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خالل حلقة نقاش في رام اهللا نظمها مركز شمس

قادة فصائل وطنية يحذرون من عواقب االنتقال الى المفاوضات 
المباشرة دون تقييد اسرائيل بمرجعية وسقف زمني ووقف لالستيطان

نائل   – الجديدة  الحياة   - اهللا  رام 
قادة عدد من فصائل  موسى- حذر 
الكبرى،  واليسارية  الوطنية  العمل 
أمـــس، مــن عــواقــب االنــتــقــال من 
لى  ا ة  لمتعثر ا يب  لتقر ا ت  ثا د محا
تقيد  دون  لمباشرة،  ا لمفاوضات  ا
مني  ز سقف  و جعية  بمر ئيل  ا سر ا
النشطتها  تام  وبوقف  للمفاوضات، 
االستيطانية في القدس وباقي أرجاء 

الضفة. 
وعول امناء عامون ونواب امناء كبرى 
كة  حر و ير  لتحر ا منظمة  ئل  فصا
المبادرة الوطنية على صالبة ووحدة 
الجبهة الداخلية في مجابهة التحديات 
القيادة  لها  تتعرض  التي  والضغوط 
الذهاب  على  للموافقة  الفلسطينية 
التقليل  المفاوضات، وفي  الى مائدة 
الواليات  ضغوط  رفض  عواقب  من 

المتحدة وحلفائها حول العالم. 
في  المتحدثين  باجماع  التحذير  جاء 
لمفاوضات  بعنوان:»ا نقاش  حلقة 
لخارجية  ا الضغوط  بين  لمباشرة  ا
والداخلية: الحق في المشاركة والبدائل 
الممكنة»، نظمها مركز حقوق االنسان 
فندق  في  «شمس»  والديمقراطية 
حشد  بحضور  اهللا..  برام  ان  بيوتي 
ين  لمفكر ا و سيين  لسيا ا من  كبير 
الطيف  الوان  مختلف  من  والمحللين 

الفلسطيني. 
التوالي  على  الحلقة  فــي  وتــحــدث 
وعضو  البرلمانية  فتح  كتلة  رئيس 
لجنتها المركزية النائب عزام االحمد، 
وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني 
النائب بسام الصالحي، ونائب األمين 
اللجنة  عضو  الشعبية  للجبهة  العام 
التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم 
ملوح، وامين عام االتحاد الديمقراطي 
الفلسطيني فدا عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صالح رأفت، وعضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
النائب قيس عبد  العام  نائب االمين 
الكريم، األمين العام للمبادرة الوطنية 
مصطفى   . د ئب  لنا ا لفلسطينية  ا
الفتحاوي  والــقــيــادي  الــبــرغــوثــي، 
والسياسي الدبلوماسي السابق نبيل 
دائرة  رئيس  عنه  غاب  فيما  عمرو. 
شؤون المفاوضات في منظمة التحرير 
ورئيس  عريقات،  صائب  الدكتور 
للتغيير  لموحدة  ا لعربية  ا لحركة  ا

الدكتور أحمد الطيبي. 
واعتبر قادة الفصائل العمل الجبهوي 
واستعادة  االنقسام  انهاء  العريض 
اللحمة والوحدة الوطنية بمثابة حجر 
الزاوية للموقف المعلن بشان محددات 
قيادة  داعين  للمفاوضات،  العودة 
حركة حماس الى التوقيع على الورقة 
المصرية للبدء في حوار وطني يقود 
رحب  فيما  الشاملة..  المصالحة  الى 
اغلبهم باقتراح دعوة كافة الفصائل 
وطني  لقاء  الــى  حماس  فيها  وبما 
استثنائي يكرس لمجابهة التحديات. 

الشعب  ان  ــمــتــحــدثــون  ال وقــــال 
خيارات  يملك  وقيادته  الفلسطيني 
الى  ــاب  ــذه ال غير  اخـــرى  وارواق 
مفاوضات بشروط حكومة االستيطان 
والتطرف بقيادة نتنياهو او المراوحة 
في المكان وبما فيها تصعيد المقاومة 
عوامل  وتوفير  وتعميمها  الشعبية 
والتوجه  لها،  واالستمرارية  الصمود 
المتحدة ومؤسساتها وفي  الى االمم 
المقدمة مجلس االمن والهيئة العامة 
ر  قرا وتفعيل  المختصة  والمحاكم 
لفرض  جولدستون  وتقرير  الهــاي 
عزلة على االحتالل وانهائه واالعتراف 
الفلسطينية  الدولة  بقيام  العالمي 
من  الــرابــع  ــدود  ح على  المستقلة 
القدس. وتحشيد  حزيران وعاصمتها 
الدولي  والتضامن  العربي  الدعم 

الرسمي والشعبي. 
واتهم المتحدثون حكومة نتنياهو عبر 
دعوتها للمفاوضات المباشرة بالسعي 
بمظهر  الفلسطيني  الجانب  الظهار 
الزاوية  الرافض للسالم وحشره في 

تحت طائلة الضغوط الدولية. 
األحمد: فتح متمسكة بموقفها 
المعلن من العودة للمفاوضات

 ورفض أول المتحثين رئيس كتلة فتح 
البرلمانية عزام األحمد، في مستهل 
مداخلته القول ان الجانب الفلسطيني 
ودون طائل،  عاما   ٢٠ منذ  يفاوض 
المفاوضات كانت متقطعة  مقدرا ان 
وبما  لسنوات طويلة  تماما  وتوقفت 
هبة  ــان  وإب االقصى  انتفاضة  فيها 
النفق والعدوان على غزة، كما رفض 
البعض  التي يكيلها  بشدة االتهامات 
لفتح على خلفية المفاوضات، مشددا 
ان فتح قائدة ورائدة المشروع الوطني 
وعماد منظمة التحرير تقف دائما في 

خندق الشعب الفلسطيني، واصفا ما 
بانه  ضدها  البعض  قبل  من  يساق 
محض افتراء وتشويه يجانب الحقيقة 
االول  الخندق  في  ظلت  الحركة  ان 
المشروع  عن  الدفاع  في  والمتقدم 
الوطني والحقوق المشروعة والتمسك 

