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  "حماس"استراتيجية مفاوضات تقوم على إضعاف " وثيقة المبادئ" تبلور بموازاة "سرائيلا" .1
حافية إسرائيلية ان قضية حق عودة الالجئين الفلـسطينيين ال          أكدت تقارير ص  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

تزال موضع الخالف األبرز في المحادثات السرية الجارية منذ أشهر بين رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية                
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ونقلت الصحيفة عن أوساط دولية مطلعة على تفاصيل        . اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس     
" هـآرتس "وكتبـت صـحيفة      .يوافق على إبداء مرونة ذات داللة في هذا الملف        المحادثات ان عباس ال     

اعتماداً على هذه األوساط، التي لم تشر إلى هويتها، ان عباس واولمرت توصال إلى بعـض التفاهمـات           
ـ                القـضايا  "لكنهما لم يتوصال إلى أي اتفاق بعد، مضيفة ان الرجلين سيواصالن المحادثات الخاصـة بـ

في لقائهما المقبـل أواخـر      ) الحدود الدائمة والقدس والالجئين   (لمتعلقة بإقامة دولة فلسطينية     ا" الجوهرية
تتألف مـن صـفحة     " وثيقة مبادئ مشتركة  "وزادت ان الهدف من المحادثات هو صوغ        . الشهر الجاري 

لوثيقـة  وتابعت ان ا   .واحدة لطرحها على المؤتمر اإلقليمي الذي دعت واشنطن إلى عقده الخريف المقبل           
ونقلت عن مستشاري الـرئيس الفلـسطيني قـولهم         .  مبادئ عامة مقبولة من الطرفين     5 الى   4تتضمن  

 التـي   أولمرتلديبلوماسيين أجانب انه ينبغي عدم عقد المؤتمر اإلقليمي قبل اكتمال الوثيقة، لكن أوساط              
النتهاء من إعـدادها لـيس      أعربت عن أملها في أن تكون الوثيقة جاهزة قبل انعقاد المؤتمر، ردت بأن ا             

وإقرارها في المؤتمر يتعين على     " وثيقة المبادئ "وزادت الصحيفة أنه بعد إعداد      . شرطاً النعقاد المؤتمر  
  .فريق إسرائيلي وآخر فلسطيني البحث المعمق في المبادئ والتفاوض من أجل انجاز اتفاق

، "وثيقـة المبـادئ   "لتي تجريها لبلـورة     وكشفت الصحيفة العبرية ان إسرائيل، وفي موازاة االتصاالت ا        
لغرض دعم المفاوضات بين اولمرت وعباس وحشد       " استراتيجية مفاوضات "بلورت في األشهر األخيرة     

وتابعت الصحيفة ان االستراتيجية المـذكورة التـي أقرتهـا وزيـرة            . مساعدة وأجواء دولية ايجابية لها    
  :ئر متوازيةالخارجية تسيبي ليفني يتم تطبيقها في ثالث دوا

من خالل تصعيد الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عنها في مقابل تـدعيم حكومـة               " حماس" إضعاف   -
  ".الجهات المعتدلة"السلطة الفلسطينية من خالل التعاطي مع 

وترى ليفني ان مـن شـأن       .  حشد تأييد إقليمي من الدول العربية واإلسالمية المعتدلة للعملية السياسية          -
  .يساعد في اندماج إسرائيل في المنطقة عبر تطبيع العالقات معها على مراحلذلك أن 

 تجنيد دعم دولي من أعضاء اللجنة الرباعية الدولية تحديداً والمجتمع الدولي عموماً الذي ترى إسرائيل           -
ينية العتيدة  ان مهمته األساس دعم العملية السياسية وتقديم المساعدات المالية لبناء مؤسسات الدولة الفلسط            

  .وتوفير أفق اقتصادي لها
 علـى   أولمـرت ناحوم برنياع في قدرة     " يديعوت أحرونوت "من جهته، شكك كبير المعلقين في صحيفة        

تسويق اتفاق للحل الدائم لإلسرائيليين، خصوصاً حيال وضعه المهزوز واحتمال أن يدفع التقرير النهائي              
  . الثانية، إلى إطاحتهللجنة فينوغراد عن القصورات في حرب لبنان

  18/8/2007الحياة 
  

 عباس يلغي مراسيم رئاسية .2
أصدر الرئيس الفلسطيني أمس قراراً يقضي بسحب كافة القرارات الرئاسية الصادرة في الفتـرة              : )وام(

 ]أي خالل فترة حكومة الوحدة الوطنيـة      [ ابريل من العام ذاته    / نيسان 15 إلى   2007 مارس   / آذار 7من  
التعيين والترقية والترفيع واالنتقال لموظفي الوزارات واإلدارات والهيئات الحكومية، وسحب          والمتعلقة ب 

 .جميع الصالحيات واالمتيازات الممنوحة لهم بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص
  18/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  القيادة الفلسطينية مسؤولية حصار غزةو" سرائيلا"مريكا وأهنية يحّمل  .3

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني    :  حامد جاد  ،غزة نقالً عن مراسلها في    18/7/2007الغد األردنية   نشرت  
المقال إسماعيل هنية اإلدارة األميركية وإسرائيل وأطرافا فلسطينية دون أن يسميها مـسؤولية الحـصار               

الة الجمعة في مدنية    واعتبر في كلمة له عقب أدائه ص       .االقتصادي والسياسي المفروض على قطاع غزة     
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المشكلة ليست  " على غزة لم تكن السبب الرئيسي في فرض الحصار، قائالً            "حماس"غزة امس ان سيطرة     
وذلك في إشارة اتهام وجهها الى القيادة السياسية     " عندنا وإنما عندكم هناك قرار بعدم السماح بفتح المعابر        

ملة على الشعب الفلسطيني عامة وعلى أهلنا في قطاع         اليوم تشن حرب شا   "وقال   .الفلسطينية في رام اهللا   
غزة خاصة ولألسف إغالق المعابر والتضييق علي الناس وعدم إدخال المواد الخـام ومـواد التـصنيع                 

  ".الالزمة لإلنتاج المحلى سببه موقف فلسطيني إلى جانب الموقف اإلسرائيلي األميركي
أعرب اسماعيل هنية عن أسفه الشديد      : )أ.ن.ق(ن وكالة   نقالً ع  18/8/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

  ".جانباً داخلياً في الضغوط والحصار مع واشنطن وتل أبيب على قطاع غزة"لمشاركة ما سماه 
  

   مهما اختلفت اسماؤها وانتماءاتها"الميليشيات" في حل ونماض: فياض .4
فياض انه ماض في حل الميليـشيات       سالم  .كد رئيس حكومة تسيير االعمال د     أ : محمد يونس  -رام اهللا   

وقال إن حكومتـه  ". عائقا امام اقامة الدولة المستقلة"مهما اختلفت اسماؤها وانتماءاتها، معتبرا انها تشكل        
تقترب من انجاز المرحلة االولى من الخطة االمنية الرامية الى اعادة فرض النظام والقانون والمتمثلـة                

ل إن اسرائيل ما زالت ترفض االستجابة للمطالب الفلسطينية الخاصـة  لكنه قا. في حل مشكلة المطاردين  
هنـاك بـدايات    : "وفي شأن المفاوضات الجارية مع اسرائيل، قال       .برفع القيود المفروضة على الحركة    

، مشيرا الـى قـضايا القـدس        "حديث عن القضايا االساسية التي ال بد من االتفاق عليها النهاء الصراع           
 .ولة والحدودوالالجئين والد

  18/8/2007الحياة 
  

  "العفو عن المطلوبين" قائمة بأسماء مطلوبين في إطار "سرائيلا"من تسلم تالسلطة  .5
أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن السلطة الفلسطينية تسلمت في ساعة متأخرة مـن مـساء               ": معا"وكالة  

ين وافقت إسرائيل على إدراج أسـمائهم    الفلسطينيين الذ " المطلوبين"أمس، الجمعة، دفعة جديدة من أسماء       
وأفاد العقيد أكرم الرجوب مدير جهاز األمن الوقائي في نـابلس أن             ".قائمة العفو عن المطلوبين   "ضمن  

إن القائمة التحتوي على أسـماء      : "وقال الرجوب  . أسماء من المطلوبين في الضفة     110القائمة تتضمن   
نصر الخراز، الناطق باسم كتائب شهداء االقصى في نابلس         وعقب   ".مطلوبين بارزين تطاردهم إسرائيل   

إننا في كتائب االقصى الزلنا على موقفنا الثابت برفض         : "وأحد المشمولين في قامة العفو الجديدة، بالقول      
تجزئة قضية المطلوبين ونحن مع أن تشمل القوائم كافة المطلوبين ومن كافة فـصائل العمـل الـوطني                  

  ".الحتالل اإلسرائيلي اليزال يلتزم حتى اللحظة بهذه االتفاقياتالفلسطيني رغم أن ا
  18/8/2007 48عرب 

  
   ليست لديها النية للتفاوض مع الفلسطينيين"اسرائيل": عبد ربه .6

ـ            :  وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  "اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه امس لـ
 اتفاق مبادئ تفصيلي لحل     ىرب من التفاوض مع الفلسطينيين للوصول ال       ان حكومة اولمرت تته    "العربي

 ان تل ابيب    ىوشدد عل  .قضايا الوضع النهائي في اطار اتفاق سالم ينهي الصراع الفلسطيني االسرائيلي          
غير معنية بالتفاوض مع الفلسطينيين بل تسعي لتطبيع عالقاتها مع العالم العربي من خالل مؤتمر السالم                

وعن التسريبات االسرائيلية بوجود مفاوضات سرية بين عباس واولمرت قال عبـد            . لخريف القادم في ا 
 رفضها اجراء مفاوضات حقيقية وجدية مـع        ىمن خالل تلك التسريبات للتغطية عل     ى  ربه اسرائيل تسع  

خالل  عبد ربه ان يكون هناك تدخل سعودي في التحضير لمؤتمر الخريف القادم من               ىنفو .الفلسطينيين
 .المشاركة في المباحثات الفلسطينية االسرائيلية للتحضير للمؤتمر المرتقب

  18/8/2007القدس العربي 
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  الوقود المخصص لمحطة الكهرباء" سرقة"بـ" التنفيذيةالقوة "تهم حكومة فياض ت .7

فيذيـة،  اتهم سعدي الكرنز، أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة فياض، القـوة التن            : ا.ب. د -رام اهللا   
ـ  إن : وقال في تـصريحات صـحافية     .الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة      " سرقة"أمس، ب
مؤكداً " حريصة كل الحرص على استمرار وصول كل احتياجات القطاع بما فيها إمداده بالوقود            "حكومته  

  ".ضرورة عدم إعطاء الذرائع إلسرائيل التخاذ أية إجراءات تستهدف أهلنا بغزة
إنها تـأتي   : وقالت .اتهامات الكرنز ) أ.ب.د(فضت القوة التنفيذية، في بيان صحافي أرسل إلى وكالة          ور

 ".في إطار الحملة اإلعالمية الشرسة التي تشنها السلطة الفلسطينية في رام اهللا لتشويه صورتها"
  18/8/2007األيام الفلسطينية 

  
  "حماس "أعضاء و"التنفيذية"رصدة أميد تجل الى البنوك "شفهية"صدر تعليمات تسلطة النقد  .8

 مـن   3500 كشفت قضية تجميد البنك االسالمي الفلسطيني ارصدة وحسابات نحو           : فتحي صباح  -غزة  
قبل أيام واعتقال نائب مدير البنك في قطاع غزة صائب سـمور قبـل اطالقـه                " القوة التنفيذية "عناصر  

من جهة، وبـين حكومـة فيـاض        " حماس" و هنية الحقا، عن حرب حقيقية تدور في الخفاء بين حكومة        
مـن  " القوة التنفيذيـة "وتهدف المعركة االخيرة الى منع عناصر      . من جهة أخرى  " فتح"والرئيس عباس و  

فـي  " حمـاس "تلقي رواتبهم من السلطة كونهم موظفين فيها، من اجل زيادة االعباء المالية على حكومة               
 .لية بالتهديد والوعيد تارة، وباجراءات وقرارات تارة أخرى       ظل الحصار ومحاوالت تجفيف منابعها الما     

وكانت القضية بدأت عندما اخطأ موظفون في وزارة المال التي يديرها فياض وصـرفوا مبـالغ ماليـة                  
 من هؤالء من تسلم كل االموال التـي     1900وتمكن نحو   ". القوة التنفيذية " عنصر من    3500كبيرة لنحو   

).  شيكل 4.2الدوالر  (البنك االسالمي في غزة والبالغة نحو ستة ماليين شيكل          اودعت في حساباتهم لدى     
وعندما تنبه مسؤولون في وزارة المال في رام اهللا الى ما حصل، طلبوا من البنك وقف الـصرف، بـل                    
وذهبوا ابعد من ذلك عندما طالبوا ادارة البنك باسترداد المبالغ التي تم صرفها من مستحقيها، وهو أمـر                  

على وثيقة موقعة من فياض بصفته وزيراً للمال ارسلها الى ادارة البنك            " الحياة"وحصلت   .ستحيل طبعاً م
ـ            تجميد حسابات القوة التنفيذية كافة لدى      "االسالمي في رام اهللا في الثامن من الشهر الجاري طالبه فيها ب

موضوع اعاله، يرجى تعليماتكم    الحقا لكتاب سلطة النقد في خصوص ال      : "وجاء في الوثيقة  ". كل فروعكم 
  ".لمن يلزم بطرفكم لتجميد حسابات القوة التنفيذية كافة لديكم في شكل كامل

ـ      ان سلطة النقد لم ترغب في اصدار وثائق مكتوبة للبنوك          " الحياة"لكن مصادر فلسطينية موثوقة كشفت ل
 تجميد ارصـدة القـوة التنفيذيـة او         الفلسطينية والوافدة العاملة في االراضي الفلسطينية تطلب فيها منها        

وكشفت المصادر ان سلطة النقد ومقرها رام اهللا، تخـشى          . او عناصرها " حماس"حسابات ألي من قادة     
على الضفة كما حصل في غزة، لذا لجأت الى اصـدار تعليمـات         " حماس"من ان يأتي يوم وتسيطر فيه       

واشـارت  . نقد التي تعتبر بمثابة بنك مركـزي      شفهية الى مدراء البنوك عبر احد كبار مسؤولي سلطة ال         
المصادر الى ان هذا المسؤول استخدم اساليب التهديد والوعيد في سبيل فرض قـرارات شـفهية غيـر                  

والقـوة التنفيذيـة    " حمـاس "قانونية تتخذها سلطة النقد لمساعدة حكومة فياض، االمر الذي تنظر اليـه             
ن وصل به الحد الى التهديد بإدراج البنك الـذي يـرفض            ولفتت الى ان بعض المسؤولي    . بخطورة بالغة 

  .التعليمات على القائمة االميركية لالرهاب
جورج العبد الى درء االتهامات بعدما سربت اوساط حكومية في رام اهللا            .لذلك سعى محافظ سلطة النقد د     

لمحلية ان تكون سلطة    ا" االيام"ان قرار تجميد االرصدة صادر عن سلطته، ونفى جملة وتفصيالً لصحيفة            
فـتح الحـسابات، او     "وقال ان   . النقد اصدرت أي تعليمات خطية للبنك االسالمي لتجميد هذه الحسابات         

  ".اغالقها، يخضع للعالقة الثنائية بين البنك والعميل
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في بيان لها تجميد ارصدة عناصرها خطوة بالغة الخطـورة، وقالـت ان             " التنفيذية"من جانبها، اعتبرت    
  ". سابات حق لصاحب الحساب فقط وال يجوز التصرف او العبث به من دون اذن مسبق من صاحبهالح"

 .يذكر انه ال يجوز تجميد ارصدة أي عميل بنكي اال بقرار قضائي
  18/8/2007الحياة 

  
  إسرائيلية أهداففصائل فلسطينية مسلحة تشن هجمات علي  .9

 اهداف ىلحة الجمعة هجمات مسلحة علشنت عدة فصائل فلسطينية مس:  من اشرف الهور-غزة 
واعلنت كل من كتائب االقصي، وكتائب ابو علي مصطفي مسؤوليتهما المشتركة عن قصف  .اسرائيلية

كذلك قالت سرايا القدس انها اطلقت النار واشتبكت مع قوات . معبر بيت حانون ايريز بقذيفتي هاون
كما  .في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربيةاالحتالل االسرائيلية التي كانت تنفذ عملية توغل 

واكدت .  تفجير عبوة ناسفة واطالق نار علي القوات المتوغلة"فتح"ـ المجموعات التابعة لىتبنت مع احد
 الشعب الفلسطيني، ى علاإلسرائيليةالتنظيمات الفلسطينية ان هذه العمليات تأتي رداً علي تواصل الهجمة 

  .االحتالل باجتياح واسع لقطاع غزةوتهديدات قادة 
  18/8/2007القدس العربي 

  
 تنفي نيتها نقل الصراع إلى الجامعات" حماس"تحذر و" فتح" .10

كشفت مصادر رسمية في حركة الشبيبة الفتحاويـة أنهـا باشـرت بدراسـة      :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
تعده حركة حماس لتفجير األوضاع     الخطوات العملية الواجب اتخاذها من أجل ما وصفته بافشال مخطط           

