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  وسع شريحة سياسيةأل ةمثلمها دعيهنية و.. عباس يقبل تشكيلة حكومة الوحدة .1
علن رئيس حكومة الوحدة الوطنية     أ : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      16/3/2007الحياة  نشرت  

المكلف اسماعيل هنية انه سلم الرئيس محمود عباس ظهر امس تشكيلة حكومته التي ستمثل امام المجلس                
وقال في مؤتمر صحافي بعد اللقاء مع        .صويت عليها لنيل الثقة   التشريعي لمناقشة برنامجها المقترح والت    
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عباس مباشرة ان االخير وافق على تشكيلة الحكومة، رافضا االفصاح عن االسماء قبل عرضـها علـى              
وتوقع هنية الذي كان يتحدث امام عشرات الصحافيين والى جانبه وقف عدد من الوزراء من                .التشريعي

 ان يؤدي الوزراء القسم الدستوري السبت في حال نالت الحكومـة الثقـة مـن                بينهم نائبه عزام االحمد   
االمـن الـداخلي   "وقال هنية ان اول التحديات المباشرة امام حكومته سـيكون   .التشريعي في اليوم نفسه 

وامتنع هنية عن الرد على سؤال االفصاح عن برنامج          ".وكيفية انهاء االنفالت االمني والفوضى الداخلية     
حكومة لكنه قال ان من اولويات الحكومة الملفات السياسي واالمني واالقتصادي واالجتماعي، والقدس،             ال

الفصائل والقوى والقـوائم االنتخابيـة      "ر الى ان الحكومة تتألف من       اشأو .والحقوق والثوابت واالسرى  
اسية تتشكل منها حكومة    هذه اوسع شريحة سي   "واعتبر ان    ".والمستقلين والمرأة وكذلك االخوة المسيحيين    

تفتح الحكومة عهدا وفجـرا جديـدا وان تطـوي صـفحة            "واعرب عن امله في ان       ".الوحدة الفلسطينية 
بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني لحمايـة الوحـدة الوطنيـة وصـون           "واكد تمسكه    ".المرحلة الماضية 

ء المعتقلين فـي سـجون االحـتالل،        باطالق كل النواب والوزرا   "وطالب   ".الحقوق والثوابت الفلسطينية  
بما "وتعهد القيام    ".عزيز الدويك وكل االسرى االبطال االخرين     .وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي د     

هو مطلوب منا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانهاء االحتقان الداخلي والعمل على رفع الحصار عن الـشعب                
، معتبـراً ان    "ة، وتعزيز العالقة مع كـل االسـرة الدوليـة         وتجسيد الشراكة السياسية الداخلي   " الفلسطيني

وعن ردود االفعال تجاه حكومـة الوحـدة         ".االرادة الفلسطينية سوف تفرض نفسها على الواقع المعاش       "
هناك تفهمـا   "مضيفا ان   " مواقف ايجابية عربية واسالمية ودعم للحكومة     "الوطنية، اشار هنية الى وجود      

تحاد االوروبي تجليا من خالل الرسائل التي وصلت، واللقاءات التي اجراها الرئيس            وموقفا ايجابيا من اال   
ال شـك ان هنـاك موقفـا        : "لكن هنية استدرك قائالً    ".عباس التي حملت تفهما ودعما للشعب الفلسطيني      

وردا على سـؤال حـول       .في اشارة الى رفضها التعامل مع حماس ووزرائها       " مخالفا لالدارة االميركية  
هناك عنوانين احدهما منظمة التحرير الفلـسطينية، واآلخـر الـشراكة           "لشراكة السياسية، قال هنية ان      ا

في شأن الشراكة السياسية هناك لجنة شكلت من حركتي فـتح وحمـاس سـيتم               "واضاف انه    ".السياسية
المعـايير  لتستكمل عملهـا وستـضع      ) لتشمل الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحركة الجهاد     (توسيعها  

هناك اتفاق والرئيس عبـاس     : "وحول المنظمة اكتفى هنية بالقول     ".واالسسس الضابطة للشراكة السياسية   
  ".سيولي ذلك اهمية خاصة

أكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة،       : من غزة ورام اهللا    16/3/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
: وقال في حديث للـصحافيين     . عباس على أسماء الوزراء    أن حكومة الوحدة جاهزة، حيث وافق الرئيس      

الحكومة في انتظار موافقة المجلس التشريعي، وأداء اليمين الدستورية، قبل الـشروع فـي تأديـة                "إن  
  ".مهامها

وكان خليل الحية رئيس كتلة حماس البرلمانية، وعزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، سلما في وقـت          
وكشف القائم باعمـال رئـيس       .مس، هنية القائمة النهائية ألسماء مرشحيهما للحكومة      سابق من صباح أ   

التشريعي، أحمد بحر، عن ان جدول أعمال جلسة التشريعي التي سوف تعقد السبت، يتضمن االسـتماع                
الى البيان الوزاري الذي يلقيه هنية، وعرض التشكيلة الوزارية الجديدة، ومن ثم فـتح النقـاش تمهيـدا                  

ويخلو جدول أعمال الجلسة حسب ما اكده بحر للخليج          .عرض الحكومة الجديدة على المجلس لمنح الثقة      ل
وأوضح بحر ان هيئة رئاسة المجلس دعت الرئيس الى القـاء خطـاب امـام                .من كلمة للرئيس عباس   

  .المجلس اال ان عباس لم يرد على الطلب، دون اعطاء المزيد من االيضاحات بهذا الخصوص
ن عدد من نواب الضفة الغربية حصلوا على تصاريح تسمح لهم بالسفر الى قطاع غـزة لحـضور                  وكا

الجلسة، األمر الذي أثار حفيظة بقية النواب اآلخرين في الضفة، حيث نفى النائب الثاني لرئيس المجلس                
لضفة حسن خريشة في حديث للخليج عالقة المجلس بالطلب من أي جهة إصدار تصاريح للنواب من ا               .د

من غير المقبول ان يجري إصدار تصاريح اسرائيلية لبعض النـواب واسـتثناء             "وقال   .للتوجه الى غزة  



  

  

 
 

  

            6 ص                                      662:                    العدد             16/3/2007 الجمعة: التاريخ

ودعا خريشة   ".قد يهدد عقد الجلسة في رام اهللا      "معربا عن أسفه لمثل هذا التصرف الذي قال انه          " آخرين
ودة الى االراضي الفلـسطينية  كافة النواب الموجودين خارج األراضي الفلسطينية الى قطع زياراتهم والع      

  .للمشاركة في الجلسة
قـال غـازي     : عبدالرازق أبو جزر   ،غزةنقالً عن مراسلها في      16/3/2007القبس الكويتية   وأوردت  

لقد وصلنا لمرحلة التوحد، تحت حكومة وحـدة وطنيـة، وان خيارنـا             "حمد، المتحدث باسم الحكومة،     
واضـاف  ". هناك مساحة دولية واسعة للتعامل مـع الحكومـة        باجماع وطني، ولدينا اشارات ايجابية ان       

 ".أمامنا مهمات صعبة ونأمل من قمة الرياض ان تفتح المجال من اجل فك الحصار"
دحالن وجود تحفظـات لديـه علـى        محمد   نفى النائب    :القاهرةمن   15/3/2007وكالة سما   وجاء في   

ه اليحق له أن يتحفظ على اسم وزير الداخليـة          ان"وقال  .. منصب وزير الداخلية فى إطار حكومة الوحدة      
طالما تم االتفاق عليه بين فتح وحماس وأنه طالما هناك اتفاق على وزير الداخلية بين فتح وحماس فانـه                   

 ".سيلقى بكل تأكيد منا جميعا كل دعم الن مهمته ليست سهلة وهى مهمة شائكة
  

  ئلوزير الداخلية الفلسطيني الجديد يسعى لتهدئة الفصا .2
قال االكاديمي الفلسطيني هاني القواسمي وهو وجه سياسي جديد تـم اختيـاره             :  نضال المغربي  -غزة  

وزيرا للداخلية في حكومة جديدة للوحدة الوطنية ان االولوية عنده ستكون إلنهاء االقتتال بين الفـصائل                
وقـال   .قيـام بمهتمـه   وقال القواسمي لرويترز انه واثق من أنه قادر علـى ال           .الذي اصاب قطاع غزة   

سنتعاون مع الجميع السيما االخوة في حماس وفتح وباقي االخوة والفصائل للوصول الى وضع مرضي               "
أنا "وقال القواسمة    .وقال ان عدم انتمائه الى فتح أو حماس سيكون رصيدا له في أداء وظيفته              ."ومشرف

ال يوجـد أي امكانيـة أن       .. ي وربعـي  كل ابناء الشعب الفلسطيني وتنظيماته هم أهل      .. شخصية مستقلة 
نحن في مرحلة وفاق وطني بـين كـل الفـصائل           "وأضاف   ."أتعامل مع طرف على حساب طرف اخر      

 انه من السابق ألوانه معرفة الطريقة التي سيتعامل بها مع مطالـب             يوقال القواسم  ."والشعب الفلسطيني 
  .عامفتح بتفكيك القوة التنفيذية أو دمجها في جهاز االمن ال

  15/3/2007رويترز 
  

  صدمتا في توجهنا لصياغة حكومة الوحدة الوطنية أمريكا واسرائيل :دحالن .3
قال النائب محمد دحالن امس ان إسرائيل يجب        : وكاالتنقالً عن ال   16/3/2007 القدس العربي نشرت  

م العربية غير قابلـة      أن مبادرة السال   ىوجدد التأكيد عل   .ان تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية      
وقال للصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية المصري بالقاهرة ان الواليات المتحـدة واسـرائيل               .للتعديل

صدمتا في توجهنا لصياغة حكومة الوحدة الوطنية وهذا هو خيارنا في حركة فتح حيث أننا كنا ومازلنـا                  
واضاف  .ة اللحمة للوضع الداخلي الفلسطيني    مصممين للوصول اليه ونجحت التجربة الفلسطينية في اعاد       

إنه من يغضب عليه أن يفكر في أن لدينا أجندة فلسطينية داخلية يتعين عليه أن يحترمها سواء الواليـات                   
وردا علي سؤال عن إمكانية استجابة حكومة الوحدة لشروط اللجنة الرباعية، قـال              .المتحدة أو اسرائيل  

 التشريعي سـيكون كافيـا لهـذه المرحلـة          ى عن الحكومة ويعرض عل    ان البيان السياسي الذي سيخرج    
  .ليتالمس مع الشروط الدولية أما اسرائيل فان لديها موقفا مسبقا من حكومة الوحدة

تعليقا على مطالب اسرائيل تعـديل       -دحالن   محمد    أكد :القاهرةمن   15/3/2007وكالة سما   وأضافت  
أنه مادام هناك اجماع عربى على هذه المبادرة فان اسرائيل           -فيها  مبادرة السالم العربية وبند الالجئين      

ان اسرائيل تريد سالما اسرائيليا بشروط اسرائيلية وقد عبرت اسـرائيل           " وقال .أما أن تقبلها أو ترفضها    
 عندما قالت انه يجب على العرب التطبيع قبل الـسالم أى ان يلبـى          يعن ذلك من خالل تصريحات ليفن     
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وذكر أن اسرائيل وقبل أن تطالب حكومة الوحدة الوطنية االلتزام باالتفاقيـات             ". اسرائيل العرب شروط 
 ..فيتعين عليها هى أن تلتزم باالتفاقيات

  
  لحصاراكسر  لوروبيةأفياض يستعد لجولة و.. عمرو يزور الدول ذات التأثيرأبو  .4

سالم فياض سيبدأ .ية الفلسطينية دأكدت مصادر مطلعة للمنار أن وزير المالية في حكومة الوحدة الوطن
خالل األيام القليلة القادمة جولة اوروبية يزور خاللها ست دول في االتحاد االوروبي في محاولة لكسر 

وقالت المصادر للمنار  .الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، واستئناف الدعم المالي للفلسطينيين
رى اتصاالت اولية مع الدول المعنية تمهيدا لجولته فياض وضع خطة لهذا الغرض، وأنه اج.أن د

 .المرتقبة التي تعقد اماال كبيرا عليها
زياد ابو عمرو سيقوم هو اآلخر بجولة عربية .من جهة ثانية، علمت المنار أن وزير الخارجية الجديد د

 . الشأنواوروبية في اطار التحرك الفلسطيني لكسر الحصار، وقد تلقى اشارات ايجابية في هذا
  16/3/2007المنار الفلسطينية 

  
  سرائيل مواصلة حصارها فعليها أن تتحمل النتائجاإذا قررت : مصطفى البرغوثي .5

مصطفى البرغوثي، من مغبة أن يؤدي اسـتمرار إسـرائيل فـي محاصـرة الـشعب                . حذر د  :رام اهللا 
ة لقدس برس، تعليقا علـى      وقال في تصريحات خاص    .الفلسطيني، إلى انهيار السلطة الفلسطينية بالكامل     

أوال نحن لم نـشكل     : "موقف وزارة الخارجية اإلسرائيلية التي قالت إنها لن تتعامل مع الحكومة الجديدة           
حكومتنا من أجل إسرائيل، هذه حكومة للشعب الفلسطيني، وتريد أن تحقق سالما عادال وشـامال، فـإذا                 

وعما إذا كان يقصد بذلك أنه يوجه        ".ل المسؤولية كانت إسرائيل تريد أن تواصل الحصار فعليها أن تتحم        
ال، أنا ال أحذر وإنما أقول إن استمرار الحصار على حكومـة تمثـل              : "تحذيرا للحكومة اإلسرائيلية، قال   

الشعب الفلسطيني فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بالكامل، وعنـدها علـى إسـرائيل أن                 
م ال يعيرون اهتماما للمعايير اإلسرائيلية، وأن حكومة الوحدة ستنكب علـى            وأكد أنه ". تتحمل تبعات ذلك  

معالجة الملفات المستعجلة، وأشار البرغوثي، إلى أنهم يتطلعون في حكومة الوحدة إلى موقـف عربـي                
نأمل من قمة الرياض العربية، ليس فقط دعم        : "عم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، وقال      لدفاعل  

لوحدة الوطنية ورفع الحصار، بل نأمل من األشقاء العرب أن يمارسوا دورهم في مساندتنا من               حكومة ا 
وهذا أمر ممكن فـي ضـوء       . أجل تحقيق أهدافنا الوطنية حتى الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة         

الوحدة الوطنية، التغيير اإليجابي في موقف العديد من الدول األوروبية التي وعدتنا أن تتعامل مع حكومة           
  ."بما يحقق أمن الشعب الفلسطيني

  15/3/2007قدس برس
  

 سرائيل من حكومة الوحدة تكشف عمق أزمتها السياسيةامواقف : وزراء حكومة الوحدة .6
اعتبر عدد من الشخصيات والقيادات الفلسطينية التي تولت        :  منتصر حمدان، رائد الفي    - رام اهللا    -غزة  

الوحدة الوطنية الجديدة المواقف اإلسرائيلية المـسبقة بعـدم التعامـل مـع             مناصب وزارية في حكومة     
الحكومة الجديدة، بأنها تعكس مدى االزمة التي تعيشها حكومة االحتالل اإلسرائيلي خاصـة فـي ظـل                 

العربي على تـشكيل هـذه الحكومـة، مؤكـدين ان             الفلسطيني والتوافق الفلسطيني   -التوافق الفلسطيني 
ائيلية المسبقة من حكومة الوحدة تكشف حقيقة مواقف إسرائيل الرافضة للحرية واالستقالل            المواقف اإلسر 

ورأت تلك الشخصيات في أحاديث منفـصلة        .الفلسطيني اكثر من رفضها النجاز تشكيل حكومة الوحدة       
نت مع الخليج أن نجاح تشكيل حكومة الوحدة سوف يعمق من ازمة الحكومة اإلسرائيلية خاصة وانها أعل               
  .موقفها من الحكومة حتى قبل االطالع على برنامجها السياسي والذي بات يحظى بقبول عربي ودولي
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من الواضح  "، عزام االحمد، والذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء          ةيبرلمانوقال رئيس كتلة فتح في ال     
سـتغالل الخالفـات    ان إسرائيل اتخذت مثل هذا الموقف من البداية حتى قبل اتفاق مكة النها تـسعى ال               

انا مقتنع انه لو تـم وضـع كافـة          "وتابع   ".الداخلية من أجل تمرير مخططاتها االستعمارية واالحتاللية      
النصوص التي تريدها إسرائيل فانها تقوم باختالق ذرائع وحجج جديدة إلفشال أيـة محـاوالت لتوحيـد        

ورأى األحمد ان الحكومة اإلسـرائيلية       ".الموقف الفلسطيني النه يخنقها ويقطع الطريق على مخططاتها       
باتت غير قادرة على االنخراط الجدي في عملية سالم حقيقية ما يدفعها للبحث عن أية ذرائـع جديـدة                    

مشددا في اإلطار ذاته على العزم الفلسطيني فـي          "للتهرب والتملص من التعامل مع الجانب الفلسطيني        
ال الفوري للعمل على الصعيد اإلقليمي والـدولي والبـدء          مواصلة خطوات تشكيل حكومة الوحدة واالنتق     

ورفـع الحـصار الظـالم عـن الـشعب          " اإلسرائيلية"بجهود سياسية دولية لتغير المواقف األمريكية و      
  .الفلسطيني

هذه ليـست   "ناصر الدين الشاعر المقرر ان يتولى منصب وزير التربية والتعليم العالي            .من جانبه قال د   
 تعلن فيها إسرائيل رفضها للتوافق الفلسطيني خاصة وانهم كانوا نصحوا في وقت سابق              المرة االولى أن  

الرئيس عباس بعدم تشكيل حكومة الوحدة ما يكشف بوضوح المخطط االستراتيجي الذي تسعى إسرائيل              
 ورأى الشاعر  .لتحقيقه من اجل افشال التوافق الفلسطيني حتى لو تم تشكيل حكومة من لون سياسي واحد              

ان إسرائيل بعد ان ايقنت قدرة الفلسطينيين على التوحد تسعى حاليا لتغيير المبادرة العربية التي طالبـت                 
وقـال   .جميع دول العالم بضرورة االعتراف بها، ما يعني انها غير جادة في أي من مواقفها الـسياسية                

سطينية تأخذ بعين االعتبـار     نحن لن نشكل حكومة وفق االجندة اإلسرائيلية بل نسعى لتشكيل حكومة فل           "
مؤكـدا أن جملـة التهديـدات       " المواقف االقليمية والعربية والدولية ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني       

والعمليات العسكرية التي تباشر إسرائيل بتنفيذها تمثل رسالة للعالم وتدخالً في السياسة الدولية من أجـل                
  .ة والشعب الفلسطينيقطع جسور التواصل الدولي مع الحكومة الجديد

مصطفى البرغوثي وزير اإلعالم في الحكومة الجديدة المواقف اإلسرائيلية ليست جديدة وقـال             .واعتبر د 
هذه المواقف ليست مستغربة من حكومة االحتالل التي تعمل جاهدة الجهاض أيـة محـاوالت للتوحـد                 "

 باإلعالن المسبق عن رفض التعامل مع       ال أعلم كيف تقوم مثل هذه الحكومة      "وقال   .والتوافق الفلسطيني 
 % 96الحكومة دون االطالع على برنامجها وكيف ترفض التعامل مع حكومة فلسطينية تمثل اكثر مـن    

هذه المواقف ال ترفض التعامل مع الحكومة فحسب بل هـي تـرفض             "وأضاف   ".من الشعب الفلسطيني  
مطالبـا  " ب الفلسطيني وترفض االقرار بحقوقـه     الحرية وإنهاء االحتالل وتحقيق االستقالل الوطني للشع      

المجتمع الدولي بمعاقبة دولة االحتالل واجبارها على الخضوع لالرادة الدولية ووقف جرائمها وخاصـة              
 مليـون دوالر هـي   800سرقة اموال الشعب الفلسطيني والعمل على افقاره من خالل سرقة اكثر مـن    

ة برنامجاً سياسياً واضحاً وسيحظى بقبول دولي ويحافظ على         انا مطمئن ان للحكوم   "وقال   .أموال الشعب 
مشيرا إلى توقعاته بأن يقود تـشكيل حكومـة         " ام رفضت " إسرائيل"حقوق الشعب الفلسطيني سواء قبلت      

ورداً على التهديدات اإلسرائيلية باجتياح قطاع غـزة قـال           .الوحدة إلى اسقاط حكومة االحتالل الحالية     
فشلهم وخيبتهم التي حصدوها في لبنان واالستفادة من تلك التجربة التي تؤكد ان الخيار        عليهم ان يلملموا    "

  .العسكري لم يعد سالحاً فعاالً في يد دولة االحتالل
وقال أحمد الخالدي الذي تولى مهام وزير العدل الفلسطيني ان إسرائيل تهدف مـن وراء اعـالن هـذه                   

قبل نحو عام للضغط من اجل خفض سقف المشروع الـوطني           المواقف الحفاظ على الحلف الذي انشأته       
النها تدرك ان أي توافق فلسطيني فلسطيني من شأنه تقوية موقف المفاوض الفلسطيني ما يجعلها تتبنـى                 

واعتبر تلك المواقف بانها حلقة جديدة من حلقات         ".مثل هذه المواقف المسبقة من حكومة الوحدة الوطنية       
سطيني لخفض سقف تطلعاته السياسية في الحرية واالستقالل وتسعى للتأثير في           الضغط على الجانب الفل   

  .اجتماعات القمة العربية دعم توجهاتها بالمطالبة بتعديل المبادرة العربية
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من جانبه قال النائب محمود العالول الذي تولى منصب وزير العمل، من الواضح ان إسرائيل تسعى من                 
ع الحكومة الجديدة، االبقاء على سياستها العدوانية تجاه الشعب الفلـسطيني           خالل اعلن رفضها التعامل م    

سيما انها تدرك ان تشكيل حكومة الوحدة يقطع الطريق عليها من استمرار االستفادة من تشتت الموقـف                 
  .الفلسطيني

