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على الغالف

مخصصاتها
«الشعبية» تفتح النار على عباس ...فيقطع ّ
ّ
َع َبر خبر اعتراض اليسار
الفلسطيني على تقاسم
الحكومة بني «فتح»
و«حماس» سريعًا من دون
اهتمام كبير ،لكن جبهة النار
الجديدة بني أبو مازن
والجبهة الشعبية تكشف
ما يمر من ماء تحت
أقدام الساسة
علمت «األخ �ب��ار» من مصادر فلسطينية
ُم �ط �ل �ع��ة أن ح ��ال ��ة م ��ن ال �غ �ل �ي��ان وال �ت��وت��ر
غير املسبوق ت��دور ف��ي السر ب�ين الجبهة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ين م� ��ن ج �ه��ة،
والرئيس محمود عباس ال��ذي ق��رر «قطع
العالقة نهائيًا مع الجبهة» من جهة أخرى.
ك��ذل��ك أم ��ر أب ��و م� ��ازن ب��وق��ف مخصصات
الجبهة ومستحقاتها املالية الصادرة من
ً
الصندوق القومي الفلسطيني ،فضال عن
منع دع��وت�ه��ا إل��ى ح�ض��ور أي اجتماعات
رس �م �ي ��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ج �ل �س��ات ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية ملنظمة التحرير.
وأف��ادت املصادر بأن «الغضب الجبهاوي
الذي فتح على عباس» من قيادات الداخل
وال � � �خ � ��ارج ي ��أت ��ي رف� �ض ��ًا ل� �ـ«ال� �ت ��وج� �ه ��ات
السياسية التي تسلكها القيادة املتنفذة
في املنظمة ،وبعد مطالبت الجبهة بوقف
نهج الفساد والتفرد الذي يقوده عباس».
وع�ل�ي��ه ،ف��إن ه��ذه ال �ق��رارات ـ�ـ غير املعلنة ــ
من وجهة نظرها هدفها معاقبة الجبهة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ع �ل��ى م��واق �ف �ه��ا« ،ل�ك�ن�ه��ا ف��اق��دة
للشرعية وال قيمة لها ،بل هي غير قانونية
ومبعثها عقابي فقط».
ون �ق �ل��ت م� �ص ��ادر م �ت �ط��اب �ق��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
أن ّرد ف �ع��ل ع �ب��اس ل ��م ي �ك��ن س�ب�ب��ه رف��ض
ال �ج �ب �ه��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ل �ل �م �ف ��اوض ��ات ف �ق��ط،
«فما دفعه إل��ى ذل��ك الحملة التي أثارتها
الجبهة ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة بشأن قضايا
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ف �س��اد ال �س �ي��اس��ي وامل ��ال ��ي في
مؤسسات املنظمة ،وان�ف��راد أب��و م��ازن في
ال �ق��رار الفلسطيني ،واق�ت�ص��ار م �ش��اورات

سلسلة اجتماعات سرية عقدت بني عباس و«الشعبية» (عصام الريماوي ــ اي بي ايه)
الحكومة على فتح وحماس» .كذلك علمت
«األخ� �ب ��ار» أن سلسلة اج�ت�م��اع��ات س� ّ�ري��ة
ُع �ق ��دت ف ��ي رام ال �ل��ه ب�ي�ن م �ح �م��ود ع�ب��اس
وممثل الجبهة الشعبية املؤقت في اللجنة
ال �ت �ن �ف��ذي��ة ع �ب��د ال��رح �ي��م م �ل��وح ب�ح�ض��ور
أم�ين السر للجنة ياسر عبد رب��ه ورئيس
املخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
وع�ق��دت اجتماعات مماثلة ف��ي العاصمة
األردنية عمان بني رئيس املجلس الوطني
الفلسطيني سليم الزعنون ونائبه تيسير
قبعة (من الجبهة الشعبية) .وفي االجتماع
األخ �ي��ر ،ج ��رى إب�ل�اغ ق �ي��ادة ال�ج�ب�ه��ة ق��رار
الرئيس الفلسطيني «وقف التعامل نهائيًا
معها واعتبارها خارج مؤسسات املنظمة
ب�س�ب��ب ان�س�ح��اب�ه��ا م��ن ج�ل�س��ة للمجلس
امل��رك��زي ،وم��ا ص��در م��ن تصريحات عنها
ووص�ف�ه��ا ات�ف��اق أوس�ل��و ب��أن��ه ك��ان خيانة
للشعب الفلسطيني».
وذك � � ��رت امل � �ص� ��ادر أن ال �ج �ب �ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
ً
أبلغت ك�لا من عباس والزعنون وقيادات
فلسطينية أخ��رى رفضها القاطع ق��رارات
«أبو مازن» ،واصفة إياها بأنها «محاولة
اب � �ت� ��زاز رخ �ي �ص��ة م ��ن أج� ��ل ت��وف �ي��ر غ �ط��اء

للمفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني،
واالستمرار في نهج التفرد في مؤسسات
املنظمة» ،مؤكدة في الوقت نفسه أن مواقف
الجبهة ثابتة في ه��ذا اإلط��ار ول��ن تتغير.
كذلك استنكر ق�ي��ادي ف��ي الجبهة ،تحفظ
ً
على ذك��ر اس�م��ه ،ال �ق ��رارات ،ق��ائ�لا ف��ي أحد
االجتماعات« :هل كان من املمكن أن يقدم
عباس على مثل ه��ذه الخطوة لو تنازلت
ً
الجبهة عن موقفها بشأن املفاوضات مثال،

دحالن حسم
قراره بدخول االنتخابات
المقبلة رغم حكم
قضائي بحقه

رقعة «مناطق إطالق النار»
تقضم أراضي الضفة
علي حيدر
ك� � ��ل م� � ��ا ي� �م� �ك ��ن أن ي� � �خ � ��دم ف� � ��ي ت �ج ��ري ��د
ض �ي �ه��م و«ط��رده��م»
الفلسطينيني م��ن أرا ً
تسعى إسرائيل حكومة ومستوطنني إليه
لتحقيق الهدف الذي احتل املرتبة األولى
منذ إنشاء الحركة الصهيونية ،وهو إخالء
األراضي الفلسطينية من شعبها ملصلحة
إحالل اليهود مكانهم .في الطريق إلى هذا
ال �ه��دف ،ت�ن��وع��ت أس��ال�ي��ب االس�ت�ي�لاء على
أراض��ي الفلسطينيني باالحتالل املباشر
وال�ت�ه�ج�ي��ر ث��م ال�ب�ن��اء االس�ت�ي�ط��ان��ي وس��ن
ق��وان�ين مثل ق��ان��ون أم�ل�اك الغائبني ال��ذي
يجري بموجبه االستيالء على ممتلكات
الفلسطينيني الذين هجروا من فلسطني
ع� ��ام  1948ب �ح �ج��ة أن �ه ��م غ ��ائ �ب ��ون ع�ن�ه��ا
وي�ح��ق ل�ل��دول��ة وامل�س�ت�ث�م��ري��ن االس�ت�ن�ف��اع
بها.
غالبًا م��ا تجري ه��ذه ال�ح��رب على األرض
بتعاون قوي تظهره محكمة العدل العليا،
كما تؤكد منظمة «بتسيلم» اإلسرائيلية
ال �ت��ي ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ت �ل��ك امل�ح�ك�م��ة تسهل
إج� � ��راءات االس �ت �ي�ل�اء ع�ل��ى األراض � ��ي عبر
تغليفها بغطاء قانوني.
والجديد ــ القديم في هذا اإلطار ما كشفته
ً
ص �ح �ي �ف��ة «ه� � ��آرت� � ��س» ن � �ق �ل�ا ع� ��ن ض��اب��ط
العمليات في املنطقة الوسطى في جيش
االح �ت�لال ،العقيد عيناب شليف .األخير

اعترف أم��ام لجنة ش��ؤون الضفة املحتلة،
وه��ي تابعة للجنة الخارجية واألم��ن في
ال�ك�ن�ي�س��ت ،ب ��أن تكثيف ال �ت��دري �ب��ات التي
ي �ج��ري �ه��ا ال �ج �ي ��ش ف� ��ي «م� �ن ��اط ��ق إط �ل�اق
ال �ن �ي��ران» ف��ي ال �ض �ف��ة ه��و إح� ��دى وس��ائ��ل
تقليص عدد السكان الفلسطينيني هناك،
مشيرًا إل��ى أوام��ر التشديد على «محاربة
البناء الفلسطيني غير املرخص».
ورأى شليف أن أح��د اإلج� ��راءات الجيدة
هو إعادة مناطق إطالق النار إلى األماكن
ال �ت��ي ك��ان��ت ف �ي �ه��ا« ،ألن �ه��ا أح ��د األس �ب��اب
ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ت��ي تجعلنا ن�ن�ق��ل ت��دري�ب��ات
كثيرة إلى الغور ،فمن ينظر إلى التدريب
األخير للكتيبة الذي شاركت فيه الطائرات
الحربية واملروحيات والدبابات يعلم أن
حركة السيارات وآالف الجنود في املنطقة
تساهم ف��ي إب�ع��اد ال�ن��اس» ،مستدركًا« :ال
ّ
أميز هنا بني اليهود والفلسطينيني ،بل
أت �ح��دث ع �م��وم��ًا»! ي �ش��ار إل ��ى أن ال�ج�ي��ش
ّ
اإلسرائيلي ع��زز تدريباته العسكرية في
غ��ور األردن و«منطقة إط�لاق ال�ن��ار ،»918
وط��ال��ب ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ب��إخ�لاء وه��دم 12
قرية فلسطينية تقع داخ��ل املنطقة .وقبل
ثالثة أسابيع ج��رت تدريبات ف��ي منطقة
أخ ��رى ت�س�م��ى «إط�ل��اق ال �ن��ار  »912وت�ق��ع
قرب منطرة أريحا ،وطولبت آنذاك خمس
ع ��ائ�ل�ات ب ��دوي ��ة ب �ت��رك امل �ن �ط �ق��ة خ �ل�ال 48
ساعة ،رغم أنها كانت تفاوض السلطات

ال�ع�ب��ري��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر م�ك��ان ب��دي��ل لتسكن
فيه.
إل ��ى ذل� ��ك ،أع �ل �ن��ت وزارة ش� ��ؤون األس ��رى
وامل �ح��رري��ن ف��ي ح�ك��وم��ة رام ال�ل��ه أن 5200
أس�ي��ر فلسطيني ،ه��م غالبية امل��وج��ودي��ن
في السجون اإلسرائيلية كافة ،سيشرعون
في إض��راب تحذيري ،ال�ي��وم ،تضامنًا مع
األس� ��رى اإلداري �ي��ن امل�ض��رب�ين ع��ن ال�ط�ع��ام
منذ  29ي��وم��ًا .وق��ال��ت ال ��وزارة إن األس��رى
حذروا من أنه في األسبوع املقبل سيدخل
اآلالف منهم في إض��راب مفتوح «على أن
ت�ت�س��ع ش ��روط امل�ع�ت�ق�ل�ين لتشمل مطالب
أخ� � � ��رى ،م �ن �ه��ا وق � ��ف س �ي ��اس ��ة االع �ت �ق ��ال
اإلداري».
ع�ل��ى ه��ذا ال �ط��ري��ق ،ن�ف��ذ أم��س  120أس�ي�رًا
ف ��ي س �ج��ن «ه� ��داري� ��م» إض ��راب ��ًا ت�ح��ذي��ري��ًا
ض� ��د إدارة امل� �ع� �ت� �ق ��ل ،وش � � � ��ارك ف� ��ي ه ��ذه
الخطوة األسيران القيادي في فتح مروان
البرغوثي واألمني العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني أح�م��د س �ع��دات ،إض��اف��ة
إل��ى  40أس�ي�رًا م��ن سجن النقب ،م��ا يشير
إل � ��ى ات � �س ��اع ن� �ط ��اق اإلض � � � ��راب .وال ي ��زال
ال ��وض ��ع ال �ص �ح��ي ال � ��ذي ي �م��ر ب ��ه األس ��رى
صعبًا للغاية ،إذ تشير مصادر من داخل
السجون إل��ى نقل أكثر م��ن  20أس�ي�رًا إلى
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ب�ع��د فقدانهم
ال��وع��يّ ،
وزج ب�ع��دد آخ��ر منهم ف��ي ال�ع��زل
االنفرادي.

أو وفرت له الغطاء في مؤسسات املنظمة،
أو اعترفت بالكيان؟» .وتساءل« :هل يظن
ع�ب��اس أن ق�ط��ع امل�خ�ص�ص��ات ع��ن ع��ائ�لات
الشهداء واألسرى واملناضلني من الجبهة،
وه � ��ي ح� �ق ��وق أص �ي �ل��ة ل �ه��ا ول� �ه ��م ،س��وف
يثنيها عن مواقفها املبدئية والتاريخية؟
وه��ل من حق ف��رد واح��د مهما ك��ان موقعه
ً
�لا م� ّ
�ؤس�س��ًا في
ال�س�ي��اس��ي أن ي�ط��رد ف�ص�ي
امل�ن�ظ�م��ة ب�ع�ي�دًا ع��ن م�ن�ط��ق ال �ح��وار وق ��رار
امل��ؤس �س��ة» .وت��اب��ع أن «ال�ج�ب�ه��ة الشعبية
لتحرير فلسطني هي التنظيم الثاني في
منظمة التحرير وأحد الفصائل الرئيسية
املؤسسة لها ...خطوة محمود عباس ّ
تعبر
بالضبط عن نهج التفرد واإلق�ص��اء الذي
يمثله ويقوده داخل السلطة وفتح».
ف � ��ي ش� � ��أن امل� �ص ��ال� �ح ��ة ،ك �ش �ف ��ت م� �ص ��ادر
فلسطينية م�س��ؤول��ة ع��ن أن ع�ب��اس يضع
ال� �ت� �ص ��ور ال �ن �ه��ائ��ي ل �ح �ك��وم��ة ال� �ك� �ف ��اءات
امل�ت�ف��ق ع�ل��ى تأليفها ب�ين ح��رك�ت��ي «ف�ت��ح»
و«ح�م��اس» .وقالت تلك امل�ص��ادر إن هناك
توجهًا الختيار وزي��ر الداخلية من قطاع
غ ��زة ل�ي�ت�م�ك��ن م��ن ال�ت �ف��اه��م م��ع «ح �م��اس»
وال�ف�ص��ائ��ل ب�ح��ري��ة أك �ث��ر ،ع�ل��ى أن يختار

وزي � ��ر امل��ال �ي��ة م ��ن ال �ض �ف��ة امل �ح �ت �ل��ة حتى
ي �ك��ون ق��ري�ب��ًا م��ن ال��رئ��اس��ة .وق ��ال ال�ن��ائ��ب
األول في املجلس التشريعي الفلسطيني
وع�ض��و كتلة التغيير واإلص�ل�اح التابعة
لـ«حماس» ،أحمد بحر ،إن الحكومة املقالة
التي تديرها حركته منذ عام  2007تستعد
لتسليم وزاراتها لحكومة التوافق الوطني
امل � �ق� ��رر اإلع � �ل ��ان ع� ��ن ت��أل �ي �ف �ه��ا ف� ��ي األي � ��ام
امل�ق�ب�ل��ة .وأض ��اف ب�ح��ر ،ف��ي كلمة ل��ه خ�لال
ح�ف��ل إص� ��دار رواي� ��ة أدب �ي��ة ف��ي غ ��زة أم��س،
أن «الحكومة تحض إخواننا على تسليم
وزاراتهم لإلخوة في حكومة التوافق».
ورغم هذا التقدم في ملف تأليف الحكومة،
ف�ق��د ن�ف��ى امل�ت�ح��دث ب��اس��م «ف �ت��ح» ف��ي غ��زة
فايز أب��و عيطة أن تكون هناك زي��ارة هذا
اليوم ملسؤول ملف املصالحة عن حركته
ع� � � ��زام األح � � �م � ��د ،م ��وض� �ح ��ًا ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي أن زي� ��ارة األح �م��د ل �غ��زة ال ت��زال
ق��ائ �م��ة «ل�ك�ن�ه��ا س �ت �ج��ري ب �ع��د أن ينتهي
ع �ب ��اس م ��ن دراس � � ��ة ح �ص �ي �ل��ة امل � �ش� ��اورات
ال�س��اب�ق��ة ال�ت��ي أج��راه��ا األح �م��د م��ع ق�ي��ادة
ح�م��اس األس�ب��وع امل��اض��ي» .وك��ان األحمد
قد صرح بأن حكومة التوافق سترى النور
خالل أسبوع على األرج��ح ،ذاك�رًا أن هناك
ات� �ص ��االت أج��ري��ت م��ع ع ��دة دول لضمان
ً
دعم هذه الحكومة «فضال عن أن الواليات
امل �ت �ح��دة وال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة س�ت�ع�م�لان
ع �ل��ى ض �م��ان االع� �ت ��راف ب �ه ��ا» .ف ��ي س�ي��اق
آخ� ��ر ،أع �ل��ن ال �ن��ائ��ب ال �ف �ت �ح��اوي امل�ف�ص��ول
م��ن حركته محمد دح�ل�ان أم��س أن��ه حسم
ق��رار املشاركة في االنتخابات التشريعية
وال ��رئ ��اس� �ي ��ة امل �ق �ب �ل��ة ،رغ � ��م ق � ��رار م�ح�ك�م��ة
الصلح في رام الله القاضي بحبسه سنتني
بتهمة ال��ذم والتحقير .وق��ال عبر صفحته
ع �ل��ى «ف��اي �س �ب��وك» إن ال� �ق ��رار ال� ��ذي ص��در
بحقه أخ �ي �رًا ه��دف��ه تعطيل م�ش��ارك�ت��ه في
املؤتمر املقبل لفتح .يشار إلى أن القيادي
ف��ي ح �م��اس وامل �س �ت �ش��ار ال �س��اب��ق لرئيس
وزراء الحكومة املقالة ،أحمد يوسف ،قال
إن أس �م��اء امل��رش �ح�ين أص�ب�ح��ت ب�ي�ن ي��دي
الرئيس عباس الختيار تشكيلة حكومته
املقبلة ،ذاكرًا في تصريح له أن عباس يضع
اآلن بصماته النهائية الختيار اسم من بني
ثالثة لكل وزارة« ،على أن تكون الحكومة
ّ
مصغرة وتضم  15أو  16وزيرًا».
(األخبار)

