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غرام التفاوض

أوكرانيا والقرم :االحتجـ

حسين قاسم *

ورد كاسوحة *

ت� �ف ��اوض ال �ق �ي ��ادة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م ��ن دون ك�ل� ٍ�ل
وال م �ل��ل .وإن ه��ي خ��رج��ت م�ن�ه��ا ل �ف �ت��رة ف��إن�ه��ا
تعود إليها بلهفة أكبر .هي كالسمك ال��ذي وإن
قفز خ��ارج امل��اء أح�ي��ان��ًا ف�س��رع��ان م��ا ي�ع��ود إليه
ليغوص فيه نحو األعمق .إنه غرامها منذ أكثر
من عشرين عامًا.
يمتنعون ع��ن امل�ف��اوض��ات أح�ي��ان��ًا ،أو ّ ب��األح��رى
َّ
يتمنعون فينطبق عليهم ق��ول «يتمنعن وهن
راغبات» .وألن الطرف اآلخر على دراية بحالتهم
النفسية ه��ذه ف��إن��ه ي ��زداد ت�ط��رف��ًا وي��رف��ع سقف
ول َم ال ،فعودة الشريك إلى بيت الطاعة
مطالبهِ .
مضمونة .عندما يجري االعتراض على النهج
التفاوضي ي� ّ
�رد أصحابه بسؤال استنكاري :ما
البديل؟ ويشرحون :إننا في وضع صعب وليس
لدينا ب��دي��ل ع��ن امل�ف��اوض��ات .وم��ن مبرراتهم أن
إدارة شؤون السلطة وبقاءها يرتبطانُ ،حكمًا،
باستمرار املفاوضات.
ف��ي ال��واق��ع ه��ذا ص�ح�ي��ح ،إذ إن السلطة تعيش
بقلب اصطناعي ،نصفه بيد إسرائيل والنصف
اآلخ ��ر ب�ي��د ال �غ��رب ،واألخ �ي��ر بمثابة رب عملها
ألنه يدفع روات��ب كل موظفي هذه السلطة .لكن
م��ن امل �س��ؤول ع��ن ذل ��ك؟ أل �ي��س أن �ت��م م��ن ولجتم
ال�ن�ف��ق امل�ظ�ل��م ح�ت��ى م��ن دون ت��وف�ي��ر «اإلض ��اءة»
الضرورية واملستلزمات األخ��رى للخروج منه.
دخلتم النفق الحالي من أوس�ل��و ،وكانت هناك
ق�ب��ل ذل��ك أن �ف��اق أخ ��رى ن�ع��رف بعضها ونجهل
بعضها اآلخ��ر .إال أن الحديث ف��ي ه��ذا األم��ر ما
ع ��اد ب�ت�ل��ك األه �م �ي��ة ك�م��ا ف��ي ال �س��اب��ق ،ول ��م يعد
ل�ت�ك��رار االن �ت �ق��ادات واالت �ه��ام��ات أي��ة ف��ائ��دة .لقد
ح�ص��ل م��ا ح �ص��ل .وامل��وض��وع �ي��ة ت �ف��رض علينا
ّ
ً
التحلي بالصمت ،ال قبوال بما تفرضونه علينا،
بل ألن صوتنا لن يكون مجديًا ما دامت القوى
املعارضة لكم منقسمة الى قسمني واحد ّ
مدجن
يعتاش على فتاتكم ،واآلخر ّسلطوي مثلكم .أما
البديل ،الذي كان يمكن ان يمثل خشبة الخالص،
فإنه ما زال في علم الغيب.
م��ا ي�ه� ّ�م�ن��ا ال �ي��وم ه��و أن ت �ق��ول��وا ال�ح�ق�ي�ق��ة ،كل
الحقيقة ال نصفها .وفي هذا الصدد ،ال يسعنا
إال أن نسجل لعباس أنه قال الحقيقة في خيار
املفاوضات االستراتيجي ،وأعلن طالقه بالثالث
من الكفاح املسلح ّ
وثبته في املحكمة الشرعية
ملزيد من التأكيد .للقيادة الفلسطينية مصداقية
ف��ي ال�ت�ن��ازالت لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى
ال�ت�م�س��ك «ب��ال �ث��واب��ت ال��وط �ن �ي��ة» ال �ت��ي ت� ّ
�ردده��ا
ليل نهار .املشكلة مع القيادة الفلسطينية أنها
تفصح عن نواياها فقط بعد أن ّ
تكرسها واقعًا
في حياة الشعب الفلسطيني .هذا ما حصل في
أوسلو ،وقبله ،وفي معظم االتفاقيات واملشاريع
التي أقرتها القيادة.
فاوضوا ،فاوضوا ثم فاوضوا .تنازلوا ،تنازلوا
ثم تنازلوا .أصبحتم خاليي الوفاض ،سيسجل
ال � �ت� ��اري� ��خ ل� �ك ��م أط � � ��ول م � �ف ��اوض� ��ات ف� ��ي ال �ع��ال��م
وستدخلون موسوعة جينيس مرفوعي الرأس
م��زه� ّ�وي��ن ب��ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي غ�ي��ر ال�ق��اب��ل للكسر.
مفاوضاتكم فريدة من نوعها ،إذ لم نشهد في
ال�ت��اري��خ م�ف��اوض��ات ب�ين أع ��داء تخلق ص��داق��ات
ورواب � ��ط حميمية ب�ي�ن امل �ت �ف��اوض�ين .م�ع��ان�ق��ات
حارة وابتسامات من القلب ،ليس لها مثيل بني
فريقني متحاربني متناحرين متناقضني كما
ه��ي ال �ح��ال ب�ين اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين والفلسطينيني.
هذا ما تدل عليه املشاهد التي تبثها املحطات
التلفزيونية عن اللقاءات.
ف��ي أول ل �ق��اء ب�ين راب�ي�ن وع��رف��ات أث �ن��اء توقيع
ً
اتفاق غزة أريحا ،أوال في حديقة البيت األبيض
شهدنا األخير يمد يده مبتسمًا فرحًا ّملصافحة
�وان
راب�ي�ن ال ��ذي ق��اب�ل��ه ب��وج��ه ع��اب��س وت�م��ن��ع ل�ث� ٍ
عن مد ي��ده .وبعد أن اطمأن الطرف اإلسرئيلي
للمفاوض الفلسطيني صار يبادله االبتسامات
وامل�ج��ام�لات ف�ك��ان مشهد املجاملة امل�ف��رط��ة بني
ٌ
عرفات وباراك في كامب ديفيد ،كل منهما يدعو
ً
اآلخ� ��ر ل �ل��دخ��ول أوال .وك � � ّ�رت ال �س �ب �ح��ة ،واح ��دة

ال��وض��ع ف��ي أوك��ران �ي��ا وروس �ي��ا ي ��زداد تعقيدًا،
وي ��ذه ��ب ب ��اض� �ط ��راد ن �ح��و ال �ت �ص �ع �ي��د .ه� ��ذا م��ا
ت�ظ�ه��ره ال��وق��ائ��ع ،وه ��ي ف��ي ح��ال��ة ش�ب��ه ج��زي��رة
تجب ّ
ّ
أي تحليل منطقي
القرم كثيرة جدًا ،وتكاد
ّ
للمسألة .ل��م يعد ال �ص��راع هنا متعلقًا بموقع
أوكرانيا الجيوسياسي ،أو بأهميتها بالنسبة
إل��ى ال �غ��رب وروس �ي��ا ،ب��ل أض�ح��ى ص��راع��ًا على
ماهية الدولة نفسها ،وما إذا كانت ال تزال دولة
ً
فعال.
■■■
ف��ي ال�ع��ادة تكون وظيفة ال��دول��ة وأجهزتها هي
الجباية من املواطنني لقاء تقديم خدمات ّ
عامة
وأس��اس �ي��ة ل �ه��م ،ول�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه ��ذه ال��وظ�ي�ف��ة
أن�ش�ئ��ت األج �ه��زة ال�ت��ي تحتكر ال�ع�ن��ف ،وتحظر
ع�ل��ى ال �ن��اس م�م��ارس�ت��ه بنفسها .ي��دخ��ل مفهوم
السيادة أيضًا في هذا النطاق ويصبح مع الوقت
غ�ط��اء ت �ت� ّ
�ذرع ب��ه ال��دول��ة لبسط سيطرتها على
امل�ج��ال ال �ع��ام .ول�ه��ذا ي�ق��ال ع��ن األج �ه��زة األمنية
أو ال �ش��رط��ة وال �ج �ي��ش ب��أن �ه��ا ج �ه��ات س �ي��ادي��ة
(يستخدم ه��ذا التعبير ف��ي مصر ك�ث�ي�رًا) .على
النقيض م��ن ه��ذا التعريف تقريبًا يقف مفهوم
االحتجاج ،أو هكذا يبدو لنا ،فهو منذ البداية
يصطدم باألجهزة السيادية املنوط بها حماية
عملية ال�ج�ب��اي��ة ،والص�ط��دام��ه ه��ذا م �ب� ّ�ررات لها
ّ
عالقة بتعطل العملية من أساسهاّ .في االقتصاد
ّ
السياسي يسمى ذلك التعطيل بالنهب ،وتلقى
املسؤولية عنه مباشرة على ال��دول��ة ،فهي التي

منها كانت املصافحة بني عريقات وليفني على
طريقة الشباب املراهقني املتلهفني للقاء الجديد
مع بداية مفاوضات التسعة أشهر.