وانيـة،  واعتبر وزير الشؤون االجتماعية صالح زيدان أن إسرائيل ستحاول االستمرار في سياستها العد            
التي تهدف من ورائها إلى إفشال رغبة الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة الوطنيـة، الفتـاً إلـى أن                   
إسرائيل جربت سياسة محاصرة كل الحكومات الفلسطينية السابقة، بما فيها الحكومـات التـي رأسـها                

 ممارسة الـسياسة    الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحتى الحكومة العاشرة التي رأستها حماس، وستحاول          
وشدد زيدان على أن إسرائيل ال يمكنها أن تنجح في سياسـة الحـصار مـع                 .نفسها مع حكومة الوحدة   

حكومة الوحدة، كونها تتمتع بالكثير من عناصر القوة الرئيسية، ومنها نسبة التأييد العالية التي تتمتع بهـا        
  .يينمن الفلسطين% 98في الشارع الفلسطيني والتي تصل إلى نحو 

إننا ال نتوقع من االحتالل أي خير، فقد شهد         : "بدوره، قال وزير االقتصاد الوطني المهندس زياد الظاظا       
وشدد الظاظا علـى أن حكومـة الوحـدة          ".التاريخ أن كل االحتالالت كانت دائماً ضد الشعوب المحتلة        

من الوحدة والتوافق، الفشال هذه     ستواجه السياسة اإلسرائيلية المتعنتة، من خالل العمل على قاعدة صلبة           
السياسة اإلسرائيلية المتعنتة المدعومة من الواليات المتحدة األمريكية، بما يضمن نجاح الحكومـة فـي               

  .كسر الحصار الدولي الظالم عن الشعب الفلسطيني
  16/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  األمن الداخلي التحدي األول للحكومة: أبو ردينة .7

، إن التحدي األول أمـام حكومـة         الفلسطينية بيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة      قال ن : غزة
على اعتبار أنهما األساس لهـذا التوجـه؛ ألن         "الوحدة هو األمن الداخلي، والوحدة الوطنية الفلسطينية،        

إن : "وقـال  ".ها النجاح إنهاء حالة الفلتان األمني، سيكون هو المفخرة القادمة لهذه الحكومة إذا ما ُأريد ل             
أمام الحكومة أيضاً تحديات كبيرة، مـن أهمها رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مـع                
الجهود العربية والدولية، والتي يمكن من خاللها مواجهة هذه التحديات بـشكل يخفـف مـن المعانـاة                  

  ".والحصار الذي نرجو أن يرفع قريباً
 16/3/2007 األيام الفلسطينية

  
  مبادرة العربية هو الطريق الوحيدة لألمن والسالمالااللتزام ب: أبو ردينة .8

 شدد نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، على أن االلتزام بمبادرة السالم العربية هـو                 :غزة
علـى تـصريحات    وكان أبو ردينة، يعقب بذلك       .الطريق الوحيدة لألمن والسالم واالستقرار في المنطقة      

وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، التي دعت قادة الدول العربية إلى تطبيع العالقات مع إسرائيل، ألن ذلـك                
 الخاص بحق عودة الالجئين للواقـع       194برأيها قادر على إحداث تغيير، وإلى ضرورة مالءمة القرار          

هاً إلى أن الجانب اإلسرائيلي ال يفهم       هذا قلب لألمور وليس في محله، منو      : وقال لوفا  .والظروف الحالية 
وشدد  .أهمية المبادرة العربية، والتي أصبحت محل إجماع عربي فلسطيني، وجزءاً من خارطة الطريق            

  .على أن االلتزام بالمبادرة هو الطريق الوحيدة لألمن والسالم واالستقرار في المنطقة
    15/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                      662:                    العدد             16/3/2007 الجمعة: التاريخ

   المخطوف الصحفي يدعو لبذل الجهود لإلفراج عنهنية .9
 قال رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الخميس ان أجهزة االمن تلقت أوامر ببذل أقصى ما في وسعها                 :غزة

وقال هنية انـه     .).سي.بي.بي(لتأمين االفراج عن صحفي مخطوف يعمل لدى هيئة االذاعة البريطانية           
ميع أجهزة االمن لبذل أقصى ما في وسعها لإلفراج عن الـصحفي            والرئيس عباس أصدرا تعليماتهما لج    

  .وأدان هنية خطف االجانب وأكد مجددا أن أفراد االمن يبحثون عن جونستون .المخطوف
  15/3/2007رويترز 

  
  لمجاهديناعتقل ت تعذب و كانتفتح حكومات  رسمية تؤكد أن وثيقة:فلسطين اآلن .10

ن اآلن على وثيقـة رسـمية تؤكـد أن الـسلطة الوطنيـة              حصلت شبكة فلسطي  :  خاص –فلسطين اآلن   
تنفيذاً لما جـاء    الفلسطينية في عهد حكومات حركة فتح كانت تقوم بمالحقة المجاهدين والمقاومين، وذلك             

وكشفت الوثيقة عن أن اللواء عبد الرزاق المجايدة والذي كان يتولى آن ذاك منـصب                .في اتفاق أوسلو  
إلى محمد يوسف مدير التنظيم واإلدارة بمعاقبة عدد مـن          " أمراً إدارياً   " أرسل   مدير عام األمن العام فقد    

وتفـصح الوثيقـة أن ذنـب        .الشرفاء والمناضلين بالسجن لمدة ستة أشهر لكل منهم والطرد من الخدمة          
هؤالء تورطهم في قضية مخازن المتفجرات يستغلون مواقعهم فـي أعمـال مخلـة بـاألمن ومـضره                  

  ).في إشارة إلى أعمال المقاومة ضد العدو اإلسرائيلي( ة للوطن بالمصلحة العام
  15/3/2007عين على فلسطين 

  
  صر من البحرية الفلسطينية لحماية محور فالدلفيااخطة أمنية لنشر عن :فلسطين مباشر .11

أكدت مصادر خاصة بفلسطين مباشر أن الرئاسة الفلسطينية أرسلت المئات من عناصر            : فلسطين مباشر 
رية الفلسطينية لتلقي دورات تدريبية في كال من مصر وروسيا و فرنسا إلعدادهم إعدادا جيداً لحماية                البح

 وأكدت المصادر بأن هذه اإلجراءات تأتي بهدف منـع عمليـات تهريـب              ،الحدود المصرية الفلسطينية  
توفير المعدات   وتشير المصادر بأن هؤالء الجنود سيتم        ، قطاع غزة  ىاألسلحة من األراضي المصرية إل    
 طول محور فيالدلفيا وسيكونون بديال عن قـوات األمـن الـوطني             ىواألسلحة الالزمة لهم ونشرهم عل    

  .المنتشرة في هذه األثناء
  15/3/2007فلسطين عين على 

  
 مقتل احد افراد االستخبارات واصابة اخر برصاص مجهولين في دير البلح .12

تخبارات العسكرية واصيب اخر بجراح خطيرة، جراء  في ظروف مجهولة، قتل احد افراد االس:غزة
 .اطالق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين، بجانب مقبرة دير البلح في غزة، صباح اليوم الجمعة

وافاد مراسلنا في غزة نقال عن مصادر امنية ان المواطنين اللذان يعمالن في االستخبارات كانا يستقالن 
، فاعترض طريقهما مسلحين مجهولين، واجبروهما على النزول من السيارة، سيارة سوبارو بيضاء اللون

واطلقوا النار بشكل مباشر على راسيهما، ما ادى الى مقتل حسين السلحي، واصابة موسى رجيالت، 
 .نقال على اثرها الى مستشفى شهداء االقصى في دير البلح، حيث اعلن وفاة السلحي

  16/3/2007وكالة معا 
  

  يرحب بدعوة اليونسكو السرائيل بوقف الحفريات في محيط األقصىعريقات  .13
صائب عريقات بدعوة اليونسكو إلسرائيل بوقف فوري لحفرياتها فـي بـاب المغاربـة              . رحب د  :غزة

وجدد عريقات في تصريح صحفي له اليوم دعوتـه إسـرائيل لوقـف              .المحاذي للحرم القدسي الشريف   
يونسكو وعدم القيام بـأي أعمـال أخـرى دون موافقـة األطـراف      فوري للحفريات تماشياً مع دعوة ال   
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وقال إن إسرائيل تقوم بصب الزيت على        .الفلسطينية المعنية وخاصة دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس       
النار وإشعال المنطقة بانتهاكها لحرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وانه يجـب إيقـاف هـذه                 

وشدد على أن أعمال اسرائيل االستفزازية وأحادية الجانب من خالل فرض حقائق             ".راألعمال على الفو  
على األرض لفرض سيطرتها على القدس المحتلة تهدد مستقبل أي حل تفاوضي سلمي مبني على حـل                 

ودعا عريقات اليونسكو للبقاء فاعلة في تقييم هذه األعمال الخطيرة وكافة حفريـات إسـرائيل                .الدولتين
  .القانونية في البلدة القديمة في القدس ومحيطهاغير 

 15/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 
  

  "فتح اإلسالم"على اجتثاث  أبو العينين يؤكد اإلصرار الفلسطيني .14
فتح "أكد أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان سلطان ابو العينين االصرار على اجتثاث تنظيم                 

ان االجتماعـات الفلـسطينية     " ان ال قرار فلسطينيا موحدا حول سبل التعامل معه، و          مشيرا الى " االسالم
يجب ان نعلم تمامـا     : "وقال الذاعة صوت لبنان    ".كثيفة ومستمرة توصال الى خطة لمعالجة هذه الظاهرة       

المخاطر . ان هذه الظاهرة ليست والدة فلسطينية انما والدة قيصرية قد تكون لقوى اقليمية او لقوى دولية               
التي ساقتها هي التدخل في جرم امني موثوق، ال نعتبره اعتداء على اللبنانيين بقدر مـا نعتبـره ايـضا                    

وسئل هل من قرار فلسطيني      ".اعتداء على استقرار مخيماتنا، وهذا ما ال نقبله جميعنا كفصائل فلسطينية          
وهل هـذا    ".ع فلسطيني وتوافق لبناني   هذه المسألة تحتاج الى اجما    : "، فأجاب "فتح االسالم "للقضاء على   

ال شك في انه يجب ان تكون هناك لغة واحدة بين الفصائل الفلـسطينية              : "التوافق مفقود حتى اآلن، قال    
وعندما نتوصل الى هـذه القواسـم       . مجتمعة، وكذلك بالتنسيق مع اخواننا اللبنانيين، مع الحكومة اللبنانية        

ظاهرة، فلن نتردد في ان نقدم علـى اي معالجـة نتفـق عليهـا               المشتركة ونضع خطة لمعالجة هذه ال     
  ".كفلسطينيين اوال، وبيننا وبين اشقائنا اللبنانيين ثانيا

  16/3/2007النهار 
  

  األغا يدعو القمة العربية لتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين في العراق .15
تحرير الزعماء العـرب فـي القمـة         منظمة ال   في زكريا األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين     . دعا د  :غزة

العربية التي ستعقد في الرياض إيالء موضوع الالجئين الفلسطينيين في العراق اهتمامهم وتوفير الحماية              
والمالذ اآلمن لهم والعمل على اتخاذ موقف عربي موحد ضاغط يساهم في الـضغط علـى الحكومـة                  

العراق إلى األراضي الفلسطينية لحين ايجاد حل عادل        اإلسرائيلية للسماح بعودة الالجئين الفلسطينيين في       
وندد األغا في بيان صحفي بعمليات القتـل والخطـف التـي             .194وشامل لقضية الالجئين طبقا للقرار      

وطالب األغا الحكومة العراقية والمراجع الدينية العراقية        .يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في العراق     
 الفلسطينيين ونشر قواتها األمنية في محيط األحياء الفلسطينية لحمايتهـا والعمـل             بتوفير الحماية لالجئين  

على تأمين الحياة اآلمنة والكريمة لهم في ظل التردي المستمر لألوضاع الحياتية والظروف غير اآلمنة،               
عمال قتل  التي يشهدها العراق محملة في الوقت ذاته المسؤولية لما يجري بحق الالجئين من اعتداءات وأ              

 للقوات االميركية وللمليشيات العراقية المسلحة التي رضيت لنفسها ان تعمـل بـإمرة              -وخطف وتهجير 
األغا أن وفداً لمنظمة التحرير سيتوجه قريباً إلى العـراق لالجتمـاع مـع              . وكشف د  .المحتل االميركي 

 الخطوات العملية لتأمين المالذ     الفلسطينيين المقيمين في العراق وللتنسيق مع الحكومة العراقية في وضع         
 .اآلمن لهم

 16/3/2007الحياة الجديدة 
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  نجاز عظيمإ تشكيل حكومة الوحدة :حماس .16
نه بأنجاز العظيم لكل أبناء الشعب الفلسطيني ووصفت حركة حماس تشكيل حكومة الوحدة باإل: بيت لحم

ن أباسم الحركة في الضفة الغربية وقال متحدث  .رسالة قوية إلى العالم لنيل الحقوق والعيش بكرامة
حماس آثرت عدم اختيار وزرائها من أعضاء المجلس التشريعي من أجل تفعيل دوره الرقابي لضمان 

ن حماس ابتعدت عن الشخصيات القيادية في إ ":ضاف المتحدثأو. أكبر فائدة مرجوة للشعب الفلسطيني
 وزراءها من المستقلين والتكنوقراط وخصوصاً الحركة أثناء اختيارها لوزرائها في الحكومة واختارت

  ."في الضفة الغربية من أجل تحقيق أعلى درجات النجاح لحكومة الوحدة
  15/3/2007وكالة معاً 

  
  تشكيل حكومة الوحدة يقوي الجبهة الداخلية: فتح .17

قالت في وعالن على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، علنت حركة فتح عن ارتياحها لإلأ: غزة، رام اهللا
لى تعزيز الوحدة الداخلية والشراكة السياسية وتمتين الجبهة الداخلية، إسيقود  عالنن هذا اإلأبيان لها 
 بموقف ةمطالبوسرائيلية ستحاول خلق العراقيل في طريق حكومة الوحدة،  من أن الحكومة اإلةمحذر

  .سالميةداعم من جانب الدول العربية واإل
 16/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مريكية بستار عربيأاتفاق مكة واجهة : الجبهة الشعبية .18

لقدس العربي الشعبية في حديث لقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة  :وليد عوض -رام اهللا 
مريكية أساسه هو واجهة أ ىاتفاق مكة الذي تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عل: "مسأ

 ...مزيد من الهبوط عن الحقوق الفلسطينية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطنيبرعاية عربية ويؤسس ل
ن البرنامج السياسي أ ىوشدد مهنا عل ."والتي تكفل حق المقاومة وتقرير المصير وحق العودة لالجئين

 . جانب التنازل عن حق المقاومةىلإ اتفاقات، وذلك منوسلو وما تبعها أ اتفاقات ىلحكومة الوحدة يتبن
ن االطراف المشاركة تسير باتجاه وقف المقاومة أ ىلإن اتفاق فتح وحماس في السعودية يشير أ ىلإونوه 

ن رعاية أ ى علمريكية مثل خطة خارطة الطريق، ومشدداًأوسلو وما تبعه من خطط أوتبني نهج 
 ىلإشار مهنا أ و. ذلكىمريكا في المنطقة لالتفاق بين فتح وحماس يدلل علأالسعودية التي تعتبر حليف 

ن الجبهة الشعبية قررت عدم المشاركة في حكومة الوحدة المحكومة باتفاق مكة بسبب تقاسم حركتي أ
 طي ملفي الفساد واالقتتال الداخلي وعدم ى اتفاقهما علىلإضافة إفتح وحماس الحكومة والمناصب 

ة وكتلتها البرلمانية في صف وتعهد مهنا ببقاء الجبهة الشعبي .محاسبة المتورطين في تلك الجرائم
قامة إسيكون موقعنا في الجهة التي تمنع الهبوط في المطالب الفلسطينية من ناحية " :المعارضة، وقال
 حق تقرير المصير وحق ىلإضافة إ بما فيها القدس الشرقية 1967راضي المحتلة عام الدولة في األ

  ."العودة لالجئين الفلسطينيين
 16/3/2007 القدس العربي

  
 تشكيل حكومة الوحدة خطوة باالتجاه الصحيح: الديمقراطيةالجبهة  .19

ن تشكيل بأصرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية : بيت لحممن  16/3/2007وكالة معاً أوردت 
لت صضاف في بيان وأو .حكومة الوحدة على برنامج قواسم سياسية مشتركة خطوة باالتجاه الصحيح

لشعب الفلسطيني يتطلع اآلن إلى وقف الفلتان األمني، كل أشكال االقتتال الداخلي، ن اإ" : نسخة منهمعاً
  ".كسر الحصار وحروب التجويع عليه
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مشاركتها في حكومة أن الجبهة الديمقراطية اعتبرت :  أنغزة من 15/3/2007قدس برس وذكرت 
 تكاتف جهود جميع القوى الوحدة بوزير الشؤون االجتماعية صالح زيدان، تأتي في إطار حرصها على

ناطق وقال  .بعيداً عن ثقافة المحاصصة،  وتأكيد المشاركة السياسية،من أجل حماية المشروع الوطني
جب أن يدعو لتسوية سياسية تستند إلى قرارات ي"ن البرنامج الحكومي أباسم الجبهة في تصريح له 

تقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة  وفي إطار مؤتمر دولي، توفر األمن واالس،الشرعية الدولية
 خالية من ، وعاصمتها القدس1967 بعدوان ،دولة فلسطين على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة

  ".المستوطنات وضمان حق العودة لالجئين
  

 جبهة التحرير العربية ترحب بإعالن تشكيل حكومة الوحدة .20
مؤكدة على ضرورة , هاء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رحبت جبهة التحرير العربية بإن: سلفيت،نابلس

 الراهنة تتجسيد وتطبيق سليم وصحيح لمفهوم الوحدة الوطنية على األرض في مواجهة كافة التحديا
لى أهمية االتفاق السياسي بين الكل إ نسخة منه، وأشارت الجبهة في بيان وصلت معاً .والمستقبلية
 المقاومة ويضمن استمرار نضال الشعب الفلسطيني نحو تحقيق ىعل برنامج كفاحي يحافظ ىالوطني عل

أهدافه في الحرية واالستقالل، مطالبةً بوقف كل أشكال الثرثرة والتحريض اإلعالمي الذي شأنه إشعال 
إن من أولويات عمل الحكومة القادمة  ":وقالت .فتيل الفتنة من جديد وتقويض وإفشال أي اتفاق وطني

  ".تكريس كل الجهود نحو إنهاء جذري لظاهرة فوضي السالح والفلتان األمنين تكون بأالبد 
  15/3/2007وكالة معاً 

  
  فتح هي األكثر وحماس هي األقل على صعيد محاولة تنفيذ عمليات انتحارية: الشاباك .21

 آالف ناشط فلسطيني في العام 5أعلن جهاز الشاباك اإلسرائيلي أنه اعتقل  :عبد الرؤوف أرناؤوط
 فلسطينياً 154 ادعى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية، بالمقارنة مع 279، من بينهم 2006

، %80لى نحو إ لتخطيطهم لتنفيذ عمليات انتحارية؛ أي بزيادة تصل 2005قال إنهم اعتقلوا خالل العام 
باك نشرته وزارة وأشار تقرير للشا .2006 عمليات انتحارية فقط نفذت في العام 3مشيراً إلى أن 

الخارجية اإلسرائيلية إلى أن حركة حماس هي األقل محاولة لتنفيذ هجمات انتحارية، إذ إنه فيما تم 
 ناشطاً من حركة الجهاد اإلسالمي، حاولوا تنفيذ عمليات كهذه، 96 ناشطاً من حركة فتح، و126اعتقال 

 تم 2006وذكر أنه خالل عام  .لغربية منهم من سكان الضفة ا23 من حركة حماس، 30فإنه تم اعتقال 
 قذيفة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية، أدت إلى مقتل مواطنين إسرائيليين 1700إطالق أكثر من 

، أدت إلى مقتل خمسة 2005 قذيفة تم إطالقها خالل عام 400 آخرين، مقابل نحو 163اثنين، وإصابة 
 ارتفاعاً مكثفاً في كميات الوسائل القتالية التي تم  شهد2006عام "وذكر أن  .51إسرائيليين، وإصابة 

على ": وقال" تهريبها إلى قطاع غزة، والتي تمكّن التنظيمات من تحسين عملياتها، وبصورة ملحوظة
 أطنان 6 طناً من المتفجرات القوية النظامية، مقابل نحو 28سبيل المثال، تم خالل هذا العام تهريب نحو 

 14000 تهريب نحو 2006لى المتفجرات القوية النظامية، تم خالل عام إإضافة ": وأضاف ".2005عام 
 مليون في سنة 2 ماليين قطعة ذخيرة أسلحة خفيفة مقابل 5، وقرابة 2005 في عام 9300بندقية، مقابل 

 راجمة قذائف، 65 وRPG قذيفة 150 قذيفة صاروخية، منها حوالي 40كما تم تهريب حوالي . 2005
يتم "وادعى التقرير أنه  ." صواريخ مضادة للطائرات10اً مضاداً للدبابات مطورة، و صاروخ20و

ويدعي التقرير أن قطاع غزة  ".لى قطاع غزة من مصر من خالل األنفاقإتهريب معظم الوسائل القتالية 
 وتوجيه خالل العام المنصرم طرأ ارتفاع على تفعيل ":بات هو الموجه للعمليات في الضفة الغربية، وقال

في هذا اإلطار، قامت القيادات من . التنظيمات في منطقة الضفة الغربية من قبل جهات في قطاع غزة
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قطاع غزة بنقل المعرفة والخبرة الى منطقة الضفة من أجل تحسين قدرات التنظيمات اإلرهابية هناك في 
لى جانب توجيه العمليات إر، نتاج الوسائل القتالية، بما في ذلك وسائل قتالية منحنية المساإمجال 

  ".اإلرهابية وتحويل األموال لغرض تمويل هذه العمليات
 16/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  على الظواهري ردصحة بيان منسوب إليها ي  في لبنان تنفيحماس .22

الحياة صحيفة نفت حركة حماس صحة الخبر الوارد في : بيروتمن  15/3/2007الحياة أفادت 
واعتبرت في بيان . " لبنان ترد على الظواهري- حماس": قته عبر الفاكس تحت عنوان وتلاألربعاء

