
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عباس يسعى إلى دور سوري في المصالحة مع حماس
   حول مسألة الحوار مشعل في مكةوعمر سليمان محادثات بين 

   من عين الحلوةلسطينيين الففيلم كبير يحضر لتهجير: الحريريبهية 
  توجه لحل سرايا القدس    حماس ت": سكاي نيوز"موقع 

  كييكوشنير يجوب األراضي الفلسطينية باحثاً عن دور أوروبي يمأل الفراغ األمر

فتح تبدي استعدادها للمشاركة في
وحماس حكومة وحدة وطنية 

  تُشكك 
  ٣ص ... 

 ٥/١٠/٢٠٠٨١٢١٧ حداأل
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    :السلطة
 ٣  سوري في المصالحة مع حماسعباس يسعى إلى دور  .٢
 ٤   االتحاد االوروبي على تعزيز دوره في عملية السالم  يحثّعباس .٣
 ٤   وال بد من إزالة األصوات المنادية بعكس ذلكحل الدولتين يحظى بإجماع دولي: عباس .٤
 ٤  توافق على حكومة تكنوقراط وتقديم موعد االنتخابات ال حول رضوانوالمجدالوي ين جدل ب .٥
 ٥  واإلطالع على حجم المعاناة غزة المقالة تدعو كوشنير لزيارة قطاعحكومة ال .٦
 ٥ ضحايا داخل األنفاقسقوط المقالة تفرض إجراءات إحترازية للحد من حكومة ال .٧

    
    :المقاومة

 ٥  توجه لحل سرايا القدس    حماس ت": سكاي نيوز"موقع  .٨
 ٦  جدية إلنجاح الحوار  الرئاسة وحركة فتح بعدم الحماس تتهم  .٩
 ٦  تنظيم سلفي سني جهادي جديد"نكتائب حزب اهللا في فلسطي" .١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٦   الفلسطينيةاألراضيهنغبي ينتقد تصريحات اولمرت حول االنسحاب من  .١١
 ٦   المتطور٣٠٠-أولمرت في روسيا لمحاولة ثنيها عن بيع سوريا وإيران صاروخ س .١٢
 ٦  االقتصاد اإلسرائيلي على شفا ركود حاد: خبراء يحذرون .١٣
    

    :األرض، الشعب
 ٧  استهداف القدس يدفع باتجاه انتفاضة ثالثة: حسن خاطر .١٤
 ٧  ير من زنزاناتهم رسائل الدكتوراه والماجستامعتقلون فلسطينيون ناقشوهناك : فروانة .١٥
 ٧   عن غزةشيد بطلب مبعوث األمين العام لألمم المتحدة برفع الحصاري الخضري .١٦
 ٧   إلى قطاع غزةمعبر رفح مفتوح اليوم أمام المعتمرين العائدين .١٧
   

   :صحة
  ٨  نتيجة الحصارغزة في وجهاء ورجال اإلصالح وفاة أحد أبرز ال .١٨
   

   :رياضة
  ٨   منذ انتفاضة األقصى فلسطينياً رياضيا٣٧٥ًمقتل مؤسسة رياضية تبين  .١٩
   

   :لبنان
 ٨   من عين الحلوة الفلسطينيينفيلم كبير يحضر لتهجير: الحريريبهية  .٢٠
 ٨   شمال لبنانالبداويمخيم الجيش اللبناني ينفي معلومات عن عملية عسكرية في  .٢١
   

   :عربي، إسالمي
 ٩   حول مسألة الحوار مشعل في مكةوعمر سليمان محادثات بين  .٢٢
 ٩  ده الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية  يبلغ مبارك تأييالرئيس اليمني .٢٣
 ٩  مصر توافق على طلب الواليات المتحدة استضافة لقاء فلسطيني إسرائيلي  .٢٤
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 ٩  رؤساء برلمانات خمس دول يطالبون برفع الحصار عن غزة  .٢٥
١٠   النووية"سرائيلإ"لعربية تفشل في استصدار مشروع قرار ينتقد ترسانة الدول ا .٢٦
١٠   من الشهر الجاري من مصر لكسر حصار غزةسادسمئات المركبات تنطلق في ال .٢٧
١٠   في العراق ضارب بأطنابه "اإلسرائيلي"الوجود : الضاريحارث  .٢٨
١١ دعوتنا للمنظمة اإلقليمية ال تعني التطبيع: الخارجية البحرينية .٢٩
   

   :دولي
١١  كييكوشنير يجوب األراضي الفلسطينية باحثاً عن دور أوروبي يمأل الفراغ األمر .٣٠
١١  موجود لفلسطينيينل حق العودة أنلقول يجب ا: الرئيس السويسري .٣١
١٢  الكشف عن اتفاقات بين المخابرات اإليطالية ومنظمات فلسطينية وحزب اهللا .٣٢

   
    :حوارات ومقاالت

١٢  بالل الحسن... ماذا يعني الحوار الشامل؟: الفلسطينيون في القاهرة .٣٣
١٤  ماجد كيالي...  أين؟إلىالتجربة الفلسطينية  .٣٤
١٦ خالد الحروب... ما لها وما عليها: منظمة األمن اإلقليمي .٣٥
    

 ١٨  :كاريكاتير
  

***  
  
  اس تُشكك وحم في حكومة وحدة وطنية للمشاركةفتح تبدي استعدادها  .١

عضو اللجنـة المركزيـة     أن  : غزة من   حامد جاد نقالً عن مراسلها     ٥/١٠/٢٠٠٨الغد االردنية   نشرت  
أعرب، عن استعداد حركته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حركة حمـاس              لحركة فتح نبيل شعث   

النتخابات التشريعية  تحظى بتوافق فلسطيني وعربي وتكون مهمتها إعادة بناء األجهزة األمنية واإلعداد ل           
إنهـاء   ":مهمات الحكومة في نقاط أساسية هـي      شعث  وأوضح   .والرئاسية وفتح المعابر وإنهاء الحصار    

الحصار، وفتح المعبر، وإعادة بناء األجهزة األمنية، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسـية وتـشريعية               
  ".لسطينيتشرف عليها لجنة مكونة من مصر والدول العربية والجانب الف

سامي أبو زهري، المتحـدث باسـم   أن : ألفت حداد  نقالً عن مراسلتها   ٥/١٠/٢٠٠٨ ٤٨ عرب وأوردت
ن هناك تصريحات متضاربة تصدر عن قيادات فتح فيما يتعلق بمواقف الحركة من قضايا              ، قال أ  حماس

نحـن   "،فوأضا .الحوار، وما يصرح به شعث يقول عكسه قيادات أخرى في الحركة مثل عزام األحمد             
نؤكد أن كافة قضايا الحل الداخلي يجب أن يكون حسمها على طاولة الحـوار، لـذلك ال نبنـى علـى                     
تصريحات مسبقة وال نعول عليها، ونشدد على أن ما يهمنا هو حسم كافة القضايا بتوافق وطني خـالل                  

  ". حوار وطني شامل ومسؤول
  
  عباس يسعى إلى دور سوري في المصالحة مع حماس .٢

الرئيس الـسوري،   عباس االجتماع مع    الرئيس  كد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات اعتزام        أ :هللارام ا 
لـى دور سـوري فـي       إويسعى عبـاس    . "تنسيق المواقف بشأن كل القضايا    "لى  إنهما سيسعيان   أوقال  

ن يمارس دوراً ضاغطاً على قيادة حمـاس        أبو مازن من الرئيس السوري      أويريد  . المصالحة مع حماس  
ن يذهب وفد حماس الثالثاء القادم      أومن المفترض   . جل توقيع اتفاق مصالحة في القاهرة     أي دمشق من    ف



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢١٧:         العدد         ٥/١٠/٢٠٠٨ األحد : التاريخ

يعقبها حوار مباشر اذا ما استطاعت مـصر تقريـب          . لى القاهرة إلجراء مباحثات ثنائية مع المصريين      إ
  . جل االتفاق على ورقة تقدم للجامعة العربيةأوجهات النظر بين حماس وفتح من 

دو السلطة الفلسطينية مطمئنة بشأن موقف عربي داعم لها في حال عدم التوافق، على االقل لجهة ان                 وتب
  و. يحتفظ الرئيس الفلسطيني بمنصبه لحين الوصول الى مخرج جديد لألزمة

  ٥/١٠/٢٠٠٨الشرق االوسط 
  
   االوروبي على تعزيز دوره في عملية السالم االتحاد  يحثّعباس .٣

وزير الخارجية   مع    حث الرئيس محمود عباس، في مؤتمر صحفي مشترك        : وفا ،وسى نائل م  -رام اهللا   
جل أاالميركي من    لى جانب الدور  إالفرنسي برنارد كوشنير، االتحاد االوربي على تعزيز دوره السياسي          

ن المفاوضات السلمية تتواصل، رغم التغيرات  في سـدة الحكـم  فـي               أتحقيق السالم المنشود، مؤكدا     
  . والواليات المتحدة"يلإسرائ"

ملـه ان   أعرب عن   أ الجديدة تسيبي ليفني شريكا في عملية السالم، و        "كديما" رئيسة حزب    عباسواعتبر  
لى االنخراط فـي    إتواصل العملية التي كانت فيها عن كثب، في وقت دعا فيه االدارة االميركية الجديدة               

  .ضاعة الوقت على عملية السالمإمغبة وعواقب  من محذراً. بطاءإالعملية السياسية الستكمالها دون 
  ٥/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   وال بد من إزالة األصوات المنادية بعكس ذلك يحظى بإجماع دوليالدولتينحل : عباس .٤

فكرة الدولتين تحظى بإجماع دولي، لذلك ال بد أن نعمـل مـن             "ن  أ قال الرئيس محمود عباس      :رام اهللا 
وأضاف خالل وضعه حجر األساس لمقـر       . "ت واألصوات التي تنادي بعكس ذلك     أجلها ونزيل كل العقبا   