ق��د ي �ك��ون م��ن ال �ص��دف (أو ع��ن س��اب��ق ت �ص� ّ�ور)
تحديد مدة املفاوضات بتسعة أشهر .إنها مدة
الحمل الطبيعية ليخرج امل��ول��ود .سنعد األي��ام
يومًا بيوم على أم��ل أن يكون امل��ول��ود صحيحًا
ً
معافى قابال للحياة ،رغ��م يقيننا من أن��ه ثمرة
زواج غير شرعي .سنستقبل مولود األمر الواقع
ألن�ن��ا ضقنا ذرع ��ًا بمسلسل امل �ف��اوض��ات ،أكثر
مما ضقتم ذرعًا بالنضال الحقيقي .سنستقبله
ب�ص�م��ت وم ��ن دون أي اح �ت �ف��االت ،واألرج � ��ح أن
ترتسم ع�لام��ات الغضب على وجوهنا ولكننا
سنكظم ال�غ�ي��ظ .أرأي �ت��م ك��م ن�ح��ن واق �ع �ي��ون وال
ن��ري��د أن ن�ن�غ��ص عليكم م�ت�ع��ة م�م��ارس��ة ه��واي��ة
املفاوضات؟
في املقابل نطلب منكم تعهدًا واضحًا وصريحًا
ي�ل�ت��زم ب�م��ا ت� ّ�دع��ون أن��ه ه��دف�ك��م م��ن امل�ف��اوض��ات.
ً
�ازال
تعهد ب��أال ت��وق�ع��وا ع�ل��ى ات �ف��اق يتضمن ت�ن� ّ
عن شبر من األراض��ي املحتلة ع��ام  ،67أو يمثل
إج �ه��اض��ًا ل �ح��ق ع � ��ودة ال�ل�اج �ئ�ي�ن إل� ��ى دي ��اره ��م
(الحظوا الواقعية .لم نقل تحقيق حق العودة)،
أن ت �ك��ون ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ة امل �ت �ف��ق عيها
سيدة وحرة بحسب املفهوم الذي ّ
تقره القوانني
الدولية لسيادة الدول في جميع املجاالت.
ن �ع��رف أن �ك��م أدم �ن �ت��م امل� �ف ��اوض ��ات ،ون� �ع ��رف أن
ش �ف��اء ك��م م�ن�ه��ا ب�ع�ي��د امل �ن��ال .إذًا ،ف��اوض��وا كما
شئتم لكن ارحمونا ملرة واحدة وتحلوا بصورة
امل �ف��اوض الحقيقي ،وك��ون��وا ن �دًا فعليًا يحسب
العدو لكم الحساب وتجعلون بيريز يندم على
شعوره بأنه يفاوض نفسه ،فيخاف الصهيوني
من غضبكم ومن جرأتكم ومن نواياكم الحقيقية
يجر
في ابتداع أساليب نضالية جديدة ،اذا لم
ِ
ال �ت �ج��اوب م��ع م�ط��ال�ب�ك��م .أم ��ا إذا ان �ق �ض��ت م��دة
ال�ت�ف��اوض واكتشفتم أن الحمل ك��ان ك��اذب��ًا ولم
يولد االتفاق املنشود ،نقترح عليكم أن تعلنوا
ف�ش��ل ن�ه��ج امل �ف��اوض��ات وف�ش��ل السلطة ال��ذات�ي��ة،
ً
ُّ
وتيمنًا بالعيساوي ،أن تعلنوا صومًا متواصال
ال ��ى أن ت�ت�ح�ق��ق م�ط��ال�ب�ك��م ف��ي ال��دول��ة املستقلة
على حدود الرابع من حزيران  1967وعاصمتها
القدسّ .
