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  " وهم سياسي"محاولة إليجاد " مؤتمر الخريف" :هنية .1

، من األهداف األمريكية الحقيقيـة لعقـد        المقالةحكومة  الحذر إسماعيل هنية، رئيس      : ياسر البنا  - غزة
، والعمـل   "اسرائيل"، لعالقاتها مع    تطبيع الدول العربية، والسيما السعودية    "مؤتمر الخريف، والهادفة إلى     

واستبعد هنيـة فـي      ".على ضمان موقف عربي مؤيد للسياسة األمريكية تجاه الملفين اإليراني والعراقي          
إمكانية توصل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى تفاهمات تلبي الحد         " فلسطين"حوار خاص أجرته معه     

وطالب الشعب الفلسطيني بعدم التعويل كثيرا على        .ل عقد المؤتمر  األدنى من الحقوق الفلسطينية الثابتة قب     
 الفلسطيني،  –هذا المؤتمر، كما وطالب بعض القيادات الفلسطينية بأن ال تستغل حالة االنقسام الفلسطيني              

 ".، ونكاية على ما جرى على هذه الصعيد       "حماس"نكاية في غزة، ونكاية في      " وترتمي في الحضن اآلخر   
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كما  ".تنازالت جديدة على صعيد الوضع الفلسطيني     " من الدول العربية أال تعطي غطاء ألي         ةهنيوتمنى  
مؤتمر ألي اتفاقات تنهي الصراع القائم، موضحاً أن حكومته تمتلـك           الوأبدى شكوكه في إمكانية توصل      
لي، وأيضا  الصعيد السياسي واإلعالمي، وعلى الصعيد الفلسطيني الداخ      "مساحات للتحرك لمواجهته على     

: وتابع يقول  ".على صعيد تكثيف العالقات مع المحيط العربي واإلسالمي، وتوضيح مخاطر هذا المؤتمر           
سنتوجه بشكل مباشر ألشقائنا العرب، وخاصة المملكة العربية السعودية ومصر، ونطالبهم بأن يعيـدوا              "

نا الفلسطيني لم يعول كثيراً علـى       شعب: " ومضى يقول  "..النظر بأي قرار متعلق بالمشاركة بهذا المؤتمر      
اللحمة إلى الساحة   "  هنية بعودة    طالبو  "..اتفاقية أوسلو سابقا، وأيضا لن يعول على نتائج هذا المؤتمر         

  ".الفلسطينية
غيـر  -حالة األمن   "وحول أعمال التفجير التي وقعت في اآلونة األخيرة في قطاع غزة، أوضح هنية أن               

، سواء كان في رام اهللا      "فتح"القطاع لم ترق لبعض القيادات والعناصر في داخل          التي يعيشها    -المسبوقة
وأوضح أن هذه األعمال تأتي استكماالً لإلضرابات التي         ".أو هنا في غزة، فأرادوا أن يغيروا هذا المشهد        

ـ  .نفذت، وكذلك الدعوة إلى الصالة في الميادين العامة، وسياسة وقف الرواتب وفصل المـوظفين              ابع وت
 ".كل ذلك لم ينجح في زعزعة المشهد اآلمن داخل قطاع غزة، لذلك لجأوا لمثل هـذه األعمـال                 : " يقول

ال تشكل خطورة على المـشروع      " وحذر هنية من أن هذه األعمال سيتم التصدي لها بحزم، وإن كانت             
  ".الكبير الذي تحمله الحكومة

 .فيف حدة الفقر في غزة ومساعدة المعـوزين       وأوضح هنية أن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل تخ         
األشقاء العرب وخاصة مصر، إلعادة فتح المعـابر وخاصـة          "وأوضح أن الحكومة تكثف اتصاالتها مع       

وحول نظرته الـى المـستقبل       .، مقدماً الشكر لها على سماحها بعودة العالقين إلى قطاع غزة          "معبر رفح 
  .   عن تفاؤلههنيةوما يحمله من أحداث، أبدى 

  6/10/2007صحيفة فلسطين 
  

  ال سالم إال بدولة فلسطينية عاصمتها القدس: عباس .2
شدد الرئيس الفلسطيني على ان ال سالم من دون دولة فلسطينية وال دولة فلـسطينية مـن دون القـدس                    

تصريحات الرئيس عباس جاءت خالل مأدبة إفطار أقيمت مساء امس في مقر الرئاسة برام               .عاصمة لها 
، حضرها شخصيات وفعاليات مقدسية، إلى جانب مـسؤولين فلـسطينيين ورجـال ديـن مـسلمين                 اهللا

الجانب الفلسطيني ملتزم بالشرعية    "وشدد على ان     ".األيام المقبلة ستكون صعبة   "الفتا الى ان     .ومسيحيين
طط والرؤى  ان خالصة تلك الخ   .. الدولية، ويعترف بها، وكذلك بخطة خارطة الطريق وبالمبادرة العربية        

نحـن نريـد إنهـاء    . إقامة دولة فلسطينية، متصلة قابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسـرائيل       
القيـادة  .. 194 ومتفق علية لمشكلة الالجئين حسب القرار         عادالً حالًونريد  ،  67االحتالل ألراضي عام    

  ".، ولكن ليس بأي ثمنالفلسطينية تريد سالماً مبنياً على العدل وعلى الشرعية الدولية
  6/10/2007المستقبل 

  
  مرونة فلسطينية بشأن مستقبل القدس والالجئين : "سرائيليا"محلل  .3

معروف بعالقاته وارتباطاته الوطيدة بصناع القرار في اسرائيل        " معاريف"قال محلل سياسي في صحيفة      
قاءات االخيرة مع رئـيس الـوزراء       ان رئيس السلطة الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين ابدوا خالل الل        

وتابع المحلل بن كاسبيت ان المـسؤولين        .االسرائيلي اولمرت مرونة فيما يتعلق بمستقبل القدس المحتلة       
واوضـح ان الـرئيس     . الفلسطينيين اعربوا عن موافقتهم على ان تكون القدس عاصمة موحدة للدولتين          

ـ        عباس وفريقه ابدوا مرونة ايضا ازاء السيادة على         سـيادة   ى المسجد االقصى، حيث باتوا يوافقـون عل
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محدودة على المكان، ولكن لم يتم بعد شرح االلية التي ستكون بموجبها القدس عاصمة موحدة، او طبيعة                 
  .السيادة الفلسطينية المحدودة على المسجد االقصى

ياسية وصـفها بانهـا     وفيما يتعلق بقضية الالجئين وحق العودة، قال كاسبيت الذي اعتمد على مصادر س            
، ان عباس لم يعد يصر على تضمين اي اتفاق مستقبلي مع اسرائيل عبارة تنص علـى                 "رفيعة المستوى "

عودة الالجئين الفلسطينيين الى اسرائيل، مشيرا الى ان رئيس السلطة يطالب بتضمين االتفـاق النهـائي                
 للدولة الفلسطينية التي ستعلن في الضفة       االشارة لحق الالجئين الفلسطينيين في العودة بشكل غير محدود        

الغربية وقطاع غزة، ومقابل ذلك ستعترف اسرائيل بالمعاناة والضرر الذي تعرض له الالجئـون، الـى                
جانب العمل على الزام العالم ببرنامج تأهيل دولي ضخم ومنح تعويضات لهؤالء الالجئين، علـى حـد                 

  .تعبير المصادر االسرائيلية
  6/10/2007الدستور 

  
  " الخريفمؤتمر"قبل " وثيقة"األحمد يشكك في إمكان إنجاز عزام  .4

فـي إمكانيـة توصـل الجـانبين الفلـسطيني          البرلمانية،  " فتح"شكك عزام االحمد رئيس كتلة       :رام اهللا 
الى اتفاق بشأن البيان المشترك الذي من المفترض ان يقدم من الجانبين في لقاء الخريف،               " اإلسرائيلي"و

لضيق الوقت الذي تعيـشه االدارة األمريكيـة        " اإلسرائيلي"في الوقت ذاته من مخاطر االستغالل       محذرا  
االدارة األمريكيـة    ":"الخليج"ـوقال االحمد ل   .لصالح نسف كل الجهود المتعلقة بترتيب هذا اللقاء الدولي        

مـدعوم عربيـا    " سرائيليإ"بإمكانها في هذا الوقت أن تلعب دوراً مهماً في إنجاز صيغة اتفاق فلسطيني              
ودوليا، واذا لم تقم بذلك خالل االشهر المقبلة فإن ذلك يعني ان المؤتمر والجهود الدولية المبذولة سـوف      

تثير الـشكوك   " اإلسرائيلية"وأكد أن المواقف     ".يجري تأجيلها لمرحلة ما بعد االنتخابات األمريكية المقبلة       
 ".اهم مشتركة حول الوثيقة المطلوب من الجـانبين انجازهـا         حول إمكانية توصل الجانبين الى صيغة تف      

وقال االحمد ان زيارة الرئيس عباس واالجتماع الذي عقده مع الرئيس بوش ساهم في تحقيق مـسألتين                 
 .االولى تمثلت في حسم طبيعة األطراف التي سوف تحضر اللقاء

  6/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "سرائيلية مع القيادة اال تتسول لقاًءحماس أصبحت": الطيب عبد الرحيم .5
قال الطيب عبد الرحيم، امين عام الرئاسة الفسلطينية، في لقاء بثه التلفزيـون الفلـسطيني، إن                : رام اهللا   

ان "، معتبرا   "أصبحت تتسول لقاء مع القيادة اإلسرائيلية، ولدينا ما يثبت ذلك من تسجيالت           "حركة حماس   
ن، لكي تحقق األمن إلسرائيل، مقابل قيام األخيرة بتوريـد الغـذاء والمـاء              حماس تريد لقاء اإلسرائيليي   

حماس استبدلت قاعدة األمن مقابل السالم بقاعـدة األمـن مقابـل            "واضاف ان   ". والكهرباء لقطاع غزة  
ـ         ."الغذاء ان دولة عربية سـمتها     " الشرق االوسط " واتهمت مصادر في فتح رفضت الكشف عن اسمها ل

  .ائيل بالتبرع لنقل رسائل متبادلة بين حماس واسرائيل، لتثبيت التهدئهبالصديقة السر
لكن الناطق باسم حماس في قطاع غزة، اسماعيل رضوان نفى جملة وتفصيال االخبار التي تتحدث عـن                 

ـ     هذه ادعاءات وأكاذيب، تـستهدف تـشويه حمـاس،         " الشرق االوسط "اتصال حركته باسرائيل، وقال ل
. "تهامات ليست مستغربة، وليست جديدة على رموز التيار الخياني الذي تعود التشكيك           هذه اال "واعتبر ان   

ومن جهته نفى سامي ابو زهري ان تكون اي دولة عربية قد عرضت اصال وسـاطتها بـين حمـاس                    
للتغطية على حالة السقوط السياسي واالنحدار االخالقي الذي وصلت له          "واسرائيل، واعتبرها ابو زهري     

 ."السلطة
  6/10/2007الشرق االوسط 
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  "حماس" و"فتح"مسؤوالن فلسطينيان ينفيان وجود وساطات بين  .6

 نفى أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم بشدة صحة التقارير التـي              : د ب أ   -رام اهللا، غزة    
 فلسطين  تروجها حماس عن وجود وساطات عربية أو دولية مع حركة فتح، مضيفاً في تصريح لتلفزيون              

   .بثه مساء الخميس أن الحديث عن وساطات يأتي للتخفيف من االحتقان ضد ممارساتها في قطاع غزة
 زياد أبو عمرو تصريحات نسبت له حـول توسـطه فـي             والنائبوزير الخارجية السابق     بدوره، نفى 

ف لوكالة معا   كما نفى في تصريحات أدلى بها عبر الهات        .اتصاالت بين حركتي فتح وحماس في القاهرة      
الفلسطينية لالنباء من القاهرة توسطه أو تكليفه بالتنسيق مع حركة حماس الستئناف مفاوضات مع حركة               

  .كما نفى علمه بوجود اتصاالت سرية بين الحركتين ".فتح
  6/10/2007الدستور 

  
  سلسلة انفجارات داخلية تجتاح غزة .7

 غزة، وجنوب قطاع غزة، فجر أمس، مـن دون          هزت ثالثة انفجارات قوية مناطق عدة في مدينة        :غزة
وقوع اصابات، وفجر مجهولون عبوة ناسفة في مدخل بلدية مدينة رفح، أوقعت أضراراً مادية في مبنى                

واستهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة رباعية الدفع تابعة للشرطة الفلسطينية، بينما كانت تسير             . البلدية
وقالـت   .ي البارز الشيخ أحمد نمر، في حي األمل في مدينة خانيونس          بالقرب من منزل القيادي االسالم    

 .مصادر محلية وسكان في المنطقة إن االنفجار أخطأ الهدف، ولم يسفر عن وقوع اصابات أو أضـرار                
قنبلة يدوية على منـزل المـواطن عبـد         " فتح"وفي بلدة عبسان الصغيرة، شرق المدينة، ألقى ناشط في          

فـي  " حماس"وقالت  .ن أحداً لم يصب بأذى، فيما وقعت أضرار مادية في المنزل          الحكيم عصفور، غير أ   
أقدم أحد فلول التيار االنقالبي المجرم جالل أحمد القرا، وهو أحد أفراد ما يسمى الجيش الـشعبي                 : "بيان

". "كتائب األقـصى  "في عبسان بقنبلة عليها ختم      " حماس"، على مهاجمة منزل أحد أنصار       "فتح"ـالتابع ل 
لدى مالحقة المجرم المعتدي فر وسلم نفسه لقوات االحتالل الذين كانوا ينتظرونه في المكان،              "وأضافت  

  ".ووفروا له الحماية
وفي حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، فجر مجهولون عبوة ناسفة في منزل الناشط في كتائب شـهداء                  

واتهمت كتائب شهداء االقـصى،      .المذكوراألقصى خيري أبو الخير، حيث لحقت أضرار مادية بالمنزل          
 .القوة التنفيذية بوضع العبوة

  6/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وتدفع مرتبات قوات االمن في غزة نقداً" البنوك" تتالفى حكومة هنية .8
  هنيـة  حكومـة [حركة حمـاس    دفعت  ": رويترز" نقالً عن وكالة   6/10/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ات آالف من مسؤولي األمن في قطاع غزة أمس نقداً من حقائب سفر مباشـرة بـدالً مـن                    مرتب ]المقالة
ان حماس خططت لتفادي البنوك     " رويترز"ـوقال مسؤول كبير في وزارة المالية في الحكومة ل         .البنوك

 20سبتمبر لنحو   / لمقاطعة حماس عند دفع مرتبات شهر أيلول      " اسرائيلية"التي تعرض بعضها لضغوط     
ال نريد ان نسبب حرجاً للبنـوك       "وأضاف المسؤول القول     .ا من افراد األمن والموظفين المدنيين نقداً      الف

 ".وال نريد ان نسمح لألمريكيين وغيرهم باالضرار بهذه البنوك
قـال مـسؤول فـي      :  نضال المغربي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    5/10/2007رويترز  وأضافت وكالة   

 مليـون شـيقل     35 و 33 ستدفع ما بـين      ]حكومة هنية [زة لرويترز ان حماس   وزارة المالية في قطاع غ    
  .كمرتبات هذا الشهر وهو ما قالت الجماعة انه جاء من ايرادات محلية)  مليون دوالر8.74(
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  مصريةبرعاية " حماس"و" فتح"حوار بين ": يديعوت" .9
جددتا المباحثات " فتح"و" سحما"أمس إن " يديعوت احرونوت"قالت صحيفة : والوكاالت، البيان -غزة 

بعد ثالثة أشهر ونصف الشهر من القطيعة "وقالت انه . عمر سليمان الثنائية بينهما بوساطة اللواء
استؤنفت مؤخرا االتصاالت بين الحركتين، مشيرة إلى أن حماس متحمسة الستئناف الحوار مع فتح على 

 ولكنها تطالب برئاسة حكومة الوحدة عند أمل أن يؤدي األمر إلى رفع الحصار االقتصادي عن غزة،
بأنه دون حوار مع حماس لن يكون ممكنا الوصول إلى "انهم في رام اهللا يفهمون "وأوضحت ". قيامها

اتفاق سياسي مع إسرائيل غير أنهم في فتح يطالبون بان يعتذر قادة حماس بداية عن سيطرتهم على 
شروط المسبقة للحركتين تمنع االتفاق بينهم فيما يواصل ال"وأشارت الصحيفة إلى أن ". القطاع بالقوة

