
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هدد رايس باالستقالة وخير واشنطن بين القاعدة وانتفاضة ثالثةعباس:الجريدة الكويتية
   بعضها بغزة والضفة وبيروتلقاءات تجري بين قادة حماس وكوادر من فتح: أبو مرزوق

  ملوح يدافع عن عقد مؤتمر شعبي فلسطيني في دمشق
  خلق واقع جديد في القدس: دراسة خطيرة تسلمها اولمرت

  اقامة دولة فلسطينية مصلحة سياسية امريكية: بيرنز
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            ٢ ص                                     ٨٧٦:                                 العدد٢٠/١٠/٢٠٠٧سبت ال: ريخالتا

    :السلطة
 ٤   هدد رايس باالستقالة وخير واشنطن بين القاعدة وانتفاضة ثالثةعباس:الجريدة الكويتية .٢
 ٥  "إسرائيل"بين السلطة و" جدي ومعمق"اجتماع  .٣
 ٥  قريع يأمل منع مؤتمر للمعارضة .٤
 ٦  النائب األسير أحمد عطون يستنكر سياسة التفريق بين األسرى .٥

    
    :المقاومة

 ٦  وبيروت بعضها بغزة والضفة لقاءات تجري بين قادة حماس وكوادر من فتح: أبو مرزوق .٦
 ٧   يفسد خطبة الجمعة ويتحول إلى اشتباك " الجهاد"و" حماس"خالف بين : الخليج اإلماراتية .٧
 ٧  ملوح يدافع عن عقد مؤتمر شعبي فلسطيني في دمشق .٨
 ٧   "مؤامرة"وتعتبر الهجوم عليه " دوميللق"تعلن تأييدها " كتائب األقصى" .٩
 ٧  أثناء تدريبات داخلية" القسام"مقتل عنصر من  .١٠
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٨  خلق واقع جديد في القدس: دراسة خطيرة تسلمها اولمرت .١١
 ٨   يدعون إلى صالة اللعنة ضد حكومة أولمرت ألنها وافقت على التفاوضحاخامات اليهود .١٢
 ٨  رئيس األركان اإلسرائيلي يعترف باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية .١٣
 ٨  ننسحب من الحكومة إذا ذُكرت القدس في أنابوليس": شاس" .١٤
 ٩  وزراء الكيان يواصلون هجومهم على السلطة واحتماالت التسوية .١٥
 ٩  إسرائيل تشهد انخفاضاً في إنتاجية العمل في الصناعة .١٦
 ٩     على رئيس روسيا البيضاء " معاداة السامية"اسرائيل تطلق وصف  .١٧
    

    :عباألرض، الش
 ٩  بتمويل ملياردير يهودي أميركي حفريات قرب األقصى محصنة كمفاعل ديمونة: تحقيق .١٨
١٠  االجراءات االسرائيلية في القدس تهدد النسيج االجتماعي والعائلي: تقرير .١٩
١٠  د ربه عن متابعة التحضيرات إلحياء ذكرى النكبة الستيندعوة الستبعاد ياسر عب .٢٠
١٠  حملة المقاطعة االكاديمية والثقافية السرائيل تعتبر الغاء مهرجان اريحا انجازا هاما .٢١
١١  تصعيد اعتداءات المستوطنين في الخليلتقرير لبتسيلم يوثق  .٢٢
١١  مركز األسرى للدراسات يطالب ذوي األسرى األطفال رفع دعوى قضائية ضد االحتالل .٢٣
١١  ضحايا الصراع الدائر بين فتح وحماس.. أطفال غزة: تحقيق .٢٤
١٢   طريقتهم ينددون بالعنف علىالفلسطينيون في لبنانطفال اال .٢٥
١٢  اصابة صحفيين ومتضامنة دنماركية خالل مسيرة بلعين االسبوعية .٢٦
١٢ االحتالل يقمع مسيرة ضد الجدار فوق أراضي أم سلمونة .٢٧
   

   :اقتصاد
١٢ سعار وافقر سكان اى من نوعها بين أغلىمصاهرة اول: غزة .٢٨
   

   :ثقافة



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٨٧٦:                                 العدد٢٠/١٠/٢٠٠٧سبت ال: ريخالتا

 ١٣   مدينة وقرية فلسطينية٥٠ترميم مباني تاريخية في  مليون دوالر ل٣٦سعي لجمع  .٢٩
   

   :لبنان
١٣  اسرائيل رفضت اقتراحاً دولياً للتفاوض مع لبنان على مزارع شبعا: هآرتس .٣٠
   

   :الميعربي، إس
١٣    ضد الفلسطينيين" إسرائيل"إيران تتهم بلير بتفيذ مخططات  .٣١
   

   :دولي
١٣   اقامة دولة فلسطينية مصلحة سياسية امريكية: بيرنز .٣٢
١٤   "مؤتمر بوش"رارات بان يأمل بمشاركة سوريا وموافقة مجلس األمن على ق .٣٣
١٤  "إسرائيل"تقرير لحزب المحافظين البريطاني ينتقد العالقة مع  .٣٤
١٤    هولندا تبيع إسرائيل أجزاء نظام دفاع جوي  .٣٥

   
    :مختارات

١٤  ارسيل خليفة في كاليفورنيااللوبي اإلسرائيلي يلغي حفالً لم .٣٦
    
    حقيقت

 ١٥  مشروع دستور إلسرائيل: الكنيست .٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  حلمي موسى... حماس واالختالف .٣٨
١٨  يل فريكبيرغم... حكم باإلعدام البطيء.. غزة والحصار اإلسرائيلي .٣٩
٢٠  غسان العزي. د... لقاء لسالم دائم أم لحرب قادمة؟ .٤٠
٢٢  دينيس روس... هل تعرف رايس كيف تتعامل مع الفلسطينيين واإلسرائيليين؟ .٤١
٢٣  عبد الوهاب المسيري. د... يةومعضلة الجنس" قانون العودة"إسرائيل بين  .٤٢
 ٢٥  نقوال ناصر... السياق السياسي الجتثاث الجالية الفلسطينية في العراق  .٤٣
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  ال يمكن التنازل عن سقف القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية: أبو ردينة .١

شدد نبيل أبو ردينـة النـاطق باسـم          : أشرف الهور  -غزة   من   ٢٠/١٠/٢٠٠٧ القدس العربي    ذكرت
الرئاسة الفلسطينية الجمعة أن الطرف الفلسطيني ال يمكن أن يتنازل عن سقف القرارات الدولية الخاصة               

الجانـب   وثيقة مشتركة مـع      ىوقال أبو ردينة في تصريح صحافي إن الوصول إل         .بالقضية الفلسطينية 
ـ                 ىاالسرائيلي واضحة ال لبس فيها وال غموض وتتضمن كافة تفاصيل مفاوضات الوضع النهـائي، عل

أساس المرجعيات الدولية ذات العالقة، وتحديد جدول زمني محدد وواضح هي مسألة ال يمكن التراجـع                
لهيئـات الوطنيـة     أن الموقف الفلسطيني المقر من قبل االطر وا        ىولفت إل  .عنها أو النزول تحت سقفها    
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الفلسطينية يعتبر حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس العربية المحتلة خطاً احمر ال يمكن القبول بأقل                 
 أنه ال يمكن القبول بأي حال من األحوال بتجاهـل قـضية             ىوأكد عل  .من استعادته كامالً غير منقوص    

ـ       .١٩٤قرار الدولي   الالجئين، وحلها حالً عادالً ومتفقاً عليه علي اساس ال          ىوأضاف ان سالماً مبنياً عل
أساس العدل واستعادة الحقوق الثابتة والمشروعة لشعب فلسطين، وحده قابل للحيـاة واالسـتمرار، وأي               

  .محاولة لاللتفاف علي هذه األسس سيبقي األبواب مفتوحة علي تجدد الصراع والعنف 
تقول مصادر فلسطينية مطلعة ان     :  كفاح زبون  - رام اهللا من   ٢٠/١٠/٢٠٠٧ الشرق األوسط    وأشارت

السلطة تصر على مواقفها المعلنة بعد ان تعلمت جيدا من دروس المفاوضات االولى، وهي تسعى هـذه                 
المره لتدويل القضية، وهو ما اعلنه ابو عالء في لقاء تنظيمي لكوادر وقادة فتح في رام اهللا، اذ اعتبر ان                    

وهو األمر الذي سيعفينا كذلك من تهمـة التـسبب فـي إفـشال              «عادل،  التدويل يتيح المجال لتفاوض     
المفاوضات إذا تسببت إسرائيل بفشلها إزاء تعنتها وإصرارها على مواقفها المجحفة بحق شعبنا والمخالفة              

واكد ابو عالء مجددا قبول السلطة بمبدأ التبادلية بنسب محدودة، ومحددة سلفا            . "لقرارات الشرعية الدولية  
 المساحة الكلية ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، شرط ان تكون بذات القيمة والمقـدار، وأن ال                 من

تشمل المناطق المقدسة المسيحية واإلسالمية وال أحواض المياه ومصادرها، وال مـا يمـس التواصـل                
.الجغرافي للدولة الفلسطينية المقبلة  

  
   وخير واشنطن بين القاعدة وانتفاضة ثالثة هدد رايس باالستقالةعباس: الجريدة الكويتية .٢

ـ   : عامر الحنتولي  ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هـدد وزيـرة         " الجريدة"كشف مسؤول فلسطيني ل
الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بأنه سيستقيل من منصبه بوصفه رئيسا للـسلطة الفلـسطينية فـي                

وطالب رايـس   .  المقبل والخاص بعملية السالم من دون نتائج       "أنابوليس"القريب العاجل اذا انتهى مؤتمر      
بأن يكون هناك جدول زمني وأجندة سياسية واضحة قبل حضوره المؤتمر وإال فإنه لن يكـون مـستعدا                  

ووفقا للمسؤول الفلسطيني، فإنه     .ألن يضحي بنفسه فداء لشعبية رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت         
ين أبو مازن والوزيرة األميركية وأكد أمامها أن بديل استقالته واعتزاله العمل            جرى سجال سياسي حاد ب    

السياسي بخطاب واضح وعلني سيكون واحدا من احتمالين سيجلبان للواليات المتحدة متاعـب وزالزل              
  . سياسية ليس في األراضي الفلسطينية وحدها وإنما في عموم الدول الحليفة للواليات المتحدة

رئيس الفلسطيني أن غياب نهجه السياسي المعتدل سيقود واشنطن الى التعاطي مـع انتفاضـة               وأوضح ال 
، "مؤتمر دولـي جديـد    "أو  " خارطة طريق "ثالثة قد يكون من المستحيل تلجيمها مستقبال بتخديرات مثل          

واحـد  وستجد الواليات المتحدة أن تنظيم القاعدة الذي يتغلغل سرا في قطاع غزة قد أصبح العدو رقـم                  
 االحتمـاالن معـا     -والكالم لعبـاس  -هذا إذا لم يجتمع     . وخصمها وجها لوجه في األراضي الفلسطينية     

  .وعندئذ فإن المنطقة بأسرها لن يكون بوسعها تحقيق أي شيء
لقد حضرت معظم لقاءات عباس بالمسؤولين والموفدين األميركيين ولـم أره           "وتابع المسؤول الفلسطيني    

الحدة والغضب، األمر الذي أذهل رايس قبل أن تحاول تذكيره بأنه لوال التحركـات              على هذه الحال من     
  ".في رام اهللا" المقاطعة"هي التي تجلس هنا في " حماس"األميركية لكانت عناصر 

لوال المخابرات الفلسطينية لتسلل ضباط مـن المخـابرات اإليرانيـة           "وردا على كالمها قال عباس إنه       
اللبناني وتنظيم القاعدة الى حدود المدن اإلسرائيلية ولكنتم تسمعون يوميـا عـن             " حزب اهللا "وضباط من   

ويقول المسؤول الفلسطيني ان أبو مازن اعتـذر         ".تفجيرات داخل إسرائيل يقتل فيها المئات من المدنيين       
أي لرايس عن عدم عقد مؤتمر صحفي معها ألنه ال يريد أن يبدو على هذه الهيئة من الغضب أمام الـر                   

  .العام
  ١٩/١٠/٢٠٠٧جريدة الجريدة الكويتية 
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  "إسرائيل"بين السلطة و" جدي ومعمق"اجتماع  .٣
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع      " طمأن" :، وكاالت "الخليج "-القدس المحتلة، رام اهللا، نابلس      

، مشيراً إلـى    "رائيلإس"عدم وجود أزمة في المفاوضات مع       " أسوشيتيد برس "الفلسطينيين في مقابلة مع     
 .، مؤكداً ان اللقاءات ستتكثف قبل اللقاء في أنا بـوليس          "الوثيقة المشتركة "استمرار الجهود للتوصل إلى     

جـدياً  "وعقد الجانبان أمس اجتماعاً وصفه رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات بأنـه كـان                
ـ         ". ومعمقاً اء ثنـائي بـين قريـع ووزيـرة الخارجيـة           وعقد اللقاء في فندق في القدس المحتلة غداة لق

نعمل " "اإلسرائيلية"وقال الناطق باسم الخارجية     ". اإلسرائيلي"تسيبي ليفني التي ترأست الوفد      " اإلسرائيلية"
وكان قريع أكد أمس أن موقف السلطة الفلسطينية وحركة فتح مـع             ".جاهدين لتتويج هذه العملية بالنجاح    

نا بوليس، إلعطاء زخم سياسي للعملية التفاوضية على أسـاس المرجعيـات            انعقاد المؤتمر الدولي في أ    
  ".إسرائيل"المقرة دوليا والمتفق عليها عربياً، نافياً وجود أية أزمة في المفاوضات مع 

وأكد قريع أهمية إنجاح المؤتمر وتجنب فشله، داعياً إلى العمل على وضـع وثيقـة تتطـرق للقـضايا                   
ضع النهائي والحل الدائم، وهي األرض والحدود، والقدس، الالجئون، االسـتيطان،      األساسية المتعلقة بالو  

والمياه والبيئة، وأخيراً التعاون االقتصادي والعالقات الثنائية، وأضاف أنه تم البحث في قضايا الوضـع               
فتح االنتقالي المتمثلة في وقف االستيطان، ومصادرة األراضي وإطالق سراح عدد كبير من األسرى، و             

مؤسسات القدس المغلقة، والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من تجاوز عمليات االذالل والتنكيل فـي               
وأكد أننا ال نبدأ بالمفاوضات من الصفر، فقد طرحت كافة القضايا فـي كامـب ديفيـد                  .حياتهم اليومية 

، "اإلسرائيلي"فدين الفلسطيني و  واستوكهولم وطابا، الفتا الى أنه لم يتم تثبيت جدول األعمال لآلن بين الو            
وأكد أن الموقف العربي مساند على الدوام        .وسنستغل الوقت بشكل جيد يضمن االتفاق على وثيقة محددة        

  .للقضية الفلسطينية، وللموقف التفاوضي الفلسطيني
ء وكشف أبو عالء أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن ما يجري اآلن هو التفاوض على وثيقـة تقـدم للقـا                    

من جانبه، اتفق    .الخريف، وفي حال نجاح المؤتمر، سيصار بعده لتشكيل طواقم فنية للمفاوضات النهائية           
عضو الوفد المفاوض سعدي الكرنز مع قريع حول عدم وجود أزمة تفاوضية، مشيراً بـدوره إلـى ان                  

اً من عدم اليقين حـول       لقاءات في االسبوع، مبدياً نوع     ٣ستعقد بمعدل   " اإلسرائيلي"اللقاءات مع الجانب    
امكانية التوصل إلى وثيقة مشتركة قبل لقاء الخريف، وأكد استعداد الجانب الفلـسطيني لقبـول احتفـاظ                 

ببعض المستعمرات في الضفة الغربية في اطار عملية مبادلة أراٍض، كما شدد على أنـه فـي          " إسرائيل"
  .سيعودون" بعض الالجئين"نهاية المطاف 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧ة الخليج اإلماراتي
  
  قريع يأمل منع مؤتمر للمعارضة .٤

، عن أمله فـي     )أبو عالء "(أعرب أحمد قريع  : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   : رام اهللا، القدس المحتلة   
أال ينعقد المؤتمر الذي دعت فصائل معارضة فلسطينية تقودها حركة حماس له فـي دمـشق بمـوازاة                  

طأ كبيرا في محاولة إللحاق ضـرر بالقيـادة والوفـد الفلـسطيني             ألنه يعتبر خ  "المؤتمر الدولي للسالم    
وقال أبو عالء في لقاء مع قيادة        ".وسيلحق ضررا مباشرا وبقضيتنا الوطنية، وإن كان ال يعطل المؤتمر         

الموقف العربي مساند على الدوام للقضية الفلسطينية، وللموقف التفاوضي         "حركة فتح في الضفة الغربية      
وأضـاف  ". نحن ندرك أن العمق االستراتيجي لقضيتنا هو األمة العربية والمنظومة العربية          الفلسطيني، و 

واضح أن المبادرة العربية للسالم هي السقف العربي الرسمي ألي حلول شاملة في المنطقة ونحن ندعم                "
 أن  ونرغب بضرورة طرح القضايا العربية وتحديدا المسارين اللبناني والسوري فـي المـؤتمر ونأمـل              

أن المفاوضات لم تبدأ بعد، والذي يتم اآلن هو التفاوض على وثيقـة تقـدم               "ونوه إلى    ".يحضرا المؤتمر 
 ".للمؤتمر الدولي، وفي حال نجاح المؤتمر، سيصار ما بعده لتشكيل طواقم فنيـة للمفاوضـات النهائيـة            
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ألجل ذلك ال بـد مـن       "ل  وشدد أبو عالء على أهمية إنجاح المؤتمر الدولي وتجنب انعكاسات فشله وقا           
العمل على وضع وثيقة تتطرق للقضايا األساسية المتعلقة بالوضع النهائي والحل الدائم، وهـي األرض               
والحدود، والقدس، الالجئين، االستيطان، المياه والبيئة، وأخيراً التعاون االقتصادي والعالقـات الثنائيـة،             

  ".فشلوأن تحدد دون أي لبس أو غموض فيها يدفع نحو ال
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  النائب األسير أحمد عطون يستنكر سياسة التفريق بين األسرى .٥

استهجن النائب المقدسي عن قائمة التغيير واإلصالح البرلمانيـة األسـير فـي سـجون               : رامي دعيبس 
فصائلي قائال  االحتالل أحمد عطون ما وصفه بسياسة التمييز بين األسرى على أساس االنتماء الحزبي وال             

