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العالم

مؤتمرها السابع ،وهو الثاني لها الذي ُيعقد داخل فلسطين،
فلسطين تبدأ «فتح»،
ُّ
بعدما افتتحت هذه «السنة الحسنة» في زمن محمود عباس .تحضر «الجهاد
اإلسالمي» و«القيادة العامة» و«حماس» افتتاح المؤتمر بصورة رمزية ،فيما
ّ
التصور
تعاني غزة هاجس دولة لـ«داعش» تؤسس لها حالة الفقر والحصار ،وفق
ّ
الحالي
القطري

تسريبات «مؤتمر فتح» زوبعة في فنجان

الدوحة خائفة من
«داعشستان غزة»!
عبد الرحمن نصار
ل ــم تـفـلــح «حـ ــرب ال ـت ـســري ـبــات» ،وهــي
األسـ ـل ــوب امل ـخ ــاب ــرات ــي امل ـع ـت ـمــد لــدى
القيادات الفلسطينية ،في منع قوافل
املــؤتـمــر الـســابــع لحركة «فـتــح» ـ ـ أكثر
ّ
املضي
من ألف وأربعمئة مشارك ـ من

للمشاركة في املؤتمر ،املنعقدة اليوم
جـلـسـتــه االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،ت ـحــت «ال ــراي ــة
الـشــرعـ ّـيــة» لـلـحــركــة .فــا ع ــزام األحـمــد
«طـ ـ ـ ــار» ب ـع ــد ال ـت ـس ـج ـي ــل املـ ـ ـس ـ ـ َّـرب لــه
وحديثه عن «عيوب أبو مازن» (رئيس
ّ
تصدرت
السلطة محمود عباس) ،بل
تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه ع ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ــرورة «إن ـ ـهـ ــاء

زيارة روسية ...مصادفة؟
تأتي زيارة السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية ،ألكسندر روداكوف ،والوفد املرافق له ،لقطاع
غزة ،أمس ،عبر معبر «بيت حانون ـ إيريز» (شمال القطاع) ،في سياق متصل باألحداث الدائرة،
لكن من دون وضوح التفاصيل ،خاصة في ظل التعتيم على طبيعة الزيارة والشخصيات التي
التقاها الرجل ،مع إشارة وحيدة إلى لقائه الجالية الروسية في غزة.
لكن مصادر سياسية عدة تقاطعت حول اإلشارة إلى «جهود روسية وأخرى تركية وقطرية
سابقًا» في ملف «األسرى واملفقودين من الجنود اإلسرائيليني لدى املقاومة في غزة» ،خاصة أنه
ليس للروس مشاريع إعمار كبيرة في القطاع.
ُويفهم مدى «غالوة الدم اإلسرائيلي» على املستوى اإلقليمي والدولي ،وأهمية العالقة بإسرائيل
كما ظهر من «الكرنفال» اإلطفائي قبل أيامّ ،
لكن املقاومة تعي تمامًا أن هذا الدور اإلقليمي والدولي
لم يقدم لغزة أي استحقاق يذكر طوال العامني املاضيني .واألرقام الواردة حديثًا ،وفق «اللجنة
الشعبية ملواجهة الحصار» ،تظهر أن نحو مليون ونصف مليون في القطاع يعيشون على
املساعدات اإلغاثية ،في ظل أن ٪80 من سكانه تحت خط الفقر ،منهم مليون يتلقون مساعدات
من «األونروا» ،ونصف مليون من مؤسسات إغاثية مختلفة.

االنـ ـقـ ـس ــام وعـ ـق ــد امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي»
عـنــاويــن األخ ـبــار املحلية ،وال دحــان
ّ
انفك عنه مناصروه بعد الشائعة عن
ّ
دور له في قتل ياسر عرفات بالسم مع
وع ــد «عـ ّـبــاســي» بكشف الـقــاتــل خــال
املؤتمر ،كذلك لم ينل منه التسريب عن
صفقة أسلحة بقيمة  500مليون يورو
ي ـب ــدو أن الـلـيـبـيــن ب ــات ــوا يـطــالـبــونــه
بـهــا .وإذا صـ ّـح الـخـبــر ،فــإنــه لــن يكون
سوى غيض من فيض ضمن «األعمال
الحرة» للرجل.
يسير محمود عباس بثبات أكثر ،رغم
كل االنتقادات الشعبية التي باتت ال
تـقــدم وال تــؤخــر ،بــل ص ــار للخارجية
الفلسطينية صــوت ع ــال ي ـ ّ
ـرد ويــدافــع
ٍ
عــن خ ـطــوة الـسـلـطــة فــي امل ـشــاركــة في
«إط ـف ــاء ال ـحــرائــق ف ــي إس ــرائ ـي ــل» ،ألن
ذلك «منسجم مع مبادئها وقوانينها
والتزاماتها اإلنسانية» ،رغــم أن هذه
املـشــاركــة ـ ـ فــي الــواقــع العملي لحجم
الحرائق وقــدرات السلطة ـ هي رمزية
ً
وليست صادرة عن كيان مقتدر ،فضال
عن أن يكون دولة ،ما يعني أن العقلية
ّ
مصرة على التمسك
األوسلوية ال تزال
بتذللها لإلسرائيلي كقاعدة للبقاء.
ه ــي امل ـن ـظــومــة ن ـف ـس ـهــا ،ال ـت ــي أن ـقــذت
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـه ــا ،يــوم
أمــس ،أربعة جنود إسرائيليني قالوا
إنـهــم دخـلــوا مدينة طــولـكــرم ،شمالي
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،م ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ،

