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◄ وفيات ►

محمود عباس

سمسار ألراضي الضفة!
لم يكن ينقص رئيس
السلطة الفلسطينية
والقائد األعلى لحركة
«فتح» ورئيس لجنتيها
المركزية والتنفيذية،
ورئيس منظمة التحرير ،إال
أن يكون سمسارًا ّ
يخمن
أسعار األراضي في الضفة
المحتلة ،حتى يصبح
الحاكم بأمره ،بيده كل
شيء ،يبيع لمن يشاء
بالسعر الذي يشاء
قاسم س .قاسم
دفع السلطة إلى إرسال عضو لجنتها
التنفيذية (أح ـمــد) املـجــدالنــي لــزيــارة
طهران» .ورأى أبو مرزوق أن واشنطن
«تجاوزت عن سياسات إيران السابقة
بــاعـتـبــارهــا راع ـيــة ل ــإره ــاب ،وخــاصــة
ف ـ ـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن ،بـ ــدع ـ ـم ـ ـهـ ــا لـ ـحـ ـم ــاس
ولـلـجـهــاد اإلس ــام ــي وف ـصــائــل أخــرى
تقاوم إسرائيل» ،فيما تضع إيران اآلن
فــي سلم أولــويــاتـهــا مـحــاربــة اإلره ــاب
خ ــاص ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا ،وه ــي
نفس األولوية التي تتبناها أميركا...
مــا يهمنا فــي هــذا التغير أن ال يكون
لــه انـعـكــاس عـلــى املــوقــف مــن القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وه ــذا م ــا ن ــرج ــوه ،رغــم
املرحلة التي تمر بها عالقات حماس
وال ـج ـه ــاد ،وال ـج ـم ـهــوريــة اإلســام ـيــة،
والتوتر املصطنع رغم كل الذرائع التي
سيقت لتبرير ذلك في اإلعالم».
كــذلــك اعـتـبــر ال ـق ـيــادي الـحـمـســاوي أن
م ــا فـعـلـتــه الـسـلـطــة ب ـشــأن إيـ ــران «هــي
ن ـف ــس الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي س ـل ـك ـت ـهــا فــي
سوريا بعد توتر العالقة مع حماس،
وب ــان ـت ـه ــازي ـت ـه ــا أس ـ ـ ـ ــاءت أك ـ ـثـ ــر مـمــا
أحـسـنــت» ،مــراهـنــا على أن «الـتـبــدالت
في املنطقة تتغير بسرعة كبيرة ،ولم
تستقر بعد».

ً
أصداء إعالمية وسياسية في
القضية
الوسط الدولي واألوروب ــي ،في الوقت
الذي تحرص فيه املؤسسة السياسية
ع ـل ــى ح ـص ــر االهـ ـتـ ـم ــام فـ ــي م ــواج ـه ــة
االتفاق النووي مع إيران.
ف ــي امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،يـ ــدرك اإلســرائ ـي ـلــي
أن ت ـجــاوبــه م ــع مـطـلــب تـحــريــر ع ــان،
سـ ـيـ ـع ــزز دواف ـ ـ ـ ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ــرى اآلخـ ــريـ ــن
النتهاج املسار نفسه ،خاصة أن هناك
ً
نـحــو  340مـعـتـقــا إداريـ ــا ـ ـ عـلــى األقــل
ـ ـ تحتجزهم إســرائ ـيــل دون محاكمة،
وتجدد األجهزة األمنية احتجازهم في
أعـقــاب مضي كــل ستة أشـهــر .مــع ذلــك،
ينبغي القول إن إسرائيل َّثبتت سابقة
بأنها ال تتجاوب مع اإلضراب املفتوح
ّ
ألي معتقل إداري ،إال بعد وصوله إلى
حافة املوت الحقيقي ،وأنها تحاول أن
تستنفد كل الوسائل قبل الوصول إلى
اتخاذ قرار حاسم.
فــي املـقــابــل ،استطاع أسير فلسطيني
أن ي ـخــوض مــع أج ـهــزة ال ـعــدو معركة
إرادات ،أسقط خاللها كل الرهانات على
إمـكــانـيــة تــراجـعــه أو ضـعـفــه ،واستمد
فيها قوته من عزمه النهائي على نيل
أحد أمرين :الحرية أو االستشهاد.

