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٢١  محمد السعيد ادريس... التي يحاولون اختطافها" الدولة" .٣٨
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 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  متكاملحماس تربط التمديد لعباس باتفاق  .١

ربطت حركة حماس موافقتها على تمديد والية الرئيس محمود عباس بالتوصل إلى اتفـاق حـول                 :غزة
ة تدرس القضية وفق القانون     مختلف القضايا المطروحة في حوار القاهرة، وأن يتم التمديد من خالل لجن           

  .األساسي وتحت مظلة المجلس التشريعي
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إنه تم االتفاق في لقاء وفد حمـاس مـع وزيـر المخـابرات                    
المصري عمر سليمان في القاهرة قبل أيام على تشكيل خمس لجان، من ضمنها اللجنة التـي سـتبحث                  

  .االنتخابات التشريعية والرئاسيةموضوع تمديد والية عباس و
ونفى برهوم صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن قبول حماس تمديد والية الرئيس لمدة ستة أشهر                

موضوع التمديد للرئيس عباس سيناقش ضمن خمس ملفات سيجري االتفاق عليهـا             ":وقال. قابله للتجديد 
، الفتاً إلى أن هذه الملفات تتعلق       "التفاق عليه في القاهرة   رزمة واحدة قبل نهاية العام الجاري وفق ما تم ا         

الشراكة السياسية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وإعادة ترتيب األجهزة األمنيـة، وإنهـاء قـضية                "ـب
  ".منظمة التحرير، واحترام الدستور

ة المـصريين   وفي رد على تشكيك قادة في حركة فتح في االتفاق على عقد لقاء ثنائي مع حماس بمشارك                
في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة، أكد برهوم أن اللقاء مقترح من المصريين وسـيتم                 

  .في الموعد المقرر
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  وال لقاء مع مشعل...  في دمشق لبحث المصالحة والتسويةعباس .٢

رئيس السلطة الفلسطينية محمـود      أن   )أ.ب.د(نقالً عن وكالة     ١٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
 العاصمة السورية مساء أمس السبت إلجراء مشاورات مع الـرئيس الـسوري بـشار               إلىعباس وصل   

عملية التسوية علـى المـسار الفلـسطيني وجهـود           وتتناول المشاورات التي ستعقد صباح اليوم      .األسد
 دمشق إنـه    إلىحات صحافية عقب وصوله     وقال عباس، في تصري    .المصالحة بين حركتي فتح وحماس    

سيطلع القيادة السورية بالتفصيل على تطورات المفاوضات على المسار الفلسطيني، كمـا سـيطلع مـن                
اإلخوة في سوريا على ما جرى على المسار السوري في المفاوضات غيـر المباشـرة بـين سـوريا                   

ري التعاون والمتابعة، وأن يكون هنـاك       المسار السوري مهم لنا جدا ومن الضرو      "، وأضاف   "إسرائيل"و
  ".تنسيق وليس مجرد علم وخبر فقط

 بجهود في ما يتعلـق بالمـصالحة        تقوم مصر حالياً  "وحول موضوع المصالحة، قال الرئيس الفلسطيني       
وتوصلت إلى بيان سيصدر في القاهرة يليه لقاء شامل للفصائل ثم سيقدم جملة ما يتوصلون إليـه إلـى                   

 يؤكد ما جرى على أساس المبادرة اليمنية التي تبنتهـا           سة القمة العربية التي ستصدر بياناً     الجامعة ورئا 
 ". قمة دمشق وأصبحت مبادرة عربية

محادثـات   إلـى أن      سعاد جروس  دمشق، نقالً عن مراسلها في    ١٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   ولفتت  
الرئيس قال  "ستشار عباس السياسي    وقال نمر حماد م   .  ستتركز حول المصالحة الوطنية    األسدعباس مع   

 وإقناع الحوار،   إنجاح يأخذ دوره في     أنوسيطلب عباس من الرئيس السوري      ".  الحوار إلنجاح األولية إن
 سورية لها تـأثير قـوي    إن"وقال حماد   .  اتفاق مصالحة وان ال يفوتوا الفرصة      إلىقيادة حماس بالذهاب    

، مسار عملية   األسدوسيبحث عباس مع     ". ومن بينها حماس   على الفصائل التي تتواجد قياداتها في دمشق      
سورية شريك في تسوية قضية الالجئين والرئيس سيبحث موضـوع الالجئـين            " حماد،   وأوضح ،السالم

  ". كذلك مع الرئيس السوري
بارعة و خليل الشوبكي    ،دمشقوعمان   نقالً عن مراسليها في    ١٢/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأشارت  

 وأوضح  ،عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل فشلت       الرئيس  محاوالت لجمع   ن   إلى أ  ياغي
ـ         أن الجهود الفلسطينية لم تكلـل بالنجـاح        " الوطن"األمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد ل

لـيس  وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أنـه        .لجمع عباس ومشعل أثناء زيارة األول لدمشق اليوم األحد        
هناك حتى اآلن على جدول أعمال الرئيس عباس لقاء مع الفصائل الفلسطينية وإن كانـت لـم تـستبعد                   

   .إمكانية اللقاء مع الفصائل التي يلتقي معها الرئيس عادة في دمشق
عباس مع  أن االجتماع   " الوطن"وأعلن مستشار الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينه، في اتصال هاتفي مع            

 ملفات رئيسة وهي الوضع الداخلي الفلسطيني والمفاوضات الجارية مع اإلسرائيليين           ٣بحث في   سياألسد  
  .السورية -إضافة إلى العالقات الثنائية الفلسطينية 

كما تتناول المباحثات عددا من القضايا الثنائية مثل االعتراف بجواز السفر الفلسطيني وافتتـاح سـفارة                
  .القضايافلسطينية في دمشق وغيرها من 

ردينة قال إن عباس لن يعقد لقاء مع وفد حماس           نبيل أبو أن   ١٢/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وجاء في   
  .الذي يزور دمشق في التوقيت ذاته

  
  ال يوجد في القانون الفلسطيني ما يسمح لرئيس السلطة بتمديد واليته: فرج الغول .٣

ال يوجـد فـي     " القانونية في المجلس التشريعي أنه        قال فرج الغول رئيس اللجنة     : كفاح زبون  - رام اهللا 
القانون الفلسطيني ما يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بتمديد واليته ولو يوما واحدا بعد التاريخ المحـدد                

لمحاوالت "، معربا عن رفضه     "ولذلك فإن الدعوة إلى االنتخابات أصبحت حتمية بحسب القانون األساسي         
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المجلس التشريعي وحركة حماس لن يتنازال عن تطبيق        "وقال الغول   ". ق الرئاسي االلتفاف على االستحقا  
القانون، وسوف يلتزمان به، ولن نعترف بأي محاوالت لتجاوزه، ألن بقاء الرئيس عباس في السلطة بعد                

 كانون الثاني المقبل يعد اغتصابا للسلطة، وحماس لن تعترف بأي قرارات سيـصدرها              /الثامن من يناير  
إن الفلسطينيين وحدهم هم من يحددون بقاء أو عدم بقاء رئيس الـسلطة             "وقال الغول،    ".د ذلك التاريخ  بع

في منصبه، وال يمكن بأي حال من األحوال أن يتم فرض شيء ما على الشعب الفلسطيني حتى ولو كان                   
التالي يعرض هذا   هناك توافق، حيث أن ذلك ال يصير إال بالرجوع إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، وب             

األمر على المجلس التشريعي، وأنه إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على هذه الخطوة فإنه يتم بعـد ذلـك                   
  ".تعديل القانون األساسي

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "سراً"تنفي محاورة حماس  الرئاسة .٤

 أن الرئيس محمود عباس لم      ةنأكد متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردي       :  خليل الشوبكي  - عمان
أن "وأضاف فـي بيـان      . يكلف أحدا بعقد اجتماعات أو إجراء حوارات سرية أو غير سرية مع حماس            

، موضـحا أن الوفـد      "الرئيس لم يكلف أحدا باإلدالء بأي تصريحات حول الحوار الذي تقوم به مـصر             
  ". الوحيدة المكلفة بذلكالرسمي الذي يلتقي مع اإلخوة المصريين من أجل الحوار هو الجهة

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  فياض مستعد لالستقالة من أجل حكومة توافق: سفراء فلسطين في الدول العربيةأمام المالكي  .٥

 رياض المـالكي    .أعلن وزير الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية د         :جمال إبراهيم  - عمان
الحكومـة  "اء فلسطين المعتمدين في الدول العربية، في عمان، استعداد          أمس، خالل االجتماع األول لسفر    

الفلسطينية الحالية برئاسة سالم فياض لالستقالة من أجل حكومة توافق وطني تحترم االتفاقات، وال تعيد               
ضرورة االتفاق على حكومة التوافق الوطني مـن        "وأكد   ".الوضع إلى ما كان عليه من حصار وإغالق       

، وشدد على أهمية االجتماع الذي شـارك فيـه          "راف المشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني     كافة األط 
يأتي في موعد مهم في هذه الظروف المتغيرة، وقرب انتهـاء واليـة             "الرئيس محمود عباس، باعتباره     

  ".اإلدارة األميركية الحالية والحكومة اإلسرائيلية، وابتداء جلسات الحوار الوطني الفلسطيني
وقدم الرئيس محمود عباس خالل االجتماع، عرضاً سريعاً لنتائج جولته الدولية وسير العملية التفاوضية،              
كما تحدث عن حوار القاهرة والجهود التي تبذلها مصر إلنهاء حالة االنقسام الداخلي، كما تطـرق إلـى                  

  .لب تكثيف الجهود لعقدهأهمية عقد المؤتمر السادس لحركة فتح خالل األسابيع القليلة القادمة، وط
العربية، وسبل تفعيل وتطـوير الـسفارات        - ويناقش اجتماع السفراء سبل تطوير العالقات الفلسطينية      

  .الفلسطينية في الدول العربية
 صالح البشير، كلمة جدد فيها رفض بالده        .وفي بداية الجلسة االفتتاحية، ألقى وزير الخارجية األردني د        

طان والتهويد، وخاصة في القدس، والتأكيد على عروبة فلسطين والقدس والمقدسـات            لكافة أشكال االستي  
دعم السلطة  "اإلسالمية، وأشار إلى دور األردن الداعم لفلسطين على كافة المستويات، ومواقفه الثابتة في              

 .الوطنية الفلسطينية والموقف الفلسطيني في المفاوضات
  ١٢/١٠/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
   شريف يدعو الفلسطينيين النتخاب مجلس وطني جديد ورئيس جديد لمنظمة التحريرأبو .٦

 شريف من خطورة المس بالتقاليد الديمقراطيـة        أبوحذر عضو المجلس الوطني الفلسطيني بسام       : بيروت
" ليفغـارو "الفلسطينية وبالقوانين التي تحمي وتصون هذه التقاليد، وقال في حوار أجرته معـه صـحيفة                
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 رغم المحن واالقتتال ورغم اننا      أقمناها هذه الديمقراطية التي     أسس إلرساءلقد دفعنا ثمنا باهظا     "نسية  الفر
 الـصراعات   "إسـرائيل " كيف اسـتغلت     نالفلسطينيي شريف   أبووذكر  ". كنا نعيش في غابة من البنادق     

اليـد الديمقراطيـة ورص      خروج عن التق   أيواالنشقاقات الفلسطينية، داعيا الفلسطينيين لنبذ العنف ونبذ        
كما عبر عن   . وعبر عن قلقه من االعتداء على الصحافة       .الصفوف ليبقى الخيار الشعبي الفلسطيني حرا     

 أولويـات شريف  أبو  وحدد   . سالح االغتياالت واستخدام القوة لفرض رأيه      إلىتخوفه من لجوء البعض     
 الشعب الفلسطيني   أبناء، داعيا جميع    وهي انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد     : الشعب الفلسطيني اليوم  

 جديدا لمنظمة التحرير ومديرا     للمشاركة بانتخاب المجلس الجديد وانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة ورئيساً        
  .مستقال للصندوق القومي الفلسطيني

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الدستور 
 
   تطالب مصر بالتدخل لوقف االعتقاالت في الضفةالمقالةحكومة ال .٧

من قبـل   "التي قالت إنها تمارس     " حملة االعتقاالت "الحكومة المقالة مصر إلى التدخل لوقف       دعت   :غزة
واستنكر طاهر النونو الناطق باسـم الحكومـة مـا          ".أجهزة السلطة ضد عناصر حماس بالضفة الغربية      

علـى   "، معتبرا ذلك دلـيال    "بحق الشيخ أنور مراعبة في سجن بيوتنا التابع لجهاز األمن الوقائي          "جرى  
السعي إلفشال الحوارات التي تجري في القاهرة وتطبيق أجندة أمريكية صهيونية لتخريب أي جهود جادة               