إن األسرى يمثلون قلب القضية الوطنية وروح التاريخ النضالي الفلسطيني وحاضره ومستقبله وهم أوال              
وفي تصريحات سياسية خاصة تمكن مـن        .وأخيرا صمام أمان لصون الوحدة الوطنية والتالحم الوطني       

ر في تحمل مسئولياته تجاه     تسريبها من سجن نيتسان مؤخرا قال النائب عطون إن المجتمع الدولي مقص           
 .األسرى وأن هناك حالة من القصور الفلسطيني والعربي واإلسالمي في سـبيل تحريـك هـذا الملـف          

واستهجن عطون مواصلة أطراف في السلطة الفلسطينية لقاءاتها مع االحتالل في الوقت الذي تواصـل               
  .بية وقطاع غزة المحتلينفيه قوات االحتالل عدوانها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغر

  ١٩/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   بعضها بغزة والضفة وبيروتلقاءات تجري بين قادة حماس وكوادر من فتح: أبو مرزوق .٦

 موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس،           .دكشف  :  إلهامي المليجي  - القاهرة
ت بين كوادر في حركة فتح وقياديين من        عن لقاءات غير رسمية تجري في غزة والضفة الغربية وبيرو         

لقاءات ذات طابع دون المستوى الرئيـسي فـي الحـركتين           "حماس غير أنه وصف تلك اللقاءات بأنها        
من أطراف فتحاوية وأحيانا غير معمدة مـن        ) بمباركة(وبشكل غير علني، وأحيانا تكون اللقاءات معمدة        

اءات على مستوى القيادة بين الحركتين الرئيـسيتين        وعن السبب في عدم حدوث أي لق       ".أطراف فتحاوية 
استمرار الوضع على ما هو عليه يرجع إلى قرار         "في األراضي الفلسطينية المحتلة، قال أبو مرزوق إن         

أن يسرعوا إلى نفـي     ) باإلخوة في فتح إلى   (، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤدي        "اإلخوة في فتح بعدم اللقاء    
  .جموا مع قرارهمأي لقاء يتم، حتى ينس

وعن الدعوات العربية أو الدولية للحوار بين الحركتين قال أبو مرزوق إن أطرافاً عربية شعبية ورسمية                
حاولت تقريب وجهات النظر وفتح حوارات، وأن أطرافاً أخرى ُأقفل الباب في وجهها منذ البداية، ولـم                 

ـ     " منظمة المؤتمر القومي العربـي واإلسـالمي      "، و "اتحاد البرلمانات العربية  "تصل لنتيجة بعد، إضافة ل
  .، ونرجو أن تستمر هذه الجهود"مؤتمر األحزاب العربية مجتمعة"و

وعن السبب الذي يعتقد أنه وراء رفض فتح الحوار، وعن ما إذا كان األمر يرجع إلى ما يقول الـرئيس                    
) محاولة(تشدد نابع من حادث     إذا كان ال  : ، تعرضه لمحاولة اغتيال من حماس، قال أبو مرزوق        أبو مازن 

أول من يعلم بأنها حادثة وهمية، ويعلم أن األنفاق التي صورت فـي شـمال               ) أبو مازن (االغتيال، فهو   
قطاع غزة مجهزة لمواجهة االجتياحات اإلسرائيلية وليست الغتيال شخصيات أياً كانت، فما بالك حـين               

  .يكون على رأس السلطة
ـ        وردا على اشاعات تتحدث عن ل      إنزال حملـة   "قاءات بين حماس واإلسرائيليين، اتهم أبو مرزوق فتح ب

، عن لقاءات مزعومة لحماس مع اإلسرائيليين، نافياً حـدوث          "من األكاذيب عبر وسائل اإلعالم المختلفة     
  . ذلك

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  لى اشتباك  يفسد خطبة الجمعة ويتحول إ" الجهاد"و" حماس"خالف بين : الخليج اإلماراتية .٧
تدخلت الشرطة الفلسطينية لفض صدامات، استخدمت فيها األسلحة النارية بين أنصار            : رائد الفي  -غزة  

، نتيجة خالف على خطبة الجمعة في مسجد الرحاب في بلدة بني سـهيال،              "لجهادا"و" حماس"من حركتي   
" حمـاس " عناصر حركة    وقالت مصادر محلية وشهود إن أحد      .شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة     

أصيب بعيار ناري في الساق، فيما اعتقلت الشرطة عدداً غير محدد من نشطاء حركة الجهاد، من بينهم                 
  .امرأة

وبحسب المصادر ذاتها فإن الصدامات نشبت بين الجانبين عندما احتج نشطاء حركة الجهاد على مـدير                
، ومنعوه من اعتالء المنبر ألداء خطبـة        "ماسح"أوقاف خانيونس الشيخ سليمان الفرا القريب من حركة         

وأشارت المـصادر    .محمد البريم " الجهاد"الجمعة، واصرارهم على أن يعتلي المنبر القيادي المحلي في          
إلى أن مسجد الرحاب بني على نفقة أهل الخير في المنطقة، وظلت حركة الجهاد تديره وتسيطر عليـه،                  

  . دائرة األوقاف في المدينة من أجل ادارته وتحديد خطبائهإلى أن قرر من أنفق عليه تسجيله في
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ملوح يدافع عن عقد مؤتمر شعبي فلسطيني في دمشق .٨

الرحيم ملوح ان من حـق كـل          عبد "لجبهة الشعبية ا"ـأكد نائب األمين العام ل     : أمين أبو وردة   -نابلس  
وطن أو الشتات ان يبدي رأيه ويعلن موقفه ازاء أية قضية فـي             فصل فلسطيني، أو تجمع فلسطيني في ال      

اشارة الى المؤتمر الشعبي الفلسطيني المزمع عقده في دمشق الفتاً إلى أن القضية الوطنية هي مسؤولية                
الجميع، وليست مقتصرة على طرف سياسي أو هيئة سياسية، مهما كانت مكانتها ووزنهـا مـضيفاً أن                 

ية للمنظمة لم يكن يوماً مع أي موقف رسمي عربي أو دولي يمنع أو يقمع أي تحرك                 موقف اللجنة التنفيذ  
سياسي أو جماهيري، يدعو للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي ألي تهديد تتعرض له بل إنها كانت                

  .دائماً نصيراً ومدافعاً عن حقه هذا، في وجه المتطاولين عليه
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  " مؤامرة"وتعتبر الهجوم عليه " للقدومي"تعلن تأييدها " تائب األقصىك" .٩

فـاروق القـدومي،    " فتح"انتقادات وجهت ألمين سر حركة      ، في بيان،    "األقصى كتائب"رفضت   :رام اهللا 
تنفيذا لخارطة الطريق   "واعتبرتها جزءا من خطة متكاملة إلجراء تغييرات في الحركة ومنظمة التحرير            

، إشاعة مرض فـاروق     "الكتائب"واعتبرت   .، حسب قولها  ""مؤتمر الخريف "ـن واالستعداد ل  وخطة دايتو 
القدومي، الذي يرأس الدائرة السياسية في منظمة التحرير، أنها تأتي في سـياق تـصريحات مغرضـة                 

وأشار البيان إلى أن إشاعة االتهامات بحـق        ". الهدف منها ضرب قيادات تاريخية رافضة لنهج التفريط       
  .لقدومي وزمالئه تهدف إلى التمهيد إلبراز وجوه مقبولة إسرائيليا وأمريكياا

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧صحيفة فلسطين   
 
  أثناء تدريبات داخلية" القسام"مقتل عنصر من  .١٠

خـالل  توفي  "  القسام كتائب"ـ قيس بركة الناشط ب     إن حماس في بيان  حركة  قالت  : يوسف الشايب  - غزة
قالت مصادر مطلعة إن بركة توفي متأثرا بإصابته برصاصة          و .ط القطاع تدريب في منطقة دير البلح وس     

  .عن طريق الخطأ على ما يبدو خالل التدريب
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 
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  خلق واقع جديد في القدس: دراسة خطيرة تسلمها اولمرت .١١
لـوزراء  أن طاقما اسرائيليا من خمسة خبراء رفـع الـى رئـيس ا            ) المنار(كشفت مصادر مطلعة لـ     

االسرائيلي ايهود اولمرت دراسة من ثالثين صفحة تؤكد على ضرورة عدم طرح مسألة القدس في أيـة                 
مفاوضات أو مؤتمرات للسالم خالل الثالث سنوات القادمة، حتى يتم االنتهاء من تنفيذ المخططات التـي   

ن اولمرت نفـسه، أن     وجاء في الدراسة التي أنجزت بناء على طلب م         .أقرها أولمرت بخصوص المدينة   
الثالث سنوات القادمة ستشهد تغييرا جذريا في القدس من ناحية سـكانية وجغرافيـة، واسـتنادا الـى                  
المخططات الموضوعة، فانه لن يكون هناك تواصل بين االحياء العربية في المدينـة، وأن أي تواصـل                 

ألحياء وزيادة عدد المـستوطنين     بينها سيتم عبر طرق وأحياء يهودية حيث يجري منذ فترة توسيع هذه ا            
أن القيادة االسرائيلية ترفض عرض أو بحث مسألة القدس في اللقـاء            ) المنار(وقالت المصادر لـ     .فيها

الدولي المقترح حتى تنجز المخططات الخاصة بالمدينة، وعندها لن يكون هناك مجال للفلسطينيين بطلب              
  .بحث هذه المسألة

  ١٨/١٠/٢٠٠٧المنار الفلسطينية 
  
  حاخامات اليهود يدعون إلى صالة اللعنة ضد حكومة أولمرت ألنها وافقت على التفاوض .١٢

يطلق كبار الحاخامات اليهود من المستوطنين واليمين المتطـرف حملـة دينيـة             : نظير مجلي : تل أبيب 
نـة  لع"متعصبة ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت وحكومته ويرمونهما خاللها بما يـسمونه              

من يتنازل عـن    "محمود عباس، وفي صلبها أن       ، وذلك بسبب المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني      "رابين
ويوجهون هذه اللعنة أيضا ضد الـرئيس األميركـي         " أية قطعة من أرض إسرائيل سيلقى مصير رابين       

بر راحيل في   ودعا هؤالء الحاخامات إلى صالة جماعية تقام يوم الثالثاء المقبل في باحة ق             .جورج بوش 
  . بيت لحم المحتلة في الضفة الغربية، بمشاركة عشرات ألوف المؤيدين، حسب تقديرهم

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 
 
  رئيس األركان اإلسرائيلي يعترف باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية .١٣

ين اعترف رئيس أركان الجيش االسرائيلي، غـابي اشـكنازي، باسـتخدام ضـباطه للمـدني               :تل أبيب 
الفلسطينيين في نابلس دروعا بشرية العتقال مسلحين فلسطينيين، وأعلن عن معاقبة ضابط كبير برتبـة               

وقال الناطق بلسان الجيش إن اشكنازي أمر بتوبيخ العميد يائير غوالن، قائـد             . عميد بسبب هذه المخالفة   
ك الخدمة العسكرية طيلة األشهر     ألوية الجيش العاملة في الضفة الغربية المحتلة، ومنعه من التقدم في سل           

  .التسعة المقبلة
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  ننسحب من الحكومة إذا ذُكرت القدس في أنابوليس": شاس" .١٤

في الوثيقة التي سـتعلن فـي       " أي ذكر للقدس  "األصولي، إيلي يشاي، من أن      " شاس"حذر رئيس حزب    
  ف الحكومي بزعامة حزبمؤتمر أنابوليس، سيؤدي إلى انسحاب حزبه من االئتال

وقال يشاي، الذي يقوم بزيارة إلى الواليات المتحدة، إنه يأمل فـي نهايـة المطـاف أن يطـرح                    .كديما
  .موضوع القدس في المؤتمر الدولي

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧األخبار 
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  وزراء الكيان يواصلون هجومهم على السلطة واحتماالت التسوية .١٥
" كـديما "آفي ديختر من الحزب الحاكم      " اإلسرائيلية"زير الشرطة   انضم و  : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

لقائمة الوزراء الذين يشكلون أغلبية داخل الحكومة ويبدون تحفظا شديدا من التسوية مع الفلسطينيين ومن               
من اإلرهـاب الفلـسطيني     "واتهم ديختر في محاضرة بعنوان       .المشاركة في لقاء الخريف في أنابوليس     

السلطة الفلسطينية بالضعف والقصور وحذر من خطورة التوصـل لتفاهمـات           " م وعودة إليه  التفاقية سال 
كما اتهـم    .في الضفة الغربية المحتلة   " اإلرهاب"معها طالما أنها لم تبن أجهزة لفرض القانون ومحاربة          

نت ستسقط  ، ولفت إلى أن الضفة كا     "االنقالب"ديختر السلطة بالفشل في منع إدارة قطاع غزة قبل وخالل           
وأبدى ديختـر قلقـه مـن        .بيد حماس لوال سيطرة االحتالل عليها، موضحا أن السلطة تدرك ذلك تماما           

رفـضه  "ومن رغبتها في التوصل الى تسوية حل دائم سريع مع السلطة، وأشار إلـى               " إسرائيل" "كرم"
  ".القاطع للممر اآلمن بين غزة والضفة وشبه ذلك بربط بحيرة طبريا بقناة نفط

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تشهد انخفاضاً في إنتاجية العمل في الصناعة .١٦
، ١٩٨٢تشهد إسرائيل انخفاضاً في إنتاجية العمل في الصناعة ألول مرة منذ عام             : رام اهللا -خلف خلف   

ـ         ع هذا ما بينه رئيس اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل شرغا بروش استنادا إلى تحليـل شـهري لوض
الصناعة أجراه قسم االقتصاد في االتحاد، وبين التحليل أنه من المتوقع أن ينخفض جدول إنتاجية العمل                

ونقلت صحيفة معـاريف عـن    .  سنة٢٥ في المئة األمر الذي سيسجل أول انخفاض له منذ         ٠,٤بمعدل  
لية إلـى تنفيـذ     ودعا بروش الحكومة اإلسرائي   . بروش إيضاحه أن تراجع إنتاجية العمل هو وضع نادر        

وضمن أمور أخرى يقترح بروش حث تخفيض ضـريبة         . سلسلة من النشاطات التي تحث نمو الصناعة      
  . الشركات، تمديد مفعول مسار المنح في قانون تشجيع االستثمارات المالية وزيادة ميزانية العالم الرئيس

  ١٩/١٠/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
     يس روسيا البيضاء  على رئ"معاداة السامية"اسرائيل تطلق وصف  .١٧

وصفت اسرائيل رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو بأنه معاد للسامية،          :  رويترز –القدس المحتلة   
باالماكن التي يعيشون فيها، لكنها قالت الجمعة انها ال تزمع اسـتدعاء            " ال يعتنون "بعد ان قال ان اليهود      

دور القيادة هو مكافحة معـاداة      "ية تسيبي ليفني في بيان      وقالت وزيرة الخارجية االسرائيل   . سفيرها هناك 
وقـال مـارك ريجيـف      . حسب وصفها ."السامية أينما أطلت برأسها القبيح في انحاء العالم ال تشجيعها         

المتحدث باسم وزارة الخارجية ان اسرائيل لن تستدعي سفيرها لدى روسيا البيضاء بسبب التـصريحات               
  .التي ادلى بها رئيسها

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧تور الدس
  
  بتمويل ملياردير يهودي أميركي حفريات قرب األقصى محصنة كمفاعل ديمونة: تحقيق .١٨

  يقـوم  صندوق ايفيرسـت   ذكرت يديعوت أحرونوت، في تحقيق نشرته أمس، أن       :  فراس خطيب  -حيفا  
 مثـل   محـصنة وهـي   .  بحثاً عن الهيكل    المغاربة بحفريات سرية خاصة على بعد ثمانين متراً من باب        

 الوضعية بأنها عبوة ناسفة تهدد بانفجار الوضـع         ت الصحيفة صفومفاعل نووي لتخصيب اليورانيوم، و    
 وهـو مـا     ،كانت وسائل إعالم عديدة قد نشرت قبل عامين عن أعمال الحفريات المذكورة           قد  و .مجدداً

الحفريـات  ن هـذه    ، أل وحتى سلطة اآلثار، ادعت بأنها ال تستطيع فعل شيء        . ينكره المرتبطون بالقضية  
يشار إلـى أن    و .سماح ألحد بالدخول اليها   التابعة لجمعية خاصة، وهي المخولة الوحيدة، بسماح أو عدم          

ال يخفي نياته في ما يتعلق      وهو  يقف وراءه مليونير يهودي أميركي يدعى ارفين موسكوفيتش،         الصندوق  
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 هناك جمعيـات يهوديـة       كما أن  .ليهود هناك بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، لشراء عقارات وتوطين ا        
أخرى تسعى إلى الغرض نفسه، في مقدمتها جمعية عطيرت كوهانيم، التي يروج مسؤولوها للـصهيونية   

وهناك، من المناهضين للحفريات، من هو متأكد من أن الجمعيات اليهودية تبعث طالباً متـدينين                .الدينية
رية في القدس الغربية، لتقوية نفوذها في سلطة اآلثار لتنفيـذ نياتهـا             ليتعلموا علم اآلثار في الجامعة العب     

  .وإيديولوجيتها
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧األخبار 

  
  االجراءات االسرائيلية في القدس تهدد النسيج االجتماعي والعائلي: تقرير .١٩

ا الـشاب    قد تختلف معاناة الشاب المقدسي عن الهموم والمشاكل التي يعاني منه           : ملكي سليمان  -رام اهللا   
 قد يتأثر بشكل سلبي بالشاب االسرائيلي الذي  يسكن في الشطر            األولن  أفي فلسطين بوجه عام، واهمها      

غير ان هموم ومـشاكل المقدسـيين قـد          .الغربي من القدس ومن اهمها االنحراف وتعاطي المخدرات       
ولة حرمانهم من العـيش     تتساوى عند الحديث عن قضية صراع البقاء التي يعيشونها االن والمتمثلة بمحا           

من خالل العديـد   العمل على هذا الهدف   على     ٦٧فقد ركزت السياسه االسرائيلية  منذ عام         .في مدينتهم 
عمدت سلطات االحـتالل     كما   .من االجراءات كالجدار وسحب الهويات والضرائب ومنع رخص البناء        

ائيلية فيما منحت سكان الضفة  اوراقـا        الى منح سكان مدينة القدس اوراقا ثبوتية اسر       أيضا   ٦٧منذ عام   
اخرى لكنها تابعة لالدارة المدنية االسرائيلية ما مكنهم بعد ذلك من الحصول على الهوية الفلسطينية بعد                

