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***  

  
   نقبل بها٦٧إذا قبلت إسرائيل بحدود ما قبل : هد السياسيافي حوار مع المش مشعل .1

. ياسي لحركة حماس، أنه قيادي غير تقليـدي       أبسط ما يمكن أن يقال عن خالد مشعل رئيس المكتب الس          
كاريزما هذا الرجل الذي يحمل اليوم الكثير من أسرار ومفاتيح القضية التي تشغل بال العـالم، والتـي                  
قادت الى السقوط األميركي في مستنقع العراق، تحمل الكثير من العقل السياسي وبعـد النظـر والفهـم                  

ل واجهة حركة تسيدت الموقف والشارع، وباتت مثـار اهتمـام           لكن مشعل الذي يشكّ   . الواعي لألحداث 
عالمي، وموضع قلق لإلسرائيليين، ال يشكّل الرصيد الوحيد وال الكاريزما الحضارية، رغـم المظهـر               

وولد زعيم، مثل   . فقد ولدت حماس لتكون إسالمية    . والفكر اإلسالمي الطاغي على الطرح في كل مسألة       
وفي أمة فيها مشعل، على القمة العبـاً        . ادة األمة، وليس أحد أبناء القضية فقط      خالد مشعل، ليكون أحد ق    
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. حقيقياً غير مساوم، وليس متفرجاً على المدرجات، تتضاءل المخاوف ويقوى الرهان علـى المـستقبل              
ثوابت أن  وبعيداً عن التقليل من شأن فتح، وعما فعلته من أجل القضية التي لوالها لما أمكن للكثير من ال                 

تتوافق مع هذا المسمى اآلن، إال أن موقف حماس من شأنه أن يكمل كل ما فعلته فتح من قبل من أجـل                      
ومن أجل القضية والدولة تحرك مشعل، الذي بات عقب االنتخابـات الالعـب األول علـى                . قيام الدولة 

، قـام زعـيم     ٢٠٠٦رس   ما /وفي آذار . الساحة الفلسطينية، على الرغم من وجوده خارج أرضه ووطنه        
حماس بأول زيارة له خارج منطقة الشرق األوسط، في ترتيب مدروس ومعد بعناية، إلخراج حماس من                

  :  وفيما يلي نص الحوار.العزلة الدولية التي فرضت عليها من قبل
س  عالقاتكم الدولية مع العالم مهمة، وكسب ود أصدقاء أقوياء مثل روسيا وإيران، أمر حيـوي لـي                 * 

بمقدور أحد التقليل من شأنه، لكن سالمة الوطن وسالمة اإلنسان الفلسطيني مسألة أكثـر أهميـة، فهـل                  
   نجحتم في قبر الفتنة ووقف نزيف الدم الفلسطيني؟

ال بديل عن التفاهم والتعاون والتنسيق، وال عن التهدئة الدائمة وليس المؤقّتة، وليس بين حركتي فتح                  -
ال نقبل بديالً عن وقف االشتباكات والحيلولة دون        . بين كل الفصائل الوطنية الكبرى    وحماس فقط، وإنما    

لن يستفيد أي فلسطيني ولن تستفيد القضية، ولن يكون بمقدورنا أن نـصل الـى مبتغانـا إذا                  . تكرارها
   .اختلفنا، فكيف إذا تقاتلنا بدالً من أن نقاتل نحن اإلثنين عدواً واحداً سلب منا وطناً

     كيف يمكن تحقيق ذلك واألحداث تتكرر؟* 
 طلبنا ونصر على أن يتحمل كوادر وأعضاء وقيادات وحماس وفتح، مسؤولياتهم فـي حقـن الـدم                   -

علينا أن ال ننسى معركتنا الحقيقية، ونحن إخوة وأبناء شعب واحـد وأهـدافنا وثوابتنـا                . وضبط النفس 
، عبر التوصل الى تهدئة دائمة وليس مؤقّتة، لنعود         واحدة، وهي حقيقة توجب أن نطوي صفحة الماضي       

هذه أرضية تجمعنا معاً، وتجمعنا مع بقية الفصائل، وهي         . الى الحالة التي عشناها في االنتفاضة األخيرة      
   . أرضية قوية لن يتوافر أفضل منها

 سـيما وأن     أال تخشون من حرب أهلية أو توسيع للمواجهة، على غرار ما يجري فـي العـراق، ال                 * 
   أصابع االتهام تشير الى المحرك للفتنة نفسها في الحالتين؟

العامل األهم المحرك والمغذّي للفتنـة هـو التـدخّل          .  الوضع في فلسطين ال يسير نحو حرب أهلية         -
نحن على قناعة بأن هناك محاولة لفرض شروط، لتقوية طرف علـى            . الخارجي اإلسرائيلي واألميركي  

لسنا غافلين عن تدخّل من هذا النوع، ألنه،        . ل مد الطرف األول بالمال والسالح والتدريب      آخر، من خال  
أي هذا التدخّل الخارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني، هو الذي يصب الزيت على النار، ويدفع بالخالف                

   . السياسي الى خالف ميداني وصراع داخلي
ارات خطوط الدفاع العربي، أن ال مفر من دفع الثمن، فهل            واضح من تعقيدات الوضع الدولي، وانهي      * 

سيكون باالمكان الخروج من هذا المأزق قبل أن تهود إسرائيل المزيد من األراضـي، وقبـل أن تفتـك                   
   بالمزيد من القيادات الفلسطينية والكوادر الشابة الناهضة؟

ي هناك ثالث أمور يمكن العمل بها في هـذا          في قناعت .  بالتأكيد باالمكان الخروج من األزمة الراهنة       -
المجال، ابتداء بالذهاب إلى حوار وطني فلسطيني بين جميع القوى، كوسيلة وحيدة للتفـاهم الفلـسطيني                

والثاني أن نحتكم إلى القانون، وأن نحترم نتائج االنتخابات وقواعد اللعبـة            . حتى نتجنّب الصراع المسلّح   
. يد أنفسنا عن التدخّالت الخارجية، ألنها هي التي تدفع بنا نحو هذا الصراع            والثالث، أن نح  . الديمقراطية

نحن جميعاً متّفقون على أن هذا الصراع ال يخدم إال إسرائيل واالدارة األميركية، والقوى التي تقف ضد                 
   . الشعب الفلسطيني

طنية، الى حد جعل مـن النوايـا         أال ترى أنكم تأخّرتم كثيراً في التوصل الى اتفاق بشأن الحكومة الو            * 
   الطيبة مجرد شعارات لم تستطع وقف التوتر بينكم وبين فتح، ولم تنجح في إعادة الثقة المفقودة؟
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 لسنا سبباً في تأخّر التوصل الى اتفاق تنفيذي لالتفاق، الذي أمكن التوصل إليـه مـع األخ الـرئيس                     -
، ونركّز بدالً من ذلك على توفير الظـروف الموضـوعية           نحن ال نتهم وال نلوم    . محمود عباس في مكّة   

لذلك، فإننا متمسكون في هذه المرحلة بالذهاب الى حكومة وحـدة           . للتعاون في تحمل المسؤولية الوطنية    
. وطنية برئاسة األخ إسماعيل هنية رئيس الوزراء الحالي، وأن يتم ذلك على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني               

    .لتفاهم على كل التفاصيل المتعلّقة بتشكيل الحكومة وكيفية عملها في هذه المرحلةبعدها باالمكان ا
 هل حددتم أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية؟ هل اتفقتم على هذا األمر حتى يسهل تجاوز الخالف                 *

   واالنقسام؟
ن تخدم شعبنا الفلسطيني،    هذه الحكومة معنية بأن تواجه الحصار، وأن تنهي التأزيم الداخلي، وأ          .  نعم  -

   .وهي طبعاً من مسؤوليتها أن تتعامل مع المجتمع الدولي ومع المحيط اإلقليمي والعربي واإلسالمي
طالما أن حسن النية موجود لدى قيادتي حماس وفتح، لماذا تعارضون مبدأ الـدعوة الـى انتخابـات                  * 

حكم السابق لالنتخابات، وإسقاطاً لحجج إسـرائيل،  مبكّرة، على األقّل حال لألزمة التي نشأت بسبب اكتسا 
   ووقفها للمستحقات المالية الفلسطينية؟

 ما المبرر النتخابات مبكّرة؟ الذهاب إلى انتخابات مبكّرة تشريعية مرفوض، ألنهـا ضـد القـانون،                  -
هـذه خطـوة    ! رةفالقانون ال يسمح لألخ أبي مازن بحّل المجلس التشريعي كمقدمة إلجراء انتخابات مبكّ            

ثم إن مثل هذه الخطوة ال تحّل األزمة الداخلية الفلسطينية، بل تزيدها شـدة              . غير قانونية وغير شرعية   
فهل يريد المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني أن ينقسم ويذهب         . وصراعاً وانقساماً في المجتمع الفلسطيني    

 في أمور ال يمكن أن تتم في سياق إجرائي،          إلى حرب أهلية داخلية؟ وأعتقد أن من األفضل عدم الخوض         
لقد طرح هذا األمر أكثر من مرة، وأوضحنا بال تردد          . وإنما في سياق االنقالب على الشرعية الفلسطينية      

أن االنتخابات المبكّرة تخدم مصالح بعض القيادات في أحد تيارات فتح، وهذه التيارات تريـد االنقـالب                 
بل لقاء مكّة التصالحي، تمنينا أن ال يدعو األخ أبو مازن الى خطوة من هذا               وق. على الشرعية الفلسطينية  

    .النوع، حتى ال تتسبب بتفجير الوضع الفلسطيني
 بين إيران والسعودية وروسيا تناقضات وخطوط تماس ومصالح وأمور كثيرة يصعب فهمها، فهـل               * 

لكثير من نيران الحرائق والخالفـات فـي   تخلّت حماس عن الدور والجهد المصري التوفيقي الذي أطفأ ا    
   وقت ما، بينكم وبين فتح؟

.  الحاجة للدور المصري والجهد المصري، ال يمكن أن تتوقّف أو تنتهي، ولن يحّل أحد محّل مـصر                 * 
نعتقد أن مصر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوفاق الفلسطيني في الداخل، على صـعيد تـشكيل                   

ثقتنا بمصر كبيرة، وهذه الثقـة ال تقتـصر علـى           . عيد تثبيت حقن الدم على السواء     الحكومة، وعلى ص  
بالنسبة لنـا نحتـاج     . نحن وبقية العرب بحاجة الى مصر في أمور كثيرة        . حماس في نظرتها الى مصر    

ة بين فتح   ونحتاج إليها لتعزيز الشراكة الفلسطيني    . إليها إلعادة بناء الثقة المتبادلة داخل الساحة الفلسطينية       
وحماس، وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، وعلى صعيد رعاية وفاق فلـسطيني فـي إطـار منظمـة             

، إلعادة بنـاء    ٢٠٠٥التحرير الفلسطينية، وتطبيق ما تم االتفاق عليه قبل عامين في إعالن القاهرة عام              
ي مجـال التحـرك اإلقليمـي       نحتاج الى دور مصر ف    . وال يتوقّف األمر عند هذا الحد     . منظّمة التحرير 

والدولي، بهدف كسر الحصار على الشعب الفلسطيني، والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلـسطينية              
ونحتاج إليها لمساعدتنا في فتح األفق السياسي الذي نريده أن يقودنا إلى تحقيق الهـدف               . بشرعية كاملة 

    .»١٩٦٧ يونيو /الرابع من حزيران «الفلسطيني والعربي، لقيام دولة فلسطينية على حدود
 ما الذي تغير؟ هل أنتم في حماس الذين تغيرتم، أو العروض والوساطات قدمت شيئاً جديـداً يتعلّـق                   * 

   بشكل الدولة الفلسطينية، مما جعلكم تغيرون مواقفكم؟ 
   . بعدنا عن ثوابت قضيتنا نحن لم نتغير ولم نقدم تنازالت، وال دخل لنا بالتجاذبات التي يمكن أن ت -
   التعايش أو االعتراف بإسرائيل؟:  لكنكم لم تقبلوا بالدولة من قبل، فهل يعني موقفكم الجديد* 
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نحن مع النضال من أجل الدولة، ألننـا نعتقـد أنـه حـق     .  لم نرفض الدولة الفلسطينية في أي وقت   -
 المئة، لكن مع الدولة التي نريدها كاملـة،         ونحن مع الدولة مئة في    . وواجب، فالنضال وسيلة وليس غاية    

. وليست كما تريدها إسرائيل ناقصة ومهمشة وال تلبي تطلعات شعبنا، وال تتفق مع تـضحياته ونـضاله                
نريد دولة فلسطينية كاملة السيادة الحقيقية عاصمتها القدس، وأن تقبل إسرائيل بمطلبنـا بحـق العـودة،                 

وأعتقد أنها جميعـاً    . هذه هي مطالبنا  . طينيين، والتخلّي عن المستوطنات   واالفراج عن كل المعتقلين الفلس    
واقعية وال يمكن التخلّي عن أي منها، فهي متّصلة ومترابطة، وهي مطالب شعب وليست مطالب فصيل                

   . من الفصائل
    هل يمكن أن يقود هذا الفهم الى الدخول في حوار مع إسرائيل؟ * 
ديدة ستكون على استعداد للحوار، لكن المسألة ليست في الحوار المباشر، بل             الحكومة الفلسطينية الج    -

والكل يعرف أن لقاء الرئيس أبي مازن مـع إيهـود           . في اإلسرائيليين الذين ال يريدون تقديم التنازالت      
أولمرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية لم يسفر عن نتيجة، والسبب ألن أولمرت ال يستطيع اقتراح أي شيء                

   .ديدج
 على الرغم من وضوح الرؤيا الذي يميز حماس كثيراً عن سواها، لكن موقفكم من قضية االعتـراف                  *

ما هي حقيقة األمر حيـال      ! بإسرائيل يثير خوف المجتمع الدولي منكم، ويخوف حتى بعض العرب منكم          
   هذا الموضوع؟

المشكلة فـي   . لة موجودة على األرض    المشكلة ليست في وجود الدولة اإلسرائيلية، ألن إسرائيل كدو          -
كفلسطيني أنا الذي أفتقد الدولة، وأنا الذي ال أزال أتعرض إلى االحـتالل             . عدم وجود الدولة الفلسطينية   

ما يعنيني اآلن كفلسطيني ليس أن تكون إسرائيل موجودة أو غير موجودة، إنما مـا                .وإلى الظلم والقمع  
نحن كفلسطينيين اليوم ومن خـالل      . ني، وأن أوجد دولة فلسطينية    يعنيني هو أن أبحث عن حقّي الفلسطي      
كأساس لحكومة وحدة وطنية، ارتضينا سقفاً وطنياً سياسـياً هـو            وثيقة الوفاق الوطني، وخطاب التكليف    

ومثل هذا الكالم غير جديد، فهو معلن وواضـح         . »١٩٦٧ يونيو/ الرابع من حزيران  «دولة على حدود    
أنا اآلن غير معنـي بهـذا الكيـان،        . إسرائيل كيان موجود كأمر واقع    . غموض فيه وموقفنا ال لبس وال     

    .ولكني معني بمصالح شعبي وبالدولة الفلسطينية التي أسعى إلى تحقيقها
   هل معنى ذلك أن حماس تخلّت عن مبدأ العمل على إزالة إسرائيل واستعادة كامل األرض الفلسطينية؟* 
لقد اتفقنا علـى    . ئل الوطنية الفلسطينية اآلن على البرنامج السياسي الوطني        تركيز كل القوى والفصا     -

معظم القوى الفلسطينية اتفقت على أن هناك برنامجاً سياسياً متمثّالً في وثيقـة الوفـاق الـوطني،                 . ذلك
خـروج  نحن جميعاً معنيون اآلن بعدم ال     . وخطاب التكليف يمثّل برنامجاً سياسياً لحكومة الوحدة الوطنية       

اتفقنا على مساعدة الحكومة المـستندة إلـى هـذا البرنـامج الـسياسي، وأن نـسعى           . على هذا االطار  
كفلسطينيين، بصرف النظر عن اختالف رؤانا كفصائل وبرامجنا السياسية كفصائل على العمـل، الـى               

. حكومة الوحدة الوطنية  إنجاح هذا البرنامج السياسي الوطني الذي التقينا عليه، واعتبرناه أساساً سياسياً ل           
   .فأنا اليوم أتحدث عن هذا البرنامج وال نريد أن نخرج على هذا االطار

هل يصعب علـيكم احتـواء      !  لم يخُل بيان الرباعية األخيرة من مرارة ولوم مباشر مجدد الى حماس            * 
   الموقف الدولي؟ أين الحكمة والحنكة والدهاء المطلوب من زعيم شجاع وواضح مثلك؟

 المشكلة ليست في المفاوض الفلسطيني وال في التكتّل الفلسطيني الذي أعقب توافق اتفاق مكّة، وإنمـا    -
إن االدارة األميركيـة تريـد أن       . في الرباعية التي أصبحت أسيرة موقف أخذ في لحظة معينة ولألسف          

بالنسبة لنا، نحـن    . كتفرض هذا الموقف على الرباعية، بغض النظر عن أي تغيرات تجري هنا أو هنا             
نرى أن أطراف الرباعية في اجتماعاتهم األخيرة في برلين، أفرزوا موقفاً أوروبياً مختلفاً، وموقفاً روسياً               
مختلفاً عن الموقف األميركي، ولعّل هذا هو الذي دفع بـوزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في               

   .ظارهذا االجتماع إلى أن تلجأ إلى سياسة االنت
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 بياناتكم وتصريحاتكم ومواقفكم، بما فيها اللغة التي تتحدث بها اآلن، ال تسهل األمور، وتحتاج الـى                 * 
نوع من التبسيط لكشف حقيقة نوايا إسرائيل، وأيضاً إخراج الرباعية من وصاية واشنطن وتل أبيب، فهل                

   هذا ممكن؟
إسـرائيل تنـاور وتتهـرب وتقتـل        . ي أبـداً   العيب والخطأ وعدم الوضوح ليس بالموقف الفلسطين        -

وعنـدما  . الفلسطينيين وتهود المزيد من األراضي، والمجتمع الدولي وعلى رأسه دول الرباعية تتفـرج            
يطلب من األطراف الفلسطينية أن تتقيد بشروط الرباعية حتى يسمح لها بتشكيل حكومة وحدة وطنيـة،                

اسي الفلسطيني، إال أننا كفلسطينيين، سواء في فتح أو حمـاس أو            ومع أن هذا يعد تدخّالً في القرار السي       
في جميع القوى، بدأنا حواراً وطنياً يهدف الى الوصول الى حكومة وحـدة وطنيـة، لكـن بـشروطنا                   

إال أن ثقل التدخّل الخـارجي فـرض ظاللـه علـى الـساحة              . الفلسطينية التي ال تعرقل الجهد الدولي     
    . االتفاقات الداخلية، ويفرق الفلسطينيين ويحول دون توحد كلمتهمالفلسطينية، وما زال يعطّل

    هل تعني أن ذلك هو السبب وراء االقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني؟* 
   .وأكثر من ذلك هناك محاولة تمزيق الوحدة الفلسطينية، والتخلّي عن الثوابت وإلغاء األولويات!  نعم -
   يدة؟فهل يمكن اندالع مواجهات جد* 
بالنسبة لنا ليس لنا خيـار غيـر التفـاهم          .  هذا ما تريده إسرائيل وتساعدها الواليات المتحدة لبلوغه         -

. ال مصلحة ألي فلسطيني في االحتـراب الـداخلي        . واالتفاق واالبتعاد عن الخالفات والمواجهة الداخلية     
يدينا بأيدي بعض، وأن نقف معاً      وعلى هذا، علينا أن ننسى من هو الظالم ومن هو المظلوم، وأن نضع أ             

وبإمكاننا أن نتّفق، وبإمكاننـا أن نتحـد فـي مواجهـة            . صفاً واحداً ال صفّين في مواجهة أحدنا اآلخر       
نحن ال نعفي أنفسنا كفلسطينيين من كل الفصائل، في تحمل مسؤولية بعض            . أنا واثق من ذلك   . إسرائيل

األساس في النزاع   . لموقف األميركي هما اللذان قادا الى ذلك      االحتقان الداخلي، لكن العامل اإلسرائيلي وا     
هـذه  . االحتالل اإلسرائيلي، الموقف األميركي ومواقف دوليـة      : الفلسطيني الداخلي هو العامل الخارجي    

العوامل هي أسباب األزمة، فهي التي حاصرت الشعب الفلسطيني وجوعته، وحاولت االنقـالب علـى               
   .الداخلي واللعب في المعادلة الداخلية بتفاصيل ال أريد العودة إليهاالشرعية وتفجير الوضع 

 األسباب معروفة، لكن أياً كانت وأي أسباب أخرى معها، هل استوعبتم الدرس اآلن أنتم وفتح وبقيـة          * 
   الفصائل؟ هل ستعملون على حماية الدم الفلسطيني الغالي؟

بية من التدخّالت الخارجية، إضـافة أن نقـوم بمـسؤولياتنا            عندما يتم حماية الفلسطينيين بإرادة عر       -
كفلسطينيين، سنتجاوز هذا الخالف، خصوصاً أنه كما يطلب من الشعوب األخرى أن تحـتكم للقـانون                

أن يعمل على ترك الفلسطينيين ليـديروا       : وللشرعية ولنتائج االنتخابات، نحن نتمنّى من المجتمع الدولي       
مررنا بسنوات طويلة دونما قتال، على الرغم من        . ب الفلسطيني لم يقتتل من قبل     الشع. قراراتهم بأنفسهم 

الشعب الفلسطيني قدم صـورة مـشرقة       . كل الظروف الصعبة التي فرضت علينا وعلى كافة المستويات        
  .رغم الظروف الصعبة

تكم الدمويـة،    هل أسقط اتفاقكم مع الرئيس عباس، تحفّظاتكم أو خالفاتكم، أو لنقل بصراحة مواجهـا              *
   وربما مطالبتكم بمحاكمة بعض قادة فتح؟

 هذا الموضوع انتهى وطويت صفحته، ونحن نتفاوض مع إخوتنا في فتح على كافة المستويات، وهم                 -
ونحن نحضر اللقاءات المشتركة باستمرار، وال نعتقد أن افتعال األزمات أو العـداء أو االبقـاء علـى                  

من ناحيتنـا، كـل     . هذا الطرف أو ذاك، يخدم القضية أو يسهل الحوار        الثأرات، أو طلب القصاص من      
وقـد أكّـدنا ومـع واقـع        . خالف سابق مع أي طرف فتحاوي كبير، انتهى بالوفاق مع األخ الـرئيس            

المسؤولية، أن االشتباكات المؤلمة التي حدثت هي سلوك استثنائي، بـصرف النظـر عـن التفاصـيل                 
نحن نعتبر أن الدم الفلسطيني محـرم، وهنـاك         . لقاعدة وال أحد يقرها   والمالبسات، وهي خارجة على ا    

   . ضوابط شرعية ووطنية وأخالقية لهذا األمر، والدم ال يراق إال في مقاومة االحتالل
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 هل إن زيارتكم الحالية إليران يقصد منها تبديد مخاوف طهران ودمشق بأن اتفاق مكّة ربمـا غيـر                   * 
   المعادالت والتحالفات؟

 قلناها مراراً لإلخوة واألصدقاء على السواء، أننا ضد سياسة المحاور وضد أن نحسب على طـرف                  -
نحن مع قضيتنا ومع شعبنا، ومن الطبيعي أن نكون مع كل من يقف معنا، وأن نقدر مواقف                 . ضد طرف 

القاتنا مع إيران   لذلك، فإن ع  . من يساعدنا ويدعمنا ويتحمل الضغوط والتهديدات بسبب وقفته مع حقوقنا         
ومع سورية تتغير فقط، إذا تغيرت مواقف الدولتين وتراجعتا عن دعمنـا ومـساعدتنا وتبنّـي حقوقنـا                  

    . ومطالبنا
 قمتم بثاني زيارة رسمية الى موسكو بعد أقّل من سنة من الزيارة األولى، ماذا تريدون بالضبط؟ هل                  * 

   سي؟هناك جانب عسكري أو تسليحي غير الجانب السيا
.  ليس بإمكاننا البحث في قضايا خارج نطاق التفاهمات السياسية قبل استعادة أرضنا وإقامـة دولتنـا                 -

وتبعـاً  . لذلك، فإن الخوض في برامج تسليح في ظل الوضع الحالي، ليس مطروحاً وليس من أولوياتنـا               
 تستخدم روسيا نفوذهـا لـدى       لذلك، فقد أبلغنا الى الجانب الروسي بتطلّعات الحكومة الفلسطينية الى أن          

   .األسرة الدولية لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني
 ما هي حقيقة الموقف الروسي؟ أال تخشون من لعب روسي على كل الحبال، كما فعلت مـع صـدام                    * 

   ومع سورية ومع إيران اآلن؟
، والواليات المتحدة وإسـرائيل      روسيا دولة مهمة ال يمكن إسقاطها من أية حسابات وتوازنات رعب            -

نحن كفلسطينيين، يهمنّا أن تكون روسـيا دولـة         . يدركان ثقل وأهمية الدور والموقف والقرار الروسي      
أمـا مـوقفهم    . صديقة لنا داعمة لحقوقنا، بدالً من أن تكون صديقة لعدونا متجافية مع حقوقنا المشروعة             

 قائم على الدعوة الى التفاهم بين الفلسطينيين، مع األخذ في           الرسمي، فقد أكّدوه مراراً وكرروه لنا، وهو      
االعتبار المعايير المعروفة للجنة الرباعية حول الشرق األوسـط، واسـتئناف الحـوار الـسلمي بـين                 

     .الفلسطينيين وإسرائيل على أساس القانون الدولي
هناك تجاوب ورضا من قـبلكم       ماذا طلبتم من الكرملين خارج سياق الموقف الروسي المعلن، وهل            * 

    للموقف الروسي؟
نعرف حقيقة الموقف الروسي المعلن وغير المعلن، ونعـرف       .  نحن ال نحمل األمور أكثر مما تحتمل        -

حجم االلتزام معنا ومع القوى األخرى الكبرى وبخاصة الواليات المتحدة، لكننا مرتاحون للعالقة والتفاهم              
هناك مخاض دولي صعب، وال نريد أن نخسر مـن          . ياء وصداقتهم لنا مهمة   إنهم أقو . بيننا وبين موسكو  

قد نختلف معه في بعض القضايا، لكن للـدول الكبـرى حـساباتها             . يمكن أن يقف معنا ويكون عوناً لنا      
وقد تمنّينا على روسيا تبعاً لفهمنا للمعادالت الدوليـة، أن تمنـع أي             . المتعلّقة بكل العالم وليس بنا وحدنا     

   .غوط خارجية تتسبب بانشقاق داخل فلسطينض
 هل يمكن أن تحدث مثل هذه التشقّقات من دون زالزل وبراكين داخلية واختالفـات بـين الفـصائل                   * 

   الكبرى؟
 لسنا وحدنا في حماس من يحمل الواليات المتحدة مسؤولية األحداث المأساوية التي تعيشها المنطقـة،                 -

نحـن  . ات سياستها في المنطقة التي ال تحمل سـوى الـدماء والعـذابات            فواشنطن تتحمل مسؤولية تبع   
كفلسطينيين، لسنا أعداء ألحد وال نطالب بغير حقوقنا، وفيما نأمل أن تتبين واشنطن خطـورة مواقفهـا                 
وسياساتها، فإننا حاولنا خالل لقاءاتنا مع كبار القادة الروس، اغتنام الموقف الروسي البنّاء داخل اللجنـة                

     .لرباعية، بشكل يحول دون االستمرار في محاصرة الشعب الفلسطينيا
 ينظر إليك الكثيرون بإعجاب مفرط، رغم تخوف البعض منا أيضاً من تشدد حماس، واعتقادهم بـأن                 * 

مسألة االعتراف بإسرائيل أياً كان وصـفنا لهـا، أو موقفنـا أو موقـف               ! األمر يتطلّب نوعاً من الليونة    
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ي أي مكان منها، تعد شرطاً مفروضاً حتى على المجتمع الدولي، كيف ستخرجون من هـذا                المنصفين ف 
   المأزق سالمين؟

 حركة حماس تعترف بوجود إسرائيل كحقيقة على أرض الواقع، لكن االعتراف الرسمي بها لن يـتم                  -
لموقـف الفلـسطيني    ونحن كما تعلم ويعلم الجميع، أننا في حماس، ومـع ا          . إال بعد قيام دولة فلسطينية    

 يونيـو   / حزيـران  ٤الوطني العام والموقف العربي، مجمعون على ضرورة قيام دولة فلسطينية بحدود            
   . ، بما فيها القدس وحق العودة واالنسحاب اإلسرائيلي لهذه الحدود٦٧
تحـصيل   فما هي أسباب خالفاتكم السابقة والحالية مع فتح إذاً حول هذا الموضوع، طالما أنه أشـبه ب   * 

   حاصل ال يغير من األمر شيئاً وال يسلب أهل القضية حقوقهم؟
. ، يعني اعترافاً بوجـود إسـرائيل      ١٩٦٧ ال بد من إيضاح حقيقة مهمة، وهي أن القبول بحدود عام              -

. وهذا القبول بالقول اآلن أو في أي وقت، ال يشكّل بالنسبة لنا مشكلة في ظّل وجود كيان يدعى إسرائيل                  
فكيف يمكن اعتبار وجود إسـرائيل فـوق األراضـي          . ة الحقيقية هي عدم وجود دولة فلسطينية      المشكل

وما يهمني كفلسطيني هو تأسيس هـذه       . الفلسطينية بمثابة أمر واقع، بينما هناك غياب للدولة الفلسطينية        
   .ال نريد أن ندخل في متاهات تزيد في تعقيد الصراع. الدولة

ل في متاهات تعقيد الصراع، وإسرائيل ترفض كل الثوابت الفلسطينية وهـي             كيف يمكن تالفي الدخو    * 
   حقوق مشروعة وليست تعجيزية؟

هناك رؤية واضحة يجتمع عليها الموقف الفلسطيني والعربي، وعلى المجتمـع الـدولي أن يحتـرم                  -
 .ألساسالموقف والحقوق العربية والفلسطينية، وأن يقوموا بخطوة سياسية حقيقية على هذا ا

  17/3/2007المشاهد السياسي 
  

  التشريعي  ثقةنيلتؤدي اليمين بعد الفلسطينية حكومة الوحدة  .2
يعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المكلـف إسـماعيل        : من غزة  17/3/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

اء اليمين  حكومته وبرنامجها السياسي على المجلس التشريعي، وسيضطر الوزراء ألد        أعضاء  هنية اليوم   
ويعقـد   .الدستورية على دفعتين، األولى في غزة والثانية في الضفة الغربية بسبب إجراءات االحـتالل             

وأوضـح  . التشريعي جلسة خاصة في غزة ورام اهللا بحضور ممثلين عن دول عربية وإسالمية وأجنبية             
لى الجلـسة التـي قـد       مصدر في الرئاسة أن دعوات وجهت لممثلي وسفراء الدول العربية واألجنبية إ           

وقال احمد بحر رئيس المجلس باإلنابـة، ان         .)اوغلو(يحضرها األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي       
هنية سيلقي خطابا يطرح فيه البيان الوزاري الذي يتضمن البرنامج السياسي، ثم سـيجري نقـاش بـين        

وأضاف بحر ان الرئيس عباس     . لثقةالنواب حوله قبل عرض أسماء الوزراء وبرنامجها للتصويت لنيل ا         
هنـاك  "ألن " دون صـعوبات "وتوقع بحر ان تحصل الحكومة على الثقـة   .سيلقي كلمة في بداية الجلسة   

    "..توافقا وطنيا بين كافة الفصائل
 بعد تسليمه نـسخة     اسماعيل هنية  أكد   :رامي دعيبس نقالً عن مراسلها     16/3/2007 48عربوأوردت  

 .الوحدة الوطنيةمن الكتل البرلمانية ممثلة في حكومة  % 96لى الرئيس عباس أن من أسماء الوزراء إ
هنيـة ان حكومتـه     اسماعيل   أكد   : فهيم الحامد  ،جدةنقالً عن مراسلها في      17/3/2007عكاظ  وأضافت  

وطالب في تـصريحات لعكـاظ المجتمـع الـدولي          .تبقى من بنود اتفاق مكة     ستمضي قدما في تنفيذ ما    
اعتبر ان الوصول إلى اإلعالن عن حكومة الوحدة يعتبـر إنجـازا            و. حكومة الوحدة الوطنية  االعتراف ب 

ف أن الحكومة ستعمل بكل إمكانياتها وقدراتها       اضأ. تاريخيا كبيرا ومشرفا لجميع أبناء الشعب الفلسطيني      
الفلـسطينية  لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وإيجاد التناغم والتنسيق مع مؤسسة الرئاسـة             

وكافة الفرقاء واالستمرار في تحقيق الشراكة السياسية من أجل إيجاد األمن واالستقرار فـي األراضـي                
 . الفلسطينية
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صـالح البردويـل     إلـى أن      نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      16/3/2007رويترز  وأشارت  
 .دي اليمين السبت بعد نيل ثقة البرلمـان        قال ان حكومة الوحدة ستؤ     البرلمانيةالمتحدث باسم كتلة حماس     

