
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هآرتس تتحدث عن خالفات حادة بين فتح وفياض
  قدومي من مهماته الخارجيةبتجريد العباس أنباء عن قيام 

  حماس تستعد لتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة بحق ناشطي فتح في غزة: "وفا"
   لمشعلحماس تنفي ما رددته بعض وسائل اإلعالم حول كون غازي الجبالي مستشاراً

  نصف مليار يورو حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني: المفوضية األوروبية
   الثقة بين الجانبينطينيين لبناء جسورلقاءات بين معلمين إسرائيليين وفلس

 علىت إسرائيل عرض:هآرتس
 إعادة بناء  الفلسطينيةالسلطة
   وزاراتثالث

 ٣ص ... 
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    :السلطة
 ٣  قدومي من مهماته الخارجيةبتجريد العباس أنباء عن قيام  .٢
  ٤  نواب التغيير واإلصالح يطالبون بصرف مستحقات األسرى دون تمييز .٣
 ٤  مرهون بالضمانات األمريكيةالخريف مؤتمر نجاح : حمنعبد الر .٤
 ٤ لمفاوضات النهائيةاتشكل أساس التي ستتم صياغتها  الفلسطينية اإلسرائيليةالوثيقة : قريع .٥
 ٤  ياتفاق على عودة الجبالي لرام اهللا طواعية والمثول أمام القضاء الفلسطين .٦
 ٥   هآرتس تتحدث عن خالفات حادة بين فتح وفياض .٧
 ٥    القوة التنفيذية تقتحم منزل المشهراوي في غزة .٨
 ٥  شعث ال يستبعد تأجيل لقاء الخريف .٩
 ٥   يتلقون أوامرهم من رام اهللاتمنفذو االنفجارا: غزةوزارة الداخلية في  .١٠
 ٦ تصرف رواتب موظفي الضابطة الزراعية والمنقذين البحريين هنية حكومة .١١
  ٦  فتح وحماس وثيقة السالم واستفتاؤها المزمع ساحة جديدة للصدام بين .١٢
    

    :المقاومة
 ٧   تحذّر من لقاء الخريفالشعبيةالجبهة  .١٣
 ٧  حماس تستعد لتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة بحق ناشطي فتح في غزة: "وفا" .١٤
 ٧  الضفة قتحام مساجدين من حماس وتواصل اعلمعناصر من فتح تختطف م: قدس برس .١٥
 ٧  حماس تنفي أنباء عن طلبها لقاء عباس .١٦
 ٧ "غير شرعي" دون دعوة من منظمة التحرير أمرمؤتمر فلسطيني عقد أي  :"فتح" .١٧
 ٨   لمشعلاًحماس تنفي ما رددته بعض وسائل اإلعالم حول كون غازي الجبالي مستشار .١٨
 ٨  تمام صفقة األسرى جهة إلةال اتصاالت مع أي: "لجان المقاومة" .١٩
 ٨  غزة وقوات االحتالل في نابلسل صدىفلسطينية تتال المقاومة .٢٠
 ٨   قبل عيد الفطرر البارد إلى نه عائلة فلسطينية ستعودألف: أبو العينين .٢١
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  نائبة اسرائيلية تطالب اولمرت بإقالة ليبرمان من الحكومة .٢٢
 ٩  ضرب البارجة اإلسرائيلية بحرب لبنان غطى على عملية ضد حزب اهللا .٢٣
 ٩  نجحت في التشويش على رادارات روسية إشترتها سورية وإيراناالسرائيلية  الغارة .٢٤
    

    :األرض، الشعب
 ٩   على الحدود السورية العراقيةفي مخيم لالجئين فلسطينيين بحروق ٣إصابة  .٢٥
 ٩   الثقة بين الجانبيناء جسورلقاءات بين معلمين إسرائيليين وفلسطينيين لبن .٢٦
١٠   على المجتمع حقيقياًشكل خطراًيانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في األراضي الفلسطينية  .٢٧
١٠   لصالح الجدار واالستيطانمناطق مقدسيةالف دونم من آ ١٠االحتالل سلخ : تقرير .٢٨
   

   : األردن
١٠  تشارك في ملتقى القدس الدولي أردنية هيئة ومنظمة مجتمع مدني ونقابات واتحادات٢٣ .٢٩
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   :لبنان
١١  في لبنان للتباحث حول الشأن الفلسطينيقباني التقى ممثل حماس  .٣٠
   

   :عربي، إسالمي
١١  قطاع غزة لتهريب السالح واالموال إلى عن نفقمصر تكشف : يديعوت احرونوت .٣١
   

   :دولي
١١ نصف مليار يورو حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني: المفوضية األوروبية .٣٢

   
    :مقاالت
١٣ بالل الحسن...  الفهم اإلسرائيليضغط أميركي لتكريس: مؤتمر الخريف .٣٣
١٥ عدنان السيد حسين  . د... غير محدد المعالم " اجتماع" .٣٤
١٦  وحيد عبد المجيد    ... !العرب المعتدلون بين مؤتمر السالم ونذر الحرب .٣٥
١٨  منير شفيق   ... الدولي أجندة أولمرتأجندة المؤتمر  .٣٦
٢٠  حسن نافعة... كوندوليزا تصر على استدراج العرب للمصيدة .٣٧
٢٢  حسن البراري. د... أزمة القيادة .٣٨
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
   وزاراتثالث إعادة بناء  الفلسطينية السلطة علىت إسرائيل عرض:هآرتس .١

سرائيل قد عرضت في اجتماع الدول المانحة الذي عقد سـبتمبر           اكشفت هآرتس أمس، عن أن       :رام اهللا 
حيـث  . الماضي، على السلطه الفلسطينية إعادة بناء ثالث وزارات هي العدل والصحة ووزارة الماليـة             

حامين وقضاة من السلطة الفلسطينية، والمساعدة في إعـادة بنـاء           تقوم وزارة العدل اإلسرائيلية بتأهيل م     
مكتب المدعي العام الفلسطيني، والتعاون بين إسرائيل والسلطة في مجاالت تطبيق القـوانين المختلفـة،               

أما على الصعيد المالي فقد عرضت أن تقوم وزارة المالية اإلسرائيلية            .والتأكيد على محاربة المخدرات   
بما يتعلق بإعداد الميزانيات والمراقبة المالية والشفافية، وبناء قسم الميزانيات وتشكيل الهيئات            بالمساعدة  

خـشية  على العرض    أن الجانب الفلسطيني لم يرد       إال. المالية الخاصة بالوزارة، وكيفية تقديم العطاءات     
  .إثارة االنتقادات الداخلية

  ٧/١٠/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 
  
  قدومي من مهماته الخارجيةبتجريد العباس م أنباء عن قيا .٢

أفادت مصادر فلسطينية أن محمود عباس الذي ثبت أخيرا رياض المالكي قائمـاً             :  رشيد خشانة  -تونس  
بأعمال وزير الخارجية، وجه رسالة إلى جميع الدول أشعرها فيها بأن وزير الخارجية في السلطة هـو                 

. قدومي من مهماتـه الخارجيـة     الي الخارج، ما يعني تجريد فاروق       الذي يمثل الديبلوماسية الفلسطينية ف    
لجأ الى تلك الصيغة أمالً ببت الصراع على الصالحيات الذي بلغ أشده لدى تولي ناصر القدوة،                هو قد   و

هـذه  إال أن    .حقيبة الخارجية في السلطة الفلسطينية، وهو صراع عاد في شكل أقوى مع الوزير الحالي             
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قدومي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب       ال مع    عباس هورا غير مسبوق في عالقات    خطوة عكست تد  ال
  .أمين سر حركة فتح التي ينتمي عباس لقيادتها

 ٧/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
   واإلصالح يطالبون بصرف مستحقات األسرى دون تمييزالتغييرنواب  .٣

مستحقات األسـرى   طالب نواب حماس المختطفون في سجن مجدو وزارة األسرى والمحررين بصرف            
  .جميعا دون تمييز بينهم على أساس االنتماء الحزبي والفصائلي

وقال النواب في رسالة سربها أسير أطلق سراحه من سجن مجدو أن بحوزتهم معلومات دقيقـة حـول                  
حرمان أسرى حماس ومن بينهم نواب المجلس التشريعي أنفسهم في عدد من السجون ومن بينها سـجن                 

هذه المخصصات ليست لرفاهية األسير وال لكماليات حياته البائسة         :" هم مؤكدين أن    مجدو من مخصصات  
وأكد النواب المختطفون    ".وإنما لتزويده بأساسيات الحياة من مأكل ومشرب ومستلزمات صحية وحياتية         

في رسالتهم أن على المسئولين في وزارة األسرى الفلسطينية التعامل مع ملـف األسـرى والمعتقلـين                 
  .اعتباره ملفا وطنيا عاما ال يقبل التجزئة والتفريق على أساس االنتماء الحزبي والسياسيب

٦/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب  
  
  مرهون بالضمانات األمريكيةالخريف نجاح مؤتمر : عبد الرحمن .٤

 الطرف الفلسطيني مصر علـى عقـد        أن السبت على    أمس حركة فتح    في احمد عبد الرحمن القيادي      أكد
  وأوضح . ينجح المؤتمر  أن ويأمل كله مع المؤتمر     الدولي المقرر الن المجتمع     ه موعد يفمؤتمر الخريف   

 التـي  األمريكيـة  نجاح المؤتمر مرهون بمدى الـضمانات  أن ٤٨ تصريح لموقع عرب  فيعبد الرحمن   
 هـذا   إلنجـاح  األمريكي الملعب   في الكرة اآلن    إلى أن  مشيرا   واإلسرائيليستعطى للطرفين الفلسطيني    

  .واإلسرائيلي اتفاق يرضى الطرفين الفلسطيني إلىمر الدولي والتوصل من خالله المؤت
٦/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب  

 
  لمفاوضات النهائيةاتشكل أساس التي ستتم صياغتها  الفلسطينية اإلسرائيليةالوثيقة : قريع .٥

ت مكتوبة، قال رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض أحمد قريع في تصريحا:  علي الصالح-  رام اهللا،لندن
 على صياغتها تشكل األساس الذي ستنطلق منه واإلسرائيلية الوثيقة التي ستعكف الطواقم الفلسطينية إن

فإذا كان عبارة عن كالم غامض فال .. المهم هو محتوى الوثيقة" قريع أضافو. المفاوضات النهائية
ن هذا ما نراه مفيدا لعملية السالم لزوم للوثيقة، أما إذا كانت وثيقة جدية تتضمن أسسا وأعمدة للحل فإ

 ."وما نعمل من أجله
٧/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط   

 
  اتفاق على عودة الجبالي لرام اهللا طواعية والمثول أمام القضاء الفلسطيني .٦

  مصادر قريبة من دوائر صنع القرار الفلسطيني في رام اهللا، أن اتفاقاًذكرت : الرياض،تركي الصهيل
 قائد الشرطة الفلسطينية السابق، والقضاء الفلسطيني، يتم ،ين اللواء غازي الجبالي بإليهجرى التوصل 

   .بموجبه عودة األول لرام اهللا طواعية، والمثول أمام القضاء لمواجهة تهم الفساد المنسوبة إليه
اعتقال من جانبه نفى اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية السعودية أن يكون قد تم 

وقال إن الجبالي لم يعتقل منذ وصوله في الثاني عشر من . قائد الشرطة الفلسطينية السابق غازي الجبالي
  .رمضان حتى مغادرته األراضي السعودية أمس

٧/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط   
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  هآرتس تتحدث عن خالفات حادة بين فتح وفياض .٧

خالف كبير بـين    " عن وجود    أمسئيلية النقاب   اإلسرا" هآرتس"كشفت صحيفة   :  د ب أ   -القدس المحتلة   
وقالت إن عددا كبيرا مـن       ". قادة الحركة في الحكومة التي شكلها      إشراكسالم فياض وحركة فتح، لعدم      

ونقلت الصحيفة   .كبار قادة فتح يحضرون إلى مكتب فياض بشكل مستمر لمحاولة تغيير تركيبة الحكومة            
قول في الوقت الذي يكون فيه الصراع مع حمـاس شـديداً أال             ليس من المع  "عن مسؤولي في فتح قولهم      