في الجامعات والمعاهد التعليمية في الضفة الغربية في إطار الرد على استهداف عناصـرها مـن قبـل                  
إن لديها معلومات تشير إلـى إمكانيـة        " الخليج "ـوقالت المصادر ل   .اجهزة االمن الفلسطينية في الضفة    

وقـال   .لضفة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد      لجوء حماس إلى افتعال أزمات داخل الجامعات في ا        
إن حركة الشبية عقدت سلـسلة مـن        " الخليج"ـالناطق الرسمي لحركة فتح في الضفة، فهمي الزعارير ل        

االجتماعات من أجل قطع الطريق على مخطط حماس، في حين نفت مصادر طالبيـة محـسوبة علـى                  
ت أغلبية طالبها إلى سحب الساعات المـسجلة        حماس هذه االتهامات وأشارت إلى ان حركة حماس دع        

  ".لتجنب اية محاوالت استفزازية من قبل انصار فتح"في الفصل الصيفي 
  18/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تتفقان على تفعيل لجان مشتركة للحفاظ على المقاومة" الجهاد"و" حماس" .11

على البدء بتفعيل وتنفيذ لجان مشتركة      " الجهاد االسالمي "و" حماس"اتفقت حركتا   :  ميسرة شعبان  -غزة  
من الحركتين في كافة المناطق في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع التباسـات تـنعكس علـى الوضـع                   

جاء ذلك خالل لقاء موسع في مدينة غزة، ضم قيادات مـن الـصف              .الفلسطيني والحفاظ على المقاومة   
اللقاء كان إيجابياً سادته روح     "داوود شهاب إن    " يالجهاد اإلسالم "وقال الناطق باسم    . األول في الحركتين  

المحبة واألخوة والجميع تحلى بمسؤولية عالية ازاء القضايا المصيرية التي تهم شعبنا والقـضايا التـي                
  ".تتعلق بتعزيز الوحدة الداخلية

  18/8/2007المستقبل 
  

  ان ينفي ذلكوشهو.. بفرض غرامات مالية على من يغني لها" التنفيذية" تتهم "فتح" .12
اتهمت مصادر اعالمية تابعة لحركة فتح، القوة التنفيذية، بفرض غرامات ماليـة            :  كفاح زبون  - رام اهللا 

، لكل من يرفع صورا لسميح المدهون او بهاء ابو جـراد          )  دوالر 500حوالي  ( شيكل   2000تصل الى   
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 الغناء  منعت عن اسمه،    وقال احد االعالميين، طلب عدم الكشف      .وكذلك منعت رفع صور محمد دحالن     
وبـدوره   . بتهمة الغناء للحركة   أصحابها واعتقلت   أعراسا في االعراس والمهرجانات، واقتحمت      "فتح"ـل

ـ            ، انهـا   "الشرق االوسط "ينفي اسالم شهوان الناطق الرسمي باسم القوة التنفيذية صحة االتهامات وقال ل
ر بعدم التعرض للمواطنين علـى اسـاس فـصائلي،          لدينا في القوة التنفيذية قرا    "واضاف  . "فتح"اكاذيب  

 ."ويمكن لهم ان يغنوا لنانسي عجرم، ويرفعوا صور بروسلي او سميح او غيره
   18/7/2007الشرق األوسط 

  
  استشهاد ناشطين برصاص االحتالل في جنين .13

لجهاد ذكرت مصادر امنية فلسطينية واخرى طبية في جنين ان الناشط من حركة ا            :  ميسرة شعبان  -غزة  
االسالمي نور مرعي قتل مساء امس خالل توغل للجيش االسرائيلي في منطقة جنين في شمال الـضفة                 

وقالت المصادر ان مرعي قتل في تبادل الطالق النار مع جنود اسرائيليين في قريـة كفـردان                 . الغربية
 محمـود عاشـور   التابعة لحركة فـتح " كتائب الشهيد ابو عمار"غربي جنين في حين أصيب الناشط في     

وفـي إطـار آخـر،       ".ميت سريريا "برصاصة في رأسه وتم نقله الى المستشفى حيث اعلن االطباء انه            
اعترفت مصادر عسكرية اسرائيلية فجر أمس، بإصابة أحد جنودها بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة              

  .ة الغربيةناسفة استهدفت دوريتها أثناء اقتحامها مخيم بالطة في مدينة نابلس في الضف
  18/8/2007المستقبل 

  
 "حماس" من نشطاء 7األمن الفلسطيني يعتقل  .14

 أفادت اوساط في حركة حماس بأن اجهزة االمن الفلسطينية اعتقلت سبعة من نشطائها في جنـين                 :نابلس
ففي محافظة جنين، شنت األجهزة حملة اعتقاالت في بلدة اليامون غرب جنين            . وسلفيت بالضفة الغربية  

إثر نية الحركة اإلسالمية في البلدة إقامة حفل تكريم ألوائل طلبة الثانوية العامة في القريـة داخـل                  على  
احد المساجد، وبهدف إفشال الحفل والضغط من أجل إلغائه هددت الحركة اإلسالمية من القيـام بحفـل                 

هزة منـزل حلمـي     وفي محافظة سلفيت داهمت األج    . التكريم واستدعت عددا من أبناء الحركة للتحقيق      
 .رفيق شمالوي واعتقلته، وكذلك في قرية سرطة قضاء سلفيت، اعتقلت فادي أكرم السرطاوي
  18/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رئيس المجلس األمني اإلسرائيلي السابق يدعو إلى اغتيال قادة الفصائل في غزة .15

ق، العميد جيور ايلند أن العمليات      اعترف رئيس المجلس األمني االسرائيلي الساب     :  ميسرة شعبان  -غزة  
العسكرية التي تقوم بها قوات االحتالل حالياً على امتداد حدود قطاع غزة، غير كافيـة لمنـع إطـالق                   

وأشار ايلند في تصريحات الى أن هناك فرصة حقيقية أمام قوات االحتالل لم              .الصواريخ تجاه سديروت  
ل سيطرة حركة حماس على القطـاع لتقـوم باغتيـال           تكن متاحة من قبل، اذ دعا الى ضرورة استغال        

واستهداف مطلقي الصواريخ تجاه االهداف اإلسرائيلية، مشدداً على ضرورة استهداف قوات االحـتالل             
  . جميع قيادات الفصائل الفلسطينية ومؤسساتها في غزة

  18/8/2007المستقبل 
  

  اضي السوريةانتصار جوي ومدرع سريع فوق األر: باراك يفشي تصوره للحرب .16
انضم وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، قبل أيام، إلى جوقة المحـذرين مـن حـرب                : حلمي موسى 

واشار باراك في خطاب علني، من دون اإلشارة لسوريا، الى ما ينبغي أن تنتهي إليه               . محتملة مع سوريا  
قل ضرر ممكـن علـى      انتصار واضح وقاطع، سريع وحاسم على أرض العدو، وبأ        : "الحرب إن وقعت  
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ويمكن تحقيق هذا االنتصار عبر منظومة دفاعية متعددة الطبقات العتراض الـصواريخ  . الجبهة الداخلية 
والمقذوفات من كل نوع، وتحسين قدرة الجيش اإلسرائيلي على المناورة، بما في ذلك تحصين اآلليـات                

ود االحتياط كونهم العمود الفقري لقوة      وسيواصل جن . الحربية المدرعة وتطوير الذراع الطويلة إلسرائيل     
أمير أورن أن باراك كشف بهذه التصريحات دفعة        " هآرتس"واعتبر المعلق العسكري في     ". الحسم عندنا 

 بـاراك واحدة جملة من األسرار التي يمكن أن يستخلصها أي ضابط استخبارات سوري، وتتمثل في أن                
ن طريق سالح الجو وبمدرعات مكيفـة لمواجهـة         يطمح إلدارة الحرب فوق األرض السورية وذلك ع       

وأشار أورن الى أن معنى ذلـك       . مضادات الدروع وباستخدام قوات االحتياط بعد تجنيد فرق عديدة منها         
هو أن من يبادر بالهجوم يحظى، في أوضاع متوترة، بمزايا مختلفة، مبينا أن بوسع إسـرائيل توجيـه                  

ـ   كما أن بوسع سوريا استباق ذلـك       . ة المدى للجيش السوري    راجمة صواريخ بعيد   26ضربة استباقية ل
وشـدد أورن   . بتوجيه ضربة صاروخية، بغية استغالل هذه القدرة قبل تدميرها من الطائرات اإلسرائيلية           

فاالستراتيجية السورية تستهدف الجبهة الداخلية     . على أن االستراتيجيتين اإلسرائيلية والسورية متعاكستان     
وأوضح أن إسرائيل   . ي حين أن االستراتيجية اإلسرائيلية تستهدف مؤسسات الحكم السوري        اإلسرائيلية، ف 

بنت استراتيجيتها على أساس أن القرب من دمشق، وهي على مسافة ساعة سيرا من هـضبة الجـوالن                  
وأشار إلى أن األحزمة الدفاعيـة الـسورية حـول          . المحتلة، سيمنع القيادة السورية من التفكير بالحرب      

مشق كثيفة جدا، موضحا أنه من المحتمل أن تكون الضربات الصاروخية والخطوات السياسية أسـرع               د
  . من التهديد اإلسرائيلي الستقرار الحكم في دمشق

من الواضح لقادة ألوية المشاة والمدرعات الـذين        "، أن   "معاريف"من جهته، كتب المعلق عوفر شيلح في        
كما يطلقون في الجيش على الحرب الحقيقية لتمييزهـا         " الواقع"ن أن   تدربوا في السنة األخيرة في الجوال     

اذا كانت المسألة وشيكة الى هذا الحـد، كمـا          . عن التدريبات، لن يكون مشابها بالمرة لما يتدربون عليه        
لماذا ال نتدرب علـى مـسار       : يظهر من األجواء التي يبثها القادة في األعلى، يسأل قادة األلوية أنفسهم           

  ". ب الى ما قد يتوجب علينا القيام به الحقا؟أقر
  18/8/2007السفير 

  
  48تواصل تدريباتها في قرى الـه وحداتولحرب لستعد ي "الجيش اإلسرائيلي" .17

تواصل وحدات من الجيش اإلسرائيلي تدريباتها في القرى والمدن والتجمعات العربية الفلسطينية            : القدس
ها تشبه بتضاريسها وبنيانها القرى العربية فـي الـضفة الغربيـة    ، كون 1948في األراضي المحتلة عام     

وأجرت فرقة من الجيش األربعـاء والخمـيس الماضـيين           .والجنوب اللبناني، كما قالت مصادر الجيش     
تدريبات عسكرية في أحياء قرية شعب في الجليل، مما أثار نقاشاً وعدم رضا بين مواطني القرية حسب                 

وفي إطار التحضير لحرب محتملة، استعرض قائد الجبهة الداخليـة فـي            . قريةما رواه أحد مواطني ال    
إمكان " يوماً في حال وقوعها، وتحدث عن        30الشمال يوسي لوتشي، المخاطر المحتملة لحرب قد تستمر         

 وإمكان تدخل حزب اهللا إلى جانب سوريا ما يعني فتح جبهة ثانية على              ،استخدام أسلحة غير تقليدية فيها    
ال يوجد خطر حقيقي من الجبهة الجنوبيـة مـع          "أضاف لوتشي   ". ود الشمالية مع لبنان مرة أخرى     الحد

  ."باتت قائمة "غزة، ولكنه استطرد قائالً ان إمكانات إطالق هذه الصواريخ من الضفة الغربية 
 18/8/2007المستقبل 

  
 المضادة للصواريخ" القبة الحديدية"بشأن " إسرائيل"جدل في  .18

نقاشا داخلياً فـي ظـل عـدم تحويـل          " االسرائيلية"تشهد وزارة الحرب    :  آمال شحادة  - حتلةالقدس الم 
التي اختيرت قبل بضعة أشـهر      " القبة الحديدية "ميزانيات خاصة لصناعة منظومة الدفاع ضد الصواريخ        

روخية ومهمة هذه المنظومة إسقاط القاذفـات الـصا       .  اقتراحا قدم للجنة المعنية في الوزارة      15من بين   
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قصيرة المدى بواسطة صاروخ سريع يقع على الهدف بواسطة مجس بأشعة ما فوق الحمراء وتتطلـب                
التـا  "وبموازاة ذلك توقفت الشركة المسؤولة عن تطوير جهـاز الـرادار            . سنة ونصف السنة لصناعتها   

خوفها وعبرت جهات في الصناعات العسكرية عن ت       .ليتالءم واحتياجات اعتراض الصواريخ   " معرخوت
من عدم تحويل الميزانية المقررة للموضوع في وزارة الحرب ورأت أن أمراً كهذا سيؤدي إلى تـأخير                 

التي يفترض أن تحمي سكان الجنوب والشمال مـن الـصواريخ قـصيرة             " قبة الدفاع "كبير في تطوير    
تجـري بموجـب    " القبة الحديدية "أن عملية تطوير    " رفائيل"وذكرت شركة الصناعات العسكرية      .المدى

وبحسب الـوزارة   . الجدول الزمني الذي وضع، وأنه من المتوقع أن يتم قريباً التوقيع على اتفاق لسنوات             
 مثلما صودق عليه من جانب الحكومة، وعليه        ،2008تجري مناقشة الميزانية المخصصة للمشروع للعام       

  . السنة من توقيع االتفاقفمن المتوقع أن تكون هذه المنظومة الدفاعية جاهزة بعد سنتين ونصف
  18/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قائد سالح البحرية اإلسرائيلي يحصل على أعلى وسام في الجيش األميركي .19

منحت قيادة الجيش األميركي وساما هو االرفع الذي يمنح لألجانـب لقائـد سـالح البحريـة                 : تل أبيب 
ورغم مـرور   . لتعاون بين سالح البحرية في البلدين      بعسات، تقديرا ل   -االسرائيلي، األدميرال دافيد بن     

إذ حرص سالح البحرية االسرائيلية وقائـده علـى         . شهرين على منح الوسام، فلم تنشر اخباره إال أمس        
اخفاء األمر، خشية أن يثير السخرية بين الجمهور االسرائيلي بعد االنتقادات الشديدة التي تعـرض لهـا                 

 24وهي على بعد    " حزب اهللا "حرب لبنان واصابة بارجة حربية بصاروخ       بعسات على اداء البحرية في      
  .كيلومترا من الشواطئ اللبنانية، مما أدى الى مقتل أربعة مالحين واصابتها بعطب كبير

   18/7/2007الشرق األوسط 
  

  وتقوية الثقة مع سوريا.. عباس يدعو أولمرت للتفاوض مع زبيري .20
ـ      :القادر فارس  عبد) الترجمة( محمد بشير    - غزة  ان سـوء    زأوضح الرئيس االسرائيلي، شيمون بيري

اجتماعه   خاللزإلى بيري" جيروزاليم بوست"ونسبت صحيفة . نزاع مسلح التفاهم مع سوريا قد يقود إلى
االسرائيلية والمؤسسة العـسكرية     يجب على الحكومة  : مع وفد ألعضاء الكونجرس من الجمهوريين قوله      

. بواسطة التصريحات واالنتشار المناسب في ميـدان المعركـة    اآلن مع دمشق، وذلكتقوية الثقة القائمة
بالمفاوضات الجـادة   بالقضية الفلسطينية، أوضح ان لديه احساساً بأن الرئيس عباس مهتم وفي ما يتعلق

  . مع الطرف االسرائيلي، مؤكداً انه يجب على أولمرت التفاوض مع أبو مازن بدون شروط مسبقة
  18/8/2007عكاظ 

  
   مليون دوالر450تجهيزات أفراده بتكلفة  يرفع مستوى "الجيش اإلسرائيلي" .21

لم يمض يوم واحد على توقيع اتفاق الدعم العسكري األميركي بقيمة ثالثين مليار دوالر خالل               : تل أبيب 
 عشر سنوات السرائيل، بدأت تظهر عالمات جديدة على التبذير في صفوف الجيش ممثال فـي تحـديث                

في المقابل أتمت دائرة االمـداد       .سيارات الضباط برتبة رائد فما فوق ورفع مستوى وثمن هذه السيارات          
والتموين في الجيش االسرائيلي تجهيز جنود االحتياط بأحدث الوسائل واأللبسة، وتشمل خـوذا جديـدة               

ترات من ميـاه     ل 3وحديثة ونظارات واقية من الشمس ودروعا وقاية من الرصاص وكيسا يحتوي على             
كما تقرر تزويد كل فرقة محاربة بجهاز تطهير للمياه، بحيث يصبح كل ماء يعثر عليها الجندي                . الشرب

وقال العميد نيسيم بيرتس، رئـيس دائـرة االمـداد، ان هـذه             . في ميدان القتال والبرية صالحا للشرب     
 مليـون   42، تـدفع منهـا      2007 مليون دوالر في ميزانية      140التجهيزات كلفت خزينة الجيش حوالي      
 مليونا مـن أمـوال   15، بينها 2008 مليون دوالر من ميزانية 75دوالر من ميزانية الدعم األميركي، و 
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وستصل في نهاية المطاف، بعدما يتم تجهيز جنود المشاة والمدرعات والمدفعية، الـى             . الدعم األميركي 
  . مليون دوالر450

   18/7/2007الشرق األوسط 
  

 وغراد تحبط محاولة لتأخير نشر تقريرها النهائيلجنة فين .22
العليا، على طلب لجنة فينوغراد التي حققت فـي اخفاقـات           " االسرائيلية"وافقت المحكمة   : القدس المحتلة 