مصممون على الوصول إلى حل الدولتين في أقرب فرصة ممكنـة،           ": وزارة الخارجية في مدينة رام اهللا     
  ."سواء تمكنّا من تحقيق هذا الهدف قبل نهاية هذا العام أم لم نتمكن

  ٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  توافق على حكومة تكنوقراط وتقديم موعد االنتخابات ال حول رضوانوالمجدالوي جدل بين  .٥

 أثارت تصريحات للقيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعـضو مكتبهـا              : وكاالت –غزة  
السياسي جميل مجدالوي جدال بينه وبين الناطق باسم حركة حماس اسـماعيل رضـوان، حيـث كـان                  

لدى الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا فـتح وحمـاس          " توافق"وجود  مس، النقاب عن    أمجدالوي كشف   
لى تأكيـد أن    إعلى انتخابات تشريعية ورئاسية كمخرج من األزمة الفلسطينية الداخلية، ما دفع رضوان             

، وأنهـا لـن     وتقديم موعد االنتخابات التـشريعية    " تكنوقراط"حركته ترفض قطعيا التوافق على حكومة       
ن يتحدث إسماعيل رضـوان     أنه من المؤسف    أ"فرد المجدالوي بقوله    .  ة وحدة وطنية  ترضى إال بحكوم  

هناك فارق كبير بين االعتماد على الحقيقة فيمـا         "، موضحا   "عن عدم التوافق على حكومة توافق وطني      
  ".نقول سواء اتفقنا أو اختلفنا أو افتعال خالفات تتناول الوقائع العنيدة

 مشتركا صدر عن خمس قوى هي الجبهتان الـشعبية والديمقراطيـة لتحريـر              ن بيانا أوأكد المجدالوي   
 الماضي يؤكد بوضـوح التوافـق علـى         ٨/ ١٦فلسطين وحزب الشعب والجهاد اإلسالمي وحماس في        

أن اجتماعا ثنائيا كان بين الجبهة وحركة حماس وكان         .. كذلك ما يزيد أسفي   "وقال  . حكومة وفاق وطني  
 الماضي أكد على ذات الموضوع في إطـار التـداول           ٩ / ٧وفد حماس في    االخ رضوان أحد أعضاء     

المشترك بشأن الحوار الذي كان بدأ ثنائيا بين فصائل العمل الوطني واإلسالمي الفلسطيني وبين األشقاء               
  ".ن التباسا في فهم رضوان قد وقعألى إفيما يبدو "في مصر  منوها 
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نـه قـال   أ، مؤكـداً   "بلت بانتخابات مبكرة للمجلس التشريعي    لم يقل أن حماس ق    " نهأوأضاف المجدالوي   
  ".حدد لها موعداأن مهمة حكومة التوافق الوطني اإلعداد النتخابات رئاسية وتشريعية  ولم أ"بوضوح 

  ٥/١٠/٢٠٠٨لحياة الجديدة ا
  
  واإلطالع على حجم المعاناة غزة المقالة تدعو كوشنير لزيارة قطاعحكومة ال .٦

كان من المقرر    " أنه ،الفلسطينية المقالة  الناطق باسم الحكومة     ، طاهر النونو  أكد: ف ب  د ب أ، أ      -غزة  
مس وصول وفد سويسري إلى غزة وأن يلتقي بمسؤولين في الحكومة ويطلع على الظروف المعيـشية                أ

وأضاف أن السلطات اإلسـرائيلية منعـت       ". الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع جراء الحصار واإلغالق       
مثلما منعت العديد من الوفود األجنبية من الدخول إلى قطاع غزة الـذي يعـيش ظروفـا                 "ول الوفد   دخ

  ".كارثية
في سياق ذي صلة، دعا النونو وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى زيارة قطاع غزة واإلطـالع            

متواصـل علـى الـشعب      على حجم المعاناة والبؤس والدمار الذي خلفه الحصار والعدوان اإلسرائيلي ال          
  . الفلسطيني

  ٥/١٠/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  سقوط ضحايا داخل األنفاقالمقالة تفرض إجراءات إحترازية للحد من حكومة ال .٧

ن الوزارة عمدت إلى وضع     أالمقالة،  الفلسطينية  قال مصدر في وزارة الداخلية      :  د ب أ، أ ف ب      -غزة  
ظاهرة تصاعد سقوط ضحايا داخل األنفـاق التـي تـستخدم           "جملة من اإلجراءات االحترازية للحد من       

نافيا في الوقت نفسه أن تكون هذه اإلجراءات تهدف إلى الحد من            " لتهريب البضائع إلى القطاع المحاصر    
" فدية"وأوضح المصدر أن الوزارة ألزمت أصحاب األنفاق بكتابة تعهد قانوني بدفع             .انتشار تلك األنفاق  

  .اخل النفق الذي يعمل فيهلذوي أي ضحية يسقط د
  ٥/١٠/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  توجه لحل سرايا القدس    حماس ت": سكاي نيوز"موقع  .٨

وثوقـة عـن    مكشفت مواقع إخبارية تابعة لحركة فتح نقالً عما وصفته بمصادر           :  ماهر إبراهيم  -غزة  
، "كتائب القـسام  "عسكري  معلومات مفادها أن تعليمات خطيرة صدرت من قيادة حركة حماس وجناحها ال           

ن التعليمـات   أوأضافت المصادر   .  الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي     ،جل حل سرايا القدس   أمن  
بالعمل على رصد تحركات أبناء حركة الجهاد وخصوصاً جناحها العسكري وذلك بمعرفة أماكن             "تقضي  

مكان وجود محطات الالسلكي الخـاص  تجمعاتهم ومواقع التدريب ونقاط الرباط وأماكن تخزين السالح و      
طـرفهم علـى أن     من  بهم وأسماء العاملين بغرف اإلشارة الالسلكية، وحصر عدد المركبات الموجودة           

  . "يكون الرصد على مستوى قطاع غزة بالكامل
هذه التعليمات صدرت في اجتماع عقد مؤخراً فـي منـزل           ":  التابع لحركة فتح   "سكاى نيوز "وقال موقع   

 حيث أجمع الحضور على ضرورة حل       ،زهار وكان من الحاضرين لالجتماع قيادات من القسام       محمود ال 
سرايا في أسرع وقت ممكن بسبب تزايد عدد أفرادها وانتساب أعضاء كانوا يعملون في حركـة فـتح                  ال

ـ                 ضاً سابقاً على درجة عالية من التدريب والكفاءة، حيث قاموا بتسليم عدد كبير من سالحهم للسرايا، وأي
تمكن سرايا القدس من الحصول على سالح من النوع الثقيل فترة االنقالب األخير مع عدد كبيـر مـن                   

  . "الهجمة ستكون خالل األيام القليلة القادمة"وأوضح الموقع أن . "الذخائر واألسلحة الرشاشة
  ٥/١٠/٢٠٠٨البيان االماراتية 
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  الحوار  جدية إلنجاح الرئاسة وحركة فتح بعدم الحماس تتهم  .٩
 فوزي برهوم، الرئيس محمود عباس وقيادات حركـة فـتح،            حماس اتهم المتحدث باسم حركة    :رام اهللا 

بضرب كل الجهود التي ُبذلت من اللجنة الوطنية والفصائل والوجهاء إلنهاء ملف االعتقـال الـسياسي                
 فـي   الحركـة وعناصـر   لى ازدياد وتيرة االعتقاالت السياسية والتعذيب ألبناء        إوأشار  . عرض الحائط 

 مـن   ١٤٧الضفة، موضحا أن تلك الممارسات بلغت ذروتها في شهر رمضان حيث تم اعتقال أكثر من                
واعتبر أن هذه    .أنصار الحركة وعناصرها معظمهم من أئمة المساجد وطلبة الجامعات ورجال اإلصالح          

مع عقده في القاهرة وتؤكد عدم      السياسات قد تضعنا أمام تساؤالت كثيرة عن نوايا فتح تجاه الحوار المز           
  .جدية هذه الحركة في إنهاء حالة االنقسام

  ٥/١٠/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
  
   تنظيم سلفي سني جهادي جديد" حزب اهللا في فلسطينكتائب" .١٠

كتائب حزب اهللا   "إنطلق أمس تنظيم سلفي سني جهادي جديد أطلق على نفسه اسم            :  فتحي صّباح  -غزة  
حاجـة  اللى  إ تربطه به عالقة تنظيمية، نظراً       دون أن   في لبنان  لى خطى حزب اهللا    يسير ع  "في فلسطين 

إعالن تأسيس كتائب حـزب     "وقال   ."بعض الفصائل العمل المقاوم   "كا بعدما ترك    ي وأمر "سرائيلإ"لجهاد  
  . "ن الحزب تأسس لمقاومة االحتالل في فلسطين ومقاتلة المعتدين الصهاينةأ "اهللا في فلسطين

  ٥/١٠/٢٠٠٨ الحياة
  
   الفلسطينيةاألراضيهنغبي ينتقد تصريحات اولمرت حول االنسحاب من  .١١

، انتقد تساحي هنغبي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والـدفاع فـي الكنيـست            : وكاالت -القدس المحتلة   
 وأشار إلى   ".كل األراضي الفلسطينية تقريبا   "التصريحات األخيرة الولمرت حول ضرورة االنسحاب من        

تصريحات تتجاوز إلى حد كبير مواقف حزب كاديما المبدئية وتصب في إطار مواقف اليـسار               ذه ال هن  أ
بإمكانه التوصل خالل الفترة المتبقية له في السلطة إلى اتفـاق مـع             ليس  اولمرت   معتبراً أن    .المتطرف

  .الفلسطينيين يلزم خلفه
  ٥/١٠/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
   المتطور٣٠٠-ا عن بيع سوريا وإيران صاروخ س في روسيا لمحاولة ثنيهأولمرت .١٢

 باالمتناع عـن    هاأكدت مصادر إسرائيلية أن زيارة أولمرت لروسيا يوم غد ستتركز في محاوالت إقناع            
وذكرت هـآرتس أن القلـق فـي        .  المضاد للطائرات المتطور   ٣٠٠-تزويد إيران وسوريا بصاروخ س    