ضمنها مقدمة  العبارات التي احتواها البيان والتهديدات التي"صادر عن مكتبها اإلعالمي في لبنان أن 
العتداءات قد تطاول حركة حماس وقيادتها في لبنان، حيث يبدو واضحاً أن هناك جهات تسعى لبث 

صدور هذا البيان على أثر الجولة التي ": وأضاف البيان ."لفتنة التي انطفأت نارها من خالل اتفاق مكةا
قامت بها قيادة حماس على القيادات السياسية في لبنان وباألخص على الفاعليات الصيداوية دفع 

قراءة "ن أ، موضحاً "المتضررين إلى إصدار هذا البيان الكاذب بهدف التشويش على أهداف هذه اللقاءات
دقيقة للبيان تثبت أنه يهدف أيضاً إلى اإلساءة لعالقات حركة حماس مع قوى ومجموعات إسالمية 

  ."معروفة بنهجها ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية
 ينفي صحة الخبر الذي عالمي لحماس في لبنانلمكتب اإلبياناً مماثالً ل 16/3/2007السفير وأوردت 

 خبراً عارياً "السفير"نشرت صحيفتكم : صحيفة السفير في اليوم المذكور، وجاء في البياننشرته أيضاً 
وإذ . لى حركة حماس في لبنان رداً على تصريحات الدكتور أيمن الظواهريإ ونُسب ...عن الصحة

 لى مرجع هذا الموقف فإننا نتساءل عن سر نشر هذا الخبر غداةإيبدو الخبر غامضاً، كونه ال يشير 
جولة قام بها وفد من تحالف القوى الفلسطينية في مدينة صيدا، مثّل الحركة فيه األخ أسامة حمدان ممثلها 

إن كل من قرأ الخبر المنشور : " وأضاف البيان."في لبنان واألخ علي بركة مسؤول العالقات السياسية
  . "فتراءونحن نؤكد أن ما ورد في هذا الخبر هو محض ا... يدرك أنه خبر مختلَق

  
  الالجئون يتعرضون لحملة تستهدف حقهم في العودة: الجهاد .23

حذرت حركة الجهاد اإلسالمي من حملة تستهدف الالجئين الفلسطينيين وتستهدف إلغاء حقهم في : غزة
العودة إلى األراضي التي هجروا منها، عبر الضغط المتواصل عليهم وطردهم ومالحقتهم بالتهديد والقتل 

 48 الحركة على لسان الناطق باسمها في غزة وليد حلس في بيان له وصل موقع عربتوقال .واالعتقال
إن ما يحدث في العراق من عمليات قتل يومية للفلسطينيين تقوم بها فرق موت مدعومة " :نسخة عنه

نا إن" : حلسأضافو ."طائفياً، يأتي خدمة لسياسات التحالف الصهيو أمريكي في إلغاء وشطب حق العودة
في حركة الجهاد اإلسالمي ننظر بقلق وخطورة بالغة لما تناقلته وسائل اإلعالم عن قرار ليبيا القاضي 
بطرد الفلسطينيين وإرسالهم إلى غزة، وندعو األشقاء في ليبيا إلى إعادة النظر في هذا القرار، باعتباره 

اة الالجئين الفلسطينيين كما حدث في خارجاً عن التقاليد العربية األصيلة، ألنهم بذلك يزيدون من معان
الدول العربية مجتمعة حلس ودعا ". ، عندما مكث اآلالف منهم على الحدود في الصحراء95العام 

  .لتحسين الظروف الحياتية لالجئين الفلسطينيين
  15/3/2007 48عرب

  
 محكمة إسرائيلية تبرئ نجل مروان البرغوثي من تهم بالقتل .24

مة العسكرية اإلسرائيلية أمس قسام البرغوثي، نجل األسير مروان البرغوثي، من  برأت المحك:يآ.بي.يو
وقال المحامي أفيغدور فيلدمان  .أربع تهم تتعلق بالقتل والشروع بالقتل وإطالق النار على مستوطنين
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 تبرئة كهذه من المحكمة العسكرية"ن أالذي يدافع عن البرغوثي االبن في أعقاب صدور قرار المحكمة 
 ويتوقع اإلفراج عنه ،"العضوية بتنظيم محظورب"ودانت المحكمة قسام البرغوثي ". هي أمر نادر للغاية

  .بعد أسبوع
  16/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   األخيرةقتتالأحداث اال أصيب فيوفاة ناشط من فتح  .25

بجروح أصيب بها  في كتائب شهداء األقصى توفي أمس متأثراً ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن ناشطاً
  .في اشتباكات بين عناصر من فتح وحماس في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة الليلة الماضية
   16/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  لن نعترف أبـداً بهذه الحكومة واليمين يحرض ضد عباس: إسرائيل .26

حكومة الوحدة الوطنيـة    رفضت إسرائيل، أمس، رسمياً االعتراف ب      16/3/2007 األيام الفلسطينية    قالت
سؤول اسرائيلي كان أعلن أن الحوار مع هـذه الحكومـة           مالفلسطينية الجديدة، خالفاً لتصريحات سابقة ل     

وفي أول رد فعل رسمي اسرائيلي على اعالن تشكيل حكومة الوحدة، صرحت ميـري               .ممكن بشروط 
لـن نعتـرف    .  يتغير ماالسرائيلي ل وقف  مال "ايسن، الناطقة باسم رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس بأن        

. لقد قدم الفلسطينيون حكومة وحدة وطنية جديـدة       "واضافت ايسن    ."ابداً بهذه الحكومة ولن نتعامل معها     
تعلقـة  مبادئ الدولية الثالثـة ال    ملالسف، فان برنامج هذه الحكومة ال يتضمن، ال ضمناً وال صراحة، ال           

وأعربت عـن املهـا فـي ان         ."السابقة والتخلي عن االرهاب   باالعتراف باسرائيل والقبول باالتفاقيات     
وكان مسؤول اسرائيلي كبير     .بادئ الثالثة مجتمع الدولي على الحكومة الجديدة االلتزام بهذه ال       ميفرض ال 

اكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق أمـس، أن اسرائيل ستكون مستعدة للتعاون مع حكومة الوحـدة                 
حال تم االفراج عن الجندي جلعاد شاليت، ووقف اطالق الصواريخ مـن قطـاع              الوطنية الفلسطينية في    

رونة تجـاه الحكومـة     مان اسرائيل ستكون مستعدة للتحلي بال     "سؤول االسرائيلي نفسه    موأضاف ال  .غزة
إن "وقـال    . يوضح ما اذا كانت تنوي تطبيع العالقات مع السلطة الفلسطينية          م الجديدة، لكنه ل   "الفلسطينية

 الفلسطينيون في هذه الخطوة واستمرت الهجمات االرهابية فإن الواقع على االرض سيفرض علـى               فِشَل
  . ، دون إعطاء مزيد من االيضاحات"اسرائيل التكيف مع هذا الوضع

واعتبر مسؤول اسرائيلي رفيع ان البرنامج السياسي للحكومة الجديدة، والذي اطلعت فرانس برس علـى          
من الصعب ايجاد عناصر ايجابية فـي       "سؤول  مواضاف هذا ال   ."وة الى الوراء  خط"مقتطفات منه، يشكل    

  ."هذا البرنامج، بل على العكس، نجد فيه بوضوح تراجعا اذا ما قارناه بوثائق فلسطينية سابقة
حكومة فلسطينية  .. عندما تتشكل  "، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني    هقالتما   15/3/2007رويترز   وأوردت

سيتعين علينـا ان    .. بي شروط اسرائيل والمجتمع الدولي فان الموقف لن يصبح أكثر بساطة          جديدة ال تل  
نأمل أن يظل المجتمع     "،وقال المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية مارك ريجيف      ". نتمسك بتلبية الشروط  

 مـصدر   وقـال  ."الدولي متمسكا بمواقفه ويرفض إضفاء الشرعية أو االعتراف بهذه الحكومة المتطرفة          
لضمان تنـسيق المـساعدات     "سياسي اسرائيلي ان اسرائيل ستحافظ على االتصاالت المباشرة مع عباس           

  ."االنسانية وتعزيز العناصر المعتدلة في السلطة الفلسطينية
 أعادت إلى   ،مصادر سياسية رفيعة  الى أن   : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من   16/3/2007وأشارت الحياة   

اولمرت في اجتماعهما األخير األحد      تزام الرئيس محمود عباس امام رئيس الحكومة      األذهان ما وصفته ال   
وسـارعت أوسـاط    . الماضي، بالعمل على اإلفراج عن غلعاد شاليت قبل اإلعالن عن الحكومة الجديدة           

  ."كعادته"إعالمية إلى التحريض ضد عباس بدعوى عدم ايفائه التزاماته 
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إزاء الكوة التي فتحتهـا    "ن أن تحظى الحكومة الجديدة بشرعية دولية        ولم تخف محافل سياسية مخاوفها م     
، هذا فضالً عن أنبـاء بـأن     "فرنسا أساسا في موقف االتحاد االوروبي المتمسك بشروط الرباعية الدولية         

واشنطن لن تقاطع هي أيضا وزراء فتح، ما قد يقود إلى رفـع الحـصار االقتـصادي علـى الـسلطة                     
  .الفلسطينية

ت ردود الفعل في الساحة الحزبية اإلسرائيلية بين دعوات يمينية لمقاطعة الرئيس عباس، وأخـرى               وتباين
واتهـم  . يسارية دعت رئيس الحكومة إلى التعاطي مع الوزراء الفلسطينيين غير المنتمين لحركة حماس            

عارض لحكومـة   نواب اليمين أقطاب الحكومة اإلسرائيلية بالتسبب في فتح ثغرات في الموقف الدولي الم            
سلفان شـالوم إنـه ينبغـي علـى          وقال. "التلعثم في السياسة التي ينتهجونها    "تشارك فيها حماس بسبب     

لوقف الجرف الحاصل في الموقف الدولي      "الحكومة إطالق حملة سياسية وإعالمية دولية واسعة وفورية         
وهي السيدة نفسها، لكن بلبـاس      "وقال إن الحكومة الفلسطينية الجديدة ال تختلف عن سابقتها          . "من حماس 

 في سياسـتها    "نجحت"وأضاف ان حكومة اولمرت     . "آخر، ويراد منها أن يتجرع المجتمع الدولي حماس       
 اليمينـي   "مفـدال "وقال رئيس حزب    . الفاشلة في جعل حماس شريكا شرعيا للحوار مع المجتمع الدولي         

 موقفا فلسطينيا موحدا يؤيد مواصلة اإلرهاب       المتدين زفولون اورليف إن برنامج الحكومة الجديدة يعكس       
  .وتطبيق ميثاق حماس الداعي إلى القضاء على إسرائيل

واستشاط نواب اليمين غضباً من تضمين الحكومة الفلسطينية الجديدة برنامجها الـسياسي حـق عـودة                
، كما قـال    "رائيلتأكيدا على طموحهم للقضاء على إس     "الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ورأوا في ذلك        

الذي ال يختلف عـن حمـاس       "الوزير السابق يسرائيل كاتس الذي دعا اولمرت إلى قطع عالقاته بعباس            
من جهته، دعا النائب اليساري يوسي بيلين الحكومة         ."على األقل في كل ما يتعلق بالصراع ضد إسرائيل        

علـى خلفيـة    "شكيل الحكومة الجديدة    اإلسرائيلية إلى التعاطي مع وزراء ليسوا من حماس، مشيرا الى ت          
وأضـاف ان   . "الرباعية العربية والمبادرة السعودية للسالم التي تخلق فرصة نادرة النفـراج سياسـي            

الحكومة الجديدة ستكون على المحك، ويجب الحكم عليها بناء لقدراتها على أن تكون عنوانا أمنياً أمينـاً                 
  .أمام إسرائيل

  
  ي االستقالة من منصبه وأنه باق فيه لمدة طويلةأولمرت يؤكد أنه ال ينو .27

، أكد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أنه ال ينوي االستقالة من منصبه، وأن             "كديما"في كلمته في مؤتمر     
كما أكد على صدق االستطالعات والصحف والمعارضة بشأن كونه قائـداً           . ينوي البقاء فيه لفترة طويلة    

طالعات تؤكد بأنه رئيس حكومة بدون شعبية، وأن الصحف والمعارضـة،           وقال إن اإلست   .بدون شعبية 
وأضاف أنه يعتقـد أن الجميـع       . وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو، يهتمون بمواصلة تذكير الجمهور بذلك        

، وأنـه ينـوي     "إمالءات الـشعبية  "وفي دفاعه عن شعبيته المتهاوية قال إنه ال يعمل بموجب            .صادقون
 سنوات، وأنه ينوي العمـل      4كما أشار إلى أنه تم انتخابه ليشغل منصبه لمدة          . وليةموصلة العمل بمسؤ  

وتابع أنه كان بإمكانه أن يحظى بالشعبية لو قام بتوزيع ماليين الشيكالت علـى الـسلطات                 .لفترة طويلة 
فـي  والهستدروت، أو أدار حرب لبنان بموجب مطالب المحللين، أو امتنع عن توسيع العمليات البريـة                

  .اليومين األخيرين من الحرب، على حد قوله
ـ         ، واإلشارة إلى أنه كـان علـى علـم          "الخطر اإليراني "ولجأ أولمرت في دفاعه عن نفسه إلى التذكير ب

المعلومـات الكامنـة وراء     "بتفاصيل ليست معلومة، مثل تعقيدات اتخاذ القرار أثناء الحرب، وما أسماه            
اف أن أعضاء لجنة فينوغراد لديهم كميات كبيرة جداً مـن المـواد             وأض .التهم الشخصية الموجهة ضده   

عـن دعمهـم   " كديما"وقد أعلن كبار المسؤولين في      .التي يقومون بدراستها، وأنه ال يوجد لديه ما يخفيه        
  .ألولمرت في المؤتمر

  16/3/2007 48عرب
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  ليفني مرشحة مفضلة لخالفة أولمرت: استطالع .28
زيرة الخارجية تسيبي ليفني شخصية مفضلة لرئاسة حزب كديما الحاكم اذا            أن و  ،أظهر استطالع للرأي  

أجبر رئيس الوزراء ايهود أولمرت على االستقالة بسبب حرب لبنان العام الماضـي والتـي واجهـت                 
وفي قسم اخر من االستطالع      .كما منح االستطالع ليفني تفوقا طفيفا على بنيامين نتنياهو         .انتقادات شديدة 

 في المئة انهم يفضلون أن تحل حكومة جديدة يقودها كديما محل حكومة أولمرت بينما قـال          30 قال نحو 
 فـي المئـة انهـم       34وقـال    . في المئة انهم يفضلون قيادة نتنياهو رئيس الوزراء السابق للحكومة          26

  . محدديفضلون أن تجري اسرائيل انتخابات جديدة اذا تنحى أولمرت بينما لم يدل عشرة بالمئة برأي
  15/3/2007رويترز 

  
  تأمر بوقف الحفر والتجريف في باب المغاربة "العليا اإلسرائيلية" .29

قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس وقف أعمال الحفر والتجريف :  جمال جمال-القدس المحتلة 
 غير قانوني وبناء الجسر الحديدي في تلة باب المغاربة المؤدي الى المسجد األقصى، معتبرة ذلك عمالً

وان كافة التراخيص المستصدرة من قبل بلدية القدس وسلطة اآلثار الغية، واستصدرت بشكل مخالف 
 . للقانون وفيها شبهات جنائية

  16/3/2007 الدستور
  

  كديما والليكود والعمل أحزابعاصفة سياسية تهدد .30
  فقد.ودة بنيامين نتنياهو إلى الحكماتهم قياديون في حزب الليكود أمس سيلفان شالوم بمحاولة إفشال ع

لن أسمح بأن يقوم الليكود بمناورة سياسية نتنة تنبعث منها رائحة سياسية "نقلت هآرتس عن شالوم قوله 
ونتيجة لذلك، اتهم قياديون في الليكود شالوم  . لليكود في االنتخابات المقبلة"كريهة وتؤول إلى فشل مطلق

شالوم يسعى "وأضافوا إن . "اهو، معتقداً أنه سيصل هو إلى رئاسة الحكومةيعمل ضد الليكود ونتني"بأنه 
  ."إلى انتخابات مبكرة ألن استبدال الحكم من دون انتخابات سيضع نتنياهو في كرسي رئيس الحكومة

اما بخصوص حزب كديما، فقد بدأ االستعدادات لليوم الذي يلي رئيسه ايهود اولمرت، في محاولة 
دانه السلطة في حال اضطراره إلى االستقالة، والتخطيط الجراء مختصر النتخاب خليفة للحؤول دون فق

والطريقة المتبلورة حتى االن هي أن يحدد المسؤولون الخمسة الكبار للحزب، تسيبي ليفني وشاؤول . له
 ثم موفاز ومئير شطريت وآفي ديختر وشمعون بيريز، هوية الرئيس من دون اجراء انتخابات تمهيدية،

 .منع نتنياهو من تحقيق غالبية عبر شق كديما: تتم مصادقة األعضاء االخرين، والهدف من ذلك
 اإلسرائيلي عضو الكنيست عامي أيالون إنه في حال "العمل"من جهة أخرى، قال المرشح لرئاسة حزب 

ل على جمع تواقيع  أيار المقبل، سيعم28انتخابه رئيساً للحزب في االنتخابات الداخلية التي ستجري في 
 عضواً من الكنيست يؤيدون اقتراحاً لحجب الثقة عن حكومة أولمرت التي يعد حزب العمل أكبر 61

  .ليف حكومة جديدة من دون حل الكنيست وتقديم موعد االنتخابات العامةأشركائها، وهو ما سيسمح له بت
  16/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  ي األردن في حال االنسحاب األمريكي من العراق أولمرت يحذر من سقوط النظام ف .31

بـشأن  " إيبـاك "إن من بين المخاوف التي تحدث عنها، إيهود أولمرت، لمؤتمر           " هآرتس"كتبت صحيفة   
وجاء أن هذا الموقف     .اإلنسحاب األمريكي المتسرع من العراق، هو الخشية من سقوط النظام في األردن           

م تقديمها ألولمرت تحذر من األبعاد المحتملة لإلنـسحاب األمريكـي           اإلسرائيلي يأتي في أعقاب وثيقة ت     
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كنزاً استراتيجياً، وتعتبر استقرارها مصلحة إسرائيلية من الدرجـة         "على األردن، التي تعتبرها إسرائيل      
كما جاء أن أولمرت قد شرح موقفه في لقاء له مع وفد اللجنة اليهودية األمريكية، وقال إنه ليس                   ".األولى

. لمهم لماذا دخلت الواليات المتحدة إلى هناك، ومهما حصل فإن ذلك لن يؤثر على مستقبل الرئيس بوش                ا
  .ولكن إذا انسحبت الواليات المتحدة اآلن، وفي الظروف القائمة، فإنها سوف تفقد نفوذها في المنطقة

  16/3/2007 48عرب
  

 لحة والمخدرات في التجارة بالنساء واألسونعمليمحاكمة جنود إسرائيليين  .32
كشفت المصادر اإلسرائيلية النقاب عن إعتقال خلية في الجيش اإلسرائيلي تعمل في التجارة بالنساء 

فقد  قدمت إلى المحكمة العسكرية في قيادة المنطقة ، واألسلحة والمخدرات، وحسب اإلذاعة اإلسرائيلية
ة ضد خمسة جنود ينسب إليهم اإلتجار الجنوبية في إسرائيل خالل األيام األخيرة لوائح إتهامات خطر

وذكر الناطق . بالمخدرات والدعارة واألسلحة، وهو ما اعتبرته إسرائيل أمرا خطرا يشكل تهديدا ألمنها
بلسان الجيش أن أحد المتهمين هو صف ضابط في الخدمة الدائمة ينسب إليه كذلك الضلوع في أعمال 

 .ن بالدعارة إلى البالد عبر الحدود المصريةتهريب المخدرات والنساء اللواتي يعمل
  15/3/2007موقع ايالف 

  
  1701واشنطن لم تزود إسرائيل بمسودات الـ : هآرتس .33

نقلت صحيفة هآرتس، أمس، عن مصادر سياسية إسرائيلية أن اإلدارة األميركية لم تنقل إلسرائيل فـي                
 مشيرة إلـى أن الدولـة       1701,دولي الرقم   الوقت المناسب كل المسودات المتعقلة بقرار مجلس األمن ال        

 . العبرية سعت نتيجة ذلك الستخدام أدواتها االستخباراتية للحصول على المسودات من مـصادر أخـرى          
ومع ذلك شددت المصادر اإلسرائيلية على أن جميع مسودات القرار وصلت إلـى المـستوى الـسياسي                 

ع أي تأخير أو فجـوات معلومـات تعرقـل اتخـاذ            األعلى في إسرائيل في الوقت المناسب، حيث لم يق        
  . القرارات

  16/3/2007السفير 
  

  إسرائيل تفكر بترحيل المستوطنين من سديروت .34
تخطط الحكومة اإلسرائيلية للرد على الصواريخ الفلسطينية من خالل خطط : خلف خلف من رام اهللا

ة لقطاع غزة التي ناقش الكنيست ترحيل للتجمعات السكنية المستهدفة وبخاصة بلدة سديروت المحاذي
لتلفزيون اإلسرائيلي فإن السلطات في غرب النقب اوحسب . أمس قرار إعتبارها مدينة تحت خط النار

ولكن المشكلة التي تواجه حكومة أولمرت . تقوم بتطبيق عبر ما حصل في جنوب لبنان بصورة محمومة
ويرى مراقبون إسرائيليون أن تل أبيب قد  .د آخرأن مدى صواريخ النشطاء الفلسطينيين يزداد يوميا بع

تعاني في حال نقل سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة إليها، ألن المدينة ستغرق شوارعها بالالجئين 
وحسبما تقول المصادر اإلسرائيلية فإن الخطة اإلسرائيلية . من المدن المستهدفة وقد يعطل ذلك إقتصادها

ا يستأنف إطالق صواريخ القسام سيتم إخالء السكان إلى مناطق خارج مدى عندم: "تتبلور باآلتي
كل تجمع سكني أصبح يعرف من اليوم إلى أين سيتم ترحيل سكانه بما في ذلك . الصواريخ بكل تأكيد