والحكومة ستحصل على الثقة الن الفصائل المشاركة في الحكومة         . الجلسة ستكون سهلة  "قال لرويترز   و
المطلوب االن هو جهد عربي وفلسطيني تجاه تطوير الموقف الدولي          "وقال   ."تستطيع أن تؤمن منح الثقة    

  ."قف االسرائيليللتعامل مع الحكومة ولتحجيم وعزل المو
صرح وزير العمل الجديد محمود العـالول       : رام اهللا وغزة  من   17/3/2007االتحاد االماراتية   وجاء في   

األمور مطمئنة وتسير في االتجاه الصحيح لخدمة المصالح الوطنية العليا، ونأمل أن نستطيع             " بأن   )فتح(
متفـائالً  ) حزب الشعب (لثقافة بسام الصالحي     وبدا كذلك وزير ا    ."تحقيق آمال شعبنا، وأن نكون عند ثقته      

   .في تحقيق الحكومة للتقدم وتحسين األوضاع وخدمة القضية الفلسطينية
قال النائـب الثـاني لـرئيس        :2/3/2007 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عز الدين وفايز أبو عون      و

عمرو موسى اعتـذر عـن      .بية د إن األمين العام لجامعة الدول العر     : حسن خريشة .المجلس التشريعي د  
حضور جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة، ومن المتوقع أن يحضر غداً مراسيم أداء الوزراء للقسم أمـام                 

وأضاف إن مؤسستي الرئاسة والتشريعي وجهتا العديد من الدعوات للسلك الدبلوماسـي            . الرئيس عباس 
ولفـت خريـشة     .لوطنية لحضور هذه الجلسة   العامل في فلسطين، وإلى كبار موظفي الدولة في السلطة ا         

إلى أنه من غير المتوقع أن يتم إجراء مراسم أداء القسم أمام الرئيس اليوم كما تناقلـت ذلـك وسـائل                     
اإلعالم، موضحاً أن نقاش برنامج الحكومة من المحتمل أن يستهلك وقتا طويال، وبالتـالي يكـون أداء                 

  .القسم يوم غد األحد
حمد الناطق باسم حكومة تصريف األعمال      إلى أن غازي    بيت لحم   من   16/3/2007وكالة معا   وأشارت  

 منوها الـى ان الـرئيس       ، ان االعالن والمصادقة على الحكومة سيجري السبت       مراسلهاكد ل أالفلسطينية  
 .عباس سيحضر اول جلسة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة فور انعقاده خالل االيام المقبلة

  
  نية تطالب اسرائيل بوقف وضع العقبات امام حكومة الوحدةالرئاسة الفلسطي .3

 لفرانس بـرس     الفلسطينية قال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة      :  اف ب  ، يو بي آي   - غزة   ،القدس
 امام حكومة الوحدة الوطنية النها تمثل الطريق الوحيد          التي تضعها  انه يتوجب ان توقف اسرائيل العقبات     

   .الستقرار والهدوء في المنطقةلتحقيق السالم وا
 17/3/2007 القدس العربي

  
  تلقيا تطمينات من دول اوروبية بالتعاون مع حكومة الوحدةهنية وعباس: حمدغازي  .4

أكد الناطق باسـم حكومـة      :  حكمت يوسف  ،غزةنقالً عن مراسلها في      17/3/2007وكالة سما   نشرت  
لرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء تلقيا تطمينات من       غازي حمد أمس أن ا    .تصريف األعمال الفلسطينية د   

 :واضاف حمد  .دول اوروبية عديدة بشان رغبتها في التعامل واالعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة           
 ،ان الرئيس عباس ابلغ رئيس الوزراء هنية ان الدول التي زارها في جولته االخيـرة وهـي النـرويج                  "

ان هنية تلقـى    " : موضحا ،"بدت استعدادها للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية      بريطانيا ا و ، المانيا ،فرنسا
ايضا اتصاالت عديدة من دول اوروبية لم يسمها حملت اشارات ايجابية للتعامل مع حكومة الوحدة وفك                

وفيما يتعلق بالموقف البريطاني والذي اشترط التعامـل مـع حكومـة             ."الحصار عن الشعب الفلسطيني   
ستثناء وزراء حماس اوضح حمد ان الموقف البريطاني متباين وشهد تقـدما ايجابيـا مـؤخرا                الوحدة با 

 ."ويمكن البناء عليه لالعتراف بالحكومة وفك الحصار
 الى ان القمة العربية التي ستعقد فـي         غازي حمد شار  أ: بيت لحم من   16/3/2007وكالة معا   وأضافت  

لسطينيون كثيرا بان تشكل انفراجة باتجاه دعم الحكومة ورفع         الرياض نهاية الشهر الحالي يعول عليها الف      



  

  

 
 

  

            12 ص                                    663:                  العدد               17/3/2007 السبت: التاريخ

ان دوال عربية كثيرة منها السعودية ومصر وقطر تقـوم بخطـوات عمليـة اجـرت                " :وقال .الحصار
 .اتصاالت مكثفة مع االدارة االمريكية وطالبتها بضرورة فك الحصار والتعامل مع الحكومة الفلسطينية

  
  يد لوحدها ال تصفق ومطلوب تعاون الجميع: الجديد الفلسطينيوزير الداخلية  .5

اكد وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية هاني القواسمي للقـدس             : وليد عوض  -رام اهللا   
العربي امس انه مطلوب من الجميع التعاون معه لضبط االوضاع الداخلية وانهاء حالة الفلتـان االمنـي                 

وتابع قـائال انـا بحاجـة        .واضاف الوزير قائال يد لوحدها ال تصفق       .ينيةالسائدة في االراضي الفلسط   
وعند سؤاله عـن خططـه      .  تقديم المساعدة له من جميع االطراف وتعاونهم معه        ىلمعاونة الجميع اي ال   

لكيفية انهاء الفلتان االمني في االراضي الفلسطينية رفض القواسمي الخوض في تفاصيل خططه بـشأن               
الداخلية واداء مهامه في هذه الوزارة خوفا من انعكاس الحديث عنها في وسائل االعالم              ضبط االوضاع   
هذا وشدد القواسمي علي ان الحديث عن خططه واستراتيجياته لـضبط           .  ارض الواقع  ىبشكل سلبي عل  

ة لغايـة   االوضاع الداخلية وانهاء الفلتان االمني ما زال سابق ألوانه، وقال انا لم اقسم اليمين الدسـتوري               
 تحسين اوضاع شـعبنا، وتـابع       ىوتابع القواسمي قائال نحن متفائلون، واالمل معقود باذن اهللا عل          .االن

  .الخير قادم قادم قادم بإذن اهللا
 17/3/2007 القدس العربي

  
  تشكيل حكومة الوحدة خطوة في طريق رفع الحصار ومواجهة االحتالل: رزقةيوسف  .6

يوسـف  .ر األوقاف باإلنابة في حكومة تصريف األعمال الفلـسطينية، د  اعتبر وزير اإلعالم ووزي    :غزة
رزقة، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبدء االجراءات الدستورية لتنصيبها، بأنها خطوة مهمة في طريق              

إننا حين نقول   : "وقال .رفع الحصار ومواجهة االحتالل وتحقيق السالم االجتماعي وتنمية الجبهة الداخلية         
خطوة أولى يعني أن هناك خطوات أخرى يجب أن تتلوها مباشرة وعلى رأسها معالجة حالة الفلتان                إنها  

". األمني والقانوني ومتطلبات المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة تشكيل األجهزة األمنية على أسس مهنية            
ضاغطة ما زالت مؤثرة    السيما وأن المواقف األمريكية ال    "وحذّر في الوقت نفسه من اإلفراط في التفاؤل         

أن فرحة الشعب بحكومة الوحدة الوطنية ناقـصة بـسبب اعتقـال رأس             "، مؤكدا   "في الساحة األوروبية  
". السلطة التشريعية عزيز دويك وزمالءه النواب، وفشل محاوالت اإلفراج عنهم قبل تنصيب الحكومـة             

نتمنى أن يكون خطوة فـي إحـداث        ، وقال   "مهم وفي توقيت مهم   "واعتبر مؤتمر القمة في الرياض بأنه       
توافق عربي عربي يخدم القضية العربية والقضية الفلسطينية ويتصدى للضغوط األمريكية واإلسـرائيلية            

، محذرا من أن أي تغيير في حق        194المشتركة التي تتجه نحو المساس بحقوق عودة الالجئين والقرار          
  .طينية والعربيةالعودة قد تكون له آثار سلبية في الساحتين الفلس

  16/3/2007برس  قدس
  

  حكومة يستوفي جميع الشروط الدولية ويجب رفع الحصارالبرنامج : مصطفى البرغوثي .7
مصطفى البرغوثي ان البرنامج الحكومي يستوفي الشروط الدولية        .كد وزير االعالم الجدي د    أ :بيت لحم 

وفي حديث خاص بوكالة معا اضـاف        .الالزمة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني بشكل كامل وفوراً        
البرغوثي ان جميع الذرائع التي كانت وراء فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وحكومته قد ازيلـت                
تماما، مطالبا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالتعاون مع الحكومة الجديدة واحترامها ورفع الحـصار              

  .عنها وتجديد التعاون معها
  17/3/2007وكالة معا 
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   يباركون حكومة الوحدة ويدعون إلنجاحها فلسطينيوننواب وسياسيون أسرى .8
 ، التي أعتبرهـا   بارك عدد من النواب األسرى في سجون االحتالل تشكيل حكومة الوحدة          : رامي دعيبس 
.  في مواجهة جميع التحديات الداخليـة والخارجيـة        ، األمل لجميع أبناء الشعب الفلسطيني     ،ياسر منصور 

 وضمان استمرارها ونجاحها هو واجب وطني وهـدف         يهاد الشيخ جمال أبو الهيجا أن الحفاظ عل       كما أك 
بارك الشيخ حـسن يوسـف تـشكيل أول          فيما   .عظيم يجب على الجميع السعي الحثيث من أجل تحقيقه        

 مـن    معتبراً أن الحالة الفلسطينية تشهد درجات عالية       .حكومة وحدة في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني      
 ، ودعا إلى الوقوف في وجه كل محاوالت إجهاض حالة الوفـاق الـسائدة             .روح المسؤولية لدى الجميع   

  .والحذر من كل الماكرين لها الذين يهدفون إلعادة توتير الساحة من جديد
  17/3/2007 48عرب

  
 هل تسقط حكومة الوحدة أولمرت؟... تحليل اخباري .9

ر المحلية واإلقليمية والدولية الى المؤسسة التشريعية الفلـسطينية         تتجه األنظا :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
التي جرى تهميشها على مدار األشهر الماضية بسبب الصراعات الداخلية بين حركتي حمـاس وفـتح،                
وتجري اليوم العودة اليها للمصادقة على ثمرة التوافق بين هاتين الحركتين اللتين تتقاسمان األغلبية فـي                

شريعي، على أمل ان تفضي اإلجراءات الدستورية إلى تحريك عجلة هذه الحكومة الجديدة في              المجلس الت 
مواجهة التحديات التي تنتظرها، وسط تفاؤل في أوساط القيادات السياسية والمحللين الـسياسيين حـول               

 بكـل   إمكانية ان يقود تشكيل هذه الحكومة الى إسقاط حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، التـي تـسعى               
  .جهدها لتطويق هذه الحكومة وخنقها

ويرى مراقبون ان جلسة المجلس على حلقتين واحدة في غزة وأخرى في رام اهللا، ستكون محطة مهمـة               
بالنسبة للفلسطينيين، وقد تساعدهم على استعادة المبادرة السياسية التي فقدوها على مدار أعوام مـضت،               

رة الماضية على التناقضات الفلسطينية الداخلية وعمـدت الـى          وإحراج اسرائيل التي تالعبت طيلة الفت     
وأكد أكثر   .استثمار خالفاتهم الى أوسع مدى لمصلحة االستمرار في خططها وفرضها على أرض الواقع            

عن " ورقة التوت "من مسؤول للخليج أن انجاز تشكيل حكومة الوحدة سوف يسهم بشكل تلقائي في إسقاط               
ية وتكشف حقيقة مواقفها التي نجحت من خاللها في تضليل العالم وتجنيده ضـد        عورة الحكومة اإلسرائيل  

مصطفى البرغوثي المرشح لمنـصب وزيـر االعـالم ان          .واكد د  .الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية   
تشكيل حكومة الوحدة على أساس البرنامج السياسي الذي جرى التوافق بشأنه يقود بكل تأكيد الى فكفكة                "

ولـم يـستبعد البرغـوثي       ".اصة وانه يتضمن محاور سياسية تحظى بدعم عربي وأوروبي        الحصار، خ 
من الواضح أنه لم يعد ألولمرت أي شيء مقنع         "إمكانية ان تطيح حكومة الوحدة بحكومة اولمرت، وقال         

  ".يقوله للمجتمع الدولي ما جعله يتخبط
داهللا، إن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يسلح       وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عبداهللا عب        

القيادة الفلسطينية بمواقف جديدة اهمها االنتقال الى العمل السياسي العربي والدولي، مؤكدا ان الخطـوة               
المباشرة عقب تشكيل حكومة الوحدة ستكون االنطالق باتجاه اعالن هجوم فلـسطيني للـسالم اسـتنادا                

  . يجب عدم التخلي عنها ل قاعدة لالنطالقللمبادرة العربية التي باتت تمث
وقال المحلل السياسي عبداهللا ابو سالم استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس إن الحكومـة االسـرائيلية                 
باتت تواجه مأزقاً سياسياً يجب استثماره فلسطينيا باتجاه الكشف عن السياسة المخادعة التـي مارسـتها                

 الى مؤشرات كثيرة تخدم القيادة الفلسطينية اذا ما اتقنت استخدامها، مـشيرا             واشار .الحكومة االسرائيلية 
الى ان االزمة التي تواجه حكومة اولمرت حاليا وتشكيل حكومة الوحدة قد يسهمان في إسقاط حكومتـه                 

  .التي من الواضح انها ال تملك اية مشاريع للتسوية السياسية
  17/3/2007الخليج اإلماراتية 
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  غزةفي نروا  موكب مدير األ علىالعتداءفلسطيني واسع لحادثة ااستنكار  .10

افادت وكالة االونروا وشهود عيان في قطـاع غـزة ان            :غزةمن   17/3/2007القبس الكويتية   نشرت  
. مسلحين مجهولين اطلقوا النار على موكب مدير العمليات في الوكالة في غزة من دون وقوع اصـابات                

 التي كانت تقل جون غينغ مـدير االونـروا لـدى            "قريبا اصابت السيارة   رصاصة ت  11"وقال شهود ان    
 .زتعودته الى غزة عند معبر اير

وصف جون غينغ الهجوم على موظفي األمم المتحدة بأنـه          : غزةمن   17/3/2007سي ان ان    وأضافت  
ـ     وأكد   .قائال إنه بهذا الحادث تم اجتياز الخطوط الحمر       " غير مسبوق "عمل   ة سـتعيد   غينـغ أن المنظم

اإلنسانية لـم   "وأوضح أنه بالرغم من تدهور األوضاع األمنية، فإن الحاجات           .حساباتها بعد هذا الحادث   
  ."تتغير

وفي بيان أصدرته األونروا الحقا، أوضحت أن الموكب كان يغادر معبـر إرتـز باتجـاه المدينـة وأن               
  .لمغلقة ومن ثم بدأوا بإطالق النارالمسلحين الذين كانوا مقنعين، حاولوا فتح أحد أبواب السيارة ا

 استنكرت الرئاسة الفلسطينية حادث االعتداء      :غزةمن   16/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا     وأوردت  
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن الـرئيس         .الذي تعرض له مدير عمليات وكالة االونروا في غزة        

عة الكشف عن المجرمين والجناة الذين أطلقوا النـار علـى           عباس أعطى تعليماته لألجهزة األمنية لسر     
وأضاف الناطق أن الرئيس ثمن الدور الذي تقـوم بـه            .موكب جنج لتقديمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم      

  .االونروا لتقديم االحتياجات اإلنسانية والخدماتية ألبناء الشعب الفلسطيني
ئل الفلسطينية أدانت مساء الجمعة محاولة االغتيال       الفصا أن   غزةمن   16/3/2007 48عربوذكر موقع   

التي تعرض لها مدير عمليات االونروا في قطاع غزة واعتبرت ذلك يتعارض مـع أخالقيـات شـعبنا                  
  .الفلسطيني

إن الحركة تعبر عن اسـتهجانها      " فقد أكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس في غزة عبر بيان صحفي             
 مأجورة خارجة عن الصف الوطني والتي أبت على نفسها إال أن تقف جنبا              الشديد لما أقدمت عليه فئات    

  ".إلى جنب مع االحتالل الصهيوني من خالل إطالق النار على جنج
وقالت الحركة   .ونروا في غزة  االكما استنكرت حركة فتح بشدة الهجوم على موكب مدير عمليات وكالة            

امي يشكل تشويها لصورة شعبنا الحضارية تقف وراءه        ما تعرض له جنج من اعتداء اإلجر      "في بيان ان    
الدور العظيم والخدمات الجليلـة     "وثمنت فتح ما اعتبرته      ".جهات مشبوهة هدفها اإلساءة لقضيتنا الوطنية     

  التي تقدمها وكالة الغوث لشعبنا الفلسطيني الصامد
ها بالجبانة والتي تسيء إلـى      كما دانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين محاولة االغتيال التي وصفت          

حيث أوضح داوود شهاب الناطق اإلعالمي باسم الحركة أن هذا العمل            .جهاد ونضال الشعب الفلسطيني   
جبان ومرفوض من كافة قطاعات الشعب الفلسطيني موضحا أن فاعليه يهدفون إلـى اإلسـاءة للـشعب              

  .الفلسطينية وخلط األوراق على الساحة الفلسطينية
كارن أبو زيد المفوض     إلى أن    عال محمود ،  غزةنقالً عن مراسلها في      1/3/2007الة سما   وكوأشارت  

العام لألونروا استنكرت قيام مسلحين مجهولين إطالق النار مساء اليوم على موكـب مـدير عمليـات                 
 .األونروا في مدينة غزة مطالبة بتقديم الفاعلين للعدالة حتى يأخذ القانون مجراه

  
   في العراق وقف االعتداءات على الفلسطينيينالبانيعباس يناشد ط .11

 بعث رئيس السلطة الفلسطينية برقية تهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة خروجـه             : ماهر إبراهيم  -غزة  
  . ناشده فيها وقف االعتداءات على الالجئين الفلسطينيين،من المستشفى سالماً معافى
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إن الالجئين الفلسطينيين يتعرضون    "هاد اإلسالمي وليد حلس     من ناحية أخرى قال الناطق باسم حركة الج       
لحملة تستهدف إلغاء حق العودة، عبر الضغط المتواصل عليهم وطردهم ومالحقـتهم بالتهديـد والقتـل                

وأشار إلى ما يحدث في العراق من عمليات قتل لالجئين الفلسطينيين تقوم بها فـرق مـوت                 . "واالعتقال
كما طالب  " أميركي في إلغاء وشطب حق العودة      -دمة لسياسات التحالف الصهيو   خ"يعد   مدعومة طائفياً، 

مركز حق العودة الثقافي بنابلس الدول العربية والمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية وإغاثة الالجئين              
  .الفلسطينيين في العراق

   17/3/2007البيان اإلماراتية 
  

  في أي شان داخلي لبناني ينال نقبل اي تدخل باسم فلسط: الحسنهاني  .12
وصل الى بيروت مساء أمس كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني هاني الحسن يرافقه جبريل الرجوب آتيا               

 -من عمان في زيارة للبنان يلتقي خاللها بعدد من المسؤولين اللبنانيين لبحـث العالقـات الفلـسطينية                  
نحن سعداء جدا ان نأتي الى لبنان الحبيب الذي         : "روقال الحسن في المطا    .اللبنانية والوضع في المنطقة   

تحمل من اجل فلسطين الكثير والذي استضافنا منذ سنوات طويلة، وانا هنا اليوم للمشاركة في حـضور                 
لقد هزتنا االخبار التي تناقلتها وسائل االعالم حول ما يـسمى           . ندوة حول االنتخابات واالسالم السياسي    

ريد ان ندرس الوضع والجميع يعلم اننا مع القانون في لبنان ومع سيادة لبنـان وال  ، ونحن ن"فتح االسالم "
نقبل ان يتدخل احد بأي شأن داخلي لبناني باسم فلسطين او الفلسطينيين، وساقوم باجراء اتصاالت الـى                 

ن جانب االخ جبريل الرجوب واالخ عباس زكي مع الفعاليات والقوى الـسياسية والمـسؤولين اللبنـانيي               
برأيكم كيف سـتتم معالجـة      : سئل و ".لنحاول ان نستطلع االوضاع ونرفع تقريرا الى الرئيس الفلسطيني        

نحن العالقة لنا بذلك ولكن نريد ان نستطلع الوضع ونحن مـع سـيادة              : "موضوع فتح االسالم ؟،اجاب   
ة الفلسطينية الجديـدة    كيف تنظرون الى تشكيل الحكوم    : سئلو". القانون وسيادة السلطة اللبنانية في لبنان     

طبعـا  : "وهل تتوقعون نجاحها في إرساء التوافق الذي وضع إطاره العام في مكـة المكرمـة؟، أجـاب     
الحكومة الفلسطينية إنجاز كبير للشعب الفلسطيني، وهي أول حكومة وحدة وطنية منذ االتفاقات الموقعة              

ة المكرمة وتعيش طويال بالرغم من ان       مع اسرائيل، وهذه الحكومة ستبذل كل جهد لكي تطبق اتفاق مك          
ونحن سعداء جدا بتـشكيل حكومـة الوحـدة         . االسرائيليين يعملون على تدمير الوضع األمني في غزة       

الوطنية وكلنا أمل بأن جميع األطراف سوف تتحلى بعقالنية ثورية في نفس الوقت من أجل أن نتحـرك                  
  ".ةسياسيا في مرحلة حرجة من تاريخ القضية الفلسطيني

  17/3/2007المستقبل 
  

   ماليين شيقل منذ بداية العام6الضابطة الجمركية ادخلت للموازنة العامة : العميد تيم .13
الضفة، العميد سيف   " الشمالية" أكد قائد الضابطة الجمركية في المحافظات        :إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   

دولة منذ شهر كانون الثاني من العام الحـالي         الدين تيم، أن حجم ما أدخلته الضابطة الجمركية لخزينة ال         
وأعرب العميـد    . ماليين شيقل، دفعت على شكل دفعات نقدية وفواتير ضريبية         6ولغاية اآلن ال يقل عن      

خـالل  %  60تيم في حوار خاص للحياة الجديدة عن أسفه النخفاض عمل الضابطة الجمركية بنـسبة               
 الجميع، منوها إلى أن ابرز المعوقات التي تواجه عمـل           سنوات االنتفاضة بسبب الظروف التي يعرفها     

، ووجود مخازن ومستودعات التجـار فـي        "A,B,C"الضابطة تتمثل في تقسيم األراضي الفلسطينية إلى      
المناطق التي تقع خارج نطاق عمل الضابطة، باإلضافة إلى تداخل المستوطنات، وعدم السيطرة علـى               

قوات االحتالل األخيرة، وما زاد الطين بلة الحصار المالي واالقتصادي          المعابر، واالجتياحات العسكرية ل   
وإضراب موظفي القطاع العام، إلى جانب المعوقات الداخلية، من قلة السيارات والتـداخل فـي العمـل                 

وذكر العميد تيم أن عـدد       .والصالحيات بين الوزارات وانعدام األمن للموظف وعدم صرف الحوافز له         
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 وهي آخر إحصائية متوفرة لدى الضابطة       2005ي قامت بها الضابطة الجمركية خالل العام        الدوريات الت 
 إخطارا للتجار المخالفين، وبلغ عدد الفـواتير الـضريبية          377 دورية، وحررت    4357الجمركية، بلغ   

 غرامـات علـى التجـار     209 ألف شيقل،  وفرضت      753 مليون و  4 تم تسليمها للضريبة بقيمة      1328
 ألف شيقل، وبلغ إجمالي ما أدخلته الضابطة الجمركية إلـى خزينـة             104,680ين، بلغت قيمتها    المخالف

  . شيقل485 ألف شيقل و858 مليون و4 2005الدولة في العام 
  17/3/2007الحياة الجديدة 

  
  لنجاحهااًمقياسسيكون الحكومة القادمة مرشحة لتعمر ثالث سنوات ورفع الحصار : فتح .14

معتبرة أن مشاركتها العاشرة في ائتالف حكومي مع , إقامة حكومة الوحدة الوطنيةرحبت حركة فتح ب
 .فصائل فلسطينية ومستقلين يطوي صفحة حكومة اللون الواحد ويفتح باب التعددية مجدداً من بعد انغالق

ن الحكومة القادمة مرشحة إ" : نسخة عنه،حركة في بيان وصل معاالوقال جمال نزال الناطق باسم 
وكشف نزال عن أن  ". لنجاحها أمام رعيتهااًن رفع الحصار سيكون مقياسإ و،تعمر ثالث سنواتل

 عن  بعيداًةبلغوا ديبلوماسيين فلسطينيين أنهم يتطلعون لقراءة برنامج الحكومة مواقفها العمليأاألوروبيين 
 ة أن تعيد القمة العربيمرجحاً, الكالم وال سيما كيفيه تعاملها مع قرارات القمة العربية القادمة في الرياض

وجدد . التشديد على مبادرة الملك عبد اهللا كأساس لموقف عربي مشترك تجاه النزاع المستمر مع إسرائيل
 أنه حق هاديكوتأ, نزال رفض حركة فتح ألي تعديل للمبادرة العربية باتجاه التهاون في حق الالجئين

ة  عن ثقاًمعربو,  ككلةه أن يغير موقف الحركة من المبادرومن شأن التقليل من, مطلق ال يخضع لنسبية
ودعت الحركة في بيانها الحكومة إلى تحمل  . بموقف الدول العربية من مسألة الالجئينالحركة

مسؤوليتها تجاه مصالح الفلسطينيين وإعادة بناء جسور الشراكة مع دول العالم والرأي العام الدولي 
  .1988ولى منذ عام لسطينيون بصوت واحد للمرة األ أن يتحدث الفةالنتهاز فرص

  16/3/2007وكالة معا 
  

  من حكومة الوحدة إسرائيل  يقلل من أهمية موقفأسامة حمدان .15
 موقف الحكومة اإلسرائيلية من حكومة الوحـدة         في لبنان  حماسممثل حركة   انتقد أسامة حمدان    : بيروت

 في تصريحات   حمدانوقال   .يقي من الشعب الفلسطيني   الوطنية، واعتبره يعكس الموقف اإلسرائيلي الحق     
هذا الموقف يؤكد بالملموس عدم اعتراف إسرائيل بالشعب الفلـسطيني وبحقوقـه،            : "خاصة لقدس برس  

فهذه الحكومة تمثل كل ألوان الطيف السياسي للشعب الفلسطيني، وعدم االعتراف بها هو عدم اعتـراف                
نحـن  : "الموقف اإلسرائيلي على مستقبل الوضع الفلسطيني، وقال      وقلل حمدان من أهمية     ". بالشعب نفسه 

لسنا في موقع المستجدي ومن يطلب الحسنات من االحتالل، نحن أصحاب حق، وقررنا أن نتوحد لكـي                 
 إلى األمام بغض النظر عن الموقف       نأخذ حقنا، ونجحنا في ذلك وفق اتفاق مكة المكرمة وسنمضي قدماً          

ر وحـذّ  ". نرسم سياساتنا وفق السياسة اإلسـرائيلية      حن في حماس لم نكن يوماً     ن: "أضافو ".اإلسرائيلي
حمدان من أن استمرار الحصار الدولي على الفلسطينيين قد يؤدي إلى نتائج سلبية على االحتالل نفـسه،                 

الحصار إذا   "أوضح أن وعلى االستقرار في المنطقة، لكنه أكد أن الحكومة قوية وقادرة على مواجهته، و            
استمر سيؤدي بال شك إلى انهيار السلطة وسيدفع الشعب الفلسطيني إلى القناعة بال جدوى المفاوضات،               
وستكون األمور وقتها مفتوحة على كل االحتماالت بما فيها االنتفاضة والمقاومة المفتوحة فـي الزمـان                

لفعـل وعـدم االكتـراث      دول االتحاد األوروبي تجاوز التعبيرات الحسنة إلى ا       حمدان  وناشد   ".والمكان
  .بالموقف األمريكي

  16/3/2007قدس برس 
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  سنواصل الحوار لترتيب البيت الفلسطيني بشكل شامل: الجبهة الشعبية .16
على الرغم من "نه أكد مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج ماهر الطاهر أ : عبدالرازق أبو جزر- غزة
نها ستواصل الحوار لترتيب إفاق على برنامجها، فن الجبهة لم تشترك في حكومة الوحدة التي تم االتأ

 ."عادة االعتبار وبناء منظمة التحرير ومؤسساتهاإالبيت الفلسطيني بشكل شامل وخاصة فيما يتعلق ب
عداد لعقد المجلس  على الشروع الجاد في اإليضاًأن تتمحور الحوارات الفلسطينية أيجب " :وأضاف

جل رسم استراتيجية عمل واضحة وبناء وحدة وطنية فلسطينية أمن الوطني الذي يمثل الداخل والخارج 
 ."كاملة

  17/3/2007القبس الكويتية 
  

 ملف شاليطحول سرائيل الفصائل اآلسرة لم تعد تثق بإ: لجان المقاومة .17
الوفد المصري "ن أ بو مجاهد في حديث لوكالة معاًأ الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية قال: بيت لحم
 ينسجم مع مطالب الفصائل  قدم عرضاً) الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليطفي قضية( الوسيط

بو أن ترى النور خاصة عقب لقاء الرئيس أ وكادت ،سرى على مراحلأطالق سراح إاآلسرة ويتم خالله 
بو أوضح أو ".تمام الصفقةإخيرة وتراجعت عن ن اسرائيل عادت في اللحظات األأال إ ،ولمرتأمازن و
طالق إنها ترفض وبكل بساطة  أل،الفصائل لم تعد تثق بالجانب االسرائيلي حول هذا الملف"ن أمجاهد 
 ".سرى فلسطينيينأسراح 

نهائه إيجابي وطبيعي باتجاه إن المفاوضات حول ملف شاليط تسير بشكل أكدت حركة حماس أمن جهتها 
زال يجري  ن الوسيط المصري الإ" :كالة معاًخليل الحية القيادي في الحركة لو.وقال د .في اقرب وقت

 صفقة ةيأونفى الحية علمه ب ".نهاء الملفإسرة والطرف االسرائيلي باتجاه مفاوضات مكثفة مع الجهة اآل
 .سرة باالفراج عنهمسرى التي تطالب الفصائل اآل جديدة لألاًعدادأجديدة تتضمن 

  16/3/2007وكالة معاً 
  

  2006سطينيات تعاظم في العمليات خالل دور النساء الفل: الشاباك .18
، أن دور المـرأة     2006يتضح من تقرير جهاز الشاباك عن نشاطات المقاومة الفلسطينية للعام الماضي            

ووفقا لهذا التقرير، فانه من بين       .2005الفلسطينية تعاظم ضمن هذه النشاطات، مقارنة بالعام الذي سبقه          
، نفذت اثنتـين    2006تم ارتكابها خالل عام     " إرهابية انتحارية "نها   عمليات تفجيرية وصفها التقرير بأ     5

 فلـسطينية   19، اعتقل   2006وإضافة إلى هاتين العمليتين، قال الشاباك انه خالل عام           .منها فلسطينيتان 
ومن تنظيم فتح   )  نساء 9(ضد إسرائيل، معظمهن من منظمة الجهاد       " إرهابية"كن متورطات في عمليات     "
تزايد عدد النساء المتورطات في اإلرهاب مـن منظمـة الجهـاد            "ورأى تقرير الشاباك بان      )". نساء 7(

اإلسالمي، هو جزء من ظاهرة تم تشخيصها خالل السنوات األخيرة تتعلق بتسلم نساء لمواقع رئيسية في                
بع للمنظمـة   منظمة الجهاد اإلسالمي، مع التشديد على أدوار تنظيمية، المساعدة في النظام اللوجستي التا            

  ".في الضفة، وكذلك إدارة مؤسسات خيرية كتمويه لنشاطات الجهاد اإلسالمي التنظيمية
  17/3/2007الحياة الجديدة 

  
  بيان لكوادر فتح يصف الحركة بأنها بال قيادة شرعية بعد وفاة عرفات .19

 أن ، تلقت الحقـائق نـسخة منـه   ،حركة فتحفي أعضاء وكوادر وضباط  صادر عن   بيان  اعتبر  : خاص
 ياسر عرفات، وأن عقد المـؤتمر الـسادس         ها خاصة بعد وفاة قائد    ، اآلن باتت بال قيادة شرعية     ةحركال

للحركة أصبح ضرورة ملحة النتخاب قيادة جديدة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني والحفـاظ علـى                
 "لفتح وثوابت الـصراع   راية ا "عنوان  الذي حمل   وأكد بيان الكوادر     .مصالحه العليا وقضيته من االندثار    
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على عقدية الصراع مع العدو اليهودي، وعلى وجوب التزام حركة فتح للعقيدة كمرجعية عليا سـبق وأن     
 . أن أي تحرك سياسي ينبغي أن يستمد مشروعيته من الـشريعة            إلى أعلنتها ولكنها لم تلتزم بها، مشيرة     

