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بـ ــزمـ ــن زه ـ ـيـ ــد وعـ ـمـ ـل ــت «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة»
ع ـل ــى م ـب ــادل ـت ـه ــا مـ ــع ع ـ ــدم مــوق ـع ـهــا
االستراتيجي مقارنة بموقع الواحة!
وقــال «صــاحــب امل ـشــروع» إن «عملية

املـبــادلــة تمت بـنـ ً
ـاء على رغـبــة سلطة
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـح ـي ــث تـ ـج ــري امل ـب ــادل ــة
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو  18دون ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــن أرض
ال ــواح ــة م ـقــابــل إع ـط ــاء ال ـح ـكــومــة 19

دون ـم ــا ف ــي مـنـطـقــة امل ـ ـحـ ــررات ،وذل ــك
بموافقة الــوزارات املتخصصة ممثلة
باإلسكان ثم سلطة األراضي والحكم
املـحـلــي وبـلــديــة بـيــت اله ـيــا فــي زمــن
السلطة السابقة قبل .»2006
أراض لــ«األخـبــار» أن
وأكــد مستثمر
ٍ
قيمة األراض ــي الـتــي جــرت مبادلتها
مع الواحة هي أقــل بكثير من ناحية
ال ـق ـي ـمــة وال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،وه ـ ــو م ــا ي ـ ّ
ـرج ــح
ف ــرض ـي ــة وجـ ـ ــود ش ـب ـه ــات فـ ـس ــاد فــي
عملية املبادلة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ف ــي
«السلطة» ،رفــض الكشف عــن اسمه،
أن عـمـلـيــة امل ـبــادلــة ج ــاءت ب ـق ــرار من
رئيس «سلطة األراضــي» آنذاك فريح
أبــو مــديــن ،دون الـعــودة إلــى الرئيس
محمود عباس ،على عكس ما يخوله
القانون ويضبطه بشأن التصرف في
األراضي الحكومية للرئيس فقط.
ومن بني القضايا التي لم يعثر على
أوراق ثـبــوتـيــة بـشــأنـهــا ،بـحـســب ما
علمت «األخـبــار» ،تبرز قضية شركة
«ال ـ ـسـ ــاحـ ــل» ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـل ـك ـت ـهــا سـهــى
عــرفــات أرمـلــة الــرئـيــس الــراحــل ياسر
عــرفــات ومحمد رشـيــد رجــل األعـمــال
املـ ـطـ ـل ــوب لـ ــ«الـ ـسـ ـلـ ـط ــة» فـ ــي ق ـضــايــا
فساد ،الــذي تولى منصب املستشار
االقتصادي لعرفات.
مصادر أمنية في غــزة أكــدت اختفاء
الكثير مــن األوراق التي تعنى بهذه
القضية ،والتي أغلقت «السلطة» ملف
التحقيق في شأنها ،برغم الشبهات
التي دارت حولها.
ومـ ــن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي رف ـع ـت ـهــا هيئة
«مكافحة الـفـســاد» ضــد رشـيــد كانت
مـعــامــات لــه تتعلق ب ــإدارة صندوق
االس ـت ـث ـمــار ،حـيــث ك ــان م ــن ب ــن هــذه

«حماس» ...والكيل بمكيالين
يؤخذ على حركة حماس عدم قبولها بتمليك وتخصيص
أراض لشخصيات وهيئات محسوبة على فصائل أخرى على
ٍ
غرار ما فعلته بمؤسساتها واألشخاص المحسوبين عليها.
أراض
ومن بين المؤسسات التي رفضت «حماس» تخصيص ٍ
لهابرغم وعودرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية المتكررة
بإعطائه أرضًا مخصصة له ،كان نادي «السالم الرياضي» في
بيت الهيا الذي دمر االحتالل ملعبه عام  ،2011كما يقول
مسؤوله جميل لبد لـ«األخبار» .وأوضح لبد أن «السلطة قررت
تخصيص أرض للنادي ،وسرعان ما سحبته بدعوى ميول