جبريل الرجوب تحدث مع بعض "وتقول الصحيفة إن  ".الت بغير الرسمية وغير الملزمةالطرفان االتصا
قادة حماس في الخارج، بمن فيهم ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان فيما يتوسط بين الطرفين رئيس 

 ".  يمان، ومسؤولون كبار من السعودية، السودان واليمنالمخابرات المصرية عمر سل
 6/10/2007البيان اإلماراتية 

  
  ال وجود لحوار بيننا وبين القدومي منذ أحداث غزة : نزالمحمد  .10

ـ عضو قيادي في المكتب السياسي    قال محمد نزال،  : دمشق ـ   "حماس" ل ": قدس بـرس  "، في تصريحات ل
روق القدومي منذ الذي جرى في قطاع غزة، حيث أن القدومي كان            ليس هناك أية حوارات بيننا وبين فا      "

موقفه سلبيا، وال أدري من ما هي األرضية أو الخلفية التي ينطلق منها القدومي إلصـداره مثـل هـذه                    
نحـن  "من مطلب الدخول لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقـال         " حماس"وجدد نزال موقف     ".التصريحات

مة التحرير الفلسطينية أننا مع مبدأ، ولكن ليس قبل أن يتم التوافـق علـى               موقفنا واضح من دخول منظ    
  ".إعادة بناء المظمة وإصالحها وتجديد أطرها

 6/9/2007قدس برس 
  

   وفصائل منظمة التحرير تدعو جماهير غزة ألداء صالة عيد الفطر في الساحات العامة"فتح" .11
ير قطاع غزة ألداء صالة عيد الفطر المبـارك          جماه "منظمة التحرير "دعت حركة فتح وفصائل      : غزة

وقالت حركة فتح وفصائل منظمـة       .في الساحات العامة، عمال بسنة الرسول محمد عليه الصالة والسالم         
نسخة منه، اليوم، إن هذه الدعوة للصالة في العراء تأتي عمال بسنة            " وفا"التحرير في بيان صحفي تلقت      

  .زاودين على أبناء حركة فتح وأبناء فصائل منظمة التحرير الفلسطينيةالنبي الكريم وهي رد على كل الم
   6/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  انتقادات القدومي لمنظمة التحرير جزء من مؤامرة لتأسيس منظمة بديلة: أبو النجا .12

 ،يحات فاروق القدومي  هجوما الذعا على تصر   " فتح"شن عضو في اللجنة الحركية العليا لحركة        : رام اهللا 
ستنضم في حدود نهاية العام الجاري إلى منظمة التحرير الفلسطينية وأنهـم ال             " حماس"التي أكد فيها أن     

يخضعون لشروط عباس وفياض وأمريكا وإسرائيل، واعتبر ذلك خطأ ال يجوز أن يصدر عن شخصية               
دومي يشعر كما لو أن ثأرا شخصيا بينـه         القارئ لكالم الق  " أبو النجا     وقال .سياسية بحجم فاروق القدومي   

وبين عباس وفياض، وكأن الباقين ال قيمة لهم، فمنظمة التحرير مفتوحة لكل من يريد االنضمام إليهـا،                 
لكن هناك محاوالت لصناعة منظمة تحرير جديدة معتمدة على أفكار البعض التي تستفيد منها أطـراف                

ا سيحدث من لقاءات في دمشق اللهم إال إذا كان يريد أن يكون             مارقة، ونحن نريد للقدومي أن ينتبه إلى م       
  ".رئيسا لمنظمة بديلة

 5/9/2007قدس برس 
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   يبحثون عن صيغة وحدوية "اليسار الفلسطيني"قادة  .13

كشفت مصادر فلسطينية رسمية، عن وجود حوارات ولقاءات مكثفة تجريهـا            : منتصر حمدان  -رام اهللا   
اجل التوصل إلى صيغة ائتالفية بين مختلف قوى اليسار على طريق توحيده            قيادات فلسطينية يسارية من     

، ان هـذه الحـوارات واالتـصاالت        "الخليج"ـفي حزب او ائتالف جبهوي، حيث أكدت تلك المصادر ل         
تجري على اعلى  المستويات القيادية وانها قطعت شوطا كبيرا باتجاه توحيد اليسار في إطـار واحـد،                  

 .الرئيسية التي التزال بحاجة لنقاشات معمقة تتمثل في االتفاق على البرنامج السياسي           موضحة ان العقبة    
وأوضحت تلك المصادر انه في التوافق على البرنامج السياسي فان األمور سـتكون مهيـأة لإلعـالن                 
الرسمي عن هذه االطار اليساري الذي يعول عليه كثيرا في اعادة حالـة التـوازن للنظـام الـسياسي                   

" الخليج"ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها       ".حماس"و" فتح"لسطيني الذي بات ينحصر في صراعات       الف
فإن الحوار بدأ قبل نحو ثالثة اشهر بمشاركة ممثلين عن الجبهة الـشعبية لتحريـر فلـسطين، الجبهـة                   

نائبة خالدة جـرار    وأكدت ال  .، والمبادرة الوطنية  "فدا"الديمقراطية ، حزب الشعب ، االتحاد الديمقراطي        
  .، وجود مثل هذه الحوارات واللقاءات"الخليج "عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، في حديث مع

  6/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في غزة يحيون يوم القدس بمسيرة حاشدة"الجهاد"انصار  .14
تي نظمتها الحركة فـي      شارك اآلالف من أنصار حركة الجهاد في المسيرة الجماهيرية الحاشدة ال           :غزة

شمال قطاع غزة بعد صالة الجمعة إحياء لذكرى يوم القدس العالمي، ودخول انتفاضة األقصى المباركة               
 بمشروع بيت الهيا يتقدمها لفيف من       "مسجد الشهيد عز الدين القسام    "وانطلقت المسيرة من     .عامها الثامن 

 الشيخ   وجه وفي كلمة له،   . بمخيم جباليا لالجئين   وصوال إلى ساحة الشهيد أنور عزيز      قادة حركة الجهاد،  
 رسالة إلى قيادتي فتح وحماس في الضفة وقطـاع          ،من قلب المسيرة  ،  "الجهاد"خضر حبيب، القيادي في     

اتقوا اهللا في قدسكم وفي قضيتكم، ففلسطين أكبـر مـن خالفـاتكم،             ..اتقوا اهللا في شعبكم   : غزة، قال فيها  
  ..".ام والتشتت الذي ولده اقتتالكموشعبنا يئن متألما من االنقس

   6/10/2007الحياة الجديدة 
  

   تؤكدان على استمرار المقاومة" القيادة العامة"و" حماس"... "يوم القدس العالمي: "دمشق .15
 شارك اآلالف من الالجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين وأبناء الجاليات العربية واإلسالمية            :دمشق

نـصرة للقـدس    ) 5/10(مة السورية، في مسيرة جماهيرية حاشدة، ظهر يوم الجمعـة           المقيمين بالعاص 
فـي  " حماس"مسؤول العمل الجماهيري في حركة      وأوضح  . واألقصى، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي     

الجمـاهير الفلـسطينية    "الذي مثّل الحركة في هذه المسيرة، أوضـح أن          ،  الساحة السورية، طالل نصار   
 خرجت في هذه المسيرة نصرة لألقصى وتلبية لنداء المسجد المبارك الذي تتهـدده والمدينـة                والسورية

 من الخطر الذي يمثله انعقاد مؤتمر، منوهاً بـأن          نصاروحذّر  ". المقدسة المخططات العدوانية الصهيونية   
قادر علـى   الشعب الفلسطيني الذي يواصل صموده في وجه العدوان الصهيوني والحصار الغربي، لهو             "

  ". إحباط مؤامرة الخريف التي تحاك ضد قضيته الوطنية وحقوقه الثابتة
المقاومـة  " القيادة العامة، أحمد جبريل أن       -  األمين العام للجبهة الشعبية    أكدوفي كلمة ألقاها بالمهرجان،     

واسـتعادة  في فلسطين ستستمر حتى تحرير القدس وجميع األراضي الفلسطينية المحتلة من االحـتالل،              
وندد جبريل بسياسة التنازالت التي ينتهجهـا       ". الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة       

  .  عباسالرئيس
  5/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  "مؤتمر الخريف" على عباس مقاطعة: أمين عام جبهة التحرير الفلسطيني .16

والرئيس عباس   واصل أبو يوسف، القيادة الفلسطينية       .دلفلسطينية  دعا أمين عام جبهة التحرير ا     : رام اهللا 
 أنه لن يتمخض عن هـذا        وأكد أبو يوسف   ."مؤتمر الخريف "إلى اتخاذ موقف واضح بعدم المشاركة في        

المؤتمر أي نتائج حقيقية وجدية، توصل إلى السالم المنشود، خاصة في ظل محاوالت وضع العربة أمام                
لمؤتمر من خالل محاولة إسرائيل تطبيع مجاني مـع الـدول العربيـة، وخاصـة               الحصان، قبيل عقد ا   

  .السعودية ودول الخليج، وتخفيض سقف توقعات المؤتمر
 6/9/2007قدس برس 

  
   معاودة الوساطة في صفقة تبادل األسرى من مصرإسرائيل طلبت: "الحياة" .17

م قبل أيام بين المسؤول اإلسرائيلي المكلف       أن اتصاال هاتفيا ت   " الحياة"علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ملف تبادل األسرى مع الفلسطينيين عوفر ديكل ومسؤول مصري رفيع المستوى حـض ديكـل خاللـه                 
المسؤول المصري على ضرورة معاودة التدخل المصري إلبرام صفقة تبادل وإطالق الجندي اإلسرائيلي            

ديكل جاء إلى مصر قبل أسبوعين واجتمع مـع         إن  "وقال مصدر مصري موثوق      .األسير غلعاد شاليت  
هنـاك تـدخال    "واشار إلى أن    ". رئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان، لكن زيارته هذه لم تثمر شيئاً          

اإلسـرائيليين أبلغونـا    "لكنه اوضح أن    ". أوروبيا بطلب من إسرائيل من أجل اإلسراع في إبرام الصفقة         
ون كثيراً على الدور األوروبي الذي ينحصر حالياً في مجرد طـرح            قبل يومين أنهم ال يعول    ) المصريين(

األفكار، بل يعولون كثيرا على الدور المصري الذي يحمل على عاتقه هذه الصفقة ويمتلك اآللية إلتمامها                
لدى اإلسرائيليين قناعة بأنه لن يحدث تقـدم        "، مضيفا أن    "فضال عن القدرة على االتصال بكل األطراف      

  ".ذه الصفقة من دون تدخل مصر، وأن األمور ستظل جامدة حتى لو تحركت ظاهرياًفعلي في ه
  6/10/2007الحياة 

  
   وزير خارجية اندونيسياىليفني اجتمعت سرا ال: هآرتس .18

كشفت صحيفة هارتس الجمعة النقاب عن ان وزيرة الخارجية االسـرائيلية           :  زهير اندراوس  - الناصرة
دها في االمم المتحدة بوزير الخارجية االندونيسي، نور حسن فيرجـودا،           تسيبي ليفني، التقت خالل تواج    

واوضح المحلل السياسي لصحيفة    . سرا وناقشت معه اخر المستجدات علي الساحة السياسية في المنطقة         
الوف بن، ان اندونيسيا من اكبر الدول االسيوية االسالمية، تحافظ علي عالقات مـع الدولـة العبريـة،                  

واكدت الصحيفة ان ليفني عقدت العديد من اللقاءات السرية مع          . ل من اجل عدم الكشف عنها     ولكنها تعم 
  . عدد من وزراء الخارجية من دول الخليج، ولكنها رفضت االفصاح عن اسمائهم

  6/10/2007القدس العربي 
  

  على سوريا " الغارة" نتائج  منيتخوفون" إسرائيليون"عسكريون  .19
متخذي قرار الضربة الجوية علـى سـوريا        " اسرائيليون"اتهم عسكريون    :حادة آمال ش  -القدس المحتلة   

وصـرحت  . بالتهور وارتكاب خطأ من شأنه أن يعيق في المستقبل إمكانية تكرار نجاح ضربات مثيلـة              
أيلـول كـشفت    /على سوريا في السادس من سـبتمبر      " االسرائيلي"مصادر أمنية بأن ضربة سالح الجو       

جهزة حربية الكترونية حديثة قادرة على تشويش عمل اجهزة العدو وامكانية اكتـشافه             ا" اسرائيل"امتالك  
عما إذا كانت هذه الضربة ضرورية فـي هـذه          " االسرائيليون"وتساءل   .اختراق أجسام غربية ألجوائه   

واعتبروا الضربة  . الكشف عنه من امتالكها لهذه األجهزة     " اسرائيل"الفترة حيث انها كشفت، ما رفضت       
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خطأ حيث ستدفع بإيران إلى تطوير ما تمتلكه من أجهزة رادار بما يمكنهـا مـن كـشف أي اختـراق                     
  .الشهر الماضي" اسرائيل"ألراضيها حتى وإن استخدمت أجهزة كتلك التي استخدمتها 

  6/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "لقاء الخريف الدولي" نوفمبر موعد 26: مصادر إسرائيلية .20
لقـاء  "نوفمبر موعـدا لــ      / ئيلية إنه تم تحديد السادس والعشرين من تشرين الثاني        قالت مصادر إسرا  

وأضافت المصادر ذاتها أن البيان المشترك، الـذي         .في الواليات المتحدة  " أنابولس"الدولي في   " الخريف
قضايا سيصاغ من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية تمهيدا للقاء المرتقب، من المحتمل أن يشتمل على ال              

الجوهرية للحل الدائم، إال أن ذلك سيكون بصورة ضبابية، ويتناول فقط المواضيع التـي يكـون اتفـاق                  
وفي أعقاب لقاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلـسطينية،             .واضح عليها 

ثـات بـشأن القـضايا      محمود عباس، ، صرح مصدر سياسي إسرائيلي أن اإلثنين اتفقا على أن المحاد            
  .الجوهرية للحل الدائم، القدس والالجئين والحدود، سوف تجري بدون جدول زمني

  5/10/2007 48عرب
  

21. google earth "يكشف أهدافاً إسرائيلّية مهّمة!  
المطـور، الـذي   " غوغل إيرث"اإلسرائيلية أمس أن برنامج " يديعوت أحرونوت" ذكرت صحيفة  :د ب أ  

ور ملتقطة باألقمار االصطناعية، يكشف مواقع عسكرية وأمنيـة إسـرائيلية مهمـة،             يتضمن أرشيفاً لص  
وقالـت الـصحيفة إن الموقـع        .محذرة من أنّه جعل من هذه المواقع أهدافاً سهلة محتملة لإلرهـابيين           

طور صور األقمار االصطناعية الخاصة بإسرائيل وضاعف تقريبـاً مـن درجـة             " غوغل"اإللكتروني  
كما تعرف مستخدمو اإلنترنت، حسبما أوضحت الصحيفة أيـضاً،          .دقّتها خالل األيام األخيرة   وضوحها و 

، المعروف أن موقعهـا     "الموساد"على موقع آخر ترددت مزاعم أنّه مقر وكالة االستخبارات اإلسرائيلية،           
سري.  

