعامل مع العالم كدولة وليست كسلطة تحكمها اتفاقية 
أوسلو وملحقاتها، ومن ضمن ذلك إعادة النظر في االتفاقات 
الموقع���ة كافة، بما يضم���ن تغيير مضمونه���ا والقفز عن 

االلتزامات والقيود التي تفرضها اتفاقية أوسلو".
ول���م يختلف موق���ف محم���ود الزق، عض���و المكتب 
السياس���ي لجبهة النضال الش���عبي، كثيرًا عن سابقيه، 
إذ أك���د أن "الواقع عل���ى األرض تجاوز اتفاقية أوس���لو"، 
مذكرًا بأن "الرئيس الراحل ياس���ر عرفات دفع حياته ثمنًا 

للسياسة التي قامت على أساس تنفيذ هذه االتفاقية".
وقال: اتفاقية أوس���لو انتهت واقعي���ًا، بعد أن أصرت 
إس���رائيل على التنكر الدائم لها، مع محاولة دفع الجانب 
الفلس���طيني للبق���اء أس���يرًا للقي���ود وااللتزام���ات التي 
تتضمنها، وهو األمر الذي يطرح ضرورة القفز عن أوس���لو، 
مع تعزيز النضال الدبلوماس���ي واستكمال طريق اعتراف 
المؤسس���ات الدولية بالدول���ة الفلس���طينية، إلى جانب 

استكمال النضال الشعبي ضد االستيطان والجدار.
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السياسة الفلسطينية والخيارات المتاحة لتغيير “قواعد اللعبة”
يوسف الشايب

من أبرز القواعد التي التزم بها الجانب الفلسطيني، 
 ،1988 العام  الجزائر  في  الوطني  المجلس  دورة  منذ 
"العنف"،  نبذ  خالل  من  المسلح،  الكفاح  عن  التخلي 
وااللتزام بالتوصل إلى تسوية سياسية عبر المفاوضات، 
إلى  وقادت   1991 العام  مدريد  مؤتمر  في  انطلقت  التي 
التحرير  بمنظمة  اعترافها  مقابل  بإسرائيل  االعتراف 
الفلسطينية، وليس بحق الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته المستقلة على األراضي المحتلة منذ العام 1967، 
وغير ذلك من قواعد وأسس باتت تحكم اإلطار التفاوضي 

الثنائي منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل عقدين.
لتغيير  المتاحة  والخيارات  التجربة  مراجعة  بين  وما 
"قواعد اللعبة" التي التزم بها الفلسطينيون منذ ما قبل 
أوسلو، وفي ضوء استمرار التراجع عن المطالب والشروط 
تطرح  المفاوضات،  في  للبدء  الرئيسية  الفلسطينية 
ومرجعيات  قواعد  تغيير  يمكن  التالية: هل  التساؤالت 
بدأت منذ مؤتمر مدريد  التي  التفاوضية  العملية  وإطار 
إعادة  دون  أوسلو،  مسار  خالل  من  ثم  ومن   ،1991 العام 
مراجعة قواعد الموقف الفلسطيني التي تم تبنيها في 
العام 1988، والتي ال تزال تحكم السياسة الفلسطينية 
بما في  الراهن،  المأزق  أسباب  أحد  اليوم، وتشكل  حتى 
ذلك استمرار الحفاظ على شكل ودور ووظائف السلطة 
الفلسطينية كأحد مكونات بقاء الوضع الراهن على حاله؟

مراجعة وخطوات وحلول
أجل  من  االئتالف  مفوض  الشعيبي،  عزمي  د.  يرى 
المجلس  السابق في  والنائب  "أمان"،  والمساءلة  النزاهة 
الوطني  للبرنامج  مراجعة  ألي��ة  بد  ال  أن��ه  التشريعي، 
بعين  تأخذ  أن  ب�"تآكله"،  وصفه  مما  العبر  واستخالص 
أنه  إلى  الفتًا  الفلسطينية،  التجمعات  واق��ع  االعتبار 
كخيار  واحد  نضالي  أسلوب  اعتماد  الحكمة  غير  "من 
إستراتيجي، بل االتفاق على تنفيذ برنامج وطني يمثل 
منظمة  أن  االعتبار  بعين  آخذين  المشتركة،  القواسم 
ال  حيث  وطنية،  جبهة  عن  عبارة  الفلسطينية  التحرير 
مناص من المقاومة للمشروع اإلسرائيلي، إلنجاز المشروع 

الوطني الفلسطيني".
وقال الشعيبي: األشكال المتنوعة للمقاومة الشعبية 
أو  يطور  أن  فلسطيني  تجمع  لكل  تتيح  أن  شأنها  من 
وخصوصيته  الخاصة،  واحتياجاته  يتناسب  ما  يمارس 
يتعارض  ال  وفيما  اإلسرائيلي،  المشروع  مواجهة  في 
التجمعات  م��ع  والتكامل  التواصل  على  العمل  م��ع 
أينما  الفلسطينيين،  أن  باعتبار  األخ��رى،  الفلسطينية 

كانوا، هم شعب واحد.
بعد  الشعيبي:  قال  التجربة،  مراجعة  سياق  وفي 
االنسحاب القسري للقيادة الفلسطينية من بيروت العام 
المالية،  مواردها  تجفيف  على  عربية  دول  وعمل   ،1982
لتبني  استعدادها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أعلنت 
أو  سلمي،  حل  إلى  للوصول  السلمي  التفاوض  وسيلة 
تسوية سياسية للصراع باالستناد إلى قرارات الشرعية 
الدولية (242 و)338، وتم التعبير الجلي عن ذلك في دورة 
موقفًا  عكس  ما   ،1988 العام  بالجزائر  الوطني  المجلس 
لتبني إستراتيجية  فلسطينيًا جديدًا مفاده االستعداد 
جديدة نقلت بوسائط عدة إلى الجانب األميركي واالتحاد 
فيما  اإلسرائيلي،  للجانب  مباشر  غير  وبشكل  األوروبي، 

بقيت غير واضحة لجموع الفلسطينيين".
الجديدة،  اإلستراتيجية  تبني  على  "بناء  أنه  ورأى 
شاركت المنظمة في مؤتمر مدريد للسالم، وفقًا ألساس 
و338،   242 األمن  مجلس  وقراري  السالم،  مقابل  األرض 
بوفد مشترك مع األردن ضم شخصيات تقيم في األراضي 
المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وأفضت الحقًا إلى 
"اإلستراتيجيات  أن  إلى  مشيرًا  أوسلو"،  اتفاقيات  إبرام 
وال  الفلسطيني  السياسي  العمل  سمة  كانت  المؤقتة" 
تزال، فلجوء الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى إستراتيجية 

عباس  محمود  الرئيس  لجوء  أو  مؤقتًا،  المسلح  الكفاح 
كلتا  وفي  ومؤسساتها،  الدولية  الشرعية  إلى  بعده  من 
الضغط  أو  المفاوضات،  شروط  لتحسين  كان  الحالتين، 

على الجانب اإلسرائيلي لاللتزام بتنفيذ اتفاق أوسلو.
وفيما يتعلق بتبني إستراتيجية المقاومة الشعبية، 
العمل  فصائل  م��ن  "العديد  أن  إل��ى  الشعيبي  ن��وه 
يتحول  لم  لكنه  سنين،  منذ  النهج  هذا  تبنى  الوطني 
مجموعة  بسبب  أوسلو،  بعد  وبخاصة  عمل،  منهاج  إلى 
بعد  الوطنية  السلطة  قيام  رافقت  التي  العوامل  من 
الوطنية  القيادات  من  الغالبية  أن  حيث   ،1994 العام 
وكوادرها العليا، انشغلت في الحصول على حصتها من 
من  العظمى  الغالبية  فإن  وبالتالي  ومغانمها،  السلطة 
الفلسطينيين لم يلمسوا وجود قيادة حقيقية مخلصة 

إلستراتيجية المقاومة، بما فيها الشعبية".
المقاومة  شعار  مصداقية  "استعادة  أن  على  وشدد 
كإستراتيجية حقيقية،  وتبنيه  الشعبي  المستوى  على 
الوطنية،  السلطة  شكل  ف��ي  النظر  إع���ادة  تتطلب 
على  فيها  العليا  للوظائف  تمنح  التي  واالم��ت��ي��ازات 
المستويين األمني والمدني، وإعادة النظر في المسميات 
الموارد  توزيع  باتجاه  ال��م��وارد،  وترشيد  واالمتيازات، 
مسؤول  ألي  جادة  محاسبة  وإجراء  الجميع،  بين  واألعباء 
النظر  إعادة  إلى  إضافة  العامة،  الموارد  استخدام  أساء 
شريحة  انشغال  عن  بعيدًا  ودوره��ا،  السلطة  شكل  في 
االنهماك  البقية  على  يكون  بحيث  السلطة،  بامتيازات 

واالنخراط في المقاومة الشعبية".
الحكومة  ووظيفة  تركيبة  في  النظر  إعادة  إلى  ودعا 
التحرير  منظمة  من  ق��رار  "إص���دار  عبر  الفلسطينية، 
يجب  بالتالي  وهي  الوطنية،  السلطة  حكومة  باعتبارها 
أساس  على  تقوم  بحيث  وطني،  وفاق  تكون حكومة  أن 
على  فيها  الوطنية  األط��راف  مشاركة  وتكون  جبهوي، 
ال  االنتخابات  أن  يعني  ال��ذي  األم��ر  توافقي،  أس��اس 
تستهدف إخراج طرف إلى المعارضة واستيالء آخر على 

الحكومة".
شقيه  في  السياسي  النظام  يهدد  ما  أخطر  وقال: 
حماس  حركتي  من  كل  يفهم  أن  والتمثيلي  القيادي 
تقود  التي  الجهة  تحديد  االنتخابات  هدف  أن  وفتح 
السلطة أو المنظمة وتمثل الشعب الفلسطيني، وبالتالي 
تتحول أية انتخابات قادمة إلى صراع على التمثيل، كما 

جرى الصراع على السلطة العام 2006.
تفاصيل  في  الدخول  "قبل  أنه  إلى  الشعيبي  ولفت 
األخذ  من  بد  ال  وإصالحها،  التحرير  منظمة  بناء  إع��ادة 
بعين االعتبار الوضعية الخاصة لقطاع غزة، الذي يتطلب 
الحكومة  هيكلة  إعادة  من  أيضًا  بد  وال  خاصة،  معالجة 
شكل من عدد محدود من الوزارات ذات الطبيعة 

ُ
بحيث ت

الخدمية، وإجراء االنتخابات المحلية على أساس التمثيل 
كل  صعيد  على  جماهيرية  وحدات  وتشكيل  النسبي، 
محافظة، تتشكل من رؤساء البلديات المنتخبين، وممثلي 
لجان  باعتبارها  المختلفة،  الجماهيرية  واألطر  القطاعات 
المقاومة  برنامج  تنفيذ  تتحمل مسؤولية  وطني  توجيه 
الشعبية على صعيد كل محافظة، بما في ذلك المناطق 

المصنفة (ج)".
خالل  من  تبدأ  المنظمة  بناء  "إع��ادة  أن  على  وشدد 
واألح��زاب  القوى  ممثلي  من  وطنية  قيادة  تشكيل 
التي  المستقلة،  الوطنية  والشخصيات  الفلسطينية 
على استعداد لالنخراط في إستراتيجية نضال كفاحية، 
محددة،  زمنية  فترة  خالل  البناء  إعادة  هيئة  باعتبارها 
وعدم اعتبارها لجنة تابعة لمنظمة التحرير".. وقال: من 
إطار  في  إال  الجديدة  القيادات  تتولد  أن  المتوقع  غير 
اإلسرائيلي،  المشروع  مع  والتصادم  والكفاح  الصراع 
بحيث يكون مركزه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 

وأجنحته في مواقع تجمع الفلسطينيين األخرى.

جبهة مقاومة شعبية
بسام  به  تقدم  ما  الالفتة،  األط��روح��ات  بين  وم��ن 
الفلسطيني،  الشعب  لحزب  العام  األمين  الصالحي، 
حيث دعا إلى تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية 
لهذه  "قاعدة  تكون  اإلسرائيلي،  االحتالل  مواجهة  في 
االحتالل  مجابهة  في  فعاليتها  أثبتت  التي  المقاومة 

اإلسرائيلي"، على حد تعبيره.
وأوضح الصالحي أنه يجب النظر إلى إبداعات المقاومة 
الشعبية، والعمل على تطويرها، وإيجاد أساليب جديدة 
لها كما يسير األمر في القرى التي تقام في األراضي التي 

ينوي االحتالل مصادرتها، على غرار قرية باب الشمس.
ونوه إلى أن "الهدف الرئيسي اآلن هو توسيع قاعدة 
المقاومة الشعبية لتصبح حالة جماهيرية كبيرة، تتسع 
لإلبداعات كافة، ألن المشاركة هي جزء من هذه المقاومة 
واألكثر  األنسب  بالطرق  وتعزيزها  تطويرها  يجب  التي 

نجاعة".
بق على األرض من أشكال هذه 

ُ
وأضاف الصالحي: ما ط

الفلسطينية  القرى  إقامة  طريق  عن  الشعبية  المقاومة 
مثل باب الشمس والكرامة، أوجد حالة إبداعية من حاالت 
المقاومة الجماهيرية، التي تجمع العديد من التجمعات 
تنسيق  هناك  مضيفًا:  الفلسطينية،  والقوى  الشبابية 
القرى  ه��ذه  في  الفلسطينية  القوى  بين  يجري  ك��ان 
إلى  الحاجة  يؤكد  الذي  األمر  فعلية،  ومشاركة  المقامة 
جبهة موحدة للمقاومة الشعبية تكون مكونة من القوى 
الفلسطينية والمؤسسات والمبادرات لتطوير هذا النوع 

من أشكال المقاومة.

غياب اإلستراتيجية
الثقافة  ووزير  األكاديمي،  والمحاضر  الكاتب  واعتبر 
الفلسطينية  الحالة  "في  أنه  أبراش،  إبراهيم  د.  السابق، 
على  التوافق  غياب  من خالل  اإلستراتيجية،  غياب  يبرز 
الوسائل  حول  واالختالف  الثوابت،  أو  العليا  األه��داف 
ومعسكر  األص��دق��اء  معسكر  تحديد  في  واالخ��ت��الف 
األعداء، وحول تحديد الهدف الوطني.  وحتى مع القول 
الدولة، فإن غموضًا والتباسًا يسود حول  إن الهدف هو 
مفهوم وحدود الدولة ... هذا الغياب لإلستراتيجية أدى 
إلى فشل معمم على األصعدة كافة، كما أدى إلى حالة 
تيه سياسي تتخبط فيها كل مكونات النظام السياسي، 
وبخاصة بعد انقالب حركة حماس على منظمة التحرير 
تصيب  التي  والشلل  الفشل  حالة  فإن  لذا،  والسلطة.  
تعود  وال  السماء  من  قدرًا  ليست  الفلسطينية  القضية 
السياسية،  الشؤون  في  محايد  فالقدر  فقط،  إلسرائيل 
المقاومة  حركة  أن  إال  قويًا  عدوًا  كانت  وإن  وإسرائيل 
عجزها  تبرير  وليس  لمواجهته  إال  وجدت  ما  والجهاد 

بوجوده.
السياسي  "التيه  بعنوان  مقالة  في  أبراش  وأضاف 
إستراتيجية  لغياب  يعود  الخلل  الجديد":  الفلسطيني 
مرحلة  عن  تعبر  إستراتيجية  واضحة، سواء  فلسطينية 
إستراتيجية  أو  بمقتضياتها،  وتلتزم  الوطني  التحرر 
لذا  باستحقاقاتها،  وتلتزم  الدولة  بناء  مرحلة  عن  تعبر 
الوطني،  التحرر  مرحلة  بين  ما  الزمني  التباعد  ظل  وفي 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  أساسها  على  قامت  التي 
بما  الراهن  والواقع  الماضي،  القرن  ستينيات  منتصف 
وعلى  وفلسطينية،  ودولية  عربية  متغيرات  من  دهمته 
 ... مراقب  دولة  بفلسطين  واالعتراف  االنقسام  رأسها 
والدولية  اإلقليمية  اإلستراتيجيات  تعدد  ظل  وف��ي 
المتصارعة حول المنطقة العربية، وفي جوهرها القضية 
الفلسطينية، فاألمر يتطلب إستراتيجية وطنية متعددة 
مع  وال  الوطني  التحرر  مرحلة  مع  تقطع  ال  المسارات، 
على  تنفتح  نفسه  الوقت  في  ولكن  السالم،  متطلبات 
مسارات جديدة للعمل السياسي يؤسس على االعتراف 

األممي بفلسطين كدولة بصفة مراقب.

الكبيرة واأليديولوجيات  الشعارات  وتابع: بعيدًا عن 
السياسي  العمل  ف��إن  ال��ب��ّراق��ة،  وال��وع��ود  المخادعة 
التسوية  عملية  م��ع  التعاطي  وم��ن��ذ  الفلسطيني، 
المعالم،  واضحة  إستراتيجية  دون  يشتغل  السياسية، 
المواطن  المعممة، من  التيه السياسي  إلى حالة  ما أدى 
العادي حتى المسؤول والقيادي، ومن السلطة وفصائل 
منظمة التحرير إلى حركة حماس، حيث أصبحت البوصلة 

السياسية بال اتجاه عند الجميع.
ومنظمة  السلطة  عند  نلمسها  التيه  حالة  وق��ال: 
التحرير وحركة فتح، من خالل حالة الحيرة والتخبط ما 
بين العودة للمفاوضات على أساس االتفاقات الموقعة، 
أو تغيير مسار العملية السلمية بما يتوافق مع مستجد 
المتحدة،  األمم  في  مراقب  كدولة  بفلسطين  االعتراف 
مقاومة  عن  الحديث  بين  ما  التضارب  في  ونلمسها 
أن  من  وخشيتها  جانب،  من  ثالثة  وانتفاضة  شعبية 
أو  الضفة،  في  سيطرتها  فقدان  إلى  االنتفاضة  تؤدي 
على  لالنقضاض  لالنتفاضة  حماس  حركة  توظيف 
بين  ما  التضارب  في  ونلمسه  آخر،  جانب  من  السلطة 
رغبتها في مصالحة تعيد االعتبار للشعب الفلسطيني 
مصالحة  من  وخشيتها  جهة،  من  الوطني  وللمشروع 
 ... أخرى  جهة  من  وواشنطن  إسرائيل  عليها  تثير  قد 
والتيه الناتج عن غياب اإلستراتيجية نلمسه عند حركة 
من  فلسطين  كل  تحرير  عن  تتحدث  فتارة  حماس، 
النهر، وتارة تتحدث عن استعداد لالعتراف  إلى  البحر 
وأية  المفاوضات  ترفض  وتارة  وغزة،  الضفة  في  بدولة 
عبر  تتسلل  وت��ارة  أبيب،  وتل  واشنطن  مع  اتصاالت 
مقابلة  أو  حوار  جلسة  لتستجدي  والوسطاء  الكواليس 
عن  سمعنا  وأخيرًا  أوروب��ي،  أو  أميركي  مسؤول  أي  مع 
اتصاالت سرية مع إسرائيليين، كما أنها تارة تتحدث 
عن المقاومة فيما هي متوقفة عن المقاومة منذ فترة، 
بل وتتصدى لمن يريد المقاومة انطالقًا من قطاع غزة، 
انشغالها  من  أكثر  السلطة  وعلى  بالسلطة  وانشغالها 
وتارة  المصالحة  تريد  إنها  تقول  وت��ارة  بالمقاومة، 
تعمل كل ما من شأنه إعاقة المصالحة، بل وتعلن أنها 
من  الصواريخ  وقف  على  المقاومة  حركات  مع  اتفقت 
اتفاق كهذا  لم يحدث  إنه  بالقول  الفصائل  غزة، فترد 
أكبر وأخطر من  الرؤية عند حركة حماس تيه  ... غياب 
تيه السلطة، ألنه تيه من كان الناس يراهنون عليه أن 

يكون المنقذ.
وخلص أبراش إلى أن "غياب اإلستراتيجية المؤدي 
ليس خلاًل ظرفيًا  الفلسطيني  السياسي  النظام  ألزمة 
خلل   ... وظيفيًا  يكون  أن  قبل  بنيوي  خلل  بل  عابرًا، 
وإن  األول���ى،  نشأته  منذ  الوطني  المشروع  صاحب 
إستراتيجية  مراجعة  يستدعي  ما  متفاوتة،  بدرجات 
وال  الفلسطينية،  السياسية  الحالة  لمجمل  شمولية 
نستثني من ذلك أحزاب اليسار، ومؤسسات المجتمع 
تتطلب  المطلوبة  الوطنية  اإلستراتيجية  المدني.  
من  أكثر  قوامه  شعب  كقضية  القضية  مع  التعامل 
اثني عشر مليون فلسطيني في الداخل وفي الشتات، 
دون تجاهل األوضاع في غزة والضفة كرفع الحصار عن 
قطاع غزة، ومواجهة االستيطان والتهويد في الضفة 
الوطنية  فاإلستراتيجية  المبدأ،  حيث  من  والقدس.  
تحرر  حركة  إستراتيجية  تكون  أن  يجب  المنشودة 
وطني ما دامت كل فلسطين تحت االحتالل، وما دامت 
الحرية  الفلسطيني في  إسرائيل ترفض حق الشعب 
واالستقالل.  إستراتيجية تحرر وطني ال تقطع مع كل 
الوسائل السلمية ومع الشرعية الدولية بغية تحقيق 
المقاومة،  إلستراتيجية  العودة  قوامها  أهدافها، 
األممي،  القرار  حسب  الفلسطينية  الدولة  وتجسيد 
وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كما نصت مواثيق 
المصالحة، وإنهاء االنقسام المتجسد بوجود سلطتين 

وحكومتين في غزة والضفة.
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خطة كيري .. مفاوضات ثنائية في ظالل المستوطنات
أحمد فراج

بعد انقطاع دام سنوات عدة بذلت خاللها اإلدارات 
األميركية المتعاقبة جهدًا متواصاًل إلعادة إحياء عملية 
واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبين  بين  المفاوضات 
المرة  هذه  كيري  جون  األميركي  الخارجية  وزير  نجح 
الجانب  تراجع  بعد  الثنائية،  المفاوضات  باستئناف 
أبرز مطالبه، في حين يرى سياسيون  الفلسطيني عن 
مقاربة  على  واف��ق  الفلسطيني  الجانب  أن  ومحللون 
والترغيب،  الترهيب  من  مزيجًا  تضمنت  التي  كيري 
لكنها خلت من تقديم أي ضمانات جدية بشأن ضرورة 
التزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف االستيطان وبحدود 
العام 67، األمر الذي يفتح الطريق أمام إعادة استنساخ 
تجربة المفاوضات التي انطلقت قبل أكثر من عقدين.

ُيحدد  أن  بضرورة  الفلسطينية  القيادة  طالبت  كما 
بشكل واضح اإلطار الزمني لتلك المفاوضات، التي أعلن 
أنها سوف تستغرق ما بين 6 - 9 أشهر قبل أن تعود 
الجدول  هذا  أن  على  لتؤكد  األميركية  الخارجية  وزارة 

الزمني ال يتضمن مواعيد نهائية!
التزام إسرائيلي  أي  إلى  المفاوضات  وبافتقار هذه 
سياسة  تصعيد  مع   ،1967 العام  ح��دود  بمرجعية 
في  الفادح  االختالل  ظل  في  والتهويد،  االستيطان 
م��ي��زان ال��ق��وى لصالح دول��ة االح��ت��الل داخ��ل وخ��ارج 
عن  التساؤل  مشروعًا  يصبح  الثنائي،  التفاوض  غرف 
إعادة  إلى  عباس  محمود  الرئيس  تدفع  التي  األسباب 
داعم  وطني  إجماع  توفر  دون  المفاوضات  استئناف 
لهذا الخيار، وما هي السيناريوهات المحتملة في ظل 
إصرار الحكومة اإلسرائيلية على الدفع باتجاه التوصل 
إلى حل انتقالي يشكل "أوسلو 2"، ولكن بشروط أكثر 
سوءًا وخطورة من "أوسلو 1"، مع تأجيل ملفات الحدود 
لصالح  والمستوطنات،  والالجئين  والقدس  النهائية 
أمنية  وسيطرة  اقتصادي  إنعاش  خطة  على  الموافقة 

على مزيد من المناطق في الضفة الغربية.

"فتح": مرجعية المفاوضات حدود 67

التساؤالت،  هذه  عن  اإلجابة  محاولة  سياق  وفي 
المفاوضات، السيما  استئناف  فتح ضرورة  حركة  ترى 
مع وجود "ضمانات أميركية مكتوبة" تضمن في نهاية 
التي  النهائي  الوضع  قضايا  بحث  في  البدء  المطاف 
تشمل ترسيم حدود الدولة والقدس وقضية الالجئين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، في 
جزء  المفاوضات  أن  نعتبر  برلمانية":  ل�"آفاق  حديث 
مهم من المقاومة التي يمارسها الشعب الفلسطيني 
النتزاع حقوقه وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، مشيرًا إلى 

أنها وسيلة مهمة لتحقيق تطلعات الشعب.
وأضاف عساف: المهم على ماذا نتفاوض؟ وعلينا أن 
نتمسك بالثوابت، وهي بحاجة إلى وحدة وطنية ورص 
مساعيه  في  عباس  محمود  الرئيس  خلف  الصفوف 

الهادفة إلقامة دولة ذات سيادة على حدود العام 67.
إلى  ال��ع��ودة  من  الحركة  بموقف  يتعلق  وفيما 
التفاوض ضمن ما طرحه وزير الخارجية األميركية في 
شدد  لقد  عساف:  قال  المنطقة،  في  األخيرة  جوالته 
الرئيس خالل لقاءاته مع كيري على ضرورة إفراج سلطات 
االحتالل عن كافة األسرى القدامى الذين اعتقلوا ما قبل 
توقيع اتفاقية أوسلو، للبدء بأية مباحثات، كون قضية 
إطالق  يتم  أن  على  فلسطيني،  بيت  األسرى تهم كل 
التفاوض،  أعداد من األسرى على دفعات خالل عملية 
حيث جرى تنفيذ المرحلة األولى من اتفاق إطالق سراح 

األسرى مع استمرار جوالت التفاوض.
التوسع  في  إسرائيل  استمرار  يخص  فيما  أم��ا 
االستيطان  تجميد  مطلب  عن  والتراجع  االستيطاني، 
أن  إلى  عساف  نّوه  فقد  المفاوضات،  استئناف  قبل 
"الرئيس أكد على أن أساس عملية التفاوض يجب أن 
إسرائيلية، وهي  بموافقة  لها،  واضحة  مرجعية  يكون 

حدود العام 67، وهذا يعني أن كل ما هو موجود داخل 
هذه الحدود ملك للشعب الفلسطيني، وأن تكون خالية 

من المستوطنات".
حدود  على  المتحدة  األمم  في  دولة  نحن  وأضاف: 
العام 67، وهذا يعني أن المستوطنات إلى زوال، فهي 
غير شرعية، وبالتالي فإن أراضي هذه الدولة يجب أن 

تكون خالية من المستوطنات.
وكان عضو اللجنة المركزية للحركة د. نبيل شعث، 
األميركي  "الوسيط  إن  صحافية  تصريحات  في  قال 
غير قادر على الضغط على إسرائيل، وهي سبب لكل 
وأضاف:  السالم".   عملية  في  واإلشكالية  التعطيل 
في  تقدم  أي  يحدث  ال  بأنه  حقيقي  شعور  "هناك 
عملية السالم بسبب التعنت اإلسرائيلي، ولذلك نحن 
ال نستطيع االنتظار في مسألة الدفع باتجاه االستفادة 

مما كسبناه من قرار قبولنا في األمم المتحدة".
توفيق  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  أن  غير 
الطيراوي كان قد قال في تصريحات صحافية سابقة، 
االلتزامات  تطبيق  دون  للمفاوضات  ع��ودة  أي  إن 
اإلسرائيلية في خارطة الطريق، والمتمثلة في مرجعية 
االستيطان،  ووقف  والحدود،  واألمن  التفاوض،  عملية 
المستوى  على  وكارثيًا  ج��دًا  غاليًا  ثمنها  سيكون 
الشعبي، مشددًا على أن كل الضغوط التي تقوم بها 
القيادة  على  وحلفاؤها  األميركية  المتحدة  الواليات 
الفلسطينية "لن تجدي نفعًا"، وعلى القيادة أن تبقى 
الوحدة  تحقيق  على  اهتمامها  جل  وتركز  صامدة 

الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية.
أشار  للمفاوضات،  العودة  بضمانات  يتعلق  وفيما 
شيء،  أي  على  تحصل  لن  "القيادة  أن  إلى  الطيراوي 
أن  كما  اإلسرائيلي،  الجانب  في  لشريك  وجود  ال  ألنه 
من  س��واء  كافة؛  اإلسرائيلية  األح��زاب  في  القيادات 
ينتمي لليمين أو الوسط أو اليسار، ال تجرؤ على التوقيع 
بسيطة  معادلة  وهناك   ... النهائي  الحل  اتفاق  على 
مفادها أن الجانب اإلسرائيلي يستطيع أن يصنع سالمًا 
وال يريد، وأن الجانب الفلسطيني يريد أن يصنع سالمًا 

وال يستطيع حسب ما تريده إسرائيل".

"الشعبية" تطالب باعتماد إستراتيجية بديلة

وفي ظل إصرار الرئيس عباس على الذهاب بعيدًا 
في طريق التفاوض دون الحصول على إجماع فصائلي 
السياسي  المكتب  عضو  ج��ددت  الخطوة،  تلك  على 
موقف  على  التأكيد  ج��رار  خالدة  الشعبية  للجبهة 
معتبرة  المفاوضات،  استئناف  لقرار  الرافض  الجبهة 
عن  وتراجعًا  الوطني،  اإلجماع  على  وخروجًا   

ً
"خطأ ذلك 

االلتزامات المعلنة أمام الشعب الفلسطيني".
برلمانية"،  ل������"آف��اق  حديث  ف��ي  ج���ّرار،  وش���ددت 
االستيطاني،  التوسع  في  إسرائيل  استمرار  أن  على 
توفره  الذي  السياسي  الغطاء  من  باالستفادة  السيما 
المفاوضات، "سيهدد بشكل كبير الحقوق الفلسطينية، 
وسيعفي اإلدارة األميركية واللجنة الرباعية الدولية من 

مسؤولياتهما السياسية والقانونية واألخالقية".
نتيجة  المفاوضات  استئناف  "ق��رار  أن  وأوضحت 
اإلدارة  تبني  ع��دم  ظ��ل  وف��ي  الخارجية،  الضغوط 
وتعنت  االستيطان،  بوقف  يطالب  لموقف  األميركية 
العنصري،  الفصل  جدار  بناء  في  ومضيها  إسرائيل 
أخطار  على  ينطوي  األس��رى،  آالف  اعتقال  واستمرار 
الفلسطينية  القيادة  على  أن  إلى  منوهة  مضاعفة"، 
اعتماد إستراتيجية بديلة عن المفاوضات تستند إلى 
استمرار التوجه إلى مؤسسات ووكاالت األمم المتحدة 
االحتالل  قادة  ومحاكمة  مالحقة  من  ن 

ّ
يمك وبما  كافة، 

اإلسرائيلي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".
وقيادة  واحدة،  إستراتيجية  "بناء  إلى  جرار  ودعت 
إلطالق  موحدة  جبهة  أوس��ع  وإقامة  موحدة،  وطنية 

على  المواطنين  صمود  عزز 
ُ
ت منظمة  شعبية  مقاومة 

أراضيهم في مواجهة مخططات االحتالل الهادفة إلى 
ترحيلهم عنها".

موقف  على  ج��رار  أك��دت  المصالحة،  ملف  وح��ول 
حالة  إنهاء  ض��رورة  إل��ى  ال��داع��ي  الشعبية  الجبهة 
الضفة  في  الوطن  بين شقي  اللحمة  وإعادة  االنقسام 

الغربية وقطاع غزة.

"الديمقراطية": يجب العودة لقرارات اإلجماع الوطني

والتشتت  االنقسام  حالة  استمرار  من  الرغم  وعلى 
البعض  يرى  الفلسطينية،  الساحة  منها  تعاني  التي 
االنقسام  إنهاء  بخيار  أواًل  التمسك  القيادة  على  أن 
إجماع  على  والحصول  ال��واق��ع،  أرض  على  وتحقيقه 
وطني للذهاب إلى المفاوضات وفق مرجعيات وأسس 
على  أقوى  الفلسطيني  المفاوض  من  تجعل  واضحة 
النائب  قال  السياق،  هذا  وفي  المفاوضات.   طاولة 
قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب األمين العام للجبهة 
االنقسام  إنهاء  "إن  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 
موحدين  الذهاب  أجل  من  للعمل  أساسيًا  شرطًا  كان 
اللحمة  "إعادة  أن  إلى  الدولية"، مشيرًا  المؤسسات  إلى 

الوطنية تعزز الموقف التفاوضي الفلسطيني".
وفيما يتعلق بقرار العودة للتفاوض برعاية أميركية، 
ل��"آفاق برلمانية": إن أساس  قال "أبو ليلى" في حديث 
اعتراف  على  يرتكز  أن  يجب  المفاوضات  استئناف 
إسرائيل بمرجعية خطوط الرابع من حزيران 67، ووقف 

دامى األسرى.
ُ
االستيطان، إضافة إلى إطالق سراح ق

الفريق  على  أن  ي���زال-  -وال  موقفنا  ك��ان  وت��اب��ع: 
الفلسطينية  القيادة  بقرارات  يتمسك  أن  المفاوض 
للعودة  أساسي  كشرط  الوطني  باإلجماع  تحظى  التي 
اإلجماع  "موقف  أن  مؤكدًا  المفاوضات،  طاولة  إل��ى 
القاعدة  على  المفاوضات  استئناف  يرفض  الوطني 
السابقة، ويدعو إلى التمسك بضرورة استجابة الجانب 
ضرورة  تعد  التي  الفلسطينية،  للمطالب  اإلسرائيلي 

ملحة لالستمرار في التفاوض.

