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  "برج البراجنة" في مخيم "القيادة العامة" و"فتح" تخوض معركة "وسائل اإلعالم" .1

سكان مخـيم  ذهل  : حازم األمين  عن مراسلها    برج البراجنة  -  من بيروت     17/11/2007الحياة  ذكرت  
إشـكاالً  "برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين في جنوب بيروت من حجم االهتمام اإلعالمي الذي رافـق               

فالحادث حصل ولـم يمـض   .  سقط نتيجته ثالثة جرحى من سكان المخيم  ،نجم عنه اشتباك مسلح   " عائلياً
حمد جبريل التي أشار فيها الـى       ا" الجبهة الشعبية القيادة العامة   "أسبوع على تصريحات األمين العام لـ       

والمقصود طبعاً سكان   " قدوم مقاتلين من فلسطينيي العراق الى المخيم بهدف القيام بفتنة مع جوار المخيم            "
  .أحياء الضاحية الجنوبية

ولكن تؤكـد معظـم     ". فتح"وآخرين من حركة    " القيادة العامة "في الشكل حصل االشتباك بين مقاتلين من        
وصودف ان أفراداً من آل الهابط ينتمون الى        , ينية انه حصل بين عائلتي الهابط والبشير      الفصائل الفلسط 
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كما صودف حصول االشتباك بـالقرب      ". القيادة العامة "وآخرون من آل البشير ينتمون الى       " فتح"حركة  
اال هـذا ال يبعـد      " فتح"ثم ان مركز    . ما أدى الى إصابة حارس المركز بجروح      " فتح"من مركز لحركة    

ويفصل بينهما منعطف حال دون المواجهـة المباشـرة بـين           " القيادة العامة "عشرات األمتار عن مركز     
فاكتفى هؤالء بإطالق النار على زاوية المنعطف بشكل منـع سـقوط المزيـد مـن                , مقاتلي التنظيمين 

  .اإلصابات
" فتح"نية القتحام مركز    في المخيم حيث تجمع عشرات من المناصرين أكد كثر ان ثمة            " فتح"ففي مكتب   

في لبنان رامز مصطفى والذي حضر بدوره الى        " القيادة العامة "أما مسؤول   . وان االشتباك اشر الى ذلك    
وقال ان ما جرى    , "فتح"أي عالقة لتنظيمه بهذا االشتباك وال لحركة        " الحياة"المخيم فنفى في تصريح الى      

مشيراً الى ان   , ة ان يكون ما جرى جزءاً مما حذر منه جبريل         ال يعدو كونه إشكاالً بين عائلتين نافياً بشد       
  ".تطويق الحادث بسرعة هدف الى تجنيب المخيم احتمال تطوره والوقوع في ما حذر منه أميننا العام"

ثمة روايتان لما حصل في مخيم بـرج         :عن مراستها باسمة عطوي    17/11/2007 المستقبل   وأضافت
في لبنان اسامة حمدان الذي وصف مـا حـدث بأنـه            " حماس"مثل حركة   البراجنة، االولى على لسان م    

امتداد الشكال عائلي بين اشخاص من آل البشير وآخرين من آل الهابط تبادلوا اطالق النار على خلفيـة                  "
سرعان ما جرى تطويقه من قبل فصائل منظمـة التحريـر وقـوى             . توتر ساد بينهم في االيام الماضية     

حصول اي توتر   "، نافيا   "اعطاؤه بعدا سياسيا وسط االجواء السياسية الملبدة في البالد        التحالف كي ال يتم     
  ".في مخيم عين الحلوة اثناء مسيرة التضامن مع االقصى التي دعت اليها حماس في المخيم

محاولـة  "الرواية الثانية على لسان مصادر قريبة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رأت في الحـادث                
، "فـتح "حين عمدت الى اطالق النار على مركز لحركة         " القيادة العامة "تعال مشكلة بدأتها عناصر من      اف

سرعان ما تم تطويقه من قبل هيئات المجتمع المدني واالهالي في المخيم، حين بـادروا بـالنزول الـى                   
نظمة في بيروت   وقد تدخلت منظمة التحرير من خالل مسؤول الم       . شوارع المخيم لمنع اي تفاقم للوضع     

وتم بالتواصل مع فصائل التحالف، االتفاق على تشكيل لجنة امنية تحقق في ما جرى وتسلم               . خالد عارف 
  ".مطلقي النار الى الدولة اللبنانية

واتفقـت األطـراف علـى أن       :  مراسلها في بيروت   جعفر العطار  عن   17/11/2007 السفير   وأوردت
لحظة تبلغـه   "قال ممثل منظمة التحرير عباس زكي في مقابلة انه          و. اإلشكال فردي وال خلفية سياسية له     

خبر إطالق النار على مركز لحركة فتح في مخيم برج البراجنة أعطى قيادة فتح تعليمات مشددة بضبط                 
النفس والتعميم على جميع الكوادر والعناصر عدم االنجرار الى الرد على أي استفزاز حرصا على أمن                

   ".المخيمات وأهلها
ان مسؤولي الفصائل في المخيم عقدوا اجتماعا في مقـر الممثليـة، وشـددوا علـى                "وأشار زكي الى    

االستقرار واألمان الدائمين ومحاسبة كل من يحاول افتعال حوادث أو تنفيـذ مـؤامرة أو فتنـة داخـل                   "
  ". المخيمات أو في محيطها حيث العالقة ممتازة مع االخوة اللبنانيين

ين سر منظمة التحرير في لبنان سلطان ابو العينين ان الحـادث فـردي ولـيس لـه أي                   وبينما أعلن أم  
 القيادة العامة مـسؤولية     -تداعيات أو خلفية، حمل مسؤول فتح في بيروت خالد العارف الجبهة الشعبية             

ـ    ر انه حصل إشكال بين عائلتين قبل يوم ليتطور يوم امس الى إطالق نا            " السفير"تطور األحداث وقال ل
وطالب العارف بفتح تحقيق وتسليم الفاعلين الـى        . على بعض عناصر فتح الذين يحرسون أمام مركزهم       

  . السلطات اللبنانية المختصة
  

  "أنابوليس"عباس يبلغ العاهل السعودي تشاؤمه ازاء فرص نجاح  .2
العاهـل  بحث الرئيس الفلسطيني، أمس، مـع        ":ب.ف.أ" وديع عواودة، آمال شحادة،      -القدس، الرياض   

السعودي، التحضيرات للقاء أنابوليس، إال انه ابلغه تشاؤمه إزاء فرص نجاح اللقـاء بـسبب المواقـف                 
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وقال السفير جمال الشوبكي فـي حـديث مـع          . ، على ما أفاد السفير الفلسطيني في المملكة       "اإلسرائيلية"
ض حتـى اآلن عـن      أوضح للجانب السعودي أن الجانب الفلسطيني غيـر را        "إن عباس   " فرانس برس "

وقـال   ".لم يقدموا شيئا يمكن ان يؤدي إلى نجاح مؤتمر أنابوليس" اإلسرائيليين"ألن " اإلسرائيلي"الموقف  
سلبي وعلى األمـريكيين ان يتـدخلوا       " اإلسرائيلي"الموقف  "الشوبكي إن عباس أكد للعاهل السعودي أن        

 وهي خارطة الطريق والمبـادرة العربيـة        وأن يلزموها بمرجعيات عملية السالم    " إسرائيل"للضغط على   
كان متفقـا مـع وجهـة النظـر     "وأكد الشوبكي ان العاهل السعودي      ".للسالم وقرارات الشرعية الدولية   

  ".الفلسطينية
  17/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "عصف فكري"مفاوضات مجرد ال يعدأولمرت و".. أنابوليس"عباس يهدد بمقاطعة  .3

" يـديعوت أحرونـوت   "كشف كبير المعلقين في صـحيفة        :يع عواودة، آمال شحادة    ود -القدس المحتلة   
عباس ورئيس طاقم المفاوضات أحمـد قريـع هـددا الثالثـاء            الرئيس  العبرية ناحوم برنياع، أمس، أن      

برئاسة ليفني لألغلبية الساحقة مـن      " اإلسرائيلي"الماضي بمقاطعة مؤتمر أنابوليس بسبب رفض الجانب        
بعد رفض ليفني لما سبق واتفق عليه مـع         " ضاق"وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الفلسطيني       . مطالبهما

أمريكية لفض الخالفات يكون الطرف األمريكـي فيهـا         " إسرائيلية"أولمرت حول تشكيل لجنة فلسطينية      
 ، ورفضها لتطرق البيان المشترك للمبادرة العربية رغم موافقة أولمرت على ذلك فـي جلـسات               "حكما"

وأشار برنياع إلى أن ليفني      .كما تعارض ليفني تطبيقا فوريا للمرحلة األولى من خارطة الطريق          .سابقة
تريد الحصول على تطبيع مع العالم العربي فور الشروع بإخالء بعض المستوطنين، أما األفعال الحقيقية               

ستعدادا لقبـول أجـزاء مـن       وأوضحت الصحيفة أن ليفني تبدي ا     . فلن ينالها الفلسطينيون قبل أنابوليس    
، موضحة أن النقاشـات مـع       "إيجاد حل عادل لقضية الالجئين    "المبادرة العربية كالفقرة التي تتحدث عن       
وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين اعتقدوا بإمكانية الـذهاب         .الجانب الفلسطيني تركزت حول الكلمات    

ية كالقدس والحدود، ولكن عندما قال أولمـرت        حول قضايا جوهر  " إسرائيلي"ألنابوليس وبحوزتهم التزام    
  .إن أحاديثه مع عباس لم تكن مفاوضات، بل مجرد عصف فكري شعر الجانب الفلسطيني باإلهانة

أن أولمرت أكد، ردا على استجواب قدمه له، التزامه بقبول فكرة           " الخليج"ـوكشف النائب أحمد الطيبي ل    
 ألي شيء حقيقي في أنابوليس، ورأى أن عباس وأولمرت لهمـا        واستبعد الطيبي التوصل  . اللجنة الثالثية 

مصلحة في عدم انتهاء اللقاء بفشل ذريع، كل العتباراته الداخلية موضحا أنهمـا سيتوصـالن لـصيغة                 
  .توافقية تنتهي بالتأكيد على أن مفاوضات جادة ستبدأ بين طواقم المفاوضات خالل أيام

  17/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  المفاوض بحاجة لمرجعية عربية وإسالمية وفلسطينية للتقرير بشأن القدس: هنية .4
حكومة المقالة من أن المسجد األقصى ومدينة القدس في خطـر، وأن            ال حذر إسماعيل هنية رئيس      :غزة

يحتاج إلى مرجعية عربية وإسـالمية       ذلك لن يزول إال بزوال االحتالل، مؤكدا أن المفاوض الفلسطيني           
أن كل التهديدات   ) 15/11(وشدد في كلمة ألقاها مساء الخميس      .ة من أجل التقرير بشأن القدس     وفلسطيني

لن تنجح في طمس هوية القدس وطمس معالمه، مشيرا إلى أن ما يتعرض له المسجد األقصى من تدنيس                  
ي اسـطنبول،   وأشاد بانعقاد مؤتمر القدس الدولي ف      .تأكيد لطبيعة النوايا العدوانية تحت ستار المفاوضات      

مشيرا إلى أن ذلك يدلل على أن القدس وفلسطين قضية فلسطينية عربية إسالمية بل وقضية لكل األحرار                 
وأشار إلـى أن     .في العالم، والملتقى هو إجماع عربي وإسالمي وفلسطيني على عدم التنازل عن القدس            

الدولة الفلسطينية الجزائر، وقال    عقد مؤتمر القدس الدولي في اسطنبول يتزامن مع ذكرى إعالن استقالل            
ال يمكن أن يكون االستقالل حقيقيا وواقعيا بدون عودة القدس كعاصمة لدولة فلسطينية واستعادة األرض               "
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لن يتـأتى ذلـك إال      "مشيرا إلى أنه    " وعودة الالجئين واإلفراج عن األسرى وإقامة الدولة كاملة السيادة        
  ".رك السياسيبالصمود والوحدة المقاومة وصدق التح

  16/11/2007 قدس برس
  

  لتعهد بالوصول إلى اتفاق نهائي خالل عامتتفقان على ا "سرائيلا" وةطل الس:الجارديان .5
الفـوري  "كتب ايان بالك في الجارديان يقول إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقا على التعهد بالتفاوض               

االعالن عنه في غضون عشرة أيام أثناء القمة التي         للوصول إلى اتفاق نهائي خالل عام يتم        " والمتواصل
وقالت الصحيفة إن المسؤولين من الجانبين يضعون اللمسات النهائية علـى وثيقـة             . ستعقد في أنابوليس  

غير أن الجارديان قالت إن مسودة االعالن تجنبت الخـوض فـي            . تلزمهم بحل الدولتين لتسوية النزاع    
  . عتفاصيل جوهر القضايا محل النزا

  17/11/2007بي بي سي 
  

  ضغوط أميركية وعربية على عباس لمصالحة دحالن .6
ـ     :  أحمد شاكر  -رام اهللا    أمس، أن الـرئيس عبـاس      " األخبار"كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، ل

يتعرض لضغوط كبيرة من اإلدارة األميركية وإحدى الدول العربية من أجل مـصالحة محمـد دحـالن                 
وأقر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بصعوبة الوضع الذي يعيـشه             .يمة معه وعودة العالقة الحم  

عباس جراء هذه الضغوط، وخصوصاً المطالبة المتكررة من الجانب األميركي بضرورة عودة دحـالن              
يتهرب دوماً من اإلجابة عن     "وأشار المسؤول إلى أن أبو مازن        .إلى الحياة السياسية واألمنية في السلطة     

ئلة زواره عن عودة العالقة مع دحالن، ويصر على ألّا يفتح هذا الموضوع مهما بلغت الظروف، وهو          أس
وأوضح المسؤول أن الضغوط لم تصل مع عباس إلـى حـّل    ".ال يبدي اهتماماً بعودة العالقة مع دحالن  

فكّر في تعيين   ونفى أن يكون عباس ي    . لعودة دحالن، في ظل تعنّت أبو مازن ورفضه المطلق االستجابة         
في ظل كل هـذا     "وقال  . دحالن في منصب رئيس الحكومة المقبلة المتوقّع تشكيلها بعد مؤتمر أنابوليس          

الجفاء بين الرجلين، أعتقد أن أبو مازن يفكر في أن يصحو باكراً وال يجد دحالن علـى قيـد الحيـاة،                     
  ".ودحالن يفكر كذلك

  17/11/2007األخبار 
  

  "حماس" و"فتح"ـسام الفلسطيني الداخلي خسارة لاستمرار االنق: الشاعر .7
حكومة المقالة ناصر الشاعر محاولة تصنيف تصريحاته للحـوار         ال انتقد نائب رئيس الوزراء في       :نابلس

على أنها موجهة هذا الفصيل أو ذاك، وأكد أنه لم يندم علـى تجربتـه فـي           " فتح"و" حماس"بين حركتي   
ـ     . ضد أي فصيل   حكومة الوحدة وال يقود انتفاضة ال      عـن  " قدس برس "وكشف في تصريحات خاصة ل

واستهجن الـشاعر عمليـات      .جهود وصفها بالجبارة من أجل إقناع جميع األطراف بالعودة إلى الحوار          
االعتقال والتضييق الذي تواجه به السلطة أي نشاط سياسي في الضفة الغربيـة، وأوضـح الـشاعر أن                  

عبير يجري في الضفة الغربية خوفا من تكرار نموذج غزة، وحـذر            تضييقا كبيرا على حرية الرأي والت     
أعلم أن هنـاك محـاوالت إلجهـاض        : "الشاعر من استمرار االنقسام السياسي بين غزة والضفة، وقال        

حكومة تسيير األعمال في غزة، وأعلم أن هناك تصرفات غير منضبطة في غزة ال تقبـل بهـا قيـادة                    
ج الشرطة في غزة لمواقف معينة، وإذا استمرت الحال على ما هي عليـه              ، وأعلم أنه يتم استدرا    "حماس"