من مشاركة في فعالية حداد على فيديل كاسترو في غزة (آي بي ايه)

بلباس مدني .وبعدما تعرض الجنود
الــذيــن أنـهــوا خدمة االحتياط للرشق
بــالـحـجــارة ،تــدخــل األم ــن الفلسطيني
ف ــي مـشـهــد ســوريــالــي يـتـكــرر شهريًا
إلن ـقــاذهــم وإرجــاع ـهــم مــن حـيــث أت ــوا،
وال يعلم أحد هل سيكون هذا الجندي
املـ ــرجـ ــع أحـ ـ ــد الـ ــذيـ ــن ي ـق ـت ـل ــون أب ـن ــاء
الشعب الفلسطيني بعد ذلك!
إذن ،سيمضي املؤتمر املعقود لحركة

ت ـح ــرر وط ـن ــي وث ـ ــوري لـخـمـســة أي ــام
ت ـح ــت أع ـ ــن االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
الــذي يسمح للمرة الثانية بعقد هذا
املؤتمر داخل فلسطني ،ويسمح أيضًا
لـشـخـصـيــات م ــن خ ــارج الـضـفــة (غ ــزة
واألردن وغيرهما) بالسفر إلى رام الله
لـلـحـضــور ولـلـمـشــاركــة .كــذلــك تـشــارك
«حركة الجهاد اإلسالمي» و«حماس»،
و«الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة»

تقرير

تحذير إسرائيلي من إضعاف «داعش» ...وتفاؤل اتجاه
بينما تخشى إسرائيل أفول «داعش» والتنظيمات المناط بها إضعاف
«محور إي ــران» ،تتفاءل جهات القرار فيها بالعالقة مع السعودية
واإلمــارات ودول عربية أخرى ،مقابل تفاؤل حذر بالعالقة مع تركيا،
الفلسطيني الداخلي ،االنتفاضة الشعبية ومرحلة ما بعد
لكن الملف
ّ
محمود عباس ،تظل حاضرة بقوة في االعتبارين األمني والسياسي
التقدير أن
عمليات
الفلسطينيين
تقلصت بسبب
«الثمن الباهظ
الذي دفعه
الجمهور
الفلسطيني»
(أ ف ب)

يحيى دبوق
 ،2017ع ـ ـ ـ ــام م ـ ـل ـ ــيء بـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
وب ــ«امل ـخــاوف األمـنـيــة» ،إال مــا يتعلق
بـفــرصــة ال ـعــاقــات الـجـيــدة مــع ال ــدول
«السنية» في املنطقة ،وخاصة اململكة
السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
هذا هو التوصيف الذي أطلقه رئيس
«ش ـع ـب ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة»
فـ ــي ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،هــرت ـســي
هليفي ،على الـعــام املقبل ،الــذي حذر
من أنه سيشهد تراجع مكانة وسطوة
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،األم ــر
الــذي ال يصب فــي مصلحة إسرائيل،
وم ــن شــأنــه أن يـعــزز مـكــانــة وحـضــور
إيران وحزب الله في مواجهة «الدولة
العبرية».
وردت م ــواق ــف ه ـل ـي ـفــي ض ـم ــن كـلـمــة

ألقاها في جلسة مغلقة في جامعة تل
أبيب ،تحدث فيها عن فرص وتهديدات
ال ـعــام امل ـق ـبــل ،وت ـقــديــر االس ـت ـخ ـبــارات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة حــول ـهــا .وحـ ــول املــوقــف
م ــن «داعـ ـ ــش» وال ـج ـم ــاع ــات الـشـبـيـهــة
ب ـ ـ ــه ،ح ـ ـ ــذر م ـ ــن ق ـ ـ ــرب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـ ـ ــدور
الوظيفي لهذه الجماعات في إشغال
وإض ـعــاف أع ــداء إســرائ ـيــل ،الفـتــا إلــى
أن التنظيم «ضعف ودولته تتقلص»،
األم ــر ال ــذي مــن شــأنــه أن يـعــزز موقف
إي ــران والـحــزب فــي ســوريــا مــع سمات
تفوق فــي املنطقة ،و»ه ــذا ليس جيدا
إلسرائيل».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـعـ ــم ،ح ـ ــزب الـ ـل ــه ي ــواج ــه
ويتكبد خسائر فــي ســوريــا ،ويعاني
ضائقة مالية ،لكنه بشكل مــواز لذلك
ي ـب ـنــي ق ـ ــوة أمـ ـ ــام إس ــرائـ ـي ــل ،وي ـع ـمــل
عـلــى املـحــافـظــة عـلــى جــاهــزيــة قتالية