شرعنة االستيطان العقبة األكبر

ومحتواها  كيري  خطة  في  اإليجابية  النقاط  وحول 
وما يمكن أن تحققه للشعب الفلسطيني، يقول المحلل 
الهوة  أن  المعروف  من  شبيب:  سميح  د.  السياسي 
عميقة  هي  واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الموقفين  بين 
أميركية  جهود  بذلت  ردمها،  سبيل  وفي  ومتباعدة، 
إلى  أوباما  ب��اراك  الرئيس  زي��ارة  منذ  السيما  كبيرة، 
إسرائيل واألراضي الفلسطينية في آذار/مارس الماضي.

أن  برلمانية"  ل��"آفاق  حديث  في  شبيب  واعتبر 
"العقبة في طريق استئناف المفاوضات هي إسرائيل 

شرعن االستيطان وتتوسع به في عمق 
ُ
التي ال تزال ت

أراضي الدولة الفلسطينية، إضافة إلى استمرار حمالت 
الصلة  ذات  الدولية  الشرعية  قرارات  ورفض  االعتقال 

بالقضية الفلسطينية".
في  المطلوب  الفلسطيني  بالموقف  يتعلق  وفيما 
العملية  وأسس  بمرجعيات  إسرائيل  التزام  عدم  ظل 
التفاوضية، قال شبيب: القيادة طالبت بتحقيق العديد 
القدامى  األسرى  سراح  إطالق  أهمها  من  النقاط،  من 
قيام  المفاوضات  مآل  أن  إسرائيل  تعلن  وأن  كافة، 
على  والتركيز   ،67 العام  حدود  على  فلسطينية  دولة 
السلطة  بمنح  واألراض��ي  األمن  ملف  بشأن  التفاوض 

مزيدًا من السيطرة على األراضي".
مارس ضغوطها 

ُ
المتحدة أن ت الواليات  وتابع: على 

استمرار  بمخاطر  تام  إدراك  على  وهي  إسرائيل،  على 
االستيطان، وتهديده لمسار عملية التفاوض، وإلى أي 
مدى ستسهم السياسة األميركية في ترسيم الحدود 
بحل  اإلق��رار  أساس  على  الفلسطينية،   - اإلسرائيلية 

الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
بقرارات  أصاًل  قبلت  الفلسطينية  القيادة  وأضاف: 
المفاوضات  انتهت  حيث  من  والبدء  الدولية  الشرعية 
في الجوالت السابقة، ولكن تبقى العقبة عند الحكومة 
البدء  في  ماطل 

ُ
ت أن  الممكن  من  التي  اإلسرائيلية 

جهوده  شل 
ُ
تف أن  أو  كيري،  جعبة  في  جاء  ما  بتنفيذ 

تمامًا، أو أن تسقط الحكومة اإلسرائيلية وُيدعى إلجراء 
انتخابات جديدة قد تنتج شيئًا مغايرًا عما هو موجود 

اآلن في إسرائيل.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
القيادة  ت��درك  أن  ض��رورة  ع��وض،  سمير  د.  بيرزيت 
المحيطة  والبيئة  العوامل  وتأثير  الفلسطينية طبيعة 
بعملية التفاوض، "السيما أن الرئيس أوباما كلف وزير 
خارجيته بالعمل في منطقة الشرق األوسط مع التركيز 
الدخول  لكي يعفيه من  المفاوضات، وذلك  على ملف 
في حمالت ضغط على األطراف التي تعيق التفاوض".

وأكد عوض في حديث ل��"آفاق برلمانية"، أن ما جرى 

على صعيد رفع مكانة فلسطين في األمم المتحدة إلى 

على  أهمية  له  ذلك  أن  يعني  "ال  مراقب،  بصفة  دولة 

أرض الواقع، فهناك العديد من القرارات التي صدرت 

عن الجمعية العمومية وهي غير ملزمة إلسرائيل".
حلواًل  تجد  أن  الفلسطينية  القيادة  على  وق��ال: 
تفاوضية، السيما فيما تبقى من والية أوباما، والتجاوب 
مع كيري الذي يعمل لمنع البناء في المستوطنات خالل 
العام  حدود  مرجعيتها  ستكون  التي  التفاوض  عملية 
67، ومع إطالق دفعات من األسرى، وهذا في مجمله شيء 
جديد يمكن أن ُيبنى عليه مستقباًل في حال عدم تعنت 

الحكومة اإلسرائيلية وإفشال جهود كيري نهائيًا.
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بعد تراجع فرص تشكيل حكومة توافقية، وتداعيات التطورات العربية

تضاؤل فرص تحقيق المصالحة 
ومخاوف من التسليم بإدارة االنقسام

عيسى سعد الله

يش���عر الفلس���طينيون اليوم أنهم باتوا أكثر بعدًا عن تحقيق المصالحة 
الوطني���ة بعد انقضاء الفترة المحددة لتش���كيل حكوم���ة التوافق الوطني في 
14 آب الماض���ي دون تش���كيلها بما يفت���ح الطريق أما الب���دء بتنفيذ اتفاقات 

المصالحة.
وكما صدقت توقعات مبكرة لكثير من المحللين والسياس���يين بشأن عدم 
إمكانية حدوث جديد بعد تاريخ الرابع عشر من الشهر الماضي كموعد نهائي 
لتشكيل الحكومة، بسبب حسابات سياسية وفئوية لدى حركتي فتح وحماس، 
فإن فرص تحقيق المصالحة بعد هذا الموعد تراجعت بش���كل كبير أيضًا بعد 
سقوط حكم اإلخوان المسلمين في مصر، واستئناف المفاوضات الفلسطينية 
اإلسرائيلية، وتصاعد حمالت التحريض واالتهامات المتبادلة بين حركتي فتح 

وحماس.
د عدد من السياسيين والمحللين  وعلى الرغم من حالة التشاؤم الراهنة، شدَّ
ف���ي أحاديث ل�"آفاق برلمانية" على أهمية التقاط أية فرصة للخالص من الواقع 

ر سلبًا بما يجري في المحيط العربي.
َّ
الفلسطيني الحالي، الذي تأث

واعتبر البعض أن إعالن الرئيس محمود عباس عن تشكيل حكومة التوافق 
بحلول الرابع عش���ر من الشهر الماضي عبارة عن فرصة كان يتوجب استغاللها 
وع���دم تفويتها رغم عدم وضوح بعض الجوانب وعدم اس���تكمال تنفيذ باقي 
الملفات ضمن اتفاقات المصالحة.  ويتوقع هؤالء فتح صفحة جديدة من التوتر 

في العالقة بين حركتي فتح وحماس.
وف���ي حين رفض���ت حركة حماس دع���وات صدرت من حرك���ة فتح في آب 
الماضي للمباش���رة في تشكيل الحكومة والموافقة على إجراء االنتخابات خالل 
ثالثة أش���هر، فإن غالبية الفصائل، وعلى رأسها حركة فتح، رفضت في المقابل 
دعوة إس���ماعيل هنّية، رئيس حكومة "حماس"، للمشاركة في إدارة قطاع غزة، 
واعتبرتها تعزيزًا لالنقس���ام وإنقاذًا من األزمة التي تعيشها الحركة اإلسالمية 
عقب سقوط حكم اإلخوان المسلمين في مصر، فضاًل عن الضغوطات الداخلية.

دعوة "حماس" للمشاركة في إدارة القطاع
واعتبر بعض الفصائل أن ما يحدث في مصر وس���وريا أضعف "حماس"، ما 
قادها للجوء إلى توجيه دعوات للفصائل للمشاركة في إدارة قطاع غزة، بطريقة 
من شأنها تعزيز االنقسام، من خالل إدارته بداًل من إنهائه.  كما رفضت حركة 
فتح دعوة هنّية واعتبرتها تكريس���ًا للحالة القائم���ة والتفافًا على االتفاقيات 

الموقعة وإستراتيجية الوحدة الوطنية.
في المقابل، اعتبر الدكتور يحيى موس���ى، عضو المجلس التش���ريعي عن 
حركة حماس، أن "المش���كلة التي تمثل التحدي األكبر للش���عب الفلسطيني 
تتمثل في االحتالل، والخالف الموجود في الس���احة ه���و خالف عميق مرتبط 
بكيفية التعامل مع هذا االحتالل، بمنطق المقاومة أو بمنطق التفاوض"، مشيرًا 
إلى "وجود انقس���ام عمي���ق يعكس وجهتي نظر، لكن الجمي���ع متفق على أن 
النجاح ال بد أن يتم من خالل االتفاق على األهداف الوطنية والبرنامج السياسي، 
وعلى إستراتيجية كفاحية، مع إعادة بناء اإلطار المؤسساتي الجامع الذي يضم 

الكل".
ونوه موس���ى ف���ي حديث ل�"آف���اق برلماني���ة"، إلى "عدم امتالك الش���عب 
 المعالم تعّبر عن وجود مش���روع 

َ
 واضحة

ً
الفلس���طيني في هذه اللحظة خط���ة

تحرري واضح بقيادة واضحة وجامعة، ولذلك فإن أيَّ حديث في الفرعيات دون 
معالجة أسس المشكلة سيساهم في تعميق االنقسام".

وقال إن أي حديث صدر عن رئيس الوزراء في حكومة "حماس" أو غيره حول 
المصالحة "ال بد أن يوضع في إطار س���ياق وطني والش���راكة السياسية وإعادة 
اس���تنهاض الحركة الفلس���طينية"، مضيفًا: إن عدم الجلوس وحل اإلش���كال 

األساسي سُيبقي الجهود تراوح مكانها.
واته���م موس���ى الرئيس عب���اس باالتفاق مع وزي���ر الخارجي���ة األميركي 
ج���ون كيري على "تجميد المصالحة ألكثر من تس���عة أش���هر، وكذلك تجميد 
كل الخط���وات الفلس���طينية األخرى ضد االحتالل"، معتب���رًا أن "أي حديث عن 
المصالح���ة هو لالس���تهالك المحلي بفعل ضغوط من أط���راف خارجية، وعلى 

رأسها أميركا وإسرائيل".
بدوره، قال الدكتور حسن أحمد، الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قطاع 
غزة، "إن عدم تش���كيل حكومة التوافق في الرابع من الش���هر الماضي يش���ير 
بش���كل ال يقبل التأويل إلى عدم جاهزية حركة حم���اس لتحقيق المصالحة"، 
مضيفًا أن "دعوة هنّية لتوس���يع دائرة المشاركة في إدارة القطاع ستؤدي إلى 

توسيع االنقسام وتعزيزه وتكريسه، وهذا ما يرغب فيه االحتالل".
وأضاف أحمد ل�"آفاق برلمانية" أن موقف "فتح" واضح، وهو "ضرورة الذهاب 
إلى تش���كيل حكومة توافق وطني وتحقيق الشراكة الوطنية إلنجاز المهمات 

المحددة".  وقال: ال يجوز ألي تنظيم أن يصادر رغبة 
الشعب في إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
ونوه إلى أن "التعنت اإلسرائيلي في المفاوضات، 
وخطورة التط���ورات الناجمة عن األح���داث العربية، 

يجب أن يكون دافعًا قويًا إلنجاز المصالحة".
وأك���د أحم���د أن "ذه���اب الرئي���س للمفاوضات 
لم يعط���ل المصالحة على اإلط���الق ألن المفاوضات 
والمصالح���ة مس���اران مختلفان".  وق���ال: إن الوحدة 
الوطني���ة هي الرس���الة الواضحة لل���رد على المخاطر 

المترتبة على التداعيات اإلقليمية الخطيرة.

انشغال الراعي المصري
م���ن جانبه، ال ي���رى المحلل السياس���ي الدكتور 
مخيمر أبو س���عدة، أس���تاذ العلوم السياس���ية في 
جامعة األزهر بغ���زة، أيَّ أفق لتحقيق المصالحة بعد 
الفش���ل في تش���كيل حكومة التوافق في الرابع من 
ش���هر آب الماضي، معلاًل ذلك بضعف قوة "حماس" 
بسبب خسارتها لحليفها الرئيس المصري المعزول 

محمد مرس���ي ونظام اإلخوان المسلمين، الذي فقد السلطة في مصر المجاورة، 
إضاف���ة إلى تذرع الحركة بعودة الرئيس عباس للمفاوضات مع إس���رائيل على 
الرغم من توقفها ثالث س���نوات واستغاللها في عدم القبول بتشكيل حكومة 

التوافق".
واس���تبعد أبو س���عدة، في حديث ل�"آفاق برلمانية"، ح���دوث لقاءات جدية 
بي���ن حركتي فتح وحماس "ألن مصر بصفتها الراعي للمصالحة الفلس���طينية 
منش���غلة في معالجة مش���اكلها الداخلية، وال يوجد لديها الوقت لمتابعة هذا 
الملف، وبخاصة في ظل العالقة المتوترة بين حماس والنظام المصري الجديد".
ويس���تبعد أبو س���عدة حدوث تطور جديد في موضوع المصالحة، متوقعًا 
الع���ودة إلى حالة التحري���ض المتبادل بين الطرفين، الت���ي قد بدأت عمليًا مع 

ظهور األزمة المصرية.
وأوض���ح أن "حركة حماس لم تثق في نظام حس���ني مبارك، وكانت تتهمه 
بأنه لم يقف على مس���افة واح���دة من الطرفين، بل وكانت تش���كك في نوايا 
الراع���ي المصري.  أما في عهد الثورة، فقد تقدمت خطوات في اتجاه المصالحة 

ولكن ينتابها حاليًا شعور بعدم االرتياح لدور النظام المصري الجديد".
وقال: إن "حماس" لن تكون مرتاحة ألية وس���اطة مصرية، ولديها ش���كوك، 

وبالتالي لن تقبل بالدخول في مصالحة وهي ضعيفة خوفًا من خسارتها.

دعوة الشباب للمبادرة إلى التغيير
وكذلك الحال بالنس����بة للنائ����ب جميل المجدالوي، العض����و القيادي في 
الجبهة الش����عبية لتحرير فلسطين، الذي يرى أن فرص تحقيق المصالحة في 
ظل المعطيات الحالية ضعيف����ة للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "المصالحة 

الوطنية هي مسألة ملحة وراهنة ال ينبغي تأجيلها".
وأوضح المجدالوي في حديث ل�"آفاق برلمانية"، أن "مواقف طرفي االنقسام 
ال تخل����و من وتيرة النقد المتبادل والمتصاعد، الذي يتجاوز في بعض األحيان 

حدود النقد الموضوعي الذي يبقي على التواصل بين هذين الطرفين".
واستش����هد ببعض المواقف المتش����ددة لقياديين م����ن الحركتين "ممن 
لم يتوانوا ع����ن توجيه اتهامات للطرف اآلخر والتقلي����ل من أهميته"، مؤكدًا 
أن "ه����ذه المواقف ال تخدم تحقيق المصالحة واالتفاق على تش����كيل حكومة 

التوافق".
وقال: إن تشكيل حكومة التوافق هو استحقاق نتيجة اتفاق بين حركتي 
حم����اس وفتح، ولكن لم يجِر العمل من أجل تحوي����ل هذا االتفاق إلى حقيقة 

على أرض الواقع.
وحول تداعيات وتأثير التطورات في مصر وسوريا على تحقيق المصالحة، 
فضل المجدالوي "أن يكون الحديث عن توافق فلسطيني وليس عن استقواء 

طرف على اآلخر بمصالح إقليمية".
ر من وجود "مخاٍض ش����بابي يج����ب أن يأخذ دوره ف����ي إصالح األمور 

ّ
وح����ذ

واألوضاع، ولكن هذا الجيل الش����اب يقف عاجزًا عن إنهاء االنقس����ام في هذه 
المرحل����ة".  ودعا الش����باب إلى القي����ام بدورهم كما حدث في ال����دول العربية، 
إذا لم تتحق����ق المصالحة خالل المرحلة القريبة القادمة، مؤكدًا أن "الش����باب 
الفلسطيني ليس أقل شأنًا من نظرائه من الشباب العرب الذين استطاعوا أن 

يغيروا أنظمة ويصنعوا ثورات ويقودوها".

تشكيل حكومة التوافق جزء من المصالحة
م���ن جانبه، ق���ال خالد البطش، القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي، "إن 
المصالحة ليس���ت ترفًا أو فائض وقت عند حركتي فتح وحماس، بل هي واجب 

وطني وضرورة ملحة، وال يمكن أن تستمر حالة االنقسام بهذه الطريقة".
وأك���د البطش في حديث ل�"آف���اق برلمانية"، أن "موضوع تش���كيل حكومة 
توافق لم يتحقق، وال يمكن اختصار المصالحة بتشكيل حكومة وفاق وطني"، 
مش���ددًا على أن "عملية المصالحة هي رزمة واحدة من أجل الوصول إلى الوحدة 
على أس���اس برنام���ج وطني، ولكن مفتاح كل ذلك هو تش���كيل حكومة توافق 
باعتبارها بداية إلنهاء االنقسام؛ أي أن تشكيل الحكومة هو جزء من المصالحة، 

ولكن ال ينبغي تشكيلها وترك باقي الملفات".
وقال البط���ش: المطلوب هو تطبيق اتفاق القاهرة، وتنفيذ كل البنود التي 
فا الرئيس 

ّ
اتف���ق عليها، مذكرًا بأن االتفاقين األخيرين في الدوحة والقاهرة كل

عباس بتشكيل الحكومة، وكان عليه تشكيلها.
وش���دد على أهمية التش���اور، "وهذا يتطلب عقد لقاء عاجل لإلطار القيادي 
المؤق���ت لمنظمة التحرير الفلس���طينية ك���ي يناقش المس���ألة، ومن ثم يتم 

نقاشها في باقي الهيئات".
ر م���ن النظر إلى المصالحة من باب تداعيات األحداث في مصر، معتبرًا 

ّ
وحذ

أن "الحدي���ث عن ذلك مضر بالمصالحة، وربما يدفع حركة حماس التخاذ قرارات 
ومواقف سلبية".

وأكد البط���ش أن "المصالحة اس���تحقاق وطني، ويج���ب إخراجها من إطار 
التجاذبات، كما أن المفاوض الفلس���طيني نفس���ه ال يس���تطيع أن يكون قويًا 

بوجود االنقسام".
بدوره، قال يس���ري درويش، القيادي في االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
"ف���دا"، "إن األوضاع التي جرت في المنطقة، والتهديد بضرب س���وريا، تتطلب 
من الكل الفلسطيني أن يعود إلى الخيار الوطني، ألن أحدًا ال يستطيع مساعدة 

الجانب الفلسطيني في ظل انشغال العرب في مشاكلهم".
ودع���ا درويش إلى "االرتداد للوضع الفلس���طيني، وبخاص���ة من قبل حركة 
"حم���اس"، حتى تتحق���ق الوحدة الفلس���طينية"، مفض���اًل "الخ���روج بمبادرة 
ئ من روع المواطنين". فلسطينية تدفع في اتجاه تطبيق المصالحة حتى تهدِّ
وطالب ب�"تلقف دعوة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنّية بشأن اإلدارة 
المش���تركة لقطاع غزة، ليس لتطبيقها وإنما للتشاور مع حركة حماس، ألن كل 
الخطوات يجب أن تكون جماعية حتى ال يؤدي تطبيقها إلى تعزيز االنقس���ام 

وتكريسه".
وج���دد درويش دعوته إلى النقاش العميق حول س���بل تحقيق المصالحة، 
على الرغم من إعادة تكليف الدكتور رامي الحمد الله بتش���كيل حكومة جديدة 
ف���ي الضفة، منوهًا إلى أنه كان يفضل "أن يعلن الرئيس عباس عن البدء بحوار 
لتش���كيل حكومة التوافق بداًل من إع���ادة التكليف، ولكن ه���ذا واقع تفرضه 

الصعوبات".
وقال: ال يحق لحركة حماس أو أي طرف آخر التمس���ك بالفيتو على تحقيق 
المصالحة، الفتًا إلى أن "حركة الشعوب أقوى وأكبر بكثير من الفصائل".  وتابع: 
إذا لم تستدرك الفصائل االستجابة لمصالح الشعب ستدفع الثمن غاليًا، وربما 
س���تؤدي مواقف طرفي االنقس���ام المتعنتة إلى انتفاضة شعبية قد تذهب 

بالشعب الفلسطيني إلى وضع كارثي.
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بعد انقضاء موعد 14 آب دون تشكيل حكومة التوافق الوطني

الضفة والقطاع بين لعبة الحكومات ومأزق الخيارات
أحمد ملحم

ف���ي الرابع عش���ر من الش���هر الماضي انته���ت "المدة 
القانوني���ة" لحكومة تس���يير األعمال الت���ي كلف الرئيس 
محمود عباس د. رامي الحمد الله بإدارتها عقب اس���تقالته، 
ليعيد تكليف الرجل ذاته بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد 

إجراء المشاورات الالزمة.
استقالة الحمد الله من الحكومة في العشرين من حزيران 
الماضي جاءت بعد 18 يومًا من تش���كيلها، لتثير عاصفة في 
النظام السياسي وتكشفت عورته التي لم تكن مخبأة باألصل، 

والخلل الذي يعاني منه، حسب آراء المحللين والمتابعين.
وعل���ى الرغم م���ن أن عمر الحكومة الرس���مية التي أدت 
القس���م أمام الرئيس ل���م يتجاوز 18 يومًا، ف���إن الحمد الله 
عمل تحت مس���مى حكومة "تسيير األعمال" لمدة 5 أسابيع، 
ليحظى بالمدة الزمنية نفس���ها إلعادة تش���كيل الحكومة، 
ليصل إجمال���ي المدتين إلى ما يقارب 10 أس���ابيع، أي نحو 

شهرين ونصف.
وي���رى محللون أن الفلس���طينيين ال يعولون كثيرًا على 
تش���كيل الحكوم���ة الجدي���دة لمحدودي���ة الهامش الذي 
س���يعمل رئيس���ها تحت س���قفه، وتداخل صالحياته مع 
صالحي���ات الرئيس ومستش���اريه، حتى وإن ت���م االكتفاء 
بمنص���ب نائب واحد لرئيس الوزراء ف���ي الحكومة الجديدة 
بداًل من اثنين، وهما النائبان اللذان احتال منصبين استحدثا 

بشكل "غير قانوني" في الحكومة السابقة.
ويأتي والدة حكومة الحم���د الله "الثانية"، كما كان حال 
"األول���ى"، عبر عملية قيصرية بس���بب محدودي���ة الخيارات 
المطروحة أمام الرئيس، وبخاصة في ظل عودته للمفاوضات، 
ر االنقس���ام بين حركتي فتح وحماس، وعدم التوصل 

ّ
وتجذ

إلى اخت���راق في مل���ف المصالحة يتيح تش���كيل حكومة 
التوافق الوطن���ي، والبقاء في إطار البرنامج الذي كرس���ه د. 

سالم فياض على مدار 6 سنوات في العمل الحكومي.

حكومة جديدة بثوب قديم
الحمد الله سيصطدم بعد تشكيله الحكومة بما واجهه 
خالل ترؤس���ه الحكومة الس���ابقة، وبما يعي���د إلى األذهان 
تجارب نظرائه ف���ي الحكومات المتعاقبة منذ اس���تحداث 
منصب رئيس الوزراء الع���ام 2003، من حيث التضارب بين 
صالحياته وصالحيات الرئيس، بعد تحول النظام السياسي 
من نظام رئاس���ي إلى نظ���ام مختلط (رئاس���ي - برلماني)، 
وعودته لالقتراب بعد اغتيال الرئيس الراحل ياس���ر عرفات 
مجددًا من النظام الرئاسي من دون تغيير القانون األساسي 

لينسجم مع ذلك.
الكات���ب والمحل���ل السياس���ي خليل ش���اهين حذر في 
تصريح���ات خاص���ة ل�"آف���اق برلمانية"، من أن���ه دون تحديد 
صالحي���ات كل من الرئي���س ورئيس الحكوم���ة ونائبيه، فإن 
األزمة ستبقى قائمة، إلى أن تنفجر في وقت ما في ظل إمساك 
الرئيس من الناحية الفعلية بمعظم صالحيات رئيس الوزراء، 

والعالقة المباشرة بين الرئيس وعدد من الوزراء.
ويض���اف إل���ى ذل���ك، أن حكوم���ة رام���ي الحم���د الله 
الجديدة، حتى وإن تش���كلت على قاعدة "التس���ليم" نظريًا 
به���ذه الحقيقة، فإنها س���وف تصطدم في س���ياق أدائها 

لمهامها اليومية بأزم���ة الصالحيات، التي تترافق أيضًا مع 
هامات بافتقارها إلى الش���رعية، في ظل تغييب المجلس 

ّ
ات

التش���ريعي، واستمرار االنقس���ام، وانتهاء المدة القانونية 
التي تمنح الش���رعية االنتخابية المحددة ب� 4 أعوام لكل من 

الرئيس والمجلس التشريعي.
وينظر إل���ى الكثير من اإلج���راءات المتخذة في الضفة 
الغربي���ة وقطاع غزة ف���ي ظل االنقس���ام باعتبارها إجراءات 
سياس���ية أكثر من كونها تلتزم بالقانون األساسي، في ظل 
تعطل دور المؤسس���ة التش���ريعية.  إذ لم تحصل حكومة 
الحم���د الله على مصادق���ة المجلس التش���ريعي، كما كان 
حال حكومات س���الم فياض طيلة 6 أع���وام، وهو ما يخالف 
القانون األساسي الفلسطيني.  وهذا األمر ينطبق أيضًا على 

الحكومة المقالة في قطاع غزة.

السياسة فوق القانون!
وبرأي ش���اهين، فإن المعضالت أم���ام حكومتي الحمد 
الله، الس���ابقة والالحقة، ال تقتصر على "وضعها القانوني" 
في ضوء عدم حصولها على الثقة من المجلس التش���ريعي، 
وغياب آليات الرقابة والمس���اءلة في ظ���ل عدم طرح برنامج 
حكومي يمكن أن يش���كل أصاًل أساسًا للتقييم والمساءلة، 
بل وطرأ عليها اس���تحداث منصبي "نائب���ي رئيس الوزراء"، 
وتعيينهما بش���كل مس���بق م���ن قبل الرئي���س حتى قبل 
تش���كيل الحكومة، ودون أن يحمل أيٌّ منهما حقيبة وزارية، 
وهو اإلجراء ال���ذي يعتبر مخالفًا للقانون الذي يتيح لرئيس 
ال���وزراء اختي���ار نائب واحد ل���ه من بين أحد ال���وزراء الذين 

يتولون حقيبة وزارية ليحل مكانه في حالة غيابه.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، في 
حديث ل�"آفاق برلمانية"، "إن كل الحكومات في الضفة أو القطاع 
منذ العام 2007 غير دس���تورية وغير شرعية، وتخالف الدستور 

الفلسطيني، ألنها لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي".
فالقان���ون ل���م يع���د له وج���ود ف���ي الوضع السياس���ي 
الفلس���طيني، حس���ب الكات���ب والمحلل السياس���ي هاني 
المصري، الذي نوه إلى أن "الرئيس والمجلس التشريعي فقدا 
ش���رعيتهما القانونية، فكيف الحال إذن بحكومة لم تحصل 

على مصادقة المجلس التشريعي وال تخضع لمساءلته"؟!
واعتب���ر المصري أن هناك غيابًا ألي ش���رعية في الحياة 

الفلسطينية في ظل غياب التوافق الوطني.
وكان رئيس المجلس التش���ريعي د. عزيز الدويك، من 
كتل���ة "حماس" البرلمانية، أكد ف���ي تصريحات صحافية أن 
تش���كيل حكومة جدي���دة دون المصادقة عليه���ا من قبل 
المجلس التش���ريعي "اخت���راق فاضح للقانون األساس���ي 
الفلسطيني، وتجاوز خطير للشرعية الفلسطينية المتمثلة 

بالمجلس التشريعي".

وحدة وطنية في العتمة
في وضع كهذا، بات تشكيل حكومة توافق وطني خيارًا 
أقرب إلى المستحيل في ظل الظروف الحالية، حيث تنصب 
جهود السلطة والرئيس على المفاوضات وانتظار متغيرات 
في الوضع العربي تضعف اإلسالم السياسي عمومًا، وحركة 

حم���اس خصوصًا، ف���ي حين تركز "حم���اس" جهودها على 
محاول���ة الخروج م���ن األزمة المتفاقمة الت���ي تواجهها في 
ضوء األح���داث والمتغيرات اإلقليمي���ة، وبخاصة في مصر 
بعد سقوط حكم اإلخوان المسلمين، والتطورات في سوريا، 
وانعكاس���ات كل ذلك على دائرة تحالفات "حماس"، حسب 

ما يرى المصري.
تضاؤل إمكانية تش���كيل حكومة الوفاق الوطني، ازداد 
بع���د مرور موعد الرابع عش���ر من آب الماض���ي، دون حدوث 
أي تط���ور أو اختراق ف���ي المصالحة، بل واس���تمرار مظاهر 
االنقس���ام التي تجلت بالتراش���ق اإلعالمي بين الحركتين، 
واالعتقاالت السياس���ية المتبادلة بين أجهزة األمن التابعة 
للحكومتي���ن ف���ي الضفة والقط���اع، واالرتباط���ات العربّية 
واإلقليمّية والدولّية لحركتي فتح وحماس، وانشغال الراعي 
المصري لعملية المصالحة بأوضاعه الداخلية، وتوتر عالقته 
م���ع "حماس"، والعودة إلى دوامة المفاوضات مع إس���رائيل، 
وانش���غال "حم���اس" بتفكيك أزماته���ا المتفاقمة في ظل 
تأثي���ر ارت���دادات التط���ورات العربية عليها، م���ا يعني أن 
المصالحة ستبقى في دهاليز العتمة إلى أجل غير مسمى.

تلويح بانتخابات دون توافق
وحس���ب مراقبين، فإن مجمل ه���ذه التطورات تضعف 
الجهود للتغلب على االنقس���ام، وتفتح المجال أمام حركتي 
فتح وحماس للتلوي���ح بخيارات "مؤلمة" للتعامل مع الطرف 
اآلخ���ر، حس���ب تصريحات بع���ض المس���ؤولين.  فقد أعلن 
أن الرئي���س عب���اس وحركة فتح، وبعد تكلي���ف الحمد الله 
بتش���كيل حكومة جديدة، يدرسان خيارات عدة للتعامل مع 
حركة حماس، التي بدورها طرحت من خالل رئيس الحكومة 
المقالة إسماعيل هنّية مبادرة غير مكتملة المعالم لتوسيع 

المشاركة في إدارة شؤون قطاع غزة.
وتلّوح بعض أوس���اط حركة فتح بخيار الدعوة إلى إجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية على الرغم من رفض حركة 
حماس المش���اركة فيه���ا، وهو ما أكده أمين س���ر المجلس 
الثوري لحركة فتح أمين مقبول عقب زيارته قطاع غزة، حين 
أك���د أنه في حال رفضت "حماس" االنتخابات، "ربما نلجأ في 

حينه لخيارات صعبة ومؤلمة نأمل أال نصل إليها".
ب���دوره، نفى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 
تيس���ير خالد ل�"آف���اق برلمانية" أن يكون قد تمت دراس���ة 
إقصاء قطاع غزة من االنتخابات، مس���تبعدًا أن يتم إجراؤها 
مع اس���تثناء أي طرف من األطراف، ف���ي حين اعتبر الكاتب 
والمحلل السياسي مصطفى الصواف، القريب من "حماس"، 
أن "إج���راء االنتخابات دون مش���اركة حم���اس، جريمة كبرى 
... وف���ي حال أجريت فإن ذلك س���يعتبر "ترس���يخًا واضحًا 

لالنقسام الفلسطيني وللفصل بين أبناء الوطن الواحد".
ورأى القي���ادي في حركة فتح نبيل عمرو، أن "الس���لطة 
أمامها خيار إج���راء انتخابات في جمي���ع محافظات الوطن، 
بم���ا في ذلك قطاع غزة، عل���ى الرغم من رفض حركة حماس 
المش���اركة فيها، وفق نظ���ام القوائم، بحي���ث يتم ضمان 
مشاركة أش���خاص مس���تقلين من قطاع غزة في القوائم"، 
واصف���ًا ذلك ب� "الحل األمثل" الذي يضمن مش���اركة القطاع 

والضفة معًا.

غزة .. كيان متمرد
ومن بين الخيارات "المؤلمة" -حسب وصف عضو اللجنة 
المركزي���ة لحركة فتح ع���زام األحمد- التي ق���د تلجأ إليها 
السلطة الفلسطينية للتعامل مع قطاع غزة، إضافة إلى إجراء 
انتخابات دون توافق وطني، إعالن قطاع غزة "إقليما متمردًا"، 
أو التلويح بتمرد شعبي تارة، أو خيار الحسم العسكري تارة 

أخرى، وهو خيار مستبعد إن لم يكن مستحياًل.
وقد نفى مقبول خ���الل زيارته األخيرة إلى غزة أن يكون 
من بين هذه الخيارات إعالن قطاع غزة "إقليمًا متمردًا"، وقال 
"هذا ليس مطروحًا على أجندة القيادة الفلسطينية، وما تم 
الحديث عنه بهذا الصدد ال يمثل القيادة، ولم يناقش هذا 
الموضوع على طاولة القيادة في اللجنة المركزية أو المجلس 
الثوري".  غير أن الصواف لم يس���تبعد إقدام الس���لطة على 
إعالن قطاع غزة "إقليمًا متمردًا" في ظل المناكفة السياسية 

بين "فتح" و"حماس".