حولوا ساحة املقاطعة في رام الله الى
خيمة كبيرة يعتصم فيها كل موظفي السلطة،
بدءًا من الرئيس إلى أصغر عامل فيها (الحظوا
واق�ع�ي�ت�ن��ا ،ل��م نطلب منكم ال ح�م��ل ال �س�لاح وال
حتى الحجارة) .ونعاهدكم نحن أبناء الشعب
الفلسطيني ف��ي ك��ل م�ك��ان ،أن�ن��ا سنقيم خيمنا
االع �ت �ص��ام �ي��ة ح�ي�ث�م��ا وج ��دن ��ا ون �ص ��وم م�ع�ك��م،
ولتكن معركة األمعاء الخاوية معركة كل الشعب
ولنضع املجتمع الدولي ال��ذي تؤمنون به على
املحك وأمام مسؤولية اإلبادة الجماعية لشعب
بأكمله .وإذا رأي�ت��م أنكم غير ق��ادري��ن على هذه
املهمة فإن هذا يعني أنكم بلغتم سن التقاعد.
ب �ي��وت �ك��م واس � �ع� ��ة وف �ي �ه��ا ك ��ل وس ��ائ ��ل ال ��راح ��ة
لتقضوا بقية العمر مع عائالتكم.
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يصدق ّأن أميرة الغاز
من ّ
يوليا تيموشنكو تريد توزيعًا
فعليًا للثروة داخل أوكرانيا؟
ّ
تجبي األم� ��وال وت��وزع �ه��ا الح�ق��ًا ع�ل��ى الطبقات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وم ��ن غ �ي��ر امل �ع �ق��ول أو امل �م �ك��ن أن
ّ
ي�ت�ح� ّ�م��ل أح ��د ّ س��واه� ّ�ا امل �س��ؤول �ي��ة ح�ي�ن تتعطل
العجلة ،ويتوقف ضخ األموال إلى الناس .علماء
خارج الحقل املاركسي ال يشاطروننا
االجتماع ّ
الشق االقتصادي من األمر ،ويذهبون
رأينا في ّ
إلى القول بأنها أبعد من عملية توزيع للثروة أو
نهب لها ،فهي ّ
تعبر من وجهة نظرهم ّعن عقد
اجتماعي بني طرفني ،وهذا العقد ال يتوقف على
ما تفعله الدولة وحدها .بالطبع ليس مستغربًا
م��ن ال�ل�ي�ب��رال�ي�ين (ول �ي��س ف�ق��ط النيوليبراليني)
تحميل ال�ط��رف املنهوب م��ن ال��دول��ة دائ�م��ًا عبء
ّ
ال �ف��وض��ى ال �ت��ي ت �ح��ل ب��امل�ج�ت�م��ع ح ��ال اإلخ �ل�ال
بالعقد ذاك .ف��ال��رأس�م��ال�ي��ة ه��ي ال�ص�ن��و ّالفعلي
لعنف ال��دول��ة ،وه��ي التي ّ
تبرر دائما تدخلها -
أي الدولة  -للجباية من الناس ونهبهم باإلكراه.

وح�ي�ن ي�ع�ت��رض ه ��ؤالء ع�ل��ى نهبهم ال يفعلون
ذل��ك ض� ّ�د ال��دول��ة وأج�ه��زت�ه��ا ف�ح�س��ب ،ب��ل أيضًا
ض� ّ�د الرأسماليات واإلمبرياليات الدولية التي
تبيح ه��ذا النسق م��ن العنف وت�ب� ّ�رر استعماله
ّ
ف��ي م��واج�ه��ة االح�ت�ج��اج��ات .ب�ه��ذا املعنى تتأكد
ال�ح��اج��ة إل��ى «ن�ق��ض وظ��ائ��ف ال��دول��ة» ،ويصبح
ّ
أي احتجاج يندلع ف��ي العالم مشروعًا وم�ب� ّ�ررًا
ّ
في ذاته ،فهو يكتسب معناه بمجرد أن يقع وال
أي ّ
يحتاج بالتالي إلى ّ
محددات من خارج منطقه.
