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فلسطين

ابن سلمان لعباس :العالقة مع تل أبيب موجهة ضد إيران

جلسة لـ«المركزي» على أعتاب «صفقة القرن»

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ــاحـ ـت ــال واقـ ـتـ ـص ــاده
ومؤسساته األمنية.
ُيعقد «املجلس املركزي» في هذا السياق ،ومن أجل
الـقــول إن عـبــاس ال ي ــزال يسيطر عـلــى مؤسسات
املنظمة والسلطة وإنه صاحب الوالية على القرار
الفلسطيني .علينا أن نتذكر أن «املجلس املركزي»
هو الذي أنشأ السلطة بقرار صدر عنه عام ،1994
وهو يتحمل مسؤولية تاريخية عن هذه الكارثة.
ن ـحــن ف ــي «ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة» رف ـض ـنــا قـ ــرار هــذا
املجلس آنــذاك ،وما زلنا نرفضه حتى اليوم .هذا
هو موقفنا إلى أن تسقط السلطة.
¶ إذن ،لم ال تقاطعون دورة املجلس؟
مــن حــق أي ق ــوى سـيــاسـيــة فلسطينية أن تقاطع
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» أو أي ه ـي ـئــة
فلسطينية أخرى ،وأال تشارك فيها .قرار املقاطعة
ل ــه م ـبــرراتــه املـنـطـقـيــة والــوط ـن ـيــة وامل ـف ـهــومــة ،لكن
األصــل في ذلــك أن يكون ملصلحة شعبنا وحماية
حـقــوقــه الــوط ـن ـيــة ،كــذلــك إن أي م ـشــاركــة ف ــي هــذه
االجتماعات إذا لــم تكن مــن أجــل مصلحة شعبنا
وتنفيذ قـ ــرارات سياسية حــاسـمــة فــإنـهــا ستكون
ديكورية ال وزن لها.
¶ في ظل معرفة مسبقة بنتائج هذا االجتماع الذي يأتي
ّ
ستقيم قيادة
متأخرًا ويعقد على عجل في يومني ،كيف
«الجبهة» مشاركتها إذا كــان االجتماع بروتوكوليًا كما
تقول؟ هل من املقبول طرح قضايا من باب أخطأنا وأصبنا
ف ــي مــرح ـلــة ح ـســاســة ُي ـس ـت ـهــدف فـيـهــا س ــاح امل ـقــاومــة،
خصوصًا أن الجبهة من الفصائل الناشطة عسكريًا؟
الجبهة متهمة كغيرها بــأنـهــا تغطي سياسات
ّ
فــريــق أوسـلــو ،لــذلــك يجب أل تصبر على مواقف
ون ـه ــج ال ـف ـس ــاد واإلق ـ ـصـ ــاء .ال ـج ـب ـهــة إذا شــاركــت
ستقول كلمتها بــوضــوح ،وجــوهــرهــا أن املنظمة
ليست مــزرعــة ل ـ «أبــو م ــازن» وطبقة امل ــال ،ويجب
وقف كل هذا املسار التفريطي والعبثي .بالطبع،
م ــن ح ــق شـعـبـنــا وم ــن واجـ ــب طـلـيـعـتــه الــوطـنـيــة
تصويب سياسات الفصائل ونقدها ،وال بد لكل
القوى أن تسمع صوت الشارع وصرخات الناس
املـحــاصــرة فــي جباليا والـبـقـعــة وأم الـفـحــم وعــن
الحلوة واليرموك وغيرها .لذلك ،ندعو باستمرار
إلى رقابة شعبية على مواقف األحزاب وعمل كل
مــؤسـســاتـنــا ،وه ــذا يـسـتــدعــي ب ـصــراحــة مـشــاركــة
شعبية واسعة في الوطن والشتات ورفع الصوت
عاليًا ضد نهج التفريط واالستسالم.
¶ في ظل ذلك ،ملاذا أنتم موجودون في املنظمة وجزء من
قيادتها؟ أما آن األوان النسحابكم منها ،وهو سؤال طرح
عليكم أكثر من مرة ...وال سيما أنه ال تقاطع بني موقفكم
وموقف السلطة في مسألة القدس وحدود دولة فلسطني؟
«ال ـش ـع ـب ـي ــة» س ـب ــق أن ان ـس ـح ـب ــت أكـ ـث ــر مـ ــن م ــرة
م ــن م ــؤس ـس ــات «م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـح ــري ــر» ،ف ــي مــوقــف
سياسي واع ـتــراضــي ،وهــي تناقش أزم ــة املنظمة
واختطافها على يد عباس وفريقه .هذا املوضوع
مــدرج باستمرار على جــدول أعمالها ،وهــو يعني
ً
كــل الشعب وليس فصيال بعينه .هناك مــن يدعو
الـجـبـهــة إل ــى الـتـمـســك بــ«املـنـظـمــة» لـتـكــون صــوتــا
يـ ـص ـ ّـوب ال ـس ـي ــاس ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة الــرس ـم ـيــة من
الــداخــل ،وهـنــاك مــن يدعوها إلــى االنـسـحــاب ،لكن
األك ـي ــد أن ال أح ــد ف ــي الـجـبـهــة ع ـنــده أوه ـ ــام حــول
واقع هذه املؤسسة وأين وصلت ،أو يناقش حقيقة
أنها عمليًا مؤسسة مختطفة بالكامل ويحكمها
مجموعة مارقة تمردت على إرادة شعبنا ويجب
محاسبتها.
امل ـن ـظ ـم ــة فـ ــي نـ ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف هـ ــي مـ ـل ــك لـلـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وم ـص ــادرت ـه ــا ع ـل ــى ي ــد ف ـئ ــة م ــا لــن
تغير هــذه الحقيقة .هــذا هو موقفنا املعلن ،وهذا
ما سنقوله وسنؤكده في اجتماع «املــركــزي» ...إذا
شاركنا.