اشار مركز الدراسات العربية في دراسة حديثة الى انـه بفعـل            في هذا الصدد    و .مجيئ السلطة الوطنية  
 الف يقيمون   ٢٦ منهم   ، مقدسي من داخل الحدود البلدية المصطنعة       الف ٣٠تم عزل اكثر من     قد  الجدار ف 

 االف نسمة يقيمون في حي ابـو        ٤ واكثر من    ،في احياء مثل كفر عقب وسميرة اميس والمطار وقلنديا        
لفتـت   و . وهذا يعني تجريد المقدسيين من حقهم فـي االقامـة          ،مغلي الواقع بين ابو ديس وجبل المكبر      

  .دينة القدس ايضاماالنتهاء من اكمال الجدار سيفصل االالف عن عند الدراسة إلى أنه 
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  دعوة الستبعاد ياسر عبد ربه عن متابعة التحضيرات إلحياء ذكرى النكبة الستين .٢٠

 الوطنية العليا للدفاع عن حق العـودة، الـسلطة الفلـسطينية             اللجنة طالبت :راسم عبد الواحد   -القدس  
مشيرة إلى أنـه    لنكبة،  الستين ل ذكرى  النة التنفيذية بالتراجع عن تكليف ياسر عبد ربه بملف إحياء           واللج

أن يتولى أحد دعاة التفريط والتنازل عن حق العـودة هـذا            ،  ليس مقبوالً على اللجنة وفعاليات الالجئين     
  .الملف

  ١٩/١٠/٢٠٠٧نشرة القدس 
  

  يل تعتبر الغاء مهرجان اريحا انجازا هاماحملة المقاطعة االكاديمية والثقافية السرائ .٢١
اعتبر القائمون على الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافيـة إلسـرائيل وجميـع        : رامي دعيبس 

إلغاء المهرجان التطبيعي المنظم من قبل مؤسسة صوت واحد، والذي كان سيعقد فـي أريحـا                ،  شركائها
ن هذا اإلنجاز يؤكد من جديد       واعتبرت أ  . لحركة المقاطعة الفلسطينية   بالتزامن مع تل أبيب، إنجازاً هاماً     

حرص غالبية المجتمع الفلسطيني على كافة الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسـها حـق تقريـر                 
  .المصير وحق العودة

  ١٩/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  تصعيد اعتداءات المستوطنين في الخليلتقرير لبتسيلم يوثق  .٢٢
 نشره مركز   اتقرير أن   :نابلس مراسلها من     أمين أبو وردة    عن ٢٠/١٠/٢٠٠٧ماراتية   الخليج اإل  نشرت

بتسيلم الحقوقي اإلسرائيلي أظهر ازدياداً على اعتداءات المستوطنين في المدينة القديمة من مدينة الخليل              
 .الحـالي آذار من العام    /مستعمرة جديدة في قلب حي الراس في مارس       ، بعد إقامة    جنوب الضفة الغربية  

 وجمعية حقوق المواطن العشرات من حاالت االعتداء على الفلسطينيين في هذه المنطقة              المركز وثققد  و
  .على أيدي المستوطنين

 أن عنف قوات األمـن اإلسـرائيلية تجـاه           أشار إلى  تقريرأن ال : ١٩/١٠/٢٠٠٧ ٤٨ عرب وذكر موقع 
وتمـت إضـافة    .  الرجبي المتنازع عليه   نىسكان الخليل قد تصاعد منذ أن استولى المستوطنون على مب         

يصف التقرير بالتفصيل    كما   .حواجز عسكرية جديدة في المكان وفرض قيود أخرى على حركة السكان          
 حاالت كانـت قـوات األمـن        ١٠ حالة اعتداء وعملية تنكيل من جانب المستوطنين، باإلضافة إلى           ٣٠

  .اإلسرائيلية متورطة فيها
  
  طالب ذوي األسرى األطفال رفع دعوى قضائية ضد االحتاللمركز األسرى للدراسات ي .٢٣

 طفالً وطفلة دون سن     ٣٦٠أفاد مركز األسرى للدراسات أن دولة االحتالل اإلسرائيلي تحتجز ما يقارب            
وطالب المركز أهـالي    . الثمانية عشر عاماً في سجونها، في ظل سياسة تتنافى أصالً مع القانون الدولي            

 داعياً  ،لين برفع دعوى قضائية على السلطات اإلسرائيلية لدى محكمة العدل الدولية          وذوي األطفال المعتق  
في الوقت ذاته كافة المؤسسات الحقوقية العالمية للمساندة باستصدار قرار عادل ينصف هؤالء األسـرى               

  .وينهي معاناتهم المريرة حالهم حال كافة شرائح األسرى األخرى
  ١٩/١٠/٢٠٠٧مركز األسرى للدراسات 

  
  ضحايا الصراع الدائر بين فتح وحماس .. أطفال غزة: تحقيق .٢٤

سيطر على األطفال الغزيون حالة نفسية مشوهة بعد شهور دامية من االقتتال بين             ت : سمير حمتو  -غزة  
من غزة بأن أطفالها ال يكفون عـن االخـتالف فيمـا            ففيما تشكو إحدى األمهات     . حركتي حماس وفتح  

نفيذية والثاني يحب فتح والثالث يتقمص دور شرطي في التنفيذية ويمـارس علـى              فهذا يحب الت  .. بينهم
ن أ ،شقيقه القهر والقوة، يقول الطبيب معاوية حسنين مدير عام االستقبال والطواريء بـوزارة الـصحة              

كمـا  .  طفال دون سن السادسة عـشرة      ١٣٦ شخصا من بينهم     ٤٥٠االحداث المؤسفة أدت لمقتل حوالي      
أصيبوا بإعاقـات   % ٢٠ طفال أصيبوا بإصابات مختلفة ومنهم نحو        ٦٣٠ريحا من بينهم     ج ٢٣٠٠خلفت  
، أن  يقول عايد أبو قطيش مسؤول الوحدة القانونية بالحركة العالمية للدفاع عن األطفال           من جهته   و .دائمة

.. يـاة الوضع الفلسطيني معقد على اعتبار أن أبرز حالة للفلسطينيين هي االنتهاكات لحقـوقهم فـي الح               
واالقتتال هو نتاج لالنتهاكات، مشيراً إلى أن األطفال لم يكونوا محيدين خالل موجة االقتتال ولم تكن لهم                 

الدكتور وليـد شـبير أسـتاذ علـم         أما  . أية حصانة، وهذا ما يفسر العدد الكبير من القتلى لدى األطفال          
لقيا بظاللهما السلبية على االطفال الـذين       كد أن االقتتال والحصار ا    فيؤاالجتماع في الجامعة اإلسالمية،     

أصيبوا بالخوف واالضطراب والمشاكل العضوية، مشدداً على ضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم بـدورها      
وبين أن من الظواهر السلبية تفاخر بعض األطفـال بـأنهم حمـاس             . في تحسين الصورة أمام األطفال    

ددا على خطورة ذلك معتبرا أن التعصب الزائد عن الحـد،           وتنفيذية وتفاخر البعض األخر بأنهم فتح، مش      
قد فرق المجتمع، داعيا إلى عمل المزيد من البرامج لهؤالء األطفال من أجل إيجاد تقارب فكري بيـنهم                  

  .وتنشئتهم نشأة سليمة
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الدستور 
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   ينددون بالعنف على طريقتهمالفلسطينيون في لبنانطفال اال .٢٥
 طفل في مدارس ومخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي         ٤٠٠ اجتمع أمس    :نزيه الصديق  -مخيم البداوي   

 فـي   ،لبنان وطالبوا الحكومة اللبنانية، وكل المعنيين، بوضع حد فوري للعنف اليومي الممارس ضـدهم             
أحييت النشاطات في مختلف    قد  و . الذي أطلقه اتحاد غوث األطفال     ،إطار يوم التحرك العالمي ضد العنف     

 نازحي   المخيم وأطفال  تميز بعرض لمجموعة رسوم ألطفال    الذي  رجاء لبنان ال سيما في مخيم البداوي        أ
 حيـث   . وخاصة بعد أحداث البارد التي عاشـها األطفـال         ،مخيم نهر البارد تحت عنوان التفريغ النفسي      

قدس عاصمة لدولتهم    عن تضامنهم وتعاطفهم مع أطفال لبنان، باإلضافة إلى تمسكهم بالعودة، وبال           واعبر
  .المستقبلية

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧األخبار 
  

  اصابة صحفيين ومتضامنة دنماركية خالل مسيرة بلعين االسبوعية .٢٦
 أصيب صحفيان ومتضامنة الدنماركية بجروح لدى تفريق جنود االحتالل بـالقوة            : نائل موسى  - رام اهللا 

ب عدد آخر بحاالت اختناق بالغـاز        فيما اصي  ،امس مسيرة بلعين االسبوعية ضد جدار العزل العنصري       
وذلك بعد ساعات من اقدام مجهولين على حرق حقول زيتون خلف الجدار امر قـضاء                .المسيل للدموع 

  وهو فيلم  ، في القرية  )القدس(تزامنت المسيرة امس مع تصوير فيلم       قد  و .االحتالل باعادتها الى اصحابها   
 وللمعاناة الفلسطينية من    ،يطان وجدران عنصرية  يتعرض لالحتالل وممارساته من مصادرة ارض واست      

خالل تناوله الزواج الفلسطيني عبر مشهد لعروسين وما يتعرضان له من صعوبات وعراقيل مـن قبـل           
  .سلطات االحتالل اثناء زفافهما

 ٢٠/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  االحتالل يقمع مسيرة ضد الجدار فوق أراضي أم سلمونة .٢٧

قمعت قوات كبيرة من جيش االحتالل، مسيرة سلمية، نظمـت أمـس علـى              : يسة اسامة الع  - بيت لحم 
أراضي قرية أم سلمونة، جنوب بيت لحم، احتجاجا على بناء مقاطع من الجدار العازل على األراضـي                 

وعمد ناشطو سالم لردم اساسات حفرها المحتلون إلقامة الجـدار،           .التابعة للقرية وقرى أخرى مجاورة    
فـي  اعتدى جنود االحتالل على الصحفيين الذين غطوا الحدث،  وقد .ارات لتصريف المياهأغلقوا عب كما  
  .أصر المشاركون في المسيرة على االستمرار فيها، رغم تعرضهم للقمع االحتالليحين 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
 

   اسعار وافقر سكان ى من نوعها بين أغلىمصاهرة اول: غزة .٢٨
 ارتفاع أسعار السلع التموينية في قطاع غزة خالل األيام األخيرة إلـي خلـق    ىأد : أشرف الهور  -غزة  

وأعرب عدد   .حالة من السخط الشديد عند السكان الذين يعانون من حالة فقر مدقع حسب التقارير الدولية              
في  . يفوق كل بلدان العالم    وأشار أحدهم إلى أنه   من المواطنين عن تذمرهم من الغالء المفاجئ لألسعار،         

 يتحكمون في السوق ويتحكمـون      الذينحمل مواطن المسؤولية الكاملة لمن وصفهم بالتجار الكبار،         حين  
 حركة حماس التي تدير قطـاع غـزة،         ى بالمسؤولية في ذات الوقت عل     ىألقكما  . عيشالكذلك في لقمة    

أن ،  ر االقتصاد أوضح زياد الظاظا المكلف بمهام وزي     من جهته   و . بال رقيب وال حسيب    حيث بات التجار  
كانـت  الحصار االقتصادي والمالي واغالق المعابر، إضافة إلي ارتفاع أسعار السلع التموينية عالميـاً،              

   .األسباب وراء ارتفاع االسعار
   أن الجهات المختصة لديها شرعت في مراقبة األسواق وستقوم بتقديم ىنوهت الحكومة المقالة إلقد و
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  .هم للنيابة العامة وإغالق محالتهم ومصادرة بضائعهمالمخالفين للمحاكمة وإحالت
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   مدينة وقرية فلسطينية ٥٠ترميم مباني تاريخية في  مليون دوالر ل٣٦سعي لجمع  .٢٩

 مليـون دوالر    ٣٦نهم يسعون لجمـع     أ ،امس  قال منظمو مؤتمر للحفاظ على المباني التاريخية       :رويترز
تم اختيارها من بين ما يزيد عـن        ،  تاريخية وتراثية في خمسين مدينة وقرية فلسطينية      إلعادة ترميم ابنية    

عادة اسـتخدامها ألغـراض     وذلك إل .  الف مبنى تاريخي   ٥٠ مدينة وقرية فلسطينية تضم اكثر من        ٤٠٠
  .بحسب ما أفاد مدير البينالي خليل رباحالسكن وكمراكز تعليمية ومناطق للجذب السياحي، 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
  اسرائيل رفضت اقتراحاً دولياً للتفاوض مع لبنان على مزارع شبعا: هآرتس .٣٠

 بـدء  ترفـض "ان اسـرائيل    ،صحيفة هآرتس االسرائيلية أمس   نقال عن    ٢٠/١٠/٢٠٠٧ النهار   ذكرت
ونقلت عن ممثل االمين العام لألمـم       . "مفاوضات منفردة في شأن مزارع شبعا مع لبنان واألمم المتحدة         

 في لبنان غير بيدرسن قوله اخيرا لرئيس الطاقم السياسي االمني في وزارة الـدفاع االسـرائيلية              المتحدة
من الصواب ان تبدأ اسرائيل محادثات في هذا الشأن، وان االمم المتحدة تعتقـد ان               "عاموس جلعاد، انه    

رفض االقتراح قائال ان    اال ان جلعاد    ". االدعاءات اللبنانية في شأن سيادة لبنان على مزارع شبعا صادقة         
اسرائيل لن توافق على فتح الموضوع بشكل منفرد، وأن أي اتفاق مع لبنان سيكون جزءا مـن رزمـة                   "

واحدة، وأن أي اتفاق في شأن مزارع شبعا يجب أن يكون جزءا من محادثات اكثر شموال بالنسبة الـى                   
بنان ووقـف تهريـب االسـلحة عبـر         عالقات لبنان واسرائيل، مع تأكيد حل المنظمات التخريبية في ل         

  ".الحدود
إن إسرائيل واثقة بقدرتها على إقناع الواليات       هأرتس  قالت   ٢٠/١٠/٢٠٠٧ األخبار   وفي السياق اضافت  

رئـيس  "المتحدة وفرنسا بعدم إجراء تسوية تتعلق بالمزارع، أقله في المرحلة المقبلة، مـشيرة إلـى أن                 
، "رح المسألة خالل زيارته المقبلة إلى باريس في االسبوع المقبل         الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت سيط    

فـي موضـوع    (إسرائيل تتصرف كالنعامـة     "في الوقت الذي نقلت فيه عن دبلوماسي اميركي قوله إن           
 ."وتدفن رأسها في التراب) المزارع

  
  ضد الفلسطينيين  " إسرائيل"إيران تتهم بلير بتفيذ مخططات  .٣١

ان بلير  "قالاألنباء اإليرانية ان مصدرا مطلعا في وزارة الخارجية اإليرانية ذكرت وكالة : يو بي اي
يحاول في الوقت الراهن تولي دور مدمر لتنفيذ المخططات المقيتة لقادة الكيان الصهيوني في مقابل 
الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب الشرق األوسط وذلك في الوقت الذي تعي فيه شعوب المنطقة جيدا 

  ".     ف بلير وآراءه التآمرية خاصة خالل دعم حكومته واإلدارة األمريكية إلسرائيلموق
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  اقامة دولة فلسطينية مصلحة سياسية امريكية : بيرنز .٣٢

أكد وكيل وزارة الخارجية األمريكية للشؤون السياسية نيكوالس بيرنز، أمس في احتفال            :  بترا –واشنطن  
، على انه آن األوان إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، مشددا على ان اقامـة الدولـة                  كبير

كما حدد المسؤول األمريكـي األولويـات       . الفلسطينية المستقلة اصبحت مصلحة امريكية سياسية عالمية      
 في وقت الحق هـذا العـام،        السياسية للواليات المتحدة في لقاء السالم المزمع عقده في مدينة انابولوس          
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بأنها سترتكز على مبدأ خارطة الطريق ومبد األرض مقابل السالم وقرارات مجلـس األمـن الـدولي                 
  . ، ومبادرة الجامعة العربية من اجل السالم٧٩٣١،٨٣٣،٢٤٢

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
   "مؤتمر بوش"بان يأمل بمشاركة سوريا وموافقة مجلس األمن على قرارات  .٣٣

ان أمين عام األمم المتحدة  بان       " هآرتس"ذكرت صحيفة   :  ب، رويترز، يو بي آي، أ ش أ، وفا         أب، أ ف  
 اليساري اإلسرائيلي يوسى بيلين في نيويورك امـس         "ميرتس"كي مون طالب، خالل لقائه رئيس حزب        

.  على موافقة مجلـس األمـن      "مؤتمر بوش "االول، بأن تحصل القرارات التي سيتم التوصل إليها خالل          
أعـرب  " موضحة انه "اعرب عن امله بأن تبعث سوريا وفدا الى المؤتمر"وأشارت الصحيفة الى أن بان     

  .  في اطار لجنة المتابعة العربية"عن ارتياحه حيال نية رايس دعوة سوريا الى المؤتمر
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
  "إسرائيل"تقرير لحزب المحافظين البريطاني ينتقد العالقة مع  .٣٤

انتقدت هيئة في حزب المحافظين البريطاني المعارض العالقة التي تقيمها الحكومة البريطانية            : أ. ب. ي
، واعتبرت ان إيران قد يكون لديها أسباباً مشروعة المتالك أسلحة نووية بـسبب وجـود                "إسرائيل"مع  

التي شكلت  " سالميالمنتدى اال "اللندنية، أمس، ان هيئة     " ديلي تلجراف "وذكرت صحيفة   . نووية" إسرائيل"
بناء على طلب من زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون أوصت بتغيير كتب التـاريخ فـي المـدارس                  
البريطانية وتضمينها اعترافاً كامالً بالمساهمات الضخمة التي قدمها االسـالم فـي تطـوير الحـضارة                

مطلـق الـذي تقدمـه الحكومـة        إن الدعم ال  "وجاء في تقرير رفعه المنتدى إلى قيادة الحزب         . ”الغربية
ـ ) البريطانية( ال يخدم المصالح القومية للمملكة المتحدة ألنه يمكن أن يضر بعالقاتها           " إسرائيل"الراهنة ل

تـذكر محنـة    "وشدد التقرير علـى ضـرورة       . ”مع المسلمين عبر العالم ومن ضمنهم مسلمو بريطانيا       
يبـدي تعاطفـاً    "، داعياً حزب المحافظين إلى ان       ""يلإسرائ"المشردين الفلسطينيين في جميع تعامالتنا مع       