"حماس" وخياراتها
على وقع الخيارات التي تدرس���ها السلطة الفلسطينية 
للتعامل مع قط���اع غزة، لم تغب المب���ادرات والخيارات عن 
طاولة الحكومة المقال���ة و"حماس" في قطاع غزة.  فقد طرح 
هنّية دعوة سياسية أراد من خاللها سحب البساط من تحت 
أق���دام حركة فت���ح، وربما عدد آخر م���ن الفصائل، من خالل 
المش���اركة في إدارة قطاع غزة، وصواًل إلى تش���كيل حكومة 
وحدة وطنية، وانطالق قط���ار االنتخابات المحلية والنقابية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ه���ذه الدعوة م���ن الحكومة المقالة الق���ت رفضًا قاطعًا 
من حرك���ة فتح وبع���ض الفصائل الت���ي اعتبرتها محاولة 
م���ن حركة حماس للهروب إلى األمام وإدارة االنقس���ام بداًل 
م���ن إنهائه، في حين القت ترحيب���ا حذرًا من فصائل أخرى، 
حيث رحب���ت حركة الجهاد اإلس���المي والجبهة الش���عبية 
بالدعوة واعتبرتاها "مدخ���اًل إيجابيًا" لتحقيق المصالحة إن 
ت���م وضعها في إط���ار رؤية توافقية أكثر ش���مولية إلنهاء 

االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
واعتبر المص���ري أن دعوة هنّية "يمكن أن تكون مناورة، 
 على أن حماس 

ّ
إال أن إطالقه���ا في هذا الوقت بال���ذات يدل

تحاول أن تجد مخرجًا من الورطة الش���ديدة التي تشهدها 
ه���ذه األيام"، داعي���ًا الفصائل إلى مس���اعدة "حماس" على 
إيج���اد المخرج، "ألن عدم وجوده س���يدفع ثمن���ه قطاع غزة 
برمت���ه، والفلس���طينيون جميع���ًا"، منوه���ًا إل���ى أن الواقع 
الصعب الحالي يجعل إدارة االنقس���ام والتقليل من أضراره 
عل���ى طريق إنهائه أقل س���وءًا من تعميق���ه ومن الدعوات 
التي تطلقها بعض األص���وات مثل إعالن قطاع غزة "إقليمًا 
متم���ردًا"، أو إجراء انتخابات بمن حض���ر في الضفة الغربية 
من دون قطاع غزة.  كما دعا إلى تنظيم حوار وطني ش���امل 
يس���تهدف بلورة إستراتيجية أو إستراتيجّيات فلسطينّية 
لمواجهة التحّديات والمخاطر الجسيمة التي تهدد القضّية 

الفلسطينّية واالستفادة من الفرص المتاحة إن وجدت.
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في العام 2003 تم اس���تحداث منصب رئيس الوزراء على 
أثر ضغوط خارجية على الس���لطة الوطني���ة والدعوة إلى إجراء 
إصالح���ات على النظ���ام السياس���ي، إذ تم تعدي���ل القانون 
األساسي ليتوافق مع اس���تحداث المنصب، وقد دعم الرئيس 
محم���ود عب���اس، حينذاك، تطبي���ق هذه اإلصالح���ات، وتمتع 
بصالحياته كرئيس للحكومة وفق تعديالت القانون األساسي.  
ولكن بعد االنتخابات التشريعية التي فازت بها حركة حماس 
في العام 2006، وس���يطرتها على قطاع غزة، وحدوث االنقسام 
خ���اذ إجراءات أفضت إلى توس���يع 

ّ
السياس���ي، بدأ الرئيس ات

صالحياته، بما في ذلك تحويل تبعية بعض المؤسس���ات غير 
الحكومية إلى مؤسسة الرئاسة، والسيطرة على ملف الخارجية 
والملف االقتصادي وتقلي���ص صالحيات رئيس الحكومة إلى 
حد ما، األمر الذي أدى إلى حدوث تنازع على بعض الصالحيات 

بين مؤسستي الرئاسة والحكومة في عهد د. سالم فياض.
انته���ى الحديث عن الن���زاع على الصالحيات باس���تقالة 
فياض قب���ل فترة وجي���زة، لكن االس���تقالة المبك���رة لرئيس 
الحكومة الحال���ي د. رامي الحمد الله أظهرت اس���تمرار النزاع، 

السيما بعد القيام بتعيين نائبين لرئيس الحكومة.

نزاع تصاعدي
وقال الدكتور عزمي الش���عيبي، مفوض االئتالف من أجل 
النزاهة والمس���اءلة "أم���ان"، إن "العالقة بين رئيس الس���لطة 
محمود عباس ورئيس الحكومة الس���ابق سالم فياض اتسمت 
بالتن���ازع على الصالحيات بالتدريج، ومن���ذ بداية تولي فياض 
رئاسة الحكومة، وس���ارت باتجاه تصاعدي إزاء قضايا في إدارة 
الشأن العام، وأحيانًا التنازع على الصالحيات، حيث تطور ذلك 
في العام األخير من ترؤس فياض الحكومة، وأصبح هذا التنازع 

شبه علني".
وأضاف الشعيبي في حديث ل�"آفاق برلمانية"، أن المراقبين 
الحظوا أن هناك خالفًا في وجهات النظر ذات العالقة بالش���أن 
المال���ي، وفي العالقات الخارجية للس���لطة مع إس���رائيل، ومع 

الدول المانحة والمجتمع الدولي.
وأوض���ح أن "ه���ذا الن���زاع عل���ى الصالحيات وص���ل أيضًا 
إل���ى إلحاق تبعي���ة المؤسس���ات التنفيذية، وبش���كل خاص 
المؤسس���ات غير الوزارية كصندوق االستثمار، وهيئة اإلذاعة 
والتلفزيون على سبيل المثال، لمؤسسة الرئاسة، وكذلك حول 
تبعية المؤسسات األمنية وبعض الوزارات الحساسة كالشؤون 
الخارجي���ة، حيث رأى الرئي���س ضرورة تبعي���ة وزارة الخارجية 

لمؤسسة الرئاسة".
د صالحيات كل منهما،  ونوه إلى أن "القانون األساس���ي حدَّ
ولي���س من صالحيات الرئي���س تعيين أحد داخ���ل الحكومة، 
فرئيس الحكومة هو ال���ذي يختار وزراءه بعد أن يكلفه رئيس 
السلطة بذلك، وفي نصوص القانون األساسي ما يكفي لتأكيد 

ذلك وتوضيحه".
���ب في س���ياق حديثه عل���ى التطورات الت���ي رافقت 

ّ
وعق

حكوم���ة الحمد الله، قائ���اًل: إن المراقبين تفاجأوا بوجود تدخل 
في تش���كيل الحكومة من قبل مؤسس���ة الرئاسة، حيث بقيت 
حكومة س���الم فياض الس���ابقة كم���ا هي مع إضاف���ة نائبين 
لرئيس الوزراء الجديد بدرجة وزيرين أساسيين، حيث حددهما 
الرئي���س كنائبي���ن لرئيس الحكوم���ة في مجال���ي العالقات 

الخارجية واالقتصاد.
واعتبر أن "تعيين هذين النائبين لرئيس الحكومة جاء في 
أعقاب قيام مؤسسة الرئاسة باستسهال انتهاك التشريعات 
وبنود القانون األساس���ي، إذ تم ذلك في مرات س���ابقة، ويقوم 
مستشارون سياسيون محيطون بالرئيس بتبرير هذه الخروقات، 
حي���ث أنهم عكفوا على تبرير هذه الق���رارات المخالفة للقانون 

األساسي في ظل مرحلة غاب عنها عمل المجلس التشريعي".
وقال الشعيبي: كل ذلك جاء ضمن التنازع على الصالحيات 
الذي بدأ في ظروف اس���تثنائية عقب ف���وز حركة حماس في 
االنتخاب���ات التش���ريعية في الع���ام 2006، وتفاقم ذلك عقب 
االنقس���ام في العام 2007، حيث جرى توس���يع مهام الرئيس 

 منهما
ٍّ

رغم أن القانون األساسي حدد صالحيات كل

سياسيون ومحللون: الغموض في طبيعة النظام السياسي
ي النزاع على صالحيات رئيَسْي السلطة والحكومة

ّ
يغذ

خليل الشيخ

بطريق���ة ملفتة، مع اس���تمرار وضع المؤسس���ات العامة تحت 
مس���ؤولية مؤسسة الرئاس���ة، لمنع حركة حماس من اإلمساك 

خاذ القرار في كل المجاالت.
ّ
بمراكز ات

وأضاف: كان من المفترض أن يتم التوقف عن ذلك وإعادة 
األمور إلى نصابها بعد أن أقال الرئيس حكومة إسماعيل هنّية، 
وإنش���اء حكومة جديدة ترأس���ها الدكتور سالم فياض، لكن ال 

شيء منذ ذلك حدث.
وتاب���ع: الرئيس عباس كان يص���ارع من أجل الحصول على 
صالحياته كرئي���س للحكومة في عهد الرئيس الخالد ياس���ر 
عرفات، إلى أن تمكن من ذلك وفق القانون األساسي الذي منح 
ه���ذه  الصالحيات لرئيس الحكومة، إال أن���ه تحت تأثير مراكز 
النفوذ ف���ي حركة فتح، وأحيانًا ضغوط م���ن قبل مراكز النفوذ 
في المؤسس���ات، ظلت هذه الصالحيات لدى مؤسسة الرئاسة، 
 إلدارة 

ً
أ وبقي���ت في مكتب الرئيس، الذي لم يكن جاهزًا أو مهيَّ

أمور ذات طابع حكومي.

نظام سياسي يشوبه الغموض
من جانبه، ق���ال د. عالم ج���رار، عضو اللجنة التنس���يقّية 
لش���بكة المنظم���ات األهلية، "منذ أكثر من 10 س���نوات هناك 
س���جال ونقاش داخل النظام السياسي الفلسطيني حول هذا 
الن���زاع"، الفتًا إلى أن "اس���تحداث منصب رئي���س الوزراء الذي 
جاء بضغط أوروبي وأميركي لتقلي���ص الصالحيات الممنوحة 
للرئيس الراحل ياس���ر عرفات في ذلك الوقت، هدف أيضًا إلى 

إحداث مجموعة من اإلصالحات".
واعتبر ج���رار في حدي���ث ل�"آف���اق برلماني���ة" أن "النظام 
السياس���ي في هذه الجزئية ش���ابه الكثير من الغموض وعدم 
وضوح الرؤيا، ما تس���بب بحدوث اس���تقطاب كبير بين رئيس 
السلطة ورئيس الوزراء على مدار السنوات الماضية ... واستمر 
هذا االس���تقطاب حتى بع���د ترؤس عباس الس���لطة وتعيين 
رئيس وزراء آخر"، معتبرًا أن المجلس التش���ريعي لم يستطيع 
تطوير نفسه وسن تش���ريعات جديدة وأنظمة برلمانية تحدد 

صالحيات كل منهما.
وأضاف: النظام السياس����ي الفلس����طيني هو نظام مختلط، 
يرتكز على مصدرين هما مؤسس����ة الرئاسة والبرلمان، فهو نظام 
رئاسي برلماني، وأدى خلق جسم قيادي جديد وصالحيات جديدة 
لمنصب رئيس الوزراء بدون وجود أنظمة تحدد الصالحيات، إلى 

جعل هذا النظام يواجه انقسامات وصالحيات متداخلة.
ورأى أن "اس���تقالة في���اض ج���اءت نتاج���ًا لسلس���لة من 
الس���جاالت والتنازع عل���ى الصالحيات المتداخل���ة بينه وبين 
رئيس الس���لطة، الذي س���يطر على مقاليد الحكم فيما يتعلق 
باألجهزة التنفيذي���ة وبعض األجهزة األمني���ة التابعة لوزارة 
الداخلي���ة، كما تحكم بمش���اريع التنمي���ة، وبقيت صالحيات 

السياسة الخارجية بيد الرئيس".
ونوه إل���ى "تداخل الصالحيات بين مؤسس���تي الرئاس���ة 
ومجل���س ال���وزراء في عهد في���اض فيما يتعلق بمس���ارين 
مهّمين هما المس���ار السياسي والمس���ار االقتصادي، األمر 
الذي ساهم في إبراز الطابع الحاد لهذا االستقطاب، وبخاصة 

أن المسار االقتصادي مرتبط أيضًا بالمسار السياسي".
وق���ال جرار: في الس���نوات القليلة الماضي���ة بات واضحًا 
أن هناك انس���دادًا في المس���ارات المهمة، وبخاصة المسار 
السياس���ي وملف المفاوضات الذي يتبع بالطبع لمؤسس���ة 
الرئاس���ة، فيما انش���غل رئيس الوزراء بأمور التنمية وإقامة 
المؤسسات، لكن األزمة وصلت إلى طريق مسدودة على هذه 

األصعدة، والجميع يتحمل المسؤولية عن ذلك.
وتطرق إلى قضية الصالحيات مع تشكيل حكومة الحمد 
 على ما هي عليه، بل 

َ
الل���ه األولى، موضحًا أن "األمور لم تب���ق

تفاقمت حي���ن تم تعيين نائبين لرئيس الوزراء للسياس���ة 
الخارجي���ة والعالقات الدولي���ة، وللملف االقتص���ادي، وهما 
مج���االن مهمان جدًا"، معتب���رًا أن "تعيين هذي���ن النائبين 
جاء لتكريس االرتباط مع مؤسس���ة الرئاسة، وبات واضحًا أن 

فرغ من مضمونه".
ُ
منصب رئيس الوزراء أ

وقال: ال تكمن اإلش���كالية في وجود منصب لرئيس الوزراء، 
 من 

ٍّ
ب���ل في غياب األنظمة والقوانين التي تحدد صالحيات كل

منصبي الرئاس���ة ورئاس���ة الوزراء.  ومن أج���ل النهوض بواقع 
النظام السياس���ي الفلس���طيني ال بد من وج���ود تدخل فاعل 
من المجلس التش���ريعي في وضع األنظمة والتشريعات، ولن 
يتحقق ذلك إال باس���تعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقس���ام 

وإجراء االنتخابات.

اختراق رئاسي للحكومة
بدوره، بدأ الكاتب والمحلل السياس���ي هاني حبيب حديثه 
ل�"آفاق برلمانية" باإلش���ارة إلى استقالة الحمد الله، معتبرًا أنها 
"بمثابة إلقاء حجر كبير في مياه النظام السياسي الفلسطيني".  
وق���ال: تعيين نائبين لرئي���س الوزراء الجدي���د كان له مغزى 
غامض منذ بداية تشكيل الحكومة، السيما أنه ليس هناك في 
القانون األساسي الفلسطيني ما ينّص على ذلك، وبالتالي فإن 

تعيينهما هو بدعة سياسية جديدة.
واعتب���ر حبيب أن "اختيار نائبي���ن لرئيس الوزراء، وبخاصة 
في مجالين مهمين، هدف إلى تمكين مؤسس���ة الرئاس���ة من 
إحكام سيطرتها السياس���ية واالقتصادية على عمل الحكومة 
عب���ر هذين المجالين (السياس���ة الخارجي���ة واالقتصاد)، على 
الرغم من قدرة مؤسسة الرئاسة على تحقيق ذلك دون تعيين 

نائبين، ألن الحكومة في نهاية األمر هي حكومة الرئيس".
وتطرق إلى العالقة بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء 
في عهد فياض، موضحًا أن "حالة االختراق الرئاس���ي للحكومة 
ب���دأت في تلك الفت���رة، حيث كانت هن���اك اختراقات واضحة 
ل���دى حكومات فياض المتعاقبة، فيما س���مي بوزارات وهمية، 
كوزارة الخارجية، التي كان يقوم بدورها، وال يزال، نبيل شعث، 
وحالة التنافر والتجاذب عند استقالة وزير المالية السابق نبيل 

قسيس، التي قبلها فياض ورفضها الرئيس".
ورأى أنه "على الرغم من كل األمثلة للداللة على االختراقات 
���ز على تنفيذ خطط 

ّ
الرئاس���ية لحكومة فياض، فإن األخير رك

حكومته التنموية بالدرجة األولى".
واعتبر حبيب أن "اس���تقالة رئيس���ي حكوم���ة هما فياض 
والحمد الله سلطت الضوء مجددًا على هشاشة النظام السياسي 

الفلسطيني، ووجود انكشاف حقيقي في مؤسسة الحكم".

نزاع مع "فتح" أيضًا
وقال القي���ادي في الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، 
كايد الغول، إن "جزءًا بس���يطًا من الصراع كان بين مؤسس���تي 
الرئاس���ة ومجلس الوزراء، لكن الجزء األكب���ر كان بين الحكومة 
وحركة فتح"، موضحًا أنه "عند الفصل بين مؤسس���تي الرئاسة 
والحكوم���ة وتعيي���ن رئيس لل���وزراء قبل أكثر من 10 س���نوات 
بضغط م���ن أطراف دولية وأميركية وإس���رائيلية، كان الهدف 
تقزيم صالحيات الرئيس الراحل عرف���ات، ومحاولة إيجاد أكثر 
من جهة في الس���لطة الوطنية يمكن التعامل مع كل منها بما 

يحقق رغبة األطراف الدولية".
وأشار الغول في حديث ل�"آفاق برلمانية"، إلى أنه "على مدار 
الس���نوات الماضية تعامل المجتمع الدولي مع رأسين للسلطة 
الوطنية هما: الحكومة والرئاس���ة، وهو ما ظهر من خالل زيارات 
الوفود الدولية التي كانت تحرص على االلتقاء مع كليهما بشكل 
منفصل.  وفي ضوء ذلك، تزايد االنطباع لدى مؤسس���ة الرئاسة 
وحركة فتح بأن هناك جهودًا دولية لدعم شخص رئيس الوزراء 
ممثاًل في فياض في تلك الفترة، إلى حد التحضير بأن يكون هو 

رئيس السلطة القادم كبديل للرئيس عباس".
واعتبر أن "فياض من خالل موقعه كرئيس حكومة تصرف 
باس���تقاللية أوس���ع عن حركة فت���ح التي تعتبر أن الس���لطة 
س���لطتها والحكوم���ة حكومته���ا، ورأت أن في���اض تواصل مع 
المجتمع الفلس���طيني والدولي، األمر ال���ذي أثار حفيظة حركة 
فت���ح، وبالتال���ي طالبت الرئي���س عبر ضغط مجلس���ها الثوري 
بإقالة فياض، لكن الرئيس تمس���ك به لسببين: األول ألنه خيار 

المجتمع الدولي، والثاني نظ���رًا لمهنيته العالية في المنصب.  
لكن التط���ورات األخيرة حملت في طياته���ا الكثير عندما قبل 
فياض استقالة وزير ماليته نبيل قسيس ورفضها عباس، وكان 
ال بد من الحسم في قضية السجال بينهما، األمر الذي تم بقبول 

استقالة فياض، وإزاحته عن رئاسة الحكومة".
ورأى الغول أن "تجربة رئيس الوزراء الجديد لم تتضح بعد، 
لكنه بات من الواضح أن هناك مؤش���رات تؤكد س���لبية العالقة 
بين المؤسس���تين (الرئاس���ة والحكومة) تمثل���ت في تقديم 
الحمد الله اس���تقالته مبكرًا نظرًا لشعوره بهيمنة الرئاسة على 
الحكومة، في حين أن كلتيهما يجب أن تكونا أداتين من أدوات 
السلطة الوطنية، التي يجب أن تعمل تحت راية منظمة التحرير 

الفلسطينية".
أم���ا بالنس���بة لتعيين نائبي���ن لرئيس الحكوم���ة، فليس 
لذل���ك دالئل جوهرية، من وجهة نظر الغ���ول، لكنه نوه إلى أن 
"تش���كيل حكومة الحمد الله لم يكن س���بياًل لحل أزمة الصراع 
بين مؤسستي الرئاس���ة والحكومة، إذ أنها كانت امتدادًا لحالة 
االنقسام السياس���ي، في حين أن المطلوب من جميع األطراف 
التواف���ق على تش���كيل حكومة وح���دة وطنية تقود الش���عب 

الفلسطيني خالل الفترة القادمة".
ورفض اعتبار أن الرئيس يحاول جعل نظام الحكم رئاس���يًا 
بالكام���ل "العتب���ارات قانوني���ة ودس���تورية، وألن ذلك يحتاج 
لتعديل في القانون األساس���ي ووجود تشريعات مطابقة، لكنه 
مع ذلك يح���اول تطبيق النظام الرئاس���ي الكامل دون تعديل 
دستوري من خالل هيمنة مؤسسة الرئاسة على عمل الحكومة"، 
مؤكدًا أن "من يس���اعد ف���ي تحقيق تلك الهيمن���ة أو رفضها 

ومنعها، هو هوية وشخص رئيس الحكومة نفسه".

خالف في وجهات النظر
من جانب���ه، رأى النائب قيس عبد الكري���م "أبو ليلى"، عضو 
المكتب السياس���ي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، أن 
"هناك مبالغة في استخدام كلمتي صراع أو نزاع في العالقة بين 
الرئي���س عباس ورئيس الحكومة الس���ابق فياض، وفي حقيقة 
األمر كانت هناك عالقة تكاملية بينهما باس���تثناء حالة التباين 

واالختالف في بعض وجهات النظر".
وأضاف "أب���و ليلى" في حديث ل�"آفاق برلمانية"، أن "الخالف 
ال���ذي طرأ بي���ن عباس وفي���اض تركز ف���ي قضايا ذات ش���أن 
اقتصادي واجتماعي، وتمثل برغبة عباس في أن تأخذ الحكومة 
بعين االعتبار حالة المزاج الش���عبي إزاء السياسات االقتصادية 
المّتبعة، لكن فياض انتهج سياس���ات اقتصادية معينة بعيدة 
ع���ن ال���رأي العام، األمر ال���ذي أدى إلى حدوث اس���تقطاب فيما 
بينهما"، منوهًا إلى أن "استقالة فياض جاءت على خلفية قبوله 
اس���تقالة وزير المالية السابق نبيل قسيس، وهي قضية تندرج 
ضمن بعض نقاط الخالف بين رئيس السلطة ورئيس الحكومة".

وق���ال: حكومة الحم���د الله ج���اءت كحكوم���ة مؤقتة حتى 
منتصف ش���هر آب الماضي، أي إلى حين تشكيل حكومة وفاق 
وطني اس���تنادًا إلى اتفاق الدوحة بين "فتح" و"حماس"، مشيرًا 
إلى أن اس���تقالة الحمد الله المبكرة "ج���اءت على خلفية حدوث 
خالف���ات حول قضايا ثانوية جدًا مع مؤسس���ة الرئاس���ة، إال أن 
هناك من ساهم بجعل الخالف يتحول إلى خالف جدي، فحدثت 
االستقالة، ولكن الحمد الله ما زال يمارس عمله رئيسًا للحكومة".
ورف����ض "أبو ليل����ى" اعتبار تعيين نائبي����ن لرئيس الحكومة 
بمثابة "اختراق سياسي من قبل الرئيس للحكومة أو تدخل مباشر 
في عملها"، مؤكدًا أن "حكوم����ة الحمد الله هي حكومة الرئيس، 
وتعمل ضمن سياس����اته، ومتوافقة مع الرئيس من حيث عملها 
ومدة اس����تمراريتها ... وفي ضوء ذل����ك، ال يوجد خالف جوهري 
بي����ن رئيس الس����لطة ورئي����س الحكومة في النظام السياس����ي 
الفلس����طيني، الذي يعتبر نظامًا رئاس����يًا بالكامل.  وبالتالي، فإن 
عم����ل الحكومة يج����ب أن يكون في إطار سياس����ة الرئيس ألنها 
حكومته ... وهذا ما ينّص عليه القانون األساسي، سواء في عهد 

الرئيس عرفات رحمه الله، أو في عهد الرئيس عباس".
واس���تدرك قائاًل: إال أن هناك من يقوم بتفس���ير الصيغة 
ال���واردة في القانون بش���كل مختلف، األمر ال���ذي قد يؤدي إلى 
 من رئيسي السلطة والحكومة.

ٍّ
خالفات في تفسير صالحيات كل
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رغم تقصير السلطة والفصائل واإلحباط الجماهيري

المقاومة الشعبية .. محاولة إلبقاء القضية في الحّيز العام
نائلة خليل

في 26 تموز الماضي، ش���ارك وف���د برلماني إيطالي في 
المس���يرة األس���بوعية ضد الجدار في بلعين، وقد واجهتها 
ق���وات االحتالل بقنابل الغاز والص���وت كالعادة، األمر الذي 
أف���زع المش���اركين اإليطاليي���ن، لكن هذا ل���م يمنع إحدى 
الناشطات من أن تسأل: لماذا عدد المشاركين في المسيرة 

من سكان القرية قليل وال يتجاوز العشرين مواطنًا؟!
هذا الس���ؤال بات أكثر إلحاحًا بالنس���بة للتحديات التي 
تواجهها المقاومة الش���عبية، ليس ألن طرحه جاء من قبل 
مش���اركة أجنبية في فعاليات المقاومة، ولكن السؤال ذاته 
يتردد بشكل ش���به يومي في أوساط لجان وهيئة المتابعة 
للمقاومة الش���عبية.  فبعد نحو سبع س���نوات على انطالق 
المقاومة الشعبية، باتت فعالياتها تشهد انحسارًا ملحوظًا 

في صفوف المواطنين المشاركين.
هذا االنحس���ار الش���عبي دفع هيئة المتابعة للمقاومة 
الش���عبية للدعوة إلى "انتفاضة وج���ود" على األرض إلنقاذ 
الموق���ف، حي���ث وصفت في بي���ان صدر عنه���ا بتاريخ 25 
حزيران م���ن العام الجاري، الردود الفلس���طينية الرس���مية 
والش���عبية ب�"الفت���ور وبرودة األعص���اب والالمب���االة تجاه 

التطورات والتصعيد اإلسرائيلي".
ما سبق قاد لس���ؤال جوهري: هل هناك مقاومة شعبية 
فلسطينية، أم أن ما نشهده أسبوعيًا ال يرتقي إلى أكثر من 
فعاليات متناثرة هنا وهناك، ولم يرتِق لمس���توى المقاومة 
الش���عبية بكل م���ا يحمله المصطلح من معن���ى فعلي على 

األرض ومعنوي ودالالت تحرر وانعتاق من االحتالل.

حالة بالغية!
يرى أس���تاذ األنثروبولوجيا الثقافية في جامعة بيرزيت 
عالء العزة، أن "ما يس���مى مقاومة ش���عبية اليوم هي حالة 
بالغية فقط، وتفتقد لإلس���تراتيجية، والتعامل معها اليوم 

غير جديٍّ وغير حقيقي من قبل المؤسسة الرسمية".
ويتابع: أصبح تعبير مقاومة شعبية مجرد كلمة تلقى من 
أجل إقناع الذات والناس بأن القيادة الرس���مية عندها شيء 
تقوم ب���ه، وتم اختصار تجارب نضالي���ة طويلة من النضال 
الجماهي���ري إلى ض���رب الحجر مرة كل ش���هرين، وتظاهرة 
تضم 50 شخصًا في أحس���ن األحوال، في حين تم التعامل 

مع كل ما سبق على اعتبار أنها مقاومة شعبية.
وال يذهب غس���ان دغلس، مس���ؤول ملف االس���تيطان 
والجدار في ش���مال الضفة الغربية، بعيدًا عما س���بق عندما 
يق���ول: المقاومة الش���عبية هي عبارة عن مب���ادرات فردية 
وش���عبية هنا وهن���اك، وتفتقد ألي قرار سياس���ي.  هناك 
سياس���يون ليس���ت لهم عالقة بم���ا يجري، حت���ى أنهم ال 

يعرفون جغرافية فلسطين!
وي���رى القائمون عل���ى المقاومة الش���عبية والمتابعون 
لها عن كث���ب، أن هناك تحديات مفصلي���ة أمام المقاومة 
الش���عبية في فلسطين، التي تتس���م ب�"المكانية" والوجود 
"الجزئ���ي"، وتفتق���د للش���مولية التي تمنحها ق���وة تأثير 
وفاعلي���ة تحتاجها أي مقاومة ش���عبية لتثبي���ت مطالبها 

ومواجهة االحتالل.
ويقول العزة: المقاومة الش���عبية كانت الحل الس���حري 
للخروج من الثنائية التي وقعت فيها الحالة الفلس���طينية، 
والتي تمثل إما انتفاضة مس���لحة وإم���ا "الحياة مفاوضات".  
المقاومة الش���عبية اليوم ال تفكر ف���ي صياغة بديل للحالة 
االستعمارية، وإنما تكتفي باحتجاج، وهذا غير كفيل بخلق 

حالة شعبية يمكن االلتفاف حولها.

إحباط شعبي
ويتفق معظم القائمين -كما يبدو- على أن هناك إحباطًا 
ش���عبيًا يحول دون وجود التفاف ش���عبي ح���ول المقاومة 
الش���عبية.  ويرى جمال جمعة، منس���ق الحملة الش���عبية 
لمقاومة الجدار واالس���تيطان، أن "سبب اإلحباط هو ما تقوم 
به الس���لطة الوطنية الفلسطينية من سياسات وأفعال على 

األرض، أفقدت المواطنين األمل وأصابتهم بإحباط كبير".

ويق���ول: "الباروميتر" الحقيقي ال���ذي يقيس من خالله 
المواطنون الفلس���طينيون مواقف الس���لطة يتمثل بردود 
فعلها حي���ال قضاي���ا االس���تيطان واله���دم واالعتقاالت 
واالقتحامات المس���تمرة للمدن والق���رى والمخيمات، إذ أن 
دت عند الناس 

ّ
ردود أفعال الس���لطة تجاه هذه القضاي���ا ول

شعورًا مضاعفًا باإلحباط.
ويضي���ف جمع���ة: إن التنس���يق األمني واس���تئناف 
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية دون إجماع فلسطيني، 
كلها تترك آثارًا س���لبية عل���ى الوضع العام الفلس���طيني 

وتؤدي إلى مزيد من اإلحباط.
وفي محاول���ة القتراح حل للتغلب عل���ى هذه المعضلة، 
يق���ول العزة: إن المطلوب هو العمل من أجل إدماج أكبر عدد 
من الفاعلين/الوحدات االجتماعية؛ أي الشباب والمرأة والطلبة 
والموظفي���ن وغيرها من الوحدات االجتماعية، في تقس���يم 
العمل المقاوم، ليس باعتباره حالة وطنية فقط، وإنما بشرط 
أن يأتي في س���ياق تعبير عن مصالحه���م االجتماعية؛ أي 
إعطاء الناس القناعة بأن ما يقومون به هو من أجلهم وليس 
فقط من أجل مفهوم مبهم اسمه الوطن الذي تسيطر عليه 

مجموعة مهتمة بالسلطة والمال بالدرجة األولى.
ويؤكد على أن "العودة األساس���ية يج���ب أن تكون إلى 
الش���عب/الجماهير على اعتبار أنها مص���در القوه في حاله 

النضال ضد االستعمار".

تحييد دور سكان مناطق )أ(
وإذا كان إحب���اط الجماهي���ر يحول دون انخ���راط قطاعات 
واسعة في المقاومة الش���عبية، في ضوء سياسات وممارسات 
الس���لطة الوطني���ة وسياس���اتها على األرض، ف���إن هذا يقود 
لتس���اؤل آخر أكثر وضوحًا عما إذا كانت الس���لطة الفلسطينية 
تقف بالفعل عائقًا أمام تطور المقاومة الش���عبية واتس���اعها، 
خالفًا لخطابها السياس���ي المعلن الداع���م لهذه المقاومة، وما 

هي األسباب وراء ذلك؟
بالنس���بة إلى جمعة، هناك العديد م���ن العوامل المرتبطة 
بالس���لطة الفلسطينية وعرقلتها للمقاومة الشعبية، فالقضية 
تبدأ م���ن عدم وجود ق���رار وإرادة سياس���ية بدع���م المقاومة 
الش���عبية بش���كل فعلي، وتنتهي بمالحقة الناش���طين ضد 

الجدار واالستيطان والتضييق عليهم.
ويقول: مفهوم السلطة للمقاومة الشعبية مختلف بشكل 
كبير، فالسلطة تريد للمقاومة الشعبية أن تكون محدودة وتحت 
س���يطرتها، أي أن تكون المقاومة الشعبية غير مسيطرة على 

نفسها، وبالتالي غير شاملة لألراضي الفلسطينية بالضرورة.
وفي ظل عدم وجود إس���تراتيجية واضحة تتبناها القيادة 
الفلسطينية والس���لطة لدعم المقاومة الش���عبية، األمر الذي 
اتف���ق عليه أكثر من طرف، فإنها حس���ب جمع���ة "تصر أيضًا 
على تحديد م���كان المقاومة الش���عبية وتحددها في المناطق 

المصنفة "ج"؛ أي على جزء من األرض، بينما يتم تحييد مجموع 
الس���كان في مناطق "أ" ال���ذي يتجاوز 70% من عدد الس���كان 
الفلسطينيين، أي إخراجهم خارج نطاق االنخراط في المقاومة".  
ويتس���اءل: إذن كيف يمكن عمل مقاومة ش���عبية في جزء من 
األرض دون الجزء اآلخر؟ وكيف يمكن القيام بها في مكان بينما 

هناك قرى متروكة وحدها تواجه االستيطان والجدار؟!
ويضيف جمعة: الس���لطة الفلسطينية تربط وجود مقاومة 
ش���عبية قوية بإمكانية أن تس���تخدم "حماس" هذه المقاومة 

ضدها وأن تنفذ من خاللها للناس.
لكن أس���وأ ما يمكن أن تقوم به الس���لطة على اإلطالق هو 
مالحق���ة أجهزتها األمنية لنش���طاء المقاومة الش���عبية خالل 
عملهم وتحركاتهم، وإصدار تعليمات لهم بشأن المواقع التي 
يمكنه���م القيام فيها بفعاليات ما ضد الجدار واالس���تيطان، 

وأين ال يمكنهم ذلك، حسب ما أكد جمعة.

غياب دور فاعل للفصائل
المعضلة التي يش���خصها نش���طاء ومتابع���ون للمقاومة 
الش���عبية لم تتوقف عند السلطة الفلس���طينية، بل إن غياب 
أي دور فاع���ل للفصائ���ل الفلس���طينية زاد المعضلة تعقيدًا، 
فالفصائل بأكملها ال تترجم تبنيها للمقاومة الشعبية إلى فعل 
على األرض.  وربما أكبر ما يقوم به أي فصيل منها بات االحتفال 
بذك���رى انطالقته في إحدى القرى التي تنظم فيها مس���يرات 
أسبوعية ضد الجدار واالستيطان، لرفع الرايات الفصائلية على 

إيقاع خطابات القادة أمام عشرات الكاميرات والصحافيين!
ويق���ول جمعة: تبن���ي الق���وى والفصائل الفلس���طينية 
للمقاومة الشعبية مجرد تبنٍّ شعاراتي، وهذا يعكس فقدانها 
التأثي���ر على الش���ارع وعدم قدرته���ا على فعل ش���يء يرقى 
إلى مس���توى المخاط���ر والتحديات التي تتع���رض لها األرض 

الفلسطينية.
وب���رأي دغلس، ف���إن "الفصائل الفلس���طينية تقوم بدور 

النقابات، وتخلت عن دورها السياسي طواعية".
ويقول: أصبحت الفصائل السياس���ية تقوم بالتظاهر ضد 
غالء األسعار، ومع مقاطعة بضائع االحتالل، حيث تقوم بتفريغ 
"حمولتها السياسية" ضد السلطة في الشارع، بينما ال تشارك 

في فعاليات المقاومة الشعبية.
ويضي���ف: باختصار دور الفصائل الوطني���ة في المقاومة 

الشعبية يكاد يكون مفقودًا.

