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العالم

فلسطين
برزت إلى العلن اتهامات للسلطة الفلسطينية و«حماس» على حد
سواء في وجود إشكاليات تتعلق بتمليك األراضي ،لمصلحة أشخاص
وشخصيات محسوبة على كل منها ومنعها عن األفراد غير المحسوبين
على الفريقين

تخصيص األراضي في غزة

بين المحسوبية
وغياب القانون
غزة ـ أمجد ياغي
رغم السنوات التي تلت غياب السلطة
الفلسطينية عن إدارة قطاع غــزة ،إال
أن مــا ورثــه القطاع مــن قضايا دارت
ُ
حــول ـهــا ش ـب ـهــات ال ـف ـس ــاد ،ل ــم ت ـخــرج
«ال ـس ـل ـطــة» م ــن مـسـتـنـقــع االت ـهــامــات
التي غرقت فيها منذ تأسيسها عام
 ،1996وفــي مقدمتها قضايا تتعلق
أراض ملــؤس ـســات
ب ـ ـ ـ ــإدارة وت ـم ـل ـي ــك
ٍ
وشــركــات خــاصــة ،دون ـمــا أي مسوغ
قانوني يدعمها.
القانون الفلسطيني يـخـ ّـول الرئيس
بـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـجـ ـه ــات
وهيئات ربحية أو غير ربحية ،كشكل
مــن أشـكــال الـهـبــة .والتخصيص هو
مصطلح اسـتـخــدم فــي عهد السلطة
الفلسطينية ،ويقصد بــه تخصيص
مساحة من أرض حكومية ملؤسسات
وجمعيات ربحية أو غير ربحية أو
ألش ـخ ــاص ،وق ــد ت ـكــون لـلـسـكــن وبــا
مـقــابــل كشكل مــن أش ـكــال الـهـبــة لقاء
املصلحة العامة.
وبعد سيطرتها على قطاع غزة عام
ّ ،2007
عدلت «حماس» هــذا القانون،

بـحـيــث أص ـب ــح الـتـخـصـيــص مـقــابــل
بدل مادي أشبه باإليجار.
م ــدي ــر م ـك ـت ــب «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة امل ـس ـت ـق ـلــة»
ف ـ ــي غ ـ ـ ـ ـ ــزة ،املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ص ـ ـ ـ ــاح ع ـبــد
الـ ـ ـع ـ ــاط ـ ــي ،أك ـ ـ ــد وج ـ ـ ـ ــود م ـخ ــال ـف ــات
بـ ـ ـش ـ ــأن تـ ـخـ ـصـ ـي ــص األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فــي
عهدي «السلطة» و«ح ـمــاس» ،حيث
خصص كل فريق أراضي لجمعيات
ومؤسسات محسوبة عليه.
واشـ ـت ــرط ع ـبــد ال ـع ــاط ــي ف ــي حــديــث
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن يـ ـك ــون تـخـصـيــص
األراضــي لقاء املنفعة العامة ،مشيرًا
إل ـ ــى خ ـ ـطـ ــورة ال ـت ـخ ـص ـي ــص ألف ـ ــراد
بعينهم دون أي منفعة عــامــة« ،ملــا
يترتب عليها من تناقص لألراضي
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع امل ـك ـت ــظ
بالسكان».
وما يثير انتباه عبد العاطي ،تملك
بعض املــؤسـســات األجنبية أراضــي
ف ــي غـ ــزة ،وه ــو م ــا ي ـخــالــف ال ـقــانــون
الذي يحظر تملك هذه املؤسسات أي
أراض فــي القطاع ،خشية تسريبها
ٍ
لالحتالل.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـمـ ـلـ ـك ــت ف ـيــه
شـخـصـيــات وم ــؤس ـس ــات مـحـســوبــة