 ". البيت الذي ستزل فيه كل عائلة
  15/3/2007موقع ايالف 

  
  ياً برلمان14رئيسة الكنيست تزور تونس على رأس وفد من  .35



  

  

 
 

  

            19 ص                                      662:                    العدد             16/3/2007 الجمعة: التاريخ

في أول زيارة من نوعها تصل إلى تونس اليوم رئيسة الدولة بالوكالة رئيسة الكنيست داليا ايتسيك علـى                  
ويشارك الوفد فـي أعمـال      .  برلمانيا بينهم نواب يتحدرون من أصول مغاربية       14رأس وفد مؤلف من     

 بلدا من بلدان    33مثلون   برلمانيا ي  240الدورة الثالثة للمجلس البرلماني األورومتوسطي والتي يحضرها        
وستتحدث رئيسة الكنيست في اجتماعات المجلـس لعـرض          .البحر المتوسط وأعضاء االتحاد األوروبي    

وتحضر االجتماعات وفود ثمانية بلدان عربيـة بينهـا         . وجهة النظر اإلسرائيلية في شأن حوار الثقافات      
ور وفد سوري لم يكن مؤكدا حتى       تونس وفلسطين والجزائر والمغرب ومصر ولبنان واألردن لكن حض        

  .عصر أمس
  16/3/2007الحياة 

  
   بشارة يتقدم باقتراح عاجل لمناقشة قرار عنصري يمس بالطالب العرب عزمي .36

عزمي بشارة، بإقتراح عاجل لبحث قرار جامعة تل أبيب العنصري في لجنـة المعـارف               .تقدم النائب د  
عة تل أبيب مؤخرا إجراء تغييـرات علـى شـروط           التابعة للكنيست، بعد أن قررت كلية الطب في جام        

 .القبول، بحيث سيصبح التسجيل للكلية لمن هم فوق سن العشرين وذلك ابتداء من السنة الدراسية القادمة               
يذكر أن هذا التغيير لن يسري على الطالب اليهود المشاركين في برنامج الجـيش الـذي يهـدف إلـى               

تجدر اإلشارة  . يع التي يحتاجها، ويستهدف الطالب العرب وحدهم      استيعاب أكاديميين للجندية في المواض    
  . إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن تضاعف عدد طالب كلية الطب العرب هذه السنة عن السنة الماضية

  15/3/2007 48عرب
  

  الف شخص16هزة ارضية عنيفة شمال حيفا تودي بحياة : تقديرات اسرائيلية .37
شمال مدينة حيفا السكان من وقوع هزة " الكرايوت "  المحلية في منطقة حذرت لجنة البناء والتظيم

ودعت اللجنة السكان لتقوية اساسات منازلهم وتحصينها استعدادا لوقوع هزة  .ارضية مدمرة قريبا
ان اللجنة " معاريف"واضافت  .ارضية مدمرة قريبا في اطار حملة توعية جديدة من مخاطر الزالزل

وجاء . ف منازلهم بالخطيرة تسهيالت واسعه لتشجيعهم على اعادة تأهيل منازلهمعرضت على من تصن
 الفا اخرين 90 الف انسان واصابة 16 سيودي بحياة اكثر من ،الزلزال القادم قريبا، أن في التحذير

 .وتهجير مئات االالف
 15/3/2007وكالة معا 

  
  القدس إلنقاذ الفلسطينية حكومة الوحدةتدعوالحركة اإلسالمية  .38

أعربت الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، عن ترحيبها بالتوصل إلى تشكيل حكومة  :الناصرة
 على أن تكون باكورة أعمالها السعي الحثيث إلنقاذ مدينة القدس من التهويد، هاوحثت، الوحدة الوطنية

 .ونية بحقهماوحماية المسجد األقصى من الهدم والتدمير، في ظل تصاعد التهديدات الصهي
  16/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تعمل على شطب القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر اسرائيل  .39

ن السلطات اإلسـرائيلية    أ ، لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة      ذكرت: عمان - نادية سعد الدين  
بطلب شطب القدس من قائمة التـراث        المتحدة،   م لمنظمة األم   القادم تخطط للتقدم خالل اإلجتماع السنوي    

 وقال نائب رئيس اللجنـة     .العالمي المهدد بالخطر التي أدرجت فيها منذ مطلع ثمانينيات القرن المنصرم          
ن إسرائيل ال تزال تواصل القيام بحفرياتها في المـسجد األقـصى رغـم المعارضـة                في هذا السياق، أ   
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 بـضرورة توقـف     ىوصأ  الذي  أردفت أخيراً بتقرير لمنظمة اليونسكو     األردنية والعربية المتواترة، التي   
   .والسماح لدائرة األوقاف ولجنة اإلعمار بترميم الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، الحفريات

  
من المقرر أن ترفع اليونسكو إلى اإلجتماع السنوي لهيئة األمم المتحدة تقريرها الذي             وأضاف بالقول أن    

  .فريق من جهازها في أعقاب زيارة قام بها أخيراً إلى القدس  حول ذلكأعده
  16/3/2007الغد األردنية 

  
  مكباً للنفايات النووية الروسية تحول البلدات العربية إسرائيل .40

شهدت قرية عبلين قضاء عكا أمس تظاهرة صاخبة، تزامنت مع حفـل             : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
وتدور شكوك جديـة بأنهـا      . األولى في العالم  هي  لمواد المشعة والطبية    لافتتاح محرقة مجاورة للقرية،     

 .ستكون محرقة للمواد الذرية الروسية، خاصة وأن ضيف الشرف كان رئيس المعهد الذري في روسـيا               
 توجه بهذا الصدد إلى وزيـري       إلى أنه  ،المظاهرةب  مشاركته  دوف حنين خالل   االسرائيلي النائب   أشارو

  . تحول البلدات العربية إلى مكب للنفايات الروسيةال  أن بضرورة االسرائيليين البيئة والصحة
  16/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  معية األقصى تستهجن أوامر الهدم بحق المساجد في النقبج .41

انها تنظر ببالغ الخطورة الستهداف المساجد في النقب، حيث طالت حملة ،  قالت جمعية األقصى:النقب
تجدر اإلشارة إلى ان وتيرة .  ام ارتامامر الهدم من قبل المؤسسة اإلسرائيلية مسجد قريةلتوزيع أو

 مساجد في 6اإلجراءات اإلسرائيلية في النقب الرامية الى تهويده ازدادت بحق منازل السكان وطالت 
  .السنوات األخيرة

  16/3/2007الحياة الجديدة 
  

  سرى المصريينفلسطينيون يعتصمون احتجاجا على مجزرة اال .42
 عملية االعدام التي ارتكبـت      ، استنكرت جمعية واعد لالسرى والمحررين الفلسطينيين      : سمر خالد  -غزة

وادان المتحدث باسم الجمعية خالل اعتصام امام       . م67 اسيرا مصريا في صحراء سيناء عام        250بحق  
لدولي مطالبا المؤسسات والهيئـات     السفارة المصرية بغزة سياسة الكيل بمكيالين التي يقوم بها المجتمع ا          

دعـا  فيما  .  المعدومين تعويضا عادال   ىبضرورة القيام بدورها المنوط بها وتعويض اهالي وذوي االسر        
ومن جانبه ابـدى وكيـل وزارة االسـرى         .  والمعتقلين الفلسطينيين والعرب   ىالفراج عن كافة االسر   ل

بت بحق الجنود المصريين ومطالبا بـاالفراج       تضامنه مع الشعب المصري مستنكرا المجزرة التي ارتك       
  .عن األسرى كافة

  16/3/2007الرأي األردنية 
  

  ة في الضفة الغربي لالحتالل فلسطينيا في اعتقاالت واسعة20ل أكثر من اعتقا .43
اعتقلت قوات االحتالل أكثر من عشرين مواطنا فلسطينيا في أنحاء متفرقة مـن الـضفة               : رامي دعيبس 

 قوات االحتالل في حصارها للمحافظات      تاستمر في حين    .هم مطلوبين لجيش االحتالل   الغربية بحجة أن  
الفلسطينية واضعة المزيد من الحواجز على مداخل عدد من البلدات والقـرى بهـدف التـضييق علـى                  

  .المواطنين والحد من حركة تنقلهم
  15/3/2007 48عرب
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   انهيار نفق يودي بحياة فلسطيني في جنوب قطاع غزة .44
أفاد مصدر أمني فلسطيني في قطاع غزة أنه تم العثور على جثة مواطن فلسطيني بعد انهيار نفق كـان                   

  . ذلكفي حين أصيب آخر جراء ، بداخله في منطقة حي السالم بمدينة رفح
  15/3/2007 48عرب

  
 والثراء... أنفاق غزة لكسر الحصار: تحقيق .45

هريب عبر األنفاق بين شطري مدينة رفح الفلسطينية  انخرط في الت عامل فلسطيني من غزةيقول :غزة
أن التحايل على اإلجراءات األمنية التي ، ويعد من كبار المهربين بعد ان أعجزته البطالة، والمصرية

ويضيف ممازحاً أن . تفرضها السلطات المصرية ضد األنفاق بات أصعب من حفر قناة تحت الحدود
طرة قوات االحتالل على الشريط الحدودي قبل انسحابها عن عمليات التهريب كانت أسهل إبان سي

 أن  ويذكر في هذا السياق.الجانب المصري يبذل الجهد الكافي لمحاربة األنفاق، حيث لم يكن القطاع
وفي ظل . غزةقوات االحتالل االسرائيلي شنت حرباً ضارية ضد أنفاق التهريب قبل انسحابها من قطاع 

، وعدم تعاون سكان المنازل المصرية المحاذية للشريط الحدودي مع أصحاب إجراءات األمن المصرية
أصبحت تمتد لمئات األمتار داخل  بحيث .األنفاق، ابتدع الفلسطينيون طرقاً جديدة في هذا المجال

تصل إلى الحقول الزراعية، وعندها يقوم أصحاب النفق برفع أنبوب إلى األعلى ل ،األراضي المصرية
 في الجانب المصري في هايلجأون إلى فتح، التي معهم من المصريين لتحديد عين النفقللمتعاونين 

، ويتم استخدامها لمرات قليلة ثم اساعات الليل، بحيث تكون البضائع المتفق عليها موجودة بالقرب منه
 إلى أن وكانت الصحف اإلسرائيلية قد نشرت قبل أيام معلومات استخبارية تشير .يتم إغالقها أو تركها

 مليون دوالر 2يدخل على صاحبه مبلغ في حين أنه  ألف دوالر، 30حفر النفق الواحد يكلف نحو 
تفرض السلطات المصرية إجراءات صارمة على الجانب المصري من الحدود، من جهتها و .سنوياً

عند استنشاقه الغاز هذا يؤدي ، حيث وتقوم بضخ المياه وإلقاء قنابل الغاز السامة في األنفاق التي تكتشفها
تطورت منذ جدير بالذكر أن أهداف األنفاق و .إلى تجلّط في الدم ويسبب الوفاة في غالب األحوال

الثمانينيات، من استخدامها ألغراض إنسانية وتبادل الزيارت بين العائلة الواحدة، إلى عمليات التهريب 
كانت مشروعة أو غير مشروعة، وحتى الكبيرة التي ال تقتصر على نوع محدد من البضاعة سواء 

 طول األنفاق األولى في ذلك الوقت يتعدي الثالثين متراً، وكان يتم حفرها من ولم يكن. تهريب البشر
وبعد اندالع انتفاضة األقصى قامت . الجانبين، ويربط كل نفق بين منزلين متقابلين على جانبي الحدود

اذية للشريط الحدودي، األمر الذي زاد من طول هذه األنفاق، قوات االحتالل بتدمير آالف المنازل المح
  . قدما40ً إلى 15 متر، بعمق يصل إلى ما بين 1000 إلى 700حيث يبلغ حالياً ما بين 

  16/3/2007األخبار اللبنانية 
  

    سبل زيادة مساهمة االراضي الزراعية في االقتصاد الفلسطينيالبحث في .46
 على هامش الندوة التي  الفلسطيني، مدير مركز تطوير القطاع الخاصقال:  خليل العسلي-رام اهللا 

ان مساحات االراضى الزراعية في ، بحث سبل تكثيف التمويل للقطاع الزراعيلفي رام اهللا ت عقد
ناهيك عن الجدار الفاصل الذي التهم ما تبقى ، فلسطين تتقلص يوما بعد يوم بسبب االجراءات االسرائيلية

ولهذا فان هناك اهتماما متزايدا في قطاع الزراعة خالل السنوات . اضى الزراعيةمن اخصب االر
االخيرة، ليس فقط على الصعيد المحلي وانما ايضا على صعيد الجهات المانحة من اجل الحفاظ على ما 
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لي ن اجما، أ اكد مدير اتحاد لجان االغاثة الزراعية ومن جهته.تبقى واالستفادة منها لتعويض الخسائر
 مليون دوالر، من اجمالي التمويل المتاح لجميع القطاعات، 26التمويل لقطاع الزراعة ال يزيد على 

 ان حاجة القطاع  في هذا السياق،مؤكدا. سواء من الجهاز المصرفي او مؤسسات االقراض غير الربحية
طيط في وزارة  مليون دوالر، بينما قال مدير عام التخ150 الى 120من القروض تترواج ما بين 

واكد انه رغم وجود  . مليون دوالر50 ان القطاع الزراعي بحاجة الى تمويل سنوي يصل الى ،الرزاعة
اال ان لديها عزوفاً كبيراً عن تمويل قطاع الزراعة، وذلك ،  بنكا تعمل في االراضي الفلسطينية22

 .، وافتقار المزارعين للضماناتهالرتفاع المخاطر في
  16/3/2007 الدستور

  
 االردن يشارك في المؤتمر الثالث لبناء الثقة في اليابان .47

استضافت اليابان، امس، المؤتمر الثالث لبناء الثقة الذي ضم وفودا من االردن وفلسطين : طوكيو
واسرائيل ممثلة بالمستشار الخاص للملك فاروق القصراوي وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 

وعلى هامش اعمال المؤتمر اعلن وزير . اء االسرائيلي شيمون بيريزعريقات ونائب رئيس الوزر
عن اطالق العملية التشاورية الرباعية لممر السالم واالزدهار وهو مشروع " تارو اسو"الخارجية الياباني

ياباني يهدف القامة منطقة صناعية في مدينة اريحا ترتبط بمراكز توزيع على جانبي غور االردن لنقل 
 الفلسطينية وكذلك وضع خطة العادة بناء جسر االمير محمد الذي يربط بين االردن والضفة البضائع
وكان عبد اهللا الثاني دعا خالل زيارته الى طوكيو، في كانون االول من العام الماضي، الى . الغربية

القتصادية االسراع في انجاز مشروع ممر السالم واالزدهار لتخفيف المعاناة الناجمة عن الصعوبات ا
  .التي تواجه الفلسطينيين

  15/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 
  

  األحزاب تناشد العاهل االردني التدخل لوقف التراجع عن الحريات .48
بدأت احزاب معارضة ووسطية تحركا سياسيا وإعالميا لمواجهة ما تعتبره تراجعا : ماجد توبة - عمان

في الصيغة التي أقر بها مجلس النواب مشروعي قانوني االحزاب متواصال في الحريات السياسية تمثل 
وتبدأ االحزاب تحركاتها، غدا السبت، برفع مذكرة الى عبداهللا الثاني . السياسية والمطبوعات والنشر

وأقرت األحزاب الصيغة . تناشده فيها التدخل لوقف ما تعتبره األحزاب تعديا على الحريات السياسية
  .امس حسب األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيدة خالل اجتماع هائية للمذكرالن

   16/3/2007الغد األردنية 
  

   تلغي حبس الصحافيين األردنياللجنة االعالمية في االعيان .49
ألغت لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية واالعالمية في مجلس االعيان، : جهاد المنسي - عمان

ورحبت نقابة الصحفيين بلسان نقيبها الزميل  .ن وفقا لقانون المطبوعات والنشرامس، حبس الصحافيي
  .، وتثبيت منع التوقيفلجنة االعيان بعدم حبس الصحافيينطارق المومني بقرار 

   16/3/2007ألردنية الغد ا
  

   أن األمور تتجه نحو الحلحلةكديؤ النائب الحريري: علي الشيخ عمار .50
زار وفد الجماعة االسالمية، مساء أمس، النائب سعد الحريري، في قريطم، برئاسة أمين عام الجماعـة                

. مـوش علي الشيخ عمار والنائب السابق اسعد هر      .الشيخ فيصل المولوي وضم رئيس المكتب السياسي د       
ان األمور كما يبدو تسير في االتجاه الصحيح من خالل اللقاءات الحواريـة             : "بعد اللقاء قال الشيخ عمار    
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والثنائية التي تحصل والتي هي مستمرة كما ذكر األخ النائب الحريري حتى التوصل الى تفـاهم حـول                  
وب الحلحلة وصـوال الـى      لقد أكد النائب الحريري ان األمور تتجه ص       "وأضاف عمار   ". مختلف األمور 

الحل الذي بات قريبا، خاصة وانه حصل شيء من التقارب في وجهات النظر واألمور التـي طرحـت                  
حتى اآلن تم التوافق عليها، واعتقد ان مؤتمر القمة سيكون مناسبة لتشجيع مثل هذا التفاهم والتوصل الى                 

  . حلول حول مختلف األمور
  16/3/2007السفير 

  
  ي مون أغفل االنتقال إلى حالة وقف النارتقرير ك: لحود .51

 -اعتبر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، خالل استقباله امس وفداً من طـالب الجامعـة اللبنانيـة                  
االميركية، ان االوضاع الداخلية الناتجة عن االزمة السياسية الراهنة في البالد ال يجوز أن تشغلنا عـن                 

د لبنان، متسائال عن االسباب التي تحول حتى اآلن دون التزام اسـرائيل        التنبه الى ما تحوكه اسرائيل ض     
 واستمرارها على حالة وقف االعمال العدائية على رغم         1701وقف إطالق النار كما ينص عليه القرار        

وأكد ان عدم احترام اسرائيل لوقـف       . من مرور أكثر من خمسة أشهر على صدور قرار مجلس االمن          
ورأى ان تقرير االمين العام لالمم      . تمرار في خرق االجواء اللبنانية وانتهاك سيادة لبنان       النار غايته االس  

 لم يشر الى ضرورة االنتقال الى مرحلة وقف إطـالق           1701المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار        
  . النار وعدم البقاء في مرحلة وقف االعمال العدائية

  16/3/2007السفير 
  

  من يسير مع أميركا كأنه يسير مع إسرائيل: سوريايكن ينتقد إخوان  .52
نفى رئيس جبهة العمل اإلسالمي الداعية فتحي يكن، في حديث لألخبار، ما نشرته إحـدى               : أمال ناصر 

الصحف اللبنانية نقالً عن المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني               
ان الهـدف   "، مؤكداً   "نظام السوري ولم يحمل أي وساطة بين اإلخوان والنظام        تهجم بشدة على ال   "عن انه   

قد يكـون الكـالم     "ورفض الرد مباشرة على البيانوني ألنه       ". من اللقاء كان الوساطة بينهم وبين النظام      
مواقف تنظيم اإلخـوان المـسلمين      "وشدد على ان    ". المنسوب إليه لم يصدر عنه وإال فلكل حادث حديث        

ان اإلخوان في سوريا خـارجون عـن ثوابـت          "، مؤكداً   "ها المرشد العام الشيخ محمد مهدي عاكف      يعلن
التنظيم وان موقفهم السياسي شاذ ويختلف عن موقف القيادة المركزية لإلخوان التـي تـدعم المقاومـة                 

شـباط   14وحمل على العالقات القائمة بين التنظيم في سوريا وقـوى           ". وترفض إسقاط النظام السوري   
، "أنهم على عالقة بالواسـطة مـع أميركـا   "ونائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، مشيراً الى        

يعمـل علـى تجميـع القـوى     "وأعلن انـه  ". ان الذي يسير مع أميركا كأنه يسير مع إسرائيل       "ومعتبراً  
 المركزي ساري المفعـول     اإلسالمية وال سيما حركة اإلخوان المسلمين ألننا بحاجة الى ان يكون القرار           
  ".لدى أبناء الحركة وال بد للموقف القطري من ان يلتقي مع الموقف المركزي

  16/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  فرع المعلومات يخفي أدلة على تورط سعوديين في التفجيرات:  اللبنانيةالمعارضة .53
زئة المعلومات بقصد إبعاد العناصـر      يتهم المعارضون فرع المعلومات بأنه سعى الى تج       : إبراهيم األمين 

السعودية عن التورط في التفجيرات بناء على طلب سعودي من جهة، وألجل حصر االتهام بمجموعـة                
سورية، وإلى اعتبار أنه ال عالقة لهذه المجموعة بأي تنظيم إسالمي، وتالياً جعل االتهام ينحـصر فـي                  

لفات كثيرة تخص سعوديين وضعت اليد عليها منذ ما         ولفت مصدر أمني الى ان هناك م      . الدولة السورية 
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولم تجر متابعة شفافة لها، وفي كل مرة يقـول فريـق الـسلطة إن                  
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لهؤالء مشكالت خاصة وليست لهم عالقة بأي تنظيم خارجي وليست لهم عالقة بالتفجيرات، على رغـم                
در األمني، أقر في تحقيقات متنوعة بصلته بالفريق الـذي كـان            أن أحد هؤالء السعوديين، يضيف المص     

يضم أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط فيديو يعلن مسؤوليته عن اغتيال الحريري، وهو ملف تعمـل                  
  .لجنة التحقيق الدولية عليه ولم تعلن للجمهور أي شيء عن تحقيقاتها في شأنه

  16/3/2007األخبار اللبنانية 
  

   يحذر من عودة التسلحالمجلس الشيعي .54
دعا المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى بعد اجتماعه الدوري بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسـة             : بيروت

اغتنام الفرصة التـي توفرهـا االتـصاالت الداخليـة          "نائب رئيسه الشيخ عبد األمير قبالن، أمس، إلى         
سي الدائر بين الفرقاء السياسيين ممثلـين بـرئيس         الحوار السيا "، مشيراً إلى أنه يدعم      "والحوار المفتوح 