  ".من أجل المصالحة
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  اعتقاالت الضفة تضعنا في نفس أجواء ما قبل الحسم في غزة:  في التشريعياللجنة األمنية .٨

شقر مقرر لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن ما            اعتبر النائب إسماعيل األ    :غزة
هو نفـسه   "يحدث اآلن في الضفة الغربية من اعتقاالت ألنصار حركة حماس ومصادرة لسالح المقاومة              

 على أيدي األجهزة األمنية التابعة   ٢٠٠٧ يونيو   /ما كان يحدث في غزة قبل الحسم العسكري في حزيران         
، إلى أن األجهزة األمنية التابعـة       "قدس برس "وأشار األشقر في تصريحات لـ       ".مود عباس للرئيس مح 

 فـي الـضفة الغربيـة       هم اآلن يعيثون فساداً   .. والتي عانى منها الشعب والحكومات الفلسطينية     "للسلطة  
 ويستهدفون المقاومة بشكل عام و حماس على وجه الخصوص، وهؤالء حولوا األجهـزة األمنيـة إلـى                

ممالك خاصة ومنافع شخصية وأدوات ومفسدين دخلوا في الممتلكات العامة والخاصة وولغوا في دمـاء               
  .وفق تعبيره" الناس

أجهزة أمن الـسلطة    " تغول"نحو الحسم العسكري في غزة، معتبرا أن        " حماس"ودافع األشقر عن تحرك     
  .هي السبب في ذلك التحرك نحو الحسم

مخالف للقـانون،   "هزة األمنية في الضفة الغربية حول الوضع السياسي         وأوضح أن تصريحات قادة األج    
فهم حسب القانون غير مخولين في الحديث بالسياسية ويجب أن يقدموا إلى محاكم عسكرية ألنهم خالفوا                
القوانين الفلسطينية التي تقول بأن العسكري غير مخول في الحديث في القضايا السياسية إلى جانـب أن                 

 يتحدثون في الوفاق الوطني بل يتحدثوا بلسان إسرائيلي و أمريكي ليعمقوا الـشرخ واالنقـسام                هؤالء ال 
  .حسب قوله" الفلسطيني ويتهجمون على المقاومة

  ١١/١٠/٢٠٠٨ قدس برس
  
  والحركة تنفي صلتها بالمبنى... لحماس" مصنع قنابل" السلطة تداهم :الخليل .٩

أغـارت   سطينية إن قوات األمن التابعة للرئيس محمود عباس       قالت مصادر فل  :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
 . من أعضاء الحركة في مدينة الخليل في الضفة الغربيـة          ١١على مصنع قنابل لحركة حماس واعتقلت       
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أكثر من مئـة كيلـوجرام مـن المتفجـرات          "وقال رئيس شرطة السلطة في الخليل رضوان عوض إن          
المصنع كان يقوم بتحضير قنابـل      "وقال لرويترز    ".ة الصنع صودرت وكذلك ذخائر وأسلحة نارية بدائي     

  ".لتستخدم ضدنا وضد إرادة الفلسطينيين
  ".المبنى المستهدف ليس له صلة بالحركة"وقال مسؤول في حركة حماس في الخليل إن 

  ١٢/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  األقصى اليومالمسجد حذر من اقتحام يحاتم عبد القادر  .١٠

القادر أمس الفلسطينيين إلـى التواجـد         رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبد       دعا مستشار 
المكثف والباكر اليوم األحد في باحات وساحات المسجد األقصى تحسباً الستعدادات جماعـات يهوديـة               

ة للدخول  محاولة الجماعات اليهودية المتطرف   "القادر من    وحذر عبد . متطرفة باقتحام المسجد اليوم األحد    
إلى المسجد األقصى بأعداد كبيرة أثناء افتتاح كنيس يهودي ال يبعد سوى بضع عشرات األمتـار مـن                  

كما حمل السلطات اإلسرائيلية مسؤولية التداعيات التي يمكن أن تنجم عـن هـذه األعمـال                  ".األقصى
  ".االستفزازية واالعتداءات"

  ١٢/١٠/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   لترخيصها"الداخلية" أصحاب أنفاق التهريب بتسجيل أنفاقهم لدى مكاتب طالب تالحكومة: غزة .١١

 أصحاب أنفاق التهريب غير الخاضعة لـسيطرتها        ] المقالة الحكومة[حماسطالبت  :  غزة - ردينة فارس 
لترخيصها ة  داخليالوالممتدة أسفل خط الحدود بين مصر وقطاع غزة، بتسجيل أنفاقهم لدى مكاتب وزارة              

 بهذا الشأن قالـت فيـه ان         أصدرت تعميماً  ]الحكومة[وأفادت مصادر مطلعة ان حماس    . الكهرباءومدها ب 
جميع األنفاق األرضية التي تربط رفح مع الجانب المصري يجب أن تسجل في مكاتب وزارة الداخليـة                 

  .ألنفاقاالمحلية وربطها بشبكة الكهرباء مقابل رسوم مالية، وذلك تمهيدا إلحكام سيطرتها على جميع 
  ١٢/١٠/٢٠٠٨عكاظ 

  
   على األسرىفرض زي جوانتانامومن سلطات االحتالل تحذر األسرى وزارة  .١٢

حذرت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة، سـلطات االحـتالل             : رائد الفي  -غزة  
ي علـيهم   اإلسرائيلي من خطوات تصعيدية سيلجأ لها األسرى الفلسطينيون في حال فرض الزي البرتقال            

وقالت وزارة شؤون األسرى في بيان، أمس، إن الهيئة العليـا            .بدالً من الزي البني المعتمد منذ سنوات      
لألسرى أعربت في بيان لها عن رفضها التام لفرض الزي البرتقالي على األسرى، مهددين باستخدام كل                

إن "وأضـافت   . لدولة االحتالل " ةعقلية إجرامي "الخيارات المطروحة لمواجهة هذا القرار الذي يدل على         
األسرى رفضوا الزي البرتقالي لتأثيره السيئ على النفس وبخاصة في األمـاكن الـضيقة والمزدحمـة،                

األخطر من ذلك ارتباط هذا الزي بالصور التـي         "وأضافت  " إضافة إلى ارتباط هذا اللون بأحكام اإلعدام      
ظيم القاعدة، وما يتم فيه من انتهاكات يندى لها جبين          انتشرت في معتقل جوانتانامو سيئ الذكر ألسرى تن       

بعض قادة مصلحة السجون صرحوا عالنية بأنه يجب التعامل مـع األسـرى             "، الفتةً إلى أن     "اإلنسانية
  ".الفلسطينيين على اعتبار أنهم إرهابيون وليسوا أسرى حرب أو أسرى سياسيين، أو مقاتلي حرية

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "وثيقة الوفاق" و"عالن القاهرةإ"لى إ تتمسك بحوار شامل يستند "جبهة اليسار" .١٣

لى مرجعيتين  إجراء حوار شامل للفصائل يستند      إلى  إدعت جبهة اليسار الفلسطيني     :  فتحي صباح  -غزة  
  .٢٠٠٦ لعام "وثيقة الوفاق الوطني" و٢٠٠٥ لعام "عالن القاهرةإ" هما ؛وطنيتين مهمتين
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فـي  ،   اليسار التي تضم الجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين وحزب الـشعب           وطالبت جبهة 
الفصائل الفلسطينية كافة، خصوصاً طرفي الصراع حركتي فتح وحماس بتحمل المـسؤولية            " ،بيان أمس 

  ."والعمل بجدية إلنجاح الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في القاهرة أوائل الشهر المقبل
تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، تتولى إدارة الشأن الـداخلي، وإعـادة توحيـد               "ى  ودعت إل 

وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية، والتحضير إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وفقاً لنظـام             
  ."التمثيل النسبي الكامل، وذلك في فترة زمنية يتم التوافق عليها

 بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنيـة، وبمـساعدة خبـرات              إعادة"كما دعت إلى    
عربية، وإلى إعادة تفعيل وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفقاً لما جاء في إعالن القـاهرة،                

لجنة وطالبت ال . "ووثيقة الوفاق الوطني، وبما يتطلبه ذلك من إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني           
بإقرار قانون االنتخابات للمجلس الوطني في الوطن والشتات، وفقـاً  "التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية     

  ."لنظام التمثيل النسبي الكامل
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  انتهاء والية عباس دون حل سياسي سيدخل الوضع الفلسطيني في أزمة أعمق: الشعبية .١٤

مركزية للجبهة الشعبية، كايد الغول، أن انتهاء واليـة الـرئيس محمـود             قال عضو اللجنة ال   : ألفت حداد 
عباس دون حل سياسي، سيدخل الوضع الفلسطيني في أزمة أعمق مما هي عليه حتى اآلن، مضيفاً أنـه                  
بغض النظر عن االجتهادات القانونية بشأن أحقية الرئيس أو عدمها في تمديد الوالية، فإن هذا الموضوع                

  . موضوع سياسي، وبالتالي عالجه سيكون على طاولة الحوار الوطني الشاملبالجوهر هو
إن حكومة التوافق الوطني يجب أن       ":وعن الحكومة المنتظر التوافق عليها في جلسات الحوار قال الغول         

 والثانيـة إعـداد     ، األولى تكمن في توحيد مؤسسات ووزارات السلطة وفقاً للقـانون          :ناتكون لها مهمت  
  ".ع الفلسطيني النتخابات رئاسية وتشريعية متوافق عليها ووفقاً لنظام التمثيل النسبي الكاملالمجتم

  ١٢/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
  
  قراطية تدعو إلى االستفادة من الفرصة التي وفرتها مصر لتسريع بدء الحواروالديم .١٥

 إلى االستفادة من     دعا رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،         : غزة
الفرصة اإليجابية التي وفرتها الجهود المصرية لتسريع الخطوات لبدء الحوار الوطني الـشامل بهـدف               

  .الخروج من األزمة الراهنة
وتوقع رباح في تصريح مكتوب له أن تتضمن الورقة المصرية المنتظر تقديمها لجلسات الحوار الشامل،               

توافق سياسي عام بين مختلف الفصائل الفلسطينية باعتبارها قواسـم          العناوين الرئيسية التي هي موضع      
مشتركة وطنية وتوفر األسس الضرورية لنجاح الحوار الوطني وإنهاء حالة االنقسام والفصل بين غـزة               

  .والضفة
االتفاق على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة تعيد توحيـد           : وقال إن أهم هذه العناوين، أوالً     

: ثانيـاً , ؤسسات والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية وتعمل على فك الحصار عن قطاع غزة           الم
االتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق قانون انتخابي جديد يقوم على مبدأ التمثيل النـسبي                

 بمشاركة الجميـع     سطينيةإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفل       : ثالثاً. الكامل
اإلفراج عن جميع المعتقلين وتحريم االعتقال السياسي ووقـف         : رابعاً. على أساس التمثيل النسبي الكامل    
  .الحمالت اإلعالمية والتحريض

  ١١/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
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  لحركةعباس يأمر بتكثيف جهود عقد المؤتمر العام ل: خالل اجتماع لمركزية فتح في عمان .١٦
بحـضور الـرئيس    ] أمس[ في عمان    عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً     : ال زكارنة  كم -عمان  

ـ          بين  نه كان حميمياً  أاللقاء ب " الدستور"الفلسطيني القائد العام للحركة محمود عباس، ووصف مشاركون ل
  . لدى لقائهما قبيل االجتماعبو اللطف مطوالًأمازن و بوأ حيث تعانق ؛"المركزية"عضاء أ
 الذي عقدتـه    األخيرعضائها في عمان منذ االجتماع      أيعتبر هذا االجتماع االول للجنة المركزية بكامل        و

ليه اللجنة التحضيرية العليا لعقد المـؤتمر       إخر ما توصلت    آى  عللع الرئيس عباس    واطّ. قبل نحو عامين  
قرب وقـت   أ المؤتمر في    عمالها وتحديد موعد ومكان انعقاد    أنهاء  إكد ضرورة   أ و ،العام السادس للحركة  

  .ممكن
ولـم يتغيـب عـن       .شارت بعض المعلومات الصحفية   أبو مازن كما    أولم يتم بحث تعيين نائب للرئيس       

 هاني الحـسن    : وهم ،عضاء الذين لم تسمح ظروفهم الصحية بالحضور      ال األ إاجتماعات اللجنة المركزية    
  .سباب خاصةقي في رام اهللا ألمين عام الرئاسة الذي بأوصخر حبش وكذلك الطيب عبدالرحيم 

