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 أبو مازن في بيروت بعد نجاحه في دمشق
عباس وصل الى بيروت امـس، والتقـى رئـيس          أن  : بيروتمن   9/7/2005شرق األوسط   ال نشرت

واكد قدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الوضع األمني في غزة بعد االنسحاب جازماً بـان               . الجمهورية
 وافاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية ان اجواء محادثات لحـود          . الهدوء الكامل سيحصل قبل االنسحاب    

وقد شدد لحود خالل اللقاء على ضرورة ان يساهم الفلسطينيون          . وممتازة كانت اخوية وودية     عباسـ  
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 لبنان، في تعزيز األمن واالستقرار فيه، وعدم تمكين اي طرف مـن اسـتغالل واقـع                 فيالموجودون  
اما عباس نفى ان يكون تم بحث       . الشعب الفلسطيني ومخيماته في لبنان من اجل استهداف هذا االستقرار         

نحن : وقال. 1559ح المخيمات الفلسطينية وفق الشق المتعلق بهذا االمر من القرار           موضوع تسليم سال  
والقانون اللبناني يطبق علينا كما يطبـق علـى اي شـخص            . ضيوف في لبنان، وضيوف مؤقتون فيه     

واكد انه في حال قررت الدولة اللبنانية سحب سالح المخيمات فان حركة فتح             . موجود على هذه االرض   
انا امثل الشعب الفلسطيني وانا منتخب في الداخل من الشعب          : واعلن. صائل الفلسطينية ستلتزم  وكل الف 

وعندما اتكلم، فإن ذلك يكون باسـم جميـع         . الفلسطيني، لكنني رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ايضاً      
  . الفلسطينيين
ر فلـسطينية رأت فـي   مـصاد أن  :فاطمة حوحو عن مراسلتها 9/7/2005 المستقبل اللبنانية  وذكرت

زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الثانية الى لبنان وعلى رأس وفد رفيع المستوى، تأكيـدا                
لالهمية التي يوليها الجانب الفلسطيني من اجل عودة العالقات الطبيعيـة فـي مواجهـة االسـتحقاقات                 

موضوع الحقوق المدنيـة الفلـسطينية       ان البحث تطرق ايضا الى        المصادر واوضحت .االقليمية المقبلة 
وضرورة رفع الحصار عن المخيمات كي ال تكون بؤرا للبؤس والحرمان الذي يولد مشاعر متطرفـة،                

ووصفت هـذه المـصادر      .وبالتالي فان هذا االمر ال يخدم احدا والبد من رفع المعاناة عن الفلسطينيين            
ة الفلسطينية، وهي تضامن مع لبنان في هـذه المرحلـة           الزيارة بأنها زيارة تعيد الحياة الى الديبلوماسي      

حيث ال يزال جزء من ارضه محتال، وللتأكيد ايضا على تمسك الفلـسطينيين بحـق العـودة وعـودة                   
  . العالقات الديبلوماسية من خالل المرجعية الرسمية الفلسطينية

د عبـاس ان القـرار      يك تأ :بيروت جودت صبرا  عن مراسلها من     9/7/2005 الوطن العمانية    وأضافت
وقال بعد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ان الـشعب          .  يعني الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني     1559

الفلسطيني والسلطة يقفان الى جانب الشعب اللبناني في قراره ومع الحكومة اللبنانية بقرارها وبطريقـة               
  . لبناني بالشكل الذي يضمن مصالح الشعب ال1559تنفيذ القرار 

 عباس أن فتح سفارة فلسطينية في بيروت يبحث على نار هأعلنما  إلى 9/7/2005 السفير وأشارت
وفيما تفادى تحديد موعد لفتح السفارة الفلسطينية في بيروت كشف مصدر مطلع للسفير ان . هادئة

على سؤال بشأن رداً  ،دمشققال، قبيل مغادرته كان عباس و. المسألة تتعلق ببضعة أسابيع ال أكثر
موقف حماس والجهاد من المشاركة في الحكومة الفلسطينية ان صيغة الحكومة ربما ال تكون مقبولة من 
هذا الطرف أو ذاك، إال أن هناك صيغاً كثيرة اخرى موجودة ومتابعة اآلن تستهدف وجود موقف 

لوصول الى ما نريده، فلسطيني موحد تشارك فيه حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل الفلسطينية ل
وتردد ان عباس كان قد تلقى نصائح من قيادات  .خاصة أن هناك استحقاقاً هو االنسحاب االسرائيلي

لبنانية بان تقتصر زيارته على دمشق بسبب الظروف التي يمر بها لبنان حاليا، خاصة بعد استقالة 
ر على الزيارة ولو اتخذت طابعا الحكومة والصعوبات التي ترافق والدة الحكومة الجديدة لكنه اص

  . بروتوكوليا خاصة لالشادة بالقرار االخير لوزراة العمل اللبنانية
عباس اعتبر سماح بيروت لالجئين  أن :بيروت، ووكاالت من 9/7/2005الخليج اإلماراتية  ونقلت

حق العودة إلى  بمزاولة عدة مهن يساعد على تمسك هؤالء الالجئين بلبنانالفلسطينيين المقيمين في 
 على تمسك بالده بتحقيق السالم العادل والدائم والشامل القائم على احترام القرارات  لحودوشدد. ديارهم

 المتعلق بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، 194الدولية ذات الصلة بما فيها القرار 
ءات لتحقيق رؤيتهما المشتركة ضمن إطار مشيرا إلى اتفاق الجانبين على مواصلة المشاورات واللقا

واستقبل رئيس الوزراء اللبناني الرئيس الفلسطيني ، وأكد  .التوافق والتفاهم الذي يسود العالقات بينهما
خالل اللقاء الحاجة إلى التضامن العربي، لما له من أهمية لكل المسائل العربية، خصوصا فيما يتعلق 

 أن القضايا العربية، وال سيما القضية الفلسطينية بأشد الحاجة إلى وشدد على. بالقضية الفلسطينية
 أن يكون حق العودة أصبح في آخر األولويات، موضحاً أن هناك قضايا عباسونفى  .التضامن العربي

المرحلة النهائية من المفاوضات التي تتناول موضوع الالجئين والحدود والمستعمرات والمياه والقدس 
 .وغيرها
بالقرار الـذي اتخذتـه الحكومـة       أن عباس نوه    : بيروت والوكاالت من   9/7/2005 البيان      في وجاء

اللبنانية مؤخراً في ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية، مؤكداً انه ترك صدى في كل أوساط الشعب الفلسطيني                
ورئيس مجلـس   في كل مكان، ال سيما هنا في لبنان، ونحن نقدم كل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية                
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قبل مغادرته دمشق أمس إن كـل       وكان عباس قد قال     . النواب ورئيس الوزراء الذين اتخذوا هذا القرار      
ما يهمنا أن يعيش الفلسطينيون حياة طبيعية وآمنة وان يكونوا قادرين على الحصول على لقمة العـيش                 

  .بين إخوانهم اللبنانيين
 مصادر بأن المـسؤول الفلـسطيني     هأوضحتما   إلى   :وتبيرمن   9/7/2005 االتحاد االماراتية    ونوهت

تجنب خالل محادثاته التطرق الى السالح الفلسطيني في المخيمات على اعتبار انه مرتبط بحق العودة،               
 االسرائيلي، غير انه المح الى ضرورة ان يشمل قانون العفو الذي            -والتسوية الشاملة للصراع العربي     

للبناني الجانب الفلسطيني السيما المسؤول الفلسطيني في لبنان سلطان ابـو           يتوقع صدوره عن البرلمان ا    
 ·.العينين الصادرة بحقه عدة مذكرات جلب واحكام غيابية بتهم تصل عقوبتها الى االعدام

 مـع رئـيس مجلـس النـواب          التقى عباسأن  : بيروتمن   9/7/2005 السياسة الكويتية    وأوضحت
اللبنانية االخرى ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان خـصوصا         باالضافة الى عدد من الشخصيات      

ويرافق عباس في زيارته التي تستمر يومين كل من امين الهندي وجبريل رجوب              .مسؤولي حركة فتح  
  .ونبيل ابو ردينة

 التقى فؤاد الـسنيورة، وزار دارة        أن عباس  :رويترز, بيروتمن   9/7/2005 األيام الفلسطينية    وبينت
  .يري، معزيا برفيق الحريري، كما زار ضريحه في وسط بيروتالحر

 أمسجرى مساء   أ،  الرئيس الفلسطيني ن  أ: بيروت من 8/7/2005 وكالة النباء الفلسطينية وفا      وافادت
وجرى خالل االتصال تبادل الحديث حيال عدد من القضايا ذات االهتمـام             .العماد عون باتصال هاتفي   

 على آخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة          عون ،عباسوأطلع   .المشترك
  .لدفع عملية السالم إلى األمام

د عباس أن سورية ركن أساسي      يأكإلى ت :  دمشق – محمد الخضر  عن مراسلها  9/7/2005 الحياة   ولفتت
د علـى القـضية     ومهم جداً لكل قضايانا القومية والتاريخية، مشيراً إلى انه لمس كل الحرص من األس             

الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وتحقيق حلمه في إقامة دولتـه               
وقال عباس في تصريحات قبيل مغادرته دمشق بعد زيارة ناجحة، ان الشعب السوري يعتبـر                .المستقلة

مة الفلسطينيين وعلـى    أن القضية هي قضيته االساسية، ومن هذا المنطلق فإن سورية حريصة على لح            
من جانبه، قال الشرع الذي كان في وداع عباس ان لقاء االسد وعبـاس               .تحقيق تقدم للقضية الفلسطينية   

كان ناجحاً للغاية، مضيفاً أن سورية كانت وما زالت نقطة التقاء لألشقاء الفلـسطينيين مهمـا تباعـدوا                  
لفلسطينية يشكل بدايـة مهمـة لـصالح القـضية          وأكد أن لقاء عباس مع قادة الفصائل ا       . ومهما اختلفوا 

 .الفلسطينية والوحدة الوطنية الفلسطينية التي نحرص جميعاً على تحقيقها حتى في الظـروف الـصعبة              
وكشفت مصادر فلسطينية عن توافق عباس وممثلي الفصائل على إجراء انتخابات المجلس التـشريعي              

  . التمثيل النسبيالفلسطيني خالل كانون الثاني المقبل على أساس
 مصادر فلـسطينية    هأكدتما   :دمشق – محمد ظروف عن مراسلها    9/7/2005 الوطن القطرية    وأوردت

وسورية أن زيارة عباس لدمشق والمباحثات الهامة التي اجراها االسد والقيادات الفلسطينية قد دشـنت               
حة ان السلطة الفلـسطينية  مرحلة جديدة واستراتيجية من عالقات التنسيق السوري ـ الفلسطيني موض 

تعهدت بعدم االقدام على اي خطوات او اجراءات جوهرية ومتصلة مباشرة بعملية السالم مع اسـرائيل                
دون التشاور والتنسيق ـ بشكل مسبق ـ مع القيادات السورية والفلسطينية وذلك حتى يتم تعزيز موقف   

 الحقوق واضافت هذه المصادر للوطن ان       المفاوض الفلسطيني ويكون اكثر قدرة على الصمود وانتزاع       
 تعهد بأن تتعامل السلطة مع الدور المصري اثناء وبعد تنفيذ خطة االنسحاب من غزة من خـالل                  عباس

البعد االمني ـ السياسي وبشكل بعيد عن مواقف الضغوط او المصالح الغامـضة وان يـتم التنـسيق     
على المحاوالت االسرائيلية الرامية الى استغالل      والتشاور على جميع المستويات من اجل قطع الطريق         

االنسحاب من غزة لتكريس احتالل الضفة الغربية وبقية االراضي الفلـسطينية المحتلـة وان يـستمر                
التعاون والتنسيق في اتجاه تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واالصرار على مـشاركة كـل الفـصائل                

ئر والصيغ المطروحة لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير والـسلطة         واالطراف الفلسطينية في الحوار الدا    
الوطنية وحسب المصادر فان الجانبين اتفقا على طي صفحة الماضي واحترام العالقـات الـسورية ـ    
الفلسطينية من لعبة التجاذبات واالستقطابات التي كانت قائمة في المرحلة السابقة وفتح آفاق جديدة امـام       

في كافة المجاالت وبما يؤدي الى تحقيق السالم العادل والشامل على جميع المسارات             التعاون والتنسيق   



 5

وقطع الطريق على اي محاولة من جانب اسرائيل الستغالل لعبة المسارات من منطلق السعي المشترك               
  .الى اقامة السالم العادل والشامل في المنطقة واعطاء االولوية لحل القضية الفلسطينية

  
  سرائيلية للتنسيق قبل االنسحابإ فلسطينية اجتماعات
ن المعابر إلى األراضي الفلسطينية ستظل      أ محمد دحالن     تصريح 9/7/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

وطمأن الفلسطينيين أن معبري رفح وكارني خصوصا لن        . مفتوحة في أثناء عملية االنسحاب اإلسرائيلي     
وجـاءت   .ا المسؤولون اإلسرائيليون أن تستغرق أربعة أسـابيع       يتأثرا بعملية االنسحاب، والتي يقدر له     

. تصريحات دحالن عقب مباحثات استمرت ساعتين مع منسق الحكومة اإلسرائيلية لعمليـة االنـسحاب             
واستطرد دحالن أن معبرا واحدا فقط سيغلق بصورة مؤقتة، وهو معبر إريز، حتى تمام االنسحاب من                

وقال إن عملية االنسحاب ستتم على ثالث مراحـل، حيـث مـن              .قطاعالمستعمرات اإلسرائيلية في ال   
المقرر أن يختار المستوطنون بين السابع عشر من الشهر الحالي وحتى السابع عشر من الشهر المقبـل                 
إذا ما كانوا سيغادرون القطاع تطوعيا، أما في الشهر الذي يلي ذلـك فـستخرج القـوات اإلسـرائيلية                   

أيلول وحتى منتصف أكتوبر تشرين أول ستنـسحب        / ومنذ السابع عشر من سبتمبر     .المستوطنين الباقيين 
  .القوات اإلسرائيلية بصورة تامة من القطاع

تم االتفـاق مـع     أنه  ل دحالن   قو: غزة–سمير حمتو   عن مراسلها    9/7/2005 الحياة الجديدة    وأضافت
لذي تم تنفيذه خالل األيـام الثالثـة        الجانب االسرائيلي على استمرار العمل في معبر رفح بنفس النظام ا          

الماضية، وبما يسمح آلالف الزوار الفلسطينيين من دخول غزة دون االنتظار على المعبر موضحا أنـه                
تم االتفاق أيضا على زيادة عدد العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط االخضر ورفع القيود المفروضـة        

دبلوماسية المقيمين في غزة اضافة الـى الـسماح بادخـال           على حركة الدبلوماسيين واعضاء البعثات ال     
  .الخبراء ورجال االعمال من الخارج الى قطاع غزة

 ان  ليـوم  مصادر امنية فلسطينية ا    هأعلنتما  :  ألفت حداد  عن مراسلته  9/7/2005 48 عرب   وذكر موقع 
 الجـانبين الفلـسطيني     اجتماعا سيعقد غدا االحد بين ضباط العمليات المركزية واالرتباط العسكري في          

 .واإلسرائيلي لالتفاق على التفاصيل الميدانية لخطة فك اإلرتباط المنوي تنفيذه في منتصف آب المقبـل              
وتوقعت المصادر االمنية ان يتم االتفاق خالل هذا االجتماع على تحديد نقاط االنتشار والتمـاس أثنـاء                 

دة لهذا الغرض بما يضمن مصالح الطرفين ويؤمن        عملية اإلخالء وتحميلها على الخرائط العسكرية المع      
  .القدرة على إنجاز المهمات المطلوبة

  
  السلطة الفلسطينية تدعو الفصائل إلى التزام التهدئة 

 دعت وزارة الداخلية الفلسطينية كل القوى والفصائل الفلـسطينية إلـى تحمـل    :غزة ـ ماهر إبراهيم 
ي بيان أمس من خطورة ما يحدثه إطالق القذائف والصواريخ          وحذرت ف . مسؤولياتها وااللتزام بالتهدئة  

التي وصفتها بالطائشة التي تسقط بين منازل الفلسطينيين وتصيب األطفال والنساء اآلمنين في منـازلهم               
ونبهت المصادر إلى أن حالة العبث غيـر    .وتلحق خسائر مادية يتحملها المواطنون الفلسطينيون وحدهم      

موعة هنا أو هناك من شأنها أن تضاعف الخسائر المادية والبشرية فـي صـفوف      المسؤولة من قبل مج   
  . المواطنين الفلسطينيين

  9/7/2005البيان  
  

  قريع يستنكر اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق
وقال في بيـان صـحفي امـس ان          . استنكر احمد قريع خطف واغتيال السفير ايهاب الشريف        :رام اهللا 

مواقف مصر ال تستحق منا سوى الثناء والشكر على ما قدمته لكل االشقاء العرب، ولمناصرتها شعبي                
وال ننسى اهتمام مصر بمحاوالتها المستمرة الحالل       . العراق وفلسطين طوال سني محنة هذين الشعبين      

نا الفلـسطينية   السالم في المنطقة وهي لم تتوان يوما عن تقديم كافة اشكال الدعم واالحتـضان لقـضيت               
واضاف ان الشعب والقيادة والحكومة الفلسطينية تلقت الخبر بـذهول،           .ولكافة القضايا القومية والعربية   

وان الشعب الفلسطيني يعزي شقيقه المصري بخسارة رجل من اعمدة السالم في المنطقة وعلـى هـذا                 
  .الشكل

  9/7/2005الحياة الجديدة 
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  المجتمع الفلسطيني تأتي في سياق تشويه صورة الشعب الفلسطينيالجرائم التي تقع داخل : المصري

أكد مشير المصري، أن الجرائم التي تقع داخل المجتمع الفلسطيني تأتي في سياق فرض أمٍر واقٍع يشوه 
من يتحمل المسؤولية ذلك : صورة الشعب الفلسطيني وإحداث إرباك ال يخدم سوى االحتالل، وقال

 وفر مناخا وأرضية مناسبة لجرائم القتل والنهب والسرقة، وهي األجهزة األمنية الفلتان األمني هو من
وأشار  .التي بادرت بتشكيل فرٍق لتقتل هنا وتنهب هناك، وتسيطر على أراضي وأموال في مكان آخر

المصري، الذي كان يعقب على حادثة خطف واغتيال ضابط المخابرات عبد اهللا اللوح في غزة أمس، 
ب األمني الحادث في الساحة الفلسطينية أضحى واقعاً خطيراً يعاني منه المواطن الفلسطيني إن التسي

 .الذي أصبح مهدداً في حياته وماله وفي كل شيٍء أمام عصابات اإلجرام
9/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  القضايا التي اتفقنا عليهاعبارات التحذير التي أطلقْتُها كانت رداً على مماطلة عباس حول : الزهار .د

 الزهار، أكد أن عبارات التحذير التي أطلقها كانت رداً على مواقف عباس والتي وصفها .دأن 
إننا اتفقنا على العديد من األمور مثل تحديد الجولة الثالثة النتخابات : ة والتسويف، حيث قالبالمماطل

م والسالمة األمنية وغيرها ولم يكن هناك التزام بل البلدية والتشريعي ونسبة التمثيل الجغرافي والقوائ
وقال في حديٍث معه أجرته وكالة أنباء معا ونشرته على موقعها على  .تفرد بالقرار من عباس وفتح

ثم قال إن فتح . طبعاً ال! أن توافق؟! أن تستكين ؟! في ظل ذلك ما المطلوب من حماس؟: اإلنترنت
وحول الموقف من حكومة الوحدة الوطنية علق  .اية الناس من رب العبادتعتبر نفسها فوق النقد وهي غ

الزهار بأن هذا الموضوع هو لعبة عالقاٍت عامة من فتح لن تمر علينا، فهذه الحكومة هي للخالص .د
من أزمة فتح الداخلية وال تُحل إال بانتخابات، وكيف ندخل حكومةً عمرها لن يتجاوز شهوراً عديدة 

لذلك كان البديل مشروعاً قدمته حماس لعباس الذي رفضه وأنا كنت !!  مسؤولية المرحلة؟نتحمل فيها
أعرف ماذا ستقول فتح ها نحن عرضنا الوحدة وحماس هربت من المسؤولية وال تريد أن تتحمل معنا 

  .أعباء المرحلة مع العلم أنه من المفروض أن نذهب النتخاباٍت خالل ثالثة شهور
9/7/2005 يني لإلعالم المركز الفلسط  

 
   تقصف مستعمرة نتساريمسرايا القدس

 على 1أعلنت سرايا القدس، في بيان لها أنها قصفت أمس مستعمرة نتساريم بتسعة صواريخ قدس 
وجاء في البيان أن الصواريخ سقطت داخل المستعمرة، وسمع دوي االنفجارات داخلها، ورد . دفعتين

ر، مشيرا إلى أن منفذي هذه العملية عادوا بسالم، على الرغم من التحليق الجيش اإلسرائيلي بإطالق النا
  ب.ف.أ. المكثف لطائرات االستطالع اإلسرائيلية

9/7/2005الخليج اإلماراتية   
 

  إصابة أربعة جنود إسرائيليين في إنفجار عبوة ناسفة 
بجراح في إنفجار عبوة ناسفة أفادت مصادر إسرائيلية أن اربعة جنود من الجيش اإلسرائيلي قد أصيبوا 

وجاء أن العبوة قد انفجرت لدى مرور سيارة عسكرية إسرائيلية بالقرب من معبر .جنوب قطاع غزة
بيد أن المصادر . صوفا جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود بجراح وصفت بأنها خفيفة

ومن .سوروكا في بئر السبع لتلقي العالجاإلسرائيلية أشارت إلى أن أحد الجنود تم نقله إلى مستشفى 
جي على جيب .بي.جهتها قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان مقاومين فلسطينين اطلقوا قذيفة آر

وقال الشهود ان .عسكري اسرائيلي كان يمر شرق معبر صوفا ما أدى الى إصابته إصابة مباشرة
تبين فيما بعد ان االنفجار الذي استهدف سيارات اسعاف وطائرات هليوكبتر وصلت الى المنطقة و 

وأعلنت كتائب شهداء االقصى الذراع العسكري لحركة .اآللية العسكرية ادى الى إصابة عدد من الجنود
  .فتح مسؤوليتها عن هذه العملية

8/7/2005 48عرب   
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  جرائم االحتالل ستدفع مقاتلينا للرد في أية لحظة: قيادي في كتائب االقصى
 عاما من مخيم بالطة إن تواصل جرائم جيش 28دي في كتائب شهداء األقصى عالء سناقرة قال القيا

