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 Arabic Situations

حازم مبي�سني

�أبو مازن يف لبنان

تكت�سب الزي����ارة احلالية للرئي�س الفل�سطين����ي حممود عبا�س 
اإىل لبنان طابعًا ا�ستثنائيًا, لتزامنها مع ت�سلم لبنان مقعده غري 
الدائم يف جمل�س الأمن, ورغبة اللبنانيني يف حترك دبلوما�سي 
امل�سوؤول����ني  باإلعتب����ار هواج�����س وجه����ود  ياأخ����ذ  فل�سطين����ي 
اللبنانيني ملنع توطني الالجئ����ني الفل�سطينيني يف لبنان ودعم 
ح����ق العودة. ولي�س �سرًا اأن ال�سلطات اللبنانية تاأمل اأن يتفهم 
الفل�سطينيون الالجئون يف لبنان و�سعهم القانوين كالجئني, 
وتعتقد تل����ك ال�سلطات باأن عل����ى ال�سلط����ة الفل�سطينية توحيد 
مرجعيته����ا يف لبنان مبعزل عن �سراعاتها الداخلية, واأن تقدم 
ملفًا متكاماًل لتاأكيد وجود �سفارة لدولة فل�سطني يف لبنان على 
امل�ست����وى الديبلوما�سي, ما يعني ت�سكي����ل مرجعية فل�سطينية 
موح����دة. ومن ثم القبول مبا ينت����ج عن طاولة احلوار الوطني 
يف, لبن����ان ب�س����اأن ن����زع ال�س����الح الفل�سطيني خ����ارج املخيمات 
وتنظيم����ه و�سبط����ه داخ����ل املخيم����ات مقابل التعه����د بتح�سني 

اأو�ساع الالجئني الجتماعية والقت�سادية.
زي����ارة عبا�س للبن����ان مهمة م����ن زاويتني, فهي تاأت����ي يف اإطار 
احل����راك الديبلوما�سي باجتاه الأمم املتحدة, لنتزاع اعرتاف 
القد�����س,  وعا�سمته����ا  امل�ستقل����ة  الفل�سطيني����ة  بالدول����ة  دويل 
وتاأت����ي بعد بيان وزاري لبن����اين يتحدث عن اأو�ساع الالجئني 
الفل�سطيني����ني, وبعد كالم نادر لرئي�����س الوزراء اللبناين �سعد 
احلري����ري �س����دد في����ه على اإط����الق ور�س����ة تطويري����ة للعالقات 
اللبناني����ة الفل�سطيني����ة, وذه����ب اإىل تاأكي����د تطوي����ر العرتاف 
بتمثي����ل الفل�سطيني����ني يف لبن����ان على م�ستوى �سف����ارة كاملة. 
كم����ا اأنه����ا تاأتي بع����د اأول خط����اب ق�سم رئا�سي لبن����اين يتحدث 
باإيجابي����ة ع����ن الفل�سطيني����ني. وكل ذل����ك يتزامن م����ع ع�سوية 
لبن����ان يف جمل�����س المن, ما يعن����ي ا�ستغالل الفر�س����ة املتاحة 

حل�سد املزيد من التاييد الدويل للفل�سطينيني.  
وتعي����د ع�سوي����ة لبن����ان غ����ري الدائم����ة يف جمل�����س الم����ن اإىل 
الذاك����رة ما ح����دث ع����ام 1974 , عندما حمل الرئي�����س اللبناين 
�سليمان فرجنية الق�سي����ة الفل�سطينية, مندوبًا عن كل العرب, 
اإىل اجلمعي����ة العامة لالأمم املتحدة, بالتزامن مع اأول خماطبة 
ر�سمي����ة للرئي�����س الفل�سطين����ي الراحل يا�سر عرف����ات للمجتمع 
ال����دويل. ما يوؤكد قدرة لبن����ان على حمل الق�سي����ة الفل�سطينية 
عل����ى امل�ست����وى ال����دويل, والدف����اع عنه����ا, خا�سة وه����و يتمتع 
مبوق����ع حم����رتم يف كل املحاف����ل الدولي����ة, اإ�ساف����ة اإىل رغبت����ه 
املوؤك����دة ب�سرف النظ����ر على كل امل�ستويات, ع����ن فكرة توطني 
الالجئ����ني املرفو�س����ة م����ن قب����ل ال�سلط����ة الفل�سطيني����ة, وم����ن 
الالجئ����ني اأنف�سهم الذين ي�س����رون على حق العودة اإىل وطنهم 

