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  والدة الحكومة بعد حل عقدة الداخلية وعرضها على التشريعي السبت لنيل الثقة .1
تمكن الـرئيس محمـود عبـاس،       :  حسن جبر  نقالً عن مراسلها،   15/3/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

اء المكلف إسماعيل هنية، ليلة أمس، من تذليل كافة العقبات التي كانت تعترض اإلعـالن               ورئيس الوزر 
عن حكومة الوحدة الوطنية، وبعد ساعات من الحوار واللقاءات المتواصلة نجح الـرئيس وهنيـة فـي                 

ـ               ه االتفاق على اسم وزير الداخلية الجديد، وحسم البرنامج السياسي للحكومة القادمة الذي سيجري عرض
أمام التشريعي يوم السبت المقبل في خطاب يلقيه هنية في جلسة نيل الثقة، كما أكدت مصادر متعددة أنه                  
سيتولى حقيبة الداخلية هاني طلب القواسمي الذي كان يعمل مديراً عاماً للـشؤون اإلداريـة فـي وزارة      

جتماعه مع عبـاس، إنـه تـم        وقال هنية في ختام ا    . الداخلية، وينحدر من مدينة الخليل، ويقيم في غزة       
اإلجراءات ) اليوم(سنبدأ غداً   "وأكد  . االنتهاء من كل شيء يتعلق بحكومة الوحدة بما فيها وزارة الداخلية          

وسأقدم أسماء الحكومة المقترحة للرئيس عباس، وكذلك التوجه للمجلس التشريعي لعقد جلـسة             . المباشرة
زف هنية بشرى التوصل الى حكومة الوحدة الى كافة ابنـاء           و. لمناقشة نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية     

وسيسلم هنية الرئيس عباس     .الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والى أبناء األمتين العربية واإلسالمية         
  .عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس أسماء وزراء حكومة الوحدة

غـازي  .في مؤتمر صحافي مشترك عقده مـع د       :  أبو ردينة  من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل      
هناك حكومة وحدة جديدة ستُمثِّل الـشعب       : حمد، الناطق باسم الحكومة، عقب انتهاء اجتماع عباس بهنية        

ودعا أبو ردينة القمة العربية واللجنة الرباعية إلى التعامل والتعـايش مـع هـذا المطلـب                  .الفلسطيني
وشدد على أن المطلوب من      .ألن هذا هو الطريق الوحيد الممكن للسالم واالستقرار       الفلسطيني والعربي،   

الجميع االلتفاف حول هذه الحكومة الوطينة، وإعطاؤها الفرصة الكافية للعمل من أجل رفع معاناة الشعب               
سنذهب إلى  : وبين أبو ردينة أن األمور ليست سهلة، وقال        .الفلسطيني وتخليصه من محنته ومن احتالله     

إن هذه هي حكومة الشعب الفلسطيني      : المجتمع الدولي موحدين رافعين الراية الوطنية لنقول للعالم بأسره        
  .وعلى الجميع التعامل معها، ولدينا كل المؤشّرات اإليجابية أنّنا نقترب من تحقيق هذه األهداف
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كيل حكومة الوحدة تم التوافق عليهـا بـشكل         غازي حمد، أن كل القضايا المتعلِّقة بتش      .من جهته، أعلن د   
: وأضاف . أداء القسم للحكومة الجديدة    شهد سي  السبت وأشار إلى أن مساء    .نهائي بما فيها وزارة الداخلية    

. نستطيع القول إن الحكومة قد تمت وانتهت كافة اإلجراءات، ونأمل أن تُباِشر عملها في األسبوع المقبل               
 بأن الدعم الدولي سيكون لهذه الحكومة كبيراً، ألن لها بشارات إيجابية تـصل              ، عن اعتقاده  حمدوأعرب  

إلى الرئيس وإلى رئيس الوزراء بأن هناك مساحة واسعة للتعامل مع هذه الحكومة وفتح األبواب، ولكن                
 الطريق لن تكون مفروشة بالورود، أمامنا مهمات صعبة لكن إن شاء اهللا قمة الرياض القادمة سـتعطي                

مجاالً أوسع ومساحةً أوسع للتعامل مع األشقاء العرب من أجل أن نكسر الحصار ونبدأ مرحلة جديدة في                 
  .تسويق هذه الحكومة دولياً

إن البرنامج السياسي   : من جهة أخرى، قال عبد الحكيم عوض، مفوض العالقات الوطنية في حركة فتح            
داً أن خطاب هنية يتضمن عرض خطـة وطنيـة          للحكومة سيشمل الكثير من القضايا ذات العالقة، مؤك       

شاملة تشمل خطة الحكومة في مجاالت األمن واالقتـصاد والمـصالحة الوطنيـة والوضـع المعيـشي               
  .واإلداري للسلطة

بحر طلب فيها عقد اجتماع للمجلس التشريعي لعرض الحكومـة الحاديـة            .وكان هنية بعث برسالة الى د     
  . عشرة لنيل الثقة
بحر إنه سعى الى عقد جلسة للمجلس التشريعي يوم السبت المقبـل الـساعة الحاديـة           . من جهته، قال د   

  .عشرة صباحاً في مقري المجلس التشريعي في رام اهللا وغزة
غازي حمـد   . د  أكد : جهاد القواسمي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      15/3/2007الشرق القطرية   وأضافت  

عزيز الدويك وكافة النـواب والـوزراء       .جلس التشريعي د  التزام الحكومة بالسعي لإلفراج عن رئيس الم      
   .المعتقلين

بحر انه جرى اتصال هاتفي بينه وبـين الـرئيس عبـاس، تنـاول المناقـشات                أحمد  .دومن جهته قال    
بحر الرئيس عباس على جهوده للتوصل إلعـالن        .دوشكر  . والمباحثات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة    

  . حكومة الوحدة
صالح البردويل الناطق باسـم كتلـة حمـاس         . د  إلى أن  خان يونس من   14/3/2007ة معا   وكالولفتت  

ونحن فـي العـد     " البرلمانية أكد أن كافة القضايا المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة قد أنجزت بشكل كامل              
تي ستتولى  تم التوافق على اسم الشخصية ال     " وقال في حديث لمعاً      ".التنازلي لمنح الثقة للحكومة الجديدة      

أن كل االسماء التي رشحت من الرئاسة أو من حماس هى اسـماء             "واوضح البردويل    ".وزارة الداخلية 
محترمة وتستحق التقدير ولكننا نحاول مجتمعين الوصول الى شخص يحظـى باجمـاع كافـة القـوى                 

 .لداخليـة ونفي البردويل أن تكون حماس قد رشحت األستاذ فضل أبو هين لتولي منـصب ا               "والفصائل
أن حركتي فتح وحماس تبادلتا وزارتي الزراعة والعمل، موضحاً أن وزارة العمل أصـبحت              : وأضاف

من نصيب فتح بينما أصبحت وزارة الزراعة من نصيب حماس، ونتيجة لذلك جرى تبديل الوزراء الذين                
ة للحكومة الـسبت    وأوضح البردويل أن منح الثق     .رشحوا لتولي هذه الحقائب من قبل كتلتي فتح وحماس        

سيتم على مرحلتين األولي ستكون صباحية في مقر رشاد الشوا بحضور الرئيس وحضور أعضاء اللجنة               
 وعدد من الشخصيات المستقلة والوطنية وأصـحاب الفكـر والـرأي،    النوابالتنفيذية لمنظمة التحرير و   

ما الجلسة الثانية فستكون بعد الظهر      أ .بحيث يتلو الرئيس فيها خطاباًً سياسيا هاماً حول برنامج الحكومة         
في مقر التشريعي بحضور رئيس الوزراء، وسيقوم بقراءة بيان الحكومة ومناقشته مـن قبـل أعـضاء                 

 . المجلس، وعرض أسماء الوزراء ومن ثم منح الثقة للحكومة
ية، وانه سـمع    القواسمي في حديث لمعا انه لم يبلغ رسميا، بترشيحه لوزارة الداخل          هاني  أكد  ومن جانبه،   

 .االخبار من وسائل االعالم فقط، وان كان هذا صحيحا، فهو ينتظر كتاب التكليف
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كشف النائب الثاني للقائم بأعمال رئـيس المجلـس         : من غزة  15/3/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
اسـة  احمد بحر ابلغه فيه عن عـزم هيئـة رئ         .انه تلقى اتصاال هاتفيا من د     عن  حسن خريشة للخليج    .د

وأشار خريشة الى ان بحر طلب منه العـودة الـى األراضـي              .المجلس عقد جلسة المجلس يوم السبت     
وقال خريـشة    .الفلسطينية للمشاركة في جلسة التشريعي وكان خريشة غادر أمس في زيارة الى تونس            

يس الى رام على ما يبدو ان موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قد تم حسمه وسأعود غدا اليوم الخم              "
وأوضح خريشة بانه سوف يصوت ضد منح الحكومة الجديدة الثقة خـالل الجلـسة خاصـة وان                  ".اهللا

تشكيلها يأتي دون ممارسة الضغوط من اجل اطالق سراح النواب بما في ذلك رئيس المجلس التشريعي                
  .عزيز دويك
كرت مصادر موثوق بها للحياة      ذ : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      15/3/2007الحياة  وجاء في   

: والثالثة هـم  . ان حماس قدمت الى الرئيس عباس اسماء ثالثة مرشحين للداخلية ليختار احدهم للمنصب            
  .غازي حمد، وجمال الخضري، والمحامي عبد الرؤوف الحلبي وهو عضو مجلس ادارة نقابة المحامين

 ذكر مسؤول فلسطيني امس     :لقادر فارس عبدانقالً عن مراسلها في  غزة،        15/3/2007عكاظ  وأضافت  
ان الرئيس عباس اختار هاني القواسمي وزيرا للداخلية من بين المرشحين الثالثـة الـذين قـدمتهم لـه                 

واشار الى ان الرئيس اختار القواسمي من بين ثالثة اسماء هي اضافة الى القواسمي، االخصائي               . حماس
 . ل الخضريالنفساني فضل ابو هين ووزير االتصاالت جما

 مـصادر مطلعـة    إلى أن     رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      15/3/2007األخبار اللبنانية   وأشارت  
 لألخبار إن عقبة المرشح لتولي حقيبة الداخلية ال تزال قائمة، عقب تردد عباس في قبول المرشحين                 قالت

لقاء عباس هنية، بحث في أسـماء       وأوضحت المصادر نفسها أن      .الثالثة الجدد، الذين تقدمت بهم حماس     
خالد الحالق من الجامعة اإلسـالمية، والمحـامي عبـد الـرؤوف            : خمسة مرشحين لوزارة الداخلية هم    

لكنها أضافت أن البحث ينحـصر بـالحلبي        . الحلبي، وجمال الخضري، وغازي حمد، وحمودة جروان      
 .والخضري وحمد

 ىعزام االحمد سيتول   أن    اشرف الهور  ،غزة في   نقالً عن مراسلها   15/3/2007 القدس العربي وذكرت  
 االحمد يمثل فتح في الحكومة كل من تيسير ابـو سـميمة             ىمنصب نائب لرئيس الوزراء، وباالضافة ال     

، ومحمود العالول وزيرا للزراعة، وسعد الكرنز وزيرا للنقل والمواصالت، ورضـوان            ىوزيرا لالسر 
.  زياد ابو عمرو للخارجية وخلود هديب كـوزيرة دولـة  االخرس لوزارة الصحة، وسمت فتح المستقلين   

ولم تحسم فتح منصب وزارة السياحة التي قد تتسلمها بدال من وزارة الشؤون االجتماعية التي سـتؤول                 
  .للجبهة الديمقراطية وسيتوالها من الجبهة صالح زيدان

اضة والشباب وزيـاد ظاظـا   وباالضافة الي هنية يمثل حماس في الحكومة كل من باسم نعيم وزيرا للري      
لالتصاالت ومحمد االغا لالقتصاد وناصر الشاعر للتربية والتعليم، وسمير ابو عيشة للتخطيط ومحمـد              
البرغوثي للعمل ووصفي كبها، ولم تسم حماس حتي مساء امس وزيري االوقاف والعدل اللذين سيكونان               

  .من الضفة الغربية
صوص وزارة المالية والتي تم تسليمها لسالم فياض ووزارة اإلعالم          وتم االتفاق بين الكتل البرلمانية بخ     

  .لمصطفي البرغوثي كما تم تسليم وزارة الثقافة لبسام الصالحي من حزب الشعب
 قال نمر حماد، المستشار السياسي لعباس، في مقابلة مع          :رام اهللا من   15/3/2007سي ان ان    وأضافت  

نصب وزير المالية، فيما سيشغل زيـاد أبـو عمـرو منـصب             قناة الجزيرة، إن سالم فياض سيشغل م      
وأكد حماد أنه لم يتم حتى اآلن االتفاق على منصب وزير الداخلية، غير أنه توقع أن يتم قريباً                   .الخارجية

  .اإلعالن عن االسم المرشح، وبخاصة في ظل تقارب وجهات النظر بين حماس وفتح
 أعلنت الجبهة الشعبية    : صالح النعامي  ،غزةن مراسلها في    نقالً ع  15/3/2007الشرق األوسط   وجاء في   

وأشار القيادي في القيـادة     .  القيادة العامة عدم مشاركتها في حكومة الوحدة، مؤكدة أنها سوف تدعمها           -
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العامة عادل الحكيم إلى أن الجبهة اجتمعت مع هنية واطلعت على كافة التعقيدات والظـروف المتعلقـة                 
هناك تحفظات  "لعامة في الحكومة، الفتاً إلى أن معلومات وصلت للقيادة العامة تبين بأن             بمشاركة القيادة ا  

وأكد الحكيم أن القيادة العامة قررت االنسحاب بعدما علمت بوجـود           ". أوروبية وأميركية على مشاركتها   
  .عراقيل وتحفظات داخلية وخارجية على مشاركتها في الحكومة

قالت المتحدثة باسم الحكومـة اإلسـرائيلية         : وكاالتال نقالً عن  15/3/2007األهرام المصرية   وأوردت  
 إن تل أبيب تتوقـع أن        : على حكومة الوحدة الفلسطينية    ميري إيسين في أول رد فعل من جانب إسرائيل        

  .شاليط واإلفراج عن  ، تلبي الحكومة الفلسطينية الجديدة شروط اللجنة الرباعية الدولية
  

  نهائية لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينيةالقائمة شبه ال .2
  . رئيس الوزراء- إسماعيل هنية -1
  . نائب رئيس الوزراء- عزام األحمد -2
  . وزير المالية-سالم فياض .  د-3
  . وزير الشؤون الخارجية-زياد أبو عمرو .  د-4
  . وزير الداخلية- هاني طلب القواسمي -5
  .زير التربية والتعليم العالي و-ناصر الدين الشاعر .  د-6
  . وزير اإلعالم-مصطفى البرغوثي .  د-7
  .  وزير الثقافة- بسام الصالحي -8
  . وزير الصحة- رضوان األخرس -9

  . وزير النقل والمواصالت- سعدي الكرنز -10
  . وزير العمل- محمود العالول -11
  . وزير الشؤون االجتماعية- صالح زيدان -12
  . وزير شؤون األسرى والمحررين-و سنينة  سليمان أب-13
  . وزير التخطيط-سمير أبو عيشة .  د-14
  . وزير الحكم المحلي- محمد البرغوثي -15
  . وزير االقتصاد- زياد الظاظا -16
  . وزير الرياضة والشباب-باسم نعيم .  د-17
  . وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات-يوسف المنسي .  د-18
  . وزير األوقاف-قادر إدريس  عبد ال-19
  . وزير الزراعة- محمد األغا -20
  . وزير دولة- جودة مرقص أو وصفي قبها-21
   وزير العدل- أحمد الخالدي -22
   وزيرة للمرأة-مريم صالح .  د-23
  . وزيرة السياحة- خلود دعيبس -24
   وزير االشغال العامة-سميح العبد . د-25

 15/3/2007األيام الفلسطينية 
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  نص برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية .3
حظي برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي أعـده رئـيس الـوزراء             :  محمد الصواف  -غزة  

رئيس محمود عباس، وينتظر أن يقدم هنية البرنامج رسميا السبت المقبل           الالمكلف إسماعيل هنية بموافقة     
وأصبح في حكم المقرر أن يحظى كل من البرنامج         . يلة حكومة الوحدة  إلى المجلس التشريعي بجانب تشك    
نت على نسخة   .وفيما يلي نص البرنامج الذي حصل إسالم أون الين        . وتشكيلة الحكومة بموافقة المجلس   

 :منه اليوم األربعاء
اء لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستين عاما تحت وطأة التشرد والحرمان والتهجيـر، وعـانى جـر                "

االحتالل من كل صنوف العذاب والقهر والعدوان، ومقابل ذلك رسم شعبنا مسيرة طويلة مـن النـضال                 
والمقاومة والمصابرة والمثابرة قدم عبرها مئات اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى، وضرب أروع             

همة إلى أن وصـلنا     األمثلة في التضحية والعطاء والتمسك بحقوقه وثوابته متنقال عبر محطات تاريخية م           
 ).الحكومة الحادية عشرة(إلى محطة حكومة الوحدة الوطنية 

لقد ولدت حكومة الوحدة بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابرين من أبناء الوطن الذين وصـلوا                 
 .الليل بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة

الحكومة جاءت كثمرة للروح اإليجابية والثقة المتبادلة التي أفضت إلى معالجة القضايا كافة، وفي              إن هذه   
مختلف المجاالت، وهي من أبرز نتائج اتفاق مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبـد                

ارات الفلسطينية كـان    اهللا بن عبد العزيز، ومثلت حكومة الوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحو            
لجمهورية مصر العربية وسوريا الدور البارز في رعايتها ومتابعتها، وبجهود مقدرة للعديد من الـدول               
العربية الشقيقة والمنظمات العربية واٍإلسالمية، كما أنها عبرت عن الوفاء لمسيرة الـشهداء وعـذابات               

لراحل ياسر عرفات والشيخ اإلمام أحمد ياسين       األسرى والجرحى وفي مقدمتهم الشهداء الكبار الرئيس ا       
 .والقائد أبو علي مصطفى والقائد فتحي الشقاقي والقائد أبو العباس

واستنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني وفي ضوء خطاب التكليف فإن حكومة الوحدة الوطنية سـتعمل علـى       
 :ى النحو التاليكافة األصعدة بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وذلك عل

  :على الصعيد السياسي/ أوالً
إن الحكومة تؤكد أن مفتاح األمن واالستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي                 .1

لألراضي الفلسطينية، واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمـل الحكومـة مـع              
استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى نتمكن من        المجتمع الدولي من أجل إنهاء االحتالل، و      

 .بناء أرضية قوية ومتماسكة للسالم واألمن واالزدهار في ربوع المنطقة
تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقـه، والحفـاظ علـى                .2

كما أقرتها قرارات المجالس الوطنيـة ومـواد        مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية،        
القانون األساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلـك تحتـرم الحكومـة                

 .قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية
ألنها فكرة تقوم على أساس االنتقـاص       تلتزم الحكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة            .3

 .من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
 .التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم  .4
 .وب من أجل تحرير األسرى األبطال من سجون االحتالل اإلسرائيليؤالعمل الد  .5
عتقـاالت واحتياجـات، وسـوف تـولي        مواجهة إجراءات االحتالل على األرض من اغتياالت وا         .6

الحكومة أهمية خاصة لمدينة القدس لمواجهة السياسات اإلسـرائيلية المعلقـة بالقـدس أرضـا وشـعبا                 
 .ومقدسات
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ترسيخ العالقة مع الدول العربية واإلسالمية واالنفتاح والتعاون مع المحيط اإلقليمي والدولي علـى                .7
 .أساس االحترام المتبادل

 : صعيد الوضع مع االحتاللثانياً على  
تؤكد الحكومة بأن السالم واالستقرار في المنطقة مرهون بإنهاء كافة أشكال االحـتالل لألراضـي                .1

الفلسطينية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وإعادة الحقوق إلى             
 .أصحابها

لفلسطيني، وكفلته كافة األعراف والمواثيق الدولية      تؤكد الحكومة أن المقاومة حق مشروع للشعب ا         .2
ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام أي عدوان إسرائيلي، وترى أن وقف المقاومـة مرهـون بإنهـاء                   

 .االحتالل وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل
ـ       –ومن خالل التوافق الوطني    –ومع ذلك فإن الحكومة       .3 يعها  سوف تعمل على تثبيت التهدئة وتوس

لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك مقابل التزام إسرائيل بوقف إجراءاتهـا االحتالليـة علـى                
األرض من اغتياالت واعتقاالت واحتياجات وهدم البيوت وتجريف األراضي وحفريات القدس والعمـل             

 .عن األسرىعلى رفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل واإلفراج 
تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني من أن إدارة المفاوضات هي مـن صـالحية                    .4

منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية             
برلمـان  (ي الفلـسطيني    الفلسطينية وتحقيقها، بحيث يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الـوطن           

 .الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه) المنفى
سوف تدعم الحكومة الجهود المبذولة، وتشجع األطراف ذات الصلة من أجل اإلسراع فـي إنهـاء                  .5

 .األسرىقضية الجندي اإلسرائيلي األسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل 
 : على الصعيد األمني/ ثالثًا 

إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة األوضاع األمنية الداخلية، وترى أن من أهـم أولوياتهـا فـي                  
المرحلة القادمة ضبط األوضاع األمنية السائدة، ومن أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سـوف تعتمـد فـي                

 : برنامجها ما يلي
قومي يمثل المرجعية لكافة األجهزة األمنية واإلطـار النـاظم لعملهـا            تشكيل مجلس أعلى لألمن ال     .1

 .وتحديد سياساتها، والطلب إلى المجلس التشريعي من أجل إنجاز القانون المتعلق بهذا المجلس
هيكلية األجهزة األمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها والتخفيف من ظالل                .2

ا عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ والئها للوطن أوال وأخيرا، وتلتزم بتنفيذ            الحزبية، وإبعاده 
قرارات قيادتها السياسية أيا كانت، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة األمنية بالمهـام المنوطـة     

 .بهم
 .ة األمنيةالعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسس  .3
وضع خطة أمنية شاملة إلنهاء كافة مظاهر الفوضى والفلتان األمني والتعـديات وحمايـة الـدماء                  .4

واألعراض واألموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السالح وتوفير األمن للمواطن، والعمل علـى             
 .ا على أحسن وجهرفع المظالم عن الناس من خالل سيادة القانون ومساندة الشرطة لتقوم بواجبه

 : على الصعيد القانوني/ رابعاً 
سوف تعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصالح وتفعيل وحماية جهـاز               .1

القضاء بمؤسساته كافة، وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد، وااللتـزام                
 .ة وشفافية على الجميع دون تدخل من أي أطرافبسيادة القانون وتطبيقه بنزاه
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تؤكد الحكومة العمل بموجب القانون األساسي الذي ينظم العالقة بين السلطات الثالث على أسـس                 .2
 .الفصل بين السلطات، واحترام الصالحيات الممنوحة للرئاسة والحكومة وفق النظام والقانون

 مهامه المختلفة، وسف تحرص على التعاون الكامل        إن الحكومة سوف تساعد السيد الرئيس في أداء         .3
مع رئاسة السلطة والمؤسسات الدستورية، وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية، مـن أجـل               

 .تطوير النظام السياسي الفلسطيني، وعلى أساس وجود سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية
 :على صعيد منظومة القيم الفلسطينية/ خامساً 

وف تلتزم الحكومة الحادية عشر بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم األهلـي وترسـيخ قـيم                س .1
االحترام المتبادل، واعتماد لغة الحوار، وإنهاء كافة أشكال التوتر واالحتقان، وترسـيخ ثقافـة التـسامح                

 .وحماية الدم الفلسطيني وتحريم االقتتال الداخلي
لفلسطيني في الداخل والخارج، وتحرص الحكومة على مشاركة        تؤكد الحكومة على وحدة الشعب ا       .2

 .أبناء شعبنا في الخارج في كل ما يتعلق بشأننا الفلسطيني
ستسعى الحكومة نحو ترسيخ الوفاق الوطني، ولتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، من خالل تشكيل               .3

لفصائل والوجهاء واألعيان والقانونيين    هيئة وطنية عليا برعاية الرئاسة والحكومة تتشكل من التشريعي وا         
والعلماء، ويكون هدف هذه الهيئة إنهاء مشاكل الدماء بين الفصائل والعوائل، وتقدير األضرار التي لحقت               

 .بالممتلكات والمؤسسات والعمل على حلها
ؤ سوف تعمل الحكومة على تكريس مبدأ المواطنة من خالل المساواة في الحقوق والواجبات وتكـاف             .4

الفرصة وترسيخ العدالة االجتماعية في التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وإنهـاء             
 .كافة أشكال المحسوبية السياسية في التوظيف المدني واألمني

تؤكد الحكومة أنها تحترم مبدأ التعددية السياسية، وحماية الحريات العامة، وتعزيز قـيم الـشورى                 .5
ماية حقوق اإلنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الـصحافة وحريـة             والديمقراطية، وح 

الرأي والتعبير، وااللتزام بالتداول السلمي على السلطة، واستكمال االنتخابات للمجالس المحليـة خـالل              
 .األشهر الستة القادمة إن شاء اهللا

، وتوفير مـستلزمات الحيـاة والرعايـة        تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني        .6
االجتماعية وتلبية احتياجاته الصحية وتطوير مرافقها وتوسـيع التـأمين الـصحي، وتحـسين وضـعية                
المستشفيات والمستوصفات، والعمل على معالجة ظاهرة الفقر والبطالة من خالل توفير فـرص العمـل               

لضمان االجتماعي، كما سـتولي الحكومـة رعايـة         والمشاريع التنموية والتأمينات االجتماعية وبرنامج ا     
 .خاصة للتربية والتعليم العالي وسوف تشجع البحث العلمي وتوفر احتياجاته

االهتمام بقطاع العمال والمزارعين والصيادين وقطاع الشباب والمرأة كي تتبوأ المكانة التي تليـق                .7
قرار والمساهمة في مسيرة البناء فـي كافـة         بها وبتضحياتها الكبيرة، وتؤمن لهم المشاركة في صناعة ال        

 .المؤسسات والوزارات ومختلف المجاالت
 :الوضع االقتصادي/ سادًسا 

سوف تعمل الحكومة على إنهاء الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني وذلك من خالل البـرامج                .1
 .طينيوالعالقات وتفعيل األطر اإلقليمية والدولية لتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلس

إعطاء األولوية لالرتقاء باالقتصاد الوطني، وتشجيع القطاعات االقتصادية والتجارية مـع العـالم               .2
 .العربي واإلسالمي وتشجيع العالقات االقتصادية والتجارية مع االتحاد األوروبي وبقية دول العالم

والمناسـب لنـشاطه،    التحرك لحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ المالئـم             .3
وإرساء القواعد السليمة بين العمل الحكومي ومؤسساته الرسمية ومؤسسات القطـاع الخـاص، وإنهـاء               

 .االحتكار، وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية واالستقرار للمشاريع االستثمارية
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مع قيمنا وأعرافنا، وبشكل يخـدم      ستحرص الحكومة على احترام مبادئ االقتصاد الحر بما ينسجم            .4
التنمية الفلسطينية، وحماية القطاع الخاص وتشجيع االستثمار، ومحاربة البطالة والفقر وتعزيز القطاعات            
االقتصادية المنتجة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطـوير المنـاطق الـصناعية وقطاعـات اإلسـكان                

  .والتكنولوجيا
  : في مجال اإلصالح /سابعا

ن حكومتي التي تتبنى إستراتيجية اإلصالح، لتؤكد لمجلسكم الموقر ولشعبنا الـذي أعطانـا الثقـة                إ .1
بـإذن اهللا    –الغالية بأننا سنكون أوفياء لهذه الثقة، حيث سيلمس المواطن من خالل عمل هذه الحكومـة                

 المجلـس   إنجازات حقيقية على األرض في دوائر اإلصـالح اإلداري والمـالي والتعـاون مـع       –تعالى
التشريعي في إصدار القوانين التي تعزز اإلصالح وتحارب الفساد، والنظر في الهيكليات وأساليب العمل،              

  .بما يضمن فعالية وحسن سير عمل الوزارات والتزامها بالقانون
سوف تحرص الحكومة على االستجابة لالحتياجات الملحة للمواطن في مختلف المجـاالت، مـن                .2

لمبادرة، وفي تحديد أولويات الصرف وترشـيد اإلنفـاق، وفـي إطـالق المبـادرات               خالل التخطيط وا  
  .واإلبداعات، والحفاظ على أقصى درجة من المصداقية والشفافية

وفي إطار اإلصالح كذلك، فإن الحكومة ستسعى إلى محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية،                .3
 مسألة التطوير اإلداري بعدا اجتماعيا وثقافة مجتمعية تؤسس         وسنعطي.. والترفع عن استغالل المال العام    

لمفهوم جديد، وصياغة إستراتيجية فلسطينية مجتمعية للتنمية اإلدارية، وآللية عمل سـليمة تـستند إلـى                
  .مفاهيم اإلدارة الحديثة مما يساعد على تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفق متطلبات وحاجة المجتمع الفلسطيني

  .لعالقة الدوليةا/ ثامنا 
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على عمقها العربي واإلسالمي فإنها ستعمل على إقامة عالقات سليمة                
ومتينة مع مختلف دول العالم، وكذلك مع المؤسسات الدولية بما فيها األمـم المتحـدة ومجلـس األمـن                   

إن االتحاد األوروبي قـدم     .. تقرار العالمي والمنظمات اإلقليمية الدولية بما يساعد في تعزيز السلم واالس        
كثيرا من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية واالستقالل، وكانت له مواقف جادة فـي                

لذا فإننا معنيون بعالقة متينة مع االتحاد األوروبـي،         ..،  توجيه االنتقادات لسياسات االحتالل اإلسرائيلي    
 ممارسة الضغط على سلطات االحتالل الحترام حقوق اإلنسان التي نصت           حيث نتوقع منه دورا أكبر من     

علها المواثيق الدولية لسحب قواتها من األراضي الفلسطينية المحتلـة، ووقـف الممارسـات العدوانيـة            
المتكررة بحق شعبنا، كما أن الحكومة ستحرص على تطوير العالقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس                

سها روسيا االتحادية وجمهورية الصين واليابان والدول اإلفريقية واآلسيوية بمـا يـؤمن             األمن وعلى رأ  
الحقوق العادلة لشعبنا الفلسطيني، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة تدعو اإلدارة األمريكية إلعادة النظر في               

عب الفلسطيني الذي   مواقفها غير العادلة تجاه القضية الفلسطينية، وتدعوها إلى ضرورة احترام خيار الش           
 .تجسده حكومة الوحدة الوطنية

  14/3/2007إسالم أون الين 
  

 خطابي السبت سيشكل البرنامج السياسي لحكومة الوحدة  : ليوسي بيلنعباس .4
 نسبت مصادر صحفية اسرائيلية الى رئيس كتلة ميرتس في الكنيست يوسي بيلن قوله عقـب                :بيت لحم 

 مع الرئيس محمود عباس ان الرئيس عباس ابلغه بان الخطـاب            )ربعاءاال( محادثه هاتفية اجراها اليوم     
الذي سيلقيه يوم السبت القادم امام التشريعي قبيل منح الثقة للحكومة الجديدة سيشكل البرنامج الـسياسي                

واضاف بيلن ان ابو مازن ابلغه ان ملف المفاوضات السياسية سيبقى            .لهذه الحكومة وسيكون ملزما لها    
منظمة التحرير وسيتم عرض نتائج المفاوضات في حال نجاحها على الشعب الفلسطيني من خالل              في يد   
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وفيما يتعلق بقضية الجندي االسير قال بـيلن ان          .استفتاء عام او المجلس التشريعي ليقرها ويوافق عليها       
 ".جندي قريباان جهود انهاء القضية في ذروتها معربا عن تفاؤله باطالق سراح ال"ابو مازن اكد له 

  14/3/2007وكالة معا 
  

   جرى التوافق على جميع المراسيم التي أصدرتها الحكومة العاشرة:البردويل .5
صالح البردويل، الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية إنه جرى التوافق على جميع            .قال د : كتب حسن جبر  

سعدي .ترأسها عن مؤسسة الرئاسة د    المراسيم التي أصدرتها الحكومة العاشرة، مؤكداً أن لجنة مشتركة          
وأشار الى أن اللجنة تأكدت     . محمد عوض أعدت دراسة قانونية حول المراسيم      .الكرنز، وعن الحكومة د   

من المراسيم كانت قانونية وتم رفعها الى الرئيس، في حين تمـت دراسـة              % 80منذ اللحظة األولى أن     
 .لمراسيم قبل أن يتم قبولهاالمراسيم المتبقية وإجراء بعض التعديل على هذه ا

 15/3/2007األيام الفلسطينية 
  

 دحالن يشدد على ضرورة تكاثف الجهود من أجل إنجاح حكومة الوحدة .6
أكد النائب محمد دحالن على ضرورة تكاثف الجهود من أجل إنجـاح حكومـة              :  حكمت يوسف  -غزة  