  6/10/2007األخبار 
  

 ودا على أداء الصالة تنشر اآلالف من جنودها حول األقصى وتفرض قي"سرائيلا" .22
لألسبوع الرابع على التوالي،  والجيش اإلسرائيلي أن :رام اهللا من 6/10/2007 الشرق االوسط نشرت

دخول ألداء صالة النشر اآلالف من جنوده في مدينة القدس، للحد من تنقل المواطنين الفلسطينيين، و
 قوات االحتالل عشرات الحواجز الجمعة الرابعة من رمضان في رحاب المسجد األقصى، كما نشرت

 من جهة .والمئات من جنودها على مداخل مدينة القدس، الواصلة بين مدن بيت لحم ورام اهللا والقدس
،  في لبنانفي الضفة الغربية، أمس على مساندة ودعم أهالي مخيم نهر البارد  حث خطباء المساجدأخرى

للبناني ألعضاء تنظيم فتح اإلسالم، مؤكدين أن الذين هدمت منازلهم وشردوا بسبب مالحقة الجيش ا
  .الفلسطينيين كانوا ضحية لما جرى

مؤسسة األقصى قـدرت عـدد       أن   :نابلسورام اهللا    و القدس من   6/10/2007 الخليج اإلماراتية    وذكرت
  اضافة ألهل  48 ألفاً جلهم من فلسطينيي      150ـ ألداء الصالة ب   لقدسالفلسطينيين الذين تمكنوا من دخول ا     

 .المدينة، وعدد قليل من أهل الضفة الغربية
  

   أمام محكمة الهاي"سرائيلا"بطريرك القدس يحاكم  .23
بطريرك ثيوفيلوس الثالث، أمس السلطات اإلسرائيلية، بأنها تبتزه، معلناً أنـه يعتـزم             ال اتّهم   :يو بي آي  

ن أ أشـار موضـحا   و. لالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في الهاي لتقديم شكوى على حكومة إسـرائي            
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الحكومة اإلسرائيلية ال تزال ترفض االعتراف به بـسبب رفـضه التوقيـع علـى صـفقات عقـارات                 
  .للمستوطنين تملكها البطريركية، خصوصاً في الجزء الشرقي من القدس المحتلّة

  6/10/2007األخبار 
  

  االحتالل يضيق الخناق على حياة المقدسيين .24
 أن بلديـة    ،تقرير أصدره مركز القدس للحقوق االجتماعيـة واالقتـصادية        أكد  :  أمين أبو وردة   -نابلس  

االحتالل في مدينة القدس وشرطته تمارس مزيداً من الضغوط االقتـصادية علـى التجـار والـسكان                 
الفلسطينيين في المدينة من خالل الحمالت التي تنفذها ضدهم والغرامات التي تفرضها على المركبـات،               

  .ناة االقتصاديةفاقم من المعامما 
  6/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نتفهم معاناة عائلة شاليط لكن من يتفهم معاناة اآلالف من أسرانا : حمدونةرأفت  .25

الجانب المصري بضرورة تجدد تدخله فى ملف الجنـدي         ،  دعا مركز األسرى للدراسات واألبحاث اليوم     
ملـف  كياً ارتكازه على جملة من األساسيات البديهيـة   متمن،اإلسرائيلي المأسور لدى المقاومة الفلسطينية   

 أسيراً ناهزوا الـعشرين عاماً     70 و ، أسيراً ما قبل اتفاق أوسلو     360األسرى القدامى الذين ناهز عددهم      
 330وملف األسرى دون سن الـثمانية عشر عامـاً والبـالغ عـددهم     ،  109وملف األسيرات وعددهن    

 أن   رأفت حمدونة مدير المركـز،     عتبرأو . أسير 1000 تجاوز عددهم     واألسرى المرضى والذين   ،أسيراً
طالـب االتحـاد     و .إغفال هذه الشرائح من األسرى من أي صفقة ال يعد إنجازاً بالمـستوى المطلـوب              

 كحجم تفهمه الواضح لقضية شاليط      ،األوروبي بتفهم عذابات وآالم أمهات أحد عشر ألف أسير فلسطيني         
  .وضرورة تحريره

  6/10/2007 ألسرى للدراسات واألبحاثمركز ا
  

 فيها يدمر التعليم الفلسطيني  غزةحصار: نروااأل .26
يواجهون في قطاع غزة،  هانروا أمس أن ثلث األطفال الفلسطينيين في مدارسال أعلنت وكالة أ:رويترز

ن وأشارت موضحة أ. صعوبات في القراءة والكتابة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع
 بينما تراوحت نسب ،االختبارات المستقلة أظهرت أن أكثر من ثلثي الطالب رسبوا في امتحانات الحساب

 أنها تنوي توظيف  في هذا الصددوأعلنت.  في المئة40 و30الرسوب في امتحانات القراءة والكتابة بين 
ستبني كلية أنها ما ك.  مساعد في فصول الدراسة في محاولة لتحسين مستويات التعليم في غزة1500

 . جديدة لتدريب المعلمين
  6/10/2007البيان 

  
  عدد من اإلصابات في مسيرة بلعين األسبوعية ضد جدار الفصل .27

انطلقت مسيرة حاشدة بعد صالة الجمعة، في قرية بلعين، شارك فيها أهالي القريـة              : عبد اهللا أبو رحمة   
إلى رحيل اإلحـتالل وإزالـة      يث دعا المشاركون     ح .ومجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين    

 إلى استمرار االنتفاضة الشعبية فـي الـذكرى         ادعو، كما   الجدار والمستوطنات واالفراج عن المعتقلين    
باطالق القنابل الصوتية والغازية، ممـا أدى        وقد قام جنود االحتالل      .السنوية السابعة النتفاضة االقصى   
 4 مما أدى إلى إصـابة    استخدم الرصاص المغلف بالمطاط     ، كما   ختناقإلى اصابة العشرات بحاالت اال    

  .مواطنين، بينهم صحفي



  

  

 
 

  

            12 ص                                    866:                                 العدد6/10/2007 سبتال: التاريخ

  5/10/2007 48عرب
  

   يحذر من مخاطر مؤتمر الخريف ويدعو الفلسطينيين الى الوحدةنصر اهللا .28
ـ     من  ،"يوم القدس العالمي  "القاه بمناسبة    في خطاب    ، السيد حسن نصر اهللا    "حزب اهللا "حذر األمين العام ل

مخاطر المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس األميركي جورج بوش، وقال إن الخطر الحقيقي يكمن في                
أن المخطط األميركي يريد حصول إسرائيل على التطبيع مقابل ال شيء للفلسطينيين، وناشد قيادة المملكة               

ه ستكون التطبيع، فـي الوقـت       العربية السعودية أن ال تمنح أية تغطية عربية للمؤتمر اذا كانت محصلت           
وناشد نصر اهللا، في يوم القدس، حماس وفـتح         . الذي تقوم فيه إسرائيل بقرع طبول الحرب في المنطقة        

بضبط النفس واالحتكام الى المعالجة السياسية داعيا الحكومات العربية الى مساعدة الـشعب الفلـسطيني               
  .بدل محاصرته، ودعا الفلسطينيين للتمسك بحق العودة

 6/10/2007السفير 
  

   والتمسك بالثوابتوحدة لل حزب اهللا يدعو الفلسطينيين :في يوم القدس .29
الفلسطينيين إلى عدم التنـازل عـن حقـوقهم         " يوم القدس العالمي  " دعا حزب اهللا لمناسبة      :أي. بي. يو

ـ    وا ،"المبادرة إلى دخول حوار أخوي جاد     "و. الوطنية والى تجاوز الفرقة واالنقسام     كـل  " دعوضـاف ن
الشرفاء في أمتنا، ال سيما أبناء الشعب الفلسطيني في الدرجة األولى، إلى تجديد تمسكهم بثوابت القضية                
الفلسطينية، وعدم االستجابة ألي دعوة تتضمن تفريطا أو تنازال عن أي حـق مـن الحقـوق الوطنيـة                   

  . "هاء االحتاللالمشروعة، وفي طليعتها استعادة القدس الشريف والتمسك بحق العودة وإن
  6/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطينين من المدارس الرسميةداوي يعتصمون حتى إجالء النازحينبأهالي ال .30

 نفذ أهالي مدينة البداوي اعتصاماً رمزياً في قاعة البلدية، احتجاجاً على قرار وزيـر التربيـة                 :البداوي
 طــالب إلى المـدارس     4800ب البلدة الذين يناهز عددهم      والتعليم العالي خالد قباني القاضي بنقل طال      

الرسمية في مدينة طرابلس، لمتابعة تحصيلهم العلمي مع بدء العام الدراسي الجاري، كمرحلـة مؤقتـة                
وأعرب األهالي عن رفضهم لهذا القرار،وطالبوا الوزير       . لحين إجالء العائالت الفلسطينية التي تقيم فيها      

 النائـب سـعد     "المـستقبل " كما ناشدوا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلـة           قباني بالعودة عنه،  
، رافـضين   "أهالي البداوي منكوبين مثلهم مثل الالجئين الفلسطينيين      "الحريري والمسؤولين كافة، اعتبار     

ازحين، مدارس البلدة وحدها دون بقية المدارس األخرى في المناطق المجاورة، أماكن إقامة للن            "أن تكون   
وقطع األهالي بعد ذلك الطريق الدوليـة بـضع         . "وأن يكون ذلك على حساب أبنائهم ومستقبل دراستهم       

دقائق، وهددوا باللجوء إلى التصعيد، وتنفيذ اعتصام مفتوح اإلثنين المقبل، وذلك حتـى تنفيـذ مطلـبهم                 
  .  وإخالء المدارس من النازحين

 6/10/2007السفير 
  

  ة مبادئ للقاء الخريف ومجلس التعاون يطالب بوضوح الرؤية السعودية تبلور وثيق .31
 في التلفزيون 2العبرية، عن المراسل السياسي للقناة " معاريف"نقلت صحيفة :  وكاالت-عواصم 

اإلسرائيلي اودي سيغال، النقاب عن أن السعودية بلورت وثيقة مبادئ خاصة بها وهي تطلب من 
من جانبه عبر عبدالرحمن بن حمد العطية األمين . ألساس للقاء برمتهاألمريكيين أن يجعلوها الوثيقة ا

العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن اقتناعه بأن األوضاع الراهنة ال تهيئ مناخا مناسبا إلعادة 
ودعا العطية في ". تل أبيب"تنشيط التسوية، الفتا إلى أن واشنطن ال ترغب في ممارسة أي ضغط على 
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المصرية إلى أن تكون الرؤية واألهداف والبرنامج الزمني لالجتماع " األهرام"حات لصحيفة تصري
وطالب بمشاركة كل القوى . الخريفي مكتملة وواضحة وبأن يشتمل على جميع قضايا الحل النهائي

  . الفلسطينية، بما فيها المنتخبة ديمقراطيا إلى جانب مشاركة األطراف العربية المعنية
  6/10/2007 اإلماراتية الخليج

  
  نجاد يتعهد مواصلة الكفاح  حتى تحرير كل فلسطين .32

شن الرئيس اإليرانـي محمـود      : حسن فحص ،  طهران نقالً عن مراسلها في    6/10/2007الحياة  ذكرت  
 هجوماً جديداً على إسرائيل، تعهد فيه مواصـلة الكفـاح           ،"يوم القدس " في خطاب لمناسبة     ،احمدي نجاد 

، مكرراً طرح تساؤالت في شأن محرقـة اليهـود، فيمـا دانـت إسـرائيل         "مل فلسطين حتى تحرير كا  "
  .تصريحاته البغيضة

عبر عدد من المسؤولين والمشاركين في : من طهران 6/10/2007الخليج اإلماراتية وأضافت 
  . سالمسيرات الحاشدة في إيران لمناسبة يوم القدس العالمي، عن استعدادهم لالستشهاد في سبيل القد

  
  واشنطن ترفض مفاوضات متعددة األطراف : مصر .33

كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نية واشنطن عقد سلسلة اجتماعات لمتابعة : القاهرة
. النتائج التي سيتمخض عنها المؤتمر الدولي للسالم المزمع عقده الشهر المقبل وتقويم التقدم الذي سيتم

الفلسطيني  ("المسارات الثنائية"تتبنى الدعوة لتسوية شاملة على كل واوضح أن الواليات المتحدة 
ترغب في التركيز على المسار "، الفتا إلى أنها "المسارات المتعددة األطراف"وليس ) والسوري واللبناني

وكان وزير الخارجية المصري يرد بذلك على سؤال  ."الفلسطيني باعتباره مطلقاً ومقدمة للسالم الشامل
وعن الموقف .  أكدته دمشق من ضرورة بحث المسار السوري وعودة الجوالن في االجتماع الدوليعما

تم التأكيد خالل اجتماع نيويورك على االتفاق على إقامة آلية ": العربي من هذا الطرح، قال أبو الغيط
في تسوية النزاع، وأن للمتابعة حتى يمكن التحقق من تنفيذ األطراف تعهداتها، وتأكيد دور األمم المتحدة 

يكون االجتماع الدولي شامالً، وأن يتضمن سورية ولبنان، وأن تشمل المفاوضات كل المسارات، وأن 
تم التأكيد كذلك على ضرورة وجود توافق على أن تبدأ "واوضح أنه . "تتم في إطار زمني محدد

دأ المسار الفلسطيني بشكل فوري المفاوضات الجادة على المسارات الثالثة في وقت زمني مبكر بحيث يب
. "من دون التأثير على باقي المسارات، وضرورة أن تتعامل المفاوضات مع مواضيع التسوية النهائية

وأشار أبو الغيط إلى أن وزيرة الخارجية األميركية رايس ستتابع في جولتها في المنطقة والمقررة الشهر 
  .رائيلية وما تم تحقيقه خالل االتصاالت المباشرة اإلس-الجاري نتائج االتصاالت الفلسطينية 

  6/10/2007الحياة 
  

  "إسرائيل"مصر تجري مشاورات لطرح مشروع قرار يحظر تصدير الوقود النووي إلى  .34
تجري مصر مشاورات مكثفة بشأن إعداد مشروع قرار دولي يدعو الدول النووية والمصدرة : القاهرة

لقيود على تزويد الدول غير المنضمة إلى االتفاقية الدولية لحظر للتكنولوجيا النووية، إلى تشديد ا
كما . االنتشار النووي، بالتكنولوجيا والوقود النووي والمواد ذات االستعمال المزدوج المدني والعسكري

يطلب مشروع القرار من تلك الدول تشديد القيود في التعامل مع الدول غير المنضمة للمعاهدة الدولية 
على االنضمام إلى المعاهدة وااللتزام بأحكامها، وتطبيق نظام الضمان والتفتيش المعمول به من لحضها 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها النووية، تحقيقا لعالمية المعاهدة وفي إطار السعي نحو جعل 
 تشديد قوانين منظمة كما يدعو مشروع القرار إلى. منطقة الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية

وإنشاء آلية رقابة ومتابعة دولية في هذا الشأن وإلغاء أية إعفاءات ) 1974تشكلت عام (الدول النووية 
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ومن المنتظر أن تتبنى مجموعة من الدول طرح مشروع القرار على مجلس األمن أوال ثم . من أنظمتها
  ".الفيتو"و غيرها حق النقض على الجمعية العامة في حال استخدام الواليات المتحدة أ

  6/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  من بنود التفاهم بين مشرف وبوتو تطبيع العالقات الباكستانية االسرائيلية .35
 أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف وعد االدارة األمريكية بتطبيع ،أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة

وقالت المصادر أن مشرف  . حال فوزه في انتخابات الرئاسةالعالقات مع اسرائيل بداية العام القادم في
اتفق مع بنازير بوتو رئيسة وزراء الباكستان السابقة على تطبيع العالقات مع اسرائيل، وذلك في اطار 

وهذا التفاهم تم التوصل  تفاهم بين مشرف وبوتو يضمن عودتها الى اسالم اباد ومشاركتها في الحكم،
 .ةاليه برعاية أمريكي

  6/10/2007المنار الفلسطينية 
  

  سلطات االمن السعودية تعتقل قائد الشرطة الفلسطينية السابق  .36
سلطات االمن السعودية القت القبض "صرح مسؤول فلسطيني كبير، امس، وقال ان :  ا ف ب-رام اهللا 

الجبالي، الذي "واضاف ان ". على قائد الشرطة الفلسطينية السابق اللواء غازي الجبالي داخل المملكة
وصل امس االول الى السعودية برفقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الداء العمرة، تم القاء 

الجبالي مطلوب للقضاء الفلسطيني وكانت السلطة الفلسطينية "وتابع ان ". القبض عليه بعدما ادى العمرة
لق بقضايا فساد مالي وجهها ضده طلبت من االنتربول الدولي منذ سنوات عدة اعتقاله بسبب تهم تتع

  ".القضاء الفلسطيني
  6/10/2007الدستور 

  
  بوش متفائل بمؤتمر الخريف .37

من أنـه يمكـن     " متفائل جدا "قال الرئيس األميركي جورج بوش في تصريحات أذيعت اليوم الجمعة إنه            
شهر المقبل يمكن أن    إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل، وقال إن مؤتمر الشرق األوسط الذي سيعقد ال            

ووعد بوش بدعم قوات األمن الفلسطينية ومساعدة الـرئيس عبـاس           . يؤدي إلى تحقيق سالم في المنطقة     
  .وتقديم الدعم المالي له

  5/10/2007 48عرب
  

  اليابان تعترف بالجنسية الفلسطينية  .38
الجنـسية الفلـسطينية،    اعلنت وزارة العدل اليابانية، الجمعة، ان الحكومة اليابانية سـتعترف ب          : ب.ف.أ