بالثوابت. 
و أكد االحمد ثبات موقف فتح والقيادة 
المعلن من المفاوضات على حاله الفتا 
عباس  محمود  الرئيس  اعادته  الى 
افتتاح مجمع  أمس االول وخالل في 
التوجه  الطبي على رفض  فلسطين 
تحديد  دون  مباشرة  مفاوضات  الى 
الشامل  الوقف  ودون   ، مرجعياتها
لالستيطان وفي المقدمة في مدينة 

القدس المحتلة. 
وذكر االحمد بانه عارض المفاوضات 
وافق  والتي  انابوليس  مؤتمر  بعد 
الربع  الفلسطيني في  الجانب  عليها 
اميركي  بضغط  ــرة  ــي االخ ســاعــة 
الجانبين  بين  حاليا  يجري  ما  واردف 
الفلسطيني واالسرائيلي هو مباحثات 
المتحدة  الــواليــات  تقودها  تقريب 
غير  مفاوضات  وليست  األميركية 
مباشرة، وقال انها تجري منذ شهرين 
تراجع  تحقق شيئا في ظل  ان  دون 
االدارة االميركية عما جاء في خطاب 

اوباما في جامعة القاهرة.
واقـــر األحــمــد بــوجــود ضــغــوط من 
القيادة  على  وحلفائها  اميركا  قبل 
للدخول في  مــازن  ــو  اب والــرئــيــس 
مفاوضات مباشرة دون تلبية المطالب 
يد  تحد في  لمتمثلة  ا لفلسطينية  ا
وتحديد  للمفاوضات،  زمني  سقف 
مرجعياتها، ووقف كامل لالستيطان. 
لكنه قال ان فتح ستواصل صمودها 
الدولية مستعينة  الضغوط  في وجه 
بالموقف العربي الذي لم يجزم بنعم 
العربية  الرسالة  في  جاء  وما  ال  او 
االخيرة الى الرئيس اوباما بهذا الشان 
مشددا اننا مع الرؤيا العربية للسالم 
تماما وال نريد وال نسعى الى تفويض 
البعض الن موقفنا يقوم  كما يزعم 
على عدم االنخراط في تسوية نهائية 
العربي  الموقف  الى  االستناد  دون 
وبعض  الموقف  هذا  هشاشة  رغم 
الصعوبات مع بعض االنظمة الرسمية 

العربية. 
٣ اقتراحات فلسطينية رفضت

الجانب  اقــتــراح  الــى  االحمد  ــار  واش
االجواء  لتمهيد  اليات   ٣ الفلسطيني 
ــاالت  ــص ـــار االت ــي اط والـــظـــروف ف
مفاوضات  في  للدخول  لتمهيدية  ا
او  ثنائي  اجتماع  عقد  منها  مباشرة 
اعمال  جــدول  على  لالتفاق  ثالثي 
المباشرة ويسبقة  للمفاوضات  محدد 
التزام اسرائيلي بوقف تام لالستيطان 
الرابع  وبــحــدود  عملية  وبمرجعية 
اسرائيل  تحمل  وبذلك  حزيران  من 

مسؤولية رفض االقتراح. 
اما االقتراح الثاني فيقوم على اعادة 
التاكيد على بيان الرباعية الصادر في 
١٩ اذار الماضي باعادة اصداره ولتبدأ 
المفاوضات على أساسه، اما االقتراح 
الثالث الذي قال ان الجانب الفلسطيني 
الرئيس  مطالبة  على  فيقوم  قدمه 
اوباما بالدعوة الى مفاوضات مباشرة 
المفاوضات  اعمال  يحدد فيها جدول 
انفة  المقترحات  ان اي من  الى  الفتا 
او  اسرائيل  تلق قبوال من  لم  الذكر 

الواليات المتحدة. 
وفي موضوع المصالحة، دعا األحمد 
التالعب  الكف عن  الى  حركة حماس 
المصالحة  نحو  لتوجه  وا لكلمات  با
المحدقة  األخطار  تابع  تــردد  دون 
تدفع  أن  يجب  الفلسطيني  بالشعب 
حماس للتخلي عن حساباتها الحزبية 
جانب  ــى  ال ــوف  ــوق وال واالقليمية 
للضغوط  تصديه  في  لفلسطيني  ا
مفاوضات  الى  التي تسعى  الدولية، 
تهدف الى تمكين اسرائيل من كسب 
الوقت والدفع باتجاه حل اساسه حكم 
ذاتي في دولة بحدود مؤقتة ما يتطلب 
من حماس الترفع عن االنقسام الذي 
الشرعية  الى حضن  والعودة  نفذته 

الوطنية. 
الصالحي: اصالح الخلل البنوي في 

المفاوضات هو االساس
الشعب  عـــام حـــزب  ــن  ــي أم وقــــال 
المفاوضات  شكل  ان  الفلسطيني، 
مهم  ليها  ا يدعى  لتي  ا لطريقة  با
كونه يسهم في النتائج النهائية التي 
المفاوضات، مشددا  ستتمخض عنها 
ان المطروح بالحاح االن ليس الذهاب 
او  او مباشرة  المفاوضات تقريب  الى 
عدمه بل ان الصراع هو سيكون على 
مائدة المفاوضات من قضايا وجدول 
اعمال ومرجعيات محذرا من ان خسارة 

المعركة في هذا الجانب ستنتهي الى 
هزيمة تفاوضية. 