ح ـ ـص ـ ـلـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ع ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ّـت
وثــائــق أظـهــرت بيع رئـيــس السلطة
أراض
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـب ـ ــاس 3
ٍ
لـ«صندوق االستثمار الفلسطيني»،
بـ ــأس ـ ـعـ ــار زه ـ ـ ـيـ ـ ــدة ح ـ ــرم ـ ــت خ ــزان ــة
السلطة مــايــن الــدنــانـيــر األردن ـيــة.
ف ـقــد أظـ ـه ــرت ال ــوث ــائ ــق ب ـيــع عـبــاس
ألراض غ ـيــر صــال ـحــة لــاسـتـعـمــال،
ٍ
ب ــل إن ب ـع ـض ـهــا صـ ــادرتـ ــه سـلـطــات
االح ـ ـتـ ــال إلنـ ـش ــاء ت ـج ـم ـعــات ل ـبــدو
األغوار.
ف ـف ــي وث ـي ـق ــة ت ـع ــود إلـ ــى ت ــاري ــخ 29
أيلول ( 2009الوثيقة رقم  )1باع «أبو
م ـ ــازن» ،عـبــر وزي ــر سـلـطــة األراض ــي
نديم براهمة (بقي فــي منصبه إلى
مــا قبل حكومة الــوفــاق على األقــل)،
قطعة أرض تبلغ مساحتها  8آالف
دون ــم فــي منطقة الـنــويـعـمــة ،قضاء
أريحا ،لشركة «صندوق االستثمار
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي» ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة م ـح ـم ــد
مـصـطـفــى ،ب ـهــدف «تـطــويــر بــرنــامــج
اس ـتــرات ـي ـجــي ك ـب ـيــر إلنـ ـش ــاء مــديـنــة
مـتـكــامـلــة فــي مـحـيــط أراضـ ــي (قــريــة
النويعمة) بما في ذلك إنشاء املرافق
التعليمية والـصـحـيــة والترفيهية
وال ـح ــدائ ــق ال ـع ــام ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ــزراع ـ ـيـ ــة واإلسـ ـك ــانـ ـي ــة
الـتــي ستشكل مـصــدرًا لتوفير آالف
فرص العمل ألبناء املدينة ومناطق
املحافظات املجاورة».
حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ك ــل ش ــيء يـبــدو
طبيعيًا ،فهنا مؤسسة صارت بحكم
التبعية ملنظمة التحرير (صـنــدوق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار) ت ـش ـت ــري م ــن الـسـلـطــة
قطعة أرض الستثمارها ولتحسني
حـ ـي ــاة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن فـ ــي ال ـض ـف ــة.
تظهر الوثيقة تدخل عباس الغريب،
فـ«بعد قيام الفريقني بتخمني قيمة
األرض ،حـ َّـدد فخامة الرئيس الثمن
بمبلغ سبعة دنــانـيــر أردن ـيــة للمتر
امل ــرب ــع الـ ــواحـ ــد» ،م ــا ي ـل ــزم «ال ـفــريــق
الثاني بدفع قيمة األرض موضوع
هذه االتفاقية بقيد قيمتها البالغة
( )56.000.000ستة وخمسني مليون
دينار أردني لحساب خزينة السلطة
الوطنية» ( 100دينار أردنــي = 140
دوالرًا أميركيًا).
وكـ ـ ــان قـ ــد س ـب ــق ت ــوق ـي ــع االت ـف ــاق ـي ــة
إرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـصـ ـطـ ـف ــى إل ـ ـ ـ ــى أعـ ـ ـض ـ ــاء
مـجـلــس إدارة ص ـن ــدوق االسـتـثـمــار
رس ــال ــة ف ــي ( 2009/9/28الــوث ـي ـقــة
رق ــم  ،)4ط ـلــب مـنـهــم فـيـهــا املــواف ـقــة
ع ـلــى اس ـت ـمــاك األرض ،م ــؤك ـدًا أنــه
«س ـي ـتــم ت ـســديــد س ـعــرهــا م ــن دي ــون
الصندوق املستحقة بذمة السلطة...
سيتم تقاص املبلغ من هذه الديون،
األم ــر ال ــذي يخفف مــن عــبء الــديــون
املستحقة على السلطة» .لكن ذلك لم
يحصل ،ولم ُي َ
حسم سعر األرض من
الدين املستحق على السلطة ،بل كما

أظهر العقد املوقع في اليوم التالي،
فـ ـ ــإن األمـ ـ ـ ـ ــوال ُحـ ــولـ ــت إلـ ـ ــى خــزي ـنــة
السلطة (هذا ما تظهره الوثيقة رقم
.)1
م ـص ـط ـفــى أك ـ ــد مل ـج ـل ــس اإلدارة أن
تـقــويــم الـحـكــومــة لسعر األرض بلغ
 12أل ــف دي ـن ــار أردن ـ ــي ل ـلــدونــم «تــم
تـخـفـيـضــه نـتـيـجــة ل ـتــوســط الـسـيــد
الــرئـيــس إلــى  7آالف ديـنــار للدونم،
ً
وي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا اسـ ـتـ ـغ ــاال جـ ـيـ ـدًا مــن
قبلنا لـهــذه الــديــون (ال ـتــي) سيكون
م ــن ال ـص ـع ــب جـ ـ ـدًا اس ـ ـتـ ــردادهـ ــا فــي
املرحلة القائمة».
بــذلــك ي ـكــون ع ـبــاس قــد ح ــرم خــزانــة
ال ـس ـل ـط ــة م ـب ـل ــغ  40م ـل ـي ــون دي ـن ــار
بـ ـسـ ـب ــب ت ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ـط ـ ــه لـ ـخـ ـف ــض س ـع ــر
األرض .ل ـ ـكـ ــن ،بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور ع ــام ــن
عـ ـل ــى ت ــوقـ ـي ــع االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة اك ـت ـش ــف
«ص ـنــدوق االسـتـثـمــار» أن ــه ال يمكن
استغالل األراضي التي باعهم إياها
عـبــاس ،فــأرســل مصطفى فــي تاريخ
( 2011/12/13الوثيقة رقم  )6رسالة
إلى «سيادة الرئيس محمود عباس
حفظه الله ،رئيس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس
دولــة فلسطني» طالبه فيها بتوفير
قـ ـطـ ـع ــة أرض ب ــديـ ـل ــة م ـ ــن أراض ـ ـ ــي
النويعمة ـ أريحا.
وش ـ ـكـ ــا مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ،ال ـ ـ ـ ــذي أظـ ـه ــرت
رســالـتــه تـنــاقـضــا واض ـحــا عـمــا كــان
ق ـ ــد قـ ــالـ ــه ألعـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس إدارة
الـصـنــدوق ،إلــى أبــو م ــازن ،أنــه حتى
عندما اشتروا األرض بسعر  7آالف

تدخل «أبو مازن»
في تحديد قيم
ألراض
األمتار المربعة
ٍ
بيعت لـ «صندوق
االستثمار»

دينار للدونم ،فإن «ثمن الدونم في
السوق في تلك املنطقة أقــل من ذلك
بـكـثـيــر ،ول ـكــن ع ــزم ال ـص ـنــدوق على
ت ـطــويــر امل ـن ـط ـقــة جـعـلـنــا هـ ــذا األم ــر
جانبيًا».
وأكـمــل أن الـصـنــدوق قــد اكتشف أن
هناك العديد من «العقبات املرتبطة
بوضع األرض السياسي والقانوني
والـ ـ ـجـ ـ ـغ ـ ــراف ـ ــي ت ـ ـحـ ــد مـ ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
اس ـت ـث ـم ــار ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ه ــذه
األرض» .وش ــرح مـصـطـفــى لعباس
أه ــم ت ـلــك ال ـع ـق ـبــات ،وه ــي أن «نـحــو
 %25م ــن األرض ف ـق ــط ف ــي مـنـطـقــة
مصنفة أ (أي تحت حكم السلطة)،
ف ـي ـمــا ي ـق ــع ك ــام ــل الـ ـج ــزء اآلخـ ـ ــر فــي
م ـن ـط ـق ــة ج (تـ ـح ــت حـ ـك ــم االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي) ومقام عليه مستوطنة