االحتالل بحق شعبنا وخاصة في نابلس ومخيم بالطة ستدفع مقاتلي الكتائب في أية لحظة إلى الرد على 
ي وأشار في حديث لـالحياة الجديدة إلى أن قيادة الكتائب أصبحت ف.هذه الجرائم بشكل مميز وقوي

موضحا بأنه ال يمكن لرجال ،وضع محرج مع مقاتليها في ظل جرائم وممارسات االحتالل اليومية 
المقاومة الذين أعلنوا تأييدهم لقرارات القيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس أن يبقوا 

 استمرار الحصار مكتوفي األيدي أمام قيام قوات االحتالل بقتل األطفال والنساء والشبان إلى جانب
  .واالعتداءات ومختلف أنواع الخروقات اإلرهابية االحتاللية بحق محافظة نابلس

  9/7/2005الحياة الجديدة 
 

  ] 2 من 1[واقعهم االجتماعي واالقتصادي و.. منح الفلسطينيين حق العمل 
  تحقيق مارلين خليفة

فالمهن الخمسون التي رفع حظر . ضعا قائماًلم تأت مذكّرة وزير العمل األخيرة بجديد اال انها تشرع و
لكن المذكّرة أحيت هاجس التوطين في . العمل فيها يمارسها فلسطينيو لبنان بالسر وبرضى اللبنانيين

مرحلة انتقالية ترسم مستقبل لبنان، فأين الخطّّ الفاصل بين منح الالجئين حق االرتزاق بكرامة وبين 
 هم؟كسر حلمهم في العودة الى أرض

... اذهبي من هنا أيتها الصحافية: كان الولدان يصرخان بحدة ويلوحان بأيديهم السمراء النحيلة بغضب
 ....هيا... هل تصورين القمامة لعرضها في صحيفتك للشماتة؟ اذهبي من هنا بسرعة

نة،  لكن أن أمر مزعج أن تخرج من مكان ما مطرودا من طفلين ال يتجاوز عمرهما السابعة أو الثام
 .يحدث لك ذلك بعد جولة في مخيم شاتيال فاألمر طبيعي

منذ الطفولة يكتسب الفلسطيني في لبنان شعورا بالدونية وإحساسا عميقا باالضطهاد، وبأن اآلخر يستغّل 
الولدان . مأساته في العيش، ال بل يصنع تلك المأساة لالنتقام من ماض ما ولمحو أي مستقبل مزدهر له

 .صغيران في مخيم شاتيال لم يشذّا عن القاعدةال
رغم حسن النية الذي تحمله المذكّرة األخيرة لوزير العمل في الحكومة المستقيلة طراد حماده والتي 

 مهنة، إال أن حسن النيات لم تكتمل صورته إذ لم 50سمحت للفلسطينيين بعد طول حظر بممارسة 
حقوق النقابية، كما أن ربط األمر بالتوطين جرح هذه الشريحة من يشمل قرار الوزير المهن الحرة وال

 .الناس التي يفوق عذابها حدود الوصف، والتي يشكّل مخيم شاتيال نموذجها الصارخ بؤسا
 يقتاتون فقراً

 12ويشكّل هذا المخيم نموذجا صارخا عن حال المخيمات الـ. تضرب البطالة مخيم شاتيال بكثافة
هناك عند أطراف المدينة في مخيم تهندسه . المتشابهة كلّها بحاالت الفقر ومشاهد الفاقة والعوزالباقية و 

 ألفا تتوزع جنسياتهم بين سورية 17 فلسطيني فيما عدد السكان 12500األسالك والباطون يعيش 
لكها ويديرها وإذا كان قسم من المخيم  يشهد حركة تجارية في محاّل تمتد لمساحة طويلة يم. وسواها

تجار  سوريون في أغلبيتهم الساحقة، فإن قسما آخر سكّانه من الفلسطينيين  يقتات من الفقر والبطالة 
 .الحقيقية أو المقنّعة

األسالك المعركشة فوق سطوح الباطون واألبنية الرمادية التي اتخذت في األعوام األخيرة الطابع 
هنا .  زيادة سكّانية ملحوظة، مشهد يرسم لوحة انطباعية سوداءالعمودي عوضا من األفقي كمؤشّر الى

تعيش العائالت الكبيرة ضمن مساحات صغيرة،  والمنزل الفسيح ال يتجاوز الغرف الثالث يحشر بين 
 .جدرانها وأثاثها القليل العتيق أفراد العائلة

 دوالر، فتتراكم ديون الناس  أربعون، ألف ليرة شهريا60هنا ال يتجاوز دخل الفرد في حاالت عدة الـ
في الدكاكين التي تشكّل مورد رزق لكثيرين، وغالبا ما يمزق الصراخ وصيحات الوعيد  بين التجار 

 .والمدينين نقاب الملل والبؤس المستشريين
لذا، وبغية تأمين دخل يوفّر لقمة عيش بالحد األدنى، يعمد بعض سكّان المخيم الى تأجير غرفة من 

دوالراً، فينام العمال في جانب، واألم  70،  لعمال أجانب بقيمة ال تتجاوز المئة ألف ليرة شهرياالمنزل
 !والزوج واألطفال في جانب آخر، مستنبطين حال لندرة العمل
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الميسورون يشتركون في المولّد . هنا، الكهرباء مقطوعة منذ ثمانية أشهر، والمياه منذ ستّة اشهر
  ساعات يوميا، أما المدقعو الفقر فـ10ألفاً لـ الخمسة أمبير تغذّي منازلهم  60الكهربائي بقيمة 

 .يستعيرون خطّاً من خارج المخيم ويتقاسمونه مع األشد فقرا منهم
هنا المياه يمألها األطفال في دلو وينقلونها الى منازلهم، الستعمالها للجلي واالستحمام وغسل المالبس، 

 آالف ليرة شهريا، فيما يبيعون غالون مياه الشفة المكرر 10راك المياه  بكلفة ويبيع أصحاب اآلبار اشت
 .بألف ليرة

لمسة الفرح الوحيدة في هذا المخيم يمنحها األطفال اصحاب السحنات السمر، وهم كثر، رغم ثيابهم 
هم مصدرا للفرح، يبقى هؤالء ببراءت. البسيطة وأرجلهم التي ال تتمتّع إال بأحذية النايلون الملونة

حركاتهم، ألعابهم العفوية المرتجلة تثير االبتسام رغم النظرات العدائية يرسلونها الى الزائرين الغرباء، 
 .وسرعان ما تتبدد ما إن تتكلّم معهم

الى جانب أكياس القمامة المكدسة امام أبواب منازلهم يلهو هؤالء األطفال،  مما يزيد من حاالت 
 .المرض
 عيادة ألطباء متخصصين، 20 ألفا، ال يوجد اال 17 عدد السكان يبلغ زهاء - شاتيال، حيث نكررهنا في

علما أن رسم المعاينة ال يتجاوز الخمسة آالف ليرة يعجز كثر عن دفعها فيتجاوزون الطبيب الى 
 .الصيدلي

طفاله، هناك إعانات تقدمها الدخل الضئيل بسبب صعوبة العمل مشكلة معممة في المخيم الكئيب إال من أ
مؤسسات لليتامى، وأموال ترسل من الخارج، والسيما أن معظم سكان المخيم هم من المهاجرين الى 
 .السويد والدانمارك والمانيا، تلفت مسؤولة مركز التأهيل المهني في جمعية النجدة االجتماعية  نهاد حمد

يات التي تهتم بالالجئين الفلسطينيين وتستفيد من يبدو مكتب هذه الجمعية، وهي من كبريات الجمع
 مؤسسة أهلية مانحة من أوروبا باإلضافة الى األونروا وال تقّل موازنتها السنوية عن 25تقديمات زهاء 

المليون دوالر، يبدو مبناها خارج إطار المخيم حيث رائحة النظافة ومساحيق التنظيف تفوح في األرجاء 
 الالئق الحديث عن مراحيض ناصعة، لكن تبدو اإلشارة  الى ذلك ضرورية وسط ربما من غير. كلّها

النفايات المتكدسة أينما كان والمزعجة بروائحها المنبعثة حتى لألطفال الذين يشكّل رفع الحظر عن 
 .المهن الخمسين حديثهم كما الكبار

 
سلمى التي تتعلّم في مدرسة رام اهللا هذه هي سلمى مراد، طفلة سمراء لطيفة المحيا في الحادية عشرة، 

مع كسر الحاء، تحلم وهي بعد في الصفّ الخامس بأن تصبح مضيفة طيران، لكنّها تردف " والحمة
 .بسرعة  لن يدعوني اصبح مضيفة ألنني فلسطينية

ن في وهل تحب أن  تحمل الجنسية اللبنانية كي تحقّق حلمها؟ تبتسم سلمى بخفر شديد أحب البقاء في لبنا
 .انتظار العودة الى حيفا حيث كان لدينا منزل

مع ذلك ثمة . هل تحبين لبنان؟ وبال تردد يأتي الجواب أحبه ألنهم سمحوا لي بالعيش فيه وسأبقى أحبه
أشغال نحبها ال يسمحون لنا بممارستها مثل صحافية، دكتورة، ومضيفة، أال يزعجها شيء في لبنان؟ 

 !ت والكهرباء القليلة والمياه المقطوعةفقط النفايا: تجيب سلمى
بعدما احترقت غرفة الكهرباء في المخيم احترق معها أي تواصل مع المسؤولين نشكو للجنة الشعبية 

 أشهر تقول نهاد 8فتقول الحق على الشركة، نذهب الى الشركة يقولون لنا اللجنة، وهكذا دواليك منذ 
 .حمد

دم سؤال الناس هنا مباشرة عن التوطين، فالكلمة غير مستحبة وسط حياة الشظف هذه، من األفضل ع
 .البتّة، تجعلهم يجفلون، من المستحسن سؤالهم عن حقّ العودة، تنصحنا مديرة جمعية النجدة ليلى العلي

 مؤجل...العودة حقّ
حقّ العودة إذن حق غير قابل النقاش لدى البعض، لكنّه حقّ غير مضمون الحصول عليه باعتراف 

يسأل صالح سكّر صاحب أحد آبار المياه عما إذا حملت مذكّرة الوزير من جديد في ما . البعض اآلخر
صالح الذي  . يتعلّق بالتملّك فأنا أدفع أقساط شقّة في جدرا وأعطي ايصاالت لكن ال يحقّ لي تملّكها
 مغادرة لبنان يقول بثقة أن ال عودة، فال نضحك على بعضنا يفضل في حال حصول تسويات دولية

: واإلقامة في أوروبا حيث الطبابة ببالش والتعليم أيضا، ولم ال يغادر الى أوروبا اليوم قبل الغد؟ يجيب
 .ال يقبلون إال من فلسطينيي الضفة والقطاع
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إذن مذكّرة الوزير طراد حمادة هي حديث الساعة بين الالجئين الفلسطينيين وإن كانت ال تحدث جديدا 
سب قول بعضهم نحن أصال نعمل في مهن عدة، ندرس اللغات في المدارس اللبنانية ونعمل في الواقع ح

في مهن كثيرة متقدمة لكن بال ضمان اجتماعي وبراتب ضئيل، ولم تأت هذه المذكّرة إال لشرعنة 
 الوضع تخبر وفاء، وهي مجازة في اللغة اإلنكليزية وعلّمت في مدرسة في صيدا لزهاء سنة براتب ال

هذه الروايات سمعناها من أكثر من مصدر، اللبنانيون يفضلون الفلسطيني !  ألف ليرة300يتجاوز الـ
 .المجاز على اللبناني كونه صاحب كفاية وراتبه قليل وال يرتّب عليهم موجبات تجاه الضمان االجتماعي

 !طبيب وصيدلي
الطب : اصات التي استثنيت منها وهيرغم ذلك كله يبدو ان للمذكّرة وقعا سلبيا لدى أصحاب االختص

 .ويبدو األطباء والصيادلة األكثر تأثرا. والصيدلة والهندسة والمحاماة
في أزقّة شاتيال الضيقة، حيث أسماء القرى والمدن الفلسطينية محفورة على الجدران في شكل ال يترك 

تتخذ أسماء فلسطينية، من مجاال لك لتصديق رواية التوطين المتداولة، وحيث الدكاكين واألماكن 
 .الصعب تمييز الصيدلية عن دكّان الخرضوات

وسط زاروب طريقه حفر وجوانبه أكياس سود من القمامة، قبيل سنترال شاتيال، يقف الدكتور مصطفى 
التي يملكها الى جانب عيادة في " صيدلية األمل" طبيب صحة عامة مجاز من روسيا في -البياسلي 

ألنه يعالج معظم حاالت الغرق والرضوض " دكتور الشباب"يلقّب مصطفى بـ. ن المخيمالجانب اآلخر م
المتأتية من حوادث السباحة، فيلجأ اليه الشباب في الحاالت الصعبة الستحالة الدخول الى مستشفى 

مصطفى الذي ال يرتدي الروب األبيض يرى في استثناء الطب من المهن المسموح بممارستها . حكومي
 ألف نسمة، والشباب الفلسطيني بات يتردد في التحصيل العلمي 17 طبيبا على 20ا مجحفا، لدينا أمر

يتكلمون على خطر التوطين، لكن األطباء . والتخصص في هذه المهن  ألن اآلفاق مسدودة في وجهه
. ميع تقريباالفلسطينيين يعملون في سوريا من دون جنسية ، علما أن الجنسية اللبنانية مرفوضة من الج

 .شخصيا أفضل الهجرة في ظّل هذه األوضاع:ويردف الدكتور مصطفى 
هنا في صيدلية األقصى يجلس يوسف، وهو مساعد . الواقع المزري لألطباء ينسحب على الصيادلة

 صيدلي، ليقول لنا  ال إنصاف لنا في لبنان حتى أن الدولة اللبنانية ال توقّع لنا الشهادة لسبب وحيد هو
ماذا ستستفيد من الشهادة : أننا من خريجي الهالل األحمر الفلسطيني، والجواب الذي نواجه به دائماً

 ".وأنت فلسطيني؟ 
كالم الدكتور مصطفى ويوسف يعبر عن آراء آالف المتخصصين والطامحين الى التخصص في مهنة 

ورغم اعتراف نقيب . صفوف اللبنانيةالطب أو الصيدلة من الشباب الفلسطيني، لكن شعبيته ضئيلة في ال
لسنا : الحق اإلنساني لهذا المطلب يسارع الى القول بصراحة األطباء اللبنانيين الدكتور ماريو عون بـ

مستعدين كأطباء لبنانيين ألن نقاتل من أجل تعديل قوانيننا وأنظمتنا بسبب التخمة الطبية ونسبة البطالة 
 .المرتفعة في صفوفنا

 طبيب، أي بمعدل طبيب 10200يعكس واقعا مزريا للجسم الطبي اللبناني، حيث هناك زهاء كالم عون 
 مواطن، وهي نسبة تعتبر مرتفعة قياسا الى بلد مثل لبنان ال يمكننا السير في هذا أألمر 400واحد لكّل 

 200ح بين إال في حال تعديل القوانين في ما يخص عدد الخريجين من األطباء سنويا وهو  كبير يراو
هناك النظام اشتراكي : " طبيب، يقول عون رافضاً إرساء مقارنة بين الوضع اللبناني وسوريا 300و

ومهنة الطب ليست حرة، الدولة تدفع راتب الطبيب وتحدد تسعيرة المعاينة وهي ضئيلة جدا وهنا نقابة 
ح للطبيب األجنبي بممارسة مهنة علماً أن قانون نقابة األطباء يسم". األطباء هي من تحدد التسعيرة

ووفقا لهذا !  مليون ليرة لمرة واحدة فقط500الطب على األراضي اللبنانية شرط أن يدفع مبلغا قدره 
 !القانون ما من طبيب فلسطيني واحد يمارس المهنة في لبنان

 200الشائك، وثمة وبعكس نقابة األطباء تبدو نقابة المهندسين أكثر ليونة في التعاطي مع هذا الموضوع 
مهندس فلسطيني في صفوف النّقابة، وإذ يؤكّد نقيب المهندسين في بيروت سمير ضومط انه يولي 

، يعترف بوجود شروط "نظرا الى اإلجحاف اإلنساني الالحق بهم"المهندسين الفلسطينيين اهتماماً خاصاً 
، أمه لبنانية، متخرجاً 1948ي العام صعبة لقبول مهندس فلسطيني في النقابة، إذ عليه أن يكون من الجئ

لم نقفل وجه النقابة .من الجامعات اللبنانية، عندها تعطيه النقابة إذنا بمزاولة المهنة وينتسب الى النقابة
 ألف مهندس لبناني تعاني شريحة كبيرة منهم البطالة، 35يوما في وجه المهندس الفلسطيني، لكن ثمة 
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 آالف مهندس، ولو ان ثمة بحبوحة في لبنان لما كان لدينا 8مل يصل الى حتى أن عدد العاطلين عن الع
 .أي مشكلة يقول ضومط

 أسباب غير مرئية
ليست البطالة سببا مقنعا لمن يدرك في العمق تركيبة المجتمع اللبناني المرتكزة على التوازن المذهبي، 

بعد عامين من لجوئهم الى لبنان  وهي حجة قدمت منذ ظهور بوادر حظر العمل على الفلسطينيين  
شهدنا آنذاك  دعوات متكررة تطالب وزارة العمل بحظر عمل الالجئين في المهن التي يتعاطاها 

 عندما صدر أول 1962ولم تلق آذانا صاغية لغاية العام . اللبنانيون لكنّها لقيت الرفض في البرلمان
ينيون من ضمنهم، وصار الحظر على األعمال واقعا قانون ينظّم عمل األجانب في لبنان واعتبر الفلسط

يقول عضو اللجنة . تعززه حجة دائمة بأن إمكانات لبنان وفرص العمل ال تكفي أبناءه ومنعا للمنافسة
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الدكتور سهيل الناطور، معتبرا أن الهدف غير  المركزية لـ

للشؤون االقتصادية بغية دفع الطاقات الفلسطينية المنتجة من الشباب الى المعلن كان إغالق آفاق الحلول 
 .الهجرة بغية إنقاص عدد الالجئين وإعادة توزيعهم من لبنان على بلدان العالم قاطبة

 400وبالفعل شهدت فترة الحرب  هجرة كثيفة للعائالت الفلسطينية وفئات الشباب إذ انخفض العدد من 
هاجر الفلسطينيون  في معظمهم . لفا اليوم على األراضي اللبنانية يقول الناطور أ250ألف الى زهاء 

ألمانيا، الدول اإلسكندينافية، هولندا اضافة الى األميركتين حيث استحصل : الى دول اإلتحاد األوروبي
الشتات معظمهم على جنسيات هذه البلدان ونالوا حقوقهم االقتصادية واالجتماعية كاملة، علما أن عدد 

 1962منذ ذلك الحين أي منذ .  ماليين6 ماليين ونصف و4الفلسطيني في العالم تتفاوت تقديراته بين 
 مهنة بقرارات إدارية 72وحالة الفلسطينيين تزداد سوءا، الى أن أغلقت كل مجاالت العمل في زهاء 

ن مروة ايام الرئيس أمين القرار األول أصدره الوزير عدنا.  وصاعدا1983من وزراء العمل منذ العام 
وتكرر األمر أيام . الجميل وذلك أثناء االحتالل اإلسرائيلي وإثر خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان

 وهم ثالثة وزراء للعمل ، بعثي، وعاصم قانصوه، قومي، وأسعد حردان، بعثي،عبد اهللا األمين: الوزراء
 .في لبنان

 نقش فلسطين
في طياته أسبابا أبعد من التوطين لم يطمئن اللبنانيين الذين لم يسامحوا هذا التضييق الذي حمل 

 وشاتيال من 12ورغم أن السائد في المخيمات الفلسطينية الـ. الفلسطيني على مشاركته في الحرب
أكبرها، هو ترسيخ فلسطين في قلوب الجيل الصاعد بدءا من العائلة الى المناهج الدراسية الى أسماء 

ى والمدن الفلسطينية المنقوشة على الجدران،  في سبيل ترسيخ الوطن في الذاكرة الجماعية وإلبقاء القر
في . في لبنان" حقّ العودة حيا، رغم ذلك يهجس اللبنانيون بفكرة التوطين المخّل بالتوازن الطائفي
م  بغير الواقعية المقابل يرفض الفلسطينيون الحديث عن التوطين ويصفون الحمالت التي تشن عليه

 .والموظّفة ألهداف سياسية
هنا في المخيمات . ويقدم هذا الشعب المنكوب باحتالل أرضه البراهين عن هذه الحقيقة وهي ليست قليلة

تنقش العائالت الفلسطينية في قلوب أبنائها تاريخ فلسطين شفهيا، وتلعب المرأة الفلسطينية دورا أساسيا 
لولد الفلسطيني الى الروضات حتى تتلقّفه األلعاب الصفية المرتكزة على تبادل وما ان ينتقل ا. في ذلك

في الروضات السبع التي تشرف عليها جمعية النجدة االجتماعية  تلفت . التالمذة ألسماء قراهم األصلية
لوحات رسمت عليها شجرة تمثل فلسطين وفروعها أسماء قرى وعائالت، ونرصد قطارا  على رسوم 

 .إنّه قطار العودة تشرح ليلى العليأخرى  
 قرية يتم تبادل 450وال يستثني هذا التمرين الحيوي للذاكرة الفلسطينية القرى المدمرة كليا، وعددها 

وال تشذّ المناهج الدراسية عن نقش فلسطين في . أسمائها وما تشتهر به من أشجار مثمرة وِحرف
 مدرسة  يدرس التالمذة في كتابين للتاريخ 77ألونروا وعددها الذاكرة الجماعية لالجئين،  في مدارس ا

ويشمالن كّل ما " والجغرافيا غير ملزمين في االمتحانات الرسمية، أعدتهما مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 .له عالقة بتاريخ فلسطين وجغرافيتها

خ اكثر وأكثر في النفوس عبر إحياء المناسبات الوطني15ة وابرزها يوم النكبة في حقّ العودة يترس 
 حيث تكثر األنشطة في 1948ايار، ويوم األرض وهو يوم التصدي الستيالء إسرائيل على مناطق 

الهدف من ذلك إبقاء الذاكرة الفلسطينية .  ، ويرتدي األطفال الزي الوطني الفلسطيني12المخيمات الـ
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 مركزا للجمعية في المخيمات 26التي تدير حية، وصون عالقة االنتماء الوطني، تقول ليلى العلي 
بهدف تمكين النساء الفلسطينيات من خالل تعليمهن مهنة وإيجاد عمل لهن. 

 حزيران الفائت مجتمعا 27 والصادرة في 1\76هكذا تطول مذكّرة الوزير طراد حمادة حاملة الرقم 
، ويؤثّر اكثر على 1992م  في المئة منه  تحت خطّ البؤس، حسب إحصاءات األونروا لعا60يحيا 

النساء وهن نصف المجتمع الفلسطيني القرار يفتح المجال أمام خريجاتنا في المحاسبة والمعلوماتية 
وبرامج التصفيف والتصوير والمونتاج والكومبيوتر والطباعة والسكرتاريا للعمل في طريقة أفضل، 

لّي المرأة الفلسطينية عن حقّ العودة رغم الظلم تقول العلي، مؤكّدة في الوقت عينه أن ذلك ال يعني تخ
 .الذي تعانيه

قرار الوزير له أبعاد اجتماعية داخلية إذ يخفف من العنف المستشري داخل المخيمات في شكل مخيف 
بسبب الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية عادة يبحث القوي عن الضعيف ليفشّ خلقه فيمارس 

من هنا تكثر المشاكل عند األطفال نلحظ في . النفسي واالقتصادي والجنسيعليه العنف الجسدي و
الروضات أن الطفل يكون انعزاليا قليل الكالم وعدائيا، لنكتشف بعد التحري أن عنفا شفهياً أو جسديا 

 .يمارس عليه تروي العلي
ذلك حال لمشاكلهن، حتى لذا تفضل غالبية النساء العظمى العودة الى الوطن األم، وترى تلك النساء في 

 .لو كانت العودة الى القرى والمدن تحت سيادة إسرائيلية تقول العلي
المرأة الفلسطينية تشكّل نصف المجتمع الفلسطيني، وهي تقاوم االحتالل في الداخل الفلسطيني وتناضل 

لواقع مع نصفها ضد كسر حلم العودة من جهة ثانية في البلدان المضيفة ومنها لبنان، لكنّها في ا
الفلسطيني اآلخر يواجهان قرارات دولية ال طاقة لهما على تبديلها وأبرز تلك المقررات تمر من 

مغلّفة دائماً بكابوس التوطين، فماذا تعني هذه الكلمة؟ وهل طريق الهجرة الدائمة من ... مخيمات لبنان
 الوطن األم تمر عبر مخيمات لبنان؟

  ماض مزدهر 
،  كانت 1982 و 1970لرخاء التي نعم فيها الالجئون الفلسطينيون في لبنان إنحصرت بين عامي فترة ا

تردى . تشير العلي. األوضاع الحياتية واإلقتصادية والبيئية في المخيمات أفضل من الوضع الحالي
 ألسباب 1983 و 1982الوضع العائلي الفسلطيني بعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان بين عامي 

شتى أبرزها أن معظم العائالت فقدت معيلها أو مصدر رزقها سيما أن العديد من الفلسطينيين كانوا 
يعملون في مؤسسات تابعة لمنظّمة التحرير الفلسطينية ومنها على سبيل المثال مؤسسة صامد للتطريز 

ات أبرزها مستشفى غزة الذي كان والخياطة وعدد من التعاونيات التي أغلقت كلّها باإلضافة الى مستشفي
وما .  في حرب المخيمات1985يقع في شارع صبرا وكان يضم نخبة من األطباء لكنّه دمر تماما عام 

ساهم في تردي أوضاع المخيمات هو تخفيض األنروا لموازناتها السنوية بعد إتفاقيات أوسلو، ألن الدول 
ها لمشاريع السالم داخل األراضي المحتلّة، وهي مشلكة مزمنة المساهمة حولت الجزء األكبر من أموال

  . كما يؤكّد مدير عام األونروا في لبنان ريتشارد كوك
حاليا ال تأخذ األنروا في موازناتها في عين اإلعتبار الزيادة السكانية للفلسطينيين وال تغطي إال جزءا 

  .  العليمن إحتياجات السكان األساسية في التعليم والصحة تشرح
بالنسبة الى التعليم، الفرص متساوية في لبنان، لكن الفلسطيني يعتبر من ضمن األجانب بحيث ال يسمح 

 في المئة من األجانب، وهذا ما يتناقض مع إتفاقية 10في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية إال بقبول 
أقرت معاملة الالجئين في الدول المضيفة  والتي 1974الرباط التي أصدرتها جامعة الدول العربية عام 

  . كمواطنين من حيث الحقوق المدنية واإلنسانية، تقول ليلى العلي
 ال 1982 و1970قضية الالجئين وبؤسهم اإلجتماعي واإلقتصادي بعد فترة رخاء إمتدت بين عامي 

ئيلي الذي تتعدد األطراف   اإلسرا-ترتبط فقط بالدولة اللبنانية، إنما هي جزء من الصراع العربي 
  . الممسكة بزمامه

رغم الحديث المتكرر للفلسطينيين في المخيمات اللبنانية عن تقصير الدولة اللبنانية بحقّهم وإهمالها 
، فضال عن أن 1990ألبسط األمور الحياتية لهم إال ان هذه الدولة لم تكن ممسكة بملفّ المخيمات منذ 

  .    للقوانين اللبنانية يطرح مشكلة في حد ذاتهاستثناءهم من الخضوع
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منذ انتهاء الحرب أمسكت سوريا بالجانب اإلقليمي من هذا الملفّ في إطار صراع مع السلطة 
الفلسطينية التي كان يمثّلها ياسر عرفات يقول النّائب الدكتور فريد الخازن، مشيرا الى أنه كان يجب 

 ويتم نزع سالحها كما حصل مع ميليشيات 1991 المخيمات منذ العام على الجيش اللبناني أن يدخل الى
أخرى، علما أنه في أكثر من مرة طلبت السلطة الوطنية التفاوض في شأن السالح الفلسطيني وهذا أمر 

  . ردده أبو مازن بوضوح إثر زيارة له للبنان في العام الفائت
لوم السياسية في الجامعة األميركية في بيروت طرحا ويقدم الخازن وهو يشغل أيضا رئاسة دائرة الع

شخصيا أؤيد السماح لالجئين الفلسطينيين بممارسة بعض األعمال المحددة :جديا بالنسبة الى حق العمل 
التي يمارسونها أصال في طرق غير قانونية، في المقابل يجب أن تحصل سيطرة كاملة للدولة اللبنانية 

 ال يمكن أن ينتظم الوضع اإلجتماعي الفلسطيني واإلبقاء على المخيمات على األمن في المخيمات،
  .   كجزر أمنية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية

  ! اللبنانيون لم يقبلوا السالح؟
لكن أحد الباحثين الفلسطينيين الذي رفض الكشف عن إسمه  يقدم شرحا فلسطينيا مغايرا مشيرا الى أنّه 

مت المخيمات سالحها الثقيل للدولة، ثم السالح المتوسط، لكن اللبنانيين أنفسهم طلبوا  سل1991ّفي عام 
إبقاء السالح الخفيف للحماية الذاتية بغية تصوير المخيمات على أنها بؤر إرهاب وانها قابلة لإلشتعال 

  . ضد إسرائيل في اي لحظة
هدف الى إبقاء قضية الالجئين مطروحة على ويحلل الباحث أن هذا التصرف اللبناني والسوري حقيقة 

جدول أعمال المفاوضات دون أن يستأثر فيها المفاوض الفلسطيني الذي كانت سوريا ولبنان يخشيان أن 
يقدم تنازالت حول حق العودة في مقابل حصوله على دولة فلسطينية وذلك بغية الحؤول دون تحول 

 . لدول المضيفةمشكلة الالجئين الى مشكلة فلسطينية مع ا
  طرح مزمن 

 وتشكّل اللجنة المتعددة لالجئين 1991قضية التوطين طرحت منذ منذ بداية المفاوضات في مدريد عام 
 كنقطة واجبة التطبيق، يومها  أدرك الفلسطينيون واللبنانيون أن التوجه 194ورفضها اعتماد القرار 

ة تنسيق دول اإلطار أي لبنان سوريا األردن وفلسطين كانت لجن. الدولي هو نحو صيغ متنوعة للتوطين
تعقد اجتماعات دورية لتنسيق المفاوضات، وقد انفرط عقدها بسبب اتفاق أوسلو اإلنفرادي مما ضاعف 

 1991مخاوف اللبنانيين من ضغوطات دولية تؤدي الى إجبارهم على توطين الالجئين، لذا وفي عام 
من نصا وفاقيا إنعكس في الدستور يرفض التوطين يقول عضو المكتب عندما تم اإلتفاق في الطائف تض

  . السياسي في الجبهة الديموقراطية الدكتور سهيل الناطور
العرض الرسمي األول لتوطين الشتات الفلسطيني في الدول المضيفة بأكملها جاء على لسان الرئيس 

 حين أعطى حلين لمشكلة الالجئين 1999ة عام األميركي بيل كلينتون قبل ايام من انتهاء واليته الثاني
إما توطينهم حيث يتواجدون أو إيجاد اي بلد ثالث الستقبالهم أو نقلهم الى الدولة الفلسطينية القادمة في 
الضفة والقطاع، أو نقل جزء منهم الى أراض يتم استبدالها مع إسرائيل ولم شمل عدد محدود من 

لكن بعد ايام معدودة  إنتخب رئيس جديد للواليات المتحدة هو الرئيس . ةالعائالت بالموافقة اإلسرائيلي
جورج بوش وعقد بعض الفلسطينيين تفاهمات في جنيف قام بها مسؤولين سابقين هم ياسر عبد ربه 
ويوسي بيلين، هذه اإلتفاقات لم يكن لها الوقع الجيد عند اللبنانيين والسوريين ولو جاءت عبر شخصيات 

 والتي تركت قضية الالجئين 2001سبق ذلك خريطة الطريق في عام . 2002 ذلك عام مدنية كان
  . الفلسطينيين من ضمن قضايا الحّل النهائي ولم تضع في الجزء الثالث أية آليات أو أي ترتيب زمني

  خصوصية لبنانية 
وضوع الالجئين في تم البحث في م. لبنانيا لوضع الالجئين له خصوصية معترف بها من األطراف كافّة

 واتفق على حّل هذا الموضوع في إطار حّل شامل للنزاع 2000لبنان في إجتماع طابا في ايلول عام 
العربي الفلسطيني، ال يمكن التحدث عن التوطين في شكل مستقل إذ له مقاربة جماعية تشمل ليس 

تعويضات، وهذه قضية لن تطرح إسرائيل وفلسطين والدول المضيفة فقط، بل تحتاج الى تمويل هائل ك
للبحث إال بعد إنهاء النزاع العربي اإلسرائيلي األمني والسياسي على غرار ما حصل في األردن الذي 
وقّع إتفاق سالم ولم يبتّ بعد موضوع الالجئين، يقول الخازن الفتا الى أن  لبنان محصن بالدستور 

  . لطرح الموضوع سياسيابتوافق داخلي حول رفض التوطين وال أحد مستعد 
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قانونيا يعني التوطين  نزع الوطنية الفلسطينية وإحالل وطنية بديلة عنها عبر جنسية البلد المانح 
للتوطين، من هنا يتأتى الموقف الفلسطيني الرافض والمتمسك بفلسطين، أما عمالنيا فالتوطين هو 

هذا الواقع . قوقه السابقة في وطنه األصليصياغة   قانونية جديدة تمنح لإلنسان في وطن آخر وتلغي ح
  . جرت صياغات كثيرة إلتمامه في لبنان وأبرز صوره التجنيس

جرت عمليات تجنيس عدة في لبنان منذ ايام الرئيس كميل شمعون الذي قال بوجوب اإلفادة من الطاقات 
ن ومنهم أسماء معروفة  الف فلسطيني في حينه جلّهم من المسيحيي20المسيحية وتجنيسها فجنّس زهاء 

نذكر منها على سبيل المثال يوسف بيدس مؤسس بنك إنترا وطيران الشرق األوسط وأول طيار 
  . 1954فلسطيني، الى عائالت فلسطينية عدة منها فرح واسكندر وسواها ، كان ذلك عام 
بعض الحاالت لم تنشر أما التجنيس اإلفرادي فمارسه الرؤساء اللبنانيون بأغلبيتهم وهو األكثر عددا و

وفي . في الجريدة الرئمسية حسبما يروي سهيل الناطور، وكان يتم دفع المال للحصول على الجنسية
 ألف 35 تم تجنيس فلسطينيين من أصل لبناني هم أبناء القرى السبع الذين يصل عددهم الى 1994عام 

بممارسة حقوقهم السياسية كاملة لوال فلسطيني من الطوائف المختلفة، وكان يحقّ لهؤالء أن يبداوا 
  . 1994 حزيران 20 تاريخ 5247الطعن المقدم بمرسوم التجنيس الرقم 

مأساة العيش التي يعانيها الالجئون في لبنان تبقى قضية إنسانية بامتياز لكن رغم اعتراف الجميع بذلك 
إلنساني بالعيش بكرامة، فكم سنة بعد سيبقى تبدو التعقيدات الداخلية اللبنانية واإلقليمية أكبر من الحقّ ا

  األطفال والشيوخ والنساء بال مياه وال كهرباء وال استشفاء وال تعليم متيسر؟ 
  إطار مستقّل 

  تحسين ظروف الالجئين اإلنسانية ال عالقة له بالتوطين : كوك
ألونروا في لبنان ال تخفى تفاصيل البؤس الذي يعيشه الفلسطينيون في المخيمات عن مدير عام ا

إن  أوضاع  المخيمات الفلسطينية في : ريتشارد كوك، فهذا السيد اإلنكليزي العمالق يقول بصراحة
لبنان هي اسوأ ما رأيته في حياتي خالل عشرين عاما من عملي في األونروا، ويشدد كوك على 

يرا الى أن التوطين غير ضرورة الفصل بين العمل اإلنساني للفلسطيني وبين النزاع السياسي، مش
معتبرا أن تحسين ظروف الالجئين يقع على . مطروح على حد علمه وان الحكومة اللبنانية ترفضه

بمرارة يتحدث كوك عما رآه . عاتق الجميع ألن الفقر إن استمر يولد اإلحباط واإلحباط يولّد التطرف
 سيما الصحة البيئية حيث المساكن ظروف العيش ماسوية ال: من مظاهر البؤس في نخيمات لبنان 

جدرانها مصدعة دون بنى تحتية للصرف الصحي وحيث ال مياه نظيفة وحيث تسرح الحشرات 
  . والقوارض واألفاعي

كيف تقرأ المذكّرة األخيرة لوزير العمل اللبناني ومدى انعكاسها على وضع الالجئين الفلسطينيين في * 
  لبنان؟ 

 مع الحكومة اللبنانية، وال نعلم لغاية اليوم إلى أي مدى سيعتمد هذا القرار من  لم تتح لي مناقشة األمر-
وإذا تم تطبيقه  فهذا يشكّل نقطة إيجابية من شأنها مساعدة الالجئين عبر السماح لهم . الحكومة القادمة

 ال سيما في العمل في السوق المحلية، فيحسنون اوضاع عائالتهم، ويسددون الديون المترتبة عليهم
  . المذكّرة في حد ذاتها خطوة جيدة لكن ينبغي اإلنتظار لتبيان آثارها. فواتير اإلستشفاء

  ربط البعض بين هذه الخطوة بالتوطين هل ترى أنها خطوة تمهيدية لذلك؟ * 
. نحن مؤسسة إنسانية ال نتدخّل في الشؤون السياسية.  ليس على حد علمي أن هذا الموضوع مطروح-

  .  اي حال هذه المسألة تتطلّب موافقة الحكومة اللبنانية ونحن نعلم موقفها لغاية اليومعلى
  ماذا عن إستثناء المهن الحرة من مذكّرة الوزير؟ * 
 ال معلومات محددة لدي في هذا الشأن، أثرت هذه المسألة سابقا مع الحكومة اللبنانية ومع وزارتي  -

سأثير هذه المسألة مجددا في حال . أن محاوالتي السابقة باءت بالفشلالداخلية والخارجية لكنني شعرت 
  . تبين ان إقصاء الالجئين عن بعض المهن يفاقم من وضعهم اإلنساني

يشكو الالجئون في لبنان من أن خدمات غير كافية لألونروا ال سيما في مجال العمل واإلستشفاء * 
  ... والصحة البيئية

 ولدي إطالع في العمق في هذا المجال، هذه المسألة مرتبطة بتمويل األونروا وهي  أنا اعلم ذلك جيدا-
موازنتنا شهدت إرتفاعا بسيطا في األعوام األخرة، لكن اإلحتياجات المكلفة والمتطلبات . مشكلة مزمنة

 1970م هنا أقدم رقما له مدلول كبير، ففي العا. تتسارع في شكل كبير ال يتماشى مع هذه الميزانية
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 دوالر أميركي عن كّل الجئ في الدول المضيفة ككل، تقلّص هذا المبلغ الى 200كانت األونروا تنفق 
هذا دليل اننا نوسع . ، وهو يتجاوز المئة دوالر بقليل عن كّل الجئ في لبنان2003 دوالر عام 74

 55البلدان المضيفة كلّها والـ مليون دوالر في 300خدماتنا رغم الميزانية الضئيلة التي ال تتجاوز الـ
  . مليون دوالر في لبنان سنويا

هذه الصعوبة في التمويل أوصلت الى إرتفاع عدد الطالب في الصف الواحد، وارتفاع عدد المرضى 
المحتاجين إذ فاق طلب الخدمات الميزانية، علما ان بعض الخدمات اإلضافية لألونروا هي خاصة بلبنان 

دان المضيفة األخرى، فهنا لدينا مدارس ثانوية فيما المدارس في البلدان األخرى وغير موجودة في البل
لذا نحن في صدد إعداد خطّة .  ال تتعدى المرحلة اإلبتدائية وهذا أمر مرتبط بخصوصية الوضع اللبناني

تواها متوسطة األجل تمتد على خمسة أعوام تهدف الى تحسين نوعية خدمات األونروا وإعالئها الى مس
. السابق، ميزانية هذه الخطة ال تقل عن مليار دوالر وهي ستحسن الخدمات وترفع من مستوى نوعيتها

هذا باإلضافة الى مشاريع تمويل نتفاوض فيها مع الدول المانحة لمشاريع خاصة تطبق في مجاالت 
هذه المسألة يتطلب في مخيم معينة منها الصحة البيئية وهي ملحة لكن مكلفة جدا، ومن األمثلة أن  حل 

 مليون دوالرال تزال غير متوافرة، فضال عن أن األمر يتطلّب موافقة الدولة 8عين الحلوة لوحده 
. اللبنانية التي عرضنا عليها الموافقة على حل الموضوع في مخيمي برج البراجنة وشاتيال فرفضت

 من التلوث واألمراض المتناقلة التي قد تنتقل علما أن إيجاد الحلول للصحة البيئية يؤدي الى الحد
حتى .  بالعدوى الى اللبنانيين أيضا، فمشاكل على غرار الصرف الصحي واألوبئة ال يمكن حصرها

 مخيمات بتمويل من اإلتحاد األوروبي، وثمة 6اليوم طبقت األونروا مشاريع للبنية التحتية والصحية في 
 لمخيم البص في صور، وتبقى مخيمات شاتيال برج البراجنة مار مشروع ممول من أحد الدول المانحة

  . الياس الضبية وعين الحلوة في حاجة الى هذه المشاريع والى تمويلها ولموافقة الدولة اللبنانية على ذلك
بدأت األونروا بمشاريع الدخل الفردي الصغيرة وهي تعطي قرضا ماليا يسترد على أقساط مريحة، *  

ن في عملية جلب مزيد من األموال للقروض ال سيما أن الفلسطينيين يشكون من قلة هل ستساهمو
  القروض؟ 

 ثمة برنامج قائم في حد ذاته في األراضي المحتلّة وقد توسع الى األردن يتمثل ببرنامج القروض -
ي لبنان ألنه هذا البرنامج غير قائم ف. الصغيرة وهي تندرج ضمن برنامج اإلغاثة والخدمات اإلجتماعية

جديد ويتوسع تدريجيا، ولم نجد أنه في لبنان ثمة حاجة ملحة اليه بسبب الوضع اللبناني ولم يكن من 
طلب هائل على هذا النوع من القروض وربما في المستقبل ينفذ هذا البرنامج في حال تأمين التمويل 

  . وهو غير متوافر حاليا، غنها عملية بطيئة سنرى كيف ستتبلور
ل يخفف توظيف الفلسطينيين في القطاع الخاص اللبناني من ضغط التوظيف على األونروا؟ وما ه* 

  هو عدد موظّفيكم  وما هي قدرتكم على اإلستيعاب؟ 
 موظفا وال قدرة اليوم على اإلستيعاب أكثر وهو عدد كاف إلدارة الخدمات 2944 يوجد في األونروا -

 25573ايضا بتحيسن التمويل، أما في الدول المضيفة ككل فلدينا قدرة اإلستيعاب مرتبطة . التي نقدمها
  . موظفا، علما ان حل عمالة الفلسطينيين ال يقع على عاتق األونروا لوحدها

 بمعنى تكييف خدماتها في التعليم Harmonisation طرحت األونروا مشروع المواءمة 1995عام * 
للبنانية، ثم ما لبث المشروع أن ألغي، قيل أن  المشروع كان والطبابة مع لبنان تمهيدا لتسليمها للدولة ا

بهدف التوطين على أن تصبح مسؤولية الالجئين على عاتق الدولة اللبنانية على أن ترافقهم مؤسساتهم 
  اليوم تردد أوساط في األمم المتحدة كالما عن إعادة مشروع المواءمة لماذا؟ . تخفيا للعبء عليها

روع في أواسط التسعينات عندما جرى الحديث عن حّل وشيك للقضية الفلسطينية لكن  طرح هذا المش-
لكن حتى في غياب مشروع المواءمة نحن ملزمون بالتنسيق . صرف النظر عنه بعد تعثّر عملية السالم

معتمدة مع الدول المضيفة لتكون خدماتنا متماشية معها، فاألونروا مثال تعتمد المناهج الدراسية ذاتها ال
في المدارس اللبنانية ويخضع الطالب الفلسطينيون في مدارسنا الى اإلمتحانات الرسمية التي تنظمها 

  . الدولة اللبنانية واألمر سيان في األردن وسوريا
  هل سيعاد العمل في هذا البرنامج ؟ *
 السلطة الفلسطينية ولم  ال البتّة إن هذا المشروع لم يطرح في األصل إال في األراضي المحتلّة ومع-

يطرح مرة على صعيد الدول المضيفة  ألن الحديث عنه قد يفسر على أنّه استباق للتسوية السياسية وهو 
األونروا ال تناقش في هذا الموضوع أصال وكل مرة يتم الحديث عن عملية السالم تبث . ما لن يحدث
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كما أن الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تحّل . شائعات عن إعادة مشروع معين لكن األمر غير صحيح
  . أألونروا هي الجمعية العامة لألمم المتّحدة، وهذا امر لن يحصل إال في إطار الحّل النهائي

  8/7/2005النهار 
  

  سرائيلي يفرق تظاهرتين ضد جدار الفصل العنصري في الضفةجيش االحتالل اإل
بتفريق تظاهرتين في الضفة الغربية احتجاجا علـى جـدار           قام جيش االحتالل االسرائيلي أمس       :بلعين

الفصل العنصري، الذي تبنيه اسرائيل، وذلك في الذكرى االولى لصدور قرار محكمة العدل الدولية في               
 متظاهر من الفلسطينيين واالسرائيليين ودعاة السالم االجانب فـي          500وتظاهر نحو   .الهاي ضد بنائه  

وتم تفريق المتظـاهرين،    .غربية حيث اصطدموا بجيش االحتالل االسرائيلي     قرية بلعين بشمال الضفة ال    
فيما أعلن جيش االحـتالل القريـة       . الذين رشقوا جنود االحتالل بالحجارة، باطالق قنابل مسيلة للدموع        

 كلم من اراضـي القريـة       2.3وبناء جدار الفصل العنصري في بلعين سيصادر         .منطقة عسكرية مغلقة  
 مـن دعـاة الـسالم       50 فلسطيني و  400وفي قرية مسعة تظاهر نحو      . شخص 1700ا  التي يعيش فيه  

وحصل تضارب بين المتظاهرين    .االسرائيليين واالجانب في موقع بناء الجدار على االراضي الفلسطينية        
والجنود االسرائيليين الذين حاولوا تفريقهم، وافاد شهود ان ناشطة اجنبية وأحد جنود االحـتالل اصـيبا           

وحمل متظاهرون نعشا لف بعلـم االمـم المتحـدة          .ح فيما اوقف اثنان من الناشطين االسرائيليين      بجرو
  ب .ف.أ .االزرق للداللة على موت رأي محكمة العدل الدولية الذي اعتبر ان الجدار غير قانوني

  9/7/2005الغد االردنية 
  

  قدس بسبب الجدار الفاصل ألف فلسطيني في مخيم شعفاط وضاحية السالم سيعزلون عن الأربعون
 ألـف مـواطن     40أفاد باحثون فلسطينيون في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن أكثر من             :وكاالت

فلسطيني يقطنون في مخيم شعفاط وضاحية السالم في مدينة القدس المحتلة، سينعزلون عـن المدينـة                 
وقالوا إن من شأن بناء المقطع الجديد من        .حياتياً ومعاشياً، وذلك بسبب بناء الجدار العازل حول المدينة        

الجدار العازل الذي سيفصل بين مستوطنة بسغات زئيف، ومخيم شعفاط إلى الغرب من عناتا، أن يقطع                
بينهم وبين مدينة القدس الشرقية، ويقطع ارتباطهم الحياتي والمعيشي بالمدينة فـي مجـاالت الـصحة                

 بواسطة  26/6 إن قوات االحتالل شرعت في صباح يوم األحد          وقالت.والتعليم والخدمات العامة األخرى   
الجرافات، بأعمال التجريف في الناحية الغربية ألراضي بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس الـشرقية،               

  .تمهيداً للشروع في بناء مقطع جديد من جدار العزل حول مدينة القدس المحتلة
  9/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ات االحتالل توثق كهالً وتجبره على خلع مالبسه على حاجز تياسير قو

 عاماً وأجبرتـه    80 أوثقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، كهالً يبلغ من العمر            :وفا طوباس
وأكد المواطن عارف دراغمة، الذي كان      .على خلع مالبسه الخارجية، على حاجز تياسير شرق طوباس        

 الحاجز في تلك األثناء أن لحظة غضب اجتاحت هذا الكهل الذي كان متوجهاً من مدينـة                 متواجداً على 
طوباس صوب مناطق األغوار الشمالية حيث يقع مسكنه عندما أصـر علـى عبـور الحـاجز هـو                   

وقال دراغمة، إن جنود االحتالل أبقوا على الكهل موثوقاً لمدة تقارب الثالث سـاعات قبـل أن     .وعائلته
  .ى العودة ويمنعوه من المروريجبروه عل

  9/7/2005الحياة الجديدة 
  

  خطيب المسجد األقصى يهاجم تصريحات بلير حول القيم  
هاجم خطيب المسجد األقصى في خطبة الجمعة تصريحات توني بلير حول قيم االسـالميين المتهمـين                

يين فـي كلمـة ألقاهـا بعـد         وكان بلير قال متهماً اسالم    .بارتكاب االعتداءات الدامية في لندن الخميس     
االعتداءات ان األشخاص الذين ارتكبوا هذه األعمال الفظيعة يعبرون من خالل االرهاب عـن قـيمهم                

ورد الشيخ يوسف أبوسنينة قائالً أمام آالف المـصلين  . ويجدر بنا في هذا الوقت ان نثبت لهم قيمنا نحن       
ن أعطت وعد بلفور المشؤوم، وحين أعطـت        أين كانت حضارة بريطانيا وقيمها حي     : في الحرم القدسي  

انه الوعد الذي ال يزال شـعبنا الفلـسطيني         : وأضاف. اليهود حقاً بإقامة وطن لهم في أرض فلسطين؟       



 16

وبالنسبة لالعتـداءات نفـسها، قـال       .المسلم حتى هذه اللحظة يدفع ثمنه غالياً ويعاني من ظلم المعتدين          
  .اء وقتل األبرياء وتشريد اآلمنين واضطهاد الشعوب وإذاللهماسالمنا العظيم يحرم سفك الدم: أبوسنينة

 9/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  انطالق حملة في القدس وعواصم أوروبية السترداد العقارات المهربة: األب حنا
 دعا األرشمندريت األب عطا اهللا حنا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة األرثوذكسية            - وفا -القدس المحتلة   

لقدس واألراضي المقدسة، أمس، إلى مساندة الكنيسة في القدس، والوقوف إلـى جانبهـا، بهـدف                في ا 
وكشف حنا، أنه خالل األسبوع المقبـل       .استرداد ما تم تهريبه من عقارات كنسية بطريقة غير مشروعة         

 بهـدف   سيعلن في القدس وعدد من العواصم األوروبية، عن انطالق الحملة العالمية المساندة للكنيـسة،             
إبطال الصفقات المشبوهة، مشيراً إلى أن األسبوع ذاته سيشهد سلسلة من االجتماعات في القدس، بهدف               

إنه إضافة إلى   : وقال.وضع خطة عمل إلبطال هذه الصفقات، التي تمس المقدسات اإلسالمية والمسيحية          
 والقضائية، فإن هنـاك حاجـة       الجهد القانوني الذي يبذل من قبل المحامين والمهتمين بالشؤون القانونية         

ماسة للعمل والضغط على إسرائيل ألن هذه الصفقة لها بعداً سياسياً يتعلق بسياسات تهويد القدس مـن                 
  .قبل اإلسرائيليين

   9/7/2005الحياة الجديدة 
  

  رابطة الالجئين الفلسطينيين في أوروبا تدعو إلى المشاركة في قافلة الحق
 الفلسطينيين في أوروبا، العرب والمسلمين المقيمين فـي أوروبـا إلـى             دعت رابطة الالجئين  :وكاالت

وأوضحت الرابطة في بيـاٍن     .المشاركة في قافلة الحق، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية         
صحافي أصدرته أن القافلة التي انطلقت من مدينة ستراسبورغ في فرنسا قبل يومين، ستعبر عدة مـدن                 

 وإسالمية وعربية، إلى أن تصل إلى الوطن عبر الحدود األردنية، حيث تقيم فعاليات              وعواصم أوروبية 
وأضافت الرابطـة، أن القافلـة      .ونشاطات إعالمية ضد االحتالل الصهيوني، وجدار الفصل العنصري       

ستعبر عن تضامنها مع األسرى في سجون االحتالل، وفك القيود عن الشعب الفلسطيني ليبنـي دولتـه                 
، إضافةً إلى أنها سـتطالب بانـسحاب قـوات          194للقرار الدولي    لة، ويحقق العودة لالجئيه وفقاً    المستق

االحتالل من األرض الفلسطينية، ووقف االعتداءات واالغتياالت ضد الشعب الفلسطيني، كما سـتعمل             
ـ      .على مقاومة جدار الفصل العنصري لتفكيكه وإسقاطه       ي سـوف   وأفادت الرابطة بأن قافلة التضامن الت

يشارك فيها رجاٌل ونساء من أوروبا، سوف تعبر المدن والعواصم األوروبية، وسوف ترفـع األعـالم                
  .الفلسطينية، لتُظِهر للرأي العام في أوروبا األهداف الفلسطينية

  9/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   عريساً في غزة85الجمعية اإلسالمية تقيم حفل زفاٍف جماعي لـ 
أقامت الجمعية اإلسالمية بغزة وأسرة مسجد عبد اهللا بن عمـر الـسوسي فـي مخـيم                  : خاص –غزة  

الشاطئ، حفل زفاٍف جماعي ألكثر من ثمانين عريساً، وذلك بهدف المساهمة في تخفيف أعباء الـزواج                
وبدأت فعاليات الحفل بعد عصر أمس، حيـث اصـطف          .عن الشباب ونشر األفراح اإلسالمية والوطنية     

ن على شكل قاطراٍت تتقدمهم زهرات متزينات يرتدين الثياب األبيض، وعدد مـن الشخـصيات               العرسا
اإلسالمية البارزة، وسار موكب العرسان الذي يتقدمه الخيالة والجمال في شـوارع مخـيم الـشاطئ،                

وبدأ حفل الزفـاف،  .واستمر موكب العرسان حتى مكان االحتفال غرب جامعة القدس المفتوحة بالشاطئ     
لذي حضره أكثر من عشرة آالف مواطٍن واستمر حتى منتصف الليل، بتالوة آيات عطرة من الـذكر                 ا

الحكيم ثم أناشيد الزفاف لفرقة فوارس الياسين اإلسالمية وفرقة الفن اإلسالمي، حيـث حـضر أهـالي                 
وحضر وفد  .زالعرسان وحملوا العرسان على أكتافهم وساروا بهم بين الناس المبتهجين بهذا الحفل المتمي            

من قياديي حركة المقاومة اإلسالمية حماس وعلى رأسه الشيخ إسماعيل هنية والشيخ سعيد صيام، حيث               
هنأ الوفد العرسان بالتسليم عليهم، ثم ألقى الشيخ إسماعيل هنية كلمةً هنأ فيه العرسان بهذا اليوم الـسعيد        

 القادمة على أراضينا المحررة وفـي األقـصى         الذي يؤسس لبناء أسرٍة إسالمية، آمالً أن تكون األفراح        
  .الشريف، شاكراً كافة الجهود التي ساهمت في إنجاح فعاليات هذا الحفل اإلسالمي المميز

  9/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  بحث سبل مقاضاة االحتالل جراء تدميره الكبائن السياحية في منطقة المواصي: خان يونس
جيش اإلسرائيلي، مـؤخراً علـى      الث، المنتفعون من الكبائن السياحية التي هدمها        بح:  وفا ،خان يونس 

شاطئ بحر منطقة مواصي خانيونس، اإلجراءات القانونية لمقاضاة االحتالل اإلسرائيلي عما تسبب بـه              
وعقد االجتماع، في مقر جمعية القدس لتنمية المواصي، بحـضور المنتفعـين والمستـشار              .من أضرار 
وقدم المنتفعون من الكبائن،    . سليمان أبو الحن، وفايز شعت، رئيس الجمعية، وعدد من أعضائها          القانوني

مواطناً، عقود اإليجار واألوراق الثبوتية الالزمة لألستاذ أبو الحـن، مـستعرضين حجـم              13وعددهم  
ل عليهـا،  الخسائر التي لحقت بهم جراء عملية التدمير، واألضرار التي تكبدوها إثر اسـتيالء االحـتال         

ومنعهم من ممارسة عملهم، وفقد مصدر رزقهم الذي يعتاشون منه، األمر الذي أدى إلى خسائر ماديـة                 
  .باهظة

  9/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  لجنة الحماية والمساندة األهلية تقر عدداً من الخطط والبرامج استعداداً لالنسحاب : خان يونس
اية والمساندة األهلية في محافظة خان يونس عـدداً مـن الخطـط             أقرت لجنة الحم   :كتب أيمن أبو ليلة   

والبرامج للتعاطي مع خطة االنسحاب اإلسرائيلي، وإعطاء صورة حضارية عن الشعب الفلسطيني أمام             
وأكدت اللجنة أثناء اجتماع عقدته في مقرها بالمحافظة، أول من أمس، أن الخطط والبرامج              .العالم أجمع 

ل جيد ليوم االنسحاب، ومنع حدوث فوضى، أو أي أحداث قد تشوه صورة الشعب              تشمل االستعداد بشك  
الفلسطيني، مشددة على أن الخطط ستؤكد تالحم ووحدة أبناء الـشعب، وضـرورة المحافظـة علـى                 

وأشار المشاركون في االجتماع إلى أن مقابلة اسـتحقاقات         .الممتلكات العامة أثناء االنسحاب اإلسرائيلي    
ادي الجانب تتطلب تضافر وتكامل الجهود الرسمية، والشعبية، والفصائلية، ومنظمـات           خطة الفصل أح  

العمل األهلي، بما يقلل مخاطر هذه الخطة، مشددين على ضرورة تفعيل مشاركة المجتمع بكل فئاته في                
  .يحماية الممتلكات العامة والخاصة، التي سيخليها االحتالل واألراضي، التي ستعود للشعب الفلسطين

  9/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  المنتدى الفلسطيني يأمل أال تؤثر الهجمات على تأييد فلسطين في بريطانيا
أعرب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عن استنكاره الشديد للهجمات التي شـهدتها محطـات               :وكاالت

للشعب البريطاني وأهالي   وأعلن المنتدى عن تقدمه بخالص العزاء        .القطار في لندن صباح يوم الخميس     
الضحايا، معِرباً في الوقت ذاته عن رجائه بأن ال تكون هذه العمليات سبباً جديـداً لتقويـة االتجاهـات                   
والتيارات الشوفينية المحلية في الدول األوروبية، والتي بدورها تهدد حياة كل المهاجرين الذين يعيشون              

هية وإجراءات التضييق ضد العرب والمـسلمين علـى وجـه           في أوروبا وأمريكا، أو سبباً لزيادة الكرا      
وفي البيان الذي حمل توقيع رئـيس المنتـدى زاهـر    .الخصوص، كما جاء في بياٍن أصدره بهذا الشأن       

بيراوي، أعرب عن أمله أن ال يكون لهذه الهجمات تأثير سلبي على مستوى التأييد الـذي تحظـى بـه         
ع البريطاني، ألن هذه األعمال مرفوضة من ِقبل الغالبية الـساحقة           القضية الفلسطينية في أوساط المجتم    

من العرب والمسلمين، ليس في بريطانيا فحسب بل في كل أنحاء العالم، وهـي ال تعبـر عـن القـيم                     
  .اإلسالمية األصيلة التي تعتبر قتل النفس البشرية بغير حق كقتل الناس جميعاً، على حد تأكيده

  9/7/2005 عالم المركز الفلسطيني لإل
  

   مرات3الحكم على أسير من بيت ريما بالسجن المؤبد 
 3 حكمت المحكمة العسكرية في معتقل عوفر االحتاللي امس االول بالسجن المؤبد             : علي خلف  ،رام اهللا 

 سنة من بيت ريما وادعت المحكمة في حيثيات حكمها          24مرات على األسير تامر راسم سليم الريماوي        
شاب تامر قيادي بارز في كتائب شهداء االقصى فـي بلدتـه وقتـل وجـرح عـددا مـن                    الجائر ان ال  

  . قبل عامين اثناء وجوده في بيتونياهالمستوطنين وأعد لعمليات فدائية وكانت قوات االحتالل اعتقلت
   9/7/2005الحياة الجديدة 
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  2008مازن ويقول بأن خطة الفصل ستستمر حتى  قائد عسكري إسرائيلي يهاجم أبو
هاجم مسؤول كبير في قيادة الجيش االسرائيلي أبومازن، على سفره الى دمشق : تل أبيب نظير مجلي

وقال هذا المسؤول ان ما فعله ابومازن يدل على ان ثقافة . ولقاءاته هناك مع قادة فصائل المعارضة
الى مفاوضات سالم االرهاب ما زالت سائدة في السلطة الفلسطينية، وان االنتقال مع الفلسطينيين 

وقال المسؤول في حديث لـ الشرق األوسط ان اسرائيل . وتسوية نهائية بعيد جدا وغير واقعي اليوم
قلقة للغاية من أسلوب ابومازن في الحكم، فهو يرفض ان يكون قائدا حازما للسلطة وال يستخدم القوة 

ثبيت برنامجه السياسي السلمي وال يمارس التي منحه اياها الشعب الفلسطيني في االنتخابات الرئاسية، لت
وبدال من ان يلجم التنظيمات المسلحة، التي تهدد نظامه وتهدد سيادة القانون . صالحياته الرئاسية

والنظام وتهدد أمن الدولة، يواصل المحادثات معها ويسايرها ويتركها تزداد قوة ونفوذا في الشارع 
وقال هذا . الذي يقف فيه العالم الغربي كله ضد النظام هناكويسافر الى دمشق في الوقت . الفلسطيني

ة الفلسطينية حول تطبيق المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه انه رغم بدء التنسيق بين اسرائيل والسلط
خطة الفصل، اال ان اسرائيل ليست واثقة وال مطمئنة الى ان هذا التنسيق سيسفر عن انسحاب هادئ 

وحذر خطة الفصل تشكل امتحانا كبيرا للسلطة الفلسطينية، . ومحترم للقوات االسرائيلية والمستوطنين
ة وللعالم الغربي كله، فاذا تم االنسحاب ليس فقط بالنسبة السرائيل وحسب بل أيضا للواليات المتحد

بهدوء وانتهى بال فوضى وأثبتت السلطة انها قادرة على ادارة دولة قانون في قطاع غزة، فان األمور 
ستتطور بشكل ايجابي وستتبع االنسحاب خطوات أخرى باتجاه العملية السلمية وستحظى السلطة بدعم 

ع الصالحيات وظلت التنظيمات المسلحة تعمل كدولة داخل أما اذا استمرت فوضى السالح وضيا. دولي
دولة، فان السلطة لن تحصل على شيء واسرائيل ستعمل فقط بخطوات احادية الجانب وستعالج 

وعن نوعية الخطوات التي قد تتخذها اسرائيل أجاب خطة . قضاياها األمنية بالطريقة التي تعرفها
 الى واقع يكون فيه الفلسطينيون 2008فضي في عام الفصل تتحدث عن خطوات احادية الجانب ت

وردا على سؤال . مسؤولين عن ادارة شؤونهم في الحدود التي نستطيع اعطاءها لهم وليس أكثر من ذلك
اذا ما كانت هذه الحدود هي التي حددت في اتفاقيات اوسلو، حسب التقسيمات المعروفة، مناطق أ وب 

 وبعض القرى محاطة بأحزمة عسكرية اسرائيلية، قال لن أتحدث عن وج، أي دويلة فلسطينية في المدن
وأكد المسؤول . حدود في هذه المرحلة، ولكنها لن تكون تلك دولة مستقلة كما يطمح الشعب الفلسطيني

االسرائيلي ان االدارة األميركية وحكومات اوروبية عديدة توصلت الى هذه القناعة بأن ابومازن يسير 
 وان بعضها قال ذلك مباشرة في أحاديث مباشرة معه ومع غيره من المسؤولين ولكن في طريق خاطئ،

بكلمات ناعمة، لكن هذه النعومة لن تدوم اذا استمرت هذه السياسة، حسب قول المسؤول وسيواجه 
الرئيس الفلسطيني مطالب حازمة الحداث التغيير الجوهري واالنتقال الى سياسة حازمة ضد االرهاب، 

ط في مكافحته تنظيميا وعسكريا، بل أيضا لتغيير الثقافة العامة بشكل عميق الى ثقافة تنبذ كل ليس فق
  .صنوف العنف وتكف عن وصف االرهاب بالمقاومة

 9/7/2005شرق األوسط ال
  

   مصادر إسرائيلية ال تستبعد إعادة احتالل غزة بعد االنسحاب
بعد تنفيذ االنسحاب أمر وارد ومتوقع، لكنها قالت قالت مصادر اسرائيلية إن إعادة احتالل قطاع غزة 

 لم يكن 1967 و1956وذكرت المصادر أن اجتياح غزة في المرتين السابقتين، . إن ذلك سيكون مكلفاً
سهالً كما يدعي البعض، مشيرة إلى أن األحتالل الثالث المقبل والمتوقع في مرحلة ما بعد االنسحاب 

س إن الجيش االسرائيلي يدرك أن الكابوس اآلن هو أن يضطر إلى وقالت هآرت. سيكون أكثر صعوبة
. احتالل القطاع للمرة الثالثة بعد االنسحاب بحيث يكون هذا االحتالل أكثر تكلفة من المرات السابقة

االصابات في األرواح بالنسبة للطرفين، : وأضافت ان هذا االحتالل سيكون أكثر تكلفة ضمن مفهومين
 وكاالت. التي تكمن في تدمير عملية التسوية كلهاودرجة الخطورة 

 9/7/2005البيان  
  

 حملة سالمية مضادة للمستوطنين المعادين لخطة االنسحاب من غزة
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أمس، حملة مضادة للمستوطنين ونشطاء اليمين ) كتلة السالم(أطلقت حركة غوش شالوم : تل أبيب
وقالت . ة تحت شعار ليس لي أخ مستوطنوتدار هذه الحمل. المتطرف الذين يحاربون خطة الفصل

مع . الحركة مفسرة ان السالح السري للمستوطنين هو تلك العبارة الصهيونية اننا، اليهود، جميعا اخوة
انهم في كل مرة يجدون ان هؤالء األخوة ال يوافقونهم الرأي، يظهرون على حقيقتهم وال يترددون في 

وقد آن األوان ألن نفجر كذبة . عمال تخريب واعتداءات فظةممارسة العنف ودوس القانون والقيام بأ
وبدأت هذه الحركة بتوزيع ملصقات تحمل . األخوة هذه في وجوههم ونقول لهم اننا لسنا أخوة لهم

وقالت انها تنوي تجديد الحملة في اسرائيل لمقاطعة المستوطنات . الشعار ليس لي أخ مستوطن
  . ومنتوجاتها

 9/7/2005شرق األوسط ال
  

  شارون لن يقيل نتانياهو رغم اشتداد حّدة الخالف بينهما   
احتلت األزمة األخيرة الناشبة بين شارون، ونتانياهو، العناوين الرئيسية في الصحف اإلسرائيلية الثالث، 
التي توقعت أن ال تصل األزمة إلى حد إقالة وزير المالية وإن أجمعت على أن الخالف بين االثنين 

وقد تساءل معلق .  عنه في غضون الفترة القليلة المقبلة أزمات أخرى قد تكون أشد وأدهىستتأتى
الشؤون الحزبية في هآرتس، يوسي فيرتر، عن الدوافع الواقفة خلف اختيار شارون توجيه تهديدات إلى 

ي وقت نتانياهو بإقالته إذا غاب عن جلسة التصويت على قانون تأجيل خطة االنفصال في الكنيست، ف
يمكن أن تؤدي فيه هذه اإلقالة على خلفية أيديولوجية إلى زلزال عنيف في الليكود وربما إلى تغيير 

كما أشار فيرتر إلى أن خطوة كهذه يمكن · ميزان القوى داخل هذا الحزب، لناحية زيادة عدد المتمردين
وفي رأي فيرتر فإنه . ير الماليةأن تؤثر أيضاً على البورصة واألوضاع االقتصادية باعتبار نتانياهو وز

إذا كانت هذه األزمة ناجمة عن تفكير وتخطيط معمق وأساسي فإن الخالصة المطلوب الوصول إليها 
من ناحية أخرى كتب معلق الشؤون ·هي أن شارون يسعى إلى شق الليكود وإقامة إطار سياسي جديد
ء اإلسرائيلي لن يقيل وزير ماليته وذلك السياسية في يديعوت أحرونوت شمعون شيفر، أن رئيس الوزرا

خالفاً للتهديدات التي صدرت عن مقربيه، وذلك ألنه يفضل التركيز في المعركة الرئيسية وهي تطبيق 
لكن شيفر نقل عن مصادر قريبة من شارون · خطة االنفصال وعدم إهدار طاقات على صراع سياسي

وفي انتقاله إلى تحليل الخالف بين · تي في وقت الحققولها إن ساعة االنتقام من أفعال نتانياهو ستأ
شارون ونتانياهو، يرى شيفر أن األول ينتهج طريقاً ثالثة بغية الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، 

 وطريق شارون تختلف عن الطريق األولى وهي طريق 1993وذلك منذ أن بدأ هذا المسار في 
 تختلف عن الطريق الثانية التي مثلها نتانياهو والقائمة على أساس كما· االتصاالت مع القيادة الفلسطينية

 وتنص الطريق الثالثة الخاصة بشارون على قيام إسرائيل بإخالء مستوطنات بصورة أحادية .التبادلية
ويعتقد شارون أن المقابل سيأتي على مر األيام · الجانب دون اتفاق مع الفلسطينيين ودون مقابل منهم

ي الدعم األميركي لبقاء الكتل االستيطانية ضمن السيادة اإلسرائيلية وفي معارضة الواليات ويتمثل ف
نتانياهو يرفض هذه التقديرات في اللقاءات : ويوضح شيفر أن . نالمتحدة لعودة الالجئين الفلسطينيي

· ركيينالمغلقة ويؤكد أنها مجرد أضغاث أحالم، إذ ال توجد لدى شارون أي وعود من طرف األمي
وإن سابقة · وبالتالي فإن شارون يعطي دون مقابل ويعرض إسرائيل لخطر أمني شديد في المستقبل

أما شارون فإنه · إخالء مستوطنات وتفكيكها ستجعل إسرائيل في وضع أكثر صعوبة في المفاوضات
 الضغوط الدولية مقتنع أنه في حالة عودة نتانياهو إلى رئاسة الحكومة فإنه لن يفلح في الصمود أمام

  .التي ستنهال عليه وسيهرب من غالبية المناطق الفلسطينية
وفي معاريف قال معلق الشؤون السياسية بن كسبيت، إن شارون واع إلى أن إقالة نتانياهو تشكل 

ويلفت · مغامرة زائدة، وأن من األفضل الحفاظ على الهدوء وعلى سالمة الحكومة حتى تطبيق االنفصال
 انه حتى لو مرت هذه األزمة بهدوء فإن األسابيع الستة المتبقية حتى موعد تطبيق االنفصال كسبيت إلى

ستكون حافلة بأزمات مماثلة، بل ربما بأشد وأدهى، بين االثنين على خلفية أن إخالء كل مجموعة من 
إلسرائيلي المستوطنات يتطلب تصويتاً خاصاً في الكنيست وهو ما يشكل مصدر إزعاج لقيادة الجيش ا

ووفق معاريف فان مركز حزب الليكود الذي يعارض بغالبيته خطة االنفصال، ينوي تصفية . أيضا
الحساب مع وزراء الليكود الذين سيصوتون إلى جانب موقف الحكومة، خاصة الوزراء المتذبذبين 
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 لكنهم يعودون نتانياهو وشالوم وليمور لفنات، الذين يدلون بتصريحات شديدة اللهجة ضد االنفصال،
  ·ويصوتون إلى جانب الحكومة في كل ما يتعلق بالخطة، حفاظا على كراسيهم الوزارية

ويعتقد مقربون من شارون أن نتانياهو بدأ عملياً، معركة المنافسة على قيادة الليكود أمام شارون، قد 
كز الحزب، تقربه يستغل فرصة التصويت على مشروع القانون، يوم األربعاء، لتوجيه رسالة إلى مر

وبرأيهم · ويقول المقربون من شارون إن القانون شديد الوضوح وال حاجة إلى مزيد من التفسيرات·منه
إذا ما تغيب نتانياهو عن التصويت يجب التعامل معه كما تم التعامل مع وزراء آخرين صوتوا ضد 

ني ايلون على خلفية موقفهم من وفي هذا إشارة إلى فصل عوزي لنداو وايفي ايتام وبي· موقف الحكومة
 ·خطة االنفصال، ووزراء شينوي على خلفية تصويتهم ضد الميزانية

  9/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  ! إطالق سراح المتورطين في محاولة سلب أراضي عزبة المعني في دير البلح
لثالثة في قضية النصب  قررت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع إطالق سراح المعتقلين ا:ياسر العقبي

 !واإلحتيال والسمسرة لإلستيالء على أراضي عزبة المعني في دير البلح، وتحويلهم إلى الحبس المنزلي
وقالت الناطقة بلسان شرطة شمشون في لواء الجنوب، بات شيفاع زايتون، في حديث لمراسلنا، أن 

  .ين في القضية ال يزال ساري المفعولالتحقيق في القضية مستمر وأن منع النشر حول تفاصيل المتورط
  8/7/2005 48عرب 

  
  سرائيليون يرفضون االنسحاب من المزارع  ميركيون يضغطون واإلاأل

تفيد تقارير دبلوماسية ان اسرائيل ترفض طلبا اميركيا بترتيب خطة انسحاب من مزارع شبعا : بيروت
التالية وهي ارسال الجيش الى الخط االزرق لسحب هذه الورقة من يد حزب اهللا وبالتالي تحقيق الخطوة 

لكن االسرائيليين .. مؤكدة على انه ينبغي ان يترافق ذلك مع ابرام معاهدة امنية بين اسرائيل ولبنان
اليتوقفون عند هذا، بل هم يسخرون من فكرة االنسحاب من مزارع شبعا الن الحزب الذي يخضع في 

  . احتياطية وهي المطالبة بـ القرى السبعنظرهم لقرار سوري وايراني ابتدع ذريعة
 9/7/2005 الدستور 

  
 إسرائيل تخشى من ضرب صناعاتها العسكرية جراء التدخل األميركي

أعرب رؤساء الصناعات العسكرية االسرائيلية عن خشيتهم من تقليص نشاطهم التجاري : تل أبيب
وقال ناطق بلسانهم ان . قات العسكريةوضرب صادراتهم، جراء التدخل األميركي المتوقع في عقد الصف

حكومة اسرائيل ترتكب خطأ مميتا لهذه الصناعات بموافقتها على الطلب األميركي بفحص تلك الصفقات 
ويرى اصحاب الصناعات ان . ومراقبة تجارة السالح االسرائيلية واستخدام حق الفيتو لمنع ما تشاء منها

ؤدي اللغاء صفقات عديدة أخرى اضافة الى الصفقة مع الصين االتفاق، فضال عن كونه مذال، فانه قد ي
  .وبذلك توجه ضربة قاصمة لهذه الصناعات المزدهرة حاليا

 9/7/2005شرق األوسط ال
  

  يهود إثيوبيا يحلمون بـ أرض الميعاد
ى  حين كنت صغيرا كان المسنون يخبرونني ان اهللا سيعيدنا جميعا في احد االيام ال:أ،ف،ب، أديس أبابا

ارض الميعاد، لقد ماتوا جميعا في اثيوبيا واريد ان اموت في اسرائيل، تيالفا في عامه الثاني والثمانين، 
في سريره يحكي العجوز عن هذا الحلم الذي هجر من اجله منزله ومتجره قرب غوندار في شمال 

االربعة منذ سبعة اعوام، اثيوبيا مفضال عليهما غرفة ضيقة في اديس ابابا يحيا فيها مع زوجته واوالده 
وعلى غراره، تمركز بين خمسة وثمانية االف يهودي اثيوبي منذ اعوام عدة على هذه الهضبة التي 
تجاور سفارة اسرائيل، غرف بسيطة ومستودعات قديمة واسطبالت هي اليوم منازلهم في انتظار 

 ان 2005ة الحالية قررت في يناير الرحلة الموعودة الى اسرائيل او ارض الميعاد، الحكومة االسرائيلي
 حتى اآلن، التزام ذكر به اخيرا شارون امام 300 منهم كل شهر الى اسرائيل بعدما كانوا 600يعود 

الكنيست، لكن العجوز تيالفا هو فالشمورا اي يتحدر من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية في القرن التاسع 
كالة اليهودية وهي المنظمة الرسمية المكلفة تنظيم هجرة عشر، االمر الذي يعقد عودته، وتقول الو
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 الفا 50 الفا في اثيوبيا، وبخالف اليهود االثيوبيين الـ20اليهود الى اسرائيل ان عدد الفالشمورا يناهز 
) اليا(الذين افادوا من الحق الفوري بالهجرة الى اسرائيل في بداية التسعينيات بموجب قانون العودة 

وا ان واحدا على االقل من ذويهم اسرائيلي، يواجه الفالشمورا صعوبات في اثبات تحدرهم من بعدما اثبت
اصول يهودية ويهاجرون بحجة جمع الشمل العائلي، ويوضح المسؤول االعالمي في الوكالة اليهودية 

تنق ميخايل جانكيلوفيتش في اتصال هاتفي من القدس ان عليهم ان يثبتوا ان واحدا من اجدادهم اع
المسيحية وان احد افراد عائلتهم يعيش في اسرائيل، وتوضح الوكالة اليهودية في القدس ان المنظمة 

   .كانت تشجع الناس على النزوح من الجبال من دون التثبت من استيفائهم شروط الهجرة الى اسرائيل
 9/7/2005الوطن القطرية 

  
 انيشركة إسرائيلية تستثمر مليار دوالر في ميناء أوكر

ذكرت تقارير إخبارية امس أن شركة شحن إسرائيلية تعتزم استثمار حوالي مليار دوالر : أ.ب.كييف د
ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية لالنباء عن . في إنشاء بنية أساسية جديدة بأحد الموانئ االوكرانية

تعتزم بناء محطتين مسؤولين في وزارة النقل االوكرانية القول إن شركة زيما إسرائيل نفايجشن 
وفي حالة إتمام المشروع سيكون أكبر استثمار أجنبي في . للحاويات في ميناء أوديسا البحري بأوكرانيا

كما سيصبح ميناء أوديسا أكبر ميناء لتداول الحاويات في البحر . قطاع الشحن والموانئ االوكرانية
بين إيفين تشيرفونينكو وزير النقل االوكراني جاء االعالن بعد اجتماعات مطلع االسبوع الحالي . االسود

وأسفرت المفاوضات عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن زيادة طاقة ميناء . ومسؤولين في الشركة االسرائيلية
  .  ألف حاوية سنويا إلى خمسة ماليين حاوية300أوديسا من 

 9/7/2005شرق األوسط ال
  

  مخدرات بالبريد   إسرائيل بالمرتبة الثالثة عالمياً في تهريب ال
هذا ما أعلنته · تحتل اسرائيل المرتبة الثالثة في العالم في تهريب المخدرات على انواعها بواسطة البريد

لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية في ختام جولة قام بها اعضاء اللجنة في وحدة الجمارك في مطار بن 
 المحنكة التي يتم من خاللها تهريب المخدرات واطلع اعضاء اللجنة على االساليب· غوريون في اللد

وأفادت اللجنة البرلمانية انه خالل العامين األخيرين تم تهريب كميات كبيرة جدا من  · الى اسرائيل
 الف وجبة 32 الف حبة اكستازي، 915: وبلغ حجم التهريب·المخدرات الى اسرائيل بواسطة الجو

كما تم · طنا من الكوكايين وطنين مارخوانا50د، و طن حشيش من الهن14,5دي وحوالى ·اس·ال
وذكر ان عمليات التهريب هذه ·  طنا80 محاولة لتهريب السجائر وصل حجمها الى 16الكشف عن 

كانت تتم من خالل وضع المخدرات في العاب االطفال، طرود بريدية، كتب واشرطة تسجيل، معلبات، 
قال رئيس اللجنة البرلمانية انه سيطلب من نتانياهو رصد و· عقاقير مساحيق التجميل والصابون وغيرها

 ·موارد اضافية لمحاربة التهريب
  9/7/2005االتحاد االماراتية 

  
  مجندة إسرائيلية تسرق سوالر بمليون شاقل   

قدمت إلى المحكمة العسكرية في جيش االحتالل االسرائيلي الئحتا اتهام ضد مجندة بتهمة سرقة الوقود 
وجاء في الئحة االتهام ضد المجندة، أنها !  الف دوالر200قواعد عسكرية بقيمة تزيد على سوالر من 

 ألف لتر من السوالر والبنزين 150وبالتنسيق مع مواطن عامل في القواعد العسكرية، قامت بنقل 
وقد اعترف شمشون شاؤول بالتهم الموجهة إليه، وتم · ليبيعها بدوره إلى محطات وقود في الجنوب

وجاء في الئحة االتهام · اعتقال المجندة وضبطت الشرطة العسكرية عشرات آالف من الشواقل في بيتها
  · ألف شاقل، كعموالت لها من سرقة الوقود180ايضا أن المجندة ربحت من الصفقات مبلغ 

  9/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  التشدد الديني بوتيرة سريعة المجتمع اإلسرائيلي يسير نحو
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كشفت معطيات دائرة اإلحصاءات المركزية اإلسرائيلية أن األصولية الدينية المتـشددة           : قدس المحتلة ال
وبحسب المعطيات التـي نـشرتها يـديعوت         .في المجتمع اإلسرائيلي آخذة بالتنامي بوتيرة سريعة جداً       

وقالت الصحيفة   .سيتعلم كل طالب يهودي رابع في جهاز التعليم المتشدد         ،2009أحرونوت فإنه في عام     
 في المائة من الطالب اليهود فـي جهـازي          52إن هذه التوقعات ليست بعيدة، مضيفاً أنه حالياً يدرس          

 . في المائة فقط يدرسون في جهاز التعلـيم الرسـمي          48التعليم الديني الرسمي والديني المتشدد، مقابل       
ي تقود المجتمع اإلسرائيلي نحو هـذه       ونقلت بعض التحليالت أن هناك العديد من العوامل واألسباب الت         
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة الدينيـة       . الظاهرة أهمها الصراع السياسي الذي يتخذ بعداً دينياً أيديولوجياً        

ال تقتصر على أصول معينة مثل اليهود الشرقيين، بل هي تشمل جميع قطاعات المجتمع اإلسرائيلي مما                
  .يؤكد أن أسبابها ليست اجتماعية

  8/7/2005 دمة قدس برسخ
  

  األسرى العرب عند إسرائيل صنوف من العذاب والتحنيط   تقرير 
يكشف القدر يومياً عن الجرائم التي تقوم بها إسرائيل، وهي الجرائم التي ال تتوقف عنـد                 :أحمد إبراهيم 

متد ليصل إلى حد حد قتل المواطنين الفلسطينيين أو االعتداء الوحشي على المدن والقرى العربية ولكنه ي            
  · التحنيط الجماعي لألسرى العرب واالحتفاظ بجثثهم كذكرى بعد التنكيل بهم وتعذيبهم

المعهد اإلسرائيلي العام للعناية بأوضاع األسرى كشف في دراسة له صدرت في الثاني من شهر يوليـو          
نها زلزلت إسرائيل   صنوف من العذاب والتحنيط عن هذه الجريمة، موضحاً أ        ... بعنوان األسرى العرب  

منذ الكشف عنها خاصة مع العثور على العديد من الجثث المحنطة لألسرى العرب في منـازل كبـار                  
الجنراالت والعسكريين ممن شاركوا في الحروب اإلسرائيلية ضد العرب ، وهي الجثث التـي كـشفت                

ث المحنطـة أثبتـت أن       المثير أن الفحوص التي أجريت على هذه الجث        .الدراسة عن وجودها ألول مرة    
أجساد هؤالء الشهداء تعرضت النتهاكات كبيرة وسرقات حيث باتت عشرات الجثث منها بال أعـين أو                
قلوب أو أذرع أو أرجل ، األمر الذي دفع الدراسة إلي التأكيد على أن هذه القضية تكشف بدايـة لمـا                     

ب، وهي العمليات التي تـورط فيهـا        وصفته بـالعمليات القذرة التي نفذها الجيش اإلسرائيلي ضد العر        
  · كبار المسؤولين بداية من شارون ووايزمان وديان والعشرات من القادة والمسؤولين اآلخرين

والمعروف أن إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم ضد األسرى العرب، وهي الجرائم التي تعترف بهـا                
 للعديد من هؤالء األسرى أثناء إعـدامهم فـي          وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بل وتفتخر بها وتنشر صوراً       

 غيـر أن تحنـيط      .ذكرى الحروب التي خاضتها وكأن هذه صور بطولية أو تذكارية يجب اإلشادة بها            
جثث األسرى العرب يعتبر جريمة جديدة لم تكشف عنها إسرائيل على اإلطالق ويضاف إلـى سـجل                 

ت أن جثث الشهداء العرب ممن قتلوا على يد إسرائيل          جرائمها الذي يتزايد يومياً، وهو التحنيط الذي يثب       
كانت مباحة ألي جنرال أو عسكري بها لكي يستولي عليها، األمر الذي يثبت عـدم احتـرام إسـرائيل            
لحرمة القتلى بجانب السادية المسيطرة علي العسكريين اإلسرائيليين في التعامل مع العرب حتـى ولـو                

 أن أغلب الجنراالت التي كشفت عنهم الدراسـة والمتـورطين فـي             الالفت. كانوا قتلي ال خوف منهم    
ارتكاب هذه الجرائم البشعة هم من اليهود الروس الذين يؤمنون بالتحنيط ويتبعونه حيث يتبـع هـؤالء                 
اليهود المذهب الحبدي في الديانة اليهودية، وهو مذهب يؤمن أتباعه بضرورة تحنيط جثة العدو الـذي                

ويفسر هذا دعـم    .  التنكيل بها حتى يكون ذلك دليالً على القوة والتفوق اليهودي          يحارب أي يهودي بعد   
الحاخامات وكبار رجال الدين المتشددين لهذه الجريمة في وقاحة منذ اللحظة األولـى للكـشف عنهـا،                 
زاعمين أن ما قام به هؤالء العسكريون مع جثث األسرى العرب يندرج في إطار األوامر الدينية، وهو                 

 دعا الهيئة الحاخامية في إسرائيل إلي إصدار فتوى دينية يحرمون فيها معاقبة أي مسؤول إسـرائيلي                 ما
متورط في هذه الجريمة، معتبرين أنه شخص مواظب على التعاليم التوراتية وال يجوز معاقبته بـسببها                

اذ أي إجراء ضد    ،حتى أن عدد من كبار الحاخامات في إسرائيل هددوا بتكفير شارون صراحة حالة اتخ             
  · أي شخص من المتورطين في هذه الجريمة

وتعترف الدراسة بأن هذه القضية تكشف قضية أخرى في منتهى الخطورة وهـي قـضية المفقـودين                 
العرب، وهي القضية التي تتزايد خطورتها مع وجود عشرات العرب من الجنسيات المختلفة المفقودين               

 وتشير إلى أن القادة اإلسرائيليين وبهذه الفضيحة        .عربية مع إسرائيل  أثناء المعارك التي خاضتها الدول ال     
أكدوا أن إسرائيل دولة إرهابية خاصة مع تورط العشرات من أطبائها فـي هـذه الجريمـة الجديـدة                   
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ومساعدتهم للقادة العسكريين فيها، ومن ابرز من كشفت عنهم الدراسة البروفيسور بن منـاحيم هـيس                
العام في تل أبيب والذي يحمل شهادة الماجستير في علم التحنيط والذي قام بتحنيط              مدير معهد التشريح    

العشرات من الجثث العربية بل وأشرف بنفسه على نزع أعضاء من هؤالء األسـرى وزرعهـا مـرة                  
 وتنتهي الدراسـة باتهـام األطبـاء        .أخرى في أجساد المرضى اليهود أصحاب الحاالت الميئوس منها        

بالخيانة لمهنتهم، موضحة أن هناك تحالفا سريا بين المؤسسات الطبية التي تساهم في هـذه               اإلسرائيليين  
الجرائم من جهة والجيش من جهة أخرى ، األمر الذي رأت الدراسة أنه يكشف حلقة أخرى من حلقات                  

 يجب أال   فساد المؤسسة العسكرية في إسرائيل ، منبهة إلى أن ما قام به األطباء اإلسرائيليين من جرائم               
 وبالتالي تظهر هذه الدراسة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل، وهى الجـرائم التـي               .يمر هكذا بال عقاب   

تنكشف كل يوم لتتنوع بين السادية من جهة والوحشية من جهة أخرى، األمر الـذي يثبـت عنـصرية                   
 .إسرائيل والعقلية اإلجرامية التي تسيطر على قادتها