ودان المجلس أي عمل إرهابي، داعيـاً إلـى عـدم           ". المجلس النيابي نبيه بري والنائب سعد الحريري      
االستخدام السياسي واستباق التحقيق بما يؤدي إلى مزيد من التشنج الـداخلي، ورأى فـي مـا تتداولـه                   

كما دان أي دعوة الـى المـساس        . يشيات خطراً على وحدة لبنان    الصحف من أخبار التسلح وعودة الميل     
بالجيش وهويته الوطنية وعقيدته القتالية، معتبراً أن كل دعوة إلى المساس بالجيش وعقيدته دعـوة إلـى       

  .انفالت األمن وإعادة إنتاج الحروب األهلية
  16/3/2007الحياة 

  
  طرمستعدون لصد أي خ:  في لبنانقائد القوة اإليطالية .55

أكد قائد القوة اإليطالية األولى العاملة في جنوب لبنان لويجي كيابريني ان قواته مهيأة لمواجهة               : بيروت
نحن كعسكريين إيطاليين لدينا الخبرة العسكرية الكافية، وفـي         : "أي تهديد وصد اي اعتداء ضدها، وقال      

ربما تحصل عمليـات اعتـداء      "ى انه   وأشار الجنرال إل  ". جاهزية تامة ومدربة لمواجهة أي اعتداء علينا      
فـي  : "وأضـاف ". على أي قوة في العالم خالل مهمتها، ولكن نحن على استعداد لمواجهة الخطر وصده             

الوقت الحاضر، نقوم بمهمتنا من دون أي مشاكل او أي تهديد، ونحن في الجنوب على اتصال وتعـاون                  
  .ة الممتازة مع سكان المنطقة، مؤكداً العالق"دائم مع السلطات اللبنانية والمحلية

  16/3/2007الحياة 
  

  أبوالغيط يؤكد ضرورة التفاف جميع القوى الفلسطينية حول مصلحتهم الوطنية .56
أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري على أهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية : بيت لحم

وأضاف .  والتفرغ لعملية البناء الداخليالفلسطينية ونجاحها في توحيد الصف الفلسطيني ونبذ الخالفات
أبوالغيط خالل استقباله النائب محمد دحالن في القاهرة، أن المرحلة القادمة تتطلب التفاف جميع القوى 
الفلسطينية حول المصلحة الوطنية الفلسطينية وتبني المواقف التي من شأنها المساهمة في تحريك عملية 

مباشرة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، وصوال الى انشاء الدولة السالم واستئناف المفاوضات ال
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة االلتزام بالتهدئة ووقف اطالق النار . الفلسطينية المستقلة

بما يوفر االجواء المناسبة العادة تنشيط عملية السالم، وفي اطار المبادرة العربية للسالم وبهدف 
 الى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وتأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة التوصل

  .واسترداد ارضه كاملة
  16/3/2007وكالة معا  

  
  ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينيةالجامعة العربية  .57
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مين العام لجامعة رحبت الجامعة العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعبر اال: القاهرة
الدول العربية عمرو موسى عن ثقته فى أن هذه الخطوة المهمة ستنهي حالة االحتقان السياسي ومختلف 
تداعياته بما يسمح للفلسطينيين العودة الى التركيز على قضيتهم االساسية، وهى إقامة الدولة الفلسطينية 

لوحدة الوطنية الفلسطينية تعتبر مسألة أساسية واشار الى أن تشكيل حكومة ا. وعاصمتها القدس الشريف
. فى تحقيق االستقرار للشعب الفلسطينى ولعملية سالم يقودها الرئيس محمود عباس باسم كل الفلسطينيين

ودعا موسى المجموعة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي الى رفع الحصار وانهاء كافة أشكال المقاطعة 
   .ينى من العودة الى منطلقات التنمية وتحقيق االستقرارفورا تمكينا للشعب الفلسط

  16/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  يرحب بتشكيل الحكومة الفلسطينيةمحمد صبيح .58
االمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مساعد رحب : القاهرة

 ما بين الفصائل الفلسطينية واالضرار االقتصادية التى الفلسطينية ودعاها الى وضع خطة تعالج العالقة
واكد محمد صبيح في تصريح له، اليوم، . لحقت بالفلسطينيين وكذلك العالقات على الصعيد الخارجي

ضرورة تعاون الحكومة الجديدة مع الدول العربية لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني 
 اسرائيل بفتح المعابر ووقف عدوانها المستمر والذي قال انه وطالب صبيح. ومعالجة قضية االسرى

من جانب اخر قال صبيح ان الوفد الفلسطيني لقمة الرياض سيكون برئاسة . يتطلب تدخال عربيا ودوليا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضوية رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير الخارجية زياد ابو 

  .ن تكون هذه المشاركة فرصة لوضع متطلبات المرحلة المقبلةعمرو معربا عن امله في ا
  15/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 

  
  خادم الحرمين يهنئ عباس بتشكيل حكومة الوحدة .59

هنأ الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، على نجاح الجهود الفلسطينية                
وتلقى خادم الحرمين اتصاالً هاتفيـاً أمـس مـن           . الوحدة الوطنية الفلسطينية   التي تكللت بتشكيل حكومة   

الرئيس الفلسطيني، جرى خالله استعراض األوضاع على الساحة الفلـسطينية إلـى جانـب العالقـات                
  .السعودية الفلسطينية

  16/3/2007الشرق األوسط 
  

  طينيمنظمة المؤتمر االسالمي تدعو الى رفع الحصار عن الشعب الفلس .60
دعت منظمة المؤتمر االسالمي، الخميس، القوى العالمية الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني : جدة

 بلدا ومقرها في 57وجاء في بيان للمنظمة التي تضم . بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
 دعا اللجنة الرباعية بشكل ان امينها العام اكمل الدين اوغلو, )المملكة العربية السعودية(مدينة جدة 

. خاص التعاطي مع هذه الحكومة وان ترفع الحصار كامال عن الشعب الفلسطيني في اسرع وقت
واعرب اوغلو عن امله في ان تنال الحكومة الثقة في المجلس التشريعي الفلسطيني وان تحظى بدعم 

ومة الجديدة تنسجم مع ما جاء اتفاق كامل من العالم االسالمي ومن المجتمع الدولي معتبرا ان هذه الحك
ودعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية العمل على توحيد . مكة المكرمة الذي ايده كل الشعب الفلسطيني

كافة الجهود من اجل الوصول الى االستقالل الفلسطيني التام واعالن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
  .الشريف

  16/3/2007وكالة سما 
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  حماس تدعم أوسلو جديد مع تل أبيب: بلوماسي عربيد .61
بدأ مسؤولون عرب بجس النبض عربيا وفلسطينيا بشأن إمكانية عقد محادثات : عامر الحنتولي - الكويت

سرية جديدة هذا العام بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بعيدا عن التسريبات والضغوط اإلعالمية، وتحديدا 
وقال دبلوماسي عربي كبير،  .شهدت من قبل محادثات بين الطرفينية أوسلو التي في العاصمة النرويج

إن حماس أعطت موافقة مبدئية على المشاركة بإتفاق أوسلو جديد وعلى قواعد جديدة في ظل تحضير 
مثالي ورعاية ودعم عربيين، ويقود إلى إتفاق شامل وعادل ودائم يتم تنفيذه ضمن مرحلة واحدة وليس 

احل متباعدة، إال أن حماس إشترطت أن تكون المحادثات سرية إلى حين الوصول إلى إتفاق مع على مر
 .اإلسرائيليين

  15/3/2007موقع ايالف 
  

  الالجئين الفلسطينيين في العراقالجامعة العربية تدعو لوقف االعتداءات ضد .62
لعام المساعد السفير محمد صبيح دعت االمانة العامة لجامعة الدول العربية على لسان امينها ا: القاهرة

القيادة والساسة وجميع المراجع الدينية في العراق الى التدخل الفوري من اجل وقف االعتداءات التي 
يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون فى العراق وتأمين حمايتهم وتوفير مالذ آمن لهم حتى يتم حل قضيتهم 

ة العربية تتابع بقلق شديد ما يتعرض له الالجئون وقال صبيح ان الجامع. وعودتهم الى ديارهم
وناشد أبناء الشعب العراقي . الفلسطينيون في منطقة البلديات في بغداد من عمليات قتل وخطف وترويع

مساندة أشقائهم الفلسطينيين المتواجدين على األرض العراقية ومساعدتهم كضيوف على أبناء هذا الشعب 
  .العراقي العربي الكريم

  15/3/2007كالة االنباء االردنية بترا و
  

   فتح اإلسالما عن حركةسوالنا ملف السلطات السورية تسلم .63
- اإلسالم، وِصلَِتها بحركة فتح - تسلّم خافيير سوالنا من السلطات السورية ملفاً كامالً عن حركة فتح

ي بقيادة المجموعة االنتفاضة وتفاصيل تخص األردني شاكر العبسي الذي تتهمه قوى األمن الداخل
المتهمة بتنفيذ جريمة عين علق، بما في ذلك التحقيقات والمستندات عن صلة هؤالء بتنظيم القاعدة مع 

  .نفي سوري ألي عالقة لسوريا بما نشرته وزارة الداخلية اللبنانية
  16/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  ان ناسفانالشرطة المصرية تحتجز فلسطينيا ومصريا معهما حزام: مصادر .64

قالت مصادر أمنية مصرية، ان أجهزة االمن في سيناء احتجزت هذا االسبوع فلسطينيا ): مصر(رفح
 أن الفلسطيني الناضوري تمكن من التسلل الى  المصدروأضاف. ومصريا وكان معهما حزامان ناسفان

ري كان ينوي تنفيذ وتابع أن الناضو. االراضي المصرية قادما من قطاع غزة ومعه الحزامان الناسفان
  .عملية انتحارية داخل االراضي االسرائيلية بعد أن يتسلل من مصر

  15/3/2007رويترز 
  

  مصر تطالب بلجنة دولية محايدة لإلشراف على ترميم األقصى .65
 أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية ترحيب مصر بالتقرير الذي أصدرته لجنة اليونسكو  : محمود النوبي
ق حول الحفريات اإلسرائيلية في محيط المسجد األقصى الذي طالب الحكومة اإلسرائيلية لتقصي الحقائ
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 ووصف أبوالغيط القرار بأنه خطوة أولى نحو الوقف التام لما يتعرض  . بالوقف الفوري لتلك الحفريات
  . له التراث اإلسالمي في القدس الشريف من عنف وانتهاكات علي يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي

وطالب بإصدار قرار واضح من المجلس التنفيذي لليونسكو بإرسال لجنة دولية محايدة لالشراف علي 
عمليات الترميم باألقصى المبارك ووضع آلية محكمة تضمن عدم حدوث آلية انتهاكات إسرائيلية 

    . مستقبلية للتراث اإلنساني بالقدس
  16/3/2007األهرام المصرية 

  
  بسبب تهديدات الحوثيين عائالت يهودية تحت حمايتها تضعالحكومة اليمنية  .66

 شخصاً يمثلون سبع 45اكدت الحكومة اليمنية، أمس، انها نقلت من مناطق صعدة في شمال البالد : دبي
عائالت من يهود اليمن الى أحد الفنادق في العاصمة صنعاء ووضعتهم تحت حمايتها بعد تهديدات تلقاها 

 .ات الدائرة بين قوات الحكومة والمتمردين التابعين للحوثي في تلك المناطقهؤالء وبسبب االشتباك
واوضحت الخارجية اليمنية ان الحكومة تبذل في اطار مسؤولياتها، جهوداً كبيرة لحماية جميع مواطنيها 

 يهودي يمني يعيشون في مناطق مختلفة من 400بمن فيهم اليهود اليمنيون، مشيرة الى أن هناك نحو 
  .ال اليمن، وانهم جزء من المجتمع اليمني ويشاركون بالكامل في الحياة السياسية والعامةشم

  16/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  واشنطن وتل أبيب تنويان استخدام قيود مصرفية للحد من مساعدات حكومة الوحدة .67
المتحدة تنويان اسـتخدام    قالت مصادر اسرائيلية وأمريكية رفيعة المستوى ان اسرائيل والواليات          : القدس

. قيود على البنوك للحد من قدرة المانحين على تحويل أموال الى حكومة الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية                 
وستظل البنوك الدولية واالقليمية والفلسطينية قادرة على ارسال أموال الى مكتب الـرئيس الفلـسطيني               

ما دام لم يتم تلبية     "ارك في الجهود لرويترز     وقال مصدر أمني اسرائيلي كبير مش     . محمود عباس مباشرة  
هـذا هـو    . فلن يسمح بتحويل أموال الى الحكومـة نفـسها        .. مطالب الواليات المتحدة واللجنة الرباعية    

وقال رئيس أحد أكبر البنوك في االراضي الفلسطينية والذي طلب عـدم الكـشف عـن اسـمه          ." القرار
." لن يتغيـر شـيء    .. لحين حدوث ذلك  . طالب اللجنة الرباعية  سيتعين على الحكومة الجديدة االذعان لم     "

وبموجب القانون االمريكي يمكن تجميد أصول اي بنك أجنبي يرفض التعاون مع الواليات المتحدة فـي                
  .قطع التمويل عن حماس كما قد يمنع البنك من الوصول الى أسواق المال االمريكية

  15/3/2007رويترز 
  

   مع حكومة الوحدةبدأ االتصاالتواشنطن تنتظر وفرنسا ت .68
دعا البيت األبيض، أمس، عباس إلى إيجـاد الوسـائل لالسـتجابة            :  وكاالت -القدس المحتلة، عواصم    

لمطالب اللجنة الرباعية الدولية إلتاحة إجراء محادثات مع إسرائيل، وذلك بعد اإلعالن عن االنتهاء مـن                
بدال من محاولـة التعبيـر      "سم البيت األبيض توني سنو      وقال المتحدث با  . تشكيل حكومة الوحدة الوطنية   

عن خيبة أمل أو أي شيء آخر، ال نزال نأمل بان يتمكن عباس من إيجاد الوسائل للتجاوب مع مطالـب                    
موقفنـا  "وأضاف متوجها إلى الفلسطينيين أن      ". اللجنة الرباعية إلتاحة قيام محادثات مع حكومة إسرائيل       

وقال المتحدث باسم   ".  إلى حكومة فلسطينية تتجاوب مع شروط اللجنة الرباعية        انتم في حاجة  : الثابت هو 
سننتظر إلى ان تشكل الحكومة فعليا ونطلع على برنامجها إلصـدار موقـف             "الوزارة شون ماكورماك    

  ".نهائي
ـ                  ة، لكن الوضع في باريس مختلف، فقد بدأت فرنسا التعامل فورا مع الحكومة الجديدة حتى قبل نيلها الثق

وبعث وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي برقية تهنئة لنظيره الفلسطيني الجديـد زيـاد أبـو                 
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وقال دوست بالزي في برقيته ان تشكيل الحكومة الفلسطينية قد يفتح صفحة جديدة في العالقات               . عمرو
 اكثر حزما في طلباتها     وأضاف ان هذه الخطوة ستجعل األسرة الدولية      . بين هذه الحكومة واألسرة الدولية    

من السلطات الفلسطينية في مجالي مكافحة أنشطة المجموعات اإلرهابية ووقف شتى أشكال العنف ضـد               
  .إسرائيل واإلسرائيليين حسب تعبيره

  16/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  األمين العام لألمم المتحدة ُيرحِّب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية  .69
 اليوم، بانتهاء المفاوضات حـول تـشكيل        ،رحب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون       : 15نيويورك

ونقل مركز أنباء األمم المتحدة عن المتحدثة باسـم األمـم المتحـدة،     .حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية 
.  برنامجهـا  ميشيل مونتاس، قولها إن األمين العام يتطلع إلى تشكيل الحكومة الرسمي واإلعـالن عـن              

وأضافت مونتاس أن األمين العام يأمل أن تحترم الحكومة الفلسطينية جميع االتفاقات القائمـة والمبـادئ                
  .التي نصت عليها اللجنة الرباعية

  15/3/2007 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

 موسكو ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين .70
ي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيـل كـامينين لمنـدوب نوفوسـتي             أعلن الناطق الرسم  : موسكو

موسكو ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين الذي يعتبر، بال شك، حدثا مـشهودا مـن                 "أن
ويعود الفضل فيه إلى االتفاقات التي توصل إليهـا القوتـان           . وجهة نظر تعزيز وحدة الصف الفلسطيني     

وأضـاف كـامينين    ".  في مكة في فبراير الماضي     - فتح وحماس    -نيتان الرئيسيتان   السياسيتان الفلسطي 
إننا نتوقع من الحكومة الفلسطينية التي تم تشكيلها أن تكفل بأعمالهـا  اسـتقرار الوضـع فـي                    : "قائال

 . األراضي الفلسطينية وتضع حدا لما تشهده تلك األراضي من تنافر وفوضى
 15/3/2007وكالة نوفوستي 

  
  عملية تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينيةترقب إلتحاد االوروبي يا .71

 قال الممثل االعلى للسياسة الخارجية واالمنية باالتحاد االوروبي خافيير سـوالنا إن             : والوكاالت -غزة  
االتحاد سيستمر في انتهاج سياسة االنتظار والترقب بشأن عمليـة تـشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة                  

  . الفلسطينية
   16/3/2007يان اإلماراتية الب

  
  أوروبا تدرس خطة لتقديم مساعدات انتقائية للفلسطينيين .72

قال دبلوماسيون، يوم الخميس، ان االتحاد االوروبي يدرس خيارا لتحويل اموال الى الحكومة             : بروكسل
طـوة  الفلسطينية من خالل مسؤول مؤيد لإلصالح من المقرر ان يرأس وزارة المالية الفلسطينية فـي خ               

وقال دبلوماسي من االتحاد االوروبي طلب عدم االفصاح عـن          . اولى نحو استئناف المساعدات المباشرة    
نعتقد انه سيتعين على االتحاد االوروبي العمـل        . هناك احتمال هو تقديم المساعدات لوزير المالية      "اسمه  

  ."بطريقة انتقائية
  15/3/2007رويترز 

  
   يل القرارات الدولية الخاصة بالقدس والالجئين إسرائيلية لتعد-مساٍع أمريكية  .73



  

  

 
 

  

            29 ص                                      662:                    العدد             16/3/2007 الجمعة: التاريخ

 إسـرائيلية فـي   -كشفت مصادر دبلوماسية للخليج عن محاوالت أمريكية      :  وكاالت -واشنطن  ،  القاهرة
 اإلسرائيلي بعدما    األمم المتحدة إلدخال تعديالت على بعض القرارات الدولية ذات الصلة بالنزاع العربي           

وأكدت المصادر أن    .العربي بإدخال تعديالت على المبادرة العربية للسالم      فشلت محاوالت إقناع الجانب     
المجموعة العربية واإلسالمية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ستعمل على منـع أي محاولـة لتعـديل                 

  .القرارات الدولية المعنية
  16/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  أمريكا تفتح أبواب العراق إلسرائيل .74

دعا مساعد نائب وزير الدفاع االمريكي لشؤون االعمال والتعاقدات بـول            : وكاالت -واشنطن   -بغداد  
برينكلي االسرائيليين الى ضخ استثمارات النعاش االقتصاد العراقي المريض، وقال على هامش مـؤتمر            

 العراق  لرجال االعمال، في دبي امس الخميس، ان المستثمرين االسرائيليين وغيرهم يلقون الترحيب في            
الذي بات في امس الحاجة الى االستثمارات االجنبية، واشار بوضوح الى ان هذه االسـتثمارات تلقـى                 

  .القبول في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي
  16/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   أفسدنا1989وانقالب ... لم نكن مؤهلين للسلطة: الترابيحسن  .75

. اعترف الدكتور حسن الترابي بارتداد المشروع اإلسالمي في الـسودان         : أحمد النور  النور   -الخرطوم  
، مشيراً إلى   1989وأقر بأن الحركة اإلسالمية لم تكن مؤهلة لتسلم السلطة عبر انقالب عسكري في عام               

أن الحكم أفسد معظم كوادر الحركة، خصوصاً أنها قفزت إلى السلطة مـن دون وعـي أو تجربـة أو                    
  .جبرام

  16/3/2007الحياة 
  

    المقبل نيسان6 في  على ايرانالحرب: تقرير روسي .76
 أن هناك معلومات تفيد     ،نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن تقرير نشرته صحيفة ارغومينتي نيديلي         : وكاالت

أن الواليات المتحدة ستشن عملية عسكرية أطلق عليها اسم ـ اللسعة ـ على إيران في الساعة الرابعـة    
تتـضمن العمليـة ضـرب      بحيث  . فجر السادس من نيسان وتستمر حتى الساعة الرابعة بعد الظهر         من  

 منشأة خاصة بالشطر الخفي من البرنامج النووي اإليراني بالصواريخ التي ستطلقها الطائرات             20حوالى  
  .  لن تتعرض محطة بوشهر للهجوم، في حينوالغواصات

  16/3/2007السفير 
  

  الشرق األوسط؟هل نشهد تحوالً في  .77
 باتريك سيل

كانت حامالت الطائرات الجاهزة لـضربة     ! كان يبدو الشرق األوسط، منذ أسبوعين، على حافة الحرب        
إذا لم توقف   "في طريقها إلى الخليج، وكان ديك تشيني، نائب رئيس الواليات المتحدة يهدد بأنه               عسكرية

 وظهر للعيان أن المتـشددين      " على الطاولة  طهران تخصيب اليورانيوم فستكون كل الخيارات مطروحة      
 الناطقـة  "ويكلي سـتاندارد  "من المحافظين الجدد قد عادوا إلى النفوذ في واشنطن، بعد أن بدأت صحيفة              

  .باسمهم تدعو، من دون توقف، إلى الحرب
سية وفجأة تبددت الغيوم الداكنة، وظهر طقس افضل، بعد أن ظهر تطور مثير وجديد في تحرك الديبلوما               