عمال اللجنة المركزية عقد المؤتمر العام السادس للحركة،        أهم البنود المطروحة للبحث على جدول       أومن  
وحوار القاهرة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يـوم              

جراءات التي سيتم اتخاذها بعد التاسع من شهر كانون         اإل الجاري في رام اهللا، واالستحقاق الرئاسي و       ٢١
  .الثاني المقبل

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  حلس يؤكد عودته قريباً إلى غزة .١٧

 من عائلته لقطاع غزة وإن      ٢٠ كشف القائد الفتحاوي أحمد حلس عن عودة حوالي          : خاص معاً  -رام اهللا   
  .ثمانينل وعددها يقارب ا،البقية ستعود في غضون شهر تقريباً

يام والتي تحدثت عن حوارات ووساطات لعودتـه وعائلتـه   أوقد استهجن حلس األخبار التي نشرت قبل        
  .ياها باألخبار الكاذبة والمفبركةإللقطاع واصفاً 

صـبت  أ باتجـاهي و   ]النار [سرائيلإطلقت  أعندما خرجنا   ":  بقوله ه من غزة  لحظة خروج ل حلس   تطرقو
لى إسرائيلي دخولنا ونقلت     وبعد محاوالت قبل الجانب اإل     .سعافإارة  ن تصل سي  أونزفت لساعتين دون    

  ." ساعة حتى تم توقيفي واعتقالي في سجن المجدل١٢مشفى سوروكا ولم يمض على وجودي 
  ١١/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   يهودياً تم إحضارهم للمشاركة في االعتداء على أهل عكا العرب٨٥٠: واصل طه  .١٨

 في عكا والتقى األهالي والتجار والقيادات المحلية        أمس جال النائب واصل طه      :سعد تلحمي  أ -الناصرة  
وزود األهالي طه بالرسائل والمعلومات والحقائق التي سـتطرحها         . وبعض المتضررين والمعتدى عليهم   

  .األحدكتلة التجمع على جلسة لجنة الداخلية في الكنيست التي ستعقد 
 يهوديا متطرفا تم إحضارهم من صفد وطبريا للمـشاركة فـي            ٨٥٠لي أن نحو    وأجمع العديد من األها   

 طالب، فيمـا    ٢٠٠ طالب المدرسة التوراتية وعددهم نحو       إلىاالعتداء على أهل عكا العرب، باإلضافة       
شكا األهالي من وجود نحو ألف مستوطن تم نقلهم من قطاع غزة قبل ثالث سنوات بعد عملية الفـصل                   

  .ب وإسكانهم في أحياء عكااألحادية الجان
إن هذا الكـم    : "عن طه قوله في لقاءاته مع أهالي عكا وممثليهم ووسائل اإلعالم          " ٤٨عرب  "ونقل موقع   

" البروغـروم "األول أن النية كانت مسبقة لمثل هذا        : من األشخاص والنوعيات من المعتدين يؤكد أمرين      
 مثـل مـا     إلىن، خطًأ إنسانياً، لكن ال تنتهي األمور        ألنه حتى اليهود يخطئون في التعامل مع يوم الغفرا        

والثاني أن هذه التصرفات تقف وراءهـا عقليـة         . انتهت إليه األمور في عكا، ألن النيات السلبية مسبقة        
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 صراع ديني، فيما هو صراع على الوجـود         إلىدينية عنصرية تريد أن تحول الصراع الحقيقي في عكا          
 لـدياناتنا   وانتماءنالنا هناك، على رغم أننا ال ننكر هويتنا القومية العربية           العربي في عكا وعلى هوية أه     
المزيد من الوحدة حـول      "إلى، داعياً   "لن ننجر لمثل هذا الفخ    : "وأضاف". ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية  

يتنـا  القضايا األساسية في عكا، وهي البقاء وعدم تفريغ المدينة من سكانها العرب والحفـاظ علـى هو                
 بـاقي المـدن المختلطـة    إلـى وحذر من أن العنصريين يحاولون تعميم هذه التجربة في عكا  ". الحقيقية

الحد األدنـى   "وفي لقاءاته مع وسائل اإلعالم، طالب طه الجماهير العربية بإبداء            .لترحيل سكانها العرب  
 بشكل منهجي ولو مـرة فـي        من التضامن الفعلي والملموس مع أهالينا في عكا من خالل زيارة المدينة           

 عقد مؤتمر عام لقيـادات      إلىكما دعا   ". الشهر على األقل لدعم صمودهم الوطني والمعيشي االقتصادي       
  . الجماهير العربية للبحث في سبل الحفاظ على بقاء متجذر ألهالينا في كل المدن المختلطة

إلكتروني يهودي إلـى مقاطعـة       االنترنت حيث دعا موقع      إلىوانتقل التحريض ضد سكان عكا العرب       
يجب مقاطعة العرب في    : "وجاء في الموقع  . المصالح التجارية العربية في المدينة وتهجير سكانها العرب       

عكا، ال نشتري من محالهم، وال نحترم أعيادهم، وال نحترم أي مكان تابع لهم، فليخرج العرب من عكـا        
، بسبب استفزاز   )كيبور(هودي، بعد بوغروم يوم الغفران      أيها الي : "وأضاف". ويذهبوا إلى القرى العربية   

العرب لليهود على نحو غير مسبوق، علينا أن نتحد جميعا في مقاطعة العـرب اقتـصاديا فـي عكـا                    
ويعتبر الموقع كل يهودي يدخل إلى المصالح       ". وخارجها، حتى نقضي عليهم اقتصاديا واجتماعيا وتربويا      

  . تجب مقاطعته" يبمثابة عرب"التجارية المذكور 
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  "األقصى" تفتتح رسمياً اليوم كنيساً يهودياً يبعد عدة أمتار عن "إسرائيل: "مؤسسة األقصى .١٩

 ذكرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة ستقوم اليـوم              :القدس
يبعد فقط عشرات األمتار عـن      " حمام العين "المي  بافتتاح رسمي لكنيس يهودي أقيم على أرض وقف إس        

المسجد األقصى المبارك من جهة الجدار الغربي للمسجد األقصى المبارك، في المنطقة الواقعة أقـصى               
ويرتبط هذا  "وقالت في بيان     . البلدة القديمة في القدس    -شارع الواد ما بين حائط البراق وسوق القطانين         

بحـسب   "وأضافت)" أوهل يتسحاق ( الحفريات، وقد أطلق على الكنيس اسم        و األنفاقالكنيس بشبكة من    
المعلومات المتوفرة فإن االفتتاح سيكون ما بين الساعة العاشـرة والثانيـة عـشرة ظهـراً وبمـشاركة                  

  ".شخصيات إسرائيلية رسمية
كل خطراً مباشـراً    انتهاكاً صارخاً لألوقاف والمقدسات في البلدة القديمة في القدس، ويش         "واعتبرت ذلك   

 ."على المسجد األقصى المبارك
  ١٢/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

 
  إدارة السجون اإلسرائيلية تستهتر بحياة ألفي أسير فلسطيني: مركز األسرى للدراسات .٢٠

حمل مركز األسرى للدراسات إدارة مصلحة السجون اإلسـرائيلية المـسؤولية عـن             :  حامد جاد  -غزة
ة لنحو ألفي أسير مريض في السجون اإلسرائيلية، متهما األخيـرة باالسـتهتار             تدهور األوضاع الصحي  

  . يعانون من أمراض مزمنة أسيرا١٦٠ًبحياة هؤالء األسرى الذين من بينهم 
وقال المركز في بيان صحافي، إن اإلهمال الطبي والمماطلة والتسويف فـي تقـديم العـالج وإجـراء                  

اب وفاة األسرى في سجون االحتالل، مؤكدا أن هنالك العشرات من           العمليات الجراحية هي أحد أهم أسب     
األسرى من ذوى األمراض المزمنة يعيشون تحت رحمة الطبيب السجان لـسنيين حتـى يـأتيهم دور                 

وطالب رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات بترتيب زيارات لألسرى عامة والمرضى             .العالج
ع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية         خاصة من قبل مؤسسات طبية لالطال     
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 فيبإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وأكد أهمية الحفاظ على حياة األسرى التي باتت                 
 .خطر، مضيفاً أن تحسين شروط حياة األسرى والحفاظ على حياتهم بكرامة ال تقل أهمية عن حـريتهم                

 تحقيق للوقوف على أسباب وفاة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل والتـي             ودعا إلى تشكيل لجان   
  .أصبحت تشكل كابوسا مفزعا ألهالي األسرى

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية 
 
  هناك مؤامرة تشارك فيها أطراف دولية وعربية لترحيل فلسطينيي الداخل: رائد صالح .٢١

" توافـق "، مما وصـفه     ٤٨مية في فلسطين المحتلة عام      حذر رئيس الحركة اإلسال    : سليم تايه  -أم الفحم   
عالمي وعربي ودولي، لتهجير فلسطينيي الداخل، في ظل الحديث المستمر عن تبادل سكاني بين السلطة               

، في حال التوصل إلى اتفاق سالم فلسطيني إسرائيلي، مشيرا إلـى أن المؤسـسة               "إسرائيل"الفلسطينية و 
وأكد الشيخ صالح في حوار      .داخل خطرا استراتيجيا على الدولة ويهوديتها     اإلسرائيلية تعتبر فلسطيني ال   

كانوا وال يزالون يعانون من ظلم تاريخي حل علـيهم منـذ            "، على أن فلسطينيي الداخل      "قدس برس "مع  
مشيراً بذلك إلى التمييز القومي واالضطهاد الديني الـذي تمارسـه سـلطات             " ١٩٤٨نكبة فلسطين عام    

  ،"نهج ثابت"سرائيلي كـ االحتالل اإل
  ١١/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
   بالقدستمسك المسلمين والمسيحيين معاًيؤكد القرضاوي : مؤتمر القدس السادس .٢٢

تبدأ صباح اليوم بفندق شيراتون الدوحة فعاليات مؤتمر القدس السادس الـذي تـشرف عليـه                : الدوحة
 بلـدا   ٤٦ عـضوا ويمثلـون      ١٥٠هم  مؤسسة القدس الدولية بحضور أعضاء مجلس األمناء البالغ عدد        

 إلـى  بلداً باإلضافة    ٣٢ مؤسسة يمثلون    ١٢٠وأعضاء الشبكة العالمية للمؤسسة العاملة بالقدس وعددها        
 ١٧نخبة من العلماء والمثقفين واإلعالميين والسياسيين ورجال الفكر واالقتصاد واألعمال وأكثـر مـن               

دوحة مساء أمس معظم المشاركين في المؤتمر بينهم        وقد توافد على ال    .شخصية من أهل القدس وفلسطين    
  .خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس الذي يلقي كلمة فلسطين

 مساء أمس بفندق شيراتون حيـث تـم إعـالن           أقيموقد شارك ضيوف المؤتمر في حفل االستقبال الذي         
وأكد فضيلته على تمسك     .ضاوي كلمة ترحيبية بالضيوف    يوسف القر  .برنامج المؤتمر كما ألقى فضيلة د     

المسلمين والمسيحيين معا بالقدس التي يسعون معا لتحريرها وقال ان لها شأنا عنـد المـسلمين وعنـد                  
ن األسفار الخمسة للتوراة لم تهتم بها ولم يرد ذكرهـا           أ إلىالنصارى نافيا أي اهتمام لليهود بها ومشيرا        

لته في حفل االستقبال ان اهللا عز وجل لم يبارك إال ارض فلسطين فـي القـرآن                 في التوراة، وقال فضي   
الكريم ومكة المكرمة مذكرا بأن القدس للمسلمين والمسيحيين وللعرب وللعجم وللشيعة وللسنة فهي ارض              

  ..األحرار الشرفاء الذين يقاومون كل عدوان غاشم
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  طالب بمحاكمة بيريز وأولمرتتإلى القدس لتسليم عريضة  ٤٨أراضي الـمسيرة من  .٢٣

تتوجه اليوم مسيرة سيارات من مدخل قرية كفر قرع، تنظمهـا لجنـة             :  حسن مواسي  -الناصرة، عكا   
ـ     ـ        ٤٨المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي ال  وأعـضاء   ٤٨، نحو مدينة القدس بمشاركة قيادة فلسطينيي الـ
طر السياسية، لتسليم عريضة موقعة من ربع مليون شخص للمطالبة          كنيست من كل الكتل واألحزاب واأل     

 وراح  ٢٠٠٠كتـوبر العـام     أ /األولة تشرين   ر شاركوا بمجز  اإلسرائيليةبمحاكمة عناصر من الشرطة     
 الفلسطينيون العتداءات متواصلة    أهلها شابا فلسطينيا، وتضامنا مع مدينة عكا التي يتعرض          ١٣ضحيتها  
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 مقاطعة سـكان    إلىاليهود الطارئين عليها، خصوصا المتطرفين منهم، والذين دعوا         من قبل المستوطنين    
  .المدينة الفلسطينيين وطردهم منها