عـلــى «الـسـلـطــة» و«ح ـم ــاس» أراض ــي،
أراض أخـ ــرى م ــن مــواطـنــن
ُس ـح ـبــت
ٍ
عاديني ،بحسب ما رصدت مؤسسات
حقوقية.
وانتقد عبد العاطي تملك مؤسسات
ألراض ب ــدع ــوى االسـتـصــاح
دول ـي ــة
ٍ
الـ ــزراعـ ــي ف ــي ع ـهــد «ح ـ ـمـ ــاس» ،وق ــال
«إن األصــل فــي ذلــك أن ُتـ َ
ـراجــع َقواعد
االتفاق التجاري» ،وبرأيه إن األولــى

ّ
عدلت «حماس» قانون تخصيص
األراضي ،بحيث أصبح التخصيص
مقابل بدل مادي
أن تخصص هذه األراضي ملشروعات
فردية تدعم الشباب.
ودع ـ ــا إلـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
ملــراج ـعــة األراض ـ ــي امل ـخ ـص ـصــة ،ومــا
يثبت أنها خصصت لغير املصلحة
الـعــامــة ُيـ َ
ـرجــع إلــى الــدولــة ،لحاجتها
أراض تـ ـخـ ـصـ ـصـ ـه ــا الح ـ ـقـ ــا
إلـ ـ ـ ـ ــى
ٍ
ملـشــروعــات عــامــة كــاملــدارس واملــرافــق
الصحية واآلبار».

لم يتم منذ  2010تخصيص أراضي على أسماء أشخاص إال عبر مؤسسات وجمعيات محلية (آي بي ايه)

شبهات فساد «السلطة»
ومن أبرز القضايا التي تدور حولها
شبهات التملك غير الشرعي ،تقنني
أراض لشخصيات ،مقابل مشروعات
ٍ
إسكانية ،كما جرى عام  1996مع عدد
من أصحاب األراضي.
وإزاء هذه الشبهات القانونية ،يدور
ال ـحــديــث يـ ــدور ح ــول م ــدى قــانــونـيــة
تمليك «السلطة» هذه األراضــي التي
بـنـيــت عـلـيـهــا م ــراف ــق مـهـمــة وف ـنــادق
مثل فندق «االركميد» في مدينة غزة،
حيث لم يعرف مدى قانونيته بعد.
وأوضـ ـ ــح ع ـبــد ال ـع ــاط ــي أن «ال ـف ـنــدق
ُبـ ـن ــي ع ـل ــى أرض اشـ ـت ــراه ــا شـخــص
عملت السلطة على تقنني تملكه لهذه
األرض مقابل مشروعات إسكانية».
وقـ ــد ت ـم ـلــك هـ ــذه املـ ـش ــروع ــات ج ـهــاز
املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،قـ ـب ــل س ـي ـطــرة
«حماس» على القطاع.
وم ــن ب ــن ق ـضــايــا الـتـمـلــك ل ــأراض ــي
العامة التي جرت في عهد «السلطة»،

كانت ما تسمى "أرض الواحة" شمال
قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة ،الـ ـت ــي ت ـب ـلــغ مـســاحـتـهــا
 53دونـ ـم ــا ،والـ ـت ــي تـمـلـكـتـهــا شــركــة
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ب ـ ـ ـقـ ـ ــرار مـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة
ُ
الفلسطينية ،قبل أن تستعاد العام
املاضي.
مـنـطـقــة «ال ــواح ــة» ال ـتــي أنـشـئــت عــام
االستثمارية
 ،1998تملكتها الشركة ِّ
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــذكــرة تـفــاهــم ُوق ـعــت عــام
 2005بني سلطة األراضي واملستثمر،
تقضي بمبادلة ملكية  18دونمًا من
أرض الواحة ملصلحة صاحب الشركة
مقابل  19دونمًا يملكها األخير تقع
في محررة «دوغيت» ملصلحة الدولة،
مع تأجير الساحل املحاذي للمنتجع
ملدة  49عامًا لتصبح ما مساحته 52
دونمًا تحت تصرف املستثمر.
وطـ ـبـ ـق ــا لـ ـبـ ـي ــان ــات ح ـص ـل ــت ع ـل ـيَـهــا
ُ
«األخـبــار» من سلطة األراض ــي ،تق َّدر
قـيـمــة األرض ال ـت ــي س ـي ـطــرت عليها
الشركة املستثمرة بماليني الدوالرات،
مقابل أراضي املحررات التي اشتريت