النظـام  هـذا   إمكانية حصول إيـران وسـوريا علـى         األجهزة األمنية اإلسرائيلية يتصاعد على ضوء       
  . الذي تقول إنه قادر على شل سالح الجو اإلسرائيلي،الصاروخي المتطور

  ٥/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  االقتصاد اإلسرائيلي على شفا ركود حاد :  يحذرونخبراء .١٣

من خـالل    إحدى مظاهرها    يتبدى" إسرائيل" في   يحذر خبراء اقتصاديون من حالة ركود اقتصادي عميقة       
وفي حـين تحـاول وزارة الماليـة طمأنـة          . انخفاض االستهالك وإغالق مصالح تجارية وفصل عمال      

 مليار دوالر على ميزانية عـام       ٣الجمهور، يقدر اقتصاديون الضرر الناجم عن األزمة االقتصادية بـ          
سوق الشقق   هناك تراجع في  وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن التقارير األخيرة أفادت أن           .٢٠٠٨
ـ هايتوقع أن تنخفض أسعار   ، حيث   السكنية أغسطس عدد العاطلين عـن     / كما ارتفع في شهر آب    %. ٥ ب

أفادت التوقعات  فيما  . ه مقاال من عمل   ١٣ألف طالب عمل بينهم      ١٩العمل ووصل إلى مصلحة االستخدام      
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. دى القصير فصل عمـال    حصول تراجع حاد في السياحة الخارجية والداخلية، األمر الذي يعني على الم           
 سيـشهد  ٢٠٠٨أن عدد الشركات التي ستغلق خالل عام        " بيدان أند بردستريط  "أفادت توقعات شركة    كما  

في حين تتوقع أن يكون عدد الشركات الجديدة التي تفتح أقل من عـدد الـشركات            %. ٢٠ارتفاعا بنسبة   
  .التي تغلق

  ٥/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  اتجاه انتفاضة ثالثة استهداف القدس يدفع ب: حسن خاطر .١٤

حسن خـاطر، إن سياسـات      .قال األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية، د      :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 مدينة القـدس اسـتطاعت      أن إلىأشار   فيما   ."انتفاضة جديدة "االحتالل التهويدية بحق القدس تدفع باتجاه       

لمجتمع الدولي بفشل سياسة عزل المدينة       االحتالل وا  إلىخالل شهر رمضان أن توصل رسائل واضحة        
  ."أمالك غائبين" الصارمة، وان المسجد األقصى ليس من واإلجراءاتالمقدسة رغم الجدران والحواجز 

  ٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   رسائل الدكتوراه والماجستير من زنزاناتهمامعتقلون فلسطينيون ناقشوهناك : فروانة .١٥

كر عبد الناصر فروانة رئيس دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى الفلـسطينية،            ذ  :صالح النعامي  - غزة
، تقدموا المتحانات الثانوية العامة خالل السنوات       اإلسرائيليةأن عشرة آالف معتقل فلسطيني في السجون        

 معتقـل  ٢٠٠وفي تقرير بمناسبة حلول الذكرى الثامنة النتفاضة األقـصى، قـال، إن   . الثماني الماضية 
تسبوا للجامعات العبرية المفتوحة، وأن العشرات منهم قد حصلوا بالفعل علـى الـشهادات الجامعيـة،                ان

 أن المعتقلين الفلـسطينيين     وأكد.  أن منهم من حصل على درجة الماجستير وهم داخل المعتقل          إلىمشيراً  
الت، خاضـوا خاللهـا   ، لم يتمكنوا من تحقيق هذه اإلنجازات إال بعد سلسلة نضا       اإلسرائيليةفي السجون   
ولفت في هـذا    . ذلك في   هم على اإلقرار بحق   اإلسرائيليةسلطات  ال أجبرت متواصلة عن الطعام     إضرابات

ن مبينـا أ  .  معتقال فلسطينيا المتحانات الثانويـة العامـة       ٣٣٥٠ أنه خالل العام الماضي تقدم       السياق إلى 
  .راه عبر الهاتف الجوال مناقشة رسائل الماجستير والدكتووابعض المعتقلين استطاع

  ٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   عن غزةشيد بطلب مبعوث األمين العام لألمم المتحدة برفع الحصاري الخضري .١٦

أشاد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بمطالبة روبـرت سـيري             : رأفت الكيالني 
ل اإلسرائيلي برفع الحصار عن قطـاع غـزة،         مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم، االحتال       

 وأشار إلى   .وتخفيض القيود التي تفرضها على الضفة الغربية ليتمكن الفلسطينيون من عيش حياة طبيعية            
ن هذه المطالبات يجب أن تدعم بمواقف على أرض الواقع، حتى تلقى صدى لدى االحتالل الذي يتهرب                 أ

  .من كل هذه االستحقاقات والمطالبات
 ٥/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   إلى قطاع غزةمعبر رفح مفتوح اليوم أمام المعتمرين العائدين .١٧

مصر تعتزم فتح معبر رفح مع قطاع غـزة اليـوم           في  قالت مصادر أمنية مصرية، أمس، إن السلطات        
 كما ذكر .  معتمر فلسطيني، من المقرر عبورهم فور وصولهم ميناء نويبع البري          ١١٠٠األحد أمام قرابة    

 األراضي المـصرية،    إلى طالب فلسطيني عالقين بقطاع غزة       ٤٠٠ أمني انه متوقع عبور قرابة       مسؤول
  . فلسطينياً بمدينتي رفح والعريش بالعبور من الجانب المصري١٥٠وقرابة 

 ٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٢١٧:         العدد         ٥/١٠/٢٠٠٨ األحد : التاريخ

  
  نتيجة الحصارغزة في وفاة أحد أبرز الوجهاء ورجال اإلصالح  .١٨

فلسطينية في غزة عن وفاة الشيخ محمود موسى الديري، مختار آل الـديري              مصادر طبية    تأعلن: غزة
أحد أبرز وجوه القطاع ورجاالته، وذلك بعد تعذر عالجه في الخارج بـسبب  وهو في فلسطين والشتات،    

 من ضحايا الحصار، بسبب تراجع الخدمات الطبية، ومنـع          الحصار المفروض، األمر الذي جعله واحداً     
 الديري يعتبر أحد قادة جماعة اإلخوان المسلمين وحركة حمـاس            در اإلشارة إلى أن    تج .سفر المرضى 

في حي الصبرة بمدينة غزة، ورئيس لجنة إصالح الصبرة، منذ أن تم تأسيس أول لجنـة إصـالح فـي          
  .القطاع مع بداية االنتفاضة األولى، والتي كانت برئاسة الشيخ أحمد ياسين

  ٤/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
   منذ انتفاضة األقصى  فلسطينياً رياضيا٣٧٥ًمقتل اضية تبين مؤسسة ري .١٩

 قتلوا فيمـا جـرح       فلسطينياً  رياضياً ٣٧٥بأن  " أطلس سبورت الرياضية  " أفادت مؤسسة :  د ب أ   -غزة  
إسـرائيل   نأ" وذكـرت    .أكثر من ألفين آخرين في عمليات عسكرية إسرائيلية منذ بدء انتفاضة األقصى           

 ومنـع   ،د الرياضة الفلسطينية، واستهدافها للمنشآت الرياضية والرياضـيين       مازالت تمارس جرائمها ض   
  ".العديد من الرياضيين من التنقل والسفر للمشاركة في البطوالت العربية والقارية

  ٥/١٠/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
   من عين الحلوة الفلسطينيينفيلم كبير يحضر لتهجير: الحريريبهية  .٢٠

بهية الحريري عبرت بعد اسـتقبالها      اللبنانية  وزيرة التربية   ، أن   بيروتمن   ٥/١٠/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
أمس وفداً من القيادة السياسية لمنظمة التحرير رأسه مساعد ممثل اللجنة في لبنان اللواء كمال ناجي قام                 
بجولة على فاعليات صيدا، عن ارتياحها لما سمعت من الوفد الفلـسطيني وتـشجيعها لالتفاقـات بـين                  

ضرورة إجراء المصالحات ومعالجة األوضـاع االجتماعيـة   "فصائل الفلسطينية في المخيمات، وأكدت     ال
فيلماً كبيـراً   "، كما عبرت عن خشيتها من الوضع، قائلة إن هناك           ")المواجهات داخل المخيمات  (لضحايا  

  ."يحضر لمخيم عين الحلوة وهذا سيكون مقدمة للتهجير ونحن ال نريد لكم هذا
 الحريري خاطبت الوفد    أن،  صيدا مراسلها من     خالد الغربي  عن٥/١٠/٢٠٠٨الشرق االوسط   وأضافت  

أنتم مثل أشقائي وأوالدي، ونصيحتي لكم ضبط النفس، ألني حريصة عليكم ولن تجدوا             ": الفلسطيني قائلة 
 أو  نـا اتهمو بقضيتكم مهمـا     إيمانناأي جهة سياسية صادقة معكم أكثر مني ومن الشيخ سعد انطالقاً من             

 وضـع   مبيناً معالجـة  . "التنسيق مع الدولة والجيش   "ناجي باسم الوفد    كمال  أكد   ومن جهته فقد     ."صنفونا
 اً في هذا السياق   ؤكدم باعتباره جزءاً من أمن اللبنانيين وجزءاً من أمن لبنان،            عين الحلوة  األمن في مخيم  

  .لمخيم هي احد األطراف الرئيسة التي تستهدف أمن هذا ا"سرائيلإ"ن أ
  
    شمال لبنانالبداويمخيم الجيش اللبناني ينفي معلومات عن عملية عسكرية في  .٢١

نفت قيادة الجيش اللبناني إصدارها أي بيانات حول عملية عسكرية قريباً فـي مخـيم البـداوي                 : بيروت
يست بأي  ن المخيمات الفلسطينية تضم أخوة أشقاء، ول      أ"  بيان قيادة الجيش   وأضاف. لالجئين الفلسطينيين 