ـ      أكثروتسلم اللجنة العريضة التي وقع عليها        ، للمطالبة بمحاكمة قتلة    ٤٨ من ربع مليون من فلسطينيي ال
 كما سيتم   أولمرت أيهود   اإلسرائيليةكومة   ورئيس الح  يز شمعون بير  اإلسرائيليشهداء، لكل من الرئيس     ال

 مكتب األمم المتحدة في القدس، كخطوة احتجاجية مـن قبـل فلـسطينيي              إلىتسليم نسخة من العريضة     
 إغالق ملف التحقيق المتعلق بأحـداث       اإلسرائيلية وقيادتهم، اثر قيام المستشار القضائي للحكومة        ٤٨الـ

  .هبة القدس واألقصى
  ١٢/١٠/٢٠٠٨المستقبل 

  
   في الخليل فلسطينيين ويصيب سادسا٥ًاالحتالل يعتقل  .٢٤

 قالت مصادر فلسطينية إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل خمـسة فلـسطينيين وأصـاب              .):أ.ب.د( –الخليل  
مواجهات وعمليات دهم شنها في مخيم العروب وبلدة بيت أمر شمال الخليل في               إثر أمسسادسا بجراح   
" محـدودة "ر أن من بين المعتقلين ثالثة فتية، مشيرة إلى أن مواجهـات             وذكرت المصاد  .الضفة الغربية 

وقعت بين الفلسطينيين وقوات الجيش في مخيم العروب وبلدة بيت أمر خالل عملية عسكرية للجيش بحثا                
وأوضحت المصادر ذاتها أن المواجهات تخللها إطالق القوات اإلسـرائيلية للرصـاص             ".مطلوبين"عن  

غازية ما أسفر عن إصابة مواطن بعيار ناري في كتفه األيسر نقل على إثرها للمستشفى               وقنابل صوتية و  
  .لتلقي العالج

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  منعاً لتسلل خارجين عن القانون" البداوي" لسكان إحصاء .٢٥

 جراءاتاإلأعلن مسؤول فلسطيني ان الفصائل الفلسطينية اتخذت سلسلة من          : لبنانشمال   /مخيم البداوي 
خارجين عـن   " في مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، ومنع تسلل            األمنالوقائية لتعزيز   

 عن  إشاعاتاثر  : "طالباً عدم الكشف عن اسمه    " فرانس برس "وقال المسؤول لوكالة     . المخيم إلى" القانون
 اإلجـراءات  تعزيـز  باإلجماعة وجود عناصر خارجة عن القانون في البداوي قررت الفصائل الفلسطيني     

جراء مسح لسكان المخيم، وأي شـخص ال        إ" تقضي بـ    اإلجراءات هذه   أنوأوضح  ".  في المخيم  األمنية
 وجوده فـي المخـيم      أسباب يمأل استمارة تتضمن معلومات شخصية عنه وعن         أنيكون من سكانه عليه     

 مستأجر جديد في ممتلكاتهم حتـى       أيعن   يبلّغوا   أنوفترة هذا الوجود، وفي المقابل على سكان المخيم         
 هذه القرارات اتخذت لمنع حصول احـداث فـي مخـيم            أنوأضاف المصدر نفسه     ".ولو كان فلسطينياً  

  .في جنوب لبنان" مشابهة لتلك التي تحصل في مخيم عين الحلوة"البداوي 
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 

 
  مصر تفتح معبر رفح لعودة المعتمرين الفلسطينيين .٢٦

 فتحت السلطات المصرية بشكل جزئي معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمس أمام              :سمر خالد  -غزة  
:" اطق باسم وزارة الداخلية المقالة    وقال إيهاب الغصين الن   . عودة المعتمرين الفلسطينيين من سكان القطاع     

ـ     غزة فجر   معتمرين فلسطينيين بالدخول عبر معبر رفح إلى قطاع          ١١٠إن السلطات المصرية سمحت ل
وأكد الغصين بأنه حتـى اللحظـة ال   .  معتمر بانتظار عودتهم من السعودية٥٠٠ تبقى ، مضيفا أنه  "أمس

. توجد أي وعود مصرية جادة بفتح معبر رفح الحدودي لحل أزمة ما تبقي من عالقين على كال الجانبين                 
 كانت هناك وعود مصرية سابقة بفتح المعبر إال انه لم يفتح ألسباب غير معلومـة لـدينا، وأن                " وأضاف

الوزارة على استعداد تام ولها القدرة في حال فتح المعبر ليومين فقط على إنهاء قضية العالقين في قطاع                  
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 مريضا بحاجـة    ٤٥٠ شخص سجلوا لدى الوزارة بغرض السفر منهم         ٣٥٠٠وذكر أن ما يقارب     ". غزة
 مـن   ١٢٠٠ من الطالب الذين بدأت دراستهم، باإلضافة ألكثـر مـن            ٦٠٠للعالج في الخارج، ومنهم     
  . أصحاب االقامات الخارجية

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   وحدة سكنيةألف ٣٠ إلنشاء أميركي مليار دوالر ١,٥ الصندوق الفلسطيني يستثمر .٢٧

 يتجاوز حجم االسـتثمار     أن توقع المكتب التمثيلي لصندوق االستثمار الفلسطيني في عمان          : بترا -عمان
وقـال   . وحدة سـكنية   ألف ٣٠ إلنشاء مليار دوالر أمريكي     ١,٥ مالئمالكلي لبرنامجه الوطني للسكن ال    

 ألف وحدة سكنية على مـدار الـسنوات         ٣٠ ان هدف البرنامج إنشاء ما يقارب        أمسالمكتب في بيان له     
 شركة جديـدة    إنشاء البيان ان الصندوق قرر      وأضاف. العشر المقبلة في المحافظات الفلسطينية المختلفة     

الريحان لالستثمار العقاري لتكون المطور الرئيسي لضاحية الريحان الـسكنية شـمال            تحمل اسم شركة    
  .مدينة رام اهللا المحتلة

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  "إسرائيل"اعتصام للنقابات المهنية يحذّر من استيراد الفواكه والخضار من : األردن .٢٨

راد الفواكه والخـضار     اعتصاما في عمان للتحذير من استي      أمس األردنيةنظّمت النقابات المهنية    : عمان
 أكثر سوق الخضار المركزي في منطقة جويدة شرق عمان بمشاركة           أماموجرى االعتصام   . اإلسرائيلية

التطبيع مع  "ورفع المعتصمون الفتات كتب عليها      .  شخص يتقدمهم ممثلون عن النقابات المهنية      يمائتمن  
التطبيع الزراعي طعنة فـي خاصـرة       " و   "ةال الستيراد الفواكه والخضار الصهيوني    " و   "الصهاينة خيانة 

 مقاطعـة   إلـى  وسط هتافات تدعو     اإلسرائيليواحرق المعتصمون الغاضبون العلم     . "الشعب الفلسطيني 
  .منتجاته، كما احرقوا صناديق يعبأ فيها بعض من هذه المنتجات

 الخـضار   أنواع لبعض التجار باستيراد بعض      األردنيةبسماح الحكومة   "ونددت النقابات المهنية في بيان      
   .والفواكه من الكيان الصهيوني

هناك عددا بسيطا من    " رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة ان            أكدمن جهته،   
ل في حا ": "العرب اليوم " صحيفة   أوردتها في تصريحات    وأضاف. "إسرائيلالتجار ما زالوا يتعاملون مع      

 على  أسمائهم عن استيراد الفاكهة والخضار من العدو، فسيتم تعميم          همعدم ارتداع هؤالء التجار وامتناع    
 قيمة هذه البضائع المـستوردة      أنهؤالء التجار يعلمون    " ان   وأكد. "النقابيين كافة لمقاطعة التعاون معهم    

ان كل حبة فاكهة مـن مزرعـة         في فلسطين، و   أهلنا الموجه ضد    اإلسرائيليتدخل في المجهود الحربي     
  ." فلسطينأطفال صدور إلى تمثل مشاركة في تصنيع الرصاص الموجه إسرائيلية

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  "إسرائيل"محامون وحقوقيون لبنانيون يقررون مقاضاة  .٢٩

التقى عدد من المحامين والحقوقيين الدوليين والناشطين في الشأن العام فـي دار النـدوة فـي                  :بيروت  
 المتحدة بـان كـي مـون        لألمم العام   األمينوناقشوا دعوة   بدعوة من المنتدى القومي العربي،       بيروت،

 بيئية  أضرار إلى أدىإلى تعويض لبنان مليار دوالر جراء قصفها لمعمل الجية الحراري مما            " إسرائيل"
  .ومادية تجاوزت لبنان حتى الساحل السوري، وذلك بحسب تقرير البنك الدولي

 أمـام " إسـرائيل " لمقاضاة   أساسية محمد المجذوب مادة     .وقرر المجتمعون اعتبار الدراسة التي قدمها د      
 متابعة هذا الموضوع بجدية على ان يجرى تسليم         إلىالمحافل الدولية، وتسطير مذكرة لكي مون تدعوه        

ودعوا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنيـة والقوميـة           .المذكرة لممثله المقيم في لبنان الحقا     
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 رصـدت ميزانيـات ودفعـت       أنمصغر لمتابعة هذه القضية وخصوصا بعـد        وتشكيل مجلس وزاري    
  .لمستشارين من اجل تقديم استشارات بهذا الخصوص

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   ألف دوالر لمشروع ترميم المنازل الفلسطينية في لبنان١٠٠الهالل القطري تخصص  .٣٠

ألف دوالر ميزانية لمـشروع تـرميم        ١٠٠خصصت جمعية الهالل األحمر القطري مبلغ        :صابرهديل  
المنازل في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتأتي هذه المبادرة من الهالل القطري بعد الوضع المأساوي               

 - القطـري  رئيس قسم اإلغاثة الخارجية بالهالل    -  خالد دياب  .د وقف عليه وفد من الهالل برئاسة        الذي
وفي إطار مشروع تـرميم      .والتي شاهد خاللها أقسى المشاهد المأساوية ضراوة وتفوق خيال أي إنسان          

، وتـشير    في بيروت وصيدا وصـور فـي لبنـان         المنازل قامت الهالل بترميم خمسة وعشرين منزالً      
ـ               ل وكالـة الغـوث     المعلومات إلى أنَّ الهالل قامت بتنفيذ المشروع في المناطق التي ال تدخل تحت عم

  ".ااألونرو"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  مصر تعتزم إقامة مناطق تجارة حرة على حدودها مع غزة .٣١

في بادرة قد تغير طبيعة المنطقة الحدودية بين مصر وقطـاع غـزة             :  يسري محمد  -) مصر(العريش  
ت، تعتزم مصر إقامة مناطق للتجارة الحـرة والخـدمات          الفلسطيني وتساعد سكانها على مواجهة األزما     

  .الدولية على حدودها مع غزة
 هشام رجب، المشرف على تخطيط مدينة رفح الحدودية المصرية المتاخمة لقطـاع غـزة،               .وعرض د 

ويتضمن المخطط   .أمس المخطط العام الجديد للمدينة على محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة            
إقامة مناطق للتجارة الحرة والخدمات الدولية وأخرى للخدمات الصناعية ومحطـات للـسكك الحديديـة               
ومواقف للسيارات لخدمة العابرين من وإلى قطاع غزة، وخدمات رجال األعمال إضافة إلى إقامة مناطق               

راني لمدينة رفح حتى عام     وقال رجب أثناء عرضه لمشروع المخطط العم       .تخصصية منها ميناء للصيد   
 والذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني باإلسماعيلية إن المدينة تتميز بوجود موارد اقتصادية              ٢٠٢٧

متعددة ومساحات زراعية واسعة تؤهلها إلقامة مشروع للتصنيع الزراعي، إلى جانب وجود أيد عاملـة               
وكشفت الدراسات  . اقتصادية كبيرة وإنما جميعها فردية    لها خبرات في الزراعة رغم أنه ال توجد كيانات          

التي قام بها جهاز التخطيط العمراني لمدينة رفح عن وجود مجموعة من المخاطر في مقـدمتها إلقـاء                  
الصرف الصحي في البحر المتوسط من الجانب الفلسطيني والتأثير على أنـشطة البحـر مـن جانـب                  

طة للسياحة أو الصيد بالمنطقة باإلضافة إلى هجـرة الكفـاءات           ، مما أدى إلى عدم وجود أنش      "إسرائيل"
  .ورؤوس األموال إلى الخارج