تقرير

نتنياهو يبرر الءاته :أبو مازن ال يعترف بالدولة اليهودية!
علي حيدر
نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو أمـ ــس أن ي ـك ــون ق ــد تــراجــع
عن خطاب بــار ايــان« ،الــذي أيــدت فيه
اقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح
ت ـع ـت ــرف ب ـي ـه ــودي ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة» ،م ـش ـي ـرًا
الـ ــى أن ال ـ ــذي تـغـيــر ه ــو الـ ــواقـ ــع« ،ألن
أب ــو مـ ــازن (الــرئ ـيــس مـحـمــود عـبــاس)
يــرفــض االع ـت ــراف بــالــدولــة الـيـهــوديــة،
لقد اتفق مع حركة حماس التي تنادي
بـتــدمـيــر إس ــرائ ـي ــل» .واضـ ـ ــاف« :أنـ ــا ال
أري ـ ــد ح ــل ال ــدول ــة الـ ــواحـ ــدة لـشـعـبــن،
ً
بــل أري ــد حــا دائـمــا حيث يـكــون هناك
دولـ ـت ــان ل ـش ـع ـبــن ،ول ـك ــن م ــن أجـ ــل أن
ي ـح ــدث ذل ــك ف ــإن الـ ـش ــروط وال ـظ ــروف
يجب أن تتغير» .ومعروف أن الــاءات
ال ـتــي أعـلـنـهــا نـتـنـيــاهــو خ ــال الحملة
االنتخابية ،ال انسحاب وال تنازل وال
تقسيم للقدس ،لم تكن سوى التعبير
الـلـفـظــي ع ــن ال ـس ـيــاســة الـفـعـلـيــة الـتــي
اتبعها خالل السنوات الست املاضية.
ول ـ ــم ي ـك ــن ال ـت ـع ـب ـيــر الـ ـ ــذي اس ـت ـخــدمــه
نتنياهو في السياق االنتخابي نفسه،
بأنه في حــال انتخابه لن تكون هناك

دولة فلسطينية ،سوى تشديد على أن
ما كان خالل توليه رئاسة الحكومتني
السابقتني ،هو ما سيكون خالل توليه
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة .ووفـ ـ ــق س ـي ـنــاريــو
الـحــد االقـصــى ،فــإن مــا سيجري خالل
أي مـفــاوضــات مفترضة ،هــو نفس ما
جــرى خــال املـفــاوضــات السابقة التي
ادارتها الواليات املتحدة ورام الله ،منذ
عــام  .2009واذا مــا تجاهلنا خلفياته
االيديولوجية وموقع الضفة الغربية
في رؤيته االمنية ،فإن من كان يرى أن
الظروف وعدم تلبية السلطة لشروطه،
قـبــل ب ــدء االحـ ــداث فــي الـعــالــم الـعــربــي،
يـبــرران عــدم التوصل الــى اتـفــاق حول
اق ــام ــة دول ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة ،ع ـنــدهــا من
الطبيعي أن تكون التحوالتَ التي تمر
بـهــا املنطقة الـعــربـيــة سببًا أولـ ــى ،من
منظور نتنياهو ،يحول دون التوصل
الى مثل هذا االتفاق.
لـكــن مــا يـصــح قــولــه ،أن نتنياهو كــان
يعتمد في حينه سياسة «نعم ولكن».
من جهة يضع العراقيل والشروط بما
يحول دون التوصل الى اتفاق نهائي
يـنـطــوي عـلــى اقــامــة دول ــة فلسطينية،
وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه ي ــرف ــع ش ـع ــار نعم