إلى " حماس"و" فتح"ودعا الشاعر    ".فإن الجميع خاسر، وبالتالي فإن الحل هو بالعودة إلى الحوار الداخلي          
أعتقد أنه ال أحد ال في يملك الحق المطلق وليس ألحد الحق أن يقـرر عـن                 : "العودة إلى الحوار، وقال   
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إنه أكبر منهما معا، وأنا أقول لألخـوة بـأنني          " فتح"وليس  " حماس"ب الفلسطيني فهذا الوطن ليس      الشع
  ".عندما أوجه انتقادات لهما فلست ضدهما بل معهما

  16/11/2007 قدس برس
  

   تنفي"فتح" تعلن اطالق سراح المعتقلين وهنيةحكومة  .8
ة الداخلية التابعة لحكومة هنية المقالـة،       أعلنت وزار : غزةمن   17/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

، الذين جرى اعتقالهم على خلفية الـصدامات        "فتح"أنها أفرجت عن عشرات المعتقلين من أنصار حركة         
. وأحداث الشغب التي أعقبت احتفال إحياء الذكرى الثالثة الستشهاد الرئيس ياسر عرفات االثنين الماضي             

عن المعتقلين جاء بناء على قرار هنية، مشيرة إلى أنها أفرجت عـن             وقالت وزارة الداخلية إن اإلفراج      
، فيما أبقـت علـى آخـرين مـن          "لم يثبت تورطهم بشكل مباشر في أعمال اإلخالل باألمن        "جميع من   

 .المتورطين الستكمال التحقيق
ن قالت حركة فـتح ا    : اشرف الهور ،  غزة نقالً عن مراسلها في    17/11/2007القدس العربي   وأوردت  

 انه ضـمن    :وقالت في بيان   ."فتح"الشرطة التابعة لحماس واصلت حملة االعتقاالت بحق عدد من ابناء           
ـ                    ىمسلسل االجرام اليومي الذي تقوم به ميليشيا حماس بحق ابناء شعبنا فقد اقدمت هـذه الميليـشيا عل

م يعـرف مكانهـا      جهة مجهولة ل   ىاختطاف عدد من نشطاء فتح في مدينتي غزة وخانيونس واقتادتهم ال          
 اما بالنسبة لموضوع العفـو      : خطاب هنية  ى في رده عل   "فتح"شرف جمعة النائب عن     أوقال   . اآلن ىحت

وتابع لماذا يحتجز من لم يثبت تورطه اصالً ويعتقـل،           .عن ابناء فتح، فالعفو يا سيد هنية يكون للمذنب        
تح اعتقاالت سياسية لبث الرعـب فـي        معتبراًَ ان حملة االعتقاالت التي طالت عددا كبيرا من نشطاء ف          

  .صفوف ابناء الحركة
  

 السلطة الفلسطينية تمهد للدولة بإعادة بناء مقراتها .9
بدأت فرق العمل في وضع االساس لدولة فلسطينية حيـث تقـوم بازالـة االنقـاض                :  رويترز -جنين  

وتدعو خطة رئـيس     .عاتلمجمعات الحكومة التي دمرتها اسرائيل لبدء حملة رئيسية العادة تشييد المجم          
 دمرتهـا   ىالوزراء سالم فياض الي اعادة بناء ثماني مقاطعات او مقار للحكومة ومبان اداريـة اخـر               

وقال فياض ان هذا اهم من دفع الرواتب وهي رمـز            .2000اسرائيل في الضفة بعد بدء االنتفاضة عام        
مبلغ ضخم بالنسبة لحكومـة مـن        مليون دوالر وهو     100وقدر فياض ان هذه العملية ستكلف       . للسلطة

 مليار دوالر لسد العجز في ميزانيتهـا        1.6 مساعدات خارجية يبلغ حجمها      ىالمتوقع بالفعل ان تحتاج ال    
  . أنابوليسوبدأ العمال في ازالة االنقاض ووضع االساس في بعض المواقع قبل مؤتمر .السنوية

لفلسطينية ان اعادة بنـاء المقاطعـات امـر         وقال كولين سميث كبير المستشارين االوروبيين للشرطة ا       
 احد الدروس المستفادة من غزة هي انه كان         :واضاف .جوهري اذا كنتم ستوحدون اجهزتكم االمنية معا      

  .انه ايضا بيان سياسي بشأن من الذي يدير المكان. لديكم خمسة او ستة اجهزة كلها مستقلة عن بعضها
تائب شهداء االقصي التابعة لفتح في مخيم جنين لالجئين ان اعادة           وقال زكريا الزبيدي القائد الرئيسي لك     

  . القوة الفلسطينيةىبناء المقاطعة عالمة عل
  17/11/2007القدس العربي 

  
  تحذر عباس من التفريط بالثوابت والمسجد األقصى" حماس: "مسيرات غزة .10

 بعد ظهر امس الجمعة حذرت حركة حماس مجددا خالل تظاهرة نظمتها الحركة في غزة: الشرق-غزة
وفي كلمة القاها خليل الحية  .بالثوابت الفلسطينية والمسجد االقصى" التفريط"الرئيس محمود عباس من 

القيادي في حماس امام المتظاهرين امام منزل الرئيس عباس في غرب مدينة غزة قال مخاطبا رئيس 
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ل لك ال خير فيك ان فرطت بالمسجد ها نحن نقف بجوار بيتك، والجماهير تقو"السلطة الفلسطينية 
  .في اشارة ضمنية الى مؤتمر انابوليس" االقصى او مست ثوابتنا

نحذر كل المنطقة والعالم من اي مساس باالقصى او بثوابتنا او تشديد الحصار علينا "واضاف الحية 
وشدد ". ع والحدودنحذر من انفجار هائل ينفجر فيه الشعب الفلسطيني في كل المواق"مضيفا " لنركع لهم

جهزوا انفسكم لفتح المسجد االقصى ..لن يكتب له النجاح"على ان الحصار المفروض على قطاع غزة 
  ."واالنتصار في المسجد االقصى

مهما طال "من جهته قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد االسالمي في كلمة امام المتظاهرين 
نجدد الدعوة لكل التشكيالت العسكرية ان يوجهوا "مضيفا " الزمن سيرحل المحتل وسيرحل الصهاينة

الوحدة تحتاج "وشدد البطش على ان . "الضربة لهذا العدو النه ال ينفع مع هذا العدو اال لغة الدم والنار
الى حوار وتنازالت من الطرفين من حماس وفتح وكل قوى الشعب، نجدد الدعوة لالخ ابو مازن واالخ 

  ."لبدء الحوار مجددا)  المكتب السياسي لحركة حماسرئيس(خالد مشعل 
باستئناف العمليات االستشهادية "من ناحيته طالب ابو عبير المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية في كلمة 

  ."التي تزلزل اركان العدو الصهيوني
  16/11/2007الشرق القطرية 

  
  "نصرة لألقصى"  خالل مسيرة "حماس" و"فتح" بين "عين الحلوة"توتر في  .11

تجاوز مخيم عين الحلوة قطوعاً أمنياً كبيراً أمس، وبالتالي اشتباكات ال يعـرف              : محمد صالح  - صيدا
ومعها القوى اإلسالمية وتحديـداً     " حماس"من جهة وحركة    " فتح"احد اذا بدأت كيف ستنتهي، بين حركة        

الشديد وبقيت عند هذه الحدود، بعـد       عصبة األنصار من جهة ثانية، حيث اقتصرت المسألة على التوتر           
" حماس"في الجنوب منير المقدح ومعه القيادات الفلسطينية على لجم التوتر، وتجاوبت            " فتح"ان عمل قائد    

  . مع المساعي لضبط الوضع" عصبة االنصار"و
نظـيم  بت" حمـاس "وكان المخيم قد شهد منذ صباح امس توتراً شديداً وإستنفاراً، على خلفية قيام حركـة                

مسيرة شعبية في المخيم بعد صالة الظهر، لنصرة المسجد االقصى واستنكاراً للمجازر التـي ترتكبهـا                
سوف تمنع المسيرة من المرور امـام       " فتح"وترددت معلومات ان حركة     . في فلسطين المحتلة  " اسرئيل"

في غزة قبـل  " فتح"مع " حماس"مقراتها في حي البركسات وعند المدخل الفوقاني للمخيم، اسوة بما فعلته   
عـصبة  "معلومات مفادها ان    ، وقد أشيعت    وعلى االثر حصل استنفار شديد بين الطرفين في المخيم        . ايام

  ". حماس" إلى جانب تشارك في هذا االستنفار" االنصار
ة من امام مسجد خالد بن الوليد في المخيم، بمشارك        " حماس"واشتدت االزمة تعقيداً عندما انطلقت مسيرة       

اللجـان  "و" الحركة االسالمية المجاهـدة   "و" قوى التحالف "و" عصبة االنصار "و" حركة الجهاد االسالمي  "
، تجمعـت امـام مقراتهـا       "فتح"عندها اقدمت عناصر محسوبة على      . وحشد كبير من االهالي   " الشعبية

لنـار وسـط    ومكاتب منظمة التحرير في حي البركسات وعند المدخل الفوقاني للمخيم، على اضـرام ا             
الطريق العامة احتجاجاً على المسيرة، وطالبوا بعدم مرورها امام مقراتهم وشوهدت حركـة مـسلحين               
تجوب الشارع، فتدخل المقدح مؤكدا انه لن يحصل شيء وستمر المسيرة، وأعطى اوامـره بـسحب أي                 

  . تصاالتوشاركت القيادات الفلسطينية واللجان الشعبية في هذه اال. مسلح يشاهد في الشارع
بـالقرب مـن    " بستان اليهـودي  "من خط سير المسيرة وسلكت طريق       " حماس"في المقابل عدلت حركة     

وأكملت المسيرة  . المقرات التي يسيطر عليها المقدح، بدالً من طريق البركسات والمدخل الفوقاني للمخيم           
د مـن دون اي حادثـة   طريقها وجابت طرقات المخيم وعادت من حيث انطلقت الى مسجد خالد بن الولي   

  . وبعد انتهاء المسيرة تراجعت حدة التوتر. امنية
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في لبنان اسامة حمدان كلمة في ختام المسيرة، دعا فيها للدفاع عن القدس واألقصى              " حماس"وألقى ممثل   
إن من يدافع عن القدس هو من يدافع عن الوحدة الوطنية، والذي يحمي حق األقصى هـو الـذي                   "وقال  

عودة، والذي يتجاوز القدس واألقصى وال يعبأ لهما ال يمكن أن يدعي انه يقف إلى جانـب                 يحمي حق ال  
نحن هنا في لبنان سنحمي وحدة شعبنا ونرفض وندين كـل ممارسـة             : "وتابع". العودة وشعبنا في أزمته   

يل لـذلك   للتوتير وصناعة الفتنه، ألن استقرار المخيمات هو الضمانه الوحيدة لحماية هذه الوحدة، والسب            
ولقد دعونا الى ذلك    . هو تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان تضم كل الفصائل ال يستثنى منها أحد             

ومن دون هذه المرجعية ال يملك احد   . منذ عامين وال زلنا ندعو اليه ونتمسك به حرصا على وحدة شعبنا           
  ". االدعاء بتمثيل شعبنا

سنقف بكـل حـزم     : "وقال".  استدراجه الى األزمة في لبنان     رفض جر شعبنا الفلسطيني او    "وأكد حمدان   
لمنع توريط شعبنا ومخيماتنا في الشأن الداخلي اللبناني ولن نسمح بذلك كائنا من كان من يحـاول فعـل                   

ان من يفتعل األزمات داخل المخيمات ومن يحاول افتعال األزمات مع المخيمـات ومـن               "واعتبر  ". هذا
محيط المخيمات، هو الذي يسعى للنيل من شعبنا وقضيتنا وهو الذي يعمل ضد             يحاول افتعال أزمات في     

  ". حق العودة وهو الذي يريد أن يسقط حق العودة ويفرض حلوال أخرى بتعاون او بغير تعاون مع عدونا
ان تكون  " مصدر مسؤول "في صيدا على لسان     " فتح"الى ذلك، نفى بيان وزعه االعالم المركزي لحركة         

  ". حماس"قد منعت مسيرة " فتح"حركة "
 17/11/2007السفير 

  
  تعرض وثيقة شرف فصائلية لوقف المالحقات" حماس" .12

كشفت مصادر أمنية فلسطينية عن وجود مساع حثيثة تبذلها قيادات من حركة             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
الحتقـان ووقـف    من اجل التوصل إلى ميثاق شرف توقع عليه الفصائل والقوى إلنهاء حالـة ا             " حماس"

" حمـاس "أن قيـادات مـن      " الخليج "ـوأوضحت المصادر ل  . المالحقات في الضفة الغربية وقطاع غزة     
قدمت هذا العرض على مسؤولين في األجهزة األمنية، إال ان المصادر أشارت إلى عدم وجود ثقة كاملة                 

  ".حماس"بمثل هذا التوجه واعتبرته محاولة للمراوغة من جانب 
  17/11/2007ماراتية الخليج اإل

  
  "الجيش اإلسرائيلي"ثالثة فصائل تشن عملية مشتركة ضد : غزة .13

، وكتائـب األقـصى     "سرايا القدس "، و "المقاومة الوطنية "قال بيان مشترك إن مجموعة من كتائب        : غزة
 قامت باقتحام موقع بيت حانون العسكري واالشتباك مـع قـوات االحـتالل              ،مجموعات حسن المدهون  

وأضاف البيان أنه حسب المعلومات تأكد مقتل جنـدي          .زة في المكان بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية      المتمرك
 وتعهدت الفصائل   . آخرين وانسحاب المجموعة المهاجمة وإصابة أحد أفرادها بجراح        4إسرائيلي وجرح   

  .بمواصلة المقاومة ضد االحتالل
 16/10/2007قدس برس 

  
  بخطوة أولى" حماس" للحوار الداخلي ونطالب "مؤتمر القدس"نحترم دعوة ": فتح" .14

بدعوة عـدد مـن القـادة       " فتح" مفوض اللجنة الحركية العليا في حركة         إبراهيم أبو النجا   أشاد: رام اهللا 
والمفكرين العرب والمسلمين المجتمعين في مؤتمر القدس الدولي في اسطنبول للحـوار الفلـسطيني ـ    

حرصهم على القضية الفلسطينية بالكامل باعتبارها قضية للعـرب         الفلسطيني، وأشار إلى أن ذلك يعكس       
وشدد أبو النجا مجـددا      .والمسلمين، لكنه قال إنهم ليسوا أطرافا فاعلة في المشكلة وال يعرفون التفاصيل           

وذلك بعودتها عما قامت به في غزة لتهيئة كافة         " حماس"على أن من يمتلك مفاتيح العودة إلى الحوار هو          
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ورفض أبو النجا اعتبار قرار رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية            .نجاح الحوار، كما قال   السبل إل 
في الذكرى  " فتح"المقالة إسماعيل هنية بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث غزة األخيرة التي أعقبت مهرجان              

  .وجب ردا بالمثل، بادرة حسن نية تست"فتح"الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات وإطالق سراح معتقلي 
 15/10/2007قدس برس 

  
  من قبل أجهزة السلطةاقتحام سكنات الطالبات  تدين "حماس ":نابلس .15

تنظر بغضب شديد إلى عملية االقتحام التـي قادهـا          "قالت حركة حماس في بيان لها اليوم  انها          : ناباس
ناصـر جهـاز مخابراتـه      مدير جهاز المخابرات في محافظة نابلس عبد اهللا كميل وبمرافقة عدد من ع            

من إصرار أجهزة عباس علـى المـس        " مستغربة  " الذكورية والنسوية لسكن النور للطالبات في نابلس      
أن هذا األمر لن يكون في      "واكدت حماس في بيان ارسل الى وكالة سما          .بالقطاع النسوي التابع لحماس   

  ". المبادئ األخالقيةمصلحة أجهزة عباس التي فقدت كل القيم الوطنية وتحللت من كافة
  6/11/2007وكالة سما 

  
  أقرت بمسؤوليتها عن أحداث ذكرى عرفات " حماس": "الشعبية" .16

وحركة الجهاد أول أمس، لقاء مع المكلف بملف         عقدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية   :  رائد الفي  -غزة  
ث في الصدامات، وآليات تهئيـة      ، للبح "حماس"الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام، ووفد قيادي من          

وقال ممثل الجبهة الشعبية في اللقاء ومسؤولها في القطاع رباح مهنا إن قـادة              .  األجواء للحوار الوطني  
واعتبر مهنـا، فـي تـصريحات       . وبينهم هنية أقروا بمسؤوليتهم عن أحداث مهرجان عرفات       " حماس"

عـن  " حمـاس "لوقت ذاته، فيه إقرار بمسؤولية      خطاب هنية حمل نوعاً من التهدئة، وفي ا       "صحافية، أن   
عـن رفـضه    " حمـاس "وأشار إلى أن وفد القوى الثالث أعرب خالل اللقاء مع صيام وقادة             . األحداث

   .المطلق الستخدام القوة ضد المتظاهرين
  17/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "اسرائيل" ألف فلسطيني الى 20معلومات عن موافقة اولمرت على عودة  .17

 "اتفاق رف " الى التوصل الى     "انابوليس"افادت انباء صحافية ان اولمرت سيسعى في        : الرياض، الناصرة 
قبل نهاية والية الرئيس جورج بوش يتضمن حل الدولتين، لكن يرجأ تنفيذه إلى حـين تـصبح الـسلطة           

 الـف  20ة في أحد لقاءاته على انفراد مع عباس اخيرا علـى عـود   "وافق"واضافت ان اولمرت    . اقوى
  ". انتهاء الصراع"في مقابل اعالن  "على اساس انساني"الجئ الى اسرائيل 

  17/11/2007الحياة 
 

  أسير فلسطيني500 الموافقة على إطالق سراح تهحكوميطلب من ولمرت أ .18
علن مسؤول اسرائيلي امس ان رئيس الحكومة اولمرت سـيطلب االثنـين مـن              أ:  فرح سمير  -القدس  

وفي حـال اقـرت     .  اسير فلسطيني قبل اجتماع انابوليس     500 على اطالق سراح نحو      حكومته الموافقة 
  .الحكومة اطالق سراح هذه المجموعة ستعمل لجنة وزارية على اعداد الئحة باسمائهم

  17/11/2007عكاظ 
 

  "أنابوليس"نخشى عملية خطف جنود قبل مؤتمر " قائد لواء جفعاتي" .19
بان اإلحساس الحالي لدي    " ألون بن دافيد  "ن اإلسرائيلي القناة العاشرة     ذكر المراسل العسكري في التلفزيو    

بـن  "وقال   .ةإسرائيل وسكان قطاع غزه بأنه ال مفر من العملية العسكرية الواسعة النطاق في قطاع غز              
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 ستتفرغ إسرائيل للمواجهة التي ال مفر منهـا       " أنابوليس"اإلحساس الحالي هو انه بعد انتهاء مؤتمر        " دافيد
الذي قال ما نخشاه حاليا وأكبـر       )  فيشر( وحسب احد الضباط في لواء جوالني الضابط         .مع قطاع غزه  

تهديد نواجهه أن تكون احد المنظمات الفلسطينية قد قامت بحفر نفـق يـؤدي إلـي داخـل األراضـي                    
 وقـف   وأضاف قائال مـن اجـل     " أنابوليس"اإلسرائيلية بهدف خطف جندي إسرائيلي قبل انعقاد مؤتمر         

إطالق الصواريخ نحو المستوطنات يجب أن نكون في داخل األراضي التي تطلق منها الصواريخ شمالي               
في المقابل قال المراسل العسكري بأن الفصائل الفلسطينية تقوم بدورها للتحضير ألي هجوم             . قطاع غزه 

  .إسرائيلي علي القطاع حيث أقاموا نقاط مراقبه علي امتداد الحدود مع القطاع
16/11/2007شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية   

  
  ليفني تشكك في إمكانية تنفيذ الفلسطينيين التفاق خارطة الطريق .20

في إشارة منها إلى ما تخططه إسرائيل للسلطة الفلسطينية         : عبدالرؤوف أرناؤوط : رام اهللا، القدس المحتلة   
ة ستواجه عقبات في تنفيذ التزاماتهـا وفـق          ليفني إن السلطة الفلسطيني     وزيرة الخارجية االسرائيلية   قالت

. خطة الطريق منها مكافحة اإلرهاب، ألنها ال تسيطر على قطاع غزة وهناك مشاكل في الضفة الغربية               
 واشـترطنا   ،أننا نشرع بالحوار في آن واحد مع تطبيق المرحلة األولى من خريطة الطريق            "وأوضحت  

 قبل أن تقوم إسرائيل بـالخطوات       ،منها مكافحة اإلرهاب  إجراء الحوار بتطبيق كامل لخريطة الطريق و      
أنه حتى أنابوليس، وخالل لقـاء      "وتابعت  ". الواجب عليها اتخاذها من أجل إتاحة إقامة الدولة الفلسطينية        

أنابوليس نفسه، فالفكرة من وراء اللقاء هي تحريك عملية وليس بلوغ هذا المـؤتمر مـع اتفاقـات فـي           
  ".ع بين الطرفينمواضيع تشكل لب الصرا

   17/11/2007الوطن السعودية 
  

  اتفاق سوري إسرائيلي ضمني حول الوساطة التركية: عاريفم .21
اإلسرائيلية أمس، إن إسرائيل وسورية اتفقتا ضمنا       " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

ة إسـرائيلية أن هنـاك      على أن تكون تركيا وسيطا سياسيا بين الجانبين، في حين ذكرت مصادر سياسي            
ونقلت الـصحيفة تـصريحات مـصدر        .توافقا إسرائيليا أميركيا حول مشاركة سورية في لقاء أنابوليس        

إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن إسرائيل وسورية اتفقتا بشكل رسمي على تكليف تركيا بمهمة الوساطة               
را، إن قناة الحوار اإلسـرائيلية الـسورية        بين البلدين، خاصة وأن الرئيس التركي عبد اهللا غول قال أخي          

وحسب نفس المصدر، فإن الجهود ما تزال جارية من أجل انضمام سورية إلى لقاء دولي،                .قائمة وفعالة 
وأن إسرائيل والواليات المتحدة اتفقتا على أن تكون للمندوب السوري كلمة في المؤتمر، وأن يذكر فيهـا      

ذكر لضرورة التوصل إلى سالم بـين       "يتضمن البيان الختامي للقاء     مسألة احتالل هضبة الجوالن، وأن      
، ولكن حتى اآلن ليس من الواضح ما إذا كانت سورية ستكتفي بهذا الـنص، حـسب                 "إسرائيل وجيرانها 
  .المصدر اإلسرائيلي

 16/11/2007الغد االردنية 
  

  إيرانب ارتباط سوريا لفك "طهران مقابل بيروت"سرائيليون اقترحوا على األميركيين فكرة اال .22
أمس معطيات جديدة تُظهر وجود خالفات، بين إسرائيل والواليات          "هآرتس"كشفت صحيفة   : يحيى دبوق 

المتحدة، في النظرة إلى أسلوب التعامل مع سـوريا وإيـران، مـشيرة إلـى أن األميـركيين نـصحوا         
ة، بينما طالبت إسرائيل بصفقة تتنازل      اإلسرائيليين بضرورة التحضير للتعايش مع القنبلة النووية اإليراني       

 .دمشق بموجبها عن حلفها مع طهران في مقابل إعادة سيطرتها على لبنان وتجريد حزب اهللا من سالحه                
وأضافت الصحيفة، في تقرير مطول لمراسلها السياسي ألوف بن، المعروف بقربه مـن دوائـر وزارة                
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ر فيه إسرائيل والواليات المتحـدة كتـوأم سـيامي فـي            في الوقت الذي تظه   "الخارجية اإلسرائيلية، أنه    
التصريحات والنيات، ويكثر المسؤولون فيهما من الحديث عن تعزيز المعتدلين في الشرق األوسط بوجه              
محور الشر، ويتعهدون بالتصدي للقنبلة النووية اإليرانية، إال أن خلف الشعارات تظهر فوارق مهمة في               

  .الملفات الحساسةالمختلفة من  "التقديرات
  17/11/2007األخبار 

  
  حزب العمل يجتمع األحد للتصويت على دعم مؤتمر أنابولس .23

من المتوقع أن يجتمع مركز حزب العمل، يوم األحد القادم، لمناقشة مؤتمر أنابولس، وذلك بنـاء علـى                  
مل للمؤتمر،  طلب عضو الكنيست أفرايم سنيه، حيث سيتم التصويع على اقتراح يعبر عن دعم حزب الع              

وبحسب أقوال سنيه، فإن هذا      .كما من المتوقع أن يدلي رئيس الحزب، باراك، بتصريحات تدعم المؤتمر          
 .في الحكومة" شاس"و" يسرائيل بيتينو"االلتزام من قبل حزب العم تجاه المؤتمر سيكون مقابل محاوالت 

  16/11/2007 48عرب
  

  حتاللست مجندات يوقظن اإلسرائيليين على حقائق اال .24
تحت هذا العنوان يطلق فيلم وثائقي اسرائيلي جديد، صرخة ست مجنـدات         " لنرى إن كنتُ سأبتسم   ": غزة

اسرائيليات أردن هز المجتمع وإيقاظه من غفوته أزاء ما يحدث ألبنائه وبناته على األرض الفلـسطينية                
شوه صورة االنسان االسرائيلي    المحتلة، ويطلبن من هذا المجتمع أن يضع حدا لالحتالل وجرائمه، ألنه ي           

الفيلم من إخراج وإنتاج تمار يروم،اختارت ستا مـن مجمـوع عـشرات     .في عينيه قبل عيون اآلخرين   
المجندات االسرائيليات في الجيش االسرائيلي، اللواتي قابلتهن، وعرضـت قصـصهن خـالل الخدمـة               

ا مدينة بالشكر لهؤالء الفتيـات، اللـواتي        أن: وقالت يروم معقبة على الفيلم     .العسكرية في الضفة الغربية   
وقفن بشجاعة غير عادية، إلجراء عملية حساب نفس جريئة أمام الكاميرا، وبذلك حققن لي حلما طالمـا                 

 - 1987فأنا نفسي خدمت في الجيش في الضفة الغربية ابان االنتفاضة األولى سنة             . كنت أتمنى تحقيقه  
ن المرأة مثلي أن تشارك في قمع واضـطهاد شـعب آخـر             كيف يمك : ، وعدت من هناك أتساءل    1988

  .كيف المرأة رقيقة أن تسكت على العنف الشرس الذي نمارسه بحق الفلسطينيين. مستضعف
  17/11/2007وكالة سما 

  
   يبحثون إصدار وثيقة موقف من يهودية إسرائيل48فلسطينيو  .25

، في اجتماعها اليوم، مسألة     48 فلسطينيي   تبحث لجنة المتابعة العليا لقضايا    :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
 يشكلون ما   الداخليذكر ان فلسطينيي     فيما   . من مسألة يهودية إسرائيل    اإعداد وثيقة رسمية تتضمن موقف    

من مجمل أبناء الشعب الفلسطيني، وهم أول المتضررين من اعتبار إسرائيل دولة يهودية،             % 20نسبته  
 وقد أعتبرت الرسالة الموجهة مـن       .ضاعهم المستقبلية في وطنهم   لما سيكون لهذا من انعكاسات على أو      

حمل ثالث معـان أساسـية      تيهودية الدولة   الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة والحزب الشيوعي، أن        
فتح الباب على مـصراعيه لـشرعنة دوليـة          و . في البقاء والحقوق   هموحقنة العرب   الطعن بمواط  وهي

وأكدت الرسالة أن    .غلق الباب في وجه أي حل لقضية الالجئين       إضافة إلى   . نسفيرللتبادل السكاني والترا  
تعريف الدولة ليس شأنا داخليا إسرائيليا، ألن إسرائيل قامت في أعقاب تهجير الشعب الفلـسطيني مـن                 

 .وطنه، ولذلك فإن يهوديتها تستند إلى هذا الجرم التاريخي
  17/11/2007الغد االردنية 
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  في مؤتمر استراتيجية موحدة للمجتمع المدني الفلسطيني  مشاركا 44 .26
نحو بناء استراتيجية   " تحت عنوان     قبرص فيا عقد   مؤتمرأن  : عمان من   17/11/2007 الدستور   نشرت

) اتجـاه (بمبادرة من اتحاد الجمعيات العربية      " موحدة للمجتمع المدني الفلسطيني وتجاوز الحالة التجزيئية      
شاركة يمثلون طيفا واسعا من شبكات وائتالفات العمـل األهلـي الفلـسطيني              مشاركا وم  44ومشاركة  

 إضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية       ،والجمعيات في كل من فلسطين واألردن ولبنان وسوريا والكويت        
في حين منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خروج وفد المنظمـات          . الشريكة المناصرة للحق الفلسطيني   

وعلى جانب اخر وضمن نشاطات الجمعيات العربية البيئية اكدت رزان زعيتر المدير             . غزة األهلية من 
 طالب أعضاء في مجموعة التضامن مع فلسطين في جامعـة           ةبادرم نجاح   ،العام للعربية لحماية الطبيعة   

 بتنظيم أسبوع لتسليط الضوء على ما يجري من تخريب بيئي في فلـسطين علـى يـد                   البريطانية ليدز
لطات االحتالل وحشد الدعم لحملة المليون شجرة، مما أثار أعضاء جمعية الطـالب اليهـود الـذين                 س

كان رد  قد  و .احتجوا زاعمين أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق نمواً في عدد األشجار              
  .مجموعة التضامن أن إسرائيل حققت ذلك بسرقة األشجار من األراضي الفلسطينية

مؤسـسة   أن   :الناصـرة  مراسلها مـن      زهير اندراوس   نقال عن  17/11/2007القدس العربي    وذكرت
ـ   العربيـة  مرصد المؤسسات الصهيونية االمريكية اصدرت تقريرا تحريضيا ضد اتحاد الجمعيات           ى عل

مؤتمر لمقاطعـة   ال دعوة   ىتطرق ال و ،تحاد منظمة متطرفة  ال كون ا  ىوقد ركز عل   . قبرص خلفية مؤتمر 
تحاد فـي مـؤتمر     ال المالحقة القانونية للمنظمات الصهيونية في العالم، والدور المحوري ل         ىئيل وال اسرا

 من التحضيرات لمـؤتمر ديربـان الثـاني         احذرم في جنوب افريقيا،     2001ديربان ضد العنصرية عام     
 . من قبل االمم المتحدة2009المزمع عقده في العام 

  
  ل ساحات األقصىرائد صالح يكشف مخططا يهوديا لدخو .27

 عن مخطط    خالل مؤتمر صحفي في اسطنبول،     كشف الشيخ رائد صالح   : إسطنبول -محمود عبد الغفار  
خطير يهدف إلى فتح باب من ساحة البراق يؤدي إلى ساحات المسجد األقصى وهو ما سيمكن اليهـود                  

 بإنشاء نفق آخر يصل     ن هذا المخطط الذي استقاه من مستندات إسرائيلية مرتبط         وأشار إلى أ   .من دخوله 
إلى المنطقة الواقعة بين المسجد القبلي وقبة الصخرة لتحقيق حلم صهيوني بإيجاد مبنى الهيكل بالتوازي               

وحذر من أن من بين المستندات مذكرة جرى توزيعها على يهود العالم لالتفاق على هذه                .مع المسجدين 
لى أن أخطر ما في المذكرة هو تثبيت الوجـود          المؤامرة والسيطرة على المسجد األقصى كليا، مشددا ع       

كما أكد أن الحفريات الحالية ستنتهي إلى إزالة طريق باب المغاربة بشكل نهائي،              .اليهودي في األقصى  
كما أشار إلى أن الصهاينة يخططون القتطاع جزء من مقبرة الرحمة المدفون بها عدد مـن الـصحابة                  