وراى الصالحي بوجود خلل بنيوي في 
 ١٨ منذ  المستمرة  التفاوض  عملية 
عاما عزاه الى شكل التفاوض الثنائي 
دون تدخل دولي يضع حد لالحتالل 
فيتو  المحتل  يعطي  وال  االسرائيلي 
وبسبب  باحتالله.  لالحتفاظ  دائــم 
من  المفاوضات  مرجعية  في  تغيير 
قرارات الشرعية الدولية الى ما يتفق 
التغيرات  واستمرار  الجانبان،  عليه 
على االرض وهو خلل قال انه ينبغي 
المعلن  بالموقف  بالتمسك  اصالحه 
ان ال مفاوضات مع االستيطان ودون 
زمني بغض  تحديد مرجعية وسقف 
االميركية  االدارة  تراجع  عن  النظر 
عما جاء في خطاب اوباما وضغوطها 
واال فان المفاوضات المقترحة ستكون 
الى  تفضي  ولن  سبقها  عما  نسخة 
للتغطية  انها توظف  شيء. واالخطر 
عدوانية  صبغة  ذات  ترتيبات  على 

في المنطقة.
وحذر من مغبة ما وصفه بالبحث عن 
ربما  للمفاوضات  لالنزالق  مبررات 
بذريعة الحفاظ على السلطة الوطنية 
التي قال انها يجب ان تكون في كفة 
للمقايضة مع الحقوق الثابتة للشعب 
الفلسطيني معلنا رفض حزب الشعب 
تحديد  دون  مفاوضات  الى  الذهاب 
مرجعيات، معوال في ذلك على صمود 
الضغط  والفصائل في كسر  الشعب 

الدولي على الشعب الفلسطيني. 
وجدد الصالحي الدعوة الى لقاء وطني 
استثنائي عاجل وشامل تشارك فيه 
كافة القوى بما فيها حماس من أجل 
المحدقة  والتحديات  األخطار  بحث 
ان  الفلسطيني على قاعدة  بالشعب 
الكل مسؤول وال ينبغي الحد التهرب 
او  االنقسام  بذريعة  من مسؤولياته 

غيره. 
ملوح: ال سالم مع االستيطان

للجبهة  العام  األمين  نائب  واستذكر 
ية  لتنفيذ ا للجنة  ا عضو  لشعبية  ا
لمنظمة التحرير، في مستهل مداخلته 
الكبير محمود  رحيل شاعر فلسطين 
حيدر  بالمفاوض  ــر  وذك ـــش،  دروي
سالم  شعار  رفع  الذي  الشافي  عبد 
حتى  به  وتمسك  االستيطان،  مع 
وفاته مقدرا ان المعضلة التي نعيش 
تكمن في عدم االنصات لهذا الشعار 
والتمسك به. منذ أوسلو حيث تضاعف 

االستيطان ٣ مرات. 
العمل  فصائل  «انــنــا  ملوح  ــال  وق
الوطني وهي  النضال  الوطني نقود 
مسؤولة عن حركة التحرر لهذا الشعب 
بالقياس  تراجع خطواتها  ان  وعليها 
ان  الشأن الفتا  تحققه في هذا  عما 
عام  تنتهي  ان  يفترض  كان  أوسلو 
لكافة  حــل  ــى  ال بالوصول   ١٩٩٩
اساس  على  لنهائي  ا الحل  يا  قضا
قرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة 
واالخفاق في  المستقلة  الفلسطينية 
ذلك وطوال السنوات العشر الماضية 
الليكود والعمل  يبرهن ان فرقا بين 
متى تعلق االمر بالموقف من حقوق 
وهو  ومستقبله  وحدته  ومن  شعبنا 
ما يتطلب مراجعة شاملة وموضوعية 

لهذه السياسية ازاء المفاوضات 
واردف نحن مسؤولون عن حق شعبنا 
في االستقالل والعودة وتقرير المصير 
الذي  السياسي  برنامجنا  هو  وهذا 
بغض  تحقيقه  حتى  النضال  علينا 
لتحديات  وا الصعوبات  عن  لنظر  ا

والعراقيل.
اعلن  التي  الخيارات  ملوح  وانتقد 
عنها االحمد قائال انها لم تطرح على 
القيادة للمناقشة والتقرير بشانها كما 
لم تطلع على ما جرى في مباحثات 
االنتقال  التقرير بشان  التقريب قبل 
والدعوة  المباشرة  المفاوضات  الى 
اليها بشروط نتنياهو ودون مرجعية 
التي حذر من انها ستكون ما يقرر على 

مائدة المفاوضات.
 ورأى ملوح ان علينا تحدي الضغوط 
الممارسة على شعبنا من أجل التنازل 
عن حقوقه الثابت وهو ما ال يمكن أن 
االحتالل  أن مطالب  يحدث.. وأضاف 
بها،  القبول  يمكن  وال  منطقية  غير 
ليس من شأن  االحــتــالل  أمــن  وأن 
واجبه  الذي من  الفلسطيني  الشعب 
االحتالل  االحــتــالل،  ودحــر  مقاومة 
يتحمل مسؤولية أمنه وخلص للقول 
شعبنا لن يقبل االمالءات ألن الهدف 
ــول الى  ــوص مــن الــتــفــاوض هــو ال
بالحرية  الفلسطيني  الشعب  أهداف 

واالستقالل والعودة. 
رأفت: منحنا االميركيين

 فرصة لم يغتنموها

الديمقراطي  أمين عام االتحاد  وقال 
شعبنا  ان  رأفت،  صالح  الفلسطيني 
على  صراعا  يخوض  مكوناته  بكل 
الصعد الدولية والمجتمع الدولي لحشد 
الدعم والتأييد في مواجهة الضغوط 
والموقف االميركي المنحاز تماما الى 
السياسة االسرائيلية من اجل  جانب 
استئناف المفاوضات بعد تراجع اوباما 
القاهرة بشان  اعلنه في جامعة  عما 
المفاوضات وضرورة وقف االستيطان 
النهائي  لحل  قضايا  كافة  وشمولها 
وهو تراجع عزاه الى تراخي اميركي 
االسرائيلي  والتعنت  الرفض  ء  زا ا
وتعثر مفاوضات التقريب التي قال ان 
احدا في القيادة لم يقدر انها ستحقق 
التعنت  بفعل   ٪١ بنسبة  ولو  نجاحا 

االسرائيلي. 
التقريب  وقال وافقنا على مفاوضات 
استجابة لدعوات االشقاء واالصدقاء 
فرصة  اميركا  باعطاء  العالم  حول 
نصفها  مــن  اكثر  ومضى  أشهر   ٤
االمن  دون تحقق شيء في قضيتي 
الى  الــدعــوة  تأتي  واآلن  ــحــدود  وال
مفاوضات مباشرة رغم اكذوبة تجميد 
الى  نقف  فدا  في  ونحن  االستيطان 
في  التحرير  منظمة  فصائل  جانب 
دون  المباشرة  المفاوضات  رفــض 
التي  الفلسطينية  بالشروط  القبول 
المجلس  اجتماع  القيادة في  حددتها 

