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 عباس يهمد طريق خالفته لحسين الشيخ بمنحه أمانة سر "المنظمة"

 مني للحركةاب التنسيق األس عر  ؤ وقيادات فتحاوية ترفض تر 

  

د الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتنحي عن المسرح السياسـي  ييـت تشـهد يركـة فـت  يستع 
والقيــادات العليــا فــي الســلطة الفلســطينية يالــة مــن اة ــطراح  بعــد عــدة أمــور يــد   مــ  را  وتنــ ر 
بالتراجع البطيء لحكم رئيس السلطة الفلسطينية أبو مـان،  وتصـعيد معركـة الخالفـة علـى رأس السـلطة 

 الفلسطينية.

بـاس  عر الماليـة اسـتقالتإ إلـى األمر اةول  استقالة ونير المالية الفلسطيني شكري بشارة الـ ي قـدو ونيـ
طيني على  لفية األنمة المالية في السلطة وعلى  لفية الخالفات الجدية بينإ وبين رئيس الونراء الفلسـ

 .محمد اشتية

ة والثاني  تفويض يسين الشيخ بتولي صالييات أمـين عـاو اللجنـة التنفي يـة لمنامـة التحريـر الفلسـطيني
 بدًة من صائب عريقات.

ة صــدر الــرئيس  قــرارًا بتسليــل يســين الشــيخ  بمهــاو أمــين ســر اللجنــة التنفي يــأيــار الفائــ  أوا ــر أففــي 
 .من الشهر ذاتإ 25لمنامة التحرير الفلسطينية  اعتبارًا من تاريخ توقيع الستاح في 

 
 في يــة الــ ي، قــرار تسليــل المقــرح مــن عبــاس بــالموقع األرــم بعــد موقــع رئــيس اللجنــة التنأفــي الواقــع  

يشغلإ عباس نفسـإ  لـم يكـن مفاجفـا فـي تـا ا تيـارا فـي شـبا  الما ـي  فـي جلسـة كالمجلـس المركـزي 
الفلسطينيك  عضوا في التنفي يـة بـد ال عـن الرايـا صـائب عريقـات الـ ي كـا، أمـين سـر التنفي يـة  إلـى 

مار  جانب آ رين استسملوا شـوارر المنامـة  بيـنهم محمـد مصـطفى رئـيس مجلـس إدارة صـندو  اةسـتث
بدة عن ينا، عشـراوي ممسـتقلةا التـي قـدم  اسـتقالتها  وفريـد سـروع  بـدة عـن تيسـير  الـد الـ ي قـدو 

 استقالتإ مجبهة ديمقراطيةا.

  

 ما هي اسباب االسراع في تعيين الشيخ في امانة سر  المنظمة؟و   ــــ
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حة الـرئيس عبـاس  الـ ي اارر وراء تعيين الشيخ في امانة سر المنامة  بصـ رتبط السبب الرئيسي ال 
  .لم يعد قادًرا على القياو بمهامإ بالشكا المطلوح  بحسب مصادر فلسطينية

نشــرت ريفـة اعذاعــة البريطانيــة كبـي بــي ســيك   فـي تقــاطع مثيــر لالنتبـاا  مــع كــالو المصـادر اعــالا  و  
ي يـة لمنامـة التحريـر شف  فيإ تسليل أمين سر اللجنة التنفك ن ايار الما ي   بًرا األسبوع األ ير م 

 ."يسين الشيخ  ببعض المهاو الجوررية للرئيس عباس  وذلك بسبب تروف صحية
 

وررم مسارعة عدد مـن قيـادات يركـة كفـت ك لنفـي مـا نشـر مـن معلومـات عـن تـدرور صـحة عبـاس  إة 
أيمــن أ، المصــادر ذاتهــا أكــدت إصــابتإ بدررــا  بعــد نيــارة ونيــر الخارجيــة وشــ و، المغتــربين األردنــي 

اســـة مالمقاطعـــةا فـــي راو   وســـط عـــن مقـــر الرئ -علـــى األقـــا  -الصـــفدي  ممـــا أبعـــد عبـــاس ليـــومين 
 .الضفة الغربية