النادي السياسية لحركة الجهاد دون قرار قانوني ،وبقيت
األرض مسحوبة حتى هذه اللحظة» .وعملت السلطة على
سحب ترخيص تخصيص األرض للنادي عــام  ،1996ورغم
وجود محاوالت من إدارة النادي لتخصيص أرض لها ،إال أنها
تصطدم دائمًا بجهات أمنية تارة وأخرى بالبلدية فتفشلها،
يقول لبد .ويتساءل صاحب ال ـنــادي« :هــل بعد كــل هذه
المعاناة التي تلقيناها في عهد سلطة أوسلو بسبب هويتنا
اإلسالمية ،أن نواجه بذات السياسة من الحكومة التي ينبغي
أن تحمي المقاومة؟!».

القضايا في قطاع غزة ،دون اإلشارة
إلــى شــركــة «الـســاحــل» الـتــي سيطرت
«ح ـمــاس» عـلــى مـقــرهــا وحــولـتــه إلــى
مقر للنيابة العامة حاليًا.
وبالعودة إلــى دائــرة اإلسـكــان ،كشف
وكيل وزارة األشغال ناجي سرحان،
أن «السلطة» عملت على تقنني بعض
املـشــروعــات مقابل خــدمــات إسكانية
في عهد الرئيس ياسر عرفات.
وأك ــد ســرحــان ل ــ«األخ ـب ــار» أن «هــذا
األم ــر ك ــان س ــاري ــا ف ــي عـهــد الــرئـيــس
ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات ،وه ـ ــو م ـت ـف ــق ع ـل ـيــه،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل شـ ـ ّـح امل ـ ـ ــوارد بــدايــة
تأسيس السلطة الفلسطينية».
م ــدي ــر «دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـش ــري ــع» ف ــي غ ــزة،
يعقوب الغندور ،قال إن التخصيص
ف ــي ع ـهــد ح ـكــومــة «حـ ـم ــاس» أصـبــح
بمقابل ،على عكس ما كــان في عهد
الرئيس الــراحــل ياسر عــرفــات ،حيث
كان أشبه بهبة دون أي مقابل وكأنه
مـ ـنـ ـح ــة ،م ـن ـط ـل ـقــا مـ ــن ال ـص ــاح ـي ــات
املخولة للرئيس.
ّأمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـ ــإدارة األراضـ ــي