إلى دول أوروبية وأمريكية وآسـيوية      " تطفيش"وكشف البيان عن عملية تهجير واسعة لكوادر الحركة و        
 مذكر بحملـة مماثلـة فـي أوائـل          ،لتفريغ الحركة من الكادر وتسليمها لكادر جديد يقبل بما يملى عليه          

  مـن   وعديد ،وقال البيان أن إحدى الدول العربية متورطة في هذه الحملة          .التسعينات من القرن الماضي   
ربط بين هذه الحملة والحصار المالي المضروب علـى الكـادر           األجهزة األمنية الفلسطينية والسفراء، و    

  . خاصة العسكريين،وعلى فئات معينة
 17/3/2007الحقائق 

  
   القوى الفلسطينية في لبنان يؤكدان حرصهما على أمنهوفدا فصائل منظمة التحرير وتحالف .20

 في قريطم سعد الحريريلنائب ل زيارة وفد المنظمةمنظمة التحرير في لبنان عباس زكي بعد  ممثل قال
طار القمة العربية لما للنائب الحريري من تأثير سياسي، وتناولنا ما يشاع إتدارسنا التعاون في : "أمس

فتح "حول المخيمات الفلسطينية وخاصة الظاهرة المرفوضة بالجملة والتفاصيل والمدانة وهي ظاهرة 
دين هذه تمل الفلسطيني بمن فيهم التحالف، ن كل أطراف منظمة التحرير والعأوأكدنا له ". اإلسالم

 منا  وأي تهديد للبنان سيواجه، ليس فقط من اللبنانيين، بل أيضاً...عتبرها ظاهرة غريبةتالظاهرة و
  ".كفلسطينيين بكل اإلجراءات العملية لعدم المساس بالتعايش بين الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني

ممثل حماس في    حمدان    النائب الحريري، وقال أسامة    قوى الفلسطينية تحالف ال وعقب اللقاء زار وفد من      
هدف هذا االجتماع بحث الموضوع الفلسطيني في لبنان بشكل عام          : "باسم الوفد لبنان عقب اللقاء متحدثاً     

 وتطورات الوضع الفلسطيني وما يتعرض له مخيم نهر البارد في الظرف الحـالي، خـصوصا بعـدماً                
 ".ية اللبنانية من الكشف عن مالبسات جريمة عين علق التي دانتها الفصائل جميعهـا             تمكنت القوى األمن  

ن تتهم  ألى بؤر أمنية و   إن تحول المخيمات    أن نقبل ب  أنه ال يمكن    أ كفلسطينيين   يضاًأنحن أكدنا   : "أضافو
  ".خالل باألمن اللبنانيالمخيمات بأنها مسؤولة عن اإل

 17/3/2007المستقبل 
  

 شاكر العبسي؟من هو العقيد  .21
 في فلسطين، متزوج 1965مواليد عام : قائد فتح االسالم الفلسطيني االردني شاكر يوسف حسن العبسي

 أبناء، درس الطب في جامعة الجزائر العاصمة، ثم درس الطيران في السبعينات في إحدى دول 7وله 
 انشق عن الحركة مع ، حيث1983اوروبا الشرقية، كان عضوا في حركة فتح برتبة عقيد حتى عام 

وبرز اسمه فجأة لدى الدوائر السياسية واألمنية بعد اتهام األردن ).  االنتفاضة-فتح (جماعة أبو موسى 
 متهما من تنظيم القاعدة باغتيال الديبلوماسي األميركي لورانس فولي في 18له ضمن قائمة تصل إلى 

أشرف العبسي على تدريب  .حكم باإلعدام، وحوكم غيابيا وصدر بحقه 2002 تشرين أول/  اكتوبر28
مقاتلين عرب وأردنيين يتم تجنيدهم في األردن وتدريبهم في لبنان وسورية وإرسالهم الحقا إلى العراق 

 بتهمة تهريب أسلحة وذخيرة من 2002سجن لدى األجهزة األمنية السورية عام . لتنفيذ عمليات إرهابية
ئر االمنية انه امضى وقتا في العراق بعد خروجه من السجن في عتقد بعض الدواوت .سورية إلى األردن

سورية في حكم عليه . دمشق، وانه كان نائبا البراهيم صالح قبالوي، المقرب من ابو مصعب الزرقاوي
فتح " وأعلن انشقاقه عن 2005 العام تشرين الثاني/ أفرج عنه في الثاني من نوفمبرو  سنوات3بالسجن 

، وأسس ما أسماه فتح اإلسالم ومقرها الفعلي مخيم 2006 تشرين الثاني/  نوفمبر29 في " االنتفاضة–
   .نهر البارد في شمال لبنان
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  15/3/2007الرأي العام الكويتية 
 

  وسنيه يعمل إلفشال حماسأولمرت مع االتصال بأبو مازن وليبرمان يعارض .22
قعت تقارير إعالمية إسرائيلية أمس أن تو: محمد بدير عن مراسلها 17/3/2007األخبار اللبنانية  قالت

مواجهة بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت ونائبه، أفيغدور ليبرمان، على ، تشهد جلسة الحكومة المقبلة
وأعلنت  .خلفية الخالف بشأن اإلبقاء على االتصاالت السياسية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

العالقات بعباس، مشيرة إلى اعتقاده بضرورة اإلبقاء على مصادر مقربة من أولمرت أنه ال ينوي قطع 
وأضافت أن هناك الكثير من المصالح . "وهذه الكوة هي أبو مازن"كوة حوار مع الفلسطينيين، 

. "بالحرب على اإلرهاب"اإلسرائيلية مع الفلسطينيين ينبغي رعايتها، بينها أمور إنسانية وأمنية تتعلق 
يل تعتزم االستمرار في المطالبة بوقف إطالق القسام ووقف تهريب السالح وأوضحت المصادر أن إسرائ

وبرغم ذلك، أقرت المصادر اإلسرائيلية أن الحوار  .إلى قطاع غزة وكذلك معالجة مسألة جلعاد شاليط
سيكون من الصعب "السياسي في إطار هذه االتصاالت مع الرئيس الفلسطيني سيكون محدوداً، ورأت أنه 

وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول  ."تفاق سياسي في الظرف الراهنعقد أي ا
ويعود ذلك، بحسب . إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن صدقية أبو مازن وصلت إلى درك أسفل جديد

الزعيم الفلسطيني وعد خالل لقائه مع أولمرت بالعمل على تحرير شاليط قبل إقامة "الصحيفة، إلى أن 
 ."أما اآلن فيتبين أن ليس لهذا الوعد أي غطاء. مة الوحدة الوطنيةحكو

أما ليبرمان، فكان قد أعرب عن صدمته من برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة وقال إنه ينوي أن يطلب 
ورأى ليبرمان، في مقابلة مع موقع يديعوت أحرونوت، أن . نقاشاً عاجالً بشأنه في الحكومة اإلسرائيلية

 مع عباس، مشيراً إلى أنه "فوراً"مج الحكومة الفلسطينية هو إعالن حرب، ودعا إلى قطع العالقات برنا
وقال . مع إعالن تشكيل الحكومة الفلسطينية لم يعد لدى إسرائيل أي سبب لإلبقاء على االتصال به

 يدرك أن وكل من له عقل... أبو مازن يحاول أن يمنح شرعية لرغبة حماس بتدميرنا"ليبرمان إن 
حكومة طوارئ "كما دعا ليبرمان إلى إنشاء  ."الحكومة الفلسطينية الجديدة هي حكومة حماس صافية

 في إسرائيل على خلفية التطور السياسي على الساحة الفسلطينية الداخلية، وشدد على ضرورة "وطنية
 .ة الفلسطينيةتركيز الجهود على الساحة الدولية لإلبقاء على الحصار والمقاطعة ضد السلط

يجب " أمس أن إسرائيل ، نائب وزير الدفاع افراييم سنيههقال ما  17/3/2007 البيان اإلماراتية وأضافت
أال تتعاون مع الحكومة الفلسطينية وان تواصل التفاوض مع رئيس السلطة محمود عباس لتحقيق فشل 

 يجب أال تعطي أي شرعية لهذه إسرائيل"وأوضح في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن . "حماس
من جهتها مبادئ اللجنة الرباعية ويجب ) الحكومة(الحكومة الفلسطينية عبر التعاون معها، بينما ترفض 

نحتاج إلى بديل فلسطيني معتدل وافق "وشدد على أنه إلفشال حماس . "أن تتفاوض مع أبو مازن فقط
. "توصل معه إلى اتفاقات نعرضها بعد ذلك الستفتاءسياسي، لذلك علينا أن نتفاوض مع أبو مازن فقط لن

 ران كوهين الحكومة اإلسرائيلية إلى الشروع في "ميرتس"في المقابل، دعا عضو الكنيست عن حزب 
إن الجانب "وقال كوهين .إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بهدف وضع حد لسفك الدماء 

 . "رائيل وللمجتمع الدولي صدق نواياه السلميةالفلسطيني عليه أيضا أن يثبت إلس
 

 مقربون من رئيس الحكومة اإلسرائيلية يهاجمون ليفني لعدم دعمها له .23
ومقربون من أولمرت وزيرة الخارجية تـسيبي ليفنـي         " كديما"هاجم وزراء وأعضاء كنيست من حزب       

االلكترونـي امـس   " وت أحرونوتيديع"ونقل موقع  .لعدم دعمها الواضح له في األزمة السياسية الكبيرة
خسارة أن تسيبي ليفني لم تنجح بالتعالي فوق اعتبـارات          "قولهم  " كديما"عن وزراء وأعضاء كنيست من      

ويأتي هجوم المقربين من أولمرت على ليفني إثر خطاب ألقته الخمـيس فـي اجتمـاع     ".سياسية ضيقة
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شديد ألولمرت وأيضا علـى خلفيـة شـعبيتها      واعتبروا أنه كان عليها اإلعالن عن دعم        " كديما"لمجلس  
ولم تتحدث ليفنـي   .العالية في استطالعات الرأي مقابل شعبية أولمرت المتدنية وفق االستطالعات ذاتها

الرسالة التي يجب أن تخرج من هذه القاعة يجب أن تكون قوية أيـضا              "عن دعم أولمرت لكنها قالت إن       
اق علينا إعطاء جواب سريع وقصير وحاد وهـو أننـا سـنبقى    وفي هذا السي) حزب كديما (داخل البيت   

، في إشارة إلى األنباء التي تتحدث عن احتمال انقسام الحزب وعودة وزراء وأعضاء كنيست فيـه                 "معا
  ".الليكود"إلى حزب 

ـ      جميع قادة كديما وقفوا وراء رئـيس الحكومـة         "إن  " يديعوت أحرونوت "وقال أحد القياديين في كديما ل
لم تفعل ذلك وهذا خسارة فالوضع السياسي       ) ليفني(ا بالتعالي على اعتباراتهم السياسية وفقط هي        ونجحو

لـوال ليفنـي   "قولـه  " كديما"كما نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن قيادي آخر في  ".ليس هينا ألي أحد
ـ               ضلها بإمكـان   واستطالعات الرأي التي منحتها شعبية عالية لكان حزب كديما جزءا من التـاريخ وبف

   ". نتنياهو أن ينسى تشكيل تحالف حكومي برئاسته
  17/3/2007المستقبل 

  
 ال رغبة حقيقية إلسرائيل بتسوية الصراع مع الفلسطينيين: الصحافة البلجيكية .24

 رفض الحكومة اإلسرائيلية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية ،امس" ال ليبر بلجيك"انتقدت صحيفة 
ورأت الصحيفة أن التزام الحكومة الفلسطينية الجديدة، باتفاقات السالم التي وقعت . دةالفلسطينية الجدي

إن فتح وحماس تريدان تشجيع "سابقاً مع إسرائيل، يعنى ضمنياً االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، 
ورأى ". تلةاحترام الهدنة في إسرائيل، ذلك عبر التذكير بحق الفلسطينيين في المقاومة في األراضي المح

قوة سياسية يعترف بها الكثير من الفلسطينيين بشكل ديمقراطي، األمر الذي ) "حماس(كاتب المقال في 
هذا ما "وأضاف الكاتب ". يجعل من غير المقبول االستمرار في رفض الحوار مع الحكومة االئتالفية

وأضافت الصحيفة ". سوية الصراعيقودنا إلى االعتقاد بأن الجانب اإلسرائيلي ليس له رغبة فعلية في ت
 ".مستقبل الحوار بين الطرفين يتوقف على مواقف القادة الفلسطينيين، وعلى موقف اإلتحاد األوروبي"أن 

  17/3/2007وكالة سما 
  

  زلمان شوفال يصف المبادرة العربية باالنتحارية .25
 ،مبادرة العربية دون تعديل تزايدت حدة القلق اإلسرائيلي من زخم جديد لل: أحمد عبدالهادي،واشنطن

ولخص السفير اإلسرائيلي األسبق في واشنطن زلمان شوفال وجهة النظر القائلة بأن المبادرة العربية 
إن السعوديين يريدون أن تقبل : "وقال شوفال". مبادرة انتحارية"إلقرار السالم في الشرق األوسط هي 

لقد : وأضاف شوفال ". وصفة لتدمير الذات، إذا قبلناهاإسرائيل باالنتحار، ذلك أن المبادرة العربية هي
رفض العرب التفاوض حول شروط هذه المبادرة، وهذا الرفض يؤكد أنهم يريدون لنا أن نوقع على 

  .صك إنهاء وجود إسرائيل كدولة يهودية
 17/3/2007الوطن السعودية 

  
 فلسطينيينالصحف االسرائيلية والتحريض على الحرب التي باتت قريبة ضد ال .26

واصلت الصحف االسرائيلية نشر تحقيقات شاملة وواسعة افردت لها مساحات كبيرة تتعلق باالستعدادت 
العسكرية الفلسطينية المزعومة وشبكات االنفاق والكليات العسكرية التي تقيمها حماس وغيرها من 

ايران وحزب اهللا فيما بدا الفصائل استعدادا للمواجهة القادمة اضافة الى عالقة حماس المزعومة مع 
واستعانت الصحف االسرائيلية بالكثير من  .كتحريض اعالمي مدروس وممنهج للحرب ضد الفلسطينيين

االسرائيلية العطاء تحقيقاتها صبغة واقعية واظهار الفلسطينيين كتهديد استراتيجي " المصادر العسكرية"
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باسم بعض " ناطقين"قابالت الصحفية مع يستوجب المواجهة والحسم العسكري اضافة الى بعض الم
 ".الفصائل الفلسطينية الذين اكدوا بشكل او باخر ما ذهبت اليه الصحافة االسرائيلية

مساحة كبيرة لتصريحات رئيس جهاز األمن العام، " يديعوت أحرونوت"وفي هذا السياق أفردت صحيفة 
ن تعاظم قوة حماس العسكرية في قطاع يوفال ديسكين، باإلضافة إلى مقاالت أخرى، والتي تتحدث ع

غزة والدور اإليراني في تدريب عناصر حماس، واستمرار تهريب الوسائل القتالية، عالوة على مواصلة 
تطوير الصواريخ وزيادة مداها، على حد قول الصحيفة األمر الذي يزيد من احتماالت القيام بحملة 

  .عسكرية واسعة تستهدف هذه المرة عمق قطاع عزة
أنه في حال بدأ الجيش بحملة " يديعوت أحرونوت"وفي هذا السياق كتب رونين بيرغمان في صحيفة 

عسكرية واسعة على قطاع غزة، فإن السبب، برأيه، هو الخشية من أن يصبح قطاع غزة مماثالً لجنوب 
وت حزب اهللا واتهمت يديعوت احرون .وأن هناك دوراً متعاظماً إليران فيما يحصل في القطاع. لبنان

، والتي تتركز بتصعيد العمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة اضافة الى تجنيد "1800"بتفعيل الوحدة 
إيران الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا إلى طهران لتلقي العالج، من أجل جمع معلومات استخبارية 

 .ليات وتهريب وسائل قتاليةلتنفيذ عم حول إسرائيل والضفة والقطاع وتجنيد شبكة من المساعدين
إنه إذا لم تفعل إسرائيل "" يديعوت أحرونوت"وفي سياق ذي صلة أيضاً، كتب أليكس فيشمان في صحيفة 

شيئاً، سواء على المستوى األمني أم السياسي، فعندها ستجد نفسها في الميدان مع آالف الجنود والدبابات 
دث عن حرب في قطاع غزة، المكان األكثر اكتظاظاً في أن كافة االحتماالت تتح"ويتابع  ".والمدرعات

وفي ذات السياق نشرت صحيفة معاريف تحقيقا صحفيا اعده  ".العالم وأن الجيش يستعد لكافة اإلمكانيات
في اشارة الى جيش حماس متناوال ما اسماه " الجيش االخضر"مراسلها عميت كوهين تحت عنوان 

واجرت الصحيفة اتصاال مع الناطق  .ا الحركة انتظارا للمواجهة القادمةباالستعدادات المكثفة التي تجريه
يوجد لدينا الحق في تطوير قدراتنا القتالية "ابوعبيدة الذي قال " بلسان الجناح العسكري لحركة حماس 

وهذا االمر واجبا شرعيا ووطنيا ويحق لنا ارسال مدربينا لدورات تدريبية في الخارج ومحاولة تحسين 
ة اسلحتنا وال استطيع الخوض في التفاصيل كوننا منظمة سرية والحديث عن هذا االمر خط احمر جود

وادعت معاريف ان حماس تسعى الى جر الجيش االسرائيلي للقتال داخل المخيمات والمدن  ".بالنسبة لنا
االولى المسماة الفلسطينية المكتظه على عكس ما سعى حزب اهللا وذلك بعد االنتهاء من مرحلة المواجهة 

 ".الصد والثبات"
في حال اندلعت الحرب في قطاع غزة فأنها ستكون حرب ديموغرافيا  "،وقال ضابط اسرائيلي كبير

وليست طوبغرافيا كما حدث في لبنان كونها ستشتعل داخل اكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان ولرغبة 
ة مخيمات الالجئين مستغلين االزقة الضيقة مقاتلي حماس بخوض الحرب داخل المناطق المأهولة خاص

وبدوره يطالب قائد المنطقة الجنوبية في قوات االحتالل  .وشبكة االنفاق والتحصينات التي اقاموها مسبقا
الذي امضى حياته في القتال ضد حزب اهللا بخوض معركة حاسمة ضد حماس " تشيكو تامير"الجنرال 

وقال قائد المنطقة الجنوبية  . تختلف في شيء عن خطر حزب اهللاقبل فوات االوان مدعيا بان الحركة ال
في نهاية االمر ال بد من اشهار السيف ويجب ان نعمل بجد ونكون مستعدين للمواجهة وال يوجد امامنا "

هل ينجح في "وتساءلت الصحيفة عن قدرة االقناع التي يمتلكها الجنرال تشيكو وقالت  ."الكثير من الوقت
عنيين بضرورة الحرب في غزة كما نجح في اقناعهم بضرب واقتحام مخيمات الالجئين في اقناع الم

 ."الضفة الغربية؟
  16/3/2007وكالة معا  
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  "دروعا بشرية"الجيش االسرائيلي يحقق في اتهامات باستخدام فلسطينيين  .27
ق االنتهاكـات   فـي سـيا   : ماهر إبـراهيم   عن مراسلها    غزة من  17/3/2007البيان اإلماراتية    ذكرت

المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتحت ضغط المنظمات الحقوقية اإلسرائيلية، أعلن جيش االحـتالل             
يبدو أن عدداً من جنوده استخدموا خاللها مدنيين فلـسطينيين بيـنهم أطفـال              "انه بدأ تحقيقاً حول عملية      

بريغادير افيهاي مندلبيت أمر الـشرطة      النائب العام في الجيش ال    "وقال بيان عسكري إن     . "دروعاً بشرية 
العسكرية بالتحقيق بشأن اتهامات تفيد أن القوات اإلسرائيلية قد تكون انتهكت قانون منع استخدام المدنيين               

وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا أمرت في مرسـوم        ."خالل عملية في نابلس قبل أسبوعين     ) الفلسطينيين(
وتحدثت جمعية بتسيلم اإلسرائيلية للدفاع عن حقوق اإلنسان عـن          . عاً باتاً منع اللجوء إلى هذه الطرق من     

  .حالتين على األقل استخدم خاللها الجيش فلسطينيين دروعاً بشرية
فـي بيـان إن القـوات       " هيومان رايتس ووتش  " منظمة   هقالت الى ما  17/3/2007 سي ان ان     وأشارت

ل، على المساعدة في التفتيش عن مشتبهين خالل عملياتها         اإلسرائيلية أجبرت ثالثة فلسطينيين، على األق     
وشجب جو سوندرز، نائـب مـدير        .األخيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، نقالً عن األسوشيتد برس         

يجب على إسرائيل التوقف فوراً عن هذه الممارسة غيـر          "المنظمة في بيان الممارسات اإلسرائيلية قائالً       
إجبـار الجـيش    "وأضـاف    ."عمداً الحصانة التي منحها القانون الدولي للمدنيين      المشروعة التي تنتهك    

اإلسرائيلي ألطفال فلسطينيين للعمل كدروع بشرية أو كعمالء لهم خالل العمليات العـسكرية األخيـرة               
  ."يستوجب اإلدانة

 
  سجناء مجموعات اإلرهاب اليهودية يطالبون بإطالق سراحهم في صفقة تبادل األسرى .28

لب عدد من السجناء اليهود، الذين يقبعون في السجون االسرائيلية بسبب نشاطات ارهابية نفـذوها أو                يطا
تنفيذها ضد الفلسطينيين، بأن يتم شملهم في صفقة تبادل األسرى، المتوقع انجازها قريبـا بـين                لخططوا  

 أمـس، ان ابـرام      فوقال أحد هؤالء، شلومي دبير، في حديث مع صحيفة معري          .اسرائيل والفلسطينيين 
صفقة تبادل أسرى ستفضي الى اطالق سراح مئات الفلسطينيين المتهمين في قضايا مماثلة لقضيتي، وال               

ويلقى طلب دبير وأمثاله تأييدا      .بد أن يطلق سراحي وأمثالي من اليهود في سبيل تحقيق التوازن والعدالة           
ن النائب ديفيد أزوالي من حزب شاس طرح        بين صفوف نواب عديدين في اليمين االسرائيلي حاليا، بل ا         

مشروع قانون على الكنيست، يقضي بإلزام الحكومة بإطالق سراح سجناء يهود في كل صـفقة تبـادل                 
  . أسرى تبرمها اسرائيل

  17/3/2007الشرق األوسط 
   

 إسرائيل جندت ضباطا نازيين كجواسيس في سوريا ومصر:هآرتس .29
في ملحقها األسبوعي عن قيام القسم الميداني في وزارة الخارجية تقريرا مطوال " هآرتس"نشرت صحيفة 

فالتير راوف في " أكبر مجرمي النازية"اإلسرائيلية، الذي كان جهاز التجسس قبل قيام الموساد، بتجنيد 
ويستعرض التقرير كيفية قيام الضابط  .نهاية األربعينيات، وتشغيله جاسوساً لحسابه في سوريا ومصر

. ابة ملف عن المنظومة العسكرية السورية في مقابل تهريبه من إيطاليا إلى أميركا الجنوبيةالنازي بكت
ونقل التقرير عن مصادر قولها إن راوف عمل أيضاً في مصر في مهمات استخبارية اسرائيلية، متسائال 

 من وتبين. لمصلحة إسرائيل"  ألف يهودي200مسؤول عن إبادة أكثر من "عن كيفية تشغيل شخص 
خالل ملفات استخبارية أميركية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، قصة تجنيد نازي آخر لصالح 

  .يدعى يانوش فولبرغ إسرائيل
  7/3/2007موقع ايالف 
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 كتساف يستعين بيهود إيران للدفاع عن فضيحته الجنسية .30
اف المالحق في قضية أن الرئيس اإلسرائيلي موشيه كاتس، أفادت صحيفة معاريف: ب. ف.  أ،القدس

 ال تبتغي الربح يريد أن يحصل من ،"الحقيقة ستسطع"اغتصاب وتحرش جنسي أسس جمعية سميت 
ونقلت الصحيفة عن  .خاللها على دعم مالي من اليهود األميركيين من أصل إيراني لتمويل الدفاع عنه

الية اليهودية من أصل كاتساف يعمل بشكل سري ومن دون دعاية ويطلب من الج"مصدر لم تحدده أن 
حتى اآلن لم يحصل على الدعم "وأضاف المصدر  .أمام القضاء" إيراني منحه هبات مالية لتمويل قضيته

وقالت معاريف أن  ".الذي كان يتوقعه الن كثيرين يخشون، نظرا للظروف، من أن يرتبط اسمهم به
ه، وسيكون عليه أن يدفع مبالغ اكبر كاتساف دفع حتى اآلن عشرات اآلالف من الدوالرات لتمويل دفاع"

 ".خالل المحاكمة التي يبدو أنها ستكون طويلة جدا
  16/3/2007موقع ايالف 

 
  جنود يعالجون من ازمات نفسية وعصبية وكوابيس: " مستمرةلبنان ندوب حرب" .31

أكد تحقيق صحافي نشرته يديعوت أحرونوت أمـس ان مئـات مـن الجنـود               :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
رائيليين، النظاميين واالحتياط، ممن شاركوا في الحرب األخيرة على لبنان يعانون منذ انتهاء الحرب              اإلس

أزمات نفسية حادة تضطر معظمهم إلى تلقي العالج لدى أخصائيين نفـسيين، فيمـا آخـرون يعـانون                  
لـث جنـود   ووفقا لألخصائيين، فإن نحو ث . عوارض أخرى ناجمة عن أهوال المعارك التي شاركوا فيها        

وحـسب األرقـام لـدى       .االحتياط الذين شاركوا في الحرب يعانون صعوبة العودة إلى حياتهم الطبيعية          
 منهم باالصـابة بالتـشويش      250 جندي، تم تشخيص     400المؤسسة العسكرية، تمت حتى اآلن معالجة       

وا تلقي العالج في عيادات     وهذا الرقم ال يشمل الجنود النظاميين أو الجنود في االحتياط الذين آثر           . النفسي
 حالتهم  "صدمة المعارك "وعزا عدد من الجنود المصابين بـ        .خاصة، وسط تقديرات بأن عددهم بالمئات     

  .إلى البلبلة في األوامر التي أصدرها قادة الجيش لهم خالل الحرب
  17/3/2007الحياة 

  
  الجئون من ليبيريا في اسرائيل يواجهون الترحيل .32

الالجئين الليبيريين الذين منحوا حماية في إسرائيل منذ نحو خمس سنوات الترحيـل             تواجه مجموعة من    
ومنحت إسـرائيل حمايـة      .حاليا ويخشون من أن حياتهم ستكون معرضة للخطر إذا أعيدوا إلى بالدهم           

وأغلب هؤالء يعيشون في إسرائيل منذ عشر سنوات على         ،   لمجموعة من الليبيريين   2002مؤقتة في عام    
   . ويعملون بشكل رئيسي في مدينة تل ابيب الساحلية في تنظيف الشوارع وغسل األطباقاألقل

  16/3/2007رويترز 
  

 فلسطينيو لبنان يطالبون قمة الرياض بالتشديد على حق العودة .33
ن في ين الفلسطينييالالجئ أن :جنوب لبنان مراسلتها من  رئيفة المالح عن17/3/2007 عكاظ نشرت

 رفض أي تعديل ، مذكرة الى الملك عبد اهللا بن عبد العزيز ناشدوه فيهاوا لبنان وجهمخيمات الشتات في
وطالبت المذكرة بالتصدي لكافة  .يستهدف قضية الالجئين الفلسطينيين والسيما ما يتعلق بحق العودة

يل تعد سعود الفيصلرفض  كما ثمنت ،الضغوطات التي تمارسها الواليات المتحدة واسرائيل على القمة
حكومات الم الزإلالبرلمانات العربية الى سن قوانين مماثلة للقوانين الفلسطينية  ودعت . العربيةمبادرةال

  .بصون حق العودة وعدم التنازل عنه في أي تسويات اقليمية
، نظم   جنوبي لبنان  اتحاد لجان حق العودة في منطقة صيدا      أن  : صيدا من   17/3/2007 السفير   وأضافت

 مكتب األونروا في مخيم عين الحلوة استنكاراً للضغوط األميركية اإلسرائيلية على القمـة              اعتصاما أمام 
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أن ال سالم وال استقرار في المنطقة إال بحل قضية الالجئـين            على  لجان،  الباسم  وأكد المتحدث   . العربية
ذ في منطقة الشمال    كذلك نف . وانه ال يحق ألي كان التنازل عن هذا الحق        ،  194الفلسطينيين طبقاً للقرار    

اعتصاماً امام مكتب االونروا في البداوي استنكاراً للمشاريع االميركية االسرائيلية الرافضة لحق العودة،             
  .بمشاركة ممثلي الفصائل والنقابات الفلسطينية وحشد من ابناء المخيم

ن ين الفلسطيني يجئالالإلى أن   : جنوب لبنان  من   17/3/2007 الشرق األوسط     مراسل  خالد الغربي  وأشار
ن يكرهوا على خيار التوطين ويكون بمثابة أبغض الحالل، السيما مـع تنـامي              من أ  ونفي لبنان يتخوف  

 حيث يقـض هـذا      .الحديث عن فتح ملف الالجئين والرغبة االسرائيلية في تعديل بنود المبادرة العربية           
 في لبنـان وسـط      هم خصوصاً ان  هاجس مضاجع أبناء المخيمات الفلسطينية اكثر من أي وقت مضى،         ال

ظروف انسانية واجتماعية صعبة وبالغة التعقيد تنتفي فيها ابسط مقومات العيش االنـساني، ال يعولـون                
 هـو قيـام     هـم وما يزيد قلق  . كثيراً على حنكة قياداتهم سواء تلك التي في الداخل الفلسطيني او في لبنان            

مانات ومنحهم جنسيات مقابل التخلـي عـن هـويتهم          العديد من الدول بتشجيعهم على الهجرة مقابل ض       
  .كالجئين

  
   فلسطينيين في الضفة الغربية10اشتباكات في نابلس واعتقال  .34

اعتقلت قوات االحتالل عشرة فلسطينيين في أنحاء عدة من الضفة الغربية وسط اشتباكات : رامي دعيبس
 في مخيم بالطة بعد الجمعةمواطنون فجر قد أصيب  و. شبان المقاومة في أكثر من مدينة وبلدةمععنيفة 

مواجهات عنيفة شهدها المخيم على اثر توغل لجيش االحتالل داخل أحياء مدينة نابلس والمخيمات 
ذكر قد  والمحيطة به، حيث شنت حملة تفتيش طالت العشرات من المنازل بحجة البحث عن مطلوبين،

ليه احتاللية من حاجز بيت آثر من خمسة عشرة  بأك في المدينة،شهود عيان أن جيش االحتالل توغل
أعلنت  ومن جهة أخرى . عدد من اآلليات في محيط ذلك الحاجزت فيما رابط،ايبا ترافقها جرافة احتاللية

لقوات توغل  كتائب شهداء األقصى عن مسؤوليتها في تفجير عبوة في آلية احتاللية في مخيم العين أثناء
  .حيث اعتقل مواطنيناالحتالل 

  16/3/2007 48عرب
  

 بلعين مستمرة في انتفاضتها واالحتالل يهدد ناشطيها بالقتل .35
، ونظمت أمس العنصري ضد جدار الفصل ككل أسبوع،انتفضت قرية بلعين : سامي سعيد -رام اهللا 

ي مسيرة حاشدة بمشاركة أهلها ومتضامنين دوليين وإسرائيليين، رفعوا األعالم الفلسطينية والالفتات الت
 .راشيل كوري، أثناء مقاومتها لجرافات االحتالل في رفح جنوب قطاع غزةمقتل تمجد الذكرى الرابعة ل

 القوات اإلسرائيلية، ما أدى إلى حدوث مواجهات أطلق خاللها قنابل صوتية وغازات مسيلة وقد صدتهم
هذا وفي  .لقاء الحجارةللدموع ورصاص مطاطي، فيما رد المتظاهرون، الذين أصيب سبعة منهم، بإ

اتصاالت هاتفية بالنشطاء في القرية تهددهم خاللها تجري االستخبارات اإلسرائيلية السياق ذكر أن 
بالسجن والتصفية إذا ما استمروا في هذا النهج، وتجبر بعضاً منهم على مراجعة االستخبارات والمكوث 

 زع بيانات مشبوهة تقلّل من شأن المقاومة الشعبيةتوكما أنها لساعات يتعرضون خاللها للتهديد والوعيد، 
  . وتهدد من يقومون بتنظيم هذه الفعاليات بالقتل،وتحطّ من دور المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين

  17/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  سجون االحتالل في عاما 15الى القفص الذهبي بعد ... صالح العاروري: تحقيق .36
 عاما من السجن وراء قضبان صدئة في اقسام العـزل فـي الـسجون               15بعد  :  يونس  محمد -رام اهللا   

هو يشير في هذا    و .االسرائيلية، انتقل صالح العاروي أمس للعيش وراء القضبان الذهبية لقفص الزوجية          
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ـ           خطيبتهانه حاول ان ينهي ارتباطه مع       السياق إلى    ا  عندما وجد نفسه في دائرة اعتقال ال تنتهي، اال انه
خالل فتـرة   وقد التحقت هي    . رفضت عرضه وابدت تمسكها به حتى لو بقي طيلة حياته وراء القضبان           