لجــد ر بالــ كر  ا، عبــاس  كــا، قــد  ضــع مــ  ًرا  لمجموعــة فحوصــات طبيــة فــي العاصــمة األردنيــة ا 
 .ة أوروبيــــــة  ــــــتم اععــــــال، عنهــــــا   ــــــالل نيارتــــــإ ألي دولــــــة-عمــــــا،  كمــــــا أنــــــإ يجــــــري فحوصــــــات 

 
، كفـت ك ة تنفـي بـالمطلع اعـتالل الـرئس عبـاس  وفـي رـ ا السـيا   أو ـح  أما يجدر اةلتفـات اليـإ  

درج فـي إطـار إة أنهـا تنـ -منهـا صـحيًحا  وإ، كا، جزء -فلسطينية أ، قضية مرض الرئيس  مصادر 
ســود يواةنقســاو الحــاد الــ ي كالمناكفــات العنيفــة والخالفــات الدا ليــة العميقــة التــي تتيشــها يركــة فــت ك  

بـاس اللجنة المركزية للحركة  وال ي امتد ليطـال اللجنـة التنفي يـة لمنامـة التحريـر   اصـة بعـد تعيـين ع
لحســين الشــيخ فــي منصــب كأمــين ســر اللجنــة التنفي يــةك  مــا  رشــحإ لتــولي منصــب الرئاســة يــال  يــاح 

 .عباس ألي ترف
 

أعلنتإ كبي بي سيك عبر تغريدة علـى يسـابإ فـي كتـويترك  قـائاًل إ، من جهتإ سارع الشيخ  إلى نفي ما 
كة صــحة لأل بــار الصــفراء المتداولــة يــول صــحة الــرئيس محمــود عبــاس  ورــو  تمتــع بصــحة جيــدة  
 .ويــزاول عملــإ كالمعتــاد  ومــا  ــروج لــإ الهــدف منــإ العبــت بالو ــع الــدا لي الفلســطينيك علــى يــد قولــإ
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الــى أ، الم شــرات تفيــد بوقــوف قيــادات كواننــةك مــن   فلســطينية مصــادر  شــارتأ  اآل ــرعلــى المقلــب 
واشـارت رـ ا المصـادر أ، .يركة كفت ك وكمنامة التحريرك وراء نشر أ بار تتعلع بتردي صـحة عبـاس 

تعيين يسين الشيخ في منصبإ الجد د شكا ك ربة قاصمةك له ا القيادات  ما سد الطريع أماو فرصها 
 .رسي الرئاسة عقب وفاة عباسبالصعود واعتالء ك

 

 وما مدى قرب الشيخ من الرئيس عباس؟ اليكم التفاصيل 

  

يعد الشيخ أيد أكثر المقربين إلى عباس  ييت كا، يان  الل العامين الما ـيين علـى  قتـإ المطلقـة  
يـة يتـى النهاوصار  رافقإ في اجتماعاتإ المهمة  وسفرياتإ إلى الخارج. وسيكو، الشيخ إذا مـا تـم دفعـإ 

من أجا  الفة عباس  في منافسة مع شخصيات بارنة تم طريهـا كـ لك فـي سـيا   الفـة الرجـا الـ ي 
 .عاما 86وصا إلى سن 

ويحــون الشــيخ إ ــافة إلــى  قــة عبــاس  علــى عالقــات جيــدة مــع اعســرائيليين واألميــركيين وفــي اعقلــيم 
إ. ومعلوو أ، لألطراف رأيـا مهمـا فـي مـن  صوصا من المصريين  باعتبارا رجال من الجيد التعاما مع

يــة  ســيكو، الــرئيس القــادو للفلســطينيين  باعتبــار أ، الســلطة ملتزمــة باتفاقيــات مــع إســرائيا سياســية وأمن
 .وتتلقى الدعم من الوةيات المتحدة واةتحاد األوروبي ودول اعقليم
اع بـاري التـابع « وا نـ »، موقـع اكـ الالف   انإ قبا اععـال، الفلسـطيني الرسـمي عـن تعيـين الشـيخ  