لقد رعا السعوديون اتفاق مكة المكرمة الذي أبرم بين فتح وحماس فـي             . السعودية، وفي اتجاهات شتى   
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الشهر الماضي، ففتح الطريق أمام قيام حكومة الوحدة الوطنية الفلـسطينية، ومـن المـرجح أن يـدعو                  
اف اللبنانية المتنازعة،   السعوديون إلى عقد اجتماع مماثل لرعاية المصالحة الوطنية اذا تحققت بين األطر           

  .في المستقبل القريب
إن هذه التطورات ستكرس قيادة المملكة العربية السعودية في العالم العربـي خـصوصاً أنهـا معـززة       
بنفوذها الديني والمالي، بل إن الرياض، في تحد واضح لالستفراد األميركي، أجرت حواراً مكثفـاً مـع                 

مير بندر بن سلطان وعلي الريجاني، رئيسي مجلسي األمن القومي          إيران، من خالل االجتماعات بين األ     
العزيز والرئيس اإليرانـي محمـود       اهللا بن عبد   في بلديهما أوالً، ومن خالل القمة الثنائية بين الملك عبد         

  :ولم يعد خافياً أن للبلدين مصلحة مشتركة في. أحمدي نجاد ثانياً
  .شيعة في العراق ومنع انتشاره في المنطقة إيقاف العنف المذهبي بين السنة وال- أ
  . إطفاء النيران التي كانت على وشك االندالع في فلسطين ولبنان-ب
 الحيلولة دون نشوب حرب أميركية إيرانية، ستلحق كارثة مروعة في الشرق األوسط، خصوصاً في               -ج

  .دول الخليج العربي المعرضة أكثر من غيرها لألخطار الماحقة
 اإليراني هو إيذان قوي بأن هذين البلدين القياديين مصممان على اإلمساك بمقاليد             -السعودي  إن الحوار   

وهذه رسالة موجهة إلى الواليات المتحـدة       . األمور باليد، وعلى تحرير المنطقة من تدخل القوى األجنبية        
  .التي بدأ نفوذها يتقلص في المنطقة، بعد حربها الفاضحة على العراق

 28أن كل ما يجري هو بمثابة تحضير للقمة العربية المهمة التي ستعقد في الرياض فـي                 ومن الواضح   
 آذار الجاري، وقد يقتضي منا التنويه هنا، بأن أمثال هذه القمم العربية كانت مدعاة للـسخرية فـي                   29و

 ولكن هذه   الماضي، بسبب عدم فعاليتها، وبطالن جدواها، وألن أحداً لم ينفذ ما يصدر عنها من قرارات،              
القمة الجديدة في الرياض هي شيء آخر على األرجح إذ أن هناك شعوراً عاماً بضرورتها الملحة ومـن                  
المتوقع أن تعيد طرح مبادرة السالم العربية التي تقدم بها الملك عبداهللا، حين كان ال يزال ولياً للعهد، ثم                   

  .2000تبنتها الدول العربية كلها في قمة بيروت عام 
 دولة عربية في الجامعة العربية،      22 هذه المبادرة قد وعدت إسرائيل بالسالم، وتطبيع العالقات مع           كانت

، كما نصت على إقامة دولة فلـسطينية فـي          1967مقابل انسحابها من كل األراضي المحتلة في حرب         
ئـين  الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون القدس الشرقية عاصمتها، وإيجـاد حـل عـادل لقـضية الالج                

علماً أن هذا القرار يخير الالجئين       (194الفلسطينيين، يتطابق مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم          
وكانت إسرائيل قـد رفـضت هـذه المبـادرة     ). بين العودة إلى منازلهم األصلية أو القبول بالتعويضات       

 الداخل اإلسرائيلي اآلن، لـيس  بعجرفة، عند اعالنها، ولكن األوقات قد تغيرت وبدأت ترتفع أصوات من 
أقلها شأناً صوت تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل التي ترى أن المبادرة يمكـن أن تكـون أساسـاً                   

  .للمفاوضات
هناك تطورات جديدة تدفع اإلسرائيليين إلى القناعة بأن الزمن قد حان، على األرجح، لمـصافحة اليـد                 

جه الواليات المتحدة في العراق وحتمية انسحاب قواتها منه، بـدء           الصعوبات التي توا  : العربية الممدودة 
حوار الواليات المتحدة األميركية مع إيران وسورية، فشل إسرائيل في سحق حزب اهللا في حربها ضـد                 
لبنان الصيف الماضي، عجز إسرائيل عن تصفية حماس بالضربات العسكرية أو الحصار المالي، عودة              

 الفلسطينية، وصحوة الديبلوماسية األوروبية، كما يبدو جلياً        -ملية السالم اإلسرائيلية    االلتزام األميركي بع  
من الجولة التي يقوم بها خافيير سوالنا، الممثل األعلى للسياسة الخارجية األوروبية في الشرق األوسـط                

  .وعدم استثناء سورية منها، وأخيراً نهاية عزل سورية
ثر على الرأي العام اإلسرائيلي انحسار مصداقية رئيس الـوزراء أيهـود            ولعل من أهم العوامل التي تؤ     

أولمرت، وسوء طالع وزير الدفاع عمير بيريتس المعروف بأنه كان زعيماً التحاد العمـال اإلسـرائيلي                
سابقاً، وتؤكد استطالعات الرأي العام الحديثة أن شعبية االثنين قد قاربت درجة الصفر، ومن المحتمـل                
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ا على ترك السلطة، بعد أن ينشر القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد تقريره األولي عن األحداث               أن يرغم 
 يوماً في الشهر القـادم، باإلضـافة إلـى أن    34التي أدت إلى حرب إسرائيل على لبنان والتي استمرت    

المـسرح  أولمرت سيواجه المساءلة القضائية حول سلسلة من قضايا الفساد، وقد يفـسح اختفـاؤه عـن                 
أما في ما يتعلق بحزب العمـل       . السياسي المجال أمام تسيبي ليفني وزيرة الخارجية لتزعم حزب كديما         

  .فإن سقوط بيرتس قد يفتح الباب واسعاً أمام صعود رئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود باراك
 تحول مـن الـسيئ إلـى        وقد أصبح جلياً أن ليفني وباراك يقدران أن المناخ االستراتيجي اإلسرائيلي قد           

ولم يعد سراً أن باراك يخطط لمنافسة بيـرتس         . األسوأ، وأن توقيت عقد سالم شامل مع العرب قد حان         
مايو من هذا العام، والمعتقد     /على رئاسة حزب العمل في مؤتمر الحزب القادم الذي سيعقد في شهر أيار            

 2000 و 1999 للـوزراء فـي عـامي        أنه مصمم على تصحيح أخطائه التي ارتكبها، حين كان رئيساً         
أما ليفني وزيرة الخارجية فإنها تتجـرأ علـى         . وأضاع فرصة عقد سالم شامل مع الفلسطينيين وسورية       

 أقوى  - "ايباك"رفع صوتها، والدعوة إلى السالم مع العرب، كما فعلت في خطابها الذي ألقته في مؤتمر                
مارس الجاري الذي وضعت فيه شروطها للتعامل       / ار آذ 12 بتاريخ   -لوبي يهودي في الواليات المتحدة      

، وتتضمن هذه الشروط استعداد العرب لمكافحة اإلرهاب وإطالق سراح الجنـدي            "المعتدلين العرب "مع  
اإلسرائيلي غلعاد شاليت المختطف في غزة، والتوقف عن مهاجمة المدنيين اإلسرائيليين، ووضـع حـد               

إلى غزة، وتهيئة الشعب الفلسطيني لقبول التسويات الـضرورية         لتهريب األسلحة عبر الحدود المصرية      
  .ومستلزمات المصالحة التاريخية، مما ال بد من توفره لدى الطرفين للتوصل إلى سالم حقيقي

هذه اللهجة الجديدة في إسرائيل مختلفة تمام االختالف عن اللهجـة التـي كـان يرددهـا المتطرفـون                   
 نتانياهو الذي كان يحلم دائماً بالعودة إلى الحكم كرئيس وزراء ليكـودي،             اإلسرائيليون من أمثال بنيامين   

والالفت أن دعوة نتانياهو الصاخبة إلى العالم لمنع آيات اهللا في إيران من الحصول              . في حال تفكك كديما   
 وحتى ايباك لم تعد تطالب بإعالن الحـرب علـى إيـران،           . على القنبلة النووية تبدو اآلن خارج السياق      

  .مفضلة أن تضع كل ثقلها إلقرار المقاطعة المالية التي تهدف إلى زعزعة االقتصاد اإليراني
ويبدو أن إدارة بوش تسعى اآلن، ومن دون ضجيج إعالمي، إلى تصحيح أخطائها في الشرق األوسـط،                 

الدعوة إلـى  وهناك على ما يبدو عودة إلى انتهاج الديبلوماسية من جديد، بعد اإلصرار على االستفراد، و      
  .الحروب االستباقية، وإسقاط األنظمة بالقوة، وازدراء المؤسسات والمنظمات الدولية

 آذار الجاري، لعقد اجتماع آخر مع ايهود أولمـرت          24ستعود كوندوليزا رايس إلى الشرق األوسط في        
دداً مع ممثلي  ومن المتوقع أن تجتمع مج    . رئيس وزراء إسرائيل ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية       

مصر والمملكة العربية السعودية واألردن واالمارات العربية المتحدة، كما ستجتمع مع اللجنة الرباعيـة              
لقد كانت زياراتها السابقة    . الدولية التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة         

  . عالمة جيدة إلصرارها وعنادهاإلى الشرق األوسط غير مثمرة ولكن ال بد من منحها
وقد تشارك كوندوليزا رايس في االجتماع الذي سيعقد في اسطنبول الشهر القادم، لمتابعة ما تم إنجـازه                 

 دولة ومنظمة، في محاولة لتأمين األمن واالسـتقرار         17 آذار الذي شاركت فيه      10في مؤتمر بغداد في     
  .ء محادثات ثنائية مع سورية وإيرانفي العراق، وسيكون هذا االجتماع فرصة إلجرا

ومن جهة أخرى، تسعى الدول األوروبية الرئيسية، ومن وراء الستار، إلى إقناع الواليات المتحدة برفـع      
وسيكون هذا األمر اختبـاراً     .  فيها "حماس"المقاطعة عن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية رغم مشاركة         

هل ستنجح في إقنـاع اإلدارة األميركيـة أم أن بالدهـا            . براعتهاالستقاللية رايس وقدرتها على إظهار      
  ستستمر في مقاطعة الحكومة الفلسطينية، تضامناً مع الموقف اإلسرائيلي؟

هناك المتشددون الموالون إلسرائيل الـذين مـا        : ولكن كل هذه التطورات ال تعني أن السالم قد انتصر         
يركية، مثل اليوت أبرامـز فـي مجلـس األمـن القـومي             زالوا محتفظين بمراكزهم داخل اإلدارة األم     
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األميركي، وستيوارت ليفي الوزير المساعد للخزانة األميركية، الذي كان يقود الحملة الدوليـة لمقاطعـة            
  .النظام المصرفي والتجاري اإليراني

جوم الحرب  ومما يثير الدهشة واالستغراب أن كوندوليزا رايس قد عينت أخيراً اليوت كوهين، وهو من ن              
على العراق، ومن المحافظين الجدد المتشددين في منصب مستـشار لـوزارة الخارجيـة األميركيـة،                

ويبدو تعيين كوهين وكأنه يتناقض مع االتجـاه الجديـد فـي اإلدارة             . وسيباشر عمله في الشهر المقبل    
 وهناك تفسيرات نسمعها في     .األميركية الداعي إلى انتهاج اليدبلوماسية، والى السعي إلى تسوية النزاعات         

واشنطن لتبرير هذا التناقض الظاهر، مثل الزعم بأنه ال بد من وضع أحـد المحـافظين إلـى جانـب                    
كوندوليزا رايس لحماية خاصرتها من الصقور داخل اإلدارة األميركية وخارجها، هذا إذا كانت جادة في               

  .دفع إسرائيل إلى المفاوضات مع الفلسطينيين
16/3/2007الحياة   

  
  عن الخالف بين حماس والظواهري  .78

 محمد ياغي
على تصريحات الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعـدة         " حماس"ؤسف حقاً أن يكون رد      ممن ال إنه ل 

لقد ". علوماتمشهادة الدكتور مجروحة، ألنها تفتقد الى ال      "و  " أهل مكة أدرى بشعابها   "كما يقال، من نوع     
اعت فلسطين من اجل االحتفاظ بالكرسي، متهماً اياهـا بالتنـازل عـن حكـم               ب" حماس"قال الرجل بأن    

بعـد ان   " حماس"لقد اقترب الرجل كثيراً من االفتاء بهدر دم قادة          . الشريعة االسالمية، ناعياً اياها لألمة    
  ".سقطت في مستنقع الخيانة واالستسالم"
، وهدف  "مالدكتور ال يعل  "ات من نوع    م بكل أكثر من دفاع خجول عن النفس، يبدأ      " حماس" يكن رد قادة     مل

يعادل احترام اهل الكتاب في الغـرب لالسـالم،         " االحترام لالتفاقات "اتفاق مكة حماية الدم الفلسطيني، و     
وقيادتهـا، ليـسوا أكثـر مـن        " القاعدة"بأن  " حماس" يقل اي من قادة      مل. دون ان يلتزموا أو يأخذوا به     

ريمتهم في الحادي عشر من ايلول، لكن بسبب هذا الكم الهائل من            مجموعة مجرمين، ليس فقط بسبب ج     
جموعة باستهداف االبريـاء فـي      مدنيين في العراق الذي بدأته هذه ال      مالقتل الذي مورس ويمارس ضد ال     

ساجد واالسواق الشعبية بعمليات انتحارية مجنونة، ما اضعف من وحدة العراق والعراقيين            مالجامعات وال 
 الظواهري ورفاقة   -في عنق هؤالء  .  تساعد إال على تفتيت العراق اكثر واكثر       م طائفية ل  واستدعى حرباً 

في العراق، عشرات اآلالف من الضحايا، وهم مسؤولون عن الدماء التي تراق يومياً في العـراق مثـل                 
ـ        موقتلهم االعمى الطائفي بذريعة ال    . قوات االحتالل االميركي تماماً    ة قاومة هـو الـذي اعطـى الفرص

عسكر اآلخر الستسهال عمليات القتل ضد اهل السنة، وبعد كل ذلـك يقـال              مشعوذيين في ال  مللطائفيين ال 
  "" سامحه اهللا- مالرجل ال يعل"

بما يحمله من افكار تكفيرية واستسهاله قتل اآلخـريين، ايـاً           " الجهادي"ليس هذا فقط، بل إن هذا التيار        
جتمعات االسالمية، ونحن نشاهد اليـوم      ملى حالة التعايش في ال    ناسبة، قد أصبح يمثل خطراً ع     مكانوا بال 

، تعطي الحق لنفـسها     "القاعدة"في غزة مثالً بعض التنظيمات التي تدعي االسالم وتقترب في فكرها من             
كتبات العامة ورجال االمن وكل ما      مقاهي العامة وغداً الفنادق وال    مطاعم، وال مبتدمير مقاهي االنترت، وال   

  .ر الجماعةيقرره أمي
، قال منذ البداية بان هـؤالء مجرمـون، وأن ال           "حماس"لو ان التيار االسالمي االخواني الذي تنتمي له         

وال من االخوان   " حماس" نسمع من    مجموع، لكننا ل  ممكان لهم بيننا، ألمكن عزلهم وتقليل خطرهم على ال        
  .م ال يؤمنون بطريقة هؤالءين عموماً إال القول، بان لكل فرقة اسالمية طريقتها وهمسلمال

هنا وهي التنظيم الذي يرفع شعار التغيير باالقناع وبسياسة الخطوة خطوة، بانها ال ترفع              " حماس"مشكلة  
وفكرها في نهايـة    " حماس"صوتها ضد هؤالء، وتغض الطرف عنهم، وكأن أفعالهم إما حق، وإما تخدم             
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باالسالم، وان تسعى الن تقرر للناس ما تريـد،         نطق، يمكن ألي مجموعة ان تلتحف       موبهذا ال . طافمال
بإمكان سيوف الحق مثالً وضع حاجز تفتيش للتأكد من ان كل فتاة او سيدة موجودة في مكان عام علـى                    

 تعترض على تفجير مقاهي االنترنت فكراً وعمالً من خالل قوتهـا            مل" حماس"رأسها منديل، وحيث إن     
  .ذا الحاجز االفتراضي مثالًالتنفيذية، فكيف لها ان تعترض على ه

ال يمكنها ان تكسب شرعيتها باحتضان النهجين معاً، الديمقراطية التي تعطيها الحق بممارسـة              " حماس"
السلطة وحمايتها من اعتداء اآلخرين عليها باستخدام القوة، وغض النظر في نفس الوقت، عن ممارسات               

" حماس"ا كانت أفعال هؤالء تحقق لـ       مفلسطين طال ومن يحمل فكرهم في     " القاعدة"جرمين في   مهؤالء ال 
ولعل هذا ما يدعو للقول بان خصام       . ما تريده من ارهاب لآلخرين دون أن يكون لها عالقة مباشرة بذلك           

هو من باب زعل االحبة، وليس خالفاً حقيقياً على الوسـائل واالهـداف، وعلـى               " القاعدة"مع  " حماس"
  .نيطريقة فهم الشريعة والنص القرآ
جموعة تكفيريـة،  ملحزب اهللا، اعلن حسن نصر اهللا، بان هذه ال" القاعدة"في رده على اتهامات وانتقادات     

وفي لبنان تعامل الحـزب بـشكل       . وان جرائمها في العراق ال تعكس حقيقة موقف اهل السنة بأي حال           
بت ليالً او في عـز       نسمع عن مجموعة ذه    محضاري واخالقي وانساني مع واقع لبنان شديد التنوع، ول        

راغبة بان تتعامل مع شـعبها كمـا        " حماس"هل  ! الظهيرة لتفجير مقهى او مطعم بحجة محاربة الرذيلة       
  يتعامل حزب اهللا مع شعبه؟

تعاطفين معها من التيار االخواني على الظواهري ال تعكس هـذه           موقادتها وال " حماس"إن ردود منظري    
ال نعتقد بـأن رأي الـدكتور الظـواهري مـن           "سر الزعاترة مثالً،    لنقرأ ما يقوله منظروها، يا    . الرغبة

الدكتور كان يكذب علـى     "او ما قاله مدير عام شبكة فلسطين للحوار         ". ، يمثل رأي الشيخ اسامة    "حماس"
سـعى  "وأنه، الظـواهري،    " الشيخ اسامة دائماً فيما يتعلق بفلسطين التي لها في قلب الشيخ مكانة خاصة            

 الـشيخ  مساعدين للشيخ اسامة واستبدالهم بآخرين من اتباعه حتى ال يعل      من الفلسطينيين ال  دوماً للتخلص م  
  ".اهملت فلسطين" القاعدة"حقيقة ان 

نحن أول من وقف معكم عندما غزت اميركا        "على الظواهري من نوع     " حماس"وفي مكان آخر نجد رد      
تظاهرين تأييداً لكم، أوهكـذا     مامعة االسالمية ال  افغانستان، وقتل االمن الفلسطيني ثالثة من ابنائنا في الج        

  !تردون الجميل؟
في محاججة الظواهري يقال له كل شيء اال ما يجب ان يقال له صراحة، بانه وتنظيمه مجموعـة مـن                    

ولهـذا فـإن    . جرمين الذين استباحوا كل شيء بذريعة الدفاع عن االسالم وأرض االسالم          مالتكفيريين ال 
ليس خالفاً بين اعداء بل هو خالف داخل الجماعة، تتم تسويته بحـوار             " القاعدة" و "حماس"الخالف بين   

وعندما يصعب ذلك أو حين يرى البعض بان الخالف داخـل الجماعـة هـو               ! حضاري اسالمي علني  
مروءتي ال تسمح لي بالرد على شخص مطـارد         "مصلحة اميركية فإن غض الطرف يكون الرد االبلغ،         

  .س هذا ما قاله خالد مشعل؟، أو لي"من اميركا
16/3/2007األيام الفلسطينية   

  
  !نقطة نظام: إلى روح وثيقة مكة .79

  مروان عبد العال 
كان ال بد من الكالم للقطع مع ذهنية تميل الى التهميش والعمومية حيناً، والى العواطف أحياناً أخـرى،                  

يل موقف الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين         واستعادة ثقافة الفهلوة السياسية وتأو     "الشطارة"واألكثر الى   
  .  الفلسطينية العتيدة"الوحدة الوطنية"باعتذارها عن المشاركة في حكومة 

فمن ولد في رحم التجربة الفلسطينية او كان له شرف وعيها ومؤازرتها يعرف مكانـة قدسـية الكلمـة                   
دأ أخالقي سـليم، قوامـه المـسؤولية        وشرفها عند الجبهة، التي يشفع لها تاريخها بأنها عملت دائماً بمب          
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ومحاسبة الذات عبر مراجعتها الجريئة لذاتها وللتجربة الوطنية في كل محطة من المحطات التاريخيـة،               
  . وعلى هذه القاعدة تخطئ وتصيب وهي ليست خارج هذه المعادلة، قد تخطئ ولكنها تعترف وعلناً

 ترتكز الى بنيتها المؤسسية التي كانت أهـم إنجـاز           وعلى المدى الداخلي نفسه، فإن صناعة القرار فيها       
جورج حبش، رغم كل ما تعرضت له، بقيت تمتلك من القدرة على صـياغة              / تاريخي لمؤسسها الدكتور  

قرارها بشكل مستقل وديموقراطي، استقاللية تلتزم المصلحة الفلسطينية العليا ورؤية كامل لوحة الصراع             
ى األمة العربية، فالمؤسسة هي فوق الجميع، وألن القرار الخاطئ مـع            وطبيعة المشروع واستهدافاته عل   

الديموقراطية الداخلية هو أسلم بالمعنى التاريخي من قرار صائب ولكن دون ديموقراطية، استناداً الـى               
وعيها للتجربة التاريخية ولمرتكزاتها المنهجية، بما يوفر لهـا نـسقاً صـحيحاً، يـنظم مواقفهـا إزاء                  

  .  المحيطة بالواقع الفلسطينيالمعضالت
اعتذرت عن المشاركة، ألن اإلشكالية التي تحمل عقدة أصابع الوضع الفلسطيني، تتمثل وتتكثـف بهـا                