واوضح مـسؤول فـي     . للفلسطينيين المقيمين في اليابان الذين كانوا حتى اآلن يصنفون من دون جنسية           
الوزارة نظرا الى ان السلطة الفلسطينية أقامت نظاما يوازي تقريبا نظام دولة وهي تـصدر جوازاتهـا                 

  .الخاصة، قررت الوزارة االعتراف بالجنسية الفلسطينية
  6/10/2007ج اإلماراتية الخلي

  
  تكنولوجيا أمريكية أعمت الرادار السوري عن طائرات إسرائيل .39

عن مسؤولين في الصناعة الجوية االمريكية وفي سالح الجـو          " أفييشن ويك "نقلت مجلة   : جوزيف حرب 
األمريكي ان اسرائيل يمكن ان تكون استخدمت تكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيـا األمريكيـة المعروفـة               

 .وهي تكنولوجيا محمولة جواً وقادرة على تدمير االنظمة فـي شـبكات االتـصاالت             " سائر"بتكنولوجيا  
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وأوضحت المجلة ان الخبراء يؤكدون أن هذه التكنولوجيا تسمح لمـستخدميها باجتيـاح شـبكة العـدو                 
تـى مـن    لالتصاالت، وتمكنهم من التعرف إلى ماهية األجهزة الحساسة المستخدمة من قبل العـدو، وح             

استخدام هذه األجهزة للتضليل ومنع التعرف إلى الطائرات المغيرة أو حتى مـشاهدتها علـى شاشـات                 
 .الرادار

  6/10/2007عكاظ 
  

  الكونجرس يعترف باإلسالم كإحدى الديانات الكبرى في العالم  .40
 غير ملزم   في سابقة هي األولى من نوعها، أصدر الكونجرس األمريكي قانوناً          : حنان البدري  -واشنطن  

. لتكريم المسلمين وشهر رمضان المبـارك  عضوا   49تغيب   و 376  البالغ عددهم  بموافقة جميع الحضور  
هـذا الـشهر    تأييد للمسلمين في الواليات المتحدة والعـالم فـي          التضامن و ال التأكيد على وجاء في نصه    

معبراً عن احترامـه العميـق      و أن الدين اإلسالمي هو إحدى الديانات الكبرى في العالم،           مقرا. المبارك
  .للمسلمين

  6/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مؤتمر بوش ومعايير الفشل والنجاح .41
  ياسر الزعاترة

 إذا كان معيار الفشل والنجاح لمؤتمر بوش الشرق األوسطي هو قدرته على تحقيـق تـسوية للقـضية                  
 لكـن  ، أن الفشل هو النتيجة المتوقعة فال خالف على، بل حتى فتح الطريق أمام تسوية حقيقة      ،الفلسطينية

 حتى لو   ،واقع الحال يقول إن منظمي المؤتمر ومعهم طرفاه األساسيان ال يتوقعون نجاحاً من هذا النوع              
  . اعتقدوا بإمكانية النجاح في إطالق مسلسل تسوية جديد على شاكلة أوسلو

 ومعه الوضـع    ،ام الداخلي الفلسطيني  ربما توفر في الطرف اإلسرائيلي األمريكي من يعتقدون أن االنقس         
العربي الهزيل والمتراجع أمام السطوة األمريكية قد يوفر فرصة فرض مـسار تـسوية جديـد علـى                  

 ومعـه دولتـه   ، لكن مصير هذا المسار، األمر الذي ال يمكن استبعاده،الفلسطينيين عنوانه الدولة المؤقتة 
مشابهة كانت قائمة قبل قمة كامب ديفيد صيف العام          لن يختلف عن مصير دولة       ،العتيدة في حال تشكلت   

 وإن بمسميات أجهزة أمنية ال يتوفر       ، وربما جيشها أيضاً   ، وكان لها رئيسها وحكومتها وبرلمانها     ،2000
  مثلها في بعض الدول الكبرى،، 

م الحد األدنـى    ليس في الدولة العبرية قيادة يمكنها اإلقدام على توقيع تسوية نهائية مع الفلسطينيين تمنحه             
 ال سيما أن البيت األبيض ال يؤوي بدوره قيادة يمكنها أن تفرض على اإلسرائيليين شيئاً ال                 ،من مطالبهم 

 أقله من   ، أما في الجانب الفلسطيني فليس ثمة قيادة يمكنها أن تفرض على شعبها تسوية مشوهة              ،يريدونه
  . لة من المراحلذلك اللون الذي كان بوسع ياسر عرفات أن يفرضه في مرح

حتى الوضع العربي البائس الذي يعول عليه بعض اإلسرائيليين واألمريكان من أجل دفـع الفلـسطينيين                
نحو مزيد من التراجع ال يبدو مؤهالً التخاذ خطوات سياسية خارج السياق في ظل صـحوة شـعبية ال                   

 نظّموا المؤتمر سيتهاونون فـي      لكن ذلك كله ال يعني أن من      . ينكرها من يتابع تحوالت الشارع العربي     
توفير فرص نجاحه الشكلي الذي يضمن تحقيق الهدف الرئيسي من وراء عقده ممثالً في تهيئة األجـواء                 

  .  وأقله تجنب الفشل الذريع، فضالً عن تحسين فرص النجاح في العراق،أمام العدوان على إيران
 األمر الذي يدركه بـاراك واولمـرت        ،خيراًوعندما ندرك أن ضرب إيران هو مطلب إسرائيلي أوالً وأ         

 فعلينا أن نتوقع إصـراراً حقيقيـاً علـى إنجـاح            ،ونتنياهو والمؤسسة العسكرية واألمنية على حد سواء      
 أم سـيتأخر لـبعض      ، وبصرف النظر عما إذا كان المؤتمر سيعقد في موعده المحدد          ،من هنا . المؤتمر
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ه إعالن مبادىء أو اتفاق إطار أو ورقـة تفاهمـات أو أي              سم ، فإن نتيجته ستتمثل في اتفاق ما      ،الوقت
  . شيء يمكن لطرف تفسيره بطريقته الخاصة

 وربمـا   ، تتضمن اعترافاً بخريطة الطريـق     ،المهم أن يصار إلى إطالق عملية تسوية على شاكلة أوسلو         
اإلسـرائيلي   وبالطبع كي تكون الخطوة األولى فلسطينياً هي ضمان األمـن            ،وعد بوش الشهير لشارون   

 فيما الثانية هي الدولة المؤقتة التي يمكن لإلسرائيليين تحويلها إلى دائمة لها نزاعها              ،"اإلرهاب"ومحاربة  
  . الحدودي مع جارتها العبرية

 ربما إلى جانب بعـض      ،ما يعزز هذا المسار أكثر من أي شيء آخر هو حرص القيادة الفلسطينية عليه             
 إلـى جانـب     ، وبالطبع ألن برنامج القيادة المذكورة الوحيد هو التفاوض        ،العربي" محور االعتدال "دول  

  . استعادة القطاع من حماس وتهميشها بعد ذلك على نحو ال يسمح لها بتخريب اللعبة
 مع بعض أشكال    ، فسنكون أمام مؤتمر يطلق مسلسل تسوية جديدا       ،إذا لم تحدث مفاجآت من العيار الثقيل      

 ليس فقط ألن الفلسطينيين سـيتمردون علـى         ، لكن الموقف لن يلبث أن يتغير      ،ةالتطبيع مع الدول العربي   
 ومعـه   ، ولكن ألن الظرف العربي واإلقليمي سيتغير بعد فشل العدوان على إيران           ،مسار جربوه من قبل   

  .الفشل في تجنب الهزيمة في العراق
  6/10/2007الدستور 

  
  وسيناريو ما بعد غزة..  للسالمبوشمؤتمر  .42

  العاصي الطويليوسف 
في غمرة انشغالنا بمشاهد الردح والتنكيل المتبادل على طرفي الوطن دعا الـرئيس االمريكـي بـوش                 
لمؤتمر دولي للسالم لحل القضية الفلسطينية يعقد في نوفمبر المقبل ولم يعرف حتى اآلن المشاركين فيه                

ل من شهرين، وهنا من حقنا السؤال عن        وال جدول اعماله، ولكن المؤكد هو ان الفترة المتبقة للمؤتمر اق          
هدف ومغزى انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات في ظل انقسام فلسطيني مريع وغيـاب عربـي                  

  .مميت وصمت دولي خجول
بالتأكيد ان رئيس اكبر دولة في العالم عندما يقدم على خطوه من هذا النـوع البـد ان لديـه معطيـات         

يها لتحقيق انجاز على االرض بعد مأزقه في العراق وافغانـستان وقبـل             واهداف يرغب في الوصول ال    
رحيله عن البيت االبيض، وربما وجد ان االراضي المحتلة في ظل الصراع الدائر بين فـتح وحمـاس                  

وهنا فاننى ال اعنـى ان بـوش        . افضل فرصه له لتحقيق انجاز على االرض وفرض الحل الذي يريده          
ون وجود عوامل كثيره تساعده على ذلك على كافـة المـستويات فلـسطينياً              يمكن ان يفرض ما يريد بد     

  .وعربياً ودولياً
فلو القينا نظره سريعه على الموقف الدولي فاننا نستطيع القول انه مرهون لالدارة االمريكية بالكامل وقد                

 دليل على مـدى     جاء تعيين توني بلير شريك السيد بوش وتلميذه كمسئول للجنة الرباعية بدون مقدمات            
  .تفرد امريكا بالقرار الدولي بشأن القضية الفلسطينية

اما الموقف العربي فهو غائب ومغيب بارادة امريكية وبالذات من دول الجوار الفلسطيني او من الـدول                 
محاربة االرهاب وتنظيم القاعدة في     ( الصديقة او الساعية للصداقه االمريكية بسبب ملفات نعرفها جميعاً          

، واذا كان هناك ممانعه للمشروع االمريكي فى المنطقة         )  ايران - دارفور –يمن ودول المغرب العربي     ال
العربية فهي تأتي من سوريا فقط المشغولة بالتهديدات االسرائيلية واالمريكية من ناحية وبالهم العراقـي               

وبالذات بعـد مـأزق حمـاس       واللبناني من ناحية اخرى وبالتالي فان ممانعتها لن تقدم او تأخر اي شئ              
وممارساتها الخاطئة في غزة وتداعيات ذلك على اطراف الممانعه في المنطقة العربية مـن حكومـات                

  . وحركات وجماهير
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ونأتي اآلن للموقف الفلسطيني وهو االهم في اعتقادي، فنجده اكثر سواداً وظالمية من اي موقف آخـر                 
مأزق اشد من المأزق الحالي بسبب االنقسام الفلسطيني الحالي         ولم تمر القضية الفلسطينية عبر تاريخها ب      

فالمجلس التشريعي معطل والمجلس    .. وكل تبعاته األخرى، في ظل غياب ايه مرجعية فلسطينية معتبره         
الوطني ميث ويجتمع عند الطلب مثله مثل اللجنه التنفيذية التي يسيطر عليها الرئيس عباس، اما الـسلطه     

ن والوطن مقسم ما بين غزه ورام اهللا والشعب منقسم وممزق ما بين فـتح وحمـاس                 فقد اصبحت سلطتي  
بسب الجوع والحصار وظلم ذوي القربي، يضاف الى ذلك تلك المحاوالت الجارية            .. وناقم على كل شئ   

القناع البقية الباقية من القيادات الفلسطينية للعودة الى االراضي المحتلة، مما يعنـي فقـدان اي تواجـد                  
للقيادة الفلسطينية في الخارج وارتهانها لالرادة االسرائيلة فيكون مصيرها ام السجن واالعتقال واالغتيال             

  .او السير في موكب الرئيس عباس صاحب الحل والعقد
وماذا يمكن ان ننتظر من هكذا مشهد في ظل واقع مؤلم على االرض واشـارات وتلميحـات    .. ماذا بعد 

  :نسرد بعضها
غزه عقدت قمه في شرم الشيخ برعاية امريكيه لدول الجوار وحضرها اولمرت، ولكن القمه              بعد احداث   

ن هناك قرارات سرية لهذه القمه وهذا صحيح ولكننى اضيف          لم تقل شيئاً مما دفع الكثيرين الى القول با        
ان هذه القمه كانت في جزء منها احتفالية بوقوع حماس في الفخ، وبالتالى التركيـز علـى افـشالها او                    
اجبرارها على االعتراف باسرائيل او التمهيد الحضار قوات دولية الى غزه وتفعيل الخيار االردني فـي        

  .الضفه
نتائج هذه القمه وهدفها سمعنا دعوه خجوله موجهه لطرفي الصراع حماس وفتح للجلوس             وللتمويه على   

والحوار حيث جاء الملك عبد اهللا ملك السعودية واكد على ذلك، ولكن يبدو ان هذه الدعوات لم تكـن اال                    
ـ                  أ لالستهالك المحلي او لتجنب توجيه اللوم على طرف دون اآلخر فيكونوا بذلك قد كرروا نفـس الخط

الذي وقعوا فيه بعد غزو لبنان عندما الموا حزب اهللا مما اثار عليهم الشارع العربي وانقلب السحر على                  
  !!ولكن المؤمن ال يلذغ من جحر مرتين.. الساحر

حيـث  ) قاريين عند شيخ واحـد   (بعد ذلك جاء دور الجامعه العربية التي تصرفت بنفس الطريقه وكأنهم            
ولكن .. ولكنها اضافت الى ذلك تشكيل لجنة تحقيق في احداث غزه وما قبلها           دعت الجامعه للحوار ايضاً     

على االرض لم نشاهد ايه نيه حقيقيه من قبل الجامعة او دول الجوار المؤثره لتفعيل الحـوار او حتـى                    
النه يجب الحفاظ على هذا الصيد الثمين الطول فتره ممكنـه لتحقيـق             .. للنظر في تقارير لجنة التحقيق    

  .داف المطلوبهااله
اما بالنسبه للوساطات والدعوات االخرى التى تبنتها بعض الدول العربية وبعض المنظمات والحركـات               

والن حمـاس ركبـت راسـها       ) قاري عند نفس الشيخ   (الفلسطينية والعربية فقد فشلت، الن السيد عباس        
  ).المناسبه جزء من اللعبهوهذا ب(وبأن بيدها اوراق ضغط تمكنها من فرض ما تريد .. وصدقت نفسها

اشاره اخرى ربما غير مهمه وهي تعيين توني بلير مندوباً للرباعية الدولية، والذي يعرف الكل تاريخـه               
االسود في العراق وافغانستان وفلسطين، واالهم من ذلك هو ان السيد بلير منذ تعيينه في منصبه لم يدلي                  

بزيارات استطالعية وجمع للملفات والبيانات وكأنه غريـب    بتصريح واحد عن رؤيته لهذه المهمه مكتفياً        
  ).تلميذ الشيخ (عن هذا الملف، واظن انه 

على العموم وحتى ال ندخل في متاهات وال يتهمني البعض بانني من انصار نظرية المـؤامره سـازيد                  
بعـد  االمر ايضاحا من خالل ما رشح على االرض من دراسات وتقارير وتوقعات وتصريحات قبـل و               

  : احداث غزه ربما ستساعدنا في وضع مالمح السيناريو المقبل
 كتابا -العربية واإلسالمية المتخصص األمريكي في المنطقة-" جيرهام فوللر"، ألّف 2003في عام  -1

ال شيء يمكن أن يظهر األسـلمة  : "المشهورة القائلة ؛ أوجز فيه فرضيته"مستقبل اإلسالم السياسي"اسمه 
تحـت عنـوان    ، صدر كتاب2004وفي عام  ".فاشلة في السلطة ر جذابة أكثر من تجربةفي صورة غي
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. نيكـوالس كـاي  "و "راي تاكيـا "، للمـؤلفين  "صعود وسقوط اإلسالم الـسياسي : الظل المنحسر للنبي"
اكتسبوها في  وفي هذا الكتاب، ذهب مؤلفاه ، إلى أن اإلسالميين، على الرغم من القوة التي". جفوسديف

: المؤلفان عبر المقولة التاليـة  وهو ما عبر عنه.  األحيان، فإنهم لم يثبتوا نجاحهم كحركات سياسيةبعض
السياسي الراديكالي ال يستطيع التمكن سـلطويا مـن    إن الرؤية تزداد وضوحا على الدوام بأن اإلسالم"