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  حملة تضامن دولي مع مزارعي الزيتون في غزة .٣٢

 حملة قطف الزيتون للعام الحالي في قطاع غـزة          إطالق، أمس،   "حركة التضامن الدولي  "أعلنت  : أ.ب.د
 المجاورة لمناطق تواجد    أراضيهم سيرافقون المزارعين في قطف الزيتون في        أجانببمشاركة متضامنين   

ـ    إلى المؤسسة في بيان     وأشارت ."اإلسرائيلي"قوات االحتالل    ة ز مواجهة المزارعين الفلسطينيين فـي غ
 أراضوذكر البيان نقالً عن معطيات فلسطينية انه تـم عـزل             .الخطر والعنف من قبل جيش االحتالل     

وأكد البيان ان الحصار أثر بشكل كبير جداً على          .من مجموع مساحة القطاع   % ١٠زراعية تمثل حوالي    
المزارعين، كما ان عدم توفر الوقود أدى إلى توقف المزارعين عن تشغيل آالت الري الزراعي وكذلك                

 الغذاء حيث ان تزويـد      إنتاجمن الضروري جداً أن يكون القطاع مكتفياً ذاتياً في          "وتابع   .توقف التصدير 
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وأكد بيان الحملة الدولية ان المشاركة في حملة قطـف الزيتـون الحـالي               ."الغذاء محظور بشكل كبير   
 .  في مناطق مختلفة في القطاعأسابيعستستمر لعدة 

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 

  بل ربما مخيمين في الشمال.. بلغتنا أن قواتها ال تستهدف لبنانسورية أ: كوشنير .٣٣
قال وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، ان السلطات السورية أبلغـتهم أن       : صالح متولي : القاهرة

ربما تكون لها عالقة بمخيمين فلسطينيين  "قواتها العسكرية على الحدود الشمالية، ال تستهدف لبنان، ولكن          
  .]ويقصد مخيم البداوي والبارد"[ن في المنطقةيوجدا

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  عكا ووحدة الشعب الفلسطيني .٣٤

  عبد الستار قاسم
 أمامنا  أخذنا الحديث عن وحدة الشعب الفلسطيني بعيدا، وتاهت بنا آالمه وآماله إلى أن برزت عكا ماثلة               

تنطق بالمأساة المرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في كل مكان، ونبهتنا إلى أن وحدة الشعب الفلسطيني                
أسهب فلسطينيو الـضفة والقطـاع فـي        . أكبر من حماس وفتح، وأعظم من الضفة الغربية وقطاع غزة         

  .ج الوطنالحديث عن جمع شقي الوطن متناسين أن للوطن شقوقا أخرى تأبى أن تبقى خار
، وهـم يعـانون االغتـراب واالضـطهاد         ١٩٤٨عكا وأهل عكا تحت عدوان صهيوني لعين منذ عام          

واالستغالل واإلذالل وهم على أرض وطنهم، ينازعهم الصهاينة األرض وأمجاد عكا وبيوتها وقناطرها             
ال تسلم ال في    عكا تحت االحتالل كما هي نابلس وغزة والخليل وجنين، وهي           . وتاريخها المشرف العظيم  

الليل وال في النهار من إجراءات الصهاينة القمعية والتعسفية، وال من سياسـات المحاصـرة واإلنهـاك                 
. وعكا صامدة كما هو صمود كل المدن والقرى والضيعات والمخيمات الفلـسطينية           . واإللغاء والتضييق 

  .اني على رؤوس أهل فلسطينإنها وأهلها جزء ال يتجزأ من فلسطين، وهي األصل، وهي التاج المرج
باألمس اعتدى الصهاينة على أهل عكا على اعتبار أنهم الغرباء الذين ال حق لهم بالتواجد علـى أرض                  

صهاينة يريدون فلسطين خالصة لهم، وال ينفكون يالحقون الفلسطينيين حيثما وجدوا حتـى ال              . فلسطين
قاموا باالعتداء على جمهور    . في ذكريات ماضيها  يكون لهم ذكر وينساهم التاريخ، وال تعود أمة تخلدهم          

ولم يستكن أهل عكـا، ولـم       . الناس ال لسبب إال ألنهم فلسطينيون، ألنهم أصحاب األرض، وأهل البيت          
  .يجبنوا، بل هبوا هبة شجاعة فيها عنفوان وبأس دفاعا عن أنفسهم وعن وجودهم

أهل عكا هم العرب الفلسطينيون     . االسمأهل عكا ليسوا عرب إسرائيل، وخسئ كل من أطلق ضدهم هذا            
الذين جبلوا األرض بدمائهم وعرقهم، والذين صمدوا عبر التاريخ أمـام الغـزاة الطـامعين، وردوهـم                 

 هم حـراس الـوطن، وهـم        ٤٨/أهل عكا ومعهم كل العرب الفلسطينيين في فلسطين المحتلة        . مندحرين
ن االحتالل المذل لم تنل من عزيمة أهل عكا، وال          ستون عاما م  . األمناء على عروبته وقدسيته ومقدساته    

  .من إصرارهم على عروبتهم وعروبة مدينتهم، وهم يؤكدون أصالتهم التي هي عنوان بقائهم
شـعب  . الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الوحدة، وحدة كل قطاعات وفئات وأفراد الشعب حيثما تواجـدوا             

مـن الواجـب    .  فلسطين وخارج أرض فلسطين    فلسطين شعب واحد بكل عناصره الموجودة على أرض       
على كل فلسطيني أن يخرج من بوتقة الضفة والقطاع، وأن يدخل بوعيه إلى المجتمع األوسع والـوطن                 

أهل الضفة والقطاع يشكلون حوالي ثلث الشعب الفلسطيني، والضفة والقطاع تشكالن أقل مـن              . األوسع
وقعوا ضمن ذاتيتهم ألن فـي ذلـك مقتـل كـل الـشعب              ربع مساحة فلسطين االنتدابية، وعليهم أال يتق      

  .قوة شعب فلسطين بوحدته وبتماسكه. الفلسطيني
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صحيح أن وحدة الشعب ضمن التواصل الجغرافي غير ممكنة اآلن، لكن الوحدة تتم ثقافيا وفكريا، وعلى                
اإلجراءات يجب أن يكون هناك من المواثيق والبرامج و       . مستوى الهدف ووسائل وأساليب تحقيق الهدف     

التي تجمع الشعب ليكون أبناؤه جميعا على قلب رجل واحد نحو استعادة الحقوق الوطنية الثابتة وعلـى                 
  .رأسها حق العودة وحق تقرير المصير

أحـداث عكـا    . يجب أال تمر أحداث عكا وكأن األمر ال يعني قطاعات الشعب الفلسطيني في كل مكان              
 من هذا السبات الذي نحن فيه، أو من هذه الصراعات الداخلية            عبارة عن ناقوس يدق بقوة عسانا نصحو      

 .الممجوجة التي أساءت لكل الفلسطينيين في كل مكان
  ١٢/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
  على األكثر" كونفيدرالية"و" تهدئة.. "حوارات القاهرة .٣٥

  عريب الرنتاوي
 الفلـسطيني علـى المـدى       تكون صورة المشهد  ) الفصائلية( الفلسطينية   - المصرية   المشاوراتبانتهاء  

القصير قد ارتسمت معالمها ما لم يحدث ما ليس في الحسبان، وتنقلب الطاولة علـى رؤوس الجميـع،                  
 فلـسطينية، وال تنطـوي      -فلسطينية  " تهدئة"والصورة كما ترسمها مختلف المصادر، تشتمل على معالم         

خلي، ومن الواضح تماما أن الوسيط      على أسس ومعالم حل جذري متماسك ألزمة االنقسام الفلسطيني الدا         
المصري وفريقي الصراع الفلسطيني أدركا تمام اإلدراك صـعوبة اجتـراح معالجـة جذريـة للـداء                 

التي تطالب بها فتح،    " التكنوقراط"بدل حكومة    .الفلسطيني، فاكتفيا ببعض المسكنات والجراحات التجميلية     
مطعمة بسياسيين فصائليين   " توافق وطني "أمام حكومة   التي تطالب بها حماس، سنكون      " الوحدة الوطنية "و

ومستقلين وتكنوقراط، وستستند الحكومة إلى ركام الوثائق والبيانات الوزارية وكتب التكليف والمبادرات            
السابقة، من وثيقة األسرى إلى اتفاق مكة إلى بيان حكومة الوحدة وكتاب التكليف الرئاسي فضال بالطبع                

لن تذهب حماس بعيدا     . عن حوارات القاهرة المقبلة من تفاهمات وأوراق وملخصات        عما يمكن أن ينجم   
به قيادة حماس وتضعها في     " تحرج"لصالح فتح، خصوصا وأن فتح ليس لديها ما         " تنازالتها السياسية "في  

الزاوية الضيقة، فالمفاوضات العبثية لم تصل إلى مكان، وأركان السلطة يتبارون فـي توصـيف حالـة                 
تخـيم علـى    ) وإن كان استعراضيا  ( إليها عملية أنابوليس، ومناخات التشاؤم والتشدد        انتهتفشل التي   ال

تنظيميا وأمنيا وماليا، ليس لدى األطراف النية       .خطابات أكثر المسؤولين والمفاوضين الفلسطينيين اعتداال     
 وكـذا األمـر بالنـسبة       لتقديم تنازالت جوهرية لبعضها البعض، فتح لن تتخلى عن أجهزتهـا األمنيـة            

فتح ليست في وارد فتح أبواب الضفة لحماس وكتائبها ولجانها وجمعياتها، وكذا األمر بالنسبة               ...لحماس
فتح ليست لديها النية لفتح ملف إصالح منظمة التحرير الفلسطينية المغلق منـذ     ...لحماس في قطاع غزة   

الذي فـي القطـاع،     " عصفورها"ن تتخلى عن    أن سيطرت فتح على المنظمة قبل أربعة عقود، وحماس ل         
لصالح عشرات العصافير التي تغرد خارج سربها وتتقافز فوق أشجار منتشرة فـي أمـاكن ال سـيطرة         

وفوق هذا وذاك، فإن ملف األجهزة األمنية لم يعد حكرا على فتح وحماس، السـيما مـع                  .لحماس عليها 
جهزة األمنية الفلسطينية الجديـدة ولعبتهـا، وبعـد         دخول الجنراالت دايتون وفيريز وجونز على خط األ       

نجاحهم في انتقاء وتسليح وتدريب وحدات خاصة منها على اقتحام المخيمـات ولـيس علـى درء أذى                  
المستوطنات والمستوطنين على سبيل المثال، وهذا العب جديد على المسرح الفلسطيني ال أدري كيـف               

أما ماليـا،    .وال أين سيتموضع في مرحلة االنقسام وما بعده       " التوافق الوطني "سيكون موقفه في الحوار و    
الوطنيـة  " المؤسـسة "فإن من الحمق تصور أن يتخلى أي من الفريقين عن مصادره الخاصة لـصالح               

الفلسطينية، واألرجح أنهما سيمضيان إلى أبعد حد في بناء عوامل القـوة واالقتـدار الذاتيـة، بـصورة                  
 التي يمكن لحوارات القاهرة أن تسفر عنها، بانتظار جوالت قادمـة مـن              متوازية وتحت ظالل التهدئة   

سـيكون هنـاك فـي أحـسن الحـاالت ووفقـا ألكثـر              .أو حتى العسكري  ) االنتخابي(الحسم السياسي   
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السيناريوهات تفاؤال، تهدئة بين فتح وحماس ومن ائتلف معهما، ستسمح حماس لفتح بـبعض مظـاهر                
اإلخالل بتوازن القوى هناك، وستفعل فتح في الـضفة الغربيـة شـيئا             الوجود في القطاع شريطة عدم      

مماثال، وستشكل حكومة توافق بمشاركة وزراء من الجانبين وربما برئاسة مـستقلة، وسـيمدد لعبـاس                
بالتوافق وستعقد االنتخابات المبكرة تشريعيا والمتأخرة رئاسيا بالتوافق أيضا، أما إعادة بنـاء األجهـزة               

المرتجفون من إمكانية استعادة الوحـدة       .ذرع والكتائب فتلك مسألة أخرى، دونها خرط القتاد       األمنية واأل 
، فقد بدأوا هجوما استباقيا، شنوه عل جبهة المنظمة حيـث           "توافق وطني "الوطنية حتى وإن اتخذت شكل      

يحات  المنظمة في وجه حماس، وهي تـصر       بإغالقاستبق هؤالء التطورات بإدالئهم بتصريحات تتعهد       
، ألن  )حتى وإن كان مطلقوها من خارج فتح      (تعكس الجو الداخلي لفتح والسلطة والمنظمة على أية حال          