الحرب على لبنان، بتقديم موعد بحث االلتماس الذي قدمته لها النيابة العسكرية ضـد اللجنـة وتطالـب                  
  .ر لكل من يتهمه التقرير النهائي لها بتحمل فشل الحرب على لبنانبإلزامها بتقديم رسائل انذا

  18/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الحكومة االسرائيلية تصادق على اقامة مديرية للخدمة المدنية .23
العبرية في عددها الصادر أمـس ان الحكومـة االسـرائيلية           " يديعوت احرونوت "قالت صحيفة   : رام اهللا 

الـذين يريـدون التطـوع      "اقامة مديرية للخدمة المدنية تعطي حال لالسرائيليين        ستصادق يوم غد على     
وقالت مصادر اسرائيلية ان هـذه      ". والمساهمة في الدولة ولكنهم ال يمكنهم عمل ذلك في اطار عسكري          

 ". المشكلة المقلقة المتعلقة بالتهرب من الخدمة العسكرية" الخطوة تأتي ردا على تفاقم
  18/8/2007ة حياة الجديدال

  
  المخّدرات تنتشر في صفوف الجيش اإلسرائيلي .24

، إلى ظاهرة تنتـشر     "إكستازي"وحبات  " الحشيش"تحولت المخدرات، وخصوصاً    :  فراس خطيب  -حيفا  
وتتفاقم في صفوف الجنود اإلسرائيليين من دون أن يصار إلى ردعها من الشرطة العسكرية اإلسرائيلية،               

، في ملحقها أمس، من خالل تحقيـق        "يديعوت أحرونوت "وكشفت صحيفة    .لةأو سلطات القانون المسؤو   
يرتكز أساساً على شهادات لجنود من الوحدات القتالية، عن استعمال جنود إسرائيليين للمخـدرات أثنـاء                

، "انتظارهم ألوامر الدخول إلى لبنان    "، وأثناء   "حساسة"وجودهم في المعسكرات وخالل عمليات عسكرية       
  .إلى أن عدداً من الضباط، ال يغضون النظر عن الظاهرة فقط، بل يشاركون فيهامشيرةً 

  18/8/2007األخبار اللبنانية 
  

   ألف شخص هاجروا إسرائيل في السنوات الماضية750 .25
 ألف شخص من حملـة      750 أظهرت معطيات رسمية جديدة اسرائيلية نشرت أمس أن حوالي           :الناصرة

ا إسرائيل في السنوات الماضية، رغم ان التقديرات كانت تشير إلـى حـوالي              الجنسية اإلسرائيلية غادرو  
وحسب االعتبارات اإلسرائيلية فإن كل شخص غـادر إسـرائيل لمـدة             .نصف مليون إسرائيلي مهاجر   

عامين متواصلين دون أن يعود إليها ولو لمرة واحدة فإنه يعتبر مهاجرا، ولكن بشكل عـام يبقـى فـي                    
وأشارت معطيات دائرة اإلحصاء المركزية في العامين األخيرين إلى أن ما            .سرائيليالسجل السكاني اإل  

 ألف شخص من اتباع الديانة      21 آالف إلى ثمانية آالف إسرائيلي يهاجرون إسرائيل سنويا، مقابل           7بين  
اإلسرائيلية أمس عن خطـة     " يديعوت أحرنوت "وكشفت صحيفة   ،  اليهودية يهاجرون إلى إسرائيل سنويا    

جديدة ستطرحها وزارة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية لتشجيع المهاجرين من إسرائيل للعودة إليها، وقد             
  . ألف دوالر للعائلة الواحدة20تصل المحفزات إلى حوالي 

   18/7/2007الغد األردنية 
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   السلطة الفلسطينيةمسؤولين كبار فيمع  "الفحشاء"تمارس  "سرائيليةا"فتاة ": يديعوت" .26
، وقعـت فـي حـب شـاب         ) عاماً 18(تقريراً تناول فتاة إسرائيلية     " يديعوت أحرونوت "نشرت صحيفة   

فلسطيني تعرفت عليه عن طريق اإلنترنت، إال أنها، ولدى وصولها إلى مدينة رام اهللا، تحولت إلى زانية                 
  .في شقة فخمة يرتادها مسؤولون كبار من السلطة الفلسطينية

  17/8/2007 48عرب
  

  "إسرائيل"توق كردي لصداقة مع : "سهآرت" .27
، تسفي بارئيل، جولته في كردستان العراق، نـاقالً         "هآرتس"يواصل مراسل الشؤون العربية في صحيفة       

وبعد أن تمحور تقريره األول، الذي نـشرته       . انطباعاته عن تلك المنطقة في سلسلة من التقارير المكتوبة        
ي والنجاحات التي تمكنت الحكومة اإلقليمية مـن تحقيقهـا          األسبوع الماضي، عن الوضع األمن    " هآرتس"

على هذا الصعيد، اختار بارئيل ملف العالقات الكردية اإلسرائيلية ليكون موضوع تقريره الثاني الـذي               
مع إسرائيل ينتظر حاليـاً     " التوق للصداقة الكردية  "، كتب بارئيل أن     "لم ينسوا "وتحت عنوان    .نُشر أمس 

واختفت إسرائيل  "في منتصف السبعينات    " بضربة واحدة "نقطعت العالقات بين الجانبين     إحياءها بعد أن ا   
ونقل الكاتب عن مصدر رفيع في حكومة كردستان قوله، رداً على سؤال عن إمكان              ". منذئذ عن المنطقة  

ثمـة  : "، مضيفاً "كان بودنا جداً أن نطور عالقاتنا معكم، لكن ليس بصورة علنية          : "استئناف هذه العالقات  
إال أن المسؤول الكردي أشار إلى أنـه علـى          ". سبل يمكنكم أن تساعدونا فيها أكثر من أي وقت مضى         

ال تسمح الظروف السياسية اليوم بإقامة عالقات مستقلة مع إسرائيل، فـالعراق دولـة              "المستوى العلني   
  ".واحدة، تتضمن اإلقليم الكردي، والقرار يجب أن يأتي من بغداد

  18/8/2007للبنانية األخبار ا
  

  البرغوثي يتقدم على عباسو.. "حماس"لـ% 15و" فتح"ـ سيصوتون ل%41 :إستطالع .28
 اظهر استطالع جديد للـرأي      : محمد يونس  -رام اهللا    نقالً عن مراسلها في    18/8/2007الحياة  نشرت  

ز فـي االنتخابـات     ستفو" فتح" ان   ] ومقرها رام اهللا   ["نير إيست كونسلتنغ  "العام الفلسطيني اجرته شركة     
مروان النائب األسير   التشريعية والرئاسية في حال اجرائها اليوم في االراضي الفلسطينية، كما اظهر ان             

البرغوثي سيتقدم على الرئيس عباس في االنتخابات الرئاسية، في حين يتقدم رئـيس الحكومـة المقالـة                 
 في المئة ممـن شـملهم       41ورأى   .لخالد مشع " حماس"ـاسماعيل هنية على رئيس المكتب السياسي ل      

 في المئـة للقـوائم      14، و "حماس" في المئة لقائمة     15في مقابل   " فتح"االستطالع انهم سيصوتون لقائمة     
وتظهـر نتـائج    .  في المئة انهم سيمتنعون عن المـشاركة فـي االنتخابـات           30األخرى، في حين قال     

 اغسطس الجاري، وشـمل عينـة       / آب 13 - 11االستطالع الذي اجري عبر الهاتف في الفترة ما بين          
 في المئة   46 شخصا في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، أن             860عشوائية حجمها   

 فـي   37اما في الضفة، فقـال      ". حماس" في المئة سينتخبون     21و" فتح"من سكان قطاع غزة سينتخبون      
ـ    ـ   11و" فتح"المئة انهم سيصوتون ل  في المئة من أهالي الـضفة عـن         36وسيمتنع  ". اسحم" في المئة ل

  . في المئة من أهالي القطاع21المشاركة في االنتخابات في مقابل 
 في  15في مقابل   " فتح" في المئة سيدلون بأصواتهم لمرشح       44أما بالنسبة الى االنتخابات الرئاسية، فإن       

.  المئة عن المشاركة في االنتخابـات       في 27 في المئة لمرشح آخر، وسيمتنع       15و" حماس"المئة لمرشح   
 في  19في مقابل   " فتح" في المئة من سكان قطاع غزة سيمنحون أصواتهم لمرشح           50وتكشف النتائج أن    

فـي  " فـتح " في المئة من سكان الضفة سيدلون بأصواتهم لمرشح 39، في حين أن "حماس"المئة لمرشح  
  ".حماس" في المئة لمرشح 11مقابل 
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ـ       37بية، بينت النتائج أن     وعن الثقة الحز    فـي المئـة     22، و "فـتح " في المئة من الفلسطينيين يثقون بـ
ـ   3، و "حماس"بـ ". الجهاد اإلسـالمي  " في المئة بحركة     3، و "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   " في المئة ب

  . في المئة إنهم ال يثقون بأي فصيل34وقال 
لتحقيق المصالح الوطنية العليـا،     " فتح"ن استراتيجية    في المئة يفضلو   70وبينت نتائج هذا االستطالع أن      

 في المئة من الجمهور انهم يؤيدون إجراء        71وقال  ". حماس" في المئة يفضلون استراتيجية      30في مقابل   
في الوقت الراهن،   " فتح"وعند سؤال المستطلعين عن الشخصية المناسبة لقيادة         .انتخابات تشريعية مبكرة  

 في المئة، في حين جاء في المرتبة الثانيـة الـرئيس   42 في المرتبة األولى بنسبة جاء مروان البرغوثي  
" فـتح " في المئة أنه ال توجد شخصية قادرة على قيادة           12في المقابل، اعتبر    .  في المئة  33عباس بنسبة   

  .في الوقت الراهن
ـ   قيادة الحركة فـي الوقـت       في المئة أن هنية هو الشخصية المناسبة ل        34، فاعتبر   "حماس"أما بالنسبة ل

ـ     14عزيز دويك بنسبة    .الراهن، ثم رئيس المجلس التشريعي المعتقل د        فـي   12 في المئة، يليه مشعل ب
" حمـاس " في المئة من الذين استُطلعت اراؤهم أنه ال توجد شخصية قادرة على قيادة               33واعتبر  . المئة
 . في المئة في الضفة28مئة مقارنة بـ في ال43وترتفع شعبية هنية في القطاع لتصل إلى . حالياً

اتضح من نتائج استطالع أجرته شـركة الـشرق         : رام اهللا من   18/8/2007االتحاد اإلماراتية   وأضافت  
إلى " حماس"الفلسطينيين يعارضون انتقال سيطرة  من% 81 أن ]نير إيست كونسلتنغ[األدنى لالستشارات

% 67وأيـد   . يؤيدون سيطرة حركتهم على الضفة    " حماس"من أنصار   % 52 وتوضح النتائج أن  . الضفة
مقابل منحهم األمن وضمان عدم التعرض لهم، مقابـل          من الفلسطينيين جمع األسلحة من رجال المقاومة      

مبكرة  من الفلسطينيين يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية% 71أظهر االستطالع أن  كما%. 33 معارضة
يعارضون " حماس"مؤيدي  من% 59وتوضح النتائج أن . بكرةيؤيدون إجراء انتخابات رئاسية م% 68و

وفي . يؤيدون إجراء هذه االنتخابات" فتح"أنصار  من% 90إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقارنة بـ 
وتبين . إجراء انتخابات رئاسية مبكرة" فتح"من أنصار % 78و " حماس"أنصار  من% 60المقابل، يؤيد 

رئاسية بين المستطلعين فـي الـضفة    د إجراء انتخابات مبكرة، سواء تشريعية أوالنتائج تقارب نسبة تأيي
من الفلـسطينيين إجـراء     % 66وأظهر االستطالع معارضة    . الغربية وبين المستطلعين في قطاع غزة     

من % 72وتكشف النتائج أن    . االنتخابات على مراحل، كما أجريت انتخابات البلديات والمجالس المحلية        
وحـسب  . ستعرقل إجراء انتخابات مبكرة وستعمل على إفشالها      " حماس"ة أراؤهم يعتقدون أن     المستطلع

بسالم فيـاض   % 60ويثق  . إلسماعيل هنية % 36مقابل بـ   % 64النتائج، فإن الثقة بعباس وصلت إلى       
  .لهنية% 40مقابل بـ 
السالم مع  % 69 أيد   :سى نائل مو  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/8/2007ة  حياة الجديد الوجاء في   
 ،%31 مقابـل معارضـة      ،شركة الشرق األدنى لالستـشارات     أجرته   استطالع للرأي ، بحسب   اسرائيل

، في حين تـنخفض بـين أنـصار         %85 لتصل إلى    "فتح"وترتفع نسبة تأييد العملية السلمية بين أنصار        
الداعي الى إزالة إسرائيل     لتغيير موقفها    "حماس"من المستطلعين   % 63ودعا   %.45 لتصل إلى    "حماس"

مـن  % 73 حركة حماس تغيير موقفها، في حـين طالبهـا        "فتح"من أنصار   % 81وطالب   .عن الوجود 
وانقسم المستطلعون تأييد دعوة الرئيس بوش، لعقد مـؤتمر          .أنصارها الحفاظ على موقفها تجاه إسرائيل     

الرباعية الجديد، توني بلير، سيكون     منهم أن مبعوث    % 76فيما اعتبر   . دولي للسالم في الشرق األوسط    
   . اإلسرائيلي-له تأثير سلبي في قضية الصراع الفلسطيني

   .عن ثقتهم بأن الحوار سيستأنف قريباً بين فتح وحماس% 55وحول الحوار عبر 
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من المواطنين يعانون من القلق تجـاه األوضـاع الحاليـة،    % 84من جهة أخرى، أظهر االستطالع أن    
%). 25( والمعاناة االقتصادية %) 27( وصراع القوى الداخلي  %) 28(غياب األمن واألمان  وذلك نتيجة ل  

اعتبروا أنفسهم متشائمين من    % 41على التفاؤل بالمستقبل، مقابل     % 59ورغم الظروف المحيطة، حافظ     
 ."فـتح "بين أنصار   % 56مقارنة ب % 76 لتصل إلى    "حماس"وترتفع نسبة التفاؤل بين أنصار       .المستقبل

% 65وتكشف النتـائج أن      .انهم ال يشعرون بأمان حالياً على أنفسهم وعائالتهم وممتلكاتهم        % 59وقال  
مـن أنـصار    % 61كما أن    .من سكان قطاع غزة   % 50من سكان الضفة ال يشعرون بأمان مقارنة ب         

  !!من أنصار فتح ال يشعرون بأمان% 69 يشعرون بأمان مقابل "حماس"
من السكان يعيشون تحت خط     % 60راضي الفلسطينية في الشهر الحالي إلى       ووصلت نسبة الفقر في األ    

في % 50وبالتالي عادت معدالت الفقر وارتفعت بعد أن كانت          .منهم يعيشون في فقر شديد    % 27الفر،  
% 51و تنخفض إلى    % 71وتصل نسبة الفقر في قطاع غزة إلى        . استطالع النير ايست الشهر الماضي    

و ترتفـع   . يعملون جزئياً % 9إضافة إلى   % 20ة العاطلين عن العمل، فوصلت إلى       أما نسب  .في الضفة 
 %.23نسبة البطالة في القطاع لتصل إلى 

  
  " الواقع وآفاق المستقبل-الالجئون الفلسطينيون في لبنان "تنظم مؤتمر " ثابت" .29

" ثابت" ينية لحق العودة    سليم الحص، تعلن المنظمة الفلسط    .برعاية دولة رئيس الوزراء اللبناني االسبق د      
 الواقع وآفـاق    -الالجئون الفلسطينيون في لبنان      ":عن تنظيم مؤتمرها االول في بيروت تحت عنوان       

  "المستقبل
  :  الىهدف المؤتمروي

  . والتمسك بحق العودة الفلسطينيين في لبنانتكريس مفهوم رفض التوطين والتهجير لدى الالجئين -1
 . ياسي للوجود الفلسطيني في لبنانإبراز البعد القانوني والس -2
  . في لبنان من حقوقه االنسانية الفلسطينيتسليط الضوء على حرمان الالجىء -3
 .وإعادة اإلعمار وعودة النازحينزمة مخيم نهر البارد التعريف بأ -4
  استشراف مستقبل الالجئين الفلسطينيين في لبنان -5
نية واالنسانية والسياسية الحاليـة لالجئـين       على مدار يوم كامل يبحث المؤتمر في االوضاع القانو         -6

 .الفلسطينيين في لبنان واستشراف آفاق المستقبل
  :الالجئين الفلسطينيين وحق العودةيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمختصين والباحثين في قضايا 

 منسق لقاء حق العودة ورفض التوطين/ االستاذ اميل رحمة  -1
 نسق عائدون لبنانم/ االستاذ جابر سليمان  -2
 رئيس اللجنة االهلية لمخيم برج الشمالي لالجئين الفلسطينيين  / االستاذ خليل حمدان  -3
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الوطني         / االستاذ شفيق الحوت     -4

  .الفلسطيني
 مريكيةاستاذ العلوم السياسية في الجامعة اال/ البروفيسور شفيق المصري  -5
 مدير مؤسسة اجيال وعضو المجلس الوطني الفلسطيني/ االستاذ صالح صالح  -6
 استاذ علم االجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية/ الدكتور طالل عتريسي  -7
 رئيس اللجان الشعبية في مخيم نهر البارد/ الدكتور لطفي الحاج  -8
 ستشاراتمدير مركز الزيتونة للدراسات واال/ الدكتور محسن صالح  -9

 مدير مركز شرق المتوسط للخدمات االعالمية/ االستاذ ماجد عزام  -10
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 مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن/ االستاذ ماجد الزير  -11
 ".شاهد" المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان / االستاذ محمود الحنفي -12
 ية رئيس الجامعة اللبنانية الدول/ الدكتور مجدي حماد  -13
 مدير مركز باحث للدراسات/ االستاذ وليد محمد علي  -14
 اللواء الركن االستاذ الدكتور ياسين سويد -15

  االسماء مرتبة حسب االحرف االبجدية
  .. وعدد آخر من الشخصيات المرموقة

   الحقوق السياسية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان :الجلسة األولى
للتمكين مـن حـق     .. نسانية االساسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان       الحقوق اال : الورقة األولى    •

 العودة 
الحوار اللبناني الفلسطيني بين ازمة مخـيم نهـر البـارد وحقـوق الالجئـين               : الورقة الثانية    •

  .الفلسطينيين في لبنان
  "ذجالبنان نمو" االوضاع القانونية لالجئين الفلسطينيين في دول اللجوء  :الجلسة الثانية 

  جدلية العالقة بين التوطين وتوفير الحقوق االنسانية لالجئين: الورقة الثالثة •
  مستقبل العالقة القانونية بين الدولة اللبنانية والالجئ الفلسطيني في لبنان: الورقة الرابعة •

  دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتحصين حق العودة :الجلسة الثالثة 
 ور المراكز الثقافية واالعالمية في الحفاظ على حق العودةد: الورقة السابعة •
 دور اللجان االهلية في المخيمات والتجمعات في حماية الثقافة الفلسطينية السائدة            :الورقة الثامنة  •

 في المجتمع الفلسطيني
   25/10/2007الخميس : الزمان 
  .فندق البريستول/ بيروت : المكان 

18/8/2007  
  

   العالقين في غزة إلى مصر عبر منفذ العوجةاتفاق على إدخال .30
 إسرائيلية تمت خالل األيام الماضية بتنسيق مع الـسلطة          -أن اتصاالت مصرية    " الحياة" علمت   :القاهرة

الفلسطينية أسفرت عن االتفاق على إدخال العالقين في األراضي الفلسطينية إلى مصر عبر منفذ العوجة               
نجاح تجربة عبور العالقين الفلسطينيين فـى       "لى االتصاالت إلى أن     وأشارت مصادر مطلعة ع   . التجاري

األراضي المصرية عبر العوجة شجع على االتفاق على حل مشكلة العالقين فى الجانب الفلسطيني عبـر                
، " فـردا  450الدفعة األولى التي ستغادر القطاع إلى مصر ستضم نحـو           "واوضحت أن   ". رحلة عكسية 
 عالق فلسطيني فى األراضي المصرية عند تشغيل منفـذ العوجـة   500دخال نحو   ربما يتم إ  "مضيفة أنه   

  .وتوقعت ان يتم التشغيل االسبوع الجاري". إلدخال العالقين الى األراضي الفلسطينية
  18/8/2007الحياة 

  
 تفرض الظالم على غزة بعد قطع الوقود" سرائيلا" .31

رفض الجانب اإلسرائيلي أمس    :  حامد جاد  ،غزة ينقالً عن مراسلها ف    18/7/2007الغد األردنية   نشرت  
إدخال محروقات إلى قطاع غزة بحجة تلقيه انذارت أمنية تفيد باكتشاف نفق اسـفل المنطقـة المحيطـة                  

وحذر مدير محطة كهرباء غزة رفيق مليحة من خطورة          .شرق مدينة غزة  " ناحال عوز "بمعبر الشجاعية   
حات صحافية امس ان ثالثة مولدات من أصل أربعة تعمـل           وقف إمداد غزة بالوقود، موضحا في تصري      
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وأكد ان الفلسطينيين في قطـاع غـزة    ".في المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة ستتوقف عن العمل       
سيعانون من صعوبة األوضاع المعيشية ذاتها التي مروا بها ألكثر من ثالثة أشهر في أعقـاب قـصف                  

  . من العام الماضييونيو/  في شهر حزيرانإسرائيل لمحطة الكهرباء في غزة
انقطـع مـساء الجمعـة التيـار        : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     18/8/2007 48عرب  وأضاف موقع   
  .من قطاع غزة% 25الكهربائي عن 

  
  لعمالل األوضاع االقتصادية عن تقريراًويقدم اتحاد عمال فلسطين يختتم مؤتمره  .32

مؤتمر العام التحاد عمال فلسطين أمس في عمـان علـى دور الحركـة    أكد ال :  نادية سعد الدين   –عمان  
ودعا إلـى    .النقابية العمالية في الدفاع عن األراضي الفلسطينية المحتلة، وعن حقوق العمال الفلسطينيين           

ضرورة النهوض بأوضاع الحركة وتطوير بنيتها الداخلية حتى تتمكن من أخذ دورها في إطار العمـل                
وشكل المؤتمر لجنة لتعديل دستور االتحاد بما يضمن زيادة          .ني في ظل المرحلة الحالية    الوطني الفلسطي 

  .حصة العمال في قطاع غزة في عضوية االتحاد، إضافة إلى أهمية رفده بالعناصر الشابة
وقدم المؤتمر تقريراً أعدته األمانة العامة لالتحاد بالتعاون مع دائرة اإلحصاء المركـزي عـرض فيـه                 

وقال التقريـر إن العمـال       .اع االقتصادية التي يواجهها العمال الفلسطينيون في األراضي المحتلة        األوض
الفلسطينيين يعيشون حالياً ظروفاً صعبة بسبب تفشي الفقر والبطالة، وتعرضهم ألصناف مـن التعـذيب               

 كنتونات مجـزأة    والتنكيل من قبل قوات االحتالل خاصة بإقامة الحواجز وإغالق المناطق وتقسيمها إلى           
   .ومصادرة األراضي وتهويدها والمضي قدماً في بناء جدار الفصل العنصري

   18/7/2007الغد األردنية 
  

  %5.5عدد مستوطني الضفة الغربية يزيد بمعدل  .33
االسرائيلية الى ان عـدد المـستوطنين فـي    " سالم اآلن"تشير احصاءات جديدة نشرتها حركة   : تل أبيب 

 275.156 مستوطناً، إلى    260.645في غضون السنة األخيرة، أي من       % 5.5 بنسبة   الضفة الغربية زاد  
وبالمقارنة مع نسبة تزايد السكان     . وكشفت الحركة أن النشاط االستيطاني يسير على قدم وساق         .مستوطناً

، يتضح ان المستوطنين يتكاثرون بنسبة تزيد عن ضعفي نـسبة           1967في تخوم اسرائيل ما قبل احتالل       
وهناك مستوطنات ارتفع عدد سكانها بأكثر من هذه النسبة وهي مستوطنات يسيطر             .تكاثر في اسرائيل  ال

المقامة على أراضي نابلس، التي زاد التكاثر فيها عن المعدل          " هار براخا "عليها متطرفون منها مستوطنة     
وطنتان يـسكنهما   ، وهما مست  %)9.5(جنوبي جبال الخليل    " بيت حاجي "، أو مستوطنة    %)9.2(بضعفين  

عدد من يهود الواليات المتحدة الذين يتعاملون مع الفلسطينيين بالطريقة التي كان يتعامل بها الكـاوبوي                
، ومستوطنة  %)12" (يتسهار"وهناك مستوطنات زادت أكثر مثل مستوطنة       . األميركي مع الهنود الحمر   

  %.20.6بنسبة " نجوهوت"
   18/7/2007الشرق األوسط 

  
  عشرات بحاالت اختناق خالل اعتداء االحتالل على المسيرة األسبوعيةالابة إص: بلعين .34

اصيب العشرات من المتظاهرين بحاالت اختناق خالل اعتداء قوات االحتالل االسرائيلي، امس،            : رام اهللا 
وكان اهالي القريـة     .على المسيرة االسبوعية ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين غرب رام اهللا            

وا مسيرة حاشدة، شارك فيها عدد من المتضامنين االجانب واالسرائيليين، باالضافة الى النائب قيس              نظم
عبد الكريم، جابت شوارع القرية، رفعوا خاللها االعالم الفلسطينية، والالفتات الداعية الى تعزيز الوحدة              

ورة تكثيـف المـسيرات     الوطنية، واعتماد لغة الحوار في حل الخالفات الداخليـة، والمطالبـة بـضر            
  .والتظاهرات الجماهيرية المناهضة للجدار في كافة القرى والمدن الفلسطينية
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  18/8/2007األيام الفلسطينية 
  
  

 عقب منعها فلسطينياً من العالج" سرائيلا"إدانة حقوقية لـ .35
تنكـر لحـق    فـي ال  " إسرائيل" دان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان استمرار        : أمين أبو وردة   - نابلس

األمر الذي يلحـق األذى     " اإلسرائيلية"الفلسطينيين في تلقي العالج عبر منع أو عرقلة وصولهم للمشافي           
وعلى وجه الخصوص يـستنكر المركـز رفـض الـسلطات           . بعشرات المرضى من سكان قطاع غزة     

اً لدخولـه   في السادس من الشهر الجاري، منح المواطن علي شحادة خلف عليان تـصريح            " اإلسرائيلية"
  .للتوجه إلى مشفى ايخلوف للمراجعة ومتابعة حالته الصحية ما أسفر عن وفاته أول أمس" إسرائيل"

  18/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

   متراً من أكثر مخابئ البارد تحصينا50ً على مسافة  اللبنانيالجيش .36
 اختراقـاً جديـداً     "اإلسالمفتح  "سجل الجيش اللبناني أمس في معاركه مع من تبقى من مسلحي            : بيروت

 األكثر تحصيناً، وسيطر على مزيد من األبنيـة كمـا           "ملجأ أبو عمار  " متراً من    50وأصبح على مسافة    
ودارت المواجهات في المربع األمني من بيت إلى بيت، وتمكن الجيش من             .واصل دك معاقل المسلحين   

موها للدفاع عن مالجئهم ومخـابئهم حيـث        اختراق وتحطيم الدفاعات العسكرية التي كان المسلحون أقا       
، ولم تهدأ العمليات العسكرية    .كانوا يتحصنون مع عائالتهم واستخدموها كقالع في مواجهتهم مع الجيش         

واستخدمت فيها كل أنواع األسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وتمكن الجيش بنتيجتها مـن الـسيطرة               
د المدخل الجنوبي للمخيم، في حين واصلت مدفعيـة الـدبابات           على عدد من المباني الجديدة واألزقة عن      

  ". غازيل"ومدفعية الميدان قصفها في شكل مركز، إضافة الى القصف الجوي لطوافات 
  18/8/2007الحياة 

  
  على مستوى قيادات الصف الثاني فلسطيني حوارالقاهرة ترى حاجة إلى .37

 وفـي   ،فلسطيني والمصلحة الوطنية بين كافة الفصائل     رأت القاهرة أن تحقيق الوفاق الوطني ال      : القاهرة
 تمهيدا الستئناف عملية التسوية والمفاوضات مع       ،المقدمة حركتا فتح وحماس لتحسين الموقف التفاوضي      

 على غرار جلـسات حـوار       ، قد يحتاج إلى حوار فلسطيني على مستوى قيادات الصف الثاني          "إسرائيل"
وقال مصدر سياسي بارز إن االحتقان في المواقف بين الحركتين على            . بين األطراف اللبنانية   "سان كلو "

المستوى القيادي، تعرقل جهود تهيئة األجواء الستئناف الحوار، األمر الذي يدعو للتفكير في عقد حوار               
على مستوى قيادات الصف الثاني غير المحكومة بانفعاالت القادة ومشاعرهم تمهيداً لحوار على مستوى              

 وإنما يعـد بمثابـة      ،ورأى المصدر أن السير في هذا االقتراح ال يؤجل الحوار وال يمأل فراغا             .اتالقياد
سيما في ضوء مطالب قيادة فتح في مصر عدم الضغط عليها الستئناف الحـوار مـع                  ال ،تحضير جيد 

يات المتحـدة   في الوال عقده   المزمع   ،"لقاء السالم " وتأجيل قرار استئناف الحوار إلى ما بعد عقد          ،حماس
في غضون ذلك، تجري مصر مشاورات مع اإلدارة األمريكية بالتنسيق مع الـسعودية              .الخريف المقبل 

  .ورئيس السلطة الفلسطينية بشأن مؤتمر السالم الذي دعا الرئيس بوش حول الموضوع الفلسطيني
  18/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ع جوي روسية  دمشق أنظمة دفاتشير إلى استالمأنباء صحافية  .38

نقلت وسائل اعالم في روسيا أمس معلومات حول تسلم سورية الدفعة االولى مـن              :  رائد جبر  - موسكو
 في اطار صفقة تقضي بتزويد دمشق نحو        "بانتسير "منظومات دفاع صاروخي روسية متطورة من طراز      
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لن تبدأ قبـل نهايـة      "الده   نظاما من هذا الطراز، لكن مصدراً رفيعاً في المؤسسة العسكرية اكد ان ب             36
لن تذهب الى سـورية بـل الـى دولـة           " وان الدفعة االولى منها      "العام الحالي بتصدير هذه الصواريخ    

 الروسية، فـإن    "نيزافيسيمايا غازيتا "وبحسب معطيات نشرتها امس صحيفة       ."االمارات العربية المتحدة  
موسكو زودت دمشق أخيراً عشرة انظمة صاروخية من هذا النظام الفائق التطور، وهي الدفعة االولـى                

وبحـسب  . " مليـون دوالر   900صفقة موقعة بين البلدين وتزيد قيمتها علـى         "في اطار ما وصفته بأنه      
هور لعـدم تنفيـذ أي      مصادر روسية فإن تل أبيب وواشنطن حاولتا ممارسة ضغوط على موسكو منذ ش            

اتفاقات عسكرية مع دمشق بحجة ان االخيرة تقوم بتزويد حزب اهللا في لبنان بالسالح الروسي المـضاد                 
الى ) نائب رئيس الوزراء حاليا   (للطائرات والمدرعات، وهو ما دفع وزير الدفاع انذاك سيرغي ايفانوف           

  . "ذه الصواريخلم تتلق طلبا رسميا سوريا لشراء ه"التأكيد على ان بالده 
  18/8/2007الحياة 

  
  تنديد بمشاركة صحيفة تونسية في مسابقة إسرائيلية .39

 ندد مئات المثقفين والحقوقيين التونسيين بمشاركة صحيفة تونسية في مـسابقة ينظمهـا              :تونس،  رويترز
 حمـل  وقال بيـان  ".رموز التطبيع مع الكيان االسرائيلي"مركز اسرائيلي وهددوا بمقاضاة من وصفوهم     
ان مشاركة الصحيفة التونسية وبقية الصحف العربية في        "توقيع مئات من الشخصيات الوطنية في تونس        

 ".هذه المسابقة عمل من أعمال التطبيع المباشر مع العدو االسرائيلي مغتصب أرضنا ومضطهد شـعبنا              
اطفـال  "طفال بعنوان وتشارك صحيفة الصباح التونسية المملوكة للقطاع الخاص في مسابقة متوسطية لال   

 . دعت اليها مؤسسة ليو سافير التابعة لمركـز شـمعون بيريـز للـسالم              ،"العالم وحمامة بيكاسو للسالم   
وتقضي المسابقة بأن يعبر اطفال العالم على اعمدة الصحف عن ارائهم فـي الـسالم مـن خـالل مـا              

ال للتطبيـع نعـم     "لت عنـوان    وطالبت العريضة التي حم    .لبيكاسو" حمامة السالم "يستوحونه من لوحة    
 النهـا   ؛باالنسحاب من المسابقة الـصهيونية    "صحيفة الصباح التونسية وبقية الصحف العربية       " للمقاومة

 الذي نعت العرب بالقـذارة      ،تخدم العدو وتهدف الى تبييض الوجه االسود لمجرم الحرب شمعون بيريز          
 ".ترمي للزج بأبناء االمة في غياهب الـصهينة       واضاف بيان الهيئة ان مسابقة كهذه        ".والجهل والتخلف 

 اولها ان السالم    ؛يتأسس على جملة من المبادئ    "لكن صحيفة الصباح قالت ان انخراطها في هذه المبادرة          
واضافت الصباح التي سمحت لمنتقديها بنـشر مقـاالتهم علـى            ".ال يصنع مع االصدقاء بل مع االعداء      

  ". القضايا العربية واالسالمية وستواصل في هذا المنهجتبنت دائما. ..ان الصباح"صفحاتها 
   18/7/2007الغد األردنية 

 
 تجني سهى عرفات على تونس تسّبب بسحب جنسيتها: دبلوماسي .40

قال دبلوماسي عربي مقيم بتونس إن قرار السلطات التونسية سـحب الجنـسية مـن سـهى                  :آي.بي.يو
عرفات، جاء بسبب ترويجها معطيات متجنية عن تونس        عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر       

 "يونايتد بـرس انترناشـونال    "ـوقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ل        . لدى جهات أجنبية  
 أمس إن السلطات في تونس قررت سحب الجنسية التونسية من سهى بعدما ثبت لـديها ضـلوعها فـي                  