، وأنه ال يستطيع إقامة نموذج إلى طور الحداثة في قلب العالم اإلسالمي الدول الحديثة أو الدول المتحولة
  .للحكم بديل وفعال

التطـرف   اإلدارة األميركية بشن حملة عقائدية ضد, أوصى معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى -2
 مـن كبارالشخـصيات والخبـراء       53 اعده   جاء ذلك في إطار تقرير استراتيجي      .واإلرهاب اإلسالمي 

إهمال أي  الى  نصح فيه    2005شباط  /   فبراير   في اسة األميركية قدمه المعهد للرئ  ووالمفكرين األمريكيين   
جريئة وواضحة لتحقيق السالم بين العرب وإسرائيل ألنها تقلل من شأن الـسياسات   حديث عن أي خطة

" حمـاس "وحذر التقرير من أن حزب اهللا وحركـة   .لفك اإلرتباط في غزة واإلصالح الفلسطيني الهشة
ويرتبطان معهـا  , إنهما يلتقيان مع منظمة القاعدة على هذا المفهوم وقال, ألكبريعتبران أميركا الشيطان ا

يجـب أن ال تكتـرث   ,  تنفيذ هذه الخطط امريكابينما تواصل و.مادي وشعبي عالمية في إطار شبكة دعم
، بل يجـب  .قرار عاجل حول مفاوضات الوضع الدائم اإلسرائيلية ـ الفلسطينية  الداعية القتراح للمطالب

وهـادئ   إسرائيلي منظم" فك ارتباط"و,  العمل على تغيير سياسي وأمني فلسطينيان تركز جهودها على
 .من غزة

من "س بعنوان    حول فتح وحكومة حما     باعداد تقرير  معهد ريئوت اإلسرائيلي   قام   2006اكتوبر   في   -3
 تهدف إلى تقوية وتعزيـز  السياسة التي :خلص فيه الى ان" الحرب األهلية إلى إعادة االحتالل من جديد

الفلـسطينية   -حركة فتح للقضاء على حماس قد تؤدي إلى تغيرات إستراتيجية في العالقات االسـرائيلية 
األراضي المحتلة   وإعادة السيطرة االسرائيلية على نتيجه حرب اهليةوبالتالي إلى حل السلطة الفلسطينية

   .يليةلتصبح غزة والضفة الغربية تحت المسؤولية االسرائ
معهـد دراسـات   "، الصادرة عن "المستجد اإلستراتيجي"من نشرة  ) 2007آب  (تضمن العدد األخير     -4

 -في جامعة تل أبيب، مجموعة من السيناريوهات للفترة المقبلة بشأن النزاع اإلسـرائيلي            " األمن القومي 
اس على غزة أوجـدت     يرى الدكتور روني بارت، أن سيطرة حركة حم       وفي المقاربه االولى    الفلسطيني  

أمام إسرائيل فرصتين، ال فرصة واحدة، هما بلغته فرصة استعمال العصا مع قطاع غزة وفرصة مـنح                 
ها القضاء او تحيـد   أهدافدعو الباحث الى شن حمله حربية على غزه تكوني حيث  الجزرة للضفة الغربية  

  :حماس من خالل
   .د من حماساالمتناع عن أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أفرا •
. إيقاف حركة النقل والعبور من إسرائيل إلى قطاع غزة، ما عدا األغذية والميـاه واألدويـة         •

   .ويمكن استعمال تزويد الكهرباء والوقود كورقة للضغط والمساومة
تعطيل البنية التحتية لشبكة الهواتف الداخلية في قطاع غزة لعرقلة قـدرة سـلطة حمـاس                 •

   .فية الدولية لعزل حماس عن مؤيديها الخارجيينوإغالق االتصاالت الهات
   .وقف الزيارات ألسرى حماس وعزلهم عن أي اتصال مع العالم الخارجي •
   .عزل البنوك في قطاع غزة عن المنظومة البنكية الدولية •
مصر، الجامعة العربية، منظمـة الـدول اإلسـالمية، االتحـاد           (التوجه إلى عناصر دولية      •

كي تتحمل هذه العناصر مسؤولية أمنية عـن        )  ناتو، األمم المتحدة   - األطلسي األوروبي، حلف شمال  
 . قطاع غزة أو عن حدود القطاع مع مصر، على األقل
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ة أو حرث دهليز بعرض كيلومتر واحـد علـى          تالسيطرة على محيط محور فيالدلفي وتعري      •
هذه .  قناة ضد األنفاق   األقل على طول الحدود، حتى ولو بثمن تشريد عشرات آالف الالجئين، وحفر           

العملية ستوقف مرة واحدة وأخيرة عمليات تهريب السالح والذخيرة واألموال والوسائل األخـرى،             
  .وكذلك عمليات تهريب اإلرهابيين والمرشدين من حزب اهللا وإيران وتنظيم القاعدة

 .إيقاف حركة التجارة عن طريق الحدود مع مصر أيضا •
 حيـث   "!تعميق تسييس حماس  "محاولة   او   مع حماس " الحوار"أفضليات   بعنوان     اما المقاربه الثانية فهي   

، أنه في ضـوء ميـزان       "معهد دراسات األمن القومي   "يرى الباحثان يورام شفايتسر وأمير كوليك، من        
مـع حركـة   " الحوار"الفرص في مقابل المخاطر يجدر بإسرائيل أن تتفحص أيضا طريق االتصاالت أو   

بحسب تقديرنا فإن إجراء اتصاالت مع حماس، في إطـار          : "ويضيفان. فلسطيني شامل حماس في إطار    
  .ائتالف مع فتح، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عدة أفضليات مركزية

مقال نشر على موقع    " واشنطن لدراسات الشرق األدنى   "المدير التنفيذي لمعهد     روبرت ساتلوف  كتب   -5
الدالالت والتحديات  .. حماس وحرب األيام الستة الثانية    : "، تحت عنوان  2007 يونيو   18 بتاريخمعهد  ال

مسئولياتها القانونيـة   بغزة اي تخلي اسرائيل عن      .. فك االرتباط الكامل   عرض خالله اقتراح ل    "والفرص
إنهاء اتحاد الجمارك، إعالن أنه بعد نقطة زمنية معينة         : وذلك يتضمن ما يلي    ية واألمنية هناك  واالقتصاد

ستتوقف إسرائيل عن العمل كنقطة مرور لجميع السلع واألفراد والخدمات إلى داخل غزة، وإنهاء اتفـاق    
ليا سيجعل ذلك من    وفع. الذي تحول إلى فخ لألمن اإلسرائيلي     ) محور صالح الدين  " (محور فالدلفيا "أمن  

مصر المنفذ الوحيد لغزة على العالم، مع تدفق الغذاء والمياه والكهرباء والسلع اإلنسانية األخـرى عبـر          
  .الحدود بينها وبين غزة

قبل ) اإلسرائيلي(كشفت مصادر عبرية النقاب عن خطة أعدتها وزارة الخارجية في دولة االحتالل              -6
 أي تعيين حكومة انتداب أجنبية مواليـة        - أجنبية الحكم في قطاع غزة     عدة أسابيع تقترح أن تتولى دولة     

وذكرت المصادر أن هذه الخطة تشمل عدة خطوات مقترحة لزيادة الـضغط            . لدولة االحتالل في القطاع   
االقتصادي على قطاع غزة، أبرزها تشديد الخناق على المعابر والتقليل من كميات البضائع التي تـدخل                

عبر معبر صوفا وكرم أبو سالم إلى أدنى حد ممكن والتضييق على نقل األمـوال إلـى                 إلى قطاع غزة    
  .قطاع غزة إلى جانب خطوات أخرى تمس بقطاع التجارة

هذا بعض ما رشح من دراسات وتوصيات من دوائر صنع القرار او القريبه منها في امريكا واسرائيل،                 
رسم لنا مالمح السيناريو القادم لما بعد غزة، حيث         باالضافة الى مايجرى على االرض والذي يمكن ان ي        

بدأت اسرائيل فعلياً بتنفيذ اجزاء من هذا التوصيات بعد ان وقعت حماس في فخ االنتخابات ثم فـي فـخ                    
السيطره على غزه وما تبع ذلك من اجراءات وعقبات وضعت امام حماس لتحقيق هدفين اما الفـشل او                  

ا نعيش اآلن المرحلة النهائية لتنفيذ باقي السيناريو ولتحقيق احد الهـدفين            واعتقد انن . االعتراف باسرائيل 
حيث ستساهم عوامل عده داخلية وخارجية في رسـم هـذا           . السابقين للوصول الى مؤتمر بوش للسالم     
  . السيناريو في حالتي الفشل او االعتراف

 الخاطئه لحماس بعد سيطرتها     فعلى الصعيد الفلسطيني وبعد سيطرة حماس على غزه نجد ان التصرفات          
على غزه والتجاذب واالنقسام الحاد لطرفي الوطن ما بين انصار فتح وحماس ومشاهد التنكيل والضرب               
وقطع الرواتب واالضرابات، كلها تؤسس لحرب اهليه او لحالة فوضى عارمه في غزه في ظـل قيـام                  

 هذا الوضع لفرض امـر واقـع علـى          اسرائيل بتنفيذ اجراءات تكثيف الحصار، حيث ستستغل اسرائيل       
االرض من خالل القيام بعمليات اجتياح في مناطق محسوبه للتخلى نهائياً عن مسئوليتها عن غزه واقفال                
المعابر بشكل كلي وممارسة الضغوط على مصر لتحمل المسئولية او احضار قوات دولية لتولى حفـظ                

نتداب جديدة، وربما يأتي التلـويح المتكـرر للقيـام          النظام وتأمين حدودها مع غزه اى االتيان بحكومة ا        
بعمليه على محور فاللدليفيا في رفح في هذا االطار لفرض امر واقع على االرض مـن خـالل القيـام                    
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بعملية تسليم تدريجى للقطاع لمصر او لقوات دولية وليس كما تزعم اسرائيل من اجـل منـع تهريـب                   
  .السالح الى غزه

فهو ان يقوم قادة حماس باالعتراف باسرائيل وبباقي الشروط نتيجه للضغوط الكبيره            اما السيناريو االخر    
السابقة وحالة الفوضى التى ستعم غزه، كمخرج لمأزقهم ومأزق الحركه وقد ابدى بعض قـادة حمـاس                 
تلميحات من هنا وهناك مثل اعترافهم بواقع وجود اسرائيل واستعدادهم لعقد هدنه طويلة االجـل معهـا                 

يرا اعتراف حماس بمرجعية منظمة التحرير واحترامها لالتفاقات الموقعـه معهـا، وغيرهـا مـن                واخ
التصريحات التي رغم غموضها والتباسها اال انها تكشف استعداد بعض قادة الحركة للوصول الى ابعـد                

  . من ذلك، اذا وجدت التخريجات المناسبه لهم
اريو الن ذلك سـيعطي مرجعيـة اسـالمية لالعتـراف           واعتقد ان اسرائيل وامريكا تفضالن هذا السين      

باسرائيل مما سيفتح الباب على مصراعية لعميليات اعتراف من دول عربيه واسالميه متردده وسـنجد               
هذه الدول تشارك في مؤتمر السالم، وهنا اود ان اوضح ان تركيز اسرائيل وامريكا على حماس ينبـع                  

ه اسالمية مقاومه يعني تدجينها وجرها الـى عمليـة الـسالم            في الدرجة االولى من كونها ثمتل مرجعي      
احداث تغيير جوهري في المعسكر االسالمي الذي سينقسم على نفسه مما يفتح المجال امام دول اخـرى                 
وجماعات العادة النظر في عالقاتها تجاه اسرائيل واليهود ايضاً، وهذا سـيكون انجـاز غيـر عـادي                  

  .السرائيل وامريكا
وم فانني اعتقد ان سيناريو االعتراف مستبعد بالطريقة التي تريدها اسـرائيل وامريكـا وان               وعلى العم 

السيناريو االقرب واالسهل للتنفيذ هو االستمرار في تكريس الفصل بين غـزه ورام اهللا واالمعـان فـي        
خلي بـين   التضييق على حماس واهالى غزه من قبل اسرائيل بالتزامن مع تصعيد في وثيرة التشاحن الدا              

فتتدخل اسـرائيل   ) الفوضى الخالقة (فتح وحماس بحيث تصل االمور الى حالة مأساوية وفوضى عارمه           
كرد على بعض العمليات ضدها بدءا من محور فيالدلفيا ليتم الوصول الى مؤتمر السالم الـذي يقـرر                  

ضافة الى اقرار او    ارسال قوات دولية الى غزة مع محاولة منح مصر دور رئيسي في هذه العملية، باال              
 )الـضفه وغـزة    ( فلسطين مناقشه اعالن المبادئ الذي تم تسريب بعض نقاطه والذي ينص على اعتبار           

، وهذا يعني اسقاط حق العودة وفتح        للشعب اليهودي  اً قومي اًوطنا قوميا للشعب الفلسطيني، وإسرائيل وطن     
والسماح للالجئين الفلسطينيين   ..!! نية القادمه المجال لعملية تبادل سكاني ما بين اسرائيل والدوله الفلسطي        

في الشتات بالتوطن في البالد التي يقطنون فيها، اما بالنسبه للقدس فسيتم تحويلها الى عاصمه للـدولتين                 
ويجب ان ننتبه لنقطه مهمه في اعالن المبادئ المزمع طرحه فـي            . مع ترتيبات خاصه لالماكن المقدسة    

ادئ وليس اتفاق مبادئ وقد ركز على هذه النقطة مرراراً رئـيس الـوزراء              المؤتمر وهي انه اعالن مب    
االسرائيلي اولمرت، وهناك فرق بين االعالن واالتفاق، اي ان المطلوب تنـازالت عربيـة واعتـراف                
باسرائيل والغاء حق العوده مقابل اعالن قد ال تلتزم به اسرائيل وامريكـا، وتجاربنـا مـع االعالنـات           

  .القرارات ال تخفى على احدواالتفاقات و
على العموم هذه بعض السيناريوهات وليست كلها وسواء نجح المؤتمر او فشل فـان الوضـع الجديـد                  
سيفرز حاله فلسطينية ضعيفه قد ال تكون للتنظيمات الفلسطينية الكبـرى مثـل فـتح وحمـاس اى دور                   

ت الجارية حالياً وسـيكون الـرئيس       مركزي فيها بعد ان تم استنزافهما في ظل سلطة اوسلوا والمنازعا          
عباس في حل من كثير من الضغوطات التي يمكن ان تمارس عليه، ويمكن ان نصل الى مرحلة انهيار                  
او حل للسلطه واعادة االحتالل ليتم بالتدريج فرض الخيار االردنى او ما يـسميه االسـرائيلين اعـادة                  

الردن وغزه لمصر، وهـذا الـسيناريو حـسب    ، اي الضفه ل67االوضاع الى ما كانت عليه قبل حرب       
وجهة نظرى كان يراد تنفيذه منذ عام بعد اختطاف شاليط وحصار غزه وتقطيع اوصالها، ولكن مغامرة                
اسرائيل في لبنان ورغبة امريكا بتأسيس شرق اوسط جديد فشلت بسبب صمود حـزب اهللا والمقاومـه                 

عماء العرب اال سواد وجهـوههم وانفـضاحهم امـام          اللبنانية، مما افشل المشروع برمته ولم ينوب الز       
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فهل نتوقع معجزه او حدث غير عادي في بالد العرب او العجم يفشل المخطط الجديد او على                 .. شعوبهم
  .هذا ما ستكشفه االيام القادمه! ؟..اقل تقدير يحسن من شروطه

6/10/2007  
  

  ...مؤتمر سادس وإال: فتح والبوصلة المعطلة .43
  علي بدوان

 أربعة شهور ونيف على أحداث قطاع غزة، ما زالت األوضاع الداخلية لحركة فتح تراوح مكانهـا،                 بعد
بل تزداد تأزماً مع اتساع هوة التباين الداخلي بين عدد من قياداتها الموجودة فـي الـداخل والموجـودة                   

تمر العام للحركة، بعـد     وما فاقم اتساع التباين استمرار الخالفات بشأن انعقاد المؤ        . خارج الضفة الغربية  
سنوات طويلة من انعقاد المؤتمر السابق، بالرغم من اقرار الجميع بأهمية التئام المؤتمر لتقييم المرحلـة                