 .غيابه الطويلة بجامعة النجاح في نابلس، وتخرجت وعملت معلمة للشريعة االسالمية في مدرسة القرية             
لشفافية تجاه االعتقال   رؤية انسانية بالغة الحساسية وا    ى العاروري   كونت سنوات االعتقال الطويلة لد    قد  و

والسجن، فهو يرى ان االنسان لم يخلق ليكون أسيرا، الن السجن مناقض للصفة االنسانية، مشيرا الـى                 
.  من دون ان تفكر اسرائيل فـي اطالقهـم         ،اسرى امضوا اكثر من ثالثين عاما في السجون االسرائيلية        

ة، ومن يســجن البشر، يجرد نفسه من       السجن عقوبة قاسية ال تحتملها الطــبيعة البشري       أن   ويضيف
 11 الـى     يصل  عدد االسرى الفلسطينيين في السجون االسرائيلية       يشار في هذا السياق إلى أن      .االنسانية

اسرائيل زادت في العام االخير من وتيـرة        مع االشارة أيضا إلى أن      .  امرأة 120 طفال و  280الفا، بينهم   
 42 هم مـن بيـن    ، فلسطيني 1600اعلنت مؤسسات اسرائيلية    ما  حيث اعتقل بحسب     ،اعتقال الفلسطينيين 

ويقول العاروي ان السلطات االسرائيلية تزيد من وتيرة قمعها لالسرى، لكـن             .نائبا غالبيتهم من حماس   
ويوضح انه سيحمل قـضية زمالئـه       . االسرى يردون على ذلك بالمزيد من الوحدة والتالحم والصمود        

ويروي كم تألم عندما قرأ خبرا يفيد ان األمين العام لالمم المتحـدة بكـى               . االسرى الى كل انحاء العالم    
ـ   ي ان   كان يود   أنه وهو يستمع الى زوجة جندي اسرائيلي اسير لدى حزب اهللا، وقال            هصرخ من زنزانت

 وال احـد    ، ولهم امهات وزوجات وابناء    ، الف فلسطيني اسرى في السجون االسرائيلية      11 ان ثمة    ،قائال
  .المهميبكي آل

  17/3/2007الحياة 
  

  األسرىزيارة منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية يرصد معاناة لتقرير  .37
اصدرت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية تقريرا رصد معاناة أهالي األسرى والمعتقلين لـدى زيـارتهم               

حـتالل مـن    ابنائهم في معتقالت وسجون االحتالل االسرائيلي والتي تتفاقم جراء ما تمارسه قـوات اال             
سـلطات   وأشار إلـى أن      .اجراءات تعسفية وصارمة في انتهاك سافر لكافة االعراف والقوانين الدولية         

حصول ذوي األسرى، على تصاريح زيارة خاصة، من أجهزتها األمنية عبر الصليب            تشترط  اإلحتالل،  
أو اإلبـن أو األخ     هذه التصاريح تمنع في حاالت واسـعة عـن األب أو األم             علما أن   األحمر الدولي،   

كما أنه  .  إثنان غالباً  إالفي كل زيارة ال يتجاوز عدد األقارب المصرح لهم           فضال عن أن     . ألسباب أمنية 
ذكـر ان إدارات الـسجون تتبـع    و. في حاالت يتم المنع من الزيارة بالرغم من إمتالك الزائر للتصريح  

حاالت كثيرة، وتجبرهم على خلع مالبـسهم،       سياسة التفتيش بحق األسرى وذويهم قبل وبعد الزيارة في          
 ان السلطات اإلسرائيلية تلجا ضمن سياسة       ايضاوذكر   .وسط سيل من اإلهانات والشتائم والكلمات النابية      

تلجأ إدارة السجن لمنع    كما  . العقاب الجماعي، لمنع زيارات األسرى بحق محافظات كاملة، ولمدد طويلة         
  .قابي لهمبعض األسرى من الزيارة كإجراء ع

  16/3/2007 48عرب
  

   خسارة مليون دوالر يوميا    ةالمنطار يكبد الزراعة الفلسطينيمعبر إغالق  .38
، أن إغالق معبر     الفلسطينية أكد مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة        : جهاد القواسمي  -غزة  

ميا، مشيرا إلى أن مواصلة إغالقه      المنطار التجاري يُكبد القطاع الزراعي خسارة تقدر بمليون دوالر يو         
 أن يكون هذا اإلغالق بأيد      في حين أنه أسف   . تضاعف من معاناة المزارعين وتعرقل تصدير منتوجاتهم      

فلسطينية، بعد أن كان االحتالل يتعمد إغالقه بشكل متكرر من أجل التضييق على المزارعين والتجـار                
تراضات ال يجوز أن تكون بهذه الطريقة التي تتعطل فيها          الفلسطينيين، الفتا إلى أن أي احتجاجات أو اع       
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ناشد الرئاسة الفلسطينية وضع حل جذري لكل مـا يجـري علـى             من جهة أخرى    و. مصالح المواطنين 
  . هامعبر، على اعتبار أن المسؤولية المباشرة على المعابر الفلسطينية تقع على عاتقالأرض 

  17/3/2007الشرق القطرية 
  

  إلى مواقع التراث العالميينضمان والتل األثري في مدخل تل السبع طريق العطور  .39
 كيلومتر مـن عمـان      240متد على مسافة    المدرب العطور   ب منظمة اليونسكو    ترفتُأع: سلمان ابو عبيد  

فيما من المقرر أن يعلن عن تل السبع أنـه         .واليمن وحتى النقب وشواطىء غزة بأنّه موقع تراٍث عالمي        
  .الميموقع تراث ع

  15/3/2007صوت الحق والحرية 
  

  أحزاب األردن تشكو حكومة البخيت .40
يتردد في الشارع األردني أنباء مفادها ان العديد من األحزاب األردنية ستبادر : عامر الحنتولي-الكويت

ة الى مقاطعة االنتخابات البرلمانية المزمع عقدها خالل العام الجاري، في حال لم تصدر الحكومة األردني
وقالت مصادر سياسية أردنية إن عددا من قادة األحزاب األردنية ينوون رفع . قانون انتخابات جديد

شكوى ضد رئيس الوزراء األردني معروف البخيت الى العاهل االردني عبداهللا الثاني في رسالة 
زاب األردنية في وتنتقد األح. باسم عوض اهللا، خالل اليومين المقبلين. يسلمونها لمدير مكتبه الخاص د

رسالتها الى العاهل األردني تجاهل وزارة البخيت بعبثية إنشاء قوانين ناظمة ومطلقة للحريات في 
  .األردن، خاصة في اطار قانوني األحزاب واإلنتخابات

  17/3/2007موقع ايالف 
  

  غداً جديدةحكومة لبنانية: ليبانون فايلموقع  .41
تروني معلومات وصفها بالخاصة تحدث فيها عن رسـالة حملهـا           أورد موقع ليبانون فايل اإللك    : بيروت

داوود الصايغ مبعوث رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري الى البطريـرك المـاروني نـصر اهللا                 
كمـا  . صفير، أمس، تضمنت اسماء التشكيلة الحكومية الجديدة التي قد ترى النور بدءاً من يوم غد األحد               

 التلفزيونية اللبنانية عـن     "ان.بي.ان"ونقلت محطة   . ة الحكومية وتوزيع الحقائب   تطرق الموقع الى الصيغ   
مصادر مطلعة أن السفير السعودي في لبنان تمنى على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المشاركة في الوفد                

   .اللبناني الى القمة العربية برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود
  17/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   سيكون له تداعيات على الحكومة اللبنانيةتقرير فينوغراد: تقرير دبلوماسي .42

كشف تقرير دبلوماسي وصل الى بيروت في الساعات القليلة الماضية انه من الضروري انتظار صدور 
وقالت المعلومات التي تسربت الى العواصم األوروبية،  .يوليو/ تقرير لجنة فينوغراد عن حرب تموز

ن للتقرير تداعيات كبيرة وتحديداً في القسم الذي يتناول اداء الحكومة اللبنانية او بعض انه سيكو
اعضائها، على خلفية االعترافات التي ادلى بها رئيس الحكومة اإلسرائيلية والروايات التي قدمها، 

   . الماضييوليو/ وتحديداً عن المرحلة التي واكبت العدوان على لبنان في تموز
  17/3/2007اللبنانية األخبار 
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  والمعارضة تنتظر الثلث الضامن.. لقاء خامس بين بري والحريري .43
عقد امس اللقاء الخامس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل المستقبل النائب سـعد                : بيروت

ونفت مصادر قريبة من الحريري امس كالماً نقل عن بري مفاده انه تـم انجـاز موضـوع                  . الحريري
واوضحت مـصادر بـري     . "غير واقعي وال يفيد فرص الحل     "لمحكمة الدولية، واصفة هذا الكالم بانه       ا

للشرق االوسط انه قصد بكالمه ان االتفاق تم على االجراءات بعد االتفاق عليها لجهة سحب المـشروع                 
جنة مشتركة من   من الجريدة الرسمية واعادته وفق االصول الدستورية، فيذهب الى الحكومة بينما تكون ل            

الطرفين انجزت المالحظات حوله القراره كامال وارساله الى رئيس الجمهورية لتوقيعه ثم الى مجلـس               
واكدت  .، متوقعة انجاز العملية خالل اسبوعين على االكثر       "خط عسكري "النواب حيث يمرره بري عبر      

المحكمة الدولية قبل الحـصول  المصادر ان المعارضة لن تكشف اوراقها في ما يتعلق بالمالحظات على        
مشيرة الى ان بري واالمين العام لحـزب        . 30 وزيراً من اصل     11على اقرار بمبدأ اعطاء المعارضة      

اهللا السيد حسن نصر اهللا لم يلتقيا بعد للبحث في المالحظات على المحكمة وتوحيد هـذه المالحظـات،                  
طلوبة لن تطال جوهر المحكمة وانه ابلغه انـه         كاشفة ان بري شدد امام الحريري على ان التعديالت الم         

  .لن يقبل بالمس بأي من البنود التي تؤدي الى معرفة الحقيقة
  17/3/2007الشرق األوسط 

  
  مهنئاًالسنيورة اتصل بعباس وهنية  .44

اتصل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ليل اول من امس هاتفيا برئيس السلطة الفلـسطينية محمـود      
 الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية مهنئاً اياهما بتشكيل الحكومـة الفلـسطينية وعـرض              عباس، ورئيس 

  .معهما التطورات في لبنان والمنطقة
  17/3/2007النهار 

  
  بري مفوض من المعارضة فيما اآلخرون غير قادرين على االتفاق: نصر اهللا .45

إن :  اللقاء بحسب بيان للرابطـة     ذكر، و زار االمين العام لحزب اهللا    ،  أعلنت رابطة الشغيلة أن وفداً منها     
السيد نصراهللا أكد أن الرئيس بري مفوض من قبل المعارضة وقيادتها، وهو يبذل كل جهد ومـستطاع،                 
فيما يظهر في المقابل أن الفريق اآلخر غير قادر على االتفاق فيما بينه، وال يعطـي تفويـضاً للنائـب                    

 عن رغبة عنـد بعـض       ةتوافق، وإطالة وقت التفاوض ناتج    الحريري األمر الذي يفسر تأخير إعالن ال      
الفريق اآلخر للتعطيل، وإفشال جهود السعودية وإيران، وتالياً اإلساءة المقصودة لشخص الملك عبـد اهللا               

  . الذي أبدى حرصاً كبيراً
  17/3/2007السفير 

  
  لحود يرفض انضمام السنيورة لوفد القمة العربية .46

صطحاب فؤاد السنيورة معه الد إميل لحود إنه ال يزال على موقفه الرافض قال رئيس الجمهورية العما
وكرر القول إن الحل . إلى القمة العربية في عداد الوفد اللبناني، ألن حكومته فاقدة الشرعية الدستورية

ته الوحيد لهذا األمر هو أن يعلن السنيورة استقالته، فيصبح في اإلمكان عندها أن ينضم إلى الوفد بصف
   .وأضاف أنه أبلغ إلى الجانب السعودي هذا الموقف. رئيس حكومة مستقيلة

  17/3/2007األخبار اللبنانية 
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  في لبنانفضل اهللا ال يرى حالً نهائيا .47
أبدى العالمة السيد محمد حسين فضل اهللا تشاؤمه من إمكان حل األزمة السياسية اللبنانية بشكل               : بيروت

من بازار الضغوط اإلقليمية والدولية عليه، واذ رأى ان الجدل بين المعارضـة             نهائي ودائم يخرج لبنان     
 حول المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء االسبق             يدور والمواالة ال يزال  

رفيق الحريري وشروطها المتباينة إلبقائها على نظامها الرسمي، أو لتعـديلها الخراجهـا مـن نطـاق                 
   .سييسالت

  17/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  فرنسا تدعم إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى الحدود اللبنانية السورية .48
 أعربت فرنسا عن دعمها لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية ورئيـسها القاضـي              : ميشال أبونجم  -باريس

ـ    / البلجيكي سيرج براميرتز لما بعد شهر يونيو       ب بـذلك الحكومـة اللبنانيـة       حزيران المقبل مثلما تطال
كذلك تبنت باريس الفكرة التي اقترحها أمين عام األمـم المتحـدة والقاضـية              . ويقترحه براميرتز نفسه  

بإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بخصوص عمليات الرقابة على الحدود اللبنانيـة الـسورية لمنـع                
  .استمرار تهريب السالح إلى لبنان

  17/3/2007الشرق األوسط 
  

   الحريريلبنان يتسلم تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال .49
تسلم النائب العام في لبنان القاضي سعيد ميرزا أمس من نائب القاضي البلجيكي سيرج براميرتس رئيس                
لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري نسخة عن تقرير اللجنة الفـصلي، الـذي أشـاد                  

 السوري المرضي، وحل القضايا العالقة مع الدول العشر، واستبعد فرضـية أن يكـون               بمستوى التعاون 
احمد ابوعدس هو المفجر الذي اغتال الحريري بل إن أدلة جديدة تشير إلى االنتحاري عـاش أعوامـه                  

 شخصاً يجب مقابلتهم وأنها سوف تجـري        250وختمت اللجنة أنه تم تحديد نحو       . األخيرة في بيئة ريفية   
  . منهم خالل األشهر الثالثة المقبلة50بالت مع مقا

   17/3/2007البيان اإلماراتية 
  

   اللبناني شاحنة للجيش100 تقدمهولندا .50
استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة أمس، سفير هولندا في لبنان جيـرار فـان                   

 شـاحنة عـسكرية     100عالن عن تقديم بالده     ايبن، وتناول البحث سبل التعاون بين جيشي البلدين واال        
  .هولندية الصنع كهبة للجيش اللبناني

  17/3/2007المستقبل 
 

  العرب يدعمون حكومة الوحدة واذا كانت إسرائيل ال تقبلها فهي حرة: موسى .51
حض األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الحكومات العربية على مطالبة دول العالم : القاهرة
مل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووقف الحصار بكل أنواعه ضد الشعب الفلسطيني، بالتعا

وقال موسى في . موضحاً أن الموقف العربي واضح من حكومة الوحدة وهو أن نتعاون معها وندعمها
 إذا كانت هذه الحكومة ال تجد قبوالً لدى إسرائيل فهي حرة، وإذا كانت هناك: "تصريحات له، أمس،

وشدد في تصريحات ". دعوة إسرائيلية إلى التطبيع قبل السالم، فإننا لن نرد على ذلك ألننا لم نسمعه
لوكالة أنباء الشرق األوسط المصرية على أن القمة ستتخذ مواقف وقرارات ومواقف محددة تجاه القضايا 
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 أو لبنان أو سورية أو السياسية المعروضة عليها، سواء بالنسبة الى القضية الفلسطينية أو العراق
  .وأكد مجددا أنه ال يوجد تغير في المبادرة العربية للسالم. السودان أو الصومال

  17/3/2007الحياة 
   

  اتصال بريطانيا بوزراء فلسطينيين من غير حماس موقف سلبي: موسى .52
بعدم اجراء وصف عمرو موسى االمين لجامعة الدول العربية، يوم الجمعة، الموقف البريطاني : تونس

اتصاالت دبلوماسية اال مع وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ال ينتمون لحركة المقاومة 
وقال موسى الذي يزور تونس لحضور مؤتمر برلماني . االسالمية حماس بانه موقف سلبي جدا

اعتقد انه : "ل موسىوقا". اذا صح هذا الموقف البريطاني فأنا اقول انه موقف سلبي جدا: "اورومتوسطي
". ال يوجد االن اي مبرر للحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين او لتوجيعهم واستمرار معاقبتهم

وقال دبلوماسيون أوروبيون، يوم الجمعة، . وتريد حماس من الغرب أن يقبل الحكومة الفلسطينية بالكامل
اتصاالت دبلوماسية مع وزراء حكومة إن بريطانيا على خالف الموقف االسرائيلي ستسمح باجراء 

الوحدة الوطنية الفلسطينية الذين ال ينتمون لحماس لكنها ستواصل رفض التعامل مع االعضاء المنتمين 
واحتج االمين العام للجامعة العربية على موقف اسرائيل بعدم االعتراف بحكومة . للحركة االسالمية

ائيلي الذي من صالحه ان تكون الفرقة بين الفلسطينيين نحن نحتج على الموقف االسر: "الوحدة وقال
  ".دائمة

  16/3/2007رويترز 
   

  عطية اهللا عبدالرحمن الليبي يتهم حماس بالتلبيس .53
وجه ضابط اإلتصال في تنظيم القاعدة عطية اهللا عبدالرحمن الليبي رسالة عبر :  وسيم الدندشي-الرياض

دة، تعليقًا منه على خطاب الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أحد المنتديات التي يستخدمها تنظيم القاع
الدكتور أيمن الظواهري، محذًرا من المزالق الخطرة التي إنزلقت إليها حركة حماس وبيان خطئها في 
دخولها ما يسمى باللعبة السياسية وتولّي الحكومة في ظل نظام السلطة المرتدة، مضيفاً أن ما تردده 

ها قدمت وال زالت تقدم شهداًء من أعضائها، فإن هذا الكالم وإن كان فيه بعض حماس باستمرار، أن
ألن الكثير من الشهداء ممن تقدمهم حماس، ليسوا . الحق، ففيه بإزائه قدر ال بأس به من التلبيس

  .بالضرورة موافقين على ما ننتقده من انحراف الحركة وضاللها، وال مؤيدين لها فيه
  16/3/2007موقع ايالف 

  
  البحرين ترحب باإلعالن عن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية .54

رحبت مملكة البحرين بإعالن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أعلن عنها، يوم أمس 
األول، إسماعيل هنية رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية جاء ذلك في تصريح  للشيخ خالد بن 

ودعا الوزير المجتمع الدولي واللجنة . يفة وزير الخارجية لوكالة أنباء البحرينأحمد بن محمد آل خل
الرباعية الدولية على وجه الخصوص، الى التعامل بايجابية مع هذه الحكومة ودعمها وإنهاء الحصار 
المفروض عليها وكافة أشكال المقاطعة ليتمكن الشعب الفلسطيني من العودة إلى حياته الطبيعية 

كما دعا كافة الفصائل الفلسطينية إلى توحيد جهودها . نطالق نحو تحقيق التنمية واالستقرار والسالمواال
لتحقيق األهداف التي يصبوا إليها الشعب الفلسطيني إلقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها 

  .القدس الشريف
  17/3/2007األيام البحرينية 
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  صريين بالرصاصبن إليعازر قتل أسرى حرب م .55
، امس، أن جنديا مصريا سابقا يدعى أمين عبدالرحمن، اتهم وزير "جالف نيوز"ذكرت صحيفة : القاهرة

البنية التحتية االسرائيلي بنيامين بن إليعازر بقتل اثنين من سجناء الحرب  المصريين أثناء حرب عام 
  . ، لغضبه من أنهما شربا الماء دون إذن منه1967

  17/3/2007رينية األيام البح
  

  حزب تونسي معارض يستنكر مشاركة اسرائيليين بمؤتمر بتونس .56
عبر حزب تونسي معارض، يوم الجمعة، عن استنكاره الشديد لزيارة وفد من الكنيست : تونس

شارك في أعمال اليوم . االسرائيلي للمشاركة في مؤتمر برلماني اورومتوسطي يستمر يومين بتونس
ثالثة للمجلس البرلماني االورومتوسطي وفد من الكنيست االسرائيلي يضم اربعة نواب االول من الدورة ال

وقال الحزب . برئاسة رئيس الكنيست والمتحدث باسمه ماجالي وهبة وعشرة مسؤولين اخرين
ان استضافة : "واضاف. الديمقراطي التقدمي المعارض انه يستنكر بشدة هذه الزيارة التطبيعية الجديدة

 دولية ال يمكن ان تشكل ذريعة للمضي في مسار معاكس للمشاعر الشعبية ومناقض اللتزامات مؤتمرات
:" وقال بيان الحزب الموقع من قبل االمين العام للحزب مية الجريبي أنه". تونس تجاه القضية الفسطينية

ويعبر . بلوماسيةيجدد رفضه لمحاوالت الحكومة المعلنة والخفية الرامية الحياء اتفاق اقامة عالقات د
عن استغرابه لفتح ابواب البالد على مصراعيها للصهاينة الذين يغتصبون االراضي العربية ويرتكبون 

  ".المجازر
  16/3/2007رويترز 

  
  "الرباعية"القاهرة مرشحة الستضافة اجتماع  .57

ة الخارجية آذار الجاري، تبدأ وزير/  مارس28عشية انعقاد القمة العربية في الرياض يوم : القاهرة
األمريكية كوندوليزا رايس زيارتها الرابعة للمنطقة في غضون خمسة أشهر لدفع المفاوضات 

االسرائيلية وعقد لقاء ثالثي بين رئيس وزراء اسرائيل ايهود أولمرت والرئيس الفلسطيني -الفلسطينية
جية أربع الدول محمود عباس بحضورها للمرة الثانية في غضون شهر قبل أن تلتقي مع وزراء خار

 ساعة من انطالق القمة لبحث ملفين رئيسيين 48باألقصر قبل ) 2+6(الخليجية الست ومصر واألردن 
وقال مصدر دبلوماسي مصري ان اللقاء الخماسي باألقصر لن . هما عملية التسوية والوضع في العراق

 ومرجعية مدريد وحقوق الشعب يبحث تعديل المبادرة العربية، فالمبادرة تستند الى الشرعية الدولية
في غضون ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن مبعوث السكرتير العام لألمم . الفلسطيني غير القابلة للتصرف

زار القاهرة، قبل يومين، والتقى عددا من المسؤولين ) ألفارو دي سوتو(المتحدة في عملية السالم 
القاهرة مرشحة (باعية المنتظر عقده بالمنطقة المصريين في اطار االعداد لالجتماع المقبل للجنة الر

الشهر المقبل على المستوى الوزاري، وكذلك لالعداد لزيارة السكرتير العام بان كي مون ) الستضافته
  .للقاهرة، يوم الجمعة المقبل، والتي سيبحث خاللها مع الرئيس حسني مبارك تطورات عملية السالم

  17/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لي سيناء يطالبون بإزالة النصب التذكارية اإلسرائيلية من مدائنهمأها .58
تظاهر نحو ألف مصري من أبناء محافظة شمال سيناء المصري، أمس عقب :  يسري محمد-العريش

حزيران عام / صالة الجمعة، احتجاجا على المذابح اإلسرائيلية لألسرى المصريين عقب حرب يونيو
وطالب المتظاهرون بإزالة النصب . ئقي بثه التلفزيون اإلسرائيلي أخيرا، التي سجلها فيلم وثا1967

التذكارية اإلسرائيلية من مدائن سيناء واستبدالها بنصب للشهداء المصريين، فيما طوقت سيارات الشرطة 
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 يوليو، بينما تجمع 26 يوليو و23 متر بشارعي 300المتظاهرين، الذين لم يتمكنوا من السير سوى 
  . فى ميدان الساداتالعشرات

  17/3/2007 الشرق األوسط 
  

  لست مرشح إسرائيل وال أخافها: أحمد ولد داداه .59
قال المرشح المتأهل للدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية في موريتانيا، أحمد :  محمد حيدرة-نواكشوط

. ه المصلحة العامة للبالدولد داداه، ان العالقات مع إسرائيل ستتم معالجتها في حال فوزه وفق ما تملي
وأضاف ولد داداه، مساء اول من امس، إن سؤال العالقات مع إسرائيل يطرح عليه في كل مرة، رغم 
. إدراك الكل أن موقف حزبه واضح من هذه العالقة، ثم إنه ال يخاف الكيان الصهيوني، وليس مرشحها

مي، الذي قرر دعمه في الدورة الثانية من وأكد ولد داداه خالل مؤتمر صحافي مشترك مع التيار اإلسال
االنتخابات، إن الترخيص ألي حزب بما فيه ذو التوجه االسالمي ال يحتاج الى موافقة الدولة، مضيفا أن 
المجتمع الموريتاني مجتمع مسلم، وأن ما يحاوله البعض من وصف التيار اإلسالمي بالتطرف أمر ال 

  .سالميين في النضال من أجل التغيير واإلصالح في البالديستند إلى أي دليل، مثمنا جهود اإل
  17/3/2007الشرق األوسط 

  
   تشكيل حكومة الوحدةىالوفد األمني المصري يهنىء أبومازن وهنية عل .60

 يلتقي الوفد األمني المصري رفيع المستوي الموجود في األراضي الفلسطين،  : اشرف أبوالهول-غز
 ورئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية لتقديم  )  أبومازن ( ني محمود عباساليوم، بكل من الرئيس الفلسطي

  .  التهنئة لهما وللشعب الفلسطيني علي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
  17/3/2007األهرام المصرية 

  
  الواليات المتحدة لن تعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة .61

ذكر البيت األبيض، أمس، أن الواليات المتحدة لن تعتـرف بالحكومـة الفلـسطينية              : ا.ب. د -واشنطن  
الجديدة إال بعد أن تستجيب للمطالب الدولية حيث يجب أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف ضـد الدولـة                  

كومـة ال  لن نتفاوض بـشكل مباشـر مـع ح   : "وقال توني سنو المتحدث باسم البيت األبيض     .  اليهودية
وذكرت الخارجية األميركية أنها لن تصدر حكماً علـى مـسار العالقـات             ". تستجيب لشروط الرباعية  

  .األميركية مع الحكومة الفلسطينية حتى تتضح مواقفها
    2/3/2007األيام الفلسطينية 

  
   االتصال مع وزير المالية الفلسطيني الجديدامريكا منفتحة على .62

ل مسؤول امريكي يوم الجمعة ان الواليات المتحدة قررت ان تتـرك البـاب              قا:  ارشاد محمد  -واشنطن  
مفتوحا لبعض االتصال مع وزير المالية الفلسطيني المرشح حتى اذا تقاعست الحكومـة التـي يعتـزم                 

وتمثل الرغبة فـي الحفـاظ      . االنضمام اليها عن االعتراف باسرائيل ونبذ العنف واحترام اتفاقات السالم         
ا االتصال مع سالم فياض وهو اقتصادي مدعوم من الغرب تحوال في نهج الواليات المتحدة               على مثل هذ  

  .التي ترددت في التعامل مع اعضاء في اي حكومة تقودها حماس النها تعتبر الحركة منظمة ارهابية
  16/3/2007رويترز 
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  أوروبا تتعامل مع الوزراء غير الحمساويين .63
أن مسؤوالً بريطانياً المح لأليام الى ان بريطانيـا سـتتعامل مـع              2/3/2007 األيام الفلسطينية    ذكرت

الوزراء الذين هم من خارج حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية إال انه اكد ان القرار االخير بهـذا                   
وقال ناطق بلـسان القنـصلية      . الشأن سيتخذ في اطار االتحاد االوروبي ومع الشركاء الدوليين االخرين         

مبدئياً سيكون من االسهل ان نتعامل مع اعـضاء الحكومـة الـذين             : "انية العامة في القدس لأليام    البريط
واكد ". يريدون بشكل واضح ان يطبق حل الدولتين، دولة فلسطينية تعيش بسالم الى جانب دولة اسرائيل              

ـ          "الناطق البريطاني ان بريطانيا      اس لتحقيـق   ترحب بالجهود المستمرة المبذولة من قبـل الـرئيس عب
المصالحة بين الفلسطينيين وان تشكيل حكومة جديدة هو خطوة ايجابية كما اننا نرحب ايضا بالجهد الذي                

االن نحـن ننتظـر اداء الحكومـة        : "وأضاف". بذلته السعودية والشركاء االقليميون لتحقيق هذا االتفاق      
سطيني ونحن سنحكم على الحكومة الجديدة      الجديدة اليمين الدستورية وبياناتها امام المجلس التشريعي الفل       

كما قلنا منذ البداية اننا مستعدون ألن نتعامل مع اية حكومة على            : وتابع". حسب ادائها وسنرد طبقا لذلك    
نحن .. اساس مبادئ اللجنة الرباعية وأولويتنا اآلن هي ان نرى كيف من الممكن ان نتعامل مع الحكومة               

  ." الدوليين حالياوضوع مع شركائنانبحث هذا الـم
قـال  و ،سارعت حماس إلى الرد علـى الموقـف البريطـاني         : 17/3/2007 األخبار اللبنانية    وجاء في 

نحـن  . المتحدث باسمها إسماعيل رضوان إن حماس ترفض التعامل بانتقائية مع وزراء حكومة الوحدة            
  .”كومة المقبلةندعو بريطانيا وكل الدول األوروبية إلى إعادة النظر في عالقتها مع الح

من جهة ثانية، ستسعى دول االتحاد االوروبي للبدء بتحويل جزء كبير من مساعداتها عبر وزير المالية                
. فياض، وستنسق معه موضوع آلية الدعم المؤقتة التي تقدم من خاللها مساعدات للمـوظفين ولالغاثـة               

 اوروبية اخرى لبحث آليات تحويـل       ويتوقع ان تتم دعوة فياض للقيام بزيارات قريبا لبروكسل وعواصم         
  .المساعدات

  
  تعليقات أوروبية حول حكومة الوحدة .64

أكد وزير الخارجية االسباني ميجل أنخل موراتينوس أن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة يعـد               
تبره عقب التوقيع على اتفاق مكة في الثامن من شباط الماضي الذي اع           " خطوة طيبة في االتجاه الصحيح    "

الحكومـة  "وأعرب وزير الخارجية عن ثقته في أن        . موراتينوس آلية جديدة موجهة للقضاء على العنف      
وأضاف ". الفلسطينية الجديدة ستدرج ضمن برنامجها وسياستها كافة المبادئ التي أقرها المجتمع الدولي           

حكومة الفلـسطينية احترامهـا     في هذا السياق سيكون أمرا إيجابيا للغاية أن تعلن ال         : "المسؤول االسباني 
للقرارات الدولية واالتفاقات السابقة التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى اعترافها بزعامة             
الرئيس محمود عباس ليقود المفاوضات مع إسرائيل بغية التوصل إلى حل نهائي يرتكز على فكرة إقامة                

  ".إلى جنب في سالمدولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا 
وفي روما، أعرب ماسيمو داليما نائب رئيس الوزراء االيطالي ووزير الخارجية فـي خطـاب أرسـله                 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شعوره بالرضى عن أنباء تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا أن إيطاليا               

كومة الفلسطينية للعمل على وضـع      ودعا داليما الح  . ستعمل على تعزيز عملية السالم في الشرق االوسط       
كما طالـب حركـة     .  بما فيها إطالق صواريخ قسام وتهريب االسلحة في غزة        " لكل أشكال العنف  "حد  

حماس باالفراج عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت الذي خطفه متشددون فلـسطينيون فـي الخـامس                
  . الماضييونيو/ والعشرين من حزيران

 باسم الخارجية االلمانية، أمس، عن أمل بالده أن يؤدي تشكيل حكومة الوحدة             وفي برلين، أعرب متحدث   
إن : وقال ينز بلوتنر  . الوطنية الفلسطينية الجديدة إلى إنهاء موجة االقتتال الداخلي في الشارع الفلسطيني          

رنـامج  الحكومة االلمانية تنتظر االنتهاء من إجراءات تنصيب الحكومة الفلـسطينية الجديـدة لتـرى الب              
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وأشار إلى أن ألمانيا واالتحاد االوروبي سيقيمان بدقة الوضع عند معرفـة تلـك              . السياسي الذي ستتبعه  
  .التفاصيل

  2/3/2007األيام الفلسطينية 
  

  الحكومة الفلسطينية الجديدة قد تتيح الخروج من المأزق الراهن: فرنسا .65
لعام لالمم المتحدة واعتبر، مـساء اول امـس         التقى رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان االمين ا        

الخميس في نيويورك، ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يمكن ان يتيح الخروج من المـأزق                
وقال هذا يفتح الباب امام آفاق جديـدة        . الراهن الذي وصلت اليه عملية السالم بين اسرائيل والفلسطينيين        

ه الفرصة وذلك بالطبع في اطار مبادىء محددة تماما سبق التأكيد عليهـا             ونأمل بأن تتم االستفادة من هذ     
  . وهي التخلي عن العنف وموافقة تامة على دعم قرارات االمم المتحدة واالعتراف بإسرائيل

  17/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  المجتمع الدولي يدعو إلى قبول حكومة الوحدة الفلسطينية .66
لواليات المتحدة واالتحاد األوروبي إلى قبول األمر الواقع والتعامل مـع           دعت روسيا ا  :  بروكسل -غزة  

حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أعلن تشكيلها أمس بعد فترة مداوالت مطولة بـين حركـة فـتح                  
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كـامنين إن بـالده              . وحركة حماس 
مة الوحدة التي تشكلت من كافة الفصائل الفلسطينية، وأشار البيان إلى أن على دول العـالم                ترحب بحكو 
  . التعامل معها

  17/3/2007الشرق األوسط 
  

 اخلف انشقاقا بالمواقف بين اميركا واوروبتحكومة الوحدة الوطنية : واشنطن بوست .67
تضم وزراء من حركة حمـاس       ذكرت صحيفة الواشنطن بوست ان تشكيل حكومة فلسطينية          -واشنطن  

سيزيد من تعقيد جهود وزيرة الخارجية االميركية كونداليزا رايس العادة احيـاء جهـود الـسالم فـي                  
وقال محللون متخصصون بشؤون الشرق االوسط ان الحكومة الجديـدة قـد زادت الـشكوك               . المنطقة

وكشفت انشقاقات في الـرأي بـين       االسرائيلية حول التزام العرب بعملية السالم، خاصة دور السعودية،          
الواليات المتحدة واوروبا حول كيفية التعامل مع مسؤولين فلسطينيين مرموقين قرروا االنـضمام الـى               

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تعود رايس إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية هذا              .الحكومة الجديدة 
هر، بهدف حث جامعة الدول العربيـة علـى تأكيـد        الشهر في زيارة هي الخامسة في أقل من خمسة أش         

كما نقلت الصحيفة عن مارتن إنديك، وهو مـدير          .التزامها بمبادرة السالم التي قدمتها قبل خمسة أعوام       
 لسياسات الشرق األوسط في معهد بروكينغز، قوله إن إدارة بوش تفضل أن تفصل بـين                "سابان"مركز  

خليط الذي تراه في حكومة الوحدة الوطنيـة حاليـاً، وأضـاف أن             عباس وحماس بدالً من التعامل مع ال      
. سياستهم المفضلة هي إما تجاهل الحكومة الفلسطينية الجديدة أو القيام بكل ما يمكن من أجل إضـعافها                

إنها مسألة صعبة جدا، لكن ينبغـي أن        : غير أنه أثنى في الوقت نفسه على رايس بسبب تصميمها، وقال          
  .من أجل المحاولةنكن لها التقدير 

  17/3/2007القدس الفلسطينية 
  

  االمم المتحدة منزعجة من االساءة لمعتقلين فلسطينيين .68
أعلنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة، امس، عن انزعاجها من            :  د ب أ   -جنيف  

وقالت المنظمة الدوليـة    .  فلسطينيين التقارير التي تشير لقيام قوات االمن العراقية بإساءة معاملة معتقلين         
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وتلقـت المفوضـية العليـا لـشؤون      . إنها علمت أن المعتقلين تعرضوا العتداءات جسدية وربما تعذيب        
الالجئين أيضا تقارير بأنه تم إجبار العديد من العائالت الفلسطينية على إعطاء بعض من أفـراد قـوات                  

  .ماية أولئك المحتجزين من التعرض للتعذيب أو التشويهاالمن العراقية آالف الدوالرات االمريكية لح
  17/3/2007الدستور 

  
 برز المعوقات أمام تطور المنشآت التجارية الفلسطينيةيالبنك الدولي  .69

أكد البنك الدولي أن االنكماش، والقيود على إمكانية الوصول إلى السوق، وانعدام الحركة الحرة،              : القدس
 نمو المنشآت التجارية الفلسطينية، محدداً ثالثة مجاالت رئيسية تحتـاج إلـى             هي العقبات األساسية أمام   

ثانيـاً،  . أوالً، استعادة حرية الحركة وإمكانية الوصـول      : معالجة من أجل مساعدة القطاع الخاص وهي      
  .ثالثاً، االستمرار في قياس وتحسين المناخ االستثماري. تطوير قدرات المنشآت التجارية

  2/3/2007طينية األيام الفلس
  

  زعيم االخوان المسلمين في سوريا يدعو االسد للتنحي .70
بـشار االسـد للتنحـي       في سـوريا،     دعا زعيم جماعة االخوان المسلمين المحظورة     : امل خان  - لندن

 قائال ان المعارضة ستلجأ للعصيان المـدني اذا لـم تجـر اصـالحات               ،والسماح باجراء انتخابات حرة   
ذكر أن أحزاب المعارضة ستقاطع االنتخابات البرلمانيـة المزمـع اجراؤهـا             كما   .ديمقراطية في البالد  

رفض ذكر  من جهة أخرى    و . والتي يعتبرها السوريون على نطاق واسع انتخابات صورية        ،الشهر المقبل 
لكنه قال ان هناك حالة من عدم       . تفاصيل عن مدى الدعم الذي تلقاه الجماعة خوفا على سالمة أنصارها          

  . وان السوريين سيتحركون ضد النظام اذا ساندهم المجتمع الدولي،ا في الجيش والمخابراتالرض
  16/3/2007رويترز 

  
 الستثمار في العراقلمسؤول في البنتاغون يدعو االسرائيليين  .71

شجع مسؤول في وزارة الدفاع االمريكي أمس االسرائيليين على ضخ استثمارات في  :جوزيف حرب
  . المنهاراالقتصاد العراقي

  17/3/2007عكاظ 
  

  فتح االسالم ليست تابعة ألي تنظيم وديننا يحرم قتل المدنيين: شاكر العبسي .72
شكل الكشف عن الموقوفين المتهمين بتفجير حافلتي عين علق في بداية االسبوع الجاري صدمة للبنانيين               

 أعلى سلطة سياسية في البالد      .بقدر ما كانت الصدمة ايجابية، كان الذهول كبيرا       . على اكثر من مستوى   
 –اعـالن   . تعلن على المأل وضع يدها على اخطر القضايا التي تشغل اللبنانيين منذ اكثر مـن عـامين                

صدمة ينتظر الرأي العام منذ عشرات االشهر بما هو امر من الصبر، علها تكون البداية، وعّل البدايـة                  
هـذا مـا ينتظـره      . لحرام واالحزان واالالم والدموع   تكون اول نهاية تسدل الستارة على مشاهد القتل ا        

اللبنانيون منذ بدأ مسلسل سفك الدماء على الطرق مع محاولة اغتيال الوزير مروان حماده في االول من                 
: تزف البشري للبنـانيين   ) مجلس الوزراء (اعلى سلطة سياسية في البالد      . 2004 أوكتوبر/ تشرين االول 

ر الباصين في عين علق، وتبين ان الضالعين في الجريمة ينتمـون الـى              تم كشف مرتكبي جريمة تفجي    "
اثار هذا االعالن الرسمي عاصفة من الغبار الـسياسي حولـه، فانقـسمت االراء               ".حركة فتح االسالم  

على ما  " فتح االسالم "السياسية الداخلية حوله تبعا لالنتماء السياسي الموالي او المعارض، في حين ردت             
  .ظلم: ودوت الصرخة". اتهامات ملفقة في حقها بدوافع سياسية"اعتبرته 



  

  

 
 

  

            35 ص                                    663:                  العدد               17/3/2007 السبت: التاريخ

امس من اختراق سـور معقـل   : النهار"وألنه في اجابات المتهم االول قد يكمن السر االكبر، فقد تمكنت           
في مخيم البارد واستطاعت ان تحاور قائد المجموعة المتهمة بالجريمـة العقيـد الطيـار               " فتح االسالم "
االولى شاكر العبسي، على مدى ساعة ونصف ساعة بعد دردشة طويلـة            " نتفاضة فتح ا"على  " المنتفض"

الذي عكس في معظم اجاباته عـن اسـئلتنا افكـار العبـسي             " ابو سليم "مع المسؤول االعالمي للحركة     
  :هنا نص الحوار. واجاباته

فـي ظـل وجـود      ؟ ومن اوجدها وما الهدف من هذه الحركة االسالمية          "فتح االسالم " من هي حركة     *
عشرات الحركات االصولية على امتداد العالم االسالمي؟ وبماذا تمتازون عـن الحركـات االسـالمية               

  االخرى؟
قلنـا ان   .  لقد اذعنا في البيان االول خالل االعالن عن هذه الحركة، ما هي فتح االسالم ولماذا وجدت                -

ا افسد، ولترفع راية ال الـه اال اهللا فـوق           هذه حركة منهجها الكتاب والسنة، جاءت لتقيم الدين وتصلح م         
  .سماء فلسطين

  كما اثير في وسائل االعالم؟" القاعدة" هل انتم جزء من تنظيم *
انها حركة مستقلة تجعـل الكتـاب والـسنة         .  هي ال تتبع ألي نظام وال ألي تنظيم على وجه االرض           -

هللا واقامة راية ال اله اال اهللا فـوق سـماء           منهجا لها، والهدف كما اسلفت اصالح ما افسد، والدعوة الى ا          
  .فلسطين

والى كل المجاهدين في االطار االسالمية االصـولية        " القاعدة" كيف تنظر فتح االسالم اليوم الى تنظيم         *
  االخرى؟

 كل من يقاتل دفاعا عن هذه الراية، وتحت ظلها، ويقاتل اعداء اهللا الذين جاؤوا من كل حدب وصوب                   -
 هذه االمة فاحتلوا ارضها واستباحوا عرضها، كل من يقاتلهم على وجه هذه االرض هـو                ونهبوا خيرات 

  .اخ لنا
 كيف تنظرون الى اسامة بن الدن او ايمن الظواهري والى هذا النوع من القيادات االسالمية التي ترفع             *

ختلفون وايـن تلتقـون     لواء الجهاد ضد اعداء االمة؟ هل هم القدوة بالنسبة اليكم او مجرد اخوة؟ بماذا ت              
  معهم؟

 الذين يقاتلون عدونا هم اخوتنا، هؤالء الذين يقاتلون االميركيين واعداؤنا الذين جاؤوا الى هذه االرض                -
  .هذه هي نظرتنا الى كل من يقاتل وكل من احيا هذه السنة على وجه االرض. كلهم اخوة لنا

  اليوم؟" فتح االسالم" من يمول حركة *
  . المسلمون-
  كيف؟ *
  .فالذين جادوا بدمائهم ال يبخلون بأموالهم.  سواء بالتبرع او بدفع الصدقات والزكاة-
   اليس لديكم اي ارتباط بأي نظام معين في هذا العالم؟*
  . البتة-
   كيف تنظرون الى الشيعة؟ هل تكفرونهم؟*
. يحتاج الى تفـصيل طويـل      نحن االن في صدد الكالم على السياسة ال العقيدة، ألن الكالم في العقيدة               -

كل من يلتزم منهج الكتاب والسنة هـو        . وبالتالي، فال نكفر اال من كفره اهللا ورسوله       . نحن لسنا تكفيريين  
   .اخ لنا، وال نكفر احدا من اهل القبلة ممن يلتزم منهج الكتاب والسنة

سية واالمنية اعلنـت     بازاء ما حدث اخيرا من توقيفات في جريمة تفجيري عين علق، السلطات السيا             *
. انكم من يقف وراء هذه التفجيرات، فيما نفيتم بدوركم اي عالقة او معرفة لكم بالموقوفين في هذا الملف                 

لكن هناك معلومات تقول ان مفجري الباصين التقيا عندك شخصيا بعد العملية، وقد هنأتهما على نجاحها                
  قاء الذي اعقب عملية التفجير؟، ما هي حقيقة هذا الل"ابو يزن"في حضور شخص يدعى 
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حتى ان لدى اجهزة االمن عددا مـن        .  االعالن عن هذه الحركة ونحن متابعون امنيا       ذ تعلمون اننا من   -
كل من يوجد في هذا التنظيم متابع امنيا سـواء          . الصور لمعظم االخوة الموجودين معنا، ان لم يكن للكل        

ان االجهزة االمنية تعلم كل اسماء المحازبين لنـا واسـماء           وبالتالي ف . من الجهات االمنية او التنظيمات    
فليرونا صور هؤالء الموقـوفين وليقارنوهـا بكـل صـورنا      . القادة، وحتى صورنا كلها موجودة لديهم     

ونحن نعرف من يصورنا ايضا، سواء من المحيط او من الشارع،           . الموجودة لديهم والتي يعرفونها جيدا    
منذ اليـوم   . لقة حتى نخفي ان هذا منا او ليس منا        غلم نكن حركة م   . ورون وتركناهم يص  نحن نعرف هذا  

فنحن نعلم ان الكثيـر     . االول ونحن نستقبل الصحافيين والناس، وحتى من يتعاملون مع االجهزة االمنية          
ولم نوقف احدا ولم نكلم     . من الموجودين في هذا المخيم، بل ممن هم حولنا يتعاملون مع االجهزة االمنية            

فهل مثل هذه المعلومات تخفى على االجهزة االمنية؟ هذه قـصة           . حدا ولم نمنع احدا حتى من التصوير      ا
  .يمكن ايا كان تلفيقها

  بالذات؟" فتح االسالم" لماذا إلباس هذا القميص لحركة *
 تعلمون انه قبل ان نعلن عن حركتنا كان هناك حملة رافقت االعالن عن والدة الحركة، وصلت الـى                   -
ذروة في االشتباك المسلح الذي استهدفنا في مخيم البداوي قبل االعالن، وجـراء هـذا العمـل كـان                   ال

االعالن، فنحن مستهدفون متابعون الننا نرفع راية ال اله اال اهللا، وتعلمون ان هناك حساسية مـن هـذه                   
نهم اليوم بدأوا يرون خطـراً      ونحن قلنا في بياننا ا    . الراية وانهم يعتبرونها خطراً حقيقياً على دولة اليهود       

ثلة قليلة اجبرت اميركا على االعتراف بأنها غير قادرة وانها          . حقيقياً، فنحن نشاهد ما يحدث في العراق      
  .في طريقها الى الرحيل

هل تقبل قتل المدنيين كما حصل في عين علق ام ان           " فتح االسالم " التركيبة العقائدية والفكرية لحركة      *
  ؟هذا ضد مبادئها

 .ايـضاً " اليونيفيل"ثم اننا خططنا لضرب قوات      .  هم يقولون ان مخططاتنا تتمثل في هذه العملية اوالً         -
  التي قد نجد عليها شبه اجماع؟" اليونيفيل"أليس من االولى ان نقاتل 

   ماذا عن سفك دماء المدنيين في ايديولوجيتكم؟*
او اذا كنا في حالة حرب معهم وهم        . ، اال اذا قاتلونا    ديننا االسالم يحرم قتل المدنيين من نساء واطفال        -

لكن ليس هناك حالة حرب وال قاتلونـا وال         . استهدفوا مدنيينا ففي هذه الحالة يجوز لنا استهداف مدنييهم        
  .نحن في معركة معهم

   هذا يعني انكم في المبدأ ضد الذي حصل في عين علق؟*
  . نعم-
  ان االخرى؟ هل لحركتكم امتداد في مخيمات لبن*
  .في لبنان وفي فلسطين ومحيطها.  في كل االرض وليس في المخيمات فحسب-
   هل افهم من هذا انكم تتماهون مع كل الحركات االسالمية واالصولية على امتداد العالم االسالمي؟*
ان  هذا المسمى مستحدث وغير واقعي، فكل من يلتزم هذا الدين يسمى اصولياً، واالصل في كل مسلم                  -

  .يلتزم االصل
كان نوعاً من الصحوة الدينية، جعلكم تخرجون عن حركة علمانيـة           " فتح االنتفاضة " هل انشقاقكم عن     *

  لتأسيس حركة دينية من ابنائها؟
  . نحن نرى ان هذا هو الحق الذي يجب ان نسير عليه-
ن، وانـك كنـت      وزير الداخلية السوري صرح باالمس انك شخصياً مطلوب للسلطات القـضائية اآل            *

  ما مدى صحة هذا الكالم؟". القاعدة"مسجوناً في سوريا بتهمة االنتماء الى تنظيم 
.  نعم كنت مسجوناً في سوريا، لكن التهم التي قيل انها سبب الحكم الذي صدر في حقي ليست صحيحة                  -

لداخليـة اليـوم   فلم اسجن بسبب انتسابي الى القاعدة على االطالق، ومن حقق معي آنئذ هو نفسه وزير ا        
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كنا مجموعة تحمل   . التهمة كانت محاولة تنفيذ عملية في الجوالن      . شخصياً، ولم ينبس بكلمة القاعدة ابداً     
      .وقد حكمت فعالً بتهمة حيازة السالح ونقل السالح الى فلسطين. اسلحة في الجوالن، هذه هي التهمة

   اآلن هل انت مطلوب فعالً للسلطات السورية؟*
  . طلبت بعد ذلكلم اكن مطلوباً، يمكن" ضةفتح االنتفا"ين خرجت الى معسكر  ال، ح-
  العملة ام انه هو من امن الغطاء النشقاقكم؟" ابو خالد" هل انتم اليوم على خالف مع *
 انه ضد االنشقاق، لكنه كان مع اي سالح يوجه الى العدو الصهيوني، وحين علم بتوجهنا من                 أظن ال،   -

  .ان قبل االنشقاق مباركاً، لكنه بعد االعالن هو غير راضالطبيعي انه ك
   هل هو اآلن في السجن كما يقال؟*
  . اعتقد انه في اقامة معينة وليس في السجن-
   إقامة جبرية؟*
  .الن االتصال بيننا مقطوع منذ زمن.  اعتقد ذلك-
  دني؟ ماذا عن تاريخك الشخصي، هل صحيح انك كنت عقيدا طيارا في الجيش االر*
  . ال، بل كنت عقيدا طيارا في احد جيوش منظمة التحرير الفلسطينية-
 حول  برات السورية وحينا   هناك تضارب في االتهامات التي توجه اليكم، فتارة يقال انكم تابعون للمخا            *

ـ       . ارتباطكم بتنظيم القاعدة   ثم قيل بعد ذلك ان تيـار       " حزب اهللا "وفي اوقات سابقة حكي عن عالقة لكم ب
   المستقبل هو من يمولكم ماذا عن حقيقة ارتباطكم السياسي؟

   آذار؟14 انا اريد ان اسأل، من يقف وراء الحملة التي تشن علينا اليوم؟ اليست قوى -
او القاعدة او انكم جزء من      " حزب اهللا " لكن هذا الجواب ال ينفي االحتمال القائل بانكم تسبحون في فلك             *

  .المنظومة السورية مثال
فلقد اتهم االنبيـاء بالكـذب والـسحر وبكـل          .  من يحمل هذه الدعوة من الطبيعي ان يتهم بكل التهم          -

االن كيف يمكن تشويه صورتنا؟ فاذا قالوا اننا قاعـدة فهنـاك            . االتهامات التي يمكن ان توجه الى بشر      
ة قد تتعاطف الى حد     واذا قالوا اننا مخابرات سورية فهناك معارض      . اناس كثيرون يتعاطفون مع القاعدة    

ما، وان قالوا اننا مستقبل فهناك ايضا من يتعاطف مع هؤالء، ولذلك يجب ان يتهموا كل التهم حتـى ال                    
يبقى من يتعاطف معهم، وكل جهة تشك باننا محسوبون على االخرى، فال يتعاطفون معنا، وبذلك تـشن                 

  .الحملة علينا من كل الجهات
 عنصر على ابعد تقدير، فـي       200بـ  " فتح االسالم " عناصر حركة     يقدر بعض وسائل االعالم عديد     *

  حين انكم تنفون وجود اي غطاء سياسي لحركتكم، فهل بهذا العدد تستطيعون ان تقاتلوا كل هذه الجيوش؟
ولكن فـي   . واذا حصلت معركة فسيكتشفون الحقا كم هو العديد الفعلي للحركة         .  مقاتل 200 نحن لسنا    -

 فنحن ال نعتمد على العدد وال على العدة، ولو اعتمدنا هذه المعـايير    50لقول اننا لو كنا     هذا السياق اود ا   
  .انما اعتمادنا على اهللا سبحانه وتعالى. لبقينا في بيوتنا

او " عصبة االنصار " ماذا عن التنسيق بينكم وبين الحركات االسالمية الفلسطينية االخرى في لبنان مثل              *
  ؟"جند الشام"
اذا تعرض مسلم العتـداء فيكـون       ". جند الشام "وال على   " عصبة االنصار " ليس مقتصرا على      االمر -

عرض هذا المخيم الي ضـربة مـن         اذا ت  وسترون هذا . ال اله اال اهللا   واجب النصرة على كل من يقول       
  .ء اهللا، الن النصرة ستكون واجبة على كل مسلم، وهم جاهزون لذلكاعدا

صرح منذ يومين بأن الرد لن يكـون سـهال، علـى مـا              " ابو سليم "حركة   المسؤول االعالمي في ال    *
  اعتبرتموه تلفيقا في حق الحركة، فما القصد من هذا الرد؟

 نحن نعلم اننا ما تهمنا بهذا االتهام اال الن هناك نية للتصعيد، خـصوصا ان التقريـر مرفـوع مـن                      -
ل السابع، وهم يتوهمون اننا الحلقة االضعف،       المحكمة الدولية وهناك امكان ان تقره المحكمة تحت الفص        
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فنحن االن نراقب حركة الجيش حول المخيم، واذا شـعرنا          . وهذا ما سيفاجئهم فعال اذا صار هناك قتال       
بانه سيكون هناك عدوان حقيقي علينا فسيكون ردنا عنيفا جدا ولن يتوقـف، ونحـن نقـول ان مئـات                    

 لضرب دولة الكيان، جاهزون للدفاع عن ال اله إال اهللا في اي             االستشهاديين الذين كانوا يجهزون انفسهم    
  .مكان في العالم

   من هو الفصيل الفلسطيني االقرب اليكم؟*
  . ليس هناك اي تنسيق مع اي فصيل فلسطيني-
 الحريري للتحقيق، لكونها معنية بملف جريمة عين        ضية الدولية المكلفة التحقيق في ق     لجنةال اذا طلبتكم    *

  انتم حتى االن المتهمون بهذا التفجير، كيف ستتعاملون مع الطلب؟علق، و
 نحن قلنا ان شرعية الكفار ال نعترف بها اذا شكلت محكمة اسالمية فنحن جاهزون لنمثل امامها، لكن                  -

كيف نحتكم لشريعة كافرة ونحن نعتقد ان ال حكم اال حكم اهللا على وجـه               . محكمة الكفار ال نعترف بها    
  االرض؟

  16/3/2007هار الن
  

  والخالفات بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية.. ال يوجد عراك بين حماس واألردن :القالب .73
وصف وزير أردني سابق، وكاتب وإعالمي، إعالن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بأنه إنجاز عظيم              

زير اإلعـالم األردنـي     واعتبر الدكتور صالح القالب و     .ومهم ينبغي المحافظة عليه ودعمه بكل السبل      
، أن ما تم التوصـل إليـه        "قدس برس "األسبق والكاتب واإلعالمي المعروف في تصريحات خاصة لـ         

إعالن حكومة الوحدة الوطنية أمر مهم للغاية، ألن الوضع الفلسطيني ال يمكـن أن              : "إنجاز عظيم، وقال  
القوى الرئيسية اآلن هي حركـة  "لقالب وأضاف ا ".يستمر ويستقيم حاله إال في إطار يجمع قواه الرئيسية  

فتح ومنها الرئيس، وحركة حماس ولها أغلبية المجلس التشريعي، ولذلك فبدون االتفاق بينهما ال يمكـن                
ونحن نحكم على هذا اإلنجاز بنتائجـه، ونتمنـى أن يبقـى            . الحديث عن استقرار في الوضع الفلسطيني     

ائما منسجمة حتى يمكن إحراز تقدم حقيقي لتلبيـة مطالـب           إطارا موحدا، وأن تكون المواقف السياسية د      
وأكد وزير اإلعالم األردني األسبق، أن المطلوب من هذه الحكومـة اآلن هـو              ... ".الشعب الفلسطينيي 

اإلنجاز عظيم ومهم ويجب المحافظة عليه، ولكن أيضا يجـب          : "التجاوب مع استحقاقات المرحلة، وقال    
  ".  تستجيب لمطالب المجتمع الفلسطينيبأن تكون هناك خطوات سياسية

وطالب القالب حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، إعالن موقف صريح لها من المبادرة العربية للـسالم               
هناك المبادرة العربية التي ستناقشها قمة الرياض المقبلة، هذه المبادرة مكان إجماع            : "مع إسرائيل، وقال  

دة الوطنية أن تعلن تمسكها وموافقتها على هذه المبادرة، ألن المجتمـع            العرب جميعا، فعلى حكومة الوح    
الدولي عندما نتحدث معه يقول عليكم أن تضغطوا على الحكومة الفلسطينية للموافقة على هذه المبـادرة،      
لكن األردن لن يضغط على الحكومة الفلسطينية ولكنه يتمنى أن تأخذ الحكومة الفلسطينية خطوة إيجابيـة   

    ".تجاه الحد األدنى المطلوب الذي يستجيب لمطالب الشعب الفلسطينيبا
من متطلبات السالم، لكنـه أشـار إلـى أن          " حماس"ثمن القالب موقف حركة     .... المساومة التاريخية 

حماس قبلت بالمساومة التاريخية عندما أعلنت تخليهـا عـن مواقفهـا            : "زالت مترددة، وقال   إسرائيل ال 
، واإلسرائيليون لم   1967ء أو ال شيء، اآلن أعلنت أنها مع دولة فلسطينية على أراضي             السابقة، كل شي  

قالب أن الحروب لم تعد خيار الشعوب وال هي األداة األنسب لتحقيـق          الوذكر   ".يقبلوا المعادلة التاريخية  
 توجد امكانيـة    نحن خضنا حروبا مع إسرائيل وثبت أنه ال       : "السالم في الشأن الفلسطيني بالتحديد، وقال     

إللغاء اسرئيل في المدى المنظور، وثبت إلسرائيل أيضا أنها غير قادرة على إلغاء الفلسطينيين ال فـي                 
  ".المدى المنظور وال البعيد، ولذلك ال بد من القبول بالتعايش على أساس القرارات الدولية
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ردني الملك عبـد اهللا الثـاني       عما إذا كانت دعوة العاهل األ     " قدس برس "وجوابا على سؤال، وجهته له      
للواليات المتحدة األمريكية على اعتبار أن حل القضية الفلسطينية هو أولوية مطلقة، ومفتاح كل القضايا،               

 فـي الواليـات المتحـدة       2001 سبتمبر   / أيلول 11موقف األردن منذ البداية وبعد أحداث       : "قال القالب 
الدولي ليبتعد عن القضية الفلسطينية، وهذا ما حدث بالفعل،         األمريكية كان يخشى من أن يتحول االهتمام        

حيث ابتعد االهتمام الدولي عن القضية الفلسطينية وجرى احتالل أفغانستان والعراق، وظهـرت قـضايا               
بل لقد اعتبروا الديمقراطية هي الرد على اإلرهـاب،         . أخرى كلها كانت على حساب القضية الفلسطينية      

بت أن هذا غير صحيح وال بد من العودة إلى المربع األول، وهو حل القـضية                ولكن بعد ست سنوات ث    
    ".الفلسطينية، وهذا ما قاله العاهل األردني في أمريكا وما سيقوله في قمة الرياض العربية المقبلة

وعما إذا كان الموقف األردني من القضية الفلسطينية ومن حكومة الوحـدة الوطنيـة                ...ال يوجد عراك  
ومع قياداتها التاريخية   " حماس"عامله معها يعبر عن تحول حقيقي في عالقة األردن الرسمي مع حركة             وت

في البداية دعني أقـول بأنـه ال يوجـد          : "بعد فترة من عدم التقارب، قال وزير اإلعالم األردني السابق         
فات التي جرت فـي     فالخال. عراك أو صدام بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس وبين األردن الرسمي          

نهر العالقات بين الطرفين كانت على أساس أن حماس كانت جزءا من تنظيم اإلخوان المـسلمين فـي                  
األردن، أي جبهة العمل اإلسالمي، وهذا أدى إلى اهتزاز األمن األردني، وهو أمر ممنوع بحكم القوانين                

الب بالمواقف التاريخية لألردن من قيادات      وذكر الق  ".األردنية التي ال تقبل بالتدخل في الشؤون الداخلية       
لقد رحبت األردن بحركة حماس وبقياداتها، فقد قبلت استضافة الدكتور موسى أبو            : "حركة حماس، وقال  

مرزوق القيادي البارز فيها يوم طردته أمريكا ورفضته قطر الثورية المعاصرة وإيران الثورية القديمة،              
رة إلخراج الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا مـن الـسجون اإلسـرائيلية،             وبذلت األردن الرسمية جهودا مبي    

وعندما تعرض خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كان موقـف األردن صـلبا لـصالح                 
وكل ذلك من دون أي حسابات سياسية خاصة باألردن، الذي احتضن حماس بـصفتها تنظيمـا                . حمايته

    ". أخرىللشعب الفلسطيني، وليس ألي حسابات
وأشار القالب في هذا السياق إلى أن سبب الخالف الرئيس بين األردن وحركة حماس هو                ... سوء فهم 

لقد اعتقد بعض اإلخـوة فـي حمـاس أن    : "سوء فهم حماس وتدخلها في الشؤون الداخلية لألردن، وقال   
وقد وقعت بين   . لسطينيةاألردن عندما احتضنهم أنه يريد استخدامهم ضد حركة فتح ومنظمة التحرير الف           

 جلسة متتالية، وحذروهم من التدخل فـي الـشؤون الداخليـة،            22قيادات حماس والمسؤولين األردنيين     
وبالتحديد في جبهة العمل اإلسالمي، وأال يتم اتخاذ األردن مساحة لتصفية حساباتهم مع فتح أو منظمـة                 

 إيران، وهذا كله أثر على أمننـا، ولـذلك لـم            كما بدأوا وقتها في نسج عالقات مع      . التحرير الفلسطينية 
إما المواطنة األردنية، وإما أن يهتموا بالشأن الفلسطيني، فأرسلت لهـم           : نطردهم بل خيرناهم بين أمرين    

  ".قطر طائرة استقلوها في اتجاه الدوحة، هذه هي القصة الكاملة لعالقة األردن بحركة حماس
تي عرفتها الساحة الفلسطينية مدعاة لتغيير الموقف األردني مـن          وعما إذا كانت المستجدات السياسية ال     

حركة حماس، وأن االتصاالت التي جرت بين رئيسي الوزراء األردني والفلسطيني تمثل نقلة نوعية في               
نحن نتعامل مع السلطة الفلسطينية ومع منظمة التحرير الفلـسطينية، ونحـن            : "هذه العالقة، قال القالب   

ومة إذا كانت ممثلة لمنظمة التحرير، ولذلك فإن اتصاالت رئيس الوزراء األردني مـع              نتعامل مع الحك  
نظيره الفلسطيني تأتي بناء على أنه رئيس حكومة فلسطينية تمثل منظمة التحرير وليس ألنه من حركـة                 

  .، حسب تعبيره"حماس
  16/3/2007 قدس برس
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  توقع تسوية شاملة في المنطقةون.. نرفض أي تعديل في المبادرة العربية: زكيعباس  .74
اعلن رئيس ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي رفض الفلسطينيين اجراء اي تعديل               

 العقبة الكـؤود فـي      اسرائيل تشكل دائما  : او تغيير في مبادرة السالم العربية وقال في حديثه لـ الوطن          
 وقفة جادة وتوقع تسوية في المنطقة، وشدد زكـي علـى            ال بد لها وللواليات المتحدة من     وجه السالم، و  

رفض التوطين داعيا البلدان العربية الى التعاطي مع الالجئين كضيوف مؤقتين، ويوفرون لهـم ابـسط                
واكد ان فتح االسالم ليسوا فلسطينيين وظاهرتهم غير شرعية وقد اجمعت كل            . الحقوق المدنية واالنسانية  

ى علمه بان يكون السالح قد تدفق على المخيمات الن منظمـة التحريـر              الفصائل على محاصرتهم ونف   
   : وفي مايلي نص الحوارالزمة اللبنانية على الفلسطينيينليست مشرفة على االمن ولم يتوقع ان تنعكس ا

 نالحظ ان العنصر الفلسطيني يبرز دائما عند أي مفصل سياسي أو أمني في لبنـان، مـا األسـباب                    * 
ء ذلك، هل هي رغبة في لعب دور ما، ام استجابة لدفع اقليمي، ام ان ما يقال هو تلفيق وال                    الحقيقية ورا 

   عالقة للفلسطينيين به؟
 الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود غير طبيعي قياسا بالتعامل مع الفلسطينيين فتمثال فـي أي بلـد                   -

حاصر، وهو دائما في دائرة الشك والريبة،       يمكن ان يكون الفلسطيني جزءا من البلد اال في لبنان، فهو م           
فالمخيمات تسمى بؤرا أو جزرا امنية، وهي محاصرة والدخول والخروج منها يخضع لتفتـيش دقيـق،                
وداخل المخيمات مطلوبون ونتيجة هذا ان لبنان لم يتعاط مع الموضوع الفلسطيني وفقا لقرارات القمـة                

، بأن يتمكن الفلسطيني الالجىء من حق العمل، وحـق          1965العربية التي عقدت في الدار البيضاء عام        
التنقل، وحق الملكية وبالتالي فإن وجود لبنان بحيويته على حدود فلسطين فإن عالقات واسـعة وقويـة                 
نسجت مع اللبنانيين في مواجهة اسرائيل وعلى هذا االساس اقيمت القيادة اللبنانية الفلسطينية المـشتركة               