أن أي مشاركة للنـدن فـي ضـربة عـسكرية           "وحذّر تقرير المنتدى االسالمي من      ". أكبر حيال إيران  
  .”أو أمريكية ضد إيران ستُلحق ضرراً كبيراً بالمصالح األمنية لبريطانيا على المدى الطويل" إسرائيلية"

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
      هولندا تبيع إسرائيل أجزاء نظام دفاع جوي  .٣٥

قال وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاجن، أمام البرلمان أمـس، إن حكومتـه             :  د ب أ   -أمستردام  
وقال رئيس الـوزراء    . الخاص بالدفاع الجوي إلى إسرائيل    " هوك"ستمضي قدما في بيع أجزاء من نظام        

ام دفاع جوي ليس كبيع أسلحة، مشددا على أنه ال يمكن اسـتخدام نظـام               الهولندي إن بيع أجزاء من نظ     
وقال إنه سيتم استخراج رخصة     . في الصراع مع الفلسطينيين أو استخدامه ضد الشعب الفلسطيني        " هوك"

  .البيع بمجرد توقيع عقد الصفقة في تشرين الثاني المقبل
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
  مارسيل خليفة في كاليفورنيا اللوبي اإلسرائيلي يلغي حفالً ل .٣٦

 ذكر الفنان اللبناني مارسيل خليفة ان قاعة للحفالت في سان دييغو ألغت حفلة مقررة منذ سـتة                  :أ ف ب  
 فـي واليـة     المدينـة الواقعـة   اشهر له بعد ان ابلغته انها يمكن ان تؤذي مشاعر الجالية اليهودية فـي               

في حال اراد الغناء فعال القيام بـذلك بمـشاركة          يه  رط عل اضاف ان المدير العام للقاعة اشت     و. كاليفورنيا
 في  تهشكل حضورا متينا وتواجدا دائما من خالل مشارك       الذي   الفني   هعمل وأشار إلى أن  . فنان اسرائيلي 



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ٨٧٦:                                 العدد٢٠/١٠/٢٠٠٧سبت ال: ريخالتا

 عندما طالب في    هعمد للضغط باتجاه منع   ، الذي   زعج اللوبي االسرائيلي  ، أ كثير من التظاهرات في العالم    
  .ينيين بالعودة الى بالدهم بحق الفلسطهحفالت

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧السفير 
  

  مشروع دستور إلسرائيل: الكنيست .٣٧
من هو اليهودي؟ السؤال الذي يثير جداال في إسرائيل، بين الفترة واألخرى، لن           : أسامة العيسة من القدس   

عين يكون ضمن مشروع الدستور الذي تعده لجنة الدستور في الكنيست االن، تمهيدا لعرضه على المشر              
وقالـت  .  عامـا  ٦٠اإلسرائيليين، ليكون هناك، أخيرا، دستورا للدولة العربية، التي تفتقد له منذ نحـو              

مصادر في لجنة الدستور البرلمانية، ان عدم التطرق لتعريف من هو اليهودي، هو لتجنب الجدال حـول                
م يهودية، وهو الـرأي     هذه القضية، حيث يقدم البعض تعريفا بيولوجيا لليهودي، وحصره في من ولد ال            

الذي تدافع عنه باستماتة المؤسسة الدينية، بينما تدعو أوساط أخرى، لتبني مفهوما اكثر ليبراليـة بهـذا                 
  . الشان، ليشمل معتنقي الديانة اليهودية، بغض النظر عن أصولهم العرقية

لعالم القدوم إلـى إسـرائيل      ووفقا لقانون العودة اإلسرائيلي المعمول به االن، فانه يحق لكل يهودي في ا            
وأشارت مصادر لجنـة الدسـتور      . والحصول على جنسيتها والتمتع بالمزايا الممنوحة للمهاجرين الجدد       

البرلمانية بأنه عوضا عن الدخول في جدال حول السؤال الحاسم من هو اليهودي، سيتـضمن مـشروع                 
وستقدم اللجنة، نسخة منقحه    ". ى إسرائيل لكل يهودي الحق في الهجرة إل     "الدستور عبارة عامة تشير بأنه      

  .من قانون العودة إلى الكنيست جنبا إلى جنب مع مشروع الدستور المقترح
، الذي يعط   "شرط الحفيد "ويتضمن التنقيح المقترح على قانون العودة، استبدال ما يعرف في هذا القانون             

، بالسماح لكل شخص ينتمي     "هود البيولوجيين الي"الحق ألحفاد اليهود في الخارج الهجرة إلى إسرائيل، أي          
يوسع من مفهوم مـن هـو       " تحايل"للطائفة اليهودية في بلده، الهجرة إلى إسرائيل، وهو ما اعتبر بمثابة            

اليهودي المعمول به حاليا، وفي نفس الوقت، ال يذهب إلى نهاية الشوط، في محاولة لتجنب النقاش حول                 
  . يليالسؤال المؤرق للمجتمع اإلسرائ

وهناك بعض القضايا التي ستكون مثار نقاش في مشروع الدستور، مثل تعريف طبيعة الدولة، فمعظـم                
بينما األصوات اليمينية في اللجنة تريد      " دولة يهودية "أعضاء لجنة الدستور يريدون تعريف إسرائيل بأنها        

  ".دولة األمة اليهودية"تعريف إسرائيل بوصفها 
شكاليات أخرى، حول ديمقراطية الدولة، والتناقض بين الديمقراطيـة وتعريـف           ويواجه أعضاء اللجنة إ   
  .إسرائيل كدولة يهودية

وسيتم للخروج من هذه اإلشكالية، باإلشارة إلى يهودية الدولة في إحدى المواد، والحديث عن أن إسرائيل                
  .دولة ديمقراطية في مادة أخرى من مشروع الدستور المقترح

شكل الحديث عن مشروع الدستور اإلسرائيلي، مناسبة لقطاعات فـي الـرأي العـام،              ومن المتوقع أن ي   
 ألـف شـخص يقيمـون فـي         ٣٠٠، وحسب اإلحصاءات فان نحو      "من هو اليهودي؟  "لطرح موضوع   

أي االعتراف من قبل المؤسسة الدينية باعتناقهم للديانة اليهودية، وهـو مـا        " التهويد"إسرائيل، ينتظرون   
وى الشخصي لكل منهم، حل كثيرا من اإلشكاليات المتعقلة بـزواجهم وهويـة أبنـائهم               يعني على المست  

ستختلط بالـدماء   " الدماء غير النقية  "الدينية، بينما يعني تهويدهم بالنسبة للمؤسسة الدينية سيل جارف من           
  .اليهودية

 دون اتخاذها خطوات    ولكن ما يطلق عليه الرعب من االغيار، من قبل المؤسسة الدينية اليهودية، يحول            
) مارس( آذار   ٣١وفي إجراء اعتبر نادرا، أقرت المحكمة العليا اإلسرائيلية ف في           . راديكالية بهذا الشان  
  . من الرجال والنساء١٥الماضي، بيهودية 
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وانتظر هؤالء بقلق في قاعة لمحكمة لسماع القرار الحاسم في مسالة تكون عادة في الـدول األخـرى،                  
دول اإلسالمية، مثال، يكفي الواحد لحلها أن يتلفظ بجملتي الشهادة، أمـا فـي إسـرائيل         شخصية، وفي ال  

  .فالقضية اعقد من ذلك بكثير
وعندما وقف هؤالء أمام قضاة المحكمة الثالثة، وسمعوا قرارهم، لم يصدقوا أنفسهم، لقد أصبحوا يهودا               

وكسرت المحكمة العليـا بقرارهـا،      . همبقرار من هيئة المحكمة، بعد أن رفضت المؤسسة الدينية تهويد         
الذي وصف بالتاريخي، خطا احمر في إسرائيل حول تعريف من هو اليهودي، ودخلت ارفـع مؤسـسة                 

  .قضائية في النقاش بقوة حول هذا السؤال الذي ال توجد له إجابة محددة في إسرائيل
ية أغلبيـتهم ارتبطـوا بيهـود       وتقدم هؤالء األشخاص إلى محكمة العدل العليا وجميعهم من أصول أجنب          

وكان هؤالء اجتازوا دورات في معاهد دينيـة        .  ويهوديات، لالعتراف بأنهم أصبحوا يهودا أو يهوديات      
في الخارج درسوا فيها أصول الديانة اليهودية والتلمود، وحين أصبحوا مهيئين لدينهم الجديد لم تعتـرف                

تي تركز على العرق في تحديد من هو اليهودي، فلجـأوا،           بهم المؤسسات الدينية اليهودية األرثوذكسية ال     
  .إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية

وأصبح هؤالء يهودا ويهوديات بقرار قضائي، وربما أن القضية بالنسبة لهم انتهت عند هذا الحد، أما في                 
  .إسرائيل فما زال هذا القرار يفجر نقاشا وخالفا مستمرا

أو " التهويد اإلصـالحي  : " التهويد الذي تم بعيدا عن المؤسسة الدينية الرسمية        ويطلق على هذا النوع من    
الذين ال تقبل بهم المؤسسة الدينية األرثوذكسية ذات النفوذ في إسرائيل،           " قفز"، إشارة إلى    "تهويد القفزات "

وثائق تثبت  يهودا، إلى الخارج ويحصلون من أي حاخام ألي طائفة يهودية من أي دولة في العالم، على                 
تهودهم، ويعودون ليصارعون في إسرائيل من اجل االعتراف بيهوديتهم ليتمكنوا من الحـصول علـى               

  .الجنسية اإلسرائيلية
وبعد قرار المحكمة تبادل العلمانيون والمتدينون االتهامات، وصدرت بيانات واستنكارات لقرار المحكمة،            

خصصت إحدى افتتاحياتها لهذا الموضوع، وتخضع كتابة       وتباينت اآلراء، فصحيفة هارتس المستقلة مثال       
  .االفتتاحية في هذه الصحيفة المرموقة لتقاليد مهنية متوارثة، حيث تتميز باإلحكام والكالم المحسوب

قرار محكمة العـدل العليـا   "كتبت أسرة تحرير هارتس بان   ) االعتراف بـتهويدات القفز  (وتحت عنوان   
للمتهودين ممن تعلموا في إسرائيل وتهودوا في الخـارج سـيعترف بهـا             " زتهويدات القف "والقاضي بأن   

لغرض قانون العودة، هو قرار شجاع، يرى على نحو سـليم وضـع المجتمـع اإلسـرائيلي والـشعب                 
  ".اليهودي

الـشبهات التـي يطرحهـا    "وانتقدت هارتس موقف رجال الدين اليهود من قرار المحكمة مشيرة إلى أن       
من يسعى إلى ربط حياته بالذات بمصير هذه البالد غير السهل، والفحص المتصلب في              الحاخامون تجاه   

 مصابة باالزدواجية األخالقية وبنزعة القوة، بل       -بواطنهم والحواجز غير اإلنسانية التي تعرقل تهويدهم        
مثل " اتتهويد القفز "وارتفعت أصوات طالبت الدولة باإلشراف على هذا النوع من          ".  وربما بالعنصرية 

الصحافي بامبي شيلغ الذي كتب في صحيفة معاريف بان إشراف الدولة على هذا النوع من التهويد، كي                 
ال يستغل استغالال سيئا، حسب رأيه، لمن يريد أن يحصل على المواطنة اإلسرائيلية ويعود وفقا لقـانون                 

ويحظى بتسهيالت واستيعاب، حيث    العودة الذي يتيح المجال لكل يهودي في العالم الهجرة إلى إسرائيل،            
  .توجد وزارة خاصة بذلك

، وكتب آريه الداد العضو اليميني فـي        "يهود القفزات "ورفضت األوساط اليمينية المتطرفة االعتراف بـ       
الشعب اليهـودي إلـى     "الكنيست في صحيفة يديعوت احرنوت معتبرا أن قرار محكمة العدل العليا يقسم             

ن المحكمة العليا فضلت حقوق األفراد على الدين، مشيرا إلى ان اليهودية هي دين              وقال الداد با  ". قبيلتين
  . وقومية ال يمكن الفصل بينهما
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ورأى الحاخام يسرائيل روزين، انه إذا تم االعتراف بيهود القفزات، فسيحدث ذلك شرخا في ما يـسميه                 
إذا " أغيار العالم " سيفتح المجال أمام     وان أي تسهيالت في جدار تعريف من هو اليهودي،        " النقاء اليهودي "

  . أرادوا أن يتهودوا
أو ألي واحدة من مئات طوائف إسرائيل       (بقفزة إلى لتفيا    "سوى القيام   " االغيار"وليس أمام أي من هؤالء      

وربما أيضا دفعة ماليـة     (على نموذج االنضمام    " حاخامي الطائفة "، والحصول ختم    )المتناثرة في الخارج  
ذا بالجواز السفر اإلسرائيلي في الجيب، ومعه سلة االستيعاب وقرض اإلسكان وحق التصويت             وإ) رمزية

  ".في الكنيست
ولتجنب كل هذا النوع من النقاش، الذي تحول في أحيان كثيرة إلى شتائم وتبـادل االتهامـات بـالكفر                   

و ما يرضي على األقل     واإللحاد، فان مشروع الدستور للدولة العبرية، خال من أي تعريف لليهودي، وه           
  ".االغيار"نقيا من دماء " شعب اهللا المختار"المؤسسة الدينية األرثوذكسية التي تريد الحفاظ على 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧موقع ايالف 
  

  حماس واالختالف .٣٨
  حلمي موسى

يلخص القيــادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار نظرة هذه الحركة للخــالفات في الرأي،              
ومن المنطقي االفتراض بـأن الزهـار يعلـم، بخبرتـه           .  أن حماس محصنة ضد الخالفات     عندما يعلن 

التنظيمية والســياسية، أن أعضاء حماس كأعضاء أي حزب سياسي آخر، يختــلفون فـي الـرأي               
ولكنه يعرف، كما آخرون، صعوبة     . والرؤية، نظرا الختالف مستويات خبرتهم ومعــارفهم بل وآمالهم       

  . يولوجية، أي حركة، لمبدأ االختالف الداخليتقبل حركة أيد
والواقع أن تصريحات الزهار هذه عن الموقف من الخالفات، تجدها تقريبا في تصريحات أغلب إن لـم                 

وهذا ال يعني، حتى في نظر اآلخرين، أن أي اختالف في حماس يعنـي نهايـة                . يكن كل قيادات حماس   
ألفباء السياسة، ليست هناك أي مشكلة في االختالف وإنمـا          ففي نظر كل من يفهم      . المشروع الذي تحمله  

  . المشكلة في جوهرها تتمثل في سبل التعامل مع االختالف
وال ينكر كثير من قادة حماس، في أحاديث خاصة، أنهم ال يزالون عاجزين عن تقبل فكـرة االخـتالف                   

رها كسجاالت، برغم اإلقرار بأن     ولذلك ثمة محاوالت لتدوير زوايا االختالف ومنع ظهو       . السياسي علنا 
  . سجاالت حادة تدور أحيانا داخل األطر القيادية في حماس

ومما ال ريب فيه أن قضية من نوع السيطرة على قطاع غزة، أو ما يعرف بالحسم العـسكري، أثـارت        
لبدايـة،  وإذا لم تكن هذه الخالفات قد ظهرت بحدة كبيرة في ا          . خالفات ال يستهان بها في صفوف القيادة      

ومما ال ريب   . فإنها سرعان ما تبدت مع جالء أبعاد األزمة والنفق الذي دخلته القضية الفلسطينية عموما             
فيه كذلك أن أحد أبرز مواضيع االختالف داخل حماس اليوم، هو الموقف من الحوار أو علـى األقـل                   

  . مساحة التراجع المطلوبة للتالقي مع حركة فتح
أهمية للسجال الذي دار بعضه خجال على مواقع إلكترونية إسالمية، حول مواقـف             وفي هذا السياق، ثمة     

أن الحكومة أقرت في األيام األخيرة      " السفير"وعلمت  . المتحدث باسم الحكومة المقالة الدكتور غازي حمد      
وبـدا واضـحا    . أمر إقالة كل من غازي حمد والمستشار السياسي لرئيس الحكومة الدكتور أحمد يوسف            

جميع أن هذه اإلقالة تأتي على أرضية اختالف في المواقف من قضايا الساعة، سواء ما تعلـق منهـا                   لل
  . بإدارة القطاع أو بطرق فك الحصار مع اإلسرائيليين ومصر

والواقع أن مواقف غازي حمد أثارت ردود فعل سلبية داخل حماس، نظرا ألنها ناقضت المفهوم الـذي                 
رد عليهـا   " ارحمـوا غـزة   "وكتب حمد مقالة بعنوان     . يطرة على غزة  حاولت حماس تكريسه حول الس    
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غير أن ما نشــره حمد لم يكن سوى طرف جبل          . كثيرون، من حماس وفتح، باتهامات شديدة ال ترحم       
  . الجليد في مواقف هذا الرجل

آن األوان  : إلى أحبتي قادة حماس   "رسالة داخلية بعث بها حمد إلى قيادة حماس بعنوان          " السفير"ووصلت  
وجدت حمـاس   "وبعدما عرض تاريخه المستمر منذ ربع قرن في الحركة، كتب           ". للحديث بصوت عال  

ثم جاء الحسم العسكري في غزة ليعمق ازمـة         ... نفسها في صراع متشعب مع كل االطراف بال استثناء        
الـصحافيين  ثم صدامها مع    ... حماس مع هذه االطراف ومع مختلف القوى والفصائل ومنظمة التحرير         

لقد استنزفت حماس في معارك جانبية ما كان ينبغي لها ان تنجـر             . ورجال اإلعالم والمؤسسات االهلية   
مـا  ... فيها او تقع في شباكها، وما كان ينبغي ان تستهلك طاقتها المخصصة للمشروع الوطني التحرري              

  ". كان ينبغي لها ان تسقط في شرك فتح الجبهات مرة واحدة
ا اعتقدت حماس انها يمكن ان تغير موازين المعادلة المحلية والدولية، من خالل قوتها فـي      ربم"وأضاف  

الشارع وسيطرتها على السلطة والبرلمان، لكنها لم تدرك ان للسياسة حسابات خاصة ودقيقة جدا غيـر                
المشكلة ان ضعف المرونة السياسة لدى حماس افقدها        ... لعسكر والقوة والمسيرات الجماهيرية   حسابات ا 

  ". الكثير مما كان يجب ان تكسبه بسهولة وأضاعت فرصا ذهبية لتعزيز مفهوم االسالم السياسي
سيقولون كثيرا عـن الحـصار      "ويشدد حمد، في نوع من السجال مع أنصار األسلوب القائم، على أنهم             