يتم رفدها بالـدماء الـشابة التـي نمـت          ) لجنة مركزية + مجلس ثوري   (الماضية وانتخاب قيادة جديدة     
 الـشتات الفلـسطيني، خـصوصاً مـن          ومن 1987وترعرعت في صفوف االنتفاضة في الداخل منذ        

فقد طغى الفشل العملـي     . التجمعات الفلسطينية في سورية ولبنان التي أصبحت على ما يبدو نسياً منسياً           
في واقع األمر على اجتماعات اللجنة التحضيرية في العاصمة األردنية عمان، وهي اللجنـة التـي تـم                  

هذا اذا تناسينا مجموع الخالفات المتعلقة بالشأن       . عامينتشكيلها في مهمة االعداد للمؤتمر منذ أكثر من         
والمسار السياسي ويشأن األوضاع الداخلية المتعلقة بمصير ومآالت منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت             

  .1991بدورها تعيش في سبات عميق منذ 
 تتعرض لـه اآلن     كما لم يسبق أن تعرضت حركة فتح عبر مسارها الطويل الشائك المتحان عسير كما             

فقـد شـكلت سلـسلة التطـورات        . بعد التحوالت األخيرة التي وقعت في الجزء الجنوبي من فلـسطين          
الفلسطينية منذ النصف الثاني للعام الجاري هزة كبيرة للتنظيم الفلسطيني األول داخل وخارج فلـسطين،               

ليس بالقصير، تحت وطأة الخلـل      في مرحلة بات ملحوظاً فيها تراجع الفعل والتأثير الفتحاوي منذ وقت            
الواسع الذي أصاب جسد حركة فتح كبرى فصائل العمل الوطني الفلسطيني التي طالما وسمها الـبعض                

العمـود الفقـري للثـورة      »و» صاحبة الرصاصة األولـى   «بالمفردات البديعة ذات المغزى، باعتبارها      
  .الخ» الفلسطينية

التي جرت على أرض قطاع غزة، طفت على السطح نتـائج           ففي وقائع ازمات حركة فتح بعد التحوالت        
وأزمـات  ) صراع عليها لتطويعهـا   (األزمات التي تعانيها، وهي أزمات خارجية تحاصرها من الخارج          

داخلية مركبة، تنظيمية وسياسية، داخل األطر والهيئات القيادية فيها وفي السلطة الوطنية على حد سواء،               
فقد بانت هشاشة األوضاع الفتحاوية الداخلية، وبـان        : ل داخل صفوف فتح   ولتلخص الى حد بعيد ما يعتم     

معها مدى النخر الذي أصاب مؤسساتها التي ترهلت وأصبحت عبئاً عليها وعلى قاعـدتها الجماهيريـة                
الواسعه في الداخل الفلسطيني وفي الشتات، في موازاة قولبة الحركة على أساس المقاسـات الحـصرية                

كية االسرائيلية المعروضة على الفلسطينيين، خصوصاً بعـد رحيـل المؤسـس والقائـد              للتسوية األمير 
  .االستثنائي لفتح والفلسطينيين الرئيس ياسر عرفات

وعليه، فان سلسلة األحداث الفلسطينية الداخلية األخيرة، أظهرت على المأل أزمات حركة فتح الخارجية              
تنظيمية الداخلية ثانياً، في ظل تراجع دور مؤسـساتها الداخليـة           الوافدة عليها أوالً وأزماتها السياسية وال     

وتوالد حاالت االنفالش الداخلي مقابل ظهور أشكال من االستقطابات الـضارة القائمـة علـى أسـاس                 
الوالءات والمصالح، كما حال غالبية القوى الفلسطينية، األمر الذي دفع بعضو تـاريخي مـن لجنتهـا                 

الى االفصاح الصريح ونقل التباينات من ردهات الكواليس الفتحاوية ومن فنـاء            ) هاني الحسن (المركزية  
  .البيت الفلسطيني الى فضاء االعالم الخارجي



  

  

 
 

  

            22 ص                                    866:                                 العدد6/10/2007 سبتال: التاريخ

ففي الجانب السياسي، ما زالت تخيم على فتح أجواء االنتكاسات التي تتالت في سياق عمليـة التـسوية                  
 القرار الـسياسي وتوجيهـه، وتـواتر توالـد          المتوقفة منذ سنوات، ومعها حالة االرتباك في ادارة دفة        

االشكاالت الداخلية حول الموضوع السياسي والتي تم التعبير عنها بحدوث اصطفافات مؤذية، تحولـت              
إلى تيارات متصارعة داخل فتح، وكادت أن تصبح قاب قوسين من حالة التيارات المحتكمة إلى السالح،                

بالوضع الفلسطيني من حالة األزمـات الـسياسية باتجـاه          فضالً عن غياب البرنامج الملموس للخروج       
هكذا بقي  . برنامج ائتالفي توحيدي في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وكافة تالوين الخريطة السياسية           

الدور الفتحاوي بعيداً عن الجدية في الحوارات الفلسطينية الداخلية التي راوحت مكانها ولم ترتـق الـى                 
  .تي تواجه الفلسطينيين عموماًمستوى التحديات ال

أما في الجانب التنظيمي، فيمكن القول بأن األوضاع الفتحاوية الداخلية تعاني أزمـات مستعـصية بعـد                 
سلسلة التراجعات التي طرأت على الجسم التنظيمي للحركة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوالـد               

شق االعالمي السلبي بين عدد من أجنحة الحركـة، حيـث           ظاهرة انفالت أشكال الفوضى الداخلية والترا     
بات واضحاً مدى الخلط الكبير الذي وقع بين فتح كتنظيم رائد في العمل الوطني الفلسطيني وبين السباق                 
على مواقع القيادة في سلطة ناشئة اعتقد بعض الفتحاويين بأنها نهاية المطـاف لحركـة فـتح كـصيغة                   

  .لي وتعددت المرجعيات، ونشأت مراكز القوىتنظيمية، فزاد الخلل الداخ
وبالنتيجة، راوحت األمور مكانها عند حدود المؤتمر العام الخامس للحركة، والـذي عقـد فـي تـونس              
العاصمة قبل أكثر من ثمانية عشر عاماً، بينما تطلبت المرحلة والهزات العنيفـة التـي وقعـت خـالل                   

  .دالفترات الماضية السير نحو مؤتمر حركي موح
إن حركة فتح تجد نفسها اآلن أمام تحد بالغ الخطورة، يتطلب منها قراءة مسار التجربة منـذ مؤتمرهـا                   
الخامس وقراءة دروس الحدث الغزاوي، فإما أن تحافظ على ديمومتها، وتطور أداءها الداخلي، وتعيـد               

ي أكسبتها منعة وشيئاً مـن      تجديد حيويتها وبناء مؤسساتها بشكل معتبر، مستفيدة من تجاربها الماضية الت          
الحصانة الداخلية، أو ان القدر سيحملها ويدفع بها نحو التقوقع والتكلس والتحول الى حزب سلطوي جديد                

  .في احسن األحوال، وفق مقاسات األحزاب السلطوية الحاكمة في دول العالم الثالث
ية المشروع الـوطني الفلـسطيني،      اننا اليمكن أن نغبن حركة فتح بتاريخها ودورها العريق في حمل را           

وعليه فان انقاذها وتشغيل بوصلتها المعطلة واعادة االعتبار لها ولتاريخها الوطني ولدورها المؤثر فـي               
صياغة السياسات الوطنية الفلسطينية، يتطلب من اللجنة المركزية استيعاب دروس مسار الحركة عبـر              

غزة واالسراع في العمل من أجل عقد المـؤتمر العـام   عقد التسوية األخير واستيعاب ماجرى في قطاع       
السادس واعادة انتخاب الهيئات القيادية التي تجمع خبرة القديم مع روح الجديد من كافة مواقـع العمـل                  

  .الفلسطيني في الداخل والشتات
  6/10/2007الحياة 

 
  واإلجماع الفلسطيني" 2أوسلو " .44

  محمد السعيد إدريس.  د
 أن يقلب المعادلة الوطنية الفلسطينية رأساً على عقـب، ومـا زال             1993عام  " 1لو    اتفاق أوس "استطاع  

مـن  " اللعين"لم يكن هذا االتفاق     . استنزاف القضية الفلسطينية مستمراً وما زالت األثمان تدفع حتى اليوم         
غيـاب  نصيب الشعب الفلسطيني ولكنه فرض عليه ألسباب كثيرة من أهمها غياب اإلجماع الفلسطيني، و            

الموقف القوي الموحد لكل فصائل المقاومة القادرة على وقف االنهيارات وضبط األداء، لكن ذلك الواقع               
في ذلك الوقت، وكذلك الواقع العربـي ال يمكـن          " 1اتفاق أوسلو     "الفلسطيني المرير الذي سمح بتمرير      

طيني الى ما وصل اليه اآلن في ظـل         مقارنتها بالواقع الراهن فلسطينياً وعربياً، ولم يصل االنقسام الفلس        
، ولم تصل هشاشة الوزن العربي في القرار الخاص بالقضية الفلـسطينية إلـى مـا                "فتح  حماس  "ثنائية  
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أبـو  "أخذت تلوح في األفق على هدى من لقـاءات  " 2أوسلو  "وصلت إليه اآلن، بما ينبئ بأن مؤشرات       
يؤكد أنـه إذا أسـفر   " اجتماع واشنطن للسالم" ب   ، واقتراب ما يسمى   "أبومازن  بوش  "و" مازن  أولمرت  

آخر على غـرار    " إسرائيلي"هذا االجتماع أو توابعه غير المنظورة حتى اآلن عن توقيع اتفاق فلسطيني               
  .فإن المحصلة هي تصفية شبه نهائية للقضية الفلسطينية" 2أوسلو  "اتفاق أوسلو السابق، يكون بمثابة 
أخذت تلوح في األفق في ظل محـاوالت كونـدوليزا رايـس، إليجـاد              مؤشرات فشل اجتماع واشنطن     

بـسبب وجـود    " إسـرائيل "مبررات مسبقة لعدم وجود نية أمريكية في فرض اتفاق سالم حقيقي علـى              
" تنـازالت "انقسامات داخلية وصراعات سياسية داخلية أيضاً في الكيان الصهيوني حـول نيـة تقـديم                

س األمريكي جورج بوش تجاهل االشارة الى هذا االجتماع في لقائه مع            للفلسطينيين، وفي ظل تعمد الرئي    
الدولتين، وأنه يدرك   " رؤية"أيلول الماضي واكتفائه فقط بالحديث عن       /  سبتمبر 25الرئيس الفلسطيني يوم    

في التوصل الى تعـايش سـلمي بـين         " االسرائيلية"كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة       " صدق"
، وانه سيعمل بقوة من أجل المساعدة على تحقيق هذه الرؤية، فالواضح ان             "إسرائيلية"ينية و دولتين فلسط 

 أي مجرد اجتمـاع     1991،الذي عقد عام  " 2مدريد    "اجتماع واشنطن المقبل يكاد أن يكون بمثابة مؤتمر         
 أبومازن،  الفلسطيني، أي " 1أوسلو    "للتغطية على محادثات سوف تحدث في الخفاء بين مهندس          " واجهة"

  ".2أوسلو"إيهود أولمرت للوصول الى اتفاق سالم ثنائي يكون بمثابة اتفاق " اإلسرائيلية"ورئيس الحكومة 
محتمل الى واقع أليم إذا لم يفرض متغير جديد نفـسه،           " كابوس"هذا االحتمال يمكن ان يتحول من مجرد        

ة في المائة، وأن يكون عربياً ثانيـاً لـيس     هذا المتغير يجب أن يكون فلسطينياً أوالً بدرجة تصل الى مائ          
فقط على مستوى نظم الحكم العربية، ولكن يجب أن يمتد الى مستوى المنظمات الشعبية العربية لخلـق                 

  .قوة ممانعة حقيقية ألي فرصة لتمرير مثل هذا االتفاق
وضـع نهايـة    البداية يجب أن تكون فلسطينية بل ومن عمق وجدان وعقل الشعب الفلسطيني وقضيته ب             

يجب أن تتقدم أطراف أخرى تفرض      . التي تكاد تعصف بالقضية الفلسطينية    " فتح  حماس  "سريعة لثنائية   
وأن القرار الـوطني لـن      " حماس"و" فتح"نفسها بقوة لتؤكد أن الشعب الفلسطيني واحد لن ينقسم أبداً إلى            

ي حقيقية من الـداخل الفلـسطيني       إجماع فلسطين " قاطرة"بل يجب أن تتقدم     " حماس"و" فتح"يجمد بحدود   
والشتات لعقد مؤتمر وطني فلسطيني يعيد طرح برنامج وطني فلسطيني جديد، ينهـي ثنائيـة االنقـسام                 
الحالية ويعيد صياغة المشروع الوطني بما يمثل جداراً حـائالً أمـام الـرئيس الفلـسطيني وحكومتـه                  

  ".1 أوسلو "، كما فرض "2أوسلو  "يحول دون فرض " المفروضة"
الزدواجية الشرعية  " شرعية بديلة "هذا المؤتمر الوطني الفلسطيني في حالة نجاحه يمكن أن يكون بمثابة            

المنقسمة بين فتح وحكومتها وحماس وحكومتها والتمزيق الراهن للمجلس التشريعي، وان تـضع نهايـة               
ة توني بلير الرامية إلى عـزل       ومعها مفوض اللجنة الرباعية الدولي    " اإلسرائيلية"للمحاوالت األمريكية و  

  .ومن ثم بحل الدولتين المقترح" إسرائيل"عدم اعترافها ب"عن اجتماع واشنطن المقبل بحجة " حماس"
هذا االجتماع يمكن أن يبدأ باالعتراف بحل الدولتين ولكن يجب أن يحدد ماذا يعني بالدولتين، وبالتحديد                 

 إلى  1967حزيران  / طئة التي تروج لحدود الرابع من يونيو      مسألة الحدود، وذلك بالتحول من الفكرة الخا      
 إذا كان المطلوب هو ما تحـدث        1948،الفكرة الصائبة وهي الحدود الواردة في قرار مجلس األمن لعام         

فالتعايش ". التعايش السلمي "، قادرتين على    "إسرائيلية"عنه الرئيس األمريكي أي إقامة دولتين فلسطينية و       
، وبعدها  "شرعية الحقوق "على اغتصاب الحقوق أو على فرض شرعية القوة على حساب           السلمي ال يقوم    

يكون التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وفقاً لحدود قرار التقسيم، ويكون التمسك بحق عودة كل               
  .الصهيونية في أرض الدولة الفلسطينية" المستعمرات"الالجئين والنازحين، وتصفية كل 
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  نقوال ناصر
، 2003يتعرض الالجئون الفلسطينيون في العراق، منذ سقوط بغداد في أيدي قوات الغزو األميركي عام               
تـوزع  إلى عملية تهجير قسري جديدة كانت نتيجتها حتى اآلن تفكيك جاليتهم وتشتيتها في مناف جديدة ت               

على الجهات األربع للكرة األرضية  دون أن يجمع بين أوصالهم وأرحامهم المتقطعة أي قاسم مـشترك                 
   فمن هو المسئول ؟،سوى أن هجرتهم الجديدة دفعت بشتاتهم المتجدد مسافات أبعد عن الوطن

ثـورة علـى    لقد كانت مخيمات الشتات الفلسطيني في المنافي خارج الوطن هي الرحم التي نمت فيها ال              
 وكانت مخيمات الشتات    ، الثورة التي انبثقت عنها منظمة التحرير نفسها       ،الشتات والمنفى واالحتالل معا   

 هي الرحم التي ولـدت فيهـا االنتفاضـة          1967الفلسطيني داخل ذلك الجزء الذي احتله العدو ذاته عام          
 ،أوائل القرن الحادي والعشرين الحالي    األولى في ثمانينيات القرن العشرين الماضي ثم االنتفاضة الثانية          

بينما ما يزال الشتات الفلسطيني داخل دولة االحتالل نفسها يقض مضاجع هذه الدولة في نضاله المستمر                
  .منذ ستين عاما ضد التمييز العنصري ومن أجل الحرية والمساواة

المزيد من التـشتيت بهـدف      لذلك كان الشتات الفلسطيني داخل الوطن وخارجه مستهدفا دائما للتفكيك و          
تذويبه فدولة االحتالل، حتى قبل أن تنجح الثورة الفلسطينية المعاصرة في تحويل الالجئين إلى مقاومين                
من أجل الحرية والعودة وفي تحويل مجمعات شتاتهم من مخيمات الجئين إلى معسكرات مقاومين، سعت               