وكانت تشكل الرقم الصعب في الصراع العربي االسرائيلي وايضا فان كل التجربـة             في يوم من االيام،     
السابقة من مقابر جماعية ودماء عززت هذا الشعور، بأنه مازال بين الفلسطيني واللبناني فواصل كثيرة               

  بقرار أميركي  1982وهوة تحتاج الى ردم، وعندما خرجنا من بيروت بعد االجتياح االسرائيلي في عام              
وداعا يا منظمة التحرير وعندما انهاها فيليب جيب باغالق مكاتبنا في لبنان تشتت             : عندما قال بريجنسكي  

الفلسطينيون كل في طريق، وكانت العقوبات الجماعية واالحكام الغيابية الجائرة ضد الفلسطينيين فرضت             
   .ينفسها من تكريس واقع من ان الوجود الفلسطيني في لبنان وجود غير طبيع

وكذلك فإن تركيبة البلد الطائفية، وضعت الفلسطيني في نقطة االستهداف نتيجة انه يمكن ان يكون مـع                 
طائفة من الطوائف، ضد الطوائف األخرى، وهذا يدل على جهل في معرفة طبيعة الفلسطيني فـي هـذا             

ة، باعتبارها القضية   المجال، فللفلسطينيين قضية كبرى، أكبر من الطوائف واكبر من كل االقطار العربي           
المركزية التي استهدفت اصال من االستعمار القديم والجديد، من اجل وجود جسم غريب للهيمنـة علـى                 
ثروات ومقدرات المنطقة العربية، ونحن ندفع ثمن اننا الحراس االوائل لألمة العربية قـدرنا ان يكـون                 

 1982 غير واقعية وبعد انقطاع لنا منذ عـام          االحتالل االسرائيلي في فلسطين، وبالتالي فإن هذه النظرة       
 وقمنا بقفزة كبيرة في اتجاه تـصويب هـذه   2006 آيار/  مايو15عن لبنان استأنفنا العالقة مع لبنان في      

العالقات المستندة على قاعدة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية ووجودنا هو وجود ضيوف مؤقتين أو                
دة الفدائية اللبنانية لكن لنا حقوق انسانية، اجتماعية، مدنية وقد طلبنـا            مهاجرين لدى أنصار ونخضع لسيا    

من اإلخوة المسؤولين في لبنان تشكيل ورشة عمل بيننا لتسوية كافة هذه القضايا كي يـصبح الوجـود                  
الفلسطيني مصدر طمأنينة وليس مصدر رعب وخوف وقد قطعنا شوطا لكن الوقت كان قصيرا وهو أقل                

/  يوليـو  12 كما ذكرنا فدخلت الحرب االسرائيلية على لبنان في          آيار/  مايو 15ه بدأنا في    من شهرين ألن  
واآلن فإن أي عمل يحصل تتجه األنظـار         . وتعطلت لغة الكالم وأصبح الهم اللبناني هما فلسطينيا        تموز

نضع لـه آليـة     نحو الفلسطيني فحتى اللحظة أنشأنا مكتبا هنا لكن لم تتعزز الوحدة وجاء اتفاق مكة ولم                



  

  

 
 

  

            41 ص                                    663:                  العدد               17/3/2007 السبت: التاريخ

تنفيذ بعد خاصة نحن في اطار منظمة التحرير لم نبدأ بخطوات نبلور فيها صيغة بـشأنها سـواء فـي                    
   :حوارات القاهرة أو ما تالها وفي اعتقادي اننا اآلن في ورشة عمل ذات شقين

سطينية وهذه   ترتيب الساحة الفلسطينية في لبنان لتكريس المرجعية العليا وهي منظمة التحرير الفل            :األول
الممثلية وفي اطار استكمال هياكلها كلجنة سياسية عليا وتجسيد العمل الجماعي وال يعود كل فـصيل ان                 
يشار له بأنه مرتبط بهذا الزعيم أو بذاك البلد ومن هنا أعتقد ان هذا مستمر إلـى ان نرتـب أوضـاعنا                      

 البد ان يعاد النظر في وضـعه ألن  بشكل عملي ومدروس ومجتمعنا هنا في لبنان الذي تحمل هذه الحياة    
مخيما يقام في المدينة دون ان يرتبط بالبنية التحتية للمدينة من صرف صـحي أو هـاتف أو كهربـاء،                    
يساوي نارا في جنة ألنني اعتبر ان لبنان جنة لكن المخيمات في جهنم وهناك تفهم من قبل المـسؤولين                   

اقتنعوا ان هناك أمورا يجب تغييرها وكل المراجع الروحية         اللبنانيين فقام الوزراء بجولة في المخيمات و      
تفهمت وخير دليل على ذلك انه عندما شرحت للبطريرك الماروني مار نصراهللا بطـرس صـفير هـذا                  
الواقع قال ال يجوز ان يأكل اآلباء الحصرم واألوالد يضرسون آن االوان ان نتفق على مسلمات لبنانيـة                  

رفض التوطين، رفض التهجير، وعدم     : وفعال نحن كانت مسلماتنا   . احن الدائم  فلسطينية وننهي هذا التش    -
   .التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية

 مهمتنا اآلن كفلسطينيين ان نكرس مبدأ العمل كفريق والعمل كفريـق يحتـاج مجـاالت رحبـة                  :الثاني
ن الـساحة اللبنانيـة يجـب ان        وواسعة للعمل الفلسطيني اذا ما عرف كل منا كيف يتعايش مع اآلخر وا            

نعودها بعدم عكس اي خالفات لنا في الخارج عليها كفى مقابر جماعية وكفى تضحيات مجانيـة ألننـي               
عندما حصل االحتراب الداخلي الكريه الذي يخدم اسرائيل قلت على اهل الشر ان يتحملـوه ويجـب اال                  

 اي فلسطيني يحاول ان ينتصر لعمليـة ليـست   يعكس على الساحة اللبنانية وبالتالي كنا نرفع الغطاء عن     
من تقاليد شعبنا من االحتراب واالقتتال ألن هذا االقتتال مطلب اسرائيلي وفي هذا الوقت القلعة محاصرة                

   .واالحتالل يتقدم في كل االتجاهات سواء في تهويد القدس او بالجدار أو باالستيطان
يقومون بأعمال مخلة باألمن في لبنان، فيمـا ان عناصـر            وفق هذا الكالم هل تنفي ان الفلسطينيين         * 

فلسطينية موقوفة حاليا لدى االجهزة االمنية اعترفت بأنها وضعت متفجرات في حافالت في عين علـق                
   وكانت تخطط ألعمال اخرى؟

 هؤالء ليسوا فلسطينيين فأوال هوية هؤالء الذين اعترفوا بالتفجيرات ليست هويـة فلـسطينية ثـم ان                  -
 التي انـشقت عـن      "فتح االنتفاضة " ليست ظاهرة شرعية هي جاءت من تحت ابط          "فتح االسالم "اهرة  ظ

الحركة األم وكل الفصائل اجتمعت عندي سواء المنضوية في تحالف الفصائل العشرة او الموجودة فـي                
كننا ال نريد ان    اطار منظمة التحرير الفلسطينية ادان الجميع هذه الظاهرة ولديهم االستعداد لمحاصرتها ل           

نأخذ دور اللبنانيين في هذا الموضوع وبالتالي فالظاهرة ال تمت للعمل الفلسطيني بصلة ال من قريب وال                 
من بعيد، خاصة اننا نعمل لردم الهوة بيننا وبين المسيحيين وتأتي مثل هذه العمليات لتنسف كل الجهـود                  

جاوز الماضي االسود والـصراعات التـي ال        والتي بذلت وتم على ضوئها خطوات عملية باتجاه ان نت         
   .مبرر لها في لبنان

 ترددت معلومات ان السالح يتدفق الى داخل المخيمات وبعض االطراف الفلسطينية دعم ماليا اذا كان             * 
هذا الكالم صحيحا اين يمكن ان يقود مثل هذا الوضع الفلسطيني في لبنان، خاصة أن بعض األطـراف                  

   تخوفون من دخول بعض الفلسطينيين على خط النزاعات الداخلية؟اللبنانيين باتوا ي
 هذا ممكن، ألننا لسنا مشرفين على األمن، ولم نأخذ دور السلطة اللبنانية، حتى نعرف كيـف يـدخل                   -

السالح إلى المخيمات، وال الجهات التي تدعم ماليا، والذي يقبض في العـادة يـرفض إشـهار ذلـك،                   
 حتى اللحظة لم نلمس شيئا كهذا، إال أن الموضوع الفلسطيني عرضة دائما للنفخ              واإلشاعات كثيرة، لكننا  

والتكبير، ألنه في ظل التشاحنات القائمة في البلد، كنا نريد أال نكون عبئا، أو بوابة لصراع، كنا نحـاول               
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تعجال، أو  قدر المستطاع حل مشاكلنا بالتشاور فيما بيننا، وأيضا باالتصال مع السلطات في لحظات االس             
   .حصول طارىء معين

   هل تتخوفون من انعكاسات األزمة اللبنانية على الفلسطينيين في لبنان؟*  
 كال، طالما أنا موجود ال يمكن أن يحصل ذلك، علما بأن هناك الكثير من المجندين لمراكزهم القيادية،                  -

الي رفضت وأدنت الذين اقتتلوا فـي       لكنني لست مجندا إال لخدمة المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، بالت         
غزة، وهنا أيضا سأقف بكل ما أملك لمنع انتشار هذه العدوى، أو هذه الجرثومة الخبيثة، فيكفي لبنان ما                  
فيه، هناك مقابر جماعية، هناك تجربة مرة، وتوجد أشياء كثيرة يجب أال نهمل الماضي وتجربتنا المرة،                

 الخطأ لما صار الصواب، لن أسمح بتكرار مثل هذه التجارب، وقـد             فلوال الكبوة لما سار الجواد، ولوال     
كنت في اليمن في ظل أوج الخالفات الفلسطينية ـ الفلسطينية، كنت أحب فلسطينيتي، وأداة القياس لها،  
هو كيف تتعاطى مع إخوانك بغض النظر عما يحصل بينهم من تباينات، قبل أن تجلـب العـالم للعمـل                    

إن شاء اهللا، إذا ما توافر لنا التسهيالت من االخوة اللبنانيين، وتـوافرت الكـادرات               معك، وهذه الساحة    
   .الفلسطينية المنتمية إلى قضية، وال تؤمن بروح الوظيفة فقط، نحن نريد أشخاصا معنيين في هذا البلد

    هل تطمئنون اللبنانيين إذن أنكم لن تكونوا طرفا ضد األطراف األخرى؟*
ن نكون طرفا في النزاعات الداخلية، نحن أصحاب قـضية، ونريـد أن يكـون الـروس                  أعوذ باهللا أ   -

واألميركيون والعالم كله معنا، فكيف يمكن أن ندخل في الزواريب اللبنانية، قضيتي أكبـر مـن لبنـان،          
وهناك جهات ضدنا في لبنان، وهي تحاول ان تتنصل من التزاماتها ألنها تعبث، لكن يدي بيد اللبنـانيين                  

    .لن نسمح بذلكوعلى أي فصل يحاول االساءة لألمن وللسلم األهلي اللبناني 
 هل تتوقعون زيارة قريبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان بعد ان سبق لـه وأجلهـا                   *

   بسبب بعض الظروف؟
توى وترحيب   هذا خاضع لبرنامجه، وعندما طلب عباس زيارة لبيروت كانت الترتيبات على اعلى مس             -

من كل االطراف وكان الرئيس اميل لحود سيمنحه درع الجمهورية ونحن باتصاالتنا مـع المـسؤولين                
   .اللبنانيين قادرون على تجاوز أي محنة

 رغم االتفاقات بين الفصائل الفلسطينية يلحظ عودة لالشتباكات االمنية في غزة والضفة ما السبيل إلى                *
   طي هذه الصفحة نهائيا؟

لقاء مكة كان مخرجاً من مأزق، وكان لقاء الضعفاء النه ال يوجد قوى في مثاله مع شقيقه، هذه خدمة                    -
السرائيل وبالتالي كان اللقاء بالنسبة لرؤيتي الشخصية، انه قدم كل التنازالت ألبو مازن، الن أي افتـاق                 

 فلسطين بين منظمة التحرير     بديل لحرب أهلية الن كل ما كان مطروحاً منذ امد بعيد هو حرب أهلية في              
وحماس، وهذا ما كان يردد حاييم رامون في بدايات االنتفاضة الكبرى واسحاق رابين عندما قال فلنخرج                
من غزة وليبتلعها البحر، كل التخطيط كان من اجل اشعال حرب أهلية تعفي االسرائيليين من جـرائمهم                 

ات نحن قلنا ان اتفاق مكة هو البديل عـن الحـرب            وتعفي العرب الذين فروا من المعركة من االستحقاق       
األهلية وال عودة لهذا المربع السيئ الذكر، وإذا حصلت هنا وهناك بعض العمليـات وحـصلت بعـض                  
الحوادث أو الخالفات لن تعبر عن تيار مركزي لكال الحركتين فتح وحماس، والذي يريد ان يـستعرض                 

موت المختلف عليه، اذا كنت تريد ان تموت ميتـه شـريفة            عضالته فهذه اسرائيل امامه، فنحن نعيب ال      
وانت صاحب قضية يجب ان تموت ميته متفقا عليها والناس ينظرون إلى جنازة الذي تقتله اسرائيل بانه                 
ذاهب إلى الجنة وبال جدل اما الذي يقتل في معركة داخلية فالقاتل والمقتول إلى النار، وأعتقد ان شـعبنا                   

ومن الثقة بالنفس والحضارة ما يجعله ال يمارس ما تمارسه الدهماء فـي المجتمعـات               لديه من االيمان    
المختلفة نحن نملك قضية وقد اختارنا اهللا ان ندافع عن اولى القبلتين وثالث الحرمين، الذين تخلوا عنهـا                  

ـ                  صليب كل الذين يصلون وان رفعوا شعارات تفتقر إلى التطبيق، وايضا كنيسة القيامة، وكـل حملـة ال
يعتقدون عيسى بن الناصرة من فلسطين، وينتصرون ايضا اإلسرائيلي، هذه من عالمات الساعة، نحـن               
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يجب ان نكون الجاذب لكل هؤالء ونفهمهم كيف ان يدافعوا عن هذه القلعة الروحية، سواء للمـسلمين أو                  
محـافظين، الجـدد فـي      المسيحيين، والتي يتعانق فيها الهالل والصليب، ال ان يتشيع الناس كما هـم ال             

الواليات المتحدة، ويلغوا عقول العالم والحقائق المادية على األرض، نتيجـة الديماغوجيـة أو االعـالم                
اإلسرائيلي، حيث نرى األميركيين يقدمون فواتير مسبقة لاليباك في الواليات المتحدة هذه األيـام، فـي                

   .حق العربيوقت تتجنب كل المؤتمرات العربية الحديثة بوضوح عن ال
 تطالب إسرائيل بتعديل المبادرة العربية في القمة المزمع عقدها في الرياض قريبا، كي تصلح حسب                * 

   لتكون قاعدة انطالق للتفاوض العربي اإلسرائيلي مجددا، كيف تنظرون إلى هذا المطلب؟. وجهة نظرهم
بادرة، كما انني اعتقد ان المملكـة        كان اجتماع وزراء الخارجية العرب واضحا باعالن عدم تغيير الم          -

عندما طرحت مبادرتها من خالل األمير عبد اهللا، في بيروت، والتـي تحولـت إلـى                . العربية السعودية 
اصبحت حبرا في لبنان ودما في فلسطين، واآلن أصبح األمير ملكا يقـود              .مبادرة عربية بإجماع عربي   

تبوأ هذا المكان، فإنه حريص جدا، خاصة في المؤتمرات         االمة العربية نتيجة فراغات تركتها دول كانت ت       
تمهيدا لهذه القمة، ونجح في اتقافية مكة، وهذا كنظـام محـافظ            . االخيرة مع إيران، لحل مشكالت كثيرة     

وبطيء الحركة، اصبح بهذه السرعة وبهذا التقدم، معناه يدرك قوى الخطر الذي يتحمله، وبالتالي اعتقـد      
ن يسمح استنادا إلى قرار وزراء الخارجية والتوجه العربـي الجـاد، بعـدم التغييـر     ان الملك عبد اهللا ل 

بالمبادرة، لن يسمح وهي مبادرته في بيروت، وقد طمأن الفلسطينيين في اتفاق مكة على عدم العودة إلى                 
ـ                 ضنا االقتتال كنتيجة تنازالت مفجعة، لن يسمح ان يقضي على مبادرته في بلده، ولذلك يجب ان نثق ببع

البعض ونمتلك القدرة على تجاوز القضايا الثانوية لصالح التناقض الرئيسي واالساسي، فاسـرائيل هـي               
التي تشكل دائما العقبة الكؤود في وجه السالم، وهي تحتاج كما حليفها االستراتيجي الواليـات المتحـدة                 

ن، فإذا كان التقديم علـى صـعيد        االميركية إلى وقفة جادة، والبد ان يسأل كل بلد نفسه ماذا قدم لفلسطي            
فصيل من اجل ان يقتل فصيال آخر فبئست الرحلة، وإذا كان الجهد اآلن بعيد االعتبار للقضية الفلسطينية                 

   .كقضية مركزية فهذا هو المطلوب
    افهم من كالمك انكم ترفضون أي تعديل؟* 
   . طبعا نحن نرفض أي تعديل-
    على ضوء مجمل التطورات إلى صلة حاليا؟هل تتوقعون تسوية ما في المنطقة،* 
 نعم نتوقع تسوية، ألن االميريكيين واالسرائيليين تعبوا، فالواليات المتحدة تنظر إلى المنطقـة بعيـون             -

اسرائيلية، وقد ورطتها اسرائيل في اكثر من معركة دفعوا من اجلها مئات المليارات من الدوالرات، كان                
نصرا على كل العام، لو تعاملوا بعقالنية وبحسابات دقيقة، واحترموا مراكز           توفيرها يمكن ان يحقق لهم      

االبحاث والدراسات وتوافرت لديهم المصداقية، واحترام القيم وحقوق االنسان، هذا للتخبط الهائل، سـببه          
ها، اسرائيل المكونة بالرعب دائما، وتحاول التسلح وتوفير االجواء، النها تعرف انها على ارض ليست ل              

وامتيازات ليست لها، وبالتالي اعتقد ان هناك امكانية لحل، لكن هذا يعتمـد علـى ان العـرب ليـسوا                    
   .مقطورين في القاطرة االسرائيلية، على العرب ان يحددوا في امتهم، موقفا واضحا

إلـى  وإذا فعلوا ذلك فان االوروبيين والكثير من اعضاء مجلس االمن غير الواليات المتحدة سـيكونون                
جانبك، واذا بحجم ما نستطيع انت ان تعزل الواليات المتحدة واسرائيل في الجانب الفلسطيني، اعتقد ان                
هناك تسوية، اما اذا استمرؤوا اللعبة، بأن كل الشعارات العربية تفتقر إلى التطبيق، وهي كالم مناسبات                

   . يقتل اسرائيل والحرب تقويهااعتقد ان اسرائيل ستكون صاحبة تدمير اي مشاريع للسالم، فالسالم
 عقد الرئيس محمود عباس اكثر من لقاء مع نظيره االسرائيلي ايهود اولمرت، هل تتوقعون ان تسفر                 * 

  هذه اللقاءات عن اشياء محددة؟
 هذه اللقاءات جيدة، ألنه وبكل صراحة ما دام أنه ال يوجد لك ظهر أو سند أنت تحفر فـي الـصخر،                      -

ه اللقاءات بأي تنازالت خاصة وأن أي لقاء اآلن هو لصالحنا وليس لصالح اسـرائيل               المهم أال تخرج هذ   
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فالنظام في اسرائيل حاليا يحتاج الى تمرير ورد االعتبار الى جيشه على حسابنا ونحن بـذكاء خـارق                  
انية نستطيع أن نقلل من الخسائر وأن نحرجه أمام مجتمعه في اي لقاء وأعتقد أنه لم يعد هناك لقاءات مج                  

أو عالقات عامة بقدر ما يوجد بحث في القضايا التي تخص الجوهر وايضا علينا أن نكـون متمكنـين                   
ونعرف كيف يمكن أن نبني سياسة بالضبط مع االشقاء واالصدقاء في العالم على ضوء معرفتنا الحقيقية                

   .في اللقاءات المباشرة
جئين الفلـسطينيين كـشرط ألي تفـاوض أو          اسرائيل تلح باستمرار على شطب قرار حق عودة الال         * 

   تسوية كيف تتعاطون مع هذه المسألة؟
 نحن نريد أن نشطبهم أيضا فاستمرار تهويد القدس وإقامة الجدار واالستيطان سنشطبه وليس كل مـا                 -

   .يقولونه دستورا
ع وفق المعطيات    قضية التوطين تشغل بال العديد من الدول العربية بينها لبنان ما مصير هذا الموضو              * 

   والحقائق والنوايا المتوافرة لديكم؟
 ال شيء يوازي جنة الوطن فحتى االتفاق االسوأ في التاريخ وهو أوسلو وقناعتنا أن الفكرة المهمـة ال             -

تتحقق دفعة واحدة وإنما على مراحل ولنا في الرئيس ياسر عرفات قدوة حسنة عندما غادر مذبوحا دون                 
سطيني وحالما نعود فإن فكرتنا ستنتصر واالسرائيليون الذين كانوا ال يتكلمون عن            أن يفرط بأي ثابت فل    

   .دولتهم من الفرات الى النيل أو القدس الموحدة ستشطب أحالمهم وأفكارهم
   إذن ال مبرر لمخاوف البعض عن التوطين؟*
ياء أو نصائح ومـن      هم يحاولون تحريك هذا الملف شكرا لهم فليحركوا الموضوع لكننا ال نريد أوص             -

يريد أن يسرع عودة الالجئـين عليه أن يحترم الفلسطينيين الن الفلسطيني الذي يحـصل علـى كامـل                  
حقوقه سيكون قويا، فمؤمن قوي خير من مؤمن ضعيف وهناك بعض االنظمة تحاول ان تضغط علينـا                 

ذي يتحدث عـن رفـض      كي نبقى نبحث عن الخـبز او االمن من اجل ان ننسى قضيتنا وبالتالي فإن ال              
. التوطين وتهجير الفلسطيني عليه ان يقدم الدعم للمهاجرين لدى االنصار لكي يصبح الفلسطيـني قويـا              

فالقوي يفـكر في البلد اما الضعيف التائه فيتحول الى مخابرات لهذا البلد او ذاك ويحـاول ان يحـصل                   
ن الوطن ثم ينصهر في المجتمعات      على رغيف خبزه بالموت اعتقـد ان همومه تـظل محدودة بعيدة ع          

الدولية وهذا هو المخطط الذي ال ينبه له البعض وكل الذين كانوا يقاتلون معنا اثناء االزمات هـم مـن                    
اصحاب االختصاص اطباء ومهندسين فالمقاتل هو المسكون بالوطن وليس المسكون بالهم اليومي والخبز             

   .فقط
   ة التحرير؟ أين اصبح البحث في اعادة هيكلة منظم*
 هناك لجان ستنطلق العادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وانتخاب المجلس الوطني حيث يحق لـك                -

االنتخاب والتوافق على شخصيات موازنة وان شاء اهللا تنتخب لجنة تنفيذية تكون قادرة على تجسيد رؤية             
المنظمة هي المرجعيـة العليـا      شعبنا لمستقبله وكل مؤسسات منظمة التحرير باتت اآلن قيد البحث ألن            

وهي الوطن المعنوي وهي صاحبة كل االتفاقيات وكان هناك من يفكر بايجاد بدائل للمنظمة بشكل سلبي                
وفشلوا وهناك الكثير وقعوا ضد المنظمة ولم يفلحوا والبعض كان يريد المحافظة علـى المنظمـة دون                 

ود مرة اخرى لتكون هذه المنظمة االنجاز االهـم         برامج واستراتيجيات ولن يوفقوا وقد آن االوان كي نع        
في حياة الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد له والتي احتلت مواقع دولية وعربيـة وفلـسطينية                

   .ونأمل ان تكون هي البند االول في ورشة االصالح والتقدم والصوابية في العمل الفلسطينية
   ك؟ هل سيعقد لقاء قريب من اجل اقرار ذل*
  . ان شاء اهللا-

  17/3/2007الوطن القطرية 
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  تباين رؤى وأهداف".. اإلسرائيلية"التسوية العربية  .75
  بشير البكر

، ملتقاه السنوي لهذا العام للسالم العربي       )إيريس (،)معهد العالقات الدولية واالستراتيجية الفرنسي    (كرس  
 من الشهر الحالي، دعا اليها عدداً       7و 6اإلسرائيلي، وخصص لذلك جملة من الندوات على مدار يومين          

وكانـت  . من السياسيين والباحثين والكتاب الفرنسيين والفلسطينيين والعرب واإلسرائيليين واألوروبيـين         
الندوة األساسية التي لخصت الموضوع، هي التي ناقشت مشاريع السالم التي طرحت للحل منـذ اتفـاق              

بدأ المؤتمر أعماله بمداخلتين منفـصلتين، لكـل مـن الـسفيرة            . أوسلو، وحتى مبادرة السالم العربية      
والمالحظة األساسية هنا أن كالهمـا   . الفلسطينية في باريس هند خوري، والسفير اإلسرائيلي دانييل شيك        

تحدث في اتجاه، رغم ان هدف المؤتمر األساسي هو البحث عن القواسم المشتركة، ومـع أن الطـرفين                  
المنطقة تحتاج اليوم إلى السالم اكثر من أي وقت مضى، فإنهما ظهرا على افتراق              أبديا االتفاق على ان     

تام في تشخيص األسباب والعوائق، وان الهوة ال تزال عميقة، وهذا ما انعكس أيـضا فـي مـداخالت                   
  . المشاركين االجانب

ت في صـورة    كانت المداخلة األولى لسفيرة فلسطين هند خوري، التي عرضت الوضع الفلسطيني وتوقف           
 ان الفلسطينيين التقوا من حول توافق سياسي لتـشكيل حكومـة وحـدة              :وقالت. خاصة أمام اتفاق مكة   

، لقد جرى التوصل إلى االتفـاق الـسياسي         وثانيا.  ان الحرب االهلية تم تجنبها     ،وهذا يعني اوال  . وطنية
ضا مواصلة المفاوضات   وأضافت، ان اتفاق حركتي فتح وحماس يعني أي       . حول عمل الحكومة وتحركها   

ونوهت في الوقت نفسه إلى البرود الذي استقبل به االتفـاق الفلـسطيني علـى المـستوى                 . مع إسرائيل 
ن مـؤخرا فـي      هنري سـيغما   ،شهدت بما كتبه المدير التنفيذي لمؤتمر اليهود األمريكيين       الدولي، واست 

 على اوروبا ان تعلن حاال نهايـة         ان ،واضاف. مكة تفتح الطريق نحو اوروبا    ،  صحيفة هيرالد تريبيون  
ويقول سيغمان ان الـذي     . مقاطعتها لحماس، وتفتح حوارا مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة         

يطلـب مـن حمـاس أن تعلـن     انه  . يطلبه المجتمع الدولي من حماس لم يسبق له ان طلبه من إسرائيل           
  . ؟1967بحقوق الشعب الفلسطيني في حدود إسرائيل، ولكن متى يطلب منها ان تعترف اعترافها ب

 اغتيال رئيس الوزراء    والحظت السفيرة الفلسطينية ان ارادة السالم لدى الطرف اإلسرائيلي توقفت، عند          
 رابين، حيث لم يتم التقيد بالروزنامة وخارطة الطريق، األمر الذي يؤدي إلـى تجـذر الجانـب                  األسبق

وتوقفت أمام االعتـداءات اإلسـرائيلية خـالل الـصيف          .  أمامه الفلسطيني الذي ال يرى أي أفق يرتسم      
 شهيد فلسطيني والحقت دمارا واسعا باالقتصاد الفلسطيني، كمـا          500الماضي التي أدت إلى سقوط نحو       

وقالت ان هذه االعمال تهدف إلى شق الـضفة         . تطرقت إلى تواصل االستيطان بكثافة في الضفة الغربية       
واكـدت ان   . ضحت انه يجري استيطان القـدس الغربيـة واحاطتهـا بالـسور           الغربية إلى قسمين، واو   

الفلسطينيين اليمكن ان يقبلوا بدولة من دون القدس كعاصمة، هي مركزهم التاريخي االقتصادي والثقافي              
  . والديني

ابو مازن كشريك وحيد، وهو لهذا الـسبب قـام           هلية الرئيس الفلسطيني  وأوضحت ان اتفاق مكة حدد أ     
ة مؤخرا شملت بعض بلدان اوروبا، هدفها اطالع المسؤولين األوروبيين الذين التقاهم على الفرصة              بجول

وقالت لقد حان الوقت لتحقيق مستقبل آخر، مستقبل سالم وعدالة           .التي يمثلها اتفاق مكة في اتجاه السالم      
 عبـاس،   اقية في شخص  يك محل ثقة ومصد   فالحكومة اإلسرائيلية أمامها اليوم شر    . وحرية وأمن للجميع  

وهو الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على التفاوض مع إسرائيل، فهو باالضافة إلى كونه زعيم حركـة                 
  . فتح، فإنه هو الذي وقع جميع اتفاقات السالم منذ أوسلو

واختتمت خوري مداخلتها بمالحظة مهمة، وهي ان تجربـة أوسـلو برهنـت علـى ان الفلـسطينيين                  
لم ينجحوا في التوصل إلى اتفاق لوحدهما، ولوقت طويـل فرضـت الواليـات المتحـدة                واإلسرائيليين  

ولكن في نهاية االمر ان السياسة األمريكية فقدت مصداقيتها         . األمريكية نفسها كشريك وحيد بين الطرفين     
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في كل المنطقة، وهي لن تعود محل ثقة اال بحل شامل لمشاكل الشرق االوسط، وفلسطين هـي العقـدة                   
واستخلصت السفيرة الفلسطينية في الختام، ان العالم يقف على مفترق طـرق            . الولى على هذا الطريق   ا

 أمام تاريخ محزن طبعتـه      1967 سنة على حرب     40 سنة على قرار تقسيم فلسطين و      60هذه السنة بعد    
 أو سـنة    1967،اآلالم الفلسطينية، فإما ان تكون السنة الحالية سنة السالم وأفق عيش دولتين في حدود               

  . استمرار االحتالل وعدم االستقرار في كافة المنطقة
أما السفير اإلسرائيلي دانييل شيك فقد ذهب في االتجاه اآلخر بعيداً عن مجرى تاريخ االحداث، وكانـت                 
مداخلته عبارة عن رصف من الكالم، الذي أراد أن يستدر من خالله عواطف الناس، أمام فشل الحكومة                 

والسبب الذي يقف وراء هرب شيك مـن        . ية والورطة التي تعيشها الواليات المتحدة في العراق       اإلسرائيل
الحديث مباشرة هو ادراكه ان الدعاية اإلسرائيلية، التي كانت ترمي الكرة في الملعب الفلسطيني وصلت               

لحاصل، وهو مع ذلك وجد المبرر لكي يرمي على ظهر حركة حماس مسؤولية االستعصاء ا             . إلى سقفها 
  . على صعيد العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

كانت الندوة االساسية في الملتقى مكرسة لمبادرات وخطط السالم، من مبادرة السالم العربية،              :دوشاريت
وكان المتحدث االول هنا هو وزير الخارجية الفرنسي األسبق         . إلى خارطة الطريق واتفاقي طابا وجنيف     

. هيرفيه دو شاريت، الذي بدأ مداخلته بانتقاد العناوين التي تطرحها الندوات المخصصة لهـذا الغـرض               
وتوقـف  . وقال نحن نناقش نفس المواضيع منذ عشرين سنة، وهي ربما أعيد طرحها بعد عشرين اخرى    

بب حالـة   االولى، تتعلق بـس   : الوزير الفرنسي عند جملة من المالحظات االساسية في ما يخص النزاع          
وانطلق من اعتبار رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسـحق رابـين الشخـصية             . االستعصاء الراهنة 

اإلسرائيلية الوحيدة، التي كرست طاقاتها من اجل التوصل للسالم، ونسب له جملة تصلح معيارا في هذا                
 ألجل السالم كما لو ان      أحارب االرهاب كما لو ان عملية السالم غير موجودة، وأعمل         : الوضع حين قال  

وأشار إلى ان الرئيس األمريكي     . والمالحظة الثانية هي انعطاف المحافظين الجدد     . االرهاب غير موجود  
بيل كلينتون لم يول السالم اهمية كافية، اال في نهاية واليته الثانية حين ضغط على الطرفين الفلـسطيني                  

 شارون، بأن يعود    السابقحت لرئيس الوزراء اإلسرائيلي     واإلسرائيلي، لكن انعطافة المحافظين الجدد سم     
واعتبر دو شاريت ان الطرف الفلسطيني فشل في        . إلى الوراء ويبتدع مقولة عدم وجدو شريك فلسطيني       

ما يتعلق بتطمين إسرائيل لتقديم ضمانات أمنية، وال يزال الغموض قائما في هذا الجانب، وقصد بـذلك                 
وقـال إن   . والمالحظة الثالثة هي انقسام المجتمـع الـدولي       . ل المقاومة تصميم حركة حماس على اعما    

