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العالم
على الغالف

ّ
دحالن في عيون «فتحاويي غزة»:

القطاع جسر عبور إلى الضفة
ال شيء ّ
تغير عن
األمس .أسلوب القيادة
هو نفسه ،فكيف حينما
يكون «القائد» رجل
أمن ،يعرف كيف يغري
ومتى يبتز ،تاركًا كل
االتهامات بحقه دون ردّ
واضح ،فالشهرة تأتي
حتى بالمذمة! هذا ما
يخيف فتحاويي غزة،
الذين تركهم محمود
عباس بحال من اإلهمال
التنظيمي ،ثم طاولتهم
قراراته بحق القطاعً ،فال
هم يستطيعون نصرة
له ،وال قدرة لديهم على
المغامرة بمواجهة محمد
دحالن ...الذي بات واضحًا
أنه يأخذ من غزة جسرًا
للتربع في الظرف المناسب
على «عرش رام الله»
غزة ــ مروة صابر
م ـن ــذ خـ ــرج الـ ـقـ ـي ــادي امل ـف ـص ــول مــن
ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» م ـح ـم ــد دح ـ ـ ــان مــن
قطاع غــزة ،إلجــراء عملية جراحية،
ثم تبع ذلك سيطرة حركة «حماس»

عسكريًا على القطاع ( ،)2007بات
الرجل منفيًا بحكم القوة ،مثله مثل
قـ ـي ــادات أم ـن ـيــة ك ـث ـيــرة ف ــي «ف ـت ــح».
ل ـكــن ب ـق ــاء ه ف ــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة لم
يطل ،خاصة حينما وصلت املعركة
م ــع رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،

غزة تغرق في العتمة:
 ٣ساعات كهرباء فقط
ُ ّ
ال يبدو أن أزمــة الكهرباء فــي قطاع غــزة ستحل قريبًا .فالسلطة الفلسطينية فــي رام الله
مستمرة في رفضها دفع ثمن الوقود لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع ،والعدو اإلسرائيلي
ملتزم طلب رئيس السلطة محمود عباس منع توفير الــوقــود لـغــزة ،فيما لــم يحل الوقود
املصري األزم ــة ،في ظل منع محطة التوليد من االستفادة منه .وانعكست هــذه اإلج ــراءات
غزي .وفي ّ
سلبًا على مليوني ّ
تطور لألزمة ،قالت مصادر إعالمية تابعة لحركة «حماس» ،إن
محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل كليًا ،مضيفة أن ما يمكن توفيره من التيار الكهربائي
في األيام املقبلة هو ثالث ساعات كل  ٢٤ساعة فقط.
في سياق آخر ،استشهد فجر أمس شابان فلسطينيان برصاص جيش العدو اإلسرائيلي
ف ــي م ــواج ـه ــات انــدل ـعــت ف ــي مـخـيــم ج ـنــن لــاجـئــن،
ش ـمــالــي ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة .وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر الـطـبـيــة
اسـتـشـهــاد سـعــد ص ــاح ( 21ع ــام ــا) بـعــد إصــابـتــه
بــرصــاصــة ف ــي الـ ـ ــرأس ،وأوس ســامــة ( 17عــامــا)
الذي استشهد متأثرًا بإصابته الخطرة .في املقابل،
ذكر جيش االحتالل أن الجنود أطلقوا النار باتجاه
«مهاجمني» بعد أن «فتح مسلحون فلسطينيون النار
على الـقــوات .وألقى املهاجمون عبوات ناسفة» على
القوات التي كانت في املخيم.
(األخبار)