  .ليشيدوا مكانه محطة تليفريك
  16/11/2007ة نت الجزير

  
   مشاركين9قوات االحتالل تقمع مسيرة بلعين االسبوعية وتصيب  .28

تـسعة مـواطنين فلـسطينيين       أن   : د ب أ   و بتـرا    نقال عـن  غزة  من   17/11/2007الدستور  نشرت  
 جراء اعتداء قوات االحتالل االسرائيلي علـى المـشاركين فـي المـسيرة              واومتضامنين أجانب أصيب  

 ذكـرى   أحيـت التي  ، و بلعين غرب رام اهللا بالضفة الغربية بعد صالة الجمعة امس         االسبوعية في قرية    
 مجموعـة   من بين المشاركين  واشار المصدر الى ان      .لتنديد بالجرائم اإلسرائيلية  فضال عن ا  االستقالل،  

  .من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين من بينهم وفد فرنسي رفيع المستوى
تمثل في لجنة الشرق األوسط في الجمعية البرلمانية آخر  اوفدأن : 16/11/2007 48عربوذكر موقع 

 عضوا المجلس التشريعي عن حركة ه رافقحيثوشارك في المسيرة أيضا، القرية لمجلس أوروبا زار 
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قد تم اعتقال أربعة مشاركين بينهم متضامن إسرائيلي  إلى ذلك فقد .فتح عبداهللا عبداهللا ووليد عساف
 . من قبل قوات االحتالل عليهم بالضرب المبرحىأعتدحيث  ،وأخر دولي

 
  مؤشر غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية يواصل ارتفاعه  .29

اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، جـدول غـالء المعيـشة فـي              : أمين أبو وردة   -نابلس  
مقارنـة  % 0.77اعاً مقداره   األراضي الفلسطينية لشهر تشرين األول، حيث سجلت أسعار المستهلك ارتف         

 خالل  158.96 ـ مقارنة ب  160.18ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك  إلى         وقد  . 2007 ايلولب
  .الشهر السابق

  17/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بالل الحسنلقراءات في المشهد الفلسطيني كتاب جديد  .30
عن عرفات وأوسلو وحق العـودة وإلغـاء        ..لسطيني بيروت كتاب قراءات في المشهد الف      فيصدر حديثاً   

يعالج شخصية ياسر عرفات القياديـة، واألسـباب         وهو   . للمفكر الفلسطيني بالل الحسن    ،الميثاق الوطني 
 تحليل ربما يكون األول مـن       كما أنه . الموضوعية الحتفاظه بالقيادة رغم المصاعب الكثيرة التي واجهها       

.  في العمل السياسي، واسلوبه في تعاطيه مع أصدقائه وخصومه         ات عرف  أسلوب  من خالله  وضحأنوعه،  
 موضوعات تتعلق    كما يعالج الكتاب   .يتطرق إلى أسباب تعاطف الناس معه أثناء مرضه وعند غيابه         كما  

حديث عن  ال مع   ،باتفاق أوسلو، بدءاً من مفاوضات واشنطن، مبيناً مواقع الخلل في التفاوض وفي االتفاق            
البـاب   ويشكل   .الفلسطيني الذي يحتاج إلى إعادة بناء، وإال ذهبت الجهود باتجاه الضياع          أزمة المشروع   

 معالجة دقيقة لقضية الميثاق الوطني الفلسطيني، ومواقف األطراف والقيادات منها، مـع              واألخير الثالث
كلينتون،  بحضور   1998، ومرحلة اإللغاء التي جرت في عام        1996تبيان مرحلة التعديل التي تمت عام       

  .تأكيد على خطورة هذا التعديلالمع 
  16/11/2007الحقائق 

  
  " حماس"بالتروي وعدم حرق الجسور مع  عباسمبارك ينصح  .31

قالت مصادر مصرية وفلسطينية في القاهرة، إن السلطات المصرية :  خالد محمود رمضان-القاهرة 
كة حماس وعقد اجتماع بين الطرفين تسعى إلى إقناع عباس بوقف التصعيد اإلعالمي والسياسي مع حر

الموقف المصري يرى ضرورة إعادة ترتيب البيت "وأشارت المصادر إلى أن . قبل مؤتمر السالم
الفلسطيني من الداخل لمنح الوفد الفلسطيني في مؤتمر السالم موقفاً أكثر قوة تفاوضية، ولكي يكون قادراً 

وقال مسؤول مصري، إن الرئيس ". خالل هذا المؤتمرعلى البتّ في القضايا المحتمل طرحها للنقاش 
وأوضح أن القاهرة تعتقد . مبارك نصح نظيره الفلسطيني أخيراً بالتروي وعدم حرق الجسور مع حماس

أخطأت باالنقالب على "ورأى أن حماس . دائماً بأن ثمة إمكاناً لعقد اجتماعات مصالحة بين فتح وحماس
  ".طعتهاالشرعية، لكن ذلك ال يعني مقا

  17/11/2007األخبار 
  

  سيفشل مؤتمر أنابوليس أن" اسرائيل"تركيا تبلغ  .32
أمس، ان " هآرتس"قالت صحيفة :  الترجمة، غزة، القدس-جوزيف حرب، عبدالقادر فارس، فرح سمير 

رئيس الوزراء التركي يعتقد أن المفاوضات بين إسرائيل وبين الفلسطينيين مهمة جدا، كما انه يعتقد أن 
قاء الخريف في انابوليس أواخر الشهر الجاري مهم أيضا، ولكن بموازاة ذلك فان اردوغان يعتقد أن ل

األمل بالتوصل إلى اتفاقية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ضئيل للغاية، واحتماالت نجاح المفاوضات 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     904:         العدد                        17/11/2007سبت ال: التاريخ

 وحسب المصادر ذاتها .الن المسائل العالقة بينهما جوهرية وال تتعلق باألراضي فقط. يصل إلى الصفر
فان رئيس الوزراء التركي يرى أهمية بالغة في مشاركة سورية في لقاء الخريف في انابوليس، ويرى 

 .في هذه المشاركة خطوة أولى للبدء من جديد في المفاوضات السورية اإلسرائيلية
  17/11/2007عكاظ 

  
  ودية االعتراف بها كدولة يه" اسرائيل"علماء األزهر ينددون بطلب  .33

الشرط اإلسرائيلي قبول من األزهر استنكر علماء دين بارزون :  مصطفى ياسين، حسام وهبة-القاهرة 
الفلسطينيين والعرب باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل بدء المفاوضات، محذرين من أن هذه 

عتبر خيانة للدين والوطن، الفكرة ال ينبغي على المسلمين طرحها من األساس على مائدة المناقشة ألنها ت
مؤكدين أنها ال تعني سوى االستسالم وإعالن الهزيمة وإسقاط الحق في المطالبة بالحقوق الدينية والمدنية 

  .في فلسطين المحتلة
  17/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  البعثة العربية لدى االمم المتحدة تستنكر الهجمة على بعثة فلسطين .34

عة العربية لدى االمم المتحدة في نيويورك اجتماعا لها، االربعاء الماضي، على عقدت المجمو: رام اهللا
واعربت البعثة، في بيان اصدرته عقب االجتماع، عن استغرابها لما . مستوى السفراء المندوبين الدائمين

شاريع  تشرين االول، حول م26تناقلته وسائل اعالم حول ما دار في اجتماع المجموعة العربية، بتاريخ 
. القرارات المعروضة على الجمعية العامة لالمم المتحدة باعتباره ال يعكس واقع الحال في المجموعة

واكد البيان ان ما دار في ذلك االجتماع كان للتباحث وتبادل اآلراء حول صياغة مشاريع القرارات 
ة بقضية فلسطين، خاصة في  للجمعية العامة بما فيها القرارات الخاص62العربية المقدمة الى الدورة 

ضوء اآلراء التي ابدتها المجموعات الجغرافية االخرى حول اسلوب التعامل مع الوضع الذي خلقته 
 بما في ذلك التعديالت الصياغية التي طالب البعض بادراجها في قرارات فلسطين 2007احداث حزيران 

للقضايا العربية في االمم المتحدة في هذا الخصوص وذلك ضمانا للحصول على دعم تلك المجموعات 
وقال . وتصويبها لصالح القرارات العربية وهي مسؤولية تضطلع بها المجموعة العربية بكامل اعضائها

واذ تأسف المجموعة العربية ان قضية قومية تحولت الى موضوع شخصي يمس سفير فلسطين "البيان 
بية، فإنها تؤكد توصلها في اجتماعها الذي عقد لدى األمم المتحدة من قبل بعض وسائل االعالم العر

 الى اجماع عربي شامل على كافة مشاريع القرارات الخاصة بقضية 2007 تشرين الثاني 4بتاريخ 
  ".فلسطين والحالة في الشرق االوسط

   17/11/2007الحياة الجديدة 
 

  " األقصى"تركيا تطالب بوقف الحفريات قرب  .35
، التي أوفدت إلى إسرائيل للتحقّق من أعمال حفر يجريها علماء آثار أوصت البعثة التركية: د ب أ

إسرائيليون بالقرب من المسجد األقصى، بوقف العمل على الفور واستشارة الفلسطينيين قبل مباشرة 
التركية عن تقرير البعثة، الذي لم يعلن بعد، أن " زمان"ونقلت صحيفة . أعمال حفر أخرى في المكان

يب األثرية عند طريق باب المغاربة الذي يضم آثاراً تعود إلى كل من العصر األموي أعمال التنق"
  ". واأليوبي والمملوكي والعثماني، يجب أن تتوقف على الفور

  17/11/2007األخبار 
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 بولتون يعد مؤتمر أنا بوليس خطأ فادحا .36
احـد القيـاديين البـارزين فـي        اوضح جون بولتون سفير الواليات المتحدة السابق لدى االمم المتحدة و          

مجموعة المحافظين الجدد، في حديث لصحيفة جيروزاليم بوست امس، انه من الخطأ الدفع باتجاه عقـد                
وانا ال ارى ان هذا الوقت هو الوقت        . مؤتمر السالم في انا بوليس نهاية هذا الشهر او بداية الشهر القادم           

 االسرائيلية وال اعتقد ان مـؤتمرا فاشـال سـوف يبقينـا     -المناسب الحراز تقدم في المسائل الفلسطينية 
ببساطة في الوضع الذي نحن فيه االن بل سوف يعيدنا الى الوراء ولذلك ارى ان الجهد قد يكون القصد                   

واشار بولتون الى حكومة اسرائيلية تعاني من صعوبات سياسية داخلية           .منه جيدا لكنه غير مناسب اآلن     
واية محاولة الجراء مصالحة غيـر      . فككة وربما بشكل لم يعد باالمكان ترميمها      والى سلطة فلسطينية مت   

 .طبيعية يمكن ان تضعف من قوة النفوذ االمريكي
  17/11/2007عكاظ 

  
  سيئة" اسرائيل"العالقة مع : سفير بابوي سابق .37

لعبرية بأنهـا   وصف السفير البابوي السابق لدى إسرائيل بيترو سامبي العالقة مع الدولة ا           : ا ب، د ب ا    
وقال سامبي، سفير الفاتيكان لدى الواليات المتحـدة        . سيئة، محمال تل أبيب مسؤولية عدم تنفيذ تعهداتها       

إذا أردت أن أكون صريحا، فإن العالقة بين الكنيسة الكاثوليكية وإسرائيل كانت أفضل عندما لـم                "حاليا،  
نيست اإلسرائيلية لم تـصادق حتـى اآلن علـى          وأشار إلى أن الك   ". تكن هناك عالقات دبلوماسية بينهما    

، واالتفاق الذي تم التوصل إليـه فـي العـام           1993االتفاق الذي أبرم بين الفاتيكان وإسرائيل في العام         
رأيـه  "واعتبر المتحدث باسم الفاتيكان األب فيديريكو لومباردي أن المقابلة مع سامبي تعكـس              . 1997

  . سفيرا لدى إسرائيلخالل تسلمه منصبه " الشخصي وخبرته
  17/11/2007السفير 

  
  العقوبات على غزة غير مقبولة: أمين عام األمم المتحدة .38

، رفـضه اإلجـراءات العقابيـة       "بان كي مـون   "أعلن األمين العام لألمم المتحدة      :  وكاالت –نيويورك  
إلعـادة النظـر فـي      ، داعياً االحـتالل     "غير مقبولة "إنها  : اإلسرائيلية ضد قطاع غزة ومواطنيه، قائالً     

وقال في تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة في              . إجراءاته
 مليون  1.4إن تخفيض إمدادات الوقود والكهرباء يؤدي إلى تعميق األزمة اإلنسانية لما يقرب من              : القدس

ية وتشديد القيـود علـى حريـة الحركـة          نسمة في غزة، باإلضافة إلى تقليص إمدادات المواد الضرور        
وطالب كافة األطراف المعنية أن تحمي المدنيين وأن تعمل وفق التزاماتها طبقاً للقانون الدولي،              . والتنقل

وذكر أن اإلغالق المستمر لحدود غزة      ". إسرائيل"داعياً إلى وقف الهجمات الصاروخية من القطاع على         
 مليـون   60صاد المحلي، حيث وصلت خسائر القطاع الخاص إلـى          يعمل على االنكماش المستمر لالقت    

  . دوالر أمريكي في األشهر األربعة األخيرة
  17/11/2007فلسطين اآلن 

  
  األمير شارلز مواٍل للعرب: اللوبي اليهودي .39

ـ    :  عمر حنين  -لندن   في بريطانيا، حملة شعواء ضد ولي العهـد        " إسرائيل"شنت قوى الضغط الموالية ل
وعـدم قبـول    " اإلسرائيلية"ي األمير شارلز، بسبب انتقادات شديدة وجهها مساعد له للسياسات           البريطان

ـ      وبالرغم من أن األمير شارلز لم يكن طرفـاً فـي هـذه             ". إسرائيل"القصر دعوة تمهد لزيارة األمير ل
كبـار  وكـان اثنـان مـن       . األزمة فإن بعض جماعات اللوبي اليهودي اتهمت األمير بأنه مواٍل للعرب          

ألنه يقبـل   " فرصة على اإلطالق  "مساعدي ولي العهد، أوضحا في رسالة إلكترونية أنه ليست هناك أي            
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ونشرت الصحيفة أمس مقتطفات مـن الرسـائل        ". إسرائيل"كبار العاملين في مقر كالرنس دعوة لزيارة        
وثـارت  . "تها دولياً تسعى لهكذا زيارة كي تساعد على تحسين صور       " إسرائيل"اإللكترونية التي تؤكد أن     

 السابق في لندن تسفي حيفيتس  عن طريق الخطأ  نـسخة مـن               "اإلسرائيلي"المشكلة بعدما تلقى السفير     
  ."إسرائيل"الرسائل المتبادلة بين كبار مساعدي األمير شارلز حول دعوتهما لزيارة 

  17/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يل اكثر مما يجبمجلس حقوق االنسان يركز على اسرائ: اميركا .40
انتقدت الواليات المتحدة على لسان سفيرها باالمم المتحدة زالماي خليل زاده، انتقـدت مجلـس االمـم                 
المتحدة لحقوق االنسان، يوم الجمعة، لتركيزه دائما على اسرائيل في الوقت الذي يخفق فيه في معالجـة                 

واتخذت اسرائيل  . ن وروسيا البيضاء وكوبا   انتهاكات حقوق االنسان في زيمبابوي وكوريا الشمالية وايرا       
خطوة غير معتادة بالدعوة الى اجراء تصويت في لجنة تابعة للجمعية العامة لالمم المتحدة بشأن مشروع                

. قرار كان سيجاز باالجماع بشكل طبيعي قائلة انها تريد تسجيل انتقادها لعمل مجلس حقـوق االنـسان                
قرار يوافق على قواعد عمل المجلس ومن بينها إجراء مراجعة          وأجيز تصويت يوم الجمعة على مشروع       

دورية لحقوق االنسان لكل الدول باجماع اآلراء ولكن اسرائيل حصلت على تأييد من الواليات المتحـدة                
  .وكندا واستراليا وثالث دول اخرى في التصويت ضده

  17/10/2007موقع ايالف 
  

  ة دعماً للحقوق الفلسطينيةاألمم المتحدة تعتمد قراراً بأغلبية ساحق .41
اعتمدت اللجنة الثانية، لجنة المسائل االقتصادية والمالية، التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة            : نيويورك