حال من األحوال مأوى لإلرهاب ولألعمال المخلة باألمن، كما أن العالقة ما بين المؤسـسة العـسكرية                 
  ."والقيادات الفلسطينية عالقة ممتازة، محورها الثقة والتعاون في سبيل إيجاد الحلول للقضايا المشتركة

  ٥/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ١٢١٧:         العدد         ٥/١٠/٢٠٠٨ األحد : التاريخ

   حول مسألة الحوار ي مكةمشعل فوعمر سليمان  بينمحادثات  .٢٢
 علمت الحياة أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان التقى في            : جيهان الحسيني  -القاهرة  

مكة المكرمة األسبوع الماضي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والوفد المرافـق لـه،                
ن المحادثات التي جـرت     أ "الحياة" لـ   وكشفت مصادر مصرية مطلعة   . وذلك على هامش أدائهما العمرة    

 مع وفد حركـة فـتح أخيـراً فـي           سليمانتناولت بشكل رئيسي مسألة الحوار واللقاء الذي عقده         هما  بين
وأبدت المصادر ارتياحها   . القاهرة، وموقف الحركة من الحوار، باالضافة إلى الوضع الفلسطيني عموما         

ة تجاوبها مع األجواء االيجابيـة التـي تمهـد لحـوار            من التفهم الذي أظهرته قيادة حماس عن ضرور       
  .فلسطيني شامل يحقق اتفاق مصالحة مع فتح

ذ ستعيد  إنه سيكون لمصر دور كبير على صعيد ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي،            أواضافت المصادر   
الل خبـراء  أوالً تنظيم األجهزة األمنية بشكل يرضي الطرفين، وستتحمل جزءاً من هذه المسؤولية من خ  
ورجحـت  . ومستشارين أمنيين سيقّومون الوضع ويضعون الخطط لتدريب الكوادر واالستعانة بالكفاءات         

فساد أجواء الحوار في ظل اجواء مواتية ألن البديل هـو أزمـة             إعلى  ) فتح وحماس (أال يعمل الجانبان    
  .حقيقية سيدفع الطرفان ثمنها باهظاً

  ٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  يبلغ مبارك تأييده الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية  الرئيس اليمني .٢٣

بحث الرئيس حسني مبارك والرئيس اليمني علي عبـداهللا صـالح فـي قمـة               :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
جمعتهما في القاهرة أمس في مستجدات الوضع العربي واالقليمي، كما ركزت على التطورات المتعلقـة               

 السفير سليمان عواد إلى مبادرة الرئيس اليمني لتحقيـق الوفـاق         أشارمة،  وعقب الق . بالقضية الفلسطينية 
والمصالحة بين حركتي حماس و فتح، وقال إن الرئيس اليمني أعرب لمبارك عن تأييده الكامل لجهـود                 
مصر في تحقيق الوفاق الفلسطيني الشامل وفق رؤية مصرية تحتفظ بمسافة واحدة من جميع أبناء شعب                

وفي ما يتعلق بجهود السالم، قال عـواد أن مبـارك           . الفصائل، وال تستبعد او تهمش أحدا     فلسطين وكل   
وصالح اعربا عن اقتناعهما بضرورة ضمان استمرار مفاوضات الوضع النهائي من دون انقطاع علـى               

 وأيـاً   نحو يؤدي إلى الوصول إلى اتفاق سالم من دون إبطاء أياً تكن نتائج االنتخابات األميركية المقبلة،               
  .تكن توجهات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

  ٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  مصر توافق على طلب الواليات المتحدة استضافة لقاء فلسطيني إسرائيلي  .٢٤

أعلنت مصر أنها قبلت طلبا أمريكيا باستضافة ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين في القـاهرة قبـل انتهـاء               
وأوضح الناطق بلسان الرئاسة المصرية، سليمان عواد، أن وزيرة         . والية الرئيس األمريكي جورج بوش    

الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس طلبت من مصر استضافة مندوبين إسرائيليين ومـصريين لجولـة              
   .٢٠٠٩محادثات قبل انتهاء والية الرئيس األمريكي جورج بوش في يناير عام 

  ٥/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  يطالبون برفع الحصار عن غزة  خمس دول برلماناترؤساء  .٢٥

مس نص بيان مشترك صادر عن رؤساء البرلمانات االيراني علي الريجـاني            أوزعت السفارة االيرانية    
واللبناني نبيه بري والسوري محمود االبرش والعراقي محمود المشهداني والكويتي جاسم الخرافي طالب             

خواننا في قطاع غزة    إن الحصار المفروض على     أ وجاء في البيان   .العالم بالعمل لرفع الحصار عن غزة     
يعتبر برهاناً قاطعاً على ارتكاب اإلبادة الجماعية والجـرائم الالإنـسانية، ومـن دواعـي األسـف ان                  
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المجتمعات البشرية والمؤسسات الدولية لم تبادر برد فعل مناسب إزاء هذه الجرائم البربرية ونأمل مـن                
اتها وتبادر للحيلولة دون استمرار هذه االبادة الجماعية بحق سكان قطـاع            الدول االسالمية ان تقوم بواجب    

تطالب حكوماتها وسائر حكومـات     ) الموقعة ادناه (ومن هذا المنطلق فإن مجالس الدول االسالمية         .غزة
الدول االسالمية االعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي وحاضرة الفاتيكان وانطالقاً مما يحتمه الواجـب              

خواننا الفلسطينيين في غزة واتخاذ الخطـوات الملموسـة         إرعي المبادرة لرفع الحصار الفوري عن       الش
  . بازالة جدار الفصل العنصري ووقف الزحف االستيطاني

  ٥/١٠/٢٠٠٨النهار اللبنانية 
 
   النووية"سرائيلإ"الدول العربية تفشل في استصدار مشروع قرار ينتقد ترسانة  .٢٦

باءت محاوالت المجموعة العربية خالل اجتماعات المؤتمر السنوي العام للوكالة          : ي علياء األتاس  -فيينا  
الدولية للطاقة الذرية مجدداً بالفشل في اعتماد مشروع قرار ينتقد الترسانة النووية اإلسرائيلية ويطالـب               

ـ                ب نـص   بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من السالح الذري، وذلك نتيجة رفض الدول الحليفة لتل أبي
وواجه مشروع القرار الذي طرحته مصر بدعم من بقية الدول العربية علـى المـؤتمر                .مشروع القرار 

سرائيل، ما أدى إلى إدخال تعديالت جوهرية على        إالعام، اعتراضات كبيرة من الواليات المتحدة وكندا و       
 .قة من السالح النـووي    فحواه تركز في مجملها على ربط عملية السالم في الشرق األوسط بإخالء المنط            

 أن هـذه التعـديالت      "الحياة"واعتبر ديبلوماسي رفيع المستوى من المجموعة العربية في تصريحات لـ           
أفرغت مشروع القرار من محتواه بحيث بات يتعارض بصيغته الجديـدة مـع روح الـنص األساسـي                  

  .وجوهره
  ٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  الجاري من مصر لكسر حصار غزة من الشهر سادسمئات المركبات تنطلق في ال .٢٧

 حافلة ومئات الـسيارات     ٢٠ تم إعداد العدة لتسيير قافلة تضم        هنأ،  يأكد برلماني و ناشط مصر    : القاهرة
من القاهرة باتجاه معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة المحاصر، في خطوة تهدف إلى كـسر الحـصار                  

ضو البرلمان المصري عـن جماعـة       وكشف حمدي حسن، ع    .المفروض على القطاع منذ نحو عامين     
 تـشرين أول   ٦لمؤتمر صحفي ظهـر يـوم       " لجنة كسر الحصار عن غزة    "اإلخوان المسلمين، عن عقد     

  .الجاري، أمام نقابة الصحفيين، يليه إنطالق قافلة كسر الحصار بعد صالة الظهر) أكتوبر(
  ٤/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
  ارب بأطنابه  في العراق ض"اإلسرائيلي"الوجود : الضاريحارث  .٢٨

 أن هناك تواجدا إسرائيليا مكثفـا       ، أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق       ،أكد الشيخ حارث الضاري   
اإلسرائيليون موجودون في شمال العـراق فـي      "،يةوقال في  تصريحات صحف    . في كافة المدن العراقية   

ق في البصرة وبغـداد والـشمال،       مدن األكراد قبل االحتالل، ولكنهم اآلن موجودون في كل مدن العرا          
 كمـا أنهـم     ":وأضـاف قـائال    ."ويعلم بهم العراقيون ويعرفونهم من خالل مالبسهم ولهجتهم العبريـة         

 يعملون في الفرق األمنية األمريكية وكذلك في الجيش األمريكي وحماية المنشآت األمنيـة              "اإلسرائيليون"
  ."أطنابه وال أحد ينكر ذلكاألمريكية والوجود اإلسرائيلي في العراق ضارب ب

  ٥/١٠/٢٠٠٨الخليج االماراتية 
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  دعوتنا للمنظمة اإلقليمية ال تعني التطبيع: الخارجية البحرينية .٢٩
أوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن المقترح الذي قدمه وزيـر الخارجيـة            :  سلمان الدوسري  - دبي

مع كافة األطراف في الـشرق األوسـط وشـمال    الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإنشاء منظمة إقليمية تج     
وأكد حمد العـامر، الـسفير      . ، ال يعني التطبيع   "إسرائيل"أفريقيا بما فيها الدول العربية وإيران وتركيا و       

بديوان الخارجية البحرينية، أن ما ورد بخطاب الوزير آل خليفة أمام الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة                  
ال يهدف من بعيد أو قريب إلى ما ذهبت إليه التصريحات التي نـشرتها              "بنيويورك، األسبوع الماضي،    