م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،وق ـ ـيـ ــادات أج ـهــزة
أم ــن آخ ــري ــن ،إل ــى ذروت ـه ــا .وبـعــدمــا
أغلقت الضفة أبوابها على دحالن،
وبات بانتظاره حكم قضائي أنهى
حـضــوره الـقــوي بعد تــرؤســه جهاز
«األم ــن الــوقــائــي» ،لــم يضيع الرجل
وقـ ـت ــه ،ب ــل اس ـت ـث ـمــر عــاق ـتــه بــدولــة
اإلمـ ـ ـ ــارات لـيـعـمــل م ـس ـت ـشــارًا أمـنـيــا
ّ
لحكامها.
هــذه ليست قصة رجــل سياسة ،بل
قصة رجل أمن يحاول اليوم تقديم
نفسه العبًا سياسيًا مؤثرًا ،وقياديًا
فلسطينيًا يستطيع بزيار ٍة للقاهرة
ف ـت ــح م ـع ـبــر رف ـ ــح الـ ـب ــري «تـخـفـيـفــا
ملـعــانــاة شعبنا فــي غ ــزة»! قـبــل ذلــك
وخــالــه ،عمل بتوافق مع الفصائل
في غزة ،خاصة «حماس» ،على ضخ
أمــوال بطابع إنساني ،تحت عنوان
مـ ـس ــاع ــدات م ــال ـي ــة ألس ـ ــر ال ـش ـه ــداء
وال ـجــرحــى ودع ــم ال ـف ـقــراء وال ـطــاب
وإق ــام ــة األع ـ ـ ــراس ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،ول ــم
يـكــن أف ـضــل مـمـثــل لــذلــك عـنــه ســوى
زوج ـت ــه ،جـلـيـلــة ،الـتــي عـمـلــت باسم
جمعية «فتا» الخيرية.
رغـ ــم ذلـ ـ ــك ،ل ــم ي ـك ــن هـ ــذا ه ــو سـقــف
ال ـط ـم ــوح ال ـ ــذي ي ـعـ ِّـبــر ع ـنــه ال ــرج ــل،
ب ــل إنـ ــه ي ــري ــد الـ ـع ــودة إلـ ــى املـشـهــد
السياسي ،وتحديدًا رئاسة السلطة
أو رئــاســة الـ ــوزراء عـلــى أقــل تقدير،
وهو ما يدفع قياديني فتحاويني في
ّ
غزة إلى التقدير أن القطاع ليس إال
«جسرًا» للعبور إلى الضفة ،خاصة
أن كال الطرفني« ،حماس» ودحالن،
يعلمان أن توافقهما بقدر ما يطول،
فـ ــإنـ ــه مـ ـحـ ـك ــوم بـ ـنـ ـه ــاي ــة م ـ ـ ــا .ف ـه ــذا
ال ـتــوافــق ُب ـنــي تــدري ـجــا بـعــد أزم ــات
مـتـتــالـيــة ف ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن الـسـلـطــة

يمثل القيادي المفصول في ذهن الفتحاويين رجل
أمن أكثر من كونه قائدًا سياسيًا (آي بي ايه)

وم ـ ـصـ ــر ،وبـ ــاقـ ــي دول «ال ــرب ــاعـ ـي ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» (األردن والـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمـ ــارات) ،ثــم أتــت مـحــاصــرة قطر
لـ ـتـ ـض ـ ّـي ــق الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات أمـ ـ ـ ــام قـ ـي ــادة
«حـ ـم ــاس» ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي ت ـحــاول
بجهد كبير أن تبقي العالقة بينها
وب ــن ال ـقــاهــرة «ع ـلــى خ ــط مـبــاشــر»
دون وساطة من دحالن ،فيما تدفع
األخيرة به بني حني وآخر.
ّ
حتى عباس لــم يـقـ ّـدم إال «مـبــررات»

ّ
ل ـل ـحــركــة ،ف ـقــد مــث ـلــت ق ــرارات ــه بحق
املوظفني والكهرباء وملفات أخرى
في غــزة ،أسبابًا إضافية للتواصل
م ــع املـ ـص ــري ــن ودحـ ـ ـ ــان .وم ـ ــا ك ــان
ذلك لينجح لوال أن دحالن استطاع
أن يـ ـتـ ـغـ ـلـ ـغ ــل داخـ ـ ـ ـ ــل غـ ـ ـ ــزة األك ـ ـثـ ــر
احتضانًا للفئات املهمشة ،بجانب
ال ـخ ـطــوط ال ـتــي فـتـحـهــا ف ــي الـضـفــة
وال ـقــدس ومـخـيـمــات الـشـتــات ،فيما
استمرت جمعية زوجته بـ «أعمالها