فجر اليوم، وبأغلبية ساحقة، قراراً يعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلـسطيني وسـكان                
 دولة لـصالح    143وصوتت  . الطبيعية بما فيها األرض والمياه    الجوالن السوري المحتل على مواردهم      

القرار، بينما عارضته سبع دول من أبرزها إسرائيل والواليات المتحدة، وكندا، وامتنعت خمس دول عن               
  . من بينها الكميرون وكوت ديفوارالتصويت

  17/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   بين خوفينالالجئون الفلسطينيون في لبنان .42
  محسن صالح. د

تتعامل السلطات اللبنانية واللبنانيون بشكل عام، بحساسية كبيـرة تجـاه احتمـاالت تـوطين الالجئـين                 
وهناك ما يشبه اإلجماع على رفض التوطين، وعلى ضـرورة عـودة الالجئـين              . الفلسطينيين في لبنان  

وقد تم إدراج رفض التوطين في اتفاق        .194 الفلسطينيين إلى أرضهم المحتلة، وتنفيذ قرار األمم المتحدة       
ال تجزئـة   "، ثم أدخل في مقدمة الدستور اللبناني، التي تضمنت نصا يقول بأن             1989الطائف الموقع في    

غير أن السلطات اللبنانية تقوم تحت غطاء الخوف من التوطين بممارسة سياسات             ".وال تقسيم وال توطين   
اع معيشية صعبة، تكون نتيجتها اضطرار أعـداد كبيـرة مـنهم            تهدف إلى وضع الفلسطينيين في أوض     

  .للهجرة من لبنان
وهذه السياسات تخالف في عدد منها مبادئ حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي، فضال عن مخالفتهـا                

  .اللتزامات لبنان القومية والعربية
اره ملفا أمنيا، وتجاهلت جوانبه اإلنسانية،      تعاملت الدولة اللبنانية مع الملف الفلسطيني لفترات طويلة باعتب        

ولم تصدر القرارات والتشريعات المنظمة لهذا الوجود وفق قواعد القانون الدولي، وتركت الخيار لبعض              
  .الوزراء والمديرين العامين ليضعوا قرارات تتعاطى بشكل جزئي مع الالجئين
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بية، المتعلقة بمعاملـة الالجئـين الفلـسطينيين،        كما تم تجاهل قرارات القمم العربية وجامعة الدول العر        
  .1965وخصوصا اتفاقية الدار البيضاء لسنة 

  إجراءات التضييق
وتضمنت سلسلة التضييقات الرسمية قيودا على السكن بما في ذلك منع إعادة بناء المخيمـات المـدمرة،                 

المخيمات، وإلغاء الحق في الملكية     ومنع إنشاء مخيمات جديدة، ومنع إدخال مواد البناء والترميم لعدد من            
، الذي منع تملك العقارات ومنع اإلرث عمن كان متملكا،          5/4/2001العقارية حسب القانون الصادر في      

  .وهو من أغرب القوانين المعاصرة التي ال تزال سارية المفعول
عظـم أنـواع    وهناك تضييق شديد على ممارسة العمل، حيث كان الفلسطينيون ممنوعون من ممارسة م            

  . وظيفة72الوظائف والمهن حتى وصلت الئحة الممنوعات إلى 
 صدر قرار من وزارة العمل بالسماح للفلسطينيين بالعمـل بحـوالي خمـسين              2005وفي منتصف سنة    

وظيفة، غير أنه أبقى على عدم السماح لهم بالعمل في مجاالت الطب والهندسـة والـصيدلة والمحامـاة                  
  .والصحافة وغيرها

 الرغم من أنها كانت خطوة إيجابية، لكن الفلسطينيين لم يتفاعلوا معها في ضبط أوضاعهم القانونية،                على
ـ      آالف طلب قدمها عمال غيـر لبنـانيين سـنة           109 فلسطينيا، من أصل     270إذ قدمت طلبات عمل ل

 التي تقتـضي    ، ويبدو أن الحالة المادية الصعبة للفلسطينيين، ال تشجعهم على تقديم طلبات العمل            2005
  .دفع مبلغ سنوي يقدر بحوالي سبعمئة دوالر

  .ثم إن تسوية األوضاع ترافقها عملية دفع ضرائب، ال يحصل الالجئ مقابلها على أية خدمات
والفلسطينيون محرومون أيضا من الخدمات الصحية الحكومية، وهنـاك قيـود مـشددة علـى تعلـيم                 

ع الفلسطينيون من حق الضمان االجتماعي، حتى لو حصلوا         كما يمن . الفلسطينيين في المدارس الحكومية   
  .على إذن العمل، وخصمت منهم مستحقات الضمان، فإنهم ال يستفيدون منه، وغير ذلك من العقبات

أدت هذه السياسات إلى مغادرة عشرات اآلالف من فلسطينيي لبنان إلى بلدان الخليج والـدول الغربيـة،                 
خصوصا بين المتعلمين وخريجي الجامعـات، وتناسـبت طـردا بطالـة            وإلى وجود نسبة بطالة عالية      

  .الفلسطيني وانحسار فرصته في العمل مع تقدم مستواه الدراسي وتحصيله التعليمي
 آالف فلـسطيني    410 تشير إلى وجود نحو      2007وعلى الرغم من أن تقديرات األونروا، في منتصف         

لية حسب عدد من المصادر تشير إلى أن عدد الفلـسطينيين           مسجل لديها في لبنان، إال أن التقديرات الفع       
  . ألفا270المقيمين في لبنان ال يتجاوز 
  خلفيات المخاوف واإلجراءات

تلعب األحجام السكانية للطوائف وأوزانها السياسية أدوارا أساسية في بنية نظام الحكم وتركيبته، وأشكال              
  .التمثيل فيه، وفي عملية صنع القرار

 طائفة مسيحية وخمس طوائف إسالمية، يخشى كل منها أن يتأثر حجمه وقدرتـه علـى                11ن  وفي لبنا 
  .التأثير سلبا، إذا تم توطين أو تجنيس أية مجموعة قادمة من الخارج

وعلى أي حال، فإن سبر البعد الطائفي ال يظهر أن رفض التوطين مرتبط بالضرورة بـاحترام الجميـع                  
م أحيانا أداة لخدمة طائفة دون أخرى، أو جـزءا مـن لعبـة التوازنـات                للتوازن الطائفي، ولكنه استخد   

  .والتحالفات السياسية
وتجدر مالحظة أن أشد الفئات اعتراضا على توطين الفلسطينيين في لبنان، أو إعطائهم حقوقهم المدنية،               

 إعطـاء   كانت هي أول من مارس قادتها عمليات التجنيس الواسعة للفلسطينيين المسيحيين، حيـث تـم              
 ألف الجئ فلسطيني معظمهم من المسيحيين، وذلك في الفترة التي تلت هجـرة     15الجنسية اللبنانية لنحو    

 1982وقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات لبنانية قبيـل سـنة          . إلى لبنان  1948هؤالء سنة   
  .نحو خمسين ألفا معظمهم من المسيحيين
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 السياسية، والتحالفات التي ال بد منها بين الفرقاء اللبنانيين، إلدارة الدولة            من جهة ثانية، تلعب التوازنات    
فعلى الرغم من أن هناك تعاطفا كبيـرا         .ومؤسساتها، دورا ضابطا، ومعطال أحيانا، في اتخاذ القرارات       

بما في ذلك   -مع إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين لدى العديد من التيارات والقيادات السياسية في لبنان              
 فإن بعض هذه القوى ال تطرح هذا الموضـوع          -حزب اهللا وأمل، وتيار المستقبل، والتقدمي االشتراكي      

بقوة، سواء بسبب وجود أولويات أخرى، أو مراعاة لتحالفات سياسية قائمة مع تيـارات أخـرى تؤيـد                  
  .استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية

ت النائبة بهية الحريري أن رفيق الحريري كان ضد قانون تملّـك األجانـب              وعلى سبيل المثال فقد ذكر    
الذي أقر عندما كان رئيسا للوزراء، ومع ذلك فقد اضطر للسير به على الرغم مما يحملـه مـن ظلـم                     

  .للفلسطينيين، حيث شعر بأنه سيتعرض لحملة إذا دافع عنهم
مـارس  / آذار 13 آذار، التي صدرت في      14 و  آذار 8وبالرغم من أن مقررات الحوار الوطني بين قوى         

، دعت إلى تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين، إال أن تعقيـدات الوضـع الـسياسي واألمنـي                 2006
المحلي، وتبدل التحالفات والتوازنات، جعل من مسألة تحسين الظروف المعيـشية للفلـسطينيين أولويـة          

  .متأخرة
نية بأن توطين الفلسطينيين أو إعطاءهم حقوقهم المدنية، بما فيها          ومن جهة ثالثة تحتج بعض الجهات اللبنا      

حق العمل، سيؤدي إلى مزاحمة اللبنانيين في معيشتهم، وسيزيد من نسب الفقر والبطالة بين اللبنـانيين،                
وبغض النظر عن الجانب القانوني واإلنساني في        .مما سيكون له انعكاسات سلبية على االقتصاد اللبناني       

لمسألة، فإن ما يذكر من أضرار اقتصادية محتملة، فيه الكثير من التعمـيم والمبالغـة، وال يـستند                  هذه ا 
  :بالضرورة إلى أسس علمية

  .فالالجئون الفلسطينيون مقيمون في لبنان، وليسوا فئة جديدة مستوردة للعمل* 
ـ " غير عادلة "مما أدى إلى منافسة     " غير قانوني "وهي فئة كانت تعمل بشكل      *  ضرر منهـا الطرفـان     ت

العماليان الفلسطيني واللبناني، كما تضررت منها الخزينة اللبنانية، بينما استفاد أصـحاب العمـل فـي                
  .استغالل العمال وفي عدم دفع ما يستحق للضمان االجتماعي ووزارة العمل

ية الـدورة   ثم إن دخل العامل الفلسطيني سيصرف في لبنان، ولن يحول إلى الخارج، وسيسهم في تنم              * 
  .االقتصادية المحلية اللبنانية

  .وسيسهم في إبعاد الفلسطينيين عن اآلثار السلبية الناتجة عن البطالة والقهر كالفساد والجريمة وغيرها* 
 150 حملوا معهم نحـو      1948ومن المفيد اإلشارة إلى أن الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى لبنان بعد حرب             

  . مليار دوالر بحسابات هذه األيام وفق بعض التقديرات15ما يعادل مليون جنيه إسترليني، وهو 
ولمع في لبنان الكثير من الفلسطينيين الذين كان لهم شـأن           . كما أسهموا في النهضة االقتصادية اللبنانية     

كبير في االزدهار اللبناني أمثال يوسف بيدس مؤسس بنك أنترا، وكـازينو لبنـان، وطيـران الـشرق                  
عت النمر مؤسس البنك االتحادي العربي ثم بنك بيروت للتجارة، وباسم فارس وبدر الفاهوم              األوسط، ورف 

مؤسسا الشركة العربية للتأمين، وكمال الشاعر مؤسس دار الهندسة، وريمون عودة مؤسس بنك عـودة،               
  .باإلضافة إلى عبد المحسن القطان، ومحمود فستق، ورضا إيراني وغيرهم كثير

لإلجراءات اللبنانية ترجع إلى أن التواجد الفلسطيني المسلح في لبنان وتوسعه وانتـشاره             الخلفية الرابعة   
 الذي نظم هذا الوجود، شكل عنصرا مؤثرا فـي الـوعي            1969القوي، خصوصا منذ اتفاق القاهرة في       

  .والالوعي اللبناني في التعامل مع الملف الفلسطيني
كما تبنـى   . ينية راغبة أو مرغمة في الحرب األهلية اللبنانية       وقد زاد من هذا التأثير دخول القوى الفلسط       

الكيان اإلسرائيلي سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، وتجعل منه عبئا كبيرا على الدولة               
، اللبنانية وعلى الشعب اللبناني، حيث شملت عمليات االجتياح واالنتقام اإلسرائيلي البنيةَ التحتية اللبنانيـة             

  .والقرى والبلدات والمناطق التي تحتضن هذا الوجود أو تدعمه
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وقد أسهمت هذه التجارب والخلفيات في إيجاد حالة من الشك وعدم الثقة المتبادلة، وقوت النزعـة لـدى              
  .اللبنانيين ضد التوطين، كما قوت الرغبة لدى السلطات في ممارسة إجراءات أكثر تشددا

جع القضية الفلسطينية، في السنوات األخيرة إلى ازديـاد المخـاوف مـن             ومن جهة خامسة فقد أدى ترا     
  .احتمال فرض التصورات األميركية اإلسرائيلية المرتبطة بالتوطين

وقد نوه الرئيس إميل لحود إلى أن الحمالت والضغوط التي تتعرض لها رئاسة الجمهورية هدفها تمرير                
لحود من أن األطروحات بشأن قيام صيغة فدراليـة فـي           كما حذر   . قضية توطين الفلسطينيين في لبنان    

دولة ضعيفة ومقسمة لتحقيق التوطين في لبنان ألنه من غير الممكن تحقيقـه             "لبنان ترمي للوصول إلى     
  ".في ظل دولة قوية

 حيث ضـعف اهتمـام القيـادة الفلـسطينية          1993وقد تزايدت المخاوف اللبنانية بعد اتفاقية أوسلو سنة         
ي لبنان، وبعدما ظهرت بعض الشروخ في الموقف الفلسطيني إثر توقيـع وثيقـة جنيـف فـي                  بفلسطيني

، بين عدد من الشخصيات الفلسطينية واإلسرائيلية، بما فيها شخصيات فلسطينية مقربـة             13/10/2003
من عرفات ومن أبي مازن أمثال ياسر عبد ربه، وهشام عبد الرازق، ومحمد حوراني، وقدورة فـارس،    

وهي وثيقة تتضمن عمليا الموافقة على عدم عودة الالجئين إلى األرض المحتلـة سـنة               .  العمري ورائد
1948.  
  خاتمة

يجب أن يكون واضحا أن الفلسطينيين في لبنان يرفضون التوطين، ويظهر استطالع آلرائهم، قـام بـه                 
ب هذه الـسطور،    ، وأشرف عليه كات   2006أيار  /مركز الزيتونة وفق شروط أكاديمية صارمة، في مايو       

منهم متأكدون مـن عـودتهم إلـى        % 81.5لم يجدوا حال لقضيتهم بالتوطين في لبنان، وأن         % 98.3أن
  .لم يقبلوا إال بالعودة إلى قراهم التي ُأخرجوا منها% 79.6فلسطين بشكل أو بآخر، كما أن 

ان التوطين، فمن باب أولى     يرفض) اللبنانيون والفلسطينيون (وعلى ذلك، فإذا كان طرفا العالقة األساسيان        
  .أن توضع هذه الحجة جانبا عند التعامل مع الملف اإلنساني لالجئين

إن إنقاص أعداد الفلسطينيين أو الضغط عليهم للهجرة ال يخدم قضية الالجئين الفلـسطينيين، بقـدر مـا                
صول على جنـسيتها    للح) وغيرها... غرب أوروبا وإسكندنافيا وكندا   (يجبرهم على السفر للدول األجنبية      

  .وبحثا عن العيش الكريم، وهو ما يحمل خطر الذوبان ألجيال الفلسطينيين في هذه المجتمعات
كما أن وضع الفلسطينيين في ظروف قاهرة ال يؤدي بالضرورة إلى تركيزهم على قضية فلسطين كمـا                 

مته، والذي ال تغمس    يدعي البعض، إذ إن أهم شروط التحرير هو صناعة اإلنسان المتمسك بعزته وكرا            
ثم إن نشأة فتح وحماس في الخارج تركزت في الكويت قبل غيرهـا مـن منـاطق                  .لقمته بالقهر والذل  
  .اللجوء الفلسطيني

إنه من الواجب النظر بشكل إيجابي إلعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية، فهو حق طبيعي تمليه الواجبات               
  .وليةالوطنية والقومية، فضال عن القوانين الد

ثم إن ذلك سيعزز قوة االقتصاد اللبناني، وسيخفف اآلثار السلبية الناتجة عن البطالة والشعور بالظلم في                
  .مالوسط الفلسطيني، كما سيمكن الفلسطينيين من العمل اإليجابي البناء لخدمة قضيته