ل ــات ـف ــاق .ل ـكــن ال ـ ــذي جـ ــرى أخـ ـيـ ـرًا أنــه
اضـطــر خ ــال الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة الــى
الجهر اللفظي ببعض مكنوناته ،كي
يكسب املزيد من الجمهور اليميني.
وف ـ ــي ض ـ ــوء الـ ـتـ ـق ــاري ــر الـ ـت ــي ت ـحــدثــت
عــن امكانية اعـتـمــاد االدارة االميركية
خ ـيــارات جــديــدة ،عـلــى خلفية املــواقــف
التي اعلنها خالل الحملة االنتخابية،
وج ـ ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ن ـف ـس ــه م ـض ـط ـرًا ال ــى
التعبير عن أنــه ما زال متمسكًا بمبدأ
الدولتني ،مشيرًا الى ان الواقع هو الذي
تـغـيــر ول ـيــس مــوقـفــه مــن اقــامــة الــدولــة
الفلسطينية.
للوهلة االولــى ،يوحي موقف نتنياهو
كما لــو أنــه عــاد وتــراجــع عــن شعاراته
والءات ـ ـ ـ ــه .ل ـكــن م ــع ق ـل ـيــل م ــن الـتــدقـيــق
ي ـت ـب ــن أن مـ ــا يـ ـق ــوم بـ ــه ل ـي ــس تـمـســك
بموقفه الــرافــض للدولة الفلسطينية،
لـكــن عــن طــريــق تـبــريــر واس ـت ــدالل على
عدم واقعية هذا الطرح في ظل الظروف
الـتــي تـمــر بـهــا املـنـطـقــة .وه ــو نـفــس ما
قــالــه خ ــال الحملة االنـتـخــابـيــة ،بــل ان
حملة حــزب الـلـيـكــود ،علقت فــي حينه
على موقف نتنياهو بالقول إن «رئيس
الحكومة يــؤكــد أنــه بـنـ ً
ـاء على الوضع

الــذي نشأ في الشرق األوســط ـ املتمثل
باستيالء تنظيمات إسالمية متطرفة
وتنظيمات مدعومة من إيــران على كل
منطقة يجري إخالؤها ـ لن يحصل أي
انسحاب أو تـنــازل ،املــوضــوع ببساطة
لم يعد ذا صلة».
ول ـج ـهــة م ــا ُع ـ ـ َّـد تـعـقـيـبــا ع ـلــى املــوقــف
األميركي ،ذهب نتنياهو إلى حد القول
إنه «ال يمكن إرغام الشعب اإلسرائيلي،
الذي انتخبني للتو بأغلبية كبيرة ،من
اجل تحقيق السالم واالمن للدولة ،على
ق ـبــول ش ــروط تـضــع م ـجــرد ب ـقــاء دولــة
اسرائيل في خطر» وهو تأكيد اضافي
لـقـيــامــه بــالـتــأصـيــل لـلـمــوقــف الــرافــض
إلقامة دولة فلسطينية في هذه املرحلة.
مع ذلــك ،بالرغم مما قيل عن أن البيت
االبـيــض يجري تقويمًا بشأن التحرك
املستقبلي بـعــد تـصــريـحــات نتنياهو
ع ــن الـ ـت ــراج ــع ع ــن ح ــل ال ــدولـ ـت ــن ،هــل
كانت تحتاج الواليات املتحدة الى هذه
املــواقــف املعلنة كــي ت ــدرك أن نتنياهو
ل ـي ــس ف ــي وارد الـ ـت ــوص ــل ال ـ ــى ات ـف ــاق
نهائي فــي هــذه املــرحـلــة ،ينطوي على
انسحابات واقامة دولة فلسطينية في
الضفة الغربية؟