والمؤامرات والخطط السقاط حماس والحكومة وعن التيار االنقالبي وعن خطة دايتون وغيرها الكثيـر              
أنا ادرك كل هذا جيدا وأفهمه وأعرف آثاره وتبعاته، لكن ما يهمني بالدرجة االولى هو               ... من المسميات 

ش الواقـع  كيف نبتعد عن هواجس ال اصل لها لكي نعـي         ... كيف سنواجه وكيف نتصرف وكيف نخطط     
كيف نخرج من أزمة الظنون والشكوك الى واقع أرحب نعمـل فيـه تحـت ضـوء          ... بحقائقه وأرقامه 

  ". الشمس
انني ارى ان ما ذهبت اليه حماس من حسم عسكري في قطاع غزة لم يكـن لـه مـا         "وخلص حمد إلى    

ن تعـالج االزمـة     كان يمكن لحمـاس ا    . يبرره، اعتبرته خطأ استراتيجا فادحا حمل الحركة ما ال تطيق         
وبال حـسابات وبـال     ... محدودة يصفها اطباء مهرة بدال من ترك االمور تتدحرج بال كوابح          ) بجرعة(

صحيح انها حلت مشكلة امنية لكنها فرخت الف مـشكلة سياسـية            ... استشراف لما ستؤول اليه االمور    
  ". كانت في غنى عنها

  ٢٠/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
  م باإلعدام البطيءحك.. غزة والحصار اإلسرائيلي .٣٩

  ميل فريكبيرغ
يسود غزة هذه األيام هدوء حذر وسالم قلق بعد ان تمكنت حماس من فرض سيطرتها على القطاع بعـد                   

ويحذر المحللون ومنظمات حقوق االنسان من اسـتمرار        . معارك دامية خاضتها ضد خصمها حركة فتح      
جار مرة اخرى لتدور رحى مواجهة جديـدة      الحصار االقتصادي للقطاع ألن من شأن ذلك ان يدفعه لالنف         

  .فسكان غزة بدأوا يدركون ان معاناتهم ازدادت
سيدفع القطاع بالكامل لالعتماد    "وقد حذرت األمم المتحدة من تبعات الحصار االقتصادي للقطاع ألن ذلك            

  ".على المساعدات الخارجية
مة الطوارئ الفلسطينية في الوقت الـذي       التناحر الدموي بين فتح وحماس ازداد بعد تشكيل االخيرة لحكو         

. مارست فيه إسرائيل والغرب الضغوط من أجل تشكيل حكومة بديلة لحكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا             
ازدادت الضغوط وازداد معها التوتر بين فتح وحماس ثم تطور الوضع اخيرا الى صراع دموي حسمته                

  .ها الكاملة على القطاعحماس لصالحها وألحقت الهزيمة بفتح وفرضت سيطرت
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التي انشأتها حماس من القضاء على الكثير من الجماعات المسلحة          " القوة التنفيذية "بعد هزيمة فتح تمكنت     
التي كانت مشكلة في معظمها من المجرمين وقطاع العراق وكانت هذه الجماعات تنضم لطـرف ضـد                 

  .طرف آخر من أجل الحصول على مكاسب مادية
وكان القطاع قد تحول الى منطقـة       . االجانب من العودة لدخول قطاع غزة مرة اخرى       تمكن الصحفيون   

خطيرة بالنسبة للصحفيين االجانب بعد ان اقدمت احدى األسر المسلحة على اختطـاف آالن جونـستون                
  .في غزة" سي.بي.بي"مراسل 

وتم تشكيل حكومة طوارئ    اقدم عباس على اقالة حكومة الوحدة الوطنية التي كان يترأسها اسماعيل هنية             
اصدر هنية أوامره للضغط على خاطفي جونستون الطالق        . برئاسة سالم فياض وهو أمر رفضته حماس      

سراحه ونجح في ذلك دون ان يبدي الغرب أي حمد أو شكور واستمر في النظر لحمـاس علـى انهـا                     
رضت عليه من قبـل إسـرائيل       االقتصاد في قطاع غزة بدأ يترنح بعد العقوبات التي ف         ". منظمة ارهابية "

  .والواليات المتحدة وحلفائها في أوروبا
الغرب وإسرائيل تناسوا الفساد الوبائي المستشري على جميع المستويات في السلطة الفلسطينية وتركـز              

هذه القلة سبق لها ان تعرضت للكثير من الذم         . الثروة والنفوذ في أيدي قلة قليلة من المحسوبين على فتح         
تنكار من قبل اعضاء في حركة فتح نفسها ومن قبل حماس والمحللين العرب وذلك لقيامها بـابرام                 واالس

  .صفقات قذرة ومثيرة للشبهات مع اإلسرائيليين واالميركيين وهي صفقات تتعلق بالمال والسالح
 غزة  والحقيقة ان الكثير من الصحف العالمية علقت على شحنات السالح التي كانت تشحن من مصر الى               

  .عبر سيناء وهو أمر ما كان له ان يتم دون الموافقة الضمنية لحكومتي إسرائيل ومصر
تقول حماس انها لن تعترف بحق إسرائيل في الوجود والحقيقة التي يعرفها الجميع انه لـيس هنـاك أي                   

ـ      ١٩٦٧حكومة إسرائيلية سبق لها ان اعترفت بوجود دولة فلسطينية داخل حدود             ك  كما ينص علـى ذل
بدل ذلك عملت إسرائيل على محاصرة االراضي الفلـسطينية فـي الـضفة             ". ٢٤٢"قرار مجلس األمن    

  .الغربية وحولتها الى بنتوستانات مقطعة األوصال
اضافة الى ما سبق هناك خرق إسرائيلي فج وواضح للقانون الدولي متمثال في االستمرار في مـصادرة                 

يع المستوطنات واقامة مستوطنات جديدة مما يجعل من أمـر          أراضي الفلسطينيين ومياههم من أجل توس     
  .اقامة أي دولة فلسطينية شيئا مستحيال وهو أمر ال يهتم له الكثيرون في أوروبا والواليات المتحدة

قسمت إسرائيل عمليا الضفة الغربية الى ثالث كانتونات واستعانت بخبرة جنوب افريقيا العنصرية مـن               
ين في مدنهم وقراهم وحرمانهم من حرية الحركـة الـى مدارسـهم وأشـغالهم               أجل محاصرة الفلسطيني  

  .وأراضيهم
طبلت إسرائيل وحلفاؤها كثيرا لالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ونظمت الكثير من االشعار في ذلك               
االنسحاب الذي ثبت الحقا انه لم يكن سوى عملية اعادة نشر للقوات حيث بقي الحـصار علـى حالـة                    

  . غزة مرة اخرى الى حافة الجحيمودفعت
الحصار المفروض على غزة شامل وال يتم ادخال إال الحد االدنى من االغذية واالدوية التي تبقي سكان                 

إسرائيل تسيطر على حدود قطاع غـزة       . قطاع غزة على قيد الحياة مع تمويلهم الى شعب من المتسولين          
معات ومن يحصل على العالج الطبي الـالزم لـه          وهي تقرر من يغادر ومن يدخل ومن يدرس في الجا         

سماء غزة محاصرة بالكامل وال تستطيع أي طائرة فلسطينية االقالع          . ومن يعود الى غزة ومن ال يعود      
  .أو الهبوط دون الخوف من ان يتم اسقاطها من قبل سالح الجو اإلسرائيلي

لمستحيل على اكثر مـن عـشرة       تفرض إسرائيل ايضا حصارا خانقا على سواحل غزة مما يجعل من ا           
آالف فلسطيني يعملون في صيد االسماك التوجه لممارسة مهنتهم والحصول على دخل ولو فـي حـده                 

بموجب اتفاقيات أوسلو للسالم سمح لصائدي االسماك الفلسطينيين بالتحرك داخل البحر لمـسافة             . االدنى
  . كيلومترا من الشاطئ٢٠
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وبعد أسر الجندي   .  كيلومترات فقط  ٧نية لتختصر هذه المسافة الى      إسرائيل استغلت بعض الحوادث األم    
اإلسرائيلي شاليت في يونيو من العام الماضي حظرت إسرائيل على صائدي االسماك التوجه الى البحـر          

وكل من يجرؤ على المخاطرة من أجل اطعام اسرته يتم اعتقاله وتدمير قاربـه أو               . الى أجل غير مسمى   
  .عليه وقتله كما حدث في بعض األحيانحتى اطالق النار 

إسرائيل هي من تزود قطاع غزة بالمياه والكهرباء ولكن بتكلفة عالية ناهيك عن قيام إسرائيل باالغـارة                 
باقي محطات توليد الكهرباء في غزة تعمـل        . على محطة التوليد الرئيسية للكهرباء في القطاع وتدميرها       

وحتى قبل ان تسيطر حماس علـى       . لة الصيانة الناجمة عن الحصار    دون طاقتها االنتاجية بكثير بسبب ق     
 مليون مواطن في غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية األجنبية وارتفع هـذا العـدد               ١‚١القطاع كان   

  .بشدة بسبب القيود التجارية اإلسرائيلية والحظر الدولي
ية وال تفرج عن أي مبلغ يمكن ان يستخدم         اضافة الى ما سبق ال تزال إسرائيل تحتفظ بالعائدات الضريب         

  .في تخفيف معاناة السكان في القطاع
 ألف عامل في غزة خسروا وظـائفهم نتيجـة   ١٢٠ويقول اتحاد رجال االعمال الفلسطينيين ان اكثر من         

 ٢٣ويقدر االتحاد الخسائر التي لحقت بقطاع الصناعة في غزة منذ يونيو بحـوالي              . الستمرار الحصار 
  .دوالر وهو مبلغ ضخم بالنسبة القتصاد محاصرمليون 

وقد أدى الحصار الى اغالق جميع مشاغل الخياطة في القطاع          %. ٤٠وتصل نسبة البطالة في غزة الى       
  . مشغل بسبب عدم القدرة على استيراد المواد الخام أو تصدير المنتجات٦٠٠البالغ عددها 

املة في هذا المجال اغلقت أبوابها وتم وقـف تنفيـذ           من الشركات الع  % ٩٠أما في مجال المقاوالت فإن      
كذلك أجبر الحصار وكالة األمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين         .  مليون دوالر  ١٦٠مشاريع تبلغ قيمتها    

 مليون دوالر وذلك بسبب عدم تـوافر مـواد          ٩٠الفلسطينيين على وقف تنفيذ برامج ومشاريع لها بقيمة         
  .البناء بكميات كافية

مجلس الفلسطيني لمالكي السفن ذكر ان خسائر القطاع الخاص منذ اغالق غزة فـي منتـصف يونيـو                  ال
  . مليون دوالر٣٥وصلت الى 

.  شـاحنة  ١١٨ شـاحنة الـى      ٢٣٨منذ يونيو تراجعت اعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يوميا من            
  .من الحموالت التي تدخل للقطاع% ٨٩ويشكل الغذاء 

ن ايضا أوقاتا صعبة يسود فيها عدم التأكد بسبب عدم وجـود ضـمانات لتـصدير                المزارعون يواجهو 
انتاجهم أو استيراد المواد االساسية الضرورية لهم كالسماد والخضار والفواكه تتعفن وهي علـى ظهـر                
الشاحنات تنتظر اتمام االجراءات االمنية مما ادى الى دفع الكثير من المزارعين لالفالس تحـت وطـأة                 

  .ر مليون دوال١٢ بلغ مجموعها خسائر
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧الوطن القطرية 

  
  لقاء لسالم دائم أم لحرب قادمة؟ .٤٠

  غسان العزي. د
عقد لقاء دولي العادة اطالق مسار الـسالم        "تموز الماضي اعلن الرئيس بوش عن عزمه        / يوليو ١٦في  

ت الدبلوماسية الدوليـة ويطمـئن      وبدأ هذا اللقاء يستقطب اهتمام اإلعالم واللقاءا      ". العربي-"االسرائيلي"
  . الرأي العام في البلدان المتوجسة من مخاطر الحرب

تعني لقاء دولياً موسعاً تحت غطاء االمم المتحدة بهدف البحـث عـن          " دولي"متبوعة بصفة   " لقاء"وكلمة  
ما بين أصدقاء،   فتفترض لقاء محدوداً، رب   " اجتماع"اما كلمة   . آلية الحترام القانون واألمن الجماعي المهدد     
  .بهدف مناقشة، أو الدردشة حول، أمور معينة
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على األرجـح، أصـدر البيـت       " االسرائيلي"لكن، تحت الضغط    " مؤتمر"في البداية استخدم بوش تعبير      
األمر ال يتعلق بمؤتمر كبير للسالم ولكن بلقاء من اجـل           "تموز توضيحاً يقول ان     / يوليو ٢٠االبيض في   

 إلى بناء مؤسسات اساسية للفلسطينيين تتيح لهم ادارة انفسهم بأنفـسهم واالسـتحواذ              إيجاد الوسائل اآليلة  
اقتراحها " اإلسرائيليون"انه توضيح يحتاج إلى توضيح، تماماً كما االتفاقات التي اعتاد           ". على ديمقراطية 

خدمان سوى مفـردة    تست" االسرائيلية"تموز لم تعد اإلدارتان األمريكية و     /يوليو٢٠ومنذ  . على الفلسطينيين 
". لقاء دولي "وحتى الرباعية الدولية أضحت التتكلم اال عن        . يفترض ان ترأسه كوندوليزا رايس    " اجتماع"

بناء أنظومة تحالف، دبلوماسي على     : وهكذا تكون واشنطن قد حددت سلفا الهدف الحقيقي من هذا األخير          
عربية والسلطة الفلـسطينية فـي مواجهـة حلـف          ال" المعتدلة"والدول  " اسرائيل"االقل وفي البداية، بين     

قبل السالم، بحسب الرغبة المعلنة لتسيبي      " االسرائيلي"-أي عملياً الولوج إلى التطبيع العربي     " المتشددين"
  . ليفني

إلى اتفاق المبادىء من أجل إعالن الدولة       ) أي تؤيد (في المقابل أعلنت واشنطن انها تنظر بعين االعتبار         
. تموز الماضي كبديل عن مبادرة السالم العربيـة       /يوليو٢٥لذي عرضه إيهود اولمرت، في      الفلسطينية ا 

هذا المشروع يقضي في الحقيقة بإنشاء مثل هذه الدولة من دون سيادة حقيقية وبحدود مؤقتة في انتظـار                  
ـ               أي . ةان تفضي مفاوضات ثنائية مستقبلية إلى اتفاق حول الوضع النهائي لألراضي الفلـسطينية المحتل

توسيع المـستوطنات   (بتعبير آخر في انتظار ان تفضي التغييرات على األرض والقائمة على قدم وساق              
إلى تحويل الدولة الفلسطينية المزمعة إلى قزم سياسـي         ) وفصل القدس عن الضفة وبناء الجدار وغيرها      

  . وإقليمي مقطع األوصال
يطـرح القـضايا غيـر      " إعالن نوايا "أو  " ق مبادئ اتفا"في مرحلة أولى    : أولمرت يريد مقاربة تدريجية   

والدولة الفلسطينية الموعودة وتحرير بعـض الـسجناء        " اسرائيل"المعقدة مثل العالقات االقتصادية بين      
 مثل وضع القدس وقضية الالجئين والحـدود النهائيـة          -أي األساسية -الفلسطينيين، أما القضايا الشائكة     

واتفاق المبادئ هذا   . فإنها تؤجل إلى المرحلة النهائية من المفاوضات      ) المياه(واستخدام الموارد الطبيعية    
وهناك من يقول إن أولمرت يستعيد مبادرة باراك في كامب          . ال يصبح نافذا إال إذا تم إقراره في الكنيست        

ـ   .  في المائة من مساحة الضفة وغزة      ٩٠ أي إقامة الدولة الفلسطينية على       ٢٠٠٠دافيد   سعين لكن هذه الت
 ضم الجدار عشرة في     ٢٠٠٢فمنذ  .  وأضحت اليوم اسطورة   ٢٠٠٠في المائة لم تكن إال وهما في العام         

 فـي   ٥-٤( وأولمرت اليتخلى عن القدس الكبـرى        ٢٠٠٠المائة من مساحة الضفة التي كانت في العام         
وادي األردن  وال عن معظم المستوطنات وال عن السيطرة على قسم كبير من            ) المائة من مساحة الضفة   

وفـي  . وال عن شبكة الطرق الكبرى التي يستخدمها المستوطنون وال عن مراقبة الممـرات الحدوديـة              
أما القـدس فـيمكن     . المحصلة تغدو التسعين في المائة عمليا بين الخمسين والستين في المائة من الضفة            

بعض أحيائها العربية في المدينة     للفلسطينيين أن يعلنوا إذا شاؤوا انها عاصمتهم من خالل سيطرتهم على            
  .القديمة

وعلى عكس اولمرت تماما يطالب محمود عباس باتفاق إطار يقترب إلى حد كبير من مـشروع سـالم                  
انه اليريد اوسلو طبعة جديدة منقحة مع مراحل انتقالية وشروط تعجيزية من دون تحديد للوضع               . حقيقي

 ألفـا   ١١ سجيناً فلسطينياً، من أصل      ٢٤٠قف على اطالق    اولمرت يتو " كرم. "النهائي لألراضي المحتلة  
مـشروعه  . بعضهم وزراء ونواب منتخبون، والسماح بمرور بعض االسلحة إلى الـسلطة الفلـسطينية            

انـه  . وبشرط عدم التكلم مـع حمـاس      " اإلرهاب"الحقيقي للسالم يتوقف على دعم عباس عسكريا ضد         
  .مشروع حرب أهلية فلسطينية

 المعادلة القائمة على عزل حماس وترسيخ االنقسام الفلسطيني اليمكن ان تفضي إلى حل ،               والكل يعلم ان  
إلى " االسرائيليون"اذ كيف يمكن السعي إلى السالم مع جزء من الفلسطينيين من دون غيرهم؟ وإذ يسعى                

 أمـام  دعم محمود عباس كما يزعمون فإنهم في الواقع يعملون على عزله سياسياً والطعـن بمـصداقيته           
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التسعى إلى دعم السلطة الفلسطينية بقدر سعيها الستغالل الفرصة المؤاتية          " اسرائيل. "الشعب الفلسطيني 
الفلسطيني الوحيد  " الشريك"حالياً لتصفية الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل نهائي عبر التصفية السياسية ل          

  .المتبقي
أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان، وحتى في      : دماهالقد فشلت إدارة بوش في كل األماكن التي وطأتها ق         