 ورغـم   ". ومتجنّية على تونس وعلى دول عربية أخـرى        الترويج لدى أطراف أجنبية لمعطيات مختلقة     "
مضي نحو أسبوعين على قرار سحب الجنسية التونسية منها، فإن السلطات التونـسية ال تـزال تلـزم                  

وأكد مراقبـون أن    . الصمت بشأن األسباب الكامنة وراء اتخاذها مثل هذا القرار، وتمتنع عن أي تعليق            
  . عرفات التي مازلت تتمتع بجنسيتها التونسيةالقرار التونسي لم يشمل زهوة ابنة

  18/8/2007الخليج اإلماراتية 
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  مع إسرائيل أسلحة صفقات أوقفتبريطانيا  .41
أفادت نشرة بريطانية متخصصة ان حكومة المملكة المتحدة اوقفت نسبة تصل الي :  يو بي آي-لندن 

 تؤدي الي تسهيل انتهاكات حقوق االنسان  تخوفاً من ان،ثلث صادراتها العسكرية الي اسرائيل هذا العام
 ان ،الصادرة الجمعة) تحليل معلومات وسائل االعالم الدولية(وقالت نشرة  .وتهديد استقرار المنطقة

 .2005منذ العام % 75مبيعات األسلحة البريطانية الي اسرائيل شهدت انخفاضاً حاداً وصل الي 
السياسة يعكس التقارب بين مواقف الحكومة البريطانية واشارت النشرة المتخصصة الي ان التغير في 

مع توجيهاتها الرسمية كون تقرير اللجنة البرلمانية يأتي في في ظل فترة من الغموض المحيط بالعالقات 
 . االسرائيلية-البريطانية 

  18/8/2007القدس العربي 
  

  األمم المتحدة تخطط لمؤتمرين بشأن الشرق األوسط والعراق .42
قال مسؤول باالمم المتحدة ان االمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون يعتـزم              : األمم المتحدة  ،رويترز

 اضافة لعقد جلسة العضاء اللجنة الرباعية التي تقوم بالوساطة          ،الدعوة لعقد اجتماع بشأن مستقبل العراق     
سـبتمبر  / ايلول 23 و 22ي  وهذان االجتماعان تقرر مبدئيا عقدهما ف      .في الصراع االسرائيلي الفلسطيني   

 التي يتحـدث امامهـا      ،قبل يومين من افتتاح االجتماعات السنوية للدورة الثانية والستين للجمعية العامة          
  .ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية

   18/7/2007الغد األردنية 
  

  من نتائج المؤتمر الدولي الذي دعا إليه بوش  فرنسي قلق .43
ـ اإلسرائيلي، تبدو باريس التي دعمت مبادرة الرئيس         في الموضوع الفلسطيني  : بونجم ميشال أ  ،باريس

 غير متشجعة لما يمكن أن يصدر عـن         ،ـ دولي في الخريف القادم     بوش في الدعوة الى مؤتمر أقليمي     
 مثل الوضع النهـائي وإقامـة       "خصوصا إذا كان الغرض تناول المشاكل المعقدة      "هذا المؤتمر من نتائج،     

 وما يمكن   ،وتبرر باريس تشككها بالضعف الذي يضرب الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها        . لدولة الفلسطينية ا
أن يؤول اليه التقرير النهائي حول الحرب اإلسرائيلية على لبنان العام الماضي وتقصير حكومة ايهـود                

  .إضافة الى المزايدة التي سيلجأ اليها حزب الليكود برئاسة نتنياهو. أولمرت
   18/7/2007الشرق األوسط 

  
  -7-"وحكومتها" حماس"راءات نقدية في تجربة ق: "كتاب مركز الزيتونةنشر تواصل الكويتية " الرأي" .44

منذ تـسلمها   "  وحكومتها "حماس"قراءات نقدية في تجربة     "قدم  " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "
وتضمنت هذه القراءات   ". حماس"س حل حكومة    الحكم حتى إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبا       

مجموعة مشاركات من مجموعة باحثين وكتاب فلسطينيين وعرب قام بتحريرها وتقديمها الدكتور محسن             
هـي قـراءات    "في سلسلة حلقات،    " الراي"صالح إلى أن هذه المشاركات، التي تنشرها        .دويشير   .صالح

ياسي، وأدائها الحكومي، وسـلوكها األمنـي، وعالقاتهـا          في تطبيق برنامجها الس    "حماس"نقدية لتجربة   
ويقدم المشاركون رؤاهم من زوايا مختلفة، فهم يمثلون أطيافاً وتخصـصات           . الداخلية والعربية والدولية  

ووجهات نظر مختلفة، ولكن يجمعهم االهتمام بأن يقف المشروع الوطني الفلسطيني على رجليـه، وأن               
  ".يق آمال وطموحات الشعب الفلسطينيترتفع سويته ليتمكن من تحق

 بقلـم ".. العالقات الحمساوية الداخلية بعد االنتخابات     ": تحت عنوان  الحلقة السابعة " الرأي"وتنشر اليوم   
  :ولقراءة الحلقة اضغط على الرابط  ،عبدالستار قاسم. د الكاتب الفلسطيني،

htm.raiforyou/5ie/2007-08-18/com.alraialaam.www://http  
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  17/8/2007الرأي الكويتية 
  
  
  

  إجماعان لبناني وفلسطيني بخلفيات مختلفة: الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان .45
ن الرسمي الفلسطينيين الالجئين    بهذه العبارات العاطفية استقبل لبنا    ". أدخلوا بلدكم لبنان  ": عدنان الساحلي 
  .  عندما خاطبهم رئيس الجمهورية بشارة الخوري في مدينة صور،1948الى لبنان عام 

: لكن التعبير األشمل واألكثر دفئاً ورد على لسان وزير الخارجية آنذاك حميـد فرنجيـة، الـذي قـال                  
 طالت إقامتهم، وال يمكننا ان نحجـز        سنستقبل في لبنان الالجئين الفلسطينيين، مهما كان عددهم، ومهما        "

عنهم شيئاً، وال نتسامح بأقل امتهان يلحقهم دوننا، وما يصيبنا يصيبهم وسنقتسم فيما بيننا وبيـنهم آخـر                  
  ". لقمة خبز

 1948,وتذكر وثائق تلك المرحلة، عندما بدأت طالئع النازحين الفلسطينيين تصل الى لبنان مطلع عـام                
 طلب الـى اركـان      1948,ليا لفلسطين، اوفدت مندوباً عنها الى بيروت، في شباط          ان الهيئة العربية الع   

الحكومة اللبنانية عدم السماح للفلسطينيين بدخول لبنان في ذلك الوقت، وإخراج من كان قد وصل اليـه                 
ة في  وتفيد مذكرة الهيئة المذكورة، الصادر    . منهم، وإعادتهم الى فلسطين ليشاركوا اهلها كفاحهم ونضالهم       

إن السلطات اللبنانية المسؤولة رفضت هذا الطلـب، وان مـصدراً            "1959 كانون االول    18بيروت في   
لبنانياً مسؤوالً قال لمندوب الهيئة ان الفلسطينيين الذين يفدون الى لبنان، ينفقون فيه اكثـر مـن خمـسة                   

االنساني المتضامن والحاضـن    بين هذا الجو    ". ماليين ليرة لبنانية شهرياً، وليس من المصلحة إخراجهم       
للفلسطينيين في نكبتهم، والمستفيد منها بأشكال شتى، وبين انهمار الدموع من مآقي بعض اعضاء الوفـد                
الوزاري اللبناني، لما شاهدوه من واقع البؤس والحرمان والظلم الذي يعيشه ابنـاء المخيمـات، خـالل                 

م الوزيران طراد حمادة وخالد قباني، تمتد مسافة تسعة         تفقدهم مخيم عين الحلوة العام الماضي، وكان بينه       
وخمسين عاماً من االهمال المقصود، عاشها الفلسطينيون في لبنان محرومين من ابسط الحقوق المدنيـة               

  . واالنسانية التي أعطتهم اياها القرارات الدولية والعربية الناظمة لشؤونهم
تفادت من نكبة فلسطين في مجاالت شتى، واذا ما تمعنا فـي            وليس جديداً القول إن السلطات اللبنانية اس      

القادمة أوالً، والتي كانت    " النعمة"خريطة توزيع الفلسطينيين في لبنان، نجد أن هذا التوزيع راعى تقسيم            
تصرف ما حملته معها من اموال، ثم قام بتحويلها الى يد عاملة رخيصة في وقت الحق، وهـذا يفـسر                    

  . جئين على المناطق الصناعية والزراعيةتوزيع مخيمات الال
  قرارات على الورق 

كـل  : " في فقرتها الثانية لفظة الجئ بأنها تطلق على        1951عرفت اتفاقية جنيف الخاصة بالالجئين سنة       
 بسبب خوف له ما يبرره مـن التعـرض          1951 كانون الثاني    1شخص يوجد نتيجة احداث وقعت قبل       

 او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية، خـارج              لالضطهاد، بسبب عرقه او دينه    
بلد جنسيته، وال يستطيع، او ال يريد بسبب ذلك الخوف، ان يستظل بحماية ذلك البلد، او كل شـخص ال                    
يملك جنسية ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك االحداث وال يـستطيع او ال يريـد                   

ونصت المادة السابعة من اتفاقية جنيف الخاصة بالالجئين        ...". ب ذلك الخوف ان يعود الى ذلك البلد       بسب
يتمتع جميع الالجئين، بعد مرور ثالث سنوات على إقامتهم باإلعفـاء، علـى ارض الـدول                : "على أن 

  ". المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل
ادارة شؤون الالجئـين    "لبنانية في وزارة الداخلية، ادارة تحت اسم         استحدثت السلطات ال   1959وفي عام   
 تـاريخ   927عهد اليها االهتمام بأمورهم ورعاية شؤونهم وحددت مهامها في المرسوم رقم            " الفلسطينيين

، "االونروا" وكلفت هذه االدارة بصورة خاصة االتصال بوكالة االغاثة الدولية في لبنان             1959. آذار   31
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مين اعاشات الالجئين وإيوائهم وتثقيفهم والعناية بشؤونهم الصحية واالجتماعية، وكذلك الموافقة           بهدف تأ 
 اصـدر   1964وفي عام   . على طلبات جمع االسر المشتتة وفقا لنصوص مقررات جامعة الدول العربية          

 2019ار رقم   المؤتمر الثامن لرؤساء اجهزة فلسطين، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية، القر            
 أكد فيه ان معاملة الدول العربية للفلسطينيين انما تنبثق من النظرة القومية بوصفهم من ابنـاء                 42دورة  

كما اكـد المـؤتمرون ان مقتـضيات        . االمة العربية واعتبار فلسطين جزءاً ال يتجزأ من الوطن العربي         
حرير فلسطين، تحتم معاملة ابنـاء      المصلحة القومية وضرورة اعداد الشعب الفلسطيني لخوض معركة ت        

هذا الشعب معاملة تمكنه من التغلب على الصعوبات التي يعانيها لتحقيق االهداف القوميـة المـشتركة،                
وانسجاماً مع هذا االتجاه اوصى بمعاملة الفلسطينيين في سفرهم وتنقلهم واقامتهم معاملة رعايـا الـدول                

  .  تقارير شاملة عن الخدمات التي تقدمها الدول العربية لالجئينالعربية التي يقيمون فيها، وطالب بإعداد
كذلك دعا مجلس وزراء خارجية الدول االعضاء في جامعة الدول العربية، في العاشر من ايلـول سـنة          

 الى اتخاذ كافة االجراءات بشأن تسهيل الشؤون الحياتية اليومية لالجئين الفلسطينيين المقيمين في              1965
يفة، وأصدر بروتوكول الدار البيضاء، وفيه أكد أحقية الفلسطينيين المقيمـين فـي اراضـي               الدول المض 

الدول العربية في اإلقامة من دون اختالق الصعوبات واالجراءات المعقدة، وصدق لبنان البروتوكول مع              
للبنانيـة  مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، وبقدر ما تـسمح بـه احـوال الجمهوريـة ا              : "التحفظ التالي 

االجتماعية واالقتصادية، يعطى الفلسطينيون المقيمون حالياً في اراضيها الحق في العمـل واالسـتخدام              
لكن األحوال لم تسمح منذ ذلك التاريخ بمعاملة الفلسطيني معاملة المواطن، خصوصاً            ". اسوة بالمواطنين 

في مثل هذه األيام التي يهاجر فيهـا        عندما كان يعيش لبنان في بحبوحة وازدهار اقتصادي، فكيف الحال           
  . اللبنانيون من وطنهم هرباً من أوضاعه السيئة بما في ذلك البطالة المستشرية

 اعتبر مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثالثـة، أن           1970 آذار   11 تاريخ   2600وفي قراره رقم    
لـسطينية، وال يـسقطها عـنهم وال        اكتساب بعض الفلسطينيين جنسية اخرى ال يجردهم من جنسيتهم الف         

وأوصى بعدم اتخاذ اكتساب جنسية أخرى مبرراً للحـذف مـن سـجالت             . يعفيهم من التزاماتهم نحوها   
  . الفلسطينيين، تاكيداً للشخصية الوطنية الفلسطينية والكيان السياسي الفلسطيني

  محاوالت خجولة 
 لكن الموقف اللبناني العام تطور بـين انقـسام          يطول الحديث عن الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان،       

حول رأيين، األول يرفض إعطاء الفلسطيني أي حقوق مدنية، عسى أن يكون ذلك سبباً في هجرته إلـى                  
وانطلق الثاني من التزام بالقضية القومية وتبني المقاومة بـشتى تجلياتهـا ضـد              . أي مكان خارج لبنان   

 الفلسطيني حقوقاً مدنية تساعده على المقاومة والـصمود فـي وجـه             الكيان االسرائيلي، ليطالب بإعطاء   
لكن وجه الغرابة جـاء     . المؤامرات، الساعية الى شطب هويته الوطنية وتشتيته في شتى أصقاع األرض          

في التحول الذي طرأ مؤخراً، اذ ان اللبنانيين باتوا شبه موحدين في اعطاء الفلسطيني حقوقـه المدنيـة،                  
ترى ان توفير هذه الحقوق مساهمة ضرورية في دعم الفلـسطيني ليـستكمل مـسيرته               لكن بين جهات    

النضالية والعيش بكرامة، انتظاراً الستعادة حقوقه الوطنية وارضه والعودة إليها، وبـين جهـات باتـت                
 اإلسرائيلي،  -توافق على إعطاء هذه الحقوق، ضمن صفقة يجري الحديث عنها إلنهاء الصراع العربي              

 االسرائيلي، بإسقاط حق عودة الفلسطينين الى وطنهم، وازالة المخيمات القائمة وتـشتيت             -سطيني  والفل
  . سكانها

رارات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، لم تغير مـن الواقـع       والجدير ذكره، ان عشرات الق    
 من االنتهاكات الصارخة لحقـوقهم      القائم، بانهم يعيشون في لبنان ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، ويعانون         
عاته وقيمـة األجـر واإلجـازات       االساسية، حيث عملوا في ظروف غير طبيعية لجهة نوع العمل وسا          

ولم يعطوا اي وضع استثنائي، بل كان كل استثناء يعني مزيداً من اإلجحاف بحقهم والتـضييق             . انونيةالق
  . عليهم
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 -110 تراوح بـين     1949لفلسطينيين الذين دخلوا لبنان عام      فان عدد ا  " االونروا"وحسب تقديرات وكالة    
 شخصا، تضاف اليهم اعـداد      346.164 حسب سجالت الوكالة     ،1995 الف شخص، اصبحوا عام      130

وقد تحرك الفلسطينيون منذ عقود مطالبين      . من غير المسجلين الذين جاؤوا الى لبنان من سوريا واالردن         
صوصا ان الوجود الفلسطيني في لبنان تميز بوجود طاقات بشرية كبرى           بالحقوق المدنية واالجتماعية، خ   

بين افراده، بينها نخب مالية تضم متمولين كبارا وشخصيات اقتصادية واعالما فكريـة وثقافيـة وقـادة                 
-1948االولـى بـين     : الث مراحـل  لكن اليد العاملة الفلسطينية مرت في ث      . سياسيين واساتذة جامعيين  

 معظم اليد العاملة الفلسطينية تعمل في المجال الزراعي، خصوصاً ان قانون العمـل              ، كانت فيها  1970
 ليـساوي العامـل     1964ثم عدل القـانون عـام       .  حظر عليهم مهناً كثيرة    1951اللبناني الصادر عام    

 1982,-1970اال ان وجود المقاومة الفلسطينية فـي لبنـان بـين اعـوام              . الفلسطيني بالعامل االجنبي  
ثم صدر  . ب ثلثي اليد العاملة الفلسطينية، من خالل عملها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية            استوع
ومـؤخرا  .  الذي منع الفلسطيني من مزاولة اكثر من سبعين مهنـة          1995 -12-15 في   6211القرار  

 التـي اسـتثنى فيهـا       167 المـذكرة    2005اصدر وزير العمل طراد حمادة في السابع من حزيـران           
لسطينيين المولودين في لبنان والمسجلين في سجالت وزارة الداخلية اللبنانيـة مـن حـصر المهـن                 الف