إنجازات رغم الصعوبات
وإضاف���ة للس���لطة الفلس���طينية والفصائ���ل، وضعت 
هيئ���ة المتابع���ة للمقاومة الش���عبية مؤسس���ات منظمة 
التحرير الفلس���طينية في درجة التقصي���ر ذاتها، التي حّملت 
مس���ؤوليتها للمؤسس���ات غير الحكومية.  لكن على الرغم من 
كل العراقيل الجوهرية التي اعترضت وال تزال طريق المقاومة 
الش���عبية الفلس���طينية، فإن أصواتًا كثيرة تؤكد أن المقاومة 

الشعبية نجحت في تحقيق ما لم تحققه السلطة الفلسطينية 
وفصائ���ل منظمة التحرير مجتمعة خالل الس���نوات التي تلت 
االنتفاض���ة الثانية، وه���و إبقاء جذوة المقاومة مش���تعلة، وإن 
كانت في أماكن متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس.

ويؤكد جمع���ة أن "المقاومة الش���عبية التي بدأت منذ 
عش���ر س���نوات هي التي أسس���ت لكل الحركات الشعبية 
والش���بابية الفاعلة التي ظلت -مع قدر من التباين- تحافظ 

على وجودها ودورها حتى اليوم".
واس���تعرض في هذا الس���ياق أبرز إنج���ازات المقاومة 
الشعبية، مضيفًا: حكومة االحتالل اإلسرائيلي وضعت خطة 
لكي تنتهي من بناء الج���دار العام 2005، لكنها لم تتمكن 

من إنهائه حتى هذه اللحظة بسبب المقاومة الشعبية.
ويتابع: لقد حققت المقاومة الش���عبية إنجازات مهمة، 
حي���ث تم التراجع عن الجدار ف���ي أكثر من مكان، كما حدث 
مث���اًل في نزلة عيس���ى بمحافظ���ة طولكرم، إذ ت���م التراجع 
ع���ن المكان المخطط له بمس���افة 8 كيلومترات، األمر الذي 
يعن���ي أن خمس قرى ل���م تعد معزول���ة.  وكذلك في قرية 
جيوس، حيث تم إنقاذ 2800 دونم.  وفي بلعين تراجع مسار 

الجدار900 متر.
وإزاء ما س���بق، تخرج بعض األص���وات الناقدة لتقول إن 
المطلوب هدم الجدار ال تعديل مساره فحسب، لكن نشطاء 
المقاومة الش���عبية يردون باختصار: هذا ما استطعنا فعله 
دون دع���م حكومي أو فصائل���ي، وإن كان بإمكانكم تحقيق 

المزيد فالميدان يرحب بكم.
ويش���دد جمعة على أن "المقاومة الش���عبية حافظت على 
النف���س المقاوم والنم���اذج النضالية، وكان له���ا دور كبير في 
تعزيز التضامن الدولي مع فلسطين ومقاطعة إسرائيل عالميًا".
ويق���ول العزة: عل���ى الرغم من كل ما س���بق، يجب عدم 
التقلي���ل م���ن التضحيات الت���ي يقدمها الناش���طون في 
المقاومة الش���عبية من ش���هداء وأس���رى، إضافة إلى الدور 
المرك���زي في إبق���اء حضور السياس���ة وعنصرها األهم في 

السياق االستعماري، أي المقاومة حية في الحيز العام.
وحسب دغلس، وهو من الداعين "النتفاضة وجود" لحماية 
األراضي المصنفة "ج" من االس���تيطان والج���دار، فإن المقاومة 
الش���عبية ال تقتصر فقط على المسيرات واالحتجاج، الفتًا إلى 
مث���ال حي قامت به المقاومة الش���عبية في قرية قصرة جنوب 
نابلس، إذ قامت المقاومة الشعبية ببناء 24 غرفة ملحقة بمطبخ 
وحمام في القرية على األرض التي يمنع االحتالل البناء عليها.

ويق���ول دغل���س: المقاومة الش���عبية هي الت���ي جعلت 
المس���توطنين يع���ودون الس���تخدام حاف���الت محصنة ضد 
الرص���اص، وهي التي تخلق قلقًا يوميًا ل���دى االحتالل، ولذلك 
فهي خيار أساس���ي يس���تحق الدع���م والتطوير والمش���اركة 
الش���عبية الواسعة، السيما أنه الوس���يلة الكفاحية األبرز لرفع 
كلفة االحتالل واالستيطان والتهويد على األرض الفلسطينية.
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أثار إعالن ش���ركة »فوكس« اإلس���رائيلية عن افتتاح 
ف���رع جديد لها بالقرب من ميدان ياس���ر عرفات وس���ط 
مدينة رام الله، عبر وكيل فلس���طيني، س���خطًا كبيرًا في 
الشارع الفلس���طيني، وردود فعل غاضبة وسط النشطاء 
الفلسطينيين الذين هاجموا الخطوة واعتبروها تطبيعًا 

ومساسًا بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
وكان���ت صحيفة يديع���وت أحرونوت اإلس���رائيلية 
نشرت في عددها الصادر في الثاني والعشرين من تموز 
قت على واجهة 

ّ
الماضي، خبرًا مفاده أن يافطة ضخمة ُعل

أحد المباني وس���ط مدينة رام الل���ه، إيذانًا بقرب افتتاح 
فرع لش���ركة »فوكس« اإلس���رائيلية، المتخصصة بإنتاج 
وتس���ويق المالبس، بعد أن تم منح االمتياز ألحد التجار 

الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن أصحاب الش���ركة اإلس���رائيلية 
قولهم »إننا نعمل في سوق الس���لطة الفلسطينية منذ 
زمن بعيد، عن طري���ق وكالء تجاريين، إلى أن تقّدم إلينا 
مؤخرًا أحد التجار بطلب لفتح فرع للش���ركة، ولقد تلقينا 
هذا الطلب بس���رور كبير.  إن تش���غيل الفرع في رام الله 
سيتم من قبل صاحب امتياز محلي (فلسطيني)، كما هو 

الحال في باقي دول العالم«.
وتناقل عش���رات النش���طاء الخبر بس���رعة كبيرة عبر 
صفحات مواق���ع التواصل االجتماع���ي، مؤكدين ضرورة 
العم���ل م���ن أجل من���ع افتتاح الف���رع الجديد للش���ركة 
اإلس���رائيلية، مطالبين وزارة االقتصاد الوطني بتوضيح 

موقفها إزاء هذه الخطوة التي أثارت سخط الشارع.
الوزارة بدورها، وعلى لس���ان مراقب الش���ركات فيها 
الدكتور حاتم س���رحان، نفت في تصريحات صحافية أن 
تكون الشركة اإلسرائيلية تقدمت بطلب ترخيص للعمل 
في األراضي الفلس���طينية كش���ركة أجنبية، وهو ما دفع 
النشطاء لإلصرار على موقفهم بضرورة منع عملها.  ودعوا 
إلى تنظيم تظاهرات ش���عبية داعمة لمقاطعة إسرائيل 
بش���كل عام، وشركة »فوكس« بش���كل خاص، كانت في 
طليعتها دعوات من اللجنة الشعبية لمقاطعة إسرائيل، 
التي طالبت الس���لطة الفلس���طينية بعدم منح الشركة 

اإلسرائيلية ترخيصًا للعمل في األراضي الفلسطينية.
وانتقد خالد منصور، الناشط في اللجنة التي تأسست 
العام 2008 أثناء الغزو اإلس���رائيلي لقطاع غزة، اتفاقية 
باريس االقتصادية، كونها بيت الداء بفتحها األس���واق 
لغزو البضائع اإلس���رائيلية، وألنها أيضًا تساوي التعرفة 
الجمركية والضرائب بين الش���عب الواقع تحت االحتالل 

ومحتلي األرض.

توسيع ثقافة المقاطعة
وطرح إعالن ش���ركة »فوك���س« عن افتت���اح فرع لها 
في مدينة رام الله إلى جانب فروع في مدن فلس���طينية 
أخرى، تساؤاًل كبيرًا عن الحمالت التي تنظم في المجتمع 
الفلسطيني لمقاطعة إس���رائيل والبضائع اإلسرائيلية، 
وعن دور المقاطعة كش���كل من أش���كال المقاومة وطرق 
توس���يعها.  وهو الدور الذي تطرق إليه منصور بالقول: 
يج���ب االتف���اق عل���ى أن المقاطعة ش���كل من أش���كال 
المقاومة، وأن لها جدوى وأنها س���الح، ويجب تنس���يق 
الجهود بين كل الجهات المؤمنة بهذا المفهوم والعمل 
على تحويلها إلى جزء من الثقافة الوطنية لتغيير سلوك 

اإلنسان الفلسطيني.
ورأى أن »توس���يع ثقاف���ة مقاطع���ة إس���رائيل في 
المجتمع الفلس���طيني يأتي عن طريق تحويل المقاطعة 
إلى موض���وع في المدارس والجامع���ات ورياض األطفال 
والمخيمات الصيفي���ة، ويجب أن تس���اهم دور العبادة 
في نش���ر ه���ذه الثقافة وتعبئ���ة المواطنين لممارس���ة 
المقاطعة، كما يجب أن نركز على ربط االحتالل ببضائعه، 
وأن الخ���الص من االحتالل يبدأ بالتوقف عن اس���تهالك 
م���ا ينتجه، وأن الخس���ارة االقتصادية لالحتالل بس���بب 

محاولة افتتاح فرع لشركة “فوكس” و”لقاء المنظمة” يطرحان تساؤاًل كبيرًا

 في المجتمع الفلسطيني؟
ً

متى تصبح مقاطعة إسرائيل ثقافة
علي عبيدات

المقاطعة أمر حتمي«.
وهذا ما تحاول الحملة العالمية لمقاطعة إس���رائيل 
وس���حب االس���تثمارات منها وفرض العقوب���ات عليها 
(BDS)، أن ترس���خه ف���ي المجتم���ع الفلس���طيني منذ 
تأسيسها اس���تجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني 
الص���ادر الع���ام 2005، الذي ناش���د منظم���ات المجتمع 
المدن���ي وكل أصحاب الضمائر الحي���ة في العالم فرض 
مقاطعة واسعة إلسرائيل، وتطبيق سحب االستثمارات 
منه���ا وفرض العقوب���ات عليها حتى تف���ي بالتزاماتها 
في االعتراف بحق الش���عب الفلس���طيني -غي���ر القابل 

للتصرف- في تقرير المصير.
ولفت زيد الشعيبي، الناشط في حركة المقاطعة، إلى 
أنها “نجحت في إحداث نقلة نوعية في مناصرة شعوب 
العالم لش���عبنا، من أش���كال تضامن رمزية إلى مبادرات 
فعالة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق شعبنا 
غي���ر القابلة للتصرف، وإلجبارها على االلتزام بذلك.  وقد 
أدت 7 س���نوات من حملة ال�مقاطعة العالمية إلى بداية 
عزل إسرائيل في شتى المجاالت الحيوية، حتى أصبحت 

إسرائيل تعتبر حملة المقاطعة خطرًا إستراتيجيًا”.
الئح���ة طويلة هي تلك التي تحف���ل بإنجازات حركة 
المقاطع���ة، عل���ى األصع���دة كافة ف���ي كل دول العالم، 
أبرزها المقاطعة الثقافية إلسرائيل، حيث نجحت الحملة 
الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، 
وش���ركاؤها حول العالم، في إقناع عدد كبير من أش���هر 
الفنانين والفرق العالمي���ة المرموقة في إلغاء حفالتهم 

ومشاركاتهم في إسرائيل.
ومحليًا، أكد الش���عيبي أن اللجن���ة الوطنية لمقاطعة 
إسرائيل التي تأسست في العام 2008 تنشط في تنظيم 
العديد من اللق���اءات التوعوية والحم���الت المحلية عبر 
النقابات واالتحادات المنضوية تحتها، إلى جانب تنظيم 
العديد من الفعاليات في الجامعات الفلس���طينية، التي 
كان آخرها تنظيم مؤتمر المقاطعة الرابع في جامعة بيت 

لحم.

وأضاف أن “تفعيل المقاطعة وترس���يخها كثقافة 

يأتي عبر توسيع دائرة األنش���طة والفعاليات ومشاركة 

الجميع فيها، والوقوف أمام كل التجاوزات التي تهدف 

لتجميل ص���ورة االحتالل ودع���م منتجات���ه، وصواًل إلى 

مجتمع فلس���طيني مقاطع لالحتالل اقتصاديًا وسياسيًا 

واجتماعيًا وثقافيًا وأكاديمي���ا ًعبر العمل الفعلي وربطه 

بالمحيطين العربي والدولي”.

لقاءات تطبيعية
وقد وقف���ت اللجنة الوطنية بقوة في وجه اللقاء الذي 

عقد في السابع من ش���هر تموز الماضي في مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية بتنظيم من »مبادرة جنيف«، وجمع 
قيادات من حزبي الليكود وشاس اإلسرائيليين بقيادات 
فلس���طينية تصدرها أمين س���ر اللجنة التنفيذية ياسر 
عب���د ربه، وعض���وا اللجن���ة المركزية لحرك���ة فتح محمد 

المدني ونبيل شعث وشخصيات فلسطينية أخرى.
واعتب���رت أن ه���ذه اللق���اءات التطبيعي���ة تش���كل 
»اس���تمرارًا لنه���ج اتفاقية أوس���لو الذي فقد ش���رعيته 
الش���عبية والوطني���ة، وإمعان���ًا في التواطؤ ف���ي توفير 
أوراق ت���وت فلس���طينية لس���تر جرائم دول���ة االحتالل 
 
ً
ونظامها االس���تعماري والعنصري ضد ش���عبنا«، داعية
إلى »وقف كل أشكال التطبيع مع دولة االحتالل ورموزها 
ومؤسساتها الشريكة في نظام األبارتهايد واالستعمار 

اإلحاللي لشعبنا«.
هذا اللقاء الذي عقد في وسط رام الله على بعد أمتار 
قليلة من ضريح الش���هيد ياسر عرفات، طرح سؤااًل كبيرًا 
عن مدى اس���تجابة الشارع الفلسطيني لنداءات مقاطعة 
التطبيع ومقاطعة االحتالل سياس���يًا، على الرغم من أنه 
أثار سخطًا شعبيًا تحول إلى تظاهرة جماهيرية أمام مقر 
منظمة التحرير في الخامس عشر من شهر تموز الماضي.  
كما أش���عل الغضب إزاء اللقاءات التطبيعية حراكًا كبيرًا 
داخل حركة فتح، التي ش���ارك بعض أنصارها وقياديون 
فيه���ا بالتظاهرة التي طالبت باتخاذ إجراءات رادعة بحق 

كل من يشارك في مثل هذه النشاطات التطبيعية.
ورفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح س���لطان أبو 
العينين بقوة اللقاء، وانتقد موقف حركته من مش���اركة 
قياديين فيها، مس���تغربًا صمت الشارع الفلسطيني إزاء 
هذه اللقاءات، ومطالبًا بتحرك ش���عبي وجماهيري بوجه 
كل اللق���اءات التطبيعية.  كم���ا اعتبر الزي���ارة إلى مقر 
منظمة التحري���ر اغتيااًل للثقافة الوطنية الفلس���طينية 
في عقول الش���عب الفلسطيني، متس���ائاًل عما »إذا كان 
س���يدعى المس���توطنون في المرة القادمة لزيارة ضريح 

ياسر عرفات لقراءة الفاتحة باللغة العبرية«!
وأكد أبو العينين أنه يجب مواجهة أش���كال التطبيع 
كافة مع االحتالل اإلسرائيلي، التي »ترتقي لدرجة الخيانة 
الوطنية، كون الشعب الفلسطيني ما زال تحت االحتالل«، 
مضيفًا: أنا ضد مصافحة القتلة، وأوّجه سؤااًل للمسؤولين 
الذي���ن يعقدون لق���اءات مع االحتالل اإلس���رائيلي، أين 

موقفهم مما يتعرض له الشعب الفلسطيني؟!
وأض���اف أن »اللق���اءات األخي���رة مع اإلس���رائيليين 
ه���ي وجه آخر للقب���ح، وأن من يقومون بذل���ك ال يعبرون 
ع���ن موقف ورأي الش���عب الفلس���طيني، وأي تعامل مع 
االحتالل اإلسرائيلي هو أمر مرفوض ومدان بكافة الطرق، 

ويجب تعديل القانون الفلس���طيني من أجل وقف مثل 
هذه اللق���اءات التي ال تحقق أي نتائ���ج لصالح القضية 

الفلسطينية«.

نشاط صحافي ضد التطبيع
وج���ه آخر للمقاطعة ش���هدته األش���هر األخيرة، عبر 
خاذ موقف 

ّ
حراٍك صحافٍي فلس���طيني مطالب بضرورة ات

م���ن تحرك الصحافيي���ن اإلس���رائيليين داخل األراضي 
الخاضع���ة لس���يطرة الس���لطة الفلس���طينية، وتعاطي 
الفلس���طينيين معهم وحضورهم لتغطية  المسؤولين 
الفعاليات الرس���مية والش���عبية، على الرغم من تعرض 
الصحافيين الفلس���طينيين للقمع اإلسرائيلي ومنعهم 
من التح���رك بحرية أثناء تأديتهم عملهم المهني.  كما 
ش���هدت بعض الفعاليات طردًا لصحافيين إسرائيليين 
من مؤتمرات رس���مية، إلى جانب قيام نش���طاء بطردهم 
من وس���ط مدينة رام الله في أي���ار الماضي، في ظل منع 
الصحافيي���ن الفلس���طينيين من الحرك���ة واالعتداءات 

المتكررة عليهم في نقاط التماس.
آخر هذه االعت���داءات كان خالل حملة أطلقتها نقابة 
الصحافيين الفلس���طينيين من حاجز قلنديا العسكري، 
في السابع عشر من تموز الماضي، من أجل حرية الحركة 
للصحافيي���ن الفلس���طينيين، حي���ث هاجمه���م جنود 
االحتالل بقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة العديد منهم.

وأك���د ناصر أب���و بك���ر، نائ���ب نقي���ب الصحافيين 
الفلسطينيين، أن النقابة اتخذت قرارًا في مؤتمرها العام 
الذي عقد في العام 2012، بمقاطعة التطبيع وأية أنشطة 
تطبيعية، وعقوبة الصحافي الذي يشارك فيها قد تصل 
إلى الفصل والطرد من النقاب���ة، منوهًا إلى أن هذا القرار 

ثبت في النظام الداخلي للنقابة خالل دورتها الماضية.
وقال أبو بكر إنه »في الوقت الذي يمنع فيه الصحافيون 
الفلسطينيون من الحركة، يتحرك اإلسرائيليون بحرية«، 
الفتًا إل���ى أن هناك قرارًا باالنس���حاب من أي نش���اط أو 
فعالية يتواجد فيها صحافيون إس���رائيليون، ومقاطعة 
المس���ؤولين الذين يتعاطون مع الصحافة اإلس���رائيلية 

ويستقبلونها.
الفلس���طينيين وقفة  ووقفت نقاب���ة الصحافيي���ن 
أخ���رى في وج���ه القناة اإلس���رائيلية الجدي���دة الناطقة 
بالعبرية والمس���ماة (I24) وأعلن���ت أن على الصحافيين 
الفلس���طينيين عدم التعامل معه���ا، وأن أيَّ صحافي أو 
ش���ركة صحافية س���تتعامل معها ستحاسب وتساءل 

قانونيًا.
ون���وه أبو بكر إلى أن هذه القناة تحاول تجميل صورة 
االحتالل، بل وبعثت برسالة تهديد إلى نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين بأنها س���تتوجه لالتحاد األوروبي لفرض 
عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال تم منعها من 

العمل داخل األراضي الخاضعة لسيطرتها!
موقف الصحافيين الفلس���طينيين ضد التطبيع لم 
يتوقف عند التعامل مع الصحافيين اإلس���رائيليين، بل 
ش���اركت النقابة في الحراك الشعبي والنقابي األخير في 
السابع عشر من تموز الماضي ضد اللقاء التطبيعي الذي 

عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد أبو بكر أن “النقابة والصحافي الفلسطيني جزء 
من الشعب الفلسطيني، يش���اركان في حراكه الشعبي 
ضد التطبيع، وضد اللقاءات التطبيعية، مع تبني موقف 
حازم ضد من يحاول تجميل صورة االحتالل وتلميعها”.

المقاطع���ة إلس���رائيل، سياس���يًا  ح���راك  ويبق���ى 
واقتصاديًا وأكاديميًا، رهنًا بتحرك الش���ارع الفلسطيني 
المتفاوت ضد لقاٍء تطبيعي هنا، أو ش���ركة إس���رائيلية 
هناك، في انتظار مزيد من الجهد يبذله الناش���طون لدق 
ناقوس خطٍر ألمٍر لم يعد مقب���واًل، وبات يتطلب معالجة 
المش���كالت التي ال تزال تعترض تح���ول المقاطعة إلى 

ثقافة مجتمعية فلسطينية.
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ً

ف آثارًا سياسية
ِّ
تطورات مصر تخل

 على قطاع غزة
ً

 كارثية
ً

واقتصادية
محمد الجمل

خلف���ت التطورات األخي���رة في مصر، وم���ا رافقها من 
حمل���ة تحريض غير مس���بوقة في بعض وس���ائل اإلعالم 
المصرية ضد قطاع غزة وحركة "حماس" والفلس���طينيين، 
آث���ارًا كارثية مرش���حة للتفاقم على س���كان القطاع على 

المستويات االقتصادية والسياسية وحتى األمنية.
فقد ش���عر معظم س���كان القطاع بتجدد الحصار مرة 
أخرى، بعد س���بع س���نوات من تراجعه، بفضل األنفاق، إذ 
أس���هم قيام مصر بإغالق وردم وتدمير عش���رات األنفاق 
الحدودية، في تقليص واردات الس���لع المهربة إلى قطاع 
غ���زة بأكثر م���ن 95%، ويضاف إلى ذل���ك التأثير المتوقع 
إلنشاء منطقة مصرية عازلة على الحدود مع القطاع، يصبح 

معها تكرار تجربة حفر األنفاق صعبًا.
وزادت معاناة الغزيين بعد إغالق مصر معبر رفح لنحو 
أسبوع، قبل أن تعود وتفتحه بصورة مقلصة جدًا، ولفئات 

محددة من المسافرين.
وتوقع محللون ومتابعون للشأن الفلسطيني، بأن تؤدي 
األح���داث الدائرة في مصر إلى ح���دوث تراجع في ملفات 
سياسية مهمة، أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية، فضاًل 
عن تأثير انش���غال مصر بأوضاعه���ا الداخلية على دورها 
عمومًا في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المخاطر 

والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

انعكاسات خطيرة
وأكد القيادي في حركة حماس، وكيل وزارة الخارجية 
األس���بق في الحكومة المقالة، د. أحمد يوسف، أن ما جرى 
في مصر له انعكاسات سلبية على مختلف مجاالت الحياة 
السياس���ية واالقتصادية في فلس���طين عامة، وقطاع غزة 

على وجه التحديد.
وأوضح يوس���ف أن "الفلس���طينيين وبدون استقرار 
المنطقة ووح���دة مواقفها السياس���ية، س���يكونون أول 
الخاس���رين، حي���ث إن الصراع���ات في دول الج���وار هي 
إضعاف لمكانتها، وتشتيت لقواها السياسية والدينية، 
وتهميش لق���درات فعلها، وتركها في حالة انعدام الوزن 
ف���ي محيطها اإلقليمي والدول���ي ... وهذا معناه أننا نفقد 

ظهرنا القوي، وننكش���ف أمام ع���دٍو أطماعه في أن نفنى 
والتربع فوق أرضنا ال تنتهي".

وبين أن "األمر حين يتعلق بدولة كبيرة ومحورية مثل 
مصر، فالتأثير يكون أكب���ر، وبخاصة مع االرتباط التاريخي 
والكبي���ر ما بين فلس���طين ومص���ر"، معربًا ع���ن اعتقاده 
أن "اآلث���ار المترتبة على ما يحدث في مصر، وانش���غاالت 
األش���قاء المصريين بما يدور على أرضهم، ستؤثر بصورة 
كبيرة على فلس���طين وقطاع غزة، وهذا التأثير س���يتزايد 
مس���تقباًل، وبخاصة فيما يتعلق بمل���ف المصالحة الذي 
أعتقد أنه سيواجه توقفًا كبيرًا، واتفاقية التهدئة األخيرة 
مع إس���رائيل التي رعتها مصر، فثمة احتمال بأن تستغل 
إس���رائيل األوض���اع في مصر وتخ���ل باالتفاق أو تش���ن 

اعتداءات جديدة على القطاع".
وتابع يوس���ف: تواصل نزف جرح مصر جراء عدم توفر 
األمن واالستقرار فيها هو ما تريده وتسعى إليه إسرائيل، 
وخلط األوراق السياس���ية داخل الساحة المصرية هي ما 
تتطلع له بع���ض الدول، التي تريد اس���تغالل فراغ القوة 
داخل منطقة الش���رق األوس���ط، كما أن استنزاف الجيش 
المصري وإش���غاله بصراعات السياس���ة أو توريطه فيها، 
هي محاولة دنيئة إلبعاد خير أجناد األرض عن معركتهم 
الحقيقية؛ معرك���ة األمة مع المش���روع الصهيوني الذي 

يتربص بنا الدوائر، وينصب لنا بمكره مختلف الكمائن.
واستهجن يوسف في حديث ل�"آفاق برلمانية" الحملة 
التي تش���نها بعض وس���ائل اإلعالم المصرية ضد حركة 
"حماس" والفلسطينيين عمومًا، واصفًا إياها بالحملة غير 
المبررة أو المفهومة، ومؤكدًا أن جهات "مش���بوهة" تقف 
 روح الفرقة بين 

ِّ
م���ن ورائها، لخدمة أجندات خارجية، ولبث

شعبين ارتبطا تاريخيًا بعالقات جيدة وبحسن الجوار.
وأك���د أن "حماس" تراعي أمن مص���ر، ولم ولن تتدخل 
في ش���ؤونها، وهناك تواصل مستمر مع جهاز المخابرات 
المصري���ة، وجهات مصرية عدة، إلرس���ال تطمينات ببقاء 
الحركة على الحياد، ووقوفها بدرجة متس���اوية من جميع 
األطراف، على الرغم من ارتباطها التاريخي بحركة اإلخوان 

المسلمين.

وحول موقف "حماس" من الحش���ود المصرية األخيرة 
على حدود قطاع غزة، قال يوس���ف: نحن ال نتوجس خوفًا، 
فم���ن حق الجيش المصري تأمين حدوده، وتطهير ش���به 
جزيرة س���يناء وتأمينها، وبخاصة أن إش���ارات عدة تظهر 

وجود أذرع للموساد وأجهزة مخابرات إسرائيلية.
وفيما يخص األنفاق، أكد يوس���ف أن حركة حماس "ال 
تمانع أبدًا في إغالقها إذا كانت مصر تشعر بأنها تشكل 
خطرًا على أمنها القومي، لكن يجب أن يس���بق ذلك إيجاد 
بديل مالئم يؤم���ن المتطلبات اليومية للفلس���طينيين".  
ونوه إل���ى أن هناك اتصاالت وجهودًا تبذل من أجل ذلك، 
معرب���ًا ع���ن أمله في أن تش���هد الفترة المقبل���ة التوصل 

لتفاهمات ما بين الطرفين حول هذا البديل المهم.
أما بالنس���بة لمعبر رفح، ال���ذي يواجه صعوبات كبيرة 
وعماًل بطيئًا بصورة غير مسبوقة، فأكد يوسف أن "حماس" 
والحكومة في غزة تتفهمان لج���وء مصر لتقليص العمل 
في المعبر جراء األوضاع األمنية الس���ائدة في س���يناء، مع 

تمني أن ال يطول األمر، وتعود األمور إلى طبيعتها.
وبي���ن أن الفترة الماضية ش���هدت تقديم مقترحات 
عدة للخروج من األزم���ة على المعبر، بينها عودة المراقبين 
األوروبيين للعم���ل على المعبر، أو وجود تعاون وش���راكة 
في إدارة المعبر ما بين الس���لطة في رام الله والحكومة في 
قطاع غزة، منوهًا إلى أن "حماس" على استعداد لدراسة أي 
مقترح بإيجابية والتعاطي مع أي طرح يهدف إلى حل أزمة 
المعبر، وتمكين المسافرين من التنقل من خالله بسهولة 

ويسر.

مصر عمق فلسطين
من جانبه، أوضح نافذ غنيم، عضو المكتب السياس���ي 
لحزب الشعب الفلسطيني، أن ما جرى في مصر مؤخرًا أثر 
على األحوال السياس���ية واالقتصادية واألمنية في قطاع 

غزة.
وأوضح غنيم أن "هذا التأثير ظهر بشكل متفاوت على 
معظم القطاعات، أبرزها على المستوى االقتصادي، بسبب 
إغالق األنفاق، وكذلك على المستوى المعيشي، وبخاصة 

فيما يتعلق بحركة الناس وسفرهم من وإلى مصر بسبب 
شبه إغالق المعبر، وسياس���يًا الرتباط الحالة الفلسطينية 
بالمتغي���رات في مصر، الس���يما من حيث م���دى تفعيل 
مل���ف المصالحة، وكذلك ألن مصر ه���ي البوابة التاريخية 

للفلسطينيين مع العالم الخارجي".
وأضاف في حديث ل�"آف���اق برلمانية"، أن "هناك بعدًا 
آخر يتعلق بتأثير سياس���ي تفاعالته س���تأخذ بالظهور 
ش���يئًا فش���يئًا بس���بب ارتباط حركة حماس بحالة جماعة 
اإلخوان المس���لمين، وتغليبهم أحيانًا ما هو عام ويخص 

الجماعة على حساب ما هو وطني".
وتطرق إلى م���ا وصفه بتصاعد الخط���اب التحريضي 
ضد الش���عب الفلس���طيني من قبل بعض وسائل اإلعالم 
المصرية، "وقد بدأ ذل���ك قبل أحداث الثالثين من حزيران 
الماض���ي، ف���ي ظ���ل التأثيرات الس���لبية لحال���ة األنفاق 
على مصر، وكذلك لما أش���يع ع���ن دور لحركة حماس في 
العديد من األحداث التي أساءت لألمن المصري، كما كان 
الرتباطات الحركة بنظام اإلخوان بمصر وبالرئيس المعزول 
محمد مرس���ي تأثير س���لبي، حيث امتدت حالة االستياء 
والتذمر الشعبي من نظام اإلخوان والمرشد وكذلك مرسي، 
إل���ى حركة حماس، وقد عمم البعض بعض التصرفات من 

أفراد فلسطينيين لتصيب كل الشعب الفلسطيني".
وش���دد غنيم على "ض���رورة أن ينظر لألم���ر باعتبار أن 
األساس ليس في طبيعة العالقة بين حركة حماس ومصر 
مستقباًل، بل عالقتنا بمصر نحن كشعب ومستوى رسمي 
لدينا، فحركة حماس في النهاية فصيل سياس���ي.  أما إن 
كان القصد العالقة المصرية معها وهي التي تسيطر على 
قطاع غزة، فإن ما ح���دث أصاب هذه العالقة في الصميم، 
فكما اعتبرت حركة حماس أن سيطرة تنظيم اإلخوان على 
الحكم في مصر هو نصر لها وتعزيز لمكانتها وسياستها، 

فإن ما جرى يعني العكس".
وأوضح أن تخفيف االنعكاس���ات السلبية على حركة 
حماس من قبل المصريين مس���تقباًل يرتبط بما س���تقدم 
عليه الحركة من تغيير في مواقفها المستقبلية، وأهمها 
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شكل عالقتها مع اإلخوان بمصر، وتفاصيل تفاعلها مع ما 

يجري في مصر اآلن.
وأعرب غنيم عن اعتقاده أن "حركة حماس لم تفعل ما 
هو مطلوب منها لمواجهة حملة التحريض ضدها، س���وى 
االستنكار والمناشدات"، مبينًا أن "المطلوب أكبر من ذلك، 
كأن تبحث في األس���باب الموضوعية التي أدت إلى ذلك، 
وهي بالمناس���بة ليس���ت وليدة الش���هر األخير، وبالتالي 
تعال���ج هذه األس���باب، بعيدًا ع���ن االختب���اء وراء نظرية 
المؤامرة، وعليها العمل في أكثر من اتجاه، الستعادة ثقة 
الشعب المصري والمستوى الرسمي إن كانت هي معنية 

بذلك".
وفي رده على س���ؤال حول دالالت الحشود العسكرية 
المصرية على الحدود مع قطاع غزة، قدر غنيم أن "الحشود 
المصري���ة على الحدود تحمل داللتين؛ األولى هي رس���الة 
لحرك���ة حماس إن فكرت بالتدخل في الش���أن المصري أو 
صعدت في ذلك، والثاني���ة ضد أي تهديد أمني يتوقعه 

المصرون من قطاع غزة".
وأش���اد بظهور تيار في مصر يرفض خطاب الكراهية 
ضد الش���عب الفلسطيني، مبينًا أن "هذا يعكس وفاء هذا 
الش���عب لقضيتنا، ويؤكد أن هناك من يرفضون اإلساءة 
للش���عب الفلس���طيني، ألن ذلك إس���اءة لهم ولدور مصر 
الريادي في المنطقة.  وقد شكل ذلك تصويبًا لالتجاه بعد 

أن ضل البعض طريقهم".