 علـى كافـة     هنية ورئيس الوزراء    تفاق الرئيس عباس  اوقال في تصريٍح صحفي عقب       .الوحدة الوطنية 
 نأمل لهذه الحكومة أن تُوفَّق في حل المشاكل وحالة الفوضـى            "القضايا المتعلقة بتشكيلة حكومة الوحدة      

والفلتان المتفشِّية في مجتمعنا وواجبنا جميعاً نواباً أو كوادر أن نقف خلف هذه الحكومة من أجل تـوفير                  
 تتابع كل القضايا التي يعرفها الصغير قبل الكبير ألنها أصـبحت            الحد األقصى من ظروف نجاحها حتى     

 نحن انتصرنا على كل الصعوبات التي واجهتنا ونأمل معالجة           "وأضاف ."تمس حياة المجتمع الفلسطيني   
صحيحة ومعالجة وطنية لكل قضايا المجتمع الفلسطيني وال مجال اآلن للتجـاذب الحزبـي وال مجـال                 

وأشار دحالن إلى أنَّنا نواجه معركةً سياسـيةً         ."الوضع الفلسطيني الوطني الداخلي   لالجتهاد خارج إطار    
تُدركون أن المجتمع الدولي ال يريد حتى هذه اللحظة التعـاطي مـع حكومـة               " من الطراز األول قائالً     

ه الوحدة التي نأمل أن يتم التعاطي معها نحن جميعاً واجبنا أن تتكاتف جهودنا مـن أجـل إنجـاح هـذ                    
 أنا ال أستطيع أن ُأجزئ التحديات هناك تحديات فـي المرحلـة الـسابقة لهـا                 "وأردف قائال    ."الحكومة

مواصفات وظروف خاصة و هذا ال يعني أن تشكيل حكومة الوحدة على هذه التحديات أنَّها قد اختفـت                  
يام الحكومة أعطـت مـن يقومـوا        مشيراً إلى أن قادة العمل الجماعي الفلسطيني توحدوا وبالتالي فإن ق          

 .بتسويق العمل السياسي فرصةً أكبر لتسويق رسالتهم إلى المجتمع الدولي
  15/3/2007وكالة سما 

  
 البرغوثي يعرب عن أمله في أن تتمكن حكومة الوحدة من توفير األمن ورفع الحصارمصطفى  .7

راج عن احمد سـعدات وبـاقي       مصطفى البرغوثي إلى تكريس الجهود من اجل اإلف       . دعا النائب د   :غزة
وقال أثناء مشاركته في اعتصام نظم في غـزة          .النواب وكافة األسرى واألسيرات من سجون االحتالل      

إن المكان الصحيح الذي يجب أن يكون فيه أمين عام الجبهة الـشعبية هـو داخـل                 "تضامناً مع سعدات    
 ". وراء قضبان سجون االحتاللالمجلس التشريعي الذي انتخبه أبناء شعبنا ليمثلهم فيه وليس

من جهة ثانية دان البرغوثي الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الجالية الفلسطينية في العراق مطالباً جامعـة       
الدول العربية والحكومة العراقية واألطراف الدولية بالعمل الجاد لوقف تلك الجـرائم وتـوفير الحمايـة                

البرغوثي عن أمله في أن تتمكن حكومة الوحـدة الوطنيـة مـن             وأعرب   .للجالية الفلسطينية في العراق   
 .توفير األمن ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية

  15/3/2007وكالة معا 
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  الفلسطينيون يراهنون على اقتصادي اصالحي لرفع الحصار: سالم فياض .8

ر من الفلسطينيين ان ينجح وزير المال في الحكومة الجديدة سالم فياض          يأمل كثي  : محمد يونس  -رام اهللا   
في اعادة الدعم المالي الخارجي للسلطة وتوفير رواتب الموظفين التي انقطعت شهورا طويلـة بـسبب                

لكن المهمة تبدو صعبة، فهو ليس فقط لم يتلـق اي وعـود             . العقوبات التي فرضت على حكومة حماس     
 بل ايضاً تلقى اشارات ورسائل تفيد انه ربما تقاطعه اميركا واسرائيل لمشاركته في              الستئناف هذا الدعم  
ورغم ان االفق ال يحمل ما يبشر بنجاح اكيد لمهمة فياض اال انه ماض الى هـذه                  .حكومة بقيادة حماس  

تى سأحاول، وسأعمل بجد ح   . ال يوجد اي وعد، وال املك سوى المحاولة       : "المهمة بحماسة كبيرة ويقول   
وينصب رهان فياض حالياً على الدول العربية التي ستكون وجهته           ".يقتنع العالم بضرورة رفع الحصار    

ورغم الضبابية التي تعتري مهمة فياض، اال انـه يـستند الـى             . االولى في مسعاه لرفع الحصار المالي     
د الـرئيس الراحـل     تجربة غنية في ذلك اذ نجح في رفع الحصار المالي االسرائيلي عن السلطة في عه              

واتاحت ثقة عرفات لفيـاض ادخـال       . وحظي فياض بثقة عرفات االمر الذي سهل مهمته        .ياسر عرفات 
اصالحات جوهرية في النظام المالي الفلسطيني حظيت بتقدير عال من المؤسسات المالية الدوليـة مثـل                

فـي وزارة الماليـة، وجمـع       فقد نجح في توحيد جميع ايرادات الـسلطة         . البنك الدولي والدول المانحة   
استثمارات السلطة في صندوق واحد اسمه صندوق االستثمار الفلسطيني، والزم قـادة اجهـزة االمـن                

كان النظام المـالي    : "ويقول. بتحويل رواتب الموظفين الى المصارف بعد ان كان قادتهم يصرفونها لهم          
 شيكات من دون رصيد، وقد اوقفنا ذلك كلـه          سائداً على هذا النحو، وغالباً ما كانت وزار المالية تصدر         

وأشار الى ان هذه االصـالحات اقنعـت        ". وبنينا مؤسسة األمر الذي قضى على نسبة كبيرة من الفساد         
. االدارة االميركية بالضغط على اسرائيل لدفع اموال الضرائب والجمارك المحتجزة للسلطة الفلـسطينية            

عمل المتواصل على اصالح الجهاز المالي للسلطة كـي اقنـع           استغرقني األمر ستة شهور من ال     : "وقال
/ االميركيين بالقيام بهذه الخطوة، واستأنفت اسرائيل تحويل االموال المحتجزة للسلطة في كـانون االول             

  ".2002 ديسمبر
ورغم ان فياض غير واثق من فرصة تحقيق نجاح كبير بعد تلقيه رسائل غيـر مـشجعة مـن االدارة                    

أوالً انا  : "ويقول". مهمة وطنية "ال انه ال يتردد في قراره المشاركة في الحكومة معتبرا ذلك            االميركية، ا 
جزء من اتفاق مكة، فالجانبان توافقا على اسمي وزيراً للمال هناك قرب البيت العتيق، وثانياً انـا افهـم                   

ي ثم الـى الـسلطة كـي        واجبي الوطني واقوم به، وقد انتقلت من صندوق النقد الدولي الى البنك العرب            
 عاماً في الواليات المتحدة لكنـه  15وعاش فياض    ".اشارك في بناء البلد ولن اتردد في تلبية نداء الوطن         

ال احمل سوى جواز الـسفر الفلـسطيني وال         : "ويقول. لم يتقدم بطلب للحصول على الجنسية االميركية      
يسخر فياض مـن اتهامـات       و ".سأبقي فيها انا من تراب هذه االرض و     . اتطلع الى أي جواز سفر اجنبي     
يقولون ان اميركا ال توافق على انضمامي للحكومـة لكننـي           : "ويقول. يوجها البعض له بالوالء للغرب    

والئي الوحيد هو لفلسطين، وسأعمل مـا يرضـي         : "ويضيف". مصمم على ذلك، هل هذا والء للغرب؟      
ويبدو فياض متألما على الخلـل الكبيـر الـذي           ".شعبي فقط، اما عالقتنا بالغرب فهي ضرورية لنا اوالً        

ويقول ان اول مهمـة لـه فـي         . اصاب النظام المالي جراء العقوبات التي فرضت على حكومة حماس         
لن اسمح بتعدد القنوات المالية، الغرب احترمنا عندما بنينا         : "ويؤكد. الوزارة هي اعادة ترميم هذا النظام     

، مشيراً الى إقدام دول االتحاد االوروبـي        " قرارنا الحفاظ على هذا النظام     نظامنا المالي، وعليه ان يحترم    
ويقول انه سيطالب بتوجيه جميع االمـوال       . على تحويل اموال الى مكتب الرئيس بدالً من وزارة المالية         

الى وزارة المالية، وليس الى أي حساب آخر، مشيراً الى ان ذلك يؤدي الى تخريـب النظـام المـالي                    
وكان فياض خاض صراعاً مع مسؤولين كبار في عهد الرئيس عرفات على توحيـد ايـرادات                 .ادوالفس

وقال مستشار كبير للرئيس الراحل فضل عدم ذكر اسمه ان فيـاض عـرض              . السلطة في وزارة المالية   
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ولدى سؤال فيـاض ان      .حياته للخطر عندما فكك االحتكارات وحول رواتب العسكريين الى المصارف         
، لكنه رفض اعطاء تفاصيل، مؤكداً ان هذه الخطوات اوقفت عمليـات            "نعم كثيراً : "قى تهديداً قال  كان تل 

  .فساد كبيرة في السلطة
جورج .وقال رئيس سلطة النقد د    . وينظر كثير من االقتصاديين باهتمام كبير لخطوات فياض االصالحية        

مال، واعتقد انه سيضفي صدقية كبيرة      نحن محظوظون الن سالم فياض وافق على تولي حقيبة ال         : "العبد
لكـن الرهـان يبـدو       ".على هذا المنصب، فهو مهني جداً، ويحظى بتقدير عال من قبل المجتمع الدولي            

اعتقد ان فياض سيحاول جاهداً لكن      : "جورج.ويقول د . ضعيفاً على قدرته تحقيق خرق كبير في الحصار       
قع العبد ان يخفض االتحاد االوروبي مـن العقوبـات،          وتو". في الوقت نفسه علينا ان ال نتوقع معجزات       

  .وان توسع الدول العربية عالقاتها مع الحكومة
  15/3/2007الحياة 

  
  ترفض تعديل المبادرة وتتمسك بقرارات االجماع العربي  الفلسطينيةالرئاسة .9

 ،لسالم مع اسرائيل  رفضت الرئاسة الفلسطينية تعديل المبادرة العربية ل      : وكاالتال جمال جمال و   -القدس  
نـرفض اجـراء اي   " ابو ردينـه   المتحدث باسم الرئاسة نبيلوقال. االمر الذي طالبت به الدولة العبرية 

ان المبادرة العربية تمت باجماع القادة العرب وتمثل اساسا         "واضاف  ". تعديل على مبادرة السالم العربية    
ى اسس تضمن حقوق الشعب الفلسطيني باقامـة        صالحا ومتوازنا النهاء الصراع العربي االسرائيلي عل      

".  وعاصمتها القدس الـشريف 1967دولته المستقلة على االراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل العام         
ان المبادرة العربية تضمن حال عادال ومتفقا عليه لقضية الالجئين على اساس القرار الـدولي               "واوضح  

وجدد ابـو   ". دولها بالعيش بسالم ضمن حدود امنة ومعترف بها        وتضمن حق جميع دول المنطقة و      194
قرارات االجمـاع   "ردينة التأكيد على التزام الرئيس الفلسطيني بقرارات القمم العربية المتعاقبة باعتبارها            

 ".العربي
  15/3/2007 الدستور

  
  شعث يدعو مؤتمر القمة العربية إلى إعادة طرح المبادرة دون تعديل أو تنازل .10

ل نبيل شعث ان الفلسطينين يتطلعون الى القمة العربية التي ستعقد فى الرياض معبرا عن امله ان يـتم            قا
 .اعادة االطالع على مشروع المبادرة العربية بدون تحريف أو تعديل وال تنازل أمام المطالب اإلسرائيلية              

 الوطنية وإنكار أحقيتهـا     ان هناك محاوالت إسرائيلية وخارجية للضغط على حكومة الوحدة        "واكد شعث   
 .في تمثيل الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الألخالقي والالشرعي، المفروض على الشعب الفلـسطيني            

وثمن شعث بعض مواقف الدول االوربية التي دعمت حكومة الوحدة واتفاق مكة موضـحا ان الـرئيس                 
، مضيفاً أنه لوال هذا التدخل لم يكـن         الفرنسى تدخل شخصياً لفرض القرار الفلسطيني في القمة األوربية        

ودعا شعث باقى الدول االوربية      .هناك مشروع لقانون فلسطيني يدعم حكومة الوحدة الوطنية واتفاق مكة         
للعب دور شراكة مع القرار العربي في الخروج من المأزق، وإنهاء الحصار مشديا بدور النرويج التـي                 

ث خطاب الملك عبد اهللا الثاني أمام الكونجرس واصـفا ايـاه            أعربت عن استعدادها للدعم، كما ثمن شع      
  .بالشجاع

  14/3/2007 48عرب
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 الفلسطينية تطلب من مصر فتح قنصلية في الضفة السلطة .11
 بإنشاء قنصلية لهـا     1994طلبت السلطة الفلسطينية من الحكومة المصرية تنفيذ وعدها منذ عام            :القاهرة

 تدعيماً للوجود المصري في األراضي الفلسطينية وتـسهيل اإلجـراءات           في الضفة الغربية بمدينة أريحا    
  .والشؤون والمعامالت القنصلية للفلسطينيين الراغبين في السفر إلى مصر ألغراض العالج أو التعليم

  15/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  خارج الشرعية الفلسطينية" فتح االسالم: " بعد لقائه السنيورةزكيعباس  .12
واكد ان حركـة    . ثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي بأي عمل يمس السلم األهلي في لبنان            ندد مم 

خـارج الـشرعية    "فتح االسالم المتهمة بالتورط في االنفجار االرهابي الذي وقع في عين علـق هـي                
 بناني الل وقال اثر لقائه امس رئيس الوزراء      ".الفلسطينية، وهي ظاهرة غريبة جاءت في ظروف معروفة       

. بحثنا في ما يسمى فتح االسالم واكدت له انه ليس كل من ادعى انه في فتح هو فتحاوي                 : "فؤاد السنيورة 
ان فتح حركة انطلقت لمواجهة اسرائيل واختطت اول مبادرة كفاح مسلح في تاريخ الشعب الفلـسطيني                

ت في ظروف معروفة،    ان ما يحكى عن فتح االسالم هو ظاهرة غريبة جاء         "واضاف  ". 1948بعد نكبة   
اننا نندد باية جهة تهـدد الـسلم        "واعلن   ".مع االشارة الى ان الموقوفين الذين اعترفوا ليسوا فلسطينيين        

 اللبنانية ونؤكـد    –االهلي في لبنان او تسيء الى الوجود الفلسطيني، او تعكر صفو العالقات الفلسطينية              
ينية، ونحن مستعدون التخـاذ اي اجـراء يجنـب          ان ما يسمى فتح االسالم هي خارج الشرعية الفلسط        

هذه الجماعة موجـودة    "وقال ردا على سؤال     ". مخيماتنا مآسي اكثر مما تعانيه بفعل الظروف االستثنائية       
في نهر البارد وهي دخلت الى لبنان، ونحن لسنا موجودين على حدود لبنان، وقد اجتمعت كـل االطـر                   

بي واتفقنا على ارسال من يتحدث معهم البالغهم انهم ظاهرة غيـر            والقيادات االولى الفلسطينية في مكت    
  ".شرعية ووجودهم في ظل االوضاع اللبنانية الراهنة يسيء الى العمل الفلسطيني

بحثنـا فـي   : "ومن مراسل النهار في صيدا ان النائب بهية الحريري استقبلت زكي، الذي قال على االثر        
 اللبنانية واكدنا رفضنا اي مظهـر مـن مظـاهر           –قات الفلسطينية   التطورات الفلسطينية االخيرة والعال   

االساءة الى امن لبنان وسيادته ونخضع لسيادة القانون وهدفنا ان نكون مصدر طمأنينة ولسنا ثغرة فـي                 
وكان زكي استقبل المسؤول عن مكتب العالقات الخارجية في حركة امـل علـي              ": جدار االمن اللبناني  
واشـاد  . وشدد الوفد على أهمية وحدة الصف الفلـسطيني .  وجرى عرض للتطوراتحمدان يرافقه وفد،  

  ".جهود الرئيس نبيه بري لحل االزمة في لبنان"زكي بـ
  15/3/2007النهار 

  
  قضية األسرىخاذ موقف لصالحإلى اتالعربية تدعو القمة واإلسالمية القوى الوطنية  .13

القـوى الوطنيـة    : عن مراسـلها رائـد الفـي أن     من غزة نقالً   15/3/2007الخليج اإلماراتية   ذكرت  
سالمية الفلسطينية دعت الدول العربية التي ستلتقي في قمة الرياض في الثامن والعشرين من الشهر               واإل

الجاري، إلى اتخاذ مواقف جادة لمصلحة حقوق األمة وثوابتها، وفي مقدمها قضية األسرى الفلـسطينيين               
 ذلك خالل اعتصام نظمته الجبهة الشعبية أمس أمام اللجنـة الدوليـة              جاء .والعرب في سجون االحتالل   

للصليب األحمر في مدينة غزة، في ذكرى مرور عام على اختطاف قوات االحتالل ألمينها العام أحمـد                 
وشدد القيادي   .سعدات، ومسؤول المالية العسكرية السابق العميد فؤاد الشوبكي ورفاقهما من سجن أريحا           

أهمية أن تتخذ القمـة العربيـة   "السالمي داوود شهاب، في كلمة القوى خالل االعتصام على في الجهاد ا 
موقفاً لمصلحة األسرى، ولمصلحة حقوق أمتنا وثوابتها، بما يدعم المقاومة التي تصد العدوان وترد على               

  ."الجرائم بحق شعبنا ومقدساتنا
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نجاز صـفقة لتبـادل     إ إسرائيل غير معنية ب    من جانبه، أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أن         
وإطالق سراح أسرى، في مقابل إطالق سراح جلعاد شاليت، حتى ال يحـسب األمـر انجـازاً لحركـة               

لى أن اسرائيل دأبت في اآلونة األخيرة على إطالق بالونـات إعالميـة عبـر وسـائل                 إوأشار   .حماس
في مسعى الكتشاف مكان الجندي وتحريـره       إعالمها بهدف جر حماس والمقاومة للحديث عن الجندي،         

  .بالقوة
عضو اللجنة المركزية للجبهة     : أن  فتحي صباح  نقالً عن مراسلها  غزة  من   15/3/2007الحياة  وأضافت  

ن سـعدات ورفاقـه هـي أ      ولى من اعتقـال     ن الرسالة األ  أثناء االعتصام   أالشعبية يوسف الصليبي قال     
 غامزاً من قناة حركة حماس التي وافقت على احترام االتفاقـات            ،"ال تحترم أي اتفاقات موقعة    "سرائيل  إ

ن الدرس الثاني يتمثـل     أضاف الصليبي   أو .الموقعة مع اسرائيل في كتاب التكليف لتأليف حكومة الوحدة        
  .سرى مهمة وطنية ومجتمعيةطالق األإفي جعل مهمة 

  
 ملف شاليط في طريقه إلى النهاية: قيادي في حماس .14

لى إفي طريقه شاليط سير  األ اإلسرائيلين ملف الجنديأ رز في حركة حماس لوكالة معاًكد قيادي باأ
فراج عنهم لم تتغير سرى المطالب اإلن قائمة األأكد القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه أو .النهاية

 .حكام عاليةأسرى ذوو  وأ منهم قادة بارزون من جميع الفصائل،سير فلسطينيأ 1400وتشمل 
  14/3/2007 معاً وكالة

  
  ن واختطاف متبادل بين فتح وحماس شمال غزةفلسطينييإصابة عشرة  .15

 واعشرة مواطنين من بينهم ثالثـة أطفـال أصـيب         :  أن غزة من   15/3/2007األيام الفلسطينية   أفادت  
بجروح متفاوتة نتيجة وقوع اشتباكات مسلحة بين حركتي فتح وحماس، في مشروع بيت الهيا، مـساء                

ضحت المصادر الطبية أن الجرحى تعرضوا إلطالق نار في مختلف أنحاء الجسم، وأدخلـوا              وأو .أمس
ن اشتباكات مـسلحة    أوقال شهود عيان     .المستشفى الستكمال العالج، ووصفت جراح بعضهم بأنها بالغة       

وقعت بالقرب من مقبرة بيت الهيا، حيث تعرضت سيارة كان يستقلها أحد قادة فتح في محافظة شـمال                  
فـي أعقـاب تعـرض      : وأضافوا .ة إلطالق نار، فيما وقعت اشتباكات مسلحة في الشوارع الرئيسة         غز

السيارة إلطالق النار، نصبت حواجز في الشوارع الرئيسة، وشوهد مسلحون من كال الطرفين، وجـرى               
  .وبلغ عدد المختطفين نحو ثمانية أفراد من كال الجانبين .اختطاف متبادل بين حركتي فتح وحماس

من جانبها، قالت حركة حماس، إن مجموعة مسلحة تابعة لحركة فتح أطلقت النار باتجاه مجموعة مـن                 
حركة حماس، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، مشيرين إلى أن مسلحي فتح حاولوا اختطاف أحـد قـادة                   

ـ              .كتائب القسام  ـ  نوطالبت حماس في بيان أصدرته، حركة فتح برفع الغطاء التنظيمي عـن م متهم  أس
  .الذين يحاولون جر الساحة الفلسطينية لالقتتال الداخلي" الموتورين"

 وألحـق    دمر منـزالً   اًانفجار : أن  نضال المغربي   مراسلها نعغزة  من   14/3/2007رويترز  وأوردت  
ن أعضاء مـن القـوة التنفيذيـة        أوقال سكان    .ربعاء بمنزل ثان في قطاع غزة األ      ضراراًأانفجار آخر   
قرب مدينة غزة في مكان غير بعيد من المكان الذي شهد الثالثاء مقتل قائد كبير بالجنـاح                  قصفت منزالً 

وذكرت نعيمة خليفة مالكة المنزل الذي دمرتـه القـوة           .العسكري لحماس على أيدي مسلحين مجهولين     
يـة أمـام    وفي شمال غزة فجرت قنبلة قو      .ن المسلحين الذين نفذوا الهجوم لم يستخدموا منزلها       أالتنفيذية  

 سرة الطرق القريبة احتجاجاً   وسد أفراد األ   . لكنها لم توقع اصابات    منزل أحد مؤيدي فتح محدثة أضراراً     
  .على التفجير

  
  



  

  

 
 

  

            18 ص                                      661:                                 العدد15/3/2007 الخميس: التاريخ

  من تجدد االقتتالهاقلقتعبر عن الجهاد حركة  .16
أعرب خضر حبيب، القيادي في الجهاد االسالمي، أمس عن قلقه إزاء تجدد االقتتال :  د ب أ-غزة 

 حثيثة صحيح أن االمور لم تتصاعد الن هناك جهوداً ":وقال حبيب. لعنف في قطاع غزةوأعمال ا
 ولكننا نشعر بالقلق لتجدد االشتباكات وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ونحرص على عدم ،الحتوائها
د وجد".  خاصة وأننا على أعتاب مرحلة جديدة تشهد ميالد حكومة وحدة وطنية،مور إلى الوراءعودة األ

 إسرائيل بعدم االلتزام بأي من حبيب رفض الجهاد الحديث عن أي تهدئة خالل الفترة الحالية متهماً
  .االتفاقات التي أبرمت في هذا الصدد

  15/3/2007 الدستور
  

 لى تفعيل منظمة التحريرإ يدعو  العام لجبهة النضالاألمين .17
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، علـى       أمين عام جبهة النضال الشعبي عضو        ، أكد سمير غوشة   :نابلس

وشدد على ضـرورة تفعيـل       .أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وااللتفاف حول منظمة التحرير        
  .هيئات ومؤسسات المنظمة، لمواجهة التحديات، ولرص الصفوف ومواجهة أجندة ومخططات االحتالل

  15/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   غزةفيفراد حماية المحررات عادة االعتبار أللوحدة إلفتح تدعو حكومة ا .18
 دعت حركة فتح حكومة الوحدة الوطنية إلى إعـادة االعتبـار لحـراس              : تحسين االسطل  -خان يونس   

المحررات السابقين الذين ثم طردهم من عملهم من قبل القوة التنفيذية بناء على أوامر من وزير الزراعة                 
وقالت فتح في بيان     .مد األغا وإعادتهم إلى عملهم ومنحهم كافة حقوقهم       في حكومة تصريف األعمال مح    

وزارة الزراعة قامت وفي إجراء تعسفي وغير قـانوني         " اإلعالمي في خان يونس أن       هاصدر عن مكتب  
بطرد حراس األمن في المحررات واستبدالهم بحراس جدد تم اختيارهم على أساس تنظيمـي وعـائلي                

الحراس السابقين أو حتى دفع مستحقاتهم السابقة منذ استالم وزارة الزراعـة            ضيق، وذلك قبل إنصاف     
  ."مسؤولية المحررات

  15/3/2007الحياة الجديدة 
  

  ت الفلسطينية اللبنانيةعالقااللن نغطي أي طرف يسيء إلى  :التحالف الفلسطينيقوى  .19
عقـدت قيـادة المقاومـة      : يمبراهإ عمر   لبنانشمال  نقالً عن مراسلها في      15/3/2007السفير  جاء في   

اعتقال ، اجتماعا طارئا في مخيم البداوي، تدارست فيه قضية           لبنان الفلسطينية واللجان الشعبية في شمال    
 وأصـدرت بيانـاً     ،سالم بتهمة تفجيرات عين علق     فتح اإل  األجهزة األمنية اللبنانية لمجموعة مسلحة من     

والسلم األهلي في لبنـان ورفـضه المطلـق لكـل           حرص الشعب الفلسطيني على االستقرار      "كدت فيه   أ
رفض كل محـاوالت الـزج بـالوجود        "و،  "لى زعزعة أمن واستقرار لبنان الشقيق     إالمحاوالت الهادفة   

الفلسطيني في لبنان في التجاذبات اللبنانية الداخلية، ألن الفلسطينيين على مـسافة واحـدة مـن جميـع                  
سالم هي ظاهرة غريبة ومرفوضة وال عالقـة لهـا بالـشعب            ما يسمى بفتح اال   "كدت أن   أو. "اللبنانيين

سالمية المناضلة العاملة فـي      من فصائله الوطنية واإل    وهي ليست فصيالً  . الفلسطيني وبأي من تشكيالته   
  ."المخيمات الفلسطينية

حالة المتورطين في جريمة عين علـق       إ"سامة حمدان على    أ، شدد ممثل حركة حماس في لبنان        تهمن جه 
على الجميع عدم تحميل الـشعب  "مس أوتمنى في تصريح . "القضاء لينالوا ما يستحقونه وفق القانون     لى  إ

ال يكون ما يجري محاولة الختـراق الموقـف الفلـسطيني           أ في   الفلسطيني مسؤولية هذه الجريمة، آمالً    
  . " فيهن يكونوا طرفاًأوتوريطه في ما ال يرغب الفلسطينيون 
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انته وشـجبه  إد" عن ، معبراًمس مدينة صيدا أ مركزي لقوى التحالف الفلسطينيفي هذا السياق زار وفد    و
ننا لن نعطي غطاء ألي شـخص أو        ي طرف كان، أل   أألي عمل يسيء للعالقات الفلسطينية اللبنانية من        

  . "طرف يسيء لهذه العالقة
ئـيس التنظـيم    جال على النائب بهية الحريري، ور      الوفد   : أن صيدا من   15/3/2007النهار  وأوضحت  

 عن حماس    ممثلين وضم .سامة سعد، ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري       أالشعبي الناصري النائب    
  . االنتفاضة-جبهة التحرير الفلسطينية وفتح وجبهة النضال الشعبي والصاعقة والجهاد و

ليات الـسياسية فـي    القوى والفاع ممثل الصاعقة إلى أن الوفد أطلع    بو خالد الشمال  أ في سياق آخر، لفت   
يجابية لهذا االتفاق   على االنعكاسات اإل  و ...يجابيات اتفاق مكة  إعلى  "الحريري  بهية  مدينة صيدا، والنائب    

يجاد صـيغة مـشتركة تـشكل       على صعيد الوضع الفلسطيني في الساحة اللبنانية، والمحاوالت الجادة إل         
 ساعة سـيكون هنـاك لقـاء        48وخالل  . نيةمرجعية للفلسطينيين في لبنان تضم جميع الفصائل الفلسطي       

خ عباس زكي ممثل المنظمة في لبنان لدرس الورقة التي قـدمها التحـالف بهـذا                مشترك بيننا وبين األ   
   ".الشأن

حـديث وزيـر    اعتبرت فيـه     االنتفاضة، بياناً أمس     - أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح    من جهتها   
منيـة  جهزة األ عالقة وثيقة بـاأل   (لى فتح االنتفاضة وتربطها     إمي  المجموعة تنت "ن  أالداخلية اللبناني عن    

من لبنان  أحرصها الشديد على    " مؤكدة   ." وافتراءات يدعو لألسف الشديد لما حمله من مغالطات      ) السورية
  ".هلي في ربوعهوسالمته، وعلى السلم األ

فتح في الجنـوب خالـد      أمين سر حركة    :  أن فادي البردان عن مراسلها    15/3/2007المستقبل  ونقلت  
 عنصراً تقريباً من عناصر منظمة فتح اإلسالم يتواجدون في مخـيم            150 أن هناك    صحيفةعارف أبلغ ال  

إن هؤالء العناصر من جنسيات مختلفة منها السورية واألردنية مثالً، فيما ال يـشكل              ": نهر البارد، وقال  
وهم ال يتجاوزون سبعة عناصـر علـى         في المئة من مجموع عناصرها،       5الفلسطينيون سوى أقل من     

 وجزم  .وأكد عارف عدم تواجد هذه المنظمة في أي من المخيمات الفلسطينية األخرى في لبنان              ."األكثر
ال : عارف بأن هناك قراراً فلسطينياً بعدم السماح لهم بالتواجد في أي من المخيمات الفلسطينية، أضـاف               

اً مع السلطات اللبنانية، كاشفاً أن اتصاالت لبنانيـة فلـسطينية       بد من حسم هذه المسألة وهذا يتطلب تنسيق       
 .تجري في هذا اإلطار

  
  "فينوغراد" إلبعاد االنظار عن تقرير هااولمرت قد يقر ولحماس "ضربة استباقية" بـةطالبم .20

دعت مجموعة مـن     :القدس المحتلة عن مراسلها وديع عواودة      من 15/3/2007الخليج اإلماراتية    قالت
اسيين اإلسرائيليين إلى اجتياح قطاع غزة من أجل ما وصفوه بالضربة االستباقية لحركـة حمـاس،                السي

 طنـاً مـن     31يوفال ديسكين حول مزاعم عن تهريب       ) الشاباك(وكان هؤالء يعقبون على أقوال رئيس       
 ويوفـال   )المفـدال (ودعا النائبان تسفي هنـدل       .2006المواد التفجيرية من سيناء الى غزة خالل العام         

في تصريحات لإلذاعة العامة الحكومة االسرائيلية لشن حملة واسعة النطـاق بهـدف             ) ليكود(شطاينتس  
واتهم شطاينتس الرئيس عباس وحركة حماس بتقاسـم األدوار         . تطهير القطاع وتفكيك بنى اإلرهاب فيه     

اتها إنه متخوف جدا من امتالك      لإلذاعة ذ )  االتحاد القومي   المفدال(وقال أيفي أيتام     .بينهما ضد إسرائيل  
كما أن تأكيد رئيس الشاباك بأن حماس والحركـة اإلسـالمية فـي             : وأضاف. حماس لقدرات حزب اهللا   

من جانبه عقب النائـب اليـساري يوسـي بلـين            .إسرائيل هما شقيقتان ينبغي أن يزعزع كل واحد منا        
إلى أن الحل لهذا الخطر يكمن بالبحث       على تحذيرات ديسكين حيال تعاظم قوة حماس باإلشارة         ) ميرتس(

  .عن أفق سياسي
ال يستبعد معلقون أن يحاول :  أسعد تلحمي عن مراسلهاالناصرة من 15/3/2007 الحياة وذكرت

اولمرت، عمل شيء ما للخروج من الشلل الذي يلفه وحكومته، مثل إطالق مبادرة سياسية جريئة تحرف 
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يا الفساد، أو الخوض بجدية في مبادرة السالم العربية، أو األبصار عن ورطته في الحرب أو في قضا
، وهو ما "القسام"إطالق يد الجيش لشن هجوم عسكري واسع على قطاع غزة بدعوى وقف قذائف 

لكن فيما يستبعد أن يجرؤ اولمرت على تحريك العملية السياسية  .تطالب به القيادة العسكرية منذ أشهر
ة التي ترفضها بصيغتها الحالية غالبية اإلسرائيليين، يبدو الخيار الثاني أقرب عبر بوابة المبادرة العربي

في هذا السياق أفاد  و.الى الواقع في دولة تتعطش لعمل عسكري خصوصاً بعد فشل الحرب على لبنان
المعلق العسكري في يديعوت أحرونوت المقرب من رئيس الحكومة، شمعون شيفر ان ثمة شعوراً لدى 