العالم
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ومعسكرات ونـقــاط تفتيش لجيش
االح ـتــال ،األم ــر ال ــذي اسـتـحــال معه
الوصول للجزء األكبر من األرض».
أضـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـصـ ـطـ ـف ــى أنـ ـ ـ ـ ــه «اتـ ـ ـض ـ ــح
وج ـ ــود ك ــاب ــل ألـ ـي ــاف ضــوئ ـيــة تــابــع
لإلسرائيليني يقع في الجزء الواقع
م ــن مـنـطـقــة (أ) وي ـصــل املـسـتــوطـنــة
املـقــامــة عـلــى ال ـجــزء اآلخـ ــر ،واتـضــح
وجـ ـ ــود م ـخ ــال ـف ــات واع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات مــن
ابـ ـنـ ـي ــة وم ـ ـن ـ ــازل ومـ ـنـ ـش ــآت م ـقــامــة
بصورة عشوائية على األرض ،دون
أن تـتـمـكــن الـسـلـطــة الــوط ـن ـيــة (بـعــد
عــامــن) مــن إزالـ ــة ه ــذه املـخــالـفــات».
ال ـطــريــف أن ــه ت ـبــن أن األرض الـتــي
ب ــاع ـه ــا ع ـب ــاس «ت ـف ـت ـقــر إلـ ــى امل ـي ــاه،
وجميع مقومات التنمية الزراعية،
ك ـم ــا أن ط ـب ــوغ ــراف ـي ــة األرض تـحــد
املساحات القابلة للتوسع العمراني
وبناء املساكن» ،علمًا بأن االحتالل،
وفـ ــق شـ ـك ــاوى س ــاب ـق ــة وج ـه ــت إل ــى
ال ـس ـل ـطــة ،م ـس ــؤول ع ــن ســرقــة امل ـيــاه
هناك.
ّ
ول ــزي ــادة الـطــن بــلــة« ،أن ـشــأت قــوات
األمـ ــن الــوط ـنــي (ال ـتــاب ـعــة للسلطة)
محاذ
مـيــدان رمــايــة على جــزء كبير
ٍ
لـقـطـعــة األرض ،م ــا يـجـعــل املـنـطـقــة
غ ـي ــر م ــرغ ــوب ــة ل ـل ـس ـكــن والـ ـعـ ـم ــل أو
ح ـتــى ل ـل ـس ـيــاحــة» .ول ـه ــذه األس ـبــاب
مجتمعة ،طلب مصطفى من الرئيس
«التكرم باملوافقة واإليـعــاز ملن يلزم
بتوفير أرض بديلة قابلة للتطوير
س ـ ـ ــواء فـ ــي م ـن ـط ـقــة األغـ ـ ـ ـ ــوار أو أي
مناطق أخرى ،وبنفس القيمة».
ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر الـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق أن الـ ـسـ ـمـ ـس ــرة
ل ـ ــم تـ ـك ــن ح ـ ـك ـ ـرًا عـ ـل ــى ق ـط ـع ــة أرض
واح ــدة ،بل تكشف وثيقة أخــرى في
( 2010/11/28وث ـي ـقــة رق ــم  )2بيع
السلطة مجموعة من قطع األراضي
فــي ال ـحــوض رق ــم  5ظـهــر عـ ــواد ،من
أراض ــي س ــردا قـضــاء رام ال ـلــه ،التي
تبلغ مساحتها ستة وثمانني دونمًا
صافيًا للصندوق االستثماري.
هذه املرة أيضًا بعدما «قام الفريقان
ب ـت ـخ ـمــن ق ـي ـمــة األرض م ـح ــل ه ــذه
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،تـ ــم ت ـح ــدي ــد ث ـم ــن امل ـتــر
امل ـ ــرب ـ ــع الـ ـ ــواحـ ـ ــد م ـ ــن قـ ـب ــل سـ ـي ــادة
الرئيس بمبلغ تسعني ( )90دينارًا
أردن ـ ـ ـيـ ـ ــا» .ووفـ ـ ــق ال ــوث ـي ـق ــة املــوق ـعــة
ف ــي  2010/11/28فـ ــإن ال ـص ـن ــدوق
سـيـلـتــزم «دف ــع مـبـلــغ وقـ ــدره مليون
دوالر أم ـي ــرك ــي ك ــدف ـع ــة أولـ ـ ــى عـنــد
تــوقـيــع ه ــذه االتـفــاقـيــة» .ويـلـحــظ أن
الوثيقة لــم تـحــدد إلــى أيــن سيذهب
املبلغ املدفوع على عكس االتفاقات
ال ـســاب ـقــة ال ـتــي ح ــول ــت ب ـهــا األمـ ــوال
إل ــى خــزي ـنــة ال ـس ـل ـطــة .ك ــذل ــك (طـبـقــا
لوثيقة رقم  )3إن السلطة باعت عددًا
من األراض ــي «مــن الحوض رقــم  10ـ
اإلذاعــة من أراضــي البيرة قضاء رام
الـ ـل ــه» ،ال ـتــي «ت ــم ت ـحــديــد ث ـمــن املـتــر
امل ــرب ــع الـ ــواحـ ــد م ــن ق ـط ــع األراضـ ـ ــي
املــوصــوفــة مــن قـبــل س ـيــادة الرئيس
بثالثمئة دينار أردني».
وقـ ـ ـ ــد وع ـ ـ ـ ــدت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة «صـ ـ ـن ـ ــدوق
االس ـت ـث ـمــار» ب ــأن تـسـلــم األرض من
دون شاغليها واملخالفات املوجودة
عليها ،وق ــد اتـفــق الـطــرفــان عـلــى أن
ت ــدف ــع األمـ ـ ـ ـ ــوال «مـ ـ ــن خـ ـ ــال ح ــوال ــة
مالية إلــى خزينة السلطة الوطنية
الفلسطينية خالل أسبوع من تاريخ
تسجيل قطع األراضي».
في الخالصة ،فإن هذه الوثائق ،حتى
إن جاء كشفها متأخرًا ،فإنها تظهر
بعض من السمسرات التي تجريها
الـسـلـطــة الــوطـنـيــة ب ــإش ــراف مباشر
م ــن الــرئ ـيــس امل ـش ـغــول ف ــي مـحــاربــة
االس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان وت ـ ـ ــدوي ـ ـ ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن «صـ ـ ـن ـ ــدوق االس ـت ـث ـم ــار
الفلسطيني» الذي يفترض أن يكون
ً
مستقال ويشغل أموال الفلسطينيني
ه ـ ــو م ـ ــن أه ـ ـ ــم املـ ـتـ ـب ــرع ــن مل ـش ــاري ــع
محمود عباس في الداخل والشتات،
كـمــا يـســاهــم بـكـثــرة ف ــي الـصـنــاديــق
التي فتحها عباس باسمه.