المركزي لمنظمة التحرير. 
لفلسطيني  ا لجانب  ا ــدرك  ي وتابع 
بوضوح أن هناك قوى عالمية تقف الى 
الواليات  جانب اسرائيل، على رأسها 
أخرى  قوى  توجد  حين  في  المتحدة 
من  شعبنا  على  الضغوط  تمارس 
مع  مباشرة  مفاوضات  في  الدخول 
الموقف  تعزيز  يوجب  ما  اسرائيل.. 
الضغوط  مواجهة  في  الفلسطيني 
المصالحة  الوحدة وتحقيق  باستعادة 
المصرية  الورقة  على  التوقيع  عبر 
في  عامة  انتخابات  الــى  والــذهــاب 
التحرير  ومنظمة  الوطنية  السلطة 
والعودة  للتوجه  التحضيرات  وبــدء 
المتحدة  االمم  اروقــة  الى  بالقضية 

لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. 
ابو ليلى: صعيد سياسي
 رحب للرد على الضغوط

الكريم  عبد  قيس  لــنــائــب  وذكــرا
للجبهة  سي  لسيا ا لمكتب  ا عضو 
المجلس  بــقــرارات  الديمقراطية، 
المركزي بشان العودة الى لمفاوضات 
ــزام اســرائــيــل بوقف  ــت ال وضـــرورة 
االستيطان الذي يقوض حل الدولتين 
زمني  وبسقف  التفاوض  وبمرجعية 
النهائها واعتبره قرارا يمثل االجتماع 
على  مشددا  الشان..  بهذا  الوطني 
ضرورة تشديد التحرك من اجل الزام 
المرجعيات  هــذه  بقبول  اسرائيل 
وقرارات الشرعية الدولية كاداة للحل 

وليس للتفاوض حولها. 
االميركية  الضغوط  تزايد  الى  ولفت 
على الجانب الفلسطيني بعد التراجع 
بغرض  اوباما  خطاب  في  جــاء  عما 
ترويض الموقف الفلسطيني وتهيئة 
دون  مفاوضات  الى  للعودة  االجــواء 
بتنفيذ  وتعهد  اسرائيلي  التزام  اي 

ما عليها.
الملح هو  السؤال  ان  ليلى  ابو  ورأى 
لفلسطيني  ا نب  لجا ا ن  مكا بإ هــل 
وجهها  في  والصمود  الضغوط  صد 
وتحمل تبعات ذلك سيما وانها تنذر 
وبما فيه  الفلسطيني  الشعب  بوضع 
السلطة الوطنية في وضع صعب وهي 
صعوبات قال انها محتملة وان حذر من 

المبالغة في تقديرها.
ورأى ان صد الضغوط ممكن بالوحدة 
الوفاق  وثيقة  اساس  على  الوطنية 
الوطني التي هي أهم عوامل الصمود 
في وجه الضغوط الخارجية الموجهة 
خالل  من  الفلسطيني  الشعب  الى 
االحتالل  وجه  في  والصمود  الوحدة 
الدولية. وفي  والضغوط  االسرائيلي 
التوجه الى مجلس االمن ومؤسسات 
الحقوقية  المتحدة والمنظمات  األمم 
واالنسانية والدولية. وبتوسيع نطاق 
الطاقات  وحشد  الشعبية  المقاومة 
الصمود  وتوفير عوامل  نطاقها  في 

واالستمرار لها.
البرغوثي: اسرائيل
 تفاوض بالجرافات

واعتبر األمين العام للمبادرة الوطنية 
المفاوضات في ظل االستيطان خطأ 
ان  مقدرا  القائم،  الوضع  الــى  قــاد 
االحتالل يفاوض الشعب الفلسطيني 
اقتالع أشجاره  بالجرافات، من خالل 
اجراء  يستحيل  وانه  منازله،  وهدم 
مفاوضات مباشرة في ظل هذه األجواء 

ومع الحكومة المتطرفة الموجودة في 
اسرائيل حاليا على قاعدة انه ال يمكن 

للمؤمن ان يلدغ من جحر مرتين. 
واتهم د. البرغوثي اسرائيل بالسعي 
الى مفاوضات مباشرة بغرض التفرد 
بالجانب الفلسطيني دون وجود وسيط 
تقتضية  ما  وفق  اميركيا  كان  ولو 
اتخاذ  أجل  ومن  التقريب  مفاوضات 
را  ستا الشكلية  لمفاوضات  ا هــذه 
للتغطية على جرائمها ومحاول فرضه 

من وقائع على االرض بالجرافات.
ضرب  امكانية  من  البرغوثي  وقلل 
خلفية رفض  الوطنية على  السلطة 
عدم  ان  قائال  والضغوط  الدعوات 
التوجة الى المفاوضات المباشرة على 
بالقوانين وبالشرعة  التمسك  قاعدة 
لحصار  مــدعــاة  يكون  لــن  الدولية 
السلطة التي قال ان استمرارها يمثل 

مصلحة دولية. 
وأشار البرغوثي الى توجه دولي الفت 
اسرائيل على  بمحاسبة  اليوم  يقبل 
خلفية ما تقترفة من جرائم وبسبب 
العنصري  والفصل  االبرتهايد  نظام 
الذي تنتهجة فوق  العرقي  والتطهير 
ما يتطلب تحرك  كونها دولة محتلة 
وتقرير  الهــاي  فتوى  لتفعيل  جدي 
مجلس  الــى  والتنوجه  جولدستون 
الخارجي  الصعيد  الدولي على  االمن 
وداخليا التوجه الجدي الستعادة الوحدة 
الوطنية بمغادرة ما وصفه بالحسابات 
لح  لمصا ا لح  لصا لضيقة  ا لفئوية  ا
الوطنية العليا. وقال ان الفرق بين تيار 
او حزب واخر في اسرائيل فالمعتدلون 
مساحة  من   ٪٦٠ اعطاءنا  يريدون 
الضفة لنقيم عليها دولة باندوستونات 
ويقترح المتطرفون لنا ٤٠٪ للغرض 
دون  المفاوضات  ان  يعني  ما  ذاتــه 
مرجعية محددة ورعاية دولية ستؤول 