 أن خالفا بدأ يظهر أيضا بين الرئيس محمود عباس وفيـاض،            وأضافت". تمتلك فتح حقيبة وزارية مهمة    
. سـعدي الكرنـز   .خاصة بعد مقاطعته للقاء أولمرت، حيث ظهر بدال منه رئيس ديوان حكومة فياض د             

ادم بين فياض وقادة حركة فتح بسبب دوافع سياسية وتصميم فياض على            ق" االنفجار"وادعت الصحيفة أن    
الذي سينظر إليه عدد من قادة فتح بأنه ضربة فـي            ، األمر "غير حزبية "تشكيل حكومة مستقلة عن فتح      

   .حق فتح وزعيمها عباس، عالوة على ذلك فإن عباس منح فياض صالحياته التي منعها عن حماس
٧/١٠/٢٠٠٧الدستور   

 
  قوة التنفيذية تقتحم منزل المشهراوي في غزةال .٨

 قال مصدر في حركة فتح أن عناصر من حركة حماس والقوة التنفيذيـة التابعـة لهـا                  : د ب أ   -غزة  
. اقتحموا منزل سمير المشهراوي القيادي البارز في حركة فتح في قطاع غزة، وقاموا بعمليات تفتـيش               

ن شابا ينتمي للحركة سلم نفسه للجـيش اإلسـرائيلي          على صعيد متصل، قالت مصادر في حركة فتح إ        
 المـصادر   وأوضحت. الجمعة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في منطقة خانيونس جنوب القطاع           

سلم نفسه للجيش اإلسرائيلي هرباً من القوة التنفيذية التابعة لحركـة           " جالل أحمد القرا  "إن الشاب ويدعى    
بإلقاء عبوة ناسفة يدوية الصنع على منزل أحد أنصارها فـي           " القرا "من جهتها ، اتهمت حماس    . حماس

الذي أمن له الحماية بعد مالحقته على يد أفراد         "منطقة عبسان بخانيونس وتسليم نفسه للجيش اإلسرائيلي        
  ".القوة التنفيذية

٧/١٠/٢٠٠٧الدستور   
  
  شعث ال يستبعد تأجيل لقاء الخريف .٩

ئب نبيل شعث عن تشاؤمه من نتائج لقاء الخريف، ولـم يـستبعد تأجيلـه    أعرب النا : وكاالت -رام اهللا   
أنا غيـر متفائـل   "وقال في حديث نشرته أمس صحيفة الصباح التونسية         . "اإلسرائيلية"بسبب المماطالت   

، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب منها أن أمريكا تريد لهذا المؤتمر أن يكـون               "بالمرة بنتائج مؤتمر الخريف   
لكنه شدد بالمقابل   . ، فيما ال يريد األوروبيون والعرب إغضاب أمريكا       "إسرائيل"ى ال تغضب    محدودا حت 

لمخاطبة العالم، ولوضع كل مطالبه على      "على ضرورة مشاركة الجانب الفلسطيني في المؤتمر المرتقب         
  ."الطاولة

  ٧/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  قون أوامرهم من رام اهللا يتلتمنفذو االنفجارا: وزارة الداخلية في غزة .١٠
، أن  )٧/١٠(أعنت وزارة الداخلية، في حكومة تسيير األعمال برئاسة إسـماعيل هنيـة، فجـر األحـد                 

المنفلتـين والـذين    "الشرطة الفلسطينية تمكنت وفي ساعات الفجر من إلقاء القبض على ثالثة أفراد من              
 على شارع البحر فـي محافظـة خـان          يتبعون التيار الخياني في حركة فتح وهم يقومون بنصب عبوة         

  ". يونس
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بإلقاء القبض على بعض األفراد الـذين لهـم         "وأكدت الوزارة على أنّها قامت في األيام القليلة الماضية          
التحقيقـات  "عالقة مباشرة، أو صلة في األعمال الفوضوية التي حدثت في األيام الـسابقة، وقالـت إن                 

في قطـاع غـزة،     " فتح"لقّي أوامرهم من قبل بعض قيادات حركة        أظهرت أن هؤالء األفراد يقومون بت     
والذين يقومون بتمويل هذه العمليات اإلجرامية والتخطيط لها، وهذا تنفيذاً لألوامر التـي يتلقّونهـا مـن                 

  ". أمراء الحرب في رام اهللا
٧/١٠/٢٠٠٧عالم المركز الفلسطيني لإل  

  
  عية والمنقذين البحريينتصرف رواتب موظفي الضابطة الزرا هنية حكومة .١١

، صرف رواتـب    )٧/١٠(أعلن المهندس عالء الدين البطة، رئيس نقابة الموظفين، أنه سيتم اليوم األحد             
ودعا البطة العـاملين فـي الـضابطة الزراعيـة          . المنقذين البحريين والعاملين في الضابطة الزراعية     

ختلفة كل حسب منطقة سكناه ابتداًء مـن الـساعة          والمنقذين البحريين، للتوجه األحد إلي مواقع البريد الم       
أن حركة حماس قادرة رغم المقاطعة الدولية       "ويقول مسئولون صهاينة     .العاشرة صباحا الستالم الراتب   

والضغوط علي البنوك المحلية، على إدخال عشرات ماليين الدوالرات كل شهر إلـى غـزة بطرقهـا                 
  الخاصة

٧/١٠/٢٠٠٧عالم المركز الفلسطيني لإل  
  
  فتح وحماس وثيقة السالم واستفتاؤها المزمع ساحة جديدة للصدام بين .١٢

 -مع اقتراب المؤتمر الدولي للسالم وتزايد الحديث عـن وثيقـة فلـسطينية     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
 سـيكونان    الوثيقة واالسـتفتاء،   إسرائيلية ستطرح على المؤتمر وعلى استفتاء شعبي في فلسطين، بدا أن          

ففي حين أكد أحمد يوسف أن الوضع الفلسطيني غير مهيأ          . جديدة للصدام بين حركتي فتح وحماس     ساحة  
إلجراء مثل هذا االستفتاء، رأى نبيل عمرو أن حماس تساعد من اآلن فـصاعدا فـي خفـض الـسقف                    

وقال يوسف ان الجميع يعلم أن كل طموحات المشروع الـصهيوني            .الفلسطيني من المطالب المشروعة   
نتزاع أكبر مساحة من الضفة الغربية، والحديث يدور اآلن عن تطلع اإلسرائيليين لالستحواذ علـى               هي ا 
، محذراً من أن أي حلول ستكون على حساب الضفة إذا لـم يتـشبث الفلـسطينيون                 هامن أراضي % ٦٠

ور  عن مخاوفه ممـا يـد       معربا .١٩٦٧برؤيتهم التوافقية وهي التمسك بجميع األراضي التي احتلت في          
 .خلف الكواليس، خصوصاً أن االتفاقات التي تعقد ليست لها مراجعة من أي جهـة وطنيـة ذات خبـرة               

على الجانب اآلخر، قال عمرو ان عباس له الحق في اصدار مراسيم لها قوة القانون في ظـل تعطـل                    و
لى حمـاس،   وشن هجوما عنيفا ع    . اجراء استفتاء  هالمجلس التشريعي، مضيفا انه من هذا المنطق يحق ل        

، معتبـرا أن    ال يمكن استبعاد االنقسام الفلسطيني الداخلي عن االنقسام العام باألمة العربية          مشيرا إلى أنه    
ورغـم أنـه أقـر بـأن        . ثمن هذا االنقسام وثمن العالقة العلنية بين إيران وحماس        الفلسطينيين يدفعون   

 الى المؤتمر الـدولي     الذهاب أكديا،  المستقبل الفلسطيني يتوقف على حسم الصراع مع حماس حسما جد         
رغـم  و.  داخلون إلى ساحة صراع سياسي وليس لقبول هدايا        همقناعة بأن وتوقعات عالية،   بفي واشنطن،   

ذلك اقر بأن هناك اختالفا على اسم المؤتمر وعلى الجدول والصيغة والموضـوعات التـي سـيتناولها،                 
هزة ومستعدة لهدنة طويلة األمد مع اسرائيل من      رأى أن حماس جا   من جهة أخرى    و .وأيضا على الحلول  

 األمر  . لم تطلق قذيفة واحدة على إسرائيل منذ وصولها إلى السلطة          هانأدون ثمن سياسي حقيقي، مضيفا      
 وا من مبدأ عدم     رفض همإسرائيل حاولت فعالً إجراء اتصاالت، لكن     ، موضحا أن    أحمد يوسف الذي رفضه   

، لكن ليس في حال الفقـر       فأكد الجهوزية للقبول به   االستفتاء،  أما حول   . ينتعاطى سياسياً مع اإلسرائيلي   ال
  . ويتعرض فيه لظلم عال الفلسطينيشعبالالمدقع والعيش الضنك الذي يعاني منه 

 ٧/١٠/٢٠٠٧الحياة 
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   تحذّر من لقاء الخريفالشعبيةالجبهة  .١٣

المنـاورة األمريكيـة اإلسـرائيلية      أن  في بيان لها     الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      قالت: رامي دعيبس 
ستهدف اسـتمرار سياسـة     ت ،المكشوفة، والداعية لعقد مؤتمر دولي مبهم وغامض في تصوراته ورؤيته         

يـدل علـى عـدم      هـذا    الفتة إلى أن     . والقومية المشروعة  المماطلة والتضليل والتنكر لحقوقنا الوطنية    
 في المنطقة، بل مساعدة إسرائيل في التطبيع مع         مصداقية الواليات المتحدة في تحقيق سالم عادل وشامل       

بعض أطراف النظام الرسمي العربي، ومساعدة اإلدارة األمريكية في التخفيف من مأزقها فـي العـراق                
  .والمنطقة

  ٦/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  حماس تستعد لتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة بحق ناشطي فتح في غزة: "وفا" .١٤

ن ميليشيات حماس وزعت تعميماً على عدد من عناصرها لرصد أ ذكرت مصادر مطلعة :وفا – غزة
  المصادروأوضحت. هم واالستعداد لتنفيذ حملة اعتقاالت واسعة بحق،في قطاع غزة تحركات أبناء فتح

 . ن الحملة ستبدأ على أكثر تقدير بعد حلول عيد الفطر مباشرةأ
  ٧/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  الضفة قتحام مساجدين من حماس وتواصل اعلممعناصر من فتح تختطف : قدس برس .١٥

أفاد أهلي وشهود عيان أن مجموعات مسلحة تابعة لحركـة فـتح، ومدعومـة مـن الـسلطة                  : رام اهللا 
الفلسطينية، تواصل حملة من االعتقاالت واالختطاف بحق فلسطينيين محسوبين على حركة حماس فـي              

 ساعة الماضية   ٢٤ المجموعات اعتقلت خالل الـ      وبحسب شهود عيان وأهالي، فإن تلك     . الضفة الغربية 
  .في محافظتي الخليل وجنين" حماس" معلمين من أنصار ٣

 من   ساعة الماضية، عدداً   ٢٤أكد شهود عيان أن مجموعات مسلحة اقتحمت خالل الـ          ومن جهة أخرى،    
بحجة محاصـرة    أشهر،   ٣المساجد في الضفة الغربية، ضمن سلسلة من عمليات االقتحام بدأت منذ نحو             

وبحسب أحدث اإلحصاءات فإنه تم خالل األشهر الثالثة الماضية اقتحـام           . نشطاء ينتمون لحركة حماس   
  . خالل شهر رمضان المبارك في أنحاء الضفة، فيما شهدت عمليات االقتحام تصاعداً مسجدا٣٥ً

  ٦/١٠/٢٠٠٧ قدس برس
  
  حماس تنفي أنباء عن طلبها لقاء عباس .١٦

نباء التي تحدثت عن مطالب رسمية تقدمت بها قيـادات مـن            مس األ أحركة حماس   نفت  : أ.ب. د -غزة  
 حماس في بيان لهـا      أضافتو. الحركة في الضفة الغربية لعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس          

سيما أن أحالم الخريف تسيطر علـى       ال  . ..أن الحركة تدرك أن الرئيس عباس غير مهيأ للحوار حالياً         "
  ".لبه ولسانه وجوارحهعقله وق

  ٧/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
 "غير شرعي" دون دعوة من منظمة التحرير أمرمؤتمر فلسطيني عقد أي  :"فتح" .١٧

حمد عبد الرحمن األنباء عن مؤتمر كبير سيعقد في دمشق أ وصف الناطق باسم حركة فتح :يآ.بي.يو
وقال عبد الرحمن في بيان .  مختلقالشهر المقبل وتشارك فيه فصائل فلسطينية وقادة من فتح بأنه خبر

صحافي أمس إن أي مؤتمر فلسطيني شعبي أو رسمي أو فصائلي ال تدعو له منظمة التحرير الفلسطينية 
هو مؤتمر غير شرعي وال قيمة له، وال " ، بصفته رئيس اللجنة،ولجنتها التنفيذية والرئيس محمود عباس
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نقالبيين هم وراء هذه الفكرة في محاولة منهم لتعزيز اال"ن أوأضاف  ."يمكن إال أن يكون نقطة سلبية
  ."سلطتهم االنقالبية ليقولوا ان هناك من يؤيدنا في هذه العاصمة أو تلك

 ٧/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   لمشعلحماس تنفي ما رددته بعض وسائل اإلعالم حول كون غازي الجبالي مستشاراً .١٨

 يعمل مستشاراً لرئيس    جبالي رئيس الشرطة الفلسطينية سابقاً    السبت أن يكون غازى ال     نفت حركة حماس  
ال صحة لقدوم اللواء المتقاعد غازي الجبالي       "نه  إوقالت حماس فى بيان لها       .مكتبها السياسي خالد مشعل   

 عالقة تنظيمية تربط غازي الجبالي بحركة       أي عدم وجود     مؤكدة ."إلى السعودية برفقة األخ خالد مشعل     
  .حماس

  ٦/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  تمام صفقة األسرى جهة إلةال اتصاالت مع أي: "لجان المقاومة" .١٩

مس أن تكون اللجان قد شـاركت فـي أي           أ نفى قيادي بارز في لجان المقاومة الشعبية      : أ.ب. د – غزة  
  .وروبا، بشأن هذه القضيةأ  خصوصاً،اتصاالت كانت تجرى مع أي جانب

  ٧/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
  غزة وقوات االحتالل في نابلسل صدىة تتفلسطينيال المقاومة .٢٠

أعلنت أربع مجموعـات    : حسن مواسي ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في      ٧/١٠/٢٠٠٧المستقبل  أوردت  
فلسطينية، هي سرايا القدس، وكتائب القسام، وكتائب األقصى، وكتائب الـشهيد أبـو علـي مـصطفى،              

 مخيم بالطة بمدينة نـابلس التي اقتحمت االحتالل مسؤوليتها المشتركة عن تفجير عبوتين ناسفتين بقوات       
  .تفجيرالواعترفت إذاعة االحتالل بإصابة ثالثة من جنودها بجروح إثر عملية  .فجر أمس
كتائب القسام استهدفت دبابة    أن   حامد جاد نقالً عن مراسلها    غزة   من   ٧/١٠/٢٠٠٧ الغد األردنية    وأفادت

كمـا  . مسأت قذيفة رابعة على جرافة في محيط معبر المنطار          طلقأ قذائف هاون، فيما     ثالثسرائيلية ب إ
 . قذيفة هاون على قوة إسرائيلية جنوب معبر كيسوفيم في خان يـونس            ١٥علنت مسؤوليتها عن إطالق     أ

ذكرت و ، بعبوة ناسفة  "إسرائيلية"علنت كتائب المقاومة الوطنية مسؤوليتها عن استهداف سيارة جيب          أ كما
  .شرق بلدة القرارة، "إسرائيلية"ى مجموعاتها اشتبكت مع قوة حدإن أألوية الناصر 

  
   قبل عيد الفطر إلى نهر البارد عائلة فلسطينية ستعودألف: أبو العينين .٢١

 نحـو ألـف عائلـة        أن أكد أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينـين،          :  فادي البردان  -صور  
وربط أبو العينـين    . المخيم المذكور قبل حلول عيد الفطر     فلسطينية من أبناء مخيم نهر البارد ستعود إلى         

  .بين هذه العودة للنازحين وقرار الحكومة اللبنانية ورئيسها بأن العودة حتمية وإعادة إعمار المخيم ستتم
، "فـتح االسـالم   "بلعب دور مشبوه وقذر بتغطيتها ظـاهرة        " حماس"وإذ جدد أبو العينين اتهامه لحركة       

ها تشكيل قوة فلسطينية للقضاء على هذه العصابة، قال تعقيباً على ما جرى في مخيم المية                وبالتالي إفشال 
ومع هذا، نريد محاسبة    . لقد كان حادثاً فردياً وعرضياً    : "ومية قبل أيام وأدى إلى جرح لبناني وفلسطيني       

 ".مطلقي النار على يد ما أسماها بالعصابة االنقالبية
  ٧/١٠/٢٠٠٧المستقبل 
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 بة اسرائيلية تطالب اولمرت بإقالة ليبرمان من الحكومةنائ .٢٢
، يبرمانلمس بإقالة أ طالبت زهافا غالون من حزب ميريتس اليساري اولمرت :ب.ف. ا-القدس المحتلة 

 دعوى تدعمالتي السلمية  يش غفول  بعدما ادلى بتصريحات ضد حركة،الذي تتهمه بتهديد الديمقراطية
ضد الجنرال دورون الموغ الرتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع قضائية رفعت في بريطانيا 

بأنهم كابو ما يعني المعتقلين الذين كانوا يعملون لحساب النازيين في معسكرات حيث اتهمهم . غزة
دى الى اغتيال رابين في العام أ يذكر بالتحريض الذي هذاضافت ان التحريض على الكراهية أو .الموت
١٩٩٥.  

  ٧/١٠/٢٠٠٧اة الجديدة الحي
  

  ضرب البارجة اإلسرائيلية بحرب لبنان غطى على عملية ضد حزب اهللا .٢٣
كشف قائد سالح البحرية اإلسرائيلي األدميرال دافيد بن بعشت فـي مقابلـة أجرتهـا معـه يـديعوت                   

 ضـد    عن أن الكوماندو البحري اإلسرائيلي نفذ في اليوم الثالث لحرب لبنان الثانية، عمليـة              ،أحرونوت
 كمـا   ،حزب بينها مخازن ومقر قيادة وإغراق قـارب       لحزب اهللا تم خاللها تفجير وتدمير منشآت تابعة ل        

لكن قصف األخير للبارجة اإلسرائيلية قبالة شواطئ بيروت في الليلـة ذاتهـا             . نمقاتليالأصيب عدد من    
  .غطى على العملية

  ٦/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  لى رادارات روسية إشترتها سورية وإيراننجحت في التشويش عاالسرائيلية الغارة  .٢٤

سلط تقرير أميركي نشرته مجلة أفييشن ويك أمس مزيداً من الضوء علـى الغـارة االسـرائيلية                 : لندن
 إذ تبين أن للهجـوم أبعـاداً تتعلـق بنقـاط            .الغامضة على منشأة سورية في دير الزور الشهر الماضي        

ة الصنع، ألن المقاتالت االسرائيلية نجحت في التـشويش         الضعف في الدفاعات الجوية االيرانية الروسي     
على رادارات روسية الصنع عبر استخدام تكنولوجيا طورتها شركة سالح بريطانية واختبرهـا الجـيش        

لتقرير، فإن خبراء روس يعكفون حاليـاً علـى درس          لووفقاً   .األميركي في العراق وأفغانستان هذا العام     
روسيتين، إذ أن إيران طرحت تساؤالت حول هذا الخلل، خصوصاً أنهـا            لارادار  الأسباب فشل محطتي    

  .تملك منظومة الرادارات ذاتها، وقد تكون دفعت أيضاً ثمن تلك التي اشترتها سورية
  ٧/١٠/٢٠٠٧الحياة 

  
   على الحدود السورية العراقيةفي مخيم لالجئين فلسطينيين بحروق ٣إصابة  .٢٥

 جراء نشوب   ، حالة أخرى باختناق امس    ١٣يين بحروق وأكثر من     أصيب ثالثة فلسطين  :  د ب أ   -دمشق  
وذكـرت مـصادر فلـسطينية      . حريق في مخيم التنف في المنطقة العازلة بين الحدود السورية العراقية          

 من المخـيم    ، عائلة ١١ خيمة تأوي نحو     ٣٠ أسفر عن التهام     ،بالمخيم أن الحريق الذي لم يعلم سببه بعد       
  .١٠٠ر من البالغ عدد خيامه أكث

  ٧/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  

   الثقة بين الجانبينلقاءات بين معلمين إسرائيليين وفلسطينيين لبناء جسور .٢٦
يجتمع معلمون إسرائيليون وفلسطينيون بهدف اإلعداد لخطة تطبق في مدارس ثانوية في الجانبين تتركز              

ة من الجانبين ويحظـى علـى       ويدار المشروع من قبل منظمات أهلي      .في بناء جسور الثقة بين الجانبين     
 وتمولـه   ،رعاية دائرة التعاون الدولية في وزارة الخارجية اإلسرائيلية ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية           

في المرحلة الثانية من المشروع سيتم تنظيم ورشـات عمـل تطبـق فـي                و .نشاطاته الحكومة البولندية  
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قد لقـاءات بـين طـالب مـدارس فلـسطينية      في مرحلة متقدمة لعيه يخطط القائمون عل  كما   ،المدارس
  .وإسرائيلية

  ٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  على المجتمع حقيقياًشكل خطراًيانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في األراضي الفلسطينية  .٢٧

أكدت تقارير صادرة عن الهيئة الوطنية العليا للحد من انتشار المخدرات،  : كفاح زبون- رام اهللا
افة الى الدراسة التي قام بها جهاز اإلحصاء المركزي، تفاقم مشكلة المخدرات واالفات االجتماعية، اض

في االراضي الفلسطينية، الى حد انها اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الفلسطيني، من النواحي 
اطي،  الى تدني عمر المتعمع االشارةظاهرة ازديادا هذه الفقد شهدت  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 .لذلك حالة وفاة خالل العامين الماضيين، نتيجة ١٢٠ في حين سجلت.  عاما١٤ًحتى وصل الى سن 
 الى عدم  تلكحالة العجزمرجعة عجز السلطة الفلسطينية عن محاربة الظاهرة، بدورها وتنتقد التقارير 

يعتبر األساس في أي وجود قانون جنائي خاص بالمخدرات، اضافة الى افتقار السلطة الى مختبر جنائي 
قضية تتعلق بالمخدرات، هذا غير العراقيل التي تضعها السلطات االسرائيلية، خاصة في منطقتي ب وج 

  .تجارة وترويج المخدرات، لعدم وجود سلطة حقيقية فيها تعنى بالفلسطينيينالتي تكثر فيهما 
  ٧/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  لصالح الجدار واالستيطانناطق مقدسيةم آالف دونم من ١٠االحتالل سلخ : تقرير .٢٨

 االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، في تقريره لشهر رصد :وفا -القدس المحتلة 
 ، الماضي، بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان ومركز أبحاث األراضي٢٠٠٧أيلول 

بناء جدار ومصادرة األرض، التوسع االستيطاني،   ومن أبرزهاالعديد من انتهاكات االحتالل االسرائيلي
 دونماً من أراضي قرية بيت ٤٠٠٠يفصل خلفه ، ذكر أنه جدارال  وعلى صعيد.الفصل العنصري

 دونم من أراضي ٣٥٠٠ دونما منها ٦٠٠٠سوريك مزروعة معظمها بأشجار الزيتون، كما يعزل 
 من  أيضا دونماً مزروعة بأشجار الزيتون٤٠٠ل الجيب لصالح مستعمرة جبعون، إضافة إلى عز

من جهة أخرى، أوضح أن بلدية االحتالل في القدس هدمت  .أراضي الجديرة شمال غربي القدس
، فضال عن هدم بركسات سكنية ومزارع لألغنام لصالح جدار العزل، وغيرها من مسكنين لعائلتين

جدار، ال إلى رفع الرأي االستشاري الخاص بينيةفلسطدعا التقرير السلطة ال وقد .المنازل والمخازن
الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى هيئات األمم المتحدة للنظر فيه وتنفيذه، ودعوة إسرائيل إلى وقف 
سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها 