 .لصحيفة  ديعوت أيرنوت الخبر  كشف إ، إعالنا رسميا سيصدر قريبا
« وا نـ »كثر من ذلك  عما اةعالو اةسرائيلي تزكية الشيخ له ا المنصب  ييت أكد كا مـن موقـع أ 
رًا كبيــرا   أ، الشــيخ بصــفتإ عضــوا مخضــرما فــي يركــة فــت  الحاكمــة ومستشــا«تــايمز أوف إســرائيا»و

مكن لتباس   نار اليإ على أنإ وايد من عدة متنافسين لخالفة الرئيس الفلسطيني  وأ، تعيينإ الجد د ي
 .أ، يضعإ في موقع رئيسي للقياو ب لك

 
متــع الشــيخ بعالقــات   دورًا فــي السياســة الفلســطينية  كمــا  ت، الشــيخ لطالمــا لعــبأورنــي عــن التعريــل  

ليين  ويضر إلى جانـب رئـيس المخـابرات ماجـد فـرج  كـا اجتمـاع بـين عبـاس و يقة مع نارائإ اعسرائي
 .وكبار المس ولين اعسرائيليين  الل العاو الما ي
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 ـــ الشيخ وسياسة التدرج في المناصب
  
ا، تجد د القيادات أيد أرم مخرجات اجتماع المركـزي  باعتبـار ذلـك تمهيـدا لمريلـة مسـتقبلية متعلقـة ك 

محمود عبـاس. وقبـا رـ ا اةجتمـاع  كانـ  يركـة فـت  قـد يـددت  ياراتهـا وقـررت الـدفع  بخليفة الرئيس
بحســين الشــيخ إلــى اللجنــة التنفي يــة  لفــا لعريقــات  واعبقــاء علــى عــزاو األيمــد فــي موقعــإ إلــى جانــب 

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ورم ممثلو الحركة األكبر في المنامة عن مفت ا.
ك  كا، الدفع بالشيخ قرار عباس الشخصـي. وبحسـب مفهـوو فتحـاوي  ـالن  فـد، وليس بعيدا عن ذل 

الــرئيس الفلســـطيني يجــب أ، يكـــو، فــي اللجنـــة المركزيــة لحركـــة كفــت ك وفـــي اللجنــة التنفي يـــة لكمنامـــة 
 .التحريرك  ويتى اآل، فد، عباس واأليمد والشيخ يجمعو، المنصبين

الـــ ي تـــا  اليـــا منـــ  وفـــاة عريقـــات بفيـــروس كورونـــا فـــي ، ا تيـــار الشـــيخ لهـــ ا المنصـــب أرـــم  امـــا األ
 .  يجعلإ األقرح لخالفة عباس2020متشرين الثانيا 

ا فتباس كا، عضو مركزية وأمين سر لجنة تنفي ية قبا أ، تختارا فت  مرشحا لها لخالفة الرئيس الراي
ناصــب يركيــة بينهــا يمــا الشــيخ كــا، أيــد كــوادر يركــة فــت  فــي اةنتفا ــتين  وتقلــد مف ياســر عرفــات. 

أمــين ســر الحركــة فــي راو   فــي اةنتفا ــة الثانيــة  قبــا أ، يصــعد إلــى مناصــب متقدمــة فــي الســلطة 
بصــفتإ ونيــر الشــ و، المدنيــة ورــي القنــاة األكثــر اتصــاة مــع إســرائيا فــي الشــ و، المدنيــة التــي تخــن 

 .الفلسطينيين  وك لك عضوا في اللجنة المركزية لحركة فت 

  

 عن المعارضون للشيخ؟ وماذا 

  

  تعتبــر قيــادات مــن الجيــا القــديم ب يقيتهــا فــي الجلــوس مكانــإ  أمثــال نائــب رئــيس اآل ــرعلــى المقلــب 
لطيـراوي كفت ك محمود العالول  وأمين سر اللجنة المركزية لــكفت ك اللـواء جبريـا الرجـوح  واللـواء توفيـع ا