ّ
ال �س �ي��اق ف �ق��ط ه ��و م ��ن ي �ض��ع امل � �ح� ��ددات الح �ق��ًا،
وف��ي وضعنا الحالي يتعينّ السياق بمواجهة
ال�س�ل�ط��ة  -ال��دول� ّ�ة ال�ت��ي تنهب ال �ث��روات وت�ح��رم
مواطنيها من حقهم في الوصول إلى الخدمات
العامة التي «كفلتها» لهم الدساتير الليبرالية.
قد ال تكون حقوقهم اقتصادية بالضرورة ،ولكن
م �ص��ادرت �ه��ا ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن�ح��و ال�ع�ن�ي��ف تحصل
بغرض منعهم من االحتجاج ال��ذي تخشى منه
السلطة على امتيازاتها ،وخصوصًا إذا ما ّ
تطور
ً
أكثر جذرية .وما يحصل اآلن بفعل
وأخذ أشكاال ّ
االنسداد الذي وفرته الدولة الليبرالية الفاسدة
وال �ن� ّ�ه��اب��ة ه��و اق� �ت ��ران ه ��ذه ال �ج��ذري��ة ب��ال�ع�ن��ف،
بالدولة،
وبالتالي اصطدام االحتجاج مباشرة
َ
وإح��داث��ه بفعل االستمرارية والتصميم اللذين
ّ
املحتجون ش��روخ��ًا وت�ص� ّ�دع��ات داخ��ل
يبديهما
ّ
املسماة بالسيادية .وهذا ليس جديدًا
أجهزتها
ع�ل��ى «ال� �ث ��ورات» ع�م��وم��ًا ،ول�ك��ن وت�ي��رت��ه تتزايد
ّ
حاليًا ،وت��دف��ع باتجاهات م��ن املحتمل أن تشل
الدولة نهائيًا وتقعدها عن العمل .ال يطاول ذلك
ّ
ومؤسساتها فحسب ،وإنما
إذا حصل أجهزتها
ي �ط��اول �ه��ا أي �ض��ًا ك�م�ف�ه��وم وك �ت �ع��ري��ف ل�ل�س�ي��ادة
وت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م�ل�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .وم ��ن ت�ج��ارب�ن��ا
ّ
ف ��ي امل �ن�ط�ق��ة ن�ع�ل��م أن ه ��ذا «ق ��د وق ��ع ب��ال�ف�ع��ل»،
ّ
خصوصًا في مصر التي صدعت االحتجاجات
ّ
(واألهم من تواليها هو عنفها الشديد
املتوالية
ّ
واملوضعي) أجهزة الدولة فيها ،وأجبرتها مرات
ع��دي��دة على ال�ت��راج��ع واإلذع� ��ان ملطالب ال�ن��اس.
ّ
ّ
ل�ن�ت��ذك��ر أن ف��ي ك ��ل م ��رة م��ن ه ��ذه امل� � � ّ�رات ك��ان��ت
املطالبات بهيكلة األجهزة تلك تتزايد ،فبالنسبة
إلى الثوريني تعتبر الدولة وليس فقط السلطة،
م �س��ؤول��ة ع��ن ع�م�ل�ي��ات ال�ق�ت��ل ال �ت��ي ت� َ
�واج��ه بها
االحتجاجات ،ويتعينّ عليها بالتالي أن تضع
ح� ّ�دًا ل�ت�غ� ّ�ول أجهزتها األم�ن�ي��ة والعسكرية قبل
أن تزداد الشروخ داخلها ،وينتقل االنقسام إلى
داخل بنيتها الصلبة (ما ّ
يسمى هناك بالدولة
ال�ع�م�ي�ق��ة ،أي ت�ح��ال��ف ال�ج�ي��ش وال�ب�ي��روق��راط�ي��ة
الحكومية).
■■■
ف��ي أوك��ران�ي��ا أي�ض��ًا ث� ّ�م��ة أج�ه��زة ت�ت�ص� ّ�دعّ ،
وثمة
انقسامات لم يعد ينفع إخفاؤها ،فالغضب الذي
ّ
الناس في الشوارع ارتطم بكل ما تواطأت
أبداه
ّ
الدولة بشقيها («الشيوعي» والرأسمالي) على
إخ�ف��ائ��ه ط�ي�ل��ة األع� ��وام امل��اض �ي��ة .ت�ق��ري�ب��ًا أصبح
ّ
ّ
كل جهاز حكومي أو إداري أو أمني هناك محل
انقسام ،وخصوصًا في األم��اك��ن التي تتصاعد

عباس في البيت األبيض .