المصالحة ضرورة
وطالب غني���م بالعمل م���ن أجل حل مش���كلة المعبر 
بص���ورة جذرية، س���واء أكان ذلك ارتباط���ا بإغالق األنفاق 
التي ألحقت أضرارًا فادحة بالفلس���طينيين، على أكثر من 
مس���توى، على الرغم من توفيرها العديد من االحتياجات، 
أم بس���بب تس���هيل األمر على أبناء الشعب الفلسطيني، 

باعتبار معبر رفح هو المنفذ الوحيد أمام حركتهم.
وقال: المش���كلة في األساس تبقي في واقع االنقسام، 
ألن فت���ح المعبر بص���ورة طبيعية اآلن يعن���ي االعتراف 
بس���لطة "حماس"، وتكريس الواقع االنقس���امي، وكذلك 
شرعنة كيانها المس���يطر على قطاع غزة، وهذا أمر خطير، 
فنحن نريد أن يش���كل هدف ومطلب فتح المعبر لألفراد 
والبضائع دافعًا ألجل اإلس���راع في إنهاء حالة االنقس���ام، 
واس���تعادة وحدة النظام السياس���ي الفلسطيني.  لذلك 
ينبغ���ي أن يعاد فت���ح المعبر الفلس���طيني المصري اآلن 
بموجب اتفاقية 2005 مع بعض التعديالت الممكنة التي 

تسهل أكثر على أبناء الشعب الفلسطيني.
وتمنى غنيم أن يتم "إنهاء حالة االنقس���ام وتجسيد 
المصالحة، دون ضغوط على أحد بس���بب حالة داخلية هنا 
أو عامل إقليمي هن���اك، ألن في ذلك مصلحة وطنية عليا، 
لكن وبكل أسف اعتبرت حركة حماس التطورات اإلقليمية 
والعربية فيما س���مي بالربيع العربي تصب في مصلحتها 

وتعزز قوتها، خالفًا لما نراه اليوم".
وتاب���ع: ه���ذا كان ل���ه دور وم���ن أحد األس���باب التي 
أعاق���ت تحقيق هدف المصالحة، وم���ا جرى في مصر اآلن 
وتداعياته الحالية والمس���تقبلية، وما رافقه من انحس���ار 
ل���دور حركة حم���اس وعالقتها مع إيران وس���وريا ولبنان، 
بالتأكيد س���يكون ل���ه تأثير ملموس لك���ي تعيد الحركة 
تقييم مواقفها، والنظر بجدية لمعالجة ملف االنقس���ام.  
وه���ذا يرتبط بأمري���ن، أولهما اقتناع "حم���اس" بعودتها 
عمليًا للوطنية الفلسطينية، وتحللها بما يكفي من والئها 
لحركة اإلخوان المس���لمين العالمي���ة، وثانيهما اقتناعها 
بأن ما جرى هو سقوط كبير لإلخوان المسلمين ولنهجهم 
وفكرهم، وعليهم أن يس���توعبوا الدرس ويعيدوا تقييم 

موضع أقدامهم وتوجهاتهم المستقبلية.
كما دعا الحركة إل���ى "التوقف عن المراهنة على عودة 
عقارب الس���اعة إل���ى ال���وراء، ألن بقاء هذا الش���عور لدى 
قي���ادة حركة حماس يعن���ي المراوحة ف���ي المكان ذاته، 
بسبب المراهنة على تحسين المناخ السياسي لصالحها، 
وه���ذا يعني من جديد تأخر قراره���ا في إنجاز ملف إنهاء 

االنقسام واستعادة الوحدة في القريب العاجل".

ارتباط تاريخي وأيديولوجي
أما الكاتب والباحث في الشأن السياسي عماد محسن، 
فرأى أن الجوار الجغرافي واأليديولوجي وروابط كثيرة بين 
مصر وغزة، جعلت من تأثر األخيرة بما حدث في مصر أمرًا 

حتميًا، وبخاص���ة أن مصر تعتبر بمثابة الحاضن الطبيعي 
لهموم غزة على كل األصعدة.

وأضاف: تبدو األمور اقتصاديًا واضحة من خالل إغالق 
األنفاق الحدودية، وسياسيًا معقدة بسبب الترابط الفعلي 
بي���ن إخوان مصر وإخوان فلس���طين، وبالتالي نزوع إخوان 
غزة إلى تأيي���د زمالئهم في الحركة ف���ي القطر المصري 
مهما كانت األثمان.  أما أمنيًا، فاألمور ليست واضحة حتى 
اللحظة، والسيناريو القادم ال يبشر بشيء إيجابي على هذا 

الصعيد.
وتابع: اإلعالم المصري ال���ذي يتعامل منذ اليوم األول 
النتخاب مرس���ي على أن تحالفًا غير معلن نش���أ بين غزة 
التي تحكمها "حماس"، وبين مصر "اإلخوانية"، أسهم في 
خل���ق حالة من الكراهية من قبل المصريين ضد الش���عب 
الفلس���طيني، وبالتالي فإنه وزع اتهاماته بالتساوي بين 
مرسي وغزة، ومحاوالت "ش���يطنة غزة" لم تكن بعيدة عن 

هذا اإلطار من التجاذب السياسي المصري.
وفيما يتعلق بعالقة "حماس" بنظام اإلخوان س���ابقًا، 
أوضح محس���ن أن "حم���اس تعتبر إخوان مص���ر امتدادًا 
طبيعي���ًا لها، ولديه���ا فوبيا من تجربتها م���ع نظام حكم 
مبارك، وتخش���ى على إنجازاتها ومقدراتها وحس���اباتها 
اإلقليمي���ة في زمن حك���م الجيش، ال���ذي ال تربطه عالقة 
ودية مع الحركات اإلس���المية وتحدي���دًا حماس، وبالتالي 
ف���إن ه���ذه العالقة مرش���حة للتدهور أكثر ف���ي المرحلة 
المقبلة، وبخاصة أن حماس ال تخفي تأييدها لإلخوان في 
المواجهة الراهنة، بل وتعتبر نفس���ها طرفًا في المعادلة 
وليس مجرد ش���اهد، وهن���ا ننصح بأن يت���م تجنيب غزة 

ويالت صدام ال يمكن أن تكون غزة طرفًا رابحًا فيه".
وفيم���ا يخص الحملة التي يش���نها اإلع���الم المصري 
ضد الحركة وقطاع غزة، قال محس���ن في حديثه إلى "آفاق 
برلماني���ة": "حماس" ال تملك س���وى الدفاع عن نفس���ها 
إعالميًا، ب���أن تردد باس���تمرار أنها غير معني���ة بالدخول 
في تناقضات ثانوية تبعده���ا عن الخصم الحقيقي وهو 
إسرائيل، ولكنها في مقابل ذلك تتبنى الخطاب اإلخواني 
كلي���ًا، وتناصب من قام بعزل مرس���ي العداء الواضح.  هنا 
تكم���ن المش���كلة، فحركة حماس ترى نفس���ها طرفًا في 
مواجه���ة تك���ون حركة اإلخوان المس���لمين طرف���ًا فيها، 
باعتبارها ابنة ش���رعية لهذه الحركة، وهي ترى أن واجبها 
يدعوه���ا إلى أن تك���ون طرفا،ً لكن األم���ر برمته ليس في 
مصلحة الشعب الفلسطيني، ويجب التفريق بين مصلحة 

الجماعة ومصلحة الوطن.
وفي تحليل���ه لما يحدث على الحدود مع غزة، وتحديدًا 
اإلج���راءات المصري���ة األخيرة، أكد محس���ن أن "ما يحدث 
عل���ى حدود غزة يعد أم���رًا بالغ التعقي���د والخطورة، وهي 
الم���رة األولى التي تقدم فيها مص���ر على خطوات كهذه، 
ونخشى في سياق مجابهة محتملة بين الجيش المصري 
والجماعات المتشددة في سيناء، أن تكون أجزاء من قطاع 
غزة مس���رحًا لعمليات الجيش المصري، وهو أمر سيقودنا 
إلى سيناريو يشبه الكابوس، بشأن مستقبل العالقة بين 
غزة ومص���ر، وبين حركة حماس والدولة المصرية، وهو أمر 
ينعكس بالس���لب على المصلحة الوطنية الفلس���طينية 

واألمن القومي الفلسطيني".
وتوقع محسن "أن يستمر العمل في معبر رفح في كال 
جانبي���ه دون توقف، لكن ضمن اش���تراطات مصرية ذات 

طابع أمن���ي، يذكرنا بقوائم الممنوعين م���ن التنقل على 
ش���طريه في عهود سابقة، وهو أمر يجعلنا نتذكر مشاهد 
األعداد الكبيرة من المواطنين غير المس���وح لهم بالتنقل 

عبر معبر رفح".

تدمير لالقتصاد الغزي
أم���ا الدكتور معين رجب، أس���تاذ االقتص���اد والعلوم 
السياس���ية في جامعة األزهر بقطاع غ���زة، فأكد أن اآلثار 
االقتصادي���ة المترتبة على إغالق األنف���اق كانت كارثية 
وخطي���رة، وطالت قطاعات عدة، ومس���ت بالحياة في قطاع 

غزة بصورة غير مسبوقة.
وبين رجب في حديث ل�"آف���اق برلمانية" أن أول اآلثار 
المذك���ورة كان النقص الحاد في العديد من أنواع الس���لع 
الرئيسية، فاألنفاق كانت وسيلة لجلب عشرات األصناف 
من الس���لع؛ سواء من مصر أو من الخارج عبر مصر، الفتًا إلى 
أن هذا النقص تس���بب في رفع أسعار السلع وخلق سوق 

سوداء.
وتابع: في كثي���ر من األحياء كان المواطنون مضطرين 
لشراء السلع بأضعاف أس���عارها الحقيقية، وبخاصة مواد 
البناء والس���لع األساسية، الستكمال بناء منازل أو شقق، أو 

توفير متطلبات حياتهم األساسية.
وأوضح أن "هذا اإلغالق تس���بب ف���ي تعثر عدد كبير 
من المه���ن واألعمال التي تعتمد عل���ى األنفاق، عبر عجز 
القائمين عليها عن توفير المواد الخام الالزمة الس���تمرار 
عملهم"، مبين���ًا أن قطاع البناء توقف بنس���بة زادت على 
80%، والعدي���د م���ن المصانع والورش الت���ي تعتمد على 
األنف���اق تعطل���ت أيضًا، وهذا تس���بب في ع���ودة ارتفاع 
مس���تويات البطالة، جراء توقف شركات المقاوالت والبناء 

عن العمل.
وتطرق رجب إلى نقص الوقود وآثاره الكارثية، مشددًا 
على أن ش���ح الوقود الس���ائل الذي كانت األنفاق مصدره 
الرئيس���ي، يس���هم في تضرر حركة المواصالت، وتوقف 
المركبات الخصوصية والعمومي���ة، وكذلك الحافالت عن 
العم���ل، وهذا قد يتس���بب في رفع تس���عيرة المواصالت 
بدرجة قد ال يحتملها المواطن العادي البسيط، كما يمكن 
أن يلحق ضررًا بالموظفين والطلبة، ممن يضطرون لالنتقال 

إلى أماكن عملهم وجامعاتهم بشكل يومي.
وبي���ن أن الكارث���ة األكبر التي ق���د تترتب على نقص 
الوق���ود، تتمثل ف���ي إمكانية توقف مراف���ق حيوية عن 

العمل، مثل المستش���فيات أو مضخ���ات المياه والصرف 
الصحي، أو محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة.

وقال: قط���اع غزة ربما يكون مقباًل على كارثة حقيقية، 
ي، 

ّ
وقرب حدوث شلل وإنهاء وتوقف لعجلة االقتصاد الغز

على المستويات كافة، في حال لم يتم تدارك األمر وإيجاد 
حلول س���ريعة وعملي���ة لألزمات التي ترتب���ت على إغالق 

األنفاق.
كم���ا تحدث عن آثار إغ���الق معبر رف���ح، وتعذر تنقل 
المس���افرين بصورة طبيعية، مؤكدًا أن هذا "يحول القطاع 
إلى سجن كبير، ويلحق أضرارًا كبيرة بالمواطنين، وبخاصة 
أن المعبر هو حلقة الوصول شبه الوحيدة ما بين قطاع غزة 

والعالم الخارجي".

حلول مقترحة
وعن الحلول المقترحة، ذك���ر رجب أنه "لم يعد هناك 
مفر من التواصل الس���ريع والجاد مع الس���لطات المصرية، 
وإطالعها عل���ى االحتياج���ات اإلنس���انية اليومية لقطاع 
غ���زة، والعمل على إيجاد بديل رس���مي وش���رعي لدخول 
البضائ���ع".  وقال: طالما أن الس���لطات المصرية تعتقد أن 
األنفاق تشكل خطرًا على األمن القومي المصري، وهذا أمر 
متفهم فلس���طينيًا، لذا يجب إيجاد طريقة أخرى لضمان 
وصول البضائع للقطاع بش���كل رسمي.  كما طالب السلطة 
الفلسطينية، والجهات المعنية كافة، بالتدخل والضغط 
على إس���رائيل من أجل رفع الحصار االقتصادي عن قطاع 
غ���زة، وإعادة فتح المعابر بصورة دائمة وفقًا لما كان الحال 

عليه قبل العام 2006.

صعوبات في التهريب
وكان العدي���د من مالك األنفاق والعاملين فيها، أكدوا 
أن هناك صعوب���ات كبيرة في التهري���ب حاليًا، وبخاصة 
البضائ���ع الكبيرة والثقيلة، مثل اإلس���منت وم���واد البناء، 

إضافة إلى الوقود السائل بشقيه.
وأكد "أبو محمود"، ويمتلك حصة في نفق على الحدود، 
إن جّرافات وحفارات مصرية نفذت خالل األسابيع الماضية 
عمليات هدم وتدمير طالت العشرات من أنفاق التهريب 
المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب 
محافظ���ة رفح، في أوس���ع حملة تس���تهدف األنفاق منذ 

شيوع تلك الظاهرة منذ العام 2007.
ارات وجّرافات 

ّ
وش���وهدت للمرة األولى منذ سنوات حف

ضخمة، تنتش���ر بكثافة ف���ي الجانب اآلخر م���ن الحدود، 
وتقوم بعمليات حفر وردم، بينما شوهدت شاحنات تحمل 
كميات كبيرة من الطوب، تصل المنطقة الحدودية، وتفرغ 

حمولتها داخل ُحفر أحدثتها الجّرافات.
وقال "أب���و محمود": تم تدمير وإزال���ة "المحاقن" التي 
كانت تس���تخدم في تهريب الحصمة، ومصادرة مضخات 
كانت تستخدم في نقل الوقود للجانب اآلخر من الشريط 
الح���دودي، ومداهم���ة مخازن ومس���تودعات للبضائع في 

مناطق قرب الشريط الحدودي ومصادرتها.
وانعكس توقف األنفاق عن العمل وتناقص البضائع 
المهربة بصورة س���لبية على أس���واق القطاع، التي ال تزال 
تعاني شحًا في العديد من أصناف البضائع والسلع، التي 
يعتم���د عليها الغزي���ون في تلبية معظ���م احتياجاتهم 
اليومية، كما أس���هم هذا النقص في خلق أسواق سوداء 
لبي���ع البضائ���ع المهربة بأضع���اف أثمانه���ا الحقيقية، 
وبخاصة اإلسمنت، الذي يبحث عنه المضطرون الستكمال 

إنشاء مساكن أو شقق لهم.
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أنطـوان شلحـت

“مخطط برافر”: إعادة تأكيد مركزية شعار “احتالل األرض” صهيونيًا!
منذ ي���وم األرض األخير في 30 آذار/م���ارس الفائت، 
تشهد صفوف العرب الفلس���طينيين في مناطق 1948، 
بأحزابه���م وس���لطاتهم المحلي���ة ومنظم���ات المجتمع 
المدن���ي، حراكًا متصاع���دًا إلحباط ما بات يعرف باس���م 
"مخطط برافر".  كما أن سنة 2012 الفائتة اتسمت بحراك 
مماثل كان عنوانه "نصرة النقب" لمواجهة هذا المخطط.  
ويتنادى جميع هؤالء لبذل مزي���د من الجهود في الفترة 
المقبلة، على المستوى الكفاحي الشعبي، وعلى مستوى 
تجنيد حمالت تضامن عالمية من الخارج، ترغم إسرائيل 
عل���ى تغيير المس���ار الذي اختارت المض���ي فيه لتنفيذ 

المخطط، وهو مسار تحويله قانونًا رسميًا.
ويقض���ي "مخطط برافر" بمص���ادرة أكثر من 500 ألف 
دونم من أصل 600 ألف دونم يملكها العرب األصالنيون 
في النقب، وترفض الحكومة تس���جيل ملكيتهم عليها.  
ويتضمن حشر هؤالء العرب الذين يبلغ عددهم نحو 200 
ألف نس���مة، في أقل من 100 ألف دونم تشكل أدنى من 

واحد بالمائة من المساحة اإلجمالية لتلك المنطقة.
وقد صادقت الحكومة اإلس���رائيلية السابقة على هذا 
المخطط، وجرى تعريفه على أنه "مخطط تس���وية سكن 
المواطنين البدو في النقب".  وبدأت الحكومة اإلسرائيلية 
الحالي���ة العمل على س���ّن قانون خاص في الكنيس���ت 
لتطبيق هذا المخطط.  وكما أش���ارت جهات كثيرة، فإنه 
في حال إق���رار هذا القانون، س���يصبح المواطنون العرب 
"مخالفي���ن للقانون" لمجرد كونهم س���كانًا في أراضيهم 

التي يملكونها أبًا عن جد.
وبطبيع���ة الح���ال، ال يرتبط ه���ذا المخط���ط بحاضر 
ومس���تقبل وجود العرب في منطقة النق���ب فقط، وإنما 
ينط���وي أيض���ًا على انعكاس���ات خطرة تتعل���ق بجوهر 
المعركة على األرض بين الفلسطينيين في الداخل ودولة 

إسرائيل.
وال ُب���د من أن نش���ير إلى أن كل ما بق���ي من األراضي 
الخاص���ة التي كان يملكها فلس���طينيو 48 في منطقتي 

الجليل والمثلث ال يزيد على 650 ألف دونم.
من هنا رأت "لجنة المتابعة العليا لش���ؤون الجماهير 
العربية في الداخل" أن "مخطط برافر" يعتبر أكبر مخطط 
كولونيال���ي صهيوني يس���تهدف وجوده���م منذ نكبة 
ش���كل بالتالي معركة فاصلة 

ُ
1948، وأن معرك���ة النقب ت

على ما تبقى من أراٍض عربية، بعد أن سيطرت المؤسسة 
اإلسرائيلية على أراضي الجليل والمثلث والمدن الساحلية 

على مّر األعوام.

العرب في النقب ما بين الماضي والحاضر
وفقًا لإلحصائيات التي جرت في أثناء فترة االنتداب 
البريطاني (وتحديدًا في س���نة 1931)، بلغ عدد الس���كان 
البدو في النقب 65 ألف نس���مة، وقدرت لجنة فلس���طين 
لألراضي في س���نة 1920 األراضي التي جرت فالحتها في 
قضاء بئر الس���بع بما ال يقل عن 3.75 مليون دونم، ما عدا 
األراضي المخصصة للرعي.  كما تبين صور التقطها سالح 
الجو البريطاني منذ س���نة 1945 أن جميع مناطق الس���كن 
في قضاء بئر الس���بع مفتلحة عل���ى نحو كامل، األمر الذي 
يدحض فرية إسرائيلية مكرورة فحواها أن النقب صحراء 
بالمطل���ق، وأن أهلها بدو رحل.  وقد احتفظ أهالي النقب 
بملكيتهم ألراضيهم بحسب قانون العرف والعادة لقرون 
عدة، وفلحوها وعاش���وا فيها.  كما أكد وزير المستعمرات 
البريطاني ونس���تون تشرتش���ل لدى زيارته القدس في 
س���نة 1921، بحضور أول مندوب ساٍم بريطاني هو هربرت 
صموئيل، باإلنابة عن الحكوم���ة البريطانية، حق األهالي 
ف���ي ملكية أرضهم بموج���ب قانون الع���رف والعادة (ما 
ُيعرف ب� "وعد تشرتش���ل للبدو") وصدرت بيانات رسمية 

وحكومية في هذا الشأن.
واقت���رن احتالل إس���رائيل منطقة النقب في س���نة 
النكبة بترحيل 90 بالمائة من سكانها خارج حدود الدولة 
التي أقيمت حديث���ًا، حيث تحولوا إلى الجئين.  واألغلبية 
العظمى منهم ج���رى تهجيرها إل���ى األردن وقطاع غزة، 

حي���ث أن عدد الالجئي���ن من قضاء النق���ب وفقًا إلحصاء 
جرى في س���نة 1998 بلغ 555.813 نس���مة.  أما من تبقى 
في قض���اء النقب بعد حملة التهجير -وكانت نس���بتهم 
10 بالمائ���ة وتعداده���م ال يتجاوز 10 آالف نس���مة (وفقًا 
إلحصاء جرى في س���نة 1998 بلغ عددهم 120 ألف نسمة، 
واليوم يبلغ عددهم 200 ألف نسمة)- فقد تم تهجيرهم 
وتركيزهم في منطقة جغرافية محدودة محاذية لمنطقة 
الحدود األردنية - اإلس���رائيلية آنذاك، وتس���مى "منطقة 
الس���ياج"، والممتدة ش���رقي شارع بئر الس���بع - الخليل، 
بمح���اذاة الخط األخضر حتى تل ع���راد، ومن هناك حتى 

ديمونا - بئر السبع.
وفي أيار/مايو 1971، بدأت الحكومة اإلسرائيلية حملة 
لتس���جيل األراضي في النقب، بهدف تس���جيل أراضي 
الس���كان الذين تم ترحيله���م خارج الحدود على اس���م 
دولة إس���رائيل بحجة أنها "أمالك غائبين"، وقام س���كان 
النقب الع���رب بتقديم طلبات ملكية عل���ى مليون دونم.  
لكن الحكومات اإلس���رائيلية لم تعت���رف بالقرى العربية 
في النقب، بما ف���ي ذلك القرى القائمة قبل إقامة الدولة، 
وكانت البلدة األولى التي تم االعتراف بها في سنة 1968 
هي تل الس���بع، وبعد ذلك أقرت الحكومات اإلس���رائيلية 
تجميع الس���كان العرب في النقب في س���بعة تجمعات 
س���كنية، وفي المقابل تبنت الحكومات اقتراحات طاقم 
حكومي بأن ال تعترف بملكي���ة البدو على أراضيهم على 
أس���اس أن كل أراضي النقب م���وات، معتمدة على قانون 
صدر في سنة 1920 إبان فترة االنتداب البريطاني يناقض 
قانون األراضي العثماني من سنة 1858، الذي ينّص على 
أن من أحيا أرضًا مواتًا يحصل على حقوق ملكية فيها، في 
حين أن القانون البريطاني ال���ذي أقر بضغط من الوكالة 
اليهودي���ة ينص على أن من يفل���ح أرضًا مواتًا ال يحصل 
على حقوق فيها، ويعتبر مخالفا للقانون.  غير أن الحكومة 
اإلسرائيلية، ومع رفضها االعتراف بحقوق الملكية، أعلنت 
أن أيَّ مواطن عرب���ي يتنازل عن حقوقه في أرضه يحصل 
على تعويض بأرض بديلة بنس���بة 20 بالمائة من مساحة 

أرضه، ويحصل على تعويض مالي عما تبقى.
وبعد أن فش���لت مخططات الحكومة اإلسرائيلية في 
ترحيل العرب من النقب وتركيزهم ودفعهم إلى التنازل 
عن أراضيهم عنوة، جاءت المخططات األخيرة التي كانت 

حصيلتها األخيرة "مخطط برافر".
وق���د تمثل���ت المخطط���ات األخيرة بداي���ة في لجنة 
القاض���ي المتقاع���د إليع���ازر غولدبرغ الت���ي أقيمت في 
تشرين األول/أكتوبر 2007، وقدمت توصياتها في تشرين 
 

ْ
الثاني/نوفمبر 2008.  لكن نظرًا إلى أن توصياتها لم تُرق
للحكومة، وذلك على الرغم م���ن أنها لم تلبِّ الحد األدنى 
من مطالب عرب النقب، أقامت هذه الحكومة لجنة جديدة 
لبحث توصي���ات لجنة غولدبرغ، متذرعة بحجة أن الهدف 

م���ن اللجنة الجديدة ه���و وضع آلي���ات لتنفيذ توصيات 
اللجنة السابقة.  وكان الجديد في هذه اللجنة أن رئيسها 
إيهود برافر هو عض���و في "مجلس األمن القومي"، ومدير 
قسم التخطيط اإلستراتيجي في ديوان رئيس الحكومة، 
وبعكس لجنة غولدبرغ التي كان في عضويتها اثنان من 
ممثلي المجتمع البدوي م���ن بين أعضاء اللجنة الثمانية، 
ف���إن لجنة برافر لم تض���م في عضويته���ا أيَّ ممثل عن 
أصحاب القضية الت���ي يبحثونها ويقررون مصيرها، كما 
أنها لم تلتِق ولم تس���تمع إلى موق���ف أيٍّ من العرب في 

النقب.
وق���د أقيمت لجن���ة برافر ف���ي  كان���ون الثاني/يناير 
2009، وأنهت عمله���ا وقدمت توصياته���ا إلى الحكومة 
في أي���ار/ مايو 2011، وتم تحوي���ل التوصيات إلى رئيس 
"مجلس األمن القومي" الجنرال احتياط يعقوب عميدرور، 
المع���روف بتوجهاته اليميني���ة المتطرفة.  وبعد إدخال 
التعدي���الت "األمنية" للجن���رال عميدرور ج���رى تحويل 

التوصيات إلى الوزراء.

"احتالل األرض"!
ليس من الصعب مالحظ���ة أن كل من عمل في إعداد 
هذا المخطط، وكذلك جمي���ع القائمين على دفعه قدمًا، 
هم من رجال المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية.  
ومج���ّرد ذلك يدل على أن الحكومة اإلس���رائيلية تتعامل 
مع فلس���طينيي 48 بعقلية عسكرية، وعلى أنهم قضية 

أمنية، وخطر إستراتيجي.
وال يخف���ي كبار المس���ؤولين و"الخبراء" في الش���ؤون 
الجغرافي���ة والديموغرافية أن تنفيذ هذا المخطط يعتبر 
بالنسبة إلى إس���رائيل "مهمة قومية" من الدرجة األولى، 
تفرضها، أيضًا، الضغوط الس���كانية الشديدة في وسط 
الدولة، والحاجة إلى تخفيف الحضور العسكري الكثيف 
المنتش���ر حول منطقة تل أبيب الكبرى، حيث أن الجيش 
اإلسرائيلي أعد خططًا متعددة لنقل عدد كبير من قواعده 
العس���كرية إلى النق���ب بهدف إخ���الء أراٍض في مناطق 
الوسط وتخصيصها لمشروعات س���كنية، أو لمشروعات 

مدنية أخرى.
ويقف في طليعة هؤالء البروفسور أرنون سوفير الذي 
يتعامل مع الفلس���طينيين في الداخ���ل بصفتهم خطرًا 
ديموغرافيًا على مس���تقبل "الدولة اليهودية" يجب عدم 

التلكؤ في مواجهته.
وقد كتب س����وفير في أحد أبحاثه األخيرة أنه في سنة 
1949 بلغ تع����داد البدو في جنوب إس����رائيل نحو 13 ألف 
نسمة.  لكن عشية حرب 1948 قُ�ّدر عددهم بنحو 60 ألف 
نس����مة تفرقوا، مع انتهاء الحرب، إلى جنوب جبل الخليل 
وسيناء وجنوب األردن.  وخالل األعوام األولى على تأسيس 
دولة إسرائيل كان زعماؤها مس����كونين بهواجس األمن، 

وتجميع الش����تات، وبناء مؤسس����ات الدولة الجديدة.  ولم 
يكن، آنذاك، متسع من الوقت للتفكير في مجموعة صغيرة 
مهملة من البدو الرّحل في أنح����اء النقب، جرى تجميعها 
أصاًل في منطقة أطلق عليها اسم "منطقة السياج".  وفي 
سنة 1970، بعد مضي نحو 20 عامًا، ارتفع تعدادهم إلى 25 
ألف نسمة، فيما كانت إسرائيل بين حربّي "األيام الستة" 
(حزيران/يوني����و 1967) و"ي����وم الغفران" (تش����رين األول/

أكتوبر 1973)، وبدأ البدو بالبروز في المنطقة.  وفي س����نة 
1990، ارتفع عددهم إلى 87 ألف نس����مة، ثم بعد 18 عامًا، 
أي في سنة 2008 أصبحوا يعّدون نحو 180 ألف نسمة، أي 

ما يعادل عدد سكان مدينة بئر السبع.
ويضيف سوفير أنه بالنظر إلى معدل التكاثر الطبيعي 
لدى البدو في النقب، الذي يتراوح بين 5% و5.5% سنويًا، 
فسُتضاعف هذه المجموعة عددها حتى سنة 2020 ليبلغ 
نحو 400 ألف (إذا ما واصل���وا، بموازاة تكاثرهم الطبيعي، 
اقتناء النساء من خارج حدود إسرائيل ثم استقدام أقارب 
هؤالء النس���وة).  وفي سنة 2020، سيشكلون %20 - %25 
من مجمل العرب في إسرائيل، وهو عدد جدي جدًا.  وهذا 
المعدل المرتفع للتكاثر الطبيعي يتحقق برأيه لدى البدو 
بفض���ل تعدد الزوجات.  ففي س���نة 2009، كان نحو ثُ�لث 
الرجال الب���دو في الجنوب متزوجين من أكثر من امرأتين، 
وبعضه���م لم يكتِف بأقل من أرب���ع زوجات، وهم يلدون 
حتى 10 - 20 - 40 - 100 من األبناء، بل ثمة حاالت معدودة 

لعائالت لدى الرجل فيها نحو 150 ولدًا.
وأش���ار إلى أنه في أواسط س���تينيات القرن الفائت، 
بدأت السلطات اإلسرائيلية تتطرق إلى ما سّماه "التحدي 
البدوي"، وش���رعت في محاولة لتوطينهم في قرى ثابتة.  
غي���ر أن "عناصر الغب���اء، التجاهل، الته���اون، الالمباالة"، 
أف���رزت قرى ال تالئم مجتمع الرّحل، وحتى بعد إقامة هذه 
القرى نس���يت الس���لطات تطويرها كما يجب.  وفي هذه 
س���عت في شتى أنحاء 

ّ
األثناء، تزايدت تجمعات البدو وات

النقب الش���مالي، متجاوزة حدود "منطقة السياج".  وفي 
موازاة تضافر الجهود لتركيز البدو في القرى الثابتة، كان 
عددهم يزداد باستمرار نتيجة التكاثر الطبيعي المرتفع 
ّدر عدد س���كان التجمع���ات البدوية 

ُ
(ف���ي س���نة 2009 ق

المبعث���رة بنحو 60 أل���ف - 80 ألف نس���مة وفق مصادر 
مختلف���ة، مقابل نحو 120 ألف نس���مة في القرى الثابتة).  
وحتى س���نة 2008، ش���ّيد البدو في الجنوب نحو 50 ألف 
مبنى غير قانوني، وفي كل عام يضيفون إليها بين 1500 

- 2000 مبنى آخر جديد.
ويبدي سوفير تحمسه الشديد لتطبيق "مخطط برافر"، 
ويدع���و إلى التعامل معه باعتباره "عملية عس���كرية" على 
غرار العمليات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث 
يكتب قائاًل: ينبغي أن نأخذ في الحس���بان، أيضًا، أن ثمة 
قوى راديكالية س���تحاول إجهاض أي خطوة من ش���أنها 
وضع حل نهائي لمشكلة تس���وية سكن البدو في النقب، 
وس���تلجأ هذه القوى إلى تفعيل واستغالل وسائل إعالم 
راديكالي���ة ومنظمات فوضوية دولي���ة، فتثير صخبًا كبيرًا 
وجلبة واس���عة.  وفي مثل هذه الحالة، يجدر تبني المقولة 
المعروفة: الكالب تنبح والقافلة تس���ير! وقد أثبت الجيش 
اإلس���رائيلي في عملي���ة "الرصاص المصب���وب" (في غزة) 
أن باإلمكان منع وس���ائل اإلعالم م���ن دخول مناطق القتال 
طيلة ثالثة أس���ابيع من المواجهة.  وسيكون باإلمكان، إذا 
ما اس���تدعت الحاجة، تجنيد قوات الشرطة للمساعدة في 
تنفيذ هذا مرة أخرى، وهذه المرة في خدمة مشروع إلنقاذ 

الجنوب وتجنيبه الفوضى.

وال شك أيضًا في أن "مخطط برافر" يعيد تأكيد مركزية 

شعار "احتالل األرض" الصهيوني الكالسيكي الذي لم يكن 

شعارًا للتيارات اليمينية فحس���ب، وإنما كان أيضًا شعارًا 

لتيارات صهيونية يس���ارية تّدع���ي االعتدال.  وما يحدث 

بخص���وص النقب يثبت أن هذا الش���عار ال يزال منذ بداية 

المشروع الصهيوني بمثابة "فريضة" وهدف أساسي لكل 

صهيوني؛ سواء أكان من اليمين أم من اليسار.
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مع بداية كل فصل دراسي في الجامعات الفلسطينية 
التي  الطلبة،  مجالس  بين  الخالفات  حدة  ت��زداد  كافة، 
الطلبة  قضايا  عن  الدفاع  في  دوره��ا  لتجسيد  تسعى 
بوسائل التعبير كافة من جهة، وإدارات الجامعات التي 
إجراءات  الجامعية وأي  األقساط  رفع  باتجاه تبرير  تدفع 

مالية أخرى من جهة أخرى.
بداية  مع  الطرفين  بين  الخالف  احتدام  ضوء  وفي 
الوقوف  برلمانية"  "آفاق  تحاول  األول،  الدراسي  الفصل 
على حقيقة األسباب وراء رفع األقساط على التخصصات 
كافة، وفي معظم الجامعات، وهل هي ضرورة ملحة، أم 
أن ذلك يأتي من باب "الشأن الداخلي" لدى الجامعة وشح 

مواردها المالية؟
وسوف يتناول هذا التقرير الوضع القائم حاليًا مقارنة 
األكاديمي  بالشأنين  يتعلق  فيما  الماضية،  الفترة  مع 
والمالي، وما نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية، وكيف 
الموارد  وشح  المعيشة  غالء  ظل  في  احتسابها  يتم 
وارتفاع معدالت البطالة والفقر؟ إضافة إلى مدى مقدرة 
وتلبية  القضايا  هذه  مع  التعامل  على  الطلبة  مجالس 
ما  إلى  الجامعية  الرسوم  بإعادة  الخاصة  الطلبة  مطالب 
كانت عليه، وهل لوزارة التعليم العالي والسلطة الوطنية 

عموما تأثير مباشر في تفاقم األزمة أو معالجتها؟

البرغوثي: صندوق الطالب يحل المشكلة جذريًا

الصعبة  واالقتصادية  المعيشية  األوض��اع  ظل  في 
م��دار  على  الفلسطيني  الشعب  منها  يعاني  التي 
السنوات السابقة، بدأ البعض في التفكير بحلول جذرية 
تنهي المشكلة التي تتفاقم في الجامعات الفلسطينية 
العام 2006  مع بداية كل فصل دراسي، حيث جرى في 
طرح موضوع إنشاء الصندوق الوطني للتعليم الجامعي.