هذا الملف إن فتح، فسيطاح بالكثير من الرموز والفصائل وأمناء السر ورؤساء الدوائر، الـذين هرمـوا                 
 خارج األطر البالية لمنظمة     على رأس عملهم وفقد الكثيرون منهم صفته التمثيلية، ولم يعد لهم من مطرح            

 "...كونفديراليـة "و" تهدئـة "والخالصة أن حوارات القاهرة ستنتهي في أحسن الحـاالت إلـى       .التحرير
بين الضفة والقطاع ولـيس     " الكونفيدرالية"التهدئة بين فتح وحماس بعد التهدئة بين حماس وإسرائيل، و         "

، "الكونفيدراليـة "كمـا  " التهدئـة "هما، فإن يم طبيعت بين األردن وفلسطين كما ظل يتردد حتى اآلن، وبحك        
 .مؤقتة وغير ملزمة وال تلغي الكيان الخاص باألطراف المتعاقدة السامية

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  داخل هاوية سحيقة... صراع الشرعيات الفلسطينية .٣٦

  نهلة الشهال
أوالً، ألنه بـات    . سلمية مع إسرائيل  لم تعد المسألة الفلسطينية تتعلق بنقاش مدى نجاح أو فشل العملية ال           

هناك إجماع على التسليم بانهيار تلك العملية، يبدأ من لدى أكثر األطراف ارتباطا بها مـصيريا، أعنـي                  
وثانياً، ألن النقاش السياسي اليوم، في فلسطين وحولها، يدور حـول فـرص الحـل               . السلطة الفلسطينية 

  .بين الفصائل الفلسطينية نفسها... السلمي
ثمة إشارات متكررة هذه األيام، بسبب الروزنامة،       : قبل االنتقال إلى لب الموضوع    " على الماشي "وكلمة  
بل حـدث   " مساراً"ذاك بداية لم يكن     . ، آخر محطات العملية السلمية، وفي الواقع مقبرتها       أنابوليسلمسار  

. يس األميركي لـيس إال    أخرق لم يتبعه شيء، ووافق على حضوره كل من حضره من باب مجاملة الرئ             
لذا فهو حين وقع، كان إعالنا رسميا، وإن ضمنياً، عن استنفاد اتفاقيات أوسلو، وكل ملحقاتها، للديناميات                

وخالل العام المنقـضي، ازداد االحـتالل اإلسـرائيلي شراسـة           . الفعلية أو المفترضة التي ارتبطت بها     
وتوسعت المستوطنات عـدة أضـعاف، وتكـاثرت        وترسيخاً، إذ وقع مئات الفلسطينيين قتلى رصاصه،        

أمـا  . وهي خالصات أعلنتها تقارير صادرة عن مكتب المفاوضات التابع للسلطة الفلسطينية          ... الحواجز
ورفضت المفاوضة على حلول جزئية ومرحلية      " تعنتت"إسرائيل الرسمية، فتعيب على هذه األخيرة أنها        

وهـو  .  يعني يتطرق لمسألة الحدود والقدس والالجئـين       ، وأصرت على بلورة تصور شامل متكامل،      (!)
سجال يجب االعتداد به كمثال، كلما جرى التفكير بهذه الخاصية السياسية التـي باتـت طاغيـة تمامـا                   

وهكـذا يبـدو أن طغيـان       . وبفجاجة، وهي أن الكالم، ما يقال، أو رواية الواقع، أهم من الواقع نفـسه             
ـ          ال يخص االقتصاد و   " االفتراضي" ، إن  "السائد"حده، بل هو قائم في السياسة أيضا، موفرا بيئة منسجمة ل

  .لم نقل خصائص إيديولوجية له
حـرب  "أما جوهر الموقف، فهو انزياح الموضوع الفلسطيني إلى االنشغال بما ينعت أحيانا كخطر انفجار         

 شيئاً فـشيئاً، يـشبه      وهو صراع راح أيضا،   . فلسطينية بسبب الصراع المستفحل بين فتح وحماس      " أهلية
كالمية مشروخة، فيما ينهار الواقع إلـى  /العملية السلمية مع إسرائيل من حيث أنه يكرر اسطوانة سياسية      

المفاوضات التي تولتها جهات عربية متعددة ال تصل إلى طريق، وآخر محطاتها في القاهرة              . درك أسفل 
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ميسراً في ظل تمترس كـل      " الوحدة الوطنية " حكومة   هذه األيام تنذر بأن تنتهي كسابقاتها، إذ ال يبدو حل         
والحق، أن مسألة الشرعية هي المطروحة فعالً اليوم، ولكن ليس وفق           ". شرعيته"من الطرفين في خندق     

المحاجة العقيمة التي يسلكها الطرفان، الساعي كل منهما إلثبات أسبقية شرعيته السياسية علـى األخـر                
وس كل ما يخصها باألقدام، بل بما يخص تهديد شرعية النضال الفلسطيني            بحجة نتائج انتخابات جرى د    

والناس هنا هم الفلسطينيون أنفسهم أوالً، ثـم        . دفع الناس لليأس التام من الجدوى، والكفر بفلسطين       : نفسه
  .عموم الدوائر األخرى من المهتمين

لية نفسها، تمثّـل الحالـة الفلـسطينية        فعلى مستوى األطر الرسمية، العربية والدولية، بل وحتى اإلسرائي        
وعلى مستوى الوعي العـام، والحركـات التـضامنية مـع           . القائمة خير مخرج للتخفف من المسؤولية     

تحمل سوى  " فلسطين"فلسطين، فهما يعانيان من ضبابية الموقف وضياع عناصر الفعل فيه، بحيث لم تعد              
  .رك نفسه كإضافة ثمينة لنصرة النضال الفلسطينيبعدها المبدئي، وهذا ليس كافياً لتوليد تضامن يد

إن فقدان مختلف القوى السياسية الفلسطينية لشرعيتها الشعبية على هذا النحو بفعل االنسياق إلـى ذلـك                 
الصراع، أو بفعل العجز عن بلورة مخارج لمن لم ينسق منهم إليه، ينهار بالمسألة الفلسطينية أكثر فأكثر                 

البقاء على قيد الحياة لألغلبية الساحقة من الناس، بـالمعنى الحرفـي البـسيط         نحو هاجس توفير شروط     
للكلمة، أي بما يتعلق بتوفير مأكلهم ودوائهم وسائر حاجياتهم األولية التي يهددها اإلفقار المتعاظم، وكذلك               

  .نذر الحرب األهلية إياها
ها نحو طغيان البعد اإلنـساني، أو األدق        والحق أن تدمير البعد السياسي للقضية الفلسطينية واالنحراف ب        

 وهـي   -فما فعلته المساعدات المالية األوروبية والعربية       . اإلحساني، ليس وليد اللحظة المأسوية الراهنة     
 هو التمويه على تخلي     - في المئة    ٧األعظم، إذ لم تتعد نسبة المساهمة األميركية في إجمالي المساعدات           

وكان ذلك يمثّـل بـشكل مـن        .  السياسية أو عجزها عن دفعها إلى التحقق       تلك األطراف عن التزاماتها   
  .األشكال وبغض النظر عن النوايا، تواطؤا مع إسرائيل، وتسليماً باستمرار االحتالل

فهو صرح مؤخرا لـصحيفة     . ويعبر نتانياهو مثالً عن هذا المآل بوضوح يخالف الرياء القائم لدى سواه           
طانية بأن المهم ليس تحقيق تسوية للنزاع، بل تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين،            البري" فاينانشيال تايمز "

مقترحا خريطة ملموسة لما بات قائماً أصالً من بانتوستانات ومعسكرات عمل، سوف تـؤدي شـرعنتها            
  .إلى ازدهارها بحسب رأيه

. لياً باالقتصاد العالمي  إال أن ثمة عنصرا يضاف إلى اللوحة ها هنا، وهــو مفاعيل األزمة العاصفة حا             
ـ      " الحل"فإن كان    القضية الفلسطينية قد تلخص بدفع     " الحل"الذي اتبعته سابقاً األطراف العربية والدولية ل

هي األخرى، حيث يسهل تبرير     " شرعية"الفلوس، فهذه مهددة اليوم باالنخفاض إن لم يكن بالتوقف، بكل           
تتوقع كل التحلـيالت    ... ولة لناسها قبل اإلحسان إلى اآلخرين     الحاجة إلى االلتفات إلى النفس وإنقاذ كل د       

أن تزداد إفريقيا مثالً بؤساً، مع انهيار شركات عالمية وانسحابها من مشاريع بدأتها هناك، وتوقف برامج                
  !ويتهدد فلسطين مصير مشابه، فال يبقى شيء. المساعدات

ايا لدى السيد محمود عباس بالتمديد لنفسه لعام آخر،         هذا، بينما تمثل قمة العبثية ما يلوح في األفق من نو          
كمخرج من انتهاء واليته على فراغ مع مطلع العام القادم، فيما تستميت حماس في اسـتخدام سـيطرتها                  

شراكتها في سلطة لم يبق منها سوى الخراب، وهي ممارسـة           " شرعية"على غزة كورقة رابحة لتوطيد      
  .انفصامية بامتياز

لية السلمية إلى االنهيار، وتبعتها األزمة الداخلية الفلسطينية المستبدة بكل الموقـف، وهمـا              منذ آلت العم  
مترابطان، اقترحتُ تكراراً في كتاباتي أن تبادر السلطة إلى حل نفسها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة،                

. تغطيـة علـى االحـتالل     واضعة المجتمع الدولي الذي خلق إسرائيل أمام مسؤولياته، ومنهية لعبـة ال           
يومها .  إلى المسألة الفلسطينية بعدها السياسي وإلحاحها      - موضوعيا على األقل     - واعتقدتُ أن ذلك يعيد   
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بينما تبلورتْ أصوات فلسطينية علنية توصـلت إلـى         ! زعل من دعوتي تلك كثيرون، واعتبروها تخلياً      
  قبل فوات األوان تماماً؟... فهل. االستنتاج نفسه

  ١٢/١٠/٢٠٠٨ة الحيا
  
  تغيير االتجاه في السياسة العربية والفلسطينية .٣٧

  بالل الحسن
    وبعد هزيمـة حزيـران، شـجع        ١٩٦٧عام  .  من السياسة العربية   كانت السياسة الفلسطينية دائما جزء ،

العرب العمل الفدائي، وأمدوه بالمال والسالح، ألنهم كانوا يريدون فسحة من الوقت إلعادة بناء الجيوش               
عربية، وبخاصة في مصر وسوريا واألردن، ورأوا أن العمل الفدائي قادر على مشاغلة إسرائيل تحقيقا               ال

  .لذلك الهدف
، اعتبر العرب نتائج حرب تشرين نصرا لهم، وضغطوا على الفلسطينيين من أجل قبول مبدأ               ١٩٧٣عام  

منظمـة التحريـر    "ينيين شـعار    منح العرب الفلسط  . الحلول الواقعية بعد أن فتحت الحرب نافذة أمامها       
وسهلوا لهم الوصول إلى األمم المتحدة وإلى عضوية المراقب فيهـا           " الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد   

، ونالوا من الفلسطينيين مقابل ذلك برنامج النقاط العـشر الـذي أقـره المجلـس الـوطني                  ١٩٧٤عام  
  .الفلسطيني، والذي كان بداية طريق التفاوض السياسي

، وذهبوا تحت راية ذلك الـشعار إلـى مـؤتمر           "السالم خيار استراتيجي  " رفع العرب شعار     ١٩٩١عام  
  .مدريد، وذهب معهم الفلسطينيون، مؤيدين للشعار نفسه

، ١٩٨٢وفي سياق هذه السنوات كلها، طرح العرب على العالم، مشروع الملـك فهـد للتـسوية عـام                   
  .، وأيد الفلسطينيون هذين المشروعين ودعموهما١٩٩٨ومشروع الملك عبد اهللا للتسوية عام 

، تتهيأ الظروف سلبا وإيجابا، من أجل إحداث تغيير كبيـر فـي الـسياسة               ٢٠٠٨اآلن، وفي ختام العام     
تتهيأ الظروف من أجل انعطافـة كبيـرة        . العربية، ومن أجل إحداث تغيير مماثل في السياسة الفلسطينية        

ربي االستراتيجي رفضته إسرائيل، وقد عايش الفلسطينيون هذا الـرفض          فخيار السالم الع  . تغير االتجاه 
وعايشوه في قمة الرعاية األميركية فـي       . عايشوه ثنائيا . اإلسرائيلي للسالم منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم      