محمد العبد اهلل *
م��ا ك��اد البيت األب�ي��ض ينتهي م��ن أج��واء زي��ارة
نتنياهو قبل أسبوعني ،حتى فتحت أبوابه من
جديد الستقبال رئيس السلطة محمود عباس
في خطوة جديدة ،أرادت بها اإلدارة األميركية،
بقمة ه��رم�ه��ا ،ال�ت��دخ��ل ف��ي إن �ع��اش امل �س��ار ال��ذي
رس �م��ه وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ج ��ون ك �ي��ري م�ن��ذ أكثر
م��ن س�ب�ع��ة أش �ه��ر ،ل�ح��رك��ة س�ي��اس�ي��ة ن�ش�ط��ة بني
الطرفني :حكومة املستعمرين الصهاينة وقيادة
سلطة رام الله املحتلة ،في مفاوضات ماراثونية،
م��ن أج��ل ال��وص��ول لصيغة عملية ،لحل «األزم��ة
املستعصية» ،كما عبر عنها أكثر م��ن مسؤول
وناطق أميركي ،من خالل موافقة الطرفني على
«اتفاقية اإلطار».
لم تكن األج��واء التي نتجت من زي��ارة نتنياهو
ل��واش�ن�ط��ن ول�ق��ائ��ه ب��ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ،توحي
بأن حكومة العدو لديها أي تفكير بالتراجع عن
الشروط الصعبة التي تفرضها على وفد السلطة
امل�ف��اوض ،واملتتبع لكل أحاديث نتنياهو خالل
ش �ه��ر آذار ال �ح��ال��ي ،ي�لاح��ظ ت�ص�ع�ي��ده املمنهج
ورف ��ع س�ق��ف م�ط��ال�ب��ه ،وه ��ذا م��ات�ض�م�ن��ه خطابه
في املؤتمر السنوي في األس�ب��وع األول من هذا

ال �ش �ه��ر ،أم ��ام امل�ن�ظ�م��ة ال �ي �ه��ودي��ة – األم �ي��رك �ي��ة -
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة «اي �ب ��اك» األب� ��رز ح �ض��ورًا ،واألك �ث��ر
فاعلية وتأثيرًا ف��ي صانع ال�ق��رار ،وال ��رأي العام
األم �ي��رك��ي ،وف��ي ت�ص��ري�ح��ات��ه امل�ت�ت��ال�ي��ة لوسائل
اإلع �ل ��ام ،ال �ت��ي ي �ح��دد م ��ن خ�لال �ه��ا اإلط � ��ار ال ��ذي
وضعه لحركته السياسية ولشروطه داخل مسار
املفاوضات :املوافقة على يهودية الدولة ،التنازل
عن حق العودة ،القدس املوحدة عاصمة للكيان،
االحتفاظ بكتل املستعمرات الكبيرة ،والوجود
العسكري في منطقة األغ��وار .مع ال��ذه��اب خالل
فترة زمنية طويلة لبحث القضايا األخرى.

ثوابت عن ثوابت« ...بتفرق»
م��ا ب�ي�ن ج� ��دران امل�ق��اط�ع��ة ف��ي رام ال �ل��ه امل�ح�ت�ل��ة،
وم��ن على منصة أكثر من مؤتمر ،أطلق رئيس
ال �س �ل �ط��ة م ��واق ��ف ع � ��دة ،رس �م��ت م �س��ار ل �ق��اءات��ه
املقبلة في واشنطن .في مساء السادس من آذار/
م��ارس ،تحدث عباس أم��ام الشبيبة الفتحاوية
ف ��ي ال �ج ��ام �ع ��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،م ��ؤك� �دًا ت�م�س��ك
ّ
مصرًا على عدم تقديمها
السلطة بـ «الثوابت»،
(السلطة) «أية تنازالت منذ إعالن االستقالل عام
 .»1988وش � ّ�دد على أن السلطة ال ت��زال تطالب
ب��االن �س �ح��اب اإلس��رائ �ي �ل��ي م��ن ج�م�ي��ع األراض ��ي