  .  بشأن التطبيع"بعض الصحف
 ٥/١٠/٢٠٠٨الشرق االوسط 

  
  كييكوشنير يجوب األراضي الفلسطينية باحثاً عن دور أوروبي يمأل الفراغ األمر .٣٠

ية الفرنسي برنارد    وزير الخارج  ، أن رام اهللا  مراسلها من     محمد يونس   عن ٥/١٠/٢٠٠٨ الحياة   نشرت
 الفلسطينية حيث التقى شخصيات ومسؤولين مـن المـستويات الـسياسية            األراضي أمسجاب   كوشنير
وفي خطوة ذات داللة رمزية،      .األوروبي والتشريعية المختلفة، كما افتتح مشاريع يمولها االتحاد         واألمنية

 التي شـكلت اختبـاراً  وهي المدينة   ض،   رئيس الحكومة سالم فيا    ةبدأ زيارته بجولة في مدينة جنين برفق      
 والنظام بعد سـنوات مـن االنفـالت         األمن فرض   إعادة إلى للسلطة الفلسطينية في سعيها       وإدارياً امنياً

 وقد اعتبر   . والتقى احمد قريع   "بيت فتح "ثم زار رام اهللا والتقى الرئيس محمود عباس، كما زار           . األمني
ة أمر ال بد منه، وأن فرنسا واالتحاد األوروبي ينشطون في المجاالت            ن والدة الدولة الفلسطيني   أ "كوشنير

 زيارته تهدف إلى اإلطالع     أن  وأوضح ."السياسة واالقتصادية كافة لكي يرى هذا المشروع النور سريعا        
على األوضاع في األراضي الفلسطينية ورفع تقرير مفصل لوزراء خارجية أوروبا خـالل اجتمـاعهم               

 إلـى   ."أوضاع السلطة الفلسطينية خصوصا منذ مؤتمر باريس وحتى اليـوم         "حثون فيه   الوشيك الذي سيب  
 في هذه   األمريكي تعبئة الفراغ الناشئ عن غياب الدور        إلى يهدف   تشكل زيارة كوشنير جهدا فرنسياً    ذلك  

كيـة، وتـشكيل الحكومـة اإلسـرائيلية        يأن يدفع تغير اإلدارة األمر    عبر عن خشيته من     ، حيث   المرحلة
في حين أنـه    . لجديدة، واالنشغاالت التي تصب نحو إيران، الجميع إلى نسيان عملية السالم في المنطقة            ا

 موقف بالده الرافض    اًجدد م . قبل نهاية العام   "إسرائيل"و التوصل إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين        استبعد
 التي تواجه المسيرة السياسية بين      يشكل أحد أهم المعيقات   أنه   الفلسطينية، معتبرا    األراضيالستيطان في   ل

 مؤتمر بـاريس الـذي      أمام  فياض بالدعم الفرنسي للسلطة الفلسطينية متوقفاً      أشادمن جانبه،   و. الطرفين
  . بليون دوالر على مدى ثالث سنوات٧,٧ قيمته  مجزياًخصص دعما مالياً

إمكانية وصـول قـوات     اقتراح  اعتبر   كوشنير   ، أن رام اهللا  من   ٥/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط    وذكرت
 هادرس يجب    جيدة ةأوروبية، لتحل محل القوات اإلسرائيلية، بعد انسحابها من األراضي الفلسطينية، فكر          

  .عهايشجوت
  
  موجود لفلسطينيينل حق العودة أنيجب القول : السويسريالرئيس  .٣١

 الجمهـوري   قـصر ال أعلنه مـن      كان قد  ما،   أكد رئيس االتحاد السويسري باسكال كوشبان      :هدى شديد 
حق العـودة   "  أن إليه اًفيضم.  بلدهم إلى نالفلسطينيي في شأن صعوبة تطبيق حق العودة لالجئين         اللبناني

 أنه يجب إيجـاد حـل بإعطـاء الالجئـين     أيضا الحق موجود، والقول أنصعب التطبيق، ويجب القول  
وإذا لـم يحـصلوا علـى       .  ديـارهم  إلـى الفلسطينيين على األقل تعويضات إذا لم يكن بإمكانهم العودة          

 هذا ليس موقفـه الشخـصي، بـل موقـف الحكومـة           أن  وأوضح ".تعويضات فإن األمر لن يمشي أبداً     
  .السويسرية، وهو مبني على معطيات دولية

  ٥/١٠/٢٠٠٨النهار اللبنانية 
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   بين المخابرات اإليطالية ومنظمات فلسطينية وحزب اهللاتفاقاتالكشف عن  .٣٢

االيطالي السابق، فرانسيسكو كوسيغا، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت،          كشف الرئيس    :تل أبيب 
بموجبه للفلسطينيين  سمح  وجود اتفاق بين المخابرات االيطالية وعدد من المنظمات الفلسطينية المسلحة،           

مبدأ، بين  ن هناك اتفاقا آخر يقوم على نفس ال       أ الفتاً إلى . أن ينفذوا عمليات مسلحة ضد اليهود االيطاليين      
وبعد نشر المقابلة، طالب رئيس المنظمات اليهوديـة بايطاليـا          . المخابرات االيطالية وحزب اهللا اللبناني    

. ريكاردو بتشيبيتشي، رئيس الوزراء االيطالي سلفيو بيرلسكوني، بفتح تحقيق جدي حول هـذه المـسألة             
 عن المساس بأي ايطالي يتعاون مع        أن االتفاق كان يقضي بأن يمتنع الفلسطينيون        كشف وكان كوسيغا قد  

، مقابل سماح ايطاليا للفلسطينيين بأن يعملوا في ايطاليا ويحملوا السالح؛ بما في ذلك الـسالح                "سرائيلإ"
وهو ما كان بسام أبو شريف قد كـشف عنـه لـصحيفة             . الثقيل ويستخدموا ايطاليا معبراً ألماكن أخرى     

  .إيطالية في وقت سابق
  ٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ماذا يعني الحوار الشامل؟:  القاهرةفيالفلسطينيون  .٣٣

  بالل الحسن
تبدأ بعد أيام في القاهرة، لقاءات المسؤولين المصريين مع وفد حركة حماس للبت نهائيا فـي موضـوع                  

لقد أمضى المسؤولون المصريون شهرين وأكثر فـي        . الحوار الفلسطيني والوصول به إلى صيغة اتفاق      
. ولكن مع وصول وفد حركة حماس يكون الحوار قد بـدأ          . حوار مع اثني عشر فصيال فدائيا     إدارة هذا ال  

ألن ما حدث قبل ذلك من لقاءات، لم يكن حوارا إنما كان تجميعا لألصوات من أجل دعم تصور الرئاسة                   
الفلسطينية للحل لكي يتم عرضه على حركة حماس، ثم القول لها بأن هـذا التـصور يمثـل اإلجمـاع                    

  .فلسطينيال
لقد بدأ الحوار برسالة أرسلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس المـصري حـسني مبـارك                 

  :تتضمن تصوره للحل المنشود، وخالصته ما يلي
  . أن تتراجع حماس عن سيطرتها على الوضع في غزة- ١
ع الدولي، حتى يمكـن      أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، أو حكومة محايدة، تكون مقبولة من المجتم            - ٢

  .من خاللها رفع الحصار عن قطاع غزة
علـى إعـادة بنـاء أجهـزة األمـن          ) قوات أو ضباط مستشارين   ( أن يكون هناك إشراف عربي       - ٣

  .الفلسطينية
  . أن يتم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة- ٤

الفصائل الفدائية في إطاره واحـدة      والذي حصل بعد هذه الرسالة، أن مصر أقامت فاصال زمنيا، جاءت            
ومع انتهاء هذا الفاصل الزمني، جاء وفـد        . بعد األخرى، لتقول إنها توافق على خطة الرئاسة الفلسطينية        

فتح برئاسة نبيل شعث، ثم سيأتي وفد حماس بعد أيام، ليبدأ الحوار الحقيقي مع الطرفين المتخاصـمين،                 
وبهذا يكون الراعي المصري قـد اختـار تكتيكـا          . طة الفلسطينية واللذين هما الطرفين الفاعلين في السل     

هذه هي صيغة الحل المتفق عليها، فما هو موقفكم؟ هـل           : يستطيع أن يقول من خالله لوفد حركة حماس       
ستقبلون رأي األغلبية، أم سترفضون وتعارضون، وقد تتعرضون آنئذ للعزل والعقاب، حسب إشـارات              

  جامعة الدول العربية؟
 فلسطينيون كثيرون، ونحن منهم، يعتقدون أن مواصلة هذا التكتيك لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، وأن             هناك

  :مسار المفاوضات سيبرز الحاجة إلى تكتيك آخر يقوم على خيارين
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الخيار األول هو اإلقرار بأن المشكلة القائمة هي بين حركتي فتح وحماس، وأن الحوار الحقيقي يجب أن                 
 حول موضوع قطاع غزة، ثم يلي ذلك حوار فلسطيني شامل، تناقش فيه القضايا األخـرى                يكون بينهما، 

، وبإعادة بناء منظمة التحريـر      "إسرائيل"المختلف عليها، والتي تتعلق بالسياسة الفلسطينية التفاوضية مع         
  .، والمسمى باتفاق القاهرة٢٠٠٥الفلسطينية حسب االتفاق الموقع بين الجميع عام 

هو اإلصرار على الحوار الشامل أوال، باعتبار أن الجميع مسؤولون عن الوضع، وال بـد               : الثانيالخيار  
وهذه وجهة نظر ليست ضعيفة، وال مستنكرة، ولها قوتهـا          . أن يكونوا مسؤولين أيضا عن صيغة الحل      

 الذين ال بد    "عالجمي"ولكنها تطرح فورا سؤاال فلسطينيا هاما جدا حول من هم هؤالء            . السياسية والمنطقية 
  أن يأتوا وأن يشاركوا في الحوار؟

لقد تمت اإلجابة على هذا السؤال في الحوارات التي جرت بإشراف المسؤولين المصريين، وتمت ترجمة               
ولكن الكثير من   .  على أنها تعني الفصائل الفدائية الموجودة داخل إطار السلطة الفلسطينية          "الجميع"كلمة  

  :ن هذه الترجمة ليست دقيقة وليست صحيحة، ويوردون هنا أسبابا عديدةالفلسطينيين يعتقدون أ
دعيت الفصائل المؤيدة للسلطة    . أن ما يسمى الفصائل الفدائية، لم تدع كلها إلى حوار القاهرة          : سبب أول 

  .فقط
إن ما يسمى الفصائل الفدائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لم تعد بمعظمهـا فـصائل ذات                 : سبب ثان 

زن سياسي أو شعبي، وأغلبها موجود باإلسم فقط، ويتغنى بتاريخ فدائي مجيد لم يعد يمتلكـه، وجلهـم                  و
وأبرز دليل علـى    . يعمل على تأييد موقف السلطة ضد حماس من أجل البقاء في صورة الوضع فحسب             

ـ                مـن  % ٢ن  ذلك أن ما يسمى الفصائل الفدائية لم تحصل في االنتخابات التشريعية األخيرة على أكثر م
  .أصوات الناخبين

إن قوى فلسطينية سياسية واجتماعية، نمت في السنوات الخمس عشرة الماضية، ومارسـت             : سبب ثالث 
. حراكا سياسيا واجتماعيا دفع بها إلى الواجهة، وحولها إلى قوى معبرة عن الشارع الفلسطيني وهمومه              

 أصبحت قوة جماهيرية فاعلة في الدول العربية        أبرزها القوى الشعبية العاملة في إطار حق العودة، والتي        
 واألميركي، بل إن لها وجودا فاعال أيضا في الضفة الغربية وفـي قطـاع               األوروبيوفي دول الشتات    

هذه القوى االجتماعية كلها، لم تـدع ولـم         . غزة، ولها وجود حتى في أوساط شعبنا داخل دولة إسرائيل         
  .تتمثل في حوارات القاهرة

وهناك أعضاء موجـودون    .  هو تجاهل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الحوار الدائر         :سبب رابع 
يضاف إلى هـؤالء قـوى      . في األردن وفي سوريا وفي لبنان، لم يفكر أحد بمعرفة رأيهم في ما يجري             

  .فلسطينية مستقلة ذات شأن، لها رأيها ولها موقفها، ولم تكن جزءا من الحوار الدائر
هدف إجراء حوار شامل، فإن التواصل مع هذه القوى كلها، وبخاصة القوى الجديدة منها،              وحين يكون ال  

إضافة إلـى أن اإلصـرار      . يصبح أمرا ضروريا حين يراد للحوار الشامل أن يكون فاعال وليس شكليا           
الـضفة الغربيـة    (على الوضع الراهن، يطرح مسألة خطيرة، ألنه يحصر الحوار مع فلسطينيي الداخل             

، ويتجاهل الحوار مع اإلطار الفلسطيني الشامل، وهو أمر يؤثر مستقبال على الوحـدة الـسياسية                )ةوغز
  .للشعب الفلسطيني، وقد يقسمه إلى داخل وخارج
والشكل على أهميته، ال يستطيع أن يلغـي المـضمون          . وكل هذا الذي عرضناه حتى اآلن يتعلق بالشكل       

  :طيني بعدان للمضمون السياسيوهناك في الحوار الفلس. السياسي للحوار
االتفاقات الداخلية، مثل اتفاق القاهرة حول إعـادة بنـاء          . هو االتفاقات الفلسطينية األساسية   : البعد األول 

وهنـاك االتفاقـات    . منظمة التحرير الفلسطينية، ووثيقة الوفاق الوطني أو ما عرف باسم وثيقة األسرى           
إن هذه االتفاقات تتضمن صيغا لتنظيم التحالفات الداخليـة، كمـا           . العربية مثل اتفاق مكة واتفاق صنعاء     

. تتضمن صيغا للعمل السياسي الفلسطيني، وهي كلها ليست مطروحة حتى اآلن في حـوارات القـاهرة               
  .ناهيك أن البعض ذهب ليعلن رفضه لها
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 يستمر التفاوض مع    هل: البعد الثاني هو بعد سياسي مباشر، إذ ثمة أسئلة فلسطينية كثيرة مطروحة حاليا            
إسرائيل أم يتوقف؟ هل ال يزال حل الدولتين ممكنا أم أنه انتهى واقعيا على األرض بسبب المستوطنات                 

إلـى  ) جميعـا (والكانتونات؟ هل يتجه الفلسطينيون نحو حل الدولة الواحدة أم ال؟ هل يعود الفلسطينيون              
مطلوبة، مقاومة بالسالح أم مقاومة شعبية فقـط؟        سياسة مقاومة االحتالل أم ال؟ وما هو نوع المقاومة ال         

المعارضون االتفاقات، وتتولى رئاسة    » يحترم«وفي حال التفاوض هل نواصل صيغة اتفاق مكة، حيث          
ومـا هـي هـذه      . منظمة التحرير الفلسطينية عملية التفاوض أم هناك حاجة للبحث عن صيغة أخـرى            

  الصيغة؟
ذا لم يتم االتفاق عليها، فإن أي اتفاق ينجم عن حوار القاهرة سيبقى             إذا لم تطرح هذه القضايا للحوار، وإ      

وليس مـن مـسؤولية القـاهرة       . ناقصا، وقد يكون عرضة للتالشي، عند بروز أي خالف سياسي جدي          
بالطبع أن تجيب على هذه األسئلة، ولكن من مسؤوليتها أن تدفع المتحاورين نحو العمل على تنفيذ اتفاقهم                 

منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بصيغة جديدة فعالـة،            بإعادة بناء   
ومـن دون ذلـك، ومـن دون        . وربما منتخبة، بحيث يتولى المجلس درس هذه المسائل واإلجابة عليها         

 مشاركة القوى الفاعلة في الحوار والنقاش، فإن األمور ستبقى مبتورة، وهـو مـا ال نتمنـاه أبـدا، ال                   
  .للفلسطينيين وال لمصر العزيزة على قلوب العرب جميعا

وهنا يميل البعض إلى تصوير األمور بصورة توحي بأن المشكلة هي فقط بين فتح والسلطة الفلـسطينية                 
ولكن المسألة ليست هكذا على اإلطـالق، فقـد ارتفعـت           . من جهة، وبين حركة حماس من جهة أخرى       

ومن داخل الجناح المؤيد للتسوية، والمؤيد حتـى التفـاق جنيـف            أصوات كثيرة من داخل حركة فتح،       
  :لنقرأ مثال. المشؤوم، تقول كالما من نوع الكالم الذي نقوله هنا

في األسبوع الماضي دعا قدورة فارس، أحد قادة تحالف السالم الفلسطيني، رئـيس الـسلطة محمـود                 «
 هو أحد البارزين بـين زعمـاء الجيـل          فارس. لوقف المفاوضات مع إسرائيل فورا    )  مازن أبو(عباس  

وقد ادعـى بأنـه ال      . في تل أبيب  » مبادرة جنيف «قال ذلك بالذات في اجتماع عقدته قيادة        . الوسط لفتح 
: وقال فـارس  . يعقل أن يواصل أبو مازن الجلوس مع اإلسرائيليين بينما يتواصل البناء في المستوطنات            

على . ا على رأس المظاهرات في المناطق ضد إسرائيل       على عباس ورئيس الوزراء سالم فياض أن يقف       
مـن دون تـسوية     : وقال فـارس  . الرئيس أن يدعو منذ اآلن إلى مسيرات برئاسته إلى المسجد األقصى          

هـآرتس  (» سياسية ستندلع مواجهة من أكثر المواجهات التي شهدتها المنطقة عنفا، وسترتدي طابعا دينيا            
٢٩/٩/٢٠٠٨.(  

  .م يدع إلى حوارات القاهرةل..... قدورة فارس 
  ٥/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   أين؟إلى الفلسطينيةالتجربة  .٣٤

  ماجد كيالي
 التضحيات والمعاناة والبطوالت، التي بذلت      أنمن تفحص التجربة الوطنية الفلسطينية يمكن مالحظة كم         

 من قطـاع    سرائيلياإل على ذلك من تجربة االنسحاب       أدلفي هذه التجربة، تعرضت للتبديد والهدر، وال        
  .غزة

 من قطاع غزة، الذي يعـد       اإلسرائيلي على االنسحاب    أعوام مناسبة مرور ثالثة     أيامهكذا فقد مرت منذ     
وبحق، وبرغم كل ما شاب ويشوب هذا االنسحاب من التباسات ومشكالت وتداعيات، انجـازاً تاريخيـاً                

  .للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية
ز تعرض للتآكل والتبديد، ليس بسبب الحصار الظالم المفروض على القطاع، فقط،             هذا االنجا  أنالمفارقة  

  .، بفعل التصارع بين فتح وحماس، وبواقع االنقالب الحماسي على النظام السياسي الفلسطينيأيضا، إنما
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 تحـول   أن، وبفضل فوضى الفلسطينيين وخالفاتهم وتنافساتهم الضيقة،        "سرائيلإ"من ذلك فقد استطاعت     
 مكسب لها، وان تحول انسحابها منه، مـن         إلى عدم قدرتها على السيطرة، في قطاع غزة،         أوهزيمتها،  

ز حال التـوتر واألزمـة      وكما استطاعت، على المستوى الداخلي، تجا     .  شرك لهم  إلىانجاز للفلسطينيين   
  ! الجانب الفلسطينيإلىواالنقسام الناجمة عن االنسحاب، وتصدير كل ذلك 

 الفلسطينيين لم يستطيعوا البناء على االنجاز المتحقق، في انسحاب          أناألعوام الماضية يبدو    ومن تجربة   
 لـم   أيـضا  هـم    وإنما من قطاع غزة، وتوسيعه وتطويره، باتجاه تحقيق حلم الدولة المنشودة،            "سرائيلإ"

طنية الفلـسطينية    من القطاع نقل الحركة الو     "إسرائيل" انسحاب   أناألنكى  . يستطيعوا حماية هذا االنجاز   
 مجال التصارع الداخلي، ومن مجال حل الخالفات بوسائل الحوار،          إلى "إسرائيل"من مجال التصارع مع     