شركة «الساحل» التي تملكتها
سهى عرفات بين القضايا التي لم
يعثر على مستند قانوني بشأنها
فــي عـهــد «ح ـم ــاس» ،فتتهم مـصــادر
حـقــوقـيــة وقــانــون ـيــة الـحـكــومــة الـتــي
أدارتـ ـه ــا «حـ ـم ــاس» ،بــاالن ـح ـيــاز إلــى
مصالح مؤسسات وجمعيات تابعة
لشخصيات محسوبة على الحركة،
م ـث ــل مـ ـش ــروع ــات أصـ ـ ـ ــداء وب ـي ـس ــان
أراض حكومية.
اللتني أقيمتا على
ٍ
وفــي مـعــرض رده ــا على كــل مــا يثار
حــول مــوضــوع األراض ــي الحكومية،
أط ـل ـعــت م ـســؤولــة ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
في «سلطة األراضي» في قطاع غزة،
أمــل شمالي «األخـبــار» على املعايير
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد خ ـ ـ ـ ــال ت ـخ ـص ـي ــص
األراضــي الحكومة ،وهي تخصيص
املؤسسات والجمعيات املحلية خالل
ت ـقــديــم امل ــؤس ـس ــة لـطـلــب تخصيص
أرض مــا بـنـ ً
ـاء على أوراق وإثباتات
ألعمالها فــي غــزة وسيرتها ،وخطة
للمشروع الذي تنوي تنفيذه.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ش ـ ـمـ ــالـ ــي« :ي ـ ــرف ـ ــع ك ـت ــاب
للجنة مـكــونــة مــن بـعــض ال ـ ــوزارات،
ويــرحــل الـطـلــب ل ـعــدة وزارات ،وهــي
وزارة الحكم املحلي ووزارة اإلسكان
ووزارة الداخلية ووزارة العدل ،وإذا
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أقـ ّـرت باالقتناع باملشروع ،ترفع إلى
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ل ـل ـمــواف ـقــة أو عــدم
املوافقة».
وشـ ــددت شـمــالــي عـلــى أن ــه مـنــذ عــام
ُ
أراض ع ـلــى
 2010ل ـ ــم ت ـ ـخـ ـ َّـصـ ــص
ٍ
أسـمــاء أشـخــاص إال عبر مؤسسات
وجمعيات محلية.
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ت ـخ ـص ـيــص
أراض ل ـل ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة،
ٍ
أكـ ــدت ش ـمــالــي أن «ال ـت ـعــامــل يـجــري
م ــع ك ــل الـفـلـسـطـيـنــن وك ــل مـنـهــم له
فـ ـصـ ـي ــل ،وأن غ ــالـ ـبـ ـي ــة امل ــؤسـ ـس ــات
ف ــي غ ــزة تـعـمــل تـحــت إط ــار حــزبــي».
وأش ــارت إلــى أن املجلس التشريعي
أص ــدر قــانــون حـمــايــة املـقــاومــة الــذي
ُ
م ــن خــالــه ت ـخـ َّـصــص األراض ـ ــي لـهــا،
لكنها رفضت الحديث عن إجراءاته
ومعاييره ،ونصحت «األخبار» بعدم
الخوض في هذا امللف.
وفي ما يتعلق بأراضي مدينة بيسان
الترفيهية ومدينة أصداء التي تضم
عشرات الدونمات ،أوضحت شمالي
أراض تتبع ملؤسسات ،وال
أن «هــذه
ٍ
يعنيني حزبها ،حتى لو كانت تتبع
ألشخاص ذوي نفوذ سياسية ،طاملا
كــانــت إج ــراءات ــه فــي أوراق الـ ــوزارات
سلمية ومتكاملة».
ّ
وبينت أن عمليات التخصيص هي
طويلة األمد للمؤسسة،
عملية
إيجار َ
ُ
مــن خاللها تــدفــع قيمة ال تقل عــن 1
في املئة من قيمة األرض للمؤسسات
الــرب ـح ـيــة ،ون ـص ــف بــامل ـئــة م ــن قيمة
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات غ ـ ـيـ ــر الـ ــرب ـ ـح ـ ـيـ ــة ،ق ـبــل
إجــراء العملية ُت َ
حسب قيمة األرض
لتخصيص نسبة اإليجار.
وط ــرح ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ع ـل ــى ش ـمــالــي
ق ـض ـي ــة أرض م ـج ـم ــع أبـ ـ ــو خ ـض ــرة
الـتــي ُمـنـحــت ملستشفى الــوفــاء التي
قصفت خــال آخــر ع ــدوان على غــزة،
ّ
فـبــررت ذلــك بــالـقــول إن «األرض هي
أرض وقـ ــف ت ـت ـبــع لـ ـ ـ ــوزارة األوق ـ ــاف
وم َ
الدينيةُ ،
نحت األرض من جهتها
للمستشفى لعمل خيري».
وأك ــدت شــامــي وج ــود ملف تعديات
عـلــى األراضـ ــي الـحـكــومـيــة فــي داخــل
«سـلـطــة األراض ـ ـ ــي» ،ووص ـف ــت املـلــف
بأنه شائك جـدًا ،وتتعامل الحكومة
معه في اإلزالة الفورية ،وفق املادة 5
من قانون عام  1960إلدارة األراضي،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـخ ـ ــول م ـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه رئـ ـي ــس
«سـلـطــة األراضـ ـ ــي» إزال ـ ــة الـتـعــديــات
عـلــى األراض ـ ــي الـحـكــومــة بــالـتـعــاون
م ــع قـ ــوات ال ـش ــرط ــة ،ويــوم ـيــا يـجــري
ال ـت ـف ـت ـيــش عـ ــن األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي هــي
عرضة لالستغالل.

