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  42  :كاريكاتير
***  

  
  تحظى بثقة التشريعي وتؤدي اليمين الدستوريةالفلسطينية حكومة الوحدة  .1

عـضاء  أصوتت غالبية كبيرة من     : فتحي صباح ا   نقالً عن مراسله   غزةمن   18/3/2007الحياة  أوردت  
سماعيل هنيـة  إالمجلس التشريعي الفلسطيني بمنح الثقة للحكومة الحادية عشرة التي ألفها رئيس الوزراء     

 صـوتهم للحكومـة      عضواً 83ومنح  . بمشاركة ستة فصائل فلسطينية وبدعم فصائل أخرى من الخارج        
وكـان الفتـاً    . يما صوت ضدها نائبان عن الجبهـة الـشعبية         ورئيس الوزراء، ف    وزيراً 24المؤلفة من   

نه فاز في االنتخابات    أتصويت النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ضد الحكومة، علماً            
لى وجـود   إضافة  إ نائباً، فيما غاب أربعة عن الجلسة،        89وحضر   .التشريعية متحالفا مع حركة حماس    

ونروا في قطاع غزة األ حرص مدير عمليات وكالة      وبدا الفتاً  .ون االسرائيلية  خلف قضبان السج    نائباً 14
مـس شـمال قطـاع      أول من   أجون جينغ على حضور الجلسة في القطاع رغم تعرضه لمحاولة اغتيال            

  .غزة
رفض الدولة ذات الحدود الموقتة والمطروحـة       "الحكومة التزمت في برنامجها     : لفتت الصحيفة إلى أن   و

ميركـي  المطـروح حـسب المـشروع األ      "ن عبارة   أولوحظ  . "وع االميركي واالسرائيلي  حسب المشر 
لى البرنامج في آخر لحظة، وبعدما تم التوافق مع الكتـل البرلمانيـة علـى               إضافتها  إ تمت   "سرائيليواإل

ضافة هذه العبارة يعنـي عـدم       إن  أوعبر بعض قيادات الفصائل عن قلقه من        . صيغة البرنامج الوزاري  
لى وثيقة المستشار السياسي لرئيس الحكومـة       إشارة  إخطة مماثلة قد يضعها فلسطينيون مثالً، في        رفض  

  .لى حدود متفق عليها إاسرائيلإلى اتفاق تنسحب بموجبهإمكان التوصل إحمد يوسف التي تنص على أ
النـواب   :، وغزة نقالً عن مراسلها نائـل موسـى أن         رام اهللا من   18/3/2007الحياة الجديدة   وأفادت  
برقـوا بهـا مـن خلـف        أجلسة الثقة عبر رسائل وبرقيات      وا في   ن في سجون االحتالل شارك    يالمختطف

نابة رسـالة تأييـد     وقرأ رئيس المجلس باإل    .القضبان وعبروا فيها عن مواقفهم من الحكومة وبرنامجها       
 المختطفـون   صـالح عزيز الدويك ونواب التغييـر واإل     . سره رئيس المجلس د   أبرق بها من    أومبايعة  

خرى من نواب كتلـة     أوقرأ النائب جهاد طمليه رسالة       .كدوا فيها دعمهم للحكومة وبرنامجها    أ. سرىواأل
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 وحثت على منحها الثقـة والفرصـة        ،سرى عبرت عن دعم وتأييد للحكومة وبرنامجها      فتح البرلمانية األ  
  .للعمل

علنت فيها  أ ،حمد سعدات أة المختطف النائب    مين عام الجبهة الشعبي   ألقت النائبة خالدة جرار كلمة باسم       أو
ن بفعـل   سـر اآل  ن سعدات في األ   أوقالت جرار    .بو علي مصطفى حجب الثقة    أعن قراره وكتلة الشهيد     

 الـذي تـضمن كـذلك       ،منية عادت الحكومة الجديدة تحترمها وتلتزم بها في برنامجها السياسي         أاتفاقات  
سمته االرتهان علـى وهـم الوسـاطة        أ رافضة ما    ،ابقةمواصلة المفاوضات واللقاءات وفق األسس الس     

 بشأن تعديل قانون االنتخابات باعتمـاد نظـام          صريحاً  ولعدم تضمن البرنامج نصاً    ،ميركية من جانب  األ
متعهـدة بلعـب دور معارضـة        .نها مجتمعة تدفعها لحجب الثقة    أسباب قالت   أ وهي   ،تمثيل نسبي كامل  

  .انون والتعددية السياسية ومنع االقتتال الداخليساس احترام القأحقيقية شفافة على 
جدد رئيس كتلة التغيير واالصالح النائب خليل الحية دعم الكتلة لتشكيلة الحكومة وبرنامجهـا    من جانبه،   

ن البرنامج هو حصيلة القواسم المـشتركة       أن   وبي ،السياسي رغم ما قال عنه خالفات مع برنامج حماس        
رة ال تتوافق مع موقف حماس الثابت والمعلن وأكد حرص الكتلة علـى دور              المتفق عليها وهي بالضرو   
  .المجلس الرقابي والتشريعي

مام المجلس أفي مداخلة قال  الزهار محمود : أنفايز أبو عونعن  18/3/2007األيام الفلسطينية ونقلت 
مر غير أ"ممارساته ن ما تضمنه برنامج الحكومة الجديدة من توسيع للتهدئة مقابل وقف االحتالل لأ

كما انتقد الزهار  .راضي الفلسطينيةنهاء االحتالل لألإ مشترطاً التهدئة الشاملة ب، لدى حماس"مقبول
ألن قبول دولة بحدود دائمة في االراضي الفلسطينية " ،رفض الحكومة لدولة فلسطينية بحدود مؤقتة

قرار الحكومة إورفض الزهار  ." لدينايضاًأ يعني اعترافاً باسرائيل، وهذا غير مقبول 67المحتلة عام 
والً تطبيق أن المفاوضات مع اسرائيل من صالحية منظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية، مشترطاً أب

 .صالح وتفعيل المنظمةإاتفاق القاهرة بين الفصائل القاضي ب
لى اللجنة إجهة من جهته، اعتبر النائب حسن خريشة البيان الحكومي الذي عرضه هنية رسالة مو

لى إنريد حكومة اقتناع وطني ترسل رسائل " :وقال خريشة .الرباعية وليست موجهة للشعب الفلسطيني
ن أعرب عن خشيته من أو ."لى اللجنة الرباعيةإالشعب الفلسطيني، وليس حكومة ضرورة ترسل رسائل 

صبحت اآلن تشارك في أعارضة ن جميع المأباعتبار "غالق الملفات السابقة إتقوم الحكومة الجديدة ب
لى رأسين، لكننا اليوم نخشى إن تنشق السلطة أكنا نخشى في ظل الحكومة السابقة " :ضافأو ."الحكومة

جل الذين انتخبوني، ومن أمن " :مداخلته قائالً وختم خريشة ."لى عدة رؤوسإن تنشق الحكومة نفسها أ
 ."عن هذه الحكومةحجب الثقة أنني إسرى في سجون االحتالل، فجل األأ

حكومة الوحدة أدت اليمين : أن حامد جادمن غزة نقالً عن مراسلها  18/3/2007الغد االردنية وذكرت 
اهللا لتبدأ الحكومة بعد ذلك في تنفيذ  أمام الرئيس عباس في مدينتي غزة ورام مسأالدستورية مساء 

 إلى مقر الرئاسة في مدينة وزيراً 12 حمد على رأسوحضر هنية ونائبه عزام األ. السياسي برنامجها
 آخرون اليمين من مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا  وزيرا12ًحين أدى  داء اليمين أمام عباس فيغزة أل
 .نظام الفيديو كونفرنس وعبر

  
  نص خطاب عباس أمام المجلس التشريعي خالل جلسة الثقة بحكومة الوحدة .2

مـام  أمام جلـسة الثقـة بالحكومـة        أمس كلمة   أمحمود عباس    ألقى الرئيس    :وفا -نفوذ البكري    -غزة  
  :هاوفيما يلي نص، المجلس التشريعي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  "الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا"
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 األخوات واإلخوة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الكرام أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم فـي الـوطن              
والشتات أيها الصامدون في سجون االحتالل ومعتقالته يا أبنائي وأحبتي أبطال هذا الشعب الـذي قـدم                 
عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى في سبيل الحرية واالستقالل الوطني يا نـساء ورجـال شـعبنا                 

البعثـات  الصامدين في القدس الشريف وفي كل أرجاء الوطن والمخيمات أيها السادة الـضيوف ممثلـو    
" واعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال تفرقوا       : " العربية واألجنبية السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته قال تعالى        

  .صدق اهللا العظيم
ندخل اليوم مرحلة جديدة في كفاحنا الوطني الستعادة أرضنا المحتلة وإلقامة دولتنا الفلسطينية المـستقلة               

 الكبير لهذه المرحلة هو وحدتنا الوطنية الراسخة وقرارنا الـوطني           وعاصمتها القدس الشريف، والعنوان   
المستقل الذي انتزعناه بدماء قوافل الشهداء على مدى عشرات السنين بقيادة رمزنا وقائدنا الخالد الشهيد               

  .ياسر عرفات وكل رفاقه األبطال
ات تاريخية تجسدت بـاعتراف     واليوم نكمل المشوار ونواصل المسيرة الوطنية التي حققت لشعبنا، إنجاز         

العدو قبل الصديق والعالم بأسره بأن الشعب الفلسطيني له ممثل شرعي ووحيد هـو منظمـة التحريـر                  
الفلسطينية، وأن قضيته العادلة هي قضية تحرر وطني واستقالل ومساواة أسوة بـسائر شـعوب ودول                

ناه في مختلـف الـساحات والميـادين،        ونعتز اليوم بأن نقول إن كل أشكال الكفاح الذي مارس         . المنطقة
أثمرت قبل أكثر من عشر سنوات قيام سلطتنا الوطنية المستقلة ومؤسساتها وتجربتها الديمقراطية، علـى             
طريق إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين المستقلة، التي ستضمن لشعبنا السير علـى طريـق التقـدم                 

  .راث التخلف والبؤس وكل معاناة المراحل الماضيةواالزدهار ومواكبة روح العصر، والتغلب على ت
إن مسيرتنا التي استمرت أكثر من أربعة عقود، كانت حافلة بمحطات مضيئة، كـان أبرزهـا إعـالن                  

، والذي أكد على أهدافنا الوطنية، وعلـى البعـد االجتمـاعي لـدولتنا              1988االستقالل الفلسطيني عام    
الرجل، وعلى احترام كل قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتقـدم          الديمقراطية، وعلى مساواة المرأة مع      

كما أثمرت مسيرتنا برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وما ترتب عليه من تعزيـز لمكانتهـا               . اإلنساني
  .العربية والدولية

عزيـزاً لهـا،    وخطواتنا التي نقطعها اليوم بعد اتفاق مكة المكرمة، إنما تشكل استمراراً لتلك المسيرة، وت             
واستكماالً لما لم يتحقق بعد من أهداف وطنية، وفي المقدمة منها إنهاء االحتالل ألراضينا التي احتلـت                 

، وكما ورد في    194 بما فيها القدس الشريف، وتأمين حل عادل لقضية الالجئين وفق القرار             1967عام  
  .1515قرار مجلس األمن الدولي 

 قرارها التاريخي بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية بكل        1993طينية عام   لقد اتخذت منظمة التحرير الفلس    
مؤسساتها كامتداد لها داخل الوطن، وسيبقى هذا االرتباط راسخاً وممتداً حتى يوم التحرير واالسـتقالل               

  .وتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة
نيـة، علـى أن سـلطتنا الوطنيـة         ونود أن نؤكد في هذه المناسبة، في يوم تشكيل حكومة الوحدة الوط           

ومرجعيتها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ستحافظ على صوتها وموقفها الواحد والموحد، انطالقاً من             
التزامنا ببرنامجنا الوطني، وبكافة االلتزامات واالتفاقيات التي وقعنا عليهـا وقطعناهـا علـى أنفـسنا،                

  . تشكل عناصرها وأسسها برنامج سالم حقيقي ومتكاملمستندين إلى مبادرة السالم العربية، التي
والبد في هذا المجال من التأكيد مجدداً على أننا ننبذ العنف بكل أشكاله، ونسعى إلى حـل يـستند إلـى                     
الشرعية الدولية عبر المفاوضات التي نرحب اليوم بأن يتم استئنافها وصوالً إلى سالم شـامل وعـادل،                 

لول المجزوءة واالنفرادية، كالدولة ذات الحدود المؤقتة، وندعو بناء على ذلـك            بعيداً عن المراوحة والح   
إلى االلتزام المتبادل من قبل إسرائيل بوقف كل أشكال العنف واالعتداءات واالغتياالت وغيرهـا مـن                

  .الممارسات التي تجري يومياً ضد شعبنا
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وان كل حل عادل، وأن تخليصها من أسر        وأود أن أؤكد في هذا اليوم بأن القدس الشريف سوف تبقى عن           
االحتالل هو هدف أسمى من كل األهداف، وهو الذي سيضمن حماية مكانتها كمركز للتـسامح الـديني                 

  .والتعايش اإلنساني وحسن الجوار
  أيتها األخوات أيها اإلخوة

رحيـب العربـي    في عرس الوحدة الوطنية الذي نشهده اليوم، أود أن أعبر عن تقديرنا الكبير لهـذا الت               
والعالمي بقيام حكومة الوحدة الوطنية، ونأمل أن يتحول هذا الترحيب إلى خطـوات ملموسـة إلنهـاء                 
الحصار الظالم، وتمكين شعبنا وسلطتنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية مـن معالجـة كـل القـضايا                 

 إنهاء الفلتـان والفوضـى      ويأتي في مقدمة هذه القضايا    . المطروحة على جدول أعمال الحكومة الجديدة     
الداخلية وفرض األمن وسيادة القانون، وصيانة التهدئة بشكل تام، وكذلك اسـتئناف مـسيرة اإلصـالح                
والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والتغلب على البطالة واتساع الفقر وحالة االنهيار االجتماعي وهجـرة             

  .ل خطيرالكفاءات ورؤوس األموال التي تزايدت معدالتها بشك
ويتطلع شعبنا بعد هذا االنجاز إلى القمة العربية القادمة التي ستعقد في رحاب خادم الحرمين الـشريفين                 
راعي اتفاق مكة المكرمة، بأن تبادر الدول العربية الشقيقة لدعم هذه المسيرة والمساهمة الفعالة في إنهاء                

لتحرك الفعال لتوفير اآللية الضرورية من      الحصار، وفي تعزيز صمود شعبنا ومؤسساته الوطنية، وفي ا        
أجل وضع مبادرة السالم العربية موضع التطبيق بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية وبـشكل خـاص                
اللجنة الرباعية الدولية، وذلك وصوالً إلى تحقيق رؤية الرئيس االميركي جـورج بـوش بـشأن حـل                  

شرق األوسط، ونحن من هنا ندعو إلى عدم تعديل المبادرة          الدولتين، وإقامة السالم العادل والشامل في ال      
  .2002العربية، وأن تبقى كما هي، ومن ثم تبنيها من قبل القمة، كما تم تبنيها عام 

كما أود في هذا اليوم أن أتوجه إلى الشعب اإلسرائيلي وحكومته وأحزابه، بأننا مستعدون دون أية قيود،                 
ر استئناف المفاوضات بين حكومة إسرائيل وبين قيادة منظمة التحرير          للسير في طريق السالم العادل عب     

الفلسطينية، وأؤكد بهذه المناسبة أن طريق االستيطان وبناء جدار العزل وحصار القدس ال يقـرب يـوم                 
السالم الراسخ بيننا بل يجعل الطريق نحو السالم أكثر تعقيداً وصعوبة، إننا نمد يدنا من جديـد لتحقيـق                   

لحرية والمساواة، سالم يعطي األجيال القادمة أمالً عظيماً في التعايش وينهي عهود اآلالم والمعاناة              سالم ا 
  .ودورات العنف، سالم مبني على العدل والحق

  أيتها األخوات واإلخوة
أؤكد في هذا اليوم ألبنائنا األبطال في سجون االحتالل أن قضيتهم سوف تظل تحتل األولوية في مقدمـة                  

ا وعملنا اليومي، وأن تحريرهم من األسر ومن قيود السجن هو هدف مستمر نسعى إليه دون كلل،              جهودن
وسنعمل على إطالق سراح كل سجين بمن فيهم القادة المناضلون واإلخوة رئـيس وأعـضاء المجلـس                 

  .التشريعي والوزراء وأعضاء المجالس البلدية
الجندي اإلسرائيلي في إطار عملية تبادل لألسرى،       وأؤكد كذلك أننا سنبذل أقصى الجهود إلطالق سراح         

  : وذلك وفق ما يقوم به أشقاؤنا في مصر من مساٍع حميدة، كما أود أن أقول ألبنائنا في مخيمات الشتات
إننا سنبقى ندافع عن حقوقهم وقضيتهم العادلة بمختلف الوسائل وفي جميع الميادين، وسنعمل من أجـل                

من االعتداءات التي يتعرضون لها، ونحن في تواصل مع أشقائنا فـي القيـادة              حماية أبنائنا في العراق     
  .العراقية لتأمين الحماية الالزمة ألبناء شعبنا هناك

وسوف نسعى خالل الفترة المقبلة، وفي إطار التزامنا القاطع بما توصلنا إليه في اتفاق مكة، إلى تطوير                 
تفعيل هذا الدور، وضمان مشاركة وطنية شاملة في أطرها         دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، و     

  .كافة
  أيتها األخوات، أيها اإلخوة 
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أود باسمكم أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع أشقائنا في البلدان العربية وهنا أذكر المملكـة العربيـة                  
ية السورية ودولة قطر    السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العرب        

واإلمارات تلك الدول التي ساهمت في وصولنا إلى هذا االجتماع، لكنني لن أنسى أشقاءنا جميعاً، الـذين                 
كما أذكر لبنان والعراق والكويـت والبحـرين        . رفعوا أصواتهم عالياً تأييداً وتقديراً التفاق مكة المكرمة       

ر والمغرب وموريتانيا، وكل الدول العربية دون استثناء،        وعمان واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائ     
وكذلك الدول اإلسالمية ودول عدم االنحياز، وكثير من الدول األوربية التي أيدت بشكل مباشر أو غيـر                 
مباشر اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، األمر الذي سيسهل علينا إن شاء اهللا أن ننطلـق إلـى           

  .مستقبل أفضل
هد شعبنا العظيم أننا سنظل متمسكين بأهداف الوحدة الوطنية ونحميها ونطورها، وأننا سنبقى أمنـاء               ونعا

وسـنظل  . على التراث الكفاحي، الذي نحمل رايته اليوم دفاعاً عن فلسطين الوطن والشعب والمـستقبل             
اطية، ألن فلسطين تحيـا     ندافع عن تراثنا المجيد اإلنساني والثقافي وقيمنا اإلنسانية والحضارية والديمقر         

  .كلما نظرت إلى األمام وكلما تعزز دورها في مسيرة التقدم اإلنساني
وفقكم اهللا في تحمل هذه المسؤولية، إخوتي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفقكم اهللا في مـداوالتكم                

فين في الـسجون    اليوم بخصوص منح الثقة للحكومة الفلسطينية الحادية عشرة، وأعتقد أن رسالة المخطو           
أكبر تعبير عن منح هذه الثقة وال أريد أن استبق األحداث وستجدون مني كل دعم وإسناد إلنجاز المهام                  
الكبرى التي تواجهنا جميعاً، والتي إن أردنا أن ننجح في التصدي لهـا، فعلينـا أن نكـون مجتمعـين                    

  .وموحدين
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .صدق اهللا العظيم" م ورسوله والمؤمنونوقل اعملوا فسيرى اهللا عملك"
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  18/3/2007الحياة الجديدة 
  

   وخطاب هنيةالوحدة الوطنيةالنص الكامل لبرنامج حكومة  .3
 النص الكامل لخطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية أمام المجلس التـشريعي            48نشر موقع عرب    : غزة

  :يه برنامج حكومة الوحدة، ونورده فيما يليللحصول على ثقته وعرض ف
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  برنامج حكومة الوحدة الوطنية

  )الحكومة الحادية عشرة( 
) نيفََألَّفَ ب اءدَأع ِإذْ كُنْتُم كُملَيةَ اللَِّه عموا ِنعاذْكُرقُوا ولَا تَفَرا وِميعِل اللَِّه جبوا ِبحتَِصماعو قُلُوِبكُم 

  )فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْوانًا
  

الحمد هللا رب العالمين، حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، وواسـع رحمتـه وكرمـه، والـصالة                  
والسالم على سيد الخلق وإمام الحق، سيد األولين واآلخرين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن                

  .ديناتبع هداه إلى يوم ال
  "            رئيس المجلس التشريعي باإلنابة "أحمد بحر / األخ الدكتور 

  اإلخوة واألخوات أعضاء المجلس التشريعي                                 
  السادة السفراء والقناصل وممثلو الدول والهيئات الدولية                    

  السادة ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية
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  الحضور األعزاء
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

وأرحب بكم جميعاً في هذا اليوم العظيم، وأرحب بالسيد الفارو ديستو ممثل األمين العام لألمم المتحدة في              
  منطقة الشرق األوسط والوفد المرافق له وبعد،

عزيز دويك رئيس المجلـس  . خ دفقد كنت آمل ان ينعقد هذا المجلس، وهو بكامل هيئته وعلى رأسها األ           
التشريعي وان يكون هذا اللقاء في القدس، لكن االحتالل حال دون ذلك فهو مصر على استمرار اعتقال                 
السادة النواب والوزراء، وممعن في تقطيع أوصال الوطن وتهويـد القـدس وعزلهـا عـن محيطهـا،                  

عشية اإلعالن عن هذه الحكومة االَّ تكريساً       واستمرار االجتياحات وما اجتياح نابلس الذي نفذه االحتالل         
إن اعتقال األخ رئيس المجلس وإخوانه من النواب والـوزراء ورؤسـاء            . للقمع الذي يمارس ضد شعبنا    

المجالس دليل قاطع على قسوة االحتالل وظلمه، وسياسة العقاب الجماعي والحصار الظالم الذي تعرض              
ار العام المنصرم، بسبب الخيار الديمقراطي الذي اعتمدناه فـي  له شعبنا وحكومته ومجلس نوابه على مد      

حياتنا السياسية، وبسبب التزامنا بالحقوق والثوابت الفلسطينية وألننا رفضنا تقديم أي تنازالت تحت وطأة              
الحصار وشراسة العدوان، ولقد عملنا كل ما في وسعنا إلطالق سراح اإلخوة الوزراء والنواب وأؤكـد                

عزيز دويك وإخوانه النواب والوزراء والقادة األسرى وآلالف المعتقلين األبطال الـذين            . ير د لألخ الكب 
يقبعون خلف قضبان االحتالل وفي زنازين العزل بأنكم على سلم أولى أولوياتنا ولن يهدأ لنـا بـال االَّ                   

خوة الذين وقعـوا علـى      باإلفراج عنكم وأدعو اهللا أن يكون الفرج قريباً، ويسعدني أن أبرق بالتهنئة لأل            
مروان البرغوثي وعبد الخالق النتشة وعبـد       : وثيقة األسرى والتي شكلت األساس لوثيقة الوفاق الوطني       

  .الرحيم ملوح وبسام السعدي
إننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز وعرفان أمام آالف الشهداء الذين رووا هذه األرض المباركة بـدمائهم                 

ة واالستقالل والكرامة، ونخص هنا الشهداء القادة الكبار الرئيس الراحل ياسر           وعبدوا أمامنا طريق الحري   
. فتحي الشقاقي وأبو على مصطفي وعمر القاسم وأبو جهـاد ود          . عرفات واإلمام الشيخ أحمد ياسين ود     

 -عبد العزيز الرنتيسي وأبو العباس والقافلة الطويلة من الشهداء األبرار الذين بفضل جهادهم وعطائهم               
  . وصلنا إلى ما وصلنا إليه-بعد فضل اهللا تعالى 

نستحضر جرحانا األبطال الذين رسموا خارطة فلسطين من خالل دمائهم الزكية، نستذكر الجئينا الـذين               
يقفون على بوابة الوطن في كل من األردن وسوريا ولبنان ينتظرون ساعة العودة إلى بيوتهم ومنـازلهم                 

وانا، هؤالء الذين عاشوا األلم في المنافي والشتات لم تغـب فلـسطين مـن               التي هجروا منها ظلماً وعد    
عيونهم، ولم تنس أجيالهم المتعاقبة حق العودة، وأخص هنا بالذكر أبناء شعبنا المقيمـين فـي العـراق                  
وأناشد القيادة العراقية والمرجعيات الدينية، وكافة األطراف المعنية إلى التدخل من أجل حمايـة أبنـاء                

، وأعبـر  48بنا ووقف استهدافهم وترويعهم، كما أقف بكل فخر واعتزاز أمام أبناء شعبنا في أراضي  شع
  .عن التقدير العالي لدورهم في حماية القدس والدفاع عن المسجد األقصى المبارك 

  :اإلخوة واألخوات
حت وطـأة التـشرد     لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستين عاما بعد إخراجه من ارض اآلباء واألجداد ت             

والحرمان والتهجير، وعانى جراء االحتالل من كل صنوف العذاب والقهر والعدوان، ومقابل ذلك رسـم               
شعبنا مسيرة طويلة من النضال والمقاومة والصمود والمثابرة قدم عبرها مئـات اآلالف مـن الـشهداء                 

ـ       الحقوق والثوابـت، وفـي   والجرحى واألسرى، وضرب أروع األمثلة في التضحية والعطاء والتمسك ب
  .السعي من اجل وحدته الوطنية، التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية تعبيراً هاماً عنها

لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابرين من أبناء الوطن الذين                
  .لكل الفلسطيني تحت مظلة واحدةوصلوا الليل بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة تجمع ا
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وفي , ان هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح االيجابية والثقة المتبادلة التي أفضت إلى معالجة القضايا كافة              
وهي إلى جانب وقف االقتتال بين اإلخوة كانت من أبرز نتائج اتفاق مكـة المكرمـة                , مختلف المجاالت 

الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، وجاءت بحرص وطني كبيـر           الذي توج برعاية خادم الحرمين الشريفين       
من السيد الرئيس أبو مازن واإلخوة في قيادة حركة فتح ومن األخ خالد مشعل وإخوانه في قيادة حركـة                   
حماس وجمعيهم عبروا عن المسئولية القيادية في هذه المرحلة الدقيقة، واتفقوا في مكة المكرمـة علـى                 

حياة شعبنا الفلسطيني، وطي صفحة مؤلمة من حياتنا، ولقد عكس األخ الرئيس            تدشين مرحلة جديدة من     
أبو مازن حرصاً عالياً من أجل حماية اتفاق مكة، والعمل على إقناع األطراف كافة بضرورة احترامـه                 
والتعامل مع الشعب الفلسطيني على أساسه، وعمالً بناءاً خالل مرحلة المشاورات لتشكيل هذه الحكومـة               

عو اهللا أن تستمر هذه األجواء األخوية وهذا التعاون البناء، كما مثلت حكومة الوحدة الوطنية تتويجـاً                 وأد
لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية كان للشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية الدور األبرز فـي               

طينيي شامل فـي مـارس      رعايتها ومتابعتها حيث سجلت الفصائل الفلسطينية في القاهرة أول اتفاق فلس          
  . كما أنها ثمرة جهود مقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربية واإلسالمية2005

واستناداً إلى حقوق شعبنا وثوابته، والتزاماً بوثيقة الوفاق الوطني، وفي ضوء خطاب التكليف، وانطالقـاً    
  : يستند إلى اآلتينامج حكومة الوحدة الوطنيةبرمن أننا ال زلنا نمر في مرحلة تحرر وبناء، فإن 

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

لألراضي الفلسطينية، واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومـة مـع              
العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاء االحتالل، واستعادة الحقوق المـشروعة لـشعبنا، وفـي               األشقاء  

 1967مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع األراضي التـي احتلـت عـام                 
بـوع  وعاصمتها القدس، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسالم واألمن واالزدهـار فـي ر               

  . المنطقة وأجيالها المتعاقبة
تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصـون حقوقـه، والحفـاظ علـى                ) 2

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

  .قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية
ستبذل الحكومة جهوداً خاصة من أجل تشجيع األطراف الفلسطينية كافة لإلسراع في تطبيق ما جـاء                ) 3

  .في اتفاق القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينية
تلتزم الحكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة حسب المشروع األمريكـي              ) 4

  .واإلسرائيلي
 194التأكيد على حق العودة والتمسك به، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيـذ مـا ورد فـي القـرار           ) 5

  . منها وتعويضهمبخصوص حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا
تلتزم الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل تحرير األسيرات واألسرى األبطال من سـجون االحـتالل               ) 6

  .اإلسرائيلي وكذلك اإلفراج عن النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المختطفين
ـ            ) 7 االت واجتياحـات   تتعهد الحكومة بمواجهة إجراءات االحتالل على األرض مـن اغتيـاالت واعتق

  . والحواجز العسكرية ومعالجة قضية المعابر والحصار واإلغالق
ترسيخ العالقة مع الدول العربية واإلسالمية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعـدل              ) 8

  . واالنفتاح والتعاون مع المحيط اإلقليمي والدولي على أساس االحترام المتبادل
  :سالقد/ ثانياً
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تشكيل لجنة عليا لشؤون القدس، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية لمتابعـة                ) 1
  .قضايا الصمود في مدينة القدس، ورصد موازنة واضحة من الحكومة للقدس، ضمن الموازنة العامة

عمل على تـوفير المـوارد   مواجهة السياسات اإلسرائيلية المتعلقة بالقدس أرضاً وشعباً ومقدسات، وال  ) 2
الكافية في الموازنة لدعم صمود أهلنا في القدس، وفضح ممارسات االحتالل بشأن المدينة وفي المـسجد                
األقصى المبارك وتفعيل قضية القدس في المحافل اإلقليمية والدولية كافة ، ودعوة أبناء األمـة العربيـة                 

  .دعم أهلها سياسياً وإعالمياًواإلسالمية إلى تحمل المسئولية في حماية القدس و
  :على صعيد مواجهة االحتالل/ ثالثاً

تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحـتالل حـق                ) 1
مشروع للشعب الفلسطيني، كفلته األعراف والمواثيق الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمـام                

  .ان اإلسرائيلي المتواصلالعدو
 على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئـة شـاملة          - من خالل التوافق الوطني      -ستعمل الحكومة ) 2

ومتبادلة ومتزامنة، وذلك مقابل التزام االحتالل اإلسرائيلي بوقف إجراءاته على األرض من اغتيـاالت              
درتها ووقـف حفريـات القـدس ورفـع         واعتقاالت واجتياحات وهدم البيوت وتجريف األراضي ومصا      

الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد لإلفـراج                
  .عن األسرى

تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بأن إدارة المفاوضات هي من صالحية منظمـة                 ) 3
ية الفلسطينية وذلك على أساس التمـسك باألهـداف الوطنيـة           التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطن    

الفلسطينية وتحقيقها، وعلى قاعدة حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى أن يـتم عـرض أي اتفـاق          
سياسي يتم انجازه على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد إلقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام               

  .الداخل والخارج بقانون ينظمهللشعب الفلسطيني في 
ستعمل الحكومة، وتشجع األطراف ذات الصلة من أجل اإلسراع في إنهاء قضية الجندي اإلسرائيلي              ) 4

  .األسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل األسرى وعودة المبعدين
دة شـعبنا   تؤكد الحكومة بأن تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة مرهون بزوال االحتالل واسـتعا            ) 5

لحقوقه الوطنية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وكل أشـكال              
  .التمييز العنصري وإعادة الحقوق إلى أصحابها

  :على الصعيد األمني/ رابعاً
 إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة األوضاع األمنية الداخلية، وترى أن من أهـم أولوياتهـا فـي                 

المرحلة القادمة ضبط األوضاع األمنية السائدة وهذا يتطلب تعاونا كامال بين الرئاسة والحكومة ، ومـن                
  :أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد ما يلي

الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى لألمن القومي باعتباره المرجعية لألجهزة األمنية كافة              ) 1
  . وتحديد سياساتهاواإلطار الناظم لعملها

هيكلة األجهزة األمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها، وتنفيذ إصالح شـامل              ) 2
ينزع عنها الصفة الحزبية والفصائلية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسـيخ والئهـا            

 السياسية، والحرص علـى التـزام العـاملين فـي           للوطن أوالً وأخيراً، والتزامها بتنفيذ قرارات قيادتها      
  .المؤسسة األمنية بالمهام المناطه بهم

  .االلتزام بتنفيذ قوانين العمل في األجهزة األمنية المقرة من المجلس التشريعي )3
وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة إلنهاء جميع مظاهر الفوضى والفلتان األمني والتعديات وحماية الدماء              ) 4

راض واألموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السالح وتوفير األمن للمواطن، والعمل علـى             واألع
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رفع المظالم من خالل سيادة القانون ودعم الشرطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه في تنفيـذ قـرارات                  
  .القضاء
  :على الصعيد القانوني/ خامساً

قضائية لضمان إصالح وتفعيل وحماية جهاز القضاء       ستعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة ال      ) 1
بمؤسساته كافة وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد وااللتزام باستقاللية               
القضاء والتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية وحيادية على الجميع ومتابعة ملفات الفـساد               

  .لمال العامواالعتداء على ا
تؤكد الحكومة على العمل بموجب القانون االساسى والذي ينظم العالقة بين السلطات الـثالث علـى                ) 2

  .أساس الفصل بينها، واحترام الصالحيات الممنوحة لكل منها وفق القانون األساسي
ـ             ) 3 ة الـسلطة   تساعد الحكومة السيد الرئيس في أداء مهامه، وتحرص على التعاون والتكامل مع رئاس

حسب القانون، وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية، من أجـل تطـوير النظـام الـسياسي       
  .الفلسطيني، بهدف ترسيخ سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية

  : الوضع االقتصادي/ سادساً
  .تسعى الحكومة إلنهاء الحصار الظالم المفروض على شعبنا بكل أشكاله) 1
 إلى إعادة النظر في اتفاق باريس االقتصادي بما يحرر االقتـصاد الفلـسطيني مـن                تدعو الحكومة ) 2

  .التبعية
إعطاء األولوية لالرتقاء باالقتصاد الوطني، وتوفير الحماية للقطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية،           ) 3

 الممكنة، وتطـوير    وتشجيع الصادرات الوطنية مع المحافظة على دعم المنتجات الوطنية بكافة الوسائل          
  .العالقات االقتصادية والتجارية مع العالم العربي واإلسالمي ومع االتحاد األوروبي وبقية دول العالم

حماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ المالئم والمناسب لنشاطه، وإرساء القواعـد   ) 4
االحتكار، وتحديد كيفيـة التـصرف بـالموارد        السليمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وإنهاء        

المتاحة وعدالة التوزيع، وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية واالسـتقرار للمـشاريع              
  .االستثمارية

تشجع الحكومة التنمية االقتصادية بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا وتحقيق العدالة االجتماعية، وبـشكل              ) 5
ة، وحماية القطاع الخاص وتشجيع االستثمار، ومحاربة البطالة والفقر، وتعزيـز القطاعـات             يخدم التنمي 

االقتصادية المنتجة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير المنـاطق الـصناعية وقطاعـات اإلسـكان               
  .والتكنولوجيا

التنفيذيـة والقطـاع    إعادة النظر في قوانين االستثمار ووضع حٍد لنشاطات االحتكار بـين الـسلطة              ) 6
  .  الخاص

  .دعم القطاع الزراعي، وزيادة الموازنة التطويرية المخصصة له) 7
العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام وااللتزام بجدولة ودفع مستحقات الرواتـب               ) 8

  . المتأخرة، وكذلك مستحقات القطاع الخاص المتأخرة
والمزارعين وصيادي األسماك، والعمل على تخفيف معاناتهم من خالل الدعم          االهتمام بقطاع العمال    ) 9

  .والمشاريع الخاصة
  : في مجال اإلصالح / سابعاً

تتبنى الحكومة مشروع اإلصالح اإلداري والمالي، وسوف تتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار             ) 1
  .القوانين التي تعزز اإلصالح وتحارب الفساد
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ليات وأساليب العمل في المؤسسات الحكومية بما يضمن فعالية وحـسن سـير عملهـا               تطوير الهيك ) 2
  .والتزامها بالقانون

  .وضع خطة لترشيد اإلنفاق الحكومي وفي كل المجاالت) 3
محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع استغالل المال العام وصياغة استراتيجية فلسطينية             ) 4

  .اإلداريةمجتمعية للتنمية 
  :على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية/ ثامناً

تلتزم الحكومة بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم األهلي وترسيخ قيم االحترام المتبادل، واعتماد             ) 1
لغة الحوار، وإنهاء جميع أشكال التوتر واالحتقان، وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم              

  .قتتال الداخلياال
  .تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج) 2
ستعمل الحكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني، واالستقرار الداخلي ومعالجة ذيـول األحـداث              ) 3

متلكـات  المؤسفة باآلليات المناسبة مع التزام الحكومة بمبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمـواطن والم             
العامة والخاصة بكل ما يترتب على ذلك من التزامات، وأدعو إخواننا مـن عوائـل شـهداء األحـداث             

  .المؤسفة إلى مزيد من الصبر واالحتساب وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومصابهم وألمهم
لفـرص  تلتزم الحكومة بتكريس مبدأ المواطنة من خالل المساواة في الحقوق والواجبـات وتكـافؤ ا              ) 4

وترسيخ العدالة االجتماعية وخاصة في مجال التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسـسات،             
وعدم التمييز في الحقوق العامة بين أبناء الوطن كافة، وإنهاء كل أشكال المحسوبية في التوظيف المدني                

  .واألمني
ظام االنتخابي، وحماية الحريات العامـة،      تؤكد الحكومة حمايتها للتعددية السياسية، وتدعم تطوير الن       ) 5

وتعزيز قيم الديمقراطية، وحماية حقوق اإلنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة             
وحرية الرأي والتعبير، وحق االختالف، وحقوق المرأة الفلسطينية، وااللتزام بالتداول السلمي للـسلطة،             

  .محلية في أقرب وقت ممكنواستكمال االنتخابات للمجالس ال
تلتزم الحكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع كافة القوى في الساحة للشروع في الحوار الجـاد               ) 6

  .من أجل تحقيقها
دعم أسر الشهداء واألسرى وتقديم العون لهم والمحافظة على حيـاتهم الكريمـة العزيـزة وتـوفير                 ) 7

  .المتطلبات الخاصة التي يحتاجونها
تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتوفير مـستلزمات الحيـاة والرعايـة االجتماعيـة               ) 8

والصحية والصحة النوعية، ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة من خالل توفير فرص العمـل والمـشاريع               
  .التنموية وبرامج الضمان االجتماعي

م وتحسين أوضاع المعلمين وتشجيع البحث العلمي       ستعمل الحكومة على تطوير جهاز التربية والتعلي      ) 9
والمحافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم، كما وتؤيد الحكومة إنجاز وتطبيـق الـصندوق الـوطني                

  . للتعليم الجامعي
االهتمام األقصى بالشباب والحركة الرياضية الفلسطينية وتوفير احتياجاتها والسعي لتوسيع البنيـة             )10

لرياضية بما في ذلك اإلسراع في إنجاز مشروع المدينة الرياضية، واالستمرار في المـشاركات              التحتية ا 
  . الخارجية بما يعزز مكانة فلسطين في المحافل الرياضية عربياً وإقليمياً ودولياً

  .سترعى الحكومة تطبيق القانون الخاص بذوي االحتياجات الخاصة) 11
جال أمامها للمشاركة السياسية وفي صناعة القرار والمساهمة فـي          حماية حقوق المرأة وإفساح الم    ) 12

  .مسيرة البناء في جميع المؤسسات وفي مختلف المجاالت
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  .ستشجع الحكومة وتدعم العمل االهلى والمجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني) 13
  : العالقات الدولية/ تاسعاً

 وتقديرها للدعم العربـي واإلسـالمي سياسـياً         تؤكد الحكومة على اعتزازها بعمقها العربي واإلسالمي      
واقتصادياً وإعالمياً، وتحرص الحكومة على االلتزام بتفعيل دورها في كل من الجامعة العربية ومنظمة              
المؤتمر اإلسالمي، ونتطلع إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في الرياض نهاية هذا الـشهر باتخـاذ                 

حمي اتفاق مكة المكرمة، كما أن الحكومـة تفخـر بـالروابط الدوليـة          قرارات تنهي الحصار وتدعم وت    
المتنوعة، التي تعمقت عبر الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه المشروعة، وستعمل الحكومة على إقامة عالقات              
سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، ومع المؤسسات الدولية بما فيها األمم المتحـدة ومجلـس األمـن                  

قليمية والدولية وبما يساعد شعبنا على نيل حريته واستقالله ويساهم فـي تعزيـز الـسلم                والمنظمات اإل 
وتؤكد الحكومة التزامها بالموروث الحضاري القائم علـى التـسامح والتعـايش            ..  واالستقرار العالمي 

يمنـا و  والحوار بين الحضارات، واحترامها للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني بما ينـسجم مـع ق      
أعرافنا وتقاليدنا األصيلة، إن االتحاد األوروبي قدم كثيرا من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقـه               
في الحرية واالستقالل، وكانت له مواقف جادة في توجيه االنتقادات لسياسات االحتالل، وهذا أيضاً مـا                

جاه القضية الفلسطينية، ومن هنـا فـإن        اعتمدته كل من روسيا والصين واليابان في سياستها الخارجية ت         
الحكومة حريصة على إقامة عالقة متينة مع االتحاد األوروبي وكل من روسيا االتحادية والصين الشعبية               
واليابان والهند ودول أمريكيا الالتينية، ونتوقع منهم اتخاذ خطوات عملية لرفع الحـصار عـن شـعبنا                 

هاء الحصار واحترام حقوق اإلنسان التـي نـصت عليهـا           وممارسة الضغط على سلطات االحتالل إلن     
المواثيق الدولية والنسحاب االحتالل من أرضنا المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكـررة بحـق              

  .شعبنا، كما أن الحكومة ستحرص على تطوير العالقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن
ى ضرورة إعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلـسطينية وإلـى            وتدعو الحكومة اإلدارة األمريكية إل    

ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية، والتوقف عن سياسة الكيل              
  .بمكيالين، مع تطلع الحكومة إلى عالقات طيبة بين الشعبين الفلسطيني واألمريكي

  :اإلخوة واألخوات
ه بالشكر الجزيل والعميق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز               يطيب لي أن أتوج   

ملك المملكة العربية السعودية على جهوده المباركة في لم الشمل الفلسطيني والتي أفضت إلى التوصـل                
الـشقيق  إلى اتفاق مكة الذي نتفئ ظالله في هذه المرحلة والشكر موصول إلى القيادة والشعب السعودي                

  .على الحفاوة والكرم والرعاية
كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى الشقيقة الكبرى مصر التي وقفت إلى جانب شعبنا فـي سـاعات                  
المحنة وبذلت جهداً ضخماًً من خالل الوفد األمني المصري المقيم في القطاع في حقن الـدم الفلـسطيني         

  .في قضايا الخالفوتعزيز أواصر الوحدة وتقريب وجهات النظر 
كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لسوريا التي احتضنت حوارات فلسطينية عدة بما في ذلك حـوار دمـشق                  
األخير الذي هيأ األجواء التفاق مكة المكرمة، وكما نتقدم بعظيم شكرنا إلى دولة قطـر الـشقيقة التـي                   

 محنته أثناء الحصار وفي حرصها      عبرت عن المواقف العربية األصيلة في الوقوف إلى جانب شعبنا في          
على الوحدة والتالحم الفلسطيني، واألردن الشقيق الذي واكب الحركة الفلسطينية سياسياً وداخلياً وأبـدت              
استعدادها الحتضان اللقاءات الفلسطينية، والسودان الذي بذل جهوداً مباركة في دعم الشعب الفلـسطيني              

عربية، والشكر والتقدير لليمن الشقيق، ودول المغـرب العربـي          وتحرك أيضاً من موقعه كرئيس للقمة ال      
   .قالشقي

  17/3/2007 48عرب
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  إلى الوقوف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينيةالعالم أحمد بحر يدعو  .4
دعا رئيس المجلي التشريعي باإلنابة، أحمد بحر في كلمته في المجلس التشريعي العـالم الوقـوف إلـى                  

وحيى بحـر   . الفلسطينية واحترام إرادة وخيار الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنهجانب عدالة القضية  
 المجلس التـشريعي الفلـسطيني،   سالنواب المختطفين والمحتجزين في سجون االحتالل على رأسهم رئي        

إننا في هذا اليوم لنـشعر بـالفخر العظـيم          : "وبدأ بحر كلمته بالقول    .محمود الرمحي . عزيز الدويك ود  
سعادة البالغة إذ نحقق إنجازاً وطنياً رائعاً تجسد في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية األولى التي تـستند                 وال

فـي هـذه اللحظـات      : "وتابع ".إلى وثيقة الوفاق الوطني كمرجعية أجمع عليها ألوان الطيف الفلسطيني         
ن أبناء شعبنا وإعادة اللحمـة      السعيدة ال بد أن نوجه التحية واإلجالل إلى كل من ساهم في جسر الهوة بي              

إلى صفنا وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الـشريفين وجمهوريـة مـصر                
العربية ورئيسها فخامة الرئيس حسني مبارك وسوريا وزعيمها الرئيس بشار األسد ودولة قطر وأميرها              

في هذه اللحظات    ":مضيفاً ".دول العربية واإلسالمية  حمد بن خليفة واألردن وملكها عبد اهللا الثاني وكل ال         
التاريخية المباركة ونحن نزف إلى شعبنا وأمتنا بشرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإننا نتطلع إلى أن                

  ."يقف العالم مع عدالة قضيتنا وأن يحترم إرادتنا وخيارنا لفك الحصار الظالم عن شعبنا
  17/3/2007 48عرب

  
  الوطنية لحكومة الوحدةةهائي النةالتشكيل .5

 في ما يأتي أسماء أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية النهائية التي تضم أعضاء في :ب.ف.ا
حركتي فتح وحماس والكتل البرلمانية ومستقلين والتي قدمها رئيسها إسماعيل هنية أمس إلى المجلس 

 :التشريعي
 سماعيل هنيةإرئيس الوزراء 
 )فتح(زراء عزام األحمد نائب رئيس الو

 )مستقل(وزير الخارجية زياد أبو عمرو 
 )كتلة الطريق الثالث(وزير المالية سالم فياض 

 )مستقل(وزير الداخلية هاني طلب القواسمي 
 )مستقل(وزير االعالم مصطفى البرغوثي 
 )فتح(وزير الصحة رضوان األخرس 

 )حزب الشعب(وزير الثقافة بسام الصالحي 
 )الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين(ون االجتماعية صالح زيدان وزير الشؤ

 )فتح(وزير العمل محمود العالول 
 )فتح(وزير النقل والمواصالت سعدي الكرنز 
 )فتح(وزير شؤون األسرى سليمان أبو سنينة 
 )فتح(وزير االشغال العامة سميح عبد كراكرة 

 )حماس(وزير التربية والتعليم ناصر الشاعر 
 )حماس(ير الحكم المحلي محمد البرغوثي وز

 )حماس(وزير التخطيط سمير أبو عيشة 
 )حماس(وزير الشباب والرياضة باسم نعيم 

 )حماس(وزير الزراعة محمد االغا 
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 )حماس(وزير االتصاالت يوسف المنسي 
 )حماس(وزير االقتصاد زياد الظاظا 

 )حماس(وزير األوقاف والشؤون الدينية محمد حسين الترتوري 
 )حماس(وزير العدل علي السرطاوي 

 )حماس(وزير دولة وصفي قبها 
 )مستقلة(وزيرة السياحة خلود دعيبس 

 ) حماس(وزيرة شؤون المرأة امل صيام 
  18/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  هنية يقلل من أهمية الموقف اإلسرائيلي من حكومته .6

 من أهمية رفض إسرائيل التعامل مـع حكومتـه          ، مساء السبت،  ةقلل رئيس الوزراء إسماعيل هني    : غزة
لن نغرق اآلن بالموقف اإلسرائيلي الرافض للحكومة ألننا في بداية المـشوار             ":وقال للصحفيين  .الجديدة

تعمل الحكومة التي يرأسها    " نأبهنية  وتعهد   ".وحولنا شعبنا واألمة العربية التي أيدت ودعمت اتفاق مكة        
ن تحـذو كخطـوة     بـي أل  ودول االتحاد األور  "هنية  وحث   ".طني الفلسطيني جاهدة لحماية المشروع الو   

  ".النرويج التي أعلنت اعترافها بالحكومة الجديدة وأبدت االستعداد للتعاون معها
  18/3/2007 48عرب

  
 موقف إسرائيل من حكومة الوحدة ال يساهم في تعزيز أي استقرار في المنطقة: أبو ردينة .7

ن الحكومة أقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة  :غزةمن  18/3/2007الشرق األوسط نشرت 
وتعقيباً على تصريح للمتحدثة باسم رئاسة الوزراء . اإلسرائيلية غير جادة في التقدم بعملية السالم

 اإلسرائيلية، بأن الحكومة اإلسرائيلية لن تعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة ولن تتعامل معها أو أي من
ن هذا الموقف لن يساهم في تعزيز االستقرار خاصة أن بيان حكومة الوحدة أوزرائها، قال أبو ردينة 

وشدد أبو ردينة، على أن . الوطنية، أكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة بالمفاوضات
 .منطقةالموقف اإلسرائيلي موقف سلبي وغير جاد، وال يساهم في تعزيز أي استقرار في ال

 وزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبو : أنأ.ب.دعن تل أبيب من  18/3/2007الدستور ونقلت 
وقال أبو عمرو في حوار مع راديو  .حد إلى التعاون مع حكومة الوحدةعمرو دعا إسرائيل اليوم األ

اف أن الفلسطينيين ال وأض .نها ال تعلم ماذا تريدبيب قد تهدر فرصة سياسية جيدة ألأن تل أإسرائيل 
  .سرائيل بالحكومة الجديدةإيتوقعون اعتراف 

   
 من واالستقراراألولوية للعمل الفوري على استتباب األ:  الفلسطينيوزير الداخلية .8

مس، لوكالة أأكد هاني القواسمي وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية : ب.ف. أ-غزة 
وقال  .مني في األراضي الفلسطينيةوية في عمله لوضع حد للفلتان األولنه يعطي األأفرانس برس 

من واالستقرار ول مهمة بالنسبة لنا في وزارة الداخلية هي العمل الفوري على استتباب األأ" :القواسمي
ن المطلوب من الفصائل أواعتبر  ".من واألمانفي االراضي الفلسطينية، وأن يشعر المواطن بالراحة واأل

مر ن هذا األإي فصيل فلسطيني فأنني لست ابن أوبما (...) ن تكون لديها النية الصادقة أ"سطينية الفل
 ".وسع شريحة فلسطينية في مهاميأطياف العمل السياسي ومع أكبر للتعامل مع كل أيعطيني مساحة 
لتحقيق هناك دعم من كافة الفصائل الفلسطينية خصوصاً من حركتي حماس وفتح  ":وأضاف القواسمي

من ليست مهمة وزير مهمة األ"ن أواعتبر القواسمي  ".مانمن واألي توفير األأهذه المهمات بالتحديد، 
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من وتطبيق ن يعتبر نفسه وزيراً للداخلية في حفظ األأالداخلية فقط، بل على كل مواطن فلسطيني 
 ."القانون

  18/3/2007األيام الفلسطينية 
  

  "تحالف الضغط"ك  يؤكد بداية تفكمصطفى البرغوثي .9
 تحالف الذي جندته إسرائيلالمصطفى البرغوثي بداية تفكك .  د وزير اإلعالمأكد : رائد الفي-غزة 

 في حديث خاص للخليج أن الحكومة التي ستعقد اليوم أول اجتماع قال، وعلى حكومة الوحدةلضغط ل
 تحركات دبلوماسية وسياسية  ويتضمن المباشرة بمجموعةلها، ستبحث برنامج عمل جرى إعداده مسبقاً

ن إنجاز تشكيل حكومة الوحدة إ" :وقال البرغوثي .جل كسر الحصارأعلى الصعيد العربي والدولي من 
 أن البرنامج السياسي الذي طرحته ، مؤكداً"الوطنية سوف يساهم في تفكيك الحصار والتحالف الظالم
 إلى أن الموقف ر الذي بدأ يتفكك، مشيراًالحكومة الجديدة يمثل البداية األولى في مواجهة الحصا

 وسيتبعها سلسلة انهيارات في الحلف اإلسرائيلي، وأكد أن وزير ،يمثل البدايةبكسر الحصار النرويجي 
  .الخارجية النرويجي في طريقه لألراضي الفلسطينية وسوف يلتقي مع أعضاء الحكومة الجديدة

  18/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   الفلتان االمنيينهتمن ون تحقق العدالة واألأكومة المقبلة  على الح:شعث .10
كبر الذي يواجه حكومـة الوحـدة       ن التحدي الداخلي هو التحدي األ     أ سبت نبيل شعث ال    النائب قال: غزة

 تـصريحات صـحفية لعـدد مـن         فيضو اللجنة المركزية لحركة فتح      عوقال شعث    .الوطنية الجديدة 
 ،منين تنهي الفوضى والفلتان األ    أن تحقق الوحدة الوطنية للجميع و     أقادمة  على الحكومة ال  "نه  أالصحفيين  

ذا استطاعت الحكومـة تحقيـق التحـدي        إ"نه  أوضح  أو ".ساس القانون أمن على   ن تحقق العدالة واأل   أو
ن خطـاب   أكد  أو ".نهاء الحصار إ لتطالب العالم ب    بصوت عالٍ  الداخلي فستكون قادرة على الذهاب دولياً     

مـن خـالل التزامـه      ...  مع اتفاق مكـة    اً ومنسجم اًمتوافق"سماعيل هنية جاء    إزراء المكلف   رئيس الو 
 ".باالتفاقيات الموقعة واحترامه للشرعية والمواثيق الدولية

  17/3/2007 48عرب
  

  هلهنية  مرافقةك في معلومات عن يتشكعباس يزور األردن نهاية الشهر الحالي و .11
ير الفلسطيني في عمان إلى أنه ال معلومات لديه حول زيارة سيقوم بها             أشار عطا اهللا خيري السف    : عمان

وكانت أنباء أشارت إلى أن هنية سـيرافق        . إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية إلى األردن       
. مارس الجـاري  /  آذار 25رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارته المقررة إلى األردن يوم            

سيضع المسؤولين األردنيين في صورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية بعد أن             "عباسن  أوقال  
وأوضح خيري أن موضوع فك الحـصار المفـروض علـى الـشعب             ". جرى تشكيل الحكومة الجديدة   

الفلسطيني منذ أكثر من عام، يشكل أحد أبرز القضايا التي سيحرص الجانب الفلسطيني على طرحها أمام                
العربية المقبلة من أجل الحصول على مساعدة الدول العربية حياله خاصة بعـد تـشكيل حكومـة                 القمة  

  .الوحدة الوطنية
  17/3/2007 قدس برس

  
  ال تخدم المشروع الوطني الفلسطيني فتح اإلسالم:الرجوب جبريل .12

سة الفلسطينية  أكد مستشار الرئا  : كارولين البعيني نقالً عن مراسلتها    بيروت  من   18/3/2007عكاظ  قالت  
 وهي ال تمت بأيـة      ،سالمترفض وتستنكر ما يسمى بجماعة فتح اإل      "ن السلطة الفلسطينية    أهاني الحسن   
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مس على رأس   ألى لبنان   إكالم الحسن جاء مع بداية زيارته       ". صلة للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع    
  .لى جانب اللواء جبريل الرجوبإوفد ضمه 
الرجوب، مستشار الرئيس محمود عباس، نفى في  : أنبيروت 18/3/2007 الخليج اإلماراتيةوأضافت 

مؤتمر صحافي عقده أمس في بيروت، أي عالقة لحركة فتح، أو أي من الفصائل الفلسطينية بكل 
سالم الذي اتهمته السلطات اللبنانية الرسمية بالضلوع في تفجير عين علق في أطيافها، بتنظيم فتح اإل

سالم ال تخدم المشروع الوطني واعتبر الرجوب أن فتح اإل .شباط الماضي/  فبراير13المتن الشمالي في 
ن أكما قال الرجوب . "المقاومة هي في فلسطين فقط وليست في مكان آخر"ن ألى إالفلسطيني، الفتاً 

 في ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التي يرأسها عباس زكي هي الممثل الرسمي للفلسطينيين
ن ألى إلبنان، مؤكداً حرصه على أال يكون الفلسطينيون طرفاً في األزمة السياسية اللبنانية، الفتاً 

  ".يعالم حول موضوع المخيمات والسالح الفلسطينحوارات تجرى مع الجانب اللبناني بعيداً عن اإل"
ي عقده على هامش     من بيروت إلى أن كالم الرجوب جاء خالل مؤتمر صحف          18/3/2007 الحياة   ولفتت

التداعيات السياسية لفوز حركة حماس في االنتخابات النيابية من وجهات          "ورشة عمل سياسية تبحث في      
منظمة دولية تعنى   "الذي عرف نفسه بأنه     " منتدى األزمات " ينظمها   ،"النظر اإلسالمية واإلقليمية والغربية   

 ."ة األوروبيةباإلسالم السياسي والورشة جزء من مشروع تموله المفوضي
  

  يطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع الحكومة الجديدةمرزوقأبو  .13
ليس هناك من " قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أمس إنه :أ.ب.د

 مجال في الوقت الحاضر للمجتمع الدولي إال التعامل مع الحكومة الفلسطينية بعد أن فرض حصاراً
في اتصال  وأوضح أبو مرزوق ."ى الشعب الفلسطيني أدى إلى اقتتال داخلي بسبب الضغوط علمتواصالً

سيكون على عاتق االجتماعات المقبلة للجنة الرباعية واجب أخالقي "هاتفي مع وكالة األنباء األلمانية أنه 
مع عقدها أواخر وطالب القمة العربية المز ."بتجاوز ما كانت تضعه والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية

بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية واإليفاء بااللتزامات التي نصت عليها قمم "الشهر الحالي في الرياض 
أبو من جهة أخرى، اتهم  . بشأن فك الحصار"الخرطوم واالجتماع الوزاري في جامعة الدول العربية

كثر من مرة إلى صفقة لتبادل رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت بإعاقة التوصل أمرزوق 
ن أوقال . األسرى يجري بمقتضاها اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليت المحتجز في قطاع غزة

حول شمول التهدئة "قضية التهدئة مع إسرائيل موجودة في برنامج الحكومة وهي تعالج بنصوص 
  ."ومتزامنة وضمن رؤية وأفق سياسيلمساحة أوسع من قطاع غزة ولكن الهدنة يجب أن تكون متبادلة 

  18/3/2007البيان االماراتية 
  

  حكومة الوحدة جسدت انتصاراً إلرادة الشعب: فتح .14
ن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية     أاعتبر المتحدث باسم حركة فتح في الضفة فهمي الزعارير،          : محافظات

جهة التحديات، وقدرة قيادية فريدة للـرئيس       رادة شعبنا وحاجته في التوحد لموا     ونيلها الثقة مثال نجاحاً إل    
تفاق، ولكنهـا   االجهاض  إ فتح تعي بالتفصيل محاوالت      أضاف أن و. أبو مازن، في قيادة النظام السياسي     

  .مصممة على حمايته، باعتباره مصلحة فلسطينية خالصة
  18/3/2007الحياة الجديدة 

  
   بالثوابتالتعاون مع حكومة الوحدة يرتبط بمدى التزامها: البطش .15

ـ    أأكد الشيخ خالد البطش القيادي في الجهاد االسالمي          :غزة عالن تـشكيل حكومـة     إن حركته ترحب ب
ن حركته تربط استمرار التنسيق والتعاون مع الحكومة بمدى التزامهـا بالثوابـت الوطنيـة،               أالوحدة، و 
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 .ت للعـدو الـصهيوني    وبمدى تمسك الحكومة بحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وعدم تقديمها تنـازال          
ن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل صفحة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته            أواعتبر الشيخ البطش    

الفـصائل  "ن تكون بداية جديدة لعالقة جديدة بين مكونات الشعب الفلسطيني           أمل حركته   أالوطنية، كما ت  
 عـن   قامة دولة فلـسطينية بعيـداً     إلى  إيتطور  ن  أعلى  " الوطنية واالسالمية والنظام السياسي الفلسطيني    

 .استمرار حالة السلطة الفلسطينية الراهنة
  17/3/2007 48عرب

  
   الشعب يدعو إلى دعم حكومة الوحدةحزب .16

قال وليد العوض عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي تحدث به                
اء ملبياُ لكافة األسس التي كان حزب الشعب قد قدمها في مذكرته            رئيس الوزراء إسماعيل هنية السبت ج     

واعتبر العوض أن ما تـضمنه برنـامج         .لرئيس الوزراء أثناء المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة       
الحكومة لناحية رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة واإلصرار على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة               

 يعتبر األسـاس    194 وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئين طبقا للقرار         1967 عام   األراضي المحتلة 
 .همية دعم الحكومة ومساعدتها في تنفيذ برنامجهاأوأكد العوض على  .السياسي لهذه الحكومة

  17/3/2007 48عرب
  

   حكومة الوحدة الوطنية إلى تطبيق ما جاء في وثيقة الوفاقيدعوفدا  .17
مس، حكومة الوحدة إلى تطبيق ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني           أ" فدا"طي الفلسطيني   دعا االتحاد الديمقرا  

وقال فدا في بيان صحفي، إذ إنه ال يشارك في الحكومة            .من كل القوى السياسية المستعدة للمشاركة فيها      
والوحـدة  الجديدة، فإنه يؤكد على أنه سيواصل الحوار مع جميع القوى السياسية من أجل تعزيز الصمود      

الوطنية والتصدي بصفوف موحدة لسياسة وإجراءات سلطات االحتالل، ومن أجل فك الحصار الظـالم              
الحكومة الجديدة بإعادة بناء قوات وأجهزة األمن الفلـسطينية علـى           " فدا"وطالب   .المفروض على شعبنا  

  .واألحزابأسس مهنية، والفصل الكامل ما بين الخدمة في صفوفها وبين االنتماء للفصائل 
  18/3/2007الحياة الجديدة 

  
  فك الحصار مقياس اساسي لنجاح الحكومة: النضالجبهة  .18

مس، أن معيار نجاح حكومة الوحدة الوطنيـة علـى الـصعيد            أأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني،      
وقالـت   .اقمةالداخلي، وقف التدهور والفلتان األمني المتصاعد، وحل األزمة االقتصادية االجتماعية المتف          

الجبهة في بيان لها، إن فك العزلة السياسية والحصار االقتصادي مقياس جدي لنجاح الحكومة في إحداث                
  .اختراق في العالقات العربية والدولية

  18/3/2007الحياة الجديدة 
  

  سالم خارج النسيج الفلسطينيفتح اإل: القيادة العامة .19
 القيادة العامة برئاسة مسؤول الجبهـة       - من الجبهة الشعبية     بحثت النائب بهية الحريري مع وفد     : بيروت

وضاع على الساحة الفلسطينية وما يتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان مـن            في لبنان رامز مصطفى، األ    
نـه أبلـغ    أوقـال مـصطفى      .طار لقاءاتها مع الفصائل الفلسطينية المختلفة     إمختلف جوانبه، وذلك في     

ل المقاومة الفلسطينية على اختالف انتماءاتهم السياسية يعتبـرون حـال فـتح             أن جميع فصائ  "الحريري  
نهاء هذا الوضع المـستجد     االسالم خارجة عن النسيج الوطني الفلسطيني، وهناك اجتماعات متواصلة إل         

ونحن . نما أيضاً على الوضع الفلسطيني في لبنان      إلما له من مخاطر ليس على الوضع اللبناني وحسب و         
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 المنطلق نؤكد أهمية أن يبقى لبنان بمنأى عن كل المشاكل التي قد يتعـرض لهـا، واألحـداث                   من هذا 
لى أن الوفد وضع النائب الحريري أيضاً فـي         إولفت مصطفى    ."المؤسفة التي يشهدها بين الحين واآلخر     

  ."داخليلى الواقع اللبناني الإبالمحاوالت التي تستهدف استدراج القيادة العامة "أجواء ما وصفه 
  18/3/2007الحياة 

  
   للمشاركة في التظاهرة المليونيةالفلسطينيشعب المروان البرغوثي يدعو  .20

لـى االسـتعداد    إسير مروان البرغوثي الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومؤسـساته           دعا النائب األ   :رام اهللا 
خيمات الـشتات تنديـداً     للمشاركة في تظاهرة المليون مواطن التي ستنطلق في كافة أنحاء الوطن وفي م            

إن  ":وقال البرغوثي في بيان وصل الحياة الجديدة       .باالحتالل االسرائيلي في الذكرى األربعين لالحتالل     
على شعبنا بكافة فصائله ومؤسساته وقياداته وسلطته ومنظمة التحرير الفلسطينية تحويل هـذه المناسـبة               

صرار علـى مطلـب     صرار على مقاومته واإل   اإللى فرصة لتجديد إجماع شعبنا على رفض االحتالل و        إ
ستقالل، كما أنها مناسبة إلطالق أوسع حركة شعبية جماهيرية لمقاومة االحتالل من            الحرية والعودة واال  

خالل المسيرات والتجمعات والتظاهرات في كافة مراكز المدن الفلسطينية ومخيمات الشتات ومن خالل             
 نعـم للحريـة     ،ة الوطنية الفلسطينية وتحت شعار واحد ال لالحتالل       رفع العلم الفلسطيني فقط رمز الوحد     

  ". نعم لوثيقة األسرى،والعودة واالستقالل
  18/3/2007الحياة الجديدة 

  
  و االعتراف بهاأاسرائيل ترفض التفاوض مع الحكومة  .21

 ولـن   الحكومة اإلسرائيلية ال تعترف بحكومة الوحدة الفلـسطينية،        أن   18/3/2007 48 عرب ذكر موقع 
هذا . وستستمر في االتصاالت مع أبو مازن إال أن تلك االتصاالت ستكون محدودة           . تتعامل مع وزرائها  

وقد عقدت الحكومة اإلسرائيلية    . ما أوضحه، إيهود أولمرت في جلسة الحكومة اإلسرائيلية، صباح اليوم         
وطالـب أولمـرت    . ى الجلسة جلستها األسبوعية، وألقت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بظاللها عل        

إسرائيل تتوقع  "وقال في كلمته االفتتاحية أن      . المجتمع الدولي بمواصلة عزل ومقاطعة السلطة الفلسطينية      
أن ال يخدع المجتمع الدولي بتشكيل الحكومة الفلسطينية، وأن يستمر في نفس النهج الذي انتهجه طـوال                 

وأضاف قائال إن حكومـة     ". توافق على مبادئ الرباعية    الفترة الماضية، بمقاطعة وعزل الحكومة التي ال      
تحد من قدرتنا على إدارة حوار مع رئيس السلطة الفلسطينية وتقلص من القضايا التـي               " الوحدة الجديدة   

لن نتمكن من إجـراء اتـصال مـع الحكومـة أو            : "وتابع". كان يمكننا التباحث حولها في الفترة القريبة      
 هذه الحكومة ال تقبل شروط اللجنة الرباعية وترى في اإلرهاب وسيلة شرعية             وزرائها، على اعتبار أن   

  ".لتحقيق أهدافها
يجـب طـرح    "وقالت  . واقترحت وزيرة التربية، يولي تمير طرح مبادرة سياسية أجل دفع عملية السالم           

  ".مبادرة ندفعها وال تدفعنا
الناطقة باسم رئاسة الحكومة ميري     ان  : يسعد تلحم أ نقالً عن الناصرة  من   18/3/2007 الحياة   وجاء في 

خصوصا ما يتعلق بأسلوب اقامة دولـة       ،  الخطوط السياسية العريضة التي شهدناها     " أن   ايسين لفتت الى  
لـن  : "واضافت". ال ينبغي ان يسيء احد فهم ذلك      .  المقاومة هي االرهاب   ،فلسطينية من خالل المقاومة   

تعترف بوجودنا وال تعترف باالتفاقات، واالهـم انهـا ال تنبـذ            هذه الحكومة ال    . نعمل مع هذه الحكومة   
  ".االرهاب بأي شكل من االشكال

وحذر شمعون بيريز من استئناف المساعدات للسلطة، وقال لالذاعة االسرائيلية قبيل اجتمـاع المجلـس               
".  الـسالم  المسألة هي ان نعرف ان كانت االموال تذهب الى االرهاب ام الـى            "التشريعي الفلسطيني ان    
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اذا كنا نتعامل مع حكومة ال تعلن التخلي عن االرهاب وغير قادرة على التفاوض، فما الفائدة                : "واضاف
  ".في منحها االموال

لن يشكل هزيمة السرائيل    "من جانبه، قال نائب وزير الدفاع افراييم سنيه ان استئناف المساعدات الدولية             
كانت لدينا حكومة من    : "وقال". مون المبادئ التي حددوها بأنفسهم    وانما الولئك الذين يتراجعون وال يحتر     

هذه الحكومة لم تأت نتيجة وحدة حقيقية، وانما نتيجة         ... حماس، بات لدينا االن حكومة نصفها من حماس       
  ".مواجهة انتهت الى ال غالب وال مغلوب بين حماس وفتح في قطاع غزة

م األخيرة على لسان عدد من المسؤولين من أن إسرائيل          كررت مصادر صحافية أمس ما جاء في األيا       و
، طالما لم تعلن الحكومـة رسـميا        "فتح"لن تتعامل مع أي من وزراء الحكومة الجديدة، بضمنهم وزراء           

واهتمت الصحف العبرية الكبرى بالخطابين اللذين ألقاهما عباس ورئيس          .قبولها شروط الرباعية الدولية   
مام المجلس التشريعي أمس، وركّزت تحديدا على توجه عباس إلى اإلسرائيليين           الحكومة اسماعيل هنية أ   

بمصافحة اليد الفلسطينية الممدودة للسالم والتعايش، وعلى تأكيد هنية على حق الفلسطينيين المشروع في              
دعـم اوروبـا    "إلى ذلك، لفتت الصحف العبرية إلى ما وصفته بـ           .المقاومة بكل أشكالها ضد االحتالل    

، وتوجيهها  "حماس"، وأبرزت إعالن بريطانيا نيتها إجراء اتصال مع وزراء ليسوا من            "الحكومة الجديدة 
كما نوهت بنية واشنطن مواصـلة      . كما فرنسا الدعوة إلى وزير الخارجية الجديد زياد ابو عمرو للزيارة          

  .االتصاالت مع وزير المال سالم فياض
  

   للتوصل إلى صفقة تبادل أسرىإسرائيل تعمل بشكل مكثف وسري: بيريز .22
إسرائيل تعمل بشكل مكثف    "قال شمعون بيريز في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، صباح اليوم، أن             

واضاف بيريز أن المفاوضات لتبادل     ".إلطالق سراح غلعاد شاليت، ورئيس الوزراء يهتم بذلك ليال نهار         
مسؤولون سياسيون صـرحوا اليـوم       ".هكذا يجب أن يدار   "معبرا عن اعتقاده أنها     " تدار بسرية "األسرى  

أنهم ال علم لهم بأي اتفاقية تم التوصل إليها في صفقة تبادل األسرى، وقد تناقلت وسائل اإلعـالم يـوم                    
إال . أمس تصريحات للناطق باسم لجان المقومة الشعبية، أبو مجاهد، بأنه حصل تطورات في هذا الملف              

  .يث لمراسلنا في غزة، الحكومة اإلسرائيلية، مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاقأن أبو مجاهد حمل في حد
المماطلة واضحة من قبل العدو في التعامل مع الوسطاء         "  أن 48وقال أبو مجاهد في حديث خاص لعرب        

المصريين من خالل العرض المصري المقدم موضحا ان العرض المصري هو الذي تم الموافقة عليـه                
وحول تنـاول وسـائل اإلعـالم        ".ئل الفلسطينية اآلسرة للجندي كونه ينسجم مع مطالبها         من قبل الفصا  

 أسير طرحتها الفصائل الفلسطيني أكد أبو مجاهد ان هذه معلومات عارية عن الصحة وبين               540ألسماء  
 أبـو  وقال   . أسير وأسيرة وفق شروط المقاومة       1400أن الفصائل ال زالت تتمسك بمطالبها في إطالق         

إن المشاورات ستكون على مستوى اكبر مع       :" مجاهد أن المشاورات جارية مع الفصائل منذ فترة وقال          
  .الفصائل في حال تم التوافق على الرقم النهائي للصفقة ليشمل أسرى من كافة الفصائل الفلسطينية 

  17/3/2007 48عرب
  

  حكومة أولمرت ترفض االفراج عن االموال الفلسطينية المجمدة   .23
 ذكرت االذاعة االسرائيلية اليوم نقال عن مصادر حكومية أن حكومة إيهود أولمرت لـن               :د ب أ  ،  القدس

ونقلت االذاعة عن المـصادر  . تفرج عن االموال المجمدة من مستحقات السلطة الفلسطينية من الضرائب       
ا مـنهم معتـدلون     ال يمكن الحكم بمنظورين على أعضاء الحكومة الفلسطينية واعتبار أن جـزء           : "قولها

هؤالء جميعا هم في حكومة واحدة تستفيد جميـع وزاراتهـا مـن             : "مضيفة بالقول " وآخرين متطرفون 
  ". االموال المحولة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك تلك الوزارات التي تديرها حركة حماس

  18/3/2007الدستور 
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  ستضافة ليبرمانال  في قرية عربيةراستنكا .24
وطني الديمقراطي في قرية معليا في الجليل األعلى بياناً شديد اللهجة استنكر فيـه قيـام                أصدر التجمع ال  

 نقل عن ليبرمان قولـه فـي بيـت           و .عائلة من القرية باستضافة أفيغدور ليبرمان في بيتها أمس األول         
إنه ال يميـز    كما ادعى   ". الجميع يعرفون أرائي، وأن اإلمتحان الوحيد هو امتحان الوالء للدولة         : "مضيفه

" ناتوري كارتا "بالنسبة لي ال يوجد أي فرق بين الراف هيرش من حركة            " بين الديانات والشعوب، وقال     
وأضاف أن إسرائيل أخطأت عندما لم تحاول تقريب المواطنين من غير اليهود             ".وبين الشيخ رائد صالح   

  .المخلصين لها إليها
  17/3/2007 48عرب

  
  بحثون عن مالذ آمن الفلسطينيون في العراق ي .25

شهد المجمع السكني لالجئين الفلسطينيين في حي البلديات شرق بغداد عملية نزوح            :  الخليل عبيد  -بغداد  
جماعي غير مسبوقة، بعد عملية الدهم التي قامت بها قوات من الجيش العراقي، و قالت انها تـستهدف                  

وقالـت   .م باالعمال الفلسطيني فـي العـراق      مسلحين ضالعين بعمليات قتل وتفخيخ سيارات، نفاها القائ       
 الجئا فلسطينيا كوجبة اولى الى مخيم الوليـد قـرب           41مصادر فلسطينية ان المجمع شهد عملية نزوح        

  .الحدود العراقية السورية
  18/3/2007الدستور 

  
  آمال فلسطينية معقودة على الحكومة الجديدة: تحقيق .26

لم تختلف آراء الشارع الفلسطيني كثيرا حول اآلمال الكثيـرة المعقـودة علـى تـشكيل                : رامي دعيبس 
الحكومة الفلسطينية والتي بمجملها تتطلع نحو رفع الحصار والعمل على حل بعـض مـشاكله العالقـة                 

 أمين سر جبهة التحرير الفلسطينية في جنـين        وفي هذا السياق أعتبر      .وخاصة االقتصادية والمالية منها   
 تمنى أن تكون أوسع من ذلك بحيث تـضم كـل            ، في حين أنه   خطوة موفقة عالن حكومة الوحدة، أنها     ا

لوقوف إلى جانب هذه الحكومة للتمسك بالثوابت الوطنية الفلـسطينية          با ، متعهدا شرائح الشعب الفلسطيني  
نها خطوة في   أ،  لشعب الفلسطيني حزب ا  عضو اللجنة المركزية ل    قالبدوره   و .وعدم التفريط بحق العودة   

االتجاه الصحيح ينبغي التأسيس عليها لمواصلة العمل إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتـصحيح              
بما يفسح المجال لترسيخ التعددية السياسية والشراكة الحقيقية في قيادة النـضال       ،  أوضاع منظمة التحرير  

ما الصحفي هاني حبيب فقد أكد أن تشكيل        أ .الوطني للشعب الفلسطيني على أساس وثيقة الوفاق الوطني       
منها وقف الفلتـان     الفتا إلى أن من المطلوب       .الحكومة يعتبر بادرة للخروج من أزمة الشعب الفلسطيني       

، فضال عن ضـرورة     األمني وإعادة هيكلية أجهزة األمن والقضاء على بؤر التوتر والعائلية والعشائرية          
 خاصة وان برنامجها قريب من مطالـب الرباعيـة          ،مريكا بقبولها  إلقناع الدول الغربية وخاصة أ     العمل
  .الدولية

  17/3/2007 48عرب
  

   امام مقري التشريعي في غزة ورام اهللاعتصامات .27
 قطاعات جماهيرية واهلية أن : وفانقال عنغزة ورام اهللا  من 18/3/2007 الحياة الجديدة نشرت

 حيث .لمطالبة بحقوق وواجبات قطاعيةل وغزة امام مقري المجلس التشريعي في رام اهللاعتصمت 
طالب العشرات من أهالي النواب المختطفين في سجون االحتالل، بالعمل الجاد والعاجل على إطالق 
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 واطالبفقد موظفو ديوان الرقابة المالية واالدارية  أما . نائباً في المجلس التشريعي14سراح أكثر من 
الصادقة لتفعيل قانون الديوان واعتماد الهيكل التنظيمي واقرار الموازنة بضرورة توفير االرادة السياسية 

 والتي تم تخفيضها من الحكومة العاشرة والعمل على رفد الديوان  التشريعي، للمجلسهالمقدمة من
عاد عن المحاصصة تبالباالمكانيات المادية والبشرية وانصاف الموظفين وظيفياً ومالياً وادارياً وا

طالب االتحاد العام للمزارعين الفلسطينيين، باالهتمام بالقطاع الزراعي،  فيما .كة السياسيةوالمشار
  .لجديد الحكومة اوتوجيه األولوية له ضمن برنامج عمل

 واالعشرات من الصحفيين الفلسطينيين واألجانب اعتصم     أن  : غزة من   17/3/2006  قدس برس  وذكرت
 عقدت فيه جلسة المجلس التشريعي لمنح حكومة الوحدة الثقـة؛           أمام مقر مركز رشاد الشوا بغزة، الذي      

 بعـدم التعـرض     بينطـال ، م احتجاجا على استمرار اختطاف مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية في غـزة          
وأكد مصطفى البرغوثي الذي شارك في االعتصام أن اإلفراج عن جونستون سـيكون  أول                .للصحفيين

  .ندد بحالة االنفالت األمني التي يعيشها الشعب الفلسطينيفي حين أعمال الحكومة الجديدة، 
  

   ويرحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة اليوم ينفي الدعوة لالضرابزكارنة .28
 قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية امس ان اليوم هو يوم عمل رسـمي وال                : وفا –محافظات  

تشكيل حكومة  ب مجلس النقابة    وأضاف من جهة اخرى ترحيب     .، كما تم التداول في االعالم     تعليق للدوام 
 ان النقابـة ال تتحمـل       ، فيمـا أكـد    حل مشكلة رواتب المدنيين والعسكريين    ب ، والتفاؤل الوحدة الوطنية 

  . ال تصدر بتوقيعه لالضرابالمسؤولية عن اي دعوة
  18/3/2007الحياة الجديدة 

  
   المعتقلين في الخليل تضامنا مع الصحفيين فلسطينياعتصام .29

 شارك العشرات من طلبة قسم اإلعالم في جامعة الخليل وصحفيون وعاملون            : فوزي الشويكي  -الخليل  
في وكاالت األنباء المحلية والعالمية، في االعتصام التضامني الذي نظم أمس أمـام الـصليب األحمـر                 

 تيـسير علـوني     هاامو ومراسل غوانتن تضامنا مع مصور قناة الجزيزة المعتقل في      ،  الدولي بمدينة الخليل  
  .سي المختطف في غزة.بي.المفروض عليه االقامة الجبرية، ومراسل بي

  18/3/2007الحياة الجديدة 
  

  وبيان تحذيري الى كل الفصائل حال ترقّب في مخيم نهر البارد:  لبنانفلسطينيو .30
ارد منذ اعالن توقيـف     ال تزال حال القلق والترقب مسيطرة في مخيم نهر الب          : من ميشال حالق   –عكار  

عدد من افراد حركة فتح االسالم التي تتخذ من المخيم مركزاً رئيسياً لها، واتهامهم بمتفجرتي عين علق                 
 علـى اسـتنفارها داخـل       الحركةوفيما حافظت عناصر     .وغيرها من االعمال التي وصفت باالرهابية     

 رمزياً امام مقر اللجنة الشعبية الفلسطينية       مراكزها، كان عدد من الطالب واهالي المخيم ينفذون اعتصاماً        
رافضين الوضع الحالي ومطالبين بايجاد الحلول المناسبة وبالتدخل لدى قيادة الجـيش لتـسهيل حركـة                

وكانت فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية اكدت في بيـان اصـدرته             .العبور من المخيم واليه   
هرة غريبة ومرفوضة وال عالقة لها بالشعب الفلسطيني وبـأي مـن            سابقاً ان ما يسمى فتح االسالم ظا      

ان  وعلم .وهي ليست فصيالً من فصائله الوطنية واالسالمية المـناضلة العاملة في المخيمات          . تشكيالته
اتصاالت تمت بين عدد من قياديي الفصائل الفلسطينية في الشمال والمراجع االمنية المسؤولة الطالعها              

أهميـة  علـى   كما زار وفد من اللجنة الشعبية في المخيم بعض القيادات االمنيـة لتأكيـد               . على الوضع 
من جهة أخرى فقـد     و .، لمنع أي من االصطياد في الماء العكر       االجراءات االمنية التي يفرضها الجيش    
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 اسـتثناء  دعا كافة الفصائل دون موقّعاً باسم شباب من نهر البارد اوزع ليل اول من امس في المخيم بيان   
  .صل منهاوالتن همتهرب من مسؤولياتالعن إلى الكف 

  18/3/2007النهار اللبنانية 
  

  تسجيل قانوني معترف بهآالف الفلسطينيين في لبنان بال : مؤسسة شاهد .31
 قضية اجتماعية طالما جرى التعتيم عليهـا  ن،أثارت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان في لبنا     : بيروت

 الفلسطينيين المقيمين في لبنان، يعتبر المصنفون ضمنها من فاقدي الهوية، أي ليست لهم              وتتعلق بفئة من  
، فـي حـين أن      شخصية قانونية، وليسوا مسجلين لدى األونروا أو في سجالت وزارة الداخلية اللبنانيـة            

ن وتشير المؤسسة من خالل بحثها في وضع هذه الفئة الى ا           . شخص 5000 و 3000 يقدر ما بين     عددهم
 ظروف لجوئها الى لبنان مختلفة كلياً عن غيرها من باقي الفئات، ومرتبطة أساساً بأحداث أيلول األسود               

لجوء الى لبنان، برزت ظروفها االنـسانية الـى         الومع مرور سنين طويلة على      ،  1970 عام   في االردن 
ك امثلة صارخة تدل علـى      هنالحيث أن   العيان بعد انتهاء الحرب األهلية، واستتباب األمن واالستقرار،         

 وتظهر الفجوة الواسعة جداََ بين ما هو منصوص عليه فـي القـوانين              ،مدى الظلم الواقع على هذه الفئة     
ربما  افتتاح مكتب ممثلية منظمة التحرير في لبنان          وتشير المؤسسة إلى أن    .االنسانية وبين الواقع المعاش   

نـشطت  في حين   هوية تساعد في التنقل وامور أخرى،        بمعالجة المشاكل جزئياً، من خالل بطاقة        يساهم
جمعيات أخرى مثل المركز الدنماركي لالجئين والمنظمة الفلسطينية لحقـوق االنـسان، وجمعيـة رواد               

لكن قرار الحل لهذه الفئة يبقى مرتبطاً       . وصندوق األمم المتحدة للسكان وغيرها في الدفاع عن هذه الفئة         
  . اللبنانية، واألونروابالحكومة األردنية، الحكومة

  18/3/2007الحياة 
  

   الغربية في الضفة لالحتالل خالل مداهماتاطفال فلسطينييناعتقال ثالثة  .32
 اقتحمت قوات االحتالل امس عددا من المدن والقرى والبلدات في الـضفة واعتـدت               : وفا –محافظات  

 اطفـال  3ر في ساقه واعتقلت بالضرب المبرح على المواطنين ما ادى الى اصابة طفل في عزون بكسو       
كما شنت قوات االحـتالل حملـة        .ونقلتهم إلى جهة غير معلومة    ،  من قرية ابوديس شرق القدس المحتلة     

اعتقل، واحتجزت هويات عدد    مواطنا  دهم واعتقاالت في قرية بدرس غرب رام اهللا وأفاد مواطنون، أن            
الل، أمس، مـن إجراءاتهـا العـسكرية فـي          شددت قوات االحت  قد  و .من المواطنين دون إبداء األسباب    

محافظة جنين، وأقامت العديد من الحواجز العسكرية المفاجئة في أنحاء متفرقة من المحافظة، وأعاقـت               
  .حركة تنقل المواطنين

  18/3/2007الحياة الجديدة 
  

  حياء ذكرى يوم األرض تعد إل  لفلسطينيي الداخللجنة المتابعة العليا .33
لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربيـة فـي الـداخل، اجتماعـاً لبحـث               عقدت  : رامي منصور 

 ليوم األرض، بمشاركة ممثلين عن كافـة األحـزاب والحركـات            31التحضيرات إلحياء الذكرى الـ     
وتقـرر إحيـاء     .السياسية العربية وأعضاء كنيست عرب ورؤساء سلطات محلية عربية، في الناصـرة           

عاليات المركزية في نهاية الشهر الحالي؛ في مثلث سخنين وعرابة وديـر حنـا،              ذكرى في عدد من الف    ال
وجه المجتمعون رسالة تحية ومباركة للشعب الفلسطيني بتشكيل حكومـة           كما   .وفي مدينة الطيبة والنقب   

طالبت المجتمع الدولي باحترام خيارات الشعب الفلسطيني وإرادته وحقوقـه الوطنيـة،             في حين    .الوحدة
كما أكدت على موقفها الرافض للحفريات اإلسرائيلية في محـيط          . يه الحصار الجائر المفروض عل    وكسر

رفـض المجتمعـون     وإلـى ذاك فقـد       .المسجد األقصى، وحذرت من تبعات مواصلة المساس بالمسجد       
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التصريحات التحريضية والعنصرية العدائيـة لمـسؤولي المؤسـسة اإلسـرائيلية وأجهزتهـا األمنيـة               
  .راتية، تجاه المواطنين العرب واعتبارهم خطراً استراتيجياًوالمخاب
 إلى دعم مشروع التواصل مع النقب الذي تنظمه          خالل االجتماع   دعا الشيخ رائد صالح    جهة أخرى ومن  

  .الحركة اإلسالمية
  17/3/2007 48عرب

  
  جسم مشبوه في غزة ينفجر ويجرح فلسطينيين .34

سطينية اصابة شابين بجروح نتيجة انفجار جسم مشبوه كانـا          أعلنت مصادر طبية فل   :  الوكاالت   - غزة
  .يعبثان به فى خان يونس جنوب قطاع غزة

  18/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  الفقر يضطر الفلسطينيين لبيع ذهبهم: تقرير .35
تسببت االزمة االقتصادية الطاحنة في االراضي الفلسطينية فـي افقـار العديـد مـن               : رويترز - جنين
 في وقت   . لدرجة دفعتهم لبيع حلي زواجهم لالستعانة على مصاعب الحياة وليواصلوا العيش           نيينفلسطيال

ن الزبـائن   أل ملها سوى عدد قليل من المشغوالت الذهبية في واجهة مح         ونال يضع بات فيه تجار الذهب     
طينية فـي عـام     منذ االنتفاضة الفلـس    قتصادالانهار ا  وفي جنين تحديدا فقد      .ستقبل على البيع ال الشراء    

وزادت الحواجز االسرائيلية والبوابات المعدنية ونقاط التفتيش من صعوبة الوصول الـى بـاقي               .2000
.  كما عزلت عن البلدات االسرائيلية التي كان الفلسطينيون يجـدون فيهـا عمـال              ،مناطق الضفة الغربية  

ر لشراء البضائع الرخيصة واصالح     وتبدو االيام التي كان يعبر فيها عرب اسرائيل واليهود الخط االخض          
 ،تقول االمم المتحدة مستشهدة باحصاءات فلسطينية     من جهتها   و .سياراتهم في جنين مجرد ذكرى شاحبة     

ان ثلثي أربعة ماليين نسمة يقطنون الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في فقر ويعاني نصفهم تقريبـا                 
  .من نقص الغذاء

  18/3/2007الغد االردنية 
  

  لكم منا كل الدعم : مهنئا هنيةاالردني  الوزراء رئيس .36
 هنـأه فيهـا بتـشكيل       ،اسماعيل هنية إلى  بعث معروف البخيت برقية     : نيفين عبدالهادي وبترا   - عمان

 تؤكد  االردنيوأكد أن توجيهات الملك      .حكومة الوحدة الفلسطينية وحصولها على ثقة المجلس التشريعي       
 عن االمل بان تنجح الحكومـة    وقد أعرب .  السياسي للسلطة الفلسطينية   دوما على توفير كل أشكال الدعم     

الجديدة في تحقيق أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني وفي استثمار أجواء الدعم العربي الال محدود باتجاه               
 أي  عـدم ادخـار   والمؤازرة و كما أكد على الدعم الكامل،      . استعادة أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها    

 يصب في خدمة الشعب الفلسطيني ونضاالته المباركة باتجاه اقامة الدولة المستقلة واسـتعادة كـل                جهد
  .الحقوق الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية

  18/3/2007الدستور 
  

   يرحب باالعالن عن حكومة الوحدة الفلسطينية  االردنيالعمل االسالمي .37
مل االسالمي باالعالن عن حكومة الوحدة الفلسطينية، مطالبـا         رحب االمين العام لحزب جبهة الع     : عمان

 للجامعة العربية بفك الحصار الظـالم عـن         ةالحكومات العربية بإسناد هذه التجربة وإنفاذ قرارات سابق       
من جهته اعرب النائب االول لالمين العام عن امله في ان تبلور الجامعة العربيـة               و. الشعب الفلسطيني 

حكومة الفلسطينية، منوها الـى ان الحكومـات العربيـة          اللة موقفا عربيا موحدا لمساعدة      في قمتها المقب  
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مطالبة عالوة على الشروع في فك الحصار ودعم الشعب الفلسطيني بممارسة الضغط علـى المجتمـع                
واكد وقوف الحزب الى جانب هذه التجربـة، مـشددا علـى ان الحكومـة               . الدولي التخاذ ذات الموقف   

ية مؤهلة للموائمة بين الثوابت الفلسطينية اإلستراتيجية والمصالح المتغيرة التي يمكن تحقيقها في             الفلسطين
  .ضوء الظروف المعقدة

  18/3/2007الدستور 
  

   االردني النظام استقراربشأنترفض ادعاءات اولمرت  الحركة اإلسالمية .38
 بوجود رابط بين بقـاء االحـتالل         رفضت الحركة االسالمية االدعاءات الصهيونية     :نعما – ماجد توبة 

واعتبرت التصريحات االسرائيلية محاولـة إلثـارة       . االميركي في العراق، واستقرار النظام في االردن      
البلبلة وزعزعة االستقرار في المنطقة، وتستدعي من االردن قطع عالقاته الدبلوماسية والـسياسية مـع               

  .اسرائيل
  18/3/2007الغد االردنية 

  
   نائباً لرئيس البنك الدوليية اردني سابقوزير خارج .39

بدأ مروان المعشر ممارسة مهام وظيفته الجديدة في واشنطن نائبا لرئيس البنـك              : نبيل غيشان  -عمان  
الدولي المكلف باالتصاالت الخارجية والداخلية وعالقات البنك الخارجية، ليصبح العربي الثـاني، بعـد              

االنتباه اليه فـي    لفت  المعشر  يذكر في هذا االتجاه أن      . منصب الرفيع اسماعيل سراج الدين، يتولى هذا ال     
المجال السياسي عندما كتب مقاالت جريئة في االصالح السياسي في صحيفة جوردان تـايمز أواسـط                

 ناطقـا   1989فاختاره الشريف زيد بن شاكر العام       . الثمانينات خالل مرحلة االحكام العرفية في االردن      
  .تي ألغت هذه االحكام، وعملت على خطط لإلصالح والتحديث االداريباسم حكومته ال

  18/3/2007الحياة 
  

  األحزاب األردنية تشكو الحكومة ومجلس النواب للملك .40
قررت أحزاب أردنية تنتمي لتيار المعارضة وللتيار الوسطي أمس رفع مذكرة للملك  : وكاالت-عمان 

كما . ته بشأن قوانين اإلصالح السياسي ومنها قانون األحزابتتهمها بتجاوز توجهاو ،تشكو فيها الحكومة
االلتفاف على عملية اإلصالح السياسي وتشمل الشكوى مجلس النواب الذي تتهمه بعدم التعامل بمسؤولية 

  .في البالد
  18/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  االردنينتخابيتعهد األخذ باألفكار الهادفة الى إجراء تحسينات على قانون االالبخيت  .41

إن الحكومة ستأخذ خالل   خالل لقائه رؤساء النقابات المهنية،االردنيقال رئيس الوزراء  : بترا- عمان
المجتمع المختلفة بكل األفكار والمقترحات الهادفة  لقاءاتها مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات

هم، أكد رؤساء النقابات أن قـانون الـصوت   من جهتو. قانون االنتخاب الحالي الى إجراء تحسينات على
علـى   يحظى بإجماع عام، داعين الى ايجاد قانون يحظى بتوافق شعبي، ويكـون قـادراً   الواحد النافذ ال

  .إفراز ممثلين أقوياء ويعكس تمثيال حقيقيا للمواطنين
  18/3/2007الغد االردنية 

  
  سطينية إلى األراضي الفل اردنيةتسيير قافلة مساعدات إنسانية .42
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 سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية امس بالتنسيق مع مركز إدارة األزمات في القيـادة العامـة      : بترا -عمان
    طنا من المساعدات اإلنسانية50  قافلة مساعدات تتألف من ست شاحنات تحمل االردنية،للقوات المسلحة

  
  .إلى الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة

  18/3/2007الغد االردنية 
  

  انتقالية لبنانيةالصلح لرئاسة حكومةرشيد ميقاتي أو نجيب الحص يرشح  .43
عقدت في بيروت مساء أمس الجولة السادسة من المباحثات بين نبيه بري، وسعد الحريري الذي  :بيروت

 مع االشارة إلى أن. حدة وإصرار اعطاء المعارضة الثلث المعطلبرفض الذي كان التقى وليد جنبالط 
 .بعدما كان استقبل أمس األول السفير األمريكي في لبنان على مدى أكثر من ساعتينجاء  هذا موقفه

قد دعا سليم الحص الى اطالع الناس على حقيقة ما أنجز حتى اللحظة في اللقاءات من جهة أخرى فو
ف التي جمعت بري والحريري خاصة أن بعض الناطقين من الجانبين مازالوا يؤكدون تشبثهم بمواق

ورأى، أن المتحاورين هم اليوم أمام أحد خيارين، فإما االتفاق على  .سابقة كان تعارضها سبب المأزق
مقاربة للحل وترك الحل نفسه الى مؤتمر للحوار الوطني، الذي ال بد أن يستأنف على نطاق واسع، أو 

ين على أن تسند رئاستها  معارض10 موالياً و 19التفكير جدياً ببدائل، ومنها تشكيل حكومة جديدة من 
الى شخصية مقبولة من الفريقين مثل رشيد الصلح أو نجيب ميقاتي او شخصية من المجتمع المدني، 

بالنسبة الى السيناريوهات المحتملة في هذا السياق وو .بحيث يكون رئيس الحكومة هو الوزير الملك
ن االكثرية النيابية لن تتخلى عن حمادة على أمروان لتوزيع الحصص داخل الحكومة الموسعة، شدد 

  .وزيري الدفاع والعدل الياس المر وشارل رزق، وانهما بمثابة خطين أحمرين
  18/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اتجاه إلصدار مذكرة توقيف ضد زعيم فتح اإلسالم: بيروت .44

دار مذكرة توقيـف     أمس أن هناك اتجاهاً إلص     ،مصادر حكومية لبنانية   أكدت: وكاالت األنباء  - بيروت
 على اعتبار أنه هو الذي أعطـى األوامـر بتنفيـذ            ،تح اإلسالم في لبنان   ففي حق شاكر عبسي مسؤول      

اعترفـت  وفي هذا السياق فقـد       . قتلى في فبراير الماضي    3 التي أسفرت عن سقوط       عين علق،  جريمة
 ،الجماعـة بـالقوة العـسكرية     هذه   بان هناك محاذير كبيرة في التعاطي مع          اللبنانية، المصادر الحكومية 

السيما بعد أن أعلن عبسي انه سيقاتل حتى الموت في حال جرى اقتحام مقرها، مشددة علـى ضـرورة             
التروي وتفادي اية خطوة ناقصة السيما وان هناك فصائل فلسطينية تفـضل تفـادي خيـار المواجهـة                  

وف من أن يمثل وجـود مثـل هـذه          ن هناك مخا  أ ،قال سلطان أبو العينين   على هذا الصعيد     و .المباشرة
الجماعة داخل المخيمات الفلسطينية خطراً حقيقياً، مشيراً الى أن الفصائل الفلسطينية المختلفـة سـتعقد               

نه يستطيع تقريبـاً التأكيـد أن الجماعـة ال صـلة لهـا              أ  قائال، اجتماعاً لبحث التعامل معها، وأضاف    
 معرباً عن اسـتعداد الفلـسطينيين       .األحزاب اإلقليمية بالفلسطينيين وأنها على االرجح جزء من تخطيط        

 .إللزام أنفسهم بأي تفاهم يتم التوصل إليه بينهم وبين اللبنانيين حول كيفية التعامل مع هذه الجماعة
  18/3/2007االتحاد االماراتية 

  
  جال في البقاع والشمال1559وفد من لجنة متابعة القرار : لبنان .45

 سبع مالحظات حول التحركات السورية الميدانية 1559ة متابعة القرار الدولي وضع المنسق العام للجن
 - التي تؤشر الى استمرار التدخل في لبنان، داعياً الى نشر القوات الدولية على كل الحدود اللبنانية 
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تبر طالب مجلس األمن بالتدخل فوراً لحل هذه المسألة التي تعكما  .السورية لمراقبتها وضبطها بالقوة
  .المدخل الوحيد الستكمال أهداف ثورة األرز

  18/3/2007المستقبل 
  

  العاهل السعودي يدعو ألن تكون حكومة الوحدة خطوة نحو قيام الدولة الفلسطينية .46
اجـرى اتـصالين    بن عبد العزيـز،     أفادت وكالة االنباء السعودية ان الملك عبداهللا        :  وكاالت -عواصم  
، داعيا الى ان يكون فـي   بإعالن حكومة الوحدة الوطنية    هنية لتهنئتهما ل  اسماعيعباس و محمود  هاتفيين ب 

 وان يعـم الـسالم العـادل        ،هذا اإلنجاز خطوة تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني          
  .والشامل جميع انحاء المنطقة

  18/3/2007النهار اللبنانية 
  

   التزامها بالشرعية الدولية والعربيةتأكيد الفلسطينية ل الحكومةدعوموسى يعمرو  .47
 عمرو موسى الحكومة الجديدة في فلسطين الن تعيد تأكيد التزامها بالشرعية الدوليـة              دعا:  بترا –تونس  

أكد بخصوص عملية   فيما  . والعربية وعلى رأسها مبادرة السالم العربية كما صدرت وكما هي مطروحة          
 علـى أن ال     ،هود الدولية الجارية فرصتها والوقـت الـالزم       أن الدول العربية سوف تعطي الج      ..السالم

  . حتى يتسنى تقييم نتائج تلك الجهود،يتجاوز االطار الزمني االشهر االولى للعام الحالي
  18/3/2007الدستور 

  
  لوحدة الفلسطينيةبحكومة ااستمرار الترحيب العربي  .48

 صري رحب بتشكيل حكومة الوحدةوزير الخارجية المأن : 18/3/2007 الخليج اإلماراتية نشرت
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان نجاحها ها،ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل بإيجابية معالفلسطينية، 

في عملها وخصوصاً رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وبناء المؤسسات التي تمثل نواة الدولة 
  اليمنيودعا وزير الخارجية،  بتشكيل حكومة الوحدةرحبت الحكومة اليمنية كما .الفلسطينية المرتجاة

المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الرباعية ودول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة لالعتراف 
  .أعرب الرئيس التونسي عن ارتياحه إزاء الخطوة الفلسطينية كما .وتهيئة مناخات النجاح لهاها ب

ابو الغيط عبر عن أمله في أن يفسح تشكيل الحكومة هرة أن  من القا18/3/2007 الحياة وذكرت
الفلسطينية الجديدة الطريق أمام تثبيت التهدئة الحالية مع إسرائيل وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية، وان 
يعجل بالتوصل إلى صفقة يفرج بمقتضاها عن أسرى فلسطينيين في مقابل اإلفراج عن الجندي 

وشدد على أن اإلجماع الفلسطيني، على تفويض منظمة التحرير . قطاع غزةاإلسرائيلي األسير في 
ومحمود عباس للتفاوض على التسوية النهائية مع إسرائيل، يتيحان فرصة ثمينة يجب اغتنامها الستئناف 

  .عملية السالم
  

   ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة وتؤكد دعمها لها  اسوري .49
 حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة دعمها لها، وضرورة تـوفير           رحبت سورية بتشكيل  : بيت لحم 

مصدر رسمي المجتمع الدولى الى تقديم الـدعم الكامـل لهـذه             ودعا   .المناخات المناسبة النجاح عملها   
  .الحكومة والتعامل مع جميع اعضائها باعتبارها تمثل اجماع الشعب الفلسطينى بجميع فئاته

  18/3/2007وكالة معا 
  

  الجديدةدعم عربي للحكومة الفلسطينيةهناك :  العربيةالجامعة .50
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 التى ،اكدت جامعة الدول العربية امس ان برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة : ووكاالت-مراد فتحي 
 والذى ،يساعد على ازالة الحصار الدولى المفروض عليها، اعلنها اسماعيل هنية امام المجلس التشريعى

  .الشعب الفلسطينىيعانى منه 
  18/3/2007الشرق القطرية 

  
  المبادرة العربية تلقى قبوالً دولياً واسعاً ولن تُغير: مبارك .51

 أن المبادرة العربية لن تغير وأنها تلقى قبوال دوليا واسعا، آمال في أن المصريأكد الرئيس : القاهرة
عن أمله في نجاح حكومة الوحدة ى فيما أعرب من جهة أخر. تكون مفتاحا لتحقيق السالم مع إسرائيل

  .الوطنية الفلسطينية
  18/3/2007الحياة 

  
  قتل األسرى المصريين قضية وطنية يتعين االعداد لها بشكل جيد : أبو الغيط .52

حسني مبارك أكد أن  أن :القاهرة مراسلها من  ربيع شاهين عن18/3/2007 الشرق القطرية نشرت
لشرعية والمواثيق الدولية اذا ثبت ان اسرائيل قامت بالفعل مصر سوف تمارس حقها المشروع وفقا ل

 وجهات سيادية اخرى بمباشرة هذا يته مشيرا إلى انه كلف وزير خارج.بجرائم قتل ضد اسرى مصريين
ء شهداالالملف والتحقق من كافة ابعاده وتوثيقها لضمان عدم افالت اى جرائم حرب تثبت فى حق 

  . دون عقابالمصريين
ن أ ،وزير الخارجية المـصري قـال     أن  :  د ب أ   نقال عن   القاهرة   من   18/3/2007الدستور   وأضافت

موضوع قتل االسرى المصريين يعتبر قضية وطنية يتعين االعداد لها بشكل جيد والتعامل معها بطريقة               
نيـة   ثم االستفادة منها عبـر الخيـارات القانو        ، البدء في الحصول على االدلة الموثقة      من خالل منهجية  
 مـشيرا إلـى أن وزارة الخارجيـة         ،وشدد على أن مصر لم ولن تفرط يوما في حقوق أبنائها          . المتاحة

ال يمكن االستناد في قضية بمثل هذه الخطـورة         أنه  وأردف قائال    .قضيةالتحركت على الفور بعد إثارة      
معلومات غير موثقـة     حتى ولو كانت صادرة عن وسائل االعالم االسرائيلية لكونها           ،إلى بيانات صحفية  

  .وغير رسمية
 أن أوضحأبو الغيط إلى أن : القاهرة من 18/3/2007 الشرق األوسط  مراسل عمر عبد الرازقولفت

هناك مسارا واضحا يجب أن يلي خطوة التوثيق، وهي قيام ذوي الضحايا أو منظمات المجتمع المدني، 
ا لكون الضحايا مصريين، وألن الجرائم برفع قضايا أمام المحاكم المصرية، انطالقا من اختصاصه

ارتكبت على أرض مصرية، وفي تلك الحالة يمكن استصدار أحكام ولو غيابية ضد المتهمين في تلك 
موضحا أن الخيارات المطروحة  .القضايا والمضي في إجراءات المطالبة بتسليمهم عبر القنوات الدولية

 محكمة العدل الدولية، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية،  تستبعد اللجوء إلى هذه القضية،للتعاطي بشأن
نظرا ألن األولى تشترط موافقة الطرفين على اللجوء إليها، كما أن المحكمة الثانية، ال تنظر في القضايا 

 .التي وقعت أحداثها قبل تأسيسها
  

 مصر تؤكد التزامها بالقانون األمريكي الرافض لمقاطعة إسرائيل .53
وبينها معاهدة السالم مع ، ن بالده تحترم اتفاقياتها الدولية والتعاقديةأ ،مصدر مصريقال  :القاهرة
تلتزم بالقانون األمريكي فيما يتعلق برفض فهي  ومن ثم ، كما تلتزم بالقوانين المحلية في أي بلد،إسرائيل

 .ذ توقيع المعاهدةقرارات المقاطعة العربية إلسرائيل، معتبرا أن ذلك ليس جديدا ألنه التزام سار من
 ،وكانت وزارة التجارة األمريكية فرضت على البنك األهلي المصري األسبوع الماضي عقوبات مدنية

مكونات "بحجة قيام البنك بمعامالت بنكية مع إحدى الشركات السورية التي تضع على بضائعها عبارة 
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ه واشنطن مخالفا للمعاهدة والقانون ، األمر الذي اعتبرت"هذه السلعة ليس أي منها مصنوعا في إسرائيل
  .األمريكي وحرية التجارة

  18/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   أسرى مصريين اليوم3 تفرج عن أبيبتل  .54
 أكد نادي األسير الفلسطيني في الضفة الغربية، أن جميع الترتيبات إلطالق :رام اهللا - يوسف الشايب

الحتالل اإلسرائيلي بعد قضائهم مدة محكوميتهم سراح ثالثة أسرى مصريين محتجزين في سجون ا
يذكر أن  . سنوات، انتهت وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في كل من غزة وتل أبيب4البالغة 

  ، ولم يسمح لذويهم بزيارتهم طوال فترة االعتقال2002عام األسرى الثالثة اعتقلوا 
  18/3/2007الغد االردنية 

  
 وروبيين لإلعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينيةالنروج أول المبادرين األ .55

النروج كانت أول المعترفين أن : رام اهللا مراسلها من  أحمد رمضان عن18/3/2007 المستقبل نشرت
 يقوم بخطوات مهمة تلبية للشروط جها التي قال وزير خارجيتها ان برنام الفلسطينية،بحكومة الوحدة

  .هالسبب تريد النروج استئناف العالقات السياسية واالقتصادية معلهذا اوالتي فرضها المجتمع الدولي، 
ان وزير الخارجة النرويجي : ب.ف. ا نقال عناوسلومن  18/3/2007األيام الفلسطينية وأشارت 

أوضح ان بالده ستعتبر الوزراء الفلسطينيين ممثلين لحكومة وحدة ذات صفة تمثيلية، لكن مطالبها حيال 
ان النروج تدعو حكومة الوحدة للقيام بجهد فاعل لالفراج عن  وأشار إلى أن .بدلحماس كمنظمة لن تت

 .ن هذا االمر ضروري من اجل مواصل سياسة الحوار بين عباس واسرائيلاالسرائيلي، ألالجندي 
  

  الحكومة الفلسطينية وقلق أمريكي منأوروبا مستعدة لتعاون مشروط .56
رحب االتحاد األوروبي بتولي حكومة وحدة : رويترزن ع 18/3/2007األيام الفلسطينية  جاء في

وطنية فلسطينية السلطة امس، لكنه قال إن استئناف المساعدة سيعتمد على تقييم لبرنامج الحكومة الجديدة 
رئاسة االتحاد االوروبي ترحب "وقال بيان أصدرته ألمانيا الرئيسة الحالية لالتحاد االوروبي إن .وأفعالها

 وحدة وطنية فلسطينية حسب االتفاق الذي تم التوصل اليه في مكة يوم الثامن من شباط بتشكيل حكومة
رئاسة االتحاد االوروبي تذكر باستعداد "وأضاف إن  ". والذي يرسي األساس لمصالحة فلسطينية2007

 مبادئ االتحاد االوروبي للعمل مع واستئناف مساعدته الى حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجاً يعكس
وقال  ".سيقيم االتحاد االوروبي باهتمام برنامج وأفعال الحكومة الجديدة ووزرائها. الدولية" الرباعية"

خافيير سوالنا سيبحثان مع وزيرة ودبلوماسيون ان وزير الخارجية االلماني فرانك فالتر شتاينماير 
 الحكومة االئتالفية التي شكلتها حركتا الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في واشنطن كيفية التعامل مع

وقال البيان إن االتحاد االوروبي سيواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين من خالل آلية  ".حماس"و" فتح"
لحين تقييم الوضع المالي واالحتياجات المستقبلية ووضع اطار عمل أكثر "دولية مؤقتة تتجاوز الحكومة 
وقال بعض الدبلوماسيين إن االتحاد االوروبي يبحث نقل بعض  ".عداتقابلية لالستمرار لتقديم المسا

أن النرويج " االيام"علمت من جهة أخرى،  .المساعدات عن طريق وزير المالية الفلسطيني سالم فياض
قررت إيفاد نائب وزير خارجيتها غداً إلى االراضي الفلسطينية الجراء محادثات مع المسؤولين 

 .الفلسطينيين
في المقابل، ابدت أنه :  أحمد رمضاننقالً عن مراسلهارام اهللا من  18/3/2007المستقبل  ولفتت

واشنطن قلقها حيال تأييد حكومة الوحدة الفلسطينية الحق في مقاومة اسرائيل وانها شعرت بخيبة امل 
نسي بيك انه وقالت الناطقة باسم الخارجية االميركية نا. لكلمة هنية امس التي عبر فيها عن ذلك الحق
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واضافت ان ". يتعين على أي حكومة فلسطينية نبذ العنف واالعتراف باسرائيل واحترام االتفاقات السابقة"
اشارة برنامج حكومة الوحدة الوطنية الى حق المقاومة مثيرة للقلق وتتعارض مع مبادئ الرباعية لنبذ "

يعي كانت مخيبة لالمال وال تتفق مع مبادئ كلمة رئيس الوزراء امام المجلس التشر"، مشيرة الى "العنف
 ".الرباعية ومع التزام حكومةالوحدة الوطنية بالمبادئ االساسية للسالم

 متحدثة باسم السفارة االميركية في القدس اليوم ان الواليات          هاعلنتما   18/3/2007 وكالة سما    وأوردت
طنية الفلسطينية الذين ال ينتمون الى حركة       المتحدة مستعدة للتعامل مع عدد من اعضاء حكومة الوحدة الو         

 سنواصل اجراء اتصاالت مـع الـرئيس        ،وقالت المتحدثة  .حماس التي تعتبرها واشنطن منظمة ارهابية     
محمود عباس وكذلك مع شخصيات ال تنتمي الى منظمة ارهابية لكنها تتحمل مسؤوليات فـي حكومـة                 

    .الوحدة هذه
  

 فلسطينية التقيد بالمفاوضات السلميةالصين تأمل من حكومة الوحدة ال .57
 على لسان المتحدث  الفلسطينيةرحبت الصين بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية : وكاالت-عواصم 

الذى قال إن بالده تقدر الجهود التى بذلتها مختلف االطراف فى فلسطين ، الرسمى باسم وزارة الخارجية
حكومة الجديدة بالمفاوضات السلمية من أجل دفع عملية  وتأمل أن تتقيد ال،للحفاظ على الوحدة الوطنية
  .السالم فى الشرق االوسط

  18/3/2007الشرق القطرية 
  

 االتحاد األوروبي يحذر إسرائيل من سياسة التمييز العنصري ضد مواطنيها العرب .58
ياستها حذر مندوب االتحاد األوروبي في تل أبيب، أريك غالفين، إسرائيل من س:  نظير مجلي،تل أبيب

وقال في كلمة له أمام . ، لما تتسم به من تمييز عرقي عنصري)48فلسطينيي (تجاه مواطنيها العرب 
مجموعة من القيادات العربية في منطقة النقب، ان هناك تفاهمات بين إسرائيل واالتحاد األوروبي تم 

ت المسؤول األوروبي عشية وجاءت تصريحا .االتفاق بها على اتباع سياسة مساواة كاملة بين المواطنين
، ) روضة150(الى رياض األطفال )  طفل4500(قرار أهالي النقب االضراب عن ارسال أطفالهم 

  .بسبب امتناع وزارة المعارف عن تحويل التمويل الالزم لنشاطها
  18/3/2007الشرق األوسط 

  
   ألف فلسطيني في بغداد15أمريكا تستهدف قتل وطرد : ان.ان.سي .59

ان االخبارية ان غارات القوات العراقية واالمريكية اجبرت        .ان.اوضحت شبكة سي  : الترجمة،محمد بشير 
ونقلت الشبكة عن متحدث باسـم مكتـب         .آالف الالجئين الفلسطينيين على الفرار من بغداد امس االول        

معاناة المفوض السامي لالجئين ان المفوض يشعر باالستياء والحزن الشديد من هذه الغارات التي زادت               
وأكد المتحدث ان القـوات      .الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة مع اخوانهم العراقيين         

 - فلسطينياً موجودين اآلن على الحدود العراقيـة       850األمريكية اعتقلت عدداً من الفلسطينيين وان نحو        
 فلسطينياً قتلوا فـي     186كثر من   مشيراً الى ان ا   .  شهور وذلك بغية الذهاب الى سوريا      10السورية منذ   

 حتى يناير الماضي وان الفلسطينيين المقيمين في العاصمة العراقية والذين يقدر عددهم             2004بغداد من   
 ألفاً يتعرضون للغارات شبه اليومية، مما أرغم العديد منهم على البحـث عـن ملجـأ خـارج                  15بنحو  
  .العراق

  18/3/2007عكاظ 
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  مفاجئ من العراق سيؤدي الى انهيار خطيرانسحاب اميركي : مبارك .60
 ان االنسحاب المفاجئ من العراق دون استعادة االسباب التـي           ،قال حسني مبارك  : علي حسن  -القاهرة  

  .تحقق االستقرار واالمن وتنهي اعمال العنف سيؤدي الى انهيار خطير للموقف
  

ي بهدف القـضاء علـى االنقـسام         ان مصر تقوم باتصاالتها مع المجتمع الدول        من جهة أخرى   واضاف
 .الطائفي بين الشعب العراقي والتحذير من تقسيم العراق تحت اي مسميات

  18/3/2007عكاظ 
  

  حكومة الوحدة ومستقبل الحصار  .61
   ياسر الزعاترة

فـي قـراءة    .  ها هي حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تلتئم أخيراً بعد أن حلت عقدة وزارة الداخليـة              
ليس فقط من زاوية الخطـاب الـذي      : لواقعية سنجد أننا إزاء حكومة لعباس أكثر منها لحماس        التفاصيل ا 

ستتقدم به للمجلس التشريعي، والذي ال يترك وثيقة وقعت وال قرارات أعلنت إال ويمنحها االعتـراف أو                
س الـذي كـان     ما يشبه االعتراف، بل أيضاً لجهة المواقع القيادية فيها، فوزير المالية هو وزير الـرئي              

المانحون الدوليون يربطونه به أيام عرفات رحمه اهللا، أما وزير الخارجية فهو مـن جماعتـه أيـضاً ،                   
فضالً عن وزير اإلعالم الذي يتحدث ذات لغته بصرف النظر عن الكتلة التي يمثلهـا، ويبقـى وزيـر                   

ن واقع األجهزة األمنية الفتحاوية     الداخلية الذي كان واحداً من األسماء التي اقترحت من قبله، فضالً عن أ            
  . سيجعل الوزير أسيراً لها، بصرف النظر عن مصير القوة التنفيذية التابعة لحماس

بخالف مخاوف العودة إلى الوضع السابق، بخاصة في قطاع غزة المسكون بوهم التحرر، إلـى جانـب                 
 التمـسك بالثوابـت، مـع أن        مخاوف إعالن الفشل، ال تملك قيادة حماس ما تبرر به ما جرى من حيث             

اإلصرار على رفض االعتراف المباشر باالحتالل هو مما يذكر لها، أقله من الناحية المعنوية، حتى لـو                 
  . قيل إن اإلشارة إلى جميع تلك القرارات والشرعيات والمبادرات هو اعتراف ضمني بواقع االحتالل

إن السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو ذلك المتعلق         أياً يكن األمر، وبصرف النظر عن قناعتنا بما جرى، ف         
بمصير الحكومة، واألهم مصير الحصار الذي يتعرض له الفلسطينيون منذ مطلع العام الماضي، وهنـا               
يمكن القول إن مسار االبتزاز واالستدراج سيتواصل بعد المكاسب الملحوظة التي حققها، والتـي بـدأت                

 االحترام وكل المفردات والعبارات الواردة في كتاب التكيف وخطاب          بوثيقة األسرى ولم تنته عند عبارة     
الحكومة، إلى جانب المضي في برنامج التهدئة الذي قد تتوفر له بعض المبررات الواقعيـة فـي هـذه                   

  . المرحلة
ليس من المستبعد أن تتعامل الواليات المتحدة مع الحكومة، ولو بطريقة مواربة فـي ظـل قـدر مـن                    

عربي على دعمها بعد اتفاق مكة، وبالطبع من أجل تهدئة الوضع الفلسطيني كي يصار إلـى                اإلصرار ال 
التفرغ للملف العراقي، ومن بعده اإليراني، لكن ذلك لن ينسحب على أي تقدم على األصـعدة األخـرى                  

رثة التي تتجاوز سؤال الحصار الذي يحشر القضية في مسألة الرواتب ولقمة العيش، ما يذكر بحجم الكا               
  . التي حلت بالقضية عندما وضعت لقمة عيش الفلسطينيين بيد عدوهم ومن يدعمونه

كان الفتاً بالطبع أن يتضمن خطاب الحكومة رفضاً لمشروع الدولة المؤقتة، ربما ألن الرئاسة التي تريد                
ؤقتة هـي   التفويض الكامل من أجل المضي في برنامج المفاوضات المشفوع بالتهدئة تدرك أن الدولة الم             

وحدها المتاحة في البرنامج األمريكي اإلسرائيلي هذه األيام، بصرف النظر عن الطريقة التي سـتفرض               
من خاللها، وهي التهديد بال شك، تماماً كما كان حال تنسيق االنسحاب من غزة الذي ينـوي أولمـرت                   

  . تطبيقه على ما يتركه الجدار من أراضي الضفة
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لمرجح أن يتعامل األمريكان واألوروبيون مع جهات بعينها في الحكومـة،           من زاوية أخرى سيكون من ا     
بحسب القـاموس األمريكـي     " أفضل"مستبعدين وزراء حماس باستثناء من يمكن استدراجهم إلى مواقف          

: ضع إلـى نـصابه    وقد تستمر الحكومة حتى االنتخابات المقبلة، ومعها التهدئة حتى يعاد ال          . اإلسرائيلي
من دون استبعاد أزمة جديدة تعتمد على موازين القوى علـى األرض، لكـن    ا لزم األمر،بطرق ذكية إذ  

حماس لن تربح كثيراً مما جرى، وأفضل ما يمكن أن نتوقعه هو تقليل هامش الخسائر عبر رفـض أي                   
وتبقى ميزة بالغة األهميـة لتـشكيل       . استدراج جديد نحو مواقف أخرى، مثل شروط الرباعية أو سواها         

المسار األفضل الذي نعول عليه يتمثـل فـي انفـضاض           . ومة تتمثل في الخروج من دائرة االقتتال      الحك
اللعبة بعد التأكد من عبثية المفاوضات وعودة االنتفاضة من جديد، تماماً كما وقع إثر كامب ديفيد عـام                  

هو ما نرجحه   ، وال شك أن ذلك هو المسار األفضل للشعب الفلسطيني وقضيته، ووحدته أيضاً، و             2000
  .في ظل مسلسل فشل أمريكي إسرائيلي متواصل

  18/3/2007الدستور 
  

 الفلسطينيون وامتالك زمام المبادرة .62
  منير شفيق
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ينقل الوضع الفلسطيني من مرحلة إلى مرحلة، وإن لم يكن من 

 إلى مستوى داخل المرحلة العامة األساسية، أال المفروض أن يكون كذلك إال بمعنى االنتقال من مستوى
  .وهي مرحلة دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات واستعادة القدس الشرقية، وبالطبع هدم الجدار

على أن ما شهدته الساحة الفلسطينية من انقسام بين حماس وفتح بعد االنتخابات التشريعية التي نقلت 
تشريعي إلى قيادة حماس بموازاة مع قيادة فتح من خالل شرعية السلطة من خالل الحكومة والمجلس ال

هذا االنقسام الذي شغل الساحة الفلسطينية أكثر من عام كامل، وقد . الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وصل في أحد مستوياته إلى االقتتال تراجع بعد اتفاق مكة، واآلن بعد االتفاق على تشكيل حكومة الوحدة 

  .نقل الوضع الفلسطيني من مستوى إلى مستوى أو من مرحلة إلى مرحلةمما . الوطنية
الشك في أن انتقال الوضع الفلسطيني من حالة االنقسام الحاد المتعادي إلى حالة اتفاق في ظل حكومة 

ويجب أن تكون له تداعيات بحجمه على كل المستويات فلسطينيا . وحدة وطنية يمثل متغيرا كبيرا
فالكل اآلن أمام هذه المعادلة الجديدة التي تجسدها حكومة . يكيا وعربيا وإسالميا ودولياوإسرائيليا وأمر
أمريكا وإسرائيل من جهة وروسيا والصين وأوروبا ومجلس األمن واألمين العام لهيئة : الوحدة الوطنية

  .األمم المتحدة من جهة ثانية، والدول العربية واإلسالمية من جهة ثالثة
. بالفلسطينيين أن يأخذوا زمام المبادرة بطرح أهدافهم ومن ثم تحديد اتجاه المواقف إزاءهاوهنا يفترض 

أما إذا انتظروا من اآلخرين أن يحددوا مواقفهم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فسيتركون زمام 
صبحون المبادرة لمن سيضعون الشروط على تلك الحكومة مقابل االعتراف بها ورفع الحصار عنها، في

  .مما يعيد االنقسام من جديد. في مواقع الدفاع
امتالك زمام المبادرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية يبدأ بتحديد أهداف المرحلة وهي هدم الجدار ودحر 
االحتالل وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس، واالنتقال إلى التعبئة الشعبية والعربية واإلسالمية والدولية 

ومن ثم عدم طرح موضوع االعتراف األمريكي أو اإلسرائيلي أو األوروبي أو الرباعية . جاهبهذا االت
فبعد الطريقة التي استخدمت .  األمريكية لها-بالحكومة الجديدة، أو طلب تقديم المساعدات األوروبية 
  .فيها لتركيع الشعب الفلسطيني يجب أن يبحث عن بدائل لها

راف، أو عدم االعتراف بالحكومة فاعتراف شعبها والدول العربية فالقضية يجب أال تكون االعت
واإلسالمية كاف مبدئيا، ألن القضية يجب أن تكون قضية االحتالل وتفكيك المستوطنات والعودة إلى 
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فالكرة إما تكون في ملعب . وبعدئذ يبحث حتى موضوع دولة وليس قبل ذلك. 1949خطوط هدنة 
  .دو الصهيوني ومن يؤيدون مواقفه أو يتعاطفون معهاالفلسطينيين أو في ملعب الع

هذا التوجه ال ينبع من خيار إرادوي بالرغم من ضرورة انسجام اإلرادة معه أو دعمه باإلرادة، وإنما 
فإدارة بوش وحكومة أولمرت في . ينطلق من حساب دقيق لموازين القوى الراهنة والظروف الحالية

ولوال ذلك لما . ليا أوال، وعربيا وإسالميا ثانيا، وعالميا عموما ثالثاأضعف حاالتهما أمريكيا وإسرائي
فهذان اإلنجازان ما كانا ليتحققا قبل . أنجز لقاء مكة ولما حدث االختراق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

  . أو قبل ذلك2005، أو 2006عام، أو خالل عام 
 وطنية بعد انقسام حاد في لبنان، كما إنجاح هذا ولعل ما يحدث من حراك باتجاه إنجاز حكومة وحدة

رأب الصدع ما بين السعودية وسوريا والوصول إلى مؤتمر قمة عربي يعيد الحياة إلى التضامن العربي، 
دالئل أخرى على أن ميزان القوى الراهن والظروف الحالية يسمحان بحدوث مثل هذه االختراقات التي 

وهو ما ينطبق أيضا على العراق وعلى العالقات .  في األقل2006 و2005لم تكن ممكنة خالل العامين 
  . اإليرانية-العربية 

إن إجراء حسابات دقيقة لما ينبغي له أن يكون من موقف فلسطيني وعربي وإسالمي إزاء االحتالل 
مناورة اإلسرائيلي، يفترض االنتقال إلى الهجوم وامتالك زمام المبادرة، وليس تلقي شروط الرباعية أو ال

. فهذه الشروط ظالمة ومكرسة لالحتالل والجدار والمستوطنات مهدرة للقدس والمسجد األقصى. حولها
أما األعجب فالمقابل الذي تعرضه وهو االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وإعادة تقديم المساعدات لها، 

مناقشتها في ظروف الهجمة وإذا كان من غير الالئق حتى . وال شيء يتعلق باالحتالل واألرض والقدس
 اإلسرائيلية في المرحلة السابقة فكيف بعد انكسار تلك الهجمة فلسطينيا ولبنانيا وعراقيا، -األمريكية 

.  األوروبية بعد تجربة الحصار-بل ال يليق أن يطالب بالمساعدات األمريكية . وتاليا عربيا وإسالميا
ربية بتحرير اإلرادة الفلسطينية من تلك المساعدات التي األمر الذي يطرح استصدار قرار من القمة الع

  .يجب أال تبقى مسدسا مصوبا إلى رأس السلطة الفلسطينية كما حدث في تجربة الحصار المالي
  18/3/2007الشرق القطرية 

  
  المرحلة الفلسطينية الجديدة .63

  جميل النمري
وكنّا نتمنّى لـو تـضمنت المقدمـة        .  مكّة ال جديد في برنامج الحكومة الفلسطينية غير ما تضمنه اتفاق         

السياسية ما يسلّح الجانب العربي، وأغلبية الرباعية الدولية، بمضمون يقطـع الطريـق علـى الـذرائع                 
فالفلسطينيون ال يخسرون شيئا ألن شـروط الرباعيـة         . االسرائيلية واألميركية بالنسبة لشروط الرباعية    

مع ذلك، يجب ان يقف العرب صـفّا        . ت الحكومة انها ستحترمها   موجودة في االتفاقات الموقعة التي قال     
  .واحدا دعما لهذه الحكومة، واعتبار ما قدمته في برنامجها كافيا لرفع الحصار وانهاء المقاطعة

وهنالك حيثيات قوية ومقنعة لهذا الموقف؛ فالحكومة هي محصلة ائتالف لقوى مختلفة، وليس فقط مـن                
ق اوسلو، ومثل ذلك حصل في اسرائيل التي كانت تحت زعامة رابين وهي اآلن              وقّعوا مع اسرائيل اتفا   

بل ان الموقف الفلسطيني    . تحت زعامة ائتالف بقيادة اليمين، وبعض اطرافه يريد فقط سحق الفلسطينيين          
على هذا الصعيد أفضل من الموقف االسرائيلي؛ فما زال عباس على رأس السلطة، وهو مفـوض مـن                  

ن منظمة التحرير بالمفاوضات، ويتمتع بالمصداقية والثبات في عيون الغرب أكثر بكثير مما             الحكومة وم 
  .كان عليه عرفات الذي قاد مسيرة اوسلو حتى رحيله

ثم اذا صدقت النوايا، فالميدان هو المفاوضات النهائية، واذا لم يعجب األمر حماس، فعليها ان تتنحى أو                 
وبهذا المعنى، فالحكومـة ال تقيـد سـلفا         . تفاق عليه في برنامج الحكومة    االحتكام للشعب، وهو ما تم اال     
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مسار المفاوضات، وزعماء اسرائيل المتعاقبون كانوا يواجهون المعارضة اليمينيـة المتطرفـة بوعـد              
  .عرض اي اتفاق نهائي على االستفتاء العام

الوحـدة الوطنيـة، فلـيس      الخالصة، ليس هنالك ما يستوجب وضع عباس امام شرط يؤدي الى فـرط              
مضمونا ان تخطو المفاوضات خطوة واحدة الى األمام، ومن جهته قدم الجانب الفلسطيني ما يكفي للبدء؛                
فهنالك قبول باستئناف فوري للمفاوضات، واتفاق على ادامة الهدنة، وعلى انهاء فوضى األمن والـسالح     

 عند اسرائيل ان تنهي الحواجز ومسلسل التنكيـل         ومأسسة أجهزة األمن، وترتيب البيت الداخلي؛ والباقي      
  .اليومي بحياة الفلسطينيين على تلك الحواجز، ناهيك عن التوغالت والغارات واالعتقاالت واالغتياالت

هنالك خيار نظيف، هو تشجيع االعتدال والتهدئة، وانهاء العنـف واسـتئناف المفاوضـات؛ والجانـب                
وهنالك خيار قذر، هو استمرار الـضغط       . ى الدعم العربي والدولي   الفلسطيني جاهز لهذا، ويجب ان يلق     

على الفلسطينيين لتفشيل الوحدة الوطنية، وخلق االنقسام، والعودة الى الصراع الداخلي الذي يقـود الـى                
وليس ببعيـد ان بعـض األوسـاط        . انهيار المجتمع الفلسطيني وتمزقه، وسيادة العصابات والميليشيات      

وهـو  . د الخيار الثاني، كمهرب وحيد من استحقاق الحّل السلمي وقيام الدولة الفلـسطينية            االسرائيلية تري 
خيار شبيه بما جرى في العراق، لكن من العراق يفترض بالجميع استخالص الدروس، فهـو خيـار ال                  

ع، مسؤول، تحترق اطراف الجميع به، واالنهيار الفلسطيني الداخلي وفوضى السالح سيتأذّى منهما الجمي            
ناهيك عن مناخ اليأس وانعدام الثقة الكامل بالمستقبل، واستفحال ظواهر التطرف واالرهاب، وكل هـذا               

  !لن يعطي إلسرائيل امال استراتيجيا افضل
  اليس االفضل ألف مرة أخذ حماس الى حضن الشرعية المؤسسية، وفتح افق للحّل السياسي؟
  18/3/2007الغد االردنية 

  
  سمة من أجل السالممعركة األردن الحا .64

  رنا الصباغ
أطلق األردن حراكاً متسارعاً مع حلفائه العرب على خطوط الفلسطينيين وإسـرائيل شـبه المقطوعـة،                
ولوضع اإلدارة األميركية أمام مسؤولياتها وصوال إلى ترجمة رؤيا جورج بـوش حـول إقامـة دولـة                

لزخم الديبلوماسي بعد أن نجح العاهل االردني في        ويأتي هذا ا  . فلسطينية إلى واقع قبل أفول واليته الثانية      
  .وضع المبادرة العربية على أجندة السياسة األميركية قبل أسبوعين من قمة الرياض

 خالل  -تنطوي آليات العمل على توزيع المطالبات واالستحقاقات بين أطراف المعادلة على أمل التفاهم              
  .دء التحضيرات لالنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة على إقامة دولة فلسطينية قبل ب-بضعة أشهر

فهو يفكـر   . الملك عبداهللا الثاني، بحسب مقربين منه، عاد من واشنطن مسكوناً بترتيبات الخطوة القادمة            
فيما يمكن أن يفعله مع شركائه من دول االعتدال العربية قبل وبعد قمة الرياض من أجل الحفاظ علـى                   

مار الفرصة القصيرة المتبقية لتحريك عملية السالم على أسـس مبرمجـة تنظمهـا              زخم الحراك واستث  
دولة فلسطينية قابلة للحياة على األراضـي       : محطات على الطريق وتصور لما ستكون عليه نهاية اللعبة        

  .1967التي احتلتها إسرائيل عام 
 قمة الرياض تظل األساس األنجـع       وترى اللجنة الرباعية أن مبادرة بيروت التي ينتظر التأكيد عليها في          

ويراهن العـرب أيـضا     . لسالم شامل ودائم بين إسرائيل والدول العربية كافة بما في ذلك سورية ولبنان            
  .على ثقل إسالمي لدعم المبادرة العربية ال سيما من دول مؤثرة مثل باكستان وماليزيا

 أمـام الخطاب الذي ألقـاه عبـداهللا الثـاني         القضية الفلسطينية الملتهبة الى جوار األردن، كانت محور         
  .الكونغرس الجديد

إما االنتقال إلى سالم جذري وتطبيع جماعي مع اسـرائيل          : العرب جاهزون . الرسالة وصلت بصراحة  
في الخلفية تحذيرات أردنية من     . بقيادة أميركية قوية، وإما استمرار الوضع الراهن الكارثي على الجميع         
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 - العربيـة    -لمتواصل في عملية السالم علـى مـستقبل العالقـات األميركيـة             انعكاس هذا النكوص ا   
  .اإلسالمية

الخطاب نال إعجاب غالبية أعضاء الكونغرس وساسة واشنطن باستثناء رموز المحافظين الجدد وغـالة              
الصهاينة الذين يرون الشرق األوسط من خالل رؤية إسرائيل وال يؤمنون بمحورية القضية الفلـسطينية               

  .وارتباطها بكل األزمات السياسية التي تعصف بالمنطقة
فاالردن وبالتعاون مع   . اآلن حان وقت الحراك العربي للبناء على الثغرات التي فتحت في جدار واشنطن            

دول االعتدال العربي، يسعى اليوم إلى وضع آلية تطبيق واضحة للمبادرة العربية إضـافة إلـى بلـورة            
النتائج التي يراد التوصل إليها عبر سلسلة المفاوضات المقبلة قبيـل زيـارة             تصور فلسطيني لألهداف و   

 يؤكد  تهاويصر األردن على ضرورة صدور بيان واضح خالل جول        . رايس إلى المنطقة االسبوع المقبل    
على التزام أميركا ببدء المفاوضات بين الجانبين وصوال إلى قيام دولة فلسطينية مـستقلة واالعتـراف                 

واالتصاالت األردنية مستمرة مع واشنطن لكـن       . بمسؤولية محمود عباس في قيادة المفاوضات     الصريح  
  .على درجة عالية من السرية لحساسية المواضيع واستنفار إسرائيل في الخندق المقابل

 المرتكز إلـى تكـرار      -هذا االلتزام االميركي قبل قمة الرياض قد يخفف بعض جوانب التحفظ العربي             
وبعد القمة ستكثف الرباعية العربية من حشد التأييد لهـذا التحـرك            . سابق والوعود غير الناجزة   الفشل ال 

وهناك أفكار لتوسيع قاعدة هذه الرباعية لتضم أكبر عدد ممكن مـن            . على الساحتين العربية واإلسالمية   
  .الدول العربية التي تتناغم سياساتها الخارجية مع األضالع األربعة

وأصر العاهل االردني خالل    . ة السعودي ونظيره المصري زارا عمان األربعاء الماضي       وزير الخارجي 
اجتماعه مع ابو مازن قبل اسبوع على ضرورة أن توفق حكومة الوحدة الوطنية خطابها السياسي ليلتقي                

ئيلي ايجابيا مع الموقف الدولي وشروط الرباعية، ألن مثل هذه الخطوة ستدفع الكرة إلى الملعب اإلسـرا               
  .وتساعد على نقل الحراك إلى تسوية تأخذ بحقوق الفلسطينيين وتقر بقيام دولتهم المستقلة

 اقتـصادية   - أمنيـة    -وطلب أيضا، بحسب مسؤولين اردنيين رفيعي المستوى، تجهيز خطة تنمويـة            
  .لضمان قيام دولة فلسطينية قوية

م قوياً أمام الغرب ورجل دولة قـادراً        ومن شأن استراتيجية واضحة المعالم أن تظهر عباس شريك سال         
كذلك يريد العرب منه خطة واضحة إلصالح       . على اإلمساك بزمام األمور الحكومية والتفاوضية مستقبال      

 عاما من إبرامها اتفاقات أوسلو وفي ظل تغييرات خريطة مراكـز القـوة فـي                13منظمة التحرير بعد    
  .بات التشريعيةالساحة الفلسطينية بعد فوز حماس في االنتخا

ما تسعى إليه عمان في المرحلة المقبلة هو الضغط على إسرائيل لقبـول عبـاس شـريكاً فـي عمليـة           
أما الهدف األوسع فيبقى ضمان عدم إعاقة أي طرف فلسطيني أو عربي قيام دولة فلـسطينية                . التفاوض

  .حتى ينكشف تصلب إسرائيل الذي يعيق إنهاء الصراع على قاعدة من التكافؤ
 ليـست   - بـصيغتها الحاليـة      -يؤكد مسؤولون اردنيون أن هناك اصراراً على أن المبادرة العربيـة            

بـل إن مـا تحتاجـه       . مطروحة أبدا للتعديل كما يطالب إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفنـي           
. إلسرائيليةالمبادرة من وجهة نظر األردن وشركائه العرب هو مزيد من التسويق في األوساط الدولية وا              

لسنا بحاجة إلى عملية سالم جديدة حول بنود المبادرة وإنما للتفاوض من أجـل              «: ويقول أحد المسؤولين  
الفتاً إلى أنه ال يمكن تجاوز أبرزهـا  » أسس الحل موجودة في المبادرة«هذا المسؤول يرى أن  . »السالم

  . الالجئينوهي حدود الرابع من حزيران  والقدس العربية وحل عادل لمشكلة
الملك عبداهللا الثاني عاد بانطباعات ايجابية من زيارته للواليات المتحدة، وهو يشعر بارتياح اكبر هـذه                
المرة إزاء نيات اإلدارة األميركية المأزومة في المرحلة المقبلة، لألسباب التالية بحسب أعضاء في الوفد               

  :المرافق
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معه بالملك لمدة نصف ساعة في منزلـه بتحديـد خطـوات             بوش كان مهتما في اللقاء الثنائي الذي ج        -
  . عملية تساعد على تحريك السالم ودونها شخصيا

لكن في آخر لقاء دخل مع الملك فـي         .  ديك تشيني في العادة ال يتكلم عما يجول في خاطره من أفكار            -
طلب أشياء محـددة    بل اتصل بعد اللقاء مع الملك ليؤكد عليه ضرورة          . حديث معمق حول عملية السالم    

وأبدى استعداده لزيارة السعودية لدعم جهودها في المنطقة وإقناع العـرب           . من بوش لتحريك هذا الملف    
 ربما لتعويض فشل البيت األبـيض فـي         -بجدية اإلدارة األميركية هذه المرة في حل العقدة الفلسطينية          
  .العراق واختتام عهد الحزب الجمهوري بتركة سياسية ايجابية

 رايس أكثر المسؤولين األميركيين حماساً الستئناف عملية السالم وأصبحت المحرك األقوى في سياسة              -
فقد نجحت حيث فشل سلفها كولن باول في استرداد سـلطة           . التحول نحو البراغماتية على حساب تشيني     

  .ات المنطقةالقرار الخارجي ووضع أعوانها في اغلب مراكز الديبلوماسية الحساسة المتعلقة بملف
 شعبية اولمرت وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب ضعف سياساته وانقسام الساحة الداخليـة وفـضائح              -

وبعد فشل الحل األحادي الذي طرحه حزب كديما، ليس أمامه اآلن إال القبول بشروط              . جنس وفساد مالي  
لتعاطي بجدية مع المبادرة العربية،     هذا األسبوع أعلن اولمرت استعداده ل     . عملية السالم والمبادرة العربية   

وإن تراوحت قراءات معلقين وديبلوماسيين عرب وإسرائيليين لهذا التصريح بين بالون اختبار أو رافعة              
قد يكون أيضا راغباً في بنـاء أجنـدة         . للضغط على القمة العربية المقبلة أمال في إدخال تغييرات عليها         

  .سيع دائرة االتصاالت السياسية مع أطراف عربية معتدلةسياسية جديدة يسعى من خاللها الى تو
في المقابل، ال يـرى     . جميع هذه المعطيات الطارئة على أهميتها يتعامل معها األردن بتفاؤل حذر للغاية           

فيها آخرون مضامين كافية لتغيير انطباعاتهم المتشائمة حيال إمكانية قيـام واشـنطن بالـضغط علـى                 
ئيسيان في أميركا منشغالن بمعركة انتخابية سـاحتها الرئيـسية العـراق ولـيس         فالحزبان الر . إسرائيل
 مرت هذه المنطقة بظروف أفضل بكثير كـان يفتـرض أن            - وهم كثر    -وبرأي المتشككين   . فلسطين

إال أن شيئا لم يحـدث بـسبب التعنـت اإلسـرائيلي            . 1991تنتهي إلى اتفاقات بعد مؤتمر مدريد عام        
  . السافر الى تل أبيبواالنحياز األميركي

فـالتطرف والفوضـى يترصـدان      . الفشل سيكون صعبا إن لم تتبلور دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل          
بالمنطقة وتستطيع القوى التي تعمل لتدمير عملية السالم عندها أن تكسب الرهان فيمـا يـسود النفـوذ                  

 شك توجهات اليمين اإلسرائيلي الـذي       هذه النهايات المأسوية تخدم بال    . اإليراني على حساب االستقرار   
يواصل البحث عن ذرائع للهروب من استحقاقات السالم وقوى الممانعة العربية التي تقتـرح المواجهـة                

  .بديال عن التفاوض
كما في العراق كذلك في فلسطين، سيكون األردن ثاني الخاسرين من انهيار األمـل وانتـشار الحـرب                  

سطينية مستقلة قابلة للحياة يشكل خطراً استراتيجياً، ألن هذه القضية اإلشكالية           فعدم قيام دولة فل   . والدمار
بالقياس نفسه، تتعمق تحـديات االردن الـسياسية والديموغرافيـة          . تقع في عمق االمن الوطني لالردن     

واالقتصادية واالجتماعية في غياب حسم واضح إلشكالية الهوية الوطنية في بلد نصف سكانه من أصول               
لسطينية غالبيتهم تتأرجح بين المواطنة والتشبث بحق العودة والتعويض في إطار حّل نهـائي واضـح                ف

  .المعالم
  .لذا يخوض االردن اليوم معركة السالم االخير بشراسة

  18/3/2007الحياة 
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ف نظام الحكم وخطورة المرحلة الحالية علـى        تكررت اإلشارات والرسائل اإلسرائيلية في بث فكرة ضع       
االستقرار السياسي األردني، ومن الصعوبة بمكان تصور أن هذه الرسائل بال قيمة أو هدف محدد تسعى                

  . إليه
قبل الولوج إلى السياق الذي يمكن أن نقرأ فيه الرسائل اإلسرائيلية، ال بد أوالً من اختبار مضمون هـذه                   

قية، وهو ما يؤدي، بالفعل، إلى الدهشة، إذ ال يقوم هذا المضمون على أي أسـاس                الرسائل وقوتها المنط  
فاألردن ليس دولة ناشئة أو مهزوزة أمام أية رياح إقليمية أو حتى داخلية، ومـن يرصـد خبـرة                   ! متين

لة قويـة   يصل إلى قناعة رئيسة مفادها أنّنا دو      ) داخلياً وخارجياً (الدولة في التعامل مع التحديات المختلفة       
هنالك ارتباط حيوي بين المجتمع والدولة ناجم عـن عوامـل متعـددة             . مستقرة تمتلك مؤسسات راسخة   

أبرزها تنامي الشعور بالرضى االجتماعي والسياسي عن وضع الدولة ومصيرها مقارنة بجوار إقليمـي              
قارنة بالجوار  إما مفكك مضطرب وإما دكتاتوري شمولي مع أداء سياسي واقتصادي وأمني رديء، فالم            

اإلقليمي تمنح الدولة لدى المواطن أفضلية مطلقة تجعل من الوالء والدعم قضية مركزية محوريـة فـي                 
  . العالقة بين الطرفين

دول اإلقليم بال استثناء، وهناك دول أخرى، يجب أن تخشى من التداعيات التي تصيبها مما يحدث فـي                  
 التحدي األمني الشرقي، كما تعامل سابقاً مع تحديات أخرى،          أما األردن فيمكن له أن يتعامل مع      . العراق

ولن يصل هذا األمر، في التحليل الواقعي الموضوعي، إلى أي نسبة من نسب الخطر الحقيقي الذي يهدد                 
بل إن الرواية   . شرعية النظام والكيان، كما زعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت أمام منظمة اإليباك           

اتها تفضح اللفلفة والمغالطة عندما ذكرت أن هدف الملك كان من زيارته لواشنطن ولقائـه               اإلسرائيلية ذ 
بأعضاء الكونغرس الديمقراطيين هو إقناعهم بخطورة االنسحاب من العراق، فـي حـين أن الخطـاب                
                الملكي ركز بالكلية على الوضع الفلسطيني وليس العراقي، وهذا ليس ألن العراق ليس مهما، لكـن ألن 

استثمار الفرصة المتاحة في الكونغرس يجب أن يكون باالتجاه الصحيح واألكثر عملية وفائـدة حقيقيـة                
  . مرجوة، وهو ما أثار حفيظة وانزعاج السياسيين واإلعالميين األميركيين الموالين إلسرائيل

 معنيون بقراءتنـا    لسنا معنيين بالمذكرة التي وصلت ألولمرت من األجهزة األمنية اإلسرائيلية، بل نحن           
ومـن هنـا انعكـس      . الوطنية لألخطار والتهديدات التي تواجهنا، والتي تشير إلى الغرب، أي إسرائيل          

اإلدراك السياسي األردني في خطاب الملك أمام الكونغرس، إذ إن التركيز على حل القضية الفلـسطينية                
 بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة،       هو الوجه اآلخر للتأكيد على ارتباط المصلحة الحيوية األردنية        

فالخطر الخارجي الحقيقي على األردن هو أن يتحول إلى وطن بديل للفلسطينيين مـن خـالل التهجيـر                  
القسري أو االختياري أو صيغة من الضم والوحدة الزائفة التي تمثـل اسـماً حركيـاً إللغـاء الدولـة                    

  .الفلسطينية
الدولة الفلسطينية، وأي صيغة للوحدة قبل الحل النهائي، وقبل التأكـد أن            األردن رفض، ويرفض، إلغاء     

تلك الوحدة لها سياق وطني وقومي مختلف عن مشروع اليمين اإلسرائيلي واألميركي الـذي ال يـرى                 
سوى األردن حالً للمشكلة الفلسطينية، وهو ما يدفع إلى مزيد من الضغوط واالبتـزاز مـن إسـرائيل                  

ركي المتصهين من خالل تقارير إعالمية وسياسية وأمنية مختلقة أو مغلوطة، على أحـسن              واليمين األمي 
  .حال

في هذا السياق يمكن أن تقرأ تصريحات أولمرت، أوالً للضغط على األردن وممارسة ابتزاز مكـشوف                
 األردنـي   هش، وثانياً للفت االنتباه عن القضية الفلسطينية وتشتيت الجهد ضد المبادرة العربية والـدور             

فيها، بالتقليل من أهمية القضية الفلسطينية ومن الحملة األردنية بهذا الخصوص، التي جاء خطاب الملك               
لكن ثمة هدفا إسرائيليا آخر أخطـر       . ليكرسها وينقلها إلى مرحلة متقدمة من االهتمام األميركي والعالمي        

غير شرعية بإسرائيل، وأن هنالك صفقات      من األهداف السابقة وهو تمرير فكرة أن األردن على عالقة           
تعقد تحت الطاولة، وهي الدعاية التي لم ينقطع اإلعالم اإلسرائيلي عن ترديدها واإليحاء بها، ومن ذلـك              
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وهـي عبـارة مـسمومة      ! إلسرائيل" كنزاً استراتيجياً "ما ورد في الرواية اإلسرائيلية أن األردن يشكل         
  . سبة لتشويه السياسة األردنية وإضعافهاوخطرة ترددها إسرائيل في كل منا

السؤال الرئيس يكمن فيما إذا كان لتصريحات أولمرت الضعيف المهزوز في هذه المرحلة التاريخية في               
إسرائيل أية قيمة حقيقية؟ وهل تستحق الرد عليها أم ال؟ في تقديري نعم، هنالك تداعيات خطـرة لتلـك                   

تداعيات بتشويه السياسة األردنية وبناء صورة نمطية عن االردن         التصريحات وغيرها، يتمثل أهم هذه ال     
ولألسف تتلقف الدعايةَ اإلسرائيليةَ أقالم ومنابر إعالميةٌ عربيةٌ، تتقـاطع تلـك            . أمام الرأي العام العربي   

ض وليس سراً أن األردن يتعر    . الدعاية مع موقفها من األردن فتبدأ ببثها وترويجها لدى الجمهور العربي          
  .إلى حملة تشويه كبيرة تسعى إلى اإلضرار بصورته كثيراً لدى الرأي العام العربي في اآلونة األخيرة

مواجهة الدعاية الصهيونية، ومنها تصريحات أولمرت األخيرة، تكون على عدة مستويات متعددة أبرزها             
علـى الحملـة اإلعالميـة    المستوى اإلعالمي الذي بدا ضعيفا غير قادر في المرحلة األخيرة في الـرد     

لسنا بحاجة إلى أقالم تمارس الردح والهجاء وأسلوب الفزعة، تسيء إلى السياسة األردنيـة              . والسياسية
فما نحتاج إليه أقالم على مستوى عال من المصداقية والفكر والمهنية اإلعالميـة توضـح               . وال تخدمها 

لصعيد الخارجي، من دون مزاودة ومبالغـة أو        الصورة الحقيقية وأبعاد الموقف السياسي األردني على ا       
  .حديث إنشائي أصبح ممجوجا لدى المواطن األردني والعربي

وحده الخطاب العقالني، الواقعي والموضوعي هو القادر على بناء إطار إعالمي وطني قـوي، يمتلـك                
 في حال االخـتالف     الجرأة والكفاءة في مناقشة اآلخرين وفي تقديم السياسة الخارجية، بل وفي توجيهها           

  .معها في تعريف المصلحة الوطنية
  18/3/2007الغد االردنية 
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  ماهر أبو طير
في الوقت الذي ستعقد فيه القمة العربية قريبا ، فان مصادر سياسية تتحدث عن مشروع ستطرحه دولـة                  

ار سابق لوزراء الداخلية العرب، يمنع ازدواجية       عربية من دول المغرب العربي ، تطالب فيه ، بالغاء قر          
الجنسية العربية، وهو القرار الذي يراد منه منع الفلسطينيين من حملة الوثائق المـوزعين فـي الـدول                  

  .العربية، من الحصول على جنسية أي دولة عربية منعا للتوطين
كل دولة على حدة ، خصوصا ،       المشروع يتحدث ايضا عن ترك تفاصيل تنفيذ القرار في حال اقراره، ل           

اننا نعرف ان عدد حاملي الوثائق في سوريا ولبنان مثال، اكثر من ليبيا او تونس، وهكذا، لكـل دولـة                    
  . تفاصيلها الخاصة للتعامل مع هذا القرار

المشروع الثاني الذي يتم الحديث عنه هو صدور قرار عربي كذلك بمنح جميع الفلسطينيين مـن حملـة                  
ددهم بالماليين، جوازات سفر فلسطينية رسمية ومعتمدة عربيا ودوليـا، لتثبيـت جنـسيتهم              الوثائق وع 

كفلسطينين، في الوقت الذي يتحول هؤالء الى مقيمين في الدول العربية، مثل أي مقـيم عربـي اخـر،                   
عيش شريطة تجديد اقاماتهم سنويا، وعدم قدرتهم على استخدام جواز السفر للذهاب الى غزة او الضفة لل               

  . او االقامة، وهو اشتراط غير معلن، حسبما يقال
المشروعان، وجهان لعملة واحدة، هي شطب حق العودة تماما، عبر وسائل التفافية، فاالول سيفتح الباب               
امام الفلسطينيين للتجنس بجنسيات عربية مختلفة، خصوصا في دول الخليج، بعد عيشهم هنـاك لعقـود،              

يسحب وثيقة السفر الفلسطينية في مرحلته االولى، بل ستبقى الى جانب الجنسية            والقرار ملتبس اذ انه لن      
العربية الجديدة، والقرار الثاني، اشد خطرا، حين يتم منح كل حملة الوثائق جوازات فلـسطينية رسـمية            

ـ      ع معتمدة عربيا ودوليا وصالحة باتجاه كل دول العالم باستثناء فلسطين، وتحويل هؤالء الى مقيمـين، م
الزام الدول العربية سرا بتجديد اقاماتهم وعدم سحب هذه االقامات، وفي المشروعين الذين يتم الحـديث                
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عنهما في اطر محدودة، يبدو حق العودة مهددا بشدة، في ظل الحديث كذلك عن تمويـل مـالي لهـذه                     
  . المراحل

لمحت الى ان هـذا الحـق        غير ان جهات عديدة ا     ،ليس معروفا بعد ذاك الذي سيحصل تجاه حق العودة        
مهدد، وربما اسرائيل تحدثت مرارا علنا عن رغبتها بتعديل المبادرة العربية فيما يخـص حـق عـودة                  
الفلسطينيين، ورغم االنكار العربي لوجود رغبات دولية في هذا االطار، اال ان علينا ان نتوقـع الكثيـر                  

القدس وغير لك من قضايا تتطلب موقفا عربيـا         خالل الفترة المقبلة من اخطار محيقة فعال بحق العودة و         
  .واضحا ال لبس فيه وال التباس

  18/3/2007الدستور 
  

 مسعى تحويل المبادرة العربية إلى مبادرة إسرائيلية: حكومة أولمرت .67
  بالل الحسن

يدور نشاط سياسي محموم حول المنطقة العربية وقضاياها، يبدأ من داخل المنطقة العربية، ويتسع نحو 
عربيا تجري اتصاالت مكثفة تحضيرا للقمة التي ستنعقد في . سرائيل والواليات المتحدة األميركيةإ

وإسرائيليا تغوص الطبقة الحاكمة في جدل ضار حول من يحكم إسرائيل . السعودية بعد أقل من أسبوعين
األميركية التي أما في الواليات المتحدة . وحول من سيدفع ثمن الفشل العسكري في الحرب على لبنان

تنشغل بحرب العراق، واحتماالت المواجهة العسكرية مع ايران، فإن اللوبي اليهودي يشن عبر منظمة 
هجوما مضادا يدفع باتجاه حرب أميركية شاملة ضد العرب وإيران، تتجاهل وقائع ما يجري ) ايباك(

 بحيث ال يمكن فصل وتتفاعل هذه التحركات مع بعضها بعضا. على األرض، وبخاصة في العراق
  .موضوع عن اآلخر، وبحيث تكون النتيجة استحالة قيام حوار موضوعي بين األطراف الثالثة

إذا بدأنا من الدائرة العربية مركزين على شؤون المنطقة وشجونها، نجد أن السعودية التي تستضيف 
ربي ـ اإلسرائيلي، ومن القمة وتقودها، تسعى إلى تحريك عدة ملفات شائكة، أولها ملف الصراع الع

ويتم ذلك عبر جدل عربي ـ . 2002خالل تفعيل المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت العام 
ويلي ذلك االهتمام بموضوع لبنان . إسرائيلي إعالمي يعقد األمور قبل أن يبدأ أي شيء بالتحرك الفعلي

ت الداخلية ومن دون أن يتجاهل مواقف وبإمكانية دفع أطرافه المتصارعة نحو صياغة اتفاق للنزعا
ثم يأتي بعد . األطراف الفاعلة في األزمة، من سوريا إلى ايران والواليات المتحدة األميركية وإسرائيل

ذلك موضوع العراق وكيفية الحفاظ على سيادته ووحدته ووقف مخاطر الطائفية التي تعصف بالبشر 
الدفع بهذه الملفات الشائكة نحو صياغة توافق عربي يرفع وتأمل السعودية أن تتمكن من . والحجر فيه

صوته بقوة أكبر مدافعا عن مصالحه التي تصطدم مع السياسة األميركية بعمق، ثم ال تجد مفرا من 
  .ضرورة التحاور مع هذه السياسة لالتفاق على إيجاد مخرج لألزمات العالقة

 الوضع القادم من إسرائيل يبدو صعبا ومعقدا أكثر، وبقدر ما يبدو الوضع العربي صعبا ومعقدا، إال أن
وهو يميل يوما بعد آخر، نحو نوع من العبثية في الصراعات الداخلية المتدنية المستوى، وعبر العجز 
عن رؤية التغيرات االستراتيجية في موازين القوى من حوله، وعبر اإلصرار على تحديد مطالب 

وخير مثال على ذلك هو كيفية التعاطي اإلسرائيلي . د بالمرةإسرائيل وكأن كل طرف آخر غير موجو
لقد رفضت إسرائيل هذه المبادرة باستخفاف يوم اإلعالن عنها، ومن قبل . مع مبادرة السالم العربية

رئيس الوزراء آرييل شارون، يوم كان شارون منشغال بإعادة احتالل الضفة الغربية وإلغاء اتفاق اوسلو 
وواصل خلفه ايهود اولمرت رفض المبادرة والتصرف وكأنها غير موجودة، ألنه كان . وما ترتب عليه

منشغال باإلعداد للحرب في لبنان من أجل ضرب قوة حزب اهللا العسكرية، ومن أجل ضرب سوريا من 
خالل لبنان، وألنه كان يعتقد أن النصر اإلسرائيلي في لبنان سيشكل دعما لالحتالل األميركي في 

أزمة الوضع الداخلي المتأزم : وحين تالشت هذه األهداف كلها بدأت إسرائيل تواجه أزمتين. العراق
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الباحث بأسباب الفشل في الحرب وبضرورة المحاسبة عليها، وأزمة الضغط السياسي األميركي الذي 
على يريد منها إظهار نوع من التجاوب مع قضية التسوية السياسية مع العرب، ومن أجل تركيز الجهود 

ودفع هذا الوضع بحكومة أولمرت إلى بدء الحديث بلغة جديدة عن المبادرة العربية، . المواجهة مع إيران
أقصاها أن المبادرة العربية تصلح كأساس للتفاوض، وأن في المبادرة العربية بنودا يمكن قبولها، وأدناها 

فهو أن تتحول المبادرة العربية إلى أن المبادرة العربية تحتاج إلى تعديل، أما مضمون هذا التعديل 
مبادرة إسرائيلية، ال تتضمن إال ما تريده إسرائيل، ثم تكافأ إسرائيل على نيل كل مطالبها باعتراف 

وفي حصيلة البيانات المعلنة، فإن إسرائيل تريد أن . العرب جميعا بها، وبشرط تطبيع عالقاتهم معها
، وحقها في بقاء المستوطنات 1967 حدود العام يعترف العرب بحقها في عدم االنسحاب إلى

ثم هناك القدس التي يقال أنها العاصمة األبدية إلسرائيل، . والمستوطنين داخل أراضي الضفة الغربية
ثم هناك غور األردن الذي . والتي أحيطت بالمستوطنات بحيث يتم عزلها جغرافيا عن الضفة الغربية

ترفض كذلك االنسحاب منه، بينما هدفها الحقيقي هو الطمع بحصة تعتبره إسرائيل حدودها األمنية ف
. وهناك حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذي يجب الغاؤه من حيث المبدأ. النصف من مياه نهر األردن

وهناك الجوالن السوري الذي ترفض إسرائيل أيضا االنسحاب منه، ووضعت مؤخرا خططا لتوسيع 
لينا إسرائيل بعد ذلك بالقول إنها ستوافق على خطة السالم العربية بعد أن يتم وتتكرم ع. االستيطان فيه

إن إسرائيل بهذا الموقف وبعد كل التغيرات المحيطة بها، من نتائج حرب . إدخال هذه التعديالت عليها
إلى لبنان، إلى الوضع االستراتيجي الجديد إليران، إلى الوزن السعودي الجديد في السياسة العربية، 

لقد كان . المأزق العسكري األميركي في العراق، تثبت أنها قوة عمياء ال تستطيع أن ترى شيئا حولها
هذا هو موقفها قبل كل هذه التغيرات، وال يزال هذا هو موقفها بعد كل هذه التغيرات، لقد أصبحت دولة 

داخليا، ويوما بعد يوم، فهي تتحول . عاجزة عن التفكير، وفي أحسن األحوال دولة عاجزة عن العمل
نحو اليمين، ثم نحو اليمين المتطرف، ثم نحو اليمين األصولي المتعصب، الذي يؤمن بالتطبيق الحرفي 

والحاكم في إسرائيل محاط بمجموعة من القوى جاهزة . للتوراة، وال يستطيع أن يتفهم منطق التسويات
  إلسقاطه فور أن يعلن

ية سياسية ما تتضمن تراجعا عن أي مطلب إسرائيلي، حتى ولو كان جملة واحدة تفيد أنه مستعد لتسو
ووسط هذه األزمة الضاربة في العمق تتوالى التقارير . ذلك من أجل الحصول على مكسب أكبر

التي تبنيها حركة حماس في قطاع غزة، والتي ال بد من الذهاب إليها » القوة الخارقة«اإلسرائيلية عن 
إسرائيل كل تقاريرها السابقة التي كانت تتحدث فيها عن قدرتها الخارقة في لقد نسيت . بحرب جديدة

مراقبة قطاع غزة بالطائرات الذكية شارعا شارعا وبيتا بيتا، حتى أنها كانت تغتال من تريد داخل 
وليس ذلك إال . وهي تتحدث اآلن عن قطاع غزة وكأنه بلد مثل الصين أو الهند. السيارة أو داخل المنزل

  . أجل تجاوز الفشل بشن حرب جديدة، تعيد للجيش المهان كرامتهمن
فالقيادة العسكرية تعلن أنها . أما من داخل الواليات المتحدة األميركية، فإن األصوات تأتي متناقضة

يقترح ) ايباك(بصدد وضع خطط بديلة الحتمال االنسحاب العسكري من العراق، ولكن اللوبي اليهودي 
ال يتحرك في الفراغ، إذ أن نائب الرئيس ديك تشيني يخطب في مؤتمر ايباك األخير خططا أخرى، وهو 

تعبر عن صراع ) ايباك(ويعني هذا أن توجهات . ويعلن أن االنسحاب من العراق خطأ سياسي كبير
) ايباك(وتعلن . داخلي أميركي يخلق صعوبات أمام اتخاذ قرارات صائبة تعبر عن المصلحة األميركية

هوارد فريدمان يخطب ) ايباك(أنها تعمل فقط من أجل سياسة أميركية تدعم إسرائيل، فرئيس صراحة 
رتب زيارة يقوم بها ضيوف المؤتمر البالغ عددهم ستة آالف إلى مبنى «في المؤتمر ويقول إنه 

ك الكونغرس، من أجل الضغط على أعضائه، وحثهم على تقديم المزيد من الدعم والتأييد ألجندة االيبا
  .»المتعلقة بدعم إسرائيل
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إن ايباك عنصر مهم في انتخابات اميركا البرلمانية، وكذلك في انتخابات أميركا الرئاسية، ولذلك فإن 
البيت األبيض والرئيس جورج بوش بالذات، يجد من مصلحته أن يتواءم مع مطالبه أمال بنجاح حزبه 

من مصلحته أيضا أن يرسل إشارات توحي بجديته وهو يجد . الجمهوري من جديد في االنتخابات القادمة
وبسبب ضياعه بين هذين المطلبين المتناقضين تبدو إشاراته نحو . في إطالق سالم عربي ـ إسرائيلي

العرب بطيئة وخجولة وشكلية، وتجد ذروتها في زيارات مجاملة تقوم بها وزيرة الخارجية كونداليزا 
هذه المواقف كلها تتفاعل اليوم حول القمة العربية، . بحضورهارايس وال تنجز فيها شيئا سوى التكرم 

وهي في أغلبها مواقف ليست مساعدة وليست إيجابية، ولذلك فإن الموقف الصحيح منها هو أن ال يفكر 
الحكام العرب إال بالمطالب العربية وحدها، وأن يعبروا عنها بلغة عربية واضحة، إذ ال جدوى من 

إن اآلخرين هم . ين حين تكون بهذه الصورة من أجل استخالص تركيب ما منهااستطالع مواقف اآلخر
المطالبون بتصحيح مواقفهم، مقابل المواقف العربية التي وصلت في االعتدال إلى ذروة ال يمكن 

  .تجاوزها
  18/3/2007الشرق األوسط 
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