الذي هجروا منه بقوة ال�سالح. 
احل����راك الدبلوما�سي الفل�سطيني الن�س����ط هذه الأيام, يرتافق 
م����ع التعن����ت ال�سرائيلي يف ق�سية وق����ف ال�ستيطان, حيث مل 
ت�سف����ر ال�سغوط الدولية على حكومة نتنياهو, عن غري جتميد 
�س����وري لعملي����ات ال�ستيطان امل�ستم����رة فعلي����ًا, والتي تعترب 
حج����ر ع����رة يف وج����ه ا�ستئن����اف التفاو�����س على ح����ل �سلمي 
للمع�سل����ة الفل�سطينية, وهو حراك يتع����دى العوا�سم العربية 
لينطل����ق يف كل الجتاه����ات, وه����و �سدي����د الهمي����ة يف ه����ذه 
املرحل����ة, التي ت�سع����ى فيها الدول الوروبي����ة لنتزاع اعرتاف 
م����ن المم املتح����دة بالدول����ة الفل�سطيني����ة على ح����دود الر�س 
املحتل����ة ع����ام 1967 مب����ا فيه����ا القد�����س ال�سرقية, وه����و حراك 
ينبغي اأن يحظى بحراك م�سابه تقوم به الدبلوما�سية العربية 
يف كل عوا�س����م الع����امل ويف كل اأروقة املنظم����ات الدولية ذات 

ال�سلة.  

خ���������ارج احل�������دود

عن �سحيفةالبلد اللبنانية

مقدي�سو / رويرتز
قال���ت تقاري���ر �سحفي���ة ام�س ان 
عزل���ت  ال�سومالي���ة  احلكوم���ة 
ام�س الول الحد قائدي ال�سرطة 
واجلي����س بع���د يومني م���ن مقتل 
ثالث���ة وزراء واإ�سابة اآخرين يف 

هجوم انتحاري بالعا�سمة.
وكان ال���وزراء يناق�س���ون بالفعل 
من���ذ ع���دة اأ�سابي���ع تغي���ري هذين 
الرجل���ني م���ن اأجل تعزي���ز الأمن 
واأعل���ن املتحدث با�س���م احلكومة 
ي���وم الأح���د ع���زل قائ���د ال�سرطة 
عب���دي ح�سن اوال وقائد اجلي�س 

يو�سف ح�سني.
حاج���ي  عب���دي  املتح���دث  وق���ال 
جوب���دون لروي���رتز "ع���ني عل���ى 
حمم���د ح�س���ن ال�سف���ري ال�ساب���ق 
قائ���دا لل�سرط���ة كم���ا ع���ني حممد 
جيل���ي كاه���ي العقي���د باجلي����س 

قائدا للجي�س ال�سومايل."
وط���رد ح�س���ن م���ن من�س���ب قائد 
وح���ل   2007 ع���ام  يف  ال�سرط���ة 
اوال حمل���ه. ويحمل ح�سني رتبة 

العقيد منذ ما يقرب من عام.
ال���وزراء  "رئي����س  ان  وق���ال 
ه���ذه  عل���ى  وافق���ا  وحكومت���ه 
معاجل���ة  اأج���ل  م���ن  التغي���ريات 

امل�ساكل الأمنية يف ال�سومال."
وقال ال�س���كان ان كينيا زادت من 

�ساحي���ة  يف  ال�سرط���ة  دوري���ات 
اي�ستلي بالعا�سمة نريوبي التي 
ت�سكنه���ا اأغلبية من ال�سوماليني. 
يف  وق���ع  ال���ذي  التفج���ري  وكان 
الفندق مبقدي�سو ي���وم اخلمي�س 
�سلط ال�سوء عل���ى بواعث القلق 
يف  ال�ستق���رار  زعزع���ة  ب�س���اأن 

املنطقة كلها ب�سبب ال�سومال.
نائ���ب  حمم���د  ح�س���ني  وق���ال 
يف  الأعم���ال  رج���ال  جمعي���ة 
اي�ستل���ي لروي���رتز ان "ال�سرط���ة 
األق���ت القب����س على اأك���ر من 80 
�سخ�س���ا م���ن ال�سوماليني وغري 
اليوم���ني  خ���الل  ال�سومالي���ني 
كل  يعتقل���ون  وه���م  املا�سي���ني. 
�سخ����س ل توج���د لدي���ه وثائ���ق 