 من التقارير "ذهل"، مشيراً إلى ان اولمرت "مسألة وقت"ريبة من اولمرت بأن الحرب على غزة أوساط ق
 وحفر األنفاق "حماس"التي قدمها قادة الجيش أثناء جولته أول من أمس قرب الحدود مع غزة حول تسلح 

ران للتدريب لتهريب السالح فضال عن التقارير االستخبارية عن ايفاد مئات من عناصر الحركة إلى اي
  ."ما يعزز االعتقاد بأن الحرب المقبلة حتمية تنتظر فقط تحديد موعدها"العسكري 

  
   خالل شهرينة أولمرتيتوقعون استقال" كديما"مسؤولون في  .21

 صـحيفة   ما نـشرته  : القدس المحتلة حسن مواسي   نقالً عن مراسلها في       15/3/2007 المستقبل   نشرت
يجب االستعداد إلمكانية   "قولهم في محادثات مغلقة إنه      " كاديما"اراً في   عن مسؤولين كب  نقالً  أمس،   هآرتس

وقد بدأ مسؤولو الحزب بالفعل فـي دراسـة         ". أن يضطر رئيس الحكومة، أيهود أولمرت، إلى االستقالة       
وذكرت الصحيفة أن النظام الـداخلي ال يتـيح          .النظام الداخلي للحزب استعداداً إلمكانية استقالة أولمرت      

لة رئيس الحزب، إال أنه يتيح للكتلة البرلمانية ذلك في حال لم يتمكن الرئيس من القيام بمهامه، حيـث                   إقا
.  على رئيس يقوم باألعمال لمدة شهرين بعد استقالة اولمرت حتى إجراء انتخابات تمهيدية              الكتلة تصادق

ومن المقـرر    .نتخابات التمهيدية كما يحدد هذا النظام أن القائم بأعمال الرئيس ال يستطيع التنافس في اال            
ونقل عن أحد كبار المـسؤولين      . وسط تصاعد التوترات في داخل الحزب     " كديما"أن يجتمع اليوم مجلس     

، مشيراً الى أنه حتى لو لـم يقـدم أولمـرت            "ديماابدأت اليوم معركة الوريث الجديد لزعيم ك      "فيه قوله   
  ".ه بمواصلة تحطيم الحزبال يسمح ل"استقالته، فهناك في داخل الحزب من 

وجاء في الصحيفة أيضاً أن هناك أسمان مطروحان بقوه لخالفة أولمرت الى حين إجـراء االنتخابـات                 
ـ              ، بوصـفهما   زالمقبلة، هما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني والقائم بأعمال رئيس الحكومة شـمعون بيري

بنيامين " الليكود"ن محاوالت زعيم حزب     م" كاديما"ويخشى زعماء   . قادران على قيادة الحزب في أزمته     
 عضواً في الكنيـست، مـن       61ليشكل غالبية تصل إلى     " الليكود"نتنياهو تمزيق حزبهم بضم رفاقهم الى       

  .أجل الوصول الى منصب رئيس الحكومة من دون انتخابات
ـ  :  أسعد تلحمي   عن الناصرة من 15/3/2007 الحيـاة    وأضافت أن مـن  يقر قادة األحزاب والمعلقون، ب

 لصدور تقرير لجنة فينوغراد، أو هل سيشكل حقا كرة ثلـج            "اليوم التالي "السابق ألوانه توقع ما سيحمله      
وثمة من يرى ان اولمرت سيواصل الجلوس على         .متدحرجة، أم ينجح اولمرت في امتصاص الصدمات      

، قانوناً وعليـه لـيس      فتوصيات اللجنة ليست ملزمة   . كرسيه حتى لو دعته لجنة فينوغراد إلى االستقالة       
 .الولمرت ما يخشاه من ردة الفعل الشعبية بعد أن وصلت شعبيته إلى حضيض لم يعرفه أي من أسالفه                 

فاألنظار تتجه إلى ما يخطط له زعيم ليكود بنيامين نتانياهو،          . واولمرت ليس الالعب الوحيد على الساحة     
ويشعر انه بات على مسافة مرمى عصا مـن         الذي يتصرف في األشهر األخيرة كرئيس للحكومة المقبلة         

ويستند نتانياهو في سلوكه إلى استطالعات الرأي التـي توجتـه           . 1999أبواب المكتب الذي غادره عام      
وحزبه للفوز في االنتخابات البرلمانية المقبلة، لكن تقديم موعد هذه االنتخابات متعلق بـسائر األحـزاب                

  .دة ولم يمض على األخيرة عام واحدالتي تبدو غير متحمسة النتخابات جدي
 كبير المحللين   هيقولما  : برهوم جرايسي  عن مراسلها    الناصرة من  15/3/2007الغد األردنية    وأوردت

إن البيان المختصر الذي نشرته     "،  "هآرتس"العسكريين في اسرائيل، زئيف شيف، في مقال له في صحيفة           
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س الحكومة ووزير الدفاع ورئيس األركان المستقيل حـين         لجنة فينوغراد ال يتضمن رسالة ايجابية لرئي      
إن ثالثيتهم تظهر كوحدة واحـدة،      " كاتبا،   )شيف(ويتابع   ".يجري الحديث عن استنتاجات شخصية عنهم     

ومن الصعب االعتقاد أن يتلقى رئيس الحكومة المديح على ادارة الحرب، بينما توجه للباقي انتقـادات،                
وبشأن المصير السياسي الولمرت،     ".ن الثالثة في سفينة واحدة في نظر اللجنة       ولهذا فإن االستنتاج هو أ    

إن رئيس الحكومة يبدي في االيام األخيرة الكثير مـن          "فقد كتب المحلل السياسي في هآرتس ألوف بن،         
وهو يعمل الكثير، فيما مكتبه يكثر من البيانات الصحافية، ولكن كل هذا الجهـد هـو كالـسير                  .. الجهد

، يوفـال كـارني، إن الطريـق        "يـديعوت أحرنـوت   "ويرى المحلل السياسي في صحيفة       ".كانك عد م"
إن الحلبة السياسية تعيش في واقـع األوهـام،         "لالنتخابات البرلمانية ال يزال طويال، وجاء في مقال له،          

أقرب الـى   فاالئتالف الحكومي قوي وثابت، ولكن التأييد الشعبي له         : وأولمرت يتحرك في ظل تناقضات    
  ".الصفر

  
  أولمرت بات متعبا ومزعجا لإلدارة األميركية: مصادر في القدس .22

بـات متعبـا ومزعجـا لـالدارة     "كشفت مصادر سياسية في القدس ان رئيس الوزراء، ايهود أولمرت،     
األميركية، ليس فقط بسبب وضعه الضعيف في اسرائيل فحسب، بل بسبب تعامله الفظ مـع الواليـات                 

وقالت هذه المصادر، التي اعتمدت على تسريبات يقـال انهـا            ."خله غير الالئق في شؤونها    المتحدة وتد 
مقصودة، من السفارة األميركية في تل أبيب ومن عدة مرافق في االدارة في واشنطن، ان أولمـرت ال                   

مح بأن  يتورع عن إسماع انتقادات للسياسة األميركية في العراق ويسخر من هذه السياسة تجاه ايران ويل              
وبلـغ  . االدارة األميركية فقدت تأثيرها في العالم العربي ويهدد مسؤولين أميركيين بـاللوبي اليهـودي             

حين انتقد السياسة األميركية بشكل موارب في خطابـه الموجـه الـى مـؤتمر               , الذروة، أول من أمس   
  .المنظمات اليهودية االميركية

  15/3/2007الشرق األوسط 
  

  طلبت المالية وسلّمني الدفاع : بيرتس يكذّب أولمرت .23
أبلغ وزير الدفاع عمير بيرتس لجنة فينوغراد، أن رئيس الوزراء أولمرت رفض تلبية طلبه تولي حقيبة                

وكانت هـآرتس قـد     . المالية وعرض عليه منصب وزير الدفاع، مقراً بأنه أخطأ عندما وافق على ذلك            
د إنه لم يتدخل في تعيين بيرتس في وزارة الـدفاع،           ذكرت أن أولمرت قال في إفادته أمام لجنة فينوغرا        

وتابع بيـرتس   . يرتس هو الذي قرر ذلك بحكم االئتالف بين الطرفين        ب الذي يترأسه    "العمل"وإنما حزب   
قبل حقيبة الدفاع عن طيب خاطر، ومن منطلق إدراك سياسي وشخصي أنـه مناسـب               "أثناء إفادته أنه    

 نشير إلى أن كل شخص، سواء تمتع بخلفية عـسكرية أو مـن              للمنصب، لكن في موازاة ذلك يجب أن      
ولفت الى أن الحرب اندلعت بعد وقت قصير من         . "دونها، يحتاج الى شهور لإلحاطة بسبل القيام بمهامه       

توليه المنصب، موضحاً أنه فعل كل شيء من أجل التشاور مع قيادة الجيش قبل الحرب وبعدها، ليتمكن                 
من المناسب أن يعين في إسرائيل وزير يحمل رؤية شعبية ومدنية واسعة، كما             " أضاف. من القيام بمهامه  

ولكن، بعد فـوات األوان، فـإن العبـرة         . هي الحال في الدول الغربية، وليس شرطاً أن يكون عسكرياً         
 في وزارة   "المحزنة هي أن إسرائيل ليست مثل الدول الغربية ويتوجب تعيين شخص لديه خلفية عسكرية             

) والرد على الخبر  (ال أساس من الصحة لما نشر       "شر، موضحاً أنه    غير أن مكتب بيرتس نفى ما ُ      . الدفاع
  ."سلبي بقوة

  15/3/2007السفير 
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 تعامل مع كل من الفلسطينيين ولبنان وسوريا وإيرانل ليةإسرائيل خريطة طريق .24
ريطة طريق لتعاملها مع كل وضعت إسرائيل ما أسمته خ: عبدالرؤوف أرناؤوط: رام اهللا، القدس المحتلة

وزعمت وثيقة نشرتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن الصراع . من الفلسطينيين ولبنان وسوريا وإيران
في المنطقة بات بين الذين يؤمنون بالتسامح والتعايش، والذين يرفضون شرعية أية أيديولوجية أو 

صراع في منطقة الشرق األوسط حالياً مقسماً مصلحة غير أيديولوجيتهم ومصلحتهم، نافية أن يكون ال
 .بين اإلسرائيليين والعرب

إقامة دولة "وحول الصراع مع الفلسطينيين، قالت المذكرة إن إسرائيل ملتزمة بحل الدولتين، وبـ
فلسطينية تكون وطنا للشعب الفلسطيني تنبذ اإلرهاب والعنف والتحريض نبذا تاما، وتعيش إلى جانب 

مما يؤسف له أن اآلمال في تحقيق حل الدولتين بموجب : "أضافت". الم وأمن حقيقيينإسرائيل في س
 .خريطة الطريق تعرضت إلى نكسة خطيرة مع تولي منظمة حماس مقاليد الحكم في السلطة الفلسطينية

في أعقاب االتفاق الذي تم التوصل إليه في مكة بين فتح وحماس حول تشكيل حكومة "واعتبرت أنه 
وطنية، أصبح ضروريا أن يواصل المجتمع الدولي إصراره على االستيفاء التام والكامل لهذه وحدة 
فهذه المطالب ليست عقبة في طريق السالم بل من المقومات األساسية إلحالل السالم ولذلك . المبادئ

ي يجب أال تكون موضع مفاوضات أو صياغة غامضة مبهمة، ويجب الوفاء بها وبالكامل من قبل أ
 .حكومة فلسطينية يتم تشكيلها لتحظى األخيرة بالشرعية والتعاون من جانب المجتمع الدولي

عندما يرفض المجتمع الدولي إضفاء صبغة الشرعية لحكومة أو منظمة ترفض هذه المبادئ "وقالت 
، ويسهل األساسية من أجل التوصل إلى السالم، فإنه بذلك يعزز مكانة المعتدلين في المجتمع الفلسطيني

إن قدرة إسرائيل على التعاون "وأضافت  ".الجهود لتعاون مثمر بين إسرائيل والمعتدلين الفلسطينيين
وإحراز تقدم مع المعتدلين الفلسطينيين، مناطة وبشكل وثيق بمواصلة المجتمع الدولي لرفضه إضفاء 

لتطبيق الكامل لمبادئ الرباعية صبغة الشرعية ألية حكومة يتم تشكيلها في السلطة الفلسطينية تخفق في ا
الدولية؛ وستتأثر هذه القدرة تأثرا كبيرا أيضا على مدى استعداد المعتدلين الفلسطينيين إلظهار التزامهم 

ويتوجب أن يشمل ذلك بذل جهود لتأمين إطالق سراح العريف جلعاد شاليت، . بمبادئ رباعية الدولية
ت اإلرهابية المستمرة، بما في ذلك وقف إطالق صواريخ الذي ما زال محتجزا، ووضع حد لالعتداءا

القسام على التجمعات السكنية اإلسرائيلية، ووقف تهريب األموال واألسلحة غير المشروعة إلى 
 .مجموعات فلسطينية إرهابية عبر الحدود ين مصر وغزة

 اهللا وتفكيكه تماشياً مع غياب أي خطوات ملموسة لنزع سالح حزب"وفيما يتعلق بلبنان تعتبر الوثيقة أن 
 والفشل في تطبيق حظر فعال على وصول األسلحة إلى حزب اهللا، 1701 و1559القرارين الدوليين 

األشهر األخيرة شهدت جهودا مكثفة "وأشارت إلى أن ". يعتبران سببين يدعوان إلى القلق بشكل خاص
 اللبنانية، بأسلحة تزوده بها -رية من قبل حزب اهللا إلعادة تسليح عناصره، خاصة عبر الحدود السو

إضافة إلى ذلك، بقيت عناصر حراس . 1701دمشق وطهران، وذلك من خالل انتهاك مباشر للقرار 
إن تكديس األسلحة : "وقالت". الثورة اإليرانية تنشط في لبنان، وتعمل بتعاون وثيق مع قوات حزب اهللا

تبر تحديا مباشرا من حزب اهللا وسوريا وإيران لدى حزب اهللا، كما اعترف بذلك ممثلوه جهارا، يع
 .للحكومة اللبنانية، وللمجتمع الدولي ولقوات اليونيفيل

، مستدركة "إسرائيل ملتزمة بالسالم مع جميع جيرانها، ومنهم سوريا"وحول سوريا تؤكد الوثيقة أن 
فسياسة . ا واستراتيجيافشلت دمشق حتى اآلن في البرهنة على أنها قد اتخذت من السالم خيارا حقيقي"

سوريا وأفعالها في مجاالت متنوعة، تظهر باستمرار أنها تدفع باتجاه أجندة راديكالية تزعزع استقرار 
سبب مركزي لعدم " وتعتبر الوثيقة أن سوريا هي. المنطقة، مما يتناقض مع تصريحاتها المعلنة

هابية عديدة، منها منظمة الجهاد اإلسالمي االستقرار في لبنان وأنها تتباهى باستضافة ودعم منظمات إر
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ومنظمة حماس الفلسطينيتين، إضافة إلى دورها في زعزعة االستقرار في العراق، عبر دعمها للقوى 
  .الراديكالية بتحالفها الوثيق مع طهران

ى وفيما يخص إيران، اعتبرت الوثيقة أن النظام الراديكالي في طهران، يشكل خطرا استراتيجيا ليس عل
تتوقع إسرائيل من "وقالت  ".إسرائيل وغيرها من دول المنطقة فحسب، بل على قيم العالم الديموقراطي

المجتمع الدولي أن يستخدم كل ما يتوافر من األدوات الموجودة في جعبته الدبلوماسية من أجل حمل 
وضع حد للتهديد الذي توجهه القيادة اإليرانية على تغيير سياستها فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي، و

  ."سياساتها وتصرفاتها للمنطقة
 15/3/2007الوطن السعودية 

  
  وزير إسرائيلي يطالب حكومته بالتفاوض حول المبادرة العربية .25

طالب وزير اإلسكان في الحكومة اإلسرائيلية مئير شطريت، رئيس الوزراء ايهود أولمرت باتخاذ مبادرة              
استعداد اسرائيل للتفاوض مع العالم العربي والمملكة العربية السعودية في          سياسية شجاعة واالعالن عن     

وقال شـطريت،    .مقدمته، حول مبادرة السالم العربية لتحقيق سالم شامل مع الفلسطينيين وسائر العرب           
ت الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية الى وفد عن قيادة اللجنة اليهودية األميركية، انه وأولمرت وعشرا               

ألوف اإلسرائيليين انسحبوا من حزب الليكود في حينه بقيادة رئيس الحزب أرييـل شـارون وأسـسوا                 
لكن ما حدث بعـد غيـاب       . ، بهدف بناء األمل للشعب في اسرائيل واالنعطاف نحو عملية سالم          "كديما"

ينيين تـصل   شارون وتولي أولمرت المسؤولية هو ان األمل يضيع والسالم يبتعد والمحادثات مع الفلسط            
وحذر من ان االسـتمرار     . الى طريق موصود والجمهور يفقد ثقته بهذه القيادة ويعود الى أحضان اليمين           

  . وانهيار االستقرار والتدهور بالمنطقة الى كوارث أمنية جديدة"كديما"في هذا النهج سيؤدي الى تفكك 
  15/3/2007الشرق األوسط 

  
   للواقع194رار  مالءمة قيجب ":العربية"قناة ل ليفني .26

تسيبي ليفني في لقاء صحفي مع موقع صحيفة يديعوت أحرونـوت، أن المبـادرة               قالت وزيرة الخارجية  
السعودية هي أساس للتفاوض وتشمل عناصر إيجابية، ولكنها ليست مبادرة يتوجب على إسرائيل الـرد               

، معتبرة أن   "فيها نقاط إيجابية  "دية  العربية قالت إن المبادرة السعو    "وفي حديث مع قناة     . عليها بنعم أو ال   
وتابعـت   . ويجب مالءمته للواقع الجديـد     1948 الذي يتحدث عن عودة الالجئين، اتخذ عام         194قرار  

 والذي تـضمن بنـدا      2002هناك نقاط إشكالية في قرار مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت عام              "
 إسرائيل كوطن قـومي للـشعب اليهـودي         -الدولتينإسرائيل تبنت رؤية    :" وأردفت". خاصا بالالجئين 

 في المناطق وهؤالء الذي غـادروا،       -وفلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده        
  ".حل الدولتين يوفر حال لالجئين

ر التطبيع قـاد  . طبعوا العالقات اآلن  : " وحثت ليفني الدول العربية إلى تطبيع العالقات مع إسرائيل قائلة         
إسرائيل تبنت خارطة الطريق والتي تتحدث عن دولة فلسطينية         . على تغيير األوضاع على أرض الواقع     

واعترضت ليفني على فكرة عقد مؤتمر دولي        ".في نهاية الطريق ولكن ذلك يبدأ بوقف اإلرهاب والعنف        
سيسعدنا أن نتلقى كـل     أؤمن بالحوار المباشر بين الطرفين و     : " لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني قائلة    

إسرائيل انسحبت مـن    : " مضيفة". اآلن نحن نتحاور فيما بيننا ولسنا بحاجة إلى وسطاء        . مساعدة دولية 
  ".قطاع غزة وحصلت بالمقابل على إرهاب

  15/3/2007 48عرب
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  منع تهريب السالح مفتاح االستقرار في الجنوب : إسرائيل .27
الدفاع عمير بيرتس، عقب لقائهما مع األمين العـام لألمـم           دعت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير       

المتحدة بان كي مون في نيويورك أمس، الى تشديد العقوبات على ايران والعمل علـى منـع تهريـب                   
وقالت ليفني بعد لقائها بان، انها ناقشت مع المسؤول الدولي الملـف االيرانـي              . "حزب اهللا "السالح الى   

 "حـزب اهللا  " في لبنان والجنود األسـرى لـدى         "اليونيفيل"سطيني ومهمة جنود    والصراع االسرائيلي الفل  
وفيما . "التحديات التي تواجهها اسرائيل   "والمقاومة الفلسطينية، اضافة الى جولة بان المقبلة في المنطقة و         

نـي  ، ركزت ليف  "منع تهريب االسلحة هو مفتاح المحافظة على االستقرار في جنوب لبنان          "أكد بيرتس ان    
. "من الواضح ان هدف االيرانيين هو الحصول علـى الـسالح النـووي            "على الملف االيراني قائلة انه      

ننتظر من مجلس األمن الدولي ان يصدر قـرارا ثانيـا           " للعقوبات، مضيفة    "التأثير الكبير "وشددت على   
  . "ةيوسع العقوبات على ايران ويشددها الن العالم ال يريد ان يتعايش مع ايران نووي

  15/3/2007السفير 
  

   "مدينة تحت خط المواجهة"مشروع قرار في الكنيست يعتبر سديروت  .28
طرح عدد من أعضاء الكنيست أمس قرار للتصويت عليه بالقراءة األولى يعتبر مدينة سديروت الواقعة               

ائيلية ورجحت اإلذاعة اإلسـر   . "مدينة تقع تحت خط المواجهة    "في منطقة النقب الغربي جنوب إسرائيل       
 من األعضاء أعربوا    80نقال عن مصادر في الكنيست أن يتم تمرير مشروع هذا القانون بالنظر إلى أن               

وذكرت اإلذاعة أن تكلفة اإلجراءات الخاصة بوضع مشروع هذا القرار موضع التنفيـذ             . عن تأييدهم له  
 مفعوله في بادئ األمـر      مضيفة أن القرار سيسري   )  مليون دوالر  250نحو  (تقدر بأكثر من مليار شيكل      

  . لمدة عام واحد ثم سيصبح ممكنا تمديد فترة سريانه لعام آخر
  15/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  الكنيست ال يعترف بإبادة األرمن  .29

 صوتاً مؤيداً، مذكرة    12 صوتاً معارضاً في مقابل      16 رفض البرلمان اإلسرائيلي أمس، بغالبية       :ا ف ب  
 المقبل، وتحمل اعترافاً ضـمنياً      إبريل/  نيسان 14لعالمي لذكرى إبادة األرمن في      تدعو إلى إحياء اليوم ا    

وقبل بدء عملية التصويت، اعتبر النائب مـن حـزب          . 1915بوقوع اإلبادة على أيدي األتراك في العام      
من واجب البرلمان اإلسرائيلي بوصـفه ممـثال        "ميريتس اليساري حاييم ارون، الذي أعد المذكرة، أنه         

هذا دين علينا للـشعب     "، مضيفاً   "شعب اليهودي، أن يعلن موقفه حول ضرورة االعتراف بإبادة األرمن         لل
  ."األرمني وألنفسنا أيضا

  15/3/2007السفير 
  

 اشكنازي يبرر إخفاقات العدوان .30
اعتبر رئيس اركان الجيش االسرائيلي جابي اشكنازي ان المـشكلة التـي            :  وديع عواودة   القدس المحتلة 

 الى اخفاقات الجيش االسرائيلي في اثناء الحرب العدوانية على لبنان تكمن في عدم القيام بتـدريبات                 ادت
ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن اشكنازي قوله        .لوحدات االحتياط، وليس في الوحدات القتالية النظامية      

 اصالح المشكالت وقـد     في اثناء ترحيبه بمجندين جدد في قاعدة عسكرية في تل ابيب امس نعمل على             
  .زدنا حجم التدريبات

  15/3/2007الخليج اإلماراتية 
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 عن الفشل في لبنان الجيش مسؤول وفقد األخالق" اإلسرائيلي" المجتمع : سابقانجنراالن .31
السابقان الجنراالن أمنـون ليبكـين شـاحاك         شن قائدا الجيش اإلسرائيلي   :  وديع عواودة   القدس المحتلة 

وفـي تـصريح    . ملة على قيادته الحالية، وحمالها مسؤولية فشل العدوان على لبنـان          وموشيه يعلون ح  
لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، قال شاحاك ان الجيش هو المسؤول األساسي عن الفشل في لبنان، ولفت إلى                

 وقـال قائـد    .واجب المستوى السياسي أيضا بتوجيه األسئلة الصعبة عشية المصادقة على البدء بالحرب           
 ان المجتمع الصهيوني فقد الهوية والقيم مشددا على سـيادة أزمـة             ،أركان الجيش السابق موشيه يعلون    

الهويـة  "مئيـر حـول     "وقال يعلون الذي كان يتحدث في محاضرة نظمها معهد          . اجتماعية خطيرة فيه  
دلت العمل الحقيقي    استب "اإلسرائيلية" في القدس المحتلة أمام طالب مستوطنين أمس ان القيادة           "واألخالق

وهاجم يعلون قيادة الجيش والمستوى السياسي وأشار       . ببالونات اختبار وحيل إعالمية سرعان ما تنطفئ      
إلى أن الجنود في ساحة الوغى تلقوا تعليمات متناقضة عدة مرات في اليوم ما أدخل الجيش بحالة فقدان                  

إذا لم تكن   "مه بفقدان الهوية واألخالق، وأضاف      ووجه يعلون انتقادات للمجتمع اإلسرائيلي واته     . التوازن
وتطرق إلى المواضيع الداخلية ولظاهرة الفـساد التـي         . "تعرف من أين جئت لن تعرف الى أين تذهب        

  .تقضم بأركان الجهاز السياسي أوال بأول الفتا إلى أنها تقلقه أكثر من التهديدات اإليرانية
  15/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   إسرائيلية غاضبة على تصريحات سوالنا في سورياردود فعل .32

صدرت بعض ردود الفعل اإلسرائيلية الغاضبة على تصريحات خافيير سوالنا، خالل مـؤتمر صـحفي               
نود أن نعمل بأقـصى     : "مشترك، عقد في دمشق، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم التي قال فيها            

اليميني المتطـرف،    ."1967ادت األرض التي احتلت عام      جهد ممكن لكي نرى بالدكم سوريا وقد استع       
وبرأيـه  ". جزء ال يتجزأ من إسرائيل وضروري ألمن وحماية إسرائيل        "يسرائيل كاتس قال أن الجوالن      

بدل أن يضغط سوالنا على إسرائيل فليركز جهوده للضغط علـى الـرئيس الـسوري لوقـف دعمـه                   "
رك زيارة سوالنا لدمشق وعبل عن أمله في أن يـؤدي           رئيس حزب ميرتس، يوسي بيلين با      ".لإلرهاب

  .ذلك إلى تجدد المفاوضات اإلسرائيلية السورية
تصريحات سوالنا ال تتفق مع مـا       : " تصريحات سوالنا قائال  ) العمل(وانتقد عضو الكنيست أوفير بينيس    

 أن يطلـب    مـن المفـضل   : وزاد". قاله قبل عدة أشهر، حيث ندد بشدة بالسياسة الخارجيـة الـسورية           
األوروبيون من سوريا قطع العالقات مع الجهات اإلرهابية قبل أن يمنحوا وعودا بإعطاء هضبة الجوالن               

  ".لسوريا
انهيار سياسي كلي فبعد أن قررت أوروبا       "أن تصريحات سوالنا تدل على      ) ليكود(واعتبر سيلفان شالوم،  

وذلك يعتبر تطورا خطيرا ومقلقا يتطلـب       . رياالحوار مع حماس، تعلن اليوم تأييدها لتسليم الجوالن لسو        
إعـادة هـضبة    ): "ميـرتس (وقال عضو الكنيست أفشالوم فيالن     ".استعدادا طارئا من أجل وقف االنهيار     

حل مشكلة لبنان ونـزع سـالح       : الجوالن ستكون مقابل اتفاقية سالم شاملة تتضمن ثالثة أمور أساسية         
أعتقد أن معظم اإلسرائيليين    . وفتح السفارات والحدود  . الحجعل المنطقة منزوعة الس   . حزب اهللا وحماس  

  "سيؤيدون هذه التسوية
  15/3/2007 48عرب

  
  عاما50ً ألمانية بقيت سراً -صفقة أسلحة إسرائيلية  .33

 في أرشيف "وثائق سرية للغاية"سمحت السلطات اإلسرائيلية أخيراً بالكشف عن :  فراس خطيب-حيفا 
ت عام "صفقة"ن تفاصيل الجيش اإلسرائيلي، تتضمة، 1956 تمة واأللمانيبين الحكومتين اإلسرائيلي ،

 إلى الجانب األلماني في أكثر الفترات حساسية "عوزي" ألف رشّاش إسرائيلي من نوع 35قضت ببيع 
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 الوثائق وقتها تكتّم "سرية"وحكَمت  ."المحرقة اليهودية"بين الدولتين، جاءت قبل مرور عقد على 
مسؤولين اإلسرائيليين، رغم قيام صحف ألمانية بتداول إحداثياتها، في ظّل تصميم رئيس الوزراء ال

 اإلسرائيلي في حينها، ديفيد بن غوريون، على تقوية العالقات بين تل أبيب وبرلين على اعتبار أن
إسرائيل حصلت على "شمعون بيريز، الذي كشف أن  وبرر ."ألمانيا عدوة األمس، والعرب أعداء اليوم"

 بقوله إن إسرائيل أرادت ان تكون "الصفقة"، في حديث إلى القناة العاشرة، "الصاروخ األول من ألمانيا
السبيل الوحيد إلدخال " بمثابة السالح التقليدي لدول حلف شمال األطلسي، مشيراً إلى أن "عوزي"بندقية 

نيا ألن باقي الدولة امتلكت في حينه أسلحة من نوع كان عن طريق ألما) الحلف(األسلحة إلى هناك 
 ."آخر

  15/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  تقترح سنة سجن لكل مبشّر دينّي"شاس" .34
 اقتراح قانون جديداً ينص على فرض عقوبة بالسجن لمدة عام على المبشّرين الذين "شاس"قدم حزب 

عليمات أصدرها الزعيم الروحي للحزب الحاخام يدعون الناس إلى تغيير ديانتهم، وذلك بناء على ت
ال مفر من تبنّي تنظيم لمنع عمليات التبشير واإلغراء "وجاء في اقتراح القانون أنه  .عوفاديا يوسف

 ."بهدف تغيير الدين، سواء كان موجهاً إلى قاصرين أو راشدين، وبالتالي المنع التام للتبشير واإلغراء
انون الحالي ال يردع المبشّرين رغم أن شكاوى كثيرة قدمت للشرطة، حيث أن الق» شاس«ويعتبرون في 

من يعاني أساساً من هذه الظاهرة هم ط أن "شاس"ورأى حزب  .تحول عدد قليل منها الى لوائح اتهام
السكان الضعفاء، وكثير منهم من أبناء الطائفة اإلثيوبية أو المهاجرين الجدد، الذين يتم إغراؤهم بسبب 

  ."تهم، لتغيير دينهمأزم
  15/3/2007األخبار اللبنانية 

  
   آالف إسرائيلي يحاولون االنتحار في كل سنةأربعة .35

 ألف حالة الحاق االذى بالذات منها حوالي أربعة آالف محاولة انتحار،            25تقع في اسرائيل سنويا حوالي      
بيـب، ان ظـاهرة     وجاء في بحث علمي أجري خصيصا، في جامعـة تـل ا           .  منها بالموت  400تنتهي  

االنتحار في اسرائيل باتت فتاكة فعال في المجتمع، حيث ان نسبة االنتحار تبلغ ثالثة اضـعاف معـدل                   
االنتحارات في العالم الغربي، وهي تضاهي نسبة القتلى في حوادث الطـرق وحـوادث المـوت فـي                  

على نسبة انتحار فـي     وقال البحث ان أ   . وتنتشر في صفوف الجيش والمدنيين من كل األجيال       . الحروب
عن المعدل العام، ففي حـين      % 70اسرائيل تنتشر بين يهود اثيوبيا، خصوصا الشباب منهم، اذ تزيد بـ            

  .25 وفي صفوف اإلثيوبيين14.8 ألف ، تبلغ بين الشباب 100 بين 8تبلغ النسبة العامة 
  15/3/2007الشرق األوسط 

  
  نهيارسياسة المطاط تمنع اال..  اإلسرائيلياالقتصاد .36

يحتل االقتصاد اإلسرائيلي المرتبة السادسة بين اقتصادات المنطقة بعد تركيا : محمد حافظ عبد المجيد
ويأتي في المرتبة الرابعة إقليميا وفقا للناتج القومي المحسوب  .وإيران ومصر والسعودية والجزائر

لكنه يأتي في المرتبة . 2005ا عام  مليار123.7بالدوالر، فبلغ الناتج القومي اإلجمالي اإلسرائيلي نحو 
األولى من ناحية تقدمه؛ حيث يعتبر في الوقت الراهن اقتصادا صناعيا متقدما بالفعل بالمقارنة بعدد 

 ألف دوالر، وذلك طبقا لما أورده تقرير 16.5السكان، ويبلغ نصيب الفرد اإلسرائيلي من الدخل القومي 
ر عن مركز األهرام بمصر، ومن ثم أصبح صندوق النقد  الصاد2006االتجاهات االقتصادية لعام 
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الدولي يدرج إسرائيل ضمن مجموعة الدول الصناعية المتقدمة، وهو الوضع الذي لم تبلغه أي دولة 
  .عربية حتى اآلن

  ركائز االقتصاد اإلسرائيلي
 عاما 57دى وللوصول لهذه المكانة استند االقتصاد اإلسرائيلي على مجموعة من الركائز، فعلى م 

تمكنت إسرائيل من إكمال بناء هيكلها االقتصادي بتنفيذ مخططاتها الزراعية والصناعية والسياحية، وهي 
وتمتلك إسرائيل سوقا متقدما في صناعة التكنولوجيا،  .التي تمثل أسهم االقتصاد اإلسرائيلي المتقدم عالميا