بعد نحو  40يومًا من إعالن دونالد ترامب القدس
«عاصمة إلسرائيل» ،يعقد «المجلس المركزي» ،المنبثق
عن «المجلس الوطني» ـ المشرف على «منظمة التحرير» ـ
اجتماعًا يوم غد ،ضمن برنامج عمل قصير يستمر يومين
فقط ،قياسًا إلى آخر اجتماع عقده عام  ،2015وذلك في
وقت كشفت فيه مصادر سياسية مالمح التفاوض الجاري
منذ خمسة أشهر
غزة ــ هاني إبراهيم
م ـس ـم ـي ــات ك ـث ـي ــرة ل ـه ـي ـئ ــات ول ـج ــان
وم ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــس ارت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــت بـ ــال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي م ـنــذ مطلع
ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ح ـت ــى ق ـ ـ ــرار «امل ـج ـل ــس
املركزي» تشكيل «السلطة الوطنية»
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ـ ّـم ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور األم ـ ـن ـ ــي
والسياسي واالقـتـصــادي بغالبيته،
وذل ـ ـ ــك إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد ب ـ ــات ف ـي ــه ال ـت ـفــريــق
بـ ــن ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات ي ـح ـت ــاج إل ــى
التركيز ودراس ــة املــواقــف املتداخلة،
والس ـ ـي ـ ـمـ ــا ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ــراجـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــاب
الثوري الرسمي الفلسطيني ،املتمثل
بخطاب «املجلس الوطني» ،بصفته
امل ــرج ـع ـي ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ــرق ــاب ـي ــة
ع ـلــى «مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر» ،واملـتـبـنــي
لـ«امليثاق القومي» الذي كان يحتوي
عـلــى الـخـطــوط ال ـح ـمــراء فــي تعريف
أرض فلسطني التاريخية من البحر
للنهر وعاصمتها ال ـقــدس ،واعتبار
«الصهيونية مرتبطة باإلمبريالية
العاملية ومناقضة ألي عمل تحرري».
كـمــا أن ــه ح ــدد ال ـعــاقــة م ــع إســرائ ـيــل
بكونها عدو ،وأنه ال بديل عن الكفاح
املسلح للتخلص منه.
روي ـدًا روي ـدًا تم االنسحاب من نقاط
ّ
عــدة مــن هــذا امليثاق ،إلــى أن تشكلت
مالمح مرحلة التسوية ما بعد اتفاق
أوسلو بحالتها اآلن ،التي تلقت آخر
ال ـضــربــات ب ـقــرار الــرئ ـيــس األمـيــركــي
دونــالــد تــرامــب بـشــأن الـقــدس ،ويليه
ال ـخ ـطــة األم ـي ــرك ـي ــة لـتـصـفـيــة قضية
ال ــاجـ ـئ ــن .وم ـ ــع ان ـك ـش ــاف ه ـشــاشــة
م ــوق ــف الـ ـس ـلـ ـط ــة ،وفـ ـق ــدانـ ـه ــا حـجــة
ال ــدف ــاع ع ــن م ـحــاوالت ـهــا ف ــي تحقيق
الـتـســويــة م ــع شــريــك يـسـعــى بــإعــادة
احتالله الضفة وترسيم حدودها أن
يضمها إليه ،يأتي االجتماع املتأخر
ل ـ ـ ــ«املـ ـ ــركـ ـ ــزي» ،ش ـب ـي ـه ــا ب ــاالج ـت ـم ــاع
«القيادي» السابق ،الذي أتى متأخرًا
 12يومًا بعد الـقــرار األميركي بشأن
القدس ،وذلك لبحث قــرارات يفترض
أن ت ـكــون م ـص ـيــريــة ،لـكـنـهــا سـتـكــون
شكلية كسابقاتها ،خاصة أن السلطة
أضعف من تطبيقها.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـ ـج ـ ــري الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـلــى
املكشوف عن «صفقة القرن» ،يناور
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـم ــود ع ـب ــاس،
للبحث عن مخرج ،ساعيًا إلى كسب
اعتراف دولي بفلسطني كدولة تحت
ً
االحـتــال ب ــدال مــن سحب االعـتــراف
بإسرائيل ،الــذي هــو أقصر الطرق.
وع ـل ـيــه ،ي ـعــود أب ــو م ــازن ه ــذه املــرة
لـفـتــح الــدفــاتــر الـقــديـمــة ه ــارب ــا إلــى
األم ــام بــاتـجــاه «امل ــرك ــزي» والــدعــوة
لعقد اجتماع يضم أعضاء «اللجنة
التنفيذية للمنظمة» ،رغ ــم تعرقل
املـ ـص ــالـ ـح ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،كـ ـم ــا وج ــه
دع ــوات إل ــى وممثلني عــن الهيئات
والنقابات واالتحادات الفلسطينية
باإلضافة إلى املستقلني.
أمـ ـ ــا ح ــرك ــة «الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي»،
فـ ــأع ـ ـل ـ ـنـ ــت أم ـ ـ ـ ـ ــس ق ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــا رف ـ ــض
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ج ـل ـس ــة «املـ ـ ــركـ ـ ــزي»
املـ ـق ــررة ف ــي مــدي ـنــة رام ال ـل ــه ،وســط
ال ـض ـف ــة ،قــائ ـلــة إن ـه ــا أب ـل ـغــت رئـيــس
«املجلس الوطني» ،سليم الزعنون،
فـ ــي رسـ ــالـ ــة خ ـط ـي ــة بـ ــذلـ ــك .وذك ـ ــرت
«الـ ـجـ ـه ــاد» أن م ــن أسـ ـب ــاب رفـضـهــا