هجرة."
وق���ال "يب���دو ان هن���اك خماوف 
م���ن ت�سلل مقاتلني م���ن ال�سومال 
العادي���ني  الأ�سخا����س  و�س���ط 

لي�سنون هجوما يف نريوبي."
وتقات���ل حكوم���ة الرئي����س �سيخ 
�سريف احمد التي ت�ساندها الأمم 
متمردت���ني  جماعت���ني  املتح���دة 
ال�سريع���ة  ت�سعي���ان اىل تطبي���ق 

ال�سالمية.
وقت���ل ع�سرة اأ�سخا�س على الأقل 
واأُ�سيب الع�س���رات يف ال�ساعات 
املبك���رة م���ن �سب���اح ي���وم الحد 

عندم���ا هاجم���ت حرك���ة ال�سب���اب 
�سم���ال  الب�س���رة  بل���دة  املتم���ردة 

العا�سمة مقدي�سو.
وق���ال ال�سكان ان حرك���ة ال�سباب 
�سنت الهجوم يف ال�سباح الباكر 
م�ستخدمة الع�سرات من العربات 
وا�ستبك���ت  بال�س���الح  املدجج���ة 
م���ع الع�س���رات م���ن مقاتل���ي اأهل 
ال�ُسن���ة بالر�سا�س���ات والق���واذف 

ال�ساروخية.
ويرتب���ط اأه���ل ال�ُسن���ة باملذه���ب 
ال�س���الم  يف  املعت���دل  ال�س���ويف 
وه���م حلف���اء حلكوم���ة الرئي����س 

احمد.
وكان���ت حركة ال�سب���اب ت�ستهدف 
الأماكن املُقد�س���ة لدى ال�سوفيني 
وزعمائه���م يف املا�س���ي قائل���ة ان 
�سعائرهم تتعار����س مع التف�سري 
املت�س���دد لل�سريع���ة ال���ذي تتبع���ه 

احلركة.
وق���ال �سيخ ح�سن فرح "اأُح�سيت 
ع�س���رة قتلى م���ن ال�سيوخ جثثهم 
ُملقاة يف �سوارع الب�سرة. ونقل 
حوايل ع�سرين �سيخا يف �سفينة 

عرب نهر �سابيلي."
وقت���ل 19 األف���ا م���ن املدني���ني يف 
ال�سوم���ال منذ بداي���ة عام 2007 
ون���زح 1.5 ملي���ون اآخري���ن م���ن 

منازلهم.

حكومة �ل�شومال تعزل قائدي �ل�شرطة و�جلي�ش 
بعد �لهجوم �النتحاري

جوبا /  الوكاالت
م�س����وؤول يف حكوم����ة جن����وب  اعل����ن 
ال�سودان ان متظاهرين احرقوا مكاتب 
حل����زب املوؤمتر الوطني, الذي يتزعمه 
جن����وب  يف  الب�س����ري,  عم����ر  الرئي�����س 
ال�س����ودان اث����ر اعتقال ق����ادة جنوبيني 
يف العا�سمة اخلرطوم ام�س الثنني. 
وق����ال �ساه����د وم�سوؤول����ون ان �سرطة 
مكافح����ة ال�سغ����ب ال�سوداني����ة اعتقلت 
ع�سوين بارزين من احلزب الرئي�سي 
بجنوب ال�س����ودان واأن�سارهما الذين 

خ����ارج  التظاه����ر  يحاول����ون  كان����وا 
الربمل����ان ال�س����وداين ي����وم الثنني يف 
حت����د حلظر ر�سم����ي. وق����ال �ساهد من 
الع�س����و  عرم����ان  يا�س����ر  ان  روي����رتز 
لتحري����ر  ال�سعبي����ة  باحلرك����ة  الب����ارز 
ال�س����ودان ا�ستب����ك م����ع ال�سرطة خارج 
املجل�����س الوطن����ي وانه����ا اقتادته اىل 
مركز لل�سرطة حيث جتمع متظاهرون 

اخرون.
وقال م�سوؤول����ون ان باقان اموم اأمني 
عام احلركة ال�سعبية اعتقل هو الخر. 