الى الفشل.
من  الدولية  الضغوط  تحولت  وقال 
ئيلي  ا االسر نب  لجا ا على  ضغوط 
الجانب  على  ضغوط  الى  عام  قبل 
الفلسطيني اليوم، جراء حالة الضعف 
ظل  في  منها  نعاني  التي  والتفكك 
العالم  قانون  هو  وهــذه  االنقسام 
يضغط على الطرف األضعف ويتجاهل 
يسببها.  التي  والمعاناة  االحــتــالل 
والسؤال المركزي الذي علينا االجابة 

عليه كيف ال نكون الطرف االضعف؟
عمرو: مطلوب االنتقال من التنظير 

للمطلوب الى عمل المطلوب 
والسياسي  الفتحاوي  القيادي  ورأى 
والدبلوماسي السابق نبيل عمرو انه 
لم يعد هناك مفر في ظل السياسة 
القائمة والدوامة المعاشة من التوجه 
بعد  المباشرة سيما  المفاوضات  الى 
لموقف  السريع  بالتكسر  وصفه  ما 
اوباما الذي أعلنه في جامعة القاهرة 
من االستيطان والمفاوضات والموقف 
الشعبي  ــراث  االكــت ــدم  وع العربي 
حسابات  وجــراء  التفاوضي.  بالشأن 

خاصة. 
الى  االميركي  التراجع  عمرو  ورد 
واخطاء  اعباء  من  للتخلص  محاولة 
افغانستان  في  لها  سابقة  مغامرات 
والعراق ومن تبعات المفاوضات دون 
لفلسطيني  ا نبين  لجا ا بين  ئل  طا
االدارة  ان  مــقــدرا  واالســرائــيــلــي، 
االميركية لم تعد تجد من مصلحة لها 
في االشتباك مع اسرائيل على خلفية 
المفوضات والسالم مع الفلسطينيين. 
الهروب  مرحلة  هي  هذه  ان  مقدرا 
االميركي من مفاوضات التقريب التي 
تشارك فيها الى المفاوضات المباشرة 

للتخلص من لعب دور مباشر فيها. 
ولفت الى كثيرون نبهوا القيادة الى ان 
اوباما ليس متعهدا للحقوق الوطنية 
بوسعة  وليس  الفلسطيني  للشعب 
ان يكون مقاوال لتحقيقها وهو ما اكد 

صحته تراجع االخير عن وعوده.
لدور  االعتبار  اعادة  الى  ودعا عمرو 
كونها  التحرير  منظمة  ومؤسسات 
صاحبة الوالية على الشأن التفاوضي 
لوائها  القوى تحت  دور  تفعيل  والى 
داخل  لمراجعة  الوقت حان  ان  وقال 
وليس  ومؤسساتها  التحرير  منظمة 

عبر الندوات والبيانات الصحفية. 
انتقد عمرو موقف  وبشأن المصالحة 
االنقسام  انهاء  من  المتعنت  حماس 
واستعادة الوحدة الوطنية وهو موقف 
قال ان الحركة تستند فيه الى حسابات 
باللقاء  االشـــادة  ورغــم  افتراضية. 
وبمبادرة مركز شمس ومديره الدكتور 
النافذة  هــذه  فتح  الــى  ــال  رح عمر 
ان  اال  دقيقة  لحظة  في  الحوارية 
النقاش  كثير من المشاركين وصفوا 
بالتنظير الذي ابتعد عن جوهر الحوار 
المنشود بغرض الوصول الى نتائج. 

خالل ورشة عمل نظمتها وزارة االعالم وجبهة النضال الشعبي في طولكرم

الدعوة الى وضع التشريعات والقوانين التي 
تنظم عمل المواقع االلكترونية والمدونات

مراد   – الجديدة  الحياة   – طولكرم 
المشاركون في ورشة  أكد   - ياسين 
االلكترونية في  الصحافة  عمل حول 
األداء  تطوير  أهمية  على  طولكرم 
يكون هناك  أن  ــرورة  وض االعالمي 
االعالمية  للعالقات  وناظم  ضابط 
والمواقع  المدونات  وضبط  وقوننة 
انتشارها  سعة  باتجاه  االلكترونية 
وتعزيز دورها ومكانتها كمنبر اعالمي 
مهم وأساسي وخصوصا أمام التحديات 
لفلسطيني  ا شعبنا  تــواجــه  لــتــي  ا
وأهمية ابراز قضايا وهموم ونضاالت 
والممارسات  ــراءات  االج أمام  شعبنا 

االسرائيلية. 
بضرورة  المشاركون  أوصــى  كما 
عام  وطني  مؤتمر  لعقد  التحضير 
الصحفي  الوضع  حالة  أمام  للوقوف 
وتعزيز  لفلسطيني  ا ــي  ــالم الع وا
بتفعيل  االعالمية، وطالبوا  الحريات 
وبما  الصحفيين  نقابة  دور  وتطوير 
ينسجم مع التطورات وشمولية الحالة 
العاملين  كافة  واستيعاب  االعالمية 

والمنتمين للمجال االعالمي. 
خالل  يتحدثون  المشاركون  وكــان 

مكتب  نظمها  لتي  ا لعمل  ا ــة  ورش
وزارة االعالم وجبهة النضال الشعبي 
 » عنوان  تحت  امــس  الفلسطيني 
الصحافة االلكترونية وتنظيم العمل 
الفلسطيني  واالعــالمــي  الصحفي 
وسبل تطوره»، وذلك في قاعة جبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني في مدينة 
ممثلي  من  عــدد  بحضور  طولكرم 
وسائل االعالم المكتوبة والمسموعة 
الوطني  العمل  وفصائل  والمرئية 
واكد  المجال.  هذا  في  والمهتمين 
مشاركة  اهمية  على  علوش  محمد 
الصحفيين في مداخالتهم للمساعدة 
في ايجاد الحلول الممكنة. وقدم مدير 
مكتب وزارة االعالم معتصم عموص 
وسلبيات  ايجايات  عن  موجزة  لمحة 
لى  ا مشيرا  االلكترونية  فة  الصحا
عدم وجود قوانين وتشريعات ورقابة 

تنظم عملها. 
المستقبل  جريدة  مراسل  وتحدث 
األخضر  الخط  داخــل  في  اللبنانية 
االعــالم  تجربة  عن  مواسي  حسن 
الداخل وكيف اصبح  االلكتروني في 
مؤثرا في حياة الناس، وكيفية انتشاره 