األمريكيين موقفهم معروف من القضية، لكن األوروبيين منقسمون، وهم ليسوا على اتفـاق واليعرفـون               
هذه هي  . ولذا فإن بقية أعضاء مجلس األمن، أي روسيا والصين ليسوا على اتفاق مع البقية             . ماذا يفعلون 

وقال دوشاريت نحن اليوم في موقف استعصاء، ولكن هنـاك           .الموقف الدولي يتراجع وال يتقدم    اللوحة و 
  . بعض العناصر االيجابية، التي تدفعنا للقيام بتجميعها من أجل أمل جديد

 المناضـل فـي     ،كانت المداخلة الثانية للكاتب اليهودي التقدمي ايالن هـاليفي        .... استسالم ايديولوجي 
تحرير الفلسطينية والمستشار في الرئاسة الفلسطينية، الذي قدم في البداية جملـة مـن              صفوف منظمة ال  

األولى، هي إن اتفاق طابا ليس بالجديد، وانما هو ممر من اتفاق أوسلو، وقد جاء في فتـرة                  : المالحظات
ة الثانيـة، ان  والنقط. لم يكن فيها اإلسرائيليون على اتفاق، وكانت هناك الكثير من النقاط غير المحسومة          

اتفاق جنيف هو عبارة عن مبادرة مواطنين، لكن الموقعين عليه من الطرفين هم انفسهم كانوا من بـين                  
. المتفاوضين في طابا، لذا لم يكن في وسع اإلسرائيليين التفاوض حول نقطتين هما القـدس والالجئـين                

المبـادرة  (لملك عبداهللا بن عبد العزيز      والنقطة الثالثة، هي ان المبادرة التي تظل مطروحة، هي مبادرة ا          
  . سابق له على المستوى االقليمي ، فهي تطرح حال ال)العربية

وقال هاليفي ان كل هذه المبادرات تشكل مرجعيات على المستوى الدولي، ومحـاوالت للخـروج مـن                 
اعادة الحكومة  الجمود وغياب البديل، ومهما كانت الصيغة التي نبحث عنها، فإن السؤال هو كيف يمكن               
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اإلسرائيلية إلى المفاوضات؟ فالطرف الفلسطيني طالب على الدوام بمؤتمر دولي، لكن كافة المبـادرات              
  . الطالق عملية السالم، على اساس القانون الدولي فشلت

. إسرائيل كـشرط للتعامـل معهـا      لتي تطالب حركة حماس باالعتراف ب     وتوقف هاليفي أمام الدعوات ا    
رائيل حددت حدودها النهائية لتطالب اآلخرين باالعتراف بها؟ ثم ان االعتـراف لـيس              هل إس : وتساءل

شرطا مسبقا للتفاوض بين األطراف المتحاربة، وضرب مثاال على قضية االعتـراف باحيـاء ذكـرى                
وقال ان ما تهـدف     . اكتشاف أمريكا، فالسكان االصليون يرفضون حتى اليوم االعتراف باستيطان القارة         

سرائيل هو أن تلقي المنظمات الفلسطينية سالحها، وتعتبر نفسها ارهابية، وليس السير فـي اتجـاه                اليه إ 
وابدى خشيته من أن اليتحول االتفاق بين حركتي فتح وحماس إلى           . وقف اطالق نار وعمليات عسكرية    

حكومة وحـدة   وتساءل هل يمكن تشكيل     . واقع، ألن إسرائيل التريد وقف العنف بل استسالما ايديولوجيا        
   وزيرا ونائبا فلسطينيا في المعتقالت اإلسرائيلية؟60وطنية وهناك نحو 

تحدث بعد ذلك الكاتب األلماني والكر بيرتس، الذي لخص مداخلته بالقول إذا واصلنا             .... خارطة اهداف 
: وأشار إلى ظاهرتين فـي الـشرق االوسـط        . الحديث عن مبادرات الماضي، فإننا لن نصل إلى نتيجة        

وقال انه لم تكن هناك في السابق عملية سالم ومفاوضـات بـين أطـراف               . االولى، هي مسألة االحادية   
المـسبق  ” اإلسرائيلي“واشار إلى الحكم    . والثانية، هي االحكام المسبقة من كل طرف ضد اآلخر        . معنية

ليسوا حازمين مـع  أو ) عرفات(فهم يتحججون بأن الفلسطينيين ارهابيون    . في كل مرة يتم فيها التفاوض     
وقال إن ما حصل في لبنان في الصيف الماضي يؤكد أن االحادية يمكن أن تـؤدي                ). ابومازن(االرهاب  

لدولي لـيس   وأكد حاجة المجتمع     .إلى كارثة، يجب أن نتحاور مع اعدائنا، حتى وان كنا في نزاع معهم            
ائيل، دولة فلـسطينية، سـيادة      أمن إسر : فقط إلى خارطة طريق، بل إلى خارطة أهداف تكون عناصرها         

  . لبنان، وحدة التراب السوري
ثم تحدث بعد ذلك مدير مكتب جامعة الدول العربية في باريس الـدكتور ناصـيف               ... النزاعات الكبرى 

وقـال انهـم    . حتي، الذي استهل مداخلته بتشخيص دقيق لمواقف جميع االطراف من فشل عملية السالم            
ورأى ان كتاب الصحافي الفرنسي شـارالن انـدرالن     . لعدم القيام بأي جهد   جميعا كانوا يجدون االعذار     

وأشار إلى الوقت الذي تم ضياعه وصـرف لمتابعـة          . ، يصلح لتوصيف الحالة الراهنة    )السالم الضائع (
المبادرات التي طرحت في السنوات األخيرة، وذكر منها مهمة السيناتور ميتشل وخطة جـورج تينـت،                

  . طوني زينيومهمة الجنرال ان
والحظ حتي ان تيارا من المحافظين الجدد روج لنظرية عدم وجود مشكلة فلسطينية، وبالنسبة لهم لـيس                 

وذهب هؤالء إلى إعادة    . هناك اية دواع لمبادلة االرض بالسالم، وصاروا يدعون لمبادلة السالم بالسالم          
حتالل، والمشكلة تكمـن فـي نقـص        تعريف االحتالل، وبالنسبة لهم ضمن الوضع الجديد ليس هنالك ا         

وحاولوا أن يدخلوا في أذهان الناس، أن حل مشكلة الديمقراطية في بغـداد يحـل مـشكلة                 . الديمقراطية
ويرى السفير حتي أن النزاع في الشرق األوسط صار أسير النزاعـات الكبـرى فـي                 .القدس لوحدها 

  . على حلهاالمنطقة، وبات يجري توظيف القضية الفلسطينية، بدل العمل 
كانت المداخلة األخيرة من نصيب وزير الخارجية الفرنسي السابق هـوبير فيـدرين،             ... السالم الممكن 

الذي أشار إلى ان المسألة صارت مطروقة جدا، من كلينتون وحتى مبادرة الـسالم العربيـة، بـل ان                   
.  الطرفين تعب من الحروب    والشعب من . استطالعات الرأي تقول ان اإلسرائيليين يقبلون دولة فلسطينية       

  ماذا نفعل؟. وتساءل هل المطلوب من المجتمع الدولي ان يفرض حال على الطرفين. وهنا تكمن المفارقة
ويرى فيدرين انه ليست هناك عملية سالم اليوم، واذا كانت عملية السالم تشكل خطرا، فإنه من اجل أمن                  

.  من هذا النوع، ولنذهب نحو ذلك وسيأتي البـاقي         إسرائيل يجب أن تحل المشكلة، نحن بحاجة إلى قرار        
ورئيس الوزراء الذي يجب أن يقوم بذلك عليه أن يعرف ان هناك مصاعب، سنة ونصف الـسنة مـن                   
المشاكل، ولكنه يجب أن يعترف أنه من اجل مصلحة إسرائيل القيام بذلك، وعليـه أن يـشجع الـشعب                   
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 الدولي يقف من وراء هذا القرار، الواليات المتحدة فـي           للذهاب في هذا االتجاه، وأن يقنعه أن المجتمع       
يين، هم يعتمدون على انفسهم وعلى األمـريك      . اليثقون اال باألمريكيين   صورة خاصة، ألن اإلسرائيليين   
ولهـذا فـإن    . سرائيل نحن نضمن لكم أمنكم يشيع ذلك جواً من الطمأنينة         حين يقول الرئيس األمريكي إل    

  . فاوضات مهمة جداالرعاية األمريكية للم
واختتم فيديرين بالقول اذا أصبح ذلك ممكنا كل المنطقة سوف تتغير، ال أقـول انهـا سـوف تـصبح                    

وهناك مصلحة أوروبية كبيرة في ذلك،      .  بل هناك امكانية إسرائيلية وانتظار وترقب فلسطيني       ،)يوتوبيا(
عدم حل هذه القـضية، ويعمـل       ومصلحة غربية إسالمية أيضا، مصلحة لمواجهة التطرف الذي يستغل          

إن طريق السالم سوف يقود إلى التـزام غالبيـة عربيـة مـن              . على تجنيد الناس مستفيداً من االحباط     
  .الحداثيين والمعتدلين، هذا السيناريو ممكن، وتنقصه فقط شرارة االنطالق

  17/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عن ليبيا والفلسطينيين من جديد .76
       ياسر الزعاترة

مرة تريـد اتخـاذ     ، ففي كل    لفلسطينيين المقيمين على أراضيها   ال ندري ما هي حكاية القيادة الليبية مع ا        
 التي ال   ، تتبرع بمطاردة هؤالء المساكين الذين ينتمون إلى فئة حاملي وثائق السفر           موقف حيال طرف ما   

  . لليبية أنها بصدد ترحيلهم إليه، بما في ذلك قطاع غزة الذي تقول القيادة اتصلح للسفر إلى أي مكان
، وأن اع، وإنما هم من المهاجرين إليه  ربما ال يعلم القوم إياهم أن هؤالء المساكين ليسوا من مواطني القط           

، وليس  48قراهم في األراضي المحتلة عام      عودتهم حين يكون هناك حديث عن العودة ينبغي أن تتم إلى            
توجه الجديد للقيادة الليبية يتمثل في وجـود مـؤامرة للتـوطين            نقول ذلك ألن مبرر ال    . إلى قطاع غزة  

وشطب حق العودة ستحاك خيوطها في مؤتمر الرياض الذي سيشهد شطب حق العودة من بنود المبادرة                
  .العربية

، س فقط فيما يتعلق ببند حق العودة      ، لي ضغوط الرامية إلى تعديل المبادرة    تحدثنا في هذا البعد المتعلق بال     
، األمر الـذي     مع أننا ال نتوقع حدوث شيء كهذا       ،وط االنسحاب وبند التطبيع المبكر     أيضاً ببند خط   وإنما

ينيين المساكين فـي ليبيـا      ، لكن ذلك كله شيء وحكاية الفلسط      م برأينا ال يصنف في دائرة اإلنجاز العظي     
د إلى الواجهة مـن     ، إذ ال يعقل أن يتحول هؤالء إلى ضحية للخالف الليبي السعودي الذي عا             شيء آخر 

، األمر الذي كانت متوقعاً كاستمرار لألزمة الناشـبة بـسبب        لفية إعالن ليبيا مقاطعتها للقمة    جديد على خ  
  . اتهامها من قبل السعودية بالتورط في مؤامرة الغتيال الملك عبداهللا أيام كان ولياً للعهد

، وهو ما نتوقعه على أية      ) ينيل الفلسطيني قرار ترح (نتمنى بالطبع أن يصار إلى إعادة النظر في القرار          
، اللهم إال إذا وضعتهم القيادة الليبية على الحـدود          ن يستقبلوا في أي مكان في العالم      ، ألن المعنيين ل   حال

نتذكر فـي هـذا     . المصرية الليبية ليتحولوا إلى الجئي خيام تتكفل بهم مؤسسات العون واإلغاثة الدولية           
 األطفال الليبيين بفيروس    فلسطيني المتهم إلى جانب الممرضات البلغاريات بحقن      السياق حكاية الطبيب ال   

م، لكن القول إن    ، تلك المأساة التي نتعاطف إلى أبعد حدود التعاطف مع ضحاياها األبرياء وأسره            اإليدز
ـ          الطبيب المسكين، وهو طبيب امتياز متدرب      ك األطفـال   ، قد عمل لحساب الموساد من أجل حقـن أولئ

، فيمـا   له من أن ال تشمله صفقة الممرضات      ، وهنا نشير إلى مخاوف الطبيب وأه      مرض ال يبدو مقنعاً   بال
  . نعلم أن إحدى الدول األوروبية قد تفضلت على أفراد عائلته فقبلتهم الجئين فيها

 ، لكن مسلسل المواقف الليبيـة مـن القـضية          الليبي المتعلق بقضية حق العودة     ال شك أننا نحترم التوجه    
. ، لكأنه يسعى إلى شطب تراثه القديم مع القضية ومفرداتها         ا زال يسجل تراجعاً بالغ الغرابة     الفلسطينية م 

، في حالة من فقدان التـوازن     وفي العموم فقد بدت السياسة الليبية منذ تسوية أمرها مع واشنطن والغرب             
س على أرض الواقـع إال مـا يؤكـد          ، فيما ال تمار   مواقف تنتمي إلى البضاعة القديمة    إذ تميل لفظاً إلى     
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تساعدها على ذلك بـالطبع فـورة       . انسجامها مع المنظومة األمريكية الغربية ويريحها من وجع الرأس        
، ال يبدو أنها ستفيض على الناس، ال رفاهاً، وال إصـالحاً            النفط الكبيرة التي وفرت للبلد سيولة محترمة      

  .، رغم وعود القذافي االبن الكثيرةسياسياً
، بل موقفها من أولئـك المـساكين الفلـسطينيين          ا هنا ليس تقييم السياسة الليبية     ، فما يعينن  أياً يكن األمر  

، األمر الذي يفرض تدخل جميع المعنيين بالقضية قبل أن تتحـول التوجهـات              لموجودين على أراضيها  ا
  .المعلنة إلى إجراءات على أرض الواقع

  17/3/2007الدستور 
  

  االعترافالرباعية وعقدة  .77
  نبيل شبيب

رغم التجاوب النسبي في بعض الدول األوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وحتى ألمانيا جزئيا، مـع                
اتفاق مكة وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، لم يتجاوز الموقف الرسمي لالتحاد األوروبي بعد قمتـه               

  .جنة الرباعية الدوليةاألخيرة كثيرا الموقف الغامض الصادر عما يسمى الل
فهو إلى جانب الحديث عن بعض التعاون أو التواصل، كان تكرارا لتأكيد المطالبة بتلبية مطالب المجتمع                

، ليبقى هو العقـدة الرئيـسية فـي         "االعتراف"الدولي، والمقصود شروط اللجنة الرباعية، وفي مقدمتها        
  .التعامل مع قضية فلسطين من جانب القوى الدولية

شكالية االعتراف المطلوب بأسلوب إمالئي مقترن بضغوط الحصار ليست مسألة موقف سياسـي مـن               إ"
جانب حماس أو مسألة خالف قانوني دولي بقدر ما هي حلقة من حلقات المـساعي المبذولـة للمـضي                   

     ".خطوة أخرى بالمشروع الصهيوني في المنطقة
ي ربط أي قرار للتعامل مع الحكومـة الفلـسطينية          األميركيون أوضح من سواهم ف     ....ال قرار : القرار

بمواصلة ضغوط التطويع والتجويع، إلكراه منظمة المقاومة اإلسالمية حماس على موقـف سـابق ألي               
مفاوضات، تكون إذا أقدمت عليه فعال فقدت مسوغ وجودها، كما حدث مع منظمة التحرير الفلـسطينية                

وأراد . تحكمه القوة المجردة بين أطراف غير متكافئة      " نزاع"قديما، عندما تحولت تدريجيا إلى طرف في        
الروس اإلفادة من معالم الهزائم األميركية على امتداد المنطقة اإلسالمية والتراجع الملموس على مستوى              
االنفراد في صناعة القرار الدولي، وأن يجعلوا من قضية فلسطين أحد مداخل نفوذ سبق أن فقدته موسكو                 

لذلك طرحوا فكرة عقد مؤتمر دولي شامل جديد على أمل أن يقـوم علـى أرضـية                  .وعيةبسقوط الشي 
المعطيات الجديدة، مع إظهار االستعداد إلنهاء الحصار الجائر، بينما أظهر االتحاد األوروبي شيئا مـن               

. .احتـرام " حجم المرونة الذي أظهرته حماس بين كلمتـي          -وفق المقاييس الغربية  -المرونة بما يوازي    
اتخاذ قـرار بتأجيـل اتخـاذ       "وخلص الجميع إلى     ".واعتراف دولي .. اعتراف واقعي "، وكلمتي   "والتزام
إلى أن يكتمل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مع قابلية أن ينعقد اللقاء التالي للرباعيـة                " قرار

فعـالم هـذا    .. س باالعتراف ولم يمنع االختالف أن يكرر الجميع مطالبة حما        . بمشاركة أطراف عربية  
  ... في هذه المرحلة من مجرى أحداث القضية؟" االعتراف"التركيز الكبير والمشترك على 

الواقع أن إشكالية االعتراف المطلوب بأسلوب إمالئي مقترن بضغوط الحصار ليـست مـسألة موقـف                
ات المساعي المبذولـة    سياسي من جانب حماس أو مسألة خالف قانوني دولي، بقدر ما هي حلقة من حلق              

   .للمضي خطوة أخرى بالمشروع الصهيوني في المنطقة، مع مواصلة استخدام منطق القوة أوال وأخيرا
إنما لم يعد يكفي لبيان ذلك مجرد اإلعالن عنه مرة بعد أخرى، ناهيك عن وضعه في قالب تأييد حماس                   

قضية فلسطين هي قضية حماس أو فتح أو        أو عدم تأييدها، والحديث عن صحة ثوابتها أو عبثيتها، وكأن           
منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة من المنظمات والفصائل الفلسطينية، وليـست قـضية شـعب                

   .وأرض ومصير وعروبة وإسالم
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الصين الوطنية دولة كانت تحتل مقعدا دائما في مجلس األمن الدولي، فبقيت زهـاء                ....نماذج تاريخية 
الحرب العالمية الثانية تحظى بأعلى درجة من درجات ما يوصف باالعتراف القـانوني             ثالثة عقود بعد    

وعندما أصبح التعامل مع الصين الشعبية هو الذي يحقق مصالح الدول الغربية، تحول االعتراف               .الدولي
إلى الصين الشعبية، ومع ذلك فإن إقدام واشنطن على سحب اعترافهـا مـن الـصين                " القانوني الدولي "

الوطنية لم يمنعها، وال يمنعها حتى اآلن من التعامل معها، حتى أصـبح اسـتمرار وجودهـا مرتبطـا                   
ولم يعترض أحد من الدول الغربية وال مـن          .باستمرار وجود المظلة العسكرية األميركية الوقائية فوقها      

 وجود اعتراف قانوني    داخل الواليات المتحدة األميركية على هذا التعامل الشامل لمختلف الميادين، دون          
   .دولي

الجمهورية األلمانية االتحادية التي عرفت بألمانيا الغربية دخلت فـي مفاوضـات مباشـرة وعالقـات                
اقتصادية وغير اقتصادية مع الجمهورية األلمانية الديمقراطية، التي عرفت بألمانيا الشرقية، واسـتمرت             

، رغم أنها كانت تحظـى بـاعتراف        "انوني دولي ق"المفاوضات سنوات عديدة، دون أن تقترن باعتراف        
   .العدد األكبر من دول العالم

االعتراف ال يكتسب هذه الصفة بمقاييسها المعتبرة إال بشروط عديدة، في مقدمتها أن تكون الجهة التـي                "
تعلن االعتراف جهة تعبر فعال عن الشعب الذي تتحدث باسمه، ومن ذلك أن تعبـر عنـه بمجموعـه،                   

   .."واضح الداللة يعطى لها بوسيلة مشروعةوبتفويض 
ثم أسفرت المفاوضات عن نشوء ألمانيا الموحدة بضم الشرقية إلى الغربية، وليس عن صلح أو اتفاق أو                 
تعايش، ولم يطرح أحد آنذاك إشكالية االعتراف أو عدم االعتراف في صيغة اعتباره شرطا للتعامل مـع           

   .لمفاوضات، ناهيك عن المقاطعة والحصار وما شابه ذلكالحكومة األلمانية الغربية أثناء ا
 عاما، دون أن يعترف اعترافا قانونيا       50المعسكر الغربي تعامل مع االتحاد السوفياتي قبل انهياره زهاء          

دوليا بأن دول البلطيق الثالث تتبع له ولحدوده الرسمية، بل اعتبرها مناطق محتلة، وكانت أولى الـدول                 
واألمثلة كثيرة، وجميعها مما يسمى القانون الـدولي          . االستقالل مع سقوط الشيوعية    التي حصلت على  

التطبيقي، أي ما يشمل االتفاقات والمعاهدات وتبادل السفارات وغير ذلك، وجميعها يؤكد وجود فـسحة               
 دون أن يشترط عليه االعتـراف القـانوني         -كحماس-كبيرة للتعامل مع طرف قائم على أرض الواقع         

   .دولي بطرف آخرال
وبالعودة إلى القانون الدولي العام، أي نصوص المبادئ العامة في المواثيق الدولية األساسية، لـن نجـد                 

وإن وصف تجـاوزا بالقـانوني      -إشكاليةً مماثلة، بل نجد إشكالية أهم وأبعد مغزى، وهي أن االعتراف            
 عديدة، في مقدمتها أن تكون الجهـة التـي           ال يكتسب هذه الصفة بمقاييسها المعتبرة إال بشروط        -الدولي

الذي تتحدث باسمه، ومن ذلك     " الشعب"تعلن االعتراف جهة تعبر فعال ال شكال، وتفويضا ال استبدادا عن            
مثال آخر على ذلـك مـا        .أن تعبر عنه بمجموعه، وبتفويض واضح الداللة يعطى لها بوسيلة مشروعة          

قدت حكومة ألمانيا الشرقية سلسلة اتفاقات مع دول شرقية أخرى          رافق إعادة توحيد ألمانيا، فقد سبق أن ع       
 بالحدود القائمة نتيجة الحـرب العالميـة        -كما وصف في حينه   -" قانونيا دوليا "تعترف بموجبها اعترافا    

وعندما جرت   .الثانية، أي بأن جزءا من أراضي ألمانيا التاريخية أصبح يتبع لدول أخرى ال سيما بولندا              
نفراج مع ألمانيا الغربية أعطت حكومتها اعترافا مشابها، ولكن بولندا رفضت االكتفاء بهذا             مفاوضات اال 

وذاك، بل طالبت باتفاقية جديدة، تنعقد مع حكومة ألمانيا الموحدة، أي تلك التي أنتخبت بعد وحدة ألمانيـا       
علـى بينـة    "فـويض   وبعد طرح مسألة الحدود واألراضي المعنية علنا قبل التصويت لتتوفر شروط الت           

   .شعب ألمانيا الموحدة" مجموع"من " للناخبين
وقد كان تعليل رفض االتفاقات القديمة أن التوقيع عليها كان من جانب حكومات ألمانية لم تمثل الـشعب                  
بكامله، فهو يتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير الذي ال يقبل التجزئة في القانون الدولي العام، ولم يكن                  

ا ينطوي على تفويضها بالتنازل عن حق الشعب األلماني في جزء من أرضه التاريخيـة، فكـان                 انتخابه



  

  

 
 

  

            51 ص                                    663:                  العدد               17/3/2007 السبت: التاريخ

يتناقض مع مبدأ عدم اغتصاب األراضي بالقوة الثابت أيضا في القانون الدولي العـام، وهـذه المبـادئ                  
   .اوأمثالها هي مرجعية الشرعية الدولية من فوق أي قرارات ومعاهدات أخرى يجري عقدها وتطبيقه

  :الحصيلة بإيجاز ...الشعب مصدر القرار
الـصين  ( ال ترتبط المشروعية القانونية الدولية لالعتراف بقرار صادر عن مجلس األمـن الـدولي                -1

وال االعتراف والتعامل من جانب غالبيـة دول        ) ألمانيا الشرقية (وال العضوية في األمم المتحدة      ) الوطنية
   ).لسوفياتيدول البلطيق واالتحاد ا(العالم 

 ال يكفي عقد اتفاق لتثبيت مشروعية اعتراف قانوني دولي، ما دام ال ينطوي علـى شـروط تلـك                    -2
   .المشروعية وفق القانون الدولي العام ومبادئه الثابتة

 ال تتوفر تلك الشروط دون استناد االعتراف على التعبير عن إرادة الشعب وعبر تفويض من جانبه،                 -3
راده، وبشرط أن يكون أي تصويت يجري لهذه الغاية، خاليـا مـن عناصـر التزييـف                 بكامل فئاته وأف  

   .واإلكراه والضغوط، كما هو ثابت في نصوص المعاهدات الدولية األساسية
جميع ذلك ال يتحقق على كل حال في حاالت االغتصاب واالحتالل والعدوان، أمـا التعـابير األخـرى                  

و واقعي أو ضمني فال وجود لها في نصوص القانون الدولي، وإن            من قبيل اعتراف سياسي أ    " المطاطة"
   ".اعترافا قانونيا دوليا"شاع استخدامها، وال تمثل 

 ما ال تحتمل، سواء كان ذلـك بقـصد          -كاتفاق مكة -وال يغير من ذلك تحميل عبارات صياغة اتفاق ما          
مـسؤولين الـسياسيين فلـسطينيا      تسهيل المفاوضات كما يقال، فالمفاوضات تسهل عندما تجتمع كلمة ال         

وإقليميا على نهج قويم واضح، أو كان ذلك بقصد انتزاع قرار من القوى الدولية برفـع الحـصار عـن          
   .شعب فلسطين في الداخل

إشكالية االعتراف القانوني الدولي المطلوب بصيغة اإلمالء والضغوط العدوانية القصوى على شـعب              "
ية وصفها بخالف قانوني دولي، إذ الحكم بعدم مـشروعية مثـل ذلـك              فلسطين أبعد ما تكون عن إمكان     

  ."االعتراف واضح وضوح الشمس في رابعة النهار
ولن يحصل ذلك ما دامت الدول العربية، السيما المجاورة، ال تنتزع نفسها من طوق الحصار المفروض                

لى شعب فلسطين، الباطل    على صناعة قرارها هي، بما في ذلك قرار عدم المشاركة في ذلك الحصار ع             
بنص القانون الدولي، المنتِهك للحقوق اإلنسانية الثابتة على أوسع نطاق، فضال عن أنه يمثل شكال مـن                 

إن إشكالية االعتراف القـانوني الـدولي        .أشكال المشاركة في العدوان على شعب فلسطين بأفجر وسيلة        
 شعب فلسطين، وعلى حكومة جـزء منـه،         المطلوب بصيغة اإلمالء والضغوط العدوانية القصوى على      

موجود في أرضه، أبعد ما تكون عن إمكانية وصفها بخالف قانوني دولي، إذ الحكم بعدم مشروعية مثل                 
   .ذلك االعتراف، وإن حصل جدال، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار كما يقال

ها الشروط القانونية الدولية، السيما أن      وال قيمة بعد ذلك التفاقات سابقة مع جهة فلسطينية ما، لم تكتمل ل            
كل اتفاقية ال تنص على انتهاء مفعولها بعد فترة زمنية محددة، أو تـنص علـى حـق أحـد أطرافهـا                      
باالنسحاب منها، هي اتفاقية باطلة مسبقا بحكم القانون الدولي العام، وإن وجدت تطبيقا لفترة من الـزمن                 

   .تحت عنوان القانون الدولي التطبيقي
ويسري شبيه ذلك على قرارات قمم عربية أو دولية أو مختلطة، وقرارات مجلس األمن الدولي وسـواه                 

" قرارات"للشرعية الدولية، وجميعها يتقلب ويتبدل حسب موازين القوة، ناهيك عن           " التنفيذية"من األجهزة   
   .صادرة عن لجنة من قبيل ما يسمى اللجنة الرباعية، أو عن أحد أطرافها

والشعب الفلسطيني وحده، وبكامله، في أرضه وفي الشتات، هـو المخـول بمفهـوم القـانون                .. عبالش
الدولي، بأن يعترف أو ال يعترف بوجود كيان ما على تلك األرض، فهو اعتراف ينطوي فـي حقيقـة                   
 مغزاه ومقصده على التخلي عن جزء من حقوقه المشروعة الثابتة وفق أشد النصوص القانونية الدوليـة               



  

  

 
 

  

            52 ص                                    663:                  العدد               17/3/2007 السبت: التاريخ

وأي اعتراف آخر ينتـزع     .. إلزاما، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وبطالن اغتصاب األراضي بالقوة         
   .هو للتمويه والتزييف

والشعب الفلسطيني وحده بكامله، في أرضه وفي الشتات، هو المخول بمفهوم القانون الدولي،             .. والشعب
ودون تقتيل واعتقال   (ال إكراه وال تزييف     بأن يفوض جهة ما يختارها اختيارا حرا نزيها، دون ضغوط و          

لتوقع باسمه على نص ما ينطوي على شكل من أشكال االعتراف القـانوني الـدولي               ) وتشريد وحصار 
    .وأي جهة دون ذلك فهي تتصرف فقط في حدود موقعها وحدود حجم تفويضها ال أكثر.. المطروح حاليا

 من جانب الشعب بل من جانب جزء من الشعب،          -يهاوإن كان حرا نز   -وحماس نفسها لم يكن انتخابها      
   .وفي ظل ضغوط قصوى وليس بعد تغييب مفعولها

اإلشكالية إذن مطروحة على أرضية واحدة ال عالقة لها بالقانون الدولي، بل هي أرضية ما يمكن فرضه                 
   .بالقوة، أي وفق شرعة الغاب

" فرض األمر الواقع  "قة تستخدم في الماضي تعبير      ولهذا كانت المواقف السياسية وغير السياسية في المنط       
عبر السياسات والممارسات والحروب اإلسرائيلية رافضة نتائجها، قبل أن تحل مكان هذه اللغة السياسية              

لغة التنازالت، مع تجنيد هذا الطرف العربي أو ذاك النتزاعها من طرف فلسطيني بعد طرف               " الواقعية"
القـوانين  "، ال بمفهوم القانون الدولي، وال بأي مفهوم مشروع من مفاهيم            بمختلف السبل غير المشروعة   

، ناهيك عن مفهوم المشروعية اإلسالمية، التي لم تتناولها الفقرات السابقة، دون إغفال أنـه ال                "الوضعية
من التصرفات التي تتناول مصائر الشعوب والـبالد والقـضايا          " تصرف"يمكن القبول بتجاهلها في أي      

  .ربية واإلسالميةالع
   13/3/2007الجزيرة نت 

  
  حماس في مواجهة مسلسل االبتزاز واالستدراج .78

  ياسر الزعاترة
" حمـاس "منذ فوزها في االنتخابات التشريعية مطلع العام الماضي تتعرض حركة المقاومة اإلسـالمية              

 الذي يثيـر مخـاوف      لمسلسل ابتزاز واستدراج ما زال يفعل فعله في خطابها وسلوكها السياسي، األمر           
محبيها، وهم بال شك القطاع األعرض من الشارع العربي واإلسالمي، فيما يثير شهية خصومها حـين                
يمنحهم األمل بإمكانية دفعها نحو تغيير جوهري في خطابها وممارستها بما يفقدها مصداقيتها وحضورها              

أنه لعب على تناقضات الحركـة      يدخل في نفس السياق ما يمكن أن يوصف ب         .في الوعي الجمعي لألمة   
وعمل حثيث على إحداث اختراقات فيها، ومن ثم تفرقة لصفها بين داخل وخارج، وبـين قطـاع غـزة                   

وال شك في أن بوسع االحتالل ومن يساندونه من عرب وعجم            .وضفة غربية، وبين متشددين ومعتدلين    
ر، أكان من حيث االعتقال واالغتيال، أم من        أن ينفذوا لعبة من هذا النوع بما يملكونه من قدرة على التأثي           

وقد أثبت التـاريخ     .حيث المنع والمنح، وصوال إلى التسريبات والعالقات الخاصة مع هذه الجهة أو تلك            
أنه ما من حركة سياسية مهما كان تراثها النضالي والفكري يمكن أن تكون عصية على التأثر بـأجواء                  

   .وظروف من هذا النوع
ي أن غياب القادة الكبار في الحركة ال بد أن يترك آثارا واضحة على أدائها، وحين قـرر                  وما من شك ف   

شارون التخلص من أعمدة الحركة في الداخل فهو لم يكن يلعب، األمر الذي ينطبق على تغييـب ياسـر       
لقادة بغياب ا  .عرفات بالنسبة لحركة فتح وصوال إلى وضعها بيد تيار معين له مساره السياسي المعروف             

الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبـو شـنب وصـالح شـحادة               (الكبار في الداخل    
، فضال عـن اعتقـال   )وإبراهيم المقادمة في قطاع غزة، وجمال منصور وجمال سليم في الضفة الغربية      

ن الحركة  جحافل من خيرة الرجال، في الضفة الغربية على وجه الخصوص، بحدوث ذلك يمكن القول إ              
   .قد فقدت أعمدتها الرئيسية، مفسحة المجال أمام قيادات أقل كفاءة وتأثيرا مهما قيل في فضلهم وجهادهم



  

  

 
 

  

            53 ص                                    663:                  العدد               17/3/2007 السبت: التاريخ