 إلـى  يصبح قطاع غزة بوابة الفلـسطينيين  أنوبدل !  مجال حسم الخالفات عبر االقتتال بقوة السالح    إلى
تشويه صدقية قضيتهم، وتقويض شرعية      انشوطة لخنقهم من خالل      إلى به يتحول    إذاالحرية واالستقالل   

 به يـصبح معـضلة لهـذه        إذا يصبح القطاع باعثاً للكيانية الفلسطينية المستقلة        أنوعوضاً عن   . كفاحهم
 للديمقراطيـة  أنموذجـا  يكون القطاع    أنوبينما كان من المفترض     . الكيانية، ومدخالً لتقسيمها وتقويضها   

  !للشمولية والهيمنة السلطوية على كل مجاالت الحياة الفلسطينية به يصبح مرتعاً إذاوالتعددية والتنوع 
 الفلسطينيين، في الصراع الجاري والضاري بينهم على الـسلطة فـي قطـاع غـزة                أنالمفارقة األشد   

 على مختلـف    "سرائيلإ"، يتصارعون على سلطة مقيدة ومحددة وجزئية، في وضع تسيطر فيه            )والضفة(
األمن والعالقات الخارجية والمعابر والمـواد      ( سيما بالنسبة للشؤون السيادية      شؤون الحياة األساسية، وال   

 توخت من انسحابها األحادي من قطـاع غـزة          "إسرائيل" أن، وفي كل ذلك فات الفلسطينيين       )األساسية
 توخت تـرك الفلـسطينيين      إنما مجرد معتقل كبير، تضيق عليه من كل جانب، وأنها           إلىتحويل القطاع   

 صـدقيتها داخليـاً     وإضعاف تجويف الحركة الوطنية الفلسطينية،      إلىهم وتناقضاتهم، وانها رمت     لخالفات
  .وخارجياً

 من االنسحاب، حصدت حماس غالبية مقاعد المجلس التشريعي،         أشهرفي وقائع هذه التجربة، وبعد ثالثة       
 حاولت التـسرع فـي      أنهالكن مشكلة حماس    . ٢٠٠٦يناير  /في االنتخابات التي جرت في كانون الثاني      

رئاسة السلطة ـ منظمـة   (تجيير هذا االنجاز لصالح شطب المرجعيات والشرعيات الفلسطينية األخرى 
 وإحـالل  حاولت شطب المرحلة النـضالية الـسابقة،         أنهاكما  . ، بدل التكامل معها وتطويرها    )التحرير

  .برنامجها مكانه، بدل البناء عليها، واغناء تراثها
التي توخت جعل قطاع غزة بمثابة منطقة قاعـدة         " الحرب الصاروخية "نتخابات استمرت   وبعد تجربة اال  

 تنجم عن ذلك على مليـون ونـصف         إنلتحرير فلسطين، من دون دراسة متبصرة للعواقب التي يمكن          
، من مـصادر المـاء والكهربـاء    "إسرائيل"مليون فلسطيني من قطاع غزة، يعتمدون في كل شيء على  

وفوق كل ذلك جـرت     .  المعابر، والتسهيالت التجارية   إلىبنزين، ومجمل المواد التموينية،     والمازوت وال 
  . الحصار التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزةمأساة لتفاقم من اإلسرائيليعملية اسر الجندي 

ـ إذلم تبق األمور عند هذا الحد        ع عبـر   تّوج الشقاق بين طرفي السلطة، بقيام حركة حماس بحسم الوض
االنقالب على السلطة وعلى االنتخابات، وفرض سيطرتها بالقوة على قطاع غزة، األمر الـذي ادخـل                

 أنوقد فات حمـاس     . في المجهول ) الشعب والقضية والحركة الوطنية   (القطاع ومعه الساحة الفلسطينية     
 لـدى   "إسرائيل"انت تأمله   هذا االنقالب، بالتداعيات التي يولدها في الساحة الفلسطينية، هو بالضبط ما ك           

وأن هذا االنقالب يكرس االنقسام والخالف والفوضى فـي الـساحة           . تفكيرها باالنسحاب من قطاع غزة    
 يتعاطى معها، وأنها بذلك تسهم في تبريـر مـساعي   أنالفلسطينية، وأن الواقع العربي والدولي ال يمكن      

  .اقات التسوية مع الفلسطينيين لتشديد حصار قطاع غزة، والتملص من كل استحق"إسرائيل"
فهي لم تستطع تحقيق التـوازن بـين        .  في عدة مجاالت   أخفقت كل ما تقدم فان حركة حماس        إلى إضافة

 والتصريحات  اإليحاءات للوضع في غزة، وفي عديد من        إدارتها حركة دينية، في     أمكونها حركة سياسية    
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 أن الشرعية الدينية، خـصوصاً      إلىانية، والعودة   الصادرة عن قيادييها، خصوصاً بشأن انتهاء زمن العلم       
 العلمانية، تقضي بالفصل بين الديني والدنيوي، وعـدم         أنهكذا تصريحات تنم عن ضحالة فكرية، حيث        

 يعني ذلك عداء للـدين      أن المقدس بالدنيوي أو بالشخصي، من دون        أوالخلط بينهما، وعدم تشويه الديني      
عف المحتوى الوطني لحركة حماس، لصالح كونهـا مجـرد حركـة             هكذا تصريحات تض   أنبذاته، كما   

  .دينية
 تحول  إمكان الثقة بشأن    إشاعة في   إسالمية، فقد فشلت حماس كحركة سياسية       الديمقراطية في امتحان    أما

، التي تتضمن احترام الرأي اآلخر، واغناء التنوع والتعدديـة فـي            الديمقراطية إلى اإلسالميةالحركات  
  .لقبول بمبدأ المشاركة ومبدأ تداول السلطةالمجتمع، وا

 السلطة باعتبارها   إلى صعدت   أن تحافظ على مكانتها كحركة مقاومة بعد        أنكذلك فان حماس لم تستطع      
 المربع الحرج الذي عانت منه حركة فـتح         إلى، هكذا فان هذه الحركة دخلت       )أخرىبين عوامل   (كذلك  

لسلطة، وتقيدت بقيودها، لم تستطع الحفاظ على وضعها كحركـة  سابقا، كونها عندما استلمت ا  ) غريمتها(
 التهدئة للحفاظ علـى مكانتهـا فـي         أو التزاما بتحقيق الهدنة     أكثرمقاومة، وهكذا فان حماس تبدو اليوم       

  ! برنامج الدولة في الضفة والقطاع، فما الذي بقي يميزها عن فتح؟إلىالسلطة، وأقرب 
 نتحدث عـن تجربـة      فإننا من قطاع غزة،     اإلسرائيليجربة االنسحاب   طبعاً عندما نتحدث عن محصلة ت     

حماس تحديداً، ألنها بمثابة تجربة خالصة لحماس في القيادة والسلطة، هي األولى بالنسبة لهذه الحركـة،                
 حركة فتح ال تتحمل مسؤوليتها الخاصة في هذا المجال، فهذه الحركة مسؤولة عـن           أنلكن ذلك ال يعني     

الوطني الفلسطيني، ومن ضمن ذلك هي مسؤولة عن صعود حركة حمـاس، وعـن تخـبط                مآل العمل   
التجربة السياسية لهذه الحركة، وعن ضعف التعددية والمشاركة والـشرعيات الـسياسية فـي الـساحة                

 أخـذتها ، وفشل الخيارات التي     أوضاعها مسؤولة عن ترهل بنيتها وتدهور       باألساس أنهاالفلسطينية، كما   
  .ا، في المفاوضة واالنتفاضة وفي التسوية وتجربة بناء الكيانعلى عاتقه

 منها، وفي ذلك اثبت     "إسرائيل"لألسف تلك هي محصلة التجربة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد انسحاب            
 أوضـاعهم  إلدارة أهليـتهم  وتدني   للديمقراطية بشأن ضعف قابليتهم     اإلسرائيليةالفلسطينيون االدعاءات   

  .ستقاللوعدم نضجهم لال
هكذا بات الشغل الشاغل للفلسطينيين، اليوم، حل الخالف بين فتح وحماس، وترشيد دور حمـاس فـي                 

 االعتبار للقضية الفلسطينية، والحركة الوطنيـة،       إعادةالحركة الوطنية، ومحاولة ترميم ما حصل، عبر        
  .بعد التشوه الذي لحق بهما

  ٥/١٠/٢٠٠٨المستقبل 
  

  ا لها وما عليهام: اإلقليميمنظمة األمن  .٣٥
  خالد الحروب

قضايا عدة بالغة الحساسية على مستوى إقليمي تعرض لها وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمـد                 
نهج الصراحة والمكاشفة الذي اتسمت به المقابلة وبغض النظـر          . "الحياة"آل خليفة في مقابلته المهمة في       

ذاك أنه من دون أن يتـابع الـرأي العـام    . يستحق الثناءعن االتفاق أو االختالف حول كل ما جاء فيها  
العربي بشرائحه المختلفة ما يدور في مخيلة السياسيين وما يتم الحديث عنه في كواليس الـسياسة، فـإن                 

. الفجوة بين ما هو كائن على أرض الواقع، وما هو في وجدان الناس من شعارات تظل فجـوة واسـعة                   
و كل أنواع التحلل السياسي للمجمتعات، من فقـدان الثقـة واالتهامـات             وفي تلك الفجوة في الوعي تنم     

  .وسوى ذلك, والتطرف واالنفصال بين الرسمي والشعبي
. والمهم هنا مناقشة القضايا التي طرحها الوزير في ضوء التردي العربي واإلقليمي الذي نشهده جميعـاً               

على األقـل   ،  هنا هو إيران وموقعها والعالقة معها     في سطور المقابلة وبينها نقرأ أن الهم األساسي الملح          
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والمقاربة الرصينة التي يقترحها الوزير آل خليفة تكمن في االنفتاح العربي على إيـران علـى                . خليجياً
وينطلق في هذا المقترح من اإلقرار بـأن إيـران          . اإلقليميشكل تعاون دائم وتحت مظلة منظمة لألمن        