من الزما،  إ افة إلى عضو مركزيـة كفـت ك وممثـا ال ي قاد جهان المخابرات العامة ألكثر من عقد ن 
 .منامة التحرير في لبنا، سابًقا عباس نكي  وآ رين
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ويرى محللو، أ، القرار فـي المناومـة الحاكمـة بيـد أشـخاز ة  زيـد عـددرم علـى أصـابع اليـد الوايـدة  

 ار أبو عمارة  ورمأبرنرم الشيخ  ورئيس جهان المخابرات الحالي ماجد فرج  ومد رة مكتب عباس انتص
 .نفسهم ال  ن مهدوا الطريع لوصول الشيخ إلى منصبإ الحالي

 
  نار المعار و، للشيخ  على أنإ ة  تمتع بالشرعية العامة  ولم  نتخب قـط ديمقراطيـا لمنصـب رفيـع.
لســن فــي نهايــة المطــاف  ســواء ا تــارت يركــة فــت  الشــيخ فــي أي انتخابــات رئاســية قادمــة أو أيــا مــن 

 .األسماء المطروية  فد، صندو  اةقتراع سيحسم المس لة إذ  نتخب الفلسطينيو، الرئيس مباشرة

تبعا ل لك  يسـود السـاية الفتحاويـة يـال مـن اةسـتياء والغضـب  بسـبب ا تيـار الشـيخ  ييـت تشـتعا و  
خ ة يصـل  المناِفسـة لـإ  والتـي تـرى أ، الشـي« فـت »النار مـن تحـ  الرمـاد لـدى العد ـد مـن قـادة يركـة 

ــن يقــف  لــف ت جيــا المـ تمر الثــامن للحركــة  بهــدف إقصــاء صــعود مناِفســإ جبريــا  للمهّمـة  وأنــإ رــو مف
  الرجوح. 

وفي ر ا اةطار اشارت مصادر فتحاويـة  الـى إّ، الخالفـات بـدأت تطفـو علـى السـط  بـين قيـادات فـي 
هــا لافــر بخالفــة عبــاس  لسفــو، تبعاتُتبــدي قلقــًا إناء تحّركــات يســين الشــيخ ل« فــت »اللجنــة المركزيــة لـــ

 طيــرة علــى مســتقبا الحركــة التــي  ــرفض جــزء كبيــر مــن أعضــائها أ، يصــب  مســ ول ملــّف التنســيع 
 األمني مع اةيتالل  قائدرا مستقباًل. 

  

ولــم تقتصــر الخالفــات علــى أعضــاء اللجنــة المركزيــة  بــا وصــل  إلــى مســتويات أدنــى  بعــدما عّبــرت 
دار كــة   ــالل اجتمــاع ُعقــد فــي راو   أ يــرًا  عــن اســتيائها مــن الطريقــة التــي ُتــمجموعــة مــن قــادة الحر 

أ ّر  فيها الملّفات الحركية والحكومية  و اّصة تصد ر يسين الشيخ وتعيينإ أمينًا لسر اللجنة  ورو ما
 .في اةنتخابات األ يرة في الضفة الغربية« فت »بشعبية 

  

 ة عباس؟ فلنقرأ سوًياومن هم الطامحون بخالف 
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  أبــرنرمع عضــو «فــت »عامــًاا  عــدد مــن القــادة التــاريخيين لـــ 86مليــا   تنــافس علــى  الفــة عبــاس مع 
 اللجنــة المركزيــة للحركــة  نائــب رئــيس الحركــة محمــود العــالول  الــ ي  ــرى أنــإ األكبــر واألولــى برئاســة

أ،   و «أبـو مـان، »الشخصـية األيـّع بورا ـة  الحركة  فيما يعتبر جبريا الرجوح  ابن مد نـة الخليـا  أنـإ
 من ش ، انعقاد الم تمر الثامن لكفت ك أ، يقّوي ياوتإ على يساح يسين الشيخ. 