  15/11/2007الجزيرة نت 
  

   الخروج منهاواألزمة الوطنية الفلسطينية وسبل" حماس"تفاصيل تجربة  .43
  ماجد عزام

واألزمة الوطنية وسبل الخروج منها، ربما تكـون بدايـة الثـورة            " حماس"نقطة االنطالق لفهم تجربة     
الفلسطينية المعاصرة والسلبيات الصغيرة التي نمت معها وتراكمت، غير ان هذا سيؤدي ربما الى توسيع               

ة تكاد تختصر مـسيرة الثـورة بكـل سـلبياتها         النقاش وتشعبه، علماً ان تجربة السنوات الثالث الماضي       
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" حماس"وإيجابياتها وتجلياتها وإبداعاتها وإخفاقاتها، وعموماً، من اجل التركيز واالختصار، ولفهم تجربة            
الراهنة والمأزق الوطني العام، يمكن االنطالق من الهدنة او التهدئة التي تم التوافق عليها ربيـع العـام                  

2005.  
بعض تعاطى معها في شكل منفصل ومعزول، إال انني أنظر إليها ضمن سياق أو إطار               وعلى رغم ان ال   

وطني فلسطيني هدفه ترتيب الساحة الفلسطينية بعد فاجعة غياب الرئيس ياسر عرفات، الذي تمحـورت               
كانت هناك رغبة عند الرئيس محمود عباس الذي كان يشعر، على           . حوله المنظومة السياسية الفلسطينية   

ـ  رغم    في المئة من أصوات المشاركين، بوجود مقاطعة واسعة لالنتخابات الرئاسية وبـأن             66انه فاز ب
. الشرعية التي اكتسبها منقوصة، وأنها ال تكتمل سوى بانتخابات تشريعية، كان يظن انه فائز فيها حتمـاً                

ـ      , وكان هناك ايضاً تيار في حركة فتح هو التيار المهيمن          شرعية الالزمـة   كان يريد الحصول علـى ال
للمضي قدماً في نهجه السياسي القائم على التفاوض وعمليات التسوية كخيار وحيد الستعادة الحقـوق او                

شركاء في الدم شـركاء     "، فكانت تريد تكريس قاعدة      "حماس"أما المقاومة، وتحديداً حركة     . ما تيسر منها  
طينية، لتكتسب شرعية قانونية وديموقراطيـة      ، وأن تثبت نفسها رقماً صعباً على الساحة الفلس        "في القرار 

  .للمقاومة بعدما حازت هذه على الشرعية الجماهيرية والجهادية
وفي ما يتعلق بالمقاومة تحديـداً      . وال يمكن إنكار ان األزمة كانت حاضرة في الساحة السياسية المأزومة          
ح المسلح وإلى تجاهـل المقاومـة   فإن األزمة عادت الى االندفاع غير المحسوب وغير المبرمج في الكفا  

بمفهومها الشامل وأبعادها االستراتيجية، بمعنى انها ركضت بأقصى سرعة في المسافات األولـى مـن               
الماراتون الطويل، ثم كانت مضطرة الى وقفة وإلى تقديم تنازالت، مع األخذ فـي االعتبـار ان اتفـاق                   

لهدنة، االنتخابات البلدية والتشريعية وإعادة بناء      القاهرة كان خريطة طريق كاملة، وتضمن، إضافة إلى ا        
منظمة التحرير وفق أسس ديموقراطية شفافة وطنية ونزيهة، األمر الذي لم يـتم لألسـف الـشديد، وال                  

المسؤولية عن ذلك إال في السياق أو اإلطار العام الـذي يفتـرض أن تتحمـل الـساحة               " حماس"تتحمل  
  .لمسؤولية عن تدهور أو انهيار القضية والمشروع الوطنيالسياسية والحزبية بكل أطيافها ا

االنتخابات التشريعية كانت وفق المعطيات السابقة قراراً فلسطينياً، لكن ما لم يعرفه الكثيرون في البداية،               
 تبلورت قناعة فـي     2005أن االنتخابات التشريعية الفلسطينية كانت أيضاً قراراً أميركياً، ففي نهاية سنة            

ـ        (طن، خصوصاً في مكتب ديك تشيني       واشن محور "تلك القناعة التي أرست النواة المركزية لما يوصف ب
في النظر إلى االنتخابات التشريعية الفلسطينية كجزء من إعادة ترتيب المنطقة، واستـضافت             ") المعتدلين

  اً في االنتخاباتن فتح فائزة حتمواشنطن باحثين فلسطينيين وأصحاب معاهد استقصاء واستطالع أكدوا أ
تضمن، إضافة إلى االنتخابات الفلسطينية، توجيه ضربة للمقاومة        " مشروع تشيني "المخطط األميركي أو    

في لبنان، وتهميش سورية وإضعافها وتحييدها، بعد انتزاع الورقتين الفلـسطينية واللبنانيـة منهـا، ثـم      
ى ضربة عسكرية ساحقة، وهذا كله يؤشـر        االستفراد بإيران وإجبارها على الخضوع واالستسالم أو تلق       

الى تغيير استراتيجي أميركي، بمعنى أن الفكرة التي حكمت التفكير االستراتيجي األميركي منـذ عـام                
 بأن التغيير سيعم المنطقة انطالقاً من العراق، انقلبت لمصلحة فكرة أخرى مفادها أن التأثير إيجاباً                2003

من المأزق األميركي هناك سيتمان استناداً إلى مجموعة تغييـرات          على األوضاع في العراق والخروج      
  . سيتم إحداثها في المنطقة في شكل عام

إذاً، كان هناك قرار فلسطيني بإجراء االنتخابات التشريعية، أما في إسرائيل فيدور حتى اآلن جدال كبير                
فيهـا؟ مـع    " حماس"ومشاركة  حول السؤال االفتراضي هل كان آرييل شارون يسمح بإجراء االنتخابات           

  .إشارات إسرائيلية إلى أن أولمرت الضعيف ما كان ليجرؤ على الوقوف في وجه القرار األميركي
، فلها عالقة بالقوالب المسبقة التي      "حماس" في ما يتعلق بمشاركة      2005 و 1996أما المقارنة بين عامي     

ن الكسل الفكري أو الذهني عند اإلسـالميين، إذ         يوضع فيها اإلسالميون احياناً، وربما لها عالقة بنوع م        
  .يسهل عليهم دائماً اللجوء إلى االتهام بالعمالة أو الكفر عند تعاطيهم مع األشخاص والمواقف
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التعقيدات السياسية تحتاج إلى عصف فكري وجهد دؤوب متعدد المـستويات لـشرح وتبيـان أسـباب                 
ت من إضفاء الطابع الشرعي على مقاطعـة انتخابـات          ولألسف، بعد عشر سنوا   . المقاطعة أو المشاركة  

، وها نحن مرة ثانية بعيدون      "إن مشكلتنا هي مع العمالء ومع العلمانيين      : "، تحدث نزار ريان قائالً    1996
 2005وفي االنتخابات التشريعية عـام      . من التوصيف السياسي وحتى األيديولوجي للتباينات والخالفات      

المشاركة كان صائباً، على رغم أنه كان يفترض أن تكون االنتخابات حجـراً             ب" حماس"أعتقد بأن قرار    
يحرك المياه السياسية الراكدة، إال أنها كانت في بعض أبعادها مظهراً من مظاهر العلة، فقد أجريت وفق                 
نظام انتخابي هجين، فئوي، على رغم أن فئات واسعة في الشارع الفلسطيني كانت تريد نظامـاً نـسبياً                  

عندما قبلت بالمناصفة بين النظامين الجغرافي والنسبي ولم تصر فـي شـكل             " حماس"أخطأت  . الكاملب
والمشكلة الجوهرية كانت عند فتح، على رغم أن أبو مازن دعا الى اتباع النظام              . قاطع على هذا األخير   

لتيار الشاب في فـتح ان      النسبي، إال أنه فشل في فرض نفسه كقائد وإقناع حركته بهذا الخيار، إذ اعتقد ا              
القائمة النسبية ستتيح ألبو مازن وضع الحرس القديم، أو ما بقي منهم، الذين نقلوا والءهم للقائد الجديـد                  
في رأس القائمة النسبية، إضافة الى تيار محمد دحالن الذي تحول شيئاً فشيئاً الـى الـذراع التنظيمـي                   

  .واألمني للرئيس أبو مازن
النتخابات عبر نظامها النسبي وليس نظام الدوائر الجغرافية، ففي النظام النـسبي لـم              تجب قراءة نتائج ا   

 41 في المئة من األصوات، مقابـل        44.4على الغالبية وال حتى على النصف بل على         " حماس"تحصل  
عدم المشاركة  " حماس"، وبحسب معرفتي فإنه حتى صباح االنتخابات، كان القرار عند           "فتح"في المئة لـ    

 في المئة تقريباً من مقاعد      40ستفوز بحدود   " حماس"، على افتراض أن     "فتح"في حكومة وحدة وطنية مع      
ما لبثت بعد ساعات من ظهور النتائج أن اتخـذت قـرار            " حماس"المجلس في أفضل األحوال، غير أن       

حتمـاالت  لم يكن هناك تمعن، وال قراءة، وال عقـل اسـتراتيجي، يـدرس ا             . تشكيل الحكومة ورئاستها  
وهنا كان يجب التعامـل وفـق مـستويين اسـتراتيجي           . وتداعيات وصول حركة المقاومة الى السلطة     

وتكتيكي، األول له عالقة باتفاق أوسلو وانبثاق سلطة منه، وإن كان االتفاق في عداد الميت سريرياً، إال                 
 أوسلو، وهي موجودة نتيجة     فالسلطة بنت اتفاق  " اللي خلّف ما مات   "أنه وبحسب المثل الشرعي المعروف      

لهذا االتفاق، ناهيك عن المنظومة اإلقليمية والدولية التي تنظر الى السلطة من منظار أوسـلو، ويمكـن                 
  .تخيل ما يعنيه لتلك المنظومة وصول حركة مقاومة الى السلطة عبر هذا االتفاق

طني الموجود في الميثـاق، وإن تـم        األمر اآلخر استراتيجياً يتعلق بروح الدستور الفلسطيني، والعقد الو        
تعليقه، والذي يتحدث عن الدولة الديموقراطية والتعددية السياسية وإعطاء األولوية للجامع الوطني علـى              

كان مستعداً ألن يتعاطى    " حماس"وعلى رغم أن تياراً مهماً في       . حساب االختالف األيديولوجي والسياسي   
 اآلخر الذي بدأ صغيراً في الحركة، وتحول الى كبير جداً، لـم يكـن               مع هذا األمر ايجابياً إال أن التيار      

مستعداً ألكثر من البحث عن دولة إسالمية، واذا لم نصل إليها نهائياً فلن نكل ولن نمل إنما نقيم مجتمعـاً      
  .إسالمياً وهو يوصلنا الى الدولة اإلسالمية

رين األولين شاهدنا عدداً مـن العثـرات        حكومتها، وطوال الشه  " حماس"على المستوى التكتيكي شكلت     
وكان هناك تصريح لـوزير     ". إذا أقفلت أبواب الغرب تفتح ابواب الشرق      "حيث سمعنا التصريح الشهير     

لن تشكل حكومة وحدة وطنية اال عندما تنجح، وأن تـشكيل           " حماس"الخارجية محمود الزهار مفاده ان      
  .فشلبالعجز وال" حماس"حكومة الوحدة يعني اعتراف 

 الـى قناعـة     – أو التيار السياسي الرئيـسي فيهـا         –" حماس"الواقع فرض نفسه وبعد مئة يوم وصلت        
بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحركة أياً كانت قوتها وشعبيتها ال تـستطيع حمـل عـبء                  

لوفـاق  مساهمة أساسية في الوصول الى وثيقـة ا " حماس"الحكومة والمشروع الوطني وحدها، وساهمت    
عملية كرم  "الماضي، وفي اليوم الذي كان يفترض أن توقع الوثيقة نفذت           ) يونيو(الوطني نهاية حزيران    

   .التي اسر فيها الجندي جلعاد شاليت" ابو سالم
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إنني متأكد من انه طوال االنتفاضة، وحتى قبل ذلك، لم يكن هناك نقاش ذو طابع سياسي استراتيجي ألي                  
اومة الفلسطينية، وإن كانت هذه العملية ذات آثار استراتيجية، لكنني ال أعرف مـا اذا  عملية تقوم بها المق   

في السلطة وعلى أعضائها في المجلس التشريعي، الذي        " حماس"كان طرح تأثير هذه العملية على وجود        
  .يفترض ان يشكل نواة لمنظومة سياسية جديدة ومعافاة

، التـي وقعـت     "حماس"مكن اإلشارة الى أداء تكتيكي معقول لـ        بعد التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني ي      
على اتفاق مكة واستعدت بجدية لتنفيذه، وهي ربما انتظرت هذه الفرصة لكي تؤكد ما نعرفه جميعـاً، أو                  

 اإليراني، وهي متحالفة    -ما كانت وأبداً لن تكون جزءاً من المحور السوري          " حماس"يعرفه بعضنا، بأن    
ن فقط على أرضية القناعات والمواقف السياسية، أما المحور الذي يـتالءم مـع بيئتهـا                مع هذين البلدي  

 السعودي الذي كان اتفاق مكة وسيلة للتقرب        –الطبيعية ونشأتها وعقلها السياسي، فهو المحور المصري        
  .ثوابتها" حماس"منه وعدم االبتعاد منه، ألهميته في المنطقة، من دون التنازل عما تعتبره 

تنازالت جوهرية، ومع التحفظ على مصطلح الوزارات الـسيادية ألن          " حماس"عد توقيع االتفاق قدمت     ب
السلطة ال تتمتع بالسيادة إذ تخلت عن الحقائب الخارجية والمالية والداخلية واإلعالم لمصلحة مـستقلين               

 وأقرها مجلس الـوزراء     ووافقت على الخطة األمنية التي وقعها وزير الداخلية المستقيل هاني القواسمي          
مجتمعاً وكذلك الرئيس محمود عباس، إال ان أميركا تدخلت مرة أخرى لتعيد ترتيب ما خربتـه نتيجـة                  
االنتخابات، وتدخل المبعوث األمني األميركي الجنرال كيث دايتون، وبدأ الحديث عن عشرات ماليـين              

المرتبطة به، وبدأ االستفزاز المستمر     الدوالرات، وعن تدريب الحرس الرئاسي وبعض األجهزة األمنية         
من تيار داخل فتح، وأياً كانت رؤيتنا لهذا التيار، اال ان قائده هـو مستـشار المجلـس                  " حماس"لحركة  

القومي الفلسطيني محمد دحالن الذي يتمتع بتغطية الرئيس محمود عباس، الرئيس الـشرعي المنتخـب               
وعموماً فإن الجنرال دايتون لو صرف،      . أدبياتها السياسية بشعبيته في كل خطاباتها و    " حماس"والذي تقر   

كما يقال في إسرائيل، ثمانمئة مليون دوالر، وليس ثمانين مليوناً ما كان ليستطيع، ال هو وال األجهـزة                  
، التي قامت قبل وقت قصير بإيقاف قافلة الحرس الرئاسي القادمة عبـر         "حماس"التي يدربها، ان يهزموا     

لم يردعهم شيء، وقاموا بتفتيش القافلة ومصادرة مـا         " حماس"بية أخرى، فجنراالت    مصر من دول عر   
التي تتمتع بالثقل السياسي والجماهيري التنظيمي      " حماس"أرادوا، وأياً كان مخطط دايتون، ما كان ليهزم         

، الذي يحول دون تصفيتها وانهيارها، لكن الجنراالت على األرض تعاطوا مع الموضوع في شكل ضيق              
ولم يفهموا ان العالم واسع فتصرفوا على أساس انه يمتد من رفح حتى بيت الهيا، وقالوا انهم أقوى من                   
دحالن، ومن دايتون، ومن الحرس الرئاسي، ومن األمن الوقائي، وأنهم يملكون الشرعية، فلم يـصبرون              