وت�س����ارك احلرك����ة ال�سعبي����ة لتحري����ر 
م����ع  ائت����الف حكوم����ي  ال�س����ودان يف 
حزب املوؤمت����ر الوطني مبوجب اتفاق 
ال�سالم املوقع عام 2005 والذي اأنهى 
اكر م����ن عقدين م����ن احل����رب الهلية 

بني �سمال ال�سودان وجنوبه.
املتظاهري����ن  ال�سرط����ة  و�سرب����ت 
واملتفرج����ني الذي����ن احت�س����دوا خارج 
م����ن  الوىل  ال�ساع����ات  من����ذ  الربمل����ان 
باله����راوات  الثن����ني  ي����وم  �سب����اح 
فيم����ا اقتيد عرم����ان وهو يهت����ف قائال 

اأن�سار  "احلرية." واحت�سد مئات من 
يف  واملعار�س����ة  ال�سعبي����ة  احلرك����ة 
العتق����الت وطوقته����م  بع����د  املنطق����ة 
ال�سرطة.كم����ا جتمع بع�����س املحتجني 
املعار�����س  الم����ة  ح����زب  مق����ر  خ����ارج 
وا�ستخدمت ال�سرط����ة القنابل امل�سيلة 

للدموع لتفريقهم.
و�س����اد مناط����ق اأخ����رى م����ن اخلرطوم 
ه����دوء غري معتاد ي����وم الثنني بعد اأن 
اأعلن����ت �سلطات الولي����ة عطلة ر�سمية 
يف اللحظة الخرية قالت انها لت�سجيع 

النا�س على امل�ساركة يف اليوم الخري 
للت�سجيل قبل النتخابات.

وكان����ت احلرك����ة ال�سعبي����ة واأح����زاب 
املعار�س����ة قد دع����ت للمظاه����رة خارج 
با�سالح����ات  للمطالب����ة  الربمل����ان 
ن����ادر للرئي�����س  دميقراطي����ة يف حت����د 
عمر ح�سن الب�سري. واأعلنت ال�سلطات 
ال�سودانية يوم الحد حظر املظاهرة. 
واأبلغ����ت ان ايت����و الع�س����وة الب����ارزة 
ان  روي����رتز  ال�سعبي����ة  احلرك����ة  يف 
قيادات احلزب جمتمع����ة اليوم لبحث 

العتقالت. وقال����ت "نحن منده�سون 
وحمبط����ون م����ن ان����ه ميك����ن حرم����ان 
النا�س )بعد اتفاق ال�سالم لعام 2005( 

من حق التعبري عن اأنف�سهم."
و�سرح ابراهيم الغندور وهو م�سوؤول 
ب����ارز يف ح����زب املوؤمتر الوطن����ي باأن 
وزارة الداخلي����ة اأعلنت ان الحتجاج 
غري قانوين لن املنظمني مل يح�سلوا 
على اذن م�سبق بتنظيمه. وقال "حزب 
املوؤمت����ر الوطن����ي لي�����س �س����د العم����ل 
الدميقراطي مبا يف ذلك الحتجاجات 

والتجمعات."
الم����ة  ح����زب  يف  م�س����وؤول  و�س����رح 
املعار�����س يوم الحد ب����اأن هذا احلظر 
يثبت اأن حزب املوؤمتر الوطني احلاكم 
يف ال�سودان لي�س جادا ب�ساأن ال�سماح 
بامل�سارك����ة يف  املعار�س����ة  لال�س����وات 
النتخابات املقرر ان جتري يف ابريل 

ني�سان عام 2010.
ال�س����ودان  يج����ري  اأن  املق����رر  وم����ن 
 24 خ����الل  تعددي����ة  انتخاب����ات  اأول 
عام����ا مبوج����ب بنود اتف����اق �سالم عام 
2005 ال����ذي ت�س����كل مبوجب����ه ائتالف 
حاك����م م����ن احلرك����ة ال�سعبي����ة وحزب 
املوؤمتر الوطني. وظلت العالقات بني 
اخل�سم����ني ال�سابق����ني متوترة وتبادل 
بتطبي����ق  اللت����زام  بع����دم  التهام����ات 
التف����اق ال����ذي ي�سم����ن اي�س����ا اج����راء 
اجلنوب ا�ستفتاء عل����ى ال�ستقالل يف 

يناير كانون الثاين 2011 .
وقت����ل مليونان وف����ر اأربعة ماليني من 
و2005   1983 عام����ي  ب����ني  دياره����م 
حيث خا�����س �سمال ال�سودان وجنوبه 
�سراع����ا ب�سبب خالف����ات ايديولوجية 
وعرقي����ة ودينية. ويغلب عل����ى �سكان 
يغل����ب  بينم����ا  امل�سلم����ون  ال�س����ودان 
امل�سيحي����ون  اجلن����وب  �س����كان  عل����ى 

والوثنيون.

متظاهرون بال�شود�ن يحرقون مكاتب حزب �لب�شري

مقتل ��شر�ئيلي �ثناء حماولته 
�لت�شلل �ىل قطاع غزة 

  

القد�س – باري�س / الوكاالت 
اعل���ن ناطق ع�سك���ري مقتل ا�سرائيل���ي كان يح���اول الت�سلل اىل قطاع غ���زة بر�سا�س 

عنا�سر امن ا�سرائيليني ليل الحد الثنني. 
واو�س���ح املتحدث قي بيان ان "م�ستبها فيه ر�سد عندما كان يحاول الت�سلل اىل �سمال 
قطاع غزة يف معرب ايريز و�ساهد عنا�سر المن رجال يرك�س نحو املعرب واخذ يت�سلق 

ال�سياج المني".
واف���اد بي���ان اجلي�س ان "عنا�سر المن امروه بالتوقف واطلق���وا النار يف الهواء لكن 
الرج���ل رف����س المتثال فاطلق عليه احلر����س املدنيون وجنود مع���رب ايريز الر�سا�س 

على ا�سفله فا�سابوه".
وا�س���اف البي���ان ان���ه "من اجل التاك���د ان الرجل مل يك���ن م�سلحا ار�س���ل متخ�س�سون 
يف املتفج���رات, وعندما انتهت التحريات ب�ساأن املتفج���رات نقل امل�ستبه فيه اىل مركز 

�سحي حيث تويف بعد قليل".
واكد املتحدث ان "الرجل ا�سرائيلي وكان يعاين على ما يبدو من ا�سطرابات عقلية", 

دون مزيد من التفا�سيل.
واف���ادت الذاعة العام���ة ان عنا�سر المن ت�سرف���وا طبقا للتعليم���ات ال�سائدة يف هذه 
املنطقة "احل�سا�سة" تفاديا لدخول الرجل اىل قطاع غزة وخطفه من قبل الفل�سطينيني 

الذين يحتجزون اجلندي جلعاد �ساليط منذ 2006 يف قطاع غزة.
م���ن جه���ة اخرى اعت���ربت زعيم���ة املعار�س���ة ال�سرائيلية ت�سيب���ي ليفن���ي )و�سط( ان 
م�سروع بيان الرئا�سة ال�سويدي���ة لالحتاد الوروبي الذي يوؤيد اقامة دولة فل�سطينية 

عا�سمتها القد�س ال�سرقية "خطاأ" ي�سيء اىل ت�سوية ال�سالم.
وقالت وزيرة اخلارجية ال�سرائيلية ال�سابقة يف مقابلة ن�سرتها �سحيفة "لوباريزيان" 
ام�س الثنني ان "هذه املبادرة لن ت�ساعد يف ا�ستئناف مفاو�سات ال�سالم بني ا�سرائيل 

والفل�سطينيني, انها خطاأ".
وا�ساف���ت ليفن���ي, الت���ي كانت موج���ودة يف اليام املا�سي���ة يف باري����س, "اذا كان يف 
م�سلح���ة الطرف���ني املعنيني ا�ستئناف احل���وار, فالمر يع���ود اليهما لتخ���اذ القرارات 

ولي�س لالحتاد الوروبي".
وتابع���ت "ذل���ك ل ي�ساع���د اح���دا, وه���و غ���ري وارد. ان و�س���ع القد����س ياأت���ي يف اطار 

مفاو�سات ال�سالم".
ويف ال�سيغ���ة ال�سلي���ة للن�س الذي يجري اع���داده, يبدي الحت���اد الوروبي تاأييده 
لقامة "دولة فل�سطينية قابلة لال�ستمرار ت�سمل ال�سفة الغربية وغزة عا�سمتها القد�س 

ال�سرقية".
وم���ن املقرر ان تبحث الدول ال27 الع�ساء يف الحتاد هذا الن�س فيما اعترب البع�س 

ان الن�س مبالغ فيه.
واعتربت وزارة اخلارجي���ة ال�سرائيلية ان القرتاح "مي�س بقدرة الحتاد الوروبي 
على امل�ساركة ب�سفة و�سيط مهم يف العملية ال�سيا�سية بني ا�سرائيل والفل�سطينيني".

و�سيعلن وزير اخلارجية الفرن�سي برنار كو�سنري الثالثاء موقف فرن�سا يف بروك�سل 
اث���ر اجتم���اع وزراء اخلارجي���ة الوروبيني كم���ا اعلن الح���د وزير الدول���ة الفرن�سي 

لل�سوؤون الوروبية بيار لولو�س.

بريوت/ اف ب
 يعي����س الفل�سطين���ي �سعي���د حممد حم���و يف لبنان 
من���ذ الع���ام 1970, ال ان���ه تقني���ا غ���ري موجود يف 
نظ���ر القان���ون, اذ ل اوراق تثب���ت زواجه واجنابه 
ثالث���ة اولد, ول حق له حتى بوثيقة "لجىء" على 
غرار تلك الت���ي يحملها حواىل 300 الف فل�سطيني 

مقيمني يف لبنان.
ويق���در ع���دد الفل�سطيني���ني الذي���ن ل ميلك���ون اي 
اوراق ثبوتي���ة يف لبن���ان مب���ا بني ثالث���ة الف اىل 
خم�سة الف, وهم مبثابة مقيمني غري �سرعيني منذ 

عقود يف الوطن ال�سغري.
واذا كان و�س���ع الالجئ���ني الفل�سطيني���ني يف لبنان 
�سعبا ب�سب���ب منعهم من العم���ل يف قطاعات مهنية 
كث���رية ومن التمل���ك ول�سباب اخ���رى تتداخل فيها 
ال�سيا�س���ة م���ع نق����س املوارد, ف���ان و�س���ع الذين ل 

ميلكون منهم اوراقا ثبوتية اكر تعقيدا.
فه���وؤلء ل ميلكون حرية احلركة, كونهم ل يحملون 
اي اوراق تع���رف عنه���م, ول ميكنه���م العمل يف اي 
جم���ال ول احل�س���ول عل���ى تعليم ول عل���ى خدمات 

�سحية.
ويتوق���ع ان تتناول حمادث���ات الرئي�س الفل�سطيني 
حمم���ود عبا����س الذي ي���زور بريوت الثن���ني كيفية 
الذي���ن  الفل�سطيني���ني  الالجئ���ني  ت�سهي���ل او�س���اع 

يقيم���ون يف 12 خميم���ا و27 جتمع���ا يف مناط���ق 
خمتلفة من لبنان.

لتحري���ر  الدميوقراطي���ة  اجلبه���ة  ع�س���و  ويق���ول 
فل�سط���ني �سهيل الناط���ور لوكالة فران����س بر�س ان 
الفل�سطيني���ني الذي���ن ل ميلك���ون اوراق���ا ثبوتي���ة 
"احي���اء ويف الوق���ت نف�س���ه ل يع���رتف به���م على 
انه���م كذلك". وي�سيف "كيف ميك���ن اعتبار �سخ�س 

موجود يف الواقع غري موجود؟".
ويتابع "هذا ينايف كل مبادىء الن�سانية".

ويبلغ ع���دد الفل�سطينيني يف لبن���ان امل�سجلني لدى 
وكال���ة المم املتح���دة لغ���وث وت�سغي���ل الالجئ���ني 
الفل�سطيني���ني )اونروا( ح���واىل اربعمئة الف, لكن 
عدده���م الفعلي ل يتج���اوز 270 الفا ب�سبب الهجرة 

على مر العوام, بح�سب م�سادر متطابقة.
ويحم���ل لجئ���و 1948 واملتح���درون منه���م وثيقة 
ان  ال  اللبناني���ة,  ال�سلط���ات  "لج���ىء" ت�سدره���ا 
الذين قدموا يف ال�سبعينات بعد ما يعرف ب"ايلول 
ال�س���ود" يف الردن, ومن قطاع غ���زة عندما كان ل 
يزال تابعا لال�سراف امل�سري, ل ميلكون اي وثيقة 

تعرف عنهم, وكذلك ابناوؤهم من بعدهم.
وكان ع���دد كبري من الفل�سطيني���ني الذين قدموا اىل 
لبن���ان يف ال�سبعينات من املقاتل���ني الذين �ساركوا, 
حمط���ات  يف  الفل�سطيني���ة,  الف�سائ���ل  جان���ب  اىل 

خمتلفة من احل���رب الهلي���ة )1975-1990(. ومل 
جتدد ال�سلطات امل�سرية ول ال�سلطات الردنية لهم 
اذونات القامة على ارا�سيها, ومل تعطهم ال�سلطات 

اللبنانية وثائق بديلة.
وتق���ول مرياي �سيحا من مكتب املجل�س الدمناركي 
لالجئ���ني يف ب���ريوت ان "الفل�سطيني���ني الذي���ن ل 
ميلك���ون اوراقا ثبوتية يعي�سون يف ظروف �سعبة 
للغاي���ة, وه���م حمرومون م���ن احلق���وق الن�سانية 

ال�سا�سية".
وت�سيف "ل ميلكون حرية التنقل ول ميكنهم �سراء 
�سي���ارة او دراج���ة ناري���ة, ول الف���ادة م���ن خدمات 

وكالة غوث الالجئني الفل�سطينيني )اونروا(".
وتتابع "حتى داخل خميمات الالجئني, ي�سار اليهم 

على انهم +غرباء+".
وق���د ورث ابن���اء الفل�سطيني���ني الذي���ن ل ميلك���ون 
القان���وين  الو�س���ع  واحفاده���م  قانوني���ة  اوراق���ا 

لآبائهم.
وو�س���ل علي حممد ابو علي )62 عاما( اىل بريوت 
الع���ام 1973. ومن���ذ ذل���ك احل���ني, ت���زوج مرت���ني 
واجن���ب �ست���ة اولد غ���ري م�سجل���ني يف اي دائ���رة 

ولدى اي جهة فل�سطينية او لبنانية.
ويق���ول ابو عل���ي وهو جال�س قرب �س���ورة للزعيم 
الفل�سطين���ي الراح���ل يا�س���ر عرف���ات يف خميم برج 

ال�سمايل يف اجلنوب "انا اقرتب من نهاية حياتي. 
ما يقلقني هو فقط م�سري اولدي".

وي�سي���ف "اريد لولدي م���ا يريده اي والد طبيعي 
لولده", وي�ست���درك "لكنن���ي اعلم انن���ي, ب�سفتي 
فل�سطيني���ا, وج���دت عل���ى ه���ذه الر����س م���ن اج���ل 

العذاب".
وتتح���دث اللبنانية جميلة حمم���د �سلوم )40 عاما( 
بدورها عن معاناتها. فقد تزوجت وهي يف الثامنة 
ع�سرة من فل�سطين���ي واجنبت ثالثة اولد من دون 

ان تدرك حجم امل�ساكل التي �ستعرت�س حياتها.
ويحظ���ر القان���ون اللبن���اين عل���ى امل���راأة ان متن���ح 
جن�سيته���ا اىل اولده���ا, واحد ال�سب���اب الرئي�سية 
له���ذا القان���ون ه���و زواج العدي���د م���ن اللبناني���ات 
م���ن فل�سطيني���ني, وبالت���ايل اخل���وف م���ن "توطني 

الفل�سطينيني".
وتقول جميلة "مل اتخيل يوما ان اولدي �سيكونون 
حمروم���ني م���ن اي حق���وق وان وطن���ي �سيعاملني 

بهذه الطريقة".
وت�سي���ف بغ�س���ب "اين ه���ي حقوق الن�س���ان التي 
يتح���دث عنها اجلمي���ع؟ اولدي ل يعرفون فل�سطني 

حتى. انهم لبنانيون".
وتطال���ب جمعيات حقوق الن�س���ان واملنظمات غري 
احلكومية با�ستمرار بايالء مو�سوع الفل�سطينيني 

الذي���ن ل ميلكون اوراق���ا ثبوتية الهتم���ام الالزم, 
م�سرية اىل ان ه���وؤلء ي�سكلون حميطا مالئما لنمو 

التطرف.
ويقول جابر اب���و هوا�س من املنظم���ة الفل�سطينية 
حلقوق الن�سان "هن���اك عن�سر �سيا�سي وامني يف 
املو�سوع اي�سا", م�سيفا "اكر من ت�سعني يف املئة 
من هوؤلء ال�سخا�س يعانون من م�ساكل نف�سية او 

اجتماعية او غريها".
وي�سي���ف "ال�سغ���وط الت���ي يتعر�س���ون له���ا ملجرد 
البق���اء عل���ى قي���د احلي���اة ميك���ن ان تدف���ع بهم اىل 

الن�سمام اىل منظمات ارهابية".
ومنذ 2005, بداأت احلكوم���ة اللبنانية تعري و�سع 
الالجئ���ني الفل�سطيني���ني اهتماما, بع���د �سنوات من 
رف����س مواجهة الواقع. و�سلم���ت ال�سلطات حواىل 
700 فل�سطيني من فاقدي الوراق الثبوتية وثائق 
تعري���ف الع���ام 2008, ال ان العملي���ة م���ا لبث���ت ان 
توقف���ت اث���ر تقاري���ر عن وج���ود تزوي���ر يف بع�س 

امللفات.
ويق���ول حمو )61 عاما( "انا حمبط من هذه احلياة 

ومن كل هذه املعاناة".
وي�سي���ف "اعي����س م���ن الح�س���ان وات�سل���ل احيانا 
خ���ارج املخي���م لعم���ل بع�س���رة دولرات يومي���ا", 

م�سيفا "اريد الرحمة لولدي, ل �سيء غري ذلك".

�ل��ق��ان��ون ن��ظ��ر  يف  م��وج��ودي��ن  غ���ري  ل��ب��ن��ان  يف  �لفل�شطينيني  �الف 

دم�سق / الوكاالت 
اكد وزير اخلارجي����ة الفرن�سي برنار كو�سنري انه ل �سروط 
�سيا�سي����ة مفرو�سة على توقيع اتفاقية ال�سراكة بني الحتاد 
الوروبي و�سوري����ا وان الن�س الذي تو�س����ل اليه الطرفان 
ع����رب التفاو�س هو فقط ال����ذي �سيوقع قريب����ا ولي�س غريه. 
ونقل����ت تقارير �سحفية �سورية ام�س ع����ن كو�سنري قوله ان 
املفاو�س����ات الت����ي ب����دات ع����ام 1998 بني �سوري����ا والحتاد 
الوروب����ي انتهت بالتا�سري بالح����رف الوىل على التفاقية 
يف اكتوب����ر 2004 وبعد توقف دام �سن����وات ب�سبب الظرف 
ال�سيا�س����ي يف املنطق����ة ا�ستوؤنف����ت عملي����ة ال�سراك����ة يف ظل 
الرئا�س����ة الفرن�سية لالحتاد الوروب����ي ومت التا�سري جمددا 
عل����ى الن�����س املع����دل لالتفاقي����ة يف كان����ون الول / دي�سمرب 

2008 بعد حتديثها.
وا�س����اف ان ه����دف التفاقية تزوي����د اطار منا�س����ب للحوار 
ال�سيا�سي وتعزيز العالقات بني الطرفني يف جميع املجالت 
التي ميكن ان يكون فيها م�سلحة ا�سافة اىل حتديد �سروط 
حتري����ر التج����ارة وتب����ادل الب�سائ����ع واخلدم����ات وروؤو�����س 
الم����وال والتب����ادل الجتماع����ي والقت�س����ادي املتوازن بني 
الط����راف ل�سيم����ا عرب احل����وار والتع����اون من اج����ل تعزيز 

الزدهار والتنمية القت�سادية والجتماعية يف �سوريا.
واو�سح ان التفاقية ت�سج����ع التعاون يف الطار الوروبي 
املتو�سط����ي عل����ى امل�ست����وى حت����ت القليم����ي يف املج����الت 
القت�سادي����ة والثقافي����ة واملالي����ة ويف بقي����ة القطاعات التي 
متثل م�سلحة م�سرتكة. وذكر ان اتفاقية ال�سراكة مع �سوريا 

بات����ت جاه����زة للتوقي����ع من جان����ب الحت����اد الوروبي وان 
�سوريا طلبت مهلة لتقومي النتائج القت�سادية والجتماعية 

لتطبيق البنود التجارية يف التفاقية.
وذك����ر ان فرن�سا تام����ل ان يتم قريب����ا توقي����ع التفاقية التي 
ت�ساهم بتعميق التعاون بني الطرفني وتعزيز تنمية �سوريا 
ول توج����د �سروط �سيا�سية عل����ى التوقيع ف�سوريا والحتاد 
الوروب����ي تفاو�س����ا معا حول ن�����س التفاقية وه����ذا الن�س 
فقط الذي يجب ان يوقع قريب����ا. وكانت الرئا�سة ال�سويدية 
لالحت����اد الوروبي اعلن����ت عن ا�ستعداد الط����رف الوروبي 
لتوقي����ع اتفاقي����ة ال�سراكة م����ع �سوري����ا يف ال26 من اكتوبر 
املا�س����ي وهو م����ا ردت عليه �سوري����ا بطلب تاجي����ل التوقيع 

لدرا�سة نتائج ال�سراكة على خمتلف القطاعات يف �سوريا.

كو�شنري: ال�شروط لتوقيع �تفاقية �ل�شر�كة مع �شوريا

متظاهرون يف ال�سويد