  .المواطنين األصليين
 ٧/١٠/٢٠٠٧ديدة الحياة الج

  
   تشارك في ملتقى القدس الدولي أردنية هيئة ومنظمة مجتمع مدني ونقابات واتحادات٢٣ .٢٩

 الحاج زكي الغول     القدس الدولي   اعلن رئيس اللجنة التحضيرية االردنية لملتقى      :محمد سويدان  - عمان
ادات تطوعيـة أردنيـة      هيئة ومنظمة مجتمع مدني والنقابات المهنية واتح       ٢٣أن   ،وأعضاء اللجنة امس  

سيشارك  حيث   . تشرين ثاني المقبل   ١٧-١٥ملتقى الذي يعقد في استنبول في الفترة ما بين          الفي  ستشارك  
يعقد بالتعاون ما بـين مؤسـسة القـدس         ، وهو س   شخصية دينية وسياسية ونقابية وحزبية     ٣٠٠اكثر من   

ة في العالم االسـالمي بالتـشاور مـع         الدولية ووقف تركيا للمنظمات التطوعية واتحاد المنظمات االهلي       
الشبكة العالمية للمؤسسات العاملة للقدس وعدد من الهيئات واالتحادات والشبكات ذات االمتداد العربـي              

ويطمح المنظمون، ان يشكل الملتقى تظاهرة عربية واسالمية ومسيحية وعالميـة،            .واالسالمي والعالمي 
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يهـدف الـى    هو  و .مختلف قارات العالم  من  ن سبعين بلدا     االف مشارك من اكثر م     ٥يشارك فيها نحو    
تثبيت مبدأ االحقية التاريخية للشعب العربي الفلسطيني في القدس والتأكيد علـى انهـا ومقدسـاتها ارث                 

  .انساني  يجعل من الدفاع عنها واجبا على االنسانية جمعاء
  ٧/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
 باحث حول الشأن الفلسطينيفي لبنان للتقباني التقى ممثل حماس  .٣٠

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني امس في دار الفتوى ممثل حماس في لبنان اسامة 
حمدان الذي اوضح ان اللقاء تناول الشأن الفلسطيني وما تعانيه القدس الى وضع مخيم نهر البارد وعودة 

 .من لبنانأن امنها هو من أ و،ر في المخيماتحرص على استمرار االستقراال كما أكد .النازحين اليه
معنيون بتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تعبر عن كل القوى والفصائل وأشار من جهة أخرى، إلى أنهم 

 تكون قادرة على ضبط األمور داخل المخيمات ورعاية الشؤون الفلسطينية وتنظيم ،الفلسطينية في لبنان
  . اللبنانية-العالقات الفلسطينية 

  ٧/١٠/٢٠٠٧النهار 
  
  قطاع غزة لتهريب السالح واالموال إلى عن نفقمصر تكشف : يديعوت احرونوت .٣١

 تم اعتقـال مـواطن   وقدكشفت قوات األمن المصرية، نفقا يعبر الحدود إلى قطاع غزة في منطقة رفح،         
ت الفلـسطينية   لتهريب المواد المتفجرة واألسلحة واألموال للتنظيمـا      ه، ذكر أنه يستخدم     مصري في داخل  

 النبأ، إلى أن السلطات المصرية قررت عدم         التي نقلت  يديعوت أحرونوت أشارت  و .قطاعالالمسلحة في   
  .إغالق النفق من أجل ضبط مهربين آخرين يقومون باستخدامه

  ٦/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  نصف مليار يورو حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني: المفوضية األوروبية .٣٢

 مجموع ما تم رصده منذ أن في ورقة حقائق، األوروبيةذكرت المفوضية  :لرؤوف أرناؤوطكتب عبد ا
 األوروبية مليون يورو، حيث كانت المفوضية ٥٠٩,٧٦ في تموز من العام الماضي بلغ اآللية هذه إنشاء

لعام مليون يورو صرفت خالل ا ٢٥٨  مليون يورو، منها٣٦٥,٥  بواقعاآلليةنفسها هي اكبر داعم لهذه 
 مليون يورو، ثم ٢٢,٨ مليون يورو، ثم بريطانيا بواقع ٤٠ في المرتبة الثانية بواقع ألمانياتلتها . الحالي

 مليون يورو، ١٤,٥ مليون يورو، وفرنسا بواقع ١٦ مليون يورو وهولندا بواقع ٢٠ اسبانيا بواقع
 مليون يورو، ٤,٩ويد بواقع  مليون يورو، والس٥,٦ مليون يورو، وكندا بواقع ٨,٥٥والنرويج بواقع 
 مليون ٢,٢ مليون يورو، ولوكسمبورغ بواقع ٢,٣ مليون يورو، وايطاليا بواقع ٢,٥وبلجيكا بواقع 

 مليون يورو، والنمسا وفنلندا وايرلندا بواقع مليون يورو لكل منها، ١,٥ يورو، وسويسرا بواقع
  .  الف يورو٣٠ورو، ومالطا بواقع  يألف ٢٠٠ يورو، واليونان بواقع ألف ٨٠٠والدنمارك بواقع 

 االقتصادية واالجتماعية األزمة التخفيف من وطأة إلى أوال نوافذ، وتهدف ٣ الدولية المؤقتة اآلليةوتضم 
 ضمان استمرارية تقديم الخدمات االجتماعية العامة وأيضا الفلسطينية المحتلة، األراضيالراهنة في 

 تسهيل وصول اكبر قدر من الدعم من المانحين الدوليين والضرورية للشعب الفلسطيني، فضال عن
 .إسرائيل الفلسطينية من قبل اإليراداتواستئناف تحويل 

 لحوالي مليون فلسطيني من اإلغاثة توفير إلى، التي تهدف اآلليةوبحسب المفوضية فان النافذة الثالثة في 
 من بين النوافذ األكبرلسطيني حاليا، تعتبر  التي يعيشها الشعب الفاألزمة تأثرا من واألكثرالمحتاجين 
 .مليون يورو ٣٣٧,٧٩  حيث بلغ نصيبهااآلليةالثالث لهذه 
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 لآللية اإلدارية انه تم من خالل النافذة الثالثة التي تديرها الوحدة إلى المفوضية في ورقتها وأشارت
مليون  ٢٤٥,٦  بواقع الدخل المنخفضأصحاب شخص من ألف ٧٧ من أكثرالدولية المؤقتة، مساعدة 

، وحوالي اآللية إقامة دفعة منذ ١٤ يعملون بالرعاية الصحية وحصلوا على ألفا ١٢توزعت على حوالي 
 من المتقاعدين ٦٦٠٠ حوالي إلى إضافة دفعة، ١٢ يعملون في الخدمات العامة حصلوا على ألفا ٥٩

 .  دفعة١٢ على اآلنحصلوا حتى 
 من الحاالت االجتماعية الصعبة ألفا ٧٥مليون يورو لحوالي  ٣٤,٢كما خصصت هذه النافذة حوالي 

ون االجتماعية ؤ من الحاالت المسجلة في وزارة الشألفا ٣٦على الدعم من خالل هذه النافذة، من بينهم 
 الغذاء مقابل العمل أو من المستفيدين من برنامج التدريب ألفا ٣٩ من وأكثر دفعات، ٥حصلوا على 

 .واحدةحصلوا على دفعة 
 مليون يورو في العام في ٥٧,٥ لهذه النافذة األوروبيةوطبقا للورقة فقد بلغ مجموع ما قدمته المفوضية 

مليون يورو، في حين بلغ حجم المساعدات المقدمة عبر  ٥٤,٢٩ آخرينحين بلغ التمويل من ممولين 
 .آخرين ممولينرو من  مليون يو٤٧,٥٥ مليون يورو في العام الحالي، مقابل ١٧٨النافذة حوالي 

  
 دعم النفقات الجارية للصحة والتعليم

 توفير اللوازم الضرورية وتغطية النفقات الجارية في إلى، التي تهدف اآللية في األولى النافذة أما
 في األعضاء والدول األوروبيةمجاالت الصحة والتعليم والخدمات االجتماعية، فقد قدمت المفوضية 

 بإدارةأن البنك الدولي يقوم   مليون يورو، علما٥١,٧ ما مجموعه آخرونممولون  واألوروبياالتحاد 
 .هذه النافذة ضمن برنامج دعم الخدمات الطارئة

، األولىمن المبلغ الذي تم تخصيصه للنافذة % ٩٠ تم رصد اآلنحتى : "األوروبيةوقالت المفوضية 
 المشتريات في كافة قطاعات برنامج إلى إضافة  مليون يورو، بهدف تغطية النفقات التشغيلية٤٦,٥ بواقع

 . مليون يورو٢٠,٧بواقع % ٤٠ إنفاقدعم الخدمات الطارئ، بحيث تم 
  

 الوقود وتشغيل المستشفيات
 ضمان توفير الكهرباء والرعاية الصحية والنظافة، إلى، التي تهدف اآلليةوفيما يتعلق بالنافذة الثانية من 
 الدولية المؤقتة، قالت لآللية اإلدارية وحدها وتنفذها الوحدة األوروبيةوهي نافذة تمولها المفوضية 

 . مليون يورو١٢٠ بلغ اآلن عبرها حتى إنفاقه مجموع ما تم إنالمفوضية 
 مستشفى ومركزا ٥٤وبحسب بيان المفوضية فان المنشآت التي تم دعمها من خالل هذه النافذة شملت 

 إغاثة إلى إضافة مولدات كهرباء عمومية، ٦رف صحي، و شبكة ص٥٧ شبكات مياه، و٣٠١صحيا، و
 مليون يورو لهذه المنشآت ٣,٩ منشأة بواقع ٢٩ النصر حيث بلغ عدد المنشآت المستفيدة فيها أمحي 
 .جميعا

 مليون ٩١ انه تم توفير الوقود لمحطة غزة لتوليد الطاقة بما يزيد على األوروبيةوقالت ورقة المفوضية 
 بند التزود بالكهرباء والحصول على رعاية صحية إليها مليون يورو، يضاف ٦٥,٤ بواقعلتر من الوقود 

 مليون يورو لتوزيع الطاقة في غزة، ٣,٥ الطاقة في قطاع غزة وإلنتاج مليون يورو ٥,٦جيدة بواقع 
 إلى مليون يورو تكلفة التحويالت ٣,٥إلى  إضافة مليون يورو لتوزيع الطاقة في الضفة الغربية، ٨,٥و

  .مستشفيات القدس الشرقية
٧/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية   
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 ضغط أميركي لتكريس الفهم اإلسرائيلي: مؤتمر الخريف
 بالل الحسن

تعاني السياسة األميركية في المنطقة العربية من اضطراب يكاد يوازي االضطراب العسكري الذي 
سي في التحضير لمؤتمر الخريف الذي دعا إليه ويتجلى اضطرابها السيا. تواجهه في العراق وأفغانستان

وكان أبرز تعبير عن هذا . الرئيس بوش، والذي تتولى أموره وزيرة الخارجية كونداليزا رايس
 البريطانية عن أن الواليات المتحدة تفكر بتأجيل المؤتمر، "الغارديان"االضطراب ما نشرته صحيفة 

. على االتفاق على ورقة العمل التي ستقدم إلى المؤتمربسبب عدم قدرة محمود عباس وإيهود أولمرت 
 اإلسرائيلية التي قالت إن المؤتمر قد يؤجل خمسة عشر يوما، وكأن خمسة "هآرتس"وتبعتها صحيفة 

 .عشر يوما كافية الستحضار معجزة التفاهم والتوافق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
ن عباس وأولمرت، ودشن هذا اللقاء االنتقال إلى عمل فريقين وقد تم قبل أيام انعقاد اللقاء السادس بي

تفاوضيين على صياغة الورقة التي عجز الرئيسان عن بلورتها في ما بينهما، وهو أمر مستحيل بالطبع 
وعند هذه النقطة الحرجة ستصل وزيرة الخارجية كونداليزا . إال إذا تراجع أحد الفريقين عن مواقفه

 تعني تشجيع الجانب اإلسرائيلي لكي يبقى عند مواقفه، ات، وهي رعاية أصبحترايس لترعى المفاوض
وفي األنباء شبه المؤكدة أن الجانب . والضغط على الجانب الفلسطيني لكي يقدم التراجعات المتوالية

الضغط األول برز في لقاء الرئيس عباس مع الرئيس . الفلسطيني تعرض إلى ضغوط أميركية قوية
 كان جوهر التصور األميركي هو أن يركز الرئيس عباس على بناء األميركي في البيت األبيض، حيث

وبما أن . االقتصاد واألجهزة األمنية، وبمعنى أن يتراجع عن مطالبه السياسية ببحث قضايا الحل الدائم
سالم فياض هو رئيس الحكومة الفلسطينية، وهو المسؤول بالتالي عن تنفيذ الجانب االقتصادي حسب 

وهنا كانت مفاجأة الرئيس . فإن الحلقة الناقصة هي من سيتولى بناء األجهزة األمنيةخطة توني بلير، 
عباس حين بدأ الرئيس األميركي يتحدث عن فضائل ومحاسن ومزايا المواطن الفلسطيني األول محمد 
دحالن، وأمضى نصف اللقاء تقريبا وهو يقلب هذا الموضوع على مختلف جوانبه، ويحث عباس 

ضرورة التصالح معه، وإعادته إلى موقع المسؤول األول عن األمن في الضفة الغربية، ويشجعه على 
 .وليتولى مواجهة حركة حماس من جديد

وقد كان الضغط من . ويتعرض الرئيس عباس هذه األيام إلى ضغط آخر تمارسه السيدة كونداليزا رايس
ومته ينتهي مفعولها مع نهاية هذا العام، قبلها ناعما، ومن تذكيرها له بأن األموال التي قدمت إلى حك

ومن الصعب أن يتجدد دفعها إال إذا تم االتفاق بينه وبين أولمرت على ورقة العمل المطلوبة إلنجاح 
والتهديد صريح هنا بين رضوخ عباس لمطالب أولمرت، وبين تلقيه ألموال الدول . مؤتمر الخريف

 إلى المنطقة بعد أيام، وستجتمع مع عباس وأولمرت، وعلى وقع هذا التهديد ستحضر رايس. المانحة
وستطلع على أعمال فريقي التفاوض، وستنتظر أن تستمع إلى الجواب الذي يرضيها ويدفع االبتسامة إلى 
شفتيها، وهو جواب واحد وحيد، يعلن لها أن الطرف الفلسطيني قد تراجع، وأنه يقبل عرض أولمرت 

التفاصيل، وبخاصة تفاصيل الحدود والمستوطنات والقدس والمياه بإعداد ورقة عامة، ال تبحث في 
 .والالجئين

شعار رايس : وقد مهد كل من رايس وأولمرت طريق الوصول إلى هذه النقطة من خالل إطالق شعارين
. أن المؤتمر سيكون مؤتمرا إجرائيا يمهد للمفاوضات، وأنه محطة تليها محطات تفاوضية بعد المؤتمر

بيان المصالح يعني أنه ال يريد . "بيان مصالح"أطلقه اولمرت وأعلن فيه ألول مرة أنه يريد وشعار آخر 
وبيان المصالح غير السياسي يعني أن االتفاق في هذه المرحلة سيقتصر على الشؤون . بيانا سياسيا

لمتعلقة  ا"حسن النوايا"، وعلى خطوات )محمد دحالن(، وعلى الشؤون األمنية )سالم فياض(السياسية 
 .بإزالة الحواجز وسواها
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ويضع هذا . يطرح هذا التصور للمؤتمر المنشود، تصورا بعيدا كل البعد عما يفكر فيه الجانب العربي
العرب يريدون مؤتمرا يبحث . التصور عقبات ومواقع جديدة أمام الحضور العربي الفاعل في المؤتمر

 اإلسرائيلي ينتج مؤتمرا يبحث بالموضوع -ركي قضايا الصراع بشكل شامل، ولكن هذا التصور األمي
يضاف إلى ذلك . الفلسطيني فقط، ويستثني البحث باألرض السورية المحتلة وباألرض اللبنانية المحتلة

. أن العرب يتعاملون مع المؤتمر من منطلق مبادرة السالم التي أعلنوها وكرسوها في مؤتمرين للقمة
رائيلي للمؤتمر مع هذه المبادرة وكأنها غير موجودة، بل إنهم  اإلس-ويتعامل التصور األميركي 

، )بيان المصالح(فبعد أن أطلق أولمرت شعاره الجديد عن . يطرحون في وجهها ما يرفضها وينسفها
أعلن أيضا أن لديه تصوره الخاص عن األوراق والمقترحات التي ستكون أساسا موجها لعمل المؤتمر، 

، إضافة إلى ٢٠٠٤ ابريل - التي قدمت إلى آرييل شارون في نيسان "عد بوشو"وأنه سيؤكد على ورقة 
وللتذكير فإن وعد بوش يحسم سلفا أبرز قضايا المفاوضات الفلسطينية . "التنفيذية"خطة خارطة الطريق 

ويقرر أن ال تنازل عن . ١٩٦٧ اإلسرائيلية، فيقرر بأنه ال عودة إسرائيلية إلى حدود العام -
ويقرر أن ال . "ألن الوضع الديمغرافي الجديد يجب أن يؤخذ بعين االعتبار" اإلسرائيلية المستوطنات

ثم أضاف بوش إلى هذه البنود بندا آخر يؤكد على يهودية . بحث في موضوع عودة الالجئين الفلسطينيين
ف دولة إسرائيل، وهو مفهوم يتضمن معاني خطيرة، منها فقط، أنه يهدد وجود وحقوق مليون ونص

مليون فلسطيني عربي مسلم ومسيحي، يقيمون كمواطنين داخل دولة إسرائيل، وعبر نظريات الترانسفير 
إن هذه التوجهات كلها تضع سدا منيعا أمام . التي يكثر اإلسرائيليون الحديث عنها في هذه المرحلة

ء بايرادها عرضا كأساس مبادرة السالم العربية، حيث تتحدد التوجهات واألسس بعيدا عنها، ويتم االكتفا
 .من أسس المفاوضات كنوع من رفع العتب

إن إبعاد مبادرة السالم العربية عن جوهر البحث األساسي في المؤتمر المنشود، يلغي نظرية الحل 
 اإلسرائيلي، ويلغي عمليا موضوع البحث باألراضي السورية المحتلة -الشامل للصراع العربي 

أن يكون حضورها مجرد حضور شكلي، أو داعم، أو بروتوكولي، ومن ، ويطالب سوريا ب)الجوالن(
ولهذا كان ما عبر عنه الرئيس بشار األسد في مقابلته . أجل خطة ال تخصها، وتعمل ضد مصالحها

الصحافية األخيرة، تعبيرا دقيقا وعميقا، حيث أعلن أن سوريا لديها قضية، ولديها أرض محتلة، وهي ال 
 . مؤتمر ال يضع قضيتها على جدول األعمالتستطيع أن تذهب إلى

وحين ينشأ موضوعيا مؤتمر يرفض مبادرة السالم العربية، ويتبنى عمليا األوراق والوعود المناقضة لها 
ولمنطقها بالتسوية الشاملة والمتكافئة، وحين تبادر دول كسوريا إلى رفض حضور المؤتمر، فإن الموقف 

ر بحذر شديد، وهو إما أن يقاطع المؤتمر، وإما أن يذهب ليعلن العربي برمته سيتعامل مع المؤتم
 .اعتراضه على ما هو مطروح

وهذا التصور السوداوي للمؤتمر ليس مقتصرا على الجانب العربي، فثمة أميركيون كبار يتوقعون ما هو 
 صادرا عن وفي األسبوع الماضي وزع أربعة سفراء أميركيون عملوا في المنطقة العربية، بيانا. أسوأ

 : في واشنطن ، وقالوا فيه"منتدى السياسة اإلسرائيلية"
 
 . يبدو المؤتمر ضربا من المقامرة، وإذا لم تكن هناك ورقة متفق عليها فينبغي تأجيله-١
 
 . لمح البيان إلى أنه من الجدير إيجاد طريقة إلشراك حركة حماس في اللقاء-٢
 
ى إسرائيل مرة، وإلى ياسر عرفات مرة أخرى، أما اآلن فإن  تم تحميل فشل المحاوالت السابقة إل-٣

 .إلى الرئيس بوش، وإلى أداء رايس المنخفض جدا.. الفشل سيحمل مباشرة إلى الواليات المتحدة
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ومن شأن موقف أميركي كهذا، أن يشجع المسؤولين العرب على وقفة حاسمة ضد هذا المؤتمر، وضد 
  .اإلسرائيليون إلى فرضه عليهالمضمون الذي يسعى األميركيون و

  ٧/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
 غير محدد المعالم " اجتماع"

عدنان السيد حسين. د  
أعلنت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس انعقاد اجتماع للسالم في الشرق األوسط خالل 

لعالقات الفلسطينية  تشرين الثاني المقبل، على أن يعقد في واشنطن، وأنه سيركز على ا/ نوفمبر
 حل الدولتين، أما مصير الجوالن السورية واألراضي اللبنانية المحتلة، فإنه إلى، وصوالً "اإلسرائيلية"

 !مؤجل
 ذلك، يالحظ المراقب اضطراب المواقف الدولية، وبينها األمريكية، من اسم االجتماع وطبيعته إلى

 وصالحياته، فماذا يبقى منه، هذا إذا عقد؟
 غموض غير مسبوق في المواقف الدولية من االجتماع، ناهيك عن ضعف المواقف العربية المرتبكة ثمة

 .بعد انهيار النظام اإلقليمي العربي
في اختصار، نحن أمام اضطراب سياسي ودبلوماسي، ما يطرح جملة تساؤالت ومالحظات على هذا 

 :االجتماع الذي يبحث عن هوية
 
وهذا ما .. دد، هل هو اجتماع سالم، أو اجتماع خريفي، أو اجتماع دولي عنوان االجتماع غير مح-١

 عندما طغت االجتهادات حول التسمية، وتعددت المقترحات ١٩٩١يذكّرنا بمؤتمر مدريد للسالم في العام،
 .انطالقاً من غموض األهداف والصالحيات

 
ست ملزمة لألطراف المشاركة، وألن  االجتماع المزمع عقده ليس مؤتمراً دولياً، ألن الصالحيات لي-٢

الجهة التي تترأس ليست األمم المتحدة، بل هي اإلدارة األمريكية الحالية، وألن المرجعية التي سينطلق 
منها المؤتمرون ليست قرارات األمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بقدر ما هي تسويات مرحلية وغير 

 .ملزمة ألطراف الصراع
 
 ٦ - حتى اآلن -اإلدارة األمريكية حددت .  االجتماعإلىعيار واضح لدعوة األطراف  ال يوجد م-٣

 السلطة الفلسطينية التي إلى إضافة -الدول العربية المدعوة . "إسرائيل" جانب إلىدول عربية مدعوة 
 .مصر واألردن وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية:  هي-يترأسها محمود عباس 

 لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن القمة العربية تحت إلى هذا الحضور العربي بالعودة تبرر رايس
 .٢٠٠٢، والمقررة أصالً في قمة بيروت سنة "تفعيل المبادرة العربية للسالم"عنوان 

 
األمم :  الحضور الدولي سيكون على األرجح من خالل اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كالً من-٤

وهكذا نالحظ كيف سيكون مقعد األمم المتحدة . دة وروسيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبيالمتح
موازياً للقوى الدولية الثالث، فضالً عن أن الرئاسة ستكون من حصة الواليات المتحدة بدالً من األمم 

 .المتحدة، كل ذلك يفقد المؤتمر صفته الدولية الجامعة
 
 غير - من االجتماع عام وضبابي، رئيس الحكومة أولمرت يريد بياناً عاماً "اإلسرائيلي" الموقف -٥

 طويلة األجل، أما فكرة الدولة "إسرائيلية" – في نهاية المؤتمر يؤسس لمفاوضات فلسطينية -ملزم 
 ."اإلسرائيليين"الفلسطينية، فلن تتحقق فعلياً قبل عشرين عاماً، كما ألمح بعض الوزراء 
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ف الفلسطيني الذي يعبر عنه رئيس السلطة محمود عباس فإنه حائر بين اإلمالءات  أما الموق-٦

 الحصول على إلى عليه، في مقابل الضغوط الفلسطينية التي تهدف "اإلسرائيلية"األمريكية، والضغوط 
: تعهدات مكتوبة بالدخول في التفاوض على قضايا الحل النهائي، خالل مدة زمنية محددة، إنها قضايا