تقرير

أوروبا نحو تشديد العقوبات على إسرائيل
ن ـ ـشـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان»
ّ
مسربًا
البريطانية تقريرًا أوروبـيــا
ّ
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذر م ـ ـ ــن أن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس امل ـح ـت ـل ــة
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ع ـ ـلـ ــى صـ ـفـ ـي ــح سـ ــاخـ ــن،
ب ـس ـب ــب «االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب والـ ـعـ ـن ــف»،
الـ ـل ــذي ــن وص ـ ــا إل ـ ــى ن ـق ـط ــة الـ ـ ــذروة
التي لم تشهدها املدينة ،منذ نهاية
االنتفاضة الثانية في عام .2005
وب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ــإن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس «ت ـ ـش ـ ـهـ ــد أكـ ـ ـث ـ ــر ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات
انـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــا ،مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،1967حــن
قامت الـقــوات اإلسرائيلية باحتالل
الـ ـج ــزء ال ـش ــرق ــي م ــن امل ــديـ ـن ــة» .وقــد
دعــا التقرير إلــى تشديد العقوبات
األوروبـيــة على الكيان الصهيوني،
بسبب مواصلته بناء املستوطنات
فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،حـ ـي ــث ربـ ـ ــط ال ـن ـش ــاط
االستيطاني بتأجيج الصراع.
وي ـصــف الـتـقــريــر ظ ـهــور «دورة من
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف ...ت ـ ـهـ ـ ّـدد ب ـش ـك ــل م ـت ـصــاعــد
ّ
قــاب ـل ـيــة اسـ ـتـ ـم ــرار حـ ــل ال ــدولـ ـت ــن»،
ال ـت ــي ذكـ ــر أن ـه ــا ت ــأث ــرت ب ـمــواص ـلــة
إسرائيل سياسة «ممنهجة» لبناء
املستوطنات في «مناطق حساسة»
في القدس.

كذلك ،تحدث التقرير األوروب ــي عن
أسباب أخــرى وراء تصاعد العنف،
وم ـن ـهــا «ع ـم ـل ـيــات اق ـت ـح ــام ال ـي ـهــود
للحرم القدسي الشريف ،إضافة إلى
السياسة املـتـشــددة الـتــي ينتهجها
األمن اإلسرائيلي مع الفلسطينيني،
واإلجراءات العقابية التي تمارسها
إســرائ ـيــل ف ــي حـقـهــم ،وم ــن ضمنها
إخالء املنازل وتدميرها».
ونـقـلــت «ذا غ ــاردي ــان» عــن مـصــادر
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ج ـ ـيـ ــدة االط ـ ـ ـ ــاع ق ــول ـه ــا
إن ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـ ــذي ي ـخ ـضــع حــالـيــا
للنقاش في بروكسل ،يعكس رغبة
ق ــوي ــة لـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــات األوروبـ ـي ــة
ف ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــاذ امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن الـ ـت ــدابـ ـي ــر
ض ــد إس ــرائ ـي ــل ،ردًا ع ـلــى مــواص ـلــة
األنـشـطــة االستيطانية ،ويــأتــي في
وقـ ــت ت ــواج ــه ف ـي ــه أوروبـ ـ ـ ــا «واقـ ـع ــا
ج ـ ــدي ـ ـدًا» ي ـت ـم ـث ــل بـ ـ ـب ـ ــروز ح ـك ــوم ــة
جـ ــديـ ــدة ل ـب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،قــد
تكون أكثر يمينية.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،ربـطــت الصحيفة
التقرير األوروب ــي بـمــؤشــرات قوية
صادرة عن اإلدارة األميركية ،تشي
بأنها تعيد النظر في نهجها نحو