بوب، والمعدات العسكرية، وحققت االكتفاء الذاتي وتتمثل أهم وارداتها من الخارج في النفط الخام، والح
المعدات التكنولوجية الحديثة، والماس، والمنتجات : في اإلنتاج الغذائي باستثناء الحبوب، وأهم صادراتها

  .الزراعية
  أزمات ونهوض 

وعلى الرغم من إيجابية هذه المؤشرات فإن االقتصاد اإلسرائيلي تأثر باضطراب األوضاع السياسية 
 من جانب، وأحداث الحادي عشر 2000واألمنية في المنطقة؛ بسبب اندالع االنتفاضة الفلسطينية عام 

ر لقيام إسرائيل في تلك األثناء بإجراءات تنظيمية تحول ا من جانب آخر، ولكنه لم ينهأيلول/ من سبتمبر
   .دون ذلك

  ر االقتصاد؟الماذا لم ينه
 تحمل الصدمات بالطريقة المطاطية التي ذكرناها سابقا، وتنفيذ ولم يكن االقتصاد اإلسرائيلي ليستطيع

  :برامجه للنهوض، لوال توفر العديد من العوامل في هيكلته وتركيبته االقتصادية، وهي
امتالكه للبنية التأسيسية السليمة لالقتصاد الصناعي التي أتيحت له عبر حقب زمنية متوازية مع  - 1 

  .لية ذاتهتطور عمر الدولة اإلسرائي
حفاظ العلماء المهاجرين اليهود على عالقات وثيقة مع مراكز التعليم والمؤسسات األمريكية  - 2 

  .واألوروبية العالية التخصص التي كانوا مرتبطين بها قبل هجرتهم إلسرائيل
  .تمكنه من استيعاب وتطبيق أحدث اإلنجازات التكنولوجية التي توصل إليها العالم -  3 
لدعم والتمويل الدولي الذي تلقته إسرائيل من يهود العالم، والتعويضات التي حصلت عليها من ا - 4 

، وهو ما كان له أعمق األثر على أوضاعها االقتصادية؛ ألنها قُدمت 1965 -1953ألمانيا في الفترة من 
  .لها في فترة زمنية لم يكن يهدد إسرائيل فيها أي خطر جدي

 تتلقاها بطريقة عملية، -وما زالت-أمين المساعدات والقروض التي كانت قيام إسرائيل بت - 5  
بتوجيهها لبناء رأس المال التحتي، فقامت بتحسين الزراعة وميكنتها وتحديثها لتوفير السلع الغذائية 

وعلى صعيد الصناعة قامت . باعتبارها سلعا إستراتيجية، فوصلت الزراعة اإلسرائيلية إلى درجة عالمية
مين خططها إنشاء عشرات اآلالف من المصانع وتجهيزها بأفضل وأحدث اآلالت، وأتاحت بتض

تسهيالت كبيرة ألصحابها في عمليات االستبدال واإلحالل والتجديد، واستعمال ما هو أحدث، في محاولة 
لتي المتالك أفضل أدوات اإلنتاج وأحدثها، ويظهر ذلك حاليا في الصناعات التكنولوجية والعسكرية ا

  .تحتل مكانة عالمية
: من المساعدات التي تتلقاها في أوجه قابلة لالسترداد، أي% 70استغالل إسرائيل نسبة  - 6  

  .مصروفات قيمتها المالية ثابتة لمدى زمني طويل
اعتماد إسرائيل على عالقاتها االقتصادية الدولية، ومن ثم لم تعول بشكل أساسي على عالقاتها  -  7 

  .ة المحلية والجغرافيةاالقتصادي
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 21 أن يحتل المرتبة الـ-رغم ما يتعرض له االقتصاد اإلسرائيلي من أزمات-ولذلك لم يكن غريبا  
 . دولة مصدرة للسلع العالية التكنولوجيا25بين أكبر 

 
 12/3/2007إسالم أون الين 

  
   فلسطينيين في العراق خالل الشهر الماضي8ؤكد مقتل ي يفلسطينتقرير  .37

وزارة شؤون الالجئين الفلـسطينيين أكـد،        أن تقريرا ل   :غزة من   14/3/2007  قدس برس  ت وكالة ذكر
 الجئـين  8، أدت إلى استشهاد  خالل الشهر الماضي هجوما عنيفا31تعرض الفلسطينيين في العراق لـ      

 جـرى   فلسطينيين قتلوا على أيدي الميليشيات والقوات األمريكية والعراقية في حوادث مختلفـة، فيمـا             
 فلسطينيا، تم اإلفراج عن اثنين منهم وعثر على جثث أثنين آخرين، فيمـا ال               15اختطاف ما ال يقل عن      

وأوضح أن عدد المهجرين من منازلهم والفارين إلـى مخيمـات الـشتات              .يزال مصير الباقين مجهول   
 517ذاً ألكثـر مـن    مالالذي أصبح الجئا على األقل، معظمهم توجه إلى مخيم الوليد،       136الجديدة بلغ   

نه ال يمكن حصر كل االعتداءات التي يتعرض لهـا الفلـسطينيون فـي         أوأكد التقرير،    .الجئ فلسطيني 
وناشدت الوزارة الحكومتين الـسورية واألردنيـة        .العراق، ألن كثيراً منها ال يصل إلى وسائل اإلعالم        

، مشيرة إلـى    همان قرب حدودها إلى أراضي    لسماح بدخول الالجئين الفارين من العراق والالجئين العالقي       ا
  .ذلكأنها تجري اتصاالت متواصلة من أجل تسهيل 

أدانـا  محمود عباس وإسماعيل هنية     أن  : من رام اهللا نقال عن وكاالت      15/3/2007 المستقبل   وأضافت
 نالمـسؤولي  اوناشـد  .امس، عمليات القتل والذبح التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في العـراق           

 والمرجعيات الدينية، تحمل مسؤولياتهم والتدخل بسرعة وحمايـة أبنـاء الجاليـة الفلـسطينية               ينالعراقي
 المفتي العام للقدس والـديار الفلـسطينية،         كما طالب  . إلى حين عودتهم إلى ديارهم      العراق ضيوف في ال

ى وطنهم، وكـذلك اسـتقبالهم      جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، بالعمل على إعادة الفلسطينيين إل         
  .وفتح الحدود لهم، ليتمكنوا من النجاة بأرواحهم وأمالكهم، وتقديم يد العون والمساعدة لهم

 
  في بغدادوعشرات الجرحى والمختطفين  الجئين فلسطينيين4استشهاد  .38

شيات وزارة أفادت مصادر الالجئين الفلسطينيين في العراق أن عدد شهداء الهجوم المتصاعد لملي :بغداد
الداخلية العراقية على حي البلديات في بغداد، ارتفع إلى أربعة، إلى جانب عشرات الجرحى 

 ألف فلسطيني، 15 نحو همجمع الذي يقطنالن ميليشيات مغاوير الداخلية تحاصر ذكرت أو. والمختطفين
شيرة إلى أن مئات وتقوم بقصف المباني السكنية، وتطلق النار على كل إنسان يتحرك خارج منزله، م

ن  كما أ.العناصر المسلحة تقوم باقتحام المنازل واختطاف الرجال وتخريب المساكن، دون سابق إنذار
عدداً من الالجئين أصيبوا بجراح، ويواجهون صعوبة بالغة في الحصول على اإلسعافات الالزمة بسبب 

 . الحصار المفروض
  14/3/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
    إسرائيل قتلت فلسطينية وأجبرت نساء على رفع النقاب خالل شباط: تقرير .39

أكد تقرير صادر عن مركز إعالم المرأة في وزارة اإلعالم الفلسطينية، تصاعد حدة االنتهاكـات                :غزة
حيث استشهدت مسنة، وأصيب عـدد      خالل شهر شباط الماضي،     اإلسرائيلية، ضد النساء الفلسطينيات،     

إلـى أن    ولفت .ةلضرب على يد قوات االحتالل في مناطق متفرقة من الضفة الغربي          آخر بعد تعرضهن ل   
جنود االحتالل احتجاجاً على األعمال     مع  وبشكل ملحوظ في المواجهات العنيفة      شاركت  المرأة الفلسطينية   

كما استعرض التقرير، حاالت للنساء تعرضن للقتـل واالعتقـال مـن قبـل القـوات                 .في تلة المغاربة  
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الحاجز العسكري عند جسر حلحول حاولوا االعتـداء علـى          على  جنود االحتالل   وذكر أن    .سرائيليةاإل
سبق أن قام الجنود على الحـواجز       شدد على أنه     كما   .السيدات الالتي رفضن رفع النقاب عن وجوههن      

ظـاهرين   ما أثار حفيظة األهالي أثناء توجه عشرات المت        ، وجوههن نبإجبار النسوة على نزع النقاب ع     
  .نحو الجدار على أراضي قرية بلعين

  14/3/2007 قدس برس
  

   إلى تحرك شعبي ورسمي وزيادة الوعي حول قضية القدس واألقصىالدعوة .40
 خالل فعاليات معرض األقصى الذي نظمه مجلس طالبات كليـة مجتمـع             ،دعا الشيخ رائد صالح   : غزة

والسريع إلنقاذ المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس        إلى التحرك الفوري     ،العلوم المهنية والتطبيقية بغزة   
مشددا فـي    .في ظل العدوان اإلسرائيلي واالنتهاكات المستمرة بحقها وخاصة المسجد األقصى المبارك          

الوقت نفسه أن هذه القضية هي قضية إنسانية أوال وقبل أن تكون إسالمية عربية، معربا في الوقت نفسه                  
حتجاجات والتحركات الشعبية والرسمية لنصرة األقصى رغـم أن جرافـات           عن استغرابه من توقف اال    

تخلل فعاليات اليوم الثاني للمعرض لقاءات مع بعـض          من جهة أخرى     .االحتالل ما زالت تهدم وتجرف    
أمهات وزوجات األسرى والشهداء حيث استعرضن حياة أبنائهن الشهداء وبطوالتهم كما تم اسـتعراض              

  .لف القضبانمعاناة بعض األسرى خ
  15/3/2007الحياة الجديدة 

  
   بحجة عدم الترخيصاسرائيل تهدم بناية ومنزالً في القدس .41

قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت امس بناية مؤلفة من ثالث         أن  : رام اهللا  من   15/3/2007 الحياة   نشرت
 االشارة في هذا     مع .طبقات ومنزالً في قرية صور باهر جنوب شرقي القدس بحجة البناء غير المرخص            

السلطات االسرائيلية تستخدم رخص البناء كواحد من اساليب تقليص الوجود الفلـسطيني            السياق إلى أن    
وغالبا ما ترفض منح اهالي المدينة رخصاً إلقامة مبان لهم الجبارهم على العـيش              . في المدينة المحتلة  

تشير االحصاءات الى ان اسرائيل طـردت       و. خارج المدينة تمهيدا لسحب بطاقاتهم وطردهم منها نهائيا       
  . مستخدمة اسلوب سحب بطاقات الهوية67 الف فلسطيني من القدس منذ احتاللها عام 16

 وادي الحمص منطقة  اهالي  إلى أن   : رام اهللا  من   15/3/2007 الغد األردنية     مراسل يوسف الشايب ولفت  
 إشعارات بالهدم بحجـة عـدم       ،لدية القدس  مما يسمى بب   ، عائلة في المنطقة تسلموا    50 ان حوالي    ذكروا

أكـد مـدير مركـز القـدس للحقـوق االقتـصادية            وقد  .  المقبل يونيو/ الترخيص، حتى شهر حزيران   
مدينة لهذا العام تعتبـر األشـرس       ال، أن عمليات الهدم الواسعة التي تشهدها         في هذا السياق   واالجتماعية

وأكـد ان الـسلطات      . منـزال  20هـدم   تم  ى لهذا العام    واألكبر، موضحا انه خالل االشهر الثالثة األول      
 240االسرائيلية تقوم بفرض حقائق جديدة، كسعيها إلى تقليص أعداد المقدسيين داخل القدس الشرقية من               

  .2020، وذلك حسب خطة الخارطة الهيكلية للعام 50 أو 40ألفا إلى 
  

  لخوفا من إصابته بالشلفلسطيني سير أل عالج فوريالمطالبة ب .42
طالب ذوي أسير من قرية زواتا قضاء نابلس سلطات االحتالل باإلفراج الفـوري عنـه               : رامي دعيبس 

وذلك لسوء حالته الصحية مؤكدين أن التقاعس في اإلفراج عنه ونقله إلى العيادات الطبية التي يحتاجهـا                 
عيـاء  هذا عـدا عـن اال     ،  كان قد تعرض للشبح أليام طويلة     بعد أن    ،سيؤدي إلى الشلل التام ليده اليمنى     

  .والتعب العام بسبب سياسة التعذيب والتنكيل بحق األسرى
  14/3/2007 48عرب
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   الغربيةاعتقال عدد من الفلسطينيين في الضفة .43
 وكـذلك    الخضر، قوات االحتالل مدرسا في بيت لحم بعد توغل داخل أحياء بلدة          اعتقلت  : رامي دعيبس 

توغلت في مدينة نـابلس والمخيمـات        كما   .مقامة في رام اهللا    ال هااعتقلت مواطنا آخر على احد حواجز     
  .اعتقلت خاللها مواطنين ونقلتهم إلى جهة غير معلومةوالمحيطة بها، 

  14/3/2007 48عرب
  

  لفلسطيني النقب إسرائيل تدمر مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية  .44
على إبادة مئات الدونمات الزراعية،      دمتأفادت مصادر عرب النقب، أن الجرافات اإلسرائيلية، أق        :النقب

ن ما أقدمت عليه سـلطات       أ  به رئيس المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف     أعتبر  و. المزروعة بالقمح 
 تعلم بهـا جميـع الـدول الغربيـة،          هممشكلتالفتا إلى أن    ،  االحتالل يعبر عن الوجه الحقيقي إلسرائيل     
الدول العربية، إال أن إسرائيل ال      فضال عن    إليهم،   وهاتي وجه والواليات المتحدة من خالل المراسالت ال     

طلـب   أمـا    . أن إسرائيل لن تستطيع أن تجبر أحدا على التخلي عن أرضـه            إال أنه أكد  . يردعها رادع 
  .عنصريةالهمجية وما قام به االحتالل بال من جانبه،  وصففقد الصانع

  14/3/2007 قدس برس
  

  عمليات سرقة منظمة للتراث المادي الفلسطيني إسرائيل تقوم ب :باحث فلسطيني .45
إبراهيم ربايعة الباحث في التاريخ الفلـسطيني، مـن خطـورة الهجمـة             . حذر د :  دعاس ذياب  -جنين  

اإلسرائيلية على التراث المادي الفلسطيني، وخاصة المواقع األثرية، بهدف تجريدها من الطابع العربـي              
نية وحماية دولية إلنقاذ التراث الفلسطيني مما يتهدده من مخاطر من           اإلسالمي، داعياً إلى إيجاد آلية وط     

 بعمليات نهب منظمة للمواقع األثريـة فـي         1967وقال إن إسرائيل تقوم منذ العام        .قبل قوات االحتالل  
وأضـاف،   .األراضي الفلسطينية في إطار سياسة ترمي إلى إنكار الوجود الوطني والتاريخي الفلسطيني           

  .ل يقوم بنقل المسروقات األثرية الفلسطينية إلى إسرائيل، ويحاول اإليحاء بأنها آثار يهوديةأن االحتال
  15/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   حل قضية إضراب قطاع الصحة الفلسطينيةاللجان الشعبية تطالب الحكومة .46

ركزي لها في الوطن والـشتات      طالبت اللجان الشعبية من خالل بيان صدر عن المقر الم         : رامي دعيبس 
، الصحة لما له من تماس مباشر ومهم مع حياة المواطن واحتياجاتـه           قطاع  بضرورة حل قضية إضراب     

 أن كافة قواعد العمل الشعبي والجماهير مستاءة من عدم اهتمام الحكومة بموضوع إضـراب             مشيرة إلى   
لسلطة قبل الخامس عـشر مـن الـشهر         كما طالب البيان الحكومة توفير رواتب موظفي ا       ،  قطاعال هذا

 أشـار و. الجاري خوفا من عودة كافة القطاعات إلى اإلضراب وبدءا من المرحلة التي انتهـوا عنـدها               
 أن هناك اتفاقيات دولية يجب أن تلتزم بها قبـل           درك أن ت  ،حماسإلى أنه كان يجدر ب    األمين العام للجان    
  .الدخول إلى السلطة

  14/3/2007 48عرب
  

  على إلغاء األونروا عقوبات الطالب عترضون  ي في لبنانن الفلسطينيونالمعلمو .47
ألغت الهيئات التدريسية في مدارس األونروا في لبنان مظاهر االحتفاالت بعيد المعلـم اسـتنكاراً               : صيدا

ورفضاً للقرارات واإلجراءات اإلدارية التي اتخذتها وتتخذها األونروا تدريجياً والمتمثلة في منـع أخـذ               
ذكرت مصادر عدد   و .اإلجراءات والعقوبات اإلدارية بحق الطالب الفلسطيني المقصر بواجباته الدراسية        

من المعلمين في مخيم عين الحلوة ان هذه االجرءات وضعت المعلم الفلسطيني بين مطرقـة القـرارات                 
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 في مخالفة القـوانين      وسندان استمرار الطالب   ،واإلجراءات اإلدارية الصادرة عن دائرة التربية والتعليم      
اتهم أمين السر للجان حق العودة فـي منطقـة          من جهته   و.  المعلم بسلوك اآلداب مع   واالخالل   والتقصير

 دائرة التربية والتعليم لألونروا في لبنان بممارسة سياسة التجهيل ضاربةً عـرض الحـائط كـل                 ،صيدا
  . تطويرلاألفكار والخطط التربوية الهادفة ل

  15/3/2007السفير 
  

   العاملين في االردناألونروا تجري مسحا ثانيا لرواتب موظفيها .48
 أنهت لجنة مسح ثانية شكلتها األونروا أخيراً، إجراء دراسة جديـدة لرواتـب              :عمان – نادية سعد الدين  

وينتظـر   .العاملين لدى الوكالة بعد احتجاجهم على نتائج المسح األولى وتهديدهم بتـصعيد اإلجـراءات             
 ي الرواتب  نتائج المسح بهدف إعادة النظر ف      ،أن تظهر خالل أسبوع   ا  در مطلعة في األونرو   بحسب مصا 

بعد مقارنتها مع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص في األردن في ضوء الزيادات التي أقرت                
 27حوالي   آالف موظف من أصل      7زهاء  يباغ  عدد العاملين في الوكالة في األردن        يشار إلى أن     .أخيراً

  . ألف موظف في مناطق عمليات الوكالة الخمس
  15/3/2007الغد األردنية 

  
 2006أكاديمي فلسطيني ينتخب كأفضل محكم أبحاث للعام  .49

حصل الدكتور سعيد لبد المحاضر في كلية العلوم قسم الكيمياء بجامعة االزهر في غزة على لقب : غزة
 ، "El seiver"التابعة لدار النشر , "Journal Of Chrowafography A"افضل محكم علمي في مجلة 

كما سجل براءتي اختراع في الواليات المتحدة األمريكية في مجال إعداد  .م2006عن عام  بأمستردام
  .وتحضير أعمدة فصل مونولوثية والمستخدم في مجال الفصل الكروماتوجرافي

  15/3/2007وكالة معا 
  

  توقع اتفاقا حول توزيعها في اسرائيلة باللغة االنكليزيصحيفة فلسطينية .50
قال رئيس تحرير صحيفة بالستاين تايمز التي تصدر باالنكليزية انه وقع اتفاقية مع : عال محمود - غزة

ان  واضاف .شركة توزيع اسرائيلية لتوزيع صحيفته في كل انحاء اسرائيل بدءا من االحد المقبل
 الطائرات المغادرة من المطارات االسرائيلية والقادمة اليها االتفاقية تنص ايضا على توزيع الصحيفة في

، يشكل اعتبر توزيع صحيفة فلسطينية بين الجمهور االسرائيلي انجاز مهمقد و .وداخل هذه المطارات
نافذة لالسرائيليين لالطالع على المجتمع الفلسطيني مباشرة من خالل كتاب فلسطينيين وليس من خالل 

  .خرىوساطات اعالمية ا
  14/3/2007وكالة سما 

  
  ترخيص شركة ثانية للهواتف النقالة في األراضي الفلسطينيةلاتفاقية  .51

وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية على اتفاقية الرخصة الممنوحة لـشركة         : غزة
خدمات االتـصاالت المتنقلـة    وذلك إلنشاء وإدارة الشبكة الثانية للهاتف النقال وتقديم          ،موبايل الفلسطينية 

كال من  تم الحفل بحضور    قد  و . مليون دوالر  360للجيل الثاني والثالث للجمهور الفلسطيني، براس مال        
 علـى   وزير االتصاالت من جهته،   وشدد   .محمود عباس وإسماعيل هنية في مقر الرئاسة في مدينة غزة         
تشغيل الشبكة الجديدة ومنح خدمات متميـزة       ضرورة العمل من اجل استكمال كافة اإلجراءات المطلوبة ل        

 .وبأسعار تنافسية للجمهور وبما يضمن فتح أسواق جديدة للعمل وتوظيف كوادر فنية فلسطينية متميـزة              
ونوه إلى أن هذه الرخصة تعتبر نموذجا راقياً يضمن الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم بـه الـوزارة                  
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 في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وذلك تشجيعا لخلق بيئة          والدور االستثماري للشركات العاملة   
  .تنافسية

  14/3/2007 قدس برس
  

 نمن قبل االحتالل خالل شهريانتهاكا  68تتعرض لـ   الفلسطينيطواقم الهالل االحمر .52
قم ها الطوال ذكرت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ان عدد حوادث اإلنتهاكات التي تعرضت :رام اهللا

 فبراير/  وشباطيناير/ الطبية التابعة لها، من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلي، خالل شهري كانون ثاني
نار للإطالق كوافادت انها سجلت سبعة حوادث هجوم مباشر  . حادثا68ًمن العام الجاري، بلغت 

كما  .نديا وقرية معينجسدي على سيارات اإلسعاف وأطقمها في القدس ورام اهللا ونابلس وقلالعتداء االو
 رصدت على الحواجز العسكرية 31ة ومنع مرور لسيارات اإلسعاف منها ق حالة إعا61  رصدتم

على بوابة العلمي المؤدية الى أخرى  16المؤدية الى مدينة القدس، خصوصاً حاجزي قلنديا وزعيم، و
 مؤخرالعسكرية التي شنت جسر األردن، وسبع حاالت في مدينة نابلس كانت معظمها خالل العملية ا

  . على المدينة
  15/3/2007وكالة معا 

  
   الف معاق في قطاع غزة 75 اكثر من هناك: غاثة الطبية الفلسطينيةاإل .53

قال مشرف برنامج التأهيل في شمال غزة باإلغاثة الطبيـة الفلـسطينية أن    :رام اهللا ـ من وليد عوض 
 ألف معاق فلسطيني في قطاع      75 ما يزيد عن      هناك انو% 4نسبة اإلعاقة في المجتمع الفلسطيني بلغت       

لفت في  و .غزة، مرجعا زيادة اإلعاقات لممارسات قوات االحتالل االسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين          
 ، مشيرا إلـى    معطل وغير مفعل من قبل المسؤولين      99 أن قانون المعاق الفلسطيني لعام       هذا السياق إلى  

ن هـذه الخـدمات     إال أ  ،تعمل في مجال اإلعاقة والتأهيل في محافظات غزة        مؤسسة   65ان ما يزيد عن     
  . غير كافية

  15/3/2007 القدس العربي
  

 مطلوب توحيد المواقف العربية إلعادة الزخم لمبادرة السالم العربية: العاهل األردني .54
واقف العربية وخروج اكد العاهل االردني عبداهللا الثاني أهمية تنسيق الم: عبدالجبار ابو غربية-عمان

وقال خالل استقباله، . القمة المقبلة بقرارات عملية حيال التحديات المصيرية التي تواجه االمة العربية
امس، االمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، ان 

مما يستدعي ان تعمل الدول العربية . هميةالقضايا المطروحة على جدول اعمال هذه القمة في غاية اال
مجتمعة على توحيد مواقفها وبخاصة فيما يتعلق باعادة الزخم لمبادرة السالم العربية التي التزم بها 

واستعرض الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية . م2002العرب في قمة بيروت 
. السالم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيةوتهيئة االجواء امام اطالق مفاوضات 

وتطرق البحث خالل اللقاء الى الوضع في العراق حيث جرى اعادة التأكيد على اهمية االسراع في 
ايجاد مخرج للوضع المتأزم هناك حتى يضع حدا لحالة العنف وعدم االستقرار ويفضي الى تحقيق 

  .كونات الشعب العراقيالوفاق الوطني بين جميع م
  15/3/2007عكاظ 
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  مبادرة السالم العربية مقبولة دوليا باتجاه حل القضية الفلسطينية: الخطيب .55
التقى وزير الخارجية عبداإلله الخطيب نظيريه وزير الخارجية السعودي االمير : نيفين عبدالهادي-عمان

ا مباحثات حول مختلف القضايا ذات سعود الفيصل والمصري أحمد أبو الغيط مباحثات وأجرى معهم
االهتمام المشترك وفي مقدمتها االوضاع في االراضي الفلسطينية، وفي العراق، كما تم التأكيد على 

واضاف، ان المبادرة العربية . ضرورة التنسيق حول مختلف القضايا قبيل عقد القمة العربية في الرياض
فلسطينية وهي تمثل موقفا عربيا واضحا ومقبوال على هي اعالن مبادئ عربية باتجاه حل القضية ال

  .الساحة الدولية
  15/3/2007 الدستور 

  
  نواب الحركة اإلسالمية في البرلمان األردني يلّوحون باالستقالة .56

لوح نواب الحركة اإلسالمية في البرلمان األردني، أمس، باالستقالة من المجلس : خليل رضوان-عمان
أو مقاطعة جلساته المتبقية، ردا على رفض رئيس المجلس عبد الهادي المجالي إعطاءهم الفرصة 
لمناقشة عضوية النائبين اإلسالميين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر اللذين فصال بعد حكم قضائي 

سنة وشهرا لكل منهما على خلفية مشاركتهما في عزاء الزرقاوي قبل أن يصدر الملك عفوا بسجنهما 
وإثر انسحاب اإلسالميين من الجلسة وجدت أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة الفرصة مؤاتية  .عنهما الحقا

ناقشة قانون بالتوافق مع رئيس البرلمان على وقف مناقشة قانون للبريد األردني والشروع الفوري في م
  .األحزاب السياسية المؤجل النظر به منذ جلسات عدة، إذ اقر القانون بالصورة التي تريدها الحكومة

  15/3/2007المستقبل 
  

  األحزاب األردنية تشكو للملك تردي الوضع السياسي .57
مشهد القوانين قررت االحزاب األردنية رفع مذكرة للعاهل االردني عبداهللا الثاني تقدم فيها وصفاً ل: عمان

الناظمة للحريات العامة وتردي الوضع السياسي وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ترجمة توجهات الملك 
وجاء ذلك في اجتماع موسع عقدته االحزاب، امس، في مقر حزب . في إحداث اصالح سياسي حقيقي

قد االحزاب، غدا، البعث العربي االشتراكي بحضور مكثف ألحزاب المعارضة والوسطية فيما تع
وقال امين عام الحزب الوطني . اجتماعا للتوافق على الصياغة النهائية للمذكرة تمهيدا لرفعها للملك

الدستوري احمد الشناق ان المذكرة ستتضمن الحديث عن موضوع حول االصالح السياسي في االردن 
ة من قانون االنتخاب واالحزاب بشكل عام كنوع من التوصيف لمشهد القوانين الناظمة للحريات العام

واوضح ان البرلمان والحكومة ال يخدمان . والمطبوعات والنشر الى جانب الرؤية االصالحية في االردن
المضمون الذي يطالب به الملك نحو ضرورة احداث اصالح سياسي حقيقي، ولفت الى ان االحزاب 

ات العامة والسياسية في المذكرة التي سترفعها ارتأت ان تنطلق بتوصيفها لمشهد القوانين الناظمة للحري
وقال امين عام حزب جبهة العمل االسالمي زكي . للملك من خالل رؤيته نحو تحقيق االصالح الحقيقي

بني ارشيد ان المذكرة ستشرح تردي الوضع السياسي االردني الذي يضيق افق العمل الحزبي وتؤكد 
. جمة توجهات الملك في احداث اصالح سياسي حقيقي في البالدعلى عدم قدرة السلطة التنفيذية على تر

تيسير الحمصي الى ان ) حزباً سياسيا14ً(ولفت الناطق الرسمي للجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة 
االحزاب أعادت تأكيدها في االجتماع على ضرورة االخذ بالمقترحات التي كانت قدمتها لقانونية النواب 

ون االحزاب السياسية، ودعا مجلس النواب لرفض المشروع كونه لن يتمكن بشكله حول مشروع قان
  .الحالي من احداث اصالح سياسي حقيقي في االردن

  15/3/2007الخليج اإلماراتية 
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   في االردن تنظر قضية تخزين اسلحة لحماس امن الدولة .58
 امس، واصلت خاللها النظر طالب مدعي عام محكمة امن الدولة خالل جلسة لهيئة المحكمة،: عمان

بقضية متهمين بتخزين أسلحة لصالح حركة حماس، بعدم اجابة طلب وكيل الدفاع موسى العبدالالت، 
دعوة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وعضو المكتب اسامة حمدان، وكذلك دعوة رئيس 

رجل االعمال سامي جورج الوزراء الدكتور معروف البخيت والناطق باسم الحكومة ناصر جودة و
خوري، اضافة الى رئيس تحرير صحيفة الغد ومدير قناة الجزيرة في عمان ومدير وكالة االنباء 

وبين المدعي العام في . االردنية، كشهود دفاع عن المتهمين في القضية ايمن ناجي واحمد ابو ربيع
ور الشاهدين مشعل وحمدان لعدم مذكرة قدمها للمحكمة ان وكيل الدفاع على دراية تامة بصعوبة حض

وجود مكان اقامة محدد لهما ليتسنى دعوتهما، اضافة الى ان شهادتهما ستكون غير منتجة حسب ما ورد 
واشار الى ان الوقائع التي حددتها مذكرة قدمها المحامي . في اسباب دعوتهما من قبل وكيل الدفاع

واكد المدعي العام . بعيدة كل البعد عن وقائع الدعوىالعبدالالت في جلسة سابقة بما تضمنته من اسماء، 
ان وكيل الدفاع يصر على تسييس القضية وهذا يتنافى مع حقيقة ان هذه القضية هي قانونية جنائية 

 2658جزائية، حيث يخلط بين قضيتين، احداهما تحقيقية لدى مدعي عام محكمة امن الدولة تحمل الرقم 
اس، وموضوع هذه القضية واشخاصها يختلف كليا عن موضوع  شخصا ينتمون الى حم14وتضم 

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية، الى يوم االربعاء المقبل، لدراسة مذكرتي الدفاع . قضيتنا هذه
  .والمدعي العام واتخاذ القرار المناسب حول ما ورد بهاتين المذكرتين

  15/3/2007الرأي األردنية 
  

  ن االردنييننسبة البطالة بي% 13,9 .59
عرض رئيس الدائرة القانونية في وزارة العمل حمادة ابو نجمة نتائج دراسة خاصة : ليلى الكركي-عمان

عن ارقام العمالة الوافدة المتواجدة على األراضي األردنية ونسبة توزيعها، وذلك على هامش ورشة 
، والتي "ن في األردنتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجري"متخصصة عقدت، امس، تحت عنوان 

. ينظمها األتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج ومقره بروكسل والمكتب األقليمي لالتحاد الدولي للنقابات
) 2006(واشارت الدراسة ان اجمالي حجم العمالة الوافدة المسجلة لدى وزارة العمل حتى نهاية عام

) 170(مبينا انه يوجد زهاء. ذكور) 244944(اناث و) 44780(وافد، منهم ) 289724(المنصرم بلغ
وتنوعت بحسب الدراسة القطاعات %). 13,9(الف عاطل عن العمل من األردنيين، ونسبة بطالة بلغت

التي تعمل بها العمالة الوافدة وحجم مشاركتهم اّألقتصادية فيها حيث وصلت نسبتهم في قطاع الخدمات 
  %).15,3(، وقطاع األنشاءات%)23,6(لزراعة، وقطاع ا%)25,1(، وفي قطاع الصناعة%)36(الى

  15/3/2007الدستور 
  

  الظروف األمنية في العراق تؤثر على حجم الصادرات األردنية .60
أوضحت بيانات نشرتها غرفة صناعة عمان في األردن، أن الصادرات األردنية إلى الخارج : عمان

. ع نفس الفترة من العام الذي سبقه الجاري، مقارنة م2007حققت تراجعا خالل أول شهرين من عام 
 مليون 398.3فبراير الماضيين بلغت / يناير وشباط/ وبينت األرقام أن صادرات شهري كانون أول

وعزا غرفة صناعة  . مليون دوالر474.1دوالر أمريكي، فيما كانت في نفس الفترة من العام الماضي 
لتي تواجه تدفق الصادرات الوطنية إلى السوق عمان سبب تراجع الصادرات األردنية إلى الصعوبات ا