 9/7/2005االتحاد االماراتية 
 

   دوالر خسائر القطاع الزراعي جراء اعتداءات االحتاللألف وأربعمائة مليون
وليد عبد ربه، وزير الزراعة، أمس، أن الوزارة تسعى إلعادة تفعيل مشاريع            . أعلن د : رام اهللا ــ وفا   

إن : وقال عبد ربه في حديث لـ وفـا       .دعم المزارعين الذين تضرروا جراء ممارسات قوات االحتالل       
الوزارة تجري اتصاالت مع دول مانحة لتمويل هذه المشاريع، لتفعيل وتنشيط هذا القطاع الحيوي الذي               

 مليون دوالر، جراء االعتداءات اإلسـرائيلية، ومنـع         1400تجاوزت خسائره المباشرة وغير المباشرة      
ن الوزارة تـدرس    وأضاف أ .وصول المنتجات الزراعية إلى األسواق الخارجية وأسواق الضفة الغربية        

اآلليات المناسبة لمساعدة المزارعين المتضررين من االعتداءات اإلسرائيلية، وكذلك الكوارث الطبيعية،           
وأوضـح أن الحكومـة     .منوهاً إلى تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي يوضح هـذه اآلليـات            

ا من إقامة جـدار الفـصل       خصصت أربعة ماليين دوالر من ميزانية العام الجاري، لدعم من تضررو          
العنصري في قلب األراضي الفلسطينية، مشيراً الى أن الوزارة لديها سجل دقيق، تقوم علـى أساسـه                 

ونوه إلى أن السجل يحدد القرى المتضررة، وحجم الخـسائر          .بتوزيع هذه المساعدات على المتضررين    
 الحكومة اعتمدت هـذا الـسجل       التي سببها جدار الفصل العنصري على القطاع الزراعي، موضحاً أن         

وبين الوزير، أن الوزارة تعمل على مساعدة المزارعين عن طريـق اسـتعادة قيمـة               .كأساس للتحرك 
، مضيفاً أن الوزارة لتحقيق ذلـك ترسـل المرشـدين الـزراعيين إلـى               %17الضريبة المضافة الـ    

ـ  .المزارعين، لعمل سجالت ضريبية تمكنهم من استعادة هذه النسبة         تعداد الـوزارة لمـا بعـد       وعن اس
إن المعلومات المتوفرة لـدينا عـن الوضـع         : االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من قطاع غزة قال عبدربه       

الزراعي في مستعمرات قطاع غزة، تفيد بأن هناك إنتاجاً زراعياً مكثفاً ومتقدما جداً، إذ بلغت قيمة مـا                  
 ماليين عائدات   10 دوالر في العام، منها       مليون 28صدرته المستعمرات من منتوجات زراعية حوالي       

  .من الخارج
  9/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ورشة عمٍل خاصة لتدارس إعادة االنتعاش االقتصادي في غزة بعد االنسحاب

ء  تنظم وزارة االقتصاد الوطني، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وبرعاية رئـيس الـوزرا             :- وفا -غزة  
أحمد قريع، يومي األحد واالثنين في غزة، ورشة عمل خاصة بالرؤيـة الوطنيـة إلعـادة االنتعـاش                  

وذكرت الـوزارة فـي بيـان صـحفي أصـدرته           .لالقتصاد في قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي      
بالخصوص، بأنه سيحضر الورشة مجموعة من الوزراء وأعضاء في المجلس التـشريعي ومؤسـسات              

القطاع الخاص وشركات استشارية ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الخبـراء           وبعض شركات   
وبينت الوزارة أنها تعمل على اإلعداد لهذه الورشة منذ         .االقتصاديين المحليين ومراكز البحث والتطوير    

  المختصة في إعـداد الخطـط        DAIحوالي شهر، وذلك باالستعانة بالخبرات لشركة البدائل التطويرية         
وأكد الوزير مـازن سـنقرط، أن       .لبرامج االستراتيجية، وهي شركة مختصة في االقتصاد الفلسطيني       وا

الورشة هي األولى من نوعها من حيث التخطيط الشامل االقتصادي واالجتماعي والبيئي لقطاع غـزة،               
 سيبقى التأكيد   واندماج هذه البؤرة الجغرافية في االقتصاد الفلسطيني الشامل مع الضفة، والتي من خاللها            
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على الثوابت الوطنية بمفهوم الحدود الدولية وإنهاء حالة االستعمار والتعاون اإلقليمي مـا بـين دولـة                 
  .فلسطين ودول الجوار

   9/7/2005الحياة الجديدة 
  
  

  زراعة طولكرم تنظم ورشتي عمل في تربية النحل والتعقيم الحراري
شتي عمل حول تربية النحل والتعقيم الحراري في قسم         نظمت مديرية الزراعة في طولكرم ور     : طولكرم

وأفاد قسم اإلعالم الزراعي ان قسم التنميـة        .التدريب الزراعي التابع لمديرية الزراعة في طولكرم أمس       
الريفية التابع للمديرية نظم ورشة عمل حول استخدامات العسل والشمع في تصنيع الكريمات كريمـات               

 مع رئيس قسم النحل المهندس عثمان عرفات، وحاضر فيها عـدنان حنـون       التجميل والعالج، بالتعاون  
وأشار اإلعالم الزراعـي    . متدربا معظمهم من النساء    20الخبير في تربية النحل فيما شارك في الدورة         

إلى أن الدورة تناولت كيفية تصنيع الكريمات من عسل النحل و الشمع وفق الطرق العلمية الحديثة مـن              
وأوضح قسم اإلعالم الزراعي انه تم عقـد ورشـة          . لصناعات الناتجة عن النحل وتنشيطها    اجل تنمية ا  

عمل أخرى حول التعقيم الحراري للمزروعات بحضور لويجي دامياني، مـدير مـشاريع الفـاو فـي                 
وأوضح القسم انـه تـم      .فلسطين، وعدد من المزارعين المشاركين ضمن إطار المشروع كمرحلة أولى         

 الزراعية الحديثة والسليمة في التعقيم الحراري للتربة والمزروعات وأسـاليب التعقـيم             مناقشة الوسائل 
  .المختلفة كما تم منح عدد من المزارعين لفات بالستيك خاصة للتعقيم

  9/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  الفلسطيني في السينما اإلسرائيلية  
دار وسوف نمأل الشوارع بمظاهراتنا والسجون إننا سنبقي هنا رغما عنكم منتصبين مثل ج :دينا وادي

بكبريائنا جاءت هذه الكلمات علي لسان شخصية عجوز فلسطيني في فيلم كيدما ومعناه بالعبرية باتجاه 
الشرق لمخرجه اإلسرائيلي عاموس غيتاي الذي أراد أن يفجر في المشهد األول لفيلمه أكذوبة األرض 

فلسطيني الذي يعبر عن وجود الفلسطينيين بهذه األرض قبل البكر ويدحضها عبر شخصية العجوز ال
لم يكن هذا الفيلم أو مخرجه عاموس غيتاي ضد .توافد المهاجرين اليهود القادمين من أراض أخري

إسرائيل كما تصور منتقدوه، ال، إنه يصور الفلسطيني علي انه صاحب حق، وربما يبرر هذا أن 
اإلسرائيليين فقد ولد بعد قيام الدولة العبرية وتربي فيها ويتبني عاموس ينتمي إلي الجيل الثاني من 

وقد كان . أفكارا علمانية ويعارض األطروحات الصهيونية التي يري أنها ستقضي علي دولة إسرائيل
فيلمه األول الذي حمل عنوان كادوش أول فيلم يمثل الدولة العبرية في التشكيلة الرسمية لمهرجان كان 

د أكثر من خمسين سنة من الحظر الفني علي اإلنتاج اإلسرائيلي في هذا المهرجان  بع1998عام 
  .السينمائي األبرز عالميا

  9/7/2005القدس العربي
  

   QIZمصريون يتهمون إسرائيل بمخالفة اتفاق 
 أتهم مستثمرون مصريون إسرائيل برفعها أسعار الخامات التي تـدخل فـي صـناعة               :القاهرة، مصر 
، وبعدم  QIZلمصرية المصدرة للواليات المتحدة، ضمن اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة          المنسوجات ا 

وشدد عضو   . إلى سبعة في المائة فقط     11التزمها بكامل الحصة المقررة، مطالبين بخفضها من حوالي         
مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية عبد الوهاب الشرقاوي في تـصريح              

افي الثالثاء، على أنه البد من وضع آليات جديدة في اتفاق المناطق الـصناعية المؤهلـة، لوقـف                  صح
ونص االتفـاق،    .التالعب اإلسرائيلي في االتفاق، وعدم التزامها بالحصة المقررة ورفع أسعار الخامات          

 في  35ي نحو   الذي سبق وان وقع مع كل من األردن وإسرائيل أيضا، على أن تكون نسبة المكون المحل               
  . في المائة من سعر بيع المنتج11.7المائة، في حين تصل نسبة المدخالت اإلسرائيلية نحو 

  8/7/2005سي أن أن 
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  رهابيين يستغلون عدم حل القضية الفلسطينية ليحظوا بتعاطف المحبطينن اإلأ يعلن ردنياألالملك 
ته لألحداث االرهابية المأساوية الفظيعة التـي        اعرب جاللة الملك عبداهللا الثاني عن ادان       - بترا   -عمان  

ورداً على سؤال فيما اذا كانت الحكومات الغربية وقادة العرب يعملون مـا              .وقعت في لندن امس االول    
يكفي لمعالجة االسباب الجوهرية التي يستغلها االرهابيون لتبرير افعالهم الشنيعة، قال جاللته اننا نعمـل               

الفلسطيني االسرائيلي الذي نعتبره القضية االساسية في المنطقة، مشيراً الـى ان            بجد اليجاد حل للنزاع     
احد اسباب االحباط لدى الشعوب في هذا الجزء من العالم مرده الى عدم احراز تقدم كاف وملموس في                  

وبين جاللته ان االرهابيين يـستغلون عـدم ايجـاد حـل للقـضية               .مسار التسوية السلمية في المنطقة    
  .لسطينية ليحظو بالتعاطف من قبل المحبطين ازاء ما يرونه من احداث في الشرق االوسطالف

   9/7/2005الرأي االردنية 
  

   الورقة االقتصادية سالحي مع إسرائيل:رئيس جمعية رجال األعمال المصريين
ام غالبية  يتمتع رئيس جمعية رجال األعمال المصريين جمال الناظر، باحتر        :  جابر القرموطي  -القاهرة  

في حواره مع الحياة، تطرق     . والمعروف عنه انه ليبرالي بارز    . الوسط االقتصادي الرسمي والمعارض   
الناظر إلى الوضع في مصر والتعاون مع إسرائيل والواليات المتحدة، وحدد المطالب مـن الحكومـة                

األولى، أن يتم التعامل    : اياالعالقة مع إسرائيل اقتصادياً تحكمها ثالث زو      : وقال. ورجال األعمال في آن   
والثانية، السياسة التي تحكم هذه العالقة، فالتعامل مع إسرائيل اقتصادياً، قـد يمنـع              . معها مثل أي دولة   

رجل األعمال المصري أو العربي من التعامل مع أسواق أخرى ودول شقيقة، وبالتالي من يتعامل مـع                 
فمـصر منـذ عـام      . ثة، العاطفة التي تحكم هذه العالقة     والثال. إسرائيل يوازن مصلحته في هذا اإلطار     

وفي تقديري أن التطورات األخيرة مع إسرائيل تـساعد         .  وهي تدافع عن قضية عربية فلسطين      1947
إيجاباً، في حال شعرت إسرائيل أن هناك تجاوباً من جانبنا، وهذا يعطينا قوة اكبـر للـضغط سياسـياً                   

ون الورقة االقتصادية وسيلة ضغط مهمة على تل أبيب، وعلينا تجربة           ومعنوياً لتغير سياستها، أي أن تك     
وسائل جديدة للتعاطي مع تل أبيب، فعلى مدى نصف قرن حاربنا وقاطعنا، وقمنا بانتفاضة والوضع كما                

اتفاق الغاز ليس مشكلة، ويعـود بالفائـدة علـى الـدول            و.وآن األوان لنجرب الورقة االقتصادية    . هو
ردن وفلسطين، وطبيعياً مصر وإسرائيل، نحن نرى أهمية للتعاون مع إسرائيل، طالما            المجاورة مثل األ  

أنا أرحب بالتعاون مع الشيطان، إذا كان ذلك في مـصلحتنا، ولـيس مـع                و .سنستفيد مصرياً وعربياً  
عـد  ، يمكن إقناعهم بهذا التعاون ب      من المصريين المعارضين لهذا التعاون      مليوناً 69الـ  و. إسرائيل فقط 

، اننا سنرميها في البحر، تلك نغمة ال بـد مـن أن    1948إسرائيل كما قلنا عام     . إحاطتهم بالوضع القائم  
رئيس فلسطين يؤيد ذلك    و. نتوقف عن تردادها، لكن يمكنني الضغط عليها بطريقة عملية، مثل االقتصاد          

خـوان العـرب توقـف      ألنه رجل عاقل يحكم بديموقراطية صحيحة، نحن في الجمعية اقترحنا على اال           
الفلسطينيين عن العمل داخـل إسـرائيل وتعويـضهم ماليـاً عـن ذلـك، ألن عـدم وجـود عمـال                      
فلســــطينيين داخل إسرائيل سيؤثر سلباً في االقتصاد اإلسرائيلي، ولألسف لم يستجب االخوة لهذا             

 سيؤثر في الرأي العام     االقتراح ولم يؤيدوه إطالقاً، بدعوى حجج ال طائل منها، هذا االقتراح، بنظري،           
:  وفي رده لو تمت دعوته لزيارة اسرائيل جاء        .العالمي، افضل من وصفنا كإرهابيين وحاملي متفجرات      

زيارتي كرجل أعمال مصري إلسرائيل حالياً غير مجدية، وستفيد إسرائيل اكثر، ألن الوضع الـسياسي           
 والبحث عن االستفادة االقتصادية منه، وبالتـالي        علينا أوالً تهيئة المناخ،   . القائم ال يتناسب مع أي زيارة     

  .اآلن األمر مختلف.  كان الوقت مناسباً للجميع1996عندما زرت إسرائيل عام . ال ولن ألبي الدعوة
  9/7/2005الحياة 

  
   في بيت لحم"معاً"انطالق وكالة االنباء المستقلة تدعمان هولندا والدنمارك 

س عن تأسيس وكالة أنباء فلسطينية باسم وكالة معاً اإلخبارية المستقلة،            أعلن ام  : اسامة العيسة  ،بيت لحم 
وتتخذ الوكالة من مدينة بيت لحم مقرا لها، حيث تم توقيع اتفاقية رسمية من             .بدعم من هولندا والدنمارك   

قبل فرانسيسكو نائب رئيس ممثلية المملكة الهولندية في األراضي الفلـسطينية، وروبارداكـار وزيـاد               
ريعة وري منجج من الممثلة الدانمركية وزياد بولس نائب القنصل الدانمركي ورئـيس مجلـس إدارة                ش

ونظمت الوكالة احتفاال لمناسبة انطالقتها وبثها األخبـار المحليـة باللغـات             .شبكة معاً ايمن البردويل   
ائب رئـيس ممثلـي     قال فرانسيسكو ماسيني، ن    و .العربية والعبرية واالنجليزية في فندق محلي     : الثالث
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المملكة الهولندية في األراضي الفلسطينية انه يضع أماال كثيرة على الصحفيين الفلسطينيين وأنهم حـين               
دعموا هذا المشروع فإنهم يأملون كثيراً أن ينجح الفلسطينيون في هذه المهمة، مشيرا إلى انـه بـصفته                  

رير وكالة معاً ناصـر اللحـام الـى أن          وأشار رئيس تح   .صحفياً سابقاً فهو يعرف مدى صعوبة األمر      
 ساعة في اليوم، وتقدم خدمة الصور ليس فقط للمـسؤولين ولكـن أيـضا               24وكالته تمتاز بأنها تعمل     

 مليون مشاهد   2,5لصانعي األخبار كالشهداء والنشطاء، وتقدم أيضا الشريط اإلخباري العاجل ألكثر من            
 وتبث الوكالة على شبكة االنترنت، ولهـا        .يو المحلية عبر شاشات المحطات التلفزيونية ومحطات الراد     

  .مراسلون في الضفة وقطاع غزة وإسرائيل
   9/7/2005الحياة الجديدة 

  
   مليارات للفلسطينيين3مجموعة الثماني تخصص 

 بالرغم من تاثير اعتداءات الخميس في لندن على دينامية قمة الثماني في غلـين               -غلين ايغلزـ اف ب   
دا، تمكن قادة الدول الصناعية الكبرى امس من تبنـي سلـسلة مـن القـرارات الـسياسية           ايغلز اسكتلن 

واشار بلير الى ان مجموعة الثماني قد وافقت على          .واالقتصادية التي من شانها تعزيز مكافحة االرهاب      
يمكـن  تقديم مساعدة كبيرة للسلطة الفلسطينية بمقدار ثالثة مليارات دوالر في السنوات القادمـة حتـى                

  .لدولتين، اسرائيل وفلسطين، وشعبين وديانتين العيش جنبا الى جنب في سالم
   9/7/2005الرأي االردنية 

  
   األمم المتحدة تتنصل من تصريحات خبير دولي

 أدانت االمم المتحدة الخميس محققا لحقوق االنسان لوصفه قطاع غزة بانـه             - رويترز   -االمم المتحدة   
وقال فرحان حـق المتحـدث باسـم    ‚ ه الجنود االسرائيليين بأنهم حراس له   معسكر اعتقال ضخم ووصف   

 االمم المتحدة تعتقد ان أي مقارنة بين االوضاع في غزة وتلك التي كانت قائمـة فـي                  :المنظمة الدولية 
 مثل هذه المقارنة ال تعكس وجهـات نظـر          :واضاف قائال ‚ معسكرات اعتقال النازي هي غير مسؤولة     

 ونسبت التعليقات بشأن قطاع غزة الى جان زيغليـر وهـو اسـتاذ جـامعي                .وفي عنان االمين العام ك  
سويسري ونقلتها عنه صحيفة لو كوريير السويسرية عندما كان يوجـه كلمـة الـى مظـاهرة مؤيـدة             

وانه لـشيء طيـب أن      ‚ ونسب اليه قوله غزة معسكر اعتقال ضخم      ‚ للفلسطينيين في جنيف يوم الثالثاء    
لكن لن يكون هناك سالم وال عدل وال مستقبل دون انسحاب غير مشروط             ‚ وم للمغادرة يستعد حراسه الي  

وعينت حكومات الدول االعضاء في مفوضية حقوق االنسان التابعـة          ‚ لكل المستعمرين بالضفة الغربية   
 :وقال حـق  ‚  ليتابع اوضاع حق االنسان في الحصول على الطعام        2000لالمم المتحدة زيغلير في عام      

زيغلير محقق مستقل يقدم تقاريره الى مفوضية حقوق االنسان عن الحق في الغذاء فان آراءه تعكس                الن  
‚ وسعت اسرائيل طويال السـتبعاد زيغليـر      ‚ وجهات نظره الشخصية وليس وجهات نظر االمم المتحدة       

 االعضاء  ويتطلب اعفاء زيغلير من مهامه اجراء تصويت توافق فيه أغلبية بين الدول الثالث والخمسين             
  .بالمفوضية

  9/7/2005الوطن القطرية 
  

   نصب أجهزة فحص أمنيةل سرائيلإلى التوقيع على اتفاقية مع إتسعى الواليات المتحدة 
متطورة في مينـاء حيفـا      تسعى امريكا الى التوقيع على اتفاق مع اسرائيل لنصب اجهزة فحص امنية             

اذ . كيماوية في البضائع المعدة للشحن الى أمريكا      للكشف عن وجود مواد مشعة أو متفجرة أو نووية أو           
وأبدت أميركا رغبتها   . ان أجهزة الكشف الحالية غير كافية وغير متطورة وال تلبي الرغبات األميركية           

في توفير هذه األجهزة خالل اجتماع عقد مؤخراً بين وزير الطاقة األميركية صـموئيل بودمـان مـع                  
وتأتي هذه الرغبة أو المساعي تمشياً مع السياسة األميركية         . اني أيالون السفير االسرائيلي في واشنطن د    

في منع وصول مواد مشكوك فيها الى أميركا ووضع أجهزة مراقبة وكشف وفحص متطورة في مختلف                
  .الموانئ الصديقة تحت شعار محاربة االرهاب

   9/7/2005البيادر السياسي 
  

  يلسرائثمن اللجوء السياسي إلصومالي يدفع 
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فيصل مدادال صومالي قضى ثالث سنوات في السجون االسرائيلية بعد أن هرب اليها طالبـاً اللجـوء                 
ولم يستطع تحمل االهانـة     .. وقبل عدة أشهر أبعد الى قبرص لكن قبرص أعادته الى اسرائيل          . السياسي

د نقل الى المستـشفى     والمذلة والقمع الذي تعرض له فقام مؤخراً بقطع شرايين يديه محاوالً االنتحار وق            
 . ولكن السلطات االسرائلية تصر على ابعاده الى الخارج وتبحث له عن بلد يقبل بـه               .وأنقذ من الموت  

واستناداً الى تقرير لألمم المتحدة فان ألف شخص حاولوا الحصول على اللجوء السياسي الى اسـرائيل                
 ، والتي لم تقبل منح      2003جوء في عام     دخلوا الى اسرائيل وطلبوا الل     800 مقارنة بحوالي    2004عام  

 شخص منهم حق اللجوء المؤقت فقط حتى دراسة كل حالة مـن الحـاالت، وان اسـرائيل                  500سوى  
 . شخصاً فقط خالل العشرين سنة الماضية حق اللجوء السياسي الـدائم واالقامـة الدائمـة               150منحت  

تعاني مـن اضـطرابات مثـل الكونغـو         ومعظم طالبي حق اللجوء السياسي هم من دول أفريقيا التي           
وان معظم هؤالء الالجئين السياسيين سـيبعدون الـى دولهـم مـع نهايـة العـام                . وسيراليون وليبريا 

  .اسرائيل ترفض اللجوء السياسي ألنهم ليسوا يهوداً..الحالي
   9/7/2005البيادر السياسي 

  
  ستة آالف مليونير في الدولة الصهيونية 

  ري    عبد الوهاب المسي. د
فما يحدد استجابة إنسان ما للواقع، ليس الواقع في حد ذاته وإنمـا             . أؤكد دائماً أهمية الخريطة اإلدراكية    