التي يمثلها هذا الـشتات ألنهـا       " قضية الالجئين  "دائما إلى تصفية القضية الوطنية لهذا الشتات وتصفية       
ألن هـذه   : تعتبر حتى استمرار اللجوء كحالة إنسانية واقتصادية وسياسية مصدر خطر يهدد أمنها، أوالً            

ألنهـا  : في حد ذاتها يمكن أن تتطور كلما سنحت لها الظروف إلى حالة مقاومة وطنية، وثانيـاً               " الحالة"
ألنها حالة إنسانية ستظل تؤرق الـضمائر       : للضغوط الخارجية عليها، وثالثاً   حالة سياسية ستظل مصدرا     

  .الحية في العالم كافة وتشكك في األسس األخالقية التي قامت عليها هذه الدولة
وليس سرا أن دولة االحتالل اإلسرائيلي سعت في وقت مبكر عبر القوى العظمى البريطانية والفرنـسية                

" للشرق األوسط "الالجئين الفلسطينيين في الحياة االقتصادية والسياسية       " دمج"ا إلى   واألميركية التي أنشأته  
في أوائل خمسينيات القرن الماضي وهي ما زالت حتى اآلن تسعى إلى حث وكالـة غـوث وتـشغيل                   

ظار بانت" تشغيلهم"الالجئين من خالل    " توطين"التابعة لألمم المتحدة  على      ) أونروا(الالجئين الفلسطينيين   
  .ونقل مسؤولياتها إلى المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة) األونروا" (حٌل"

المتتالية التي اقترحتها دولة االحتالل اإلسرائيلي وحليفهـا األميركـي وفـي            " التوطين"إن كل مشاريع    
 إلى مخيم كبير    في األردن وآخرها مشروع حل قضيتهم في دولة تتحول        " الوطن البديل "مقدمتها مشروع   

 إنما كانت وما تزال تسعى إلى الهـدف نفـسه           1967لالجئين تستوعبهم في األراضي التي احتلتها عام        
. للـصراع العربـي اإلسـرائيلي     " سلمية"وهو تصفية قضيتهم كأساس وشرط مسبق ألي تسوية سياسية          

ي التـي نـشرها الموقـع       للباحث زياد الـشول   " مشاريع التوطين وحق العودة   "يمكن العودة إلى دراسة     (
ـ  سبتمبر الماضي لعرض سـريع     /  أيلول   20في  " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "اإللكتروني ل
  )  لهذه المشاريع

الفلسطينية فـي   " حالة اللجوء "في هذا السياق فقط يمكن فهم عملية التهجير والتفكيك والتشتيت الجارية ل           
 وفي هذا   ، األسهل تحديد المسؤولية والمسئولين عن هذه العملية       العراق، وفي هذا السياق أيضا يصبح من      

اإلطار كذلك يصبح من األيسر الحكم على مواقف القوى السياسية العراقية والعربية واألجنبيـة وأيـضا                
 كما يصبح متاحا كشف أي تناقض بين النوايا المعلنـة لهـذه    ،الفلسطينية من قضية الالجئين الفلسطينيين    

  .أفعالها بغض النظر عن صدق أو كذب هذه النواياالقوى وبين 
 ،ومن هذا السياق ينبثق سؤاالن تمثل اإلجابة عليهما معيارا للحكم على مواقف كل األطـراف المعنيـة                

هـل يقـود    :  أولهما ،الراهنة في العراق بخاصة   " حالتهم"سلبا أو إيجابا، من قضية الالجئين بعامة ومن         
هـل يقـود    : لة المسافة التي تفصل بين الالجئين وبين وطنهم؟ وثانيهمـا         الموقف إلى تقريب أو إلى إطا     



  

  

 
 

  

            25 ص                                    866:                                 العدد6/10/2007 سبتال: التاريخ

الموقف إلى تصليب وتماسك وصمود حالة اللجوء أم يقود إلى إضعافها وتفكيكها وتشتيتها ؟ إن اإلجابـة                 
على هذين السؤالين تدين كل األطراف المعنية بالمحنة الراهنة لالجئين الفلسطينيين فـي العـراق بـال                 

  .استثناء
وال استثناء أيضا لمنظمة التحرير وسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها وكذلك لحركة المقاومة اإلسـالمية               

التي تربط الطرف األول اسـتراتيجيا      " السالم"ألن الطرفين لم يستثمرا استثمارا جادا ال عالقات         " حماس"
التي تربط الطـرف    " المقاومة"و" انعةالمم"مع األطراف الدولية والعربية المقررة في العراق وال عالقات          

الثاني بدول الجوار العربية واإلسالمية الفاعلة ميدانيا في القطر العربي المحتل سواء لكـي تحـول دون        
  .عملية التهجير أو الحتواء المضاعفات اإلنسانية لهذه العملية

ني عزام األحمـد مـؤتمرا    عقد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطي      ،في يوم األربعاء الماضي   
صحفيا في رام اهللا عرض خالله الدور الذي قامت به منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي في                 

 1948احتواء مضاعفات عملية التهجير الجديدة التي ما زال الالجئون الفلسطينيون إلى العراق منذ عام               
 نافيـا أي تقـصير      ،فاعية عن المنظمة والسلطة    واتسم عرضه بلهجة د    ،2003يعيشون محنتها منذ عام     

 لكنه في الوقت نفسه ترك السؤال الرئيسي عمن هو المسئول دون إجابة صريحة شافية واكتفـى                 ،عنهما
بالتعميم الدبلوماسي الذي يلمح دون أن يصرح بأسماء المسئولين عن تفكيك الجالية الفلسطينية في العراق               

  .وتشتيتها
غنية عن البيان بالنسبة لقضية الالجئين بعامة فـإن الواليـات           " األولى" اإلسرائيلية   وإذا كانت المسؤولية  

في الحالة العراقية بخاصة ألنها القوة المحتلة في العـراق،          " األولى"المتحدة األميركية تتحمل المسؤولية     
اإلسـرائيلي  لحل قضية الالجئين مـع الموقـف        " رؤاها"فواشنطن التي كانت دائما تتطابق وتتساوق في        

وجدت في احتاللها للعراق فرصة عملية سانحة لتوفير الشروط الموضوعية لوضع هذه الرؤى موضـع               
إن االعتداءات على حي البلديات الفلسطيني فـي بغـداد          : " على سبيل المثال   ، قال عزام األحمد   .التطبيق

  !يت فيه خمسين متراكانت وما زالت تجري تحت سمع وبصر قاعدة عسكرية أميركية تبعد عن أقرب ب
ألن :  وثانيـاً  ،ألنها القوة النافذة الثانية في العراق بعد األميركـان        :  أوالً ،"ثانية"وتتحمل إيران مسؤولية    

ألن :  وثالثـاً  ،القوى السياسية المحسوبة عليها ومليشياتها كانت هي األداة المباشرة المسئولة عن المحنة           
لها كانت طهران من أوائـل الـدول        " صديقة"حتالل هي حكومة    الحكومة العراقية التي نشأت في ظل اال      

 وهذه الحكومة والقوى السياسية المؤتلفة فيها والمليشيات        ،التي تعترف بشرعيتها وتدعمها   " غير المحتلة "
  ."الثالثة"التي تستظل بها هي المسئولة 
فـي  " الرابـع " الترتيـب    ، أيا كان اصطفافها في الصراع اإلقليمي الـدائر        ،وتتحمل دول الجوار العربي   
 عن استيعاب بضع مئات من الالجئين لـن يقـدموا أو            -دون أسباب مقنعة  -المسؤولية بعد أن عجزت     

 أو مـن العمالـة األجنبيـة        ،يؤخروا في مئات اآلالف الذين تستضيفهم هذه الدول من الجئي فلـسطين           
يلي وكنـدا والـيمن والـسودان إلـى      دول مثل البرازيل وتش– كما قال األحمد -" تبادر" لكي  ،"الوافدة"

  !على مسافات أبعد عن وطنهم" مشتتين"استضافتهم 
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  ظفر اإلسالم خان
 معوقاً، وغالبيتهم العظمـى     20 الجئ فلسطيني بالهند بما فيه       500يعيش اليوم نحو    : صدق أو ال تصدق   

جحيم العراق المحتل وهم يعيشون هنا من يوم آلخر بدون هدف، بأعصاب متوترة،             هم من الهاربين من     
يحلمون باليوم الذي يسمعون فيه من مكتب مفوضية األمم المتحدة لالجئين هنا بأن الدولة الفالنيـة قـد                  

 . قبلت استقبالهم بها كالجئين
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يات أخرى من الالجئين هنا، مثل العراقيين       ولكن بينما تقبل الدول الغربية بما فيها أستراليا ونيوزيلندا بجن         
وقد وصل الهند غالبيتهم خالل الـسنة       . والصوماليين، لم يعرف أن أية دولة قبلت بفلسطينيين حتى اآلن         

ونصف السنة الماضية إال أن هناك بعض القدامى أيضا ممن ساقتهم األقدار منذ عشرة إلى خمسة عشر                 
أما الجدد فقد جاءت الغالبية العظمى منهم من العـراق        . روا بالهند سنة وهؤالء قد تزوجوا بهنديات واستق     

. كما أخبرنا أكثر من الجئ مـن هـؤالء        " على الهوية "بعد احتالله حين بدأت الميليشيات الشيعية تقتلهم        
وكثير من هؤالء الفلسطينيين المتواجدين حاليا في عدد من أحياء جنوب دلهى الفقيرة هـم مـن مجمـع                 

. 1973 بغداد والتي بناها أحمد حسن البكر إلسكان الالجئين الفلسطينيين في العـراق سـنة                البلديات في 
وكان يسكن بها عشرة آالف فلسطيني عند بدء االحتالل إال أن أعدادهم اآلن قد تدنت إلى النصف وهـم                   

 مطلـوب   ممن ال يستطيعون حيلة وال يملكون المال الكافي ليهربوا إلى خارج العراق حيث أن أقل أجر               
منهم لتزوير جواز سفر عراقي يمكنهم من الخروج هو ألفا دوالر حسب قول أحد الفـارين مـنهم إلـى       

  . فلسطيني بالعراق يغادرونه كل يوم إلى مختلف االتجاهات3500نحو : وعلى حد قولهم . الهند
الذي كان أبوه    - ببغداد   1952 مواليد   -بجنوب دلى بأحمد محمود يونس      " فسنت كونج "والتقينا في حي    

 على أمل أن يعود إلى بيته بعد أسابيع حين تهدأ األوضـاع          1948قد هرب إلى العراق من فلسطين سنة        
 سنة بـوزارة األشـغال      30وعمل أحمد محمود يونس     . إال أنه لم يتمكن من ذلك حتى مات قبل سنوات         

ب قوله، بدأت مشكلته بعد سنة      وحس. العامة العراقية وكان رئيس قسم تصليح المياه قبل فراره من بغداد          
فبدؤوا يهددون الفلسطينيين ويقولون لهم أن يخرجـوا مـن          " جيش المهدي "من االحتالل حين اشتد عود      

وأخذت األسرة هذه األمور مأخذ الجد حين دسوا رسالة مكتوبة بالكمبيوتر ومصحوبة            . العراق وإال قتلوا  
وهنا قرر أحمد محمـود يـونس أن        .  من العراق  برصاصة تقول لألسرة أن مصيرها القتل لو لم تخرج        

 7000إلى الخارج واتفق مع مهرب عراقي كردي أن يأخذه إلـى نيوزيلنـدا مقابـل      ) عالء(أرسل ابنه   
 . دوالر أمريكي

وتولى المهرب تدبير جواز سفر عراقي مزور إلى جانب األوراق األخرى وخرج مع عـالء وآخـرين                 
إال أن المهرب جاء بهم إلى الهند حيث أخذ منهم بقية المبـالغ المتفـق               " نيوزيلندا"متجها حسب قوله إلى     

عليها والجوازات بحجة الحصول على تأشيرات لهم من السفارة المعنية ثم اختفى بدون رجعة إلى اليوم،                
) عالء(وهنا تقدم   .. 2006كان هذا في شهر مارس      . تاركاً هؤالء في أرض مجهولة ال يعلمون بها أحد        

 مفوضية األمم المتحدة لالجئين الذي سجله وآخرين معه كالجئين وأعطاهم أوراق إثبات بأنهم              إلى مكتب 
ممن قبلت بهم األمم المتحدة كالجئين وذلك لكي ال تتعرض لهم السلطات الهندية وال ينتهي بهـم األمـر         

 . إلى السجن هنا
مد محمود يونس بدا من أن يـأتي  و في نفس األثناء تدهورت األوضاع أكثر في العراق فلم يجد األب أح     

 مع زوجته واثنين من أوالده وبنته لينضموا إلى عالء وهم اآلخرون تقدموا             2006إلى الهند في ديسمبر     
بطلبات إلى مكتب األمم المتحدة الذي قبل بهم كالجئين وبدأ يصرف لهم معاشات ضئيلة ال تك في لـسد                   

 75.18( روبيـة    750لرب األسـرة و     )  دوالر 56( روبية   2245أبسط حاجات الحياة وهى عبارة عن       
وحى هذا يستمر فقط للشهور الستة األولى بعد        . لكل فرد من التابعين له من زوجة وأبناء وبنات        ) دوالر

 روبيـة لألفـراد     600 روبية لرب األسـرة و     1400االعتراف بهم كالجئين ثم يتم تخفيض المبلغ إلى         
 .لغ ال يكفي إلعاشتهم هنا ولو ألسبوع واحدوغني عن البيان أن هذا المب.. اآلخرين

ويقول أحمد محمود يونس أن جزءاً آخر من أسرته محتجز حالياً في مخيم الفلسطينيين الهـاربين مـن                  
وهم يحملون الوثيقة الفلسطينية الـصادرة      . العراق والذين يتواجدون حالياً على الحدود العراقية السورية       

وكـان مكتـب    . لهند بجوازات عراقية مزورة بتأشيرات هنديـة سـياحية        من العراق إال أنهم أتوا إلى ا      
 فلـسطينيا كالجئـين     153 يوليو الماضي بــ      31مفوضية األمم المتحدة لالجئين هنا قد اعترف حتى         

 . بصورة رسمية
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شهريا لـه   )  دوالر 145( روبية   5800ويحصل أحمد محمود يونس من مكتب األمم المتحدة على مبلغ           
 روبية إيجاراً للشقة التي يسكنها بضاحية متواضعة وهو بيت          5000سرته معه يدفع منها     ولكل أعضاء أ  

وحتى هذا المبلـغ    . يبدو خالياً من أي أثاث وتسهيالت الحياة العصرية ما عدا الكهرباء والهاتف الجوال            
عتـراف   أشهر قبل اال   8-6يعطى فقط للذين يعترف بهم مكتب األمم المتحدة لالجئين الذي يتريث نحو             

ف في البداية يقوم الالجئ بتعبئة استمارة وتعهد من صفحتين ثم يتم            . بصورة رسمية " الجئاً"بأي شخص   
استجوابه بدقة من قبل ضباط األمم المتحدة وحين يتأكدون من صحة ما يقول يعطونه ورقة بيضاء تحمل                 

ورقة زرقاء تقول بأنه الجئ     اسمه وصورته وشهادة بأنه تقدم بطلب اللجوء ثم بعد شهور أخرى يعطونه             
معترف به لدى األمم المتحدة وهنا فقط يبدأ المكتب في صرف المبالغ الشهرية الزهيدة لالجئ والتابعين                

 .ألسرته
وقد بدأ الفلسطينيون، مثلهم مثل العراقيين، يتقاطرون على الهند عن طريق سوريا منذ نحو سنتين إال أن                 

س الماضي حسب مصدر في مكتب مفوضية األمم المتحـدة لالجئـين            أعداداً كبيرة بدأت تدخل منذ مار     
وهم يقولون أن   . وهم ال يعانون من الغربة فقط بل ومن قلة األموال وعدم معرفة لغة البلد وعاداته              . هنا

المجتمع الهندي ال يقبلهم ولعل السبب في ذلك أنهم يعيشون في أحياء الهندوس الذين ال يـأكلون اللحـم                   
 .ى البصل وال يختلطون باألجانبويتجنبون حت

 ال تتصل بهم مطلقاً وال تساعدهم       - على قول هؤالء الالجئين      -فلسطينية وهي   " سفارة"وتوجد في الهند    
: وحسب قول أحدهم  ". أنتم لستم فلسطينيين  : "بل وقد منعهم مسئولون بالسفارة من االتصال بها قائلين لهم         