وتداوله السريع بين المواطنين، الفتا 
الى ان االعالم االلكتروني اثر بشكل 
كونه  المكتوب  االعــالم  على  كبير 
األسرع في نقل المعلومة والخبر الى 
المواطن، واشار الى ان بعض المواقع 
لتفاعل  ا في  دور  لها  االلكترونية 
االجتماعي والتجاري بين المواطنين. 
، مؤكدا ان من اهم سلبيات االعالم 
االلكتروني عدم الدقة في نقل األخبار 
االشاعات  ترويج  في  والمساهمة 
الكاذبة نظرا لعدم وجود رقابة عليها. 
وتحدث في الورشة كل من عوني أبو 
غوش عضو المكتب السياسي، الناطق 
االعالمي باسم جبهة النضال الشعبي 
والصحافي معين شديد  الفلسطيني 
فلسطين  وتلفزيون  اذاعــة  مراسل 
مصمم  الهمشري  خالد  واالعالمي 
مواقع الكترونية بطولكرم، الى جانب 
المشاركة الواسعة من ممثلي التلفزة 
المحلية ومراسلي ومراسالت الصحف 
اليومية والمواقع االلكترونية ووكاالت 
المدونات  واالذاعات وأصحاب  األنباء 
الفصائل  االعالميين في  والناطقين 

والمؤسسات المختلفة.

وزيرة السياحة واآلثار تلتقي السفير الروسي في بيت لحم

متحدثون في الورشة.

د. خلود  واآلثــار  السياحة  وزيرة  التقت  وفا-   - لحم  بيت 
دعيبس في مقر الوزارة في مدينة رام اهللا امس، السفير 
الروسي لدى السلطة الوطنية سيرجي كوزولوف، الذي أنهى 
الجديد  إلى موقع عمله  أعماله مؤخرا، ويستعد لالنتقال 

كسفير لبلده في جمهورية اليمن.
الخدمات  عام  مدير  الحافي  إبراهيم  اللقاء  في  وشــارك 
بأعمال مدير عام وحدة  القائم  السياحية، ومحمد فوزي 
له  بالضيف متمنيه  الوزيرة  الــوزراء، حيث رحبت  مجلس 
له جزيل  الجديدة، ومقدمة  والنجاح في مهمته  التوفيق 

العالقة بين  السابقة في تطوير  الشكر والتقدير لجهوده 
الشعبين الصديقين، مثمنة التعاون القائم ما بين روسيا 

االتحادية وفلسطين في مجاالت السياحة واآلثار.
بدوره، شكر كوزولوف وزيرة السياحة واآلثار على تعاونها 
المثمر مع الجانب الروسي، مشيرا إلى االزدهار الكبير في 
مجال السياحة الوافدة من روسيا إلى فلسطين، والى العمل 
أريحا، واالستعدادات  الروسي في  المتحف  الجاري إلنشاء 
لزيارة الرئيس الروسي لفلسطين للمشاركة في احتفاالت 

أريحا عشرة آالف عام.

بحضور مفوض التعبئة والتنظيم محمود العالول 

الشبيبة الثانوية تعقد ورشة عمل لوحدة حقوق الطلبة 
رام اهللا –الحياة الجديدة-  عقدت لجنة الشبيبة الثانوية في 
مفوضية التعبئة والتنظيم ورشة عمل لوحدة حقوق الطلبة 
والتنظيم وعبد  التعبئة  العالول مفوض  بحضور محمود 
وبمشاركة  الثانوية  الشبيبة  لجنة  رئيس  المنعم وهدان 

مندوبي الوحدة في مختلف االقاليم. 
وتركزت محاور النقاش في الورشة على آلية عمل وحدات 
حقوق الطلبة في المدارس التي ستعمل على متابعة حقوق 
الطلبة في المرحلة الثانوية والعمل على االرتقاء بمفاهيم 
الداخلي  الحوار  وتعزيز  المدارس  داخل  االنسان  حقوق 
الى  التدريسية  والهيئة  الطلبة  بين  بالعالقة  واالرتقاء 
مستويات تيسر العملية التعليمة وتحقق االهداف المرجوة 

من العملية التربوية. 
واعتبر العالول ان هذه الفكرة بمثابة تطور نوعي في بناء 
البرامج الهادفة التي من شانها  ان تعزز العالقة بين الشبيبة 
وجمهور الطلبة من ناحية والعالقة مع المجتمع المحلي من 
ناحية اخرى، واكد العالول ان برامج الشبيبة لها المساحه 
التي تستحقها على اجندة التعبئة والتنظيم وقيادة الحركة 

وانه يولي ملف الشبيبة الثانوية اهتماما شخصيا. 
ودعا العالول المشاركين الى تحصين بيت الشبيبة بثقافة 
التميز  يكون عمادها  الوطنية  التضحيات  بمستوى  تليق 
واالبداع والحداثة بما يجعل من ابناء الشبيبة شركاء في 
الداخلي والخارجي وبناء جيل قادر  البناء والتطور  مسيرة 

على تحمل اعباء المسيرة. 
الطلبة في  وحدة حقوق  بناء  ان  وهــدان  قال  جانبه  من 
الثانوية  الشبيبة  لجنة  انسجاما مع خطة  ياتي  المدارس 
القائمة الى اعداد جيل متصالح مع ذاته يعزز ثقافة الحوار 
الداخلي القائم على المصلحة الوطنية ويكرس ثقافة وقيم 
التسامح ليساهم في تطوير اليات العمل الشبابي والطالبي 
بما يتناسب مع مستوى التطور والحداثة ويساهم في تعزيز 

الهوية الفتحاوية والوطنية. 
جار  العمل  ان  الوحدة  منسق  مناصرة  أكد محمد  بدوره 
بالشكل المطلوب وبالتشاور مع المؤسسات ذات االختصاص 
في الجوانب التربوية والقانوية من اجل اكتمال بناء الوحدة 

في كافة المدارس. 