 .القدس والالجئين والحدود في الدرجة األولى، فضالً عن قضايا المياه واالستيطان واألمن
 لن يلزم نفسه بجدول "اإلسرائيلي"حتى اآلن، يحيط الغموض بهذه القضايا، وعلى األرجح فإن الجانب 
قية  ولن يعترف بالقدس الشر١٩٦٧زمني أمام العالم، ولن يقبل بحل الدولتين في حدود أراضي ،

 . وطنهمإلىعاصمة الدولة الفلسطينية الموعودة، ولن يرضى بعودة الالجئين الفلسطينيين 
 
 اإلدارة األمريكية الحالية تريد من االجتماع عامالً مساعداً لها للخروج من ورطة العراق بأقل -٧

ألمريكية التي متى وكيف؟ هما جوهر السياسة ا. خسائر ممكنة، فاالنسحاب هو الخيار األمريكي المعلن
سيعتمدها جورج بوش خالل سنة مقبلة، وعليها يتقرر مصير الحزب الجمهوري في االنتخابات 

 .الرئاسية، فضالً عن سمعة الواليات المتحدة ومكانتها على مستوى النظام الدولي
 
عية ورئيس  أما القوى الدولية األخرى فإنها متحمسة لعقد االجتماع، وفي طليعتها ممثل اللجنة الربا-٨

ومن المتوقع أن تدعم أكثر من اإلدارة األمريكية فكرة الدولة . حكومة بريطانيا السابق توني بلير
 إلىالفلسطينية، بيد أن الفعل األوروبي أو الروسي ال يزال رهن التأثير األمريكي المباشر، ولم يصل 

 ."رائيلياإلس"مرحلة فرض أجندة سياسية محددة وملزمة للجانبين الفلسطيني و
 

 إلىوقضايا الشرق األوسط من الصومال ) األراضي المحتلة والحدود واألمن(تبقى قضايا سوريا ولبنان 
وعليه، فإن اآلمال . معلقة، ومرتبطة في الدرجة األولى بالملف العراقي..  أفغانستان وغيرهاإلىالسودان 

 بإمكانية انعقاده، نقاش كثيف ومتصل حول اإلقليمية والدولية ال تزال ضعيفة بنجاح االجتماع، بل وربما
هذا االجتماع . ، كلما الحت فكرة عقد اجتماع دولي"اإلسرائيلي"قضية فلسطين والصراع العربي 

الموعود ليس دولياً، وإذا عقد فإن نجاحه محدود جداً، ألن مبررات انعقاده ليست عدالة التسوية بقدر ما 
 .هي عوامل إقليمية ودولية ضاغطة

٧/١٠/٢٠٠٧خليج اإلماراتية ال  
 

  !العرب المعتدلون بين مؤتمر السالم ونذر الحرب
 وحيد عبد المجيد

أين يمكن أن نضع المؤتمر الدولي للسالم، الذي دعا إليه الرئيس األميركـي جـورج بـوش، ضـمن                   
  لمنطقة؟التفاعالت اإلقليمية الراهنة التي يقود تحليلها في األغلب األعم إلى ترجيح نشوب حرب في ا

يبدو شبح الحرب، الذي يحلق في سماء المنطقة، ماثالً في نتائج معظم التحليالت اإلستراتيجية، أياً يكـن                 
 "المحافظين الجـدد  "المنهج المستخدم فيها ما بقي مشروع الشرق األوسط الكبير أو الجديد يداعب خيال              

جمع إيران وسورية وحركـات وقـوى        األسلمة السياسية الذي ي    -في واشنطن، ومادام مشروع الممانعة      
  .أخرى يمزج المقاومة بنوع من المغامرة

ويشبه هذان المشروعان، وما يقترن بهما من سياسات وخطط، مادتين كيمـاويتين ال يمكـن أن يـؤدي                  
ولكن في الكيمياء، يجوز تغيير نوع التفاعل بين مثل هاتين المـادتين            . تفاعلهما معاً إال إلى انفجار كبير     

  .ل مادة ثالثةبإدخا
فهل يمكن أن يؤدي المؤتمر الدولي للسالم هذا الدور في التفاعالت السياسية واإلستراتيجية، فيغير النمط               

  السائد في التفاعل بين المشروعين األميركي واإليراني والذي يؤدي إلى تفجير المنطقة؟
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اد االهتمام به في األسابيع     السؤال مطروح خصوصاً في دوائر عربية عدة رسمية وغير حكومية، وسيزد          
الستة أو السبعة التي تفصلنا عن الموعد التقريبي لعقد هذا المؤتمر في النصف الثاني من تشرين الثـاني                  

  .المقبل، وغالبا في نهايته) نوفمبر(
اإلجابة األولى تقول إن    . وثمة إجابتان مختلفتان، بل متعارضتان، عن هذا السؤال في الدوائر المعنية به           

لمؤتمر، الذي لم تتبلور معالمه بوضوح بالرغم من مرور شهرين ونصف الشهر على دعوة بوش إلـى                 ا
عقده، لن يغير شيئاً في التفاعالت المؤدية غالباً إلى الحرب، بل يمكن أن يجعلها أكثـر قابليـة إلنتـاج                    

  .االنفجار المتوقع
المؤتمر ألن هناك فرصة تسوية فلسطينية      ويتبنى هذه اإلجابة من يرون أن الرئيس األميركي لم يدع إلى            

إسرائيلية فشلت مثلها من قبل في ظرف أقل صعوبة، وإنما ألنه يبغي إرضاء دول عربية معتدلة ال تكف                  
عن مطالبة إدارته بإعطاء اهتمام حقيقي لقضية فلسطين وتؤكد أنها هي المصدر الرئيسي لالحتقان فـي                

  .المنطقة
ر هذه، هو محاولة من إدارة بوش لخلق حالة جديدة في العالقة الفلسطينية             فالمؤتمر، إذن، من وجهة النظ    

واإلسرائيلية بدأت مقدماتها في رعاية لقاءات متوالية بين محمود عباس وإيهود أولمرت، وليس إليجـاد               
  .تسوية تغير طبيعة هذه العالقة باتجاه إقامة دولة فلسطينية أو التقدم خطوة ملموسة في هذا االتجاه

 إسرائيلية أن تكون عامالً مساعداً لواشنطن في سعيها إلى حالة           -الهدف من خلق حالة جديدة فلسطينية       و
  . اإليرانية المتوقعة-جديدة في عالقاتها مع العرب المعتدلين في شأن المواجهة األميركية 

التأكد من صحة   وعيب هذه اإلجابة، ونقطة الضعف الرئيسية فيها، أنها تنطلق من أحد افتراضين يصعب              
أولهما أن بوش يستطيع بسهولة تامة خداع العرب المعتدلين، الذين يبدون في ظل هذا التحليل               . أي منهما 

 في أحد األفالم السينمائية القديمة، وهذا افتراض        "الترام"الذي بيع له    ) الصعيدي(مثل المصري الجنوبي    
  .ال يخلو من سذاجة

 المعتدلين مستعدون لمجاراة واشنطن إذا شنت الحرب على طهران،          أما االفتراض الثاني فهو أن العرب     
وهذا . ولكنهم يريدون غطاء أو مبرراً يتذرعون به عندما يلقون اللوم على إيران أو نهجها المغامر مثالً               

افتراض مصنوع ال يستند إلى أي معطيات واقعية، وال ينسجم مع قلق العرب المعتدلين من نشوب حرب                 
  .تد الدمار الذي ستحدثه إلى بعض دولهمجديدة قد يم

وإذا كانت اإلجابة الثانية عن السؤال حول األثر المحتمل لمؤتمر السالم على التفاعالت اإلقليمية الراهنة               
تقـول هـذه    . تبدو أقوى من حيث االفتراض الذي تقوم عليه، فليس هناك ما يدل على أنها أكثر واقعية               

أن يغير النمط الصراعي الحاد الغالب في التفاعالت اإلقليمية الراهنة إذا           اإلجابة إن مؤتمر السالم يمكن      
  .نجح في خلق بوادر مناخ جديد أو مختلف في المنطقة

وإذ تستبعد هذه اإلجابة احتمال تحقيق أي اختراق في المؤتمر على أي مستوى باتجاه التسوية، أو حتـى                  
لسطينية، فهي تفترض إمكان أن يكـون هـذا المـؤتمر           االتفاق على معالم واضحة شبه نهائية للدولة الف       

ومـن  . منطلقاً إلعادة االعتبار إلى مسألة السالم التي حجبها شبح الحرب الذي يخيم على سماء المنطقة              
شأن ذلك، تمضي اإلجابة، أن يخلق مناخاً جديداً يعيد األمل في حلول سلمية، ويحد بالتالي مـن التـوتر                   

  .ا شيوع اليأس في شأن أي حل سلميالمتصاعد ألسباب من أهمه
ويراهن أصحاب هذه اإلجابة على انفراج األزمة اللبنانية، وهى أحد مصادر التوتر اإلقليمي، والتوافـق               

كمـا  . على رئيس جديد قبل عقد المؤتمر الدولي على نحو قد يدعم فرص نجاحه في خلق المناخ الجديد                
 اإلسرائيلية الجارية منـذ أسـابيع،       -فاوضات الفلسطينية   يراهنون على أن يعطي المؤتمر دفعة قوية للم       

  .األمر الذي قد ييسر إمكانات عقد مؤتمر ثان في الربيع ينطوي على وعد سلمي محدد
وبالرغم من أن لهذه اإلجابة عالقة مع الواقع أقوى من اإلجابة األولى، يصعب القول إنها أكثر واقعيـة                  

 قـدر مـا     -ها وتسعى في اتصاالتها مع إدارة بوش إلى الـدفع           بالرغم من أن مصر الرسمية تميل إلي      
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 باتجاه مؤتمر تساعد نتائجه في وقف العنف واالنفجار على حد التعبير الذي استخدمه الرئيس               -تستطيع  
فبعـضهم  . غير أن هذا التوجه المصري ليس موضع اتفاق بين العرب المعتدلين جميعهم           . حسني مبارك 

كما .  للرهان على مؤتمر يشوبه الغموض قبل أسابيع قليلة على موعده المرجح           ال يرى حتى اآلن أساساً    
أن بعضهم يخشى أن يكون المؤتمر جزءاً من اإلعداد األميركي للحرب على إيـران، ويقلقهـم حـديث                  

، والذي أصبح أكثر إثارة للقلق عنـدما        "تحالف المعتدلين "وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المتكرر عن       
تحالفاً عربياً من الدول التي تـشعر بـالقلق         (بشكل مباشر عن سعي بالدها إلى تشكيل ما أسمته          تحدثت  

  ).الشديد من النفوذ اإليراني
 الماضي، تناول مواجهة المعتدلين للنفـوذ  ٢٦ في "فوكس نيوز"صحيح أن حديث رايس هذا، والذي بثته        

ن واشنطن معنية بمساعدة دول المنطقة علـى        اإليراني سياسياً وليس عسكرياً، فقد أشارت بوضوح إلى أ        
  .مواجهة إيران

وهذا توجه يثير قلق العرب المعتدلين بدرجات متفاوتة، ويدفع األكثر قلقاً بينهم إلى التحفظ على رهـان                 
بعضهم على أن يكون مؤتمر السالم بداية لتغيير في النمط السائد للتفاعالت اإلقليمية الراهنة، خصوصاً               

مؤشرات الدالة على أن الحرب تقترب هي أكثر وأقوى من تلك التي يمكن أن تقيـد أنهـا                  حين تكون ال  
  .مازالت بعيدة

ويبدو العرب المعتدلون األقل تفاؤال وغير المتفائلين بمؤتمر السالم أكثر واقعية مـن نظـرائهم األكثـر       
تغييراً أساسـياً فـي نـوع       فليس لمؤتمر دولي أن يحدث      . تمسكاً باألمل، وربما أكثر صواباً في آن معاً       

التفاعالت اإلقليمية الراهنة من دون جهد آخر يبذله العرب الراغبون في هذا التغيير، وخـصوصاً فـي                 
 ال تقل أهمية عن دروس      ٢٠٠٣اتجاه فتح حوار جاد مع القيادة اإليرانية سعياً إلقناعها بأن دروس حرب             