الداخل األمريكي نفسه حيث سيطر الديمقراطيون على الكونجرس، وحيث تتراجع شعبية بـوش بـشكل               
هذا ما دفعها إلى محاولة استعادة المصداقية المفقودة عبر التحضير الشكال أخـرى مـن               . غير مسبوق 

ويات على المستويين الكلي العالمي والشرق االوسطي، حيـث إن          من هنا إعادة النظر في األول     . الحرب
كما أن احتدام األزمة االيرانية دفعها إلى تغيير التكتيك المتبـع حفاظـاً             . المنطقة تعتبر منطقة أزمة كلية    
  . على االستراتيجية المرسومة

لكن ". الشر"مقابل محور   في  " المعتدلين"لقد تم دفن مشروع الشرق األوسط الكبير ليحل محله بناء محور            
هـي ايـران وبالنـسبة      " اسرائيل"المشكلة ان أولوية االولويات بالنسبة لواشنطن هو العراق وبالنسبة ل           

العرب متهافتون إلى هذا الحـد وراء       " المعتدلين"واليبدو أن   . للعرب، بمتشدديهم ومعتدليهم، هي فلسطين    
وليس مؤكداً أنها ستشارك    " مؤتمر الخريف "اركة في   فالسعودية وضعت شروطاً للمش   . اإلدارة األمريكية 

فيه، ومصر تتخذ مسافة من حليفها األمريكي فتبتعد عنه طوراً وتقترب حيناً، والعرب طرحوا مبـادرة                
  . للسالم وأكدوا مراراً أن ال نية لديهم للتراجع عنها

 الخريف ويتساءلون ما إذا كان      المراقبون في أوروبا والعالم العربي يتحدثون عن الفشل المسبق الجتماع         
  يسعى إلى سالم دائم أم يؤسس إلى حرب قادمة؟ 

 ٢٠/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  هل تعرف رايس كيف تتعامل مع الفلسطينيين واإلسرائيليين؟ .٤١

  دينيس روس
قل يعرف الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي ما هو المطلوب للتوصل الى اتفاق يضع حداً للنزاع، على اال              

في المبدأ لكن بعد نحو سبعة اعوام من غياب عملية السالم والكثير من العنف ارتفع سعر التسوية، ولـم                   
ينخفض، وسيكون الوفاء بالتعهدات المعيار الحقيقي للطرفين هل يملك اولمرت او عباس القوة الـسياسية               

  .التخاذ الخطوات الضرورية؟
قتراح يستحق االختبار ال سيما انه من الضروري ان نظهر          قد تقول الوزيرة رايس، وقولها مبرر، ان اال       

في هذا الوقت ان بإمكان الفلسطينيين الوطنيين والعلمانيين ان يقدموا للـشعب الفلـسطيني مـستقبال ال                 
هنا ايضا، قد يكون الحدس صحيحاً، لكن الطريقة التي نختبر بها االقتراح            " حماس"تستطيع ان تقدمه لهم     

والعنف هما الجـواب    " المقاومة"هي ان الديبلوماسية ال تنجح ابدأ، ولذلك        " حماس"ظر  مهمة جدا وجهة ن   
  .الوحيد يجب اال تحيي عملية االختبار اآلمال ثم تفشل في تحقيق اي شيء

. قالت وزيرة الخارجية عن صواب انه ال يمكن ان يكون االجتماع الدولي مجرد فرصة اللتقاط الـصور     
فاذا لم ينتج سوى العموميات     : تماع حتى ولو انبثق عنه اكثر من مجرد الصورة        في الحقيقة، سيفشل االج   

واالفكار المجردة من دون خطوات ملموسة وآليات متابعة موثوقة، سيكون خطوة الى الوراء استراتيجيا              
  .ضرورية لنثبت للجمهوريين المشككين انه يجري االعداد لشيء ما موثوق" اليوم التالي"

يجب فعله؟ سيكون على وزيرة الخارجية ان تعيش مع الطرفين في االسـابيع الـستة الـى                 اذاً ما الذي    
وهذه ايضاً لن   . يجب ان تحدد ما الذي يمكن اصالحه بينهما وما الذي ال يمكن اصالحه            . الثمانية المقبلة 

 انـه ال    تكون بالمهمة السهلة، لن يرغب أي من الطرفين في التنازل عن شيء مهم فعال اال عندما يشعر                
ليس واضحا اذا كان اي من الطرفين يعتبر        : لكن هنا تكمن المشكلة   . بديل آخر امامه وقد نفد الوقت منه      

  .فعال ان عليه تقديم تنازالت وجودية بحلول نوفمبر
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احد االسباب التي تفرض على وزيرة الخارجية التنقل بين الطرفين من دون توقف تقريباً هو مواصـلة                 
ال ) ومنـا (ى اين هما مستعدان فعال للوصول وما الذي يريده كل فريق من اآلخـر               الضغوط لمعرفة ال  

في الواقع، يجـب ان     . يمكنها ان تنتظر وتأمل بأن يفعل ضغط االجتماع الوشيك فعله ويمنحها ما تريده            
فعندئذ سيجعلها االسـرائيليون    . تحترس لئال تعطي انطباعا بأنها تريد االجتماع اكثر من اي شخص آخر           

والفلسطينيون عرضة للضغوط االقوى من اجل الحصول على شيء من الطرف اآلخر قبل ان يقـدموا                
  .أي شيء

في هذه الظروف، يقتضي التصرف الحكيم من الوزيرة رايس ان تقدم اقتراحـات لمـد الجـسور بـين            
الجابات الطرفين عندما يصبح موقفاهما واضحين، وتبدأ بعرض اهدافها االحتياطية في حال وجدت ان ا             

احدى القيم التي يجسدها استخدام االهداف االحتياطية هي انهـا          . تظهر انه من غير الممكن ردم الهوات      
. تتيح سبيال آخر لمعرفة مدى االهتمام الحقيقي الذي يبديه الطرفان باتفاق مبادئ حول المسائل الجوهرية              

  . االجتماع جديراً بالعناءكما انه بوجود االهداف االحتياطية والقدرة على تحقيقها، يصبح
وهكذا اذا لم تتمكن وزيرة الخارجية من التوصل الى نص يحدد المقايضات االساسية في مسائل القـدس                 

نطاق السيادة،  : والالجئين والحدود، يمكنها ان تسعى للتوصل الى اتفاق دون هذه المعايير لكنه يظل مهماً             
اسـرائيلي مـن    ) انسحابات(وير هذه العالقات، وانسحاب     العالقات من دولة الى اخرى، وآلية للبدء بتط       

في األمن، وتجميد   ) أو آخرين (أراضي الضفة الغربية مشروط بركائز متفق عليها حول اداء الفلسطينيين           
، وتطبيق آلية مستمرة مـع      "١ -هـ  "توسيع المستوطنات االسرائيلية الحالية والتزام بعدم إنشاء المنطقة         

لالفراج عن السجناء الفلسطينيين بحيث يتم االفراج عن عدد من السجناء على األقـل              معايير متفق عليها    
لوضع حد للتحريض وبث الكراهية، ومجموعات عمـل        ) بمشاركة القيادة (كل بضعة أسابيع، وآلية جدية      

  .إلعداد خيارات حول القدس والالجئين والحدود النهائية، ولجان تطبيق لضمان احترام كل الموجبات
قد ال تكون هذه النتيجة كل ما يطمح اليه الرئيس ووزيرة الخارجية، لكن اذا تحققت من شـأنها تحويـل                    

ال يقتصر فن الحكم على تحديد اهـداف واضـحة يمكـن            . الواقع الحالي بين االسرائيليين والفلسطينيين    
ضي ايضا ان نعرف    ربطها بالوسائل التي نستطيع نحن واآلخرون توظيفها لتحقيق تلك االهداف، بل يقت           

عسى أن تدرك الوزيرة رايس متى يجب ان تضغط ومـا           . ما الذي يجب ان نسعى اليه ومتى نسعى إليه        
 اذا كان البـديل اجتماعـاً       -هي المسائل التي يجب ان تضغط من أجلها، وكذلك متى يجدر بها التراجع              

  .فاشالً
 ٢٠/١٠/٢٠٠٧عكاظ 

  
  سيةومعضلة الجن" قانون العودة"إسرائيل بين  .٤٢

  عبد الوهاب المسيري. د
سلسلة غير مسبوقة من المقاالت التي تستميل القراء إلى قبـول إلغـاء قـانون               " هآرتس"نشرت صحيفة   

ومن أهم الحجج التي أثيرت في هذا الصدد أنه إذا لم يتم إلغاء ذلك القانون، فإن إسرائيل ستغمر                  . العودة
ونـشرت  . آلسيويين واألفارقة غير المرغـوب فـيهم      في القريب العاجل بمئات األلوف من المهاجرين ا       

وطـن قـومي لمليـار      : " بالعنوان المثير التـالي    ١٩٩٧على سبيل المثال مقاالً في أبريل عام        " هآرتس"
وللتايالنديين والروس والفلبينيـين والرومـانيين ولحفنـة مـن          : "، وتحته العنوان الفرعي التالي    "صيني

وصاحب هذا المقال بتحذير    " هآرتس"المحرر بصحيفة   " أرييه كاسبي "وقام  ". أصحاب العقول من أميركا   
عليها أن تقيد الهجرة وإال فستجد نفسها وقد اجتاحها مهاجرون ال ترغب الدول األخرى              "إسرائيل من أن    

من ظل  " مليار صيني "وال تخلو مقولة    " إلى متى ستُبقي باب الهجرة مفتوحاً؟     "وختم مقاله بالتساؤل    . فيهم
. فلقد تحول إلى اليهودية في السنوات العشر الماضية ثالثمائة هندي وهاجروا إلى إسـرائيل             . قيقةمن الح 

وأثارت هذه الحجة مخاوف وصلت إلى حد تحذير البعض من إمكانية تهود ماليين الهنود، وتحول أمـر                 
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يلية تقارير تفيد   وظهرت في الصحف اإلسرائ   . إسرائيل إلى يد قوى أجنبية غير منظورة من العالم الثالث         
أن أعضاء بعض القبائل الفقيرة في نيجيريا والهند قد قرروا إعالن انتمائهم للعقيدة اليهودية وأنهـم فـي                  

وهؤالء المتهودون الجدد أو مدعو اليهودية يهاجرون ليس بسبب أي          . واقع األمر يهود منذ مئات السنين     
وقد لعـب   . لمزايا االقتصادية والرعاية االجتماعية   دوافع دينية أو رؤية الخالص ولكن من أجل التمتع با         

، وذلـك حتـى   "أسباط إسرائيل العشرة المفقودة"بإعالن أن هذه القبائل هم     " جوش إيمونيم "أحد حاخامات   
كما قام حاخام آخر بتهويد بعض الهنود الحمر في بيرو، ثم نقلهم إلى             . يتسنى توطنيهم في الضفة الغربية    

. لمستوطنات داخل الضفة الغربية للمشاركة في بناء ما يسمى بإسرائيل العظمـى           إسرائيل ووطّنهم في ا   
وليس مستغرباً أن كثيراً من اإلسرائيليين من أصول غربية، الذين مازالت لديهم مشكالت عديـدة فـي                 

ر يـائي "وطالب  . مواكبة اندماج يهود الفالشا اإلثيوبيين، قد أصابهم الهلع والفزع من احتمال غزو اآلالف            
مـن الهنـد    " ماليـين "وزير االستيعاب بإدخال تعديالت جوهرية على قانون العودة لمنع هجرة           " تزابات

واألخطر من ذلك أن هجرة هذه اآلالف مـن        . وربما من الفلبين، من المهاجرين األميين من العالم الثالث        
أفريقيـا علـى الهجـرة إلـى        ربما تشجع آالفاً أخرى من المهاجرين في آسيا و        " القبائل العبرية التائهة  "

إسرائيل، ألن اعتناق اليهودية أصبح يعني التحول من عالم الفقر المدقع إلى عالم إسرائيل، عالم الرفاهية                
ووصل األمر إلى حد مطالبة أنصار البيئة بتقييد الهجرة إلى إسرائيل العتبـارات بيئيـة               . العالمي األول 

  .كثافة يهودية ال تطيقها من المنظور البيئيعلى أساس أن قانون العودة أغرق إسرائيل ب
رئيس إدارة الهجرة واالستيعاب بالوكالة اليهوديـة أن الوكالـة          " يوري جوردون " أعلن   ١٩٩٥وفي عام   

اليهودية شرعت في إخضاع الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل لفحوص للتأكد من قدرتهم علـى إعالـة                 
 وإقناع من تثبت عدم لياقته بالبقاء في الشتات رغم علمهـا أن  أنفسهم وعدم معاناتهم من مشكالت نفسية، 
  .هذه اإلجراءات تتناقض مع قانون العودة

البعض يرى أن هزال الدولة وضعفها في السنوات األولى لوجودها كانا بمثابة دافـع اليهـود وحـدهم                  
  .أما اآلن، فيتطلع لالنضمام إليها أناس كثيرون. بالهجرة إلى إسرائيل

أن الوزارة لن تمنح الجنسية اإلسرائيلية بصورة تلقائية        " أفراهام بوراز "وزير الداخلية اإلسرائيلي    وأعلن  
فقد رأى الوزير أن اعتناق اليهودية أصبح سـبيالً إلـى           . لكل من يعتنق اليهودية كما ينص قانون العودة       

وقـد  . تقة الشعب اليهـودى   الحصول على الجنسية اإلسرائيلية دون الرغبة الحقيقية في االنصهار في بو          
اتخذ الوزير هذا القرار استناداً إلى حجة قانونية طرحها النائب العام، وهي تستهدف باألسـاس العمـال                 

  .األجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية باستخدام طرق ملتوية
ة ألولئـك الـذين     ال يعارض تسهيالت دخول إسرائيل والحصول على الجنسية اإلسرائيلي        " بوراز"بيد أن   

يعيشون في إسرائيل، والذين ال يشك في والئهم للصهيونية ولهم إسهامات فـي المجـاالت االقتـصادية                 
والرياضية والثقافية، لكنه يرفض الربط المباشر بين التحول إلى اليهودية والحصول على الجنسية، فهذا              

 الذي تعهد بفصل الدين عـن       -"بوراز "بيد أن ذلك ينم عن حالة من عدم االتساق، ألن         . أمر غير مقبول  
 يوظف الحاجة الملحة لتصحيح خطأ غير مقبول من أجل إحداث ثـورة كاملـة فـي قـضية                   -السياسة
ومن ثم ال   . فال أحد يجهل أن قانون العودة جزء أساسي من الدستور اإلسرائيلي غير المكتوب            . الجنسية

ل اللوائح الداخلية دون إعطاء فرصة المشاركة       ينبغي أن يكون عرضة لتعديالت وتغييرات هائلة من خال        
  .للمشرعيين والرأي العام إلبداء آرائهم قبل اتخاذ قرارات نهائية

"Tampering with the Law of Return" (www.haaretzdaily.com 22\05\2003.(  
صـل اليهـودي    يجب إلغاء قانون العودة وانتهاج قانون هجرة جديد ال يكون فيه األ           : "وفي مقال بعنوان  

، كاتب المقـال، إن هـزال       "يرون لندن "قال  ) ٢٠٠٧ مارس   ٥يديعوت أحرونوت   " (سوى أحد الشروط  
أمـا  . الدولة وضعفها في السنوات األولى لوجودها كانا بمثابة دافع اليهود وحدهم بالهجرة إلى إسـرائيل              

ا ألن نقرر مـن هـو اليهـودي         وهذا أجبرن . اآلن، فيتطلع لالنضمام إليها أناس كثيرون، قلة بينهم يهود        
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ولمـا  . وحسم األمر بالقول إن اليهودي ليس بالضرورة اليهودي حسب الشريعة         . ألغراض قانون العودة  
كان هذا ما تقرر، فقد اضطررنا ألن نحدد ما هي نسبة وجود الدم اليهودي الذي يسوغ للمرء أن يهاجر                   

ل أجبرتنا على أن نقرر من هو الحاخام المخـول          والترددات في هذه المسائ   . إلى هنا تحت رعاية القانون    
  ".بالتهويد وعلقنا في خالفات مستمرة بين التيارات المختلفة في اليهودية

 ٢٠٠٥ومهما يكن من أمر فإن عدد المهاجرين اليهود تقلص لدرجة أنه لم يصل إلى الدولة فـي عـام                    
ى األقل ممـن يحـصون مـن         ألف نسمة عل   ٣٠٠و.  ألف مهاجر، أقل من نصفهم يهود      ١٦سوى نحو   

 ألفاً آخرين من مهاجري العمل، ليسوا يهوداً، والكثير منهم، بل والكثير            ١٦٠السكان غير العرب، ونحو     
من اليهود حسب الشريعة، ال توجد لهم صلة بالثقافة اإلسرائيلية أو بالذاكرة الجماعية اليهودية أو بـالقيم                 

  .السائدة في المجتمع
، وليس أي دافع آخر، هو      )أي تزايد أعداد العرب   (الخوف من الديموجرافيا العربية     وكما يقول الكاتب إن     

وهكذا فقـد أثرنـا     . وحده الذي أدي بنا ألن نطبق قانون العودة على ُأناس ليست لهم أي صلة بإسرائيل              
صائص أيضاً حفيظة أولئك العرب اإلسرائيليين المستعدين ألن يفهموا أن للدولة التي هم مواطنون لها خ              

فلو كنت أنا عربياً إسرائيلياً، لثرتُ أنا أيـضاً علـى أن   . تسمح لها بانتهاج نوع معين من التفرقة المؤقتة 
وكالهما غير مضطهدين في بلـديهما      -نجل قسيس من شرق أوروبا، أو مطلقة حفيدة يهودي من إثيوبيا            

  . سيكونان مفضلين بكل معنى الكلمة-األصليين
الً وقبل كل شيء من أجل المجتمع اإلسرائيلي، وهذا ينطـوي علـى اسـتقبال               يجب أن تعمل الدولة أو    

هي فقط  -مهما كان تعريفها    -ويهوديتهم  . مهاجرين قادرين على االندماج في المجتمع اإلسرائيلي بنجاح       
  .أحد المتغيرات التي تنبئ بنجاح انخراطهم، وليس بالذات المتغير األهم

لهجرة في بلدان أخرى، يمكنه أن يسمح بهجرة وتجنس مهندسي برمجة           قانون هجرة جديد، يشبه قوانين ا     
هنود ينجحون في اختبار العبرية ومدى معرفتهم قوانين الدولة وعلى استعداد لإلدالء بقسم الوالء للدولة               