فيما قدمت االنتخابات البلدية والتشريعية وبعد ذلك الحكومة قطاعات من النخبة لم ينخرط بعضها سـابقا                
   .في العمل السياسي، وربما النضال المباشر في بعض األحيان

كانت وثيقة الوفاق الوطني أو ما عرف بوثيقـة األسـرى هـي محطـة               ... وثيقة الوفاق كمحطة أولى   
االستدراج األولى لحماس، وقد جاءت بالتأكيد محمولة على قدر كبير من االبتزاز للحركـة وحكومتهـا                

   .عندما فرض الحصار بعد رفض حركة فتح المشاركة في الحكومة
 عن سبل لفك الحصار من خالل عالقاتها العربية والدولية، األمر الـذي             وهنا كان على حماس أن تبحث     

   .فشل حين عجزت حتى عن إدخال األموال التي جمعتها
في هذه األجواء طرحت وثيقة األسرى كمحطة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي وثيقة صيغت عمليـاً                

ها من حيث النص والمضمون العـام       من خالل صفقة بين الرئاسة ودوائر معينة في حركة فتح، ما جعل           
في هذا السياق بـرزت لعبـة االبتـزاز     .وثيقة فتحاوية ال تنسجم مع مواقف حماس وبرنامجها السياسي  

عندما هدد الرئيس الفلسطيني بطرح الوثيقة في استفتاء عام على الشعب الفلسطيني، فكان أن تراجعـت                
أن الحقوق ال تسقط بالتقـادم  "بسيط في المقدمة نصه الحركة أمام الضغط ووافقت على الوثيقة مع تعديل         

وهو تعديل مكن الحركة من القول إنهـا لـم تعتـرف             ".وعلى قاعدة عدم االعتراف بشرعية االحتالل     
قلنـا   .باالحتالل ولم تغير برنامجها مع أن بنود الوثيقة واضحة الحديث عن الشرعية العربية والدوليـة              

ل المعضلة، وسيكون لها ما بعدها، ال سيما في ظل النص الـذي أضـيف               يومها إن توقيع الوثيقة لن يح     
للمقدمة، ال سيما أن المطلوب من قبل الطرف اآلخر منذ اللحظة األولى هو تشويه حمـاس مـن أجـل                    

   .تسهيل إقصائها، وال بد للتشويه من نصوص ومواقف أكثر وضوحا وحسما
م يلبث القوم أن قالوا إن وثيقة األسرى أو الوفاق غير           حدث ما توقعناه، ول   ... محددات البرنامج السياسي  

، حسب التعبير الذي دخل سوق التداول على نحو يـومي،           "حكومة قادرة على فك الحصار    "كافية لتشكيل   
ومن خالل حوارات تركزت في قطاع غزة جرى التوصل إلى مـا             .وال بد من برنامج سياسي للحكومة     

كومة الوحدة الوطنية، وهنا كانت المفاجأة أن تفضي الحوارات إلى          عرف بمحددات البرنامج السياسي لح    
ونقول المفاجأة ألن الوثيقة كانت قطيعة مع الخطاب السياسي          .تمرير الوثيقة من قبل مندوب عن حماس      

للحركة، إذ كانت تلبي عمليا شروط الرباعية الدولية، األمر الذي أذهل المسؤولين اآلخرين في الحركة،               
فكان التراجع الطبيعي عنهـا، وهـو مـا أوقـف            .لخارج فقط كما أشيع، بل في الداخل أيضا       ليس في ا  

   .مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لبعض الوقت، مفسحا المجال لحرب إعالمية واسعة النطاق
م أن بقاء الحكومة قد أصـبح الحـاك       ) وثيقة األسرى ووثيقة المحددات   (هكذا أكد هذا الجزء من المسلسل       

على تفكير عدد من قيادات حماس بصرف النظر عن حجم التنازالت، ليس فقط في قطاع غـزة الـذي                   
يشعر أهله بقدر من التحرر، بل أيضا في الضفة الغربية التي ينظر للحركة فيها عدد من األكـاديميين،                  

 فتح الذين   وهؤالء تؤثر فيهم هواجس االحتالل الذي يتحكم بكل شيء من جهة، إلى جانب زعران حركة              
لم يتوقف األمر عند ذلك كله، بل أضـيفت          .يتحركون بحرية ودون رادع في المدن والقرى والمخيمات       

إليه سلسلة من التصريحات التي يصعب حصرها هنا لنواب ووزراء ومستشارين تتحدث لغة لم تعهـدها       
   .تحركة حماس التي لم تغير في عهد الشيخ أحمد ياسين خطابها رغم جميع التقلبا

ـ     1989إذ لم يتجاوز الشيخ الشهيد طرحه الذي قدمه في العام             سـنوات مقابـل     10 القائم على هدنة لـ
بل إنه لم    . مع حق العودة واإلفراج عن جميع األسرى       1967االنسحاب من كامل األراضي المحتلة عام       

 أن يقول إنهـا     يتحدث عن مفاوضات تجريها الحركة، بل كان يحيل األمر إلى منظمة التحرير من دون             
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأحيانا يطالب اإلسرائيليين بقبول الهدنة قبل الـدخول فـي               

   . تفاصيل التطبيق، ألن أمرا كهذا ال يحتاج الكثير من التفاوض، وقد يكون انسحابا من جانب واحد
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دولة العبرية يمكنها قبول عرض من هـذا        والواقع أن الشيخ الشهيد لم يكن من السذاجة بحيث يعتقد أن ال           
النوع، كما كان يدرك أن وقوع المعجزة سيعني تفكيك المشروع الصهيوني، ونقول معجزة ألن آخـرين                

   .في السلطة كانوا يعرضون عليها ما هو أفضل كثيرا ولم تكن تقبله
ده يتحدثون عن هدنـة     لكنه كان يتحدث عن طرح شرعي متوفر في كتب الفقه، فيما تابعنا آخرين من بع              

... !!، وعندما يسأل عن ذلك يرد بأنه كـان يمـزح          "تجدد تلقائيا " سنة، بينما يتبرع أحدهم بالقول       50لـ
أضيف إلى ذلك أيضا ما عرف بوثيقة أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنيـة،                

ية للمزايدة، إال أن ذلك ال ينفي وقوع        وهي وإن كانت حكاية سخيفة نفخ فيها البعض على نحو جعلها قض           
خطأ من رجل ليس من مهماته التحاور وطرح المشاريع أو حتى استقبالها، واألصل أنه مجرد مستشار،                

  .وليس من مصلحة حماس أن تقبل مشروع عصام سرطاوي جديد بين صفوفها بصرف النظر عن نواياه               
، ال سيما في الضفة الغربيـة فـي التنظيـر           "الجديدالفريق الواقعي   "بعد ذلك لم يتردد عدد من أعضاء        

لضرورة التفريق بين الحركة والحكومة، في طرح ال ينسجم مع أي منطق سياسي، إذ كيف يمكن لحزب                 
سياسي أن يشكل حكومة ثم يتركها تقدم خطابا وطرحا غير ذلك الذي انتخبه الناس علـى أساسـه، وأي                   

   ! ي عليه مثل هذا السلوك؟استغفال، بل ربما خيانة للجماهير ينطو
لم تستجب دوائر الحركة في الداخل والخـارج لمثـل ذلـك             ....االنقالب المسلح كمحطة ابتزاز أخرى    

الطرح وجرى اإلصرار على رفض خطاب االعتراف بالكيان الصهيوني، في حين كان الحصار يثبـت               
اوالت التحـرش بالحكومـة     وهنا جاءت مح   .فشله في شطب تجربة الحكومة على نحو ما أمل الخصوم         

وقوتها التنفيذية في غزة من أجل دفعها الرتكاب األخطاء وإراقة الدم الفلسطيني، ورغم الفـشل الـذي                 
إذ  .واكب الحركة في إدارة المعركة اإلعالمية لم تأت نتيجة اللعبة كما خطط لها فريق محمـد دحـالن                 

العربية إلى التدخل، أكان حرصا على الدم       سيطرت حماس عسكريا على القطاع، األمر الذي دفع الدول          
الفلسطيني، أم العتبارات سياسية أخرى، أم خوفا من مزيد من التصعيد الذي ال يريده األميركان بـسبب                 
رغبة التفرغ للملف العراقي والتحضير للهجوم على إيران، فضال عن عدم استعداد المجتمع اإلسرائيلي              

   .والفشل في اجتياح قطاع غزةلدورة عنف جديدة بعد هيمنة لبنان 
على هذه الخلفية جاء اتفاق مكـة، الـذي سـبقته مـشاورات             ... االتفاقات" احترام"اتفاق مكة وحكاية    

ووساطات ماراثونية، األمر الذي أفرز االتفاق بصيغته المعروفة، وهي صيغة تنبع أهميتها من البرنامج              
ولعل  .قيت هذه األخيرة إشكالية على نحو من األنحاء       السياسي وليس من توزيع الحقائب الوزارية، وإن ب       

أهم ما أفرزته المشاورات هو نص االتفاق على احترام االتفاقات الموقعة بين السلطة ومنظمة التحريـر                
وبين العدو الصهيوني، مع العلم أن قيادة فتح والسلطة كانت تصر على كلمة التزام، وليس احترام، فيما                 

بمـا يحـافظ علـى حقـوق        "احترام، مضيفة عبارة أخرى جرى حذفها تقول        أصرت حماس على كلمة     
   ".وأهداف الشعب الفلسطيني

ولنتخيل هنا طرفا فلسطينيا يرفض وضع عبارة من هذا النوع في اتفاق سياسي بين الحركتين األهم في                 
م لـيس سـهال،     من المؤكد أن ثمة فرقا بين الكلمتين من حيث المعنى، لكن االحترا            !!الشعب الفلسطيني 

ولوال إصرار الطرف اآلخر لكان تأثير الكلمة سيئا من حيث الدالالت السياسية بالنـسبة لحركـة لهـا                  
بعد االتفاق اعتقد الكثيرون أن كل شيء سيكون على ما يـرام،             .مواقفها المختلفة مع ما وقع من اتفاقات      

 الثالثة المتفق عليها وفق التوزيعـة       وأن حكومة الوحدة ستشكل على نحو سريع ال يتجاوز مهلة األسابيع          
/ التي تم االتفاق عليها، األمر الذي لم يحدث حتى كتابة هذه السطور مع نهاية األسبوع الثاني من مارس                 

ويقال إن موضوع وزير الداخلية هو العقبة األساسية حيث نص االتفاق على تسمية حماس لوزير                .آذار
األمر الذي لم يحدث إلى اآلن، حيث رفض هذا األخيـر االسـم             مستقل يوافق عليه الرئيس الفلسطيني،      

   . أسماء على حماس أن تختار واحدا من بينهم10الذي قدم له، فيما قدم هو قائمة بـ
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لن نتوقف كثيراًعند هذه المحطة، رغم أنها قد تفجر الوضع مـن جديـد وتعـوق               ... ما بعد اتفاق مكة   
حليا وعربيا، وربما إقليميا ودوليا، وسنعتبر أن الحكومة قد         تشكيل الحكومة، حسب التطورات األخرى م     

تشكلت، وهنا نسأل هل يعني تشكيل الحكومة أن الصراع قد انتهى بين حماس وفتح أو القيادة المتنفذة في                  
  السلطة، وأن لعبة االبتزاز واالستدراج قد انتهت عمليا بعد فشلها في الوصول إلى ما تريد؟

هو أن لعبة االبتزاز واالستدراج لن تتوقف بحال، بصرف النظر عمـا إذا كانـت               ما نحن متأكدون منه     
ستحقق أهدافها، أم سيكون لعقالء حماس وقادتها الكبار في الداخل والخـارج، وبـدعم مـن الحركـة                  

حتى اآلن يبدو واضحا من خطاب بعض الدوائر العربيـة           .اإلسالمية دور في الحيلولة دون إفشال اللعبة      
أن اللعبة ستتواصل، وأن تمرير حكومة الوحدة       ) الرباعية، فضال عن الواليات المتحدة منفردة      (والدولية

لن يعني فك الحصار، بل سيتواصل االبتزاز من أجل دفع حمـاس نحـو القبـول بـشروط الرباعيـة                    
فـتح  وهنا سيكون لجماعة الـسلطة و      ).االعتراف باالتفاقات الموقعة واالعتراف باالحتالل ونبذ العنف      (

دورهم الباطني في تكريس الضغط على الحكومة دون الخوف من اتهامهم بالتحريض عليها، على اعتبار               
وال يستبعد بالطبع أن يـصار إلـى         .أنهم جزء منها، إلى جانب تواصل لعبة التشويه من خالل اإلعالم          

ض، واسـتبعاد وزراء    تمرير المساعدات إلى الرئاسة، أو التعامل مع وزراء فتح والمستقلين كسالم فيـا            
هكذا سيتواصل االبتـزاز،     .حماس، أو معظمهم في أقل تقدير، ومن بينهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية           

، إما أن يجـري     )حسب تفكير الطرف اآلخر   (على أمل أن توافق حماس على شروط الرباعية، وعندها          
ن الفهلوة والتزوير، السـيما فـي       االنتظار حتى االنتخابات المقبلة، حيث سيرتب فوز لفتح ولو بقليل م          

وإما أن تغتنم فرصة أخرى قبل ذلك، حسب التطورات، حيث ال يستبعد أن يدخل اإلسـرائيليون                 .الضفة
لـن  " خمسة بلـدي  "المهم أن جماعة     .على الخط باجتياح لقطاع غزة يقلم أظافر حركة حماس العسكرية         

 كانت عليه قبل االنتخابات التشريعية، وهو مـا         يغيروا بوصلتهم التي تركز على إعادة األوضاع إلى ما        
يحظى بدعم النظام العربي الرسمي الذي ال بد له من إقصاء حماس كنموذج إسالمي مزعج يشجع سواه،                 

إنها نفس اللعبة المعروفة التي استخدمت مع        .ومن ورائه النظام الدولي أيضا، ومعه المؤسسة اإلسرائيلية       
من يجرب المجرب عقله    "ى شيء، بل اغتيل ياسر عرفات في نهايتها، و        حركة فتح ولم تحصل بعدها عل     

  .، كما هو المثل الشعبي المعروف"مخرب
مع العلم أن نجاح اللعبة لن يترك الوضع الفلسطيني نهب الفراغ، بل سيملؤه أناس آخرون ما زالوا على                  

   .خط الجهاد، وسيكون من بينهم، ربما، أناس من حماس نفسها
ن يفشل هذه اللعبة برمتها هو تمسك حماس بثوابتها ووقف سياسة التراجع أيا يكن مـضمونها،         ما يمكن أ  

بصرف النظر عن مصير الحكومة، وال شك أن الروحية العامة للحركة وقيادتها وكوادرها هي الصمود               
هري على الثوابت كما تقول أغلب المؤشرات، خالفا للكالم الذي ورد على لسان الدكتور أيمـن الظـوا                

الذي اتهمها ظلما بالتنازل عن فلسطين، فيما العالم كله يطاردها من أجل أن تعتـرف بدولـة االحـتالل                 
    .وتوافق على قرارات ما يسمى الشرعية الدولية

أما المسار اآلخر فهو أن تمضي حكومة الوحدة ويذهب محمود عباس إلـى اإلسـرائيليين واألميركـان                 
ء كما هو متوقع، فيكون الوضع الطبيعي هو انتفاضة جديدة تبقـي            بهدف التفاوض فال يحصل على شي     

الوضع على حاله تبعا لفشل جماعة رفض العسكرة في إقناع الناس برفض المقاومة كمـسار لتحـصيل                 
   .  الحقوق

وال شك أن األوضاع المحيطة ممثلة في الفشل العسكري األميركي في العراق وأفغانستان سـيكون لهـا            
   .ع باتجاه مرحلة مقاومة جديدة، ربما تكون أقوى من سابقتهادورها في الدف

حتى يحدث ذلك ينبغي أن تتواصل المقاومة ولو في الحد األدنى المتاح، إضافة إلى العمل الجمـاهيري                 
  .ضد إجراءات االحتالل من اغتياالت واعتقاالت واستيطان وتهويد للقدس واستهداف للمسجد األقصى

   15/3/2007الجزيرة نت 
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  المبادرة السعودية تواصل .79

   الوف بن وشموئيل روزنر
ي الموعد  ازدهار الكرز الشهير في واشنطن سيصل ف      : صفارة التهدئة تعالت في نهاية االسبوع الماضي      

ابريل، إال اذا حدثت أمور فجائية مثل زيادة االنحباس الحـراري أو نـزول              / المطلوب مع بداية نيسان   
  .او من سلطة المتنزهات الوطنيةالثلوج، كما قال روبرت ديف

: من يصدق مثل هذه العالمات يمكنه أن يستذكر مرة اخري مثل ازدهار الكرز الذي طرحـه اولمـرت                 
 ابريل، ستحين أخيرا تلك اللحظة المأمولة النادرة وتُفتح         /ربما في الشرق االوسط ايضا، في بداية نيسان       

رجية االمريكية رايس ستزور المنطقة بعد عشرة ايـام،         وزيرة الخا . نافذة الفرص التي ينتظرها الجميع    
 أن خطـة    ىرايس ولفني اتفقتا عل   . وتلتقي مع قادة الدول العربية المعتدلة ، ومن ثم ستنعقد القمة العربية           

هذا موقفهم والسرائيل   . العرب ليسوا وسيطا في الصراع وانما طرفا فيه       . السالم العربية ليست إال موقفا    
وليتجادل العـرب فيمـا     .  الطاولة ى األفضل أن يكون موقف اسرائيل عل      ي تعتقد أن من   لفن. موقف آخر 

  . قاعدة محتملة للنقاشىوا تغيير المبادرة بحيث تتحول البينهم اذا أراد
اسـرائيل تطالـب بـاخراج بنـد        :  القصير ى المد ى األقل عل  ىاالحتماالت ال تبدو جيدة اآلن عل     اال ان   

مصر وسورية والسعودية قـد     .  حق العودة من النقاش    ىم العربية الذي يلمح ال    درة السال الالجئين في مبا  
االمريكيون يحاولون التوسط رغم أن رايس أوضـحت        . صرحت بأن الحديث عن التغييرات غير وارد      

ـ  نائب وزير الدفاع افرايم سني    :  المبادرة ىلم تطلب من أحد إدخال تعديالت عل      أمس انها     الـسفير   ىه التق
 واشنطن، عادل الجبير، بالصدفة في رواق ديفيد وولش، رئيس قسم الشرق االوسـط فـي                السعودي في 

  .وولش نفسه زار الرياض في هذا االسبوع قبل يوم من زيارة لفني لرئيسته. وزارة الخارجية
أحد المسؤولين االسرائيليين الكبار يقول أنه من حيث الجوهر يتوجب الترحيب بـالفكرة التـي تنطـوي      

ولكن مشكلة الالجئين عالقـة فـي       . مبادرة السعودية، وهي استعداد العالم العربي لقبول اسرائيل       عليها ال 
 استيعاب الجيء فلسطيني واحد ضمن حدودها، والجامعة العربية         ىاسرائيل لن توافق عل   . حناجر الجميع 

  .ال تستطيع التنازل في المسألة األكثر قداسة للفلسطينيين
السبوع، وعبرت عنه رايس كذلك، بعد لقائهما هو االقتراح علي القادة بأن يقلبوا             فني في هذا ا   يما فعلته ل  

رايس قالت بأن هناك حاجة     .  السالم االسرائيلي الفلسطيني   ىن يقوموا بالتطبيع قبل التوصل ال     الترتيب وأ 
   . العربية التي ترافق حل الصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني-واضحة للمصالحة االسرائيلية 

في يوم االحد من هذا االسبوع فاجأ ايهود اولمرت موظفي ديوانه الذين اجتمعوا مـن                ...مفاجأة. قدسال
هو قال لهم انه ينوي بدء الجلسة باصدار بيان ايجابي حـول            . اجل التحضير للجلسة االسبوعية للحكومة    

 بيان اولمرت بأن    نقاش قصير دار حول المضامين، وفي نهاية المطاف تمت صياغة         . المبادرة السعودية 
  .للتعامل بجدية كبيرة مع المبادرةهناك حاجة 

المبادرة السعودية تلعب دورا من األصل في الساحة السياسية الداخلية االسرائيلية، ولـيس فـي الحلبـة                 
الدبلوماسية فقط، هي بامكانها أن تعطي نفحة من األمل والتقدم السياسي، في الوقت الـذي يغـرق فيـه                   

قبل ثالثة ايام مـن بيـان اولمـرت حـول المبـادرة              .حقيقات وموجة الغضب الجماهيري   الحكم في الت  
 ارييل شـارون للتـداول فـي مـشاكله          ىلسياسي، خليفة طاقم المزرعة ، لد     السعودية، اجتمع طاقمه ا   

و المبادرة السعودية لم تُذكر ول    .  في المئة فقط   2تحدثوا عن االستطالعات الهابطة، التي منحته       . السياسية
ليس واضحا ما الذي فعله اولمرت في نهاية االسـبوع ومـع مـن              . بالتلميح كوسيلة للخروج من الوحل    

ربما كـان هـذا بنيـامين       . تحدث بحيث أقنعه هذا األخير بأن عليه أن يطلق االبتسامات للملك عبد اهللا            
اولمرت مـستعد   . س  نتنياهو الذي وجد أسسا ايجابية في المبادرة السعودية في مقابلته مع صحيفة هآرت            

الـوزير شـطريت الـذي       .المتصاص امور كثيرة من ناحية بيبي، ولكن ليس االلتفاف عليه من اليسار           
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ـ         اسرائيل تبني المبادرة السعودية من دون جداالت         ىيقترح عل   ىكأساس للمفاوضات قال بأنـه قـد ألق
ـ       هو. بالفكرة لرئيس الوزراء قبل عدة اشهر      ـ   قال حينئذ أن ذلك ليس مطروح  المحـك ، تـذكر      ىا عل

  .شطريت
غرف الضيافة المريحة في فندق ريتش كاريلتون في واشنطن ذكرت وزير الـدفاع          ...سياسة. واشنطن

 رومانيا كـوزير    ىعندما حل بارليف ضيفا عل    . عمير بيرتس بحكاية سمعها ذات مرة من حاييم بارليف        
را، وعندما دعي للزيارة مرة     اسرائيل متأث  ىهو عاد ال  . أعطوه كوخا كبيرا وقدموا له وجبة إفطار فاخرة       

 كعضو للكنيست أعد زمالءه في الوفد لما ينتظرهم، ووصف لهم الوجبات الرائعة التي ستُقدم لهم                ىاخر
  .بدقة

 تبين له أن ضيافة النائب ليست كضيافة        ىولكن ما أن وصلوا حت    . المشكلة كانت بالطبع ان هذا لم يحدث      
ـ      ىخرية منه، قرر محاولة تحسين مستو     في الوفد بالس  وعندما بدأ رفاقه    . الوزير  ى الـضيافة، وعـاد ال

 أنهـا   ىن سمعه أوصل الرسالة، والدليل عل     م. ، قال لها  تحدثا مع المرآة الرومان أهانوني    الغرفة مجددا م  
بيرتس ايضا قوبل باستضافة رائعة فـي        .قد وصلت، انه وجد في اليوم التالي وجبة ملوكية في انتظاره          

ن المستضيفون االمريكيون أدركوا أن ما وصف من قبل النـاطقي         . كل ما كان حوله كان جيدا     . واشنطن
  . وأخيرة في نفس الوقتى سيكون بالتأكيد زيارة اولىبلسان بيرتس بأنه زيارته االول

ـ    . نتنياهو في المقابل، تجول في امريكا بكثافة كمن يبدأ رحلته، وليس ينهيها             تفاصـيل   ىهو مطلـع عل
اذا كان  .  المستجدات ى ايران ويطلع الشيوخ عل    ىيجند التنظيمات لفرض المقاطعة عل    ات التشريع و  مبادر

نائب : ى األعل ى مع المستو  ىس، فنتنياهو من المعارضة قد التق      مع غيتس ولفني مع راي     ىبيرتس قد التق  
ـ   ب واحد من الخارطة      ال يقول أحد أن نتنياهو يتحدث مع جان        ىوحت. الرئيس ديك تشيني    ىفقط، فقد التق

  .مع السناتور المرشح للرئاسة عن اليسار الجديد، بارك أوباما
إليكم اربعة اسئلة طرحت في هذا االسبوع علي سياسي اسرائيلي بارز من محاِدثه االمريكي البارز جدا                

هل سيخوض حزب كديما االنتخابات القادمة، أم انها ستكون الليكود ضد العمل؟ وهل سـتجري                : ايضا
نتخابات في هذا الربيع أم سيتفقون علي الخريف القادم؟ ما هي حكاية عامي أيلون بالـضبط؟ وهـل                  اال

االسرائيلي فهم بأن السؤال األخير مهم لالمريكي بصورة        ... .تملك لفني احتمالية حقيقية لخالفة اولمرت؟     
لفنـي راميـة فقـط      هل يحتمل أن تكون كل هذه اللقاءات بين رايس و         : خاصة، ورد عليه بهذه الطريقة    

  .لتحسين فرصها في خالفة اولمرت؟
    .االسرائيلي لم يحصل علي رد حقيقي علي سؤاله

اللوبي اليهودي  (خطابه أمام مؤتمر ايباك     . رئيس الوزراء نهض في يوم الثالثاء مبكرا      ... تدخل. العراق
ـ .  بدأ من الرابعة فجرا حسب توقيت القدس       -عبر الفيديو ببث حي     ) االمريكي  قـى يس الـوزراء أل   رئ

ا الخطاب وأعينه منتفخة قليال بسبب نهوضه المبكر، ولكنه كان مبتسما ومزينا بصورة تُظهره وكأن شيئ              
 الترحيب، مـن دون     ى وفق طريقة الفكاهة الشارونية عل     كما حرص .  حالته المزاجية الجيدة   ىال يؤثر عل  

 ىساعات قليلة فقط ستمر ال    . مير بيرتس أن يرمش، بـ صديقه الجيد الموجود في القاعة، وزير الدفاع ع          
  .أن يكتشف هو وصديقه هذا أن توصيات فينوغراد الشخصية تتربص بهما من خلف الزاوية

ومن ثم  رئيس الوزراء أدخل رجال     : لم يقم أحد باعداد نواب ايباك لما حدث بعد كلمات اولمرت االبتدائية           
حكومة اسرائيل  . عكرة الذي يقسم المجتمع االمريكي     رأسه في مياه الجدل ال     ىالثانية، وبعد ذلك غرق حت    

  .ال تخرجوا من العراق: تطلب رسميا
 من المشاركة عندما زار البيت االبيض في تـشرين          ىمظهر متدني المستو  هو قام في السابق بالظهور ب     

ـ      .  بوش بسبب النجاح المذهل للحرب      الرئيس ىوأثني عل  نوفمبر   /الثاني ك حينئذ افترض كثيـرون أن تل
دفعة لبوش مقابل دعمه السرائيل في حرب لبنان، وفي مواجهة حكومة حمـاس وفـي ظـل التهديـد                   

كان هنـاك   . اقواله سمعت حينئذ كنوع من الكلمات التلقائية من النوع الذي اعتاد عليه اولمرت            . االيراني
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 النـه كـان   إال أن ذلك لن يتكرر في هذه المرة،. بعض الغضب وبعض التساؤالت، ولكن الموجة مرت  
 ى أمن اسرائيل وعل   ى بخطوة مبرمجة مقصودة من يحرص عل      واضحا في هذا االسبوع أن اولمرت يقوم      

 استقرار الشرق االوسط كله، ملزم بادراك الحاجة للنجاح االمريكي في العـراق،             ىل الخليج وعل  أمن دو 
  .، أي ليس سريعا وليس اآلنواالنسحاب الذي يتحلي بالمسؤولية

ليس مهما لماذا دخلتم    . الي فسر اولمرت موقفه خالل اللقاء مع وفد اللجنة اليهودية االمريكية          في اليوم الت  
 مستقبل بوش، أما اذا خرجتم اآلن في ظل الظـروف  ىكن كل ما سيحدث اآلن لن يؤثر عل      الي هناك، ول  

ون سـيئا   وهـذا سـيك   . فان امريكا ستفقد صالحيتها في المنطقـة      ) هو لم يقل كلمة كخاسرين      (القائمة  
اولمرت لم يحدثهم عن ورقة التقييم التي تسلمها مؤخرا والتي تحذر من آثار             . لالسرائيليين وللعرب ايضا  

 الدولة التي تعتبر في القدس كنزا اسـتراتيجيا، والتـي           - االردن   ىاالنسحاب االمريكي من العراق، عل    
ـ        آلاالنسحاب االمريكي ا  . يعتبر استقرارها مصلحة اسرائيلية عليا      ىن قبل استقرار العـراق سـيؤثر عل

 زيارة الملك عبد اهللا األخيـرة لواشـنطن، حـسب         . الوضع الداخلي في االردن فورا، وهذا أمر خطير       
وما .  اجراء مباحثات مع الديمقراطيين المبادرين لالنسحاب من العراق        ىالتقديرات االسرائيلية، ترمي ال   

نون صعود توأم صدام، جنـرال يقـوم بفـرض النظـام            هي احتمالية استقرار العراق؟ في اسرائيل يتم      
  .ومن األفضل أن يكون مؤيدا المريكا طبعا، خالفا لصدام في العقد األخير. وإسكات العنف

وزيرة الخارجية لفني التي تحدثت في ايباك قبل اولمرت بيوم، قالت عن العراق أمورا مشابهة، ولكنهـا                 
 الدول أن تحذر من الظهور      ىبر فيها الصورة هامة يتوجب عل     تعتفي المنطقة التي    . ابتُلعت بنصف جملة  

كما أن وزير الدفاع عمير     .  العراق ايضا  ىق عل بموقف الضعف والخضوع للمتطرفين، وهذا األمر ينطب      
  . ومع ذلك أكد أن هذه مسألة امريكية داخلية. بيرتس تطرق الي امكانية االنسحاب السريع بصورة سلبية

صال كما أوضحه أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، ليس موقفا سياسيا عموما،             الموقف االسرائيلي أ  
المصيبة هي  . وانما موقفا مهنيا فقط، وكأن الجميع يعرفون أين تمر الحدود بالضبط بين المهنية والسياسة             

ية أن هذا موقف مهني يتساوق مع موقف بوش وادارته، إال أنه في ذات الوقت يتعارض مع موقف اغلب                 
الجمهور االمريكي الذي عبر في ثلثيه عن أن الحرب كانت خطأ، وقال أكثر من نصفه انهـم يريـدون                   

قرار التعبير عن هذا الموقف عالنية ليس مسألة عابرة ولن يصب في            . انسحابا سريعا للقوات االمريكية   
ريكا لحرب ال داعي    مصلحة المحرضين علي المؤامرة الذين يريدون اتهام اللوبي االسرائيلي في جر ام           

   .لها، حسب وجهة نظرهم
 اولمرت في القدس هذا االسبوع، ُأعجب بسيطرته الذاتيـة وروح           ىضيف من امريكا التق    ...قرار. غزة

 فـي   ى واحدة منذ أن رأيته للمرة االول      اولمرت شاخ دفعة  . الدعابة عنده، ولكنه ذُهل من مظهره الجسدي      
لمرت حاول الظهـور    ولكن او . مريضشعره قد تساقط وكأنه     هزيل جدا، و  . آخر الصيف ، قال الضيف    

 خطابـه   ىبعد ان ألق   . بعد أن سمع عن عزم لجنة فينوغراد نشر توصيات شخصية          ىبمظهر طبيعي حت  
عندما يكون بيرتس في الخـارج يمكنـه أن يتمتـع بجولـة             . أمام مؤتمر ايباك خرج لزيارة فرقة غزة      

 االركـان المحبـوب،     زم له، والظهور لوحده مع رئيس هيئة      عسكرية من دون وجود وزير الدفاع المال      
 ىولمرت يعارض بشدة دعوات الجيش ال     ا . بعد أن تأكد بالطبع ان المنظار غير مسدود        ،غابي اشكنازي 

في غداة تلـك الجولـة   . شن عملية عسكرية واسعة في غزة، وكسر وقف اطالق النار بمبادرة اسرائيلية           
 انتزاع الـدعم الـدولي مـن اسـرائيل،     ىخشية أن تؤدي عملية غزة ال      بقوة   أوضح بأنه يمسك بالجيش   

اولمرت قال انـه لـن   . واعطاء ذريعة لالوروبيين للتخلص من شروط الرباعية وفتح الحوار مع حماس        
الـسيناريو األكثـر     .الجيش أدرك من ذلك أنه ال مجال للحديث عن عملية وقائية هجومية            .يخاطر بذلك 

فهـل  .  سقوط صواريخ القسام   ى رد اسرائيلي يؤدي بعد ذلك ال      ى كبيرة تؤدي ال   قية هو حدوث عملية   منط
اس في القطاع؟ وكيف سـيؤثر       معاقل حم  ىرحلة أم سترسل الجيش ال    ستضبط اسرائيل نفسها في هذه الم     

ـ          العملية الع  ى مستو ى رئيس الوزراء؟ هل سيتطور ال     ىذلك عل   ىسكرية أم أن صدمة لبنـان تدفعـه ال
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مـن  : أو ثالثاً أو اربعاً قبل اتخاذ أي قرار بشن عملية عسكرية؟ الجواب غير معـروف              التفكير مرتين   
   .الواضح فقط أن قطاع غزة قد ينفجر من جديد

  16/3/2007هآرتس 
  17/3/2007القدس العربي 
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