وها هم يعايشونه اآلن بمرارة في المفاوضات الماراثونية التـي يقودهـا الـرئيس              . ٢٠٠٠كامب ديفيد   
وثبت من خالل كل هذه التجارب أن إسرائيل ال تريد تسوية، وال            .  محمود عباس بدون جدوى    الفلسطيني

، وال تريد الموافقـة  ١٩٦٧تريد اتفاقا متفاوضا عليه، وال تريد االنسحاب من األراضي التي احتلتها عام         
.  الضفة الغربيـة   إسرائيل تريد شيئا واحدا فقط هو اقتسام      . على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة      

تريد كل أراضي الضفة الغربية باستثناء األراضي التي يعيش فوقها السكان، وبحيث تكون الحصيلة في               
النهاية أراضي تضم إلى إسرائيل، وحكما ذاتيا إداريا للفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم، عمـال بـشعار                

ولى، وهو الشعار القائـل بـأن الحكـم         مناحيم بيغن الذي أبلغه للمصريين في مفاوضات كامب ديفيد األ         
 في مفاوضاته اآلن، والذي     أولمرتوهو النهج نفسه الذي تابعه إيهود       . الذاتي هو للسكان وليس لألرض    

  .ستواصله تسيبي ليفني في مفاوضاتها المقبلة
عامـل مـع    ال يمكن مواصلة الت   . هذا الواقع االستراتيجي المر ال بد له أن ينتج رد فعل فلسطينيا وعربيا            

لها مرحلـة حيـاة     . كل عملية تفاوضية لها بداية ولها نهاية      . اإلسرائيلي هذا إلى األبد   " الال تفاوض "نهج  
وإذا كان الفلسطينيون قد تفاءلوا بالوضع الدولي ومـا أفـرزه مـن قـوى               . ولها مرحلة موت إن فشلت    

ئج المثبتة أمام أعين الجميع، تـشير       ضاغطة، مثل اللجنة الرباعية الدولية، أو مؤتمر أنابوليس، فإن النتا         
مؤتمر أنابوليس تآكـل وتالشـى تحـت ضـربات االسـتيطان            . إلى أن كل هذه الهيئات لم تثمر شيئا       

، "السالم االقتـصادي  "أما اللجنة الرباعية الدولية فقد أنتجت ما هو أشد خطرا، أنتجت شعار             . اإلسرائيلي
فعل ذلك تـوني    .  تحسين معيشة الناس تحت االحتالل     الذي يلغي الهدف السياسي للتفاوض، ويركز على      
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وفعل ذلك خلفه غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا، الـذي     . بلير الذي أصبح مندوب اللجنة الرباعية     
بين إسرائيل والفلسطينيين تحت االحتالل هو      " التعاون االقتصادي "حول هذا التوجه إلى نظرية تقول بأن        

طرح دين براون تصوره هـذا علنـا أمـام الكنيـست            . لنهاية سالما ودولة  الذي يستطيع أن ينتج في ا     
من أجل وضع هذا الـسالم االقتـصادي موضـع          " خريطة طريق "اإلسرائيلي، وبشرنا بعد ذلك أن لديه       

وها نحن نشهد حاليا المرحلة األولى من انتقال هذا المفهوم للسالم االقتصادي، مـن النطـاق                 . التطبيق
زعيم حـزب الليكـود،     ) ٨/١٠/٢٠٠٨(وذلك حين أعلن بنيامين نتنياهو      . ق اإلسرائيلي الدولي إلى النطا  

والمرشح األوفر حظا لكي يصبح رئيس وزراء إسرائيل بعد االنتخابات المقبلة، في مقابلة مع صـحيفة                
يعتـزم  إنه ال يريد وقف المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية، ولكنه           "البريطانية،  " فايننشال تايمز "

وسيركز بدال من ذلك    . تحويل االهتمام بعيدا عن التوصل إلى تسوية شاملة تهدف إلى قيام دولة فلسطينية            
إنـه ال   "وقال نتنيـاهو    ". على اتخاذ خطوات عملية هدفها تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة          

لقد كـان   ". ؤدي إلى تحقيق السالم   يعتقد أن السالم سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية، ولكن الرفاهية هي التي ت           
نتنياهو طوال حياته السياسية رافضا للحلول السلمية التفاوضية، وكان يفتقد دائما إلى الحجة المقنعة فـي                
مداوالته مع المسؤولين الدوليين، ولكن رئيس وزراء بريطانيا وضع في فم نتنياهو الحجة المقنعة لرفض               

ل الحديث عن السالم االقٌتصادي أوال، وربما يـصبح لـه أنـصار             السالم والتسويات السياسية، من خال    
  .ومؤيدون في أروقة السياسة األوروبية واألميركية

ماذا سيكون موقف القوى الدولية الفاعلة في سياسة الشرق األوسط          : والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا     
لمتحدة بالذات، وهي علنا، على األقل،      إزاء توجه إسرائيلي من هذا النوع؟ ماذا سيكون موقف الواليات ا          

راعية مشروع السالم والتفاوض والدولة الفلسطينية؟ ال بـد أن نالحـظ هنـا واقـع األزمـة الماليـة                    
واالقتصادية التي تواجهها الواليات المتحدة األميركية، إنها بإجماع المحللين االقتـصاديين الرأسـماليين             

وكلمة النجـاح هنـا     . بيرة، وإلى تعاون دولي لمواجهتها بنجاح     أزمة كبيرة وخانقة وتحتاج إلى جهود ك      
وإضافة إلى هذه األزمة االقتصادية الخانقة، والتـي      . تعني أزمة خانقة تمتد إلى خمس سنوات على األقل        

تخيم بظلها األسود على العالم كله، فإن السياسة األميركية الخارجية تواجه أزمات حادة، ربمـا كانـت                 
. زمة أفغانستان، حيث انتهت الحرب من أجل القضاء على طالبان إلى طلب التفاوض معها             أبرزها اآلن أ  

وهناك أزمة مماثلة ميدانها العراق، حيث األمور مرشحة لحروب أهلية مختلفة الدوافع، تجبـر القـوات                
ـ  . األميركية على البقاء لضبط الوضع األمني، مع ما يعنيه ذلك من تبعات مالية كبيـرة     ات وهنـاك أزم

تمرد إيران على السياسة األميركية، وعودة كوريا الـشمالية للتمـرد علـى الـسياسة     : أخرى من نوع  
فهل ستكون الواليات المتحدة األميركية، في ظل هذه األزمة االقتصادية، وفـي ظـل هـذه                .. األميركية

ط على إسـرائيل    األزمات السياسية والعسكرية التي تواجهها، قادرة أو حريصة أو مهتمة بممارسة ضغ           
من أجل تغيير مسارها السياسي، أم أنها ستجد في إسرائيل قاعدة عسكرية قوية تحتاج إليها لتكـون أداة                  
من أدوات سيطرتها في منطقة الشرق األوسط، مع ما يعنيه ذلك من مسايرة لها، وإلغاء لمنطق الضغط                 

  عليها، كما كان الحال طويال بينهما؟
ستمر النهج األميركي الذي يترك إلسرائيل أن تحدد بنفسها نوع السالم الـذي             أي أن ي  .. األرجح هو هذا  

وسيستمر هذا األمر لسنوات مقبلـة، هـي        . تريده، وحجم األرض الفلسطينية التي تريد االستيالء عليها       
أما أثناء األزمة، فلن يشهد الشرق األوسـط، ولـن          . سنوات األزمة االقتصادية حتى يمكن الخروج منها      

 العالقات العربية ـ اإلسرائيلية أية تسويات منشودة، بل ربما يزداد التهديد اإلسرائيلي للفلسطينيين  تشهد
  .وللعرب، كجزء من خدمات إسرائيل للسياسة األميركية

وهذا هو بالذات الظرف الذي يستدعي إحداث تغيير جوهري في الـسياسة العربيـة، وإحـداث تغييـر                  
  .جوهري في السياسة الفلسطينية
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التغيير الجوهري العربي المطلوب هو أن يعلن العرب، وعبر قمة عربية مثال، أن رفض إسرائيل للسالم             
يعفي العرب من السالم كخيار استراتيجي لهم، مع ما يتولد عن ذلك من نتائج كبيرة على صعيد البنـاء                   

من تغير في لغة الخطاب     االقتصادي والبناء العسكري لكل دولة عربية على حدة، ومع ما يتولد عن ذلك              
  .العربي الدولي

أما التغير الجوهري الفلسطيني المطلوب فهو اإلعالن عن وقف التفاوض مع إسرائيل، واإلعالن عن أن               
العودة إلى التفاوض مرهونة بإعالن إسرائيل الموافقة على الهدف النهائي للتفاوض، وهـو االنـسحاب               

 وإزالة كل تغيير استيطاني فيها ألنه مغاير للقانون الدولي،          ،١٩٦٧الكامل من األراضي التي احتلت عام       
انسحاب إسرائيلي كامل وسيادة فلسطينية كاملة، وذلك من أجـل التخلـي            : مع رفع شعار فلسطيني يقول    

أما ما سيلي ذلك فهـو أن       . نهائيا عن نظرية تبادل األراضي المشؤومة التي تبرر االحتالل واالستيطان         
 إلى مقاومة جماعية لالحتالل اإلسرائيلي، يتذكر العالم من خاللهـا قـضية فلـسطين               يعود الفلسطينيون 

وهو إما أن   . أما من خالل التفاوض الدائر فإن العالم يتذكر فلسطين ولكنه ال يتعامل معها            . ويتعامل معها 
  .يترك األمر إلسرائيل، وإما أن يخترع نظريات السالم االقتصادي

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  التي يحاولون اختطافها" الدولة" .٣٨

  محمد السعيد ادريس
تعاني األوضاع السياسية العربية من أزمات كثيرة ومتنوعة وهذا شيء طبيعي إلى حد ما، مقارنة بدول                
ومجتمعات أخرى في العالم تشبه عالمنا العربي في مستويات تطوره السياسي واالقتصادي واالجتماعي             

التي تتعارض مع كل مـا      " األزمات الشاذة "ين هذه األزمات ما يمكن وصفه ب      والثقافي، لكن هناك من ب    
أزمة إدارة الـصراع    "هو مألوف من األزمات األخرى، يأتي في مقدمة هذه األزمات ما يمكن وصفه ب             

وكلمة الداخلي هنا تعني الصراع داخل البلد العربي الواحد كما تعني الـصراع بـين               ". السياسي الداخلي 
  .ة ودولة عربية أخرىدولة عربي

وإذا كان الشذوذ يعني كل ما هو غير مألوف وغريب فإنه يشمل في هذه األزمة المدى الذي يصل إليـه                    
ذلك النوع من الصراعات، والوسائل التي يمكن اللجوء إليها في إدارته، وهو صراع يدور باألساس بين                

دولة العربية الواحـدة أو داخـل دولتـين         في داخل ال  " واإلخوةاألشقاء  "من يمكن وصفهم، افتراضاً، ب    
فإذا كانت الخالفات بين األشقاء أمراً طبيعياً، فإن المدى الذي يجب أال تتجاوزه هـذه               . عربيتين أو أكثر  

الخالفات، حتى لو تحولت إلى صراعات، واألدوات واألساليب التي تستخدم فيها، يجب أن يبقـى فـي                 
األشقاء، ولكن أن تتجاوز بكثير هذه الصراعات ما بين         " عاتصرا"أو  " خالفات"حدود ما يمكن وصفه ب    

  .العرب وأعدائهم فهنا يكون الشذوذ
نظرة سريعة على إدارة العملية السياسية الداخلية في كثير من الدول العربية، ورؤيـة كيـف تتعامـل                  

مليـة الـسياسية    الحكومات والسلطات األمنية مع األفراد والجماعات المختلفة معها حول إدارة هـذه الع            
التعذيب الوحشي، والقتل، واإلقصاء والعزل السياسي، والسؤال من        : تفضح إلى أي مدى يحدث التجاوز     

من أجل السلطة والثروة والجاه، واألنانية المفرطة، والغـرور         : أجل ماذا؟ عادة ما تكون اإلجابة بسيطة      
  .واالستعالء الذي يقود إلى االستبداد

لعربية، ويحدث مثله بين الدول العربية، وال يحدث مثله بين أي دولـة عربيـة               يحدث هذا داخل الدول ا    
ودولة أخرى غير عربية يمكن توصيفها ضمن دائرة األعداء، حتى أصبح العرب على عكس ما وصف                

، فقد  "أشداء على الكفار رحماء بينهم    "القرآن الكريم رسوله محمداً صلى اهللا عليه وسلم وصحابته األخيار           
السلطة وغوايتها، واالستئثار   : واألسباب هي نفسها  . العرب أشداء على أنفسهم رحماء على عدوهم      أصبح  
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فحرص كل حاكم على أن يبقى حاكماً يدفعه للشك في كل من حوله سواء داخل دولته أو في الدول                   . بها
  .العربية المجاورة، ويدفعه إلى تدمير كل من يشك فيهم والتآمر عليهم