النظـام  "مجمل التناقضات التي شكلها هذا الواقع بكل تعقيداته وتشابكاته، كونها اشكاالت بنيوية لمجمـل        
حدث في المعجل وهو مرحب بـه مـن         .  من حقن الدم   - المغلق   -وما جاء في اتفاق مكة      . "الفلسطيني

وقف لالقتتال، لكن ان يقال انه تأسيسي وتاريخي، فإن التأسيس المختل أساساً سيبقى موطناً لتوليد المزيد                
من األخطاء واالختالالت، تسهم في تسطيح المفاهيم وخلط األوراق وإضاعة التخوم واستمرار الممارسة             

ونحن من يملك القدرة علـى      . ت واألطر والسياسات، وتشكل غطاء للفشل الحقاً      االستخدامية للمصطلحا 
قول الحقيقة للجماهير، الحقيقة التي هي ملكها، ألننا نشعر بغيرة توازي غيرة الجماهير على مـصالحها                

  . وقضيتها
  : الوحدة الوطنية: أوالً

التواصل مع التاريخ ومع اآلخرين، بأن      يعلم الجميع، إال من أصيب بعقدة التعالي الى مستوى العجز عن            
موضوع الوحدة الوطنية كمبدأ ارتقى من الناحية الفكرية في ذهن الجبهة الشعبية الى مـستوى الهـدف                 
الوطني، رغم كوابح عديدة حالت على المستوى العملي دون تحويله الى وسيلة سياسية وتنظيمية إلدارة               

ة المرحلة كونها مرحلة تحرر وطني وديموقراطي، والتنـاقض         الصراع، إنه مفهوم للقوة ارتباطاً بطبيع     
الرئيس ضد االحتالل وسياساته ومشاريعه والواقع المعقد والمتـشابك والمتحـرك والمتنـوع للـشعب               

  . الفلسطيني وتوزعه الجغرافي المتعدد
لفلـسطيني  لذلك بقي النجاح في مواجهة تحديات االحتالل مشروطاً بالقدرة على توحيد طاقات الـشعب ا              

واستثمارها بأعلى درجة، فالجبهة الشعبية لها الباع في خوض صراع وحوار سياسي حول هذا العنـوان                
على مدار أكثر من أربعين سنة حول الفهم التنظيمي او الفصائلي الضيق للوحدة الوطنية، والذي يـصل                 

فلسطينية، والتـي تجيـز مـن    الى فهم الجبهة الوطنية العريضة، والتي شكلت قاعدتها منظمة للتحرير ال    
  . إمكانية المعارضة من داخلها، ما لم توفره شروط الحكومة

 هي جزء من الوحدة الوطنية الشاملة، منذ        "الوحدة"لذلك حكومة   ): فصائلية(وحدة وطنية ام وحدة تعسفية      
، حوارات غزة ونحن نرسخ مبدأ ان حكومة وحدة وطنية هو مطلبنا ونحن أول من طرح هـذا الـشعار                  

ولكن شرطنا األهم وهو معيار نجاح اي حكومة، ان تكون الوحدة الوطنية هي التي تؤسس حكومة وحدة                 
وطنية وليست الحكومة هي مفتاح للوحدة الوطنية، كما أقر في مكة، حيث الحكومة ثـم ترتيـب البيـت           

، وقد تفرض الظروف    كأن النزعة الغريزية في الدفاع عن النفس تلح علينا بالوحدة الميدانية          ! الفلسطيني
علينا ان نتناسى مؤقتاً خالفاتنا للخروج من النفق، لكن ان نشرع فـي الوحـدة الوطنيـة علـى أسـس                     
  . ومنطلقات جديدة، فإن معبرها هو الحوار الشامل والشراكة الكاملة، ألن كل وحدة لها صفاتها ومسمياتها

 تحقيقها حواراً وطنياً، فإن كانت الوحـدة        نحن ندرك أن الوحدة الوطنية يستدعي     : بين الشركة والشراكة  
الوطنية هي الهدف لترتيب البيت الفلسطيني وصياغة للمشروع الوطني الفلسطيني، فال يتم الحوار بـين               
قطبي التناقض لصياغة المشروع الوحدوي الشامل وتفصيله بدقة متناهية على كافة المستويات، وثم يـتم               
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هذا الثوب، في غموض والتباس واختالط بين مفهوم للشركة الثنائية          دعوة الفصائل الفلسطينية كي تلبس      
  . والشراكة الوطنية، وتتقدم فيها مصلحة الفصيل على مصلحة الشعب الفلسطيني

يعلم الجميع بمن فيهم قطبا اتفاق مكة، أن الجبهة، إن اعتذرت عن المشاركة فال يعني أنها ضد الوحـدة                   
تتال، الذي حصل قبل اتفاق مكة، إنها تحمل فضيلة اخرى، اول من حرم             الوطنية او أنها تريد عودة االق     

االقتتال قوالً وعمالً، ولنتذكر انه عندما اشتدت الخالفات في الساحة الفلسطينية، أصدرت الجبهـة بيانـاً                
إن اي خالف في وجهات النظر يجب ان يظل في حجمه الطبيعـي داخـل               ":  قالت فيه  1971مطلع عام   

اقية السالح والمعركة المشتركة، ويجب ان ال يدفعنا لفقدان االتزان والخروج عن المنطـق              األطر في رف  
  . "!وسوق االتهامات الفجة وتشتيت حركة المقاومة

 سـنة، ان يقـال، إن   36هل بعد هذا الكالم الـذي عمـره    : شراكة في الدم، شراكة في القرار، اي دم؟       
ماذا كان للفصائل ان تفعل بنظر هـؤالء؟ أال         !! في االقتتال الفصائل لم تكن في مكة، ألنها كانت وسيطة         

يعلم هؤالء ان طهارة السالح بالنسبة للجبهة الشعبية تفوق المناصب وان قدسية الدم الفلسطيني تعلو على                
أال يقرأ األخوة ما تيسر من التاريخ ليدركوا ان الجبهة الشعبية في الحرب الداخلية عـام                . كل الوزارات 

  !. "هزيمة المنتصر": نت االقتتال المجرم وأطلقت عبارتها الصدمة يومها أدا1983
  : المؤسسة الوطنية واإلصالح: ثانياً

أحسنت حركة حماس في حملتها االنتخابية بأن أمسكت باللحظة التي تندفع فيها الجماهير نحـو الميـل                 
نالت أصـواتها   . ت في االنتخابات  التاريخي للتغيير واإلصالح، وربما للمصداقية التي مثلتها حماس، فاز        

حتى من جمهور فتح والفصائل االخرى، التي صارت تبحث عن البديل القادر على تحقيـق االصـالح                 
والتغيير في بنى السلطة ومؤسساتها التي عانت التفرد والبيروقراطية والفساد والمحـسوبية والزبائنيـة              

  . كلية والموسمية وليس قيمتها العمليةوالنظام األبوي، الذي نظر الى المؤسسة بقيمتها الش
إن السلطة المشروطة باتفاق أوسلو الذي يترك بصماته االستراتيجية الحـادة           : نظام برأسين أم نظامان؟   

على الواقع الفلسطيني، يدفع للدخول في عمق االشكالية وهي ان المساعدات التي تقدم للسلطة من الدول                
، اي انها مشروطة سياسيا بالدرجة االولى، وهذا النظام الرعـائي           المانحة تعطى كمنح ذات طابع رعائي     

على النقائص السياسية، ثم انه يجري تحـوالت وتكييفـات تدريجيـة            ) كسلطة قديمة (كان يغطي أحيانا    
  . اجتماعية، واقتصادية داخل الواقع الفلسطيني

تعد محكومة بآلية المؤسسة التـي      ترسخت القطبية في الساحة الفلسطينية بعد االنتخابات وخاصة أنها لم           
يجب ان يتعزز دورها وبالسطح السياسي، بل أحدثت شرخاً اجتماعياً عميقاً، صارت فيها األمـور مـن                 

فتحولت بعـد   . نظام أبوي هو رب عمل الفلسطينيين عموماً، وهو الراعي الذي يهب الرعية قوت يومها             
ادر ماله، اي سلطة برأسين وذهبت الى حد وجود         االنتخاب الى نظام بأبوين اثنين، كل له شرعيته ومص        

  ! نظامين في سلطة مهترئة
الذي فعله اتفاق مكة تحت اسم الشراكة هو الشركة، من اسم الوزير الى تحديد هوية واسم المستقل، ومن                  
وكيله من القطبين الى القرارات السابقة، ما يصلح للمصادقة أوال الى التقاسم الثنائي علـى جلـد ورأس                  

بل الى حد ان التعيينات والوظائف ممهورة باالنتماء قبـل الكفـاءة والـوالء قبـل                ! لحم الصيد الثمين  و
  !. "قرد موالف وال غزال مخالف": النزاهة، وعلى قول المثل الشعبي

هل هكذا يؤسس لإلصالح وهل هذه هي مرحلة التحرر الوطني والبناء الديموقراطي؟ وهل الجبهة تملك               
هالك فكرها ورؤيتها وخطابها ثمناً لوزير؟ هل ديموقراطية المؤسسات تجري بمقاسمتها؟           القدرة على است  

هل دمقرطة الحياة السياسية وتفعيل طاقات المجتمع الفلسطيني يكون بإلغـاء التعدديـة الـسياسية بـدل                 
  بكومبارس تجميلي؟ ! احتوائها

كة الوطنية، في القرار الوطني وبمبـدأ       أليست الديموقراطية توجد حيث توجد التعددية السياسية، والشرا       
هل وظيفة الديموقراطية تكون بال احتواء إيجابي لكل مظاهر االختالف؟ أليست           !! االجماع وليس الثنائية  
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هذه الذهنية الفئوية التي قادت الى االقتتال؟ وهي تؤسس اآلن في بنية المجتمع الفلسطيني لصاعق القنبلة                
النفجار، رغم اعتبارنا ان دعوة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة خماسية مـن            المحشو باالختالفات المعدة ل   

الفصائل الكبرى لنقاش قضية المشاركة، خطوة باالتجاه الصحيح واستدراك محمود، وإن كان ضـرورة              
  . ان يشمل كل شيء

األهم من ذلك، هل أسس اتفاق مكة وروح اتفاق مكة، كمـا يحلـو للـبعض                : تجميل القديم بثوب جديد   
سميته حتى ال يتهم بالعمومية، يبشر بالتأسيس حقيقة، لمرحلة يبدأ فيها التغيير واالصالح، ام ان عنوان                ت

هل االصالح يبدأ بإرساء    !! االصالح تلخص في تجميل النماذج القديمة والحفاظ عليها في أثواب جديدة؟          
النظام السياسي والفـصائلي؟    تفكير جديد ام استجالب روح العشيرة وحضنها الدافئ وتأسيسها في هياكل            

  . واستدعاء عقلية القرون الوسطى في التعاطي مع الكثير من مظاهر الحياة الفلسطينية
  : في السياسة: ثالثاً

الرؤية الوطنية للمسألة السياسية وليس الفئوية الضيقة، والسياسية لم نفهمها يوماً دون ربطها بمحـددين               
ولم نقل هذا الكالم للمزايدة علـى       . زان القوى المؤثر بالواقع السياسي    المصلحة الوطنية العليا ومي   : اثنين

أحد بل من باب النقد البناء والرأي اآلخر، والجبهة الشعبية، لها نسقها ومدرستها ولم تكن تلميـذاً عنـد                   
ها ال  وبحكم قراءتنا للتجربة الفلسطينية والعربية والعالمية، ووعي دروسها جيداً، فإن الهواجس نقول           . أحد

لندين احداً، بل علها تكون منفعة للكل الوطني وزاوية رؤية محتملة وغائبة عن أعين المتبصرين بالشأن                
  . السياسي الوطني

إن شرعية المقاومة كانت هـي      . نحن ندرك أساس الشرعية التاريخية والمعاد إنتاجها على ذات األسس         
رسخت اآلن أحد استهدافاتها هي تآكل الشرعية األصل،         التي ت  "االنتخابية"وإن الشرعية القانونية    . األصل

 ستؤدي الـى اسـتبعاد      "للسلطة"بل إن الرهان هو أن الدخول في العملية السياسية          . اي شرعية المقاومة  
  . فكرة المقاومة

. في المحاكمة الموضوعية اآلن للمشهد الفلسطيني، فإن المقاومة في مأزق كما التسوية في مأزق ايـضا               
وربما ! السلطة بشروطها المجحفة ام من فاز بالسلطة؟      ! من الذي تغير؟  : أ السؤال بعد اتفاق مكة    وهنا بد 

هل لالستثمار الداخلي؟ هـل     ! ما كان هدف المقاومة؟   : ذهب السؤال الى قضية تبدو بديهية لكنها مؤلمة       
!! ه األهداف جميعا؟  لتحريك التسوية؟ ام انه منطق الدفاع الذي يقتضيه وجود االحتالل؟ ام في هدفها هذ             

  وهل من رؤية للمقاومة؟؟ 
لماذا االنتقال من عسر والدة تهدئة مؤقتة الى الدعوة الى هدنة طويلة األمد؟ باعتبار ان السلطة الفـائزة                  
اآلن هي سلطة المقاومة، وهل الحكومة التي دعينا لها حكومـة مقاومـة، ام حكومـة فـك الحـصار                    

لحياة البشر؟ وإن كان الحصار لم يفك وليس بمـستطاع األنظمـة            واستحضار المال الضروري والمهم     
العربية بفكه في المرة االولى ولماذا اآلن؟ وهل بمقدورها ذلك، ان لم تقدم ضمانات والتزامات، كأثمـان                 

  لفك الحصار؟ 
الى لقد رفضنا سابقاً وليس جديداً اعتبار ان المؤثرات الخارجية وما يريده اآلخرون من خارطة الطريق                

وال يجوز لحكومة تعمل باألجندة الوطنيـة ان يكـون          . االتفاقات والمبادرات محدداً لبرنامجها بل مؤثراً     
على وقع العبارات الغامـضة     ! برنامجها التزاما او احتراما بما فيها اتفاق اوسلو وسائر اخوته وملحقاته          

  . والكلمات المجنحة
من دفع عرقاً وجهداً ودماً في مواجهة خطيئـة اوسـلو           كيف نكسر سياقنا؟ ونحن     : إيقاع رقصة التانجو  

وااللتزام بكل قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، التي اعترضت الجبهة على بعضها، والعديـد مـن               
  ! الفصائل وحتى من كوادر حركة فتح عليها، هل نقطع تاريخنا بدم بارد؟

ج وطني سياسي وقاسم مشترك للجميع وعلى مدار        وإال لماذا كنا نلح على اعتماد وثيقة االستقالل لبرنام        
مـاذا عـن مـصادقة      : الـسؤال . الحوارات لم نتمكن من اخذ موافقة عليها بحجة انها تعترف بإسرائيل          
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الخ؟ وكما نبهنا، ان من ال يريد ان يتنازل         ...المجلس الوطني على إلغاء الميثاق والتصديق على االتفاقات       
  . ر على طاوالت الخارج، وهكذا كانعلى طاولة الحوار، سيتنازل اكث

إن الدخول في الرسمية العربية ال يكون بال التزام السقف السياسي العربي،            : تنظيف السياسة من األوهام   
فـال  ! الذي نعرف جيدا مستواه في هذه المرحلة وإن جنح الجميع الى التسوية بمن فيهم حركة حمـاس                

وما حملة إشاعة التفاؤل وجائزة الترضية التي سـيمنحها         ! حققيعني اال بأذهان الواهمين ان التسوية ستت      
  . بوش قبل مغادرة البيت االبيض، اال دينامية يعمل على ترويجها كثر

. نقطة نظام، نرفعها من أجل الوحدة الوطنية ومن أجل االصالح والتغيير وتنظيف السياسة من االوهـام               
 التحليق في الشعارات، خيار التمسك بـالحلم وأقـدامنا          ولعل االعتراض السياسي بين االرتهان للواقع او      

  . على االرض، وليس تقديسا للمعارضة
كي ال يصادر حق الكالم، والتعبير السياسي والحوار        . نقطة نظام لصيانة الديموقراطية والبناء والمقاومة     

ماد على الخطـوات    فال يمكن االعت  . لحل التعارضات، وإن كان الخالف بين االخوة ال يفسد للود قضية          
وبنظر الكثيرين، فإن الحكومة التـي      . الناقصة للسير فيها لألمام دون احتالل المساحة الفارغة في اللوحة         

  . لم تولد بعد، تحتاج للمادة الالصقة التي امتلكتها الشعبية بتجربتها ودورها
م الى تحديد مـا هـو النظـام          والذي يبدأ من نقطة النظا     "الالخيار"البديل هو، القادر على انتزاع ورقة       

المطلوب؟؟ القائم على أسس القدرة على تلبية شروط ومقومات الصراع ضد المشروع الصهيوني مـن               
وهذا يتطلب قدرة القـوى الديموقراطيـة       . جانب، وشروط البناء االجتماعي الديموقراطي في جانب آخر       

ذاتها كقوة نقية، تضع مستوى االئـتالف       على تخطي ازمتها الداخلية المشروطة بقدرتها على إعادة بناء          
ومن حالـة   . ما بينها اكبر من المستوى الفصائلي الضيق والشخصي أحياناً الى المستوى الوطني األشمل            

  ! تنظيمية محدودة الى بناء يطال الحالة الديموقراطية الشاملة للعموم
  16/3/2007السفير 

  
  نية خلطة اسرائيلية شيطانية الجهاض الوحدة الفلسطي .80

 نواف الزرو
والحكومة االسرائيلية تصرخ صباح مساء انها لـن        .. اولمرت يعلن الالءاته الثالثة على رؤوس االشهاد      

 ...!تعترف بحكومة الوحدة الفلسطينية ولن تتعامل ايضا مع وزراء فتح فيها
 ...!واالدارة االمريكية تشترط على الحكومة االعتراف بشروط الرباعية اوال

 ...!االسرائيلية– بدورها تجتر االشتراطات االمريكية والرباعية
يدرك الفلسطينيون باجماعهم السياسي من اقصى االسالم الى اقصى اليسار ان اي اتفاق او حتى حـديث                 

وانما من شأن ذلك ان يحركه نحـو         عن وحدة وطنية فلسطينية ليس فقط ال يريح وال يرضي االحتالل،          
ة االحتالل دائما في النزاعات والخالفات والحرب االهلية الفـصائلية          عمل حربي واسع النطاق، فمصلح    
  ..الفلسطينية وليس في التفاهم والوحدة

ولذلك نقرأ اول ما نقرأ االستياء والغضب االسرائيلي من التوجه التفاهمي الوحدوي الفلسطيني في اتفاق               
دائرة صنع القرار السياسي والعسكري     مكة المكرمة على لسان الشخص االوسع نفوذا واالشد تأثيراً على           
اعتبر أن نجاح الفلسطينيين في تشكيل       في الدولة العبرية وهو يوفال ديسكين، رئيس جهاز الشاباك، الذي         

حكومة وحدة وطنية يعني أنه يتوجب على إسرائيل أن تتحرك فوراً للعمل عسكرياً فـي القطـاع ضـد                   
 .حركة حماس

معطيات والقراءات المختلفة الحكومة االسرائيلية في حالة من االرتبـاك،          لذا فقد ادخل اتفاق مكة وفقا لل      
أن إسرائيل قـررت إعـادة دراسـة       "فقالت الصحف العبرية     فهي لم تستعد لهذا السيناريو ولم تتصوره،      

 ".عالقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع رئيس السلطة في أعقاب اتفاق مكة
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 .اس الى اتفاق مكة خيانة لهولذلك فقد اعتبر اولمرت ان توصل عب
فقبل ذلك كانت صحيفة يديعوت احرونوت قد كشفت النقاب عن           ،"اسرائيل"ولم يتوقف االمر عند اقطاب      

ان اإلدارة األمريكية غاضبة من عباس، بسبب عدم استجابته للمطالب األمريكية قبيل توقيـع اتفاقيـة                :"
ئيل ومعارضة ان يكون على رأس هـذه الحكومـة          مكة، والمتمثلة بعدم تشكيل حكومة ال تعترف بإسرا       

تفاق ال يتطابق مـع مطالبهـا       الان اإلدارة األمريكية خائبة األمل الن ا      "واوضحت   ".شخصية من حماس  
 ألنه يحمل في طياته بعض النقاط االيجابية وأهمهـا          يهوتوقعاتها، إال أنها ال يمكنها أن ترد ردا سلبيا عل         

 ."مشاركة حركة فتح في الحكومة
لقد تمت خيانة االدارة االمريكية ثالث      : في هذا السياق قائال    وتحدث ناحوم برنيع في يديعوت احرونوت     

كانت االولى علي يدي الرئيس مبارك، والثانية       : مرات حتي وقع االتفاق بين أبو مازن وحماس في مكة         
الء الحلفاء الثالثة المريكا لـم      إن هؤ . علي يدي الملك عبد اهللا في السعودية، والثالثة علي يدي أبو مازن           

 ".يستجيبوا لتوسالت رايس، وفاوضوا خالد مشعل وأخضعوا ارادتها الرادته
واستتباعا فان هذه الحمالت التحريضية الحربية ضد السلطة والحكومة الحماسية من جهة، والتهديـدات              

كـل المناخـات    بشن هجوم حربي واسع على غزة من جهة اخرى مبيتة منهجية تهـدف الـى تهيئـة                  
االسرائيلية والفلسطينية والعربية واالقليمية والدولية الجتياحات حربية اسرائيلية باتت محتملة جدا لغزة،            

 .تعزز ذلك بالتقارير والتقديرات العسكرية االستخباراتية وبالتحليالت السياسية واالستراتيجية" اسرائيل"و
ة اطلت علينا شعبة االستخبارات في جيش االحتالل لتحذر         فمنذ ان بدأت جهود التفاهم والوحدة الفلسطيني      

في قطاع غزة، وأنه في غضون سـنة ستتـصدى اسـرائيل لمخـاطر              " شبه جيش "أن حماس تقيم    "من  
 ".وتهديدات لم نشهدها من قبل