ليس لكم شـيء    : فلسطيني أو هندي ويمنعهم من الدخول قائالً      عندما ندق باب السفارة يخرج لنا موظف        
 . هنا، اذهبوا إلى مكتب األمم المتحدة

 أنه عندما   2006 وهو الجئ فلسطيني جاء إلى الهند من مصر في يونيو            - سنة   47 –" أبو علي "ويقول  
 نزل الـسفير مـن      واجه عدم اكتراث موظفي السفارة الفلسطينية بهم قام بالصراخ في بهو السفارة وهنا            

 بـالخروج   - على حـد قولـه       -وأمره السفير .. نحن ال نقابل أمثالك   : مكتبه على الطابق األول وقال له     
وعندما رفض أبو علي االنصياع لألمر اعتدى عليه موظفو السفارة ومزقوا قميصه ورموه على الطريق               

 ..خارج مبنى السفارة
وهو جـاء   .. لالجئ الفلسطيني اليوم من نكران وجحف     هذا صورة مصغرة لما يعانيه ا     " أبو علي "وقصة  

وأخذ يعمل كسائق تاكـسي فـي مـصر         . إلى مصر من غزة في السبعينيات للدراسة ولم يستطع العودة         
 استخرج تصريحاً لزيارة غزة مع أهله وفي قلبه نية أال يعود إلى مصر              1997و في سنة    . وتزوج هناك 

وحين اجتاز المعبر المصري في رفح ووصـل إلـى المعبـر            . ويبقى في غزة بعد انتهاء فترة الزيارة      
اإلسرائيلي سمح الضباط اإلسرائيليون ألسرته باالجتياز ومنعوه رغم أن كل أفـراد األسـرة يحملـون                

وهكذا عاد أبو علي إلى المعبر المصري الذي رفض السماح له بالعودة إلـى              . تصريحات من نوع واحد   
حمل تأشيرة عودة إلى مصر حيث كان ينوي االستقرار بوطنـه غـزة             األراضي المصرية ألنه لم يكن ي     

وبعد أيام من الحبس في المعبر المصري رق له قلب أحد الـضباط فـساعده               . ولو بصورة غير قانونية   
 . على الهروب

تم تغييرها  " سائح"وهكذا وصل أبو علي مرة أخرى إلى مصر وبصعوبة تمكن من الحصول على إقامة               
.  دوالراً سنوياً بواسـطة بنـك بمـصر        1800يتم الحصول عليها بعد تحويل      " قامة سياحية إ"الحقاً إلى   

 حين رفضت إدارة الهجـرة المـصرية        2001واستمر أبو علي يسكن بمصر على هذا المنوال إلى سنة           
وكان أبو علي يمر بكل هذا بينما زوجتـه تعـيش           . تمديد إقامته السياحية وطلبت منه الخروج من مصر       

الذي بلـغ   " علي"كانت حامالً حين دخولها غزة فوضعت مولودها هناك في غياب زوجها وسمته             بغزة و 
 .  سنوات من العمر بدون أن يرى والده10اآلن 
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 2005 سـبتمبر    15و في هذه األثناء دخل أبو علي السجن غير مرة ولفترات متفاوتة إلى أن جاء يوم                 
نسف األسالك على الحدود وهنا حاول أبـو علـي    حين انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وقامت حماس ب        

التسلل إلى غزة مرتين وفي كل مرة قامت دوريات حرس الحدود المصرية بالقبض عليه وإعادته إلـى                 
 تمكن أبو علي مرة أخرى من الوصول إلى رفح وحاول التسلل إلى             2005 أكتوبر   9وأخيراً في   . سيناء

 إال أن حرس الحدود المصري شاهده وأطلق عليه النار فجرح           غزة عبر األسالك في الساعة الثانية ليالً      
ثم اعتقلوه وقدموه أمام محكمة عسكرية قضت بسجنه شهراً واحداً وغرامة ألفي جنيه، وكان هذا               . رجله

ثم أرسلوه إلى أمن الدولة فـي العـريش         .. على حد قول أبو علي    " الجرائم"حكماً خفيفاً للغاية لمثل هذه      
 ... لي في القاهرة حيث قرر المسئولون ترحيله من البالدومنها إلى الظوغ

وهنا بدأ أقاربه في مصر الدوران على السفارات إال أن أية سفارة لم تقبل بإعطائه تأشيرة دخول، وفـي                   
ثم بدأت إجـراءات    . النهاية نجحت مساعيهم مع السفارة السودانية التي أعطته تأشيرة سياحية لمدة شهر           

ان فأخذته الشرطة مكلبشاً بالقطار إلى أسوان ومنها إلى وادي حلفـا بالبـاخرة عبـر                ترحيله إلى السود  
إال أن المسئولين السودانيين على الحدود رفضوا السماح له بالدخول محتجين بأن عنده تأشـيرة               .. النيل

 سـيبقى   سياحية لمدة شهر ولكن ال توجد عنده تأشيرة لبلد آخر أو تأشيرة العودة إلى مصر وهو بالتالي                
 . في السودان وقالوا أنهم ال يريدون لمصر أن تصدر مشكالتها إلى السودان

وهنا التقى بهنـدي إسـمه      . وهكذا أعيد أبو علي مرة أخرى إلى القاهرة مكلبشاً ومنها إلى سجن القناطر            
أبـو   "وهنا توجه أقارب  . كان مسجوناً لشيء ما واقترح عليه هذا الهندي أن يسعى لتأشيرة هندية           " جون"

ثم أقتيد  . إلى السفارة الهندية ونجحوا في الحصول على تأشيرة سياحية له لمدة ثالث أسابيع ال غير              " علي
 .. 2006 يونيو 18أبو علي مكلبشاً إلى باب الطائرة اإلماراتية التي أقلته إلى بومباي في 

وأخذ يهيم في الشوارع هنـا      . .ووجد أبو علي نفسه في بلد ال يعرف به أحداً وال يعرف تقاليده وال لغته              
واسـتقل  . وهناك وأخيراً أشار عليه البعض بأن يذهب إلى العاصمة الهندية حيث توجد سفارة فلسطينية             

وتوجه من فوره إلى السفارة الفلسطينية وكله       . 2006 يوليو   5أبو علي القطار الذي أوصله إلى دلهى في         
ال يوجد بيدنا شيء    : إال أنه فوجئ بهم يقولون له     .. يبأمل ورجاء أنها ستأخذ بيده وستساعده في بلد غر        

ولم يصدق أبو علي ما رآه وسمعه ولكنـه خـرج مـن             . وعليه التوجه إلى مكتب األمم المتحدة لالجئين      
أوهامه بعد قليل وخرج من السفارة متوجهاً إلى مكتب األمم المتحدة حيث قام بتعبئة الطلب وبعد شـهور    

ضباط ومضت شهور أخرى حتى تم االعتراف به كالجئ رسمي وأعطيت لـه             تم استجوابه على أيدي ال    
ورقة زرقاء من مكتب األمم المتحدة وبالتالي أصبح في وسعه أن يبقى في الهند بصورة رسمية إلـى أن           

واليوم يعيش أبو على في حجرة على السطوح ببلد ال يعرفه به أحد وهو ممنـوع                .. تقبل به دولة أخرى   
ل وقبول أي وظيفة بينما المعاش الذي يحصل عليه من مكتب األمم المتحدة ال يكفيه               من ممارسة أي عم   

و في هذه األحوال لجأ إلى السفارة الفلسطينية مرارا عسى أن تجد له حـالً كالمـساعدة فـي                   . أسبوعاً
ـ                   رب الحصول على تأشيرة لبلد تقبل به الجئاً إال أنها رفضت مساعدته مطلقاً وهو اآلن ممنوع مـن التق

  ..منها حسب قوله
وهى تتعلق بشاب من الالجئـين الفلـسطينيين        .. ومشكلة الجئ فلسطيني آخر أغرب من حكاية أبو علي        

 1967 وفر منها إلى غزة قبل االحتالل سنة         - 48 أراضى   -وكان أبوه من بلدة الطيرة      . المقيمين بليبيا 
سم العبري ثم ساقته األقدار ليذهب إلى ليبيـا       ومنها ذهب إلى القاهرة حيث عمل بإذاعة القاهرة مذيعاً بالق         

وكان من الـذين أصـيبوا      . حيث عمل بوزارة اإلعالم اليبية وبوكالة األنباء الليبية مترجماً للغة العبرية          
و في هذه األثناء أخذ أحـد       . بإجراءات العقيد القذافي عقب معاهدة أوسلو إال أنه ال يزال بليبيا مع أسرته            

 ووقع في هيام بنـت      48 في زمن اإليميل واالنترنت يتصل بذويه من عرب          -اعي   مهندس زر  -أبنائه  
وكان هذا من أصعب القرارات في حياته حيث أن بنت عمه           .  وقررا الزواج  - مدرسة علم نفس     -عمه  

وبينما تستطيع البنت أن تذهب إلى معظـم        . تحمل جواز سفر إسرائيلي بينما هو يحمل وثيقة الجئي غزة         
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لم وحتى إلى عدد من البالد العربية هو ال يستطيع بوثيقته أن يدخل حتى الدول العربية التـي                  أنحاء العا 
ترفض إعطاء التأشيرات لحملة مثل هذه الوثائق التي ال تكفل لحامليها سوى حق العيش بـداخل الدولـة        

ـ            .. التي أصدرت تلك الوثيقة    ضرت هـي   إال أنهما تجاهال كل هذه الحقائق فخرج هو إلى تونس حيث ح
وقررا أن يأتيا إلى الهند حيث يمكن لهما        .. األخرى وتم الزواج بأساليب ملتوية ال ندخل في تفاصيلها هنا         

وهكذا جاءا إلى الهنـد بحجـة       .. أن يعيشا معاً إلى أن يجدا طريقاً إلى بلد أوربي أو أستراليا ونيوزيلندا            
العتراف بهما كالجئين وأخيراً تـم االعتـراف        الدراسة وسرعان ما قدما طلباً إلى مكتب األمم المتحدة ل         

  .بذلك بعد صعوبات وهما في حيرة اآلن حيث يعيشان في بلد ال يعرفهما به أحد وال مورد رزق لهما به
وهى تقول لهم على حد     .. ويقول هؤالء الالجئون أن السفارة الفلسطينية هنا ال تحاول االتصال بأحد منهم           

وحكى لنا أحدهم قصة مهنـدس فلـسطينى يـسمى          .  لسنا مسئولين عنكم   نحن: قول أحد هؤالء الالجئين   
وهنا أصيب بنوع من الجنـون      .  جاء إلى الهند مرحَّال من مصر      - سنة   42 -) هشام عوض البحيصي  (

وذات يوم وجدته الشرطة هائما عند مطار دلهى فاتصلت بالسفارة الفلسطينية لكي تستلمه إال              . والهلوسة
وقع هذا قبل خمسة أشـهر ومنذئـذ ال أحـد           .. ال نعرفه، تصرفوا معه كما تريدون     نحن  : أنها قالت لهم  

يعرف أين ذهب هذا المهندس وهل هو موجود بأحد السجون أو بمستشفى المجانين ببلد ال يعرفه به أحد                  
 .بينما هو نفسه في حالة نفسية سيئة تجعله غير قادر على أن يعمل لنفسه شيئاً

هور طافوا بصورة وفد على السفارات العربية طالبين المساعدة، فقيل لهـم أن             ويقول هؤالء أنهم قبل ش    
وهكذا تم  . السفارات ال تساعد أفراداً بل ستقدم ما تستطيع للسفارة الفلسطينية التي ستتولى توزيعها عليهم             

 ألف دوالر على حد قول أحد هؤالء الالجئين إال أن الـسفارة الفلـسطينية رفـضت                 30-20جمع نحو   
ولعل عدداً قليالً من أوالد الالجئـين       ..! عطاءها لهؤالء الالجئين زاعمة أن المبلغ هو لتعليم األوالد فقط         إ

وحين سألنا بعض اآلباء عما إذا كان       . قد انتفع بهذا المال إال أن غالبية أوالدهم ال يذهبون إلى المدارس           
ة سيئة فكيف نفكر في تعليم األوالد بكل ما         نحن في حالة نفسية ومالي    : أبناؤهم يذهبون إلى المدارس قالوا    

وقال لنا بعض هـؤالء     . يتطلبه ذلك من رسوم وكتب ومالبس مدرسية وأجور االنتقال بالباص المدرسي          
الالجئين أن زوجة سفير اإلمارات العربية المتحدة بدأت ترسل لهذه العائالت معونة شهرية في صـورة                

 . أنه توقف حين كثر عدد الالجئينطرود غذائية واستمر هذا لعدة أشهر إال
 الجـئ  9212وبقى أن نعرف أنه يوجد بالهند حالياً حسب أرقام مكتب مفوضية األمم المتحدة لالجئـين                

 الجئـاً مـن جنـسيات    72 الجئ عراقي و34 الجئ صومالي و 154 الجئ بورمي، و 1800أفغاني و 
جئين ال أحد يقبل بالالجئين الفلسطينيين حسب       وبينما تقبل الدول األخرى قبول توطين هؤالء الال       . مختلفة

  .قول بعضهم هنا
7/9/2007  
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 فهد الفانك.د
ما هو احتمال استمرارية االنفصال الراهن بين الضفة والقطاع وبالتالي قيام سلطتين فلسطينيتين تنبثقان 

 .ب حماسي في غزة؟من الوضع الراهن الذي نشأ في منتصف حزيران الماضي بانقال
% 45 مفكراً ومحلالً أميركياً، فاختلفوا في وجهات نظرهم، حيث رأى 44هذا السؤال جرى توجيهه إلى 

أن احتمال قيام سلطتين دائمتين ضعيف جداً، ألن الضفة وغزة معاً بالكاد تحققان الحد األدنى لمقومات 
 .يكون الفشل ذريعاً في الجانبيندولة قابلة للحياة، وإذا استمر االنفصال لبعض الوقت فس

أن هذا االحتمال وارد إلى حد ما، فالحالة الراهنة يمكن أن تصبح دائمة، ومن الصعوبة % 36ورأى 
 .بمكان تصور قبول إسرائيل بقيام دولتين فلسطينيتين
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ن فرصة ، وهم يعتقدون أن الفلسطينيين ال يفوتو%18أما الذين يرون أن االنفصال سيدوم، فتبلغ نسبتهم 
 .إلهدار أية فرصة تلوح لخالصهم

من الخبراء يقولون أن على أميركا أن % 50لكن ماذا على أميركا أن تفعل إزاء هذا الوضع الجديد؟ 
وهم يالحظون أن االستقرار في غزة مستحيل، وأن حماس تستطيع . تسعى إلعادة الوحدة بين الفصيلين

محاوالت عزل حماس فشلت، واكتسبت حماس قدراً من أن تستمر كقوة للتشويش وخلط األوراق، لكن 
وعلى أميركا أن تتعامل مع الطرفين . المصداقية بعد أن أطلقت سراح مندوب البي بي سي المخطوف

 .بأقل قدر من االنحياز
بالتعامل مع حماس وفتح كحكومتين منفصلتين، على أن تركز أميركا عالقاتها مع فتح، % 25وطالب 

 .ا مفتوحة مع حماس، إلى أن يتضح أن فتح قادرة على البقاء كقوة قابلة لالستمرارمع إبقاء قنواته
يفضلون عدم تدخل أميركا بانتظار أن يتضح أي الفريقين يخرج من الصراع % 18االنتهازيون ونسبتهم 

بالتعامل مع فتح فقط ودعمها كحكومة شرعية منفصلة، ومعاملة حماس كقوة % 9ونصح . منتصراً
 .غير قانونيانفصال 

ترى ماذا يرى الفلسطينيون أنفسهم، وما هو الموقف العربي تجاه ما يحدث في فلسطين، وكيف نطالب 
المجتمع الدولي بحل الخالف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في حين أن الخالف والقطيعة بين 

 .قادم للسالم في واشنطنالفلسطينيين أنفسهم ما زالت قائمة، وما هي حجة العرب في مؤتمر الخريف ال
الوضع القائم في فلسطين يعفي أميركا وإسرائيل من الحرج، ويوفر لهما عذراً إلبقاء الحال على حاله، 

 .وتفويت فرصة السالم التي كانت تلوح في األفق
  6/10/2007الرأي األردنية 
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