ك ــون «الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة للمنظمة
خــالـفــت م ـخــرجــات اج ـت ـمــاع اللجنة
التحضيرية للمجلس الــوطـنــي في
بيروت ،التي دعت لعقد االجتماع في
الخارج» .كما أوضحت أنها «ليست
عضوًا في املنظمة وهيئاتها» ،علمًا
بــأنــه كــان مــن املـفـتــرض العمل تحت
الــرعــايــة املـصــريــة عـلــى «إعـ ــادة بناء
وترتيب املنظمة ومؤسساتها لكن
ذلك لم يتم».
وبشأن «حماس» ،قالت الحركة إنها
ال زال ــت ت ــدرس امل ـشـ ًـاركــة ف ــي جلسة
«املـ ــركـ ــزي» ،مــوض ـحــة أم ــس أن ـهــا لم
ت ـص ــدر م ــوق ـف ــا ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة ح ــول
املـشــاركــة أو عــدمـهــا ،فيما يــرجــح أن
تحذو حذو «الجهاد» في ذلــك .وكان
مقترحًا مشاركة الحركتني من بيروت
ع ـبــر تـقـنـيــة «ال ـف ـيــديــو كــون ـفــرنــس»،
لكن ذلــك ال يبدو مرضيًا لهما .وفي
غضون ذلــك ،غــادر غــزة صباح أمس
 19ش ـخ ـص ـي ــة ج ـل ـه ــم م ـ ــن ف ـص ــائ ــل
«منظمة التحرير» ،وذلك عبر حاجز
«بيت حانون ـ إيريز» ،للمشاركة في
اجـتـمــاعــات «امل ــرك ــزي» ،ومـنـهــم ستة
أع ـضــاء مــن الـهـيـئــة الـقـيــاديــة العليا
لـحــركــة «ف ـت ــح» غ ـ ــادروا بـعــد مــوافـقــة
الجانب اإلسرائيلي على ذلك.
في سياق متصل ،تواصلت املسيرات