، فقبل أن تولد الدولة استـشرى هـذا         "الثورة الفلسطينية " الداء العربي وصل مبكراً إلى       المصيبة أن هذا  
إلى صراع فلسطيني   " اإلسرائيلي "-الداء الصراعي بين الفصائل الفلسطينية، وتحول الصراع الفلسطيني         

 تـدمير    فلسطيني، على نحو ما يحدث اآلن من تسابق على التدمير المتبادل بين حركتي فتح وحماس،               -
لبعض المؤسسات إلى تدمير ما بقي مـن الحقـوق الفلـسطينية واآلمـال              " شرعية"يتجاوز ما بقي من     

  .الفلسطينية
منذ أسابيع قليلة تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحيفة إسرائيلية عن تنازله، ببساطة شـديدة،               

يعني تدميرها، وقال إنـه     " سرائيلإ"، وقال إن عودة خمسة ماليين الجئ فلسطيني إلى          "حق العودة "عن  
يدرك ذلك ويقبل بعودة بعض هؤالء الالجئين، على أن يعوض اآلخرون، ومن يريد منهم أن يعود فلـه                  

يقول ذلك وهو يعلم أن هناك جهوداً جبارة تبذلها مؤسسات صـهيونية            ". الدولة الفلسطينية "أن يعود إلى    
مازن هذا التنازل؟ اإلجابة قد تكـون        ي مقابل ماذا يقدم أبو    ف". إسرائيل"وغربية لعودة ماليين اليهود إلى      

مقابل تحقيق وعد الدولة الفلسطينية، وقد يكون هذا صحيحاً، لكن السبب األهم أن يكون هـو الـشخص                  
  .ليكون على رأس هذه الدولة" إسرائيل"من جانب : المؤتمن

 ٢٠١٠كانون الثاني عام    / يساً إلى يناير  لذلك هو يسعى إلى تمديد رئاسته عاماً آخر ويطالب بأن يبقى رئ           
 كي تجري االنتخابات الرئاسية والتشريعية معاً وفي وقـت واحـد،       ،٢٠٠٩كانون الثاني   / بدالً من يناير  

 عام إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع        ٢٠٠٩ولماذا التأجيل؟ واإلجابة أنه يراهن على أن يكون عام          
 يكون هو وحركة فتح الفائزين بالرئاسة والمجلس        ٢٠١٠ديد عام   غزة، وحين يأتي موعد االنتخابات الج     

  .التشريعي معاً
مازن بحل المجلس التشريعي وإعالن      وللضغط على حركة حماس لقبول التمديد تهدد السلطة برئاسة أبو         

 حكـم   ما يعني محاصرته دولياً وسياسياً واقتصادياً وتجارياً وعسكرياً إلسقاط        " إقليماً متمرداً "قطاع غزة   
  .حماس نهائياً

علـى  " اإلسرائيلية"وعلى الجانب اآلخر، نلحظ عالقات التعاون الحميم بين السلطة الفلسطينية والحكومة            
نحو ما كشف وزير خارجية السلطة في حكومة تسيير األعمال الوزير رياض المالكي الذي شارك منـذ                 

  ".التهديدات األمنية"لبحث " اإلسرائيلية"أيام قليلة في مؤتمر نظمته وزارة الخارجية 
وزير فلسطيني يشارك في مؤتمر هدفه البحث في سبل حماية األمن اإلسرائيلي، ليس هذا فقط بل إن ما                  

ففي خطابه أمام هذا المؤتمر تحدث أوالً       . جاء على لسانه يكشف بعض ما هو خفي من أسرار ومصائب          
تحسن التعـاون   "لكنه تناول بعد ذلك جوانب      ". ليةاإلسرائي"عن اآلثار السيئة الستمرار سياسة االستيطان       

  ".مع السلطات اإلسرائيلية خاصة في التنسيق األمني
   إسرائيلي ضد من؟-تعاون وتنسيق أمني فلسطيني 

رأينا في هذا العام عالقة عمل ممتازة ومتطورة بين القيادتين والحكومتين، وهو شيء يجـب               : "ويضيف
هذه العالقة على المستوى السياسي، ولكن أيضاً على المستوى األمني،          و. النظر إليه بإعجاب، وتشجيعه   

  "!وهذا مهم جداً، ال يوجد أي مانع أو سبب لعدم التعاون
  مع الكيان الصهيوني، وزير فلسطيني؟" الممتاز"من يصدق أن من يطالب بهذا التعاون السياسي واألمني 

لسطينية؟ ربما، لكن هذه الدولة حدد وزير الخارجيـة         نعم، هو وزير فلسطيني، ولماذا من أجل الدولة الف        
  ".لتأمين أمن إسرائيل"الفرنسي برنارد كوشنير وأمام المؤتمر نفسه أنها مطلوبة 

  دولة عميلة إذن؟
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هذه هي الحقيقة التي يريدون إقامة تلك الدولة من أجلها، وهي بذلك لن تكون دولة مـن أجـل الـشعب                     
سطيني بل دولة لمن يحكمونها بغض النظر، عمـا إذا كانـت لـشعبها أم               الفلسطيني أو دولة للشعب الفل    

  .ألعدائه
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ؟)مفاوضات.. الحياة(؟ هل؟ حقاً .٣٩

  أسعد عبد الرحمن. د
.. الحيـاة : كتاب جديد من تأليف الدكتور صائب عريقـات بعنـوان         : أجبته. ماذا تقرأ؟ : بادرني صديق 

طبعا، أصبحت المفاوضات، بالنـسبة لهـم،       : لحظة، ارتفع صوت الصديق معلقا    عند هذه ال  . مفاوضات
نحن نتحـدث   : لحظتئذ، داعبت الصديق قائال   !! هدف الحياة وأسلوبها دون أي مراعاة لكونها باتت عبثية        

  .دعنا نقرأ الكتاب؟ يا أخي؟ ثم نحكم عليه!! سياسة) قلبتها(عن كتاب علمي وأنت 
الكتاب يبحث في تبـاين     : ال الدقيق في سطور الحياة مفاوضات، ألخص فأقول       أما وقد انتهيت من التجو    

 مـصالح   االعتبـار العوامل المشتركة للسلوك التفاوضي اإلنساني من خالل وسائل وأساليب تأخذ بعين            
أطراف التفاوض وتطلعاتها ومخاوفها من خالل مفاوضات هدفها تأسيس العوامل المشتركة بين البـشر              

وبذلك، يعطي الكتاب قارئه خلفية ثقافية ألسـس        . ون محل الخصام، والسالم محل الصراع     إلحالل التعا 
المفاوضات، وركائزها، وخصائصها، وكيفية إعداد الوفود التفاوضية، والتحضير للمفاوضات، وإعـداد           

عريقـات  . وفي كل هذا، يقـدم د     . جداول األعمال، وعقد االجتماعات، والتعامل مع الرؤساء في العمل        
الحيـاة  : أمثلة فردية تطبيقية لقضايا تتعلق بحياتنا اليومية، وممارساتنا فيها، مطلقا قانونـا خاصـا بـه               

وهذا قانون فيه الصراع، والجـدل، والمخـاطرات، والحلـول، والتـسويات، والحـرص،              . مفاوضات
ضات أمـر أشـبه     عريقات لقارئه أن كون الحياة مفاو     . يوحي د . والتنازالت، وأخيراً التكيف واالتفاقيات   

تعديٌل، أو تبديٌل   ) على رأي هيجل  (بقوانين الوجود والمفاوضات ينتج عنها اتفاقيات، ينتظرها؟ في زمن؟          
وليس بالضرورة مضمونه وهـذا     (أو إلغاء حسب مصالح األطراف الموقعة، نالحظ أن مرجعية الكتاب           

سـها وخبرهـا المؤلـف بوصـفه        هي نتاج التجربة التفاوضية الخاصة التي مار      ) ما سنعرض له الحقا   
 بحيث ظهر الكتاب كجهد مميز في مجال تخـصص   -مفاوضاً فلسطينياً؟ بل ضمن قمة الهرم التفاوضي        

ولما كانت مكتباتنا الدبلوماسية، والتعليمية، واالجتماعية، والثقافية تفتقر إلى دراسات في مجال            . المؤلف
ا البحث العلمي ليـسهم بتأسـيس نظريـات فـي           نظريات إدارة الصراع أو إدارة المفاوضات، جاء هذ       

  .الموضوعين، ويسد ثغرات في مجاليهما
بقراءة ) مؤقتاً(من كان وقته ضيقاً أو على عجلة من أمره بحيث ال يستطيع قراءة الكتاب، يمكنه االكتفاء                 

وهذه . هاالبنود الخمسين التي تشكل قواعد مهمة في أية مفاوضات مهما كانت طبيعتها، وشكلها، ومكونات             
ومحاولة وضع دراسات العلوم االجتماعية فـي مختبـرات         . ٢١٠ إلى   ٢٠٦القواعد ترد في الصفحات     

هي عملية مهمة ومطلوبـة لتأهيـل الدارسـين         ) مثلها مثل مواد األحياء، والفيزياء، والكيمياء     (التدريب  
مساق نمـوذج   (المؤلف   وكم كان اختيار  . الشباب عند خوض غمار الحياة العملية في السياسة والمجتمع        

رائقاً وناجحاً بدءاً من إعداد األوراق البحثية ذات العالقـة بمرجعياتهـا الكثيـرة              ) القمة العربية وقادتها  
 إلـى   ٢٢٢الصفحات  (والمتباينة في مراحلها وتطوراتها، وانتهاء في انفتاح المساق للجمهور والصحافة           

  .، وفي هذا كله، إنجاز إضافي)٢٣١
لف لم يعط نبذة شافية حول السلوك التفاوضي األمريكي كوسيط وكطرف ثالث بين الوفـد               غير أن المؤ  

هنـا، يقـول المؤلـف فـي        . المفاوض لدولة االحتالل والوفد المفاوض الفلسطيني منذ بداية التسعينيات        
صفحات مهمة المضمون والمغزى ما خالصته أن المفاوض األمريكي يتعلم العناصر الـسبعة المكونـة               

والبـدائل، وأن المفاوضـات     ... المصالح، الخيارات، الشرعية، العالقة، االتصال، االلتزام     : فاوضاتللم
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وفي حين يسير المفاوض األمريكي مهتدياً بتلك العناصر في مفاوضاته مع           ! ترتكز على قاعدة المصالح   
فأسـلوب الوفـد    . كل الدول، فإنه مع الفلسطينيين ال يضع أيا من تلك العناصر على طاولة المفاوضات             

وليس علـى قاعـدة مـا هـو     (!!!) األمريكي التفاوضي مع الفلسطينيين يرتكز على قاعدة ما هو ممكن    
إلى متى سيوافق الطرف الفلسطيني على هكذا وسـيط، ومـا           : والسؤال الذي نساق إليه هو    !!! مطلوب

 في إيجاد بديل    واإلسالميةعربية  العمل؟ وهذه، طبعا، مسؤولية القيادات الفلسطينية، بل مسؤولية األمتين ال         
  .عن المفاوضات الحالية المجحفة

ويبقى التمني أن يقدم    . ذلكم، فعال، هو السؤال المطروح في ثنايا ما وراء السطور في هذه الدراسة القيمة             
الدكتور عريقات، إلى جانب نماذج وتطبيقات لطلبته تتعلق بقضايا حياتنا اليومية، نماذج وتطبيقات أكثر              

أوضح يأخذها من يوميات وتفاصيل ومخاطر المفاوضات الحقيقية التي شـارك فيهـا مـع الطـرف                 و
أن مثال قـضية طـالق عـادل      ) أكثر من غيره وعبر معاناة قاسية يخوضها      (فالمؤلف يعرف   . اليهودي

ونموذج مفاوضات من   . ومنى تحتاج لمفاوضات غير مفاوضات قبول أو رفض الوساطة األمريكية مثال          
هي غير المفاوضات مع طـرف اسـتعماري   ) صائب. ومن يعرف ذلك أكثر من د(ستئجار منزل   أجل ا 

إن خبرة المؤلف الفنية ومعرفته باألسرار في هـذا النطـاق هائلـة،             . صادر البالد وال يزال يذبح العباد     
  .القادمة) أو طبعاته(المرجع في طبعته /وفعال نتمنى لو أنها تنعكس أكثر على مادة هذا الكتاب

  ١٢/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  :كاريكاتير .٤٠

  

  
  ١٢/١٠/٢٠٠٨الدستور األردنية 