العراقي، والذي تعتمد عليه كثير من المصانع المحلية لتصدير منتجاتها، مضيفة أن بعض الصناعات 
وأشارت تلك البيانات إلى أن  .أنشأت خصيصاً لغايات االستفادة من فرص التسويقية للسوق العراقية
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ها العراق، وعدم كفاية أسطول النقل البري بين البلدين نتيجة لهذه الظروف األمنية الصعبة التي يعاني من
وذكرت البيانات أيضاً أن الصادرات الحاصلة على  .األوضاع قد أثر سلبا على التجارة البينية بينهما

 في المائة 68شهادات المنشأ من خالل غرفة صناعة عمان المتجهة إلى العراق سجلت انخفاضا بنسبة 
 في 25لى الحجم اإلجمالي للصادرات حتى للدول العربية التي انخفضت بدورها بنسبة مما انعكس ع

يشار إلى أنه كان العراق  .المائة في فترة الشهرين السابقين عنها في الفترة نفسها من العام الماضي
لى إ) 2003عام (الشريك التجاري األول بالنسبة لألردن قبل أن يتراجع خالل فترة الحرب األخيرة 

المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األمريكية، حيث تعد واشنطن خاصة بعد توقيع األردن اتفاقية 
  .التجارة الحرة معها األولى من حيث التصدير لها

  14/3/2007قدس برس 
  

 السفارة اإليرانية تطالب مسؤوال أردنيا بإبراز دالئل على تورطها في تشييع أردنيين .61
ن صدر عن السفارة اإليرانية في عمان، أن التقارير والتصريحات التي تتحدث عن قيام اعتبر بيا: عمان

السفارة بحملة لتشييع المواطنين األردنيين عبر إغرائهم بالمال بأنها تحمل في طياتها إهانة لألردنيين قبل 
ة في إيران من قبل واتهم بيان السفارة أن هناك أجواء إعالمية سائدة ضد الجمهورية اإلسالمي. كل شيء

  .بعض الصحف األردنية
" الحقيقة الدولية" ردا على تصريحات أدلى بها دبلوماسي أردني سابق لصحيفة ،وجاء البيان اإليراني

األسبوعية الصادرة في عمان، واتهم فيها طهران بتنظيم حملة لتشييع األردنيين عبر سفارتها، مقابل 
القيادي  السفير األردني السابق لدى طهران، و"بسام العموش"حات واعتبر البيان تصري. إغراءات مالية

يأتي متساوقا مع التحريض ، تحريض ضد إيران قبل أن يتركها، في حركة األخوان المسلمينالسابق 
وأكد البيان اإليراني، الذي نشرته ذات الصحيفة التي نشرت تصريحات العموش، على أن . األمريكي

يعرف جيدا أكثر من أي كان أن ) العموش(شييع األردنيين افتراءات كاذبة، وهو االتهامات المتعلقة بت
وطالب البيان اإليراني من السفير . العقيدة لها أصولها الفكرية والتعبدية وال مجال لتصديرها كسلعة

بل  إبراز أي دليل أو إثبات لهذه االتهامات إذا كانت لديه في تحدي من ق،األردني السابق لدى طهران
  . تتحدث عن حاالت تشيع بين األردنيين السفارة اإليرانية لصحة األنباء التي

  14/3/2007قدس برس 
  

  تتوعد بالرد بشراسة على أي هجوم عسكري عليها فتح اإلسالم .62
قال الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح اإلسالم، أبو سليم طه في اتـصال مـع               :  سوسن األبطح  -بيروت

لبنان او في أي بلد عربي آخر، بمقدور السلطات األمنية ان تجعـل اي موقـوف   الشرق األوسط انه في  
من . يقر ويعترف بما تريده، وتسجل اعترافاته، وأحياناً باإلمكان تسجيل اعترافات دون ان يدلي بها أحد              

. هنا فنحن ال نستغرب، ما سمعناه من كالم على اعترافات او معلومات ليس لها أي أساس من الـصحة                  
أريد ان أؤكد لمرة جديدة، وبمنتهى الوضوح، ليس لنا من موقوفين سوى شخصين اثنـين، ال                : فاضاو

واالثنان فلسطينيا األصل ويحمـالن الوثيقـة الـسورية         . ثالث لهما، وهما اللذان أخذا من مخيم البداوي       
 وهذا امر تعرفـه    وأؤكد ايضا، ان ايا منهما ليس سعودياً كما يدعون،        . األصلية، وغير مزورة، كما يقال    

أما كل كالم عن عناصر أخرى تم القبض عليها وتنتمي إلى فتح اإلسـالم،              . جيداً القوى األمنية اللبنانية   
 انه وبعد سلسلة الهجمات االتهامية التي تعرضت لها الحركة نحن ال نستبعد             :اوضحو .فهذا مجرد هراء  

أجبنا على االتهامات الموجهة الينا بردها ونفيها       لقد  . أي عمل ضدنا، فكل االحتماالت نتوقعها ونحتاط لها       
إعالمياً، وسنرد سياسياً على كل ما هو سياسي، ولو تم التصعيد العسكري، فنحن مستعدون له، وسـنرد                 

كل االقتراحات ممكن دراستها، بمـا      : ويضيف طه . بقوة وشراسة، وسنفعل ذلك بطريقة ال ينتظرها أحد       
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هنا في نهر البارد، لتبيـان      الذين يدعون انهم منا،      ،ننا وبين الموقوفين  في ذلك إجراء تحقيق ومواجهة بي     
ويوافق على ان الغطاء اللبناني قد رفع عن الحركة وكذلك الغطاء الفلسطيني، بسبب اعتبارهـا               . الحقائق

 لكنه في الوقت نفسه يرى ان اي هجوم عسكري محتمل لن يكـون مـن                ،حركة فلسطينية غير شرعية   
ويتوقع طه انه وعلى العكـس، فـإن التنظيمـات          . ات الفلسطينية وانما من الجانب اللبناني     جانب التنظيم 

الفلسطينية ستكون متعاطفة مع فتح اإلسالم فيما لو حدث شيء من هذا القبيل، ألن هذه التنظيمات تعلـم                  
وهو ملـف   جيداً ان الحملة ضدنا، يراد منها فتح ملف المخيمات الفلسطينية من جديد وعلى مصراعيه،               

  .شائك، وله خلفياته
  15/3/2007الشرق األوسط 

  
  يبشر بانفراج لبناني قبيل القمة العربيةيلتقي مبارك والحريري  .63

تحدث رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية سعد الحريـري عـن            15/3/2007 البيان اإلماراتية    ذكرت
وأوضـح  . بية في الرياض أواخر الشهر الجاري     حدوث انفراج في األزمة اللبنانية قبيل انعقاد القمة العر        

ممـا كانـت    » األمور أفضل بكثيـر   «بعد لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة امس، أن            
وفي تغيير في اللهجة أبدى الحريري استعداده إلجراء تعديالت على موضوع المحكمـة الدوليـة               . عليه

وشدد على أنه على استعداد تـام       .  األسبق رفيق الحريري   الخاصة باغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني     
  .للذهاب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في أي وقت حتى يتم الوصول إلى حل لألزمة

 أعلن الحريري أن قمـة الريـاض        :  صالح متولي  -القاهرةمن   15/3/2007 الشرق األوسط    واوردت
وقال إن هناك مساعي    . رئيس الوزراء فؤاد السنيورة   وجهت الدعوة لكل من الرئيس اللبناني إميل لحود و        

تبذلها كل من مصر والسعودية وإيران لتهدئة األوضاع على الساحة اللبنانية، وأن هناك ضغوطاً تمارس               
  على كل األطراف، خاصة على سورية

لرئيس ان ا ..قال الحريري للصحفيين عقب المباحثات     14/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا     واضافت  
المصري اكد دعمه النعقاد المحكمة ذات الطابع الدولي للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء االسبق               

واضاف الحريري ان جهود المصالحة تستند       .رفيق الحريرى وعدد من السياسيين والصحفيين اللبنانيين      
 المبادرة هي االساس في جهـود       الى مبادرة الجامعة العربية التي قام بها االمين العام عمرو موسى وان           

  .حل االزمة اللبنانية معربا عن تفاؤله بنجاح هذه الجهود
  

  مزارع شبعا  ووثائق جديدة عن ملكية1701 الـ حول بان كي مونالتقرير الثالث ل .64
لحظ االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في التقرير الذي رفعه امس الى مجلس االمن فـي شـأن                    

وقـال انـه متـشجع ايـضا         . ان التزام حكومتي اسرائيل ولبنان للقرار يبقى قويا        1701ر  تطبيق القرا 
بالتغييرات االستراتيجية الرئيسية التي حصلت في المنطقة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلـك االنتـشار                

اي تقدم كبيـر    غير انه قال ان      .الكامل تقريبا لليونيفيل المعززة جنبا الى جنب مع انتشار الجيش اللبناني          
لم يحرز في ما يتعلق بقضايا اساسية تعتبر حيوية من اجل تحقيق وقف دائم للنار وحل بعيد المدى، مثل                   
قضية الجنديين االسرائيليين االسيرين والسجناء اللبنانيين ومـزارع شـبعا ووقـف الطلعـات الجويـة                

نون اللبنانيون في جنـوب لبنـان       واعرب عن قلقه حيال االخطار التي يتعرض لها المواط         .االسرائيلية
واعتبر التقريـر ان تـصريحات       .2006نتيجة استخدام الجيش االسرائيلي القنابل العنقودية خالل نزاع         

حزب اهللا عن وجود مقاتلي الحزب في الجنوب هي اقرار بنشاطات تشكل انتهاكا مباشرا لبنود القـرار                 
رة ان الجيش اللبناني يواجه مشاكل واضـحة فـي          ولفت الى انه بات واضحا في االسابيع االخي        .1701

قدراته، انعكست على قدرته على تلبية بعض مطالب اليونيفيل بسرعة بما في ذلـك عمليـات البحـث                  
وقال انه كانت هناك تقارير عدة عن نشاطات لعناصر شمال نهر الليطاني خارج نطاق عمليات                .المنسقة
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في انتمائها الى حزب اهللا وهي تشيد منشآت جديدة في منطقة           ولوحظ ان عناصر مسلحة يشتبه      . اليونيفيل
وقال ان لبنان قدم مجموعة شاملة من االوراق التي تـدعم ادعـاءه ملكيـة                .برغز شمال نهر الليطاني   

 صك ملكية وخريطتين عقاريتين لقريتين، وخريطة ادارية عامة، وخريطـة           150مزارع شبعا، تتضمن    
مات ملخصة مع اوراق لفترة تمتد من نهاية الحكم العثماني الـى الوقـت              وتغطي تقدي . ترسم حدود دولة  

   .الحاضر
  15/3/2007النهار 

  
  "فتح االسالم"اإلسالم براء من : المفتي اللبناني .65

أكد مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني أن اإلسالم براء من أعمال مجموعة فتح اإلسـالم                 
وأدان في تصريح له الجهة التي تقف وراء هذه         . فجير الحافلتين في عين علق    التي اعترف أحد أفرادها بت    

المجموعة التي تحمل اسم اإلسالم للتمويه وضرب المسيرة الوطنية اللبنانية الجديدة بعد اغتيال الـرئيس               
ة  وأمل في أن يصل اللبنانيون عن طريق الحوار إلى قرارات حاسمة لحل األزمة اللبناني              .رفيق الحريري 

  . قبل انعقاد القمة العربية في الرياض
  15/3/2007السفير 

  
 سالح المقاومة للدفاع عن لبنان يحمل الحكومة مسؤولية سالح المخيمات ويعتبر عون .66

في كلمة له أمـس بمناسـبة        بشدة،   انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني ميشال عون        : بيروت
سالح مة عن تنفيذ مقررات طاولة الحوار التي نصت على سحب           ، إحجام الحكو  مارس/  آذار 14ذكرى  

الفلسطينيين خارج المخيمات، وحملها المسؤولية عن جريمة عين علق اذا ثبـت أنهـا رتبـت داخـل                  
وتناول قضية سالح المقاومة، فقال انـه        .المخيمات الفلسطينية التي كان يجب اخضاعها للمراقبة األمنية       

وان االسرائيلي، وتمنى لو أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة امتلك الجرأة ليقول            للدفاع عن لبنان ضد العد    
خالل الحرب االسرائيلية ما قاله بعدها، من أن البحث في سالح المقاومة غير وارد قبل طـي الملفـات                   

   .العالقة مع اسرائيل
  15/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ات االغتيال في لبنان الى بان كي مونبيرمرتس يقدم تقرير اللجنة الدوري حول عملي .67

قدم رئيس اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريـري              :االمم المتحده 
المدعي العام البلجيكي سيرج بيرمرتس لالمين العام لالمم المتحدة بان كي مون تقرير اللجنـة الـدوري                 

ي عمليات االغتيال التي وقعت في لبنان منذ مقتل الحريري وحتى عملية            عن ما توصلت اليه التحقيقات ف     
ومن المنتظر ان يوزع االمين العام نسخة من تقرير بيرمرتس علـى            . مقتل الوزير اللبناني بيير الجميل    

اعضاء مجلس االمن الدولي غدا الخميس حيث من المتوقع ان يعقد المجلس جلسة استماع لرئيس اللجنة                
  . ين من الشهر الجاريفي العشر

 14/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 
  

   ويطلب اللجوء المريكالبناني يدخل إسرائيل خلسة .68
تمكـن مـن   ) عسكري متقاعـد . (قالت مصادر أمنية في الجنوب إن مواطناً لبنانياً يدعى بيار ن    : صور

سي الى الواليـات المتحـدة عـن        الدخول خلسة الى األراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم بطلب لجوء سيا         
  .  في اسرائيلالسفارة االمريكيةطريق 

  15/3/2007السفير 
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 منطاد إسرائيلي فوق بعلبك .69

أعلنت قيادة الجيش اللبناني ان منطاداً عسكرياً إسرائيلياً حلق مساء أول أمس على علو منخفض               : بيروت
   .1701مكشوف للقرار فوق بعلبك، قريباً من الحدود اللبنانية الشمالية، في خرق 

  15/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أمام منزل ياغي في بعلبك و في عكارقذائفاكتشاف  .70
عثر في عكار مساء أمس على عدد من قذائف االنيرغا كانت موضوعة في كيس نايلون ومخبأة                : بعلبك

مكتـب  وجد امـام     كما   .صالحة لالستعمال وروسية الصنع   ، وهي   داخل مغارة في بلدة القرقف العكارية     
كيساً أسود في داخله قذيفتا اينيرغا روسيتا       في بعلبك   نائب رئيس الحزب التقدمي االشتراكي دريد ياغي        

  .الصنع موصولتان بأسالك لكنهما غير معدتين للتفجير، وباشرت القوى األمنية التحقيق بالحادث
  15/3/2007المستقبل 

  
  ن طريق الدولة وكما تراه مناسباًاللبنانيون ال يريدون مقاومة إال ع: جعجع .71

 ان  ، قـواتيي المـتن الجنـوبي      امام، في حديث    لقوات اللبنانية سمير جعجع   لرأى رئيس الهيئة التنفيذية     
اللبنانيين في ظل وجود الدولة ال يريدون مقاومة بالشكل الذي كانت موجودة فيه في السابق، بل يحبذون                 

  . يده وتراه مناسبامقاومة عن طريق الدولة وبالشكل الذي تر
  15/3/2007السفير 

  
   في لبنانرفسنجاني يرّحب بانضمام عون الى المقاومة .72

أشاد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران السيد أكبر هاشمي رفـسنجاني بالمقاومـة التـي                 
وقال رفـسنجاني خـالل      .تعتمدها جميع المجموعات اللبنانية في مواجهة مخططات وتحركات األعداء        

استقباله أمس في طهران رئيس جبهة العمل اإلسالمي في لبنان فتحي يكن، إن انـضمام رئـيس تكتـل                   
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون إلى المقاومة مؤشر على أن مقاومة الشعب اللبناني ال تقتصر على                

  .المسلمين فحسب
  15/3/2007المستقبل 

  
  يرفع االهتمام الغربي بقمة الرياض لةالقبول االسرائيلي بالمبادرة العربية معدَّ .73

 من 28تولي الواليات المتحدة اهتماماً خاصاً بما يمكن ان يصدر عن قمة الرياض في : خليل فليحان
الشهر الحالي في شأن عملية التسوية في الشرق األوسط، وتتمحور المساعي على معاودة المفاوضات 

ادر ديبلوماسية واسعة االطالع في واشنطن ان أميركا وأفادت مص. بين الجانبين العربي واالسرائيلي
تتطلع الى دعم رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت، النه مهدد بالسقوط بعد هبوط التأييد الشعبي له 

للتحقيق في الحرب ضد لبنان من " لجنة فينوغراد"الى أدنى مستوياته في ضوء ما يتوقع صدوره عن 
 شأن أداء أولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس االركان المستقيل دان في" استنتاجات شخصية"

األول مع الجانب العربي واآلخر مع الجانب . ولفتت الى ان المساعي الدولية تسير على خطين. حالوتس
وتتشبث الرياض والقاهرة وعمان بالمبادرة العربية للسالم من دون تعديل، اي بتطبيع . االسرائيلي

قات العربية مع اسرائيل، بشرط االنسحاب العسكري الكامل من االراضي العربية المحتلة عام العال
وعلى الخط الثاني لالتصاالت الدولية، . ، واقامة دولة فلسطينية وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين1967

 2002ضتها عام الحظت المصادر ان اسرائيل رأت عناصر ايجابية في المبادرة العربية، بعدما كانت رف
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وكان العاهل السعودي عبداهللا ولي العهد آنذاك، هو الذي طرحها، . بكليتها عندما أقرت في قمة بيروت
وتجدر االشارة . مقدماً عرضاً عربياً جريئاً للمرة األولى في تاريخ التعامل والمشكلة العربية مع اسرائيل

ظت ان التشاور االميركي خصوصاً والدولي عموماً الى ان وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني الح
يعلق أهمية كبرى على قمة الرياض، وما يمكن ان يصدر عنها لتزخيم عملية التسوية مجدداً، وان 
الحديث عن مبادرة السالم العربية اصبح مقبوالً ومطروحاً من دون أي تحفظ، خالفاً لما كان الموقف 

و التوصل الى صيغة تشكل مخرجاً وسطاً يرضى به الجانبان العربي ، لكن المهم حالياً ه2002منذ عام 
  .واالسرائيلي

  15/3/2007النهار 
  

  الهالل األحمر القطري يعد بتوفير تمويل تنفيذ البورد العربي في فلسطين .74
أعلن النائب الدكتور فيصل أبو شهال عضو المجلس التشريعي، أن رئيس جمعية الهالل األحمر : غزة

مليون دوالر أميركي لتمويل برنامج " 30"مد بن غانم العلي، أكد التزامه بالسعي لتوفير القطري مح
وقدر أبو شهال تكلفة تنفيذ مشروع البورد العربي في . البورد العربي في المستشفيات الفلسطينية

ثة فلسطين، الذي يستغرق خمس سنوات، ويشمل برامج تدريب في ستة مستشفيات، ثالثة في الضفة وثال
وفي سياق منفصل، طالب أبو شهال المجتمع الدولي والقوى .  مليون دوالر30في قطاع غزة نحو 

الداعمة للسالم بالضغط على إسرائيل لوقف ممارستها وسياساتها القمعية والتعسفية ضد الشعب 
ا خالل وأكد أبو شهال خالل كلمة ألقاه. الفلسطيني ووقف الحفريات واالعتداءات على المسجد األقصى

المؤتمر الدولي للسالم وحل النزاعات الذي عقد في كوريا الجنوبية مؤخرا، بوجوب مشاركة القوى 
ووجه أبو شهال خالل كلمته دعوة الرؤساء والوزراء . الفاعلة والمحبة للسالم لوضع حد لمعاناة شعبنا

المأساوية الذي يعيشها السابقين، الذين حضروا المؤتمر إلى زيارة فلسطين واالطالع على األوضاع 
وقدم أبو شهال خالل كلمته أرقاما وتقريرا حول نسبة البطالة المرتفعة في األراضي الفلسطينية، . شعبنا

  .داعيا العالم إلى تقديم الدعم المادي الفوري
       15/3/2007الحياة الجديدة 

  
  سوريا تنفي اتهامات وزير الداخلية اللبنانية .75

لية السوري اللواء بسام عبدالمجيد، أمس، االتهامات التي وجهها وزير الداخلية نفى وزير الداخ: دمشق
واوضح الوزير السوري ان . اللبناني الى الجهات االمنية السورية لتورطها في تفجير حافلتي عين علق

 هو احد تنظيمات القاعدة التي تخطط ألعمال ارهابية في سوريا وجرى كشفها في اغسطس" فتح االسالم"
وابدى وزيرر الداخلية . اردني- واوقف عدد من اعضائه مع مسؤولهم شاكر العبسى فلسطيني2002

السوري استغرابه من اتهامات نظيره اللبناني التي وصفها بأنها عارية عن الصحة وتصب في توظيف 
 الوقت تحقيقات لبنانية داخلية في سياق حملة االفتراءات والتلفيقات المبرمجة ضد سوريا منذ بعض

لخدمة مشروع اجنبي يستهدف زعزعة االستقرار في لبنان وتخريب عالقاته مع سوريا ومحيطه 
  . العربي

   15/3/2007الشرق القطرية 
  

  الحفاظ على اتفاق مكة هو حجر الزاوية في اي تحرك باتجاه عملية السالم: صبيح .76
عربية السفير محمد صبيح من حذر االمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة ال: القاهرة

التداعيات السلبية والخطيرة لتجدد االحداث المؤسفة بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين في غزة، 
وقال في تصرح له، اليوم، ان الحفاظ على . امس، داعيا الى الوقف الفوري الية انتهاكات التفاق مكة
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بي باتجاه عملية السالم وان على االجهزة التي اتفاق مكة يشكل حجر الزاوية الي تحرك فلسطيني اوعر
وقال ان الجامعة العربية . شكلها االتفاق ان تعمل على االرض من اجل الحفاظ عليه ووقف اية انتهاكات

تجري اتصاالتها مع مختلف االطراف الفلسطينية لوضع حد لمثل هذه االنتهاكات واالسراع بتشكيل 
  .حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  14/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 
  

  ترحيب حذر بعزم إخوان مصر إنشاء حزب سياسي .77
أعرب سياسيون ومثقفون مصريون عن استعدادهم لقبول انخراط جماعة : محمود جمعة-القاهرة 

اإلخوان المسلمين في حزب مدني ذي مرجعية إسالمية، لكنهم طالبوا الجماعة بتوضيح آليات محددة 
وانتقد . ل هذه المرجعية بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع خاصة المرأة واألقباط في هذا الحزبلتفعي

المشاركون في الندوة التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مساء الثالثاء، تحت عنوان 
 دينية، معتبرين أنه ، التعديل الدستوري الخاص بحظر تشكيل أحزاب"الجماعة الدينية أم الحزب السياسي"

وقال عضو الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين صبحي صالح إنه . موجه ضد اإلخوان بشكل أساسي
يمكن التوفيق بين حزب سياسي ومرجعية دينية، مشيرا إلى أن المرجعية اإلسالمية هي مرجعية مدنية 

اإلسالمية تقدس حق اآلخر وتعتمد وأضاف صالح أن الشريعة . بطبيعتها وأن الفقه اإلسالمي فقه مدني
على شمولية المحتوى وإنسانية المقصد وعلمية األسلوب، الفتا إلى أن الحضارة اإلسالمية شارك في 

أما الخبير بمركز األهرام . صنعها غير المسلم وأن اإلسالم مرجعية احتوت العالم قبل أن يحتويها اآلخر
 عمرو الشوبكي فأيد ما ذهب إليه صالح حول مسألة أن للدراسات السياسية واإلستراتيجية الدكتور

النصوص اإلسالمية تحترم اآلخر، معتبرا أن الهواجس من وجود حزب سياسي ذي مرجعية دينية تكمن 
وطالب اإلخوان بتجديد رؤيتهم فى . في تحول هذه المرجعية إلى نوع من الوصاية على الناس باسم الدين

وأكد أن وضع المادة . ل هذه المرجعية عبر آليات مدنية محددةهذا الموضوع ووضع شروط لتفعي
الخامسة من الدستور وطرحها بهذه الصياغة يهدف باألساس إلى إقصاء جماعة اإلخوان المسلمين من 
الساحة السياسية وهي التي تمثل أكبر القوى المصرية المعارضة في القوت الحاضر، معتبرا أن الجدل 

ورأى الكاتب .  تكوين حزب سياسي لإلخوان مبالغ فيه وبمثابة تفتيش في النواياالحالي حول التخوف من
والباحث القبطي سامح فوزي أنه من حق صاحب أي تيار سياسي اختيار المرجعية التي يريدها، معتبرا 

أما . أن المرجعية تخص فقط أصحاب التيار السياسي بينما ما يخص الجمهور هو برنامج هذا التيار
ل السياسي بمجلة السياسة الدولية خليل العناني فقال إن مصر ستظل دولة عربية مسلمة ليس فقط المحل

بحكم الدستور، ولكن بحكم الشعور العام والفردي باعتبار أن الدين هو جزء من هوية أي إنسان، معربا 
م التمييز بين عن اعتقاده بأنه ليست هناك مشكلة في وجود أي حزب سياسي ذي مرجعية دينية بشرط عد

وأشار العناني إلى أن مصر تمر بمرحلة مفصلية نحو األسوأ في تطورها . األفراد على أساس الدين
السياسي، وهو ما يحول بينها وبين مناقشة مثل هذه الموضوعات بشكل حيادي وحقيقي، مشيرا إلى أن 

بارا سيقع على عاتق اإلخوان وقال إن هناك جهدا ج. جماعة اإلخوان المسلمين تيار متحرك وليس ساكنا
  . في حالة تشكيلهم حزبا سياسيا

   15/3/2007الجزيرة نت  
  

  رجال أعمال مصريون يحتجون على التعامل المهين معهم على النقاط الحدودية اإلسرائيلية .78
مجموعة من رجال األعمال المصريين الذين يقيمون عالقات تجارية مع شركات إسرائيلية، قررت 

وقف زياراتهم إلى إسرائيل بسبب ية ردود الفعل في الشارع المصري، ف عن أسمائهم خشرفضوا الكش
ويتبين من رسالة أرسلها . التعامل المهين الذي يتعرضون له في مطار بن غوريون وفي النقاط الحدودية
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هرة، رجل األعمال اإلسرائيلي، داني روشين، الذي يدير أعماال في مصر، للسفير اإلسرائيلي في القا
شالوم كوهين، أن ستة رجال أعمال مصريين كبار، أبلغوه بقرارهم وقف زيارات العمل إلى إسرائيل، 
بسبب التفتيش المهين الذي يتعرضون له واحتجازهم لوقت طويل في مطار بن غوريون قبل السماح لهم 

موضحا أن . رائيلويقول روشين أنهم التزموا بقرارهم ومنذ شهور طويلة لم يصلوا إلى إس. بالدخول
" كيتان"ويقول مدير شركة .  مليون دوالر100حجم صفقاتهم التجارية مع الشركات اإلسرائيلية يبلغ 

حجم الصادرات لمصر زاد بشكل مدهش، ولكن التعامل المذل والمهين الذي يتعرض له : "لألنسجة
إلى هنا رجال محترمون ذوو يأتي :" مضيفا،"رجال األعمال المصريين على الحدود يهدد بإفساد كل شيء

قوة هائلة وتأثير، ويعترضهم حراس على نقاط الحدود يسألونهم أسئلة مستفزة ومهينة، ويتعرضون 
  ".لفحص مذل، وغير مناسب، يجرجرونهم ويحقرونهم بسبب كونهم عرب

  14/3/2007 48عرب  
  

 وفد الخبراء األتراك يصل إلى القدس قريباً .79
توقع المتحدث باسم الخارجية التركية ليفنت بيلمان لفريق الخبراء         : ي محلي  حسن - أنقرة، القدس المحتلة  

 الشهر الجاري لالطالع على عمليات الحفر التـي تقـوم بهـا             19األتراك أن يتوجه الى القدس المحتلة       
 . وقال ان الفريق يضم خبراء في اآلثار والبناء والتاريخ. الحكومة اإلسرائيلية قرب الحرم الشريف

  15/3/2007يج اإلماراتية الخل
  

  صراعاتالأمر ايجابي أن يتحدث الناس عن تسوية : رايس .80
سئلت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، في مؤتمر صحفي مشترك مـع وزيـرة               : واشنطن

الحاجة الواضحة الـى مـصالحة بـين        "الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، عن الخطة السعودية فقالت         
أعتقـد  "وقالت الوزيرة االمريكيـة     ." والعرب تترافق مع تسوية الصراع االسرائيلي الفلسطيني      اسرائيل  

ومن جانبهـا قالـت     ." دائما انه أمر ايجابي أن يتحدث الناس عن تسوية صراعات قائمة منذ فترة طويلة             
ـ               "ليفني   ادرة هـي   من أجل إرسال رسالة واضحة أيضا الى العالم العربي قلنا ان بعض أجزاء هذه المب

لكنها أشارت الى ان حق العودة لالجئين الفلسطينيين يمثل إشكالية وسيقوض الحل الذي             ." بالتأكيد ايجابية 
أتطلع الى ان أرى القادة العـرب       "واضافت ليفني قائلة    . يقوم على دولتين منفصلتين اسرائيلية وفلسطينية     

ولـم تقـدم    ." سالم بين اسرائيل والفلسطينيين   يقومون بتطبيع عالقاتهم مع اسرائيل دون انتظار اكتمال ال        
رايس تفاصيل عن رحلتها المزمعة الى الشرق االوسط أواخر االسبوع القادم لكن من المتوقع أن تجتمع                

  . من مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين
 15/3/2007رويترز 

  
 اليابان تسعى إلى حل مشكلة المنطقة من بوابة الدعم االقتصادي للفلسطينيين .81

باشر مبعوثان فلسطيني : عبدالجبار أبو غربية عن المراسل عمان من 15/3/2007عكاظ  ذكرت
واسرائيلي أمس في اليابان محادثات تستمر يومين، فيما يؤمل ان تتمكن طوكيو خاللها من استخدام 

 ريزويشارك في المحادثات كل من شيمون بي .تاثيرها االقتصادي من اجل اعادة تحريك عملية السالم
صائب عريقات اضافة الى فاروق قصراوي مستشار العاهل االردني والمبعوث الياباني الخاص للشرق و

ان عالقة افضل، حتى ان كانت في المجال "وقال بيريز في الجلسة االفتتاحية  .االوسط تاتسوو اريما
تقد انه من الخطأ اع"واضاف  ."االقتصادي، سيكون لها تاثير ايجابي بالغ على المفاوضات السياسية

اعتقد .االعتماد كثيرا على الجانب العسكري وعلى الجانب السياسي بينما الجانب االقتصادي شبه منعدم
 ."ان االقتصاد يمكن ان يمهد الطريق
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من جهته، قال عريقات ان الخطوات الملموسة كالمبادرة اليابانية يمكنها ان تعزز محادثات السالم 
لقد قمنا بمفاوضات علينا ان نجد . انه وقت اتخاذ القرارات. ان نضيع الوقتال يجب "واضاف . االوسع

ارى ان المستقبل يمكن ان يكمن في فكرة انشاء ممر للسالم . االسباب التي تدفعنا الى اتخاذ قرارات
 ."واالزدهار

د لتحقيق جزء من جهود طويلة االم"من جهته، قال المبعوث الياباني اريما ان الخطة االقتصادية هي 
 . الفلسطيني واالسرائيلي"التعايش واالزدهار بين الشعبين

أعلن رئيس حكومة اليابان ان بالده ستخصص مئة مليون دوالر  14/3/2007 وكالة معا وأوردت
  .القامة مشروع للصناعة الزراعية في المنطقة التي تلتقي فيها مناطق فلسطينية واسرائيلية واردنية

  
  اتفاق مكّة نقطة تحوُّل في تطوُّرات أزمة الشرق األوسط: تحدةمسؤول في االمم الم .82

اعتبر لين باسكوا، مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية، الليلة، أن اتفاق مكَّـة               : نيويورك
سكوا، فـي   وقال با . المكرمة بين الفلسطينيين يمثِّل نقطة تحوُّل في الوضع القائم حالياً في الشرق األوسط            

إن سلسلة التطوُّرات التي حصلت أخيراً ومن بينهـا اتفـاق مكّـة             : كلمٍة ألقاها في مجلس األمن الدولي     
بعد عام كـادت    "فبراير الماضي، أحيت اآلمال بإمكان تحقيق السالم وذلك         / المكرمة في الثامن من شباط    
رائيل على االستمرار فـي وضـع       وعبر باسكوا عن القلق من إصرار إس      ". خالله فرص السالم تختفي   

وتابع باسكوا  . الجميع أمام األمر الواقع من خالل بناء جدار الفصل العنصري ومتابعة إقامة المستعمرات            
 مستعمرة فـي الـضفة      100إسرائيل لم تُوِقف عمليات البناء هذه كما لم تبدأ بتفكيك أكثر من             "إن  : قائالً

واشتكى من تزايد الصعوبات والقيود علـى       ". لخطة خارطة الطريق  الغربية رغم إدراكها لواجباتها وفقاً      
حركة موظَّفي األمم المتحدة على الرغم من أن ذلك يعرض العمليات اإلنسانية في غزة للخطر في وقت                 

  .تتضاعف حاجة مواطني القطاع للمساعدة
    15/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   دول7 لإلجهاز على 2002ية في عام مذكرة أميرك: ويسلي كالرك .83

كشف األمين العام السابق لحلف شمال األطلسي الجنرال األميركي المتقاعد ويسلي كالرك، في حـديث               
ف كيـف   تص"، مذكرة   2002اع األميركية أصدرت، في العام      ، أن وزارة الدف   "الديموقراطية اآلن "لموقع  

نـان  وريا، مروراً بلب  سنوات، تبدأ في العراق، ثم س     ستجهز الواليات المتحدة على سبع دول خالل خمس         
  . "وليبيا والصومال والسودان وتنتهي بإيران

   15/3/2007السفير 
  

   خريطة الطريق نقطة االرتكاز الرئيسية لحل القضية الفلسطينية : الخارجية األمريكية .84
ألمريكية ردا علـى سـؤال    قال توم كيسي نائب المتحدث باسم الخارجية ا        :  عاصم عبدالخالق  -واشنطن  

 وما يسمى بعملية إحياء هـذه المبـادرة التـي            حول موقف الواليات المتحدة من مبادرة السالم العربية،       
 إن حكومته ترحب بالجهود التي تبذلها السعودية مع أطراف            قال كيسي،   2002 طرحتها القمة العربية عام   

لجهد الذي قام به العاهل السعودي الملك عبداهللا لوقـف           وأشاد با   أخرى لتحقيق تغيير إيجابي في المنطقة،     
 إال أن كيسي أكد أن الحكومة األمريكية تدعم خريطة الطريق وهـي              االقتتال بين الجماعات الفلسطينية،   
 وقال إن تلك الخريطة هي الوثيقة الدولية واالطار العام الذي تتفـق              نقطة االرتكاز األساسية بالنسبة لها    

 أي مساهمة تدفعنا قدما في هـذا         :  وأضاف  ليه بما في ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطينية،      كل األطراف ع  
 وأشار الى أن الهدف الذي حددته الخريطة هو نفس الهـدف الـذي               االتجاه ستكون ايجابية ونرحب بها،    
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ية تعـيش جنبـا    اإلسرائيلية واقامة دولة فلسطين   - وهو حل الخالفات الفلسطينية       حددته المبادرة العربية،  
   . الى جنب في سالم مع إسرائيل

  15/3/2007األهرام المصرية 
  

  لم نطلب تعديل المبادرة العربية: واشنطن .85
اإلدارة األميركية لم تطلـب إجـراء       " إن   "البيان"قالت مصادر دبلوماسية لـ     :  محمد صادق  -واشنطن  

ص على حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلـى        تعديالت على مبادرة السالم العربية، وتحديداً البند الذي ين        
وهو البند الذي طالبت إسرائيل بتعديله على لسان وزيـرة          . 1948ديارهم التي أجبروا على تركها عام       

إن " أول من أمس،  وأضـافت المـصادر الدبلوماسـية            "خارجيتها تسيبني ليفني أثناء زيارتها واشنطن     
بته وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، وهو أن تطبع الدول العربيـة          المسؤولين في اإلدارة، يعتقدون أن ما طل      

عالقاتها مع إسرائيل قبل إحالل السالم، أمر غير واقعي، وغير منطقي، ومثل من يضع العربـة أمـام                  
 عربية إلجراء تعـديالت     -قد تمت اتصاالت إسرائيلية     "ونفت المصادر الدبلوماسية أن تكون      . "الحصان

  . ، كما ذكرت بعض التقارير الصحافية"ية للسالمعلى المبادرة العرب
   15/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  واشنطن لم تمنع تل أبيب من محاورة دمشق .86

قال السفير األميركي لدى تل أبيب، ريتشارد جونز أمس، إن بالده ال تمنع إسـرائيل مـن                 : يحيى دبوق 
وأضـاف  . أن يعود إلى الحكومة اإلسرائيلية    اجراء مفاوضات مع سوريا، مشيراً إلى أن القرار بهذا الش         

جونز إنه ال يعد سوريا شريكاً في العملية السياسية ما دامت تدعم المنظمات اإلرهابية وتـساعد حـزب                  
السوريين لم يحركوا ساكناً من أجل إزالة الشكوك حولهم، والتأكيـد أنهـم معنيـون               "اهللا، مشيراً إلى أن     
  ."بإجراء المفاوضات

  15/3/2007لبنانية األخبار ال
  

  مؤتمر دولي يطاِلب بالتدخُّل إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية .87
طالب المشاركون في مؤتمر غرب آسيا في العاصمة الهندية نيودلهي، المجتمع الدولي بالتدخُّل             : نيودلهي

واسـتنكر  .  العنـصري  إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة وإزالـة جـدار الفـصل           
الحرب واإلمبرياليـة   "المشاركون في المؤتمر، في بياٍن صدر في ختام أعماله مساء أمس، تحت عنوان              

الطبيعة العدوانية والعنصرية االستعمارية إلسرائيل، مؤكِّدين حق الشعب الفلسطيني بـالعودة           " والمقاومة
 الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل مسؤولية ما       وحمل البيان . ومقاومة االحتالل بكل الطُرق المشروعة    

وأكّد المشاركون دعمهـم للمقاومـة المـشروعة ضـد          . يجري من خراب ودمار في العراق وفلسطين      
االحتالل سواء في العراق أو فلسطين وحق اللبنانيين بمقاومة االحتالل والتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية             

بة بتعويض لبنان إزاء الدمار الذي لَِحقَ به جـراء العـدوان اإلسـرائيلي              المتكررة على لبنان، والمطال   
يونيو المقبل، أي الذكرى األربعـين الحـتالل الـضفة          / وأعلن المؤتمر أن التاسع من حزيران     . األخير

. الغربية يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإطالق حملة عالمية ضـد االحـتالل اإلسـرائيلي               
المؤتمر، الذي استمر ثالثة أيام، عدد كبير من الصحفيين والكُتَّاب العـرب واألجانـب وقـادة                وحضر  

  .األحزاب السياسية الهندية، ويعتبر األول من نوعه في الهند والذي نظَّمته جمعيات غير حكومية
    15/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  حتجاجات يهوديةالمعجبون بهتلر في تايوان يثيرون ا .88
نددت منظمة حقوقية يهودية دولية، هذا األسبوع، بشبكة ناشطين سياسيين تايوانية عبـرت عـن               : تايبه

وندد . اعجابها بالزعيم النازي أدولف هتلر وقال مسؤول إسرائيلي إنه سيقدم احتجاجا إلى حكومة تايوان             
طنية التي أشادت بالدكتاتور النازي الـسابق       مركز سايمون فيزنتال، يوم الثالثاء، برابطة اإلشتراكية الو       

وقال الحاخام ابراهام كوبر الـرئيس      ". االضطرابات االجتماعية "هتلر وألقت باللوم على الديمقراطية في       
في العالم المتشابك الذي نعيش فيه من غير المقبول في أي مكـان التـرويج               "المشارك للمركز في بيان     

وقال ممثل اسرائيل لدى    ." نازية على أنها سياسات تستحق أن يحتذى بها       لسياسات وصور هتلر وألمانيا ال    
وقال . تايوان إنه يزمع تقديم احتجاج لدى الحكومة التايوانية بشأن األوضاع التي أدت إلى تكوين الرابطة              

انعكـاس للجهـل    "رافاييل جازمو ممثل المكتب االقتصادي والثقافي اإلسرائيلي في تايبـه إن الرابطـة              
  ."فراغ العاطفي والمرض النفسي واالجتماعي أو مزيج من كل هذه االشياءوال

  14/3/2007رويترز 
  

   جندي أمريكي من الجيش بسبب الشذوذ10000طرد  .89
 أثار قائد أركان الجيوش األمريكية موجة اعتراضات في صفوف مثليي الجنس في الواليات :أ ف ب

ت يتراجع فيه عدد المتطوعين لالنخراط في صفوف وفي وق .ير أخالقيينغنهم أ بـمالمتحدة لوصفه
 طرد نحو عشرة آالف جندي في السنوات االخيرة النهم كانوا مثليي الجنس على ما  االمريكي،الجيش

 رفع جنود حاليون وسابقون ،وبعد عدة إجراءات قضائية غير مثمرة .2005افادت وثيقة حكومية في 
  .ية تمييز بل مساس بحرية التعبيرشكاوى جديدة مشددين على انهم ليسوا ضح

  14/3/2007موقع الجمل 
  

   مسيحيون تلبننوا ومنهم من ينتظر،ال فصائل وال لجان: الضبيةتقرير، مخيم  .90
  غبريال مراد

قلّة من اللبنانيين، وربما الفلسطينيين تعرف أن بين تلك الصخور البيـضاء علـى كتـف                . مخيم الضبية 
  . نهر الكلب مخيما لالجئين الفلسطينيينالضبية، والتي تفصل المنطقة عن 

والدكوانة " تل الزعتر "هو المخيم الوحيد المتبقي في ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية بعد تدمير مخيمات              
 99أرضه تابعة لوقف دير ما يوسف ومستأجرة من قبل األونروا لمـدة             . وجسر الباشا في فترة الحرب    

 على مساحة نصف كيلومتر مربع،      1956فلسطينية ولبنانية منذ عام     تعيش في هذا المخيم عائالت      . عاماً
  . يقرب بينها الدين المسيحي واألوضاع االجتماعية الصعبة

 اضطرت عائالت المخيم للهجرة من قراها في قضاء عكا وصفد وحيفا،            1948تاريخياً، وبعد نكبة عام     
ية بداية مثل بنت جبيـل ومـارون الـراس          والعدد األكبر من قرية البصة، واستقرت في القرى الحدود        

" الرهبانيـة المارونيـة  "ومرجعيون، قبل أن تنتقل الى سوريا لتستقر في نهاية المطاف وبعد التنسيق بين      
  . في منطقة الضبية" األونروا"و" البعثة البابوية"و

دخلـه الوحيـد    ال حواجز وال مظاهر مسلّحة على م      . اليوم، وحدها لهجة السكان تدل على أنك في مخيم        
حيطان المخيم  . د زعماء الفصائل الفلسطينية   يعبارات تؤ  شعارات او  ال صور وال  . لجهة الخط الساحلي  

  . والمفارقة، أن بعض األعالم الحزبية اللبنانية هي الحاضرة. صماء بكماء
ت  بيـت لعـائال    200 منها لعائالت لبنانية بعضها من أصـل فلـسطيني، و          360 بيتاً،   560في المخيم   
لذلك فمشاهدة علم القوات اللبنانية أو صورة الوزير الشهيد بيار الجميل مفارقة أخـرى غيـر                . فلسطينية
. يرى الري أن هذه المشاهد ال تعبر عن واقع أهـالي المخـيم مـن لبنـانيين وفلـسطينيين                  . مستغربة

ويـشير األهـالي الـى أن        . وحده الجيش حمانا وعاملنا باحترام    . الممارسات القواتية والكتائبية لم تنس    
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 لقصف متواصل من مدافع القوات اللبنانية المتمركزة في أعالي كسروان فـي      1990المخيم تعرض عام    
ـ    ويتحدث البعض عن أوامر عليا أعطيت في ذلـك         . بين الجيش والقوات  " حرب اإللغاء "فترة ما عرف ب

ارسات كتائبيـة علـى غـرار بقيـة         وقبل ذلك، لم يخل األمر من مم      . الحين لتهجير فلسطينيي الضبية   
  . المخيمات في السبعينيات

فالجيش الذي كان بإمرته لـم يتعامـل        . اليوم، ال يزال أهالي المخيم يحفظون الجميل للعماد ميشال عون         
ما (. بشكل سيئ مع األهالي في فترة الحرب، بل أمن لهم الماء والخبز وحرص على أال يصيبهم مكروه                

عاملونا باحترام بعدما كنّا نتبهدل ونتجرجر على الثكنـات علـى           ،  قول موريس  كما ي  )صار ضربة كف  
  . الطالع والنازل

فبخالف كل المخيمات الفلسطينية األخرى، يفتقر مخيم ضبية إلـى وجـود       . مشهد آخر يغيب عن المخيم    
لدولة اللبنانيـة   لجنة شعبية تدير شؤونه الحياتية واليومية أو تمثله في أي مجال من مجاالت التنسيق مع ا               

في المخيم، وهو من سـكانه  " بالصغيرة والكبيرة"وفي هذا الشأن يقول أكرم موسى العارف       .أو األونروا 
إن فلسطينيي الضبية اختاروا االندماج بالمجتمع اللبناني، والتنسيق يتم مباشرة مع البلدية او             "منذ تأسيسه،   

وال يؤوي المخيم اي هارب مـن العدالـة أو          .  تشاء القوى األمنية التي تدخل وتخرج الى المخيم ساعة       
  ". مطلوب بجرائم أو سوى ذلك

 دكاناً يشتري منها أبناء المخيم بالـدين بعـد          18حياتياً، في المخيم ثالثة افران لبيع المناقيش، ملحمتان،         
ظـائف  فالو. حصولهم على أجرهم الشهري جراء العمل في ورش البناء والدهان والتوريق خارج المخيم  

  . اكثر ما يسمعونه" منبقى منحكيكن"وعندما يقدمون طلباً للتوظيف، فعبارة . ممنوعة عليهم
ولتمـضية الوقـت، فلعـب      . هنا ال جلسات لشرب الشاي على الحاجز، او تصفية حسابات بين الفصائل           

جهزه الري،  " تمقهى انترن "أما الشباب فيلجأون الى     . الورق رفيق األمسيات الى جانب الداما والشطرنج      
.  ليرة واألوالد يدفعون نصف الـسعر      1000أحد شبان المخيم، حيث تعرفة ساعة األلعاب او االنترنت          

ومن هوايات الصغار والكبار، صيد السمك على الساحل المتني الذي يشكل وسيلة لوجبة لذيذة وبيعاً جيداً                
لكن زواج البعض وسـفر اآلخـرين لـم     . لعبة كرة القدم كانت من الهوايات الناشطة في المخيم        . في آن 

  . يؤمن االستمرارية للفرق المحلية
يتألف المخيم  . ال عوائق او إطارات أو اكياس رمل      . الداخل الى المخيم لن يتوه في سراديبه او بين دشمه         

غطاس، اندراوس،  : من أربعة شوارع رئيسية ترى الزفت في مواسم االنتخابات وتسكنها العائالت اآلتية           
اهين، الداموني، ريا، معوض، موسى، صندوقا، جبر، عالوي، الديك، زعرب، سروع، عبادو، اسـبر              ش

ومنهم من عمـد    . ويعيشون في منازل من طبقة واحدة أو طبقتين تحافظ على لون الباطون القاتم            . وحداد
  . الى إضافة األلوان الى الشرفة بعدما أرسل له ابنه بعض األموال من المهجر

التي ساهمت في وضع شبابيك للمنازل      " هيئة الدعم " تقريباً، تفعل عمل عدد من الجمعيات منها         منذ سنتين 
واليوم تؤمن الهيئة قروضاً ميسرة ألهل المخيم من فلسطينيين ولبنانيين للقيـام بمـشاريع              . بعد المعاينة 

  . صغيرة كفتح متجر أو محل للحدادة والبويا مثالً
التي تؤمن دروساً فـي اللغتـين الفرنـسية         " الرؤية العالمية "لمخيم، جمعية   ومن الجمعيات الناشطة في ا    

. كما تنظم الجمعية رحالت دورية الـى أمـاكن مقدسـة          . واالنكليزية فضالً عن دروس في المعلوماتية     
التالمذة الذين يرفضون الكشف عن أسمائهم يحضرون الى مركز الجمعية بشكل دوري لمتابعة تحصيلهم              

  . اراً وكباراً يبتعدون عن الشارع ويحاولون تحسين أوضاعهم االجتماعيةصغ. العلمي
فتهتم بالمسنين وتؤمن لهم فسحة لاللتقاء وشرب كوب من القهوة او الشاي وتبادل             " كاريتاس"أما منظمة   

فجهزت مركزها بطاولـة الزهـر وورق اللعـب والـداما           . األحاديث وتمضية بعض األوقات المسلية    
بينمـا  . نذ سنتين تقريباً، ساعدت المنظمة أهل المخيم في تجهيز مساكنهم بخزانات للمياه           م  .والشطرنج

. يساهم بيت الراهبات الصغيرات ايضاً في مساعدة أهل المخيم الذين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة              
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تعليم الـديني،    عاماً حيث تقدم لهم ال     13 الى   3وتستقبل الراهبات األوالد كل يوم سبت اسبوعياً من عمر          
  . الى جانب األلعاب والتسلية

وهـي  . فالعيادة التابعة لألونروا ال تستطيع تلبية حاجات المرضى       . الطبابة واالستشفاء غير ميسرة أيضاً    
أما مواعيد استقبال المرضى    . كالبانادول وغيره من عدد من البلدان العربية      " األولية"تحصل على األدوية    
 .مواعيد يرى اهل المخيم انها ال تلبـي حاجـات المرضـى           . جمعة من كل اسبوع   فهي يوما الثالثاء وال   

وهم مضطرون الى االنتقال الى مخيم برج البراجنـة         . ويعتبر اهل المخيم أن االونروا مقصرة في حقهم       
فينقل المريض  . إلجراء العمليات الجراحية في مستشفى حيفا التي ال تستطيع بدورها تأمين كل الحاجات            

  . لتغطية التكاليف" الشحاذة"مستشفى الساحل مثال فيضطر لالستدانة والى 
فيلجأ األهالي إما الى تجميـع      . فهي ملوثة وغير صالحة سوى للتنظيف     . وللمياه في المخيم حكاية أخرى    

الغالونات وتعبئتها في شركة مياه الضبية، أو شراء عبوات المياه المعدنية من الـدكاكين، األمـر غيـر                  
  . للجميعالميسر 

فاألهالي يدفعون بدل اشتراك الماء والكهربـاء للدولـة         ". ما للدولة للدولة وما هللا هللا     "يعطي مخيم الضبية    
  . وبذلك يتساوى الالجئ مع المواطن من دون زيادة وال نقصان. اللبنانية

وحيدة التـي   والمدرسة ال . فال مدارس في المخيم   . غبن آخر يعاني منه أهل المخيم على الصعيد التربوي        
كانت تابعة للبعثة البابوية اقفلت منذ سنوات بعدما تحولت في فترة الحرب الى مركز للقـوات اللبنانيـة                  

ـ  فيضطر أوالد المخيم اليوم لالنتقال الى مدارس االونروا في منطقة برج حمود            ". ثكنة العنفوان "عرف ب
وتكـون  . متابعـة التحـصيل العلمـي     وبعدها يبدأ البحث عن مدارس أخرى ل      . حتى المرحلة المتوسطة  

  . االستدانة غير الميسرة هي أحد الحلول
ويوضح فيكتور، احد سكان المخيم، ان التيار الوطني الحر نظّم في العام الفائت دورة تعليميـة مجانيـة                  

  . لسكان المخيم استمرت ستة اشهر، أعطى فيها اساتذة التيار دروساً في مختلف المواد
علينا فتح مكاتب لفصائل    . "ن منهم مقارنة مع المخيمات األخرى يرى له البعض تفسيراً         الغبن الذي يعانو  

ال نريد أي وجـود     . منظمة التحرير وحمل السالح فنحصل على المساعدات التي تأتي باسمنا وال تصلنا           
بسونا وقتلوا  بهدلونا وح . ال نريد العودة الى الماضي    . مسلّح على أرض المخيم إال القوى األمنية اللبنانية       

  ". نريد العيش بكرامة وبأمان. بعضنا
نـسيوا  . "فال احتفاالت وال مـسيرات وخطابـات  ". يوم النكبة"الالفت أن أهالي المخيم ال يعيدون ذكرى     

 لكن من تبقى من    1994حصل معظمهم عليها عام     . ، بحسب موسى، وهم يريدون الهوية اللبنانية      "القضية
نسية على الرغم من قيامهم باالجراءات الالزمة ومتابعـة القـضية ودفـع             األهالي لم يحصلوا على الج    

  . لم تصدقْ الوعود ولم يستردوا أموالهم. األموال
يريدون تطـوير   . أهله يجمعون على رفض حمل السالح     . هو مخيم مختلف كلّياً عن المخيمات األخرى      

قدموا مشاريع تنمويـة عـدة      .  الالزمة إمكاناتهم العلمية واالجتماعية لكنهم ال يحصلون على المساعدات       
وفي المخيمات األخـرى يرفـضون      . مسيحيتهم لم تسهل عليهم الوضع ألنهم فلسطينيون      . لكنها رفضت 

وبين سندان الهوية ومطرقة المذهب، يتعرضون باستمرار لمحاوالت اإلحراج من أجل           . ألنهم مسيحيون 
   .اإلخراج

  15/3/2007السفير 
  

  وفتح ترفض رفع الغطاء عن المتهمين.. الستهداف قادة حماسهناك مخطط : برهوم .91
إلى رفع الغطاء التنظيمي والسياسي عن أشخاص،       " فتح"، حركة   "حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية     

وقال فوزي برهوم، النـاطق باسـم        قالت إنهم متورطون في اغتيال أربعة من كوادر جناحها العسكري،         
هذا األمر خطير جدا، واألخطر     : "مقتل أربعة من قادة كتائب القسام في غزة       ، تعقيبا على    "حماس"حركة  
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من ذلك حتى اللحظة لم ترفع فتح الغطاء التنظيمي عن أي قاتل رغم أنهم كلهم ينتمون لفتح، أيضا فإننا                   
 ".لم نشهد اعتقال أي منهم حتى للحظة رغم أن رئيس السلطة تعهد في مكة باعتقال وتجـريم الفـاعلين                  

تنظر بخطورة إلى مسلسل االغتيـاالت لكوادرهـا،        " حماس"في ظل هذه األمور فان      : "أضاف برهوم و
مطالبة أن تحافظ على عناصرها وكوادرها بكل الـسبل المتاحـة           " حماس"والتي ربما سيستمر، وبالتالي     

   :وفيما يلي نص الحوار ".لديها حتى تستطيع أن تضع حد لهذه الظاهرة
، والتي قتل فيهـا     "اتفاق مكة المكرمة  "ألحداث القتل التي وقعت بعد إعالن       " ماسح"كيف تنظر حركة    * 

    تحت مسميات مختلفة؟" القسام"أربعة من كوادر جناحها العسكري 
 واضح أن ما يحصل في قطاع غزة ليس حادث عرضي وال أمور تتعلق بمشاكل عائلية، بقدر ما وهو                   -

ي كتائب القسام، وبالتالي اغتيال عالء الحداد ومن قبله محمد          واضح أنها خطة مبرمجة تستهدف قيادات ف      
الكفارنة، ومحمد الغلبان، ومحمد أبو كرش، واضح أنهم قتلوا بنفس الطريقة، ما يعني أن نفس األيـادي                 

وعلى  .المجرمة اآلثمة ونفس الفئة التدميرية هي التي بالفعل تضرب في خان يونس وغزة وبيت حانون              
، وفي الوقت الذي تعتبر فيـه   "حماس"بالفعل خطة مبرمجة الستهداف القادة المجاهدين في        ما يبدو، فإنها    

إسرائيل نفسها أنها ملتزمة بالتهدئة الجزئية على األقل في غزة، تطلق العنان لعمالئها الذين هم بالفعل لم                 
لم انه ملتزم بالتهدئة    يخفى على أحد بدؤوا ينفذون ما عجز عنه االحتالل، الذي يحاول أن يظهر أمام العا              

الجزئية في غزة على األقل، فإن عمالئه سواء كانوا ينتمون لألجهزة األمنية، أو لـم يكـشف الغطـاء                   
التنظيمي عنهم، بدؤوا ينفذون ما كان االحتالل يريد أن ينفذه قبل التهدئة الجزئية، وهنـاك خطـورة أن                  

طر من ذلك حتى اللحظة لم ترفع فـتح الغطـاء           األمر يأتي بعد حوار مكة، هذا األمر خطير جدا، واألخ         
أيضا لم نشهد اعتقال أي منهم حتى اللحظة، رغم أن          . التنظيمي عن أي قاتل رغم أنهم كلهم ينتمون لفتح        

تنظر بخطـورة  " حماس"وفي ظل هذه األمور فان     .رئيس السلطة تعهد في مكة باعتقال وتجريم الفاعلين       
مطالبة أن تحافظ على عناصرها     " حماس"ركة ربما سيستمر وبالتالي،     إلى أن مسلسل االغتياالت لهذه الح     

وكوادرها بكل السبل المتاحة لديها حتى تستطيع أن تضع حد لهذه الظاهرة، وكما عادت من جديد تفعيل                 
اختطاف الصحفيين األجانب، وذلك حتى يكون هناك خلط في األوراق، فال ترى معالم الحقيقة، فهنـاك                

    .ى أمن وسالمة المواطن الفلسطيني وتحديدا على أمن وسالمة كوادر كتائب القسامخطورة كبيرة عل
    اللثام عن كل هذه العمليات التي تقع؟" حماس"إذن لماذا ال ترفع * 
في كل حادث يحصل تقدم تقرير مفصل للجنة المتابعة العليـا للفـصائل والقـوى الوطنيـة                 " حماس "-

شترك، وتحديدا لفتح، ولرئيس السلطة، ولكن واضح عندما يكون األمـر           واإلسالمية، وكذلك للمكتب الم   
متعلق باغتيال قيادات القسام ال أحد يحرك ساكنا، ولكن عندما يكون األمر متعلق بعكس ذلك نـرى أن                  
الكل ينتفض والكل يهدد ويتوعد وكأنه بالفعل دماء القسام أصبحت مستباحة، فـي حـين أن االحـتالل                  

أرى أن هذه القـصة تعكـس وجـود          .غربية ويسيطرون كعمالء وأيدي آثمة على غزة      يستبيح الضفة ال  
سيناريو بأن االحتالل يخطط الجتياح غزة، ويخجل أن يرتكب مثل هذه الجرائم ألنه يعتبر نفسه ملتـزم                 
على األقل بالتهدئة وهم يردون أن تكون غزة ضمن سياسة األرض المحروقة والتصفية لقيادات القـسام                

والغريب حتى هذه اللحظة لم تتخذ أي خطوة من قبل السلطة أو من فتح أو المكتب المشترك                  .اومةوالمق
أو لجنة المتابعة العليا، الكل يصمت عندما تسيل دماء القسام على ارض فلسطين، رغـم أننـا نعطـيهم                   

ح، أو مجموعـة    أسماء تفصيلية لمرتكبي هذه الحوادث ومعظمهم يكونوا إما تابعين لألجهزة األمنية وفت           
مسلحة تابعة لفتح، كل هذه األمور تصب بنفس السياق نرى أن هناك صمت غير مبرر من قبل الـسلطة      

ونقـول إن    .واألجهزة األمنية والمكتب المشترك والفصائل الفلسطينية تجاه دماء القيادات مـن القـسام            
ها وعناصرها وكوادرهـا، إذا     لن تقف صامتة أمام ذلك، إنما هي ستتكلم من جانب حماية أفراد           " حماس"

كان هؤالء عمالء فنحن سنحاربهم وإذا كانوا يخرقون اتفاق مكة فيجب على الجميع أن يقف مع حمـاس        
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لمحاربتهم، ولكن ال يعني أن الجميع يتخلى عن دماء القسام وحماس، ولن تترك حماس الساحة مستباحة                
    .لعمالء وخونة وقتلة

    يدها من اتفاق مكة؟" حماس"أن تنفض إذن أمام كل ذلك، هل نتوقع * 
يدها من اتفاق مكة، فإنها تعطي مبرر لجريمة منظمة، وان يكـون قطـاع غـزة                " حماس" إذا نفضت    -

مستباحا لمن يعمل لصالح االحتالل، واالحتالل يراهن على شق الصف الفلسطيني، وإفشال حوار مكـة،               
لك الحرب على هؤالء يجب أن تكون بكل االتجاهات         وبالتالي نقدم خدمة مجانية، ولكن القضية ليست كذ       

باستئصالهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة وكشفهم وفضحهم واستقطاب كل شرفاء الشعب الفلسطيني وهـم             
كثر، بحيث يقفوا مع حماس والقسام والقوة التنفيذية لمحاربة هذه الفئة المجرمة بكل السبل المتاحة بحيث                

تعمل علـى  " حماس"و. وا ذلك يجب أن يكون حقيقية ويطبق على األرض     يستأصل هؤالء ويعزلوا ويحيد   
جبهة أنها تعتبرهم عمالء ويصبون في خانة االحتالل، وما ينطبق على االحتالل ينطبق عليهم في كـل                 

    .المواقع
    على اتفاق مكة، بات اكبر من محافظتها على دماء قادتها؟" حماس"ل إن محافظة ايق* 
عندما تحافظ على المشروع الوطني تعتبره مشروع فلسطين، وعندما         " حماس"صحيح،   هذا األمر غير     -
تدرك تماما أن اتفاق مكة هو ليس اتفاق حماس لوحدها بل هو اتفـاق كـل أبنـاء فلـسطين،                    " حماس"

واالحترام للنساء واألطفال والشيوخ واألسرى والشهداء، وبالتالي كيف لنا لمن يعقد علينا آمـاال كبيـرة                
اية المشروع الوطني أن نترك هذه المشاريع، ونحن نظن أن المشروع الوطني ومشروع المقاومـة               لحم

الثمن ولكن إذا كان الثمن في النهاية هو وضع حد نهـائي للفلتـان              " حماس"ستسيل دونه الدماء وستدفع     
نها هي  األمني ووضع حد نهائي للعمالء والجواسيس والمشروع اإلسرائيلي في فلسطين حماس ترحب أ            

من يتربع اآلن على عرش الشرفاء وعلى عرش المقاومة والمشروع الوطني وإال إذن لماذا فقط دمـاء                 
تـدرك أنهـا    " حمـاس ".... حماس هي التي تسيل؟ ولماذا االستهداف لقيادات القسام والقوة التنفيذيـة؟          
لن تعطـيهم فرصـة     " اسحم"المقصودة بالحرب، ولكنها لن تترك الساحة الفلسطينية لحفنة من العمالء،           

ربما هي تدرك تمامـا أنهـا مرحلـة         " حماس"لكي يسوقوا المشروع اإلسرائيلي لوأد اللحمة الوطنية، و       
    .دماء الشرفاء والقادة والذين رفضوا االستسالم أو التنازل.. صعبة، ربما تسيل فيها دماء

    هل يتم إرسال نسخة للخروقات للسعودية كونها راعية اتفاق مكة؟* 
 ميدانيا هناك تواصل مع الوفد األمني المصري الموجود في غزة، ألنه هو الذي اشرف علـى إيجـاد                   -

حالة من التهدئة، واعتقد أننا على تواصل مع المكتب السياسي للحركة في دمشق والذي يقـوم بـدوره                  
 ما يحـصل    بإطالع الذين رعوا االتفاق في مكة، صحيح أن مكة هي استضافت اللقاء ورحبت به، ولكن              

على الساحة ال يحتاج أن تحل األمور من مكة، يجب أن تحل ميدانيا وفلسطينيا وهي ال تحتـاج ألمـور                    
معقدة، تحتاج فقط لقرار واحد من رئيس السلطة باعتقال الفعالين والقتلة والمجرمين ال أن تشكل لجـان                 

جب أن يتم تجريم واعتقال     مصالحة وطنية تدرس ما حصل خالل عام، ولكن هذا حصل بعد اتفاق مكة ي             
ومحاسبة ورفع الغطاء التنظيمي عن القتلة والمجرمين، ولكن لم نر من هذه البنود أي بند طبق عنـدما                  
يكون األمر متعلق بقيادات القسام، ولكن عندما يكون األمر متعلق بقتل عميل ولكن ينتمي إلـى فـصيل                  

ت واضحة، والجريمة ترتكب فقط الستئصال كتائـب        معين تقوم الدنيا وال تقعد، وبالتالي المعادلة أصبح       
   .القسام، والغطاء التنظيمي واإلعالمي والسياسي مازال يعطى للقتلة وهذا اخطر ما في ذلك
  14/3/2007  قدس برس
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  لقاء في الوقت الضائع: عباس وأولمرت .92
  أحمد سعيد نوفل

ئيس الوزراء اإلسرائيلي  أولمـرت،      بعد أقل من شهر على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ر           
بحضور وزيرة الخارجية األميركية رايس، عاد الرئيس عباس ليلتقي مع أولمرت قبل أيـام، تحـضيرا                

وكمثيله االجتماع األول الذي تم في شهر        .للقاء المرتقب الجديد في األسبوع القادم مع الوزيرة األميركية        
 بين عباس وأولمرت، وانتهى من دون التوصل إلى أي اتفـاق             الماضي، فشل اللقاء الثاني    فبراير/ شباط

وهذا ما يتفق مع انخفاض مستوى التوقعات من        . قد يؤدي إلى إحراز تقدم في عملية التسوية في المنطقة         
قبل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قبل اللقاء بشأن النتائج قد يتمخض عنها االجتماع، مما يدل على أنه                

  . رغبة أميركية أكثر منها إسرائيلية أو فلسطينيةتم بناء على
وبدال من البحث في القضايا الجوهرية التي هي موضع خالف بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين، كوقـف                
بناء المستوطنات والجدار العنصري وحدود الدولة الفلسطينية والقـدس والالجئـين، طالـب الجانـب               

روضة على الفلسطينيين على صعيد االنتقال بين مدن وقرى الضفة          الفلسطيني أولمرت تخفيف القيود المف    
الغربية، واإلفراج عن المرضى والمسنين من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، كما اإلفراج عن أمـوال              

ومـع  . السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ فوز حماس في االنتخابات التشريعية العام الماضي            
يس الوزراء اإلسرائيلي رفض تلك المطالب، وتقدم هو اآلخر من الرئيس الفلسطيني بطلـب  ذلك، فإن رئ  

اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، والذي من المؤكد أن أولمرت يعرف جيـدا أن عبـاس ال                  
عالقة له باالختطاف، وال يعرف حتى مكان وجوده، ألن حركة حماس الذي يرفض أولمرت االعتـراف    

  . هي الجهة الوحيدة التي تعرف مكانه، والقادرة على اإلفراج عنهبها
والغريب أن الرئيس عباس وعد باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي خالل األسبوع القادم، في حـين علـق              
رئيس الوزراء اإلسرائيلي موافقته على تشكيل الحكومة الفلسطينية بإطالق سراح شاليط، في الوقت الذي              

ى مقاطعة أي حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حمـاس، إال إذا اعترفـت بإسـرائيل                مازال يصر عل  
علما أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبـة منـذ وصـول          . واالتفاقات المعقودة معها، وتخلت عن العنف     

، وصوال إلى حكومة شارون، هي التي لـم         1996بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية العام        
 40نفذ االتفاقيات المعقودة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي التي بنت الجدار العنصري الذي الـتهم                ت

من األراضي الفلسطينية، واستمرت في بناء المستوطنات التي تضاعف عددها وعـدد المـستوطنين              % 
  .1993فيها، بعد اتفاق أوسلو العام 

 على إجراء تعديالت على المبادرة العربية فـي القمـة           كذلك، طالب أولمرت الجانب الفلسطيني بالعمل     
العربية القادمة التي ستعقد في السعودية نهاية آذار الحالي، وبالذات حذف ما له عالقة بقضية الالجئـين                 

وسمح رئيس الوزراء اإلسرائيلي لنفسه بالطلـب إلـى الـرئيس            .الفلسطينيين، كي توافق إسرائيل عليها    
خصيات فلسطينية معتدلة، كمحمد دحالن وسليم فياض، إلـى حكومـة الوحـدة             الفلسطيني عدم دخول ش   

وهـذا  . الوطنية الفلسطينية، وإال فإنه سيقاطعها ويرفض االجتماع معها في حال مشاركتها في الحكومة            
تدخل مباشر في صالحيات الرئيس الفلسطيني، وفي القرار الفلسطيني المستقل الذي طالما تغنى البعض              

نه إحراج كبير لتلك الشخصيات التي يوصي أولمرت ببقائها خارج الحكومة الفلسطينية، كشرط             به؛ كما أ  
أولمرت في ظروف داخلية ليـست   -ومن جهة أخرى، جرى لقاء عباس     .... .لالستمرار في االلتقاء معها   

عرف فزعيم حزب كاديما ي   . في صالح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بعكس ما كان عليه الرئيس الفلسطيني          
جيدا أنه اضعف بكثير من قدرته على إجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني قد تـؤدي إلـى تحقيـق                   
تسوية، ألن أولمرت ليس في مستوى شارون الذي انسحب من قطاع غزة، وال بمستوى اسحق رابـين                 

اقيـات  الذي وقع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، وال مناحيم بيغن صانع التسوية مع مصر من خـالل اتف                
فقط في  % 1وقد وصلت شعبية أولمرت إلى الحضيض في األيام األخيرة، بنسبة ال تتجاوز             . كامب ديفيد 
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كما أنـه   ! آخر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي، وهي نسبة لم يصل إليها أي مسؤول إسرائيلي من قبل              
بيته في الحرب على لبنان، ولن      غير قادر على إقناع اإلسرائيليين بأي اتفاق مع الفلسطينيين ألنه فقد شع           

  . يستطيع أن يستعيدها بإقامة السالم مع الفلسطينيين
ولهذا، فإن خصوم أولمرت في حزب الليكود، وعلى رأسهم نتنياهو، باتوا يلحون على إجراء انتخابـات                

 مقعـدا حاليـا، لـن       29جديدة للكنيست، ألنهم يعرفون أن حزب كاديما الذي يترأسه أولمرت، ويشغل            
يستطيع المحافظة على قوته، وسينضم معظم قيادات حزبه إلى الحزب األم، الليكود، فينقرض الحـزب               

وبات المجتمع اإلسرائيلي يمر فـي أزمـة    .الذي يتزعمه، والذي أوصله إلى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية  
جديـدة مؤهلـة    قيادة بعد أن وجد قادته يتركون السلطة ويعودون مرة ثانية بسبب عدم وجود قيـادات                

كما ترك نتنياهو الحكومة،    . ، وعاد لرئاسة الحكومة   1982فقد ترك شارون وزارة الدفاع العام       . لقيادتهم
 وكـذلك يفعـل   ! لكنه يستعد اآلن لالنقضاض على حكومة أولمرت ليعود إلى رئاسة الحكومة من جديد            

  . باراك، ومن قبله شمعون بيريس
 اإلسرائيليين المتدينين يربطونه بأسطورة اللعنة التي حلت عليهم،         وهذا الوضع الذي تعيشه إسرائيل جعل     

وهم ينظـرون إلـى مـرض شـارون،     . بما أصابهم من سوء وويالت، وبين االنسحاب من قطاع غزة     
والهزيمة التي لحقت بالجيش اإلسرائيلي الذي كانوا يعتبرونه الجيش الذي ال يقهر في لبنان، وفوز حركة                

 في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، من باب الخطيئة والعقاب الذي حـل            -رائيلأشد أعداء إس  -حماس  
!  آالف مستوطن يهودي من القطاع، أي أن كل ما سبق هو عقاب رباني حل بهـم                10بهم بسبب ترحيل    

، تقوم بنشر التحقيقات والفضائح واالسـتقاالت       "حملة الحساب الرباني  "وقد تشكلت حملة إسرائيلية تدعى      
ي طالت كبار المسؤولين اإلسرائيليين الذين شاركوا في عملية انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطـاع               الت

  "!عقوبات من رب العالمين على ما اقترفوه بحق المستوطنين"غزة، وما أصابهم من 
 أمام تلك الثقافة التي بدأت تسيطر على المجتمع اإلسرائيلي، يصبح من الصعب على الجانب الفلـسطيني               

وعلى الفلسطينيين المحافظة علـى الوحـدة   . إجراء مفاوضات مع قيادات ال تتمتع بشعبية داخل إسرائيل     
  .الوطنية، والظهور بمظهر الفريق الواحد، بعكس ما حاولت إسرائيل إظهارهم، وكأنهم فرق متقاتلة

   15/3/2007الغد األردنية 
  

  ليفني والتطبيع المبكر مع الدول العربية .93
     ترة ياسر الزعا

مرة أخرى تطرح قضية التطبيع المبكر بين الدولة العبرية وبين الدول العربية، وهذه المرة من طـرف                 
على مرمى أسبوعين من قمة الرياض وفي سياق حـديث متـصل            ) ليفني(وزيرة الخارجية اإلسرائيلية    

ين دوائر عربية وعبرية،     عباس، فيما سبقته لقاءات سرية ب      -حول إحياء عملية السالم بدأ بلقاء أولمرت        
وال يعرف إلى أين يفضي في ظل الحاجة األمريكية إلى بث الوهم بوجود عملية سالم بعـد أن أقنعهـا                    

  .الجميع بأن القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واالستقرار في المنطقة
بيـة حـول    نتذكر كيف طرحت هذه القضية مع انطالقة مشروع أوسلو، حين ثار جدل بين الـدول العر               

التطبيع وما إذا كان ينبغي أن يتزامن مع التقدم في عملية السالم أم يسبقها، وكان أن انتصر الرأي القائل                   
بضرورة ربط المسارين معاً، فيما ثبت أن الرأي القائل بأن التطبيع المبكر يشجع الدولة العبريـة علـى                  

  .داث اختراقات سياسية هنا وهناكالسالم لم يكن صائباً، وأن الوجهة السياسية لن تتغير بإح
ثبت ذلك على نحو أوضح عندما لم تلتزم العديد من الدول العربية بالموقف القائل بضرورة ربط التطبيع                 

هذا في  : بالتقدم في عملية السالم، إذ بادرت إلى فتح سفارات وقنصليات وممثليات لها في الدولة العبرية              
  .وأ من ذلك كما يعرف المعنيونالعلن أما في السر فقد كان الوضع أس
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اآلن تريد وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، ومن ورائها الدوائر األمريكية فرض عملية تطبيع مبكـر علـى                
الدول العربية، وذلك قبل إحداث أي اختراق مهم في عملية السالم، بل حتـى قبـل أن يمـنح الـرئيس                     

من اإلسرائيليين واألمريكيين منذ مجيئه إلى الـسلطة        الفلسطيني أياً من الوعود الكثيرة التي حصل عليها         
 معتقل جرى اعتقـال أكثـر مـن         900قبل عامين والتهدئة الطويلة التي رتبها، اللهم سوى اإلفراج عن           

  .ضعفهم منذ ذلك التاريخ إلى اآلن
 من المؤكد أن كثيراً من الضغوط ما زالت تمارس على الدول العربية الرئيسة من أجـل تمريـر هـذا                   

الموقف على القمة القادمة، إلى جانب مواقف أخرى في صلب المبادرة العربية تتعلق بحق العودة، وربما                
 كخط لالنسحاب، فيما ندرك أن تخلي األمريكان عن رفع شـعار            يونيو/ مسألة حدود الرابع من حزيران    

ة بلجم معارضـتها الداخليـة      اإلصالح يعد ثمناً بالغ األهمية بالنسبة لبعض الدول العربية التي تبدو معني           
  . أكثر من التمسك بالقضايا القومية

على أن ما تعانيه الواليات المتحدة في العراق وفي أفغانستان، وما يترتب على ذلك من جـرأة دوليـة                   
عليها، فضالً عما يمكن أن ترتبه خطوة مجنونة حيال إيران على وضعها الداخلي والدولي، كـل ذلـك                  

ل العربية على رفض الضغوط وتحديها، وذلك عبر اإلصرار على ربط أي تقدم في              ينبغي أن يشجع الدو   
التطبيع بعملية السالم، مع أننا ال نؤيد أمراً كهذا بصرف النظر عن مسار التسوية، لكننا نتحـدث هنـا                   

  .بمنطق األنظمة وليس الشعوب والقوى الحية
حرمين الشريفين، ينبغي أن يكون حـافزاً علـى         والحال أن انعقاد القمة العربية في الرياض، وفي بلد ال         

الرفض، إذ ال يعقل أن يسجل تراجعاً كهذا في سجل قمة تعقد في المملكة العربيـة الـسعودية، مـع أن                     
مواقف من هذا اللون قد تتخذ الحقاً من قبل بعض الدول العربية كالً على حدة، األمر الـذي ينبغـي أن                     

  .ية بالوسائل السلميةيواجه من قبل الجماهير والقوى الح
نكرر ها هنا ما قلناه مراراً من أن اإلسرائيليين واألمريكان ال يملكون في هذه المرحلة سوى مـشروع                  
الدولة المؤقتة في حدود الجدار، وهو مشروع كارثي على الشعب الفلسطيني، وينبغي أن تتضافر الجهود               

س كي تعترف باالحتالل، ينبغـي أن توجـه         من أجل رفضه، وبدالً من أن توجه الضغوط في اتجاه حما          
باتجاه دولة االحتالل واألمريكان، فقد كفانا تنازالت مجانية بدعوى إحراج عدو ثبت أن ال شيء يحرجه                

  .على اإلطالق
  15/3/2007الدستور 

  
  ملفات ثقيلة تواجه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية .94

  رائد الفي
أكثر في شأن االعالن عن والدة حكومة الوحدة الوطنيـة، أهمهـا         ثمة أمور كثيرة تستدعي عدم التباطؤ       

قطع الطريق أمام العابثين الذين يحاولون استدعاء عناصر التوتر والفرقـة مـن جديـد إلـى الـساحة                   
الفلسطينية الداخلية، بعد فترة من الهدوء الملحوظ التي عاشها الفلسطينيون في أعقـاب توقيـع فريقـي                 

 جهة، والحكومة وحركة حماس من جهة ثانية اتفاق مكة في الثامن مـن شـهر                الرئاسة وحركة فتح من   
فبراير الماضي، وهو االتفاق الذي استشبشر فيه الشعب الفلسطيني خيراً بطي صـفحة االقتتـال                /شباط

والخالفات إلى األبد، وحقن الدماء الفلسطينية البريئة التي استباحها الفريقان غير مرة في إطار معركـة                
  .نافس السياسي المحموم على السلطةالت

مرة أخرى، أطلت الفتنة برأسها في غزة، من خالل العودة الجزئية لمظاهر اللجوء للسالح، بعد مقتـل                 
أحد نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، على يد مسلحين مجهـولين،                

ل قطاع غزة، وسرعان ما انتقل التوتر إلـى غيـر           قالت حماس إنهم محسوبون على حركة فتح في شما        
مكان في القطاع، حيث انتشر المسلحون من الطرفين، وعادت الحواجز للشوارع والمفترقات الرئيـسية،              
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بالتزامن مع عمليات خطف وحرق، وهي المظاهر التي أعادت إلى أذهان الفلـسطينيين أيـام االقتتـال                 
 عليها وقت طويل كي تنساها ذاكرتهم، ما يعني أن مزيداً مـن             الدموي التي سبقت اتفاق مكة، ولم يمض      

التباطؤ في تطبيق اتفاق مكة، من شأنه أن يمنح العابثين بمصير ومستقبل الوحدة الفلـسطينية الفرصـة                 
  .لالنقضاض على مساعي الوحدة، واغتيال طموحات الشعب الفلسطيني في األمن واالستقرار

ظر بلهفة وشوق، إعالن والدة حكومة الوحدة الوطنية، ليس فقط لمجرد           جميعنا في عجلة من أمرنا، وننت     
 كـأمر واقـع، وبتجـاوز       1994الرغبة في رؤية أول حكومة وحدة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام            

الرغبة في قطع الطريق على محاوالت بعض المستفيدين والمتنفذين بعودة االقتتال والفرقة واالنقـسام،              
لحكومة جملة من التحديات والمهام التي يتوجب عليها مواجهتها، والعمل على تحقيق نتائج             فإن أمام هذه ا   

تالمس رضا الشعب الفلسطيني فيها، بعدما عانى طويالً من ويالت الحصار الدولي، والتصعيد العسكري              
ريعية الثانية  اإلسرائيلي، الذي أعقب تشكيل حركة حماس لحكومتها السابقة بعد فوزها في االنتخابات التش            

كثيرة هي الملفات التي تنتظر حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، ابتداء مـن الملـف               .مطلع العام الماضي  
السياسي، واالصالحات الداخلية، من دون التغاضي عن ملف الفلتان األمني الذي ارتبط بحـال التـردي            

وام الماضية، وال يبدو أن عـالج هـذا         السياسي واألمني واالقتصادي في الساحة الفلسطينية خالل األع       
الملف الخطير باالمكان انجازه من دون معالجة المسببات التي أدت إلى تفاقم األحداث التي تندرج فـي                 
  .إطار هذه الظاهرة، وهذا لن يتم قبل النجاح في تشكيل حكومة الوحدة وشروعها في تأدية مهامها رسمياً

 التي تشهدها مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية،         سياسياً، وفي ظل حال الحراك الداخلي     
جاءت نتائج اللقاء الثالث بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت، والثاني              
خالل أقل من شهر، دون المستوى، واقتصرت على مجرد الوعود التي اعتادت الحكومة اإلسرائيلية أن               

سكنات في محاولة منها إلظهار وجود حراك على صعيد العالقة مع الفلسطينيين في شـأن               تلجأ إليها كم  
عملية التسوية السياسية ما يقطع الطريق على أي محاوالت أو جهود دولية، خصوصاً من قبل االتحـاد                 

  .األوروبي، لتحريك المسار السياسي الفلسطيني  اإلسرائيلي المجمد منذ بضعة أعوام
يكن يتوقع نتائج ملموسة من لقاء عباس أولمرت، سواء من الجانب الفلسطيني أو اإلسرائيلي،              إن أحداً لم    

وهو ما عكسته تصريحات الجانبين، قبيل عقد اللقاء مساء األحد الماضي، في مقر إقامة أولمـرت فـي                  
ستناد إلى نتائج   القدس الغربية المحتلة، حيث لم يشأ أي منهما رفع سقف التوقعات المرجوة من اللقاء، باال              

اللقاءات الثالثة السابقة التي جمعت بين الرجلين، بما فيها اللقاء الثالثي الذي رعته وزيـرة الخارجيـة                 
األمريكية كوندوليزا رايس قبل أقل من شهر، ولم يخرج عن دائرة العالقات العامة، ومحاولة واشـنطن                

وجدت ضالتها في إظهار قدر من االهتمـام        تحسين صورتها في المنطقة في ظل ما تعانيه في العراق، ف          
وإن كان شكلياً على صعيد عملية التسوية السياسية على المسار الفلسطيني اإلسـرائيلي، الـذي أصـابه                 
الجمود أساساً بفعل سياسات البيت األبيض المتحيزة للدولة العبرية على حـساب الحقـوق المـشروعة                

لفلسطيني، أن لقاء عباس اولمرت ليس اكثـر مـن تلبيـة            ويرى مراقبون للشأن ا   ... .للشعب الفلسطيني 
لرغبة االدارة األمريكية التي ال تزال غارقة حتى أذنيها في الوحل العراقي، وال ترغب في امتالك ارادة                 
الفعل في ملف الصراع الفلسطيني والعربي اإلسرائيلي، حيث إن الرئيس األمريكي جورج بوش، الـذي               

ي لمغادرة البيت األبيض، وادارته، ليسا في وارد بذل جهد جدي مختلف، وانما             يعيش مرحلة العد التنازل   
مواصلة االمساك بالملف بما يحد من قدرة اآلخرين على اضعاف هيمنة واشنطن عليه، وحتى تحقق ذلك                
ال بد لها من القيام بحملة عالقات عامة، وتصعيد المظاهر التي توحي بأن ثمة شيئاً يتحرك، ولهذا فـان                   

قاء عباس  أولمرت يندرج في هذا السياق، ويوفر لرايس التبريرات للحديث عن جدوى حركتهـا فـي                  ل
  .المنطقة
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اللقاء عملياً، لم يفض الى شيء، إذ ال جديد في االعالن عن استعداد الطرفين لمواصلة اللقاءات، وربمـا            
قبل القريـب فحـص امكانيـة       إلجراء لقاء آخر قريباً، وال جدوى من الحديث عن نية إسرائيل في المست            

  . العربية- اإلسرائيلية واإلسرائيلية -تنشيط المفاوضات على خطي العالقات الفلسطينية 
إسرائيل استبقت اللقاء بين عباس وأولمرت بالحديث عن امكانية تصعيد العدوان ضد قطاع غزة، حيـث                

ئيلية تملك اسـلحة كـالتي بحـوزة        ترى تزايد القوة المسلحة للفصائل، والتي باتت وفق المصادر اإلسرا         
حزب اهللا، رغم أن دولة الكيان تعرف ان مثل هذه التقديرات تنطوي على مبالغة مقصودة والهدف منها                 
هو تبرير تواصل العدوان وتصعيده من اجل االطاحة بحكومة الوحدة الوطنية قبـل أن تبـصر النـور،      

وانسجاماً مع هـذه الوجهـة   . ع واالقتتال مرة أخرىواعادة الساحة الداخلية الفلسطينية الى دوامة الصرا      
ترفض إسرائيل كما رفضت سابقاً ان تشمل التهدئة التي جرى التوصل اليها في غـزة فـي الـسادس                   

نوفمبر الماضي، كامل الضفة الغربية، ذلك انها في حال وافقت على ذلك،             /والعشرين من تشرين الثاني   
.  الغطاء الالزم لمواصلة بناء الجدار واالستيطان وتهويـد القـدس          فانها ستفقد مبررات العدوان، وستفقد    

وفي ظل هذه المعطيات لم يكن متوقعاً ان يخرج اللقاء بأي نتائج ايجابية، كما ان المعطيـات ذاتهـا، ال                    
مثل هذا الوضع، باالضافة الى اتمـام تـشكيل         . تشير الى أن أي لقاء مقبل، يمكن ان يقدم نتائج مختلفة          

وحدة الوطنية، خالل األيام القليلة المقبلة، سيضع في يد الرئيس الفلسطيني اوراقـاً قويـة هـو          حكومة ال 
بحاجة اليها من اجل اعادة بناء الموقف السياسي والعملي العربي، على أسس واضحة وبما يـؤدي الـى        

ظهـر موقفـاً    حشر إسرائيل في الزاوية، وإتاحة الفرصة لتوسيع نطاق وفاعلية الدور االوروبي، الذي أ            
  .     متقدماً إزاء التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، رغم عدم إسقاطه شروط اللجنة الرباعية الثالثة

والستكمال عناصر القوة في يد الرئيس عباس، وربما منظمة التحرير الفلسطينية، عقب التفويض الـذي               
ملية التسوية السياسية، وإن كانـت      منحته لهما حركة حماس بالمسؤولية عن االتصال السياسي وإدارة ع         

اشترطت ذلك بضرورة عرض أي اتفاق محتمل على المجلس الوطني الجديد الذي ستكون عضواً فيـه،                
فإن هذا يتطلب سرعة انجاز الجانب المتعلق باالصالحات الداخلية كما تضمنها اتفاق مكة، وفي مقدمتها               

ي تضم في إطارها كـل أطيـاف العمـل الـسياسي     إعادة إصالح وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، ك   
الوطني واالسالمي، وهذا سيجعلها حقاً ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، بعد              

  .سنوات من التغييب والتهميش
  15/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   اإلسالمي يدخل مناخاً انتقالياً-المشرق العربي  .95

    نافعىبشير موس. د
اإلسالمية قد شهدت سلسلة من اللقـاءات ذات الـدالالت    -خالل أسابيع معدودة ستكون المنطقة العربية    

األرجح ان هذه اللقاءات لم يخطط لها أصالً ليعقد الواحد منها تلو اآلخر وفي فترة قصيرة نسبياً؛                 . الهامة
ولم يكـن جميعهـا     .  الشكل ولكن تداعي األحداث والظرف الموضوعي البحت هو الذي أخرجها في هذا          

في إسـالم آبـاد،     . يصب في اتجاه تحقيق هدف مشترك، ولكنها بالرغم من ذلك تؤشر نحو مناخ واحد             
اجتمع وزراء خارجية عدد من الدول العربية واإلسالمية، المتفاوتة الحجم والتأثير، والتي تضم أكثريـة               

 انتهـاء   ىوبعد أيام قليلة عل   .  دول الكتلة السنية   سكانية سنية ساحقة؛ وقد اعتبر اجتماعها بالتالي اجتماع       
اجتماع إسالم آباد، قام الرئيس اإليراني أحمدي نجاد، في مفارقة الفتة لخطابه الراديكالي، بزيارة مفاجئة               

 لصورته التقليديـة،    ىوفي مفارقة أخر  . للعاصمة السعودية الرياض، للقاء العاهل السعودي الملك عبداهللا       
وسرعان ما شهدت المنطقة اجتماعاً فريداً      . يراني هذه المرة شاشات التفلزة باالبتسامات     أغرق الرئيس اإل  

 مستوي السفراء، عقد تحت القصف في العاصمة العراقية بغداد، لممثلي الواليـات المتحـدة،               ىآخر عل 
نظمـات  الدول األوروبية الرئيسية، مصر ودول جوار العراق، بما في ذلك إيران وسورية، وعدد من الم             
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 قبل ان يختتم لقاء بغداد، كان المشتركون في اللقاء يتحدثون عن لقاء تال قريب               ىوحت. الدولية واإلقليمية 
السطور التالية هي محاولة لقراءة الداللة التي تستبطنها        .  مستوي وزراء الخارجية، تستضيفه تركيا     ىعل

  .هذه السلسلة من االجتماعات
، بدون  )كما أشار الطرف المضيف   (للتباحث حول قضايا المنطقة الساخنة      كان مجرد عقد لقاء إسالم آباد       

 األقل، يعتبر كالً من إيران وسورية     ىدعوة دول مثل إيران وسورية، يعني ان المجتمعين، أو بعضهم عل          
إن كان ثمة مشكلة مع سورية، كما هو الحال في لبنان، فإن هـذه المـشكلة                .  القضايا محل البحث   ىإحد

ولذا، فمن المرجح ان استبعاد سورية قصد به استبعاداً مضاعفاً إليـران، التـي يجمعهـا                . ةعربية بحت 
 التهديـد   ىاألكثر إثارة لالهتمام كان بالتأكيد الطابع السني الذي أعطي للقاء؛ بمعن          . بسورية تحالف وثيق  

 المتوقـع فيمـا يتعلـق     جانب الخطابىفإل.  إليه اللقاء لم يكن مدعاة للخالف   ىما انته . بالورقة الطائفية 
 خلفية  ىبالمسألة الفلسطينية، أعرب المجتمعون عن قلقهم من نذر الحرب التي تتكدس في أفق المنطقة عل              

ولكن ذلك لم يكن كل شيء بالتأكيد؛ فمثل هذا البيـان    . من التهديدات األمريكية للبرنامج النووي اإليراني     
 شأن، وذات عالقة وثيقة بكل الملفات الـساخنة فـي           لم يكن يستدعي لقاء حصرياً تستبعد منه دول ذات        

ليس ثمة شك في ان دول إسالم آباد جمعها أيضاً، وربما أساسـاً، القلـق   . المنطقة العربية ـ اإلسالمية 
وربما اتفقت الدول المجتمعة في     . المتزايد من السياسة اإليرانية في العراق، ومن الوضع العراقي المتفاقم         

جيه رسالة مشتركة لطهران، تحذر من عواقب الـتأزم الطائفي في العراق ومن دفـع               تو ىإسالم آباد عل  
  .نحو تقسيم البالد إثنياً وطائفياً)  األصحىأو بعضها، عل(القوي العراقية الشيعية 

طهران، التي تستشعر منذ شهور المخاطر المتزايدة التي تحيق بها، أدركت كما يبدو دالالت لقاء إسـالم   
 من رد الفعل التقليدي الرافض للقاء دول إسالمية قصد به استبعاد إيران، تعامل اإليرانيـون                وبدالً. آباد

بالرغم من كل ما يقال     .  العاصمة السعودية  ىمع اللقاء بعقالنية وحذر، وهو ما جاء بالرئيس اإليراني إل         
إن اللقاءات بين مـسؤولي      اإليرانية، والتحالفات المتضاربة للدولتين، ف     -عن تدهور العالقات السعودية     

كلتا الدولتين تدرك حجـم وتـأثير الدولـة         . البلدين لم تتوقف؛ بل أنها تزايدت في شكل ملحوظ مؤخراً         
ولكن زيارة أحمدي نجـاد     .  الملفات الهامة في لقاءاتهما    ى، وقد برز الملف اللبناني باعتباره إحد      ىاألخر

السـيما اتفـاق    (زته بالتأكيد لتشمل العراق وفلسطين       الملف اللبناني، بل تجاو    ىهذه المرة لم تقتصر عل    
ـ            ) مكة .  إيـران  ىوالمخاطر التي تحملها السياسة النووية اإليرانية واحتماالت الحـرب األمريكيـة عل

 تقدم في عالقات البلدين، ليس بالضرورة فيما يتعلق بكل          ىتصريحات نجاد المفعمة بالتفاؤل تشير ربما إل      
ـ   الملفات محل البحث؛ ولكن  ى الواضح ان تصاعد التوتر الطائفي في المجال العربي ـ اإلسـالمي، عل

والمتوقع ان ينعكس التفاهم    . خلفية الوضع العراقي، قد احتل مساحة ملموسة في مباحثات الملك والرئيس          
مهما كانت اللغـة  .  الساحتين العراقية واللبنانيةى إن كان جزئياً وحدوداً، علىالسعودي ـ اإليراني، حت 

اإليرانية فيما يتعلق بالمشروع النووي، فإن طهران ال تحتاج كبير ذكاء لتدرك ان عزلها عن محيطهـا                 
  .العربي واإلسالمي سيكون مقدمة ضرورية للحرب األمريكية

بالرغم من الخطاب البليغ الذي ألقاه المـالكي        (في بغداد، حيث إدارة االحتالل ما تزال هي اآلمر الناهي           
المتغير األول هـو االعتـراف      . ، قبل األمريكيون بمتغيرين رئيسيين في سياساتهم      )تتاحيةفي الجلسة االف  
شبه دولي، في العراق؛ والثاني هو التفاوض المباشر حول الوضع العراقي مع سـورية               بدور دولي، أو  

ـ     ىطبقاً للجانب العراقي، حقق اجتماع بغداد نتائج إيجابية عل        . وإيران صادي؛  الصعيدين األمنـي واالقت
األرجح ان لقـاء  .  سورية، لم تتحقق  - إيرانية وأمريكية    -ولكن توقعات إجراء مباحثات ثنائية، أمريكية       

 مستوي وزراء الخارجية سـيكون اللقـاء        ىبغداد كان مجرد جس نبض ، وأن اللقاء القادم في تركيا عل           
ا يكفي تأمل حـديث المـالكي       وربم. ىولكن هذا ال يعني ان ما حدث في بغداد لم يكن بال معن            . الحقيقي

االفتتاحي، الذي دافع فيه رئيس حكومة نظام ما بعد االحتالل عن أسـس النظـام ودسـتوره، لتـصور                   
. المخاوف التي يتحسسها قادة النظام الطائفي مما يستبطنه هذا االجتماع الموسع وغير العادي في بغـداد               
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 الذي يمكن ان تذهب إليـه األطـراف         ى المد ىلولكن علينا االنتظار ربما حتي الشهر القادم للتعرف ع        
  .الرئيسية لالتفاق أو عدمه

  السؤال اآلن هو أي مناخ صنعته هذه السلسلة من اللقاءات، وأي مرحلة تمهد لها؟
 سبتمبر، دفعت السياسة االمريكيـة بالمنطقـة العربيـة ـ     /منذ ما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول

النظام األفغاني الذي حقق االستقرار ووحـدة الـبالد         . ي والتناحر والحروب  اإلسالمية نحو التدافع الداخل   
للمرة االولي منذ الغزو السوفييتي، نظام طالبان، أطيح به، وأدخلت أفغانستان من جديد في حمي التمزق                

 دمار واسـع النطـاق      ىفي العراق، تحول مشروع الغزو وإعادة البناء إل       . والحرب واالحتالل األجنبي  
وقـد دفعـت الـسياسة      .  تحرير وطنية وطائفية دموية، لم يشهد لها العالم مثيالً منذ عقود طويلة            وحرب

 بعد التدخل العربي وعقد اتفاق مكـة، لـم          ى حافة الحرب األهلية؛ وحت    ىاألمريكية الوضع الفلسطيني إل   
لفائـه انتظـاراً     تقوية المؤسسات العسكرية التابعة للرئيس عباس وح       ىتزل السياسة األمريكية تعمل عل    

وال يختلف الوضع في لبنان كثيراً؛ فبعد انسحاب القوات الـسورية وفـشل             . لمعركة حاسمة مع حماس   
 حالة من عدم التـوازن  ى حزب اهللا، أدخل النظام السياسي اللبناني إلىالعدوان اإلسرائيلي في القضاء عل 

ـ      . بناني القرار السياسي الل   ىبهدف حرمان الحزب وحلفائه من التأثير عل        ىوتشهد إيران منذ شـهور عل
األقل انطالق مخطط أمريكي لزعزعة االستقرار، يشمل تشجيع تيارات المعارضة المسلحة بين األقليات             

وبـالرغم مـن ان اإلدارة      .  كردسـتان  ى األهواز ومن بلوشستان إل    ىاإلثنية والطائفية، من أذربيجان إل    
ـ       األمريكية قد استخدمت مصطلح الفوضي الخالقة         المقـصودة   ىللتعبير عن هذه السياسة، إال ان الفوض

ال  .كانت محسوبة ومقدرة إلي حد كبير، فلم تطل بلداناً مثل السعودية واألردن ومصر والمغرب وليبيـا               
يعني بالطبع ان الدول المحيطة ببؤر الفوضي األمريكية الخالقة لن تتأثر بهذا القدر أو ذاك من انفجـار                  

  .لدماءالعنف والتمزق وسفك ا
كان الهـدف   .  تصور واضح  ىلم تستهدف سياسة الفوضي الخالقة مجرد اندالع الفوضي، بل أسست عل          

األمريكي من سياسة الغزو واالحتالل وتفجير التنوعات والتناقضات الداخلية واإلقليميـة هـو تعزيـز               
مشروع مطلـع القـرن     . ياً المتوافقة مع الواليات المتحدة، سياسياً وثقاف      ىالسيطرة وتنمية التيارات والقو   

الحادي والعشرين في المنطقة العربية واإلسالمية يبدو أمريكياً كأنه إعادة انتاج لالندفاعـة األنكلـو ـ    
فرنسية في المنطقة ذاتها في مطلع القرن العشرين؛ أو ربما هو محاولة لمعالجة الفشل والقـصور فـي                  