أما إذا جاء روسي أو فرنسي يهودي من جانب جدته وليست لديه أي رغبة أو قـدرة علـى                   . وقوانينها
  ).فبأي معنى يمكن إعطاؤه الجنسية؟( األمة الناشئة هنا، االنضمام إلى

 لن تضعضع الميزان الديمغرافي بين اليهود والعـرب،         -حسب تصور الكاتب  -مثل هذه القوانين للهجرة     
. وذلك ألن كل المهاجرين تقريباً سينضمون إلى القسم اليهودي بين السكان وسيستوعبون فيه بالتـدريج              

لة فقط سيتناسبون مع الصورة الالزمة للمهاجر، فيقسمون الوالء للدولة، لرموزهـا            وبالمقابل فإن عرباً ق   
وقوانينها، ويوافقون على تحمل كل الواجبات المنبثقة عن هذا القسم، بما في ذلك واجـب الخدمـة فـي                   

  .واهللا أعلم .الجيش
  ٢٠/١٠/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
   في العراق السياق السياسي الجتثاث الجالية الفلسطينية .٤٣

  نقوال ناصر
الجالية الفلسطينية في العراق، بعد تشتيت شقيقتها في الكويت والتفكيك الجـاري لالجئـين              " اجتثاث"إن  

إلى مركز الضوء، باعتبارها إحدى ركيزتين، إضافة إلـى         " قضية الالجئين "الفلسطينيين في لبنان، يعيد     
لتي لن يستقيم أي حل سلمي أو غير سلمي لهـذه           األرض المحتلة، وهما تمثالن جوهر قضية فلسطين، ا       

القضية، بالقفز عن العدل في التعاطي السياسي معهما، كما يخشى عرب فلسطين أن يحدث في الحـراك                 
الدولي واإلقليمي الجاري حاليا، للتوصل إلى تسوية سياسية بالتفاوض للصراع العربي اإلسرائيلي وفـي              

  . القلب منه القضية الفلسطينية
" اإلجمـاع "، التي تنتهجا القيادة الفلسطينية للتعاطي مع        "الواقعية"مثل المنزلق اإلستراتيجي الراهن في      ويت

اإلسرائيلي على رفض عودة الالجئين في التساوق مع خيارات، هي في األساس إسرائيلية، لحل قـضية                
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فلـسطينيون،  " مبلـدوزرات سـال   "الالجئين، مستوحاة من مجموعة مبادرات غير رسمية، توصل إليها          
ياسر عبد ربـه ـ   " (مبادرة جنيف"إسرائيليون لهم، مثل وثيقة " شركاء سالم"يشغلون مناصب قيادية مع 

 محمـود عبـاس، التـي       –، ووثيقة يوسي بيلين     "مسودة اتفاقية للوضع الدائم   "والتي سميت   ) يوسي بيلين 
وقـد صـرح نمـر حمـاد     . أيلونووثيقة سري نسيبة ـ  " مشروع معاهدة لقضايا الحل النهائي"سميت 

هـي إحـدى مرجعيـات      " وثيقـة جنيـف   "المستشار السياسي للرئيس محمود عباس مؤخرا علنا، بأن         
  . المفاوضات الحالية

التي تضمنت مجرد إشارة إلى بحث قضية الالجئـين         (وجميع هذه المبادرات، تستند إلى اتفاقيات أوسلو        
، ٣٣٨ و٢٤٢دورها إلى قراري مجلس األمـن الـدولي        ، والتي استندت ب   )في مفاوضات الوضع النهائي   

م، دون أن ترد كلمة فلسطين ولو مرة واحـدة فـي            ١٩٦٧الخاصين بإزالة آثار العدوان اإلسرائيلي عام       
بعامة، في غموض مدروس ليشمل مـا يـسميه اإلسـرائيليون           " الالجئين"نصوصهما التي ذكرت كلمة     

يع هذه المبادرات حصرت أساسـا حـق العـودة الفلـسطيني            من الدول العربية، وجم   " الالجئون اليهود "
جغرافيا بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الموعودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسياسيا حصرت الحـل               

، إلـى   ١٩٤، بالتفاوض حول حق العودة، من حق للتنفيذ طبقا للقرار األممي            "حل عادل متفق عليه   "في  
  . تائجه موازين القوى المختلة تماما لصالح دولة االحتالل اإلسرائيليحق هو موضوع تفاوض، تملي ن

ويجري حاليا تفكيك جالية الالجئين الفلسطينيين في العراق في سياقات إقليمية ودولية، يتمحور حراكهـا               
لمصالحة عربية إسرائيلية، يرى أصـحابها      " فرصة تاريخية "السياسي والدبلوماسي حول استقراء وجود      

الفلسطيني، الذي أحـبط كـل جهـود        " حق العودة "، تتوفر لها للقفز ألول مرة فوق        "واقعية"انيات  أن إمك 
السالم السابقة إمكانيات، تتمثل في االستثمار السريع للهيمنة العالمية التي لن تطول للقطـب األميركـي                

ـ          ة فـي فلـسطين ولبنـان       األوحد وللهيمنة اإلقليمية األميركية اإلسرائيلية، التي كشفت المقاومة الوطني
والصمود السوري، أن لها حدودا جغرافية وزمنية، بدأت تتراجع بدورها ولوجود النظام الرسمي العربي              

  . في أضعف حاالته وأقلها تضامنا وأكثرها استعدادا للرضوخ أو للتساوق مع االمالءات الخارجية
، نتيجـة ألزمـة االزدواجيـة       "ة الفلسطينية الحال"ويتزامن تفكيك الجالية الفلسطينية في العراق مع تفكك         

إلـى بعـض   " فـتح اإلسـالم  "الفلسطينية المستحكمة، وكذلك بحكم األمر الواقع في لبنان، وكان تـسلل    
مخيماتها، أحد مظاهر هذا التفكك، بينما قاد حسم المعركة العسكرية ضد فتح اإلسالم فـي مخـيم نهـر                   

الذي كـان   " اتفاق القاهرة "تفكك، المتمثل عمليا في بداية انهيار       البارد إلى أحدث المظاهر السياسية لهذا ال      
يحكم العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والمخيمات وبين الدولة اللبنانية، وهو التطور الذي يحرص              

وكانت الحرب األهلية اللبنانية قد فككت ثالث مخيمات فلسطينية         . الجانبان على تجنب الخوض العلني فيه     
  . عد لها وجود اآلنلم ي

وسبق تفكيك الحالة العراقية وتفكك الحالة اللبنانية تفكيك الجالية الفلسطينية الكبيرة فـي الكويـت عـام                 
، وهي التي تجمعت هناك كجزء من خطط دمج الالجئين الفلـسطينيين فـي الحيـاة الـسياسية                  ١٩٩١

لكويت قبل استقاللها أوائل ستينات القرن      واالقتصادية في المنطقة، بتشجيع من االنتداب البريطاني على ا        
  . الماضي

 غادر  ٢٠٠٣ ألف فلسطيني، ومنذ عام      ٣٤طبقا لألمم المتحدة كان يوجد في العراق قبل الغزو األميركي           
 والبرازيل وتشيلي بـضع     ١٧٠٠ آالف والسودان    ٥ ألفا منهم، حيث استضاف اليمن       ١٩العراق حوالي   

 ألف ما زالوا يتعرضون للتهديـد باإلبعـاد         ١٥ آخرين، وبقي    ٤٦عشرات ومنحت كندا حق اللجوء لـ       
، كما قال عزام األحمد رئيس كتلـة        ٢٤٠القسري واالعتقاالت التعسفية والتعذيب والقتل، وقد قتل منهم         

فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في األسبوع الماضي، بينما تقول تقارير أخرى، إن عدد               
، في حين تتعرض أحياؤهم في الحرية والبلديات ببغداد خصوصا لهجمات فـرق             ٦٠٠ى  قتالهم زاد عل  

  . الموت والمليشيات
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 ٣٠٥فيه أقـل مـن      (في ثالث مخيمات على الحدود مع سوريا هي الهول          " الراحلين"وقد علق كثير من     
ن الحدود مع   ومخيم الرويشد على الجانب األردني م     )  الجئ ٥٠٠(والوليد  )  الجئ ٣٥٦( والتنف  ) الجئ

  .  عالقون، وقال األحمد إن المنظمة هي التي أنشأت المخيم األخير١٤٨العراق، حيث ما زال 
وجدير بالمالحظة هنا، أن األونروا ال تعترف بالالجئين الفلسطينيين إلى العراق كالجئين في سـجالتها               

ا وصفه قادة فلسطينيون بأنـه      وال تقدم بالتالي أي خدمات لهم وال تتحمل أي مسؤولية عنهم، بالرغم مم            
ما يحدث هناك هو من أكبر المآسي الناجمة عـن حـرب    "، وبالرغم من أن     "حملة تطهير عرقي منظمة   "

في واشنطن، وهي منظمة تعني بالمهجرين      " ريفيوجيز إنترناشونال "، كما قال مسئول في منظمة       "العراق
  . حول العالم

بعـد  " نـازحون "م، ثم انضم إليهم     ١٩٤٨صال من الجئي عام     لقد نشأت الجالية الفلسطينية في العراق أ      
م، ثم تعززت هذه الجالية بعد تفكيـك الجاليـة          ١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي لباقي األرض الفلسطينية عام       

م بفلسطينيي غزة الذين يحملون وثائق سفر مصرية، ولـم يـستطيعوا            ١٩٩١الفلسطينية في الكويت عام     
  . لت مصر استضافة من يحملون وثائقها ولم يفتح حدوده لهم آنذاك سوى العراقالعودة إلى القطاع وال قب

يوليو الماضي، استعداد إسرائيل للسماح لعدد محدود مـن         / وقد أعلن مسئولون إسرائيليون أواخر تموز       
يمز في الضفة الغربية المحتلة، على ذمة النيويورك تـا        " للعيش"الفلسطينيين الهاربين من الجحيم العراقي      

في الثالثين من ذلك الشهر، التي نقلت عن هآرتس أن المفوض السامي لالجئين التابع لألمم المتحدة كان                 
ورحب وزير  . قد قدم طلبا مماثال إلسرائيل قبل عامين ونصف العام لكنها رفضته ألسباب سياسية وأمنية             

إنجـاز عظـيم    "لي الجديد، قائال إنه     اإلعالم الفلسطيني في رام اهللا، رياض المالكي، باالستعداد اإلسرائي        
  ". نحن نطالب بدخول جميع الفلسطينيين من العراق: "، وأضاف"ورمزي

  : ـ تناقض إيراني في إطار أميركي
وفي تناقض صارخ ما تزال طهران مطالبة بتفسيره، يجري ميدانيا تفكيك الجالية الفلسطينية في العراق               

ليشيات وفرق موت وقوى سياسية محسوبة في والئها المـذهبي          وتشتيتها وإعادة تهجيرها قسرا بأيدي م     
والسياسي وفي مصادر قوتها ودعمها اللوجستي على الجار اإليراني الذي يصنفه االحـتالل األميركـي               

، ألن هذا الجار على وجه التحديد يعلن وقوفه دون قيد أو شرط إلى جانـب قـضية                  "محور الشر "ضمن  
ى جانب المقاومة الوطنية لهذا الشعب ضد االحتالل اإلسرائيلي، إلى جانب           الشعب الفلسطيني العادلة وإل   

  . المقاومة الوطنية السورية واللبنانية لهذا االحتالل نفسه
وهذا مجرد تناقض واحد من التناقضات اإليرانية التي كشفها الغزو فاالحتالل األميركي للعراق منذ عام               

رها، ومنها على سبيل المثال التناقض بين موقفها المعلن ضـد           م، والتي ما تزال طهران مطالبة بتفسي      ٣
هذا االحتالل وبين اعترافها المبكر والمستمر بشرعية النظام السياسي، الذي ما يزال االحـتالل يـسعى                
جاهدا دون نجاح حتى اآلن إلى إقامته في بغداد وبشرعية كل الحكومات التي انبثقت عنه ودعمها غيـر                  

ظام وحكوماته، ومنها أيضا دعمها المعلن لكل مقاومة وطنيـة عربيـة ضـد الهيمنـة                المحدود لهذا الن  
  . األجنبية، باستثناء المقاومة األهم التي ستقرر مصير هذه الهيمنة إقليميا، وهي المقاومة العراقية، إلخ

جمعـة  ال" يـوم القـدس العـالمي     "وقد كان الخطاب الذي ألقاه الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد في            
، أحدث مناسبة تـسلط الـضوء علـى         "حتى تحرير كامل فلسطين   "الماضي، وتعهد فيه بمواصلة الكفاح      

التناقض الظاهر في الموقف اإليراني الذي ما زال مطالبا بتفسير كيف يمكن أن يكون تفكيـك الجاليـة                  
ـ             د دولـة االحـتالل     الفلسطينية في العراق، وتدمير العمود الفقري العراقي للجبهة العربية الـشرقية ض

اإلسرائيلي، ودعم قوى سياسية توقظ الفتنة المذهبية وتطلق القوى الطائفية ضد الوحدة الوطنية للمقاومة              
كيف يمكن أن يكون كـل ذلـك وغيـره دعمـا            ... العراقية لالحتالل األميركي للجار العراقي المسلم،       

  ه في خطابه؟ الفلسطيني والعربي واإلسالمي الذي تحدث نجاد عن" الصمود"ل
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إن عملية التهجير القسري الجديدة التي يتعرض الالجئون الفلسطينيون في العراق لها منذ سقوط بغـداد                
في أيدي قوات الغزو األميركي، كانت نتيجتها حتى اآلن تفكيك جاليتهم وتشتيتها في مناف جديدة تتوزع                

وأرحامهم المتقطعة أي قاسـم مـشترك   على الجهات األربع للكرة األرضية دون أن يجمع بين أوصالهم           
سوى أن هجرتهم الجديدة دفعت بشتاتهم المتجدد مسافات أبعد عن الوطن، بأيد محسوبة على إيران بينما                

  ". يتفرج"االحتالل األميركي 
ويلفت النظر هنا أن االحتالل األميركي الذي تستقبل بالده عشرات اآلالف من المهـاجرين الـشرعيين                

 سنويا والمسئول األول والرئيسي عن عملية التهجير لم يحرك سـاكنا حتـى لعـرض                وغير الشرعيين 
مساهمة رمزية في تخفيف معاناة المهجرين مجددا، بينما الجار اإليراني األقرب للعراق واألعلى صـوتا     

، حسب المصطلحات األميركية واإلسرائيلية، في الدفاع عن الفلسطينيين لم يجـد سـببا              "تطرفا"واألكثر  
كافيا بدوره للمساهمة في تخفيف النتائج المأساوية لعملية التهجير التي تنفذها امتداداته األمنية والسياسية              
في العراق، خصوصا وأن الجيران المباشرين اآلخرين لديهم حججهم لالستنكاف عن أي مساهمة كهذه،              

كيك جاليتها الفلـسطينية،    م مسوغات تف  ١٩٩١-١٩٩٠فالكويت التي وفرت لها حرب الخليج الثانية عام         
لالجئين في العراق، ال يتوقع منها أن تعيـد         " الشقيقة"منها آنذاك إلى الجالية     " الغزاوي"التي انضم الجزء    

تجميع هذه الجالية، بينما سوريا واألردن المتخمتان باستضافة الالجئين الفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين            
  . يعاب حدها األقصىتحتجان ببلوغ قدرتهما على االست

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

م، هي الرحم التي ولدت فيها االنتفاضـة        ١٩٦٧الفلسطيني داخل ذلك الجزء، الذي احتله العدو ذاته عام          
األولى في ثمانينات القرن العشرين الماضي، ثم االنتفاضة الثانية أوائل القرن الحادي والعشرين الحالي،              
بينما ما يزال الشتات الفلسطيني داخل دولة االحتالل نفسها يقض مضاجع هذه الدولة في نضاله المستمر                

  .  العنصري ومن أجل الحرية والمساواةمنذ ستين عاما ضد التمييز
لذلك كان الشتات الفلسطيني داخل الوطن وخارجه مستهدفا دائما للتفكيك والمزيد من التـشتيت، بهـدف                
تذويبه، فدولة االحتالل، حتى قبل أن تنجح الثورة الفلسطينية المعاصرة في تحويل الالجئين إلى مقاومين               

مجمعات شتاتهم من مخيمات الجئين إلى معسكرات مقاومين، سعت         من أجل الحرية والعودة وفي تحويل       
التي يمثلها، ألنها تعتبر استمرار     " قضية الالجئين "دائما إلى تصفية القضية الوطنية لهذا الشتات، وتصفية         

في حد ذاتها،   " الحالة"اللجوء كحالة إنسانية واقتصادية وسياسية، مصدر خطر يهدد أمنها، أوال، ألن هذه             
ن أن تتطور كلما سنحت لها الظروف إلى حالة مقاومة وطنية، وثانيا، ألنها حالة سياسـية سـتظل                  يمك

مصدرا للضغوط الخارجية عليها، وثالثا، ألنها حالة إنسانية ستظل تؤرق الضمائر الحية في العالم كافـة                
  . وتشكك في األسس األخالقية التي قامت عليها هذه الدولة

تالل اإلسرائيلي سعت في وقت مبكر عبر القوى العظمى البريطانية والفرنـسية            وليس سرا أن دولة االح    
للـشرق  "الالجئين الفلسطينيين في الحيـاة االقتـصادية والـسياسية          " دمج"واألميركية، التي أنشأتها إلى     

في أوائل خمسينات القرن الماضي، وهي ما زالت حتى اآلن تسعى إلى حـث وكالـة غـوث                  " األوسط
" تـشغيلهم "الالجئين من خالل    " توطين"التابعة لألمم المتحدة على     " أونروا"جئين الفلسطينيين   وتشغيل الال 

  . األونروا ونقل مسؤولياتها إلى المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة" حل"بانتظار 
  : ـ معياران لتحديد المسئولية

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

، إنما كانت وما تزال تسعى إلى الهدف نفـسه          ١٩٦٧لالجئين تستوعبهم في األراضي التي احتلتها عام        
. للـصراع العربـي اإلسـرائيلي     " سلمية"ق ألي تسوية سياسية     وهو تصفية قضيتهم كأساس وشرط مسب     
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للباحث زياد الشولي، التـي نـشرها الموقـع         " مشاريع التوطين وحق العودة   "يمكن العودة إلى دراسة     (
ـ  سبتمبر الماضـي، السـتعراض     /  أيلول   ٢٠في  " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "اإللكتروني ل