ليس المثير في حد ذاته هو الذي يحدد استجابة اإلنسان،          , أو كما يقول علماء النفس    . الواقع كما يراه هو   
وحتى نصل إلى هذه الخريطة     . أفراحه وإدراكه وإنما المثير هو أن يسقط عليه المتلقي أوهامه وأحزانه و         

اإلدراكية، أو على األقل بعض مالمحها، فلنحاول أن نرصد بعض القضايا التي تنشر فـي الـصحافة                 
  . اإلسرائيلية والتي تشغل الوجدان اإلسرائيلي

ش، بيت المال في بلد يتزايد فيه الفقر يوماً بعد يوم، قرأ المستوطن الصهيوني مقاالً عن جدول ميرل لينت              
أي أن  .  مليونير 6600 حوالي   2004أن عدد أصحاب الماليين في إسرائيل بلغ عام         : المشهور، جاء فيه  

 مليـار  24وتبلغ قيمة ثـروتهم حـوالى   . لدى كل واحد منهم سيولة نقدية دائمة من مليون دوالر فأكثر 
 20ف مليونير، تبلغ ثروتهم      آال 6، هو   2003وكان عدد أصحاب الماليين في إسرائيل في عام         . دوالر

مقارنة مـع عـام     % 7 بنسبة   2004وقد ازداد عدد األثرياء في العالم في العام الماضي          . مليار دوالر 
  .، وهي من أعلى نسب االرتفاع في العالم%10، أما في إسرائيل فإن عدد األثرياء ارتفع بنسبة 2003

، %8.5، وفي القارة اآلسيوية كان االرتفاع بنسبة        %9.7ففي الواليات المتحدة مثالً، كانت الزيادة بنسبة        
 شخص ثراء   500ومن بين أكثر    %. 4.1، أما في أوروبا فكان االرتفاع بنسبة        %9.5والشرق األوسط   

في العالم هناك ستة إسرائيليين، كل هذه األرقام واإلحصاءات تدل على أن االستقطاب الطبقي األثريـاء                
  .في التجمع الصهيونيفي مقابل الفقراء يزداد حدة 

 مـارس   24وإلى جوار هذا المقال قرأ المستوطن الصهيوني مقاالً لسيفر بلوتسكر يديعيوت أحرونوت             
 جاء فيه أن واحداً من كل أربعة إسرائيليين يعيش تحت خط الفقر، وهذه تعد أعلى نـسبة فـي                    2005

ويقـول الكاتـب   . ا دولة صناعية متقدمـة البالد الصناعية المتقدمة والدولة الصهيونية تتباهى دائماً بأنه   
ساخراً إن الصحافة اإلسرائيلية تعطي انطباعا بأنه ال يوجد فردوس على وجه األرض يشبه إسـرائيل،                
وأن الوفود األجنبية التي تود االستثمار في أرض إسرائيل تقرع األبواب حتى يسمح لها بالدخول، ممـا                 

بل إن المرء يمكن أن يستنتج،      .  رائع، وأننا نسبح في الثروة     يترك انطباعاً لدى المرء بأن كل شيء هنا       
بناء على تقارير الصحافة، أن مشكلتنا األساسية هي تقرير أي مجموعة استثمارية ستنجح في الحصول               

  . على هذا العقد الحكومي أو ذاك
ائيليين الـذين   أما مشكلتنا األساسية الثانية فهي عدم وجود خطوط طيران كافية لنقل كل هؤالء اإلسـر              

سوق األوراق المالية في حالة ازدهار، وأرباح الـشركات         . يودون قضاء إجازة عيد الفصح في الخارج      
 حتى أصبحت أكبر مـن مرتبـات        -قد وصلت الذروة، ورواتب كبار الموظفين لم تتوقف عن الزيادة           

داول، فالعملة اآلن هي مليـون      هو عملة الت  ) العملة اإلسرائيلية (ولم يعد الشيقل    ... نظرائهم في إنجلترا  
ال شـك أن    . في الواقع لم يعد من المالئم الحديث عن أقل من ذلك في أي مجال من المجـاالت                . شيقل
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المواطنين اإلسرائيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر أو قريباً منه قرأوا هذه المقاالت أو سمعوا عنهـا،                 
  . يعاد، أرض السمن والعسلوتأملوا ملياً في الحكم الصهيوني وفي أرض الم

وإلى جانب الحديث عن الثراء والفقر في إسرائيل، هناك خبر صدم القارئ اإلسرائيلي نشرته صـحيفة                
 شخصاً من النازيين الجـدد      20معاريف مفاده أن الشرطة اإلسرائيلية اكتشفت وجود مجموعة من نحو           

سبب بسيط، أنه ال توجد قوانين تعاقـب        ولم تعرف ما هي اإلجراءات التي ستتخذ ضدهم ل        . في إسرائيل 
وأشارت الصحيفة إلى أن الخيط الذي قاد إلى هذه المجموعـة كـان             . على اعتناق النازية في إسرائيل    

وبعد التحقيق معه تـم العثـور       ,  عاماً تم اعتقاله لالشتباه في تعاطيه المخدرات       20جندياً يبلغ من العمر     
قد اعترف الجندي أن جماعته تجري مراسم احتفاالت نازية         و. على وشم للصليب المعقوف على ذراعه     

وقد صرح المحقق اإلسرائيلي أن     . سرية وتستخدم شعارات النازية الجديدة ومن بينها الصليب المعقوف        
هذه الحادثة أثارت الذعر في نفوس اإلسرائيليين ألنهم اكتشفوا أن جماعة تضمر النية إلبـادة اليهـود                 

ومعظم النازيين الجدد من المهاجرين من      . م يحلموا بحدوثه في الدولة اليهودية     تعيش وسطهم وهو أمر ل    
دول االتحاد السوفيتي السابق الذين حصلوا على المواطنة بسبب وجود أقارب بعيدين لهم من اليهـود،                

  . وبعد حضورهم إلى إسرائيل شعروا أنهم مهمشون
العـالم  , يم ربورت في مقال بقلم جوتكاين ليما      وقد قرأ المستوطن الصهيوني ما جاء في مجلة جيروسال        

والذي يتناول قضية الجماعة اليهودية في بيرو والتي ال يزيد عدد أفرادها عن ثالثة              , قلق قبلي : اليهودي
ومع هذا اتهم عدد كبير منهم في االشتراك في شبكة الفساد التي نـشرها الـرئيس الـسابق                  . آالف فرد 

وال شـك أن الخبـر صـدم القـارئ          . صل وزوجته اليهودية ألين كارب    ألبرتو فيوجيمورى يابانى األ   
اإلسرائيلي، فقد أحس أن يهود العالم، منصرفون عن أي مثاليات، يهودية كانت أم غير يهودية، وعـن                 

  . العقيدة اليهودية، وهذا يعود إلى أنهم مندمجون تماما في عالم األغيار، بخيره وبشره، وبحلوه ومره
ة التطلع األزلي للعودة إلى صهيون، التي يفترض الصهاينة أنها متغلغلة في كيـان كـل                ومن ثم فمسأل  

وبالمناسبة لو نشرت أي مجلة غير يهودية       . يهودي، هي مجرد ادعاء صهيوني ال أساس له من الصحة         
  !هذا الخبر بهذه الطريقة التهمت على الفور بمعاداة السامية، ألنها ركزت على الجريمة بين اليهود

الذي ورد فيه أن أكثر مـن       " أميرام باركات "وال أتصور أن المستوطن الصهيوني قد فاته أن يقرأ مقال           
 ألفاً ال يمكنهم الزواج أو الطالق ألنهم ال ينتمون إلى إحدى الطوائف اليهودية              280ربع مليون إسرائيلي    

ني، ويطلب من مواطني الدولـة      والقانون اإلسرائيلي ال يعترف بالزواج المد     . المعترف بها في إسرائيل   
وقد تم تعريف الطوائف الدينية إبـان  . الصهيونية أن يتزوجوا على يد رجل دين معترف به من طائفتهم          

وكانت الجماعات اليهودية في ذلك الوقت مستقرة من الناحيـة          . 1917الفترة العثمانية التي انتهت عام      
كثير من التغيرات والتحـوالت لـم يأخـذها القـانون           ولكن بعد الحرب العالمية األولى دخلت       , الدينية

وهذا الوضع يثير بحدة قضية الهوية اليهوديـة        . اإلسرائيلي الموروث عن القانون العثماني في االعتبار      
من هو اليهودي؟ ومعظم الذين ال يحق لهـم الـزواج أو الطـالق هـم مـن                  : والتي يشار إليها بسؤال   
ولم يذكر المقال نسبة ما يسمى فـي الـشرع          %. 2ورومانيا  % 3وإثيوبيا  % 87المهاجرين من روسيا    

أو المرأة المربوطة، وهي المرأة التي اختفى زوجها دون أن يرسـل لهـا بورقـة                " العجونة"اليهودي  
وعدد النسوة الالئي يعانين من عملية الربط هذه يـصل          . الطالق، وبالتالي ال يحق لها الزواج من آخر       

  . إلى بضعة ألوف
  9/7/2005د االماراتية االتحا

  
  !!دولة داخل دولة: حماس

  حسن البراري 
ال تبعث على التفاؤل تلك التصريحات النارية التي وردت على لسان الدكتور محمود الزهار، القيـادي                
البارز في حركة حماس، والتي مفادها أن الحركة فقدت الثقة بشخص الـرئيس محمـود عبـاس، وأن                  

وتأكيد الزهار رفض السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة بعـد           !  عليه األخير ال يمكن االعتماد   
االنسحاب االسرائيلي، المزمع في منتصف الشهر القادم، هو تحد ليس للحكومة الفلـسطينية الـشرعية               

  . فقط، وإنما أيضا إلرادة الشعب الفلسطيني الذي انتخب السيد عباس، وبالتأكيد لم ينتخب حركة حماس
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نا، فإن صاحب الحق الشرعي في إدارة قطاع غزة هو السلطة الفلـسطينية ومؤسـساتها ولـيس                 من ه 
فالزهار يتكلم وكأنه يخاطب    ! حماس، وال يمكن قبول تصوير قدوم السلطة الفلسطينية وكأنه احتالل آخر          

  .عدوا أو دولة أخرى، مع العلم أن عباس هو الشخص الوحيد المنتخب، وبأغلبية شعبية واضحة
حق لحماس، كفصيل معارض، االختالف مع وجهة نظر السلطة الفلسطينية، كما هو الحال في سـائر                ي

دول العالم، لكن وكما في بقية دول العالم أيضا، فان السلطة هي التي تحتكر استخدام القـوة، وأن مـن                    
  . يتحداها ال يمكن تصنيفه اال بالخارج عن القانون

صد الخروج على القانون، وإنما هو يريد أن يبعث برسـالة واضـحة             ال نعتقد أن السيد الزهار كان يق      
للتعبير عن رغبة حماس في المشاركة الفعلية في إدارة قطاع غزة، وهذا أمر شرعي شريطة أن نعرف                 

فاألرض المحررة يجب أن ال ينظر إليها ككعكة يتم التنـافس      . حجم حماس في صناديق االقتراع القادمة     
 فلسطينية وطنية يجب أن تدار وتحكم في ظل قانون قوي ال يجوز التجاوز عليه               عليها، وإنما هي أرض   

  .من أحد أيا كان
من يستمع إلى هذه التصريحات النارية للزهار، والتي تنم عن تحد واضح، ال يمكنه إال االستنتاج بـأن                  

ك تنصب نفـسها    حماس ال تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية التي انتخبها الشعب الفلسطيني، وهي بذل           
وهذا مؤشر خطير إلى أن دوائر محددة في بعض الفصائل الفلسطينية لم تنضج بعد              . وصيا على الشعب  

إلستبطان معنى دولة مستقلة تطالب بها ليال ونهارا؛ فأهم عناصر ومقومات الدولة الحديثة هـو سـيادة                 
  .القانون، وهنا تمثل السلطة الفلسطينية القانون االذي يجب أن يسود

تحذيرات، بل وتهديدات، الزهار بأن رئيس السلطة االفلسطينية يلعب بالنار، وأن حماس لن تخضع ألمر               
وأن حماس قد ال تلتـزم      ! السلطة فيما يتعلق بتسليم السالح بحجة المحافظة على سالمة اعضاء حماس          

رامنا للذين فدوا فلسطين    فمع احت . بالتهدئة، كل ذلك كالم أقل ما يمكن وصفه بالالمسؤولية والالعقالنية         
بأرواحهم في مواجهة االحتالل االسرائيلي، إال أن السالح الفلسطيني يجب أن يكـون موحـدا وتحـت                 

كذلك، فالجميع يعرف أن موافقة حماس على موضوع التهدئة هو ناتج عـن ضـعف               . تصرف السلطة 
االسرائيلي، أكثر من كونها توجها     ميداني، بعد سلسلة التصفيات واالغتياالت البشعة التي قام بها الجيش           

وال يمكن أن نتصور أن اقتناء الفصائل لألسلحة        . سياسيا جديدا لتغيير أدوات الصراع مع محتل متمرس       
يعني االستقواء على الحكومة الفلسطينية، وبالتالي العمل على إيجاد دولة داخل دولة ما زالـت تنتظـر                 

  !الوالدة
من شأن تصريحات الزهار، ووصفها بأنها مبالغ فيهـا، هـو أمـر             محاولة الشيخ حسن يوسف التقليل      

محمود، ونأمل أن يتغلب التيار العقالني داخل حماس على المعضلة القادمـة التـي سـيفرزها إخـالء              
اسرائيل لقطاع غزة، وأن يتم تغليب المصلحة الفلسطينية العليا بالظهور أمام المجتمع الـدولي بمظهـر                

ويجب أن تكون المصلحة الوطنيـة      . ال مبرر له سوى توازنات سياسية داخلية      حضاري بدال من اقتتال     
الفلسطينية في التحرر واالستقالل هي محرك جميع الفصائل، وليس المصالح الـسياسية أو االنتخابيـة               

  .قصيرة المدى
  9/7/2005ردنية الغد األ

  
  االنسحاب اإلسرائيلي ومستقبل قطاع غزة

  يوسف ناصر السويدان
ال شـك فـي ان االسـرائيليين        , ة كبيرة ومهمة على طريق الحل النهائي للمشكلة الفلـسطينية         في خطو 

مسافة قصيرة بحساب سرعة طـائرات       سينفذون وعودهم باالنسحاب من قطاع غزة ومستوطناتها الى       
االباتشي وقدرتها على التدخل الذي قد يستدعيه مع االسف اصرار حركتي حماس والجهاد االسـالمي               

رقلة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة حقها السيادي في بسط نفوذها وسيطرتها االمنية             على ع 
السيما بعد ان رفضت منظمات العنف الفلسطينية المشاركة في حكومة وحدة وطنيـة             , على قطاع غزة  

ان القيادي  بل  , دعا اليها الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه احمد قريع واللجنة المركزية لحركة فتح            
في حركة حماس محمود الزهار قد كشف صراحة عن نواياه الحقيقية الثارة الفوضى في القطاع عقـب                 

حين صرح قبل يومين بأن السلطة وحركة فتح ستواجهان الشارع الفلسطيني           , االنسحاب االسرائيلي منه  
ة االسرائيليين قطـاع    كما انها لن تتخلى عن سالحها حتى بعد مغادر        , وان حركة حماس لن تقف معهما     

في طبعة فلسطينية للمشهد اللبناني الذي يصر فيه حزب اهللا على التمسك بسالحه تنفيذا لتعليمـات                , غزة
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 1559,اسياده في دمشق وطهران وبالتناقض مع االرادتين اللبنانية والدولية وقرار مجلس االمن رقـم               
وهل غيـر افـشال     ? زهار خزينه من السالح   فهل غير صدور الفلسطينيين االبرياء من سيوجه اليها ال        
التي تدرك جيدا بأن السالم الذي سيؤدي الـى        ? العملية السياسية السلمية هو ما تسعى اليه حركة حماس        
سيسحب بالضرورة البساط مـن تحـت اقـدام         , االزدهار والتنمية االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين    

اغة ثقافة الناس وقيمهم بمعزل عن مؤثرات الفكر الديني         منظمات العنف والتطرف واالرهاب ويعيد صي     
  .المتطرف ونزعته في اقصاء اآلخر وإلغائه

هذه االسباب وغيرها هي التي حملت الرئيس الفلسطيني في جولة الى اكثر مـن بلـد لحـشد التأييـد                    
ـ              ى تحقيـق   الفلسطيني لبرنامجه السلمي في ادامة اتصاالته ومفاوضاته مع االسـرائيليين والعمـل عل

انسحابهم الهادئ واآلمن من قطاع غزة وصوال الى االنتقال السلمي لجميع المسؤوليات االمنية واالدارية              
  .في القطاع الى اجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها

فإما ان يعيد الفلسطينيون بناء حياتهم      , ستكون غزة اذن امام مفترق طرق بعد منتصف اغسطس المقبل         
واما ان يسقطوا ال سمح اهللا مع امارة حماس االسالموية في           , تجاه مستقبلهم الواعد الجميل   وتشكيلها في ا  

وال , مستنقع االقتتال االهلي الذي ال يتمناه لهم احد في هذا العالم الذي لم يعد لديه وقت حتـى للفرجـة                   
م مـع الـسلطة     بعد ان بلغ تنسيقه   , اظن ان االسرائيليين سيتركون قطاع غزة للمجهول واشداق حماس        

الوطنية الفلسطينية مستوى متطورا شمل جميع التفاصيل بما في ذلك الممر اآلمن الذي سـيربط بـين                 
  .قطاع غزة والضفة الغربية

فإن اسوأ ما يمكن    , وبعد تلويح رئيس الوزراء االسرائيلي آرييل شارون بالرد القاسي والسريع والمدمر          
هو , يلحق ضررا فادحا بالشعب الفلسطيني وتطلعاته السلمية      ان تفعله حركة حماس والجهاد االسالمي و      

في محاولة سـاذجة الختطـاف      , ان تطلق النار خلف الجنود االسرائيليين اثناء انسحابهم من قطاع غزة          
, وال شك في ان مسؤولية الحيلولة دون حدوث هذه المغامرة والكارثـة           , بريق انتصار وهمي ومزعوم   
  . وجماهير الشعب الفلسطينيتقع على عاتق اجهزة السلطة

ووحدهم انصار السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين هم القادرون على استشراف المـستقبل الجميـل              
للفلسطينيين في قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي واحـالل الـسالم الـذي سـيجلب معـه انـواع                   

لناس الذين كابدوا النزاعات والحروب العبثية      االستثمارات االقتصادية والمالية الهائلة التي ستحول حياة ا       
  .الى ربيع دائم من التنمية والرخاء واالزدهار والسعادة

نستنكر الجريمة البشعة التي نفذتها في لندن ايادي االوغاد االرهابيين من وحوش الفكر والسلوك الديني               
, هم واسر الـضحايا والجرحـى     ونعبر عن تضامننا المطلق مع اصدقائنا البريطانيين وحكومت       , التكفيري

ونأمل ان تكون هذه الجريمة الوحشية وسواها حافزا قويا لتعزيز وادامة الحرب الدولية ضد االرهـاب                
  .واالرهابيين

 9/7/2005السياسة الكويتية 
  

  ...!جدل التصلب واالعتدال: خطاب حماس المرحلي
  حسين حجازي

  خطاب الشيخ اسماعيل هنية
ة، على مسامعنا، نحن الكتاب والمثقفين، واساتذة الجامعات واصحاب الـرأي،           طرح الشيخ اسماعيل هني   

ما يمكن اعتباره، التقرير السياسي االول من نوعه، حول استراتيجية حركـة حمـاس، فـي المرحلـة                  
الراهنة، الذي يرسم اولوياتها، اجندة العمل السياسي الداخلي، كما تحديد هذه السياسة، علـى مـستوى                

  .لخارجية، االقليمية والدوليةعالقاتها ا
وقال هنية، ان هذا اللقاء في اطار الملتقى الفكري االول الذي تعقده حماس، مع ممثلي النخبة الغزيـة،                  
جاء متأخراً بسبب االوضاع التي شهدتها الساحة، في السنوات االخيرة، حيث ما كـان مـن الممكـن،                  

اء من اصله، بينما قادة الحركة ورموزها، واعـضاؤها،         التفرغ لإلدالء بمثل هذا االيضاح، كما عقد اللق       
وبينهم الشيخ هنية نفسه موضوعون جميعاً تحت مطرقة المالحقة الـساخنة، ومـستهدفون باالغتيـال               

  .والقتل
ولكن ها ان الوضع االمني يسمح باالنتقال من الحرب والقتال، الى قاعة مطعم االندلس علـى شـاطئ                  

رة هذه المرة، بالحديث عن السياسة، عن سياسة ما بعد هذه الحرب الوطنيـة              غزة الجميل، التخاذ المباد   
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الكبرى، التي لم يسبق لها مثيل، وكان وال يزال من المدهش حقاً مغزى هذه المبادرة، بـالتكلم اآلن، او                   
لنقل بكسر الجدران المغلقة، التي احاطتها في السابق حماس حول نفسها، وفـتح االبـواب مـشرعة،                 

  .حول االستراتيجية هذه المرة.  والحوار، بهذا التبسط واالريحيةللحديث
هل تملك حماس هذه الرؤية، بشأن الوضع الذي تقف عنده االن، وكيفية االنتقال، السفر، الـذهاب مـن                  

؟ نعم، وهذا هو االنطباع، او الرسـالة االولـى، التـي تريـد ان               "ب"، إلى النقطة التالية     "أ"هذه النقطة   
س الينا، ايها السادة، قد تختلفون مع الحركة، أو ال تحبونها، وواصل البعض منكم طـوال                توصلها حما 

الوقت، الحديث عن سياستها، بناء على انطباعات مشوشة وغامضة، ولكن هـا اننـا نطـرح علـيكم،                  
استراتيجيتنا، وكما ترون، فنحن ال نجيد القتال فقط، وانما نعرف كيف نـصوغ سياسـتنا بمثـل هـذا                   

  .ح، والعقالنية معاً، في الوقت الذي يتوجب علينا احداث هذه الصياغةالوضو
غير المسبوق فـي غـضون الـسنوات        . فنحن أول من يبادر الى عقد مثل هذا اللقاء        . واالكثر من ذلك  

االخيرة، وطلب االستماع الى ارائكم، على قاعدة احترام الرأي والرأي اآلخر، والمكاشفة، باعتبـار ان               
الم حواري وسطي، يؤمن بالرأي والرأي اآلخر، وال أكراه حتى في الدين والمعتقـد، كمـا                اسالمنا، اس 