 وفي اعطار ذاتإ  كشف  المصادر أ، ت جيا عْقد الم تمر  جاء نتيجةف  الفات دا ا الحركة  و اّصة
آذار  21 تمر الـــ ي كـــا، مزمعـــًا عقـــدا فـــي بـــين تيـــارفي الشـــيخ والرجـــوح  إذ تســـب ب األّول بت جيـــا المـــ

الما ي إلى منتصف أيار الما ي  قبا أ،  تم ت جيلـإ مـّرة جد ـدة   شـيةف أ،  ـ ّ ر علـى ياوتـإ فـي 
أمانة سّر منامـة التحريـر وفـي  الفـة عبـاس  لمصـلحة الثـاني الـ ي  تمتّـع بشـعبية أكبـر دا ـا أوسـا  

 .يس الحركة  لفًا لمحمود العالول  وُيتوّقع أ،  تّم ا تيارا نائبًا لرئ«فت »

  

وعليــإ فــدّ، يســين الشــيخ  المــدعوو بشــكا قــوي مــن ِقبفــا رئــيس جهــان المخــابرات العامــة  ماجــد فــرج  
الممسك بدورا بمفاصا األمن فـي الضـفة الغربيـة  مطمـفّن إلـى قدرتـإ علـى تجـاون مـروا، البررـو ي فـي 

إلـى أنـإ لـن ُيفـرج عـن البررـو ي فـي يـال وفـاة رئاسة الحركة  فـي  ـوء تطمينـات مـن جانـب اةيـتالل 
فـي « فت »عباس   شيةف أ،   ّدي  روجإ من المعتقا إلى إيياء المقاومة المسّلحة في صفوف يركة 

الضفة الغربية. وبحسب مصـادر فتحاويـة  فـد، قـدرة الشـيخ علـى تثبيـ  نفسـإ دا ـا الحركـة بعـد ت جيـا 
مــإ بالو ــعفين األمنــي واةقتصــادي لجميــع قيــادات الحركــة المــ تمر الثــامن  باتــ  أكبــر  فــي  ــوء تحك  

 والسلطة في الضفة الغربية  بمـا يمكنـإ مـن  ـما،  ضـوع رـالبيتهم إليـإ  نتيجـة توّليـإ ملـّف التصـاري 
خ منـ  التي يصدررا اةيتالل لقادة السلطة  عبر ريفة الش و، المدنية التي  رأسها الشـي vipوبطاقات الـ

 .سنوات

 ب عن التطورات الفلسطينية عباس والغيا

بعيـدا عـن الجـدل الــدائر يـول مو وقيـة األ بـار عــن صـحة عبـاس مـن عدمــإ  مـن الماليـ  رـو  يــاح 
 محمود عباس عن المشهد الفلسطيني  صوصا في تا اللحاات المصيرية التي تتيشها فلسطين. 

سـيما اةقتحامـات الصـهيونية  األيداث الجسـاو التـي شـهدتها مـ  ًرا القضـية الفلسـطينية ة فالبررم من  
الــدموي  ــد المــرابطين فــي بايــات األقصــى  إ ــافة إلــى عــدوا،  للمســجد األقصــى  وعــدوا، اةيــتالل 
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جــيا اةيــتالل المتصــاعد علــى أرــالي محافاــة جنــين شــمال الضــفة  وتصــاعد رجمــات المســتوطنين  
لة  لم نشـهد  اللهـا أي تهـور وعمليات القتا الميداني على يواجز الموت الصهيونية في الضفة المحت

 إعالمي للرجا للتعقيب على تلك الجرائم واأليداث.

ليس ر ا فحسب  فد،  مة تطورا ا ر  ويتمثا بالنسسات التي مني  بهـا فـت  مـ  را والتـي تعـاني مـن و  
نـتج عنهـا رـزائم متتاليـة طالـ  الحركـة فـي نتـائج اةنتخابـات التـي جـرت  صراعات تنايمية يـادة  وقـد 

  ًرا فــي جامعــة بيرنيــ   ونقابــة المهندســين واألطبــاء بالضــفة المحتلــة  وكــ لك فــي نقابــة المهندســينمــ  
 والصيادلة في رزة إ افة إلى تراجع يضوررا وت  يررا في نقابة المحامين أيًضا. 