  أو يتحملون؟
. ثر عافية في الجسم الفلسطيني المعتـل      لم تكن هناك قراءة استراتيجية، ومع اننا نتحدث عن الجزء األك          

اذا لم نستطع ان نزيح     "لكن هذا ال يلغي حقيقة الهروب الجنوني لإلدارة األميركية الى األمام وفق قاعدة              
بالحصار والحرب األهلية، نسلمها السلطة كلها في غزة، ونوجد نموذجاً آخر في الضفة الغربية،              " حماس"

جهة جماهيرها في غزة، وإذا فشل، نكون امام تصفية حقيقية للمـشروع       في موا " حماس"فإذا نجح، تكون    
: من يعترف بأن هذا المخطط كان موجوداً، والـسؤال        " حماس"وهناك في   ". الوطني وللقضية الفلسطينية  

هل الرد على المخطط كان في مستوى التحدي؟ أعتقد بأن الذين ردوا على مخطط سياسي واسـتراتيجي              
، ال بد مـن     2006) مارس(عتقدوا ولألسف الشديد أن تحرير السلطة سياسياً في آذار          هم العسكر الذين ا   

ثمة ضرورة ملحة لمناقشة ِلم وصلنا الـى  . 2007) يونيو(ان يكتمل بعملية تحرير عسكرية في حزيران   
ما وصلنا إليه، هناك خطط أميركية، وهناك خطط إسرائيلية، لكن هناك غيابـاً للمؤسـسات الفلـسطينية          
وحالة اهتراء تعيشها هذه المؤسسات، وكذلك افتقاد اإلطار المرجعي األعلى الـذي يفتـرض أن يـدير                 

  . الصراع او يقود في شكل عام المشروع الوطني الفلسطيني
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ال بد من التطرق كذلك الى نقطة ال يتطرق اليها كثيرون، هناك عسكرة غير معقولة في قطـاع غـزة،                    
. الى السالح منذ ست سنوات، ال ينظرون إال من خالل فوهة البندقيـة            شباب في عمر الورود يحتكمون      

ليس هناك حديث عن ثقافة أو      . هناك تقديس للسالح وللكفاح المسلح وافتقاد لثقافة المقاومة بمعناها الواسع         
 علم او مدرسة بصفتها جزءاً من المعركة الوطنية، معركة الصمود والمواجهة مع االحتالل، فالثقافة التي              

تربينا عليها لم تعد موجودة، وعندما يكون في حوزة آالف الشباب في العـشرينات البنـادق واألسـلحة                  
المختلفة وتكون هناك أزمة ذات طابع سياسي أو دستوري، ال حاجة الى جهد لتصور طريقـة تـصرف              

  .هؤالء في مواجهة األزمة
بي والتقاعس الدولي، وإذا أضـيفت      وهناك الحصار غير المبرر وغير اإلنساني الى جانب الضعف العر         

العوامل السابقة الى العسكرة المتفشية في غزة تزول المفاجأة من هول ما جـرى منتـصف حزيـران                  
الماضي، لذلك فإن أفق الخروج تستوجب عمالً متكامالً، عمالً فلسطينياً للتصالح مـع الـذات الوطنيـة                 

عن الشجرة األمنية والعسكرية العاليـة فـي        " اسحم"واالنكباب على معالجة جذور األزمة اوالً، نزول        
غزة، ونزول الرئيس محمود عباس عن الشجرة الدستورية والقانونية العالية فـي الـضفة، وكـل هـذا          
سيحتاج الى موقف عربي يجتهد الحترام وثيقة الوفاق الوطني التي تشكل األرضية لكل ما تالهـا مـن                  

يموقراطية للشعب الفلسطيني وال يساهم في تعميـق سياسـة          اتفاقات وتفاهمات، وتحرك دولي يحترم الد     
  .العزل والحصار والتجويع التي مثلت الحاضنة لهذا االنقسام في المشروع الوطني الفلسطيني

إذا لم يتم التعاطي بجدية مع المفاهيم واألفكار السابقة فإن النظرية التي حكمت وتحكم العـالم العربـي                  
كتيار رئيس فـي العـالم   " األخوان المسلمين"وال يريد   " حماس"من ال يريد    واإلسالمي ما زالت صالحة،     

وإذا لم يكن هنـاك     . خطر جدي اآلن في فلسطين    " القاعدة"، و   "القاعدة"العربي واإلسالمي سيحصل على     
وتدخل عربي فاعل ونشط ال ينتظر مؤتمر أنابوليس في الخريف          " حماس"تعاط حكيم ومتزن وعاقل من      

األخيرة ورغبتها في الخـروج     " حماس"ويستثمر مبادرة   / الرؤية األميركية للمنطقة في الربيع    وال انقشاع   
" القاعدة"إذا لم يحصل ذلك ستسقط غزة في قبضة         . من النفق المظلم الذي حصر داخله المشروع الوطني       

ة لكنهـا سـتلقى     آجالً أم عاجالً، وستنفصل نهائياً عن الضفة الغربية التي ستتجزأ الى كانتونات متباعـد             
  .مصير غزة ولو بعد حين

  17/11/2007الحياة 
  

  لتدريب األمن الوطني الفلسطيني؟" مرتزقة" .44
  نقوال ناصر

األمنية األميركية المتعاقدة   " بالك ووتر "بعد فضيحة انتهاكات حقوق اإلنسان الدموية التي ارتكبتها شركة          
عى مـساءلة وزارة الخارجيـة األميركيـة         مما اسـتد   ،رسميا مع قوات االحتالل األميركي في العراق      

والبنتاغون عنها في الكونغرس ومبادرة الحكومة العراقية التي انبثقت عن االحتالل األميركي في بغـداد               
 لم تجد   ،من أمثالها العاملين في العراق    " المتعاقدين األمنيين "إلى بحث رفع الحصانة عنها وعن عشرات        

  .إلى فلسطين" المرتزقة"راض فلسطيني على نقل تجربة اإلدارة األميركية أي حرج أو اعت
 الشهر الماضي عن جاكوب والس القنصل العام األميركـي         31فقد نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية يوم       

إن شركات أمنية أميركية تختارها حكومته سـوف تقـدم المـشورة للـسلطة              : "في القدس المحتلة قوله   
يز قواتها األمنية بالتشاور مع المنسق األمني األميركي في منـاطق           الفلسطينية حول تنظيم وتدريب وتجه    

  ".السلطة الجنرال كيث دايتون، وذلك في إطار المعونة األمنية األميركية  للسلطة
هو االسم الصحيح لمن يبيعون خدماتهم وخبراتهم العسكرية واألمنية مقابل المال، وقد كـان              " المرتزقة"و

عليهم في القرن الماضي قبل أن يسمح انهيار االتحاد السوفياتي السابق لإلدارة            هذا هو االسم الذي يطلق      
بإسقاط ورقة التوت التي كانـت      " القذرة"األميركية التي كانت تستخدمهم من وراء الستار للقيام بمهماتها          



  

  

 
 

  

            25 ص                                     904:         العدد                        17/11/2007سبت ال: التاريخ

ـ    " التعاقد"تغطي عالقتها بهم لكي تلجأ في القرن الحادي والعشرين إلى            ي تطلـق   معهم رسميا وعلنا ولك
المتعاقـدين  "أو  " الـشركات األمنيـة   "عليهم أسماء تخفف من نفور الرأي العام منهم ومن أدوارهم مثل            

ويبلغ تعداد قوة هؤالء المرتزقة في العراق أكثر من أربعين ألفا حـسب المـصادر الرسـمية        ."األمنيين
معارضة للحرب تعـدادهم إلـى      وشبه الرسمية، بينما ترفع تقارير المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان وال         

 وقد تعاقدت القوات المحتلة     ، أي ما يقل قليال عن تعداد قوات االحتالل األميركي نفسها          ،حوالي مائة ألف  
معهم ليعمل هؤالء المرتزقة خارج القانون ودون أي ضوابط قانونيـة أميركيـة أو عراقيـة لترسـيخ                  

ـ     االحتالل عبر تنفيذ مهمات ال تريد القيادة العسكري        وبالتـالي عـدم    " قذارتها"ة األميركية القيام بها إما ل
  .تشويه صورة الجندي األميركي بنسبتها إليه أو لتوفير جهدها القتالي لمهمات ذات أولوية أهم

بوش للكونغرس العتماد معونـة     . وجاء إعالن والس عقب طلب تقدم به الرئيس األميركي جورج دبليو          
 مليونا منها سوف تذهب لتدريب األمـن الفلـسطيني          25ال والس إن     مليون دوالر ق   400للسلطة بقيمة   

 77وشراء تجهيزات أمنية لقواته إضافة إلى المعونة األمنية األميركية المعتمدة لهذا األمن سابقا بمبلـغ                
والمفارقة أن القرار األميركي باالستعانة بالمرتزقـة لتقـديم خـدماتهم لألمـن الـوطني                .مليون دوالر 
سالم فياض بتقليص حجم األمن الوطني بحـوالي        .  يتزامن مع خطة لرئيس وزراء السلطة د       الفلسطيني

 لكن مما ال شك     ،دون أن يوضح حساسيته   "  حساس سياسيا " وهو إجراء كان فياض قد وصفه بأنه         ،الثلث
مرتزقة األميركي سوف يزيد من حساسية إجرائه ألسباب ثالثة رئيسية أولها نقل تجربة ال            " القرار"فيه أن   

األميركي " المانح" وثانيها أن    ،من العراق إلى فلسطين في ذروة االنتقاد األميركي والعراقي لهذه التجربة          
  .ال يتوقع أن يكون قد استشار الجانب الفلسطيني في الجدوى المالية والحرفية لقراره

اختيار الشركات األمنيـة    الفلسطيني من هذا القرار األميركي في       " المستفيد"وثالث األسباب عدم إشراك     
التي ستقوم بمهمة هي في صلب أمنه الوطني في ضوء حقيقة أن كثيرا من الشركات األمنية اإلسرائيلية                 
التي يملكها ويديرها المتقاعدون من أجهزة المخابرات وقوات االحتالل اإلسرائيلية مرخصة للعمل فـي              

 وقد تسللت إلى العراق من خالل هذا الترخيص وال          ، كما في غيرها من الدول األجنبية      ،الواليات المتحدة 
مـسرح  "يوجد ما يضمن عدم تسللها إلى األمن الفلسطيني من الثغرة نفسها خصوصا وأن قربهـا مـن                  

الفلسطيني سوف يؤهلها بشكل أفضل للمنافسة المالية في المناقصات األميركية للفـوز بعقـود              " العمليات
  .العمل للسلطة الفلسطينية

ـ  إن الجد   إذ لماذا يذهب جزء مـن هـذه         ،األمنية األميركية للسلطة هي مثار تساؤل     " معونة"وى المالية ل
المعونة إلى شركات أمنية تعمل على أساس تجاري بهدف الربح فقط ؟ وإذا أخذ المراقب في الحسبان أن                  

أموال المانحين  من  %) 47(نسبة مئوية قالت بعض الدراسات إنها قد تزيد على سبعة وأربعين في المائة              
تستهلكها تكلفة اإلدارة األجنبية لهذه المعونات، وأن نسبة مماثلة يعاد تدويرها إلى الدول المانحة نفـسها                
بإلزام المستفيد منها بالشراء منها فإن االستنتاج هو أن المعونة األميركية ستخضع للشروط نفسها بينمـا                

  .المستفيد لكانت أكثر جدوىلو تركت إدارتها وكيفية االستفادة منها للطرف 
ألم يكن من األجدى توفير المبلغ الذي سيدفع للشركات األمنية بالتعاقد مع الخبرات العـسكرية الوطنيـة                 

 والمئات منهم خريجو أكاديميات عسكرية عالمية شرقية        ،فياض لالستغناء عنها  . الفلسطينية التي يخطط د   
 سنة من   47 ستحيل إلى التقاعد كل من يزيد عمره على          وغربية ؟ وتقول تقارير األنباء إن خطة فياض       

  .قوى األمن الوطني وكثير من هؤالء المرشحين للتقاعد من المؤهلين بتلك الخبرات
إن خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين والساسة اإلسرائيليين واألميركان الذين ينـصحون ويـشجعون              

يكررون معه بأن الهدف منها هو توفير النفقـات         " سياسياالحساسة  "الدكتور فياض على تنفيذ هذه الخطة       
 ،في وقت باتت السلطة تعتمد في بقائها على أموال المانحين والمعونات األجنبية بصورة تكاد تكون كاملة               

وفي وقت تطلق حكومة فياض صفارات اإلنذار بأنها ستواجه نقصا خطيرا في السيولة اعتبارا من أوائل                
 ينتهي تحويل المستحقات الفلسطينية من عوائد الضرائب والرسـوم الجمركيـة التـي    العام المقبل عندما 
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سوف تحول للسلطة آخر دفعـات مـن هـذه المـستحقات            ) إسرائيل(فـ .كانت تحتجزها دولة االحتالل   
المتأخرة بداية الشهر الحالي وأوائل الشهر المقبل كما قالت ميري إيسين المتحدثة باسـم رئـيس وزراء                 

 وبعدها سوف تعتمد حكومة فياض على المانحين لتمويل نفقاتها الجاريـة            ،حتالل إيهود أولمرت  دولة اال 
  .رياض المالكي لرويترز. كما قال وزير إعالم السلطة د" الوضع المالي مثير للقلق"وهذا 

ني فإنهـا   الفلسطي" الوطني"أما المضاعفات الوطنية والسياسية لالستعانة بالمرتزقة األجانب لتعزيز األمن          
غنية عن البيان في مخاطرها وأبعادها، وإذا كانت األهداف السياسية للمعونات األميركية ال تحظى بمـا                
تستحقه من اهتمام اإلعالم الفلسطيني، فإن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس لم يفتها التـذكير               

الفلـسطينيين  " المعتدلين"طينية يستهدف دعم    التمويل األميركي الجديد المقترح للسلطة الفلس     " توقيت"بأن  
ـ         على المعونات المقترحـة    " الرقابة الصارمة "عشية مؤتمر الخريف في أنابوليس بينما تعهد الكونغرس ب

  .للفلسطينيين كما قال رئيس اللجنة الفرعية العتمادات العمليات الخارجية نيتا لوي
نة األميركية المقترحة الجديدة للسلطة الفلسطينية من       وربما تتضح األهداف السياسية لتوقيت حزمة المعو      

  .دعمه وتأييده لها" إيباك"إعالن اللوبي اإلسرائيلي 
  17/11/2007صحيفة فلسطين 

  
  السلطة والمقاومة نقيضان ال يلتقيان .45

  عصام نعمان. د
حر والتـذابح بـين     بإمكان أي وسيلة إعالمية، هذه األيام، أن تنشر أو تذيع أو تبث أخبار التشاجر والتنا              

انه مسرح الالمعقول يشد إليه     . تحت عنوان صدق أو ال تصدق     " حماس"و" فتح"أعضاء وأنصار حركتي    
أنظار العالم بأفعال وردود أفعال مادية وجسدية وكالمية وسياسية ال تـصدر إالّ عـن نـزالء مـصحٍة                  

 من وجوه العدو بقسمات إنسانية يحسن       في موازاة هذه المحنة يطّل علينا وجه       .لألمراض العقلية والنفسية  
. إنه وجه شلوميت ألوني، وزيرة التعليم والثقافة الـسابقة        . إبرازها بكثير من الحذق وفي الوقت المناسب      

التي تصدر في مدينة الناصرة، كشفت الزعيمة السابقة        ) 2/11/2007" (األحداث"ففي حوار مع صحيفة     
ت محاضرة أمام ضباط كلية األمن الوقائي في تل أبيب نصحتهم           اليساري أنها كانت ألق   " ميريتس"لحزب  

ألن كل واحد منكم    " "اإلسرائيليين"فيها بعدم توجيه اللوم الى االستشهاديين الفلسطينيين على عملياتهم ضد           
. ئاًأنتم لديكم طائرات بينما هم ال يملكون منها شي        . فهم يلقون القنابل كما أنكم تلقونها     . يداه ملطختان بالدم  