  ). سريع لهذه المشاريع
ـ          في ه  الفلسطينية في  " حالة اللجوء "ذا السياق فقط، يمكن فهم عملية التهجير والتفكيك والتشتيت الجارية ل

العراق، والتي ال تعترف بها أونروا، وفي هذا السياق أيضا يصبح مـن األسـهل تحديـد المـسؤولية                   
ف القوى السياسية   والمسئولين عن هذه العملية، وفي هذا اإلطار كذلك يصبح من األيسر الحكم على مواق             

العراقية والعربية واألجنبية وأيضا الفلسطينية من قضية الالجئين الفلسطينيين، كما يصبح متاحا كـشف              
  . أي تناقض بين النوايا المعلنة لهذه القوى وبين أفعالها بغض النظر عن صدق أو كذب هذه النوايا

را للحكم على مواقف كل األطراف المعنيـة،        ومن هذا السياق، ينبثق سؤاالن، تمثل اإلجابة عليهما معيا        
هل يقـود   : الراهنة في العراق بخاصة، أولهما    " حالتهم"سلبا أو إيجابا، من قضية الالجئين، بعامة، ومن         

الموقف إلى تقريب أو إلى إطالة المسافة التي تفصل بين الالجئين وبين وطنهم، وثانيهمـا، هـل يقـود                   
  الة اللجوء أم يقود إلى إضعافها وتفكيكها وتشتيتها؟ الموقف إلى تصليب وتماسك وصمود ح

إن اإلجابة على هذين السؤالين تدين كل األطراف المعنية بالمحنة الراهنة لالجئـين الفلـسطينيين فـي                 
  . العراق بال استثناء

مية وال استثناء أيضا لمنظمة التحرير وسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها وكذلك لحركة المقاومة اإلسـال              
، التي تربط الطرف األول استراتيجيا      "السالم"، ألن الطرفين لم يستثمرا استثمارا جادا ال عالقات          "حماس"

التي تربط الطرف   " المقاومة"و" الممانعة"مع األطراف الدولية والعربية المقررة في العراق، وال عالقات          
القطر العربي المحتل، سواء لكي تحـول دون        الثاني بدول الجوار العربية واإلسالمية الفاعلة ميدانيا في         
  . عملية التهجير أو الحتواء المضاعفات اإلنسانية لهذه العملية

في يوم األربعاء الماضي، عقد عزام األحمد مؤتمرا صحفيا في رام اهللا عرض خالله الدور الذي قامت                 
 زال الالجئون الفلسطينيون إلى     به المنظمة والسلطة في احتواء مضاعفات عملية التهجير الجديدة التي ما          

م، واتسم عرضه بلهجة دفاعية عن المنظمـة        ٢٠٠٣م، يعيشون محنتها منذ عام      ١٩٤٨العراق منذ عام    
والسلطة، نافيا أي تقصير عنهما، لكنه في الوقت نفسه، ترك السؤال الرئيسي عمن هـو المـسئول دون                  

 يلمح دون أن يصرح بأسماء المـسئولين عـن          إجابة صريحة شافية، واكتفى بالتعميم الدبلوماسي، الذي      
  . تفكيك الجالية الفلسطينية في العراق وتشتيتها

نقل عزام األحمد عن القيادات العراقية التي التقاها وفدان فلسطينيان ذهبا إلى العراق خالل العام الحالي،                
ين، أسعد عبد الـرحمن،     أحدهما برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسئول عن ملف الالجئ          

ـ              " العجـز "والثاني برئاسة مستشار الرئيس عباس لألمن الوطني جبريل الرجوب، تذرع هذه القيادات بـ
حتى عن حماية مواطنيهم العراقيين، وكان الرئيس جالل طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود              

  .  من القيادات التي التقاها الوفدانالبرزاني ورئيس المجلس اإلسالمي األعلى عبد العزيز الحكيم
وال بد أن يعزز تذرع القيادات العراقية بالعجز تصريح انطونيو غوتيريس المفـوض الـسامي لألمـم                 
المتحدة لشؤون الالجئين، يوم الجمعة الماضي، بأن الالجئين العراقيين الفارين من الصراع واالضطهاد             

 مليون مهجر داخل العراق نفسه، دون أن يـتمكن          ٢,٢ومنهم  في بالدهم تتقطع بهم السبل بشكل متزايد،        
  . العالم أو قياداتهم من مد يد العون لهم

العام هذه بقوله في مؤتمره الصحفي إن ما تعانيه الجالية الفلسطينية هـو             " العجز"وقد عزز األحمد فكرة     
ات الحاليـة للعـراق، فـي       جزء من حالة عامة، غير أن دبلوماسيته التي استهدفت تجنب استعداء القياد           

محاولة واضحة لتفادي خلق المزيد من األعداء لمواطنيه، قد خانته عندما قال إن استهداف الفلـسطينيين                
  . فيه من قبل قوى طائفية لها ارتباطات خارجية" العروبة"في العراق هو جزء من استهداف 
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لنسبة لقضية الالجئين بعامة، فإن الواليـات       غنية عن البيان با   " األولى"وإذا كانت المسؤولية اإلسرائيلية     
في الحالة العراقية بخاصة، ألنها القوة المحتلة في العـراق،          " األولى"المتحدة األميركية تتحمل المسؤولية     

لحل قضية الالجئين مع الموقـف اإلسـرائيلي،        " رؤاها"فواشنطن التي كانت دائما تتطابق وتتساوق في        
رصة عملية سانحة لتوفير الشروط الموضوعية لوضع هذه الرؤى موضـع           وجدت في احتاللها للعراق ف    

  . التطبيق
وقد ذكر عزام األحمد، على سبيل المثال، أن االعتداءات على حي البلديات الفلسطيني في بغداد كانـت                 

  ! وما زالت تجري تحت سمع وبصر قاعدة عسكرية أميركية، تبعد عن أقرب بيت فيه خمسين مترا
، أوال ألنها القوة النافذة الثانية في العراق بعد األميركيان، وثانيا ألن القوى             "ثانية"ن مسؤولية   وتتحمل إيرا 

السياسية المحسوبة عليها ومليشياتها كانت هي األداة المباشرة المسئولة عن المحنة، وثالثا ألن الحكومـة               
غيـر  "ران من أوائـل الـدول       لها، كانت طه  " صديقة"العراقية التي نشأت في ظل االحتالل هي حكومة         

، التي تعترف بشرعيتها وتدعمها، وهذه الحكومة والقوى السياسية المؤتلفة فيها والمليشيات التي             "المحتلة
  ". الثالثة"تستظل بها هي المسئولة 

فـي  " الرابـع "وتتحمل دول الجوار العربي، أيا كان اصطفافها في الصراع اإلقليمي الـدائر، الترتيـب               
بعد أن عجزت دون أسباب مقنعة عن استيعاب بضع مئات من الالجئين لن يقدموا أو يؤخروا                المسؤولية  

، لكـي   "الوافدة"في مئات اآلالف الذين تستضيفهم هذه الدول من الجئي فلسطين، أو من العمالة األجنبية               
ـ     " تبادر" ضافتهم ـ كما قال األحمد ـ دول مثل البرازيل وتشيلي وكندا والـيمن والـسودان، إلـى است
  ! على مسافات أبعد عن وطنهم" مشتتين"

وتتسارع حاليا التحضيرات لعقد مؤتمر الخريف الدولي الذي قال الرئيس األميركي جورج بـوش إنـه                
في الصراع العربي اإلسرائيلي، والذي تقول إدارته إنها ستدعو إليـه     " سالم شامل "يستهدف التوصل إلى    

 األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي وروسـيا، إضـافة إلـى الواليـات             اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم    
 دولة عربيـة  ١٢و" الرباعية"المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي غير األعضاء في          

أعضاء في لجنة متابعة مبادرة السالم العربية وإسبانيا واليونان ممثلتين لدول المجموعـة المتوسـطية،               
يس الفلسطيني إنه يريد توجيه الدعوة لحضوره أيضا إلى الهند والبرازيل وإندونيسيا وماليزيا             ويقول الرئ 

  . وتركيا لتمثيل الدول اإلسالمية وحركة عدم االنحياز
  : ـ مرجعيات خطيرة على الالجئين

الولي وهذا المؤتمر إن انعقد سينعقد في إطار عملية للسالم انطلقت أصال في إطار قراري مجلس األمن                 
بعامة ولم يكن غياب أي إشارة      " حل عادل لمشكلة الالجئين   "، وينص أولهما على إشارة إلى       ٣٣٨ و ٢٤٢

من البلدان العربية،   " الالجئين اليهود " إلى الالجئين الفلسطينيين تحديدا سهوا بل مقصودا لكي يشمل الحل         
ريف لن يتمخض عن أي حـل عـادل         كما تقول إسرائيل، وبالتالي فإن من المؤكد تقريبا، أن مؤتمر الخ          

  . لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، إال إذا حدثت معجزة في زمن تصنع فيه الشعوب األحداث ال المعجزات 
لذلك تجد قيادة الرئيس عباس نفسها أسيرة لهذه المرجعية، مضطرة للتعامـل معهـا، وسـط ضـغوط                  

، وضغوط رفض شعبي فلسطيني واسع لهذه        إسرائيلية معلنة أخرى لمؤتمر الخريف     –مرجعيات أميركية   
المرجعيات، تدفع هذه القيادة إلى الوقوف على خط فاصل غامض غير دقيق بين االسـتحقاقات الدوليـة                 

  . وبين الخطوط الحمر للثوابت الوطنية الفلسطينية
ية الذي يسعى بوش إليه يبدأ في مؤتمر الخريـف بإحيـاء عمليـة الـسالم الفلـسطين                " الشامل"والسالم  

، كما أعلنها رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحريـر صـائب            "الفلسطينية"اإلسرائيلية ومرجعياتها   
عريقات بعد قمة عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في القدس في الثالـث مـن الـشهر                  

ألميركي جورج  خارطة الطريق ورؤية الرئيس ا    : "مايو الماضي، هي  / الجاري، وهي السادسة منذ أيار      
  ". بوش ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية
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بوش هي رسالة الضمانات التي بعثها الرئيس األميركي لرئيس الـوزراء           " رؤية"فإذا كانت المرجعية ل   
ـ    ٢٠٠٤أبريل  /  نيسان   ١٤اإلسرائيلي السابق أرييل شارون في       وعد بلفور  "، التي وصفها الفلسطينيون ب

، ألنها تستبعد حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وكذلك انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي إلى              "الثاني
م، وتعتبر تفكيك المستعمرات االستيطانية اليهودية الكبرى أمرا        ١٩٦٧يونيو  / حدود الرابع من حزيران     

حل عادل  "الفلسطينيين هي   ، وإذا كانت مرجعية مبادرة السالم العربية لحل قضية الالجئين           "غير واقعي "
، فإن المسوغات الموضوعية تكون حينئذ واضحة       ١٩٤قرار األمم المتحدة رقم     " تنفيذ"وليس  " متفق عليه 

تماما ومفهومة للقلق والمعارضة الواسعة لمؤتمر الخريف المقبل في أوساط مجتمع الشتات الفلـسطيني              
  . المحتلفي المنافي الخارجية وفي مخيمات اللجوء داخل الوطن 

يوليو الماضي،  / تموز ٢٧اإلسرائيلية، في مقابلة نشرت في ملحق السبت        " معاريف"عندما سألت صحيفة    
، يعني أنه لن يفـرض      "حل متفق عليه  "عما إذا كان يوافق على تفسير كثير من اإلسرائيليين، بأن عبارة            

ركم علـى اسـتيعاب ماليـين       ال أحد يستطيع إجبـا    : "على إسرائيل إدخال الجئين دون موافقتها، أجاب      
إذن ما  : وسئل". الالجئين، ولكن من جهة أخرى ال يمكن إجبار ماليين الالجئين على التنازل عن حقوقهم             

ال : "وما هو هذا الحـل؟ فأجـاب      : وسئل مجددا ". يتعين علينا أن نجد حال خالقا     : "العمل؟ فرد أبو مازن   
  ". تطرح في الوقت المناسبمعنى اآلن للحديث عن هذا، لدي أفكار، ولكنها س

إن الذهاب إلى مؤتمر الخريف على أساس هذه المرجعيات، مقرونا بتصريحات نـسبت إلـى الـرئيس                 
الفلسطيني يؤيد فيها، أن إسرائيل دولة يهودية لكل يهود العالم ال دولة لكـل مواطنيهـا، يفـسر القلـق                    

م، كما  ١٩٦٧وفي األراضي المحتلة عام     المحموم الذي حرك قطاعات واسعة نخبوية وشعبية في المنافي          
م، داخل دولة االحتالل نفـسها،      ١٩٤٨في أوساط مليون وربع المليون فلسطيني من الصامدين منذ عام           
، لتأكيد الحق الفلسطيني الوطني     "العودة"للمعارضة واالحتجاج وتوقيع عرائض الرفض وتنظيم مؤتمرات        

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إذ سجلها، على سبيل المثال ال         والفردي في العودة، وهذا حراك لم يفت حتى         
أكتوبر الجاري، بقولـه    / الحصر، داني روبنشتاين في مقالة نشرتها هآرتس في األول من تشرين األول             

إن الفلسطينيين سيعارضون هذا التوجه، مما يعطي حجة جديدة ألعداء الـسالم فـي مؤسـسة الحكـم                  
لقول إن قيادة عباس أضعف من أن تستطيع الوفاء بتنفيذ أي اتفاقيـات يـتم               اإلسرائيلية، ممن يروجون ا   

  . توقيعها كذريعة تسوغ لهم التنصل من الدخول في أي عملية سالم جادة
وربما يتلخص قلق الشتات الفلسطيني في الرسالة المفتوحة التي بعثها، إلى الرئيس محمود عباس ورئيس               

ـ   المجلس الوطني الفلسطيني سليم ال     ، ورئيس لجنة متابعة هذا     "مؤتمر حق العودة  "زعنون، المنسق العام ل
المؤتمر، سلمان أبو ستة، ونشرت على نطاق واسع األسبوع الماضي، إذ رفض فكرة االستفتاء على أي                

إنه ال يجوز االستفتاء علـي الحقـوق غيـر القابلـة            : "اتفاق يتوصل إليه عباس مع اإلسرائيليين، بقوله      
، ودعـا   "يها أن االستفتاء في مناطق محدودة ال تشمل كافة الشعب الفلسطيني ال عبرة به             للتصرف، وثان 

عباس إلى إحياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لوضع المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسـرائيلية فـي    
ـ               الـدعوة إلـى    "إطارها الصحيح، مفاوضات مع الشعب وليس مع السلطة الوطنية فقط، كما طالبـه بـ

المجلس هو صاحب السيادة في الحفاظ      "، ألن   "تخابات لمجلس وطني جديد يمثل عشرة ماليين فلسطيني       ان
الـذهاب  "وأضـاف أبـو سـتة أن        ". على الحقوق الفلسطينية، وقبول أو عدم قبول أية صيغ لالتفاقات         

ل بـسرعة  الفلسطيني إلى مؤتمر الخريف، ال بد أن يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، وهذا يقتضي العم         
بعيدا عن أية شروط مسبقة تغلق باب الحـوار         ... وجدية، من أجل حل اإلشكال القائم بين رام اهللا وغزة         

  ". والحل
التوجه اإلسرائيلي األخير، الذي يريد إعادة صياغة شعار إنشاء         "لكن التركيز الرئيسي للرسالة، كان على       

، بالقول إن الهدف هو اعتراف متبادل جديد بدولـة          دولتين، دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اإلسرائيلية      
إن هذه الصيغة خطيرة جدا، وال بد أن نرفـضها          … ) الوطن القومي اليهودي  (إسرائيل علي أساس أنها     
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، ألن هـذه    "فلسطينيا وعربيا، وننتظر موقفا رسميا واضحا بشأنها، بحكم أنكم تعرفون خطورتها بالتأكيد           
  : الصيغة
ا فلسطينيا وعربيا بإسقاط الحق العربي في فلسطين، واالعتراف بما يزعمـون أنـه              تتضمن إقرار : "أوال

  ، "حق يهود العالم التاريخي أو التوراتي بأرض فلسطين، حسب الرواية الصهيونية المختلقة للتاريخ
، هذه الصيغة تنقض نضال الفلسطينيين داخل إسرائيل، الذين يسعون إلي الحفاظ علي كيـانهم             "ثانيا، ألن   

التي ينادي بها   ) الترانسفير(ونيل حقوقهم الطبيعية كمواطنين فوق أرضهم، وتبرر تطبيق خطط الترحيل           
  ، "كثيرون في إسرائيل

مستوي االعتـراف   : هذه الصيغة تلغي طوعاً حق العودة لالجئين الفلسطينيين على مستويين         "ثالثا، ألن   
ن ألي مسؤول فلسطيني أن يتحمل تبعاته أمـام         وهذا عبء تاريخي ال يمك    . بالحق، ومستوي تنفيذ الحق   

  ، "الشعب وأمام التاريخ
، الذي أعلنت بموجبه دولة إسرائيل، ال يقر بذلك، ألنه ال يقر إنـشاء              ١٨١قرار التقسيم رقم    "رابعا، ألن   

ولذلك، فإن الفصل الثاني والثالث من قرار التقسيم يحتوي علي بنـود            . دولة علي أساس ديني أو عرقي     
وعلي هذا األساس كان قبـول  . ة تكفل الحقوق السياسية والدينية والثقافية لألقلية في دولة األكثرية        واضح

، أي عـودة    ١٩٤ باإلضافة إلـى قـرار       ١٨١إسرائيل عضوا في األمم المتحدة مشروطا بتطبيق قرار         
  ".  في حماية األقلية١٨١الالجئين إلى ديارهم التي طردوا منها خالفا لنصوص قرار 

مـع  " االتفـاق "ما يعطي بعدا إستراتيجيا نوعيا في سياق حركة الرفض الفلسطينية الواسـعة لفكـرة               وم
الفلسطينية " حركة أبناء البلد  "، الذي اقترحته    "مؤتمر العودة والبديل الديمقراطي   "إسرائيل على حق العودة     

اعتبار فلـسطين   ) ٢(دم،  ، أن حق العودة حق مقدس ال يسقط بالتقا        )١(داخل إسرائيل نفسها، على أساس      
اعتبار أرض فلسطين جـزءا مـن الجغرافيـة         ) ٣(التاريخية وحدة جغرافية واحدة غير قابلة للتجزئة،        

  . إقامة النظام الديمقراطي على أرض فلسطين) ٤(العربية، 
١٣/١٠/٢٠٠٧مجلة العصر   

  
  :كاريكاتير .٤٤
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