ناقشة تى اللجنة المركزية لفت  إلى اةجتماع لمي لمثير للدرشة بالنسبة للفتحاويين  ا، عباس لم  دُع ا 
ويحــاول التــ  ير علــى المســتقبا مــن  ــالل تعيــين  .رزيمــة الحركــة فــي اةنتخابــات فــي جامعــة بيرنيــ 

  المقربين منإ في مناصب رئيسية في منامة التحرير الفلسطينية 

  

 وماذا عن عالقة الشيخ بالمصريين؟ اليكم االجابة 

ســـعى يســـين الشـــيخ  منـــ  العـــاو الما ـــي  إلـــى تحســـين عالقتـــإ بالمصـــريين  إذ أجـــرى عـــّدة لقـــاءات 
بمســ ولي رــ ا البلــد  أبــرنرم الســفير المصــري فــي األرا ــي الفلســطينية  عّلــإ يحصــا علــى دعــم القــاررة 

 الســلطةلخالفـة عبــاس. وفــي كــواليس ا تيــار الشــيخ عضــوًا للجنــة التنفي يــة لمنّامــة التحريــر  أّ، رئــيس 
 الحالي ا تارا بعـد سلسـلة مشـاورات واتصـاةت مـع ملـك األرد، عبـد   الثـاني  والـرئيس المصـري عبـد
 الفتــاح السيســي  اللــ ا، لــم  بــديا اعترا ــًا علــى توّجهــات عبــاس  بعــدما ســّو  بــ ، مــن شــ ، ا تيــارا أ،

يـة ة مـع كيـا، اةيـتالل برعايعّزن الثقة بالسلطة لدى مختلف األطراف  تمهيدًا ةنطال  عملية تفاو ـي
 عربية.  -أميركية 

  

 ـــ معارضة داخلية للشيخ 

  

وليس بعيدا عن ذلك  ة  تمتـع يسـين الشـيخ برصـيد شـعبي واسـع بـين القواعـد الجماريريـة لحركـة فـت   
مقارنــة بقــادة فــت  اآل ــرين  كمــا أ، تبوئــإ لمنصــب رئاســة الســلطة والمنامــة  لًفــا لتبــاس يشــكا نجاًيــا 



 
15/60/2220  

فلسطين()ملف  لتقدير نصف الشهريا  

(155رقم )   
 

 
 

10 
 

ًرا لاليتالل  ييت أنإ من المعلوو ب ، الرجا  تمتع بعالقات و يقة مع قادة جيا اةيتالل وأجهزتـإ بار
ـــنهج المقاومـــة المســـلحة  ويـــدعم التعـــايا مـــع  األمنيـــة المختلفـــة  فضـــال عـــن انـــإ يعـــد مـــن الرافضـــين ل

ية لحركــة فــت  اةيــتالل  كمــا أنــإ أيــد المســ ولين عــن تفشــي يالــة اعيبــا  بــين األطــر القياديــة والشــعب
نتيجـــة فشـــا مشـــروعها السياســـي  وانحـــراف الســـلطة الفلســـطينية وأجهزتهـــا األمنيـــة عـــن دوررـــا المنشـــود 
بالـــدفاع عـــن الشـــعب الفلســـطيني فـــي مواجهـــة رجمـــات المســـتوطنين وجـــيا اةيـــتالل المتصـــاعدة فـــي 

 .الضفة والقدس المحتلتين

  

 في منّامة التحرير  ورو أعلى منصب بعـد وصول يسين الشيخ إلى أمانة السرّ  عالوة على ذلك ا،  
  رئيس المنّامة  يجعلإ مسيطرًا  صوصًا على يركة األموال التي تصا المنّامة ومكاتبها يول العالم

ما يعني قدرتإ على إيداث تغييرات في مكاتبها وم سساتها  لضما، مزيد من الوةءات. وبدت وا حًة 
هر أيد قـادة الشـعب الفلسـطيني  مـن  ـالل سلسـلة اجتماعـات مساعي الشيخ األ يرة  إلى الاهور بما