  .يشدد الشيخ على ذلك في مستهل حديثه
بجملة واحدة بالغية، مصاغة على نحو دقيق وموجز، كان بمقدور الشيخ ان يهيل كل متاريس الرمـل،       

يغ هذا اللقاء من محتواه، او التـأثير علـى          والحجج الدفاعية المسبقة التي يمكن التمترس وراءها، لتفر       
داللته االيضاحية، باعتباره اهم واعمق خطاب تقدمه الحركة حتى اآلن، حول تصورها لسياستها، كمـا               

  .لعدم القدرة على نقد هذه السياسة على حد سواء
قر وتشدد  ذلك ان حماس وهي جزء من الحركة االسالمية االكبر واالعم على مستوى المنطقة ككل، اذ ت               

على هذه الهوية، اال انها ليست في وعيها لنفسها، كما لدورها، واسالمها، جزءاً من مفهـوم االسـالم                  
المتطرف، على غرار تنظيم القاعدة في افغانستان، كما في بالد الرافدين، او في السعودية وإن تحديـد                 

ن فهم كل االيـضاحات الالحقـة،       هذا التمايز، او وضع الفواصل والمسافات هنا، هو القاعدة التي يمك          
  .وبنى الخطاب ككل، كاشتقاق عنها

فهل يمكن التوافق الفلسطيني الداخلي، كما االقليمي العروبي والـدولي، مـع هـذا المفهـوم، للهويـة                  
  .نعم: الخصوصية التي تطرحها الحركة، لنفسها كما دورها؟ والجواب

ية لهذا االيضاح اآلن، تتجاوز فـي الواقـع، حـدود           وألن الجواب المتوقع، هو نعم، فان الداللة الرئيس       
التوصل الى هذا االقناع، أو التوافق مع الداخل، وانما التوصل الى اعادة صياغة هذا التوافـق بـذات                  
االهمية، مع الالعبين اآلخرين، المؤثرين على اللعبة الداخلية، وهذه هي اخيراً، داللة هذا الخطاب فـي                

  .لية، كتحديد أعم للسياسات في مفاصلها االشكالية أساساً، مع اآلخريناقترابه من الصيغ االجما
ويتضح انه كلما حاولنا اعادة تفكيك عناصر هذا الخطاب، الى مواقف محددة، فإن المفتاح الرئيسي الذي               
ينتظم او يرتصف على اساسه، وانطالقاً منه، كل مبنى هذا الخطاب، هو قوام اللحظة السياسية الراهنة،                

وهذه العتبة التي تقف عندها الحركة، هي التي تجعل من          . تي تقف عند عتبتها التاريخية حركة حماس      ال
  .االفصاح العلني للقول السياسي، بهذا الوضوح والشفافية، امراً ضرورياً اآلن

 ذلك ان أحد الحاضرين الحظ بانتباه ال يخلو من دقة المقارنة، ان هذا الخطاب في روحه كما في مبناه،                  
يبدو كما لو أنه يعيد التذكير، أو صدى، لمرحلة مزدهرة سابقة، حين كان أبوات فتح الراحلون، يقومون                 

وان الشيخ ليبدو االن،   . في مناسبات محددة، ابان عقد السبعينيات، بصياغات مثل هذه المواقف االجمالية          
  .كما لو أنه يتقمص من جديد، أرواح هؤالء االبوات الراحلين

لمالحظة على قدر كبير من الحقيقة، لكن ما لم يطوره هذا الزميل كاسـتنتاج وداللـة، لهـذا                  وان هذه ا  
التماثل في اداء االدوار، ان حركة حماس التي يشرح استراتيجيتها الشيخ، بذات الوضوح، والروح، هي               

التـصاعدية  التي تتبادل دور فتح الصاعد في السبعينيات، وان هذا الخطاب باالخير، يعبر عن المرحلة               
  .للحركة، ذروة سبعينياتها الخاصة، ومدها التاريخي كما عنفوانها وبطولتها في مرحلة شبابها

وفقط، في المراحل الشبابية والبطولية للحركات السياسية، قبل ان يدنو خريفها من االبواب، او يبدو ان                
بير عن احالم شبابها فـي منتهـى        هذا الخريف ال يزال بعيداً، اذ ذاك، فان هذه الحركات تميل الى التع            

الوضوح، وهكذا، هل تذكرون متى كانت الجبهة الشعبية على سبيل المثال، تكثر مـن الحـديث عـن                  
االستراتيجية؟ وهل أحد اآلن، يستمع الى صدى هذه المواقف الخطابية الرنانـة، او الكليـة الـصياغة،                 

سبعينيات الثوري؟ واين فتح اآلن من االقـوال        لجورج حبش او االدبيات االيديولوجية المزدهرة، لعقد ال       
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والتصريحات المعمقة، االكثر قوة وجزالة فكرية وسياسية، التي كان يدلي بها، صالح خلف ابو ايـاد،                
  وابو يوسف النجار، وكمال عدوان، وآباء فتح العظام، ابان عنفوان الحركة وشبابها؟. وخالد الحسن

وارها المتكررة في التاريخ، واذ يتضح ان حماس هي التـي تخلـف             ان القوى السياسية، لتعيد تمثيل اد     
فتح، فان على الحركة التي ترى لذاتها، انها تملك هذه االهلية، ألن تكون هي القوة القادرة على قيـادة                   

وهذه هي داللة االقوال الصادرة مؤخراً عن       . الرتل، القافلة، ان تقوم باالفصاح السياسي عن مشروعها       
  . الوضوح، والتنوع، غير المسبوقينحماس، بهذا

فعند هذه النقطة، يجب ان يكون للسان دور هو األكثر بروزاً، وهذا ما تفعله الحركة اآلن، لقد تخطـت                   
الحركة عتبة سياسية وتاريخية، وليس مصادفة، ان هذا التحول، يـأتي بعـد قتـل عرفـات، انزيـاح                   

رح مفهوم التوازن الداخلي الفلسطيني، للمرة األولى،       االسطورة الرمزية، وتفكك فتح، وبالتالي، اعادة ط      
  .منذ اعتالء حركة فتح قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بهذه الحدة، والجدية، والوضوح

ولذلك، لم تكن مصادفة اخرى، ان خطاب حماس يعيد اآلن، نفس مفردات خطاب فتح السبعينيات، حين                
قاومة، والسجال ضد ثقافة الهزيمة، هي اولويات فتح، وحـين  كانت حماية الوحدة الوطنية، ومشروع الم   

كان على كلتا الحركتين، التطلع دوماً الى احداث هذه التكيفات مع الداخل كما مع البيئـة االسـتراتيجية                  
المحيطة، وطرح مثل هذه االستراتيجيات االكثر تميزاً بمرونتها، كما براغماتيتها وذكائهـا علـى حـد                

  .سواء
ق األمر، باالنتقال من خانة الفصيل، الى مركز القيادة، على كل من يجد في نفـسه المقـدرة                  فحين يتعل 

  .على لعب هذا الدور، ان يبدأ في التصرف كالعب كبير
  خطاب الدكتور محمود الزهار

ان توزيع االدوار الخالق، كان صناعة مبتكرة، لقادة فتح الكبار، وهكذا، بعد اقوال اسـماعيل هنيـة،                 
قية، تأتي اقوال الدكتور الزهار، في توضيح النقاط الخالفية، او لنقل الصدامية، ثم الحقـاً اقـوال                 التواف

  .الشيخ حسن يوسف، التلطيفية
ان هذه الرسائل الثالث على درجة من التكاملية، وهي تعكس بمجموعها ايـضاحات متداعمـة لـذات                 

  .ة، او المرحليالخطاب في محتواه الرئيسي، خطاب حماس في المرحلة الراهن
واذ قام الشيخ هنية بايضاح االستراتيجية في عموميتها، من زوايا امكاناتها التوافقية والتصالحية، وبلورة              
المفاهيم االساسية التي تؤطرها، باعتبارها استراتيجية قابلة لالقناع، من زاوية التالؤم بـين االهـداف               

امع، فان الشيخ الزهار قام بتوضيح هذه السياسات        واالمكانات، وطرح هذه االهداف في سياق توافقي ج       
في مجالها الواقعي العملي، أي على مستوى ابراز تعارضاتها التاكتيكية، وصوغ المواقف االجرائيـة،              

  .من هذه التعارضات
لدينا إذاً، المستوى النظري القتراح التوافقات، ولدينا المستوى العملي واالجرائي، لتنفيذ هذه التوافقات،             

  :على قاعدة حل التعارضات وهنا على هذا المستوى فان ما يبرز هو المؤشرات التالية
 يقول لنا الدكتور الزهار، انسوا المرحلة السابقة، حين كانت حماس، ال تطرح مشروع المـشاركة،                -1

ان وان ما يوجد اآلن، هو مرحلة جديـدة، وعلـيكم           . او تداول السلطة، وكانت تكتفي بالدعوة أو القتال       
  .تدركوا ذلك

 ان قوام هذه المرحلة الجديدة، نهاية الحقبة الرواقية، او العذرية، او الزهد في السلطة، وما يحـدث                  -2
اآلن، هو االتفاق على تنظيم االنتصار الذي حققته حماس، بتحرير غزة، وبالتالي، هيا نبحث في صيغة                

عة يتم تحريرها من الوطن، وان حمـاس لـن      المشاركة، في تنظيم اداة الحكم، كما السيادة على اول قط         
  .تكتفي بلعب دور المحارب، وانما انتزاع ثمرة هذا الدور في السياسة، واالتفاق على هذه السياسة

 ان الرجل يوجه تحذيرات واضحة، بعدم التعامل مع الحركة كفصيل، بالنسبة للزهـار، ولحمـاس،                -3
 اخرى، هي الشراكة الكاملة للسلطة في تقرير مصير         انتهت الحقبة الفصائلية، وترقت حماس الى درجة      

  .الفلسطينيين
 حماس مع الرئيس والسلطة، الى حيثما يمكن تحقيق هذا التصور، الذي يشتمل على اعادة النظر في                 -4

  .توزيع االدوار القديم، وتالياً، اعادة التوافق الداخلي، على صيغة اكثر اعترافاً، بتوازن القوى الجديد
ب حاد، صريح، وواضح، وال يترك مجاالً للغموض او التأويل، وهو بهذا المعنى، يمثـل اول                انه خطا 

والنـه كـذلك،    . افصاح عن تغيير قواعد اللعبة، في العالقة بين مجموع الالعبين الفلسطينيين المحليين           
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لـسطيني  رأينا مسارعة حماس في استباق هذا الخطاب، وفي موازنة، محاولة استقطاب الرأي العام الف             
  .الداخلي، كما الالعبين الخارجيين، لطمأنتهم حول توافقية المشروع السياسي ككل

فقد اوضح الشيخ هنية، ان حماس لم ترتكب اي خطأ استراتيجي باقحام نفسها فـي الـشؤون الداخليـة                   
مـاس  العربية، وانها لن تفعل ذلك، وقالت لالميركيين، واالوروبيين، دون ان تطرح ذلك مباشرة، ان ح              

  .لم ترتكب أي خطأ استراتيجي بتوسيع رقعة النزاع خارج فلسطين
وبينما تقوم القاعدة بالضرب مجدداً في بريطانيا هذه المرة، فان حماس تستطيع ان تسارع وحتى قبل ان                 

ويقول ممثل حماس في لبنان اسـامة حمـدان         . تصدر السلطة بيانا بهذا الصدد، للتنديد بهذه التفجيرات       
ان حماس ال ترى ان الرد على الظلم خارج مكان وقوع هذا الظلم، ويـا لـه مـن اعتـدال                     للجزيرة،  
  !.سياسي

اعتدال على مستوى االستراتيجية العامة، قبول مرحلية الدولة المستقلة في الضفة وغزة، وتأكيد علـى               
سلطة، الوسطية، ولكن تصلب في جوهر هذه االستراتيجية حول تحقيق هدف حماس المرحلي، تداول ال             

  .وتقول حماس، عن طريق االنتخابات وصندوق االنتخابات
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  فتح وحماس: حكومة الوحدة

  هاني المصري
فالسلطة وفتح تتمنيان موافقـة الفـصائل خـصوصا         . ال تزال مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية عالقة       

الب بايجاد مرجعية وطنية تتـولى مهمـة        وحماس تجدد رفضها يوميا وتط    . حماس على المشاركة فيها   
  .االشراف على غزة اثناء وبعد تنفيذ خطة فك االرتباط

موضوع حكومة الوحدة وتّر االجواء الفلسطينية لدرجة دفعت محمود الزهار احد ابرز قادة حماس الى               
تفاق عليها ثنائيا،   اعالن عدم ثقة حماس بالرئيس ابو مازن، النه لم يلتزم بالعديد من القضايا التي تم اال               

أو عبر حوار القاهرة مثل االتفاق على المرجعية الوطنية والجولة الثالثـة مـن االنتخابـات المحليـة،                  
  .واجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد في السابع عشر من تموز

ي، وانمـا   ولم يقتصر األمر، على اهميته وخطورته، على ثقة او عدم ثقة حماس بـالرئيس الفلـسطين               
اذا ظن البعض ان االنسحاب او التصرف       : تضمنت تصريحات الزهار نوعا من التهديد من خالل القول        

باالراضي الفلسطينية، سيرفع من اسهم جهة مـا، فهـذه االرض حـررت بالمقاومـة ولـم تتحـرر                   
راته في  وهذه االرض حررت بالدماء ولن يسمح الحد بسرقة دماء الشعب الفلسطيني ومقد           . بالمفاوضات

  . المرحلة المقبلة
ولوال مسارعة الشيخ حسن يوسف احد قادة حماس الى انتقاد وجود المبالغة في تـصريحات الزهـار،                 

لقـد أكـد يوسـف أن       . ألدت هذه المواقف الى تفاقم العالقات الداخلية الفلسطينية الى ما ال تحمد عقباه            
 هي عالقات طيبة، وجدد التأكيد علـى        عالقات حماس على المستويين الرسمي والشخصي مع الرئيس       

الثقة التي توليها حركته للرئيس ابو مازن، وأن أحداً ال يستطيع نزع الثقة منه كونه انتخب من الـشعب                   
  .الفلسطيني، ودعا الجميع الى احترام هذا االختيار

ان القضايا  ولكن رغم اهمية تصريحات يوسف كونها تزيل االحتقان الذي ولدته تصريحات الزهار، إال              
التي فجرت الخالف ال تزال مستمرة، وهي حكومة الوحدة الوطنية، والمرجعية الوطنية، واالنتخابـات              

  .المحلية والتشريعية، وكيفية التعامل مع تطبيق خطة فك االرتباط
حماس في البداية رحبت بفكرة تشكيل حكومة وحدة، وقالت انها ستدرسها بجدية وايجابية، ثم سـارعت                

وأعتقد ان هذا الرفض جاء الن الدعوة جاءت متأخرة، ولخشية حماس ان يؤدي تـشكيل               . فضهاالى ر 
حكومة الوحدة الى تأجيل مفتوح الجراء االنتخابات التشريعية ما يجعل اشتراك حماس فيها نوعا مـن                
 االلتحاق بسلطة اوسلو او تغطيتها أو تحمل المسؤولية عن اوضاعها ومـشكالتها وازماتهـا، او عـن                

االوضاع ما بعد تطبيق خطة فك االرتباط، ومن خالل المشاركة بحصة قليلة، في حين تأمل ان تشارك                 
من موقع الشراكة الكاملة او الهيمنة بحصولها على حصبة كبيرة او اغلبية من مقاعد المجلس التشريعي                

  .القادم
ت كما قدمت نفسها وتحب     واألهم ان مشاركة حماس االن، ستظهرها كحركة سياسية تسعى للحكم، وليس          

لذلك اعتبر الزهار ان غـزة بعـد        . ان تقدم نفسها كحركة مقاومة تسعى للتحرير، وتحرير كل فلسطين         
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لذا هي االولى من    . والمقاومة قادتها حماس  . تطبيق خطة فك االرتباط تكون قد تحررت بسبب المقاومة        
ماس والجميع، ان خطة فك االرتبـاط       ولكن ما يجب ان يعرفه الزهار وح      . غيرها بقطف ثمار التحرير   

اذا طبقت كما هي، وهذا ما سيحصل على االرجح، لن تكون تحريراً وانما تمويه لالحـتالل ومحاولـة                  
جدية جدا من حكومة شارون لتحقيق مزايا استراتيجية كبرى السرائيل ال داعي لتكرارها االن، الننـا                 

اليها طوال الفترة الماضية، ومنذ لحظة طرح خطـة فـك           مللنا من الكتابة عنها والقراءة لها واالستماع        
  . وحتى االن3002االرتباط من قبل شارون في مؤتمر هرتسليا في كانون اول العام 

ال يعني ما سبق ان الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لم يساهما في اقناع شارون باالقدام علـى                 
فيها، ولكن ذلك لم يحدث تحريراً وانما ادى او يمكـن ان            اعادة االنتشار في غزة واخالء المستوطنات       

يؤدي الى حدوث شيء هو اشبه بالتراجع خطوة الى الوراء في غزة وتحويلها الى سجن كبير، مقابـل                  
هذه هي الحقيقة التي يوجد بها قليل من الدسم والكثير الكثير من الـسم              . التقدم عشر خطوات في الضفة    

  .ويجب ان يعرفها الجميع
لالفت للنظر في تصريحات الزهار ومواقف حماس انها ال تلتفت كثيراً الى ابعاد وخطورة خطة فـك                 ا

االرتباط، كونها باكورة وسابقة لتطبيق المشروع االسرائيلي الذي اسمه الحل االنفرادي االنتقالي طويل             
ية تصفية شاملة ومـن     االمد متعدد المراحل، الذي تهدف اسرائيل من خالله الى تصفية القضية الفلسطين           

وهذا الحـل يـستهدف     . كل جوانبها، عبر فرض حلها على االرض وعدم انتظار اقتناع الفلسطينيين به           
الكل الفلسطيني ويجب ان يتوحد الكل الفلسطيني في مواجهته السقاطه، ال ان يتسابق الجميع على قطف                

  .الثمار التي لم تنضج حتى اآلن
 الى حركة فتح لفهم ابعاد طرح فكرة حكومة الوحدة الوطنية، سنجد ان فتح              واذا انتقلنا للسلطة، وتحديدا   

ال تريد تطبيق فكرة تشكيل المرجعية الوطنية لالشراف على غزة بعد اعادة االنتشار رغـم موافقتهـا                 
عليها في حوار القاهرة وغيرها من اللقاءات الفلسطينية، النها بذلك تمس وحدانيـة الـسلطة، وتجعـل                 

ة فك االرتباط بداية مرحلة من شأنها ان تمس بوحدة االرض المحتلة ووحدة الشعب ووحـدة              تطبيق خط 
في غـزة واالخـرى فـي       ) المركزية(التمثيل ووحدة السلطة، ما يجعلنا عمليا امام عدة سلطات واحدة           

ـ               . الضفة ة فاذا وافقت الفصائل وحماس يكون جيدا، واذا لم توافق تتخلص فتح من فكرة تشكيل المرجعي
  .بأقل االضرار ومن دون تحمل المسؤولية

وال يخفى على أحد ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يجعل فتح في وضع مريح، النها االن تحت وطـأة                   
ضغوط الخالفات الداخلية وعدم االتفاق على عقد المؤتمر السادس وكيفية اختيار قوائمهـا لالنتخابـات               

نها تستطيع ان تخوض االنتخابات على اساس ال يوجد حـدا           التشريعية، اما اذا شكلت حكومة الوحدة، فا      
احسن من حدا او تدفع مسألة اجراء االنتخابات الى الوراء، ولحين توفر ظروف مناسبة لحركـة فـتح                  
الجرائها، فال احد يعرف ما يجري في فلسطين بعمق، ويصدق حقا الدكتور صائب عريقـات عنـدما                 

 االنتخابات هو مسألة قانونية وهي ضرورة تحديد هذا الموعـد           يصرح بأن ما يمنع تحديد موعد إلجراء      
فمثلما وجدنا من يدعو الـى      . السياسة الفلسطينية غريبة عجيبة   . بعد بدء سريان تطبيق قانون االنتخابات     

عدم اجراء االنتخابات ألنه تذكر فجأة اننا نعيش تحت االحتالل وكوننا نمر في مرحلة انتقالية، رغم ان                 
عوة هذه المرة من دعاة اوسلو واعضاء المجلس التشريعي وانصار احياء عمليـة الـسالم               اصحاب الد 

اذا كان  . والمفاوضات، نجد االن ما يبرر عدم تحديد موعد االنتخابات ألن القانون لم يبدأ سريان تطبيقه              
ن بدء سريان   االمر كذلك، اذاً ليتفق الجميع على الموعد واعالنه، ولينتظر صدور المرسوم الرئاسي لحي            

  .القانون
فمثلما لم ترحب واشنطن وتـل      . المسألة أعقد من ذلك بكثير، حيث تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية          

ابيب وعواصم عربية واقليمية باجراء االنتخابات دون سحب سالح المقاومة وحل االجهزة العـسكرية              
 لن ترحب نفس هذه االوساط االقليميـة        للفصائل الوطنية واالعراب عن استعدادها لالعتراف باسرائيل،      

والدولية بمشاركة حركتي حماس والجهاد في الحكومة، ألن هذه المشاركة ستضفي الـشرعية عليهمـا               
  .وهما ال تزاالن في قائمة المنظمات االرهابية

اذا كانت السلطة جادة فعال في تشكيل حكومة وحدة وطنية عليها ان تطرح مسودة لبرنامجها وتحـرص    
 ان يكون برنامجاً قادراً على جذب الجميع ويجيب على التحديات التي تواجه الفلـسطينيين حاليـاً،                 على

خصوصا ما بعد تطبيق خطة فك االرتباط، وعليها ايضا ان تلتزم باجراء االنتخابات التشريعية بموعـد                
ستتحمل عندها اذا استمرت حماس وغير حماس برفض المشاركة         . محدد ومعروف وبأسرع وقت ممكن    
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واذا لم يحدث ذلك سيتحمل كل طرف نصيبه        . المسؤولية عن عدم الوحدة والنتائج التي يمكن ان تحصل        
  .من المسؤولية

من دون انتخابات تشريعية باسرع وقت لن يعبر الشعب عن ارادته الحرة، ولن تتجدد شرعية الـسلطة                 
 والوطنية، وسيصبح الظهر الفلـسطيني      ولن تتحقق الوحدة، ولن تتوسع قاعدة السلطة السياسية والشعبية        

  .مكشوفاً أكثر وأكثر لكل انواع التدخالت الخارجية، ولكل انواع الشرذمة الداخلية
 9/7/2005األيام الفلسطينية 
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