اسة األمريكية العربية واإلسالمية، مثل المـؤرخ       بعض من ملهمي السي   . مشروع السيطرة الغربية السابق   
 األمور من منظار أوسع بكثير، منظار الصراع التاريخي بين كتلـة            ىاليهودي الشهير برنارد لويس، ير    

 والعالم الغربي ككل؛ بمعني ان الواليـات المتحـدة          ىإسالمية لم تستطع قبول المتغيرات العالمية الكبر      
 مقدرات واحدة مـن     ى اإلسالمية الظالمية من السيطرة عل     ىاً إليقاف القو  تخوض صراعاً ملحمياً تاريخي   

. أكثر مناطق العالم حيوية واستراتيجية، ومن ثم حسم التدافع التاريخي لصالح االنتصار الغربي النهـائي              
ومهما كان هناك من مبالغة في مثل هذه الرؤية، وتقدير بائس لحقائق القوة في الوضع العالمي الـراهن                  

، ومن محاولة دفع الغـرب لتحطـيم القـوي والبلـدان            )غياب الصين وروسيا، مثالً، عن هذه القراءة      (
 للدولة العبرية، فإن أحداً ال يمكنه تجاهل حقيقة األبعاد          ىاإلسالمية وتحقيق التأمين االستراتيجي بعيد المد     

  . سبتمبر/الهائلة للسياسة األمريكية خالل السنوات التالية ألحداث أيلول
ـ                المركـز   ىسياسة الفوضي الخالقة هي اآلن في حالة احتضار، ومعها مشروع السيطرة المطلقـة عل

 حدة، فقد ال تبدو مالمح اإلخفاق بالوضوح نفـسه، كمـا ان   ىإن أخذنا كل بلد عل. العربي ـ اإلسالمي 
 في المنطقة ال    ولكن أحداً . حجم الخراب والموت الذي خلفته السياسة األمريكية قد يخفي حقائق الصورة          

يمكنه تجاهل التراجع األمريكي الكبير واالضطراب الهائل الذي يضرب أركان القـوي التـي ربطـت                
مصيرها بمصير السياسة األمريكية او علقت آمالها عليها، تماماً كما ان الطبقة السياسية األمريكية باتت               

 ىي تشهدها المنطقة من إسالم آباد إل      وتعبر سلسلة المؤتمرات واللقاءات الت    .  وعي بهذا االضطراب   ىعل
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 ىإخفاق مشروع السيطرة المطلقة واضـطراب القـو       :  أنقرة عن هذين البعدين معاً     ىبغداد والرياض إل  
بيد ان المناخ الذي تؤسس له هذه اللقاءات ليس مناخ انسحاب أمريكي فوري؛              .الحليفة للسياسة األمريكية  

المناخ الذي يسود اآلن هو مناخ مرحلة انتقالية، منـاخ          . ذا الشكل  إخفاقاتها في ه   ىفالدول الكبري ال تتلق   
مـن سـيلعب    .  وضع ال نعرف عنه الكثير بعد      ى الخالقة إل  ىاالنتقال من إخفاق وتراجع سياسة الفوض     

 والتيارات التي ستكون قراراتها وخياراتها هي       ىالدور الرئيسي في تحديد مالمح الحقبة القادمة هو القو        
  .  استغالل فشل اآلخرين واضطراب صفوفهمىثر قدرة علاألصوب واألك

  15/3/2007القدس العربي 
  

  !؟لمتى تفرض العقوبات الدولية على إسرائي .96
  أحمد خضر 
إلى متى ستنتهي هذه المسرحية العالمية، والتي يسمونها الحصار الظالم، أو العقوبات الجماعية الدوليـة               

 تعترف بشروط الرباعية، وهي نبذ العنـف، واالعتـراف          ال) حماس(ضد الشعب الفلسطيني، بحجة أن      
  بإسرائيل، وااللتزام باالتفاقات السابقة؟ 

وكم من الوقت سيمر حتى يتوحد البرنامج السياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، من قبـل كافـة                  
  األطراف، من أجل أن ينهي الفلسطينيون مسرحيتهم كذلك؟ 

عاية سعودية بكل ما لها من دور إقليمي ودولي مؤثر، حيث تم حقن الـدماء               ورغم اتفاق مكة الذي تم بر     
إلى صيغة مشتركة مـن أجـل تـشكيل         ) حماس(و) فتح(الفلسطينية، والتوصل بين الحركتين الكبيرتين      

حكومة وحدة وطنية، وكذلك تكريس القرار الوطني المستقل نسبياً بعيداً عن التجاذبات والتحالفات، مـا                
ئيل تعلن أنه ال يوجد شريك فلسطيني، وما زالت الرباعية الدولية تطالب الفلسطينيين بالمزيد،              زالت إسرا 

وهو ما يسيء للرئيس محمود عباس الذي تم تفويضه انطالقاً من اتفاق مكة بإدارة المفاوضات، إضـافة                 
  • طينيةإلى أنه الرئيس الشرعي المنتخب للسلطة الفلسطينية، وهو رئيس منظمة التحرير الفلس

هناك مرحلة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية، وهي ما بعد المرحلة الثوريـة             ... مرحلة المفاوضات   
في نهاية الثمانينات كي تبدأ صراعاً مفتوحاً، مـن         ) حماس( وجاءت   1965منذ العام   ) فتح(التي فجرتها   

مة تحرير، والتي يـدخل فـي   أجل الوصول إلى كل المغانم في الداخل والخارج من سلطة وطنية، ومنظ        
إطارها الوزارات والسفارات والمحافظات والمجلس الوطني والتشريعي، وما إلى ذلك من عناوين براقة             

ال بد من االعتراف أن مرحلة الكفاح المسلح         •)فتح(الثوار اغتنامها من لدن حركة      ) الحمساويون(يحاول  
ات ورجاالته إلى األرض المحتلة، فإن الـصراع        ضد إسرائيل قد انتهت، ومنذ أوسلو وعودة ياسر عرف        

مع إسرائيل هو على طاولة المفاوضات، والمسألة ليست في التغني بالشعارات الكبيرة التي لـيس لهـا                 
رصيد في الواقع، وإنما في تبني البرامج السياسية الواقعية التي تجبر العالم على التعاطف مـع القـضية      

ينيين يستحقون دولة خاصة بهم، أما أن تبقى مسألة الفـرق بـين كلمتـي         الفلسطينية، وإعالنه أن الفلسط   
تثير جدالً بيزنطياً في العالم، وشماعة للتحايل من قبل إسرائيل وأخواتها، وحلفائهـا،             ) التزام(و) احترام(

على قرارات الشرعية الدولية، فإن هذا يعني أن بعض القيادات الفلسطينية تـضع الـشعب الفلـسطيني                 
  • ه في مأزق حادوقضيت

الذين اعتقلتهم إسرائيل فـي يـوم مـا، وحـين          ) فتح(هذا يذكرنا بأحد كوادر     .... التجميد وقالب الثلج    
انتزعت منه اعترافاته بالقوة وتحت التعذيب الجسماني والنفسي، أراد أن يعترف بأقل الخسائر، فذكر أنه               

بـدل كلمـة    ) تـرك ( الذاكرة ولم يقل كلمة      في الماضي لكنه جمد نفسه منها، حيث خانته       ) فتح(كان مع   
وحين أراد القاضي العسكري اإلسرائيلي أن يصدر قراره ضده ذكر فـي حيثيـات الحكـم أن                 ) تجميد(

التجميد يشبه قالب الثلج الذي يعود إلى حالة الذوبان إذا ما وجدت الظروف المواتية، بمعنى أن التجميـد                  
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ن الوضع الطبيعي أن هذا الشخص الذي يقف أمامه، ويريد          هنا مؤقت، بسبب ظروف معينة، وطارئة، لك      
  • محاكمته إرهابياً

) احتـرام (في نظر إسرائيل منظمة إرهابية، وسوف تبقى كذلك حتى تستبدل كلمة            ) حماس(من هنا فإن    
وتلبي بقية الشروط األخرى بالطبع، وحتى لو فعلت ذلك فإن إسرائيل لـن تعقـد سـالماً                 ) التزام(بكلمة  
 مع الشعب الفلسطيني، ألسباب تتعلق باألرض والسيطرة أوالً، واألمن، والدين، والهبة اإللهية كما              مشرفاً

يدعون، وهي أن فلسطين ممنوحة لليهود من قبل الرب، وهي وطن الشعب اليهودي من شـتى أرجـاء                  
  • األرض، وغير ذلك من الخزعبالت واألساطير الدينية

يد من االسطوانات الجوفاء التي نسمعها مراراً وتكراراً عبر وسائل    إن العد  ....الشعارات غير المقدسـة   
اإلعالم، وفحواها أن إسرائيل لم تعط الفلسطينيين شيئاً قبل وصول حماس إلى السلطة لم تعـد مقدسـة،                  
ذلك أن إسرائيل تواصل رقصة الساحرات مع الفلسطينيين والعرب منذ زرع هذا الكيان في قلب العـالم                 

أن إسرائيل لم تتنازل عن شيء، ومن قال إن         ) فتح( ليس ذنب عرفات أو أبومازن أو حركة         العربي، لذا 
  إسرائيل القائمة على االغتصاب والعدوان والسيطرة عندها من الجود والكرم الشيء الكثير؟ 

ثم أن األهم من ذلك هو عدم تنازل الوزارات الفلسطينية السابقة إلسرائيل، تمثل ذلك بشكل جلـي فـي                   
امب ديفيد، والذي أعقبه انتفاضة المسجد األقصى المجيدة، حيث هب الشعب الفلسطيني هبة رجل واحد               ك

  • يقاوم االحتالل
إسرائيل توافق على الدولة المؤقتة التي رسمها أولمرت، وهي دولة الجدار، المقسمة إلى كانتونات، مـع                

 وتواجد إسـرائيلي أيـضاً علـى نهـر األردن،       بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة تحت السيادة اإلسرائيلية،      
أما الفلسطينيون فـإنهم ال يقبلـون بهـذا         • والقدس عاصمة موحدة إلسرائيل، وإلغاء حق عودة الالجئين       

الطرح اإلسرائيلي، وهم يتبنون بالمقابل مبادرة السالم العربية التي أقرتها قمـة بيـروت، ويتـسلحون                
 بالطبع الفلسطيني واإلسرائيلي يقبل خارطة الطريق لكنه يعتبرهـا         ببرنامج سياسي واقعي، وكال الجانبين    

  •  تحفظاً كما هو معروف14منطلقاً للمفاوضات، ويفسرها من زاويته الخاصة، فيما إسرائيل تضع عليها 
لذا ال بد من أن يبدأ الفلسطينيون في إطار حكـومتهم المرتقبـة بدايـة                ...البداية الفلسطينية الصحيحة  

يتجاوزوا بعض النقاشات العقيمة التي أكل الدهر عليها وشرب، خاصة أن الحركة الوطنيـة              صحيحة، و 
 تعتبر أقدم حركة وطنية     1965التي انطلقت في العام     ) فتح(الفلسطينية كبرت واستقوى عودها، حيث إن       

د  ألف شهيد وجريج سقطوا عبر هذه المسيرة الطويلـة، بمعنـى وجـو             250في العالم، وهناك أكثر من      
خبرات سياسية ووطنية هائلة لدى الحركة الفلسطينية، بكافة ألوان الطيف السياسي، وليس عيباً أن يستفيد               
الفصيل األحدث من الذي سبقه في مجال الخبرة والتجربة وطريق النضال الطويل الشاق، وليس االفتراء               

 والتنازالت، فيما هـو مـن       عليه، واالنقالب على منجزاته، وتصويره على أنه سائر في طريق التسوية          
الثورة يبدأ بها مغامر، ويستمر بهـا ثـائر،         : (وفي األدب الثوري يقولون    •يحمل الراية، ويكمل المشوار   

، وفي الحالة الفلسطينية ال بد من االعتراف أن الجميع يدفع الثمن، ويكتوي بنـار               )ويقطف ثمارها جبان  
لية التي يتذرع بها االحتالل، ويقنع بها العالم، من طراز          االحتالل، لذا ال بد من إسقاط جميع الحجج الشك        

والكف عن االستعجال في السيطرة والسيادة على السلطة        ) اعتراف(و) هدنة طويلة (و) التزام(و) احترام(
الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير، بل مناقشة قضايا معمقة أكثر وأولها الهجرة الفلسطينية الجديدة مـن               

وغزة إلى الخارج، واستيالء إسرائيل على األراضي، وتهويد القدس وغير ذلك، أما بقية             الضفة الغربية   
القضايا الداخلية مصدر الخالف فال بد من حلها على نار هادئة، خشية االبتعاد عن الصراع األساسي مع                 

  • الكيان اإلسرائيلي، وتوتير الشارع الفلسطيني، وشحنه من جديد
ال بد من أن ينقل الفلسطينيون المعركة إلى خندق األعداء، ويضعوا إسـرائيل              ...تجاهل القانون الدولي  

في موقع اإلدانة الكاملة من قبل المجتمع الدولي، وذلك بكشف الجرائم الوحشية اليومية المتواصلة التـي                
تمارسها بحق الفلسطينيين، من اغتياالت، وسرقة لألرض، وبناء للمستوطنات ضاربة بقـرارات األمـم              
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ومثل هذه السياسة الفلسطينية البرغماتية الحكيمة قد تعطي بارقة أمل للناس فـي             • لمتحدة عرض الحائط  ا
رفع الحصار، والمفاوضات على قاعدة المطالب الشرعية العادلة للفلسطينيين، ربما ال يحدث ذلك غـداً،               

في الزاويـة، ذلـك أنهـا    ال بد من حشر إسرائيل • أو بعد غد، لكن مسافة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة   
تتجاهل القانون الدولي، وتستخف بقرارات األمم المتحدة، الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العمومية             
لألمم المتحدة أو عن محكمة العدل الدولية في جنيف، ومثل هذه األمور تعطي صورة قبيحة عن دولـة                  

ل العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني      العدوان، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية عليها، بل تحو        
منذ سنة ونيف، إلى عقوبات ضد إسرائيل، بأشكال مختلفة، حيث ينتقل العالم من اإلدانة اللفظيـة، إلـى                  
الكالم الحاد، ومن الكالم الحاد إلى األعمال الجادة، وليس أقل من ذلـك الطريقـة التـي أنهـت نظـام                     

ية المطاف عبر العقوبات والنبذ، وهي الطريقة الوحيـدة فـي هـذه             األبرتهايد في جنوب إفريقيا في نها     
المرحلة من تاريخنا العربي للخالص من االحتالل اإلسرائيلي البغيض، ووضع حد لغطرسته وأطماعـه              

  • التوسعية
طوال سنوات االحتالل كانت إسرائيل تدوس بقدمها معاهدة جنيف الرابعة، واستخفت وسخرت من روح              

 بذريعة ال أساس لها تقول إن المناطق لم تحتل من قبل سلطة سياسية، لقد خرقت إسـرائيل                  تلك المعاهدة 
 من المعاهدة الذي ينص على أن سكان المنطقة المحتلة يجـب أن يحظـوا بمعاملـة                 27وال تزال البند    

عاهدة جنيف إنسانية طوال الوقت وحماية من األعمال العنيفة، وإسرائيل ال تكتفي بالقول للفلسطينيين إن م            
ربمـا تحمـل الحكومـة      • ال تنطبق عليهم، وإنما هي تعلم أبناءها أيضاً أن هذه المعاملة ال تسري عليهم             

الفلسطينية العتيدة بشارة الخير للناس، في االبتعاد عن الصراعات الداخلية التي وصلت حد سفك الدماء،               
نطي، فربما يستيقظ غالة الصهاينة ذات يوم،       وإتقان فن الدبلوماسية، والنأي عن المهاترات، والجدل البيز       

  •ويجدون أن العالم كله يقف ضدهم، ويطالبهم بإعادة الحقوق إلى أصحابها من أجل أن يعم السالم
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    افتتاحية الخليج
هذا ما يقوله نائب الـرئيس األمريكـي        . خاضت الواليات المتحدة الحرب ضد العراق من أجل إسرائيل        

 الصهيونية أن خروج قوات االحـتالل مـن العـراق           )إيباك(ديك تشيني مواربة، حينما أكد أمام منظمة        
 وحـدها،   )إسرائيل(وليست  .  مصلحة أمريكية حيوية   )إسرائيل(إنه يقول إن    . سيضعف الكيان الصهيوني  

لك تضغط الواليات المتحدة إلقرار مشروع قرار يتعلق        فالنفط أيضا مصلحة أمريكية حيوية، ومن أجل ذ       
بالنفط يفتح الباب أمام شركاتها من أجل التمكن منه في الوقت الذي يسير فيه العالم نحو هيمنة الحكومات                  

  .على هذا القطاع العام
حة أما تخليص العالم من شرور أسـل      . إسرائيل والنفط : الحرب كانت من أجل حماية المصالح األمريكية      

الدمار الشامل، أو ترسيخ الديمقراطية، أو القضاء على اإلرهاب فكانت األعذار التي يستـسيغها النـاس                
وفي ضوء هذا االعتراف الصريح يمكن فهم كل مناورات اإلدارة األمريكية، سواء منهـا              . لشن الحرب 

  .الذي يهدد البلدان المجاورة، أو الذي يطلب مساعدتها
ويبدو أن المحـافظين الجـدد يحـاولون        . مطالب الخروج السريع من العراق    هي كلها من أجل تطويق      

فتأكيد تـشيني أمـام القـوة       . التشبث بمواقعهم من خالل تجنيد تلك القوى التي تستفيد من بقاء االحتالل           
الضاربة الصهيونية في الواليات المتحدة أن خروج قواته من العراق سيضعف الكيان الذي يدافعون عن               

عن تجاوزاته دعوة لهم للتشمير عن ساعد الجد من أجل مزيد من الضغط واالبتزاز ضد تلـك                 وجوده و 
وقد بدأ ذلك عملياً عبر غزو الكونغرس من آالف          .القوى التي تطالب بالخروج السريع للقوات األمريكية      

مبطن من اإلدارة   كما أن التهديد ال   .  من أجل اتخاذ مواقف أكثر تأييدا للكيان الصهيوني        )إيباك(من أنصار   
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األمريكية للحكومة العراقية من أجل ضمان إقرار قانون النفط الجديد تجنيد للوبي القطاع النفطي لـدعم                
  .مواقف اإلدارة األمريكية

، ألنها هـي    )إسرائيل(فليس هناك من يهدد     . غير أن ظاهر األمور غير باطنها حتى في هاتين المسألتين         
ن الضعف الذي يرمي إليه ديك تشيني هو قدرتها على فرض إمالءاتهـا             مصدر التهديد لكل المنطقة، لك    

كذلك الحال بالنسبة للنفط، فلـيس      . فعراق محتل قوة لها، وعراق مستقل ضعف لها       . على العرب عموماً  
هناك من يريد أو يستطيع أن يقطع النفط عن الواليات المتحدة لسببين، األول أنها تأخذ ما تحتاجه مـن                   

إنمـا  . مية، والثاني، أن العراق اآلن كما في المستقبل المنظور أكثر حاجة لموارده النفطيـة             السوق العال 
  .السيطرة على قطاع الطاقة هي تحسين لقدرتها على التحكم في البلدان االقتصادية الكبرى المستهلكة لها

 لضمان استمرار   وكما كانت حسابات اإلدارة خاطئة حينما غزت العراق، فهي أكثر شططاً في حساباتها            
كل ما تفعله أنها تزيد الكوارث وتفاقم محنة العراقيين، وتضعف قـدراتها المـستقبلية الماديـة             . احتاللها

  .واألخالقية على السواء
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  ثالثة في مركب واحد .98

  زئيف شيف   
نشرته أمس لجنة فينـوغراد، ال      البيان الموجز للصحف، الذي سلك طريقه إلى الجمهور الواسع، والذي           

. يتضمن رسالة ايجابية تجاه رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس األركـان المـستقيل دان حـالوتس               
وعندما يدور الحديث عن خالصات شخصية تجاههم، يكون من الصعب االفتراض أن رئيس الحكومـة               

فالخالصة تفيد أن الثالثـة     . ان االنتقادات سيتلقى الثناء على إدارته الحرب بينما االثنان اآلخران، سيتلقي        
وحتى لو لم يقل أنه يتعين علـيهم االسـتقالة مـن            . موجودون على المركب ذاته من وجهة نظر اللجنة       

إن من تلقى توبيخـا قاسـيا مـن          .مناصبهم، فسوف يعتبرون جماهيريا كمسؤولين عن األخطاء الكبيرة       
ت تالمس حدود التهكنات من دون فحص األمـور، والتـي           ة هي وسائل اإلعالم التي نشرت اشاعا      ناللج

  . نشرت توقعات مشوبة باالفتراءات، وعملياً تضمنت تضليالً للجمهور
فحتى التقريـر الجزئـي     . الرسالة االيجابية التي تظهر من البيان تتمثل في أن األمر يتعلق بتقرير أوسع            

ويبدو واضحا مـن    . إبريل/ ي من شهر نيسان   سيكون شاكال ولهذا السبب سيتأجل نشره إلى النصف الثان        
والخالصة التي يمكن   . قائمة المواضيع أن لجنة الفحص ستنشغل في مجموعة واسعة جداً من المواضيع           

الخروج منها بعد القاء النظر على تلك القائمة، تفيد أنه ال يعقل إجراء نقاش حول مواضيع بهذا القدر من                   
. كون ذلك موضع ترحيب من قبل المستوى السياسي الذي عين اللجنـة           األهمية، الشمول والتنوع، وأن ي    

فالخشية واالنتقاد الذي صدر بعد تعيين اللجنة تركز على ادعاء أنه ال يمكـن للمتهمـين المحتملـين أن                   
  .وحتى قبل أن تبدأ اللجنة عملها طالب كثيرون باستقالتها. يعينوا المحققين معهم

رير يشمل أيضاً موضوع الجبهة الداخلية، التي يعالج أمرها مراقب الدولـة            يتبين من بيان اللجنة أن التق     
، العـام الـذي     2000ويبدأ التقرير الشامل من العام      . الذي كتب تقريراً واسعاً تضمن ألف صفحة تقريباً       

انسحب فيه الجيش اإلسرائيلي من جنوب لبنان، العام الذي تم خالله اسر ثالثة جنود من قبل حزب اهللا،                  
والذين قُتلوا في معركة السر، والسنة التي بدأ فيها اإليرانيون ببنـاء منظومـة صـواريخ تـضم آالف                   

  .الكاتيوشا لصالح حزب اهللا
سينشغل التقرير في جهوزية الجيش اإلسرائيلي، في إدارة المعركة الكبيرة وسبب وكيفية الوصول إلـى               

  . لي، وكذلك في النظر قدماً وبتوصيات إلصالح الخللهذا الواقع، وفي بنية القوة التابعة للجيش اإلسرائي
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هذه وعـود   . وفي التصورات االستراتيجية  " األسطورة العامة للمجتمع اإلسرائيلي   "كما سينشغل ايضاً في     
  .  كبيرة جدا من طرف اللجنة

    14/3/2007" هآرتس
  15/3/2007المستقبل 

  
  على نيران هادئة في غزة" تنضج"الحرب  .99

  ناليكس فيشما
وترى بعيون تعبة قطـاع     " القسامات"منذ أربعة أشهر واسرائيل تجلس على الجدار، تقضم اظفارها، تعد           

واذا لـم ننزل عن هذه الـمنصة وننفذ نشاطا ما أمنيا كان           . غزة يتسلح حتى التخمة، وتستعد للـمواجهة     
ابات والــمركبات   أو سياسيا سنجد أنفسنا، دون أن نشاء، على الــملعب، مـع آالف الجنـود والـدب                

. كل السيناريوهات تتحدث عن حرب في قطاع غزة، الـمكان االكثر اكتظاظا في العالــم              .الـمحصنة
  . هذا يبدأ بأن يبدو وكأنه قضاء القدر، مسيرة متدحرجة ال رجعة فيها. الجيش يستعد لكل امكانية

ـم يأِت ليعـرض معطيـات      فهو ل . عن هذا، في واقع االمر، تحدث، اول من أمس، رئيس الـمخابرات          
يجب اتخاذ القرار وعمل شيء ما، سياسي أو احباطي، واال فسنتدهور الـى مواجهـة     : التسلح بل ليحذر  

وقبل شهر أيضا، في لقاء مع مراسلين عسكريين، قال يوفال ديسكن إنه يجـب              . واسعة غير قابلة للتحكم   
فأحد ال يسرع الـى     ". باليوم التالي "ب التفكير   التفكير جيدا بتوقيت الخطوة العسكرية الكبيرة، ذلك أنه يج        

  .امكانية ان تنهار السلطة وتضطر اسرائيل الى اعادة اقامة االدارة الـمدنية
مسؤول كبير في جهاز االمن يدعي بأنه في كل مرة يطلب فيها الجيش من رئيس الوزراء ان يغير شيئا                   

ذ عمليات محدودة داخل القطاع، على طول الجدار،        أو لتنفي " القسام"ما في تعليمات فتح النار ضد مطلقي        
نحن سنحافظ على وقف النار حتى الحرف االخير، الننا عندما سنـضطر الـى              . ال: "يكون الجواب هو  

في جهاز االمن يـشعرون ان القيـادة        ". الضرب سنأتي الى العالـم بيدين نظيفتين ونحصل على االسناد        
صواريخ ثنائية الـمحرك    .خطوة عسكرية، أغلب الظن محتمة    السياسية أيضا سلـمت بقضاء القدر في       

مـصانع  . كم سقطت على عسقالن وبمحاذاة كيبوتس برور حايل، والساعة ال تزال تتكتـك             16لـمدى  
صواريخ جراد  . الصناعة العسكرية الفلسطينية ستصل قريبا الى انتاج تسلسلي لصواريخ بمدى أبعد فأبعد           

وحـسب توقـع رئـيس       . وتشكل نموذجا يحتذى للصواريخ الــمحلية      كم هربت الى القطاع    20بمدى  
فـي  .  الف اسرائيلي تحت تهديد الصواريخ القادمة من غزة      200المخابرات فمنذ هذا العام سيتواجد نحو       

 20قيادة الجبهة الداخلية أعدوا خطة بكلفة نحو مليار ونصف مليار شيكل لتحصين البلدات البعيدة حتـى         
  .لكن ال يبدو أن احدا ينوي بالفعل تغطية هذه الكلفة بالميزانيةكم عن القطاع، و

قـدرتها علـى الـصد      " حماس"وبالتوازي مع تطوير الصواريخ ضد الجبهة الداخلية االسرائيلية، تبني          
، الذي يبنـى علـى      "حماس"جيش  . فقد اقيمت حتى االن أربعة ألوية     . بنجاعة ضد خطوة برية اسرائيلية    

رجاله يخرجون للدراسة والتدريب في     .  االف رجل، مسلح ومدرب جيدا     8بات يعد   و" حزب اهللا "نموذج  
تشبه االن  " حماس"والتقدير هو أن قوة     . من الحرب االخيرة  " حزب اهللا "ايران، حيث يتم استيعاب دروس      

ومثلـما في لبنان، في غزة أيضا تبنى الخنادق والــمقرات تحـت            . 2001في العام   " حزب اهللا "قدرة  
  .  تحت الـمنطقة الـمبنية وذلك المتصاص قصف سالح الجواالرض

ومؤخرا . هذه القوة العسكرية الناجعة، التي تحسن قدراتها كل يوم، تبنى أمام ناظري الجيش االسرائيلي             
طرأ تحسن جوهري في قدرة التصدي لـمجنزرات الجيش االسرائيلي بواسطة تحسين العبوات التي في              

 رجل آخرون من جهاز     5000والى جانب هذه القوة يعمل      . مضاد للدبابات حوزتهم وشراء سالح حديث     
   ".فتح"، والذين أظهروا في االشهر االخيرة قدرة مثيرة لالنطباع جدا حيال "حماس"االمن التابع لـ 
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والسؤال هو أين نجد عندنا القيادة التي تتخذ        . الحرب التي تنضج في قطاع غزة ليست قضاء من السماء         
   . السليمةالقرارات

  "يديعوت"عن 
  15/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  دولة مشلولة .100

  ألوف بن   
البيان الذي نشرته أمس لجنة فينوغراد وسلمته إلى الصحف، في محاولة معلنة منها لصد موجة األخبار                
 والتكهنات التي تتناقض مع توصياتها المتوقعة، خلق صفحة في فصل جديد من التعليقـات، التقـديرات               

خالصات "والخالصة األكثر إثارة للفضول في هذا البيان، كانت بالطبع تلك التي وعدت بـ              . والتكهنات
ما المقصود ؟ هل يتعلق األمر بالضرورة بانتقـادات، أم          . تجاه أولمرت، بيرتس ودان حالوتس    " شخصية

 سـيكون هنـاك     ؟ ولمـاذا  "الخالصات الشخـصية  "أن التقرير يتضمن ايضاً الثناء والمديح ضمن سياق         
؟ وكيف يعقل أن كل الضالعين فـي        "توصيات شخصية "لكن من دون    " خالصات وتوصيات منظوماتية  "

القضية ، من رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق، وصوالً إلى قادة الجبهـة ورئـيس االسـتخبارات                 
  .راالت، سيخرجون نقيين؟نوالج

فهو التقى أبو مازن وإدارة سـلطة الطبيعـة         . ألخيرةيظهر رئيس الحكومة الكثير من العمل في األيام ا        
ومن المثير لالهتمام معرفة ما     . والحدائق، وأمر بإعداد خطة وطنية للصحة، وامس جال على فرقة غزة          

الذي فكر فيه بينه وبين نفسه عندما زار مكان اختطاف غلعاد شليط، وهي العملية التي أحدثت األزمـة                  
  .ثانية، وإلى سحب خطة االنطواء، وتحويل سلطة اولمرت إلى معركة بقاءالتي قادت إلى حرب لبنان ال

فمـن  . أولمرت يفعل الكثير، ومكتبه يكثر من اصدار البيانات إلى وسائل اإلعالم، لكن عمله هذا مشلول              
، "تحت اإلنـذار  "اآلن وإلى حين نشر التقرير المرحلي للجنة فينوغراد، سيمارس نشاطه كرئيس حكومة             

فوسائل اإلعالم والجمهور سيحاولون التكهن بخطورة الخالصات       . دون الئحة رسمية من اللجنة    حتى من   
كم عضو كنيست من    : الشخصية ضده، وفي الوسط السياسي بدأوا من اآلن ينشغلون في علم الرياضيات           

ت الحالية؟  كاديما يجب ان ينتقلوا إلى أحضان بنيامين نتنياهو، من أجل تتويجه رئيسا للحكومة في الكنيس              
  . وما هي فرص التمرد الداخلي في كاديما، والذي سيتوج تسيفي ليفني أو شمعون بيرس مكان أولمرت؟

الفرصة الوحيدة امام أولمرت لتغيير االتجاه، وإحداث تحول في االستطالعات، وإبعاد حرب لبنان عـن               
 اإليجابي، يوم األحد الماضي،     وهو ألمح إلى ذلك من خالل بيانه      . الوعي، تكمن في خطوة سياسية جريئة     

فقمة الرياض التي ستبحث من جديد في مبادرة السالم العربية، ستنعقد قبل نشر             . حول المبادرة السعودية  
وإذا ما صدر عن تلك القمة بيانا معتدال، يقتـرب مـن مواقـف              . الخالصات الشخصية للجنة فينوغراد   

  .لية السالمإسرائيل، سيكون من الممكن الحديث من جديد عن عم
األولى، هي أنه من الصعب تشخيص مصلحة الـسعوديين فـي إنقـاذ             . ثمة مشكلتنان في هذا السيناريو    

فالتقارب السعودي من إسرائيل، في حال حصوله، ينبع من الخشية المشتركة للـدولتين مـن                . أولمرت
لثانية، هي انـه بعـد      والمشكلة ا . إيران، وهي خشية لن تتغير أو تتشوش بسبب تبدل السلطة في القدس           

، بات أكثر صعوبة إقناع اإلسرائيليين بخطوة       2003التي قام بها شارون في العام       " مناورة فك االرتباط  "
يتعين أن نذكر بأن شارون، حتى عندما كان في         . سياسية كمناورة لحرف األنظار عن الضائقة السياسية      

 أولمرت؛ وأن االنسحاب من غزة كـان        الحضيض على مستوى استطالعات الرأي، كان أكثر شعبية من        
  .أحادي الجانب، ولم يكن منوطا بالنية الحسنة للزعماء العرب

لذلك، يمكن التقدير أن يمتنع أولمرت في األسابيع القادمة عن المغامرات السياسية، التي قد تبـدو علـى                  
 أن يظهر برودة أعصاب    أنها مناورة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تآكل ما بقي من مصداقيته، وسيفضل             
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فهو سيعقد لقاءات وسيقوم بجوالت، وسيستضيف كونداليسا رايس، وسيبث         . وأنه يمارس أعماله كالمعتاد   
أجواء ايجابية في العملية السياسية، وسينتظر خالصات فينوغراد على أمل أن يلقوها خارج ديوان رئيس               

لى ما بعد األعياد، األمر الذي سيتيح له إظهار         وسيتعلل باألمل فقط في أن تنتظر الخالصات إ       . الحكومة
   . تصرف رسمي محترم خالل أيام الذكرى واالستقالل

   14/3/2007" هآرتس
  15/3/2007المستقبل 
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