الــرافـضــة لـلـقــرار األم ـيــركــي ،وأصـيــب
ج ـ ــراء ذلـ ــك ع ـش ــرات امل ــواط ـن ــن ،بعد
صالة الجمعة أمس ،خالل مواجهات
مـ ـ ــع قـ ـ ـ ـ ــوات االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال فـ ـ ــي غ ــال ـب ـي ــة
ن ـقــاط ال ـت ـمــاس ف ــي الـضـفــة وال ـقــدس
وغ ــزة ،وهــي تعتبر «جمعة الغضب
السادسة» .ودرات مواجهات أسفرت
عن نحو  130إصابة في كل من الخليل
وب ـيــت لـحــم (ج ـنــوبــي ال ـض ـفــة) حيث
اعـتـقــل عـضــو فــي «املـجـلــس ال ـثــوري»
لحركة «ف ـتــح» .كما دارت مواجهات
فــي نــابـلــس وقلقيلية (ش ـم ــال) ورام
الله والقرى املحيطة بها (وسط) .أما
في غزة ،فأصابت قوات االحتالل أكثر
م ــن  80ش ــاب ــا مـعـظـمـهــم بــالــرصــاص
الحي خــال مــواجـهــات على الحدود
الشرقية والجنوبية للقطاع.

