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 ضربة معلم وفتح تعتبره .. حماس تتحفظ على تعيين دحالن مستشارا لألمن القومي .1
عـين الـرئيس الفلـسطيني      :الوكاالتنقالً عن   القدس و وغزة  من   19/3/2007القبس الكويتية   نشرت  

تعيين بمرسوم اعادة تشكيل مجلس     محمد دحالن مستشارا لالمن القومي مرفقا هذا ال       النائب  محمود عباس   
واعلن المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان مجلس االمن القومي الذي كـان               االمن القومي االعلى،  

 .يقتصر في عضويته على مسؤولين من فتح سيضم مسؤولين من حماس بعد تـشكيل حكومـة الوحـدة                
للمرة االولى رئيس الوزراء اسماعيل  المجلس سيضم   "واوضح مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه ان         

 ".هنية ووزير الداخلية هاني القواسمي الى جانب قادة االجهزة االمنية ومحمد دحالن
حركـة   إلـى أن      محمد الصواف  ،غزةنقالً عن مراسله في      18/3/2007إسالم أون الين    وأشار موقع   

 أكد فرج الغول القيـادي فـي         فقد .حماس أبدت تحفظها حيال قرار تعيين دحالن مستشارا لألمن القومي         
قرار من الناحية القانونية، وفي تصريحات      الحماس ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بطالن         

القانون الفلسطيني يشدد على أنه ال يجوز على عضو التشريعي تولي أي            "إن  : نت قال .إلسالم أون الين  
إننا ما زلنا في ظل توافق وطني، وكـان         : "وتابع قائال  ."منصب في السلطة التنفيذية عدا منصب الوزير      

من األولى أن يتم تشكيل مجلس األمن القومي عن طريق التوافق بين الحكومة والرئاسة حتى فـي أدق                  
تفاصيلها، ومن بينها قضية تعيين مستشار األمن القومي؛ حفاظا على وحدة الصف الفلسطيني وتعزيـزا               
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واعتبر الغـول أنـه علـى       ". ومة الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة والتعاون     للتوافق الوطني ودعما لحك   
العضو بالتشريعي أن يختار ما بين ترك أي منصب في السلطة التنفيذيـة أو االسـتقالة مـن عـضوية                    

  . التشريعي
 البرلمانيـة أكد الناطق باسم كتلة حمـاس       : وكاالتنقالً عن ال   19/3/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  

 ".نظـرة سـلبية   "ح البردويل أمس أن حركته تنظر إلى قرار تعيين دحالن مستشارا لالمن القومي              صال
 ".جاء فـي وقـت غيـر مناسـب        "وأوضح في تصريحات نقلتها الشبكة االعالمية الفلسطينية أن القرار          

 تـزال   رغم احترامنا لقرار الرئيس إال أننا ال نرحب باختيار دحالن بالذات، وهو شخصية ال             : "وأضاف
آثارها في الساحة الفلسطينية واالقتتال الفلسطيني وأعتقد أنها شخصية غير مرغوب بها من ناحية، ومن               

". ناحية أخرى فإنه ليس من حق دحالن أن يمارس وظيفتين، إحداهما في التـشريعي واالخـرى أمنيـة                 
باس من أجـل أن يوقـف        أنهم سيقدمون مذكرة قانونية مدعومة باالدلة إلى الرئيس ع         البردويلوأوضح  
  .قراره

أنه ال يجب القلق من  ":خالد مشعل قال إلى أن دمشق من 19/3/2007وكالة فلسطين برس ولفتت 
 مشيرا إلى أنه جرى التوافق في مكة على ،اعتراض حماس على تعيين دحالن مستشارا لألمن القومي

" وأضاف في حديث للجزيرة القطرية  ".يأن تتم التعيينات بالتوافق وبالمشاورات السيما في الملف األمن
 ".أنه تم االتفاق في مكة على إعادة تشكيل مجلس األمن القومي وأن يتم ذلك بالتشاور

قال فوزي برهوم المتحـدث     :  نضال المغربي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    18/3/2007رويترز  وأوردت  
سى الماضي ولكن نحـن سـنتطلع الـى         نحن على استعداد أن نن    "دحالن  تعيين  باسم حماس تعليقا على     

وأضاف ان المجلس سيشرف علـى أداء أجهـزة االمـن            ."المستقبل والجميع سيكون خاضعا لالمتحان    
  .لضمان أن تكون محايدة وتخدم برنامجا وطنيا ال برنامجا سياسيا حزبيا

 فلـسطيني    قال مستشار أمنـي    : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      19/3/2007الحياة  وجاء في   
طلب عدم االفصاح عن اسمه ان دحالن سيدرس سبل دمح أجهزة االمن، ومن بين الخيارات المطروحة                

ويقول مـسؤولون    .الطلب من المستشارين االعضاء في المجلس التخلي عن عضوياتهم في فتح وحماس           
مجلـس االمـن   فلسطينيون محللون ان مصير القوة التنفيذية سيكون القضية االصعب في اعادة تـشكيل    

  .القومي
بفتـرة شـهر    "وقال خبير االمن الفلسطيني في جامعة القدس زكريا الحق ان حماس وفتح تتمتعان اآلن               

  .، لكنه حذر من ان حال االرتياب المتبادلة بين الجانبين ضاربة بجذورها في العمق"عسل
 دحالن قال فور  إلى أن محمدي رائد الف،غزةنقالً عن مراسلها في      19/3/2007األخبار اللبنانية   ولفتت  

اإلعالن عن تعيينه إن تأليف مجلس األمن القومي جاء ليكون مرجعية للمؤسسة األمنية، وليضع الخطط               
القرارات التي اتخذت اليوم هي رسالة إلى وزيـر         "وأضاف إن   . المالئمة إلعادة االعتبار لهذه المؤسسة    

المؤسسة األمنية ستعمل بطريقة مختلفـة عـن الـسابق،          الداخلية وإلى الحكومة والمجتمع الفلسطيني أن       
وكشف عن أن عباس     ".وستعمل بطريقة موحدة ضمن استراتيجية واضحة سيقرها مجلس األمن القومي         

قرر إعادة هيكلة المجلس واختيار رئيس الوزراء هنية نائباً لرئيسه، إضافة إلى تعيـين وزراء الداخليـة          
 .والخارجية والمالية أعضاء فيه

 محمد دحالن أكد ان اعـادة تـشكيل المجلـس جـاء              أن غزةمن   19/3/2007الحياة الجديدة   وذكرت  
واضاف دحالن ان وزير الداخلية سيضع خططـا        . بالتوافق واالتفاق بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء      

الـسنوات  أمنية متعلقة بالوضع الداخلي لفرض النظام والقانون ألن شعبنا عانى معاناة شديدة على مدار               
إذا لم يكن كل المجتمع الفلسطيني اليوم وكل المؤسـسة          "وقال   .الخمس الماضية من حالة الفلتان األمني     

 ".األمنية في موقف موحد لمعالجة القضايا األمنية بالتأكيد هذا معناه أننا نضع وزير الداخلية في مـأزق                
 األكثر إلحاحاً ما دامت القوى التنفيذية ال         انه سيتم البدء بالقضايا    دحالنوبخصوص القوة التنفيذية اوضح     



  

  

 
 

  

            7 ص                                    665:                                 العدد19/3/2007 اإلثنين: التاريخ

لدينا اولويات سنتوافق في مجلس االمـن القـومي عليهـا وسـنبدأ             "تمارس نشاطات غير شرعية وقال      
  " .باالولويات التي تتطلب منا إجراءات جوهرية

 بقرار تعيين محمد ى رحبت كتائب شهداء االقص:خان يونسمن  19/3/2007وكالة معا وأشارت 
ن مستشارا لالمن القومي باعتباره شخصية فتحاوية قادرة على النهوض بالوضع االمني في الشارع دحال

ورفضت الكتائب في بيان لها تصريحات البردويل باعتبارها تصريحات موتورة تعمل على  .الفلسطيني
بر االفعال ودعا البيان حركة حماس الى مواصلة مشوار الوحدة الوطنية ع .توتير الساحة الفلسطينية

 . والتصريحات والوقوف جنبا الى جنب من اجل رفع الظلم والقهر والقضاء على ظاهرة الفلتان االمني
في ذات االطار قال جمال نزال الناطق باسم فتح في الضفة الغربية لراديو وطن األردني صباح اليوم 

" كضربة معلم"فق يأتي في رد على تصريحات البردويل ان اختيار الرئيس لدحالن هو اختيار مو
. واختبار لنوايا الذين يتحدثون عن مرحلة الوفاق باللسان وأيديهم تنبش في الشؤون الخالفية الماضية

تخصصه في الملف األمني : رأت فتح أن دحالن يستمد أهليته لهذا المنصب من أربعة اعتبارات أهمهاو
 واتصافه بالحزم المطلوب ، في هذا الميدان وخبرته الطويله،كونه من الجيل المؤسس للسلطة الوطنية

 وكذلك إدراكه غير المشوش لطبيعة الدور الوطني المنوط باألجهزة الوطنية متجسدا ،على هذا الصعيد
وتابع جمال نزال أنه يعود للرئيس شخصيا أن يختار من شاء لدور المستشار . بإقامة الدولة الفلسطينية

تكون ممثلة في مجلس األمن القومي رغم أنها ترمز لالقتتال الذي مذكرا بأن عددا من قيادات حماس س
وردا على ما ورد على لسان البردويل من أن دحالن غير مقبول وطنيا وقانونيا قال نزال . وقع مؤخرا

ان تصريحات البردويل نفسه غير مقبولة وطنيا وقانونيا وإعالميا ولكن هذا ال يعطينا الحق أن نقترح "
لقد :" وأضاف تعليقا على نيه حماس تقديم مذكرة للطعن بدستوريه القرار ".طقا بديال عنهعلى حماس نا

قامت حماس بتوزير عدد من أعضاء التشريعي وأعادت توزير أشخاص لهم عالقه بالفساد المالي 
 ولكن من طرائف األمور أن تلجأ حماس إلى نصوص القانون الذي وضعته فتح لتبرير ،واإلداري
أو عدم قانونية القرارات بعد أن كانت ترى في الدستور الفلسطيني وقوانين السلطة نوعا من قانونية 

ولكننا نحترم حق الجميع في اللجوء للقانون وسيكون , الكفر وتجسيدا لنصوص علمانية مرفوضة
 ".للمستشار القانوني للرئيس كلمته في حضرة الرئيس بخصوص هذا الموضوع وسواه

  
 تقييم التجربة وإعادة البناء: لفلسطينيةمنظمة التحرير ا .2

تقييم : منظمة التحرير الفلسطينية"في بيروت كتاب " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"أصدر 
 صفحة من القطع 233، تحرير الدكتور محسن محمد صالح ، ويتألف من "التجربة وإعادة البناء

 .المتوسط
 خبيراً ومتخصصاً ومهتماً بالشأن الفلسطيني، شاركوا في شكّل هذا الكتاب خالصة جهد نحو ثمانين

المؤتمر الذي عقده مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت خصيصاً لمناقشة هذا العنوان ، 
 لتأسيس المنظمة، وفي ظل التطورات الدولية واإلقليمية والفلسطينية، وبعد مسيرة 42بمناسبة الذكرى 

وفي ظل تأكيد مختلف القوى الفلسطينية على ضرورة إعادة ترتيب . واإلخفاقاتطويلة من اإلنجازات 
ف، ورؤى .ت.ويتضمن الكتاب ست عشرة ورقة عمل، شملت تقييما لتجربة م. البيت الفلسطيني

لتطوير المنظمة ) فتح، حماس، الشعبية، الجهاد، والديمقراطية(الفصائل الفلسطينية الخمسة الرئيسة 
زاوجت بين آراء الخبراء وأصحاب التيارات :  وهذا ما أكسب الكتاب قيمة استثنائية.وإعادة بنائها

 .السياسية
قدم فيه نخبة : يركز الكتاب على محورين، األول. وبالتالي فقد غطت المناقشات كافة جوانب الموضوع

واشتمل الكتاب . قدمت فيه الفصائل الفلسطينية رؤيتها: من األساتذة المختصين تقييم التجربة، والثاني
شفيق ): رؤية( تجربة منظمة التحرير الفلسطينية: وراق عمل لعدد من الباحثين والدارسين هيأعلى عدة 
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نافذ ابوحسنة، قراءة نقدية في الميثاق : الحوت، تطور الوعي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية
ي الفلسطيني، إعادة التسكيل وعدالة محمد تيسير الخطيب، المجلس الوطن: يثاق وطنيمالوطني، نحو 

احمد سعيد نوفل، .د: ف والسلطة الفلسطينية.ت.محسن صالح، نحو عالقة صحيحة بين م. د: التمثيل
الحرية الفكرية . ف. ت.منير شفيق، ادارة المؤسسات لدى م: ف وتجربة الوحدة الوطنية الفلسطينية.ت.م

سلمان ابو . د: رير الفلسطينية وادارة ملف الالجئينصقر ابوفخر، منظمة التح: وحرية البحث العلمي
حلمي موسى، منظمة التحرير وادارة العالقات : ستة، منظمة التحرير وإدارة المفاضات مع اسرائيل

. د: محمد السيد سعيد، نحو دبلوماسية دولية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية. د :الفلسطينية العربية
فتحي ابوالعردات، إعادة بناء منظمة ): رؤية حركة فتح(ير ناء منظمة التحرعبداهللا االشعل، إعادة ب

مروان ): رؤية الجبهة الشعبية( اسامة حمدان، منظمة التحرير الواقع واآلفاق): رؤية حماس( التحرير
 انور ابوطه، إعادة منظمة التحرير. د ):رؤية الجهاداالسالمي( عبدالعال، إعادة بناء منظمة التحرير

  .سهيل الناطور): ؤية الجبهة الديمقراطيةر(
 19/3/2007 الدستور

  
   تركيز على تحقيق األمان ورفع الحصار.. يفتتح أول اجتماع لحكومة الوحدةعباس .3

 عقدت حكومة الوحـدة الوطنيـة       : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      19/3/2007الحياة  نشرت  
واستعرض الرئيس محمود عبـاس ردود      . في غزة ورام اهللا   الفلسطينية امس اول اجتماع لها في مقريها        

وقال وزير الشؤون االجتماعية صالح      .الفعل العربية واالقليمية والدولية على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة        
عباس ابدى تفاؤالً ازاء قدرة الحكومة على أداء عملها ونجاحهـا فـي فـك الحـصار           "زيدان للحياة ان    
اعطى توجيهاته للحكومة في كيفية اداء مهماتها على اكمل وجه حسب اولويـات          "ما  ، ك "السياسي والمالي 

واوضح ان رئيس الحكومة اسماعيل هنيـة تحـدث امـام مجلـس             ". عملها المعلنة في البيان الوزاري    
حملت الروحية نفسها والتأكيد نفسه الذي طرحه عباس فـي شـأن            "كلمة    ال  هذه الوزراء، مشيرا الى ان   

وقال زيدان انه تم االتفاق خالل الجلسة على         ".الحكومة والتذكير ببرنامجها وخطوطه العامة    وحدة عمل   
 يوم، على ان تكون في اطار خطة عامة لمدة عام واحـد،             100 لمدة    تمتد تضع كل وزارة خطة لها    "ان  

لـوزاري  الخطة العامة ستكون مـستندة الـى البيـان ا         "واضاف ان   ". بما فيها امكانات الحكومة المالية    
 ".مجموع الوزارات المختلفة سيشكل خطة عمل الحكومة لمـدة عـام واحـد            "، مشيرا الى ان     "للحكومة

وكشف انه تم االتفاق ايضا على البحث في االجتماع المقبل للحكومة في مسألة اللجـان المنبثقـة عـن                   
اعتبـر ان   و .الحكومة، وكذلك في أسس تشكيل المجلس الوزاري المصغر، وآليـات عملـه وأعـضائه             

الحماس الذي أبداه الوزراء بالبـدء      "مشاركة عباس تركت اثرا ايجابياً ومعنويا على الحكومة، الفتا الى           
االجتماع كان مريحا وخاليا من التشنج وتميز بالبحث العميق فـي القـضايا             "وقال ان   ". الفوري بالعمل 

  ".المطروحة للنقاش
هنأ ابو مازن بكلمتـه     :  علي الصالح  ،لندناسلها في   نقالً عن مر   19/3/2007الشرق األوسط   وأضافت  
شعبنا وأهلنا في كل مكان، وكل من شارك معنا وبذل الجهد من أشقاء وأصـدقاء، وأولئـك                 "االفتتاحية  

الذين ساندونا للوصول إلى هذه التشكيلة إلى حكومة الوحدة الوطنية التي نفتخر أننا وصلنا إليهـا بعـد                  
هللا أننا اآلن في هذا الموقع وفي مرحلة جديدة، نرجو اهللا تعالى أن تـنعكس               الحمد  "وأضاف   ".طول عناء 

وتابع القـول   ". هذه على األرض وأمن وحياة ورخاء شعبنا وعلى عالقاتنا مع الدول العربية ودول العالم             
الغاليـة  أيضاً بالثقة   "وهنأ ابو مازن الحكومة      ".اننا نريد أن نصل في النهاية إلى دولة فلسطينية مستقلة         "

التي حصلت عليها باألمس بما يشبه اإلجماع، وهذا أمر إن دل على شيء فإنما يدل علـى الثقـة التـي                     
يوليكم إياها ممثلو الشعب، وبذلك نرجو أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا الذي                 

و يوم غد، كل وزير بتولي مهامه،       لهذه المسيرة أن تنطلق اعتباراً من اليوم أ       "وتمنى   ".وضع كل ثقته بنا   
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وبهذه المناسبة نقدر كل التقدير وكل الشكر إلخواننا الوزراء الذين شاركونا بالفترة الماضية، وتحملـوا               
عبئاً ثقيال ومسؤولية عظيمة، هؤالء الذين اآلن تخلوا عن مواقعهم إلخوان لهم، هؤالء نبعث إليهم مـن                 

م يتجاهل ابو مازن في كلمته اعضاء الحكومة الـسابقة، بـل ثمـن              ول ".هنا بكل االحترام وبكل التقدير    
ال أريد أن أذكر أسماءهم حتى ال أنسى أحداً، ولكن أقول كل من شارك فـي الحكومـة                  "جهودهم بالقول   

 إن شاء اهللا    -العاشرة له كل التقدير وكل االحترام، ألنه وضع لبنة في بناء السلطة الوطنية التي ستصل                
  ". وأهال وسهال بكم- إن شاء اهللا - الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف  إلى الدولة-
مصطفى البرغوثي وزير اإلعالم ان حكومة      .أكد د : 19/3/2007 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و

وأشار  .الوحدة ركزت في اجتماعها األول على بحث موضوعي األمن وكيفية العمل على كسر الحصار             
ن الحكومة طلبت من كافة األجهزة والوزارات المعنية دون استثناء اإلسراع والعمل على تحقيـق               الى ا 

ولفت البرغوثي الى ان الحكومة طالبت الوزراء تقـديم ذممهـم            .األمن واألمان وتكريس سيادة القانون    
  .المالية

لسطينية في أول اجتماع    حكومة الف الرفضت  : نقالً عن الوكاالت   19/3/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
حـصار سـيؤدي إلـى      المصطفى البرغوثي من أن استمرار      .دوحذر  . لها موقف حكومة اولمرت منها    

 ،نحن لم نشكل حكومتنا من اجل إسـرائيل       : "وقال تعليقا على موقف الحكومة اإلسرائيلية     . انهيار السلطة 
، فإذا كانت إسرائيل تريد أن تواصل       هذه حكومة الشعب الفلسطيني، وتريد أن تحقق سالما عادال وشامال         

  ". الحصار فعليها أن تتحمل المسؤولية
" تغيـرا "رأت ان ثمة      حكومة الوحدة الفلسطينية   نقالً عن الوكاالت إلى أن     19/3/2007السفير  وأشارت  

  . في الموقف األوروبي حيالها يقلق اسرائيل
  

  هالحكومة عرضت برنامجاً مرناً والحصار فقد مبررات: هنية .4
أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عـن أملـه فـي أن تحـذو الـدول      :  رائد الفي -غزة  

األوروبية حذو النرويج، وقال هنية رداً على سؤال للخليج، قبيل مشاركته في الجلسة األولـى لحكومـة                 
ـ      : الوحدة، امس، حول إمكانية نجاح حكومة الوحدة في رفع الحصار الدولي           اك مبـرر   إنه لـم يعـد هن

الستمرار الحصار الدولي، في ظل البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، الذي عكس حالـة مـن                
اإلجماع الوطني الفلسطيني، الفتاً إلى أن هذا البرنامج تضمن مواقف مرنة، لكنها لم تخل بقواعد الموقف                

حدة الوطنية، ستعمل على الصعد     وأكد أن حكومة الو   . الفلسطيني الثابت إزاء الحقوق الوطنية المشروعة     
كافة، وعلى المستويين العربي والدولي، بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلـسطيني، علـى قاعـدة أن                 
مفتاح األمن واالستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي لألراضـي الفلـسطينية،                

ى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للـسالم         واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حت      
وأشار إلى أن الحكومة حرصت في برنامجهـا         .واألمن واالزدهار في ربوع المنطقة وأجيالها المتعاقبة      

، التي تستجيب للوفاق الوطني في هذه المرحلة الحـساسة مـن التـاريخ              "القواسم المشتركة "على تحقيق   
 ".عنق الزجاجة والعبور بالشعب الفلسطيني إلى بـر األمـان         "ج من   الفلسطيني، األمر الذي يكفل الخرو    

 الحكومة بدوائر العمل عربياً وإسالمياً وإقليمياً ودولياً، واالنفتاح اإلقليمي والـدولي، إلـى               وأكد تمسك 
المهمة ليست سهلة والتحـديات صـعبة       "جانب العمل الحثيث على االصالحات الداخلية، مشيراً إلى أن          

وفـي خـصوص    ". ثقيلة، وإذا لم يحدث تعاون جدي وحقيقي من الجميع قد نتعثر ال سـمح اهللا          واألمانة
الشأن الداخلي، شدد هنية على حرص الحكومة على تعزيز سيادة القانون ومحاربـة الفـساد، وتحقيـق                 

ـ       ق المصالحة الوطنية ومعالجة تبعات األحداث المؤسفة التي وقعت قبل اتفاق مكة، بما يقـود إلـى تعمي
ولفت هنية إلى أن الحكومة ستعمل في المرحلة المقبلة على إطالق أوسع ورشة وطنيـة                .الوفاق الوطني 
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لصياغة خطة وطنية في كافة المجاالت وبمشاركة كل الكفاءات والقدرات الفلسطينية لتقدم هذه الخطـة                
  .للوزارات كافة من أجل السير على خطاها

  19/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الفصائل ستتمثل بمجلس األمن القومي: ق باسم حماسالناط .5
توقع إسماعيل رضوان المتحدث باسم حماس أمس ان تبدأ الحـوارات الفلـسطينية              : أشرف الهور  ،غزة

 ضرورة بد ء البحث     ىكما أكد عل   .الداخلية الهادفة الي اعادة تفعيل منظمة التحرير خالل الشهر الجاري         
ن خالل بدء لجنة الشراكة السياسية، التي شـكلت وفقـاً التفـاق مكـة               في ملفات الشراكة السياسية، م    

وفي موضوع متصل أشار رضوان الي       .المكرمة، بالبحث في موضوع تفعيل مؤسسات منظمة التحرير       
، بمشاركة من كافة الفصائل الفاعلة في الساحة الفلـسطينية،          ىأنه سيتم تشكيل مجلس األمن القومي األعل      

 ىعباس ورئيس الوزراء هنية ووزير الداخلية هاني القواسمي ووزير اإلعالم مـصطف         رئيس  المؤكداً أن   
ولفت رضوان الي انه سيتم إعـادة هيكلـة          .البرغوثي سيكونون من ضمن المشاركين في هذه المجلس       

األجهزة األمنية، بعيداً عن أي انتماءات حزبية وتنظيمية وانه سيتم كذلك بحث كيفية مشاركة حماس في                
  . المؤسسات الداخلية والخارجية، ومنها مناصب المحافظين والقضاة والسفراء في الخارجكافة

  19/3/2007القدس العربي 
  

  سرائيلي من حكومة الوحدة ال يخدم االستقرار واألمن وعملية السالمالموقف اال: أبو ردينة .6
سرائيلي من حكومة الوحدة بأنه     اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الموقف اإل          :غزة

موقف سلبي، وال يخدم االستقرار واألمن وعملية السالم، مشيرا إلى أن الحكومة اإلسرائيلية غير جـادة                
ودعا أبو ردينة دول العالم، العمل بجديـة علـى كـسر            . في الوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية      

هذه فرصة ذهبيـة للـسالم وفرصـة        :" الجديدة، وقال    الحصار والبدء بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية     
وأشار إلى أن التحرك لكسر الحصار سيبدأ مـن خـالل تـرأس              ".للمنطقة للخروج من األزمة الحالية    

سنعمل مع الدول العربية لحماية اتفاق مكة       " :الرئيس عباس الوفد الفلسطيني للقمة العربية، ومضى يقول       
اولة لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والخـروج مـن           ولحماية الحكومة الجديدة، في مح    

  ".األزمة الحالية
  18/3/2007 قدس برس

  
  نرفض قرار التعامل مع بعض وزراء الحكومة الجديدة فقط:  الفلسطينيةالرئاسة .7

رفضت الرئاسة الفلسطينية امس قرار بعض الدول التعامل فقط مع الوزراء الذين ال             : ب.ف.أ -رام اهللا   
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينـة          .ينتمون الى حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة      

ان كافة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية هم معينون من رئيس السلطة محمـود          : "لوكالة فرانس برس  
هذا التصنيف مرفـوض وان     ان  "واكد ابوردينة    ".عباس وينفذون سياسته باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية      

 ".هؤالء الوزراء في الحكومة ينفذون برنامجها السياسي وليس برنامج احزابهم او تنظيمـاتهم الـسياسية             
المجتمع الدولي التعامل مع هذه الحكومة التي تشكلت بناء على توافق وطني فلسطيني             "وطالب ابو ردينة    

  " الشعب الفلسطينيوحازت ثقة المجلس التشريعي وهذه الحكومة هي حكومة
 19/3/2007األيام الفلسطينية 
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  اإلدارة األمريكية ال زالت تتخذ موقفاً سلبياً ال مبرر له: عزام األحمد .8
قال نائب رئيس الوزراء عزام األحمد ،إن موقف اإلدارة األمريكية في           : نت لألنباء . وكالة قدس  -رام اهللا 

وأكـد   .للحكومة الفلسطينية هو موقف سلبي ال مبرر له       إبقاء الحظر المفروض على المساعدات المالية       
نت لألنباء بأنه بعد إعالن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أصبحت كـل القـوى              .في تصريح لوكالة قدس   

وطالب الحكام العرب    . كلمة واحدة وبالتالي سيواجهون الحصار معاً      اوالفصائل الفلسطينية يداُ واحدة وله    
 من أجل الضغط على الواليات المتحدة حتى تمارس الـضغوط علـى إسـرائيل               أن يتخذوا موقفاً صلباً   

ناك موقف فلسطيني عربي موحد لمجابهـة الموقـف اإلسـرائيلي           ه" :وقال. لالنسياق إلى لعملية السالم   
المتعنت، والذي يستغل حالة االنقسام الموجودة داخل إسرائيل لتصدير األزمة إلى الطـرف الفلـسطيني               

 آن األوان للعرب أن يستفيقوا من سباتهم ويوحدوا أنفسهم عملياً، وبشكل جدي             ،تدرك قائالً واس .والعربي
  ."حتى يواجهوا التحديات التي عنوانها إسرائيل

  19/3/2007عين على فلسطين 
  

  سرائيل باحترام االرادة الفلسطينية يطالب ادحالن .9
انب اإلسرائيلي عبر عن موقفه سلفا      الج إن   :دحالنمحمد   قال   :غزةمن   18/3/2007وكالة معا   نشرت  

وأكد  .بانه لن يتعاطى مع حكومة الوحدة ولن يحترم إرادة الفصائل الفلسطينية التي عبرت عنها الحكومة              
دحالن انه سيتم بذل كل الجهد المطلوب من اجل حماية ودعم هذه الحكومة ألنها نابعة مـن إرادة كـل                    

الرادة الفلسطينية الن التعنت االسرائيلي لن يصمد في وجـه          وطالب دحالن إسرائيل باحترام ا     .الفصائل
 ىالقبول العربي والدولي لحكومة الوحدة مشيرا الى التقدم الذي طرا على البرنامج السياسي الذي ورد عل              

 .لسان رئيس الوزراء إسماعيل هنية
القصوى هي صيانة   دحالن الى ان أولوياتنا     محمد  شار  أ :غزةمن   19/3/2007الحياة الجديدة   وأضافت  

وصياغة الوحدة الوطنية وترسيخها من خالل العمل الحكومي وتعميق هذا الترسيخ من خـالل مجلـس                
   .األمن القومي

  
   بيان هنية امام التشريعي بانه خطاب سياسي وليس برنامجا للحكومة يصفعريقات .10

قات بيان هنيـة     وصف صائب عري   :فراس برس نقالً عن وكالة     18/3/2007عين على فلسطين    نشرت  
كنـا ننتظـر مـن رئـيس        "وقال   ."خطاب سياسي وليس برنامجا للحكومة    "امام المجلس التشريعي بانه     

الوزراء المكلف طرح جدول زمني محدد النهاء حالة الفلتان االمني كما كنا ننتظـر التزامـا صـريحا                  
  ."بيةباالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير وبقرارات الشرعية الدولية والعر

حكومة الجديدة بتطبيق   الشدد صائب عريقات على قيام      : غزةمن   19/3/2007الشرق األوسط   وأضافت  
استراتيجية جديدة لرفع الحصار، معتبراً أن النجاح في تحقيق هذا الهـدف ال يتوقـف علـى برنـامج                   

نامج يؤكد للعالم ان    الطريق إلى العالم اآلن ليس الحديث والطلب بل بداية تنفيذ بر          "وأضاف ان   . الحكومة
قادرة على تكريس السلطة الواحدة والسالح الـشرعي        .. هذه الحكومة قادرة على إنهاء الفوضى والفلتان      

وشدد عريقات على أن حكومة الوحدة هي حكومة كل الشعب فهي تعبـر عـن               ". الواحد وفرض القانون  
عليه ان يقول لها أنـت جـزء مـن          "التزاماته، مشيرا الى أن كل من يرغب في نجاح الحكومة الجديدة            

العالقات والشرعية الدولية والعربية عبر القبول بالتزامات منظمة التحرير والقبـول بالبرنـامج الـذي               
ودعا عريقات الى انهاء ملـف الجنـدي اإلسـرائيلي شـليط،            ". عرضه أبو مازن باألمس أمام المجلس     

ن حكومة الوحدة، قال عريقات موجها حديثه       وحول الموقف اإلسرائيلي م   . كضمان لنجاح حكومة الوحدة   
المفاوضات السياسية مع إسرائيل هي شأن الـرئيس        .. انتم استمعتم جيدا لما قاله أبو مازن      "لإلسرائيليين  

ومنظمة التحرير وبالتالي على إسرائيل ان تقبل دعوته بالدخول في مفاوضـات سياسـية حقيقيـة ذات                 
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ش بإقامة الدولتين وتنفيذ خطة خريطة الطريق التي تقود إلى تنفيذ           مغزى تقود إلى تنفيذ رؤية الرئيس بو      
  ".67مبادرة السالم العربية إلقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 

  
   يشدد على أهمية المساعدات الدوليةو.. فياض يعتبر وزارته العنوان المالي الوحيدسالم  .11

أكد وزير الماليـة    :  عن مراسلها في رام اهللا، منتصر حمدان       نقالً 19/3/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
الفلسطيني الجديد سالم فياض أمس ان وزارته هي الجهة الوحيدة المخولة تسلم األمـوال والمـساعدات                

وقال فياض لدى تسلمه ملف الوزارة من القـائم بأعمالهـا            ".العنوان المالي الوحيد للسلطة   "الدولية وانها   
يجب ان يقدم للعنوان المالي الوحيد للسلطة وهـو         "شة ان المال المقدم للشعب الفلسطيني       سمير أبو عي  .د

وزارة المالية لها دور مركزي يجب أن تلعبه من حيث الجباية وااليـرادات             "وأضاف ان   ". وزارة المالية 
فـرض واقـع    علينا أال نكتفي بالدعوة للمساعدات بل ان نمضي قدماً لرفع الحـصار ل            "وتابع  ". والنفقات
وكان فياض أعلن أن أول ما سيقوم به هو تنظيم موازنة السلطة الوطنية واعادة تطبيع العالقـات               ". جديد

  .مع األسرة الدولية إلعادة تعاملها مباشرة مع الوزارة
شدد سالم فياض على أهمية استئناف ضخ المساعدات        : غزةمن   19/3/2007الشرق األوسط   وأضافت  

واضـاف فـي تـصريحات      . حكومة الفلسطينية من أجل مساعدتها على القيام بواجباتها       المالية الدولية لل  
صحافية أن الحكومة الجديدة لن تتمكن من العمل دون المساعدات الدولية المتوقفة اآلن بسبب العقوبـات                

. التي فرضت على الحكومة السابقة، مشيرا الى أن الحكومة تواجه أزمة مالية خطيرة تعرقـل عملهـا                
ضاف ان الحكومة ستبذل كل الجهود مع المجتمع الدولي على أمل الحصول على المـساعدات التـي                 وا

  . ، مستدركاً في الوقت ذاته أنه ال توجد أي ضمانات برفع الحصار"تحتاجها ألداء مهامها بشكل فعال
  

 علينا أن نفعل أكثر من االستجداء: سالم فياض .12
علينا أن نفعل   "زير المالية الفلسطيني الجديد يقول فيها إن         صحيفة التايمز تصريحات خصها بها و      تنشر

 يـرى   سالم فياض ويقول التحقيق إن    . ، وهو عنوان التحقيق الذي كتبه ستيفن فاريل       "أكثر من االستجداء  
سنحتاج إلى مساعدات مالية الحتياجات التنمية لمدة طويلة، إال أننا نأمل بالنسبة لإلنفاق في              "أنه رغم أننا    

 الحالي، أن نتوصل إلى سياسة مالية تتسق مع الحاجة إلى االعتماد الحـالي علـى المـساعدات                  الوقت
فياض يرى أن التحدي األكبر يكمـن فـي         فان  وحسبما تقول الصحيفة    ". الخارجية على المدى المتوسط   

ـ    "ويعلق هو على ذلك بقوله      ". الرواتب المتضخمة للعاملين في السلطة الفلسطينية     " ن مـن   إنني لـن أتمك
 ". خفضها في يوم وليلة، فهناك قيود

  19/3/2007بي بي سي 
  

  نجحنا في منع انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية.. رغم الحصار: وزير المالية السابق .13
إنه واجه على مدى ما يزيد      ،  سمير أبو عيشة  . د ،)وزير المالية السابق  (الجديد،   قال وزير التخطيط     :غزة

ة مليئة بالصعاب والتحديات، خاصة في ظل الحصار الذي فرض علـى الحكومـة              عن سبعة أشهر فتر   
 وحجز األموال والضرائب المستحقة لدى الجانب اإلسرائيلي، وذلك منذ تم تكليفـه             ،والشعب الفلسطيني 

 .عمر عبد الرازق وزير الماليـة الـسابق       .دمن قبل رئيس الوزراء إلدارة وزارة المالية، بعد اختطاف          
نه على الرغم من كل ذلك فقد استطاعت وزارة المالية تجاوز المرحلة الـصعبة مـن                إ" عيشة   أبوقال  و

 كفريق واحد، وبذلت كل الجهود في إدارة األزمة المالية،          الوزارةتاريخ الفلسطينيين، حيث عمل موظفوا      
: أضـاف و  ."يةبشكل ساهم في منع انهيار النظام المالي وبالتالي منع انهيار مؤسسات السلطة الفلـسطين            

استطعنا أن ندير دفة العمل المالي بأفضل ما يمكن أن يكون في مثل هذه الظروف وخاصة إثر الحصار                  "
 مليـون  600المالي الذي فرض علينا وبالرغم من محدودية اإليرادات وخاصة عدم تحويل أكثـر مـن          
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ن كل الصعوبات التي عشناها     دوالر من األموال الفلسطينية المحتجزة لدى الطرف اإلسرائيلي وبالرغم م         
وجاء حديث أبو عيشة، خالل اجتماع بروتوكولي سلم خالله وزارة الماليـة            ". في فترة الحكومة العاشرة   

كمـا طالـب أبـو      . عبر نظام الربط الفيديو كونفرنس للدكتور سالم فياض وزير المالية الجديد في غزة            
حقيقة فإن الكثير من اآلمال معقودة علـى        "ل  قا، و ن يكون فياض رأس الحربة في فك الحصار       ، بأ عيشة

سالم فياض، خاصة وأن وزارة المالية هي وزارة مركزية وتعتبر قلب الوزارات والـسلطة الوطنيـة                .د
كما نوه إلى ضرورة رجوع السلطة الفلسطينية إلى نظام حـساب الخزينـة الموحـد، وأن                 ."الفلسطينية

  .تتظافر الجهود لتحقيق هذه الغاية
  18/3/2007 سقدس بر

  
  الفلسطينيةبو عمرو يطالب إسرائيل بالتعاون مع حكومة الوحدةزياد أ .14

دعا وزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبـو عمـرو          : د ب ا  نقالً عن    19/3/2007 الدستورنشرت  
وقال في حـوار مـع راديـو        . إسرائيل امس إلى التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة         

وأضـاف أن الفلـسطينيين ال      . سرائيل إن تل ابيب قد تهدر فرصة سياسية جيدة النها ال تعلم ماذا تريد             إ
وأوضح أن الفلسطينيين يطالبون إسرائيل بإنهاء المقاطعـة        . يتوقعون اعتراف اسرائيل بالحكومة الجديدة    
 .واالفراج عن المستحقات الضريبية الفلسطينية

 قال زياد أبو عمـرو فـي        :عبد القادر فارس   عن مراسلها في غزة،      نقالً 19/3/2007عكاظ  وأضافت  
تصريحات نقلتها جيروزاليم بوست العبرية أمس أن هناك اعترافا ضمنيا فـي بيـان حكومـة الوحـدة                  
بإسرائيل خصوصا البند المتعلق باحترام االتفاقات التي وقعتها السلطة داعيا الواليات المتحدة واالتحـاد              

 .اف بالحكومة وإنهاء المقاطعةاألوروبي لالعتر
ر زياد ابو عمرو    تباع : وليد عوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      19/3/2007 القدس العربي وأوردت  

 الـشعب   ىان اسرائيل والواليات المتحدة في موقف حرج النه ال مبرر الستمرار الحصار المفروض عل             
 يتوافق مع ما ينسجم مع الشرعية الدولية والمطالب         الفلسطيني الن الحكومة الجديدة تبنت برنامجا سياسيا      

  .الدولية
  

 البرنامج السياسي للحكومة الجديدة تقدمي للغاية: مصطفى البرغوثي .15
قال وزير االعالم مصطفى البرغوثي لجيروزالم بوست ان البرنامج          : القبس والوكاالت  - القدس   -غزة  

نعترف ونقبل ونحترم االتفاقيات القائمة كمـا ان الـرئيس          "، اننا   "تقدمي للغاية "السياسي للحكومة الجديدة    
اذا كانت اسرائيل ترغـب فـي ان        "عباس مكلف، بدعم من الحكومة، بالتفاوض مع اسرائيل، واضاف          
 ".تحظى باالعتراف فإنه ينبغي لها هي ايضا ان تعترف بالفلسطينيين

  19/3/2007القبس الكويتية 
  

 ووزيرال فرق بين وزير : مصطفى البرغوثي .16
مصطفى البرغوثي ان الحكومة الفلسطينية ترفض ان يجري        . صرح وزير االعالم الفلسطيني د     :رام اهللا 

التمييز بين وزرائها، وان جميع الوزراء متساويين في فريق عمل واحد، وان الحكومة ستعمل كفريـق                
 للتمييـز او    معا ان الرئيس عباس والحكومة يرفـضان اي محاولـة          واضاف في تصريح لوكالة    .واحد

التفرقة بين الوزراء وان البرنامج الذي عرضه رئيس الوزراء امـام البرلمـان يمثـل جميـع وزراء                  
 .  الحكومة

  18/3/2007وكالة معا 
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  شبكة الحصار الدولي التي فرضتها اسرائيل علينا، بدأت تتهاوى: وزير اإلعالم الفلسطيني .17
شبكة الحـصار   "فلسطيني الجديد مصطفى البرغوثي ان      قال وزير االعالم ال    : من محمد هواش   –رام اهللا   

ضرورة ايجـاد رسـالة     "، مبرزاً   "الدولي التي فرضتها اسرائيل علينا، بدأت تتهاوى واحدة بعد االخرى         
 ،واضاف في حديث اذاعي انه     ".اعالمية وطنية فعالة ومؤثرة في العالم المحيط لتحقيق الهدف المطلوب         

العالمي، فنحن نريد ان يتوحد الجميع في رسالة مشتركة نحـو الخـارج،             لم يعد هناك مكان للتراشق ا     "
مشكلتنا كانت في الماضي ان اعالمنا منكفىء على نفسه، ومنكفىء الى الداخل، والمطلـوب              . نحو العالم 

أن تكون هناك رسالة إعالمية وطنية موحدة للداخل، ولكن ان نركز كثيراً على ان يتجه اعالمنـا الـى                   
وعن وجود برنامج أو منهج موحد لمخاطبة العـالم          ".ى نكون مؤثرين في العالم المحيط بنا      الخارج، حت 

هذا أهم هدف للوزارة وللحكومة أيضاً، ونحن متوافقون على ان يكون الموقف موحـداً، وانـا              : "به، قال 
ـ                 ين أؤكد ان ما رأيتموه أمس في المجلس التشريعي سينعكس على جميع االجراءات، ووحدة الموقـف ب

الرئيس ورئيس الوزراء برنامج متقدم جداً، واعتقد انه االفضل في تاريخ الحكومات الفلـسطينية، النـه                
  ".صالبة الموقف واالستراتيجية والمرونة السياسية في التعامل مع المجتمع الدولي"يجمع بين 

  19/3/2007النهار 
  

  ألسرىسنلجأ للمحاكم الدولية لإلفراج عن ا: وزير العدل الفلسطيني .18
كشف وزير العدل الفلسطيني في حكومة الوحدة علي الـسرطاوي النقـاب عـن ان               : حامد جاد  -غزة  

الحكومة الفلسطينية الجديدة ستتجه إلى عرض قضية اإلفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين في سجون              
وأكد فـي    . القضية االحتالل على المحاكم الدولية وذلك حال فشل الجهود السياسية في التوصل لحل هذه            

تشكل "  نائباً ووزيرا  41"حديث للغد أن قضية اإلفراج عن نواب التشريعي والوزراء في الحكومة السابقة             
وقال كنا نأمل أن يفرج عن الوزراء والنواب المعتقلين والمختطفين           .أولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية    

دات إسرائيلية استندت إلى عدم اإلفراج عن الجندي        من قبل االحتالل قبل تشكيل هذه الحكومة إال أن تعقي         
 .وأعرب عن أمله أن يتم اإلفراج عنهم ضمن حل سياسي          .اإلسرائيلي المأسور حالت دون اإلفراج عنهم     

واعتبر أن فرصة اإلفراج عن النواب والوزراء المعتقلين في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية تعد أكبـر                
وان الطيف الفلسطيني وتحظى بدعم عربي ودولي مؤيد لمطالبها المشروعة          كون الحكومة تمثل مختلف أل    

ودعا السرطاوي اإلدارة األميركية وإسرائيل إلعادة النظر في موقفهما تجاه الحكومـة             .في هذه القضية  
الفلسطينية مشدداً على موقف االخيرة الرافض للتعامل بردات الفعل لما لذلك مـن أثـار سـلبية تمـس                   

  .رفينمصلحة الط
   19/3/2007الغد األردنية 

  
 امين عام مجلس الوزراء ينفي تعيين وزير االعالم ناطقا باسم الحكومة .19

محمد عوض في حديث لوكالة معا تعيين مجلس الوزراء في          .نفى امين عام مجلس الوزراء د     : بيت لحم 
لم يصدر اي   " عوض  وقال   .مصطفى البرغوثي ناطقا باسم المجلس    .اول جلسة له اليوم وزير االعالم د      

زال  مصطفى البرغوثي ناطقا باسم الحكومة وان الناطق السابق غازي حمـد ال           .قرار وزاري بتعيين د   
ان من حق وزير االعالم وضمن مهامه االدالء بتصريحات حول ما يحدث             "،واضاف .على راس عمله  

ديد مهام لالثنين بحيـث ال      هذه القضية مطروحة للنقاش لتح     :لكنه استطرد قائال  "داخل جلسات الحكومة    
 ".يكون هناك اي تعارض

 .مصطفى البرغوثي لمعا ان مجلس الوزراء عينه اليوم متحدثا باسم الحكومة.من جهته قال د
  18/3/2007وكالة معا 
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  جوالت عربية وأوروبية لعباس وهنية .20
طة كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن محمـود عبـاس رئـيس الـسل              : شاكر الجوهري  -عمان  

الفلسطينية سيصطحب إسماعيل هنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية في جوالت عربية واوروبيـة قبـل               
تمثل فيه بعض   توبعد القمة العربية، وسيشارك فيها هنية إلى جانب عباس، ضمن وفد فلسطيني كبير قد               

ك فـي الوفـد     وسيشار. الفصائل من خالل وزرائها في الحكومة، على نحو يؤكد ويجسد الوحدة الوطنية           
وقالت المصادر  . زياد أبو عمرو وزير الشؤون الخارجية الجديد      .الفلسطيني للقمة على وجه الخصوص د     

إن من المرجح أن يقوم عباس وهنية بزيارة العاصمة األردنية عمان في الخامس والعشرين من الـشهر                 
  . الجاري، قبيل قمة الرياض العربية

  19/3/2007الشرق القطرية 
  

 ور األردن لترطيب األجواء وكسب الدعم للحكومة الجديدةهنية يز .21
 ساعة المقبلة 48 ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية سيزور خالل الـ :غزة

المملكة األردنية لترطيب األجواء بين األردن والحكومة الفلسطينية الجديدة ولمحاولة خلق دعم عربي 
 ترطب ى زيارته لألردن إل خاللأن هنية يسعى أيضاً من لت المصادروقا .لحكومة الوحدة الوطنية

 قد يكون في رحلته هذه يمهد لزيارة هنية أن ىوأشارت المصادر إل .األجواء بين األردن وحركة حماس
 .خالد مشعل المقررة إلى األردن

  19/3/2007وكالة سما 
  

 خليحكومة الوحدة طوت صفحة سوداء من االقتتال الدا: الزعنون .22
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ان والدة حكومة الوحدة الوطنيـة جـاءت               : عمان

تعبيرا عن ارادة الشعب الفلسطيني واصراره على تقديم الوحدة الوطنية على كـل االولويـات لتحقيـق                 
. متها القدس الـشريف   الحرية واالستقالل بانهاء االحتالل وعودة الالجئين واقامة الدولة المستقلة وعاص         

ودعا الزعنون في تصريح للدستور الى انهاء الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني لتمكينـه               
وقـال ان شـعبنا     . من التفرغ للبناء واالنجاز، والى اطالق سراح جميع االسرى من سجون االحـتالل            

 طويت والى االبد وان الشعب موحـد        الفلسطيني مدعو االن الن يثبت للعالم ان صفحة االقتتال السوداء         
خلف قيادته الموحدة داعيا الى مزيد من الصمود والتالحم والوحدة في اطار منظمة التحرير الفلـسطينية                

  . الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
  19/3/2007 الدستور

  
   واقعي ويقوم على القواسم السياسية المشتركة حكومة الوحدةبيان: خالدتيسير  .23

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية            : عمان
لتحرير فلسطين تيسير خالد أن البرنامج الحكومي، الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف إسماعيل هنيـه                

 القواسم السياسية المـشتركة     الى المجلس التشريعي لنيل الثقة بحكومة الوحدة الوطنية واقعي ويقوم على          
ويؤسس لشراكة سياسية ولفك العزلة والحصار الظالم المفروض علـى الـسلطة الفلـسطينية والـشعب      

 .الفلسطيني
  19/3/2007 الدستور

  
 

 كتلة حماس البرلمانية تختار سعيد صيام رئيسا لها في المجلس التشريعي .24
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أن الكتلة أعادت انتخاب "س في المجلس التشريعي أعلن صالح البردويل الناطق اإلعالمي باسم كتلة حما
. هيئتها اإلدارية من جديد، مبيناً أن سعيد صيام وزير الداخلية السابق فاز برئاسة الكتلة عوضاً عن د

ونقلت أحد المواقع االلكترونية المقربة من حركة حماس عن البردويل قوله ". خليل الحية الرئيس السابق
يمقراطية داخل الكتلة ، وقد فاز برئاسة الكتلة سعيد صيام عوضاً عن خليل الحية، أنه جرت انتخابات د" 

واستمر يحيى موسى في موقعه كنائب لرئيس الكتلة، وكذلك احتفظ مشير المصري بموقعه كأمين للسر 
وذكر البردويل أنه احتفظ أيضا بموقعه كناطق باسم كتلة حماس .  وسالم سالمة كأمين لصندوق الكتلة

 .لبرلمانية، مؤكداً أن إجراء االنتخابات الداخلية يأتي تكريساً للنهج الديمقراطيا
 19/3/2007وكالة فلسطين برس 

  
   القدس مفتاح السالم وبدونها ال امن وال استقرار: الطيب عبد الرحيم .25

س أمام ندوة    دعا الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، في كلمة له نيابة عن الرئيس محمود عبا               :رام اهللا 
وقال عبد الرحيم    .القدس أوالً في رام اهللا امس إلى العمل الجاد للحفاظ على عروبة وإسالمية هذه المدينة              

في كلمته إن مدينة القدس هي مفتاح السالم في المنطقة وهي عاصمة الدولة الفلسطينية األبدية، وبدونها                
 لهجمة إسرائيلية شرسة تهدف إلـى تهويـدها         أن المدينة تتعرض اآلن   : وأضاف .ال سالم وال استقرار   

وهذا يستدعي منا العمل الجاد للحفاظ على عروبة وإسالمية هذه           وتغيير طابعها الجغرافي الديموغرافي،   
أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ستقوم بالنظر العميـق فـي أي مقترحـات               : وأضاف .المدينة

وأشاد  .ياسة وطنية شاملة للوقوف إلى جانب مدينة القدس وأهلها        وآليات تخرج عن هذه الندوة، لوضع س      
بالتكاتف بين كافة القوى والفعاليات والمؤسسات في القدس واصفاً صورة شعبنا في القدس بأنها تعكـس                
حالة نضالية وتثبت أن شعبنا مستعد للتضحية في سبيل عروبة وإسالمية القدس، معربا عن تفاؤله بوجود                

  .طنية تضع في سلم أولوياتها الخطط العملية لمواجهة االحتاللحكومة وحدة و
  19/3/2007القدس الفلسطينية 

  
  برنامج حكومة الوحدة ال يمس بالثوابت:مشعل .26

أجرى خالد مشعل والوفد المرافق له محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، : الدوحة
وقال مصدر . لفلسطينية، ال سيما تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةتناولت تطورات األوضاع على الساحة ا

لدوحة، أطلع أمير دولة قطر على نتائج جولته العربية والدولية ازيارة بدبلوماسي إن مشعل، الذي بدأ 
 أن مشعل أبلغ أمير قطر تمسك حركة حماس ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي ،وأضاف. األخيرة

عبر مشعل فع الحصار المالي المفروض على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن يهدف باألساس إلى ر
عن قناعته بأن هذا البرنامج ينطوي على التفاعل مع الواقعية السياسية دون اإلخالل بالثوابت التي تلتزم 

ت المصدر ولف.  سعياً إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس،بها مختلف القوى السياسية الفلسطينية
إلى أن مشعل طلب من القيادة القطرية القيام بدور في إقناع بعض األطراف الدولية لرفع حصارها 
المالي، مرحباً بمواقف الدول األوروبية، ال سيما النرويج التي أعلنت اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية 

 . وفك الحصار عن المساعدات المقررة للفلسطينيين
  19/3/2007 لإلعالم المركز الفلسطيني

  
  ن برنامجها السياسي يختلف عن برنامج الحكومة الفلسطينيةأحماس تؤكد  .27

 ، بين الكل الفلسطيني   ن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية جاء توافقياً       أكدت حركة حماس    أ: غزة
 نـسخة   48 عرب وقالت الحركة في بيان وصل مراسل      .وهو يختلف عن البرنامج السياسي الخاص بها      

 بـين القـوى      توافقياً ن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وفي هذه المرحلة الخطيرة تطلب برنامجاً          أمنه  
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نه ال تغيير   أوشددت على    .الفلسطينية يصلح لحكومة وحدة وطنية تضم قوى ذات برامج سياسية مختلفة          
 .ت وال اعتراف بشرعية االحتالل    و الثواب أوال تبديل وال لبس في برنامج الحركة وال تفريط في الحقوق            

ودعت الحركة حكومة الوحدة للعمل جاهدة على تبني خيار المقاومة لالحتالل وتقديم كـل العـون لهـا                  
  .لمواجهة العدوان اإلسرائيلي المتواصل

  18/3/2007 48عرب
  

  قيادات أسيرة من حماس تبارك تشكيل حكومة الوحدة .28
 ،س في سجون االحتالل تشكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة         بارك عدد من قادة حركة حما     : رامي دعيبس 

عـاد  أحيث اعتبر األسير عدنان عصفور أن تشكيل الحكومة هو فخر وإنجاز للـشعب الفلـسطيني إذ                 
 وقال عبد الناصـر عيـسى المحكـوم         .البوصلة إلى اتجاها الصحيح ورسخت مفهوم الشراكة السياسية       

إن تشكيل الحكومة يعد ضربة قويـة لكـل          ":ا للحركة األسيرة  بالسجن المؤبد وعضو الهيئة القيادية العلي     
مـن جهتـه    . "أعداء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الذي راهن طويالً على شق الصف الوطني            

 مرة بكل المساعي التي أدت      35أشاد األسير المهندس عباس السيد القيادي في الحركة والمحكوم بالمؤبد           
. وثمن دور السعودية والدول العربية التي ساهمت في إنجاح تشكيلها          حدة وطنية إلى والدة أول حكومة و    

كما وجه الجميع نداء إلى األمة العربية واإلسالمية إلى اإلسراع في فك الحصار عن الشعب الفلـسطيني                 
 .وعدم االلتفات لغير اإلرادة الفلسطينية والمصلحة الوطنية العليا المجمع عليها في اتفاق مكة

  18/3/2007 48بعر
  

  كتائب شهداء األقصى ترحب بحكومة الوحدة .29
حكومة الوحدة الوطنية لما تحمله من تطلعات وأمنيات        ب ، األحد ، أمس رحبت كتائب شهداء األقصى   : غزة

جل رفع الحـصار    أالحكومة الجديدة للعمل بكل جهد من       "ودعت الكتائب في بيان لها       .للشعب الفلسطيني 
تخفيف من آالمه ومعاناته التي يتعرض لها بفعل العدوان اإلسرائيلي وبعـض            المفروض على شعبنا وال   

حكومة الوحدة إلى تبني خيار المقاومة والكفاح المـسلح         "وطالب البيان    ."الخارجين عن الصف الوطني   
تـشكيل  "ودعا البيان الحكومة إلى      ."بجانب العمل السياسي كأساس رئيسي لتحقيق حلم الدولة الفلسطيني        

 وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة وعدم طي هذه الـصحفات الـسوداء            ... تحقيق في كل الجرائم السابقة     لجنة
المجتمع الدولي لرفع الحصار الظالم عن شعبنا الفلـسطيني وحكومتـه           "وحثت   ."و حساب أدون عقاب   

قـف  الوطنية واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الغطرسة الصهيونية والتـي يقـف أمامهـا مو               
ن حكومتنـا الوطنيـة لـن تخـضع         أ ب ، تقول فيها،  لإلدارة األمريكية "ووجهت الكتائب رسالة     ."المتفرج

 ."البتزازكم ولن تثنينا مواقفكم المريضة على مواصلة المقاومة كحق شرعي كفلته األعراف الدولية
  18/3/2007 48عرب

  
 اخلي أما السياسي فالالحكومة الراهنة يمكنها تحقيق نجاحات على الصعيد الد :البطش .30

ثنين على ضرورة تمسك حكومة الوحدة  أكد خالد البطش القيادي في الجهاد اإلسالمي اليوم اإل:غزة
وأكد البطش .  إلى أن حركته غير ملزمة ببرنامج الحكومةبالثوابت الوطنية، وعدم تقديم تنازالت، مشيراً

وقال  .جهاد حتى تحرير األراضي الفلسطينيةخالل تصريحات له على تمسك الحركة بخيار المقاومة وال
 أن تقدم ورقة ، أن تقدم ورقة األمن الداخلي، والثاني،ن، األولاالبطش أن حكومة الوحدة أمامها خيار

 .ويرى البطش أن الحكومة الراهنة مهيأة لتقديم تنازالت. سياسية يرضى عنها الغرب واإلدارة األمريكية
لحكومة الجديدة ترتيب األمن الداخلي، وإمكانيتها أن تقدم ورقة تبادل وأكد البطش على ضرورة قيام ا

ويرى البطش أن الحكومة  .أسرى وأن تأخذ وتعطي بالنسبة لقضية الجندي الصهيوني جلعاد شاليط
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 الراهنة يمكنها أن تحقق بعض النجاحات خاصة في الشأن الداخلي أما بالنسبة للسياسي فصعب، معلالً
واإلدارة األمريكية سيضغطون على الحكومة، وستبقى القضية مطروحة على المجتمع ذلك بأن الغرب 

 ونوه. مكانية كسر الحصار قليالإ إلى الدولي لتقديم تنازالت لصالح الكيان الصهيوني وأمريكا، مشيراً
ت وعن التهديدا . إلى أن برنامج الحكومة ال يلبي طموحات الحركة وال الشعب الفلسطيني كافةالبطش

الصهيونية باجتياح قطاع غزة وعدم دعمها لحكومة الوحدة الوطنية أوضح البطش أن أولمرت ال يريد 
أن ينهي موضوع شاليط ألنه منهار وضعيف شعبيا، وبالتالي فإن أولمرت يبحث عن مخرج لتلك 

 .المشكلة وإلعادة قوة حزب كاديما عن طريق اجتياح قطاع غزة أو مدن الضفة المحتلة
  19/3/2007سما وكالة 

  
  برنامج الحكومة ليس ملزماً للفصائل المشاركة فيها: قيس عبد الكريم .31

انطالقاً من   ":، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية     "أبو ليلى "قيس عبد الكريم    النائب  قال  : رام اهللا 
 الذي تراوح فيه    إدراك الجبهة ألولوية العمل، في الظرف الراهن، إلخراج الشعب الفلسطيني من المأزق           

مسيرته الوطنية وإنهاء الحصار الظالم المفروض عليه، فقد وافقت الجبهة على تشكيل الحكومـة علـى                
أساس خطاب التكليف، والمشاركة فيها على قاعدة أن الخطاب ملزم للحكومة، وليس بالضرورة للفصائل              

ما تـزال   "لجبهة الديمقراطية    أن ا   إلى وأشار في تصريح وصلت نسخة منه إلى قدس برس،         ".المشاركة
تود أن ترى مزيداً من الوضوح في برنامج الحكومة السياسي لجهة التأكيد على أن الحكومة سوف تدعم                 

وطالب عبد الكـريم، الحكومـة    ".باعتبارها المرجعية السياسية المعنية بالشأن التفاوضيحرير  تنظمة ال م
الدعوة إلـى   " من خالل    ،"ستعداد الشعب الفلسطيني للسالم   تؤكد للعالم ا  "بإطالق مبادرة سياسية فلسطينية     

  ".مؤتمر دولي ترعاه األمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع
  18/3/2007 قدس برس

  
  رحب بتشكيل حكومة الوحدةالجبهة العربية الفلسطينية ت .32

تشكيل الحكومـة الجديـدة     اعتبرت فيه    صدرت الجبهة العربية الفلسطينية بياناً    أ: ن مراسلو -محافظات  
صـعدة الـسياسية   زمة العاصفة التي عانى منها شعبنا على كافـة األ        خطوة على طريق الخروج من األ     "

كدت الجبهة حرصها على ضرورة االلتزام بما ورد في اتفاق مكة الذي سـاهم        أو ."منيةواالقتصادية واأل 
نهاء إمن لكافة المواطنين و   جل توفير األ  أة وطنية من     وتعتبر ذلك مسؤولي   ،نهاء الصراع إبشكل جدي في    
لـى حالـة    إيـة   ائخراج االتفاق من حالة الثن     مما يتطلب مواصلة الحوار الشامل إل      ،منيحالة الفلتان األ  

 .سوة بوثيقة الوفاق الوطنيأالتوافق الوطني العام 
  19/3/2007القدس الفلسطينية 

  
   انحياز سافر إلسرائيلاس وموقف أمريك ال وجود لخالفات داخل حما:مشير المصري .33

قلل مشير المصري الناطق الرسمي باسم حركة حماس من أهمية األنباء التـي تروجهـا بعـض                 : ةغز
 بـسبب   الحركـة األوساط السياسية واإلعالمية الفلسطينية، عن بوادر خالفية آخذة في التصاعد داخـل             

 في تصريحات خاصـة لقـدس       المصري، وأكد   الموقف من حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي      
برس أن ما جاء على لسان الدكتور محمود الزهار، وزير الخارجية في حكومتها السابقة، يعبـر عـن                  

أؤكد أنه ال وجود ألي خالف سياسي داخل حماس، وأن موقف           : "وجهة نظر الحركة اإلستراتيجية، وقال    
، وهو أن برنامج الحكومة هـو برنـامج الحـد           الحركة من حكومة الوحدة الوطنية موقف واضح وجلي       

، أما برنامج حماس فهـو واضـح فـي          األدنى والقواسم المشتركة التي يلتقي حولها الفلسطينيون جميعاً       
ميثاقها، وكالم الدكتور محمود الزهار في المجلس التشريعي، أثناء التصويت على الحكومة يـدخل فـي                
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، ويمثل القواسم المشتركة    أن ما هو مطروح ليس إال مرحلياً      سياق توضيح موقف الحركة االستراتيجي، و     
 بالتعامل مع وزراء حكومة الوحـدة        القائل وانتقد المصري بشدة الموقف األمريكي     ".للفصائل الفلسطينية 

  ".بالمفصل، أي ما عدا وزراء حماس، واعتبر ذلك محاولة فاشلة إلرباك حكومة الوحدة الوطنية
  18/3/2007 قدس برس

  
 القضايا الداخلية للحركةكافة مؤتمر فتح سيعالج : قريعد أحم .34

ن المؤتمرالعام السادس أمس أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم لحركة فتح  أقال: كمال زكارنة -عمان 
ن المؤتمر مخول  أل،لحركة فتح الذي يجري العمل على عقده سيعالج كافة القضايا الداخلية للحركة

  متواصالًن هناك جدية وعمالًأكد قريع للدستور أو. ومجلس ثوري جديدينبانتخاب لجنة مركزية 
طر القيادية في الحركة  من كافة األ كبيراًن هناك حرصاًأ و، لعقد المؤتمر في الوقت المناسبعداداًإو

 .نجاحهإعلى عقد المؤتمر و
  19/3/2007 الدستور

  
  لبارد أسيراً ألي قوة إقليميةنرفض أن يكون مخيم ا : لبنانأمين سر حركة فتح في شمال .35

أكد العميد بالل أصالن أمـين      :  زياد منصور   نقالً عن مراسلها   عكار من   19/3/2007المستقبل  أفادت  
 هي ليست من نسيج المجتمع الفلـسطيني         فتح اإلسالم   للمستقبل أن ظاهرة    لبنان سر حركة فتح في شمال    

و حـوار مـا   أي تواصل فعلي وحقيقي أال يوجد  و  مستقالً خذت حيزاً أهذه المجموعة   : ضافأو. المحلي
ي أهل المخـيم    أوال يوجد بينها وبين المخيم و     . بين الفصائل وقيادة المقاومة في الشمال وهذه المجموعة       

نه حتى اآلن لم تجر أية وساطات أو حوار مع هذه المجموعـة ألن              أشار أصالن إلى    أو. تواصل طبيعي 
يديولوجيـة  أذه المجموعة بأنها فلسطينية والخالف بشكل رئيسي على          به ساساًأقيادة المقاومة ال تعترف     

ألي تنظـيم مـن      وأقليمية  إ ألي قوة    ن يكون هذا المخيم أسيراً    أنحن ال نقبل    : واضاف. هذه المجموعة 
  .التنظيمات، وسنحاول من خالل الحوار منع الفتنة في المخيم

  ناشد أصالن: أن نزيه الصديقنقالً عن مراسلها نهر الباردمن  19/3/2007األخبار اللبنانية وأضافت 
  ."لتخفيف اإلجراءات األمنية"باسم فصائل منظمة التحرير، الجيش اللبناني العمل 

جال قائد فتح اإلسالم العقيد شاكر عبسي خالل اليومين الماضيين في مخيم البارد من جهة أخرى، 
بأخوية ومحبة مع إخوانهم من "اً عناصره التعامل وصوالً إلى أحد مراكز الحركة في وسط المخيم، مطالب

لن تقبل التآمر على السالح الفلسطيني من حركة "، موضحاً أن الحركة "أبناء المخيم بعيداً عن االستفزاز
عدم الرغبة "، مشدداً على "فتح المركزية، التي تخلت عن قضية تحرير فلسطين ألسباب سياسية ضيقة

ورأى عبسي . " مع إبداء الجهوزية لصد أي عدوان إسرائيلي أو داخلي كانفي قتال أحد سوى إسرائيل،
القوات األجنبية أتت إلى البالد العربية من أجل حماية إسرائيل وتأمين مصالحها فقط على حساب "أن 

  .، مشبهاً هذه القوات بميليشيا لحد"شعوب األمة
 

  ينيةتطالب العالم بعزل حكومة الوحدة الفلسطتقاطع وإسرائيل  .36
 19قررت الحكومة اإلسرائيلية أمس بغالبية :  أسعد تلحمي–الناصرة  من 19/3/2007 الحياة ذكرت

عدم االعتراف بالحكومة الجديدة، وحضت دول ) يولي تمير وغالب مجادلة(وزيرا وامتناع وزيرين 
إلسرائيلية العالم على التمسك برفضها التعاطي مع هذه الحكومة، في حين واصلت وزارة الخارجية ا

مساعيها على الحلبة الدولية لمنع استئناف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية وثني دول اوروبية عن 
ضمنه الواليات ومن إجراء اتصاالت مع وزراء حماس بعد أن سلّمت بحقيقة ان المجتمع الدولي، 

  .المتحدة، سيجري اتصاالت مع وزراء من فتح
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بي ليفني إن عباس فرض على نفسه قيوداً ستراكم صعوبات في طريق دفع وقالت وزيرة الخارجية تسي
بل وافق "وقالت إنه لم ينضم إلى حكومة مع حماس ترفض الشروط الدولية فحسب . العملية السياسية

على طرح أي تسوية سياسية في المستقبل على المجلس الوطني الفلسطيني الذي يضم أعضاء من حماس 
 على استفتاء عام يشارك فيه الشتات الفلسطيني ومخيمات الالجئين، وهذه قيود للمصادقة، أو طرحها

تقلص قدرة عباس على التصديق على عملية سياسية جدية، وستصعب الفصل بين المعتدلين والمتطرفين 
وتطرقت ليفي إلى المبادرة السعودية للسالم، وقالت ان إسرائيل أعلنت بوضوح  ."الذي طالما أكدنا عليه

وقفها االيجابي من األجزاء االيجابية في المبادرة، لكنها أوضحت أيضا موقفها من إضافات إشكالية م
  .تمت في قمة بيروت وتتعارض ومبدأ دولتين للشعبين

وحرص معظم الوزراء على عدم الخروج عن اإلطار الذي وضعه اولمرت، وقال وزير الدفاع عمير 
ودعا إلى شطب . "في موازاة تقديم تسهيالت للفلسطينيين"هاب بيرتس إن إسرائيل ستواصل محاربة اإلر

وكرر الوزير مئير شيتريت دعوته رئيس الحكومة الى  .بند عودة الالجئين من المبادرة العربية للسالم
إن القمة "وقال الوزير العربي غالب مجادلة . المبادأة في عملية سلمية جدية مع دول عربية معتدلة

في الرياض ستقترح تطبيعا مع إسرائيل في مقابل انسحاب كامل من األراضي العربية المقبلة 
يحظر علينا أن نقف ": وأضاف. "الفلسطينية، وال ينبغي على إسرائيل التسرع في إطالق موقف رافض

  ."على رأس جبهة، أو أن تلعب إسرائيل دور قمة الخرطوم الدولية بالءاتها المعروفة
ور ليبرمان بمطالبة الحكومة بأن تشمل المقاطعة رئيس السلطة الفلسطينية ورد الوزير المتطرف افيغد

 التي تنضوي تحت لوائها "لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل"وساوى بين الحكومة الجديدة و. أيضاً
 تشكالن خطرا وجودياً"كل األحزاب والحركات السياسية واالجتماعية والدينية في الداخل، وقال إنهما 

وقال الوزير شاؤول موفاز إن الحكومة الفلسطينية الجديدة  ."على إسرائيل يستوجب معالجة سريعة
، مستبعدا أن تشكل "تشكل مفترقا جديدا في بلورة الواقع الفلسطيني الداخلي، لكنه ليس المفترق األخير"

المبادرة السعودية وأضاف انه ينبغي عدم رفض . هذه الحكومة نهاية للصراع الدموي بين فتح وحماس
، مؤكدا في الوقت نفسه وجوب رفض تضمين المبادرة أي "لكن يجب التمحيص فيها بدقة متناهية"للسالم 

  .1967إشارة الى عودة الالجئين ورفض العودة الى حدود العام 
وكانت وسائل اإلعالم العبرية تحدثت في عناوينها الرئيسة أمس عن خيبة أمل وقلق إسرائيليين من 

وبقاء إسرائيل وحدها في المعركة ضد "تساع التصدع في الموقف الدولي المقاطع للحكومة الفلسطينية، ا
وأضافت ان المساعي الديبلوماسية التي بذلتها إسرائيل في األشهر . "منح الشرعية لحكومة الوحدة

، لكن هذا الفشل "ذريعمنيت بفشل "األخيرة على الساحة الدولية لمنع اعتراف دولي بالحكومة الفلسطينية 
ال يحول دون تصعيد وزارة الخارجية معركتها الديبلوماسية التي تتمحور اآلن في حض دول العالم على 
عدم استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وثني حكومات اوروبية عن إجراء اتصاالت مع 

إلقناع دول صديقة مثل الواليات المتحدة وزراء من حماس، وذلك بعد أن تبين لإلسرائيليين ان مسعاهم 
وكانت ليفني وكبار المسؤولين في الوزارة  .فتح لم يكتب له النجاح وبريطانيا بعدم االتصال بوزراء

كرسوا نهاية األسبوع إلجراء اتصاالت مكثفة مع مسؤولين اوروبيين في محاولة أخيرة ربما لمنع 
  .لفلسطينية الجديدة يقود في نهاية المطاف إلى االعتراف بها للموقف الدولي من الحكومة ا"انهيار تام"

وأجرت ليفني اتصاالت مع نظرائها في كل من بريطانيا وروسيا وألمانيا ومع خافيير سوالنا وبلّغتهم أن 
لكن مصادر في وزارة . إسرائيل متمسكة بموقفها مقاطعة الحكومة وستكتفي باتصاالتها مع عباس

ة أقرت بأن إسرائيل لن تكون قادرة لوقت طويل على إقناع حتى حليفتها الكبرى، الخارجية اإلسرائيلي
الواليات المتحدة، بعدم التعاطي مع الحكومة الجديدة، خصوصا مع وزراء فتح، وفي مقدمهم سالم فياض 

  ."الذي يعتبر ربيب الواليات المتحدة واوروبا"
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 إسرائيل تحولين في "الحظت"وروبية حيث وذكرت هآرتس ان ليفني ركزت جهودها على الساحة اال
أكثرهما تطرفاً تمثل بدعوة ايرلندا واسبانيا إلى التطبيع من دون قيد أو شرط وإلى "الموقف السابق، 

، فيما الموقف الثاني تقوده الواليات المتحدة وبريطانيا في الدفع باتجاه متابعة "استئناف المساعدات الدولية
وأضافت ان ليفني قالت لنظيرتها في لندن . ح ومواصلة مقاطعة وزراء حماساالتصاالت مع وزراء فت

مارغريت بيكيت إنه يجب النظر إلى الحكومة الفلسطينية كجسم واحد، محذرة من استئناف المساعدات 
إذ لن يكون ممكناً منع وصول أموال تحول إلى فتح، إلى أيدي حماس، فضالً عن "الدولية المجمدة، 

  ."بقى الشروط الدولية شروط حد ادنى لتنال الحكومة الجديدة الشرعيةوجوب أن ت
أيد شمعون بيريز قرار المقاطعة ودعا إلـى        :  وديع عواودة  -حيفا من  19/3/2007 الجزيرة نت    وقالت

إخراج موضوع حق العودة من كافة النصوص المطروحة، معتبرا أن ممارسة حق العودة يعني تحويـل                
لقد كان موقف إسرائيل واليزال يناصر تشكيل دولتين لشعبين في          "وأضاف   .لسطينيةإسرائيل إلى دولة ف   

ودعا وزير الرفاه إسحاق هرتسوغ الحكومة       ".البالد فيما تعنى حركة حماس بإقامة دولة واحدة فلسطينية        
ليط إلى إبداء مواقف ذكية ال محقة فحسب، داعيا إلى اإلصرار على المطالبة بتحرير األسير جلعاد شـا                

وصواريخ القسام ومحو موضوع حق الالجئين، مشيرا إلى أنه على إسرائيل اإلبقـاء             " اإلرهاب"ووقف  
اليـساري  " ميرتس"ودعت رئيسة كتلة حزب  ".شريكا شرعيا لمسيرة سياسية حقيقية"على الرئيس عباس   

 إلى مواصلة التفـاوض     النائبة زهافا جالئون في تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية العامة اليوم، إيهود أولمرت          
وقالـت إن عـدم اسـتعداد    . مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنيـة          

الحكومة اإلسرائيلية للتفاوض مع الحكومة الفلسطينية ال يخدم المصلحة اإلسرائيلية ويؤجل اإلفراج عـن              
  .جلعاد شاليط

وزير األمن الداخلي، آفي ديختر، أن : مهدي السيد لهاعن مراس 19/3/2007األخبار اللبنانية  وأوردت
في الواقع معارضة للمرحلة "هاجم أبو مازن وقال إن معارضته إلقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة هي 

ودعا إلى القيام بعملية عسكرية في غزة، مشيراً إلى أن سياسة عدم الرد . "الثانية في خريطة الطريق
في مقابل استمرار صواريخ القسام وزرع العبوات في القطاع، يمس بقدرة الردع التي تتبعها إسرائيل 

 .اإلسرائيلية
  

 بيريتس يدعو لمفاوضات نهائية مع عباس .37
طالب وزير الدفاع عامير بيريتس الحكومة االسرائيلية باتخاذ خطوات من :  فرح سمير،القدس المحتلة

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس  .اسشأنها ان تقوي موقع الرئيس الفلسطيني محمود عب
إن أية مبادرة سالم اسرائيلية من شأنها ان تضع الضغوط على الفلسطينيين، ودفعهم : حزب العمل قوله

 من الشهر 28باتجاه التجاوب معها، وذلك قبل موعد انعقاد مؤتمر القمة العربية في الرياض في 
ح المفاوضات بشأن الحل النهائي مع الرئيس عباس باسرع واضاف ان على الدولة العبرية فت .الجاري

 .وقت ممكن
  19/3/2007عكاظ 

  
 اقامة حكومة الوحدة الوطنية سيخفف من الضغوط االقتصادية على الفلسطينيين : الشاباك .38

ان اقامة ،  قال رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين خالل جلسة الحكومة االسبوعية- معا-بيت لحم
بمساعدة   الوطنية الفلسطينية سيخفف من الضغوط االقتصادية المفروضه على الفلسطينيينحكومة الوحدة

اسماعيل هنية امام المجلس  وتطرق ديسكين الى خطاب ".الدول المعتدلة داخل االتحاد االوروبي
تطرق هنية في خطابه الى احترام حماس لالتفاقيات الموقعه دون ان يتناول شروط "التشريعي وقال 

لجنة الرباعية والحديث يدور عن احترام االتفاقيات بما يحترم المصالح العليا للشعب الفلسطيني مما ال
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 وفيما يتعلق بالمواجهات بين فتح وحماس قال ديسكين ".يعطي هامشا واسعا البو مازن للتحرك والعمل
 اطلق عليها اسم مواجهات من ناحيتي الزال التوتر بين الجانبين كبيرا والزالت المواجهات مستمرة وانا"

فوضويه وما اعمال الخطف والقتل التي جرت االسبوع الماضي اال اشارة على استمرار التوتر ميدانيا 
 ".االمر الذي من شأنه ان ينعكس على عمل الحكومة الفلسطينية

  18/3/2007وكالة معا  
  

   شيراك اقترح على إسرائيل اجتياح سوريا وإسقاط نظام األسد: معاريف .39
ذكرت صحيفة معاريف امس، أنه في حمى الحرب االسرائيلية االخيرة على لبنان، ابلـغ              : حلمي موسى 

 يقضي بأن يجتاح الجيش االسرائيلي سوريا       "غير مسبوق "الرئيس الفرنسي جاك شيراك اسرائيل عرضا       
 الفرنـسي   وبررت المحافل اإلسرائيلية العرض بأنه ينبع من كراهيـة الـرئيس          . ويسقط النظام السوري  

ووفق االقتراح الفرنسي، كان ينبغـي      . للرئيس السوري بشار األسد ونفوره من النفوذ السوري في لبنان         
إلسرائيل أن تحصر نشاطها في لبنان بضرب أهداف حزب اهللا فقط، وتقليص ضرب بيـروت نفـسها،                 

ل أن تجتاح سـوريا     وبالتوازي، كان يفترض بإسرائي   . حيث أن الكثير من السكان يحملون جنسية فرنسية       
وفـي  . بدعوى أنها المذنبة الكبرى في الوضع السائب على طول الحدود الشمالية إلسرائيل مـع لبنـان               

الرسالة الفرنسية نفسها، جاء انه إذا قررت إسرائيل بالفعل اجتياح سوريا وإسقاط النظام الحالي، فإنهـا                
مجلس األمن الـدولي أم فـي إطـار         ستحظى بدعم غير متحفظ، منسجم ومتواصل من فرنسا سواء في           

وقالت مصادر سياسية كبيرة أن شـيراك عمـل خالفـا لكـل             . نفوذها في مؤسسات االتحاد األوروبي    
ماذا تريدون من   : الفرنسيين عمليا قالوا لنا   "التقديرات في البالد وفي العالم، وقال مصدر سياسي كبير أن           

 لقد أراد الفرنسيون أن يقوم الجيش اإلسرائيلي بدال         .فهي مصدر كل المشاكل   . لبنان؟ توجهوا إلى سوريا   
شيراك لم يفهم المصلحة اإلسرائيلية     "وبحسب مصدر سياسي آخر، فان      . "عنهم بالعمل القذر حيال سوريا    

وبالفعل، في اللحظة التي فهم فيها شيراك بأننا        . فإسرائيل ال تبحث عن السبل لمهاجمة سوريا      . بشكل عام 
. "اء الحرب وعدم توسيعها، توقفت الرسائل وواصل الفرنسيون التصرف كالمعتـاد          نبحث عن السبل إلنه   

الواليات المتحدة أيضا، بحسب كل التقديرات، ما كانـت لتـشكو          "وبحسب المصدر السياسي الكبير، فان      
وبحسب مصدر سياسي كبير،    . "أكثر مما ينبغي لو أننا قررنا اجتياح سوريا في األيام األولى من الحرب            

الواليات المتحدة أيضا، بحسب كل التقديرات، ما كانت لتشكو أكثر مما ينبغي لو أننا قررنا اجتياح                "ن  فا
وأشار مراسل إسرائيلي مختص بالشؤون العسكرية إلى أن توقيت         . "سوريا في األيام األولى من الحرب     

  . ضد شيراك بتهم الفسادتسريب االقتراح الفرنسي يرتبط بتحقيقات لجنة فينوغراد والتحقيقات الفرنسية
  19/3/2007السفير 

  
 سوريا تستعّد للحرب: "قلقة"إسرائيل  .40

ذكرت صحيفة معاريف أن االستعدادات السورية للحرب تبدو واضحة منذ نهاية العدوان : محمد بدير
وأشارت الصحيفة إلى وجود تباين في المواقف بين شعبة .  الماضييوليو/ على لبنان في تموز

وقالت إن أصواتاً في أمان . بين الموساد إزاء مغزى سباق التسلح السوريوت العسكرية أمان االستخبارا
ترى أن سوريا تتزود بالسالح أساساً بسبب خوفها من هجوم اسرائيلي، بينما يميلون في الموساد إلى 

على التقدير أن السوريين يبنون قدرة ستسمح لهم خالل ثالث أو أربع سنوات بالشروع في هجوم 
  .إسرائيل باالستناد إلى الحلف مع إيران

  19/3/2007األخبار اللبنانية 
  

 الطيبي يرفض إلقاء خطاب رئاسة الكنيست .41
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 رفض عضو الكنيست احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير الذي يشغل منصب نائب رئـيس                :وام
اب خالل ادارته لجلسة خاصة حـول        إلقاء خط  "الموحدة والعربية للتغيير  "الكنيست ممثالً عن المعارضة     

 وان الجيش والعلم    "1948حرب التحرير عام    " وذلك ألنه احتوى على تعابير مثل        "اليوم الوطني للعلوم  "
هو مصدر عظمة الدولة، ومديح لوزير العلوم االسرائيلي األول يوفال نئمان الذي كان من أقطاب اليمين                

   .اإلسرائيلي قبل وفاته
  19/3/2007ة الخليج اإلماراتي

  
  يي االسرائيليقول إنه لن يردد النشيد الوطن وزير غالب مجادلةال .42

قال أول وزير مسلم بالحكومة االسرائيلية إنه سيرفض ترديد النشيد الوطني السرائيل النه مكتوب مـن                
 وتساءل غالب مجادلة وزير العلوم والثقافة والرياضة في مقابلـة مـع راديـو              ".اليهود الصهاينة "اجل  

وقال مجادلة  )."الى صهيون .. (هل تريدون من عربي ان يردد سطرا مثل روح اليهودي تتوق          "اسرائيل  
في مقابلة صحفية في مطلع االسبوع وخالل تصريحاته لراديو اسرائيل ان لديه مشكلة في التكيـف مـع    

وب من اجل اليهـود     النشيد الوطني مكت  "وقال لراديو اسرائيل     ).االمل" (هاتيكفاه"كلمات السالم الوطني    
وقال مجادلة انه في حين يرفض       ."افتخر بانني عربي ومسلم   ... انا لست صهيونيا وال يهوديا    . الصهاينة

  .فانه سيلتزم بالوقوف احتراما للنشيد اثناء ترديده في المناسبات الرسمية" هاتيكفاه"ترديد نشيد 
المفدال الذي قـال انـه      -ن االتحاد القومي  والقت تصريحاته انتقادات من المشرع اليميني تسفي هاندل م        

  .يجب أال يسمح لمجادلة بالعمل في الحكومة طالما ال يعترف باسرائيل كدولة يهودية
  18/3/2007رويترز 

  
  إسرائيل غير صادقة في توجهها نحو السالم: الصانع .43

 .وطنية الفلسطينية، لتشكيل حكومة الوحدة ال48أكد النائب طلب الصانع، ترحيب ومباركة فلسطينيي الـ 
إن تشكيل حكومة الوحدة، إنجاز هام للشعب الفلسطيني، وللقيادة الفلسطينية، التي أثبتت أنها على "وقال 

مستوى التحدي، وقطعت الطريق على المؤامرة اإلسرائيلية، التي كانت تحاك لدفع الفلسطينيين، باتجاه 
على أن حكومة الوحدة الوطنية، هي شأن فلسطيني وشدد الصانع، ". الفتنة واستمرار االقتتال الداخلي

أن حكومة الوحدة تشكل عائقا أمام ب،  أخرداخلي، ويجب أن ال تتذرع إسرائيل أو أمريكيا أو أي أحد
عملية السالم، ونفى الصانع، االتهامات التي توجه للفلسطينيين، بأنهم عائق أمام عملية السالم، وأنهم 

وأوضح، أن الموقف اإلسرائيلي الرافض لحكومة الوحدة الفلسطينية، يؤكد ، يرفضون القرارات الدولية
وكل مزاعمها بأنها تريد السالم مع الفلسطينيين، مجرد "أن إسرائيل، غير راغبة بعملية سالم حقيقية، 

وأكد الصانع، أن  ".ضريبة كالمية، بهدف التنصل من أي انطالقة على المسار التفاوضي مع الفلسطينيين
المرونة "امج حكومة الوحدة الوطنية، والذي يشكل إجماعا فلسطينيا، يتبنى الشرعية الدولية، ممتدحا برن

، حسب "، والتي أثبتت أنها وقيادتها تتحليان بمسؤولية وطنية كبيرة"حماس"الكبيرة التي أظهرتها حركة 
قف متطرفة أكثر من وأشار الصانع، إلى أن في الحكومة اإلسرائيلية، أطراف تتبنى موا .تعبيره

، "مالكا إذا ما قورنت بهذه األطراف اإلسرائيلية المتطرفة والعنصرية"تعتبر " حماس"، وأن "حماس"
وأضاف، حماس، تطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني، بينما هناك  .حسب وصفه

البون باقتالع الشعب الفلسطيني، وضمن مكونات االئتالف الحاكم في إسرائيل، من أمثال ليبرمان، من يط
حيال انطالق عملية السالم، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، " تشاؤمه"وتدميره، وأعرب الصانع، عن 

إسرائيل تعاني من أزمة سياسية داخلية، فحكومة أولمرت ضعيفة جدا، وال تستطيع اتخاذ أي قرار "وقال 
على شروط إسرائيل واللجنة الرباعية، وحتى لو أنشد سياسي، حتى لو وافقت الحكومة الفلسطينية 

  .   ، على حد تعبيره"الفلسطينيون النشيد الوطني اإلسرائيلي ورفعوا علم إسرائيل
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  18/3/2007 قدس برس
  

  حكومة الفلسطينية الجديدةالبين لجنة المتابعة العليا و خطيرترابط : ليبرمان .44
إن لجنة المتابعة   "اتيجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس      قال نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون االستر      

، وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، تتقاسمان فعلياً الرغبـة فـي            48العليا لدى فلسطينيي الـ     
، في وقت تم تصعيد حملة ضد مخطط إسرائيلي يهدف إلى هـدم             "تدمير إسرائيل كدولة يهودية صهيونية    

  . يافا بيت عربي في400
   19/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  2008أولمرت يبقي رئيس الموساد في منصبه حتى نهاية  .45

 اعلن ايهود اولمرت امس ابقاء الرئيس الحالي لجهاز الموساد مئير داغـان، المكلـف الملـف                 :ا ف ب  
. 2002عـام  ، في ال)الموساد(وتولى داغان رئاسة  .2008النووي االيراني، في منصبه حتى نهاية العام    

اكبر تهديد على وجود دولة     " اعلن ان البرنامج النووي االيراني يشكل        2003 نوفمبر   /وفي تشرين الثاني  
الماضي رأى ان ايران ستمتلك اول قنبلـة        ) ديسمبر(وفي كانون االول    . 1948في  " إسرائيل منذ قيامها  

برنامجهـا النـووي بـالوتيرة      ذرية في خالل ثالث او اربع سنوات اذا ما استمرت طهران في تطوير              
رييل شارون ومستشارا في مجال مكافحة االرهاب       ألالمستشار السياسي   )  عاما 61(وكان داغان    .الحالية

    .1999 و1996في حكومة بنيامين نتانياهو بين عامي 
  19/3/2007المستقبل 

  
   إسرائيلية مشتركة لمواجهة الصواريخ-مناورات أميركية  .46

أن الواليات المتحدة وإسرائيل تجريان منذ وقت طويل تدريبات         ،  أمس" هآرتس" ذكرت صحيفة    :ي ب ا  
مشتركة ومناورات تهدف إلى درء مخاطر صواريخ مزودة برؤوس نووية أو بيولوجية أو كيميائية قـد                

وقالت الصحيفة أن طائرات من سالح الجو اإلسرائيلي وكتائب من قوات الدفاع الجـوي               .تطلق نحوهما 
وأشـارت إلـى أن    .هة من الجيش األميركي تشارك في هذه المناورات والتدريبات المشتركة    وفرقا مشاب 

فـي هـذه    " بـاترويوت "والصواريخ المعترضـة    " أرو"إسرائيل تفحص اآلن آخر نموذج من صاروخ        
التدريبات، فيما يفحص األميركيون قدرات فعالية مظلة الدفاع الجوية التـي سـيقيمونها فـوق بالدهـم                 

مدى استجابة تلك األنظمة في حالة وقوع هجوم بالقذائف على إسرائيل إضافة إلى دراسة كيفية               ودراسة  
ونقلت الصحيفة عن    .إدارة االتصاالت وإدارة المعركة واليات القيادة وأنظمة السيطرة المتبعة في البلدين          

ركة أطلق عليهـا اسـم   متحدث باسم الجيش األميركي قوله أن التدريبات األمريكية ـ اإلسرائيلية المشت 
  .وهي جزء من خطة الطوارىء األمريكية للدفاع عن إسرائيل من الهجمات الصاروخية" جونيبر كوبرا"

  19/3/2007المستقبل 
  

    في خرق األجواء اللبنانية إسرائيل ستستمر: جيروزالم بوست .47
في رد على التقرير     أن ضابطاً عسكرياً رفيع المستوى قال        ، ذكرت صحيفة جيروزالم بوست    :أييو بي   

 في األسبوع الحالي إلى مجلس األمن الدولي حـول          ،مون ن العام لألمم المتحدة بان كي     يالذي سلّمه األم  
الحكومة اللبنانية   ، أن إسرائيل ستستمر في التحليق في األجواء اللبنانية إلى أن تعيد           1701تطبيق القرار   

نتقد الحكومة اإلسرائيلية لخرقها الخط األزرق الفاصـل         ا )بان(وكان  .  خطفهما حزب اهللا    اللذين الجنديين
بين لبنان وإسرائيل مرات عديدة مشيراً إلى أن قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في جنوب لبنـان                  



  

  

 
 

  

            25 ص                                    665:                                 العدد19/3/2007 اإلثنين: التاريخ

 .مارس الحالي / فبراير الماضي وآذار  / أشارت إلى ارتفاع وتيرة الخروقات الجوية اإلسرائيلية في شباط        
متوافقـاً  "إلى أن مصدراً حكومياً إسرائيلياً قال إن استخدام إسرائيل للقنابل العنقوديـة             وأشارت الصحيفة   

   .التي تعرض لها المدنيون اإلسرائيليون" الهجمات الكبيرة"وجاء على ضوء " بالكامل مع القانون الدولي
  19/3/2007المستقبل 

  
  "حرب"عدوان لبنان : إسرائيل .48

 وزير شؤون القدس المحتلة، أنه سيعقد اجتماعـا للجنـة الرمـوز             ،)ادري(نقلت صحيفة هآرتس عن      
وأوضح انه يعتزم الطلـب     . والمراسيم اليوم للبحث في االسم الذي سيتم إطالقه على العدوان على لبنان           

.  وليس عملية عسكرية أو معركة أو قتاال كما يتم وصفه اليـوم            "حرب"من اللجنة تسمية القتال على انه       
 لوصف العدوان، بـسبب قـرار       "حرب"ال، األسبوع الماضي، إنه يحظر استخدام كلمة         ق )إدري(وكان  

 جنـديا   20وأوضحت الـصحيفة أن عـائالت       . الحكومة الرئيسي اعتبار القتال على انه عملية عسكرية       
سقط أثنـاء  "إسرائيليا قتلوا خالل العدوان على لبنان قرروا تغيير الشواهد المكتوبة على قبور الجنود من        

  . "سقط خالل الحرب على لبنان" إلى "القتال
  19/3/2007السفير 

  
  73قتلوا أسرانا خالل حرب : هجوم إسرائيلي مضاد على مصر .49

 المصري للفيلم اإلسرائيلي الذي تحدث عـن قتـل          "التسييس"ردت القناة اإلسرائيلية العاشرة أمس، على       
، فعرضـت فيلمـاً وثائقيـاً يـزعم أن          1967الجنود اإلسرائيليين لألسرى المصريين في حرب العـام         

قتلوا العشرات، إن لم يكن المئات، من الجنود اإلسرائيليين الذين أسروا خالل حـرب العـام                "المصريين  
وعرض الفيلم مقابالت مع جنود إسرائيليين شاركوا في تلك الحرب، ومشاهد لجنـود آخـرين               . "1973

وخلص .  في مرتفعات الجوالن أو في صحراء سيناء       مقيدي األيدي، وقد تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص      
التحقيقات بشأن سلوك الجيش المصري فـي الحـروب         "مراسل الشؤون الدفاعية الون بن ديفيد إلى أن         

ستظهر بأن العشرات، إن لم يكن المئات، في حاالت الجنود الذين تم أسرهم، قد قتلوا بدم بارد على أيدي                  
  . "آسريهم المصريين

  19/3/2007السفير 
  

  صواريخ القسام تتسبب بخسائر زراعية كبيرة في المستوطنات المحيطة بالقطاع .50
أصدرت وزارة المواصالت اإلسرائيلية، أمراً يلزم المزارعين في المستوطنات المحيطة بقطـاع غـزة              
باإلمتناع عن رش المزروعات باستخدام الطائرات، وذلك بذريعة المخاوف مـن محاولـة الفلـسطينيين           

وجـاء أن هـذه التعليمـات        .اط الطائرات بواسطة صواريخ الكتف التي تم تهريبها إلى قطاع غزة          إسق
كما جاء أن وقف رش      .الجديدة قد صدرت بناء على توجيهات من الجيش، ويسري مفعولها بشكل فوري           

وكانت وزارة المواصالت قـد     . المزروعات سوف يتسبب بخسائر تصل إلى عشرات ماليين الشيكالت        
  .رت أوامر مماثلة في الماضي، إال كان يتم إلغاؤها قبل بدء العمل بهاأصد

  18/3/2007 48عرب
  

 إنهاء الفلتان األمني مطلب غالبية الفلسطينيين : استطالع .51
نير ايست (أعدته شركة  استطالع للرأي من الفلسطينيين المشاركين في %59أعتبر :  ا ف ب-رام اهللا 
قال في حين .  الجديدةن االمني يجب ان يكون على رأس أولويات الحكومة، ان انهاء الفلتا)كونسالتنج

 يجب ان تعطى لتحسين  االولويةان% 12رأى وان االولوية يجب ان تكون لفرض القانون، % 18
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في حين ة الجديدة ستنجح في رفع الحصار، مان الحكو% 69 قالفي سياق آخر و .الظروف االقتصادية
 في حين قال ، ستعمر اكثر من عامهاان% 4ترة بقاء الحكومة فقد رأى  اما ف.عكس ذلك% 13رأى 

 .انها لن تتجاوز فترة ستة أشهر% 30
  19/3/2007 الدستور

  
 الفلسطينيون ينتظرون من حكومة الوحدة تحسين الوضع االقتصادي .52

ـ           : الضفة الغربية -عوض الرجوب  شكيل أبدى الشارع الفلسطيني ارتياحه لنجاح قيادته الـسياسية فـي ت
وبات الكثيرون يعلقون آمـاال     . حكومة وحدة وطنية تمثل غالبية األطياف السياسية في الشارع الفلسطيني         

 مثقفون ومواطنون فلسطينيون الكثير من المطالب التـي          في هذا السياق،   وذكر .كبيرة على هذه الحكومة   
مدير المركز الفلـسطيني    شار  كما أ . ينتظرون تحقيقها أهمها تحسين الوضع االقتصادي وتوفير الرواتب       

أن المطلوب في هذا السياق هو تطوير الوضع االقتصادي وإيجاد فـرص عمـل              إلى  الستطالع الرأي،   
ومعالجة البطالة، وتشجيع االستثمارات ورجال األعمال، واالستغناء عن اقتصاد االسـتجداء واالعتمـاد             

  .على اآلخرين
  18/3/2007الجزيرة نت 

  
  ية توصي بانشاء مرجعية وطنية عليا للقدسشخصيات دينية وسياس .53

 الذي نظمه مكتب الشؤون الفكرية والدراسـات التـابع          ، اوصى مؤتمر القدس أوال    : نائل موسى  -البيرة  
لحركة فتح امس في البيرة بانشاء مرجعية وطنية عليا منتخبة وموحدة تتولى شؤون المدينة المقدسة على                

 ، كونه بال حقيبة من جانب     هذا الملف قترح تولي نائب رئيس الوزراء      ا كما   .المستويين المحلي واالقليمي  
 مسؤولي دوائر القدس في الوزارات وممثلين عـن         ، إضافة إلى  وفي ظل وجود رئيس الوزراء في غزة      

  .القوى والفعاليات األهلية والشعبية والوطنية والمقدسية
  19/3/2007الحياة الجديدة 

  
  رون القصف اإلسرائيلي على لبنان جرائم حرب يعتب48يمن فلسطيني% 90: دراسة .54

من العرب في الـداخل ينظـرون فـي         % 90بينت دراسة جديدة أجراها برفيسور من جامعة حيفا، أن          
 فـإن    ايـضا  وبحسب االسـتطالع  . القصف اإلسرائيلي على لبنان خالل الحرب األخيرة كجرائم حرب        

يسوغون إطالق  % 48.2أن   كما   .تلي حزب اهللا  يسوغون أسر الجنديين اإلسرائيليين من قبل مقا      % 49.7
وبينما يقول  . يرون فيها جرائم حرب   % 44صواريخ الكاتيوشا من قبل حزب اهللا باتجاه إسرائيل، مقابل          

 يذكر  .فقط من العرب يعتقدون كذلك    % 18.7من اليهود أن إسرائيل شنت حرباً مشروعة، فإن         % 69.7
اليهود أن يدين العرب قصف حـزب اهللا إلسـرائيل، فـإن            من  % 75.4 فيه   توقعأنه في الوقت الذي       

% 69 قال   إال حين  الفجوة صغيرة جداً بين العرب واليهود         ولم تكن  .فقط تجاوبوا مع هذا التوقع    % 39.5
 إلى ذلـك    .من اليهود أن نتائج الحرب قد جعلت االعتقاد بقدرات إسرائيل يتراجع          % 63.3من العرب و  

تصل بالعرب في إسرائيل، حيث أنه من الصعب التحـدث          يم غير دقيقة بما     يقول مراقبون أن هذه األرقا    
  .عن الدقة خاصة وأن القضايا المطروحة ذات جانب أمني

  19/3/2007 48عرب
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  تظاهرة في القدس تطالب بإعادة بطريرك االرثوذكس السابق .55
حوالي ثالثمائة  أن  : تلة عن آمال شحادة مراسلتها من القدس المح       19/3/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت

 أمام مقر البطريريكية في البلدة القديمة بالقـدس المحتلـة           وا تظاهر ،فلسطيني من المسيحيين األرثوذكس   
الذي ثبت انه بريء من       وإعادة البطريرك السابق، ايرينيوس،    الحاليمطالبين بإقالة أو استقالة البطريرك      

  .الهمباب الخليل، حسب أقوصفقات االتهامات ضده في 
 ليقـود    ايرينيـوس،  حاولوا حمـل  أن المتظاهرين   : تل أبيب  من   19/3/2007 الشرق األوسط    وأضافت

نه ال يريد أن يقدم على عمل يتناقض وموقـف الحكـومتين   ال ،الصالة في كنيسة القيامة، لكنه رد طلبهم      
 االتهامـات   ه ووجهوا ل  همو بأن الذين ظل   تهثقالفتا إلى   . األردنية والفلسطينية اللتين سحبتا االعتراف منه     

  .الباطلة قد بدأوا يفهمون ان مؤامرة خطيرة حيكت جيدا وورطتهم في اتخاذ موقف ظالم ال يناسبهم
  

   للعدالةاألونروا على مدير عمليات المعتدينتظاهرة في غزة تطالب بتقديم  .56
موكب مدير عمليـات    طالب مئات المتظاهرين الغاضبين من الفلسطينيين بتقديم مطلقي النار على           : غزة

 ان جماعة مجرمـة  ،قطاعالوقال رئيس اللجان الشعبية لالجئين في        .االونروا في غزة للعدالة لمحاسبتهم    
نفذت االعتـداء ضـد احـد       هي التي   تحرص على اإلضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وخدمة أعدائه         

مهـا فـي تـدمير االونـروا        كانوا يخدمون إسرائيل وأحال   ، وهم   المخلصين للشعب الفلسطيني وقضاياه   
 ان االونروا ستطالب بتحرك عاجل إليقاف    ، في كلمة له أمام المحتشدين      فقد أكد  جون جنج  أما   .واقتالعها

  .الفاعلين وتقديمهم للعدالة
  18/3/2007 48عرب

  
   العتقاله سابقافلسطينية يقاضي السلطة العبد الستار قاسم .57

سور عبد الستار قاسم انه رفع قـضية تعـويض ضـد            ذكرت مصادر مقربة من البروفي    : رامي دعيبس 
 ممنـوع  ه أن في هذا السياقيذكر و. بال سبب2000السلطة الفلسطينية بسبب اعتقاله لمدة ستة أشهر عام    

 قد أصيب بمـرض التهـاب       هومن الجدير بالذكر أن    .من السفر على مدة أكثر من خمسة وعشرين عام        
  .هو مرض خطير تظهر آثاره السلبية تدريجيا مع الزمنالشرايين الدقيقة بسبب هذا االعتقال، و

  18/3/2007 48عرب
  

  جيش االحتالل االسرائيلي يعتقل فلسطينيين وسط قطاع غزة .58
قالت مصادر أمنية فلسطينية ان القوات اإلسرائيلية اعتقلت فلسطينيين شرق مخيم المغازي وسـط               :غزة

رفح أطلقت زوارق الحرب اإلسرائيلية النار علـى        وفي مدينة    .إلى جهة مجهولة  ، واقتادتهم   قطاع غزة 
  .قوارب الصيد الفلسطينية التي كانت تعمل بعرض البحر

18/3/2007 48عرب  
  

  عائلة أسير تناشد السلطة الفلسطينية والمؤسسات اإلنسانية اإلفراج عن ابنهم .59
وكافة المؤسسات   نيةالسلطة الفلسطي  ناشدت عائلة أسير من بلدة برقين غربي مدينة جنين        : رامي دعيبس 

 أن إدارة شقيق االسـير، وأوضح  .اإلنسانية والحقوقية اإلفراج عن ابنها األسير بعد انتهاء مدة محكوميته     
 تنوي نقله إلى سجن الرملة ليتم إبعاده إلى األردن والتي بدورها ترفض استقباله فـي                 االسرائيلية السجن

تجدر اإلشارة إلى أن األسير أعلـن إضـرابه عـن           و .أراضيها ألنه أصبح من مواطني الضفة الغربية      
  .الطعام إلى أن يتم اإلفراج عنه من سجون االحتالل، كما ويرفض في ذات الوقت إبعاده إلى األردن

  18/3/2007 48عرب



  

  

 
 

  

            28 ص                                    665:                                 العدد19/3/2007 اإلثنين: التاريخ

  
   تتعرض للعزل االنفرادي على مدار سبعة شهور فلسطينيةأسيرة .60

تي تقبع في العزل االنفرادي منذ سبعة شـهور          ناشدت أسرة األسيرة آمنة منى ال      : مراد ياسين  -طولكرم  
 فـي تـدهور     ها ان وضع  ، نادي األسير  أوضحو. هاالمؤسسات اإلنسانية والدولية رفع الظلم والمعاناة عن      

الحكومة الجديدة وضـع    في هذا السياق    وناشد  . مستمر من الناحية النفسية والصحية نتيجة العزل الظالم       
ألولويات بأي صفقة تبادل محتملة مع حكومة االحتالل مؤكداً على          قضية األسرى واألسيرات على سلم ا     

  .ضرورة مشاركة الجماهير بفعالية في الفعاليات التضامنية مع األسرى واألسيرات
  19/3/2007الحياة الجديدة 

  
   في رام اهللا لعامين فلسطينية مؤسسات3 يغلق  االسرائيلياالحتالل .61

الحتالل اقتحم جمعية الهيئة الـصحية الفلـسطينية فـي رام اهللا،             قالت مصادر فلسطينية إن جيش ا      :وام
كما اقتحمت بشكل متزامن جمعيـة فـرح         .بيريتسعمل لمدة عامين بأمر من      عن ال  هاوتعليق بالغ يمنع  

  . ايضاالخيرية ومركز األوائل للكمبيوتر والخدمات الطالبية برام اهللا وأعلنت عن إغالقهما لمدة عامين
  19/3/2007تية الخليج اإلمارا

  
   أم الفحمفلسطينية في اراضي تصادق على مصادرة اسرائيليةمحكمة  .62

 دونـم   200أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، قراراً يقضي بسريان مفعول مصادرة ما يقـارب              
رفضت ادعاءات ما يقـارب      وذلك بعد أن     .1953 في العام     االسرائيلي كانت قد تمت بأمر وزير المالية     

ئلة، التي قدم جزء منها بواسطة مركز عدالة، بشأن ملكية األرض، ورفضت اإلدعاء المركزي               عا 200
الذي طرحته العائالت المذكورة والذي يتضمن أن المصادرة الغية من أساسها، وأنه يجب إعادة األرض               

  .إلى أصحابها، بسبب عدم استغاللها الحتياجات االستيطان، بموجب أمر المصادرة
  18/3/2007 48عرب

  
  على ايدي مجهولينخطف فلسطيني في غزة  .63

وعلى إثر انتشار    .اختطف مسلحون مجهولون، فلسطينيا من مدينة غزة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة           
خبر، أشعل المواطنون من سكّان الحي، إطارات السيارات في الشوارع العامة، احتجاجـاً واسـتنكاراً،         ال

 األمنية، وكل من له عالقة بالحادث، سرعة البحث عن ابنه وإعادتـه             ناشد والد المخطوف، الجهات   فيما  
  .إلى أهله سالماً، ومعاقبة الخاطفين

  19/3/2007البيان اإلماراتية 
  

   شمالي لبنانالباردمخيم فتح اإلسالم بإخالء حركة  إقناع فشل فلسطيني في .64
فرض ايقاعهـا علـى الـشارع       حال الترقب والقلق ال تزال ت     أن  : عكار من   19/3/2007 النهار   نشرت

في المساعي   أخفقت   ، في حين  الفلسطيني في مخيم نهر البارد الذي شلت فيه الحركة في شكل شبه شامل            
  .إقناع قيادة حركة فتح االسالم وعناصرها بمغادرة المخيم

الكفاح المسلّح أن : صور  مراسلتها منبهية العينينعن  19/3/2007 األخبار اللبنانية وأضافت
لسطيني في المخيمات الفلسطينية المجاورة لمدينة صور اتخذ سلسلة من التدابير األمنية المشددة عند الف

، وذلك من أجل مواجهة احتماالت تدفق عناصر من فتح اإلسالم وتيارات أصولية فلسطينية هامداخل
 بشكل مكثف من جهته كما أفادت مصادر أمنية أن الجيش اللبناني يدقق .، ببطاقات فلسطينية مزورةيهاال
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بهويات الفلسطينيين واللبنانيين الذين يحاولون الدخول الى المخيمات، بغرض معرفة أهداف زياراتهم 
وتقول مصادر فلسطينية مطلعة  .والعناوين التي سيقصدونها مع تسجيل أسمائهم لحظة الدخول والخروج

 عائلة من تأجير أي منزل لفلسطيني مخيمات تم خاللها منع أيالإن اجتماعات مركزية عدة عقدت في 
كما تبلغت المصادر الفلسطينية أسماء عدد من األشخاص . أو لبناني أو عربي من خارج المخيم

   .مخيماتهذه الالمشبوهين بهدف اإلبالغ عنهم في حال ظهورهم في أي من 
  

 طالب فلسطيني يفوز برئاسة المجلس التنفيذي إلتحاد طلبة الطب العالمي  .65
، رئيساً للمجلس التنفيذي إلتحاد )ابو ديس (انتخب أنس عيد، من كلية الطب في جامعة القدس: مطولكر

من أصوات المنتخبين، وبذلك يكون أول رئيس يقود اإلتحاد من منطقة % 75طلبة الطب العالمي بأغلبية 
ياً وعالمياً في أول فلسطيني يتقلد منصباً رسمياً عال، كما أنه 1951الشرق األوسط منذ تأسيسه عام 

 دولة، في 90 طالب طب، يمثلون أكثر من 800 وكان قد شارك في اإلنتخابات، ما يقارب .اإلتحاد
 .مؤتمر ماندورا في أستراليا

  18/3/2007وكالة معا  
  

  الحكومة الفلسطينية الجديدة ستتحرر من قيود اتفاق باريس: زياد الظاظا .66
ن ارتباط االقتصاد الوطني بسياسة االحتالل من خالل ما اكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة ا: غزة

يفرضه بروتوكول اتفاق باريس، كان من أبرز األسباب التي أدت إلى تراجع المؤشرات االقتصادية، 
ونقل عن . وحالة الضعف العام التي حلت بمجمل األوضاع االقتصادية على مدار السنوات الماضية

تفاق بما ينسجم وتلبية متطلبات النهوض هذا االمل على التحرر من قيود  الجديد، ميله للع االقتصادوزير
باالقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع االقتصاد اإلسرائيلي، وذلك من خالل االنفتاح 

  .على اقتصاديات الدول العربية
  19/3/2007وكالة سما 

  
  لى شركة مساهمة عامةمتطلبات تحويل سوق فلسطين المالية إ باديكو تبحث .67

 ترخيـصاً باعتمادهـا      سوق فلسطين المالية   رفضت وزارة االقتصاد الوطني منح شركة      :كتب حامد جاد  
وفي الوقـت    .شركة مساهمة عامة لحين استكمال األخيرة لما أسمته باجراءات تصويب وضعها القانوني           

 أنه ليس هناك ما يبـرر       ،شركةالسهم  من أ % 80 المالكة لما نسبته     ،ذاته، اعتبرت شركة فلسطين للتنمية    
 الى أنه سيلتقي مع وزير االقتصاد الجديد لالطالع على          ،باديكولأشار الرئيس التنفيذي     و .رفض الوزارة 

  .خاصة وأن هذه القضية تم بحثها مع وزير االقتصاد في الحكومة السابقة، أسباب اعتراض الوزارة
  19/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  دني يأمل أن تكون حكومة الوحدة  طريق إقامة الدولة الفلسطينيةالعاهل االر .68

أعرب العاهل األردني عبداهللا الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس عن أمله في أن يكون 
تشكيل حكومة الوحدة خطوة على طريق اقامة الدولة المستقلة، مجددا دعمه للسلطة الفلسطينية برئاسة 

  . عباس
  19/3/2007اإلماراتية الخليج 

  
  يستنكر تزايد اضطهاد فلسطينيي العراق" حشد" .69
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ما يتعرض له الالجئون " حشد"استنكرت دائرة الالجئين في حزب الشعب الديمقراطي االردني : عمان
الفلسطينيون في العراق من اضطهاد وقتل وحصار منذ بدء االحتالل االميركي، والذي يهدد حياتهم 

ودعا الحزب المنظمات .  تهجير جديدة عليهم، ويعتبر خرقا سافرا لحقوق االنسانويستهدف فرض حالة
م، وتحديدا االمم المتحدة والصليب األحمر للتدخل الحقوقية واإلنسانية ومؤسسات المجتمع المدني في العال

كما حث وكالة الغوث لالرتقاء . لوقف هذه المجازر التي ترتكب وإنقاذ أرواح األبرياء من ابناء شعبنا
بعملها تجاه الفلسطينيين في العراق لمواجهة المعاناة االنسانية والمعيشية والتدخل لتأمين ظروف أمنية 

كما دعا الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين الى تحمل . ول من دون استهدافهم وتشريدهموإنسانية مناسبة تح
. مسؤولياتهم في العمل الجاد على جميع األصعدة والمستويات من اجل رفع المعاناة عن الجئي العراق
 كذلك دعا الحزب القادة العرب في مؤتمر قمتهم القادمة والجامعة العربية للتدخل السريع من اجل

الضغط على الحكومة العراقية والرئيس العراقي لتنفيذ ما تم اإلعالن عنه من قبلهم لحماية الالجئين 
  .الفلسطينيين في العراق وعدم استهدافهم

   19/3/2007الغد األردنية 
  

  عّمان تهاجم إسرائيل بشدة واألزمة تنبئ ببرودة العالقات   .70
اء اإلسرائيلي أيهود اولمرت قبل أيام والتي زعم أثارت تصريحات رئيس الوزر:  خليل رضوان-عمان

فيها أن االنسحاب األميركي من العراق من شأنه أن يترك آثارا على استقرار النظام في األردن، أزمة 
واكد مسؤول .  عاما11ًسياسية تنبئ بعالقات أكثر برودة بين الدولتين المرتبطتين بمعاهدة سالم منذ 

صريحات أولمرت التي وصفها بالمظللة، محاولة إسرائيلية يائسة لصرف أردني أن األردن يرى في ت
األنظار عن احتاللها لالراضي الفلسطينية من جهة، وسعياً من أولمرت إلبعاد األنظار عن الفشل 

وقال المسؤول أن . السياسي والعسكري الذي سجله في األشهر األربعة األولى من انتخابه رئيسا للوزراء
 من األردن يعود لسببين، األول إصرار األردن على أعطاء األولوية للقضية الفلسطينية غضب إسرائيل

على سائر قضايا الشرق األوسط، والثاني رفض تعديل المبادرة العربية بما يتوافق والمطالب االسرائيلية 
  ).الغاء بند الالجئين، والحدود(

  19/3/2007المستقبل 
  

  ع استيراد الفواكه من إسرائيليدعو لمناألردني مجلس النقباء  .71
دعا مجلس نقباء النقابات المهنية نقابة منتجي ومصدري الخضار والفواكه الى تعزيز التعاون : عمان

. والتنسيق بينهما لمواجهة قيام بعض التجار في سوق الخضار باستيراد بعض الفواكه من منشأ اسرائيلي
س نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفالحات، وقال المجلس في رسالة وجهها، امس، رئيس المجل

ان النقابات المهنية سجلت مالحظات العضائها بوجود فواكه مثل الكاكا، والمنجا، والعنب في سوق 
واعتبر الفالحات ذلك عمال تطبيعيا مستنكرا من كافة شرائح المجتمع . الخضار من منشأ اسرائيلي

. لى رفض التطبيع مع العدو الصهيوني ويرفض أي عالقة معهاألردني، حيث يصر الشعب األردني ع
وقال ان النقابات تتطلع للتعاون من نقابة منتجي ومصدري الخضار والفواكه للوقوف بحزم تجاه هؤالء 
التجار ونصحهم، ودعوتهم للتوقف عن ممارسة هذه األعمال التطبيعية المؤسفة، وتنبيههم إلى خطورة ما 

  .  رار بهذا الطريق لن ينفع بلدنا، بل يسبب له المتاعب االقتصاديةيفعلون، وأن اإلستم
   19/3/2007الغد األردنية 

  
  من الالجئين الفلسطينيين%  42االردن يستضيف اكثـر من  .72
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اصدر المركز االعالمي االردني تقريرا حول الجهود الحكومية في مجال الخدمات المستدامة : عمان
حكومة جاهدة في تقديم الخدمات للمخيمات وتحسين ظروفها واالهتمام بها  تسعى ال:"للمخيمات جاء فيه

من %  42 ويعتبر األردن إحدى مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية المهمة، إذ يستضيف اكثر من
الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وقد شهدت منطقة عمليات الوكالة في األردن 

 1990ظا في أعداد الالجئين المسجلين داخل المملكة، ففي حين كان عدد الالجئين عام ازديادا ملحو
، بنسبة زيادة سنوية 2006بنهاية عام ) 440,048,1(الجىء، اصبح عددهم اآلن ) 929097(حوالي 

 مخيما موزعة في 13تحت هذا االطار أنشأت الحكومة االردنية مع وكالة الغوث الدولية %.  2,5
مخيم اربد، : ( رجاء المملكة، منها عشرة مخيمات رسمية تعترف بها وكالة الغوث الدولية وهيمختلف ا

، وثالثة )الشهيد عزمي المفتي، سوف، جرش، البقعة، الوحدات، الحسين، الطالبية، حطين والزرقاء
لحكومة ، وتتحمل ا)مخيم السخنة، مأدبا وحي االمير حسن: ( مخيمات ال تعترف بها وكالة الغوث وهي

شوارع، ( االردنية اجور االراضي التي اقيمت عليها هذه المخيمات باالضافة إلى خدمات البنية التحتية 
و يسكن في هذه المخيمات ما . وغيرها من الخدمات األخرى). مياه، كهرباء، هاتف، مجار

ن، أما بقية من اعداد الالجئين في االرد%  16 ألف الجئ ونازح يشكلون ما نسبته 300,000يقارب
الالجئين فهم موزعون في مناطق مختلفة من المملكة يعيش بعضهم في تجمعات كالعقبة والمفرق 
والكرك وعمان واألغوار، حيث ال توجد خدمات للوكالة في كثير من هذه المواقع، وهذا يعني ان ما 

من خدمات وكالة الغوث من اعداد الالجئين المسجلين في المملكة ال يستفيدون بشكل فعال %  84نسبته 
وقد صاحب هذه الزيادة في أعداد الالجئين زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوكالة . الدولية

في هذا المجال تبرز الجهود الحكومية للتخفيف من نقص الخدمات . كخدمات التعليم والصحة واإلغاثة
المجاالت، فقد قدرت قيمة الخدمات الحكومية وتواصل تعاونها الكامل مع وكالة الغوث الدولية في كافة 

المباشرة وغير المباشرة المقدمة لالجئين بما يتجاوز موازنة الوكالة السنوية، وبلغت قيمة اإلنفاق 
) 463 (2005الحكومي على الالجئين والنازحين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها خالل عام 

حية واالجتماعية والتعليمية والخدمات العامة االخرى وذلك مليون دوالر، لتغطية خدمات الرعاية الص
بسبب نقص خدمات وكالة الغوث الدولية، وعلى اثر ذلك قامت الحكومة بشمول المخيمات ببرنامج 

مليون دوالر خصصت ألعمال البنى التحتية المادية ) 30(حزمة االمان االجتماعي بكلفة بلغت حوالي 
-400وتنفق الحكومة من . ود داعمة ألنشطة وكالة الغوث ومساندة لهافي المخيمات، وتعد هذه الجه

 مليون دوالر سنويا على الالجئين الفلسطينيين، وبما ان خدمات الوكالة ال تشمل مناطق الالجئين 500
القاطنين خارج المخيمات تقوم الحكومة بتقديم الخدمات لهؤالء الالجئين كونهم مواطنين اردنيين يحملون 

ية األردنية، وهي تقوم برعاية الالجئين بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية حيث تم إنشاء العديد من الجنس
 مليون 30مشاريع البنية التحتية في المخيمات من خالل حزمة األمان االجتماعي التي خصص لها 

حدة ومنافعها لألسر ومن المشاريع التي تقوم بها دائرة الشؤون الفلسطينية، مشروع بناء غرفة وا. دينار
الفقيرة في المخيمات والتي ال زالت منازلها من الصفيح والزينكو، كما أن هناك مشاريع مشتركة بين 
الدائرة واليونسيف لتطوير قدرات األطفال اضافة الى المشاريع التي تهدف لتطوير قطاع المرأة 

القروض والتدريب التي تشتمل على وهناك العديد من المشروعات في المخيمات مثل مشروع . وتمكينها
منح قروض صغيرة للقيام بمشاريع انتاجية ومشروع التدريب الذي يتضمن تدريب الشابات والشباب 
على ايجاد فرص عمل ضمن المهن التي يتم التدريب فيها، وتقدم الخدمات في المخيمات عن طريق 

وتتواصل الدائرة مع . ازنة الدولةلجان الخدمات التي يخصص لها سنويا نصف مليون دينار من مو
مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات وتهتم بنشاطاتها وايجاد سبل الدعم لهذه المؤسسات اما المباشر 

  .او غير المباشر من خالل الهيئات الدولية
   19/3/2007الدستور 
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  األخوان المسلمون يدعون الى الرد على تصريحات اسرائيلية مسيئة لالردن .73
دعت جماعة االخوان المسلمين الحكومة الى الرد على التصريحات االسرائيلية االخيرة، التي : انعم

وقال نائب المراقب العام لالخوان . زعمت ان االنسحاب االمريكي من العراق يهدد استقرار االردن
لتلميح المسلمين جميل ابو بكر، في تصريح له أن تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني تهدف إلى ا

لوجود دول أخرى في المنطقة غير الكيان الصهيوني، تؤيد بقاء قوات االحتالل، ولفك العزلة عن 
الموقف الصهيوني وشذوذه، والدعاية لسياسات المحافظين المتصهينين وإظهارهم بصورة من يتمتع 

  .بالتأييد في المنطقة خارج دائرة الكيان الصهيوني
  19/3/2007الدستور 

  
   ولبنان ينفينان وسورياون بين لبمراقبون مدني: تحدةاألمم الم .74

كشفت صحيفة هآرتس النقاب، أمس، عن أن األمم المتحدة اقترحت مؤخراً            19/3/2007 السفير   اوردت
على الحكومة اللبنانية نشر قوة مراقبين مدنية على طول الحدود بين لبنان وسوريا بهدف منـع تهريـب                  

ثمة تقديرات لدى كبار المسؤولين في األمـم المتحـدة بـأن رئـيس          . األسلحة من سوريا الى حزب اهللا     
وحسب كالمهم، فإن هذه الخطوة ال تقتضي موافقـة         . الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ال يعارض الخطة      

وتخطط األمم المتحدة ألن تشمل قوة المراقبين مـوظفين         . دمشق عليها، ألن األمر ال يتعلق بقوة مسلحة       
  .ألمم المتحدة ومنظمات دولية أخرىسابقين في ا

نفى مصدر وزاري لبناني بارز ما ذكرته صحيفة هآرتس االسرائيلية أمس            19/3/2007 الحياة   وذكرت
من أن األمم المتحدة اقترحت على الحكومة اللبنانية نشر مفتشين مدنيين على طـول الحـدود اللبنانيـة                  

ـ وقال  . السورية لمنع تمرير أسلحة الى حزب اهللا        لم نطرح األمر على أحد ولم يطرحه        "الحياة"المصدر ل
  .علينا أحد

  
  وزير العدل يتحدث عن جدار حديدي فاصل بين اللبنانيين .75

مالت المواقف التي عبر عنها امس منتمون الى مختلف الفرقاء اللبنانيين نحو العودة الى السجال               : بيروت
وقد دعا وزير العدل اللبناني شارل رزق       . ا الخالفية التصادمي حول عقد االزمة الراهنة، والسيما القضاي      

ان نكون قد وقعنا في التقـسيم،       "وأعرب امس عن خشيته من      . الى اعادة ترميم الوحدة الوطنية المقسمة     
. ألن من يرى الجدار الحديدي الفاصل في بيروت اليوم يعتبر انه لم يعد هناك لبنان واحد بـل لبنانـان                   

  ."يروهذا امر واقع مؤسف وخط
  19/3/2007الشرق األوسط 

  
  الفيتو األميركي يعطل الحل : حزب اهللا يؤكد على الثلث الضامن .76

 ان العائق الوحيد الذي يقف في وجه اعـالن نتـائج            :رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد       
يأس االميركيون من   الحوار الجاري في لبنان هو عدم توفر الموافقة االميركية، وهذا لن يحصل قبل ان ي              

 افـق  : مـشيرا الـى ان  .امكانية فرض وصايتهم وهيمنتهم على هذا البلد من خالل حكومة وحدة وطنية 
من . الحوار قد وصل الى الطريق النهائي والنقاط قد وضعت على الحروف وبقي ان تحصل االلتزامات              

كـامال فـي موضـوع الثلـث        ان لدى المعارضة وضوحاً تاماً و     : جهته، أكد النائب حسين الحاج حسن     
   .الضامن في حكومة الوحدة الوطنية
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  19/3/2007السفير 
  
  

  بحراًإجراءات أمنية مشددة واليونيفيل تشارك بحصاره : مخيم نهر البارد .77
ـ    "فتح اإلسالم "أفاد الناطق الرسمي باسم     : عمر ابراهيم -البارد  لـم   : أن الحركـة   "السفير" أبو سليم طه، ل

هزة للحوار غير المشروط، وفق ثوابت تضمن حقها في الوجود والتعبير عـن             تتلق أي اتصال وهي جا    
وان ما يحصل من إجراءات أمنية حول المخيم هدفه الضغط على الحركة، التي اعلنـت               . وجهة نظرها 

كما طلـب مـن     . وكان الجيش اللبناني قد وسع إجراءاته األمنية      . منذ اليوم االول براءتها مما نسب إليها      
عدم اإلبحار حتى إشعار آخر، حيث تقوم زوارق حربية تابعة للبحرية اللبنانية بتسيير دوريات              الصيادين  

على طول الشاطئ المقابل للمخيم، في حين شوهدت من مسافة قريبة بارجة حربية تابعة لقوات اليونيفيل                
اإلجراءات قـد   وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة في المخيم ان مثل هذه           .تجوب الشاطئ المقابل للمخيم   

تفاقم من االزمة ولن تساهم في حلحلة القضية، التي يجب أن تعتمد على الوسائل الدبلوماسية والسياسية،                
نظراً لتعقيدات الحل العسكري وتداعيات الحصار على أبناء المخيم، الذين باتوا يشعرون أنهـم جميعـاً                

  . مستهدفون في أمنهم ولقمة عيشهم
  19/3/2007السفير 

  
  مع رايس 67الرباعية العربية تناقش تعديل المبادرة العربية وحدود  .78

كشفت مصادر دبلوماسية عربية في عمان أن اجتماع وزيرة الخارجية األمريكية :  خليل الشوبكي-عمان
دينة أسوان ووزراء خارجية الرباعية العربية، مصر واألردن والسعودية واإلمارات، المقرر عقده في م

 مسائل رئيسية بالنسبة 3 الجاري سيحمل رسالة عربية واضحة إلى اإلدارة األمريكية تتضمن 24في 
 وأضافت المصادر أن أولى الرسائل هي مركزية القضية الفلسطينية والمبادرة .للوضع في المنطقة

ائية قبل انتهاء إدارة الرئيس العربية دون تعديل أو تجزئة، واالتفاق بالحد األدنى على شكل التسوية النه
 وأضافت .67األمريكي جورج بوش بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود 

المصادر أن الجانب العربي سيبلغ رايس أنه يوجد اآلن شريك فلسطيني إلعادة إطالق عملية السالم بعد 
لتي القت ترحيبا إقليميا ودوليا وجاءت كنتاج جهد متفق عليه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ا

عربيا تم عبر اتفاق مكة الذي أتاح تشكيل هذه الحكومة، وعلى اعتبار أن السلطة الوطنية ممثلة برئاستها 
 كما ستتضمن الرسالة العربية لرايس تأكيدات بأن .هي التي تتولى ملف التفاوض بشأن العملية السلمية

ل العربية مازالت ملتزمة بمشروع السالم العربي بدون استثناء، حتى بالنسبة لسوريا التي كافة الدو
 وستبلغ رايس بأن .ستؤكد عبر قمة الرياض تمسكها بمبادرة السالم العربية كأساس للحل في المنطقة

ها مرة القمة العربية ستعلن صراحة التمسك بالمبادرة العربية إلى جانب وضع خطة لتفعيلها وتسويق
أخرى عبر تشكيل لجنة متابعة عربية ستضم األمين العام لجامعة الدول العربية ودوالً مثل األردن 
ومصر والسعودية وفلسطين وعلى األرجح سوريا ولبنان، وهي الدول الموقعة على المبادرة وذات 

ن بعدا إسالميا سيضفي  وتتضمن خطة تفعيل المبادرة إبالغ اإلدارة األمريكية أ.عالقة مباشرة بمضمونها
الدعم عليها عبر دول هامة وفاعلة في منظمة المؤتمر اإلسالمي كباكستان وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، 
وهو نوع من توسيع الضمانات بجدية العالمين العربي واإلسالمي بالسالم وتحقيق األمن واالستقرار في 

نه ال يمكن مواجهة تحديات المنطقة ما لم يتم إحداث  كما سيبلغ الوزراء العرب رايس قناعتهم أ.المنطقة
تقدم على صعيد القضية الفلسطينية، إذ إن أزمات مثل الملف النووي اإليراني والوضع في العراