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سوريا

قضية اليوم
سقط مخيم اليرموك بيد «داعش» ،فأرسل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ممثله أحمد
مجدالني ليؤكد للدولة السورية أن «األمر لها» الجتثاث «داعش» .موقف اعترضت عليه المملكة العربية السعودية
وقطرّ ،
فبدل أبو مازن موقفه ،معلنًا رفض العمل العسكري ضد «داعش» .الثمن  100مليون دوالر من قطر

عباس يبيع اليرموك بـ 100مليون دوالر
قاسم س .قاسم
«بـ ـ ــاع رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
م ـ ـح ـ ـمـ ــود عـ ـ ـب ـ ــاس مـ ـخـ ـي ــم ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
لـلـسـعــوديــن وال ـق ـطــريــن ،مـقــابــل 100
مليون دوالر» .هذا ما يؤكده مسؤولون
ف ــي «ت ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــوى» وف ـص ــائ ــل مــن
«منظمة التحرير الفلسطينية» .فبعد
تأكيد املنظمة والسلطة الفلسطينية
ف ـ ــي  9نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي عـ ـل ــى ل ـس ــان
م ــوف ــد رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى دم ـش ــق،
أحمد مجدالني ،املوافقة على تشكيل
غــرفــة عـمـلـيــات وال ـش ــراك ــة م ــع الــدولــة
الـ ـس ــوري ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة
لتطهير مخيم الـيــرمــوك مــن مسلحي
«داع ـ ــش» ،أعـلـنــت «مـنـظـمــة الـتـحــريــر»
في بيان صادر عن لجنتها التنفيذية
ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي رفـضـهــا «االن ـج ــرار
إل ــى أي عـمــل عـسـكــري (ف ــي الـيــرمــوك)
مهما كان نوعه أو غطاؤه» .أما السبب
ال ـ ــذي دفـ ــع «امل ـن ـظ ـم ــة» الـ ــى «ت ـكــذيــب»
مجدالني وسحب الغطاء الفلسطيني
ع ــن أي عـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة ق ــد يـنـفــذهــا
الجيش السوري والفصائل املوجودة
فــي املـخـيــم فـهــو الـضـغــوط السعودية
والقطرية ،إذ قال مسؤول إقليم لبنان
في الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة،
أبــو عـمــاد رام ــز ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «أبــو
مازن تعرض لضغوط من السعوديني
وال ـق ـط ــري ــن ب ـع ــد إعـ ـ ــان م ــوف ــده ال ــى
دمشق الشراكة مــع الــدولــة السورية».
وقال رامز إن «السعوديني والقطريني
أوقفوا تحويل أمــوال منظمة التحرير
أليــام عدة إلجبار السلطة على تغيير
موقفها املعلن مــن أح ــداث الـيــرمــوك».
وكان مجدالني قبل وصوله الى سوريا
قد تواصل مع مسؤولي الفصائل في
الـشــام إلبالغهم أنــه يحمل رســالــة من
أبــو م ــازن شخصيًا للقيادة السورية
«تـتـضـمــن ت ـفــويــض ال ـن ـظــام ال ـس ــوري
تنفيذ ما يراه مناسبًا في حق مسلحي
داع ــش فــي ال ـي ــرم ــوك» ،كـمــا ق ــال رام ــز.
وانعكست هــذه الــرســالــة على مواقف
مـ ـج ــدالن ــي خ ـ ــال لـ ـق ــاءات ــه ب ــال ـق ـي ــادة
السورية وممثلي الفصائل في الشام.
ف ـب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه بـ ــوزيـ ــر امل ـص ــال ـح ــة
الــوطـنـيــة ال ـســوريــة عـلــي ح ـيــدر ،أعلن
مجدالني في مؤتمر صحافي ضرورة
تـنـفـيــذ «ع ـم ــل ع ـس ـكــري ي ــراع ــي حـيــاة
املدنيني السوريني والفلسطينيني في
الـيــرمــوك» ،إضــافــة الــى تشكيل «غرفة
عمليات مشتركة من القوات السورية
والـفـصــائــل الفلسطينية ال ـتــي ترغب

ضغطت قطر والسعودية على عباس لثنيه عن تأييد عمل عسكري في اليرموك (أ ف ب)

وال ـ ـتـ ــي لـ ـه ــا وجـ ـ ـ ــود مـ ـلـ ـم ــوس داخـ ــل
املخيم أو في محيطه الستكمال هذه
العملية النظيفة عسكريًا» .كذلك أعلن
ب ـعــد ل ـقــائــه «الـ ـ ـ ــ( »14ف ـصــائــل منظمة
التحرير وتحالف القوى الفلسطينية
م ــا ع ــدا ح ـم ــاس) أن الـفـصــائــل اتـفـقــت
على تشكيل «غــرفــة عمليات مشتركة
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ـفـ ـص ــائ ــل
الفلسطينية ال ـتــي تــرغــب وال ـت ــي لها
وجـ ــود م ـل ـمــوس داخـ ــل امل ـخ ـيــم أو في
م ـح ـي ـط ــه السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة

إدلب :فصائل تهدد باالنسحاب من الجبهات
سائر اسليم
يستمر الجيش السوري في عمليته العسكرية باتجاه مدينة إدلب ،فيما أعلن تنظيم
«جند األقصى» التابع لـ«تنظيم القاعدة» مقتل قائده العسكري السعودي عبد الله
الدخيل ،خالل محاولة صد تقدم الجيش السوري باتجاه
بلدة فيلون جنوب املدينة ،إضافة إلى مقتل قائد «كتيبة» في
«تنظيم القاعدة ـ جبهة النصرة» السعودي عادل الحربي في
محيط بلدة كورين
وقال مصدر ميداني في ادلب لـ«األخبار» ان الجيش السوري
مستمر في تقدمه باتجاه بلدتي فيلون وكورين اللتني يشهد
محيطهما معارك عنيفة بالتزامن مع تقدم يحسب للجيش
نحو بلدة قميناس شرق املسطومة .ولفت املصدر إلى أن
دفاعات املسلحني على الجبهات املذكورة بدأت بالتصدع
نتيجة الضربات املكثفة لسالحي الجو واملدفعية.
وفي السياق ذاته ،علمت «األخبار» من مصدر في ريف ادلب
ان الفصائل املسلحة املتمركزة في بلدتي فيلون وكورين
هددت باالنسحاب من الجبهتني نتيجة عدم استجابة غرفة عمليات «جيش الفتح»
لنداءات املؤازرة ،قبل أن يسيطر الجيش على بلدتي كفرنجد ونحليا (قبل يومني) وفي
املعارك املستمرة في محيط بلدتي كورين وفيلون.

ال ـن ـظ ـي ـفــة ع ـس ـك ــري ــا» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ف ــي
حــال تنفيذ أي عمل عسكري يجب أال
تكون هناك حالة من التدمير الشامل
للمخيم».
ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـض ـ ـغ ـ ــوط ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
وال ـق ـط ــري ــة ،وإع ـ ـ ــان امل ـن ـظ ـمــة تـغـيـيــر
مــوق ـف ـهــا ،أعـ ـ ــادت ال ــري ــاض وال ــدوح ــة
«تحويل األمــوال الى السلطة ،وتقديم
ق ـط ــر ق ـ ــرض مـ ــن دون فـ ــوائـ ــد بـقـيـمــة
 100مـلـيــون دوالر» ،بحسب مـســؤول
فــي الجبهة الشعبية .وللتأكيد على
ّ
تـســلــم السلطة األم ــوال كثمن للعودة
عـ ــن م ــوق ـف ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر قـ ـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي
«الـ ـجـ ـبـ ـه ــاوي» إن «م ـن ـت ـس ـبــي حــركــة
فـتــح ومــوظـفــي الـسـلـطــة الفلسطينية
تبلغوا أنـهــم سيتسلمون فــي األشهر
املقبلة معاشاتهم كاملة بعدما كانوا
ي ـق ـب ـضــون  %60م ـن ـه ــا» .م ــن جـهـتـهــا،
تنفي الـقـيــادات الفتحاوية فــي لبنان
كــل االتـهــامــات املوجهة الــى أبــو مــازن.
وقال أمني سر «فتح» في لبنان سمير
أب ــو ع ـفــش ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «األمـ ــوال
التي أقرضتها قطر للسلطة هي عبارة
عــن َدي ــن عـلــى الفلسطينيني وليست
هبة أو مكافأة على موقف ما» .أما عن
الـضـغــوط الخليجية عـلــى أب ــو م ــازن،
ف ــأك ــد أب ــو ع ـفــش أن ــه «ل ـطــاملــا ت ـعـ ّـرض
ل ـض ـغــوط .ف ـخ ــال ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة في
دمشق طلبت الواليات املتحدة منه عدم
التوجه الــى ســوريــا ،لكنه لم يستجب
ملطالب واشنطن ،وال يمكن ألبو مازن
اتخاذ موقف يخالف مصلحة الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي» .أض ـ ــاف« :أمـ ــا رفـضـنــا
الـتــدخــل الـعـسـكــري فــي ال ـيــرمــوك فهو
قـ ـ ــرار صـ ـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر ،ألنـ ـن ــا ال ن ــري ــد أن
نــدخــل فــي أت ــون ال ـصــراعــات املشتعلة

فــي املـنـطـقــة» .وع ــن مــواقــف مجدالني
امل ــؤي ــدة لعملية عـسـكــريــة فــي املـخـيــم،
رأى أب ــو عـفــش أن مـجــدالنــي «اجـتـهــد
فــأخـطــأ» .وأك ــد أبــو عـفــش أن «اللجنة
التنفيذية اجتمعت قبل سفر أبو مازن
الى روسيا وأصــدرت بيانها» .وكانت
وكــالــة الـصـحــافــة الفرنسية قــد ذكــرت
أم ــس أن «الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة ملنظمة
التحرير الفلسطينية لم تجتمع حتى
اليوم لبحث األوضاع في املخيم ،بعد
م ــرور ثــاثــة أســابـيــع عـلــى انــدالعـهــا»،
ناقلة عــن مجدالني تأكيده أن عباس
«سيعقد اجتماعًا للجنة عقب عودته

طلب عباس
التحقق من وجهة
األموال القطرية
المدفوعة للسلطة
مــن زيــارتــه ملــوسـكــو» .هــذه املعلومات
ً
ينفيها أب ــو عـفــش ق ــائ ــا إن «الـلـجـنــة
التنفيذية اجتمعت وشكلت خلية أزمة
ملتابعة أحداث اليرموك .أما االجتماع
امل ـق ــرر ب ـعــد ع ــودت ــه م ــن مــوس ـكــو فهو
ملتابعة األحداث وليس لتغيير املوقف
وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ـع ـم ـل ـي ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ضــد
املخيم».
مــن جـهـتـهــا ،ت ـقــول م ـصــادر فــي دي ــوان
ال ــرئ ــاس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إن ــه «ال يمكن
ألبـ ــو م ـ ــازن أن ي ـك ــون خ ـ ــارج اإلج ـم ــاع
العربي ،وقد ظهر ذلك جليًا من املوقف

الفلسطيني تجاه ما يجري في اليمن».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،قـ ــالـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـت ـح ــاوي ــة
تخاصم عباس إن «القطريني تواصلوا
مـ ــع أب ـ ــو م ـ ـ ــازن وق ـ ــالـ ــوا لـ ــه إن مــوقــف
مجدالني أعطى شرعية لنظام الرئيس
السوري وطلبوا منه سحبه» ،مضيفة
أن «ح ـجــم ال ــدع ــم امل ــال ــي م ــن قـطــر ألبــو
مازن في الفترة املاضية بلغ ما يقارب
ّ
وتحدثت
دوالر أميركي».
مئتي مليون ّ
امل ـص ــادر عــن تـلــقــي ع ــدد مــن مسؤولي
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـبــالــغ وصـلــت
إلــى عشرات ماليني ال ــدوالرات «لــم يتم
إدخالها في ميزانية وزارة املالية حسب
األصـ ـ ــول» .لــذلــك طـلــب حـســن األع ــرج،
رئيس ديــوان الرئاسة ،الشهر املاضي،
من رئيس الحكومة الفلسطينية رامي
الحمدلله ووزيــر ماليته شكري بشارة
معرفة وجـهــة االم ــوال القطرية« ،بـنـ ً
ـاء
على تعليمات سيادته» .فبحسب كتاب
األعرج ،تبني أن تقريرًا صادرًا عن وزارة
الخارجية القطرية لعام ُ ،2013يظهر أن
فلسطني تأتي في املرتبة الثالثة من بني
ال ــدول الـتــي تـنــال املـســاعــدات القطرية،
وق ــد بـلــغ حـجــم ه ــذه امل ـس ــاع ــدات أكـثــر
ّ
تتحدث
مــن  293مـلـيــون دوالر .كــذلــك
ّ
املـصــادر عــن دعــم قطري مباشر تلقاه
أح ـف ــاد أب ــو م ـ ــازن ال ــذي ــن يـعـمـلــون في
الدوحة ،وتعرضوا لعملية احتيال من
شريكهم القطري.
يذكر أن املرصد السوري املعارض أعلن
أمس أن عناصر «داعش» ال يزالون في
املـخـيــم ول ــم يـخــرجــوا مـنــه ،كـمــا حــاول
البعض الترويج لذلك .من جهته ،قال
أب ــو رامـ ــز إن «ال ـق ـت ــال سـيـسـتـمــر ضد
«داع ـ ــش» ،وإن عـ ــددًا م ــن فلسطينيي
سوريا انضموا إلى الفصائل املقاتلة
ضد التنظيم».