باللبنانيين، لكن المذكرة حصرت العمالة باألجراء واستثنت المهن الحرة، التي ما زالت موضع أخذ ورد،               
يض بدل الخدمـة    إضافة الى إغفالها حق استفادة العامل الفلسطيني من الضمان االجتماعي ومن حق تعو            

  . علماً ان مذكرة الوزير ال ترتقي الى مستوى المرسوم الحكومي). نهاية الخدمة(
  مكاوي 

  أين أصبح ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان؟ 
) التي تتبع مباشرة رئاسة الحكومة    ( الفلسطيني السفير خليل مكاوي      -يوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني      

االول هو تحسين الحياة االنسانية     : كومة وضعت اربعة محاور لمعالجة الملف الفلسطيني في لبنان        ان الح 
الثاني معالجة السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وتحديداً فـي أنفـاق           . والمعيشية للفلسطينيين في لبنان   

 موسى، والجبهـة الـشعبية      بقيادة ابو " فتح االنتفاضة "الناعمة وعلى الحدود الشرقية، وهما لفصيلين فقط        
والرابع هو اقامـة    . وهناك المحور الثالث وهو السالح داخل المخيمات      . القيادة العامة بقيادة احمد جبريل    

  . عالقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية
جرى حلّه، اذ اعيد فتح مكتب منظمة التحرير وتم تعيـين عبـاس   "ويشير مكاوي الى ان المحور الرابع      

والمنظمة هي االطـار الجـامع للفلـسطينيين، وهنـاك          . يرا مفوضا، ولنا معه احسن العالقات     زكي وز 
، يتابع مكاوي، على الرغم     )المحوران الثاني والثالث  " (محور السالحين "اما  ". اعتراف عربي ودولي بها   

ـ                  رب من االجماع اللبناني عليه، وضع جانبا في الوقت الحاضر، الن هناك اولويات طـرأت بعـد الح
  . وانشغال الجيش والوضع الداخلي المتازم

أما المحور االول المتعلق بالقضايا االنسانية والمعيشية للفلسطينيين، يضيف مكاوي، فهو الـذي ركزنـا               
عليه منذ سنة ونصف السنة، وحققنا فيه الكثير من اإلنجازات، أولــها تسهيل إدخال مواد البناء الـى                 

. تقديم طلب الى الجيش وكان الرد يأخذ وقتاً وأحياناً ال يبـت بالطلـب             مخيمات الجنوب، حيث كان يتم      
كانت صعوبات كثيرة تواجه الفلسطيني اذا اراد ترميم مسكنه، ونحن مع قيادة الجيش خففنا مـن هـذه                  

 ساعة يحصل على التـرخيص      24القيود الى اقصى درجة ممكنة، وبات ساكن المخيم يقدم طلباً وخالل            
ن مواد البناء، ومنذ ذلك الوقت لم نعد نسمع اي شكوى ال مـن الفلـسطينيين وال مـن                   ليدخل ما يشاء م   

  . التي كانت لديها شكاويها في هذا الشأن" االونروا"
عانى الفلسطينيون في لبنان من معوقات السفر والتنقل، ومن االستثناءات السلبية التي طالت وثائق السفر               

لجنة الحوار حققت إنجازاً في هذا المجال القى ارتياحـا كبيـرا   ويرى مكاوي ان   . التي كانت تعطى لهم   
لدى الفلسطينيين، حيث توقف االمن العام اللبناني عن مصادرة وثائق السفر من الفلسطينيين العائدين الى               
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لبنان، الذين يملكون في الوقت نفسه جنسية ثانية واقامة في الخارج، ولديهم وثيقة سفر لبنانية ومسجلون                
كما طلبنا من االمن العام ان يرد كل الوثائق التي          .  وبعضهم ولد في لبنان    1948لوائح الجئي عام    ضمن  

  . صودرت سابقاً
اإلنجاز الثالث، يضيف مكاوي، كان االعتراف بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية،             

 ويقيمون حاليـا فـي لبنـان        1967ب  وهذا يشمل العديد من أبناء الضفة والقطاع الذين تهجروا بعد حر          
وقد تمت الموافقة على إعطائهم إقامات ليتمكنوا مـن متابعـة           . وليس لديهم اي وثيقة سوى هذا الجواز      

  . تعليمهم والزواج والسفر
ويشير مكاوي إلى أمر آخر، هو موضوع فاقدي االوراق الثبوتية من الفلسطينيين، حيث حضرت اعداد               

 اثر احداث االردن وغالبيتهم كانوا يحملون وثائق سفر اردنية لـم            1970,ان عام   من الفلسطينيين الى لبن   
يجددها لهم االردن، ولبنان ال يستطيع ان يعطيهم وثائق، النهم غير مسجلين على لوائح النازحين اليـه                 

سنة على وجودهم في لبنـان، كبـروا واصـبح لهـم ابنـاء              37 هؤالء بعد    1967. او عام    1948عام  
والبنت اذا كبـرت ال     .  لكنهم مسجونون داخل المخيمات، النهم اذا خرجوا منها يقبض عليهم          وعائالت،

هذا االمر موضوع حالياً    . تستطيع الزواج وال الدخول الى المدرسة، النها ال تملك وثائق اثبات الشخصية           
 هم ومن أين    من: من منظمة التحرير إعطائي قائمة مفصلة بهؤالء      ) اي مكاوي (وطلبت  . على نار حامية  

أتوا؟ ودعوت الى اجتماع لكل المنظمات االهلية الفلسطينية كي تساعد في ضبط هذا االمـر وحتـى ال                  
 اسم حتى اآلن، واآلخـرون وعـدوا        1700وقد ارسلت المنظمة    . نعتمد على مصدر واحد في احصائهم     

 علـى مجلـس     وعندما اجمع كل المعلومات المفصلة واالسماء سيعرض الموضـوع        . بإرسال لوائحهم 
وسوف نبحث مع المصريين واالردنيين في امر الذين جاؤوا من غـزة واالردن، الن مـصر                . الوزراء

والبلدان مـسؤوالن عـن     . مسؤولة عن تسجيل الفلسطينيين في غزة، عندما كانت تحت الحكم المصري          
مر بـدوره علـى نـار       وهذا اال . اعادة اعطاء وثائق ثبوتية للذين جاؤوا من المناطق التي كانا يديرانها          

  . حامية
يرى الفلسطينيون في لبنان ان اهم نقطتين عالقتين مع السلطات اللبنانية، في ما يتعلق بحقوقهم المدنيـة،                 

ويلفت مكاوي الى ان الفلسطيني كان ممنوعاً في السابق من ممارسـة اي             . هما حق التملك وحق العمل    
منذ حوالى سنة قراراً سمح به للفلسطينيين بمجموعة        لكن وزير العمل طراد حمادة أصدر       . عمل بالمطلق 

مجاالت عمل يدوية تقارب الخمسين مهنة، من دون اية عوائق، شرط ان يكونوا داخل االراضي اللبنانية                
اننا نعمل لتحصين قـرار الـوزير       "ويؤكد مكاوي   . ومسجلين بشكل رسمي في سجالت وزارة الداخلية      

وهذا االمر نعمـل عليـه مـع        . بع القيمة التي يدفعها العامل االجنبي     حمادة، باعطاء المعنيين اجازة بر    
وزارتي العمل والعدل، للبحث في الوسيلة التي نقر بها هذا اإلجراء من دون الذهاب الى مجلس النواب،                 

  ". بحيث يصدر قرارها من دون تعديل القوانين التي ترعى هذا الشأن
لمعروفة بالمهن العليا، فال يوجد مجال في المحاماة، ألن القـانون    يتابع مكاوي، أما بالنسبة للمهن الحرة ا      

اما الطب والهندسة وغيرها، فيحتاج العمل فيها الـى تعـديل           . واضح بوجوب ان يكون المحامي لبنانياً     
للقوانين المتعلقة بها في مجلس النواب، الن القانون الحالي يسمح لألجنبي بالعمل في هذه المهن شـرط                 

وهذا االمر غير متوفر للفلسطيني، لذلك نحن نقول ان هذا االمر يجب اال ينطبق علـى                . بالمثلالمعاملة  
الفلسطيني، ألنه ليس أجنبياً مثل الباقين، هو موجود في لبنان منذ ستين عاماً، لـذا نبحـث فـي ازالـة                     

سة، لكن الوضـع    المعاملة بالمثل وهذا االمر يحتاج الى قرار من مجلس النواب، وهو قيد البحث والدرا             
  . السياسي القائم ال يسمح بمثل هذا اإلجراء حالياً

 مثل غيره من األجانب، يستطيع      2001بالنسبة لحق التملك، يلفت مكاوي الى ان الفلسطيني كان قبل عام            
وبعض الفلسطينيين حصل على إذن من مجلس الوزراء واشترى شققاً          . التملك شرط الحصول على اذن    

 الذي وضع فيه بند خاص،      2001ان يسجلوا هذه الشقق حتى صدر قانون عام         " يلحقوا "سكنية، لكنهم لم  
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ومن الواضح ان هـذا البنـد       . يقول انه ال يحق لشخص تابع لدولة غير معترف بها ان يتملك في لبنان             
وهذا الموضوع يجب ان يعالج بشكل يسمح للفلسطيني بان يتملك شـقة، ال             . وضع من اجل الفلسطينيين   

مثلما سمحنا للمواطن العربي بشراء أماكن سكنية، نريد ان         .  بشراء أراض شاسعة او ملكيات كبيرة      نقول
كما نركز حالياً على تحسين البنية التحتية للمخيمات، التـي          . نعطي هذا الحق للفلسطيني القاطن في لبنان      

ـ . تعيش حالة بؤس وحرمان، حيث المجارير مفتوحة وال مياه للشرب او كهربـاء             د دعـا الـرئيس     وق
ووضعنا امامها مجموعة مشاريع ملحة سبق      )  دولة 25(السنيورة مؤتمر الدول المانحة في ايار الماضي        

تحديدها لتحسين الحالة المعيشية في المخيمات، وهذه المشاريع تكلـف خمـسين            " االونروا"ان طلبنا من    
نحة للقيام بهـذه االعمـال داخـل         مليون دوالر من الدول الما     27مليون دوالر، استطعنا الحصول على      

المخيمات، وقريباً جداً سيبدأ العمل في مخيمي صبرا وشاتيال لتحسين البنية التحتية، يليها بعد ذلك مخيم                
  . عين الحلوة ثم باقي المخيمات
هناك اشخاص، بمن فيهم مقامات عالية، يرفعون فـي وجهنـا فزاعـة             : يستدرك مكاوي الحديث ليقول   

د يعمل للتوطين، كل ما نفعله هو ان نعطي الفلسطيني حياة كريمة يستطيع ان يعيشها الى                ال اح . التوطين
وهناك إجماع وطني لبناني وفلسطيني علـى       . ان تحل قضيته االساسية، عندما يحصل سالم في المنطقة        

 فرنسياً  التمسك بحق العودة، انت تعطي الفلسطيني شقة وال تعطيه جنسية لبنانية، والفلسطيني الذي أصبح             
أو أميركياً ال شيء يمنع عودته الى فلسطين اذا جرى حل القضية، وهذا االمر مضمون بقرارات االمـم                  

والمطلوب أن نعامل الفلسطيني كما نعامل المـصري او االردنـي او            . المتحدة ومؤتمرات القمم العربية   
اً مدنية، الن هناك تقبالً واسـعاً       وهذه المرحلة مناسبة إلعطاء الفلسطيني حقوق     . السوري القاطن في لبنان   
  . لألمر من قبل اللبنانيين

  أبو العردات
يعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني فتحي ابو العردات، ان ما أنجز على صعيد الحقـوق المدنيـة                  

وبين اإلنجازات  . واالجتماعية للفلسطينيين في لبنان هام وجيد، وما بقي منها أيضاً قضايا مهمة واساسية            
جود ممثلية لمنظمة التحرير تشكل مرجعية للفلسطينيين في البلد، ويرى أن وجـود المكتـب تطـوير                 و

 اما االنجاز الثـاني،     1982.لالعتراف بين المنظمة والدولة اللبنانية، خاصة أن المكتب أغلق منذ العام            
هـم حـصلوا علـى      الن" االونروا" الف فلسطيني، كانت قيودهم قد شطبت من لوائح          27فهو اعادة قيود    

وهذا يؤكد على حق العـودة للفلـسطيني        . كما اعيدت لهم جوازات سفرهم    . جنسيات بلدان سافروا اليها   
  . حتى لو حصل على جنسية اخرى

 ال يوجـد إحـصاء      1967,القضية األخرى، يتابع، ان هناك مجموعة من الفلسطينيين جاؤوا بعد حرب            
 شخص منهم لدى مكتـب      1200وقد تم تثبيت قيود     . خصدقيق لهم، لكن عددهم اكثر من اربعة آالف ش        

وتتم متابعة الموضوع من خالل اللجنة التي يترأسها السفير مكاوي، علمـاً ان وضـع               . منظمة التحرير 
هؤالء اصعب من وضع الالجئ الذي يملك هوية ويستطيع التنقل داخل البلد، الن هذه الفئة ليس لـديها                  

. ا، الن ممثلية منظمة التحرير تعطيهم أوراقاً تسهل علـيهم التنقـل           وقد تحقق إنجاز هن   . إثبات شخصية 
وهناك موافقة على اعطائهم هويات مؤقتة من قبل الحكومة اللبنانية وجوازات سفر مؤقتة حتى يستطيعوا               

وهناك قضايا كثيـرة اتفـق      . كذلك تحقق إنجاز لجهة إدخال مواد البناء الى مخيمات الجنوب         . التنقل بها 
  . ثل رفع مستوى التمثيل الفلسطيني، لكن تعطل الحكومة وظروف البلد أخرت إقرارهاعليها، م

كما في اإلنجازات، ال تختلف وجهة النظر الفلسطينية كثيراً عن وجهة النظر الرسـمية اللبنانيـة تجـاه                  
د حـق   ما تحقق على صـعي    "ويرى ابو العردات أن     . القضايا المعلقة، التي ما تزال قيد المتابعة والدرس       

العمل هو إنجاز، لجهة المذكرة التي أصدرها الوزير طراد حمادة، التي سمحت للفلسطيني بـأن ينـال                 
وسهلت العمل للفلسطيني، لكننا نطمح الن يـصدر مرسـوم يـسمح            . إجازة عمل بسرعة وبرسوم اقل    

الب بان يعامل    ونحن نط  1964.للفلسطيني بالعمل استناداً الى قرارات الجامعة العربية التي صدرت عام           
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الفلسطيني في لبنان اسوة بالفلسطينيين المتواجدين في الدول العربية، اي معاملة رعايا هذه الدول ما عدا                
نحن ندرك ان موضوع العمل يحتاج الى مرسـوم، وبتقـديري ان            : يضيف". الوظائف العامة والجنسية  

ونحن .  يمكن ان تتم في هذا الشأن      اوضاع البلد واالستقاالت من الحكومة عطلت خطوات وإنجازات كان        
ال نريد أن نزاحم العامل والطبيب اللبناني في مهنته، نحن نريد أن تراعى األولوية للبناني وبعد ذلك اذا                  
امكن للفلسطيني، ونحن نعرف ان مجاالت العمل في البلد محدودة، وكثير من الفلسطينيين يقصدون دول               

  . ن، لذلك المطلوب تنظيم عمل الفلسطينيين حتى يعيشوا بكرامةالخـليج للعمل، شأنهم شأن اللبنانيي
عن حق التملك، يرى أبو العردات أن تسهيالت طرأت على قانون التملك، لكنه يحتاج بدوره إلى مرسوم                 

نحن نفهم قانون التملك بان ابسط حق لالنـسان ان          : ويضيف". لكننا نقدر ظروف البلد الحالية    "حتى ينفذ   
والفلسطيني عندما يتملك شقة ال يتخلى عن فلـسطين،         .  وهذا ال عالقة له بتوطين او غيره       يمتلك منزالً، 

. على العكس من ذلك، ان عملية التيئيس التي تمارس بحق الفلسطيني تهيئ للتوطين باعتباره حالً وحيداً               
، أنـت فـي     والمطلوب تخفيف االكتظاظ السكاني داخل المخيمات، التي يعيش سكانها ظروفاً قاسية جداً           

والـشرفة مـشتركة وال توجـد اي        . غرفتك وجارك يسمعك تتحدث ويعرف ماذا تفعل انت وعائلتـك         
ويقدر ابو العردات اهمية الحفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيني داخل المخيمـات            . خصوصية للعائلة 

في المخيم فـي احيـاء      الن مخيماتنا تضم أحياء بأسماء القرى، وأهل القرى الذين تهجروا يعيشون معاً             "
وهـذه االسـماء   . حتى المدارس في المخيمات تحمل اسماء المدن والقرى المحتلـة         . تحمل اسماء قراهم  

ومن المهـم ان نحـافظ      . والتجمعات تبقى خزاناً يحفظ القضية ويحمل رايتها ويسلمها من جيل الى جيل           
زوح والنكبة لـم تـنسِ الفلـسطيني         سنة من الن   59على المخيم حتى تبقى الناس متمسكة بقضيتها، ألن         

حتـى الفلـسطيني    . قضيته، ألنه اعتبر أن وجوده في المخيم هو محطة لعودته الى منزله في فلـسطين              
القاطن خارج المخيم يعتبر أن من واجبه تعليم أبنائه التمسك بقضيتهم وهـويتهم وحـق عـودتهم الـى                   