إسرائيل وعملية السالم في الشرق
األوس ــط ،فــي أعـقــاب إمكانية إعــادة
انـتـخــاب بـنـيــامــن نتنياهو رئيسًا
لوزراء إسرائيل.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ـق ــد ذك ـ ـ ــرت مـجـلــة
ً
«فــوريــن بوليسي» األميركية ،نقال
عــن دبلوماسيني غــربـيــن ،احتمال
دعم واشنطن ملشروع قرار في األمم
املـتـحــدة ،يــدعــو إســرائـيــل إلــى قبول
ّ
حل الدولتني.
ّ
وي ـع ــل ــل ال ـت ـق ــري ــر م ــوق ــف واش ـن ـطــن
رب ـطــا بـتـصــريـحــات رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
ال ـع ـل ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــراج ـ ــع ف ـي ـه ــا عــن
ّ
ق ـبــولــه ح ــل ال ــدول ـت ــن ،إض ــاف ــة إلــى
الوعود التي أطلقها باملضي قدمًا
فــي بـنــاء املـسـتــوطـنــات فــي املـنــاطــق
الفلسطينية ،قبيل إعــادة انتخابه.
وأشـ ــارت املـجـلــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى أن
هذه التطورات ّ
«عمقت التشاؤم من
إم ـكــان ـيــة ن ـجــاح ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق س ــام بني
إسرائيل والفلسطينيني».
وذكـ ـ ــر ت ـق ــري ــر «فـ ــوريـ ــن بــول ـي ـســي»
أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ك ـ ــان ـ ــت قـ ـ ــد أخ ـ ـبـ ــرت

ش ـ ــرك ـ ــاء ه ـ ــا ،قـ ـب ــل أس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ،أن ـه ــا
س ـت ـم ـنــع أي تـ ـح ـ ّـرك ض ــد إس ــرائ ـي ــل
فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن فـ ــي حـ ـ ــال ف ــوز
إس ـحــق هــرت ـســوغ ف ــي االن ـت ـخــابــات

اإلسرائيلية .لكنها في الوقت ذاته،
أعربت عن رغبتها في إعادة النظر
في إمكانية إمرار قرار أممي مماثل،
ف ــي حـ ــال فـ ــوز ن ـت ـن ـيــاهــو وتـشـكـيــل
حكومة تعارض محادثات السالم.
وف ـي ـمــا ل ــم ت ـق ــدم واش ـن ـطــن ب ـعــد أي
ّ
مـ ـقـ ـت ــرح ي ـت ـع ــل ــق بـ ـه ــذا املـ ــوضـ ــوع،
أف ــاد دبـلــومــاسـيــون بــأنـهــا وضـعــت
خ ـطــوطــا حـ ـم ــراء ،م ــن دون تـحــديــد
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ل ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــات
السياسية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــال دبلوماسي
غـ ــربـ ــي إنـ ـ ــه «إذا أب ـ ـ ــدت ال ـح ـك ــوم ــة
(اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ال ـجــديــدة تــوجـهــات
ي ـم ـي ـن ـيــة ،فـ ــإن اح ـت ـم ــال أن يـحـصــل
شيء في نيويورك وارد».
كــذلــك ،لــم تستبعد املـتـحــدثــة باسم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة جــن
باسكي ،إمكانية أن تدعم الواليات
امل ـت ـح ــدة ق ـ ـ ــرارًا ف ــي األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
بشأن الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وقــالــت« :نـحــن نـقـ ّـوم موقفنا حاليًا
ولـ ــن نـ ـق ــرر م ـس ـب ـقــا ب ـخ ـص ــوص أي
تحرك في األمم املتحدة».
(األخبار)