تحسن طفيف في المصالحة
في مقابل بــطء السلطة الفلسطينية
في خطواتها نحو املصالحة ،ورغم
الـحــديــث املـتـكــرر عــن فـشــل التطبيق
وال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــر م ـ ــن ان ـ ـه ـ ـيـ ــار االت ـ ـف ـ ــاق،
ت ـف ـي ــد م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ب ــأن ــه ح ــدث
تـ ـق ــدم ط ـف ـي ــف فـ ــي ب ـع ــض امل ـ ـسـ ــارات
التفصيلية التي تتعلق بعودة بعض
موظفي السلطة في غزة إلى عملهم،
بعدما وافـقــت «حـمــاس» على رجــوع
نـحــو  1600مـنـهــم .لـكــن بقيت بعض
ال ــوزارات تواجه إشكاالت في خطوة
ع ــودة املــوظ ـفــن ال ـتــي أص ــرت عليها
رام الله.
رغم ذلك ،تقول املصادر انه في نهاية
ش ـب ــاط امل ـق ـبــل س ـت ـكــون ه ـن ــاك رؤي ــة
حاسمة بشأن املوظفني ضمن الرؤية
ال ـتــي سـتـعـتـمــدهــا «الـلـجـنــة اإلداريـ ــة
وال ـقــانــون ـيــة» بــرئــاســة نــائــب رئـيــس
الوزراء ،زياد أبو عمرو .لكن الخطوة
األهــم هــذا الشهر أن «حـمــاس» قررت

نتنياهو :خبر «هآرتس» عن سيناء كاذب
نفــى رئيــس حكومــة العــدو اإلســرائيلي ،بنيامــن نتنياهــو ،مــا نقلــه اإلعــام العبــري
عــن «عرضــه ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة مقابــل منــح الفلســطينيني أراضــي
فــي ســيناء املصريــة» .وقــال مكتــب نتنياهــو ،فــي تصريــح مكتــوب ،أمــس ،إن
أراض
«الخبــر الــذي نشــرته صحيفــة هآرتــس عــن أن رئيــس الــوزراء عــرض إعطــاء
ٍ
ـار مــن الصحــة
فــي ســيناء للفلســطينيني ،مقابــل ضــم الضفــة إلــى إســرائيل عـ ٍ
تمامــا وال أســاس لــه».
وكانــت «هآرتــس» قــد نقلــت عــن مســؤولني أميركيــن (راجــع عــدد أمــس) ،قولهــم
إن نتنياهــو طلــب مــن إدارة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا عــام  2014دراســة ضــم
أراض فــي ســيناء.
إســرائيل أجــزاء مــن الضفــة مقابــل حصــول الفلســطينيني علــى
ٍ
وأضافــت أن نتنياهــو طــرح األمــر فــي مناســبات عــدة فــي لقــاءات مــع أوبامــا ،ووزيــر
الخارجيــة الســابق جــون كيــري ،بعــد إخفــاق مســاعي األخيــر فــي املفاوضــات.
وقــال املســؤولون الســابقون إن «نتنياهــو أبلــغ أوبامــا وكيــري أنــه يمكــن إقنــاع
الرئيــس املصــري ،عبــد الفتــاح السيســي ،بقبــول الفكــرة» ،لكنهــم اســتدركوا بــأن
«إدارة أوبامــا ســمعت مباشــرة مــن مصــر أنهــا لــن تقبــل هــذه الفكــرة ،كمــا أن
الفلســطينيني رفضوهــا».
(األخبار)
أصيب في «جمعة الغضب السادسة» عشرات المواطنين
في الضفة والقدس وغزة (أ ف ب)

خـ ـ ـ ــوض تـ ـج ــرب ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وت ـس ـل ـي ــم
حكومة «الــوفــاق الــوطـنــي» تحصيل
الجبايات عن الشهر الجاري ،بعدما
وع ــدت رام الـلــه بـصــرف سـلــف مالية
ملوظفي حكومة غزة السابقة ،لكن ال
يزال الخالف قائمًا حول موعد وقيمة
السلفة ،كما تقول املصادر.
ُوم ــع تـعـثــر املـصــالـحــة الفلسطينية،
ّ
شــكـلــت لـجــان عــدة ملــراقـبــة تطبيقها،
م ـن ـهــا ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـصــائ ـل ـيــة ،وأخـ ــرى
م ــن امل ــؤس ـس ــات املـجـتـمـعـيــة ،ف ــي ظل
الحديث مـجــددًا عــن ترتيبات لعودة
الوسيط املصري الــذي غــادر القطاع

أعلنت «الجهاد»
أنها لن تشارك في
الجلسات بينما تدرس
«حماس» القرار

قـبــل أســاب ـيــع احـتـجــاجــا عـلــى رفــض
بعض الــوزراء استقباله في مقراتهم
في القطاع.