عوبة الحياة واالكتظاظ السكاني، لكن القـضية       يمكن ان القاطن داخل المخيم اكثر معاناة من ص        . فلسطين
  ". الوطنية تبقى حية حتى بالنسبة للذي يعيش في اميركا الالتينية، ويبقى االنشداد الى فلسطين

المخيمات باتت تضيق بمن فيها وهي بحاجة الى ملحقات، ونتمنى أن يصبح لكل مخيم ملحق،               : ويضيف
 وجود اراض مجاورة للمخيم يتم استئجارها او تأمينها وهـذا           ويتطلب. وهذا يحتاج إلى تفاهم مع الدولة     

موضوع شائك، لكننا نعلم أن الفلسطيني عندما يريد أن يشتري منزالً يشتريه قرب المخيم، والمهجـرون         
وفي عين الحلوة الذي غادر المخـيم سـكن فـي           . من مخيم البارد ماذا فعلوا؟ سكنوا في مخيم البداوي        

من هنا فـإن الـسماح      . خيم، أو في وادي الزينة حيث نشأ تجمع فلسطيني جديد         سيروب أو في محيط الم    
  . بالتملك ال يؤثر إطالقاً على فكرة تجمع الفلسطينيين وال يضعف ارتباط الفلسطيني بمخيمه

ويعتبـر  . يؤكد ابو العردات ان الوقت تأخر كثيراً لتنفيذ مطالب الفلسطينيين بالحقوق المدنية واالجتماعية            
نحن نقدر ظـروف البلـد، وال   : ويقول. وال يجوز ان تكون هناك معاناة. نفيذها اليوم افضل من غد    أن ت 

نحمل لبنان المسؤولية، الن المجتمع الدولي هو الذي يتحمل بانحيازه مسؤولية معاناة الفلسطينيين، خاصة              
ي الحكومـات المتعاقبـة     لكن نعتب على اخواننا ف    . الموقف االميركي الذي نحمله مسؤولية بقاء المعاناة      

كلها، النها كان يجب ان تتعاطى بشكل اكثر جذرية في معالجة مشكالت الفلسطينيين، خصوصا قضيتي               
وقد انتظرنا خمسين عامـاً     . حق العمل وتملك المسكن، وغير ذلك مما له عالقة بمتطلبات الحياة اليومية           

  . اعه وتتشكل حكومة جديدةوعلينا ان ننتظر بعض الوقت حتى يتعافى البلد وتترتب اوض
ويوافق ابو العردات على ان الموقف اللبناني ينطلق في إجماعه على الحقوق المدنية للفلـسطينيين مـن                 

ويرفض الفكـرة القائلـة ان تحـسين وضـع          . نحن مسرورون لهذا اإلجماع   : أبعاد مختلفة، لكنه يقول   
 ان يضيقوا على الفلسطيني ليجعلوا منـه        ويرى ان الذين يريدون   . الفلسطيني هو بداية مشروع التوطين    

قنبلة تنفجر شظاياها وتصل الى كل المجتمع، يعملون بشكل خاطئ جداً، ان لم تكن هناك نيـات أسـوأ،                   
ألنك كلما حسنت وضع الفلسطيني كلما ازداد قناعة بانه يجب ان يعود الى بلده، وازدادت قدرته علـى                  
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امـا ان يتجـه نحـو    :  التضييق عليه فإنه يضعه أمام خيارين     أم. العمل واالستمرار من اجل هذه العودة     
من حق اإلنسان ان يبحث عـن       . ونحن شعارنا حالياً ال للتوطين وال للتهجير      . التطرف، او نحو الهجرة   

سبل الحياة حتى يحسن وضعه، واذا سافر لهذه الغاية فهذا امر مشروع، لكن ان تضغط عليه لتهجـره،                  
ناك موقف سياسي فلسطيني لبناني موحد يقول بحق العودة ورفض التـوطين،            واليوم ه . فهذا امر خطير  

 وانا في هذا البلد لـدي       194.والفلسطيني متمسك بحق العودة استناداً لقرارات الشرعية الدولية والقرار          
حقوق كانسان عربي اسكن في بلد عربي شقيق، وثالثة ارباع الفلسطينيين القاطنين في لبنان ولدوا فيـه،       

علمـا ان مـشاريع     . والفلسطيني لن يكون ثغرة في جدار االمن      . هم حقوق وعليهم واجبات تجاه الدولة     ل
  . التوطين مطروحة منذ الخمسينيات والفلسطينيين رفضوها وما زالوا

ال دولة وال قيادة في العالم العربي او االسالمي تستطيع التنازل عن حـق              "ويشدد ابو العردات على ان      
 موضوع حق العودة من الثوابت الفلسطينية والقومية ال يستطيع أحد التنازل عنـه، ولـذلك                الن. العودة

حتى مؤتمر القمة العربي في بيروت وما قيل عن محاولة إسقاط حق العودة، لم يستطع احد التحدث فيه،                  
هد والرئيس عرفات استـش   . وجرت سابقاً محاوالت كبيرة إلسقاط حق العودة، لكن صاحب الحق سلطان          

إن أول ناس سيعودون الى فلسطين هـم        : وهو يتمسك بحق العودة، وقال برسالة الى الرؤساء اللبنانيين        
  . فلسطينيو لبنان
  نقطة توحد

ويرى الكاتب والباحث الفلسطيني وليد محمد علي ان اعطاء الفلسطينيين حقـوقهم المدنيـة واالنـسانية                
، الن الفلسطيني عندما يكون مطمئناً إلـى وضـعه          والسياسية، عامل مساعد للفلسطيني لرفض التوطين     

اإلنساني يستطيع ان يكون صاحب موقف صلب في رفض التوطين وفي مواصلة مسيرته دفاعـاً عـن                 
اما ابقاء الفلسطيني في دائرة الحاجة والفقر وغيره، فهذا يدفعه الى القبول بالتوطين للخالص من               . قضيته

على الحقوق السياسية ال يعني ان يصبح جزءاً من الوضع السياسي           الحالة التي يعيشها، كما ان حصوله       
اللبناني، بل المقصود ان يسمح له بالعمل على اقامة تشكيالته السياسية والنقابية واالهلية ليؤطر وضـعه                

  . وفي هذا مصلحة للفلسطينيين وللبنان. ويعمل على ضمان حقه بالعودة الى فلسطين
امـا  : يرفضون إعطاء الفلسطيني حقوقاً مدنية وإنسانية ينطلقون من خلفيتين        ويعتبر محمد علي أن الذين      

واما من اعتقاد خاطئ يتوهم ان اعطاء الفلـسطيني         . نظرة عداء للفلسطيني على اسس اقرب للعنصرية      
حقوقه قد تجعله يتخلى عن حق العودة، او يتراخى في التمسك به، وهذا امر مردود عليه، الن الثـورة                   

كما ان معظـم المقـاتلين      . ية انطلقت من االردن، والفلسطينيون هناك يحملون الجنسية االردنية        الفلسطين
الذين كانوا في صفوف الثورة في لبنان، هم من ابناء المخيمات في سوريا، حيث للفلسطيني هناك كامل                 

لـشتات العـالمي،    كذلك االمر بالنسبة للفلسطينيين في ا     . الحقوق كما للسوري، ما عدا الحق في الجنسية       
الذين وصل بعضهم الى اعلى المراكز االقتصادية والعلمية واالجتماعية، وهم من المتمسكين والعـاملين              

  . على بقاء حق العودة
ويرى محمد علي أن هناك خالفات في الواقع الفلسطيني تجاه الكثير من القضايا السياسية والعملية، لكن                

اهمية اعطاء الفلسطينيين في لبنان الحقـوق االنـسانية والمدنيـة           الجميع متفق في ما يتعلق بضرورة و      
والسياسية، وهذه نقطة توحد واتفاق بين جميع اجزاء الطيـف الفلـسطيني، علـى مـستوى الفـصائل                  

 . والجمعيات االهلية والشخصيات الفكرية والثقافية
  18/8/2007السفير 

  
  من العمليات التفجيرية إلى دويلة غزة .46

      ماجد كيالي  
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فقد كـان   . لم تصل الساحة الفلسطينية إلى ما وصلت إليه، من فوضى وانقسام وعطب، بمحض الصدفة             
لذلك مقومات كثيرة، يقف في صلبها معضالت تكون بنى هذه الساحة في الخارج، وطرق عملها غيـر                 

االجتهـاد فـي    المدروسة، وابتعادها عن العالقات الديموقراطية والمؤسسية، وغياب المراجعة والنقـد و          
  .داخلها، وثقل التوظيفات الدولية واالقليمية، وضعف قواها الذاتية في مواجهتها عدوها

لذلك فإن هذه الساحة، بوضعها هذا، اخفقت في المهمات التي أخذتها على عاتقها، فهي لم تفلح في بنـاء                   
وعالقاتها األبوية والزبائنية   حركة وطنية فاعلة وحيوية، وهذا ينطبق على حال الفصائل، ببناها المتكلسة            

أو مادي  ) المنظمة(وتخلف أداءها وضعف التفكير السياسي فيها، كما لم تنجح ببناء كيان سياسي معنوي              
، إذ نقلت التجربة الفصائلية الى هذه الكيانات من دون ان تتجاوز ذلك الى خلـق كيانـات ذات                   )السلطة(

  .بنى قانونية ومؤسسية، تعددية وديموقراطية
وبالنسبة إلى الخيارات التي أخذتها هذه الساحة على عاتقها فمآالتها لم تكن أحسن حاالً، فخيار المقاومـة                 

أما خيار التسوية فلم يكن أفضل من سـابقه، ألن          . المسلحة، بشكلها الفوضوي، في الخارج لم يحقق شيئاً       
للتجربة السابقة، والتمهيد للتجربة    العمل به تم بذات الشروط والبنى والعالقات، ومن دون اجراء مراجعة            

أما تجربة االنتفاضة فقد كان انفالشها على غاية الخطورة، ما كان له أكبر األثر فـي وصـول                  . الجديدة
  .الساحة الفلسطينية، بقضيتها وحركتها الوطنية، إلى ما وصلت إليه

يدة تجربة الداخل، مـن دون      ألنها كانت ول  ) 1993-1987(وبديهي أننا نستثني تجربة االنتفاضة األولى       
أن يقلل ذلك من كونها امتدادا طبيعيا للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ولذلك فهي حققت نجاحـات                

أما بالنسبة إلى االنتفاضة الحالية، فقد طبعت بطـابع العمـل الفـصائلي،             . كبيرة على أكثر من مستوى    
  .رها باألداء الفصائلي بكل ما له وعليهبخطاباته وأشكال عمله وعالقاته، لذلك ارتهت مصي

 مثلها مثل كل المسارات السياسية الفلسطينية، لم تكن مدروسـة، وإنمـا     2000والواقع فإن انتفاضة عام     
ازاء ) 2000يوليـو   / تموز(كانت ردة فعل على انكشاف الموقف اإلسرائيلي في مفاوضات كامب ديفيد            

يادة الفلسطينية مراجعة المسار التفاوضي، لتعزيز وضعها علـى         عملية التسوية، وتعبيراً عن محاولة الق     
  .األرض، عبر صوغ معادلة سياسية جديدة تتمثل بالمزاوجة بين المفاوضة والضغط باالنتفاضة

أوالً، ارتهانها السـتحقاقات الـسلطة      : لكن القيادة الفلسطينية، لم تنجح في ذلك لعديد من األسباب، أهمها          
حيث يتعذر على هذه القيادة الذهاب بعيداً في االنتفاضة، عبر اتاحة آليات            . تفاق أوسلو المقيدة بمعاهدات ا  

أو ديناميات وإطارات خاصة لها، ما أوقعها في التخبط وكشفها أمام إسـرائيل وأحـرج موقفهـا أمـام                   
  .األطراف الدوليين المعنيين بعملية التسوية

وغلبـة  " فـتح "ام الوضع في الميدان، بحكم انفالش بنـى         ثانياً، عدم قدرة هذه القيادة على اإلمساك بزم       
العالقات األبوية والزبائنية فيها على حساب العالقات السياسية والتراتبية التنظيمية، وبروز مراكز قـوى           

نحو العمليات  ") كتائب األقصى "وضمنها  (المسلحة  " فتح"وهكذا استدرجت جماعات    . في األجهزة األمنية  
ضـد  (من أن تعمم هي نهجها في حصر عمليات المقاومة المسلحة في األراضي المحتلة              التفجيرية، بدالً   

  ).أهدافها(، وبما يتناسب مع جغرافية االنتفاضة البشرية والسياسية )اإلسرائيليين المستوطنين والعسكريين
الـت منهـا    االنتفاضة عادة االعتبار لوضعها كحركة تحرر، بعد أن ن        " فتح"ثالثاً، دخلت السلطة وحركة     

الشبهات بشأن تنازالتها السياسية، وبشأن صعود طبقة فيها على خلفية الفساد السياسي والمسلكي، الناجم              
  .عن هيمنتها على السلطة من دون مساءلة وال محاسبة

والسلطة أعادت الى حد كبير االعتبار لذاتها كخركة تحـرر وطنـي، بعـد              " فتح"رابعاً، رغم أن قيادة     
، وسـلوكها طريـق االنتفاضـة       2ات اإلسرائيلية واألميركية في مفاوضات كامب ديفيد        رفضها االمالء 

والمقاومة، إال أن هذه القيادة لم تأخذ األمور بيدها إلدارة فعاليات االنتفاضة بطريقة ناجعة، ولم تحـسم                 
  .بشأن فرض استراتيجية سياسية وعسكرية لها، بسبب طريقتها المزاجية والفردية في العمل
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، "حماس"مساً، شكلت هذه األوضاع، على الصعيدين الرسمي والشعبي، فرصة مناسبة لنهوض حركة             خا
والـسلطة أمـام شـعبها ازاء       " فتح"في احراج قيادة    " حماس"والواقع فقد نجحت    ". فتح"كند أو كبديل لـ     

 االنتفاضة لتعزيـز    كما أنها استثمرت مناخات   . استحقاقات العالقات مع إسرائيل، وأمام التزاماتها الدولية      
علـى ذلـك ردة الفعـل       " حمـاس "وما ساعد   . وضعها، مقابل السلطة، عبر انتهاج العمليات التفجيرية      

اإلسرائيلية التي أوقفت عملية التسوية واضعفت السلطة واثارت بممارساتها الوحشية والتدميرية الغرائز            
كذلك فإن التوتر الدولي واالقليمي     . سيالتي أغدقت عليها من أطراف دولية ومن جماعات اإلسالم السيا         

  .والسلطة" فتح"بوصفه بديالً لمشروع " حماس"في الصراع على الشرق األوسط اسهم بتقديم مشروع 
لهذه األسباب فشلت االنتفاضة في ما بعد، وخرجت عن السيطرة أو عن مسارات االسـتثمار الـسياسي                 

ة لجماعات من المسلحين، أما برنامج االنتفاضة فلم        الممكن، وتحولت من حركة مقاومة شعبية الى مقاوم       
يعد مفهوماً، فثمة من يريد المقاومة للضغط على إسرائيل لتنفيذ االستحقاقات المترتبة عليها فـي عمليـة         
التسوية وثمة من يريد انهاء االحتالل من دون أي ارتباطات أو تسويات مع إسرائيل، وثمة من رأى فيها                  

والـتخلص مـن     ية التسوية برمتها والذهاب في المقاومة نحو تحرير فلـسطين         فرصة للتحرر من عمل   
المشروع الصهيوني، وأيضاً ثمة من رأي أعمق وأشمل بكثير من ذلك وفق أجندات ماورائية وأبعد من                

  .سياسية
على ذلك، فإن هذه األوضاع اسهمت في الوصول إلى ما وصلت إليه الساحة الفلـسطينية، بـدءاً مـن                   

وصـوالً الـى االنقـسام      ") حماس"و  " فتح( " إلى االقتتال الجانبي بين أكبر حركتين سياسيتين         الفوضى،
والالفت أن شحنة العنف الموجهة ضد إسـرائيل بالعمليـات التفجيريـة            . الجغرافي والسياسي الحاصل  

ـ                ة أو  العشوائية والمزاجية تحولت نحو الداخل، بعد أن اضطرت القوى المعنية للدخول في عمليـة هدن
لتوظيفات سياسية معينة، أو لتدارك النزيف الناجم عـن ردة الفعـل اإلسـرائيلية              (!) تهدئة مع إسرائيل    

  .التدميرية على عمليات المقاومة
وكانت إسرائيل  . هكذا فوت الفلسطينيون تثمير االنتفاضة، واألخطر أنهم سهلوا على إسرائيل استثمارها          

فبعد عملية مطعم سـبارو فـي القـدس الغربيـة           . السنوات السابقة استثمرت العمليات التفجيرية طوال     
، قامت اسرائيل بحرمان االنتفاضة من مدينة القدس، عبر انهاء وجود مؤسسات الـسلطة              )6/8/2001(

فيها، واغالق بيت الشرق، الذي كان بمثابة عاصمة للفلسطينيين ومركز اتصاالت لهم مع العـالم، كمـا                 
وبعد سلـسلة التفجيـرات فـي       . لسطينيين لهذه المدينة وضمنها للمسجد األقصى     قامت بالحد من قدوم الف    

) الراحل(، قامت إسرائيل بعزل السلطة ومحاصرة رئيسها        2/12/2002 و 1القدس الغربية وحيفا يومي     
قامت إسرائيل بمعـاودة    ) 2002فبراير  / أواخر شهر شباط  (وبعد عملية نتانيا    . ياسر عرفات في رام اله    