جبهة النضال تدعو الى اخراج قضية 
كهرباء غزة من دائرة المناكفات السياسية

غزة - الحياة الجديدة -  دعت جبهة النضال الشعبي الى 
والتجاذبات  المناكفات  دائرة  من  الكهرباء  اخراج قضية 
السياسية، وطالبت كل األطراف تحمل مسؤولياتهم لتجنيب 
أبناء شعبنا المزيد من المعاناة جراء استمرار انقطاع التيار 
الكهربائي ولفترات زمنية طويلة مما ألحق أضرارا فادحة في 
كافة مناحي الحياة ويهدد استمرار األزمة بتدهور األوضاع 

االنسانية في قطاع غزة.
النضال في قطاع غزة  الناطق االعالمي لجبهة  واستنكر 
أنور جمعة حالة الصمت تجاه ازمة الكهرباء وطالب بسرعة 
التحرك لوضع حد لمشكلة الكهرباء، وقال ان نحو المليون 
ونصف المليون انسان فلسطيني في قطاع غزة يعيشون 
أوضاعاً صعبة وظروف معيشية قاسية جراء انقطاع التيار 
الكهربائي لنحو ١٢ ساعة يومياً مما أدى الى شلل كافة 

األنشطة االقتصادية وزاد من معاناة المرضى من األطفال 
بااللتزام  األطراف  والشيوخ. وطالب جمعة كافة  والنساء 
الفلسطينية  الفصائل  بين  تم  ــذي  ل ا االتفاق  بتنفيذ 
والشخصيات المستقلة وممثلين عن شركة توزيع الكهرباء 
بغزة والذي قضى بان تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحويل 
االيرادات واألموال التي تحصلها من المشتركين في قطاع 
غزة وبعد خصم المصروفات التشغيلية الى سلطة الطاقة 
برام اهللا والتي عليها القيام بتسديد ثمن الوقود الصناعي 

الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.
وقال جمعة لقد آن األوان النهاء حالة االنقسام واستعادة 
العليا لشعبنا  الوطنية  المصالح  الوطنية وتغليب  الوحدة 
شعبنا  تواجه  التي  والتحديات  المخاطر  كافة  لمواجهة 

الفلسطيني وقضيته الوطنية.
يحيى: المسنون لهم نصيب من أموال الزكاة والصدقات

جمعية بيت المسنين في جنين خلية نحل استعداداً لرمضان
جنين- الحياة الجديدة- عاطف أبو الرب- ال يتوقف طاقم جمعية 
بيت المسنين والمعوقين الخيرية في جنين عن العمل طوال أيام 
السنة، ولكن في بعض المواسم يشمر عن سواعده ايذاناً بمرحلة 
من الجد واالجتهاد... رمضان موسم من مواسم العمل الشاق في 
التي أخذت على عاتقها أن ترعى فئة المسنين  هذه المؤسسة، 

والمعوقين، ممن أفقدهم الدهر المعيل؟ 
محمد حمزه يحيى رئيس جمعية بيت المسنين يقول بأنه وأعضاء 
الجمعية، والموظفون يجتهدون بأن يوفروا للمسنين كل متطلبات 
الحياة، ويؤكد أنه وزمالءه يحتسبون ما يقدمونه من عمل في سبيل 
اهللا. ويؤكد أن الجمعية ورغم كل الظروف، تقوم بعملها وتسعى 
كانوا  للمستفيدين من خدماتها، سواء  الخدمات  أفضل  لتوفير 
من الضيوف المقيمين في دار الضيافة، أو المسنين في بيوتهم، 
والذين يصعب استيعابهم في الدار، سواء لنقص االمكانيات، أو 

لظروف خاصة بالمسنين. 
ان شريحة  المسنين في محافظة جنين يقول يحيى  واقع  وعن 
المسنين تزداد من عام آلخر، ونسبة كبيرة من هؤالء المسنين 
يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. واعتبر أن مسؤولية 
«بيت  تتحمل  فيما  جماعية،  مسؤولية  الشريحة  هذه  حماية 
المسنين» جزءا كبيرا من هذا الواجب، ولكن ان لم تجد من يمد 
لها يد العون، فانها لن تتمكن من القيام بدورها، داعيا أهالي الخير 
لمساعدة الجمعية لتقوم بواجبها، وخص بالذكر أولئك الذين أنعم 
اهللا عليهم ووسع عليهم في رزقهم. وقال ال يغيب عن بال أحد منا 

اآلية الكريمة «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم». 
وقال يحيى ان عدد المسنين في بيت الضيافة داخل الجمعية 

العدد  أما  الجنسين.  كال  ٢٥ مسناً من   -٢٠ بين  ما  يتراوح 
االجمالي للمستفيدين من خدمات الجمعية فيصل الى حوالي 
٢٠٠ مسن موزعين في جنين والقرى المجاورة اضافة لمخيم 

جنين.
الجمعية فتختلف من  التي يتلقاها المسنون من  الخدمات   وعن 
الجمعية. حيث ان المسن  الجمعية ومسنين خارج  مسنين داخل 
داخل الجمعية يتلقى كل الخدمات الحياتية، من مأكل وملبس، 
وعالج وخدمات صحية ورعاية اجتماعية ونفسية، وبرامج ترفيهية 
موجهة من قبل مختصين. أما المسنون خارج الجمعية فلهم خدمات 
حسب امكانيات الجمعية، فمثالً لهم رعاية صحية سواء في بيوتهم 
أو عند مراجعتهم الجمعية، ولهم كذلك طرود غذائية بصورة غير 
دورية، وسلة غذاء اسبوعية. وفي العديد من المناسبات يتم تنظيم 
برامج خاصة لهذه الفئئة من المسنين. وشدد على ضرورة أن يتلقى 
المسنين المزيد من الخدمات، وقال الجمعية تسعى لتوفير أفضل 
خدمة للمسن، ولكن في بعض األحيان تقف الظروف المادية دون 

تحقفيق المطلوب. 
أما عن برنامج الجمعية في رمضان، فأوضح أن الجمعية تستنفر 
طاقمها على مدار الشهر، تسعى لتوفير متطلبات العيش الكريم 
والعطاء، فهو  البذل  تعتبر رمضان شهر  بذلك  للمسنين، وهي 
شهر القبول. وأشار الى ان الجمعية تسعى لتوفير طعام االفطار 
للمسنين خارج الجمعية، وتعمل على ايصال الوجبات في موعد 
مناسب، بحيث يستمتع الصائم بوجبته. وأكد أن عدد المستفيدين 
من خدمات الجمعية خالل رمضان يفوق بقية أيام السنة. واعتبر 
أن سر ذلك الهبات والمساعدات التي يقدمها أهالي الخير من أبناء 