ضغوط «الصفقة»
كشفت مصادر فلسطينية مقربة من
رئ ـيــس الـسـلـطــة ،مـحـمــود ع ـبــاس ،أن
السعوديني كــانــوا قــد نقلوا بصورة
ك ــام ـل ــة الـ ــرؤيـ ــة األم ـيــرك ـيــةل ــ«ص ـف ـقــة
ال ـق ــرن» إل ــى ق ـي ــادة الـسـلـطــة بـصــورة
كاملة ،وقــد أقــر بذلك الــوزيــر السابق
أحـمــد مـجــدالنــي قـبــل أي ــام .لـكــن هــذه
املـصــادر تضيف أن الــرؤيــة تتلخص
في «إقامة دولة فلسطينية تستثني
مناطق املستوطنات الكبرى وتتكون
من بقية املناطق األخــرى في الضفة
وغزة وقرى املنطقة الشرقية للقدس،
على أن تكون غزة هي مركزية الدولة
امل ـق ـب ـلــة ،وسـيـعـقــب ك ــل ذل ــك سـيــاســة
الـ ـس ــام االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ك ـم ــا سـيـنـشــأ
ميناء (في القطاع) ومطارين أحدهما
في غزة واآلخر في الضفة».
وأوضـحــت املـصــادر نفسها أن «ولــي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
برر لعباس في اجتماعهما أي عالقة
مستقبلية مع تل أبيب وواشنطن ،في
إطار حربه على إيران» ،فيما تلخص
االجتماع الثاني في الزيارة الالحقة
ل ـع ـبــاس إلـ ــى ال ــري ــاض ف ــي أن يـقـبــل
الــرجــل ه ــذه ال ــرؤي ــة «مـقــابــل تعريف
امل ـس ـتــوط ـنــات وحـ ــدودهـ ــا بــالـضـفــة،
والضغط باتجاه ارتفاع نسبة تبادل
األراضــي ملصلحة الفلسطينيني ،مع
ربط ذلك بممر أمن بني الضفة وغزة»،
لـكــن «أب ــو م ــازن» رف ــض أن يستثني
املقترح القدس ويحصر العاصمة في
القرى الشرقية أو أن يستثني البلدة
القديمة تمامًا ،وفق ما قالت.
وال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن مـ ـجـ ـم ــوع مـ ـ ــا ع ـق ــدت ــه
قـيــادة السلطة مــع الــوفــود األميركية
خـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــور ال ـخ ـم ـس ــة األخـ ـي ــرة
يزيد عــن ثالثني لـقــاء ،وكلها تركزت
فـ ــي كـ ــا املـ ـضـ ـم ــون ــن ،ك ـم ــا ش ــارك ــت
أطـ ـ ـ ــراف ع ــرب ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـلـ ـق ــاءات
م ــن ال ـس ـع ــودي ــة ومـ ـص ــر .أم ـ ــا ب ـشــأن
الالجئني ،فتذكر املصادر أن الرياض
لــم ت ـعــارض فـكــرة تجميد الـتـفــاوض
على قضيتهم على أن تطرح في وقت
الحق للنقاش مع قضايا مثل حدود
املـسـتــوطـنــات وال ــدول ــة وامل ـي ــاه «لكن
دون ت ـحــديــد س ـقــف زم ـن ــي م ـح ــدد».
ومن جهة ثانية ،بــررت هذه املصادر
حالة بطء املصالحة بـ«خشية عباس
أن يكون االتفاق الذي فرضته القاهرة
حلقة في سلسلة صفقة القرن».