وعندما عاتبها أحد الضباط لمساواتها الدم اليهـودي بالـدم          ". إسرائيلية"لذلك يفجرون أنفسهم في أهداف      
  !الفلسطيني، ردت عليه ألوني قائلةً إن لونه أحمر بالدرجة نفسها التي للدم اليهودي
" فـتح "صر في حركتي    إذ تلقي علينا ألوني هذا الدرس البليغ، نجد أنفسنا مضطرين الى اإلقرار بأن عنا             

ففي الضفة الغربيـة    ". اإلسرائيلي"يساوون، في هذا الزمن الرديء، بين الدم الفلسطيني والدم          " حماس"و
تشن حكومة سالم فياض، جهاراً نهاراً، حملةً عسكرية بالتنسيق مع سلطات االحتالل لتجريد منظمـات               

وفي قطاع غزة تشتبك عناصـر      ". فتح"ع لحركة   التاب" شهداء األقصى "المقاومة من السالح، وبينها تنظيم      
، بدعوى المحافظة علـى األمـن، فتقتـل        "فتح"مع أعضاء حركة    " حماس"التابعة لحركة   " القوة التنفيذية "

كل ذلك في وقٍت ال تتوانى قوات االحتالل عن القيام بعمليـات عـسكرية ضـد                . وتجرح منهم عشرات  
  .وتجرح منهم عشراتالسكان المدنيين في الضفة والقطاع فتقتل 

  :نستخلص من هذه المفارقات المضحكة المبكية حقائق مرة ثالثاً 
انه ليس مواطناً آخـر أو      . هو عدو " حماس"و" فتح"أولى الحقائق أن اآلخر، أي آخر، في مفهوم أعضاء          
ادية قد  كال، إنه بحكم كونه عضواً في منظمة مع       . رفيق كفاح آخر أو منافساً سياسياً آخر أو مجرد خصم         

فالعالقة االجتماعية القائمة حالياً بين الفتحاوي والحمساوي ليست حـال  . أضحى عدواً يقتضي إهدار دمه   
هل في األمر مبالغة؟ لنستمع الى توصيفات هؤالء فـي حـق            . منافسة او حال خصومة بل حال عداوة      
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وما الى ذلـك    " العمالء"و" العمالة"و" المجرمين"و" اإلجرام" إنها تعابير غنية بمفردات     . أولئك او لنقرأها  
وعندما يكون األمر على هذا القدر من االحتقان والحقـد          . سفك الدماء " تحلل"من االتهامات القاسية التي     

والضغينة، أين تصبح القضية؟ وماذا يبقى للشعب الفلسطيني وللشعب العربي من ثقة واعتبـار ألولـي                
  األمر والمسؤولين تجاه هؤالء وأولئك؟

فالمقاومة، بطبيعتها ووظيفتهـا    . انية الحقائق، أن ال وئام وال تعايش وال مساكنة بين المقاومة والسلطة           ث
يصعب التوفيق بين المقاومـة والـسلطة بـل         . ونهجها ودورها شيء، والسلطة شيء آخر مختلف تماماً       

ل معنى الكلمـة؟ المقاومـة      حالياً، سلطةً بك  " حماس"و" فتح"فما بالك وقد تحولت المقاومة، كما       . يستحيل
. السلطة تقوم على التجذّر وتسعى إلى التوطد واالستقرار       . تقوم على التغير وتسعى الى التغيير والتثوير      

قد تحولتا سلطةً متغلّبة ومتسلّطة، كل منهما في منطقة منفصلة عن األخـرى،             " حماس"و" فتح"وما دامت   
  .التوفيق والتنسيق قد تبددت او كادتفإن فرص التالقي بينهما قد ضاقت ومسوغات 

 ثالثة الحقائق، ان تدهور الوضع الداخلي الفلسطيني على هـذا النحـو يـضعف المركـز التفاوضـي                  
للفلسطينيين عموما وللسلطة الفلسطينية خصوصا، فال يبقى أمل يرتجى من مشاركة الـرئيس محمـود               

بالعكس، إن مشاركة أبو مـازن،      . ة القضية عباس في لقاء انابولس وتحقيق أي اختراق محسوس لمصلح        
رغم محدودية النتائج المنتظرة من اللقاء في هذه الظروف السيئة، من شأنه تشجيع الدول العربية علـى                 

" إسـرائيل "من دفعها إلى وضع نفسها على سكة التطبيع مع          " إسرائيل"المشاركة أيضا، ما يمكّن أمريكا و     
و من األفضل واألجدى لمسؤولي السلطة الفلسطينية أن يتحججوا بدقة          لذا يبد . دونما مردود سياسي مجزٍ   

الوضع الداخلي الفلسطيني وحساسيته إلقناع الدول العربية ذات الصلة بعدم المشاركة بمؤتمر انـابولس              
  .وتفادي نكسة سياسية إضافية للقضية الفلسطينية

 انابولس، فإن خطورة الوضع الداخلي      حتى لو حزم أبو مازن وفريقه أمره وعزف عن المشاركة في لقاء           
يقتضي المبادرة، فلـسطينياً    . تستوجب مواقف وتدابير أخرى غير مجرد تحديد الخسائر وتقليل المخاطر         

وعربياً وإسالمياً، إلى معالجة أزمة السلطتين المتصارعتين في الضفة وغزة بمـا يحقـق ضـرورتين                
ومن ثم العمل بقوة من أجل العـودة إلـى اتفـاق مكـة              وطنيتين استراتيجيتين هما تهدئة الوضع فوراً،       

  .المكرمة وتنفيذ أحكامه بالسرعة الممكنة برعاية عربية وإسالمية على أعلى المستويات
أما على الصعيد الشعبي، فقد آن األوان لتقوم القـوى الوطنيـة الفلـسطينية،              . هذا على الصعيد الرسمي   

مية الحية، بمضاعفة المساعي والجهود اآليلة إلى إعادة بناء         برعاية ومشاركة من القوى العربية واإلسال     
قضية فلسطين وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بمـا همـا عمليتـان اسـتراتيجيتان تاريخيتـان                 

اجل، آن أوان الخروج من مستنقع النظام العربي الرسمي، ميراث الحرب الباردة الذاويـة،              . مترابطتان
  .في غزة" حماس"في الضفة وسلطة " فتح"ن سلطة الذي غرقت فيه كل م

يجب تفعيل المقاومة الفلسطينية بما هي الثورة الفلسطينية المتجددة ضد االستعمار الصهيوني االستيطاني             
ثمـة تحـوالت،    . والتعبير الحي األصيل عن نهضة األمة عبر أجيالها المتعاقبة في تاريخها المعاصـر            

زغ في عالمنا وتبشر بانقالبات وازنة في موازين القوى اإلقليمية، فال يجوز            عربية وإسالمية وعالمية، تب   
أن تتنامى وتتكامل قبل أن نصبح جاهزين، فلسطينيين وعرباً، الستقبالها والتفاعل معها على نحو يخـدم                
 قضايانا العربية وفي مقدمها قضية فلسطين التي كاد أصحابها، بفعل تناحرهم األخرق على الـسلطة، أن               

  .يبددوا طابعها المركزي الغالب
  .آن أوان العودة إلى االنخراط في حركة التاريخ

  17/11/2007الخليج اإلماراتية 
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  الحاكمية منذ االنقسام: الضفة الغربية .46
  تشارلز لفينسون

، قالت ديانا بوتـو، المستـشارة   2007حزيران  /بعد وقت قصير من االنشقاق بين فتح وحماس في يونيو         
لذكية لرئيس الوزراء سالم فياض، إن مشاهدة الحركتين المتناحرتين تتنازعان الـسيطرة علـى              الشابة ا 

وقـد عنـت بـذلك أن الحكومـة         . السلطة الفلسطينية أشبه بمشاهدة رجال صلع يتعاركون للفوز بمشط        
التقاتـل  الفلسطينية التي تتنافس عليها حماس وفتح محبطة وعاجزة وغير فعالة إلى درجة أنها ال تستحق                

  .من أجلها
، يخطو الحكم الذاتي الفلسطيني خطوتان إلى الوراء مقابل كـل           1994منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام      

وقد استمر هذا النموذج في األشهر الخمسة األخيرة من ممارسة حكومـة الطـوارئ              . خطوة نحو األمام  
نواحي، بعض الكفاءة في الحكم فتـدفقت       فقد شهدت هذه الفترة، في بعض ال      . لسلطتها في الضفة الغربية   

  .السيولة و تمت إعادة إحياء عملية السالم، لكنها شهدت أيضاً تراجعاً مقلقاً للديمقراطية
لقد أعاد رئيس الوزراء سالم فياض تعيين كوادر من التكنـوقراط البراغمـاتيين والمتخصـصين فـي                 

 2002لتي حظيت بثناء واسع النطـاق بـين   فالعديد من الشخصيات التي روجت لإلصالحات ا   . حكومته
 عادت اآلن لتعمل يجهد للتخلّص من األضرار التي نجمت عن ممارسات حماس طـوال سـنة                 2004و

ركز التكنوقراط في األشهر الخمـسة األولـى فـي          . حكمها، مستندة إلى ما تعلمته من تجاربها السابقة       
ل القيام بحملة حازمة للـسيطرة علـى حمـاس          السلطة على إعادة إرساء حكم القانون والنظام من خال        

وإعطاء زخم القتصاد الضفة الغربية ومحاولة التخفيف من المشقّات اليومية المترتبـة عـن االحـتالل                
  .إال أن النتائج كانت متفاوتة في أفضل األحوال. اإلسرائيلي من خالل إعادة إحياء عملية السالم

ية التي شُلَّت خالل االنتفاضة األخيرة هي التحدي األصعب بالنسبة          تبقى إعادة بناء القوى األمنية الفلسطين     
إن الدعم الشعبي للحكومة يعتمد بشكل أساسي على قدرة السلطة الفلـسطينية علـى              . للسلطة الفلسطينية 

                    إعادة إرساء النظام، كما أن إسرائيل لن تخفّف قبضتها على الضفة الغربية إن لم تكن على يقين مـن أن
إال أن محاوالت السلطة الفلسطينية فـي هـذا         . الفلسطيني يملك اإلرادة والقدرة على ملء الفراغ      األمن  

المجال تواجه الكثير من العقبات والتعقيدات، فقد شهدت األعوام األخيرة تـدفّقاً للـسالح إلـى الـضفة                  
اعدة التي تعمل خـارج     الغربية، إضافة إلى تفكّك فتح وتحولها إلى شبكة من الميليشيات والعصابات المتب           

في هـذه األثنـاء،     . سيطرة القيادة السياسية ألي فصيل، وتنامي النزعة القتالية في األراضي الفلسطينية          
  .خلقت القطيعة بين فتح وحماس فراغاً في السلطة أدى إلى تفشّي الفوضى

ينية إعـادة إرسـاء     كما إن استمرار االحتالل اإلسرائيلي أحبط بشكل متزايد محاوالت السلطة الفلـسط           
فقد حالت القيود التي تفرضها إسرائيل على السفر دون تمكّن السلطة الفلسطينية من نقل القـوى                . النظام

كما أن التوغالت اإلسرائيلية شبه اليومية تقلل من شأن القوى األمنية           . األمنية إلى المناطق التي تحتاجها    
 هذا الغياب المفروض والمتكرر يعزز من صعوبة عمل         .التي يفرض عليها حينها االختفاء من الشوارع      

. الشرطة ويلحق ضرراً بمعنوياتها ويقوض صدقيتها إذ يجعلها تبدو وكأنّها متواطئة مـع اإلسـرائيليين              
إضافة إلى ذلك، تبرر التوغّالت اإلسرائيلية الوجود المستمر للمقاتلين المسلحين الذين يتحملون مسؤولية             

  .من الفوضى في الضفة الغربيةالجزء األكبر 
لقد سمحت القطيعة بين فتح وحماس      . أما على الصعيد االقتصادي، فقد حقّقت حكومة فياض نجاحاً أكبر         

حزيران الماضي للسلطة الفلسطينية بأن تحصل أخيراً على مباركة إسرائيل والواليات المتّحدة            /في يونيو 
حزيران، اسـتأنفت   /يد عائدات الضرائب الفلسطينية في يونيو     بعد إقناع إسرائيل بالعودة عن تجم     . مؤقتاً

               ر بثالثمائة مليون دوالر، ويبدو أنالسلطة الفلسطينية دفع األجور وتسديد ديونها للقطاع الخاص التي تُقد
كمـا يمـد    . فياض يتّجه نحو الوفاء بوعده بتسديد كافة األجور والديون بأثر رجعي بحلول نهاية الـسنة              

ويأمل الرئيس بـوش أن     . ع الكبير في اإلنفاق الحكومي اقتصاد الضفة الغربية بجرعة زخم قوية          االرتفا
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 150 مليون دوالر التي اقترح تقديمها للسلطة الفلسطينية، بينها          435تساهم المساعدات اإلضافية البالغة     
  .الغربيةمليون دوالر في شكل تحويالت مالية مباشرة، في تعزيز الحظوظ االقتصادية للضفة 

وباألهمية نفسها، أصبح بإمكان السلطة الفلسطينية، ألول مرة منذ سنوات، أن تقدم بارقة أمل على األقل                
لكـن  . بأن عملية السالم المتجددة يمكن أن تُترجم عملياً إلى تحسناً في نوعية الحياة في الضفة الغربيـة                

 فال يزال هناك حوالي ستمائة حاجز تفتيش وسـواتر          حتى اآلن ليس لدى الفلسطينيين الكثير ليبتهجوا به،       
كما أنه في هذه    . ترابية وعوائق أخرى أمام حرية التنقّل تمثل مصدر اإلحباط اليومي األكبر للفلسطينيين           

يهـدف إلـى توسـيع      " E1"األثناء قامت إسرائيل بخطوة أولى نحو تنفيذ مشروع مثير للجدل يعرف ب           
ية الفلسطينية عن الضفة الغربية تماماً كما يقول ناشطون فـي مجـال             المستوطنات ويعزل القدس الشرق   

  .حقوق اإلنسان
طـوال  . عالوةً على ذلك، سدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضربات قوية للديمقراطية الفلـسطينية            

 أكثر من عام، تعاون عباس بفعالية مع إسرائيل والواليات المتحدة والمجتمع الدولي لتقـويض الحكومـة        
كما أنه طرد اإلسالميين من الحكومة بعد استيالء حماس علـى غـزة             . الفلسطينية المنتخبة بقيادة حماس   

لـم يقـر المجلـس      . وهو يحكم منذ ذلك الوقت بموجب مرسوم رئاسي وعلى أرضية دستورية هـشة            
ـ   - الذي يقبع حوالي نصف أعضائه في السجون اإلسرائيلية          –التشريعي الفلسطيني    داً منـذ    قانوناً واح

، مما يعني أنه ليست هناك حتى واجهة من اإلشـراف           2006وصول حماس إلى السلطة في مطلع عام        
وقد داست السلطة الفلسطينية على اإلجراءات القانونية وحقـوق اإلنـسان وحريـة التعبيـر               . التشريعي

 فاعتقلت أكثر من    والقواعد األساسية في حكم القانون في حملتها للقضاء على حماس في الضفة الغربية،            
. ألف عضو من حماس وأغلقت أكثر من مائة جمعية خيرية إسالمية ولجأت إلى القوة لتفريق التظاهرات               

وقد اتّهمت منظّمة العفو الدولية في تقرير أصدرته مؤخّراً السلطة الفلسطينية بممارسة التعذيب والتوقيف              
  . تهاكات األخرى للحقوق األساسيةالعشوائي وتغييب اإلشراف القضائي ضمن مجموعة من االن

مع استمرار االحتالل اإلسرائيلي واشتداد المعركة على السلطة بين فتح وحماس، سوف تبدو الحاكميـة               
أما القادة الفلسطينيون اليوم فهم كجراحـي الطـوارئ،         . والمعايير الديمقراطية من الكماليات أكثر فأكثر     

من أزمة إلى أخرى، مكتفين بوقف أي نزف حـاد ومـن ثـم              يقيمون بحسب السرعة التي يتنقلون بها       
  . المضي قدماً

   17/11/2007مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي 
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