جنين للجمعية مع بداية شهر رمضان. 
وعن النشاطات األخرى التي تقوم بها الجمعية في خدمة المسنين، 
أكد يحيى بأن الجمعية تسعى لتوفير خدمات اجتماعية أخرى خالل 
الشهر. وأشار الى تنظيم لقاءات وافطارات جماعية للمسنين. وقال 
صحيح بأننا نقدم الوجبات للمسنين في بيوتهم على مدار الشهر، 
ولكننا في بعض المناسبات نحضر المسنين لجمعية، وذلك لتعزيز 
عالقاتهم بمجتمع المسنين. وأشار الى أهمية مثل هذه النشاطات 

على صعيد تعزيز ثقة المسن بمجتمعه. 
وقد أعرب يحيى عن تقديره للمؤسسات واألشخاص الذين يتابعون 
شأن المسنين سواء كان في رمضان أو باقي أيام السنة، وقال بما 
الجمعية خدماتها نحو األفضل، مشيرا  يقدمونه من خير تطور 
الطبيعي،  والعالج  الوظيفي  للعالج  لمسات  بمركز  اعتزازه  الى 
العالج  العهد، بتوفير  المركز، وهو حديث  وقال لقد ساهم هذا 
كان  سواء  المسنين،  لعشرات  والتأهيلي  والطبيعي  الوظيفي 
داخل المركز أو في بيوتهم. وأشار الى أن المختصين في المركز 
يعملون على استقبال الحاالت يوما في المركز، ويقومون بجوالت 
ميدانية لمتابعة الحاالت في اليوم التالي، وهكذا لضمان متابعة 

الحاالت عن قرب. 
وأكد أن الفئة التي تخدمها الجمعية تستحق المساعدة، وقال هؤالء 
اآلباء واألمهات ممن تقطعت بهم السبل يستحقون أموال الزكاة 
والصدقات، والجمعية على أتم استعداد لتلقي المساعدات مهما قل 
شأنها، فهي في ميزان حسنات المحسنين. ودعا أهالي المحافظة 
لزيارة بيت المسنين واالطالع على واقع المسنين والرعاية التي 

يتلقونها من قبل طاقم وموظفي الجمعية. 

توزيع مصاحف بنظام «برل» على المكفوفين في جنين
رية  االستشا لهيئة  ا نظمت  لجديدة-  ا ة  لحيا ا جنين- 
ومنتدى  الحكومية  غير  المؤسسات  لتطوير  الفلسطينية 
الكفيف الفلسطيني، أمس، حفالً تكريمياً للمكفوفين في 
محافظة جنين، وزعت خالله نسخاً من المصاحف المطبوعة 
بلغة ابريل للمكفوفين، للمرة االولى في فلسطين. وهذه 
المصاحف تبرع من جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
في االردن. وتم توزيع المصاحف برعاية المحافظ قدورة 
موسى، وبحضور النائب شامي الشامي، والدكتور هاني ابو 
الرب مدير جامعة القدس المفتوحة، وطارق عالونة ممثل 
التربية والتعليم وعبد الرحمن خضر مدير البنك االسالمي 
وممثلي المؤسسات والفعاليات والطلبة المكفوفين وذويهم. 
بكلمة  الحفل  افتتح  الوطني،  والنشيد  الكريم  القرآن  وبعد 
والهيئة  المحافظ  دور  ثمن  الــذي  خمايسة  عبادة  الشيخ 
االستشارية بتوفير دعم المنتدى، الذي انطلق لتوفير الحاضنة 
الفلسطيني  للكفيف  الشريحة، كأول منتدى  والدعامة لهذه 

لكسر الحواجز التي يقيمها المجتمع وتعزيز دورهم. 
وعبر المحافظ موسى عن اعتزازه بروح االرادة واالصرار 
القلوب  الشريحة من مبصري  التي تمثلها هذه  والتحدي 
والعقول والعلم الذين يصرون على بناء شخصيتهم وتعزيز 
االيادي  وكافة  االستشارية  الهيئة  دور  مثمنا  وجودهم 
الذي حققه  النجاح  ان  البيضاء في دعمهم، وقال موسى 

وياسمين ضراغمة  وتامر جرادات  االء صباح  المكفوفين 
يمثل ارادة شعبنا ورسالته واصراره على الحياه والتطور. 

وقال الكفيف مصطفى الجوهري المدير التنفيذي لمنتدى 
الكفيف ان النشاط الذي ينفذه المنتدى والهيئة في اطار 
الفعاليات  المكفوفين يعتبر من  المشتركة لدعم  البرامج 
المميزة في فلسطين، من جانبه، قال النائب شامي الشامي 
رئيس الهيئة االستشارية «احتضنت منتدى الكفيف وتعمل 
المعنية  الجهات  ادارته وكافة  بشراكة وتنسيق كامل مع 
بهذا القطاع لتغيير واقعه وتعزيز دوره وتحقيق رسالته». 

والكفيفة  باسم  محمد  الشاعر  الكفيف  من  كل  والقى 
وبرامج  اهداف  استعرضت  العزموطي كلمات  فايز  شفاء 
وخطط المنتدى للنهوض بالمكفوفين وتحسين اوضاعهم 
ودعمهم نفسيا واجتماعيا وخلق تواصل بينهم في كافة 
والشتات.  والداخل  والقطاع  الضفة  اماكن تواجدهم في 
الحفاظ  رئيس جمعية  احمد صماديع  القى  الهاتف  وعبر 
على القرآن في الزرقاء كلمة حيا فيها صمود شعبنا واكد 
ان مشروع توزيع المصاحف مقدمه لتعاون مشترك لخدمة 

شريحة المكفوفين في فلسطين. 
 وفي ختام الحفل، كرم الحضور الطلبة المكفوفين الثالثة 
على  المصاحف  نسخ  ووزعــوا  الثانوية،  في  المتفوقين 

المكفوفين. 


