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املساكن البسيطة واملباين التي يعتمد عليها السكان يف معيشتهم تضع أعبا ًء خطرية عىل آليات
التك ّيف للمجتمعات املترضرة التي ال تتوفر لها سوى قلة من الخيارات للحفاظ عىل مصادر معيشتها.
وتعليقاً عىل عمليات الهدم األخرية ،قال منسق الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة وهو املنسق
املقيم يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،السيد ماكسويل جايالرد الذي زار خربة طانا يوم اإلثنني
 21شباط /فرباير “ :2011لو ّأن السلطات املسؤولة مسؤولية مطلقة عن عمليات الهدم هذه رأت
تأثريها املدمر عىل املجتمعات الفلسطينية الضعيفة ،فلرمبا فكرت يف عدم إنسانية أعاملها” .وأضاف
السيد جايالرد أ ّنه “مبوجب القانون الدويلُ ،يحظر عىل إرسائيل بصفتها القوة املحتلة يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،تدمري املمتلكات التي تعود إىل األفراد واملجتمعات إال يف حال كان ذلك متطلباً
رضورياً للعمليات العسكرية”.
ويف  ،2010سجل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة
هدم  350مبنى عىل األقل يف املنطقة (ج) وحدها.

وثيقة رقم :49

مبادرة سالم فياض إلنهاء االنقسام الفلسطيني
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 24شباط /فرباير 2011
فياض يقدم تصوراً للمصالحة أساسه حكومة وحدة مع بقاء األوضاع األمنية عىل ما هي عليه
يف الضفة وغزة
حصلت “الرشق األوسط” عىل تصور لرئيس الوزراء الفلسطيني املكلف سالم فياض للوحدة
الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،التي عجزت حركتا فتح وحامس
عن تحقيقه رغم مرور نحو ثالثة أعوام ونصف العام .ويشدد فياض املشغول حالياً مبشاورات
لتشكيل حكومة موسعة بناء عىل التكليف الذي منحه إياه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
(أبو مازن) يف  14فرباير (شباط) الحايل ،عىل أن هذا التصور ليس إال اجتهاداً منه ،مؤكداً “أنا لست
مفوضاً بإجراء حوار ،وال أعترب نفيس أو الحكومة وال حتى السلطة الوطنية طرفاً يف الحوار”.
وقال مصدر مقرب من فياض لـ“الرشق األوسط” إن الفكرة مبجملها جاءت ،بسبب الجمود يف
الوضع الفلسطيني الداخيل ،يف الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن رغبته يف تحقيق املصالحة دون
أن يكون هناك أي تقدم يف هذا الصدد .وحسب املصدر ،فإن الجديد يف تصور فياض هو أن تشكيل
حكومة الوحدة مع اإلبقاء الوضعني ،خاصة األمنيني يف الضفة وغزة ،عىل ما هام عليه إىل أن يجري
الفصل يف القضايا الخالفية ،وامتناع الطرفني عن اتخاذ اإلجراءات التي قد تزعج وتحرج الطرف اآلخر.
وهذا يضمن لحامس عدم فقدان السيطرة عىل غزة دون تحقيق التقدم يف املصالحة.
ويتضمن تصور فياض  7نقاط جملها كاآليت:
أوالً :ألغراض عملية ،ويف ضوء التجربة املكتسبة من جوالت الحوار السابق التي استهدفت ضمناً
تحقيق املصالحة الوطنية كرشط مسبق ألية إجراءات الحقة ،ال بد من التمييز بني مفهوم إعادة
الوحدة للوطن من جهة ،ومفهوم املصالحة الوطنية ،من جهة أخرى.
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ثانياً :أن العمل عىل إعادة الوحدة للوطن ،ال يتطلب تحقيق املصالحة الوطنية الشاملة كرشط
مسبق وإمنا يستهدفها كنتيجة تتبلور تدريجياً من واقع ما يتوقع أن تحدثه الوحدة من تحول يف
تهدئة النفوس ويف املزاج الشعبي العام.
ثالثاً :من واقع التجربة ،يف جوانبها كافة ،أرى أن يتم تركيز الجهد إلعادة الوحدة للوطن يف هذه
املرحلة عىل عنوان واحد وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
رابعاً :وليك يتسنى ذلك وعىل وجه الرسعة وهذا ممكن ،فإنه ال بد من سد الثغرة األساسية
يف بنية اإلطار الذي حكم عمل حكومة الوحدة الوطنية األوىل (الحكومة التي تلت اتفاق مكة بني
حركتي فتح وحامس يف مارس “آذار”  )2007واملتمثلة يف غياب مفهوم أمني واضح ومتفق عليه.
خامساً :ولسد هذه الثغرة أقرتح ترسيم املفهوم األمني الذي تعمل حركة حامس اآلن عىل أساسه
يف قطاع غزة ،وهو ذات املفهوم املعتمد من قبل السلطة الوطنية يف الضفة الغربية .وللتأكيد فإن
هذا املفهوم يقوم عىل استبعاد خيار العنف يف سعي شعبنا املرشوع لنيل حقوقه.
سادساً :يعهد إىل حكومة الوحدة إضافة إىل مهامها األخرى االعتيادية اإلرشاف عىل تنفيذ هذا
املفهوم من خالل الرتتيبات املؤسسية القامئة ،كام هي دون أي تغيري يف كل من الضفة والقطاع.
سابعاً :ولكسب الوقت ومن أجل البدء الفوري يف العمل عىل إعادة الوحدة ،يؤجل البت يف أي
قضايا خالفية أخرى ويتفق عىل أن يتم االتفاق بشأنها الحقاً.
ويؤكد فياض أن ما ورد أعاله ،ليس إال أفكاراً “متثل اجتهاداً من ِقبيل ليس إال .فأنا لست مفوضاً
بإجراء حوار ،وال أعترب نفيس أو الحكومة وال حتى السلطة الوطنية طرفاً يف الحوار إال أنني أعتقد
بجدوى امليض قدماً ال ألن ذلك ينطوي عىل أي خسارة ألي طرف فحسب بل ملا يحمله يف ثناياه من
إمكانية وضع الكل الفلسطيني عىل درب املصالحة الوطنية الشاملة ،التي ال بد أن تتحقق إذا ما كان
لشعبنا أن يحقق آماله وتطلعاته الوطنية”.
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ترصيح صحفي صادر عن دائرة شؤون الالجئني يف حركة حامس حول قيام
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األونروا بتدريس مادة حول “الهولوكوست” يف مدارسها
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ترصيح صحفي صادر عن دائرة شؤون الالجئني رداً عىل ترصيح الناطق الرسمي لألونروا سامي
مشعشع لجريدة الغد األردنية والذي أقر تدريس تجربة محرقة اليهود “الهولكست” ضمن مناهج
إثرائية تضاف ملادة حقوق اإلنسان التي تدرسها الوكالة.
دائرة شؤون الالجئني – حامس:
يف الوقت الذي تتطلع فيه الشعوب العربية إىل حريتها واستقاللها ،والتخلص من القيود التي
فرضتها األنظمة الفاسدة التي أعطت والئها لليهود ،ويف الوقت الذي يتوق فيه الجميع لرؤية فلسطني
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