) الـشاباك (واستنادا لذلك عرضت الهيئات اإلستخبارية اإلسرائيلية التابعة للجيش؛ جهاز األمـن العـام              
وساد، التقرير اإلستخباري السنوي على الحكومة، وتصدر التقرير التقديرات التي أطلقت عدة مرات             والم

من قبل عناصر في األجهزة األمنية، بأنه من غير المتوقع أن يتم فتح جبهة قتالية مع السوريين في السنة                   
 أن الجبهـة الجنوبيـة      "وتشير التقديرات إلى  . القادمة، بموجب المخاوف التي ثارت في الصيف الماضي       

 .هي المعرضة للتصعيد
أن اإلنتباه اآلن مشدود باتجاه الجبهة الجنوبية، قطاع غزة، حيث يقول كبار            "وأشارت المصادر ذاتها إلى     

بالرغم من وقف إطالق النار فإن التنظيمـات الفلـسطينية تواصـل            "المسؤولين في األجهزة األمنية إنه      
اء القوةالعسكرية وتعزيزها،وإن أي حدث غير عادي من الممكن أن يـؤدي            استعداداتها بكل ما يتعلق ببن    

 ".إلى حصول تصعيد في العمليات التي تشنها التنظيمات الفلسطينية، وبالتالي حصول تصعيد في المنطقة
أن هـدف   "جمال نـزال مـن      .ولذلك حذرت حركة فتح على لسان الناطف باسمها في الضفة الغربية د           

ت التصعيد في هذا التوقيت هو استدراج الفلسطينيين لالنفضاض مـن حـول طاولـة           إسرائيل من عمليا  
ال يروق إلسرائيل أن ترى فتح وحمـاس        " أنه    مضيفا   "اإلجماع التي وحدتهم في وثيقة الوفاق الوطني        

يسيران يدا بيد وقادتهما يستقبلون في دول العالم كرجال سالم وهي معنية بجر الميدان الفلـسطيني إلـى      
عمال تجرد القادة الفلسطينيين من مصداقية الحديث عن السالم باسم الفلسطينيين وتسهل على إسـرائيل               أ

 ".حشرهم في صورة اإلرهابيين،ولذلك تعد اسرائيل خلطة شيطانية لالجهاز على حكومة الوحدة
منـي  ان الحكومة االسرائيلية سوف تواصل العمل على االرجح بتراث شارون اال          ،  وعلى ذلك نستخلص  

 ....التسووي وفقا لرؤيته المشار اليها/الحربي والسياسي / العسكري /
وعليه فان الفلسطينيين امام تحٍد كبير واستراتيجي ومصيري يتطلب منهم انجـاح الوحـدة وتكريـسها                

 ..وتقويتها دائما
 التوجهـات   امام عروبتهم ومسؤوليتهم التاريخية والقومية والدينية واالخالقية فـي دعـم           والعرب كذلك 

 .الوحدوية الفلسطينية
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  15/3/23007العربية نت 
  
  
 

  لعبة حماس اإلقليمية .81
  البروفيسور شاؤول مشعال 

بـأن  " حماس"، وتصريح الناطق بلسان     "فتح"و" حماس"تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية التي تتكون من        
تها وسـلوكها فـي المـسألة       مواقف الحركة ستتغير قريبا، تلزم حكومة اسرائيل باعادة النظر في سياس          

المعتدلة موجهة الرضاء اسـرائيل، فانهـا       " حماس"وأكثر مما هي تصريحات الناطق بلسان       . الفلسطينية
موجهة لنيل تأييد السعودية، مصر، االردن والكويت وشق الطريق العتراف أميركي بالحكومة الجديـدة              

 معروفتين ومرغوب فيهما فـي الـدول        كما أن هذا هو السبب الذي جعل تعيين شخصيتين        . ومساعدتها
  . الغربية في وزارتي الخارجية والمالية

يفضل الفلسطينيون اليوم حال سياسيا يتحقق في اطار حوار اقليمي، تشارك فيه الدول العربية واسرائيل،               
  . فلسطيني مباشر-على حوار اسرائيلي 

 تنبع مـن التطـورات      -د الى صيغة اقليمية      دعم التسوية السياسية التي تستن     -االستراتيجية الفلسطينية   
  . السياسية والعسكرية التي ألمت بالمنطقة منذ االجتياح االميركي للعراق

الغرق االميركي في المستنقع العراقي والدور المتعاظم اليران في بؤر النزاع في العراق، في لبنان، في                
ن، سـورية والواليـات المتحـدة والنـشاط         غزة وفي الضفة؛ المؤتمر االقليمي في بغداد بمشاركة ايرا        

السياسي الحثيث للسعودية من أجل التسوية السلمية بين اسرائيل والدول العربية وحل المشكلة الفلسطينية              
  . كل هذه هي من المؤشرات البارزة على هذه التطورات-

اط فـي المبـادرة     وحكومة الوحدة الفلسطينية هي نحو االنخر     " حماس"من المعقول االفتراض بأن وجهة      
هذه المبادرة تضعف قدرة اسرائيل في كل تسوية مستقبلية على فرض شروط غير مقبولة من               . السعودية

كمـا أن   . الفلسطينيين وتوزع عبء التنازالت الالزمة من الجانب الفلسطيني على أكتاف عربية اخـرى            
  .تراف الدوليالقبول بالمبادرة السعودية سيسهل على الحكومة الفلسطينية نيل االع

واألهم من كل ذلك، فانه كلما سارع الفلسطينيون الى عناق المبادرة السعودية ستغلق في وجه اسـرائيل                 
نافذة الفرص السورية، إذ إنه ال يوجد في االفق اية حكومة اسرائيلية تدير مفاوضـات تنطـوي علـى                   

فهـي ال   . ام حسم تـاريخي   وفي غضون وقت قصير ستقف اسرائيل أم      . انسحاب أليم في الجبهتين معا    
  . يمكنها أن تقف في مفترق ذي اشارة ضوئية دون أن تتجه نحو الطريق الفلسطيني أو الطريق السوري

ما هو االفضل؟ سورية أوالً أم فلسطين الدامية؟ اسرائيل ال تزال تمسك بالمقود ولديها فرصـة اخـرى                  
  . لتقرر الى أين ستتقدم بقواها الذاتية

في : محظور النسيان . يصل افراد الشرطة االجانب وسيوجهون الحركة حسب تفضيالتهم       اذا ما تلبثت، س   
  . واقع الشرق االوسط ما ليس معقوال اليوم يصبح مسلما به في الغداة

   احرونوتيديعوت
 16/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  ! ننبطح وال نجوع .82

  عبد الستار قاسم
ركبنا رؤوسنا واستسلمنا لظنوننا بأن الـصمود       .  زمن بعيد  لو كنا ندري عن متعة االنبطاح النبطحنا منذ       

ال بد أن يعطي ثمارا طيبة في النهاية، وضحينا بفلذات أكبادنا وبجهودنا وبعض أموالنا وراحـة عيـشنا                  
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وبعد هذه السنين الطوال وما رافقها من مشاق وصـعاب          . مفاخرين بأن هكذا يعبر األحرار الي فلسطين      
هات وأحزان، وشهداء وجرحي ومعتقلين ومشردين ويتامي وأرامل، اكتشفنا مدي          وآالم ودموع وآالم وآ   

ال بأس، أن نكتشف متأخرين أفضل من       . المأساة التي جلبناها علي أنفسنا بشعار نموت واقفين وال نركع         
  .أال نكتشف أبدا

 أبو علي ايـاد؟     من هو ذلك المناضل الكبير الذي ذكرنا بالشعار نموت واقفين وال نركع؟ ماذا صنعت يا              
أنظر كم من الثمن دفع شعب فلسطين منذ أن ذكرتنا بالشعار؟ ألم تدرك أن الشخص ينبطح عندما يموت؟                 
ألم يكن من األسهل أن ينبطح قبل أن يموت؟ أليس من الممكن أن الحي يستمتع بانبطاحه أكثر بكثير من                   

  .هدوا واستحقوا أجرا علي ما اعتبروه خيرااستمتاع الميت؟ سامحك اهللا يا أبا اياد، وجعلك من الذين اجت
نجوع وال نركع، أليس هذا هو الشعار الذي أطلقه عرفات قبل أن يقرر وضع لقمة خبزنا بيد أعدائنا في                   
اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات؟ لقد ركعنا وركعنا وسجدنا لملك الخبز، وصباح مساء نذكره عنـد                 

بنا فيرسل لنا األموال، أو علي األقل بعض الطحين نبيض فيـه وجوهـا   رب العزة عساه يلين قلبه رأفة       
  .يمكن أن يعلوها سواد االنبطاح

علي قادة فلسطين أن يتوقفوا عن التالعب بمشاعر وعواطف الشعب الفلسطيني، وعلـيهم أن يتـواروا                
من احبـاط الـي     كفي، لقد قدتم الشعب من متاهة الي أخري، و        . خجال قبل أن تنطق ألسنتهم بالشعارات     

احباط، ومن استغباء الي استغباء، ومن هزيمة الي هزيمة؛ وجررتموه من تنازل الي تنازل حتي بـات                 
 بوابة اسـرائيل، فإمـا      قدتموه الي الفاقة، وقلتم له أن ال مخرج أمامنا اال         . يستعطي علي أبواب اسرائيل   

وبالرغم من ذلـك،    . هم من الحرية  وقد صارحت شعبك يا عباس عندما قلت ان الخبز أ         . ننبطح أو نجوع  
ما زلتم تبيعون لهذا الشعب الطيب المسكين التمنيات والمعسول من الكالم مزينين له كل انبطاح علي أنه                 

  .انتصار
بالتأكيد لالنبطاح زينته ألنه ال يتطلب الكثير من الجهد والتعب، وهو انتصار ألننا نـضحك بـه علـي                   

وال، وهذه األموال ليست ثمنا لفلسطين وانما تعويض عن المعاناة التـي            اسرائيل والغرب ليقدموا لنا األم    
قد يبدو االنبطاح انبطاحا، لكنه في حقيقة األمر عبارة عن تكتيك عجزت الشعوب             . لحقت بنا عبر السنين   

عن اتقانه كما نتقنه نحن، وهو فن من فنون الهجوم الدبلوماسي الشرس الذي نخوضه ضمن منطق فـن                  
  .وريالممكن الث

المنبطح يحصل علي طعامه بدون تعب، أما ذلك الواقف الذي يتمنع فعليـه أن يكـد ويتعـب ويـشقي                    
ويستصلح األرض ويطور المعامل ويقيم المزارع وينمي روح التعاون والعطاء والفداء وااليثار، والسهر             

القيـام بااللتفـاف    فاذا كنا قادرين علـي      . علي كرامة االنسان وعزته وحريته وحرية األجيال من بعده        
التكتيكي، والمناورة المتعرجة المنطوية علي التمويه والفهلوة، والسيطرة علي عقـول األعـداء والغـاء               
القدرة المنطقية لديهم وتعزيز فكر األوهام والشعوذة عندهم، فنحن نكون قد سرنا في الطريـق األسـهل                 

  .نحو تحقيق أمانينا بتوفير لقمة الخبز
ات فلسطينية فذة، عرفت في الماضي كيف تشق طريقها الي الهزيمة، وهي تعـرف  نحن نتحدث عن قياد   

  .اآلن كيف تشق طريقها نحو انبطاح جماعي سيكتب عنه التاريخ وستتحدث عنه األجيال، ولو بمرارة
كم نبه مفكرون ومثقفون فلسطينيون من خطورة االعتماد علي األعداء في لقمة الخبز؟ نفر قليل جدا أراد                 

وكم من األفكار والبرامج تم تقديمه لحكومة       . سمع، والبقية تهافتوا يتنافسون علي وظائف ال انتاج لها        أن ي 
وسيري الجميـع فـي     . حماس، لكن عينها الموجهة نحو المساعدات األجنبية طغت علي عينها األخري          

  .النهاية أن الذي يتسول لقمة خبزه لن يشبع اال ذال وفقرا
فسنا ونطور برامج التكامل والتضامن، ونزرع األرض ونستهلك الـسلعة الوطنيـة            أمامنا أن نعود الي أن    

ال . ونخفض مستوي المعيشة بما يتناسب مع انتاجنا، ونستهلك جزءا من رغيف مجبوال بعـرق جباهنـا               
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واذا كان منا مـن يظـن أن تنازالتنـا          . منجاة لنا في أموال اآلخرين، وال كرامة لنا اال بما تنتجه أيدينا           
  .أتينا بدرهم كرامة، فعليه أن يدرك أن ضغوط األعداء تريدنا بال كرامةست

  16/3/2007 القدس العربي
  
  

   اإلسرائيلي والمعضلة األميركية-آفاق السالم السوري .83
  أسعد عبد الرحمن.د

لماذا ينبغي على إسرائيل أن ترجئ مصلحة وطنية عليا تخصها، هي السالم مع كل جاراتها، لمـصلحة                 "
موقـف  " يـديعوت أحرونـوت   "في مقال له في     " عاموس عوز "هكذا يلخص   ".  مع دولة أجنبية؟   عالقتها

فخالفاً لموقف حكومة إيهـود أولمـرت، تحفـل الـصحف           . الحكومة اإلسرائيلية بين دمشق وواشنطن    
اإلسرائيلية بسيل من المقاالت يؤيد فيها أصحابها التجاوب مع الدعوات السورية المتكررة للعـودة إلـى                

مفاوضات، ويحملون بشدة على مواقف الحكومة وباألخص رئيسها الذي أعلن أن قرار إسرائيل بهـذا               ال
كبير المعلقين السياسيين فـي صـحيفة       " يرئيل ماركوس "من جهته، كتب    . الشأن هو قرار أميركي أوالً    

بية إجراء  ال يجوز في أية مرحلة أن تكون إسرائيل في وضعية تعرض فيها دولة عر             "يقول إنه   " هآرتس"
وإنه ال يجوز أن تكون إسرائيل سلبية في رغبتهـا فـي            ... مفاوضات وترد على هذا العرض بالرفض     

إن : "، ثم أضاف مـاركوس    "السالم، حتى لو جاءها ألد أعدائها بيد ممدودة ينبغي عليها أن تقول أوالً نعم             
وش سينصرف إلى بيته، أما     فجورج ب ... معارضة أولمرت الحازمة للمبادرة السورية، تخلو من الحكمة       

نحن فباقون هنا، وإذا كانت الحكومة بحاجة إلى أجندة فإن التحدي السوري هو من نوع األجندات التـي                  
  ". تتطلب شجاعة وعقالً يستخف بهما أولمرت

، أن حذرا من أن يؤدي الرفض اإلسرائيلي إلى حالـة           "ماركوس"و" عوز"لقد وصل األمر بكال الكاتبين،      
 علـى إسـرائيل     1973فض مبادرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات عشية حرب عام           مشابهة لر 

حرب تتكبد فيها إسرائيل خسائر كبيرة في       "آنذاك حين عرض السادات سالماً مقابل إعادة سيناء، أي بدل           
سد األخير  ، كما يقوالن، بل إنهما ساويا بين اقتراح السادات آنذاك وبين اقتراح الرئيس بشار األ              "األرواح

وال يزال الموقف من السالم مع سوريا يشهد في إسرائيل شداً وجـذباً مـع               . حول استئناف المفاوضات  
أن مـا يطرحـه     " الموسـاد "ففيما يعتبر رئيس    . تناقض المواقف وتضاربها بين السياسيين والعسكريين     

اسية التي وضعتها فيهـا  الرئيس األسد هو مجرد خدعة ومناورة من أجل إخراج سوريا من الضائقة السي            
الواليات المتحدة، يرى رئيس شعبة االستخبارات العسكرية أن األسد يريد فعالً التوصل إلى سـالم مـع             

أنـه آن   ) كما صرح الكثير منهم   (وخالصة موقف الداعين لعودة المفاوضات مع سوريا أساسه         . إسرائيل
وري على حساب المسار الفلسطيني، ألن مـن        األوان لتحسم إسرائيل موقفها وتعطي األولوية للمسار الس       

من جهة، وسوريا من جهـة ثانيـة، ممـا          " حماس"و" حزب اهللا "شأن ذلك أن يفكك التحالف بين إيران و       
يضعف طهران ويزيد من عزلتها، وهو الطرح الذي تعزز بعد فشل الحرب األخيرة على لبنان، حيـث                 

شروط مسبقة يتيح تحقيـق إنجـازات سياسـية         يرى هؤالء أن استئناف المفاوضات مع دمشق من دون          
حقيقية فشلت إسرائيل في تحقيقها خالل عدوانها، بمعنى أن استئناف المفاوضات سيكون بمثابة االنتصار              

  . 2006صيف " حرب"، أي ما لم يتحقق في "حزب اهللا"المأمول على 
" واي ريفـر  "اإلسرائيلية في    -وبالعودة إلى الوراء بضع سنين، أي منذ توقف مفاوضات السالم السورية          

إلى سدة البيت األبيض وتتابع كوارثهم في المنطقة، نلحـظ أن           " المحافظين الجدد "، ووصول   2000عام  
سوريا دأبت في كل مناسبة على الدعوة إلى بناء السالم، كانت أهمها دعوة الرئيس بشار األسد في نهاية                  

علن ألول مرة أن سوريا لم تطرح شروطاً مسبقة         ، حين أ  "نيويورك تايمز " من خالل صحيفة     2003عام  
وليدة حكومة أرييل   (في المقابل، ال تنفك الحكومة اإلسرائيلية الحالية        . الستئناف المفاوضات مع إسرائيل   
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تصرح بأن سوريا دولة إرهابية ال ترغب في السالم، وبأنها تعمل على تقوية جيشها بدعم مالي                ) شارون
في تقرير زعمت فيه أن قوة الجيش السوري تنامت         " هآرتس"ي نشرته صحيفة    إيراني، وهو االدعاء الذ   

فضالً عن إعالن الحكومة اإلسرائيلية مراراً وتكراراً       . وتعاظمت في الفترة األخيرة بصورة غير مسبوقة      
بل لقد كان هنـاك     . الجوالن السوري المحتل  " مستوطنات/ "اعتزامها توسيع وتيرة البناء في مستعمرات     

ففي الوقت الذي قال فيه وزيـر       . ن واضح في مواقف المسؤولين الحكوميين إزاء الدعوات السورية        تباي
نسمع أصواتاً صادرة من سوريا تحمل دعوات للسالم، وفي الوقت نفسه تتحـدث             : "الدفاع عمير بيريتس  

مواجهـة مـع    تلك األصوات عن االستعداد للحرب، علينا فحص كل خطوة ملياً وإعداد أنفسنا إلمكانية ال             
إلى " أفيغدور ليبرمان "ومن جانبه أيضاً دعا وزير الشؤون االستراتيجية        ". إبقاء الباب مفتوحاً للمفاوضات   

هذا كلـه يؤكـد   "! دولة معادية وجزء من محور الشر"، مشدداً على أنها "الخيارات مع سوريا"تبني كافة   
داً للسالم مع الفلسطينيين، فكيـف يكـون        وجود مشكلة عند الطرف اإلسرائيلي الذي أثبت أنه ليس مستع         

مستعداً لدفع استحقاق سالم مع سوريا يقوم على االنسحاب الكامل من الجوالن حتى خطوط الرابع مـن                 
، على رغم أن سوريا أثبتت أنها جد واعية بالتغير الحاصل في الوضع الـدولي، وأنـه ال                    1967يونيو  

  .  السالممشكلة لديها فيما يتعلق بتنفيذ استحقاقات
لكن على رغم التخبط اإلسرائيلي، يبدو أن المعضلة في إعادة إحياء الملف السوري، ليست تـل أبيـب                  

 هاملتون الذي دعا إلى ضرورة التعاطي       -خاصة مع تقرير بيكر   (وإنما هي واشنطن، رغم توقع الجميع       
ة الـسالم بـين سـوريا        انفراجاً حقيقياً فـي مـسير      2007أن يشهد عام    ) مع سوريا في قضايا المنطقة    

لقد بات واضحاً اآلن أن األخيرة ال تنوي إغضاب الواليات المتحدة من أجل عيون سوريا وال           . وإسرائيل
حتى من أجل عيون السالم واألمن في المنطقة، خصوصاً مع بدء المحادثات الثنائية بشأن المـساعدات                

واضح أن إسرائيل، وفي ظل األوضاع اإلقليميـة        كذلك، من ال  . العسكرية األميركية إلسرائيل للعقد القادم    
والدولية الحالية، ليست في وارد تحريك السالم مع سوريا، بعد أن أدركت أن واشنطن تخلت بإرادتهـا                 

حيـث  " هآرتس"وهذا األمر كشفته صحيفة     . عن موقعها كراٍع لعملية السالم وباتت المعرقل األساسي لها        
في (ة كوندوليزا رايس طلبت في لقاءاتها مع المسؤولين اإلسرائيليين          ذكرت أن وزيرة الخارجية األميركي    

االمتناع حتى عن استكشاف جدية الدعوات السورية إلى استئناف         ) القدس المحتلة خالل زيارتها األخيرة    
أنه حـين سـأل مـسؤولون       " زئيف شيف "محادثات السالم، حيث كتب المحرر العسكري في الصحيفة         

: ل إمكان استكشاف جدية الدعوات السورية إلى استئناف المفاوضات، ردت بحزم          إسرائيليون رايس حو  
كما أعادت الصحيفة إلى الذاكرة ما فعلته اإلدارة األميركية خالل العدوان على            ". ال تفكروا حتى باألمر   "

. لبنان عندما ضغطت على حكومة أولمرت لمواصلته دون اكتراث بالمناشدات الدولية الداعيـة لوقفـه              
الموقف األميركي المعادي الذي اتخذه الرئيس بوش حتى الحتمال معاودة مفاوضات قد تؤدي إلى تحقيق               

وإن كثيراً من التطورات المستقبلية سيعتمد على       . سالم بين سوريا وإسرائيل، لن يساهم في حلحلة الملف        
ـ   كل من طهران ودمشق أي     وحضرته  ( الذي عقد في بغداد       "مؤتمر دول جوار العراق   "النتائج الحقيقية ل

  !  الرهان األخير على الموقف األميركي-حقاً-إنه والمؤتمر الالحق في تركيا هما "). قطبي محور الشر"
 16/3/2007االتحاد االماراتية 
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