الوطنية  المبادرة  ع��ام  سكرتير  ق��ال  ذل��ك،  وح��ول 
الفلسطينية النائب د. مصطفى البرغوثي: الحل الوحيد 
التطبيق  هو  الجامعات  في  المستفحلة  األزمة  لمعالجة 
الجامعي،  للتعليم  الوطني  الصندوق  لقانون  الفوري 
العامة،  بالقراءة  التشريعي  المجلس  وأقره  سبق  الذي 
من  آذار  في شهر  له  اجتماع  أول  بعد  وذلك  وباإلجماع، 

العام 2006.
برلمانية":  ل��"آفاق  حديث  في  البرغوثي  وأض��اف 
جميع  أقساط  تغطية  المقترح  القانون  مشروع  يضمن 
كاهل  عن  التعليم  عبء  ويخفف  تمييز،  دون  الطلبة 
المواطنين الذين يعانون جراء األزمة المالية واستفحال 
غالء المعيشة، بينما يوفر للجامعات مصادر دخل ثابتة 
مستوى  رفع  يضمن  كما  فيها،  العاملين  رواتب  تؤمن 
التعليم العالي، بما في ذلك توفير موارد كافية للبحوث 

العلمية.
إق��رار  سيضيفها  التي  بالتكلفة  يتعلق  وفيما 
ظل  في  السيما  الدولة،  خزينة  على  الجامعي  الصندوق 
أن  أوضح  متتالية:  مالية  أزمات  من  السلطة  تعانيه  ما 
"القانون لن يكلف خزينة السلطة الوطنية أكثر من %3 
من قيمة المساعدات الخارجية، ولعام واحد فقط، وسوف 
التعليم  استمرار  يضمن  دوار  صندوق  إل��ى  يتحول 
المتقدمة،  الدول  تتبعه  لما  مماثل  بأسلوب  الجامعي 
للطلبة  بعثات  "توفير  يتضمن  القانون  أن  إلى  مشيرًا 
المتفوقين وقروض مسهلة للطلبة كافة، يتم تسديدها 

بعد تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل".
السنوات  خالل  القانون  طبق  "لو  أنه  البرغوثي  وأكد 
الجامعات  في  المالية  األزم��ة  تفاقمت  لما  الماضية 
الفلسطينية كافة دون تمييز في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، مضيفًا: أرى أن األزمة تتكرر دوريًا وتنتقل من جامعة 
األمر  تدارك  يتم  لم  ما  ذلك  يستمر  وسوف  أخرى،  إلى 

ارتفعت حدتها هذا العام في الضفة والقطاع

األزمة المالية في الجامعات .. األسباب والحلول
أحمد فراج

التعليم  ألزمة  جذري  كحل  الوطني  الصندوق  واعتماد 
العالي في فلسطين".

إق��رار  أج��ل  م��ن  شعبي  ضغط  ممارسة  إل��ى  ودع��ا 
الحركات  دور  "أهمية  مؤكدًا  الجامعي،  الصندوق  قانون 
القانون  ووض��ع  ذل��ك،  أج��ل  من  الضغط  في  الطالبية 
موضع التنفيذ، وبخاصة أن من شأنه أن يوفر االستقرار 
للعملية التعليمية، ويتيح للطلبة التركيز على المشاركة 
وتطوير  واالجتماعية،  الوطنية  الفعاليات  مختلف  في 
آخر  إلى  فصل  من  االنشغال  دون  العلمي،  تحصيلهم 
بهموم توفير القسط الدراسي، وهو أمر يؤدي إلى فقدان 
إلى جانب وجود  التعليم،  الطلبة حقهم في  الكثير من 
أعداد من الطلبة الخريجين الذين باتوا غير قادرين على 
الحصول على شهاداتهم جراء الديون المتراكمة عليهم 

لصالح الجامعات".

مجلس طلبة "بيرزيت" يتمسك بمطالبه

دراسي  فصل  كل  بداية  مع  المالية  األزم��ة  وتظهر 
اضطرار  خالل  من  الفلسطينية،  الجامعات  مختلف  في 
إدارات الجامعات لرفع األقساط، بما يشمل أحيانًا الطلبة 
دامى في محاولة منها للحد من العجز المالي، إضافة 

ُ
الق

عامًا  تتزايد  وبأعداد  الجدد  الطلبة  من  المزيد  قبول  إلى 
بعد عام.

بيرزيت،  جامعة  في  وتحديدًا  الموضوع،  هذا  وحول 
يتعلق  فيما  صافي  أدهم  الطلبة  مجلس  رئيس  يقول 
إدارة  لجوء  من  يحد  ملزم  اتفاق  إلى  الوصول  بإمكانية 
بإعادة  ويلزمها  الطلبة،  على  األقساط  رفع  إلى  الجامعة 
األمور إلى ما كانت عليه سابقًا، إن "إدارة الجامعة تسعى 
مع بداية كل فصل دراسي إلى زيادة مدخوالتها المالية، 
السيما على حساب طلبة الجامعة، وهذا ما نرفضه نحن، 
ونهدف من خالل كافة نشاطاتنا للضغط على اإلدارة من 
بحق  تعسفية  نعتبرها  التي  قراراتها  عن  التراجع  أجل 

الطلبة".
طالبنا  برلمانية":  ل��"آفاق  حديث  في  صافي  وأضاف 
من خالل لجنة الحوار التي تم تشكيلها من ممثلين عن 
يتم  أن  الجامعة،  وإدارة  الطلبة  شؤون  وعمادة  المجلس 
رفع  القدامى، وتجميد  الطلبة  أقساط  إلغاء قرار رفع  أواًل 
األقساط الدراسية على الطلبة الجدد، وكذلك تجميد قرار 

تثبيت سعر صرف الدينار.
بها  واالنتظام  الدراسة  استئناف  يتم  "لن  أنه  وأكد 
ما لم يتم تنفيذ تلك المطالب، إضافة إلى تشكيل لجنة 
المحتاجين،  الطلبة  على  والتعرف  االجتماعي  للمسح 
الجامعية  األقساط  بدفع  الجامعة  إدارة  تعهد  وكذلك 
للطلبة المتفوقين وغير القادرين على تسديد رسومهم 

الدراسية".
وفي المقابل، قال د. عادل الزاغة، نائب رئيس جامعة 
سنويًا  ماليًا  عجزًا  هناك  إن  اإلداري��ة،  للشؤون  بيرزيت 
الدراسي  للعام  دينار  ماليين   5 من  بأكثر  حاليًا  يقدر 
2013/2012.  وليس بمقدور الجامعة أن تحوز على موارد 
أن حل  على  الكبير، مشددًا  العجز  من سد هذا  تمكنها 
ثالث  جهات  على  عبؤه  يقع  أن  يجب  أمر  المالية  األزمة 
األزمة،  هذه  على  للتغلب  جهودها  تتضافر  أن  ينبغي 
وطلبة)،  وعاملين  (إدارة  الجامعة  هي  الجهات  وه��ذه 
وبشكل خاص الحكومة، والقطاع األهلي وقطاع األعمال 
(انظر مقالة مفصلة بقلم الزاغة منشورة في هذا العدد).

لتجنيب  يمكن  ما  كل  عمل  يجب  الزاغة:  وأض��اف 
الجامعة األضرار الجمة التي ستلحق بها بسبب إغالقها 
من قبل الحركة الطالبية.  فاإلغالق يلحق الضرر بالطلبة، 
الدراسية.   بخططهم  الضرر  ويلحق  تخرجهم،  يؤخر  إذ 
عمر  يطيل  ألنه  المالية،  األزم��ة  من  اإلغ��الق  يعمق  كما 

السنة الدراسية، ويزيد بالتالي من تكاليفها.

"التعليم العالي": الجامعات ترفع األقساط لزيادة دخلها

وحول مدى تدخل وزارة التربية والتعليم العالي في 
حل األزمة المالية التي تتفاقم في الجامعات كافة، أكدت 
وبالتالي  المشكلة،  من  جزءًا  أساسًا  تكن  لم  أنها  الوزارة 
فإن الحلول بيد من يمتلكها، أي إدارات الجامعات التي 
المالي  العجز  سد  إلى  األقساط  رفع  خالل  من  تسعى 

لديها وزيادة إيراداتها المالية من خالل أقساط الطلبة.
وقالت الوزارة على لسان أحد مسؤوليها الذي رفض 
الكشف عن اسمه: إن تدخل الوزارة يكون محدودًا، وذلك 
مثاًل  بااللتزام  ستقوم  الجامعات  أن  أولها  عدة؛  ألسباب 
الوزارة  قبل  من  تعهد  مقابل  ولكن  األقساط،  رفع  بعدم 
أو الحكومة بسداد العجز المالي لديها، وهذا في طبيعة 
الحال ال يمكن تطبيقه في ظل األزمة المالية لدى السلطة، 
وبالتالي فإن تدخلنا يكون محدودًا، ومن أجل الحفاظ على 

مصالح الطلبة وسير العملية التعليمية بشكل عام.
ألزمة  حلول  إيجاد  إمكانية  ف��إن  ال���وزارة،  وحسب 
األقساط تتفاوت بين جامعة وأخرى، وذلك وفقًا لما ترى 
أنها  مؤكدة  العامة،  المصلحة  يخدم  أنه  الجامعة  إدارة 
وفي  الجامعات،  داخل  لها  عدة  قنوات  خالل  من  تعمل 
بالعملية  وااللتزام  المشكلة  تدارك  أجل  "من  الحكومة، 
سمعة  على  الحفاظ  بهدف  يتجزأ،  ال  ككل  التعليمية 
وجودة التعليم العالي الفلسطيني في دول العالم كافة".

إلغاء نظام الحد األدنى لدفع الرسوم

في المقابل، أقدمت الجامعة اإلسالمية في غزة على 
ساعات  رس��وم  لدفع  األدن��ى  الحد  بنظام  العمل  إلغاء 
التسجيل في الجامعة، وعدم قبول تسجيل أحد الطلبة 
ممن تبقى عليهم مستحقات تحت أي ظرف، عالوة على 
تنظيم.   أو  تقسيط  أدنى  دون  كاماًل  المبلغ  دفع  طلب 
وقال مدير العالقات العامة في الجامعة د. رائد صالحة 
"إن األزمة المالية الحالية، هي نتيجة لتراكم األزمة منذ 
سنوات، فضاًل عن الظروف العامة التي يعيشها أهالي 

قطاع غزة، جراء الحصار اإلسرائيلي.
ولفت صالحة، في تصريح صحافي، إلى أن القرار الذي 
يدور  نقاشًا  "هناك  وأن  نهائي"،  "غير  أسبوع  منذ  اتخذ 
مع مجلس الطالب وإدارة الجامعة لبحث الحلول الممكنة، 

التي نهدف باألساس لتكون لصالح الطلبة".
من ناحيتها، أكدت المتحدثة باسم الحملة الوطنية 
أن  الغول،  الدراسية شادية  الرسوم  بتخفيض  للمطالبة 
مقبولة  غير  سياسة  تنتهج  الفلسطينية  "الجامعات 
بحق الطلبة الجامعيين، تتمثل في رفع أسعار الساعات 
الدراسية وثباتها في ظل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة 
اتخاذ  على  ع��الوة  الفردي،  الدخل  مستوى  وانخفاض 
إجراءات تعسفية تتباين من جامعة ألخرى، مثل تثبيت 

سعر الدينار".
أن  برلمانية"،  ل��"آفاق  حديث  في  الغول  وأوضحت 
"إدارة جامعة النجاح في مدينة نابلس قررت رفع األقساط 
إلى 4  الهندسة واالقتصاد بمقدار 3  الجامعية لكليتي 
فيه  أعلنت  الذي  الوقت  في  المعتمدة،  للساعة  دنانير 
الكتل الطالبية رفضها لهذا القرار.  كما أن جامعة األزهر 
رفعت أسعار الساعات الدراسية على تخصصاتها كافة.

الغول  نّوهت  اإلسالمية،  بالجامعة  يتعلق  ما  وحول 
بنظام  العمل  إلغائها  عن  أعلنت  الجامعة  "إدارة  أن  إلى 
الحد األدنى لدفع رسوم ساعات التسجيل في الجامعة، 
عليهم  تبقى  ممن  الطلبة  من  أحد  تسجيل  تقبل  وال 
دفع  طالب  كل  على  أن  يعني  وهذا  مالية.   مستحقات 

كامل المبلغ المطلوب منه".
الجامعة  اتخذت  الدراسي،  الفصل  بداية  مع  وقالت: 
كان  حيث  للرسوم،  األدنى  الحد  بإلغاء  قرارًا  اإلسالمية 
والباقي  أدنى،  كحد  ساعة   12 يدفع  أن  الطالب  بإمكان 
أن  الطالب  على  وهنا  االمتحانات،  قبل  بتسديده  يقوم 

.
ً
يدفع الرسوم الجامعية كاملة

الرسوم  برفع  قامت  أيضًا  األقصى  جامعة  وأضافت: 
خمسة دنانير على الفصل ككل، وجامعة النجاح تدرس 

إمكانية إلغاء الحد األدنى لدفع الرسوم.
وأوضحت أن الجامعة اإلسالمية قامت بإلزام الطالب 
للفصل  التسجيل  قبل  المستحقة  الديون  كل  بدفع 
الجديد، بمن فيهم الخريجون، وهذا ما يحرم آالف الطلبة 

من إكمال الدراس�ة.
الطالبية  واألط���ر  الطلبة  مجالس  ال��غ��ول  وطالبت 
خطيرًا  انتهاكًا  تمثل  التي  الخطوة  لهذه  بالتصدي 
لمستقبل الطلبة وحرمانهم من االلتحاق بجامعاتهم في 
ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب 

الفلسطيني وارتفاع معدالت الفقر.
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الس���ؤال المثير للجدل هو لماذا تب���رز في بداية كل 
س���نة دراس���ية أزمة تؤدي إلى تعطيل الدراسة والعمل 
في الجامعات الفلس���طينية، بما فيه���ا جامعة بيرزيت.  
ويتم تداول موضوع األزمة المالية بصفتها جوهر األزمة.  
وف���ي الحقيقة هناك أزم���ة مالية تعص���ف بالجامعات 
الفلس���طينية، ولطالما تمت تغطية األزمة بحلول مؤقتة 

دون حلها حاًل جوهريًا مرة وإلى األبد.
تعود جذور األزمة إلى ارتفاع مس���تمر في التكاليف 
التعليمية والتش���غيلية للتعليم العال���ي بفعل عوامل 

متعددة أهّمها:
غالء المعيش���ة وانعكاس ذلك على رواتب العاملين 

التي تشكل أكثر من 80% من التكلفة.
تطبي���ق اتفاقي���ة الكادر (س���لم الروات���ب) التي تم 
التوصل إليها بمش���اركة نواب من المجلس التش���ريعي 
بي���ن مجلس التعليم العالي واتحاد نقابات العاملين في 
الجامعات الفلسطينية، وانعكاسات هذه االتفاقية على 
ارتفاع الرواتب من جه���ة، وعلى ازدياد مدفوعات نهاية 
الخدمة ومس���اهمة الجامعة في صندوق التوفير بشكل 
كبير بسبب طريقة حساب مدفوعات نهاية الخدمة التي 

تضمنتها هذه االتفاقية من جهة أخرى.
اتفاقية تعويض العاملين عن انخفاض سعر الدينار 
مقابل الش���يكل اإلس���رائيلي، التي أضاف���ت إلى العجز 
المالي في موازنة الجامعة مثل غيرها من الجامعات، كما 

أضافت إلى مدفوعات نهاية الخدمة.
كل ه���ذا ف���ي الوقت الذي ل���م ترتفع في���ه إيرادات 
الجامعة من األقساط التعليمية ورسوم التسجيل بشكل 

يوازي االرتفاع المستمر في تكاليف التعليم العالي.
هذه الحالة أدت إلى وجود عجز مالي سنوي يقدر حاليًا 
بأكثر من 5 ماليين دينار للعام الدراسي 2013/2012، علمًا 
بأن العجز المالي استمر منذ العام 2009/2008، األمر الذي 
اضطر الجامعة، كغيرها من الجامعات، أن تس���تدين من 
صندوق نهاية الخدمة ومن صندوق التوفير، لتتمكن من 
دفع فاتورة الرواتب، بحي���ث وصلت المطلوبات المتأخرة 
عل���ى الجامعة لهذي���ن الصندوقين إلى نح���و 25 مليون 
دينار، وليس بمقدور الجامعة أن تحوز على موارد تمكنها 
من سد هذا العجز الكبير.  وليس من باب تضخيم األمور 
الق���ول إن الجامعة عل���ى حافة انهيار مال���ي إن لم تقم 
باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذا االتجاه.  وعمليًا، ال 
تس���تطيع الجامعة تأمين رواتب أربعة أشهر على األقل 
من الرواتب الس���نوية.  والحقيقة أن هذا العجز من حيث 
منشئه من جهة، ومن حيث حجمه من جهة أخرى، يجعل 
حل األزمة المالية أمرًا يجب أن يقع عبؤه على جهات ثالث 
ينبغ���ي أن تتضافر جهودها للتغل���ب على هذه األزمة، 
وهذه الجه���ات هي الجامع���ة (إدارة وعاملي���ن وطلبة)، 

وبشكل خاص الحكومة، والقطاع األهلي وقطاع األعمال.

أواًل. على صعيد الجامعة
يجب على الجامعة أن تفعل كل ما بوسعها وتواصل 
ذلك انطالقًا من رس���التها والوف���اء بوعودها، وعليها أن 
تق���وم بضبط النفق���ات والتضخم في الجه���از اإلداري، 
وزيادة الكف���اءة في إدارة العملي���ة األكاديمية، وهو أمر 
يتطل���ب تعاون العاملين فيها، وزيادة مس���اهمة الطلبة 
ف���ي تغطية جزء من تكاليف العملي���ة التعليمية.  وفي 
الحقيقة، قام���ت إدارة الجامعة بتجمي���د التوظيف في 
الجهاز لعامين متتالين، وسيس���تمر التجميد في العام 
األكاديمي 2014/2013، باستثناء زيادة التوظيف في عدد 
أعضاء الهيئة التدريس���ية من حمل���ة الدكتوراه لضمان 
النوعية التعليمية الجامعية ذات المستوى الرفيع الذي 
ارتضته الجامعة لنفسها، ويخدم مستقبلها ومستقبل 
خريجيها، وكذلك استحداث التوظيف في مكتب تعزيز 
الم���وارد الذي يخطط وينفذ خطط زي���ادة قدرة الجامعة 
على اس���تقطاب الدعم المالي لتطوير الجامعة من جهة، 
ولزيادة حجم المنح والمساعدات الطالبية لتمكين الطلبة 
من متابعة دراستهم رغمًا عن ظروفهم المادية الصعبة 

اغة *
ّ
د. عادل الز

من جهة أخرى.  ولقد أثمرت هذه السياسة، بحيث ازداد 
حجم القطاع األكاديمي إلى حجم الجهاز اإلداري لنسبة ال 
تتوفر لكثير من الجامعات المحلية، وستواصل الجامعة 
خططها لزي���ادة الكفاءة في إدارة العملية التعليمية من 
خالل نماذج العمل بنظام المحاضرة/النقاش وغيرها من 
االبتكارات المعروفة.  كما قلصت الجامعة نفقاتها على 
بع���ض الخدمات ع���ن طريق تضمينه���ا للقطاع الخاص 
حيثم���ا ثبت أن هذا القطاع أكث���ر كفاءة في إدارة بعض 
الخدمات، كالنظافة، وتقدي���م الطعام، في حين تواصل 
الجامع���ة جهودها لتحقيق تعاون مش���ترك مع القطاع 
الخاص في استثمارات تعود بالنفع على كل منهما.  غير 
أن ه���ذه الجهود تواجه صعوبات جم���ة خارجة عن إرادة 
الجامعة، وال توفر حلواًل س���ريعة، وتأمل الجامعة أن يتم 
تذلي���ل هذه الصع���اب لخلق فرص اس���تثمارية مفيدة 

للجامعة والمجتمع.
وأخي���رًا، وللتغلب على مش���كلة دف���ع الرواتب التي 
تحسب بتثبيت سعر الدينار مقابل الشيكل (5.6 شيكل 
للدينار) الناجمة عن االتفاقية األخيرة التي تم توقيعها 
مع نقابة العاملين منذ أكثر من ثالث س���نوات، كان ال بد 
من أن تتقاضى الجامعة الرس���وم واألقس���اط التعليمية 
بالطريق���ة نفس���ها.  وقد أدرك���ت الجامع���ة حتى قبل 
خاذها هذا القرار الصعب، أنه س���تكون له انعكاسات 

ّ
ات

عل���ى الطلبة غي���ر المقتدرين، ولذلك ق���ررت زيادة عدد 
وحج���م المس���اعدات المالية له���ؤالء الطلب���ة، بحيث ال 
يكون ع���دم القدرة المالية حائ���اًل دون إكمال تعليمهم 
الجامعي.  فقد أوفت الجامعة بوعدها عن العام الدراسي 
2013/2012، حيث زادت قيمة هذه المس���اعدات بمقدار 
280 ألف دينار (أي بزي���ادة 80 ألف دينار على ما وعدت 
به)، لتبلغ القيمة اإلس���مية لمجموع المنح واإلعفاءات من 
األقس���اط التعليمية حوالي 1.8 مليون دينار سنويًا (في 
حين تتجاوز القيمة الفعلية لها المليونين ونصف)، كما 
زاد عدد المس���تفيدين من الطلبة بأكث���ر من 800 طالب 
ليبلغ مجموع المس���تفيدين في الفصل الواحد أكثر من 
2500 طالب.  وستزيد الجامعة هذه القيمة للعام الحالي 
بحوالي ربع مليون دينار آخر لتمكين من لن يتمكنوا من 
تسديد كامل األقس���اط التعليمية.  وفي الحقيقة، تبدو 
آفاق الحصول على دع���م لصندوق المنح الطالبية جيدة، 

وستتواصل بمشاركة مجلس الطلبة.

ثانيًا. على صعيد الحكومة
على الحكومة أن تزيد من مخصصات التعليم العالي.  
وفي الحقيقة، لقد تراجع الدعم الحكومي للتعليم العالي 
بش���كل كبير منذ العام 2008، وعلين���ا أن نتذكر ما يلي: 
يجب إع���ادة االعتبار للتعليم العال���ي بصفته خيرًا عامًا 
(Public good)، وبخاص���ة في عص���ر اقتصاد المعرفة، 
حيث ليس أمام فلس���طين فرصة للمنافسة دوليًا إال إذا 

اس���تثمرت اس���تثمارًا عاليًا في مواردها البش���رية، وهو 
المورد األهم الذي تمتلكه.  وكان آخر مجلس تش���ريعي 
منتخب قد قرر أن يكون حجم الدعم الحكومي للجامعات 
العام���ة 40 ملي���ون دوالر س���نويًا، وتضاءل ه���ذا الدعم 
بق���رارات من الحكومات المتعاقب���ة ليصل إلى حوالي 14 
مليون دوالر س���نويًا! في وقت يتسع فيه التعليم العالي 
م���ن جهة، وت���زداد تكاليفه التش���غيلية بش���كل كبير 
س���نويًا من جهة أخرى.  وليس من المعقول أن يس���تمر 
ه���ذا االتجاه، وعلى الحكوم���ة أن تعيد ترتيب األولويات 
بش���كل يجعل التعليم على رأس سلم األولويات، وليس 
ف���ي أدناه! وعليها البحث عن ط���رق لتعويض الجامعات 
عن العجوزات المالية التي تتم تغطيتها بسبب تقليص 
هذا الدع���م إذا أرادت تجنيب ه���ذه الجامعات االنهيار 

المالي.

ثالثًا. على صعيد القطاع األهلي وقطاع األعمال
يج���ب على القط���اع األهلي وقطاع األعم���ال أن يزيد 
من مس���اهمته في دعم التعليم العال���ي.  فانطالقًا من 
موضوع���ة رد االعتبار للتعليم العال���ي بصفته خيرًا عامًا، 
يجب أن يدرك القطاع األهلي وقطاع األعمال أن التعليم 
العالي له مردود إيجابي على المجتمع بش���كل عام، وعلى 
قطاع األعمال بش���كل خ���اص، فاألفكار الت���ي تولد في 
الجامعات تجد طريقه���ا إلى التطبيق الحقًا، وفي العادة 
بعد وق���ت طويل، ولذلك يجب أن تتضافر جهود القطاع 
األهل���ي وقط���اع األعمال م���ع الجامعة لتمكي���ن األفكار 
واالبت���كارات من التطبيق.  وه���ذا يتطلب توفير الموارد 
المالية للجامعات عامة، وجامعة بيرزيت بش���كل خاص، 
لتمكينها من عمل الفارق في حياة المجتمع الفلسطيني 
بتطبي���ق برام���ج أكاديمي���ة ذات عالقة، وبرام���ج بحثية 
وتطبيقية تس���اعد الصناعات المحلية على المنافس���ة، 
والمجتم���ع المحل���ي على الرق���ي ثقافيًا وفكري���ًا.  ومن 
المفي���د في هذا اإلطار تعزيز فك���رة تقديم أموال الزكاة 
لدعم الطلبة غي���ر المقتدرين والمتفوقين، وتعزيز فكرة 
مكافح���ة الفقر لذوي األف���كار التقدمية من خالل تطوير 
التعليم العالي وإتاحته لغير المقتدرين.  ولقد تشكلت 
نواة لوقفي���ة لهذا الغرض بتمويل من أمير قطر، ويمكن 
أن يتم تطوير هذه الوقفية من كافة المقتنعين بحاجة 
المجتمع الفلس���طيني إلى جامعات راقية ومتطورة، كما 
أنه ال بد من زيادة حجم التبرعات لصندوق المنح وصندوق 

إقراض الطلبة في وزارة التربية والتعليم العالي.
ه���ل من الضروري أن تؤدي األزم���ة المالية إلى إغالق 

الجامعة؟
ليس ه���ذا قدرًا، ويجب عمل كل م���ا يمكن لتجنيب 
الجامع���ة من األضرار الجمة التي س���تلحق بها بس���بب 
إغالقه���ا من قبل الحركة الطالبية.  فاإلغالق يلحق الضرر 
بالطلب���ة، إذ يؤخ���ر تخرجهم، ويلحق الض���رر بخططهم 

الدراس���ية.  كما يعم���ق اإلغالق من األزم���ة المالية، ألنه 
يطيل عمر السنة الدراسية، ويزيد بالتالي من تكاليفها.

تع���رض الجامع���ة توفير ش���بكة أم���ان للطلبة غير 
المقتدرين، وقد بادرت إلى طرح مبادرتين مهمتين ليس 
لهما مثيل في الب���الد: فأواًل، قررت الجامعة أن كل طالب 
تم قبوله وكان لديه ما يثبت انتماءه ألس���رة مسجلة لدى 
وزارة الش���ؤون االجتماعية أو وكالة الغوث، سيتم توفير 
مس���اعدة مالية له، بحيث يتمكن من االلتحاق بالجامعة، 
كم���ا أنها قررت أن كل من يعاني م���ن ضائقة مالية من 
الطلبة الجدد، يستطيع التقدم بطلب للمساعدة المالية، 
وس���يتم اتخاذ القرار بش���أنها قبل نهاية الفصل األول 
ليدخ���ل أثرها مع بداي���ة الفصل الثان���ي.  وثانيًا قررت 
الجامع���ة أن كل طال���ب لدي���ه معدل 95% ف���ي امتحان 
الشهادة الثانوية (التوجيهي)، ولم يتمكن من االلتحاق 
بأية جامعة، س���يكون بإمكانه التق���دم بطلب للجامعة، 
وعند قبوله س���يتم توفير منحة مالية له تغطي األقساط 
التعليمي���ة للس���نة األول���ى إذا كان م���ن ذوي الحاالت 
االجتماعية المس���جلة لدى وزارة الش���ؤون االجتماعية أو 
وكالة الغوث، على أن يس���تحق منحة التفوق األكاديمي 
بعد الس���نة األول���ى (أي بمجهوده الذات���ي).  كما قررت 
الجامعة أنها ستقوم بتوفير شبكة أمان لغير المقتدرين 
من الطلبة، وستفي الجامعة بوعودها كما وفت بها دائمًا.
لقد ق���ام الجزء األعظم م���ن طلبة الجامع���ة بدفع ما 
عليهم م���ن أقس���اط تعليمية تغطي حوال���ي 60% من 
التكلف���ة التعليمي���ة فق���ط، وبقي عدد يق���ل حتى عن 
عدد المس���تفيدين من المنح الدراسية واإلعفاءات التي 
تقدمها الجامعة وهو في حدود توقعاتها، ما س���يجعل 
حل المش���كلة المالي���ة لهؤالء في ح���دود الممكن.  كما 
تش���ترط الجامعة عل���ى المس���تفيدين م���ن المنح من 
الطلب���ة القدامى التقدم بطل���ب للحصول على قرض من 
صندوق إقراض الطلبة في وزارة التربية والتعليم العالي.  
وفي الواقع س���يكون التوجه للق���روض مجديًا أكثر في 
المس���تقبل، وذلك لتدوير المس���اعدات المالية من جيل 
إلى آخر، بحيث يس���تطيع من اس���تفادوا من التعليم أن 
يقدموا يد المس���اعدة للجيل الالحق.  كما تقوم الجامعة 
بالتحاور مع مجلس الطلب���ة، وتطلب من المجلس تحمل 
مس���ؤولية مس���اعدة الجامعة على تخطي أزمتها وليس 

تعميقها.

نعم، ليس إغ���الق الجامعة قدرًا عليها، وليتحمل كل 

مسؤولياته في تجنيب الجامعة مزيدًا من التكاليف هي 

في غنى عنها.  وقد ضم���ن القانون حق اإلضراب، ولكنه 

لم يشّرع ألحد العمل على إغالق المؤسسة.  وحري بنا أن 

نعمق الفهم القانوني ومستلزماته لدى الطلبة.

* نائب الرئيس للشؤون اإلدارية - جامعة بيرزيت

حول األزمة المالية في جامعة بيرزيت
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"ال شرعية ألحد فالكل انتهت واليته"، "نريد انتخابات 
مجلس وطني، ونريد انتخابات مجلس تش���ريعي، ونريد 

أن ننهي االنقسام، ونريد أن نعيش بكرامة وحرية".
هذه الش���عارات وغيرها الكثي���ر، أطلقتها وكتبتها 
مجموعة من الش���باب الفلس���طيني في الثامن من تموز/
يولي���و الماض���ي؛ أي في أعقاب إعالن حرك���ة تمرد مصر 
نجاحه���ا في إزاح���ة الرئيس المص���ري المنتخب محمد 
مرس���ي عن الحكم، على صفحات التواص���ل االجتماعي 

"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".
مجموعة الش���باب الفلس���طينيين مجهولي الهوية 
خوفًا من المالحقة والمساءلة من قبل أجهزة أمن الحكومة 
في غزة، أو األجهزة األمنية في الضفة، التي س���ارعت إلى 
إعالن تأس���يس حركة "تمرد" في األراضي الفلسطينية، 
وعملت على نشر رابطها عبر العديد من الصفحات، دعت 
جميع الفلس���طينيين؛ سواء أكانوا في الضفة الغربية أم 
قطاع غزة، إلى كس���ر حاجز الخوف والتمرد على االنقسام 

واحتكار السلطة.
دعوة ه���ؤالء الش���باب جمي���ع الفلس���طينيين إلى 
االنضم���ام للحمل���ة التي أعلن���وا عن تأسيس���ها، القت 
تجاوبًا خجواًل م���ن قبل البعض مش���وبًا بالخوف والحذر 
مما س���يترتب على مش���اركتهم هذه، السيما أن العديد 
منه���م كان قد تم اس���تدعاؤه للتحقيق م���ن قبل جهاز 
األمن الداخلي التابع لحكومة "حماس" في غزة، وأجهزتها 
الشرطية، في أعقاب دعوتهم المواطنين في فترة سابقة 
عبر "الفيس���بوك"، إلى االنضمام إلى حركة شبابية أعلنت 
أنها ضد االحتالل وضد االنقس���ام، وأيضًا لمش���اركتهم 
في لجان المقاومة الشعبية ضد ما يسمى بالحزام األمني 

بعد تعرض الحراكات الشبابية للقمع واالحتواء في الضفة والقطاع

أصوات خافتة تدعو مجددًا إلى تشكيل »حركة تمرد« ضد االنقسام
فايز أبو عون

الذي كانت تحاول إسرائيل إقامته على الحدود الشمالية 
والشرقية للقطاع.

ولم يتوقف األم���ر عند هذا الحد، بل خرجت مجموعة 
من الشباب الذين يرتدون األقنعة على وجوههم "اللثام"، 
هر الثامن من 

ُ
في مسيرة جابت ش���وارع مدينة رام الله ظ

تموز/يولي���و الماض���ي لتعلن عن انط���الق حركة أطلقت 
عليها "يا فلسطيني تمرد"، حيث طالب المشاركون فيها 
بعودة االنتفاضة الفلس���طينية المس���لحة في مواجهة 

االحتالل، ومن أجل إنهاء االنقسام.
وكانت حركة "يا فلسطيني تمرد" دعت عبر صفحتها 
على شبكة التواصل االجتماعي "فيسبوك" إلى انتفاضة 
ض���د االحتالل وعلى الواقع الفلس���طيني، قائلة "إذا بدك 
تصير انتفاضة الزم تتمرد على واقعنا الفلسطيني اللي 
وصلتنا إلو القيادات الحالية بكل تياراتها واختالفاتها"، 
و"إذا ب���دك تتم���رد على الواق���ع اللي وصلنا إل���و بالوقت 
الراهن، فمعناها أنت عم تسعى النتفاضة ضد االحتالل، 
ألنو هاي القيادات والس���لطات ص���ارت عائق بيننا وبين 

المواجهة المباشرة مع االحتالل".
وما بين حركة "تمرد" في غزة، وحركة "يا فلس���طيني 
تمرد" في الضفة، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، 
لماذا أصبح الش���باب الفلسطيني؛ سواء في الضفة أو في 
القطاع، الذي قارع االحتالل اإلس���رائيلي لسنوات طويلة 
ناه���زت المائة ع���ام أو أكثر، واستش���هد منهم اآلالف، 
وسجن عش���رات اآلالف، وأصيب مئات اآلالف، يعيشون 
حالة رعب لم يس���بق لها مثيل من أجهزة أمن الس���لطة 
والحكومة المقالة؟ فيس���ارعون إلى إخفاء هويتهم وهم 
الذين دعموا الشعوب العربية في سوريا ومصر وتونس 

وليبيا في التمرد على الحكم.
لو نظرنا إلى الحالة الفلس���طينية، وبخاصة في قطاع 
غ���زة بعد س���قوط حكم اإلخ���وان المس���لمين في مصر، 
لوجدنا أن الفلس���طينيين يخوضون جدااًل واس���عًا على 
موقع���ي التواصل االجتماعي "تويتر" و"فيس���بوك" في 
ما يخ���ّص األزمة المصرّية، وينقس���مون بين مؤّيد لعزل 
الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي ومعارض، بعكس 
لت الت���زام الصمت اإلعالمي 

ّ
ة التي فض

ّ
الحكومة ف���ي غز

ش���به التام إزاء ما يحدث، وإن تضرع أئمتها في صلوات 
الجمعة وغيرها بالدعاء إلى الله أن يعيد مرس���ي لس���دة 

الحكم من جديد.
الناش���طة من حركة "تمرد" ضد االنقسام التي أرادت 
اإلش���ارة إلى اس���مها باألحرف "ك. ع"، خوفًا من مالحقة 
أجه���زة األمن في غ���زة لها، قالت "إن دعواتنا لتش���كيل 
حركة تمرد ضد االنقسام على غرار حركة تمرد في مصر، 
كان���ت وما زال���ت دعوات خجولة ووجل���ة ومحصورة فقط 
في تب���ادل األفكار والتعليقات عل���ى صفحات التواصل 
االجتماعي (تويتر وفيس���بوك)، وذلك خوفًا من المالحقة 
واالس���تدعاء واالعتقال والتعذي���ب كما حدث معنا حين 
شكلنا حركة الخامس عش���ر من آذار 2011، حيث ما زالت 
أس���ماؤنا وعناويننا رهن التدقيق والفح���ص والمراقبة 

المستمرة".
وأضافت: يجب التمرد على حالة الخوف التي تعتري 
البعض وتس���يطر عليهم، ألن ما نعيش���ه في غزة وضع 
صعب ال يطاق البتة، ويحتاج من الجميع ليس االحتجاج 
هنا أو هناك، بل ثورة في الضفة والقطاع لتغيير الجسم 
الفلس���طيني وتوحيده، حتى يتفرغ الكل الفلس���طيني 

فيم���ا بعد لمواجه���ة االحتالل الماض���ي قدمًا في قضم 
األراضي واالستيالء عليها وإقامة المستوطنات والجدار، 

وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحق األسرى.
وأش���ارت "ك. ع" إلى أنه "حت���ى اآلن، وعلى الرغم من 
النداءات العديدة لتش���كيل حالة احتجاج وثورة فعلية 
ضد الظل���م واالضطه���اد والوضع االقتص���ادي الصعب 
واالنقسام، لم تتبلور حركة فعلية بغض النظر عما يطلق 
عليها من اس���م، وهذا يحتاج من الفصائل إلى دعم هذه 
الحرك���ة وليس احتواءه���ا كما حدث ف���ي 15 آذار 2011، 
حيث حاولت معظم الفصائل نس���ب الفضل في تحريك 
الش���ارع لها دون النظر للمحرك الفعلي لها وهم الشباب 

المقهور".
من جانبه، قال الدكتور باسم نعيم، مستشار رئيس 
وزراء الحكوم���ة المقالة للعالقات الدولي���ة، "إن األحداث 
ر على تفاصيل الحياة اليومية في 

ّ
الداخلية المصرية تؤث

القطاع، وبخاصة مع اس���تمرار إغ���الق المعبر، ما ينعكس 
بش���كل كبير على الحالة اإلنس���انّية في غزة، وس���يترك 

كذلك بصمته على الوضع االقتصادي".
واعتب���ر نعيم أن الق���رار الذي صدر في التاس���ع من 
تموز/يوليو الماضي والقاضي بفتح المعبر جزئيًا وإدخال 
العالقين، غير كاٍف لس���ّد احتياج���ات مليون و700 ألف 
مواطن يعيشون في القطاع، مضيفًا أن "قضية فلسطين 
ر بحدث هنا أو 

ّ
هي قضية أمة عربية وإس���المية، ولن تتأث

هناك، كما أن ارتباط مصر بفلسطين له عمق تاريخي".

"حماس": "فتح" تحرض الرأي العام المصري

وتزامن بروز أش���كال من التحرك االحتجاجي الداخلي 
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مع تصاع���د حمالت التحري���ض واالتهام���ات المتبادلة 
بي���ن حركتي فتح وحماس.  فق���د اتهمت حركة حماس 
غريمتها السياسية حركة فتح بالتحريض وتأليب الرأي 
العام المصري عليها وعل���ى قطاع غزة، وذلك في أعقاب 
البيانات والتصريح���ات الصحافية التي أصدرتها "فتح" 
وعدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عقب عزل 
الرئيس مرسي من منصبه، وطالبت فيها "حماس" بوقف 
ما س���ّمتها تدخالتها في الشأن المصري الداخلي لما له 

من تأثيرات على الفلسطينيين.
وقال���ت "حماس" إنه عل���ى الرغم م���ن نفيها القاطع 
ألي عالق���ة لها باألحداث الداخلي���ة في مصر خالل حكم 
الرئيس المعزول محمد مرس���ي أو بعده، ال تزال وس���ائل 
إع���الم مصرية وأخرى فلس���طينية تتح���دث عن اعتقال 
عناصر من "حماس" في سيناء وفي القاهرة، على خلفية 
دعمهم لس���لطة اإلخوان المس���لمين، "الس���يما أن تلك 
المزاعم نفتها األجهزة األمنية المصرية مرارًا ولم تتمكن 

من إثباتها".

واتهمت "حماس" على لس���ان القي���ادي في الحركة 

ص���الح البردويل "فت���ح" وفصائل أخ���رى بتنظيم حملة 

تحريض منظمة ضدها، وق���ال في تصريحات صحافية: 

إن حمل���ة منظمة بدأتها حركة فت���ح وفصائل تابعة لها 

في منظمة التحرير الفلس���طينية لتحريض الرأي العام 

المص���ري على "حماس" عبر الزج به���ا في أتون الخالفات 

الداخلية في مصر.

وأضاف البردويل إن حركته حصلت على وثائق موقعة 

من رئيس جهاز المخابرات التابع للس���لطة الفلسطينية 

ماجد فرج تحتوي على تعليمات لنسج قصص من الخيال 

ومفبركة باالش���تراك مع إعالم فت���ح لمهاجمة "حماس"، 

موضحًا أن "هذه القصص يتعاون على نشرها إعالم فتح 

إلى جانب بعض اإلعالم المصري المعني بتشويه صورة 

حماس والمقاومة الفلس���طينية"، وأنه "يجري بثها على 

أنها مسلمات ودون أخذ رد حماس عليها".

وأشار إلى أن هذه الحملة "التي تشترك فيها أطراف 

فلسطينية وعربية وإسرائيلية، تهدف لشيطنة حماس 

وقطاع غزة في العقلية المصرية".

رباح: "حماس" تتدخل في شؤون مصر

بدوره، لفت الكاتب والقي���ادي في حركة فتح يحيى 

رب���اح، إلى أن هن���اك وقائع كثيرة تكش���فت في الفترة 
األخي���رة عن تدخ���ل "حماس" ف���ي األوض���اع الداخلية 
المصري���ة، ومنها اعتقال عناصر ف���ي الحركة في ميدان 
رابع���ة العدوية وغيره، موضحًا أن طل���ب "فتح" وفصائل 
منظم���ة التحرير م���ن "حماس" الكف عن ه���ذا التدخل، 
يرجع إلى الخش���ية الفلسطينية من ردات فعل تنعكس 

سلبًا على قطاع غزة والشعب الفلسطيني عامة.
وذكر أن "هذه الدع���وات لحركة حماس ال تعني أنها 
متهم���ة، ولكن ربما يوجد أش���خاص م���ن الحركة أو من 
المقربي���ن منها يتدخلون في الش���أن المصري دون علم 
قيادة الحركة"، مطالبًا "حماس" بالوقوف عند مسؤولياتها 

حتى ال يدفع الشعب الفلسطيني الثمن.
ورفض رباح اعتبار هذه الدعوة وما تبعها من اتهامات 
لحرك���ة حماس بالتدخل في الش���أن المصري، نابعة من 

المناكفة السياسية بين "فتح" و"حماس".

ناشط شبابي: حركة تمرد ظاهرة طبيعية وصحية

الناش���ط الش���بابي م���ن حرك���ة 15 آذار )2011( ضد 
االنقس���ام نبيل دياب، قال: طالما هناك انقسام مستمر، 
فمن المفترض أن يكون هناك نش���اط وتفاعل على كل 
المس���تويات، وبخاصة م���ن الفئات األكث���ر تضررًا، وفي 
المقدم���ة الش���باب، ألنهم ش���ريحة تعرض���ت وما زالت 
لتداعيات االنقس���ام، وأي تفاعل في هذا اإلطار يجب أن 
يكون مبنيًا على أس���اس االحتجاج الس���لمي القائم على 
تحقي���ق مس���ألتين: األولى تتعلق بتحقي���ق المصالحة 
الوطنية والدفع باتجاهها، والثانية تتعلق باستعادة كل 
ما طالته تداعيات االنقس���ام كالس���لم األهلي والتسامح 
واألخ���وة وتقبل اآلخر واعتماد لغ���ة الحوار بدل المناكفة 
والكراهية والحقد الفكري المبني على الحزبية والفئوية 

الضيقة.
وأضاف دياب: إن األصل في الموضوع أن يكون هناك 
تم���رد على الحالة القائمة باعتبارها حالة ش���اذة وخارجة 
عن الس���ياق الوطني والع���رف االجتماعي والسياس���ي 
الفلس���طيني، وبالتالي فإن أيَّ حراك م���ن المفترض أن 
يكون موجه���ًا نحو اس���تعادة الديمقراطي���ة من خالل 
االنتخابات الرئاس���ية والتش���ريعية وللمجلس الوطني 
واالتحادات  الطالبي���ة  والمجال���س  البلدية  والمجال���س 

والنقابات.
وتابع: إذا كان هناك أي حراك شبابي، فيجب أن يكون 

حراكًا متوازيًا في الضفة والقطاع، مثل ما أعلن عنه فيما 
يتعلق بحراكي "تمرد" في غزة و"يا فلسطيني تمرد" في 
الضف���ة، ألن ما يحدث في غزة يح���دث مثله في الضفة، 
موضح���ًا أنه "م���ا زال هناك أمل في تح���رك المجموعات 
الش���بابية أو الحركات السياس���ية المختلفة انطالقًا من 
البناء على ما تم االتفاق علي���ه في لجنة الحريات العامة 
عندم���ا تبنت تطبيق 11 بندًا لها عالقة بالحريات الخاصة 
والعامة.  ف���إذا تم تطبيق هذه البنود، فإنها ستش���كل 
مدخاًل حقيقيًا وجديًا نحو تحقيق المصالحة، السيما فيما 
يتعلق بحرية العمل السياس���ي والتنظيمي في الضفة 
والقطاع، وإعادة فتح كافة المؤسسات والجمعيات التي 

أغلقت خالل السنوات السبع الماضية".
وح���ول احتم���االت تطور تيار ش���عبي فلس���طيني 
مناه���ض لالنقس���ام، قال دي���اب: إن التي���ار المناهض 
لالنقس���ام حي وما زال في إطار تفاعله بحكم اس���تمرار 
تداعيات االنقسام، ألن المسؤولية اتجاه إنهاء االنقسام 
تقع على عاتق كل متضرر من تداعياته.  وإذا كان هناك 
تحرك يجب أن يكون تحركًا مدروس���ًا ومتوازيًا ويستند 
إلى منطلقات ومحددات واضحة كفلها القانون األساسي، 
وهي التحرك والتجمع تعبيرًا عن االحتجاج بشكل سلمي 

بعيدًا عن المساس بأمن المجتمع.

العوض: دعوات التمرد لن تنجح في غزة

من جانبه، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي 
لح���زب الش���عب الفلس���طيني، "إن ما يح���دث اآلن من 
تداعي���ات في مص���ر، يجب أن ال ينعكس بالس���لب على 
العالقات الفلسطينية الفلسطينية، األمر الذي من شأنه 
أن يزيد من حال���ة االحتقان الموجودة أصاًل ويعّمق حالة 
الخالف واالنقس���ام، ولكن من الواض���ح أن حركتي فتح 
وحم���اس ال تكفان ع���ن التأثر، بل والتدخل في الش���أن 
الداخلي لبعض دول الربي���ع العربي، كما يحدث اآلن من 
تدخ���الت من حركة "حماس" أحيانًا في الش���أن المصري 
بعد عزل الرئيس محمد مرس���ي، وهو األمر الذي انعكس 
بالس���لب على العالقات المصرية الفلسطينية، وتأثر من 
ي من إغالق لمعب���ر رفح الحدودي، 

ّ
جرائها الش���ارع الغز

وإغالق األنفاق، وإن كانت منفذًا تجاريًا غير شرعي".
هامات بين 

ّ
وأض���اف العوض: أعتق���د أن تب���ادل االت

الحركتين ليس له ما يبرره إال الهروب من إنهاء االنقسام، 
حيث أنه من المع���روف أن "حماس" مرتبطة أيديولوجيًا 

مع اإلخوان المسلمين، وهذا ما عّبرت عنه من خالل رفعها 
لصور محمد مرس���ي في أكثر من مكان، موضحًا أن "حزب 
الش���عب والكثير من فصائ���ل منظم���ة التحرير قدمت 
جنب الش���عب الفلسطيني 

ُ
النصح لحركة حماس لكي ت

تداعيات أي تدخل في الشأن المصري، كما دعونا الحركة 
إلى عق���د اجتماع لهذا الغرض، إال أنه���ا طالبت بالتريث 
قلي���اًل، وكأنه���ا تريد أن ترى ما س���يحدث في الس���احة 

المصرية بالنسبة لإلخوان".
وتابع: أما بالنسبة لبروز دعوات لتشكيل حركة "تمرد" 
فلس���طينية على غرار "تمرد" المصرية، فأعتقد أن األمور 
مختلفة في فلس���طين عنها ف���ي أي بلد آخر، وبخاصة أن 
غ���زة ال تقبل التقليد.  وهذه الدعوات لن تلقى نجاحًا في 
قط���اع غزة، ألن ما يحدث فيه مختلف تمامًا عما هو قائم 
في تونس أو مصر.  ولكن ف���ي كل األحوال يمكن القول 
إن الوضع محتقن في فلس���طين للغاية، والناس تعيش 
على صفيح س���اخن، أو على فوهة بركان يمكن أن ينفجر 

في أية لحظة.
ولف���ت العوض إل���ى أنه "ف���ي حال ب���روز مثل هذه 
التحركات في غزة، س���يكون القمع واالس���تبداد شديدًا 
جدًا، كما أن الثمن الذي س���يدفعه الشباب سيكون كبيرًا 
للغاي���ة، وبتقدي���ري أن هذا يدفع أيَّ حرك���ة أو مجموعة 

للتردد في اإلعالن عن تشكيل حركة تمرد".

زيدان: تدهور األوضاع قد يؤدي إلى انفجار

بدوره، قال صال���ح زيدان، عضو المكتب السياس���ي 
للجبه���ة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، "علينا توحيد 
السياس���ة الفلس���طينية اتجاه التطورات اإلقليمية، ألن 
التطورات الجارية؛ س���واء أكانت في مصر أم س���وريا أم 
لبنان تؤثر على القضية الفلسطينية، وعلينا أن ال نتدخل 
في الش���أن الداخلي ألي دولة كانت، أو أن نكون جزءًا من 

األزمات، ألننا مع خيار الشعوب، كما أننا مع أمن مصر".
وأضاف زيدان: فيم���ا يتعلق بمعبر رفح الحدودي مع 
مصر واألنفاق، فإننا س���نكون قادرين من خالل سياس���ة 
فلس���طينية موحدة ورؤي���ة موحدة، عل���ى إيجاد حل مع 
المصريي���ن، وعل���ى الحكومتي���ن في الضف���ة والقطاع 
وحركتي فتح وحماس أن تدرك بأن ما يحدث في المنطقة 
العربي���ة من ثورات يمكن أن ينتقل إلى فلس���طين على 
شكل حركات تمرد إلنهاء االنقسام، أو لوضع حد لتدهور 
األوض���اع االقتصادي���ة واالجتماعية، وأيض���ًا لوضع حد 

لعمليات القمع غير المبررة.
وذكر أن "االنقس���ام البغيض ال���ذي طال أمده، مدمر 
ومحبط للشباب ويثير الغضب واالستياء في أوساطهم.  
وعندما يرون أن األمور تتج���اوز الحركتين والحكومتين، 
من المتوقع أن يحدثوا ث���ورة وانفجارًا على غرار ما حدث 
في الخامس عشر من آذار 2011، وكذلك على غرار ما حدث 
في الضف���ة من فعاليات احتجاجية على تدهور األوضاع 

االقتصادية والمعيشية".
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الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  للجهاز  تقرير  كشف 
"البديهية"  المعادالت  في  فاضحًا  تناقضًا  الماضي،  الشهر 
أسعار  فيه  انخفضت  وقت  ففي  األسعار،  بارتفاع  المتعلقة 
الجاري،  العام  من  الثاني  الربع  خالل  التاجر  على  الجملة 

ارتفعت األسعار على المستهلك!
من البديهي أن االنخفاض في أسعار الجملة خالل فترة 
معينة، يجب أن يرافقه انخفاض مواٍز على أسعار المستهلك 
خالل الفترة نفسها، وأي ارتفاع على أسعار الجملة ينعكس 

على أسعار المستهلك ارتفاعًا أيضًا.
في  ارتفاعًا  المستهلك  أسعار  سجلت  التقرير،  ووفق 
الشهرين الماضيين بنسبة تقترب من 1%، من أبرزها ارتفاع 
والتعليم  والسجائر  وال��دواج��ن  والفواكه  الخضار  أسعار 
ارتفعت  "بالمجمل،  فيه  وجاء  األدوي��ة.   وأسعار  والكهرباء 
الجاري  العام  من  األول  النصف  خالل  المستهلك  أسعار 

بنسبة 73ر1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي".
"اإلحصاء"،  عن  الصادر  التقرير  وفق  الجملة،  أسعار  أما 
 2013 الثاني  الربع  خالل  22ر%0  مقداره  انخفاضًا  فسجلت 
أسعار  انخفضت  بينما  نفسه،  العام  من  األول  بالربع  مقارنة 

السلع المستوردة بنسبة 93ر%0.

قوى ضغط سلبية
ووجد صالح هنّية، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن 
هذا التقرير يؤكد تالعبًا من قبل عدد من التجار بأسعار السلع، 
ومن بينها سلع أساسية كالدواجن على سبيل المثال، ويشير 
السلع  بالئحة  يلتزمون  ال  التجار  بأن  مرارًا  عنه  ما تحدث  إلى 
تحدث  كما  الوطني،  االقتصاد  وزارة  عن  الصادرة  اإلرشادية 
عن ضعف األدوات الرقابية في الوزارة، مطالبًا بضرورة مراقبة 
أثمان  تفاوت  مع  وبخاصة  الفلسطينية،  السوق  في  األسعار 

السلعة الواحدة من مدينة إلى أخرى، ومن بلدة إلى أخرى.
حماية  كجمعية  نحن  برلمانية":  ل�"آفاق  هنّية  وق��ال 
االقتصاد  وزارة  مع  شركاء  كنا  الفلسطيني،  المستهلك 
صياغة  في  العالقة،  ذات  المؤسسات  من  وغيرها  الوطني، 
وكان هدفها  التسعيرية)،  (الالئحة  اإلرشادية  السلع  الئحة 
بشكل أساسي تنظيم السوق الفلسطينية وضبطها، وأيضًا 
الوطن،  محافظات  مستوى  على  األسعار  توحيد  محاولة 
وبخاصة في الضفة الغربية، لكن لألسف الكثير من التجار ال 
يلتزمون بهذه الالئحة ... ال تزال اآلن أسعار الكثير من السلع 

تفوق ما هي عليه في الالئحة.
وتذكر هنّية: عندما أعلن وزير االقتصاد الوطني الالئحة 
شركات  وأصحاب  تجار  من  باحتجاجات  قوبلت  التسعيرية، 
منصفة،  غير  أنها  باّدعاء  الخاص  القطاع  في  كبرى  بعضها 
ومن بينها، آنذاك، قرار مربي الدواجن بعدم االلتزام بتزويد 
الالئحة،  على  احتجاجًا  يوميًا  المعتادة  بالكمية  "المسالخ" 
وهذا يعكس أن العديد من الجهات التي كانت ممثلة في 
تم  عما  تراجعت  الالئحة،  صدور  قبل  ال��وزارة  مع  نقاشاتنا 

االتفاق عليه فور صدورها.
هو  المعادلة  هذه  في  الوحيد  الخاسر  لألسف  وأضاف: 
الشرائية،  قدرته  تراجعت  الذي  الفلسطيني،  المستهلك 
وساءت أوضاعه االقتصادية بشكل واضح، ولم يعد قادرًا على 
توفير سلة مشترياته األساسية ... أعتقد أن القوى المؤثرة 
مواجهة  إلى  تحتاج  باتت  السوق  أوضاع  على  سلبي  بشكل 
عدم  تضمن  كي  الوطني،  االقتصاد  وزارة  قبل  من  وع��زم 
التالعب في األسعار، وتغيير الالئحة االسترشادية لألسعار 

التي أعلنتها قبل عام تقريبًا، أي في أيلول من العام 2012.
وتابع هنّية: منذ بداية االحتجاجات على ارتفاع األسعار، 
وتواصلها، نخوض نقاشًا مفتوحًا مع وزارة االقتصاد الوطني، 
حيث قّدمنا العديد من المقترحات، على رأسها التدخل في 
السلع  انخفاض أسعار هذه  وبالتالي  السلع األساسية،  دعم 
الجهات  جميع  من  اإلجابة  وكانت  الفلسطينية،  السوق  في 
لديها  كبيرًا  ماليًا  م��ردود  ال  أن  الفلسطينية  السلطة  في 
البداية  في  توافقنا   ... السلع  دعم  في  التدخل  من  نها 

ّ
يمك

أثر  ت��رك  من  لنتمكن  التجار  رب��ح  هامش  في  تدخل  على 
الفلسطيني في تخفيض األسعار،  المستهلك  إيجابي على 
ولكن خالل النقاشات مع ممثلي القطاع الخاص، كان صوت 

يوسف الشايب 

“األسعار نار” .. وتفاوت اآلراء حول األسباب والحلول

هذا القطاع مسموعًا بشكل أكبر خالل النقاشات مع الوزارة، 
وبالتالي لم يتم ذلك، وكان التوافق أن يكون مصدر األسعار 
هو تاجر الجملة أو جملة الجملة ومن المصنع والمورد للسوق 
االقتصاد  وزارة  من  واضحة  دراسات  وجود  مع  الفلسطينية، 
األسعار  تحديد  أو  مراقبة  تتم  وعليه  األرب��اح،  حول  الوطني 
... جمعية حماية المستهلك تشارك في النقاشات، وتبذل 
االرتفاع  من  والحد  المستهلكين،  لحماية  جهدها  قصارى 
االقتصادية  واألوضاع  يتناسب  ال  الذي  األسعار،  في  الكبير 
لغالبية الفلسطينيين، لكنها ليست الجهة المخولة بتحديد 

أسعار السلع.

نمو وهمي
الكريم،  عبد  نصر  د.  االقتصادي  الخبير  أشار  جانبه،  من 
ارتفاع األسعار في فلسطين عوامل كثيرة،  "لتوالي  أنه  إلى 
على رأسها استمرار تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد 
من  وهذا  الجمركي،  االتحاد  إطار  في  وبخاصة  اإلسرائيلي، 
تبعات اتفاقية أوسلو، ومن ثم بروتوكول باريس االقتصادي، 
الفلسطيني  االقتصاد  استقاللية  على  كبير  بشكل  وأث��ر 
وكذلك  االقتصاديين،  شركائنا  خ��ي��ارات  ف��ي  والتوسع 
السياسات الحكومية في السنوات األخيرة، التي برأيي قفزت 
فوق الكثير من الحقائق على األرض، حيث انشغلت حكومات 
د. سالم فياض بتحقيق معدالت نمو ما، دون النظر وااللتفات 
إلى متطلبات الشارع، وتأثيرات هذا النمو على حياة الناس، 
وهذا  سيناريوهات،  على  مبنية  علمية  توقعات  رسم  ودون 
(البطالة،  األزمة  تلو  أزمة  في  الفلسطيني  االقتصاد  أدخل 
والكهرباء، وسعر الصرف ؟.. وغيرها).  وعلى الحكومة الحالية 
أزمات  من  الخروج  لمحاولة  السياسات،  هذه  عند  الوقوف 
غالبية  التي ترهق، وبشكل كبير،  المتتالية،  ارتفاع األسعار 

أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف عبد الكريم: نحن مجتمع نستهلك وال ننتج، فبعد 
بتنا نعتمد على الصين وتركيا  التجارة والصناعة  أن هجرنا 
مرتهنون  فإننا  هنا  ومن  وغيرها،  وإسرائيل  وأوروبا  وأميركا 
-إضافة إلى تبعية اقتصادنا القتصاد إسرائيل– إلى تقلبات 

األسواق العالمية وتجاذباتها.
الظاهرة،  من  الحد  الحكومة  بمقدور  يكن  لم  إن  وتابع: 
على  االقتصادية  الضغوط  ع��بء  من  التخفيف  فعليها 
المجتمع، ليشعر المواطن أن الحكومة حريصة عليه، وتراعي 
مصالحه، ويمكن أن تتفهم مشاكله ومطالبه، وتتحاور معه، 
المالي  الدعم  توفير  على  قادرة  تكن  لم  إن  معنويًا  وتدعمه 
ما  بدور  يشعر  أن  هو  الفلسطيني  المواطن  يريده  ما   ... له 
للحكومة والسلطة، بحيث يستند إليها كراٍع أو ضامن للحقوق 

يجب  األقل  على  لكن  مشاكله،  لجميع  الحلول  تجد  ال  قد   ...
تتسم  وسياساتها  قراراتها  بأن  الثقة  من  بنوع  تشعره  أن 
بالحكمة والرشد، وهذا ما ال يلمسه المواطن الفلسطيني حتى 

اآلن.
األساسية،  للسلع  الحكومة  دعم  بفكرة  يتعلق  وفيما 
ومن بينها الخبز والمحروقات، أجاب عبد الكريم: تجربة دعم 
وبخاصة  فشلها،  أثبتت  مجاورة  دول  في  األساسية  السلع 
باعتقادي  آن.   والفقير في  الغني  أنها كانت تنسحب على 
التجربة،  لنجاح  الدعم  هذا  لتقنين  سبل  عن  البحث  يجب 
ضمنت  بحيث  العالم،  دول  من  العديد  به  قامت  ما  وه��و 
أن  غير  وغيرها،  "الكوبونات"  عبر  لمستحقيه  الدعم  وصول 
الفلسطينية غير قادرة على ذلك اآلن، ولكن يمكن  السلطة 
اتفاق  إن  حيث  الطاقة،  قطاع  في  وبخاصة  المستقبل،  في 
باريس ال يمنع استيراد المحروقات خام، وتكريرها في األردن، 
الطرق  عبر  أو  الفلسطيني  الداخل  الموانئ في  عبر  وشحنها 
البرية من األردن، أو عبر شرائها من دول عربية شقيقة بسعر 
تفضيلي.  هذه أسئلة مطروحة منذ سنوات، وال أجوبة، على 
الشعب  الطاقة تشكل عبئًا كبيرًا على  أن فاتورة  الرغم منم 
الفلسطيني يصل إلى مليار دوالر سنويًا.  كان بإمكاننا توفير 
مئات الماليين لو حصلنا على بدائل أخرى، لكننا لم نحاول، 
ولم تجتهد أية حكومة فلسطينية في ذلك.  نتمنى أن يتم 
التفكير في ذلك جيدًا، وإنهاء التبعية في قطاع المحروقات 

على األقل، الذي يرتبط معه قطاع الكهرباء.
لكن  زمن،  منذ  حلها  يمكن  كان  األزم��ات  هذه  وأض��اف: 
أو  ذل��ك،  على  الحكومة  تعمل  أن  يمكن  هل  اآلن:  السؤال 
على األقل تتخذ إجراءات عاجلة في هذا المجال، كتخفيض 
قرابة  ويذهب  تبيعه،  سوالر  أو  بنزين  لتر  كل  من  حصتها 
تخفيض  عبر  وذل��ك  السلطة،  خزينة  لصالح  ثمنه  نصف 
ويجب  فحصها،  يجب  الخيارات  هذه  المحروقات؟  ضريبة 
ذلك،  إزاء  اإلجابات  تملك  التي  الحكومة  قبل  من  معالجتها 

كونها تملك المعطيات كاملة.

دعم المنتج الوطني
أن  الوطني،  االقتصاد  وزير  ناجي،  جواد  د.  أكد  ب��دوره، 
يمكن  ال  مباشر  بشكل  األساسية  للسلع  دعم  عن  الحديث 
يحدث  ما  لكن  للسلطة،  االقتصادي  الواقع  ظل  في  تطبيقه 
اآلن هو "دعم مدخالت اإلنتاج"، و"العمل على تعزيز المنتج 

الوطني".
يعاني  الفلسطيني  االقتصاد  أن  ندرك  أن  علينا  وقال: 
على  استحقاقات  وهناك  وطاحنة،  كبيرة  أزمة  بل  أزمة،  من 
ملف  لمعالجة  ومناسبة  شاملة  برؤية  مواجهتها  الحكومة 

ارتفاع أسعار مجمل السلع في األراضي الفلسطينية، ولذلك 
الفلسطينية،  السوق  في  األسعار  على  الرقابة  بتعزيز  قمنا 
وتنفيذ سياسات لدعم االقتصاد الوطني، عبر تعزيز المنتج 

الفلسطيني ومنحه تفضيالت كبيرة.
في هذا  الخطط  من  العديد  قدمنا  الوزارة  في  وأضاف: 
المجال، وقمنا بالعديد من اإلجراءات التي قد ال تحل األزمة، 
لكن قد تساهم بوقف شيء من تداعياتها، على رأسها دعم 
اإلجراءات  وكذلك  المحلي،  المنتج  ودعم  اإلنتاج،  مدخالت 
جاز  إن  األسعار  انفالت  وع��دم  السوق،  بضبط  المتعلقة 
التعبير، وتحويل المخالفين إلى القضاء ... اإلمكانات المالية 
عدم  يعني  ال  هذا  لكن  جدًا،  ومتواضعة  قليلة  للحكومة 
البحث عن إجراءات ما نكون قادرين على تنفيذها والدفاع 

عنها.
فيما  التجار  على  الرقابة  برلمانية":  ل�"آفاق  ناجي  وأكد 
يتعلق بااللتزام باألسعار الواردة في الالئحة اإلرشادية التي 
العام،  مدار  على  متواصلة  وهي  مستمرة،  الوزارة  تضعها 
المختصة  للجهات  ملتزم  غير  تاجر  أي  تحويل  يتم  حيث 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه، الفتًا إلى أن هذه الرقابة 

غير الموسمية تحقق نتائج إيجابية كثيرة.
عبر  السلع  دع��م  الحكومة  في  قررنا  ناجي:  وأض��اف 
ذلك  ولتحقيق  الوطني،  والمنتج  اإلن��ت��اج  خطوط  دع��م 
خذنا قرارات عدة، من بينها تفضيل المنتج الوطني في 

ّ
ات

العطاءات الحكومية، ولو كان ثمنها أعلى بنسبة تصل إلى 
بشكل  انعكس  وهذا  الفلسطينية،  غير  السلع  من   %15
واضح وإيجابي على المستهلك، فسلع المواد األساسية لم 
ترتفع على مدار عام، باستثناء ارتفاع أسعار الدواجن، الذي 
السلع  من  الكثير  أسعار   ... االنخفاض  وعاود  موسميًا  كان 
األساسية، كاألرز والسكر والزيوت، انخفض بشكل ملموس، 
ف�"شوال" األرز سعة 25 كيلوغرامًا انخفض من 110 شواكل 
خمسة  سعة  المحلي  القلي"  و"زيت  شيكاًل،   98 أو   97 إلى 
لترات انخفض من 45 شيكاًل إلى 37 شيكاًل وأحيانًا أقل، 
وهذا ناتج عن سياسة دعم المنتج الوطني بما يسمح زيادة 
الشديد،  لألسف  لكن  الفلسطينية.   السوق  في  حصته 
مكوناته،  من  العديد  أو  الفلسطيني،  التجاري  القطاع  فإن 
ال تجيد الترويج لمنتجاتها بشكل جيد يساعد على جذب 
المستهلك الفلسطيني، وأكبر مثال على ذلك عدم استثمار 
لمبادرات  فرصة  أكبر  يعد  ال��ذي  المبارك،  رمضان  شهر 
السوق  السلع األساسية في  كهذه.  ومع ذلك، فإن أسعار 
األسواق  في  بأسعارها  مقارنة  جدًا  مقبولة  الفلسطينية 

الدولية.  هذا جيد، ونسعى إلى األفضل.
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إذا نظرنا إلى المشهد في فلسطين والوطن العربي 
اليوم، نجد متضادات، بعضه����ا يدفع باتجاه التفتت 
والتجزئة، وبعضها يس����عى إل����ى تحقيق الوحدة من 

أجل التغيير واإلصالح والثورة.
فمن جه����ة، لم يش����هد الوط����ن العرب����ي لعقود 
خلت، ظاهرة مثل التي نراه����ا اليوم: تفتت الهويات 
لنزاعات  والوالءات، تش����رذم األه����داف، اس����تحضار 
متحوصلة اس����تجلبت من كهوف من ألف عام مضت؛ 
ُسّنة وشيعة، علويين ودروز، بهائيين وسلفيين وقبط 
وف����رس وأكراد وعرب.  تفتت ال مثي����ل له في الذاكرة 
الحية، وأولويات غير تلك التي طمح إليها العرب طيلة 

قرن من الزمن.
يقابل هذا مش����هد آخر، مش����هد ميادين التحرير: 
حري����ة، كرامة، عدالة اجتماعية.  وح����دة وطموح وأمل 
ومس����عى. وحدة هدف.  ثورة وثورة مضادة.  وإذا كان 
ي ب�«الربي����ع العربي« قد تحول  البعض يرى أن ما ُس����مِّ
إلى »خريف« أو حتى »ش����تاء«، فإن العين التي تحيط 
بتاريخ ثورات الشعوب ترى جليًا أن »الثورة المضادة« 

كانت دائمًا مرافقة ألي مسعى للتغيير الجذري.
فالثورات تبدأ وال أح����د يعرف تمامًا متى تنتهي، 
وكي����ف تنته����ي، ولكننا نع����رف أنها تم����ر بمراحل، 
وكل مرحل����ة لها س����ماتها وخصائصه����ا وقضاياها 
وصراعاتها.  ولكن، يبقى محركها األساس����ي هو إرادة 
الشعوب متى تحررت من األغالل التي كبلها بها حاجز 

الخوف.
غير أن واقع التجزئة في فلس����طين يختلف نوعيًا 
عن بعض عناصر المش����هد العربي.  إنه تجزئة شعب 
بأكمله: داخل وخارج، ثم داخل، وداخل الداخل؛ ثالثة 
أجيال توات����رت في ظل هذا الواقع من����ذ العام 1948.  
عل����ى الرغم من ذل����ك، فإنه ليس مش����هدًا طائفيًا أو 
مذهبيًا أو عرقيًا تتفتت من جرائه الهويات والوالءات.  
فالتحدي الماثل أمام الفلسطينيين اليوم، يكمن في 
كيفية اس����ترداد وحدتهم السياسية لغرض تحقيق 
أهدافهم األخ����رى، كيف يمكن »إعادة مجمل التجربة 
الفلسطينية إلى االعتبار« بعد أن نابها التفتت بفعل 
مساعي التسوية المختلفة انتهاًء بفشل مسار أوسلو 

الذي ضاعف من هذا التفتت؟
سيسعى هذا المؤتمر الس����نوي التاسع عشر إلى 
إلقاء الضوء على بعض هذه المحاور عربيًا وفلسطينيًا، 
وإلى استخالص العبر من الواقع الحالي، ونقد جوانب 
محددة من����ه، لعل في ذلك م����ا يقّوم الرؤي����ة، وينّبه 
إلى مزالق االس����تغراق في صراع����ات اللحظة وتفتت 

قضاياها.

المؤتمر السنوي التاسع عشر

التفتت والتجزئة في مواجهة الثورة .. فلسطين والعالم العربي
ه- 6 و7 أيلول/سبتمبر 2013

ّ
رام الل

نبذة عن المؤتمر
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عشرون عاما على » أوسلو«
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االآراء الواردة ال تعرب بال�شرورة عن راأي موؤ�ش�شتي »مواطن« و»هيرن�ش بل«. 

مواطن، املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطيةي�شدر هذا العدد �شمن اتفاقية تعاون مع موؤ�ش�شة »هيرن�ش بل«- اأملانيا.

رام اهلل، �ش:ب:1845 تلفون:   2951108 - 2 -)972( فاك�ش:2960285 - 2 -)972( 

muwatin@muwatin.org بريد الكرتوين

من إصدارات مواطن لعامي  2013-2012

الفلسطينيون على جانبي الخط األخضر

 في ظروف سياسية متغّيرة

تحرير: حسن خضر
الراهن  ال��واق��ع  تشخيص  معرض  في 

للشعب الفلسطيني في فلسطين االنتدابية 

وخارجها، يلتقي المشاركون في ورشة العمل 

وجود  فكرة  حول  الكتاب  هذا  في  المنشورة 

ومجتمعات  ديمغرافية  لكتل  خصوصيات 

النكبة،  بعد  ن��ش��أت  ك��ب��رى،  فلسطينية 

وأسهمت في تعميقها العوائق الجغرافية، 

التي خلقت االنفصال على مدار عقود طويلة، 

بحكمها  نشأت  التي  السياسية  والعوائق 

تخص  محلية  وب��رام��ج  واهتمامات  هموم 

والسياسية،  واالجتماعية،  الوجودية،  لحاجاتها  وتستجيب  تلك،  أو  الكتلة  هذه 

بطريق مختلفة. ومع ذلك تتعدد اآلراء واالجتهادات بشأن مدى مركزية ومناعة تلك 

الخصوصيات في حال تّوفر المشروع الوطني الُمّوَحد والُموِحد، بل ويصل البعض إلى 

حد القول إن غياب هذا المشروع أسهم وُيسهم في تكريسها.

وعلى الرغم من حقيقة أن األفكار واالجتهادات المطروحة في هذه الورشة تصدر 

عن مثقفين وعاملين في الحقل العام، يعّبرون عن وجهات نظر فردية، وغير ُمتحزبة، 

إال أنها تمثل مرآة عاكسة لما يطرحه الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم 

من أسئلة، وما ينتابهم من قلق في الوقت الحاضر. وبهذا المعنى تكتسب أهمية 

الواسعة وحسب، ولكن من جانب إسهامها  التمثيلية  فائقة ال من جانب طاقتها 

مسائل  ومجابهة   في  الخوض  على  الفلسطيني  السياسي  التفكير  تحريض  في 

إشكالية وشائكة أيضًا.

مداخالت حول الدين والديمقراطية 
والدولة المدنية

تحرير: رجا بهلول
 كتب كثير من المفكرين العرب والمسلمين 
التي نريد؟«، وقد شهدت  الدولة  »ما  حول سؤال 
الثورات  اندالع  منذ  األخص  وعلى  األخيرة،  اآلونة 
العربي«،  »الربيع  ب  يعرف  غدا  فيما  الشعبية 
كوكبة  إلى  المدنية«  »الدولة  مفهوم  انضمام 
اإلسالمية«،  »الدولة  على  المشتملة  المفاهيم 
الديمقراطية«،  و»الدولة  العلمانية«،  و»الدولة 
المفهوم  هذا  انضمام  ولكن  الدينية«.  و»الدولة 

الجديد قد زاد الطين بلة. فهو وإن بدا ألول وهلة كما لو كان نقطة التقاء بين المنادين 
بعلمانية الدولة، والمنادين بالمرجعية الدينية للسياسة، إال أنه يعاني، ولدرجة أكبر، 

من الغموض الذي تتسم به معظم األفكار المنادية بهذا النمط أو ذاك من الحكم.
على  معظمها  في  ظهرت  التي  المناقشات  من  ع��ددًا  الكتاب  هذا  يجمع 
صفحات اإلنترنت في الفترة األخيرة. وتتمحور هذه المناقشات، في مجملها، حول 
 في الوقت 

ً
مفهوم الدولة المدنية. من المأمول به أن تساهم مطالعتها مجتمعة

الحاضر ) أي في سياق الحراك السياسي العربي الحاصل، والنقاشات التي يثيرها 
في وسائل اإلعالم المختلفة(، في جالء األفكار، وتبيان مواقع االختالف، وتحديد 

أفق البدائل الممكنة التي يمكن أن يرجح اإلنسان بينها.

سلسلة تقارير دورية 

أوراق في النظام السياسي 
الفلسطيني وانتقال السلطة

وعمل  ونقاش  ت��داول  نتاج  الكتاب  ه��ذا 

المؤسسة  مواطن؛  في  السياسات  أبحاث  لجنة 

تعمل  التي  الديمقراطية،  لدراسة  الفلسطينية 

العام 1999 على إصالح قوانين تؤثر  كلجنة منذ 

السياسي  النظام  طبيعة  على  رئيسي  بشكل 

الفلسطيني، وتعيق أو تضعف تحوله إلى نظام 

اقتراح  في  اللجنة  عمل  آلية  وتكمن  ديمقراطي. 

نصوص محددة، إما على شكل قوانين، أو تعديل 

داخلية  ولوائح  أنظمة  وإم��ا  منها،  بعض  على 

ضرورية، سواء أكان ذلك يتعلق بعمل السلطة التشريعية، أم التنفيذية، أم القضائية.

السياسي  النظام  بتجربة  األول  الجزء  يعنى  جزأين؛  من  الكتاب  هذا  يتكّون 

الفلسطيني الذي وصل طريقًا مسدودًا منذ االنقسام السياسي في سنة 2007 ، ويقدم 

جملة من المبادئ األساسية التي يجب أن يتضّمنها، وأن يقوم عليها النظام السياسي 

الفلسطيني، والتي يجب أن تنعكس بشكل مناسب في الدستور الفلسطيني القادم. 

ل هذه المبادئ مجموعة من االفتراضات األساسية والقواعد االمة التي يجب االتفاق 
ّ
تمث

ل، في حال االتفاق عليها، المرجعية 
ّ
عليها قبل البدء في صياغة أي دستور، بحيث تشك

لعملية الصياغة. إن النظام السياسي، كما تم وضعه في القانون األساسي الفلسطيني، 

لم يعد قادرًا على تلبية متطلبات تطور الوضع الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل، 

السياسي  االنقسام  حالة  ظل  وفي  االنتقالية،  للمرحلة  زمني  سقف  أي  وجود  وعدم 

والجغرافي. وبالتالي، باتت هناك حاجة إلعادة النظر في هذا النظام.

أما الجزء الثاني من هذا الكتاب، فيعنى بتحديد الثغرات التي بانت بعد انتخابات 

تهدف  والتي  لها،  حلول  واقتراح   ،2006 الثاني/يناير  كانون  في  التشريعي  المجلس 

إلى جعل التداول على السلطة ليس سلميا فحسب، وإنما خاٍل ما أمكن ذلك من ثغرات 

وتوضح  تحدد  داخلية  ولوائح  بأنظمة  وانتهاء  األساسي،  القانون  من  ابتداًء  قانونية، 

وتنظم التداول على السلطة بعد كل دورة انتخابية للمجلس التشريعي.

هو  تذكر،  كبيرة  عقبات  دون  السلطة  على  التداول  إن  القول  يمكن  أعم،  وبشكل 

أعراف وتقاليد غير مكتوبة، إضافة  التي لها  المستقرة  السياسية  من سمات األنظمة 

وسلس.  بشكل سلمي  التداول  هذا  يتم  أن  تكفل  مدونة  داخلية  وأنظمة  قوانين  إلى 

وقد مرت دول عدة بهذه المرحلة بعد فترات طويلة من عدم االستقرار، أو حتى الصراع 

الداخلي أحيانًا، إلى أن انتهى بها األمر إلى ما هي عليه اآلن بعد عقود طويلة، وأحيانًا 

قرون من الزمن.

نحو قانون ضمان اجتماعي لفلسطين
تأتي متابعة مؤسس���ة »مواطن« عبر فريق بحثي 

متخصص لموضوع الضم���ان االجتماعي من منطلقين 

أساس���يين: األول، يتعل���ق بحق���وق المواطنة كما هي 

متعارف عليه���ا اليوم، وكما هي مضمنة في المواثيق 

الدولي���ة. والثاني، أن أي نظام سياس���ي يس���عى إلى 

أن يك���ون ديمقراطيًا لن يس���تقر دون وجود حد أدنى 

ز النزعة 
ّ
من الضمانات االجتماعية، وأن غيابها س���يعز

الس���لطوية في الحكم, واالعتماد على القمع المباش���ر 

أحيانًا، بوجود تفاوت كبير بين الطبقات الناجم عن عدم إيفاء الحاجات األساسية للمواطنين.

توجد أخطاء كثيرة شائعة حول الضمان االجتماعي نشير منها إلى خطأين: األول أن 

فلسطين ليست »السويد«، والضمانات االجتماعية هي للدول الثرية، أو هكذا يقال. الخطأ 

يتعلق  هنا  الموضوع  كهذا.  برنامج  على  له  مالية  مقدرة  ال  فقير  بلد  فلسطين  أن  الثاني 

بأولويات موازنة الحكومة وكيفية توزيعها وما هي المبادئ والقيم المفترضة ضمنًا في 

توزيع الموازنة. إن وجود نظام مدروس وكفء ومخطط له بشكل جيد للضمان االجتماعي، 

من  العديد  جهود  تثمر  أن  األمل  ويحدونا  وأخالقي.  حقوقي  ومطلب  مجتمعية  حاجة 

مؤسسات وأطر تمثيلية ونقابات متنوعة، إضافة إلى دعم األحزاب السياسية والحكومة 

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

سلسلة دراسات وأبحاث 

موقع حركات اإِلسالم الّسياسي 

عبّية العربّية
ّ

ورات الش
ّ
في الث

منذر مشاقي 
اإلسالم  حركات  عالقة  في  الكتاب  هذا  يبحث 

زاويتين  من  العربي  الربيع  ب��ث��ورات  السياسي 

الفعلي  المشاركة  بحجم  متعلقة  أوالهما  اثنتين؛ 

التونسية  الثورتين  من  كل  في  الحركات  لتلك 

الحراك  ذلك  في  الحقيقي  وبموقعها  والمصرية 

الشعبي، والبحث فيما إذا كان اإلسالميون هم قادة ذلك الحراك ومفجروه، أم أنهم 

مستقبل  الستشراف  محاولة  فهي  الثانية  أّما  منه.  الخلفية  الصفوف  في  كانوا 

الدور المرتقب لحركات اإلسالم السياسي في مرحلة ما بعد الثورات، ثم التعرف 

من  السياسي  اإلسالم  حركات  حضور  كان  فقد  يريدون.  التي  الدولة  شكل  على 

بين  كبيرة  تونس ومصر هو ساحة سجال  الثورة في كل من  فعاليات  عدمه في 

المتابعين للثورة. فما أن انطلقت الثورة حتى انطلق معها سيل من الكتابات حول 

الدور، وبعضها كان  دور اإلسالميين فيها، فبعضها كان متسائاًل عن حجم ذلك 

إن شاركوا فقد شاركوا على  وأنهم  مشككًا بحضور اإلسالميين من حيث األصل، 

تساؤل  هو  التساؤل  ذلك  يكن  ولم  رين. 
ّ
متأخ وصلوا  فقد  حضروا  وإن  استحياء، 

موضوعي هدفه كتابة تأريخ محايٍد للثورة، بل كان هدف معظمه هو نفي مسؤولية 

اإلسالميين عن نجاحات الثورة وإنجازاتها، سواء أكانوا حقًا مسؤولين عنها أم غير 

ذلك، ذلك ألن اإلقرار بمشاركة اإلسالميين الفاعلة في الثورة، له ما بعده من تسليم 

بحضور اإلسالميين في النظام المنشود في عهد ما بعد الثورة. فالمشاركة الفاعلة 

في الثورة هي بوابة العبور إلى المستقبل السياسي.

سلسلة دراسات وأبحاث

“قانون” التشريع و”قانون” الحرية

هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون؟

عاصم خليل
به  الذي صدحت  الشعار  ...”. هذا هو  يريد  “الشعب 

العربية  المدن  ساحات  في  تجمعوا  ممن  الماليين  حناجر 

أراد  مما  بعضا  العربية”  “الثورات  حققت  لقد  المختلفة. 

ممثلة  وغير  أنظمة طاغية  رموز  إسقاط  الشعب، من خالل 

للشعب ومحاكمتهم، كما أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين اإلقليمي والعالمي.

وبغض النظر عن أسباب هذه الثورات، وعن العوامل التي أدت إلى قيامها في دول 

دون أخرى، وعن وتيرتها، وأسباب نجاح بعضها وفشل غيرها، ودور الفاعلين الرئيسيين 

البحث  هذا  ُيعنى  حققتها،  التي  النتائج  وعن  العسكرية،  المؤسسة  وبخاصة  فيها، 

المبادئ،  بعض  هيمنة  ظل  في  وبخاصة  العربية،  الثورات  يواجه  الذي  الخطر  بنقاش 

مثل السيادة الشعبية، أو السيادة الوطنية.  الخطر هنا هو االهتمام بالحرية السياسية، 

وإعطاؤها المركزية على حساب أي اعتبارات اخرى، وهو ما سيؤدي إلى اختزال الحرية 

أن  باعتبار  الفردية،  الحريات  على  تدريجيا  تطغى  بحيث  الحريات،  لباقي  السياسية 

القرار السياسي، وبالتالي مشاركتهم في صقل “اإلرادة  المواطنين في صنع  مشاركة 

العامة”، تمنح السلطة الوطنية الحق في تجاوز األفراد في خدمة الجماعة (أو على األقل 

األكثرية الحاكمة)، وتجاوز المصالح الخاصة لخدمة المصلحة العامة.  فبما أن الشعب 

هو الذي يقرر اآلن، وبما أن إرادة الدولة هي إرادة الشعب، فكيف يمكن تقييد إرادته؟ 

وكيف يمكن ترويض قوته وبطشه؟ وكيف يمكن القبول بغير إرادة الشعب الواحدة؟ 

يرفضون فكر  أفراد  أو  أقليات  قبل  الصف من  الخروج عن  قبول  أو  تبرير  وكيف يمكن 

الشعب المهيمن؟ وكيف نتعامل مع المختلفين عن األكثرية، بسبب العرق، أو الدين، 

أو اللعة، أو الثقافة، كيف نتعامل مع توجهات فردية دينية وفكرية وجنسية، في حال 

كانت مستهجنة أو مرفوضة بالنسبة للغالبية العظمى؟ 

هذه وغيرها من األسئلة، ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنها، من خالل اقتراح 
مفهوم مرتبط بالدستور (constitutionalism) ال يوجد له رديف متفق عليه بالعربية، 
ويعبر عن مجموع القيم العليا التي يجب على الدستور أن يحتويها، لكي يكون منسجماً 
األساس  في  المكتوب  الدستور  تبني  يبرر  الذي  المعياري،  اإلطار  ذلك  مع  معها؛ 

والتمسك به.

دراسات في الديمقراطية

و وسائط اإلعالم

تحرير و إعداد: لينة الجيوسي
ال��ك��ت��اب دراس����ات تعالج  ي��ق��دم ه��ذا 

بين  العالقة  إلشكالية  المختلفة  الجوانب 

عددًا  ويضم  والديمقراطية.  اإلعالم  وسائط 

من أهم الدراسات التي صدرت باإلنجليزية، 

في  الباحثين  أه��م  م��ن  ل��ع��دد  ون��ص��وص��ًا 

أو  جانبًا  عالجوا  الذين  اإلعالمية  الدراسات 

بعض  أيضًا  يضم  كما  الموضوع،  من  آخر 

النصوص تحت  الجديدة. وتندرج  الدراسات 

هذه  حول  للسجال  الفلسفي  اإلط��ار  رسمت  نصوص  من  مختارات  ستة:  أب��واب 

السياسية، ونصوص تطرح  الفلسفة  اليوم نصوصًا أساسية في  العالقة، وتعتبر 

مقاربات نظرية مختلفة، وأخرى تتطرق إلى عالقة الدولة والسوق مع وسائط اإلعالم 

على  الجديدة  الرقمية  التقنيات  تأثير  حول  ودراس��ات  العالقة،  هذه  وتداعيات 

المجال العام وعلى قضية الديمقراطية، وأخرى تناقش هذه العالقة في سياقها 

الدولي. أما الباب األخير، فيضم دراسات حالة تركز على بلدان أو مجموعات معينة 

أو مراحل وتحوالت تاريخية محددة. ويضم الكتاب أيضًا مسردًا ألهم المصطلحات 

إلى مجاالت بحثية مختلفة  الحال، تنتمي  التي، بطبيعة  بالموضوع،  العالقة  ذات 

تتقاطع وتتشابك في الدراسات التي تتمحور حول وسائط اإلعالم.
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هذا الكتاب
هذا الكتاب نتاج تداول ونقاش وعمل جلنة أبحاث السياسات في مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الدميقراطية، التي تعمل كلجنة منذ العام 1999 على إصالح قوانني تؤثر بشكل رئيسي على طبيعة 
النظام السياسي الفلسطيني، وتعيق أو تضعف حتوله إلى نظام دميقراطي.  وتكمن آلية عمل اللجنة 
في اقتراح نصوص محددة، إما على شكل قوانني، أو تعديل على بعض منها، وإما أنظمة ولوائح 

داخلية ضرورية، سواء أكان ذلك يتعلق بعمل السلطة التشريعية، أم التنفيذية، أم القضائية.
يتكّون هذا الكتاب من جزأين؛ يعنى اجلزء األول بتجربة النظام السياسي الفلسطيني الذي وصل 
طريقاً مسدوداً منذ االنقسام السياسي في سنة 2007، ويقدم جملة من املبادئ األساسية التي 
أن تنعكس بشكل  الفلسطيني، والتي يجب  السياسي  النظام  أن يتضّمنها، وأن يقوم عليها  يجب 
املبادئ مجموعة من االفتراضات األساسية  القادم.  متثّل هذه  الفلسطيني  الدستور  مناسب في 
والقواعد العامة التي يجب االتفاق عليها قبل البدء في صياغة أي دستور، بحيث تشّكل، في حال 
االتفاق عليها، املرجعية لعملية الصياغة.  إن النظام السياسي، كما مت وضعه في القانون األساسي 
الفلسطيني، لم يعد قادراً على تلبية متطلبات تطور الوضع الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل، 
وعدم وجود أي سقف زمني للمرحلة االنتقالية، وفي ظل حالة االنقسام السياسي واجلغرافي.  

وبالتالي، باتت هناك حاجة إلعادة النظر في هذا النظام.
أما اجلزء الثاني من هذا الكتاب، فيعنى بتحديد الثغرات التي بانت بعد انتخابات املجلس التشريعي في 
كانون الثاني/يناير 2006، واقتراح حلول لها، والتي تهدف إلى جعل التداول على السلطة ليس سلمياً 
فحسب، وإمنا خاٍل ما أمكن ذلك من ثغرات قانونية، ابتداًء من القانون األساسي، وانتهاء بأنظمة ولوائح 

داخلية حتدد وتوضح وتنظم التداول على السلطة بعد كل دورة انتخابية للمجلس التشريعي.
وبشكل أعم، ميكن القول إن التداول على السلطة دون عقبات كبيرة تذكر، هو من سمات األنظمة 
السياسية املستقرة التي لها أعراف وتقاليد غير مكتوبة، إضافة إلى قوانني وأنظمة داخلية مدونة 
تكفل أن يتم هذا التداول بشكل سلمي وسلس.  وقد مرت دول عدة بهذه املرحلة بعد فترات طويلة 
من عدم االستقرار، أو حتى الصراع الداخلي أحياناً، إلى أن انتهى بها األمر إلى ما هي عليه اآلن 

بعد عقود طويلة، وأحياناً قرون من الزمن.

ISBN 978-9950-312-73-9
مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية

لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

سلسلة تقارير دورية
أوراق في النظام السياسي الفلسطيني
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هذا الكتاب
“الشعب يريد ...”.  هذا هو الشعار الذي صدحت به حناجر املاليني ممن جتمعوا في ساحات املدن العربية 
املختلفة.  لقد حققت “الثورات العربية” بعضاً مما أراد الشعب، من خالل إسقاط رموز أنظمة طاغية وغير 

ممثلة للشعب ومحاكمتهم، كما أثارت اهتماماً واسعاً على املستويني اإلقليمي والعاملي.

وبغض النظر عن أسباب هذه الثورات، وعن العوامل التي أدت إلى قيامها في دول دون أخرى، وعن وتيرتها، 
وأسباب جناح بعضها وفشل غيرها، ودور الفاعلني الرئيسيني فيها، وبخاصة املؤسسة العسكرية، وعن 
النتائج التي حققتها، ُيعنى هذا البحث بنقاش اخلطر الذي يواجه الثورات العربية، وبخاصة في ظل هيمنة 
السياسية،  باحلرية  االهتمام  هو  هنا  اخلطر  الوطنية.   السيادة  أو  الشعبية،  السيادة  مثل  املبادئ؛  بعض 
وإعطاؤها املركزية على حساب أي اعتبارات أخرى، وهو ما سيؤدي إلى اختزال احلرية السياسية لباقي 
القرار  صنع  في  املواطنني  مشاركة  أن  باعتبار  الفردية،  احلريات  على  تدريجياً  تطغى  بحيث  احلريات، 
السياسي، وبالتالي مشاركتهم في صقل “اإلرادة العامة”، مينح السلطة الوطنية احلق في جتاوز األفراد 
في خدمة اجلماعة )أو على األقل األكثرية احلاكمة(، وجتاوز املصالح اخلاصة خلدمة املصلحة العامة.  فبما 
أن الشعب هو الذي يقرر اآلن، ومبا أن إرادة الدولة هي إرادة الشعب، فكيف ميكن تقييد إرادته؟ وكيف ميكن 
ترويض قوته وبطشه؟ وكيف ميكن القبول بغير إرادة الشعب الواحدة؟ وكيف ميكن تبرير أو قبول اخلروج 
عن الصف من قبل أقليات أو أفراد يرفضون فكر الشعب املهيمن؟ وكيف نتعامل مع املختلفني عن األكثرية، 
بسبب العرق، أو الدين، أو اللغة، أو الثقافة؟ كيف نتعامل مع توجهات فردية دينية وفكرية وجنسية، في 

حال كانت مستهجنة أو مرفوضة بالنسبة للغالبية العظمى؟

هذه وغيرها من األسئلة، ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنها، من خالل اقتراح مفهوم مرتبط بالدستور 
)constitutionalism( ال يوجد له رديف متفق عليه بالعربية، ويعبر عن مجموع القيم العليا التي يجب 
على الدستور أن يحتويها، لكي يكون منسجماً معها؛ مع ذلك اإلطار املعياري، الذي يبرر تبني الدستور 

املكتوب في األساس والتمسك به.

عاصم خليل
أستاذ مشارك في القانون، عميد كلية احلقوق واإلدارة العامة في جامعة بيرزيت، ومدير سابق ملعهد إبراهيم 
القانون  الدكتوراه من جامعة فريبورغ )سويسرا( في  الدولية.  حاصل على شهادة  للدراسات  لغد  أبو 
العام، وبكالوريوس وماجستير في القانون من جامعة الالتران )إيطاليا(، وماجستير في اإلدارة العامة 
من املدرسة الوطنية لإلدارة )فرنسا(.  نشر أبحاثاً عدة في القانون الدستوري والقانون الدولي لالجئني 
في مجالت محكمة أهمها املجلة الدولية للقانون الدستوري، واملجلة الدولية لقانون الالجئني، الصادرتان 

عن جامعة أكسفورد.

ISBN 978-9950-312-75-3
مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية
لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

ســلـسلة دراسات وأبحاث

“قانون” التشريع و“قانون” احلرية

هل الدميقراطية بديل عن حكم القانون؟

عاصم خليل
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هذا الكتاب
يبحث هذا الكتاب في عالقة حركات اإلسالم السياسي بثورات الربيع العربي من زاويتني اثنتني؛ 
واملصرية  التونسية  الثورتني  من  كل  في  احلركات  لتلك  الفعلي  املشاركة  بحجم  متعلقة  أوالهما 
ومبوقعها احلقيقي في ذلك احلراك الشعبي، والبحث فيما إذا كان اإلسالميون هم قادة ذلك احلراك 
ومفجروه، أم أنهم كانوا في الصفوف اخللفية منه.  أّما الثانية فهي محاولة الستشراف مستقبل 
الدور املرتقب حلركات اإلسالم السياسي في مرحلة ما بعد الثورات، ثم التعرف على شكل الدولة 
التي يريدون.  فقد كان حضور حركات اإلسالم السياسي من عدمه في فعاليات الثورة في كل 
من تونس ومصر هو ساحة سجال كبيرة بني املتابعني للثورة.  فما أن انطلقت الثورة حتى انطلق 
معها سيل من الكتابات حول دور اإلسالميني فيها، فبعضها كان متسائالً عن حجم ذلك الدور، 
وبعضها كان مشككاً بحضور اإلسالميني من حيث األصل، وأنهم إن شاركوا فقد شاركوا على 
استحياء، وإن حضروا فقد وصلوا متأّخرين.  ولم يكن ذلك التساؤل هو تساؤل موضوعي هدفه 
كتابة تأريخ محايٍد للثورة، بل كان هدف معظمه هو نفي مسؤولية اإلسالميني عن جناحات الثورة 
وإجنازاتها، سواء أكانوا حقاً مسؤولني عنها أم غير ذلك، ذلك ألن اإلقرار مبشاركة اإلسالميني 
الفاعلة في الثورة، له ما بعده من تسليم بحضور اإلسالميني في النظام املنشود في عهد ما بعد 

الثورة.  فاملشاركة الفاعلة في الثورة هي بوابة العبور إلى املستقبل السياسي.

منذر مشاقي
حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة املعمارية من جامعة النجاح الوطنية سنة 1998، ثم 
على شهادة املاجستير في الدميقراطية وحقوق اإلنسان من جامعة بيرزيت سنة 2011.  ناشط 
سياسي ونقابي، كان رئيساً ملجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية سنة 1995.  اعتقل مرات 
عديدة لدى سلطات االحتالل، وقد أمضى في االعتقال سنوات عدة، وهو باحث وكاتب في قضايا 
السياسة والفكر السياسي، وبخاصة تلك املتصلة باإلسالم السياسي، وله أبحاث ودراسات في 

هذا املجال، وهو مقيم في مدينة رام الله.

ISBN 978-9950-312-74-6
مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية
لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

ســلـسلة دراسات وأبحاث

موقع حركات اإِلسالم الّسياسي

في الّثورات الّشعبّية العربّية
دراسة حالة: مصر وتونس

مــنــذر مشـــاقـي

سلسلة التجربة الفلسطينية

شيوعيون في فلسطين: شظايا تاريخ منسي

موسى البديري

قيد  عملية  دائمًا  هي  الجماعية  ال��ذاك��رة 

التشكل. يطمح هذا الكتاب إلى تقديم مساهمة 

النساء  األفراد،  ذاكرة هؤالء  إنقاذ  نحو  متواضعة 

تخطوا  ممن  وي��ه��ودًا،  ع��رب��ًا  وال��رج��ال،  منهم 

يتجاوز  عالم  تخّيل  على  وت��ج��رؤوا  جماعتهم 

الكادحون  يحرر  عالم  القومية،  والكراهية  العداء 

بسعيهم  أنفسهم،  وفالحين،  عمااًل  الناس،  من 

اجتماعي  لنظام  مؤسسين  الذاتي،  وجهدهم 

يعيشون  من  كل  صفوفه  بين  جامع  والمساواة،  االجتماعية  العدالة  على  قائم 

بكدحهم ويقاومون استغالل اآلخرين لهم.

بين ثنايا هذه الصفحات، شظايا من التاريخ، تسلط ضوءًا على من هم هؤالء 

األشخاص؛ حياتهم ودوافعهم للنشاط السياسي، كما تكشف عن المحددات التي 

العادل وأسسه،  الحل  الصراع في فلسطين، وتصوراتهم لشكل  اعتبروها أساس 

 لتلك الفترة؛ من خالل سرد جزء 
ً
ضمن جملة أخرى من القضايا، وتتيح، أيضًا، قراءة

من القصص الشخصية لنشطاء الحزب؛ سواء ما يتعلق منها بطبيعة انخراطهم 

السياسية،  الحزب  لمواقف  قراءة  ما قدموه من  أو من خالل  السياسي،  العمل  في 

السرية  والصحف  والكتيبات،  والمجالت،  والبيانات،  المنشورات،  عنها  عبرت  كما 

والعلنية الصادرة عن الحزب.

شــيـوعـيـون  فـي  فـلســطـيـن
شظايا  تـاريـخ  مـنســي
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ISBN 978-9950-312-72-2
مــــواطن املؤسســــة الفلسـطينية
لــدراســــــــــــــــة الـدميقـــــــــــــراطيــــــة 

ســلســـلة التجربة الفلسطينية

هـذا الـكــتـاب

إلى تقدمي  الكتاب  التشكل.  يطمح هذا  الذاكرة اجلماعية هي دائماً عملية قيد 
والرجال،  منهم  النساء  األفراد،  هؤالء  ذاكرة  إنقاذ  نحو  متواضعة  مساهمة 
عرباً ويهوداً، ممن تخطوا جماعتهم وجترؤوا على تخيّل عالم يتجاوز العداء 
والكراهية القومية، عالم يحرر الكادحون من الناس، عماالً وفالحني، أنفسهم، 
بسعيهم وجهدهم الذاتي، مؤسسني لنظام اجتماعي قائم على العدالة االجتماعية 
واملساواة، جامع بني صفوفه كل من يعيشون بكدحهم ويقاومون استغالل 

اآلخرين لهم.

على من هم هؤالء  التاريخ، تسلط ضوءاً  الصفحات، شظايا من  ثنايا هذه  بني 
احملددات  عن  تكشف  كما  السياسي،  للنشاط  ودوافعهم  حياتهم  األشخاص؛ 
العادل  احلل  لشكل  وتصوراتهم  فلسطني،  في  الصراع  أساس  اعتبروها  التي 
وأسسه، ضمن جملة أخرى من القضايا، وتتيح، أيضاً، قراءًة لتلك الفترة؛ من 
خالل سرد جزء من القصص الشخصية لنشطاء احلزب؛ سواء ما يتعلق منها 
بطبيعة انخراطهم في العمل السياسي، أو من خالل ما قدموه من قراءة ملواقف 
احلزب السياسية، كما عبرت عنها املنشورات، والبيانات، واملجالت، والكتيبات، 

والصحف السرية والعلنية الصادرة عن احلزب.

موسى البديري أستاذ جامعي، يعيش في القدس.

مــوســى الـبــديــري