  . إن لم تزد٢٠٠٦حرب 
٧/١٠/٢٠٠٧الحياة   

 
   تمر الدولي أجندة أولمرتأجندة المؤ

  منير شفيق
المسار الذي تخذه المؤتمر الدولي الذي اقترحه الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش، وكان حائرا 
بتسميته مؤتمر دولي أو لقاء دولي، أخذ يتبلور رويداً رويداً ليحمل اسم مؤتمر الخريف أو اسم المؤتمر 

، مما يدل على االرتجالية والتخبط ألن االسم هو آخر ما يجب الدولي للسالم، هذا من ناحية االسم فقط
أن يجادل فيه، أو تطرأ عليه التغيرات ألن من المفترض أن يحدد منذ البداية، ومع ذلك لنقل هذه ِهنة 

 .  الكبرى الوحيدةأنهاهينة من رئيس كثير الهنات غير الهينيات بالنسبة إلى رئيس دولة كبرى تدعي 
المؤتمر ليست هنا، وإنما في أجندته وما سيخرج فيه من نتائج بعد أن تجاوز تسمية على أن مشكلة 

وهو ما لم يكن حاضرا في مشروع االقتراح، مما يؤكد مرة أخرى على التخبط . المشاركين وعددهم
 أنأي األجندة والنتائج والدور الذي يراد له . واالرتجالية، وألنه كان كذلك تمحورت المشكلة في الجوهر

 . يلعبه من وجهة نظر صاحب االقتراح
في موضوع األجندة، والنتائج وضع مجلس الجامعة العربية لوزراء الخارجية العرب سقفا لهما حتى 

 يشارك فيه وان يكون ناجحا، وليس مجرد خطابات وتظاهرة ومصافحات مع وزيرة أنيكون باإلمكان 
افحة وزير الخارجية السعودي أو من ينوب عنه ومن لم  مصإلىالتي تتطلع "الخارجية اإلسرائيلية ليفني 

 . "يطبع بعد من الوزراء المدعوين
 إخراج الهدف كان أن اقتراح بوش أو مبادرته لوجدنا إطالق المناخ السياسي الذي صاحب إلىلو عدنا 

فإذا .  بوش وحكومة أولمرت من ضعف وعزلة وحالة تدهور فيما يحضران للحرب على إيرانإدارة
 أنمل المؤتمر تطبيعا أوليا بين السعودية والدولة العبرية سيدعم أولمرت وحكومته، وقد كان عليهما ح
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، ولكن كان ذلك يعني وجود حكومة تصريف اإلسرائيلية لألعرافيستقيال مع تقرير فينوغراد وفقا 
عقد المؤتمر أعمال لتشرف على االنتخابات ومن ثم ال تستطيع اتخاذ قرار الحرب ضد إيران، وإذا 

 فسوف يخدم شعبية بوش المتدهورة، والسيما إذا كان يحضر لحرب العدوان على إعالميوبضجيج 
 . إيران

 يكون عليه، جاء أنولكن قرار مجلس الجامعة العربية بالرغم من ضعفه وهبوط سقفه قياسا لما يجب 
أمريكا لتقبل به حكومة  تضغط فيه أن مما يمكن وأصعب تحمله أنأعلى مما يمكن لحكومة أولمرت 

 حل وليس مجرد إطارأولمرت وكذلك كان حال مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بما أسماه 
 مبادئ عامة فضفاضة، فما العمل والحالة هذه؟ 

 ليفني تحاول التخفيض من سقف التوقعات ورفض اإلسرائيليةمنذ اللحظة األولى راحت وزيرة الخارجية 
 .  إطار مقيد زمنيا، ومحددا للحدود التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينيةأولمرت مسألة وضع

أي المطلوب باختصار حفلة تطبيع وتظاهرة سالمية مفرغة من أي محتوى ملموس، فاألهداف التي يراد 
للمؤتمر ان يحققها آنية راهنة، فأولمرت وبوش مودعان خالل سنة على أبعد تقدير، فهما آخر من يراهن 

 ما يسمى التسوية السلمية، أو إقامة الدولة الفلسطينية وأضف إلى جانب دنو نهاية عهد إلىا بالنسبة عليهم
رئاسة بوش، وكون أولمرت أنقذ من االستقالة مؤقتا، فإن ما يشغلهما في هذه اللحظات هو الحرب على 

ساسي من ورائه، إيران، ومن ثم هذا ما يتحكم بموضوع المؤتمر من حيث السعي لتحقيق الهدف األ
 ولو من دون نتائج عدا إنجاحهوضرورة تجنب فشله عدم انعقاده ألن سمعة بوش أصبحت بحاجة إلى 

 . الوعود الخلب
ولهذا أصبح المطلوب الضغط على الرئيس الفلسطيني وعلى بعض الحكومات العربية للتراجع عن 

من مطالب ليخرج المؤتمر بشيء  الرئيس الفلسطيني أعلنهقرارات مجلس الجامعة العربية، وعما 
 . ملموس يمكن أن يواجه فيه الداخل الفلسطيني ويدعم ما راهن عليه من استراتيجية

فعلى المستوى العربي أصبح مطلوباً من أولمرت أن يقدم شيئاً ولو متواضعاً جداً مثل وقف االستمرار 
ة لم تعد ذات بال مع توسيع في بناء الجدار وقد اشرف على نهايته، ووقف بناء مستوطنات جديد

المستوطنات، فالمطلبان على هزالهما لم يستجب لهما حتى اآلن، ويبدوان كأنهما البديالن عن قرارات 
مجلس الجامعة العربية، وان لم يعنيا ذلك بالضرورة، ولكن لماذا لم يردا في قرارات مجلس الجامعة ان 

 . لم يكونا كذلك
 الرئيس الفلسطيني وضع أن فقد أعلن رياض المالكي وزير اإلعالم وعلى مستوى المفاوض الفلسطيني

 تبادل أراٍض، وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة إلىستة مبادئ، تضمن أولها إقراراً بالحاجة 
فلسطين والقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل من دون تحديد لمساحة األراضي التي سيجري تبادلها أو 

لم تعترف به  ، وهو ماإسرائيل، فإلى هنا فقط اعترف بالقدس الغربية عاصمة لدولة رسم حدود القدس
الدول الغربية حتى اآلن، وال يعترف به أي من القرارات الدولية، ناهيك عن انه مخالف لثابت فلسطيني 

م من  فقد ذهب بالقسم األعظأراض تبادل إلىوعربي واسالمي، فالقدس ليست الشرقية فقط، أما الحاجة 
القدس الشرقية، وما ابتلعه الجدار والحدود أي أهم األراضي مقابل رمال في صحراء النقب التي هي 

 . ملك للفلسطينيين أصالً
 أجندة المؤتمر هي أجندة حكومة أولمرت، والنتائج تحت سيطرتها كذلك، وبهذا يكون لو أنهذا يعني 

 لكان أقل سوءاً من قبول أجندة حكومة أولمرت قبل بالمؤتمر الشكلي التهريجي بال بحث في األجندة
 .  للمؤتمر

٧/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية   
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  كوندوليزا تصر على استدراج العرب للمصيدة
 حسن نافعة

بعد أيام قليلة تعود كوندوليزا رايس ، وزيرة الخارجية األمريكية ، إلى المنطقة في جولة جديـدة هـي                   
الذي كان بوش قد    " مؤتمر الخريف "ولتها هذه المرة هو التحضير لعقد       الهدف من ج  . الثامنة لها هذا العام   

". لوضع األسس التي تكفل قيام الدولة الفلـسطينية المـستقلة         " يوليو الماضي    ١٦دعا إليه في خطابه يوم      
 كثيرة ، حين تصور البعض أن المـؤتمر         أماالًومن المعروف أن هذه الدعوة كانت قد فجرت في حينها           

 مؤتمر دولي شامل تحضره كل األطراف ويمنح كافة الصالحيات التي تمكنه مـن معالجـة                المقترح هو 
مختلف جوانب الصراع العربي اإلسرائيلي ، غير أن هذه اآلمال سرعان ما تبخرت وتالشـت بعـد أن                  
تبين أن اللقاء المزمع عقده ليس مؤتمرا دوليا بالمعنى المتعارف عليه ، وإنما مجـرد اجتمـاع وزاري                  

ولى كوندوليزا رايس ، بوصفها وزيرة الخارجية األمريكية رئاسته ، وتتولى الواليات المتحدة تنظيمـه      تت
  .والدعوة إليه وتحديد جدول أعماله واختيار األطراف المشاركة فيه

ولكي نفهم بالضبط ما ترمي إليه وزيرة الخارجية األمريكية في جولتها القادمة ومـا تأمـل الواليـات                  
 تحقيقه من وراء تنظيم وعقد هذا المؤتمر ، علينا أن نتذكر حقائق بالغة األهمية يمكن إجمالها                 المتحدة في 

 القت رؤية بوش الخاصة بحل الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي علـى         - ١: وعرضها على النحو التالي   
 ، استحـسانا    أساس دولتين مستقلتين تتعايشان في سالم جنبا إلى جنب وتتمتعان بنفس الحقوق والواجبات            

ويعود الـسبب فـي هـذا       . عاما بل وإجماعا من جانب كافة األطراف المعنية حين طرحت منذ سنوات           
الترحيب إلى قناعة عامة بأن األساس الذي قامت عليه يبدو واقعيا وقابال للتنفيذ في ظل استحالة تـوفير                  

أما الخالفات التي ظهرت    .  الجميع إجماع حول حل أكثر عدالة يقوم على دولة ثنائية القومية يتعايش فيها           
بعد ذلك فلم تكن حول شكل التسوية المطلوبة وإنما انحصرت في طبيعة الدولـة الفلـسطينية المقتـرح                  

حدودها ودرجة ومظاهر استقاللها وعالقاتها المستقبلية بإسرائيل والعالم العربي ، وهي خالفات             : قيامها
 ٢.  إطار تسوية يجمع عليها الفلسطينيون واإلسـرائيليون       تمس قضايا جوهرية ويستحيل تجاوزها إال في      

 لم تكن حماس ، حين طرح بوش رؤيته ، طرفا في السلطة وال كان باستطاعتها عرقلة أي اتفاق يمكن                 -
 من الحقـوق الفلـسطينية المـشروعة        األدنىأن تتوصل إليه منظمة التحرير الفلسطينية ويستجيب للحد         

 ، بما فيهـا القـدس       ٦٧لسطينية كاملة السيادة على األراضي التي احتلت عام         قيام دولة ف  : والمتمثلة في 
 الذي يجـسد موقـف      ١٩٤٩ لعام   ٩٤الشرقية ، وحل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين ، وفقا للقرار           

  .الشرعية الدولية والقانون الدولي
 فرصة تاريخية لحل    ٢٠٠٢ت عام    أتاحت المبادرة السعودية التي أقرتها الدول العربية في قمة بيرو          - ٣

 ،  ٦٧القضية الفلسطينية في إطار أشمل يسمح للدولة اإلسرائيلية ، في حال قبولها للعودة إلـى حـدود                  
  .بإقامة عالقات طبيعية مع جميع الدول العربية على أساس من التكافؤ والندية وحسن الجوار

ضـع التنفيـذ وذلـك لـسببين ال ثالـث            استحالة وضع رؤية بوش مو     أثبتتغير أن األحداث الالحقة     
 ، أو السماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة       ٦٧إجماع إسرائيلي على رفض العودة إلى حدود        : األول:لهما

 السابق اإلشارة إليه ، أو القبول بوضع القـدس القديمـة            ١٩٤إلى ديارهم وتعويضهم وفقا لنص القرار       
رون لم تمانع في قيام دولة فلسطينية ، لكن الدولة التـي            صحيح أن حكومة شا   . تحت السيادة الفلسطينية  

فقد أرادها شارون دولة شكلية ،      . أرادها شارون ال عالقة لها بالمفهوم المتعارف عليه في القانون الدولي          
منزوعة السيادة الفعلية ، ومقطعة األوصال ، وداخل حدود جديدة يرسمها جدار عازل يقتطع من الضفة                

 فلسطيني أو عربي قبول دولـة       أيوبالطبع فقد استحال على     . من مساحتها % ٤٠يقل عن   الغربية ما ال    
انحياز إدارة بوش بالكامل للموقف اإلسرائيلي ، حيث فوجئ الجميع بالرئيس بوش            : الثاني.من هذا النوع  