انتقل إلى رحمته تعالى
السيد محمود السيد موسى األمني
والد األستاذ سهيل واألستاذ حسني
والقاضي نزار واملهندس عصام
والدكتور عماد وإكرام ووفاء زوجة
محمد رضا ومي زوجة املهندس
فداء صادق
أشقاؤه :املدير العام السابق محمد
جواد واملرحومان رضا وفضل
تقبل التعازي في بيروت في قاعة
الجمعية اإلسالمية للتخصص
العلمي قرب مركز أمن الدولة اليوم
الخميس  20آب من الساعة الثالثة
حتى الساعة السابعة.

ذكرى أسبوع
تصادف يوم الجمعة املوافق في 21
آب 2015
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي
املرحوم محمد الشيخ حسن غندور
أوالده :الدكتور خالد ورائد
رنا زوجة املهندس عباس بيطار
غنى زوجة طالل الداعوق
أشقاؤه :الدكتور علي ،املرحوم
الدكتور أسعد ،املرحوم الدكتور
غسان ـ ـ ـ واملهندس أحمد
وبهذه املناسبة األليمة ،سيقام
مجلس عزاء عن روحه الطاهرة
الساعة العاشرة صباحًا في
حسينية بلدته النبطية الفوقا.
اآلسفون :آل غندور ،آل زيتون ،آل
بيطار ،آل الداعوق
وعموم أهالي النبطية الفوقا
وكفرتبنيت.

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