يـارة عقدرا مع القادة والسفراء األجانب  إلى جانب تنسـيقإ مـع المسـ ولين األميـركيين لترتيـب إجـراءات ن 
 .الرئيس األميركي  جو با د،  إلى األرا ي المحتّلة

الشـارع الفلسـطيني وفـي مختلـف تحّديات تواجإ يسين الشيخ فـي  وعلى الررم من ذلك  رناك مجموعة 
ـــا  ـــة  ة يحاـــى الرفجـــا ســـوى بت  يـــد محـــدود مـــن ِقبف الســـايات الدا ليـــة والخارجيـــةف ففـــي الضـــفة المحتّل

 إلـى   فيما تنار إليإ جمارير الفصائا الفلسطينية األ رى وعموو الفلسطينيين نارًة سلبية  ناراً «فت »
طـاع قواعتقال المقاومين  فيما تسـاد تنعـدو شـعبيتإ فـي  كونإ مس وًة عن ملّف التنسيع األمني مع العدو

رــزة  إذ ة توجــد لــإ مواقــف ُتحســب لمصــلحة القطــاع فــي الجانــب الــوطني أو النضــالي. وإذ  ــرى جــزء 
ئا ُمعتبفــر مــن الغــزّيين أ، الشــيخ كــا، شــريكًا فــي العد ــد مــن القــرارات التــي أ ــّرت بغــزة  ُتجمــع الفصــا

 .رئاسة منّامة التحرير أو رئاسة السلطة  باعتبارا  صمًا لدوداً الفلسطينية على رفض توّليإ 

  

 الخالصة  

  

عنــد الحــد ت عــن تعيــين الشــيخ  نجــد انــإ جــاء بقــرار منفــرد ودو، عقــد اجتمــاع رســمي للجنــة التنفي يــة 
للمنامة في منصب أمين سر اللجنة التنفي ية لمنامة التحرير الفلسطينية  لًفا للرايا صائب عريقات  
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ليصــب  بــين ليلــة و ــحارا الرجــا الثــاني بعــد عبــاس فــي منامــة التحريــر الفلســطينية  ومــن  ــم مرشــًحا 
 ُمتوقًعا لخالفة عباس في رئاسة المنامة.

علـى التوافقـات الفلسـطينية الدا ليـة  و ـرًبا بعـرض  ما ا، ر ا الخطوة تشكا انقالبا من يركـة فـت  ك 
طالـــب بترتيـــب البيـــ  الفلســـطيني  اصـــة أ، منصـــب رئـــيس الحـــائط لسافـــة الـــدعوات الفلســـطينية التـــي ت

ــا فتحاوي ــا بــا يمــ س الســا الســلطة الفلســطينية ورئــيس اللجنــة التنفي يــة لمنامــة التحريــر لــيس شــ ًنا دا لي 
الفلســـطيني علـــى يـــّد ســـواء  كمـــا أ، اعتمـــاد الشـــيخ  ليفـــة لتبـــاس يســـتوجب انتـــزاع مباركـــة مـــن القـــوى 

ة يمـــاس والجهـــاد اعســـالمي والجبهتـــين الشـــعبية والديمقراطيـــة لتحريـــر الفلســـطينية الفاعلـــة ســـيما يركـــ
فلســطين  ورنــا نتوقــع أ، تمــارس بعــض األنامــة العربيــة واعقليميــة  ــغوطات علــى القــوى الفلســطينية 

ن مع المختلفة وفي مقدمتها كيركة يماسك لقبول الشيخ نعيًما مقباًل للشعب الفلسطيني  لًفا لتباس  لس
ات يسين قد تصطدو بـرفض عـارو مـن قبـا الشـعب الفلسـطيني الـ ي لـن يقبـا ا، تعـود ذلك فد، طموي

 ا، يمثلهم من تور  بدماء وسلب يرية اآلةف من الفلسطينيين. و   عقارح الساعة الى الوراء 

 