فيه بحـق  ، وبعد أسابيع قليلة فقط من إطالق رؤيته لحل الدولتين ، يقبل تسليم شارون خطابا رسميا يقر              
 ، وفي رفض عودة الالجئين إلى       ٦٧ واسعة من األراضي الفلسطينية المحتلة في        أجزاءإسرائيل في ضم    
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.  المشار إليه وعودة من يريد منهم إلى الدولة الفلسطينية في حالة قيامها مستقبال             ١٩٤ديارهم وفقا للقرار    
 طالب بأن يصبح هذا الخطاب جـزءا        وكان الفتا للنظر ما رددته وسائل اإلعالم مؤخرا من أن اولمرت          

من إعالن المبادئ الذي يجري بحثه اآلن مع عباس كأساس للمفاوضات التي ستجري بين الطرفين قبـل         
  .وبعد مؤتمر الخريف القادم

لم يكن لذلك سوى معنى واحد وهو أن الرؤية التي طرحها بوش استهدفت مساعدة إسرائيل على حل ما                  
 مـن   األدنى، وليس مساعدة الشعب الفلسطيني على الحصول على الحد          " افيةالديموغر"يسمى بالمعضلة   
: غير أن بوش لم يتمكن من فرض حل يستلهم رؤيته ، وذلك لعـدة أسـباب ، أولهـا                  . حقوقه المغتصبة 

تحقيق حماس لنصر سياسي    : وثانيها. انغراس اإلدارة األمريكية بأكثر مما كان متوقعا في الوحل العراقي         
 بحصولها على أغلبية في انتخابات نيابية فلسطينية كانت الواليات المتحدة هي أول من ضغط               غير متوقع 
تحقيق حزب اهللا النتصار استراتيجي على إسرائيل في حرب الصيف الماضي والتي            : وثالثها. إلجرائها

لمـاذا  : موهنا يثور سؤال هـا    . هاركانت الواليات المتحدة هي أول المحرضين عليها والساعين الستمرا        
 لمحاولة إحياء رؤية كانت هي أول من عجز عن تمريرها أو فرضها كـأمر               اآلنتعود الواليات المتحدة    

  .واقع
وتكمن اإلجابة ، في تقديري ، في رغبتة الواليات المتحدة استثمار جملة تطورات جديـدة اعتقـدت إن                  

تطور الخالف بين فـتح     : تطوراتأول هذه ال  . بإمكانها عكس اتجاه الريح لصالح مشروعها في المنطقة       
تطور الحرب في العراق إلى     : وثانيها. وحماس إلى صراع مفتوح ومسلح أدى إلى سلخ غزة عن الضفة          

تطور األزمة في لبنان إلى صـراع مفتـوح علـى    : وثالثها. صراع طائفي مفتوح على احتماالت تقسيم     
هذا ، أن بوسعها تحويل لقاء الخريف القادم        وقد اعتقدت الواليات المتحدة ، في سياق ك       . احتماالت تقسيم 

، وبشيء من التنازالت اإلسرائيلية المحدودة ، إلى أداة لتعميق حدة االستقطاب القائم في المنطقـة بـين                  
، يضم مصر والسعودية واألردن ومحمود عباس ، تطمح الواليات المتحدة وإسرائيل            " معسكر للمعتدلين "

تقوده إيران ويضم سوريا وحزب اهللا وحماس ، وهـذا          " معسكر للمتطرفين "لقيادته وتهيئته لمواجهة ضد     
  . هو بالضبط ما تسعى إليه رايس في جولتها الحالية ، وربما في جوالتها المتوقعة القادمة

ففي تقديري أن رايس ستركز في هذه الجولة على محاولة الحصول من اإلسرائيليين على تنازالت تكفي                
عربية اإليرانية والفلسطينية الفلسطينية ، من خالل اإليحاء بأن تسوية ما باتت علـى              لتعميق التناقضات ال  

يلفت االنتباه أن الواليات المتحدة كانت قبل ذلك تصر على رفض توجيه الدعوة لسوريا ، لكن                . األبواب
ية العربيـة   أظن أنها باتت اآلن أكثر اقتناعا بأن مصلحتها تقضي بتوجيه الدعوة لها ، كعضو في الرباع               

فقبولها للدعوة قد يساعد على إبعادها عن إيران وحماس كما أن           . وليس كطرف في الصراع مع إسرائيل     
رفضها لهذه الدعوة يظهرها كطرف متشدد ورافض للحلول السلمية ، مما يمكن أن يساهم بشكل أكبـر                 

  . في عزلها
ها ، لن تجني شيئا من مشاركتها في         أن أي دولة عربية ، سواء كانت سوريا أو غير          أيضاوفي تقديري   

مؤتمر تقول الواليات المتحدة إنه يخص القضية الفلسطينية وحدها ، في وقت يبدو الشعب الفلسطيني فيه                
ولذلك من األفضل ترك المهمة في هذه المرحلة للرئيس بوش وحـده والـذي              . منقسما على نفسه بعمق   

ة للتفاوض من النقطة التي كان قد انتهى إليها كلنتـون  يمكنه دعوة أولمرت وعباس إلى كامب ديفيد جديد      
فإذا أمكن التوصل إلى تسوية ترضي عباس فيمكنه حينئذ طرحها لالستفتاء علـى             . ٢٠٠٠في نهاية عام    

بعدها . الشعب الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة تشارك فيها جميع القوى دون استثناء            
قاد مؤتمر دولي شامل لمعالجة بقية القضايا المعلقة وربط قضية التطبيع مـع             تصبح األرض ممهدة النع   

إسرائيل بالتقدم الذي يمكن إحرازه حول ما تبقى من قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي ، خاصـة مـا                  
ق ق منها بتحرير بقية األراضي العربية المحتلة ، كالجوالن السورية ومزارع شبعا اللبنانية ، واالتفا              ليتع

  . على نظم إقليمية فاعلة تعالج مشكالت األمن التسلح والتعاون االقتصادي وغيرها من القضايا اإلقليمية
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 دولة عربية لمؤتمر يستهدف عزل حماس وسوريا وإيران لن يحقق لها أي فائدة ملموسة               أيإن حضور   
فوضى وعدم االستقرار ،    ، واألرجح أنه سيلحق ضررا مؤكدا بأمن المنطقة ويدفع بها نحو المزيد من ال             

وإذا لم يكن باستطاعة الدول العربية أن تفعل شيئا لرأب الصدع الفلسطيني ، باعتباره شرطا ال غنى عنه            
 أي عملية تفاوضية حقيقية ، فاألفضل لها الكمون في مواقعها إلى ما بعـد انتخابـات الرئاسـة                   إلنجاح

  األمريكية القادمة،
٧/١٠/٢٠٠٧الدستور   

  
  ادةأزمة القي

حسن البراري. د  
قدم منتدى سياسة إسرائيل، وهو مركز يساري أو حمائمي في واشنطن، ورقة موقف لوزيرة الخارجيـة                

وضم الفريق أربعة سفراء سابقين     . األميركية كوندليزا رايس بشأن مؤتمر السالم القادم في شهر نوفمبر         
ـ      ومستشارا، ما يعني أن الفريق فـي        ، وبروفسور جامعة،  "سي أي أيه  " للشرق األوسط، وضابطا من ال

  . غاية التماسك المعرفي
تفيد الورقة انه يجب تأجيل المؤتمر إلى أن يصبح الطرفان جاهزين وإال فعقد المـؤتمر لـن يكـون إال                    

والجميع يتذكر بطبيعة الحال مقامرة باراك في كامب ديفيد وكيف أدى ذلك إلـى              . مقامرة غير محسوبة  
وتفيد الورقة بأنه من غير الممكن حدوث تقدم حقيقي دون إيجاد صيغة إلشراك             . ىاندالع انتفاضة األقص  

  .حماس، ال أختلف مع مقدمات الورقة لكنني اختلف معها في النتائج
من دون شك، فإن اتفاقا مسبقا بين الطرفين يولد زخما عاليا، وعندها فقط يـستطيع الجانـب العربـي                   

والحقيقة تبقى في صعوبة    . ن لعمل التنازالت النهائية المطلوبة للحل     االنضمام وبقوة من أجل دفع الجانبي     
والسبب الرئيس الذي علينا التفكير فيـه هـو         . التوصل إلى اتفاق بين الطرفين إال على األمور العريضة        

  . كيفية تفكيك ديناميكية قوى الكبح لدى الجانبين
حمي قبل عقد من الزمان، وهي ضرورة تـوفر         يقودنا الحديث هنا إلى نتيجة منطقية، توصل لها شبلي تل         

القيادة ورجال دولة لكي يعملوا ولو لمدة وجيزة خارج حدود منطق البنية السياسية للنظامين الفلـسطيني                
  .واإلسرائيلي

 والزيارات المتتالية لزعيمة الدبلوماسية األميركيـة       -على أهميتها -وبصرف النظر عن اللقاءات الثنائية      
المطلوب قبل التفكير بالمؤتمر القادم وقبل رفع سقف التوقعات، التمعن إذا ما كانت توجـد         إلى المنطقة، ف  

. قيادة لدى الجانبين قادرة على القيادة بدل االنقياد لمنطق توازنات الـسياسة الداخليـة لـدى الطـرفين                 
يحكمان سوى  فالرئيس عباس ورئيس وزرائه سالم فياض المتحمسان جدا للمؤتمر يدركان جيدا أنهما ال              

وبالتالي فهما يعوالن على تحقيق نتائج في السياسة الخارجية الستثمارها فـي            . نصف الشعب الفلسطيني  
  . السياسة الداخلية بشكل يضمن لهما السيطرة والحكم

لكن ما هي قدرة عباس وفياض على تقديم تنازالت مؤلمة إلسرائيل مقابل موضوع الدولة؟ هنـا يبـدو                  
فالمعضلة األساسية أن تيارا عريضا في فلسطين، ممثال بالرئيس عباس،          .  دور القيادة  الحديث مناسبا عن  

يراهن على الحصول على شرعية سياسية وعلى قوة سياسية إضافية لمواجهـة خـصومه الـسياسيين                
وبالتالي فإن أي انتكاسـة أو إخفـاق فـي          . الداخليين، عن طريق تحقيق إنجازات في السياسة الخارجية       

  . الخارجية إنما يزحف على ما تبقى لعباس من شرعية سياسيةالسياسة
فمتطلبات البقاء السياسي لرئيس الـوزراء أولمـرت        . على الجانب اآلخر، فإن المعادلة متشابهة نوعا ما       

فبعد إخفاق أولمرت في حرب لبنان فإنه بحاجة إلى نوع          . تتطلب تحقيق انجاز مهم في السياسة الخارجية      
لكـن  .  عملية سالم تضمن الهدوء دون أن يعني ذلك حل المشاكل الرئيـسية العالقـة              من النصر، وليكن  

المعضلة األساسية هنا في الحالة اإلسرائيلية هي أن موازين القوى السياسية فـي االئـتالف الحكـومي                 
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بمعنى آخر، وكما هو الحال مـع       . والكنيست ال تسمح ألولمرت بتقديم تنازالت مؤلمة للجانب الفلسطيني        
عباس،  فإن قدرة أولمرت على التالعب بالسياسة الداخلية، تعتمد على مقدار ما يـستطيع تحقيقـه فـي             

  . السياسة الخارجية
وهذا يقودنا إلى نتيجة منطقية واحدة، وهي استحالة أن يقوم أي من الجانبين بتقديم التنازالت الضرورية                

  . في ظل الموازين السياسية الحالية
هر الحاجة إلى قيادة تستطيع العمل خارج منطق السياسة الداخلية، وبنوع من المقامرة،             وهنا بالتحديد تظ  

لتقديم تسوية شاملة على الشعبين، وعندها تختلف التركيبة السياسية الداخلية بناء على مـا يـستجد مـن                  
متلك روح  لكن ال يمكن أن يحدث تقدم بوجود قيادات ضعيفة ال ت          . أحداث سواء باتجاه الرفض أو القبول     

  .المغامرة والرؤية والجرأة
٧/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية   

  
  :كاريكاتير .٣٣

  

  
  ٧/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 