، ويبتعد عن اتهامها بالتدخل في شؤون دول الخليج، ويحيل كثيـراً مـن              دولة جارة ومهمة ولها مصالح    
  .التوترات الطائفية التي تستعر من فترة لفترة على رجال الدين اإليرانيين، وليس إلى المؤسسة الرسمية
رة إدراج إيران وتركيا في ترتيبات شاملة مع الدول العربية تضمن األمن اإلقليمي فكرة يتم تداولها منذ فت             

المعهـد  «وكانت قد طرحت أكثر من مرة في لقـاءات          . ليست بالقصيرة، وهي في غاية األهمية وملحة      
وُيعقد بعضها في المنامة وتجتذب اهتماماً واسـعاً، وهـي   ) ومقره لندن(» الدولي للدراسات اإلستراتيجية  

 ،مقارنتها بأفكار أخرى  وعند  . متداولة بشكل متزايد في دراسات األمن اإلقليمي الخاصة بالشرق األوسط         
، أو  )النـاتو (مثل فكرة إنشاء شكل من أشكال التعاون الثنائي أو الكتلوي مع منظمة حلـف األطلـسي                 

الهيئات األمنية األوروبية والمتوسطية، فإنها، أي فكرة منظمة شرق أوسطية لألمن اإلقليمي، تبدو أكثـر               
لكـن نقطـة الـضعف      . راف األهم في المنطقة   واقعية وعملية ولها ارتباط وثيق بمصالح ومخاوف األط       

 إلى هذه المنظمة اإلقليمية من      "إسرائيل " هي ضم  ، كما أيضاً في مقترح الوزير     ،األساسية في هذه الفكرة   
دون االشتراط المسبق بإنهاء االحتالل وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة، على األقل وفق              

 إلـى شـكل معمـق       "إسرائيل" يمكن للعرب، وحتى لغير العرب، تصور ضم         ال. مبادرة السالم العربية  
وحقيقي من أشكال التعاون اإلقليمي مع اإلبقاء على حالتها االحتاللية الراهنة، وهو أمـر غيـر عملـي                  

  .أساساً
لكن ما يمكن تصوره والشروع فعالً في تطبيقه هو إقامة هذه المنظمة في الوقت الراهن لتضم العـرب                  

والتخوفات التي تضمنتها تصريحات الوزير إزاء المحادثات وربما الصفقات التي قد تتم            . ا وإيران وتركي
بين الواليات المتحدة والغرب بشكل عام من جهة وإيران من جهة ثانية محقة جداً لجهة تأثيرها أو أخذها                  

ي اآلن ذاته فـي العقـل       وما هو ُمدرك بشكل جيد ومقلق ف      . أو عدم أخذها في االعتبار المصالح العربية      
السياسي العربي الرسمي اآلن هو أن الخيارات الدولية في التعاون مع إيران أحالها ُمـّر فـي الحلـق                   

وهو الخيار الذي تضعف احتماالته يوماً إثر يوم، فـإن          ،   الخيار العسكري  إلىفإن اتجه الغرب    . العربي
 خيار االحتواء وإرضـاء     إلىن اتجه الغرب    وإ. المنطقة العربية، خصوصاً الخليج ستتضرر بشكل بالغ      

إيران بقبول موقعها ونفوذها اإلقليمي، فإن ذلك سيكون في األغلب على حساب موقـع ونفـوذ الـدول                  
 تكون طرفـاً    أنعلى ذلك فمن الحيوي والضروري بالنسبة إلى الدول العربية          . العربية وخاصة الكبرى  

ولكن المشكلة الراهنـة هـي أن       . اً كما طالب الوزير بحق     اإليرانية، وتمام  -في المفاوضات األميركية    
 شـاملة تـضبط     إستراتيجيةالحركة السياسية اإلقليمية والدولية تتم اآلن بشكل اعتباطي ومن دون رؤية            

  . التوافقات التي تتم وفق بوصلة مصالح كل األطراف وليس على حساب بعضها
ق أوسطي، وعلى غرار منظمات األمن اإلقليمي فـي         من أجل ذلك فإن فكرة منظمة األمن اإلقليمي الشر        

. أكثر من منطقة في العالم، قد تنجح في تنظيم وتهدئة المخاطر األمنية التي تشعر بها األطراف المختلفة                
فالدول العربية، خصوصاً الخليجية، تشعر بتخوف حقيقي من القوة اإليرانية المتصاعدة والتي يوازيهـا              

كما أن ملـف االحـتالل      .  محمود احمدي نجاد يثير التوتر     اإليرانيلرئيس   متطرف ل  إيديولوجيخطاب  
 النيـات   إلـى  ثم بقيـة دول الخلـيج        أوالاإليراني للجزر اإلماراتية لم يتحرك بشكل يطمئن اإلمارات         

لكن في الوقت نفسه تحتاج إيران إلى طمأنة متواصلة بأن الدول العربية والخليجية تحديـداً ال                . اإليرانية
وأنها ال تسمح باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران، كمـا ال تنخـرط فـي              .  في الصف المعادي لها    تقف

مثل هذه التطمينات المتبادلة، وبالتوازي مع الشروع فـي         . ترتيبات دولية تستهدف إيران بشكل أو بآخر      
  . اإليراني للجزر اإلماراتية، سيكون مجالها منظمة األمن اإلقليمياالحتاللإنهاء 

عزز فكرة منظمة األمن اإلقليمي أيضاً بسبب توجه تركيا المتزايد نحـو البلـدان العربيـة والـسياسة                  تت
المتوازنة التي تقودها حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء توزيع االهتمام التركي على الـضفة اآلسـيوية    
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رك تركيا لوحدها لمعالجـة     وعوض أن تُت  . السطنبول ليتعادل مع االهتمام التقليدي بالضفة األوروبية لها       
مخاوفها اإلقليمية خاصة في المناطق الكردية سواء في جنوب تركيا أو شمال العراق، فإن مواجهة تلـك                 
المخاوف بشكل جماعي يضم العراق وإيران وسورية أيضاً يكون أكثر فعالية ومنطقيـة، وأقـل إثـارة                 

ب الكردية المشروعة، بل بالعكس ربما تطوير أفق        وال ُيقصد بالفعالية هنا قمع المطال     . للتوترات الحدودية 
  .مستقبلي الستيعاب هذه المطالب مع مراعاة المصالح األمنية للدول األربع المعنية

 إقامة المنظمة الُمقترحة هي مسؤولية عربية ألنها تحقق مصالح عربية،           إنومن المهم القول هنا بوضوح      
وتكون هـذه المنظمـة     .  الحادة التي تحصل في المنطقة     وال تتركها عرضة للدوس تحت أقدام التغيرات      

 "إسـرائيل "أما إن تـم اإلصـرار علـى عـضوية           . عربي وإيراني وتركي  : مرتكزة على ثالثة أركان   
 فإن المنظمة التي قد تنشأ في مثـل هـذا الحـال             ،الُمستعجلة فيها، بما يعني إحجام إيران عن المشاركة       

تعزز سياسة المحاور في المنطقة، ويتبدى الشكل اإلقليمي وكأنـه          سيكون ضررها أكثر من فائدتها، إذ س      
المصلحة . وليست هناك مصلحة عربية في تكريس هذا التمحور المدمر في المنطقة          . ُمعد لمواجهة إيران  

  .العربية تكمن في احتواء إيران وليس في مواجهتها
تكسب أرضاً جديدة   , ان، على حساب الصدام   وربما من المفيد االنتباه هنا إلى أن سياسة االحتواء إزاء إير          

فبعد انحسار خيار المواجهة العسكرية تتصاعد      . ليس فقط في أوروبا بل أيضاً في الواليات المتحدة أيضاً         
 وتحويل العداء   ،أصوات مهمة في الغرب تدعو إلى إعادة النظر في مجمل السياسات الغربية تجاه إيران             

جدر اإلشارة هنا إلى دراسة حديثة صدرت قبل أسابيع عدة عن معهد            وت. والمواجهة إلى تعاون وشراكة   
مـن المواجهـة   : إعادة التفكير بإيران"بعنوان ) ومقره باريس(الدراسات األمنية التابع لالتحاد األوروبي     

في هذه الدراسة المطولة هناك تحليل وتقويض شامل لكل عناصـر الـسياسة األميركيـة      . »إلى التعاون 
نحو إيران، وخالصة مفادها أن سياسة المواجهة والتشدد قد فشلت وزادت من تطرف النظام              واألوروبية  

وترى الدراسة إمكانات واقعية للوصول إلى صيغ احتواء اوروبي وغربي مع إيـران تـستفيد               . اإليراني
واجهة منها إيران وتشعر بالطمأنينة وتتوقف عن برامجها النووية، وفي الوقت نفسه يتفادى الغرب أي م              

والدرس العربي الذي يجب أن ُيستنبط من التوجه األوروبي الُمستجد إزاء إيـران هـو               . عسكرية معها 
ضرورة الشروع في تبني استراتيجية جديدة للتعامل معها، تأخذ في االعتبار المصالح اإليرانيـة وفـي                

أن تُخلق آلية متواصلة    لكن من دون    . الوقت نفسه تفرض احترام المصالح العربية على الطرف اإليراني        
للتباحث في مناغمة المصالح العربية واإليرانية فإن كل حديث عن صياغة عالقات تعاون بين الطـرفين                

دعوة الوزير البحريني هي خطوة عملية وجريئـة فـي االتجـاه            . سيظل مجرد تمارين خطابية ولفظية    
.  كثير من الدعوات العقالنية والمفيـدة      بيد أنها تحتاج إلى متابعة حتى ال تنتهي وتالقي مصير         . الصحيح

وربما يمكن التأمل في اقتراح أن تبادر البحرين الى تشكيل هيئة عربية، إيرانية، تركية علـى مـستوى                  
  .رفيع لبحث الفكرة ثم األخذ بها الحقاً نحو التطبيق المرحلي

 ٥/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  :كاريكاتير .٣٦

  

  