  .ناطق السلطة وتقويض البنى التحتية فيهااحتالل م
طبعاً لم تكتف إسرائيل بكل ذلك، فعلى خلفية هذا الشكل من الصراع، قامت باتخاذ اجراءات على غايـة                  
الخطورة بالنسبة إلى مستقبل قضية فلسطين وشعبها، حيث شرعت ببناء جدار فاصـل يقطـع أوصـال                 

ين ويضعف تماسك الدولة الفلسطينية المفترضة، ويجعل       األراضي المحتلة، ما يحد من تواصل الفلسطيني      
وبعدها طرحت إسرائيل خطة االنسحاب من طرف واحد من قطـاع غـزة             . إسرائيل في موقع السيطرة   

ونفذته من دون صلة بعملية التسوية وبالسلطة، وهي تعد حالياً اليجاد منطقة فاصـلة لتكـريس عـزل                  
  .القطاع عن محيطه بدعوى قصف الصواريخ

المحصلة، فإن الفلسطينيين في صراعهم المرير والدامي مع اإلسرائيليين أخفقوا في استثمار االنتفاضة،             ب
ولم يوفقوا في تأجيج التناقضات في صفوف عدوهم، على العكس من ذلك، إذ أنهم أسهموا فـي توحيـد                   

عت وأدت الى االقتتال    المجتمع اإلسرائيلي ودفعه نحو اليمين، واألنكى أن التناقضات في صفوفهم هم اتس           
وعلى الصعيد الخارجي، كاد الفلسطينيون أن يخسروا مكانة الضحية ومكانة حـركتهم            . ومن ثم االنقسام  
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كحركة تحرر وطني، خصوصاً بعد خوضهم الصراع مع عدوهم بالصواريخ وبالعمليات التفجيرية وبعد             
  ! دويلة في قطاع غزةأن شاهدهم العالم يتصارعون ويتقاتلون على السلطة أو على مجرد

  18/8/2007الحياة 
  
  
  

  "حماس"خالد مشعل يقود إنقالب  .47
  حمادة فراعنة

بق خالد مشعل البحصة وكشف المستور وأعلن الحقائق وأسرار الوقائع الحسية في انقالب حركة حماس               
في عـددها   " السبيل"على الشرعية الفلسطينية بقوله حرفياً كما أوردتها صحيفة حركة االخوان المسلمين            

أن االستيالء على مقرات الرئاسة واألجهزة األمنية لم يـتم          : "أوالً: 2007/تموز/ 30 الصادر يوم    704
  ".بشكل عشوائي وإنما تم وفق عملية عسكرية مبرمجة ومخطط لها

كان دفاعاً مشروعاً عن الشرعية وليست مغـامرة خططنـا لهـا دون أن              "ما أقدمت عليه حماس     : ثانياً
  ".بها أو تداعياتها االقليمية والدوليةنحسب عواق

األطراف االقليمية والدولية إلى أن تعيد قراءتها للموقف، وأال تظل فـي خانـة              "يدعو خالد مشعل    : ثالثاً
الحسابات الخاطئة، وأن تدرك أن حشر حماس في الزاوية واالصرار على االنقالب على شرعيتها وعلى               

هذه فقرات منقولة حرفياً عن     ".  يؤدي إال إلى ما جرى أخيراً في غزة        نتائج االنتخابات التي فازت بها لن     
  .حديث خالد مشعل

وبالتالي ليس هناك ما هو أوضح من هذا الكالم، وال توجد داللة بائنة على برمجـة ومواقـف حركـة                    
 يكـن   حماس كما أوضحها خالد مشعل، فاالنقالب العسكري الذي نفذته كتائب القسام والقوة التنفيذية، لم             

مجرد فعل آني متسرع على مؤامرات محمد دحالن ورشيد أبو الشباك، بل هو مخطط ومبرمج له، حيث                 
كما يقول خالد مشعل حتى نفذت ما أرادت وما سـعت لـه وهـو               " صبرت حماس عاماً ونصف العام    "

بهـا يـوم    االستيالء الكامل على قطاع غزه، بهدف الحفاظ على نتائج االنتخابات التشريعية التي فازت              
، فقادة حماس يعتبرون أن نتائج االنتخابات حق ومكسب يجب الحفاظ عليه بقـوة الـسالح                25/1/2006

وكتائب القسام وميليشيا القوة التنفيذية، وبهذا المعنى كان يفترض أيضاً على حركة فـتح التـي قـادت                  
 20/1/1996 عليها يـوم     النضال الفلسطيني أربعين عاماً أن تحافظ على نتائج االنتخابات التي حصلت          

 ويجب أن ال تسلم لحركة حمـاس        25/1/2006وأن ال تذعن لنتائج االنتخابات الثانية التي حصلت يوم          
السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن ترفض ذلك بقوة السالح خاصة وأن بيدها السلطة وعليها أن ال تذعن           

  .لسلطة القانون والدستور وافرازات صناديق االقتراع
ركة فتح تحملت مؤامرات ومحاوالت وعمليات حماس طوال عشر سنوات التي هـدفت الـى اسـقاط              ح

حكومات فتح وافشالها واحباط برنامجهـا، منـذ والدة الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية فـي إنتخابـات           
، وقبلت فتح بمبدأ تداول السلطة ونتـائج االنتخابـات التـي            25/1/2006، حتى انتخابات    20/1/1996

 عليها األجهزة األمنية وحكومة أحمد قريع الفتحاوية االئتالفية، فلماذا أقرت فتح حق حماس فـي                أشرفت
إحباط وافشال اتفاق اوسلو وتداعياته، وأقرت في الوقت نفسه بنتائج االنتخابات التي أخفقت فيهـا فـتح                 

فتح، ولماذا ال تقـر  وفازت بها حماس، وعليه لماذا ال تقبل حماس بما كانت تفعله هي في عهد حكومات  
حق فتح في إفشال وإحباط حكومة حماس وإسـقاطها بالوسـائل الـسياسية والجماهيريـة والقانونيـة                 
والدستورية؟ ولماذا ترفض حماس االحتكام مرة أخرى إلى صناديق االقتراع وإلى االنتخابات والعـودة              

اء ويحجبها عمن يشاء، خاصـة      إلى صاحب الوالية الشعب الفلسطيني نفسه الذي يمنح الشرعية لمن يش          
وأن حماس اليوم تملك األغلبية وتملك المال الوفير للصرف على االنتخابات؟ الرئيس محمود عباس لـم                
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تنته واليته والمجلس التشريعي لم تنته واليته فلماذا ترفض حماس االنتخابات الرئاسية والتشريعية فـي               
 هذا السؤال وهو عدم ثقة قـادة حمـاس بأنفـسهم            نفس الوقت؟؟ ال يوجد سوى سبب واحد لإلجابة على        

، قادر على معاقبة    25/1/2006وشعبهم، ألنهم يدركون أن الشعب الفلسطيني الذي عاقب حركة فتح يوم            
حركة حماس في االنتخابات المقبلة بسبب سوء إدارتها وعجزها وفشلها وبسبب سلسلة الجـرائم التـي                

قد أثبتت أنها تنظيم شمولي ال يؤمن بالديمقراطيـة وال يحتـرم            ارتكبتها بحق المناضلين وبحق شعبها، ف     
اآلخر، وال يقر مبدأ تداول السلطة، وأنه يلجأ إلى القوة العسكرية واالنقالب لحماية منجزاتـه، وهـو ال                  
يختلف عن كافة األحزاب القومية واليسارية واألصولية التي إرتكبت الجرائم االنقالبية على امتداد بلدان              

م العربي واالسالمي خالل نصف القرن الماضي، ولم تثمر إنقالباتها سوى الهزيمة والتخلف وتغييب              العال
الديمقراطية وسيادة سلطة العسكر والرأي الواحد وضرب اآلخر وممارسة كـل أنـواع العـسف ضـد                 

ة، هذا هو   التعددية وإلغاء سلطة القانون وتعليق مواد الدستور حتى تتحكم بالشعب وباالحزاب وبالمعارض           
نتاج كل االنقالبات العسكرية في وطننا العربي بدءاً من أول انقالب قاده حسني الزعيم في سوريا يـوم                  

 2007حزيـران  14 وانتهاء بآخر إنقالب قادته حماس واالخوان المسلمين في فلسطين يوم         30/3/1949
نما سـلم الـسلطة لألحـزاب        حي 1986باستثناء تجربتين واحدة في السودان قادها سوار الذهب في عام           

 حينما سلم العسكر أيضاً     2007السياسية التي فازت باالنتخابات البرلمانية والثانية في موريتانيا هذا العام           
السلطة للفائزين بنتائج االنتخابات ويبدو أن حماس وقادتها ال ينتمون ال لمعسكر سوار الذهب الـسوداني                

ينتمون لمعسكر التطرف والشمولية والعسف وحرمان اآلخر من        وال لمعسكر محمد فال الموريتاني، بل       
  .حقه في التعبير ومن حقه في المعارضة ومن حقه في رفض سياسة حماس األصولية
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نين االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلـسطينية،      تشكل التعديالت التي يحاول أبو مازن إدخالها على قوا        
انتقاال بالمسار االنقالبي لتقويض أسس الشرعية الفلسطينية من إطار الحسم العسكري الذي أثبت فـشله               

لتصفية المقاومة اإلسالمية، والذي حاولت تنفيذه األجهزة األمنيـة التابعـة           " دايتون"بعد أن مني مخطط     
ل الذريع، الى االنقالب الدستوري الذي يهدف الى اقصاء حركـة حمـاس عـن               لمؤسسة الرئاسة، بالفش  

 إسرائيلي، دون ان يسقط ذلك خيار الحـسم         -العملية االنتخابية المبكرة التي يسعى إليها، بدعم أميركي         
العسكري من خالل تمويل أجهزة أمن الرئاسة في الضفة الغربية لتمكينها من مواجهة حركـة حمـاس                 

تفتقد إلى أدنى   " الدستوري"لكن األسس التي اعتمد عليها أبو مازن في تنفيذ مخططه االنقالبي             .وتصفيتها
مقومات الشرعية، فاشتراط االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كأساس لخـوض فـصيل فلـسطيني              

ـ               ادال لالنتخابات، هو التفاف على الوفاق الوطني لتحقيق اصالح ديمقراطي في المنظمة يضمن تمثيال ع
لكافة الفصائل دون استثناء، واشاعة تلك الديمقراطية في أجهزة المنظمة المختلفة هو األساس السـتكمال               
شرعيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني، خاصة بعد ان أدت التعيينات للعدد األكبر مـن أعـضاء اللجنـة                  

يلها إلى سيف في يد فتح التي ال        التنفيذية للمنظمة من قبل فتح، إلى استالب الدور الوطني للمنظمة، وتحو          
تحظى بأغلبية الشعب الفلسطيني، وفق االنتخابات التشريعية األخيرة، وبالتـالي ال تملـك الحـق فـي                 
االستفراد بفرض قراراتها على الشعب الفلسطيني، ثم ان تجاهل تمثيل حركة حماس في المنظمة يـشكل                

  .تكريسا لحالة االنقسام الفلسطيني
ني وهو القبول باتفاقيات اوسلو لخوض االنتخابات، فإن اتفاقيات اوسلو جرت باسم الشعب             أما الشرط الثا  

الفلسطيني وهو بالتالي صاحب الحق الوحيد في اعتمادها أو اسقاطها، ومثّل التصويت بأغلبية لبرنـامج               
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تفاقيات من قبل   المقاومة الوطنية متجسدا بحركة حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة اسقاطا لهذه اال           
  .المفوض األساسي بها والتي صيغت باسمه وهو الشعب الفلسطيني

كل هذه الحقائق التي تتجاهلها مؤسسة الرئاسة تؤكد البعد االنقالبي لمخططها، وتعمـق هـوة الخـالف                 
الفلسطيني، الذي سعت حركة حماس بدأب وعبر اتصاالت متواصلة مع األطراف العربية للخروج منها              

  .ى الوحدة الوطنية للشعب الفلسطينيحرصا عل
وما دعا إليه قرار    .. مخاطر السياسة االنقالبية لم يلمسها الشعب الفلسطيني وحده بل لمسها العالم أجمع             

لجنة الخارجية في العموم البريطاني الحتواء األزمة ومنع توسع تداعياتها دليل على ذلك، لكـن اإلدارة                
لها وأورثت المنطقة والعالم الكوارث ما زالت تمنع مؤسسة الرئاسة مـن            األميركية التي لم تتعلم من فش     

  .االنصياع لصوت العقل
  18/8/2007الوطن القطرية 
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  عبدالعزيز المقالح.  د
 هذه خالصة خبـر صـاعق نقلتـه هـذه         ". اإلسرائيلية"اغتيال غزة بالحصار والضفة بالنفايات النووية       

. وفي صفحتها األولـى وبـالخط العـريض       . آب الجاري / اغسطس 10الصحيفة في عددها الصادر في      
تصورت حين قرأت هذا الخبر الصاعق أن الوطن العربي يعيش حالة زلزال، وأن األنظمة العربية على                

سم يحميها  اختالف ما تعانيه من تباينات وحساسيات لن ينام لقادتها جفن، وأنها سوف تتداعى الى لقاء حا               
من خطر التلوث القادم أوالً، ثم يحفظ ما تبقى من فلسطين، ولمن تبقى من أبنائها المحاصـرين األمـن                   
والسالمة من الموت البطيء، لكن تصوري بعد أن مر من الزمن ما يزيد على األسبوع بدا خائباً، ومـا                   

ربية ال تقرأ وال تتابع ما ينـشر        ظننت أنه سيحدث لم يحدث، وأعتقد أنه لن يحدث، ليس ألن األنظمة الع            
عن الواقع الفلسطيني ومالبساته المتجددة، وإنما ألن أحداً من هذه األنظمة ال يشعر بأن األمر يعنيه ولو                 

 .الى مدينته أو إلى حديقة منزله" اإلسرائيلية"وصلت النفايات النووية 
الرؤوس، وهي واضحة شديدة    " هرش"لى  ال تستدعي طول تفكير وال تحتاج ا      " لماذا"لماذا؟ واإلجابة على    

الوضوح من خالل المواقف التي تقفها هذه األنظمة في كثير من القضايا البالغة الخطورة والتي تخصها                
وما أكثر االجتماعات التـي     . تماماً فضالً عن القضايا التي تتعلق بالموضوع الفلسطيني من ألفه الى يائه           

ماكن أخرى والتي حضرها وزراء خارجية الدول العربيـة تحـت           تمت في مقر الجامعة العربية، وفي أ      
 واقـع    الفتة مساعدة أشقائهم الفلسطينيين وكانت نتائج هذه االجتماعات، لألسف الشديد، ال تتناسب مـع             

القضية واالنقسامات التي يتعرض لها أبناؤها، وكان في بعض المواقف مـا يـدعو الـى مزيـد مـن                    
ث عن مخارج ومبررات للدول العظمى التي ينتظرون أن تشهد لهم بحـسن           االعتداءات الصهيونية والبح  

ويعارضون كل ما من شأنه أن يزيد مـساحة  " التطرف"ويكرهون " السالم"السير والسلوك وبأنهم يحبون    
  ".الشرق األوسط"الحرائق في منطقة 

دفن النفايات النووية في     بحاجة الى استكمال الخبر الخاص ب      - بعد هذه التوطئة الضرورية      -ويبدو أننا   
قدمت السلطة الفلـسطينية تقريـرا      : "الضفة الغربية، وهذا نص الخبر كما ورد الى الصحيفة من رام اهللا           

تدفن منذ سنوات آالف األطنان من نفايات المدن والمستعمرات ومن          " اسرائيل"الى األمم المتحدة يؤكد ان      
لة، وأشارت الى أن ذلك يتعارض والقـوانين والمواثيـق          بينها النفايات النووية في أراضي الضفة المحت      

ودعت المنظمة الدولية الى التدخل لوقف هذه       . الدولية، خاصة ان هذه النفايات مصدر لألمراض المميتة       
وأورد التقرير  . الجريمة الخطرة على الحياة اإلنسانية والحيوانية والنباتية والمياه في األراضي الفلسطينية          

 عن تزايد اإلصابات السرطانية وسط سكان القرى الفلـسطينية جنـوب جبـال الخليـل،                شهادات موثقة 
  ".وارتفاع نسبة المواليد المشوهين فضال عن العقم
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ألم يكن في هذا الخبر ما يزلزل ويمنع النوم عن األجفان؟ وهل الصمت على موضوع كهذا مقبـول أو                   
جداتها كانت وستبقى القاسم المشترك األعظم بين       شبه مقبول؟ إن القضية الفلسطينية بجوهرها وبكل مست       

أبناء األمة العربية حكاماً وشعوباً وأي محاولة لخلخلة هذا القاسم المشترك لن يكـون مـصيرها سـوى                  
وليس صحيحاً على االطالق ما يـردده       . الفشل، فالوجدان القومي يزداد اشتعاال وانتظارا للحظة الحاسمة       

ق التطبيع من أن روح االنتماء الى األمة الواحدة قد خفت والشعور تجاه             المهزومون والسائرون في طري   
  .القضية المركزية قد تراجع، وفي الشارع العربي المتحفز البرهان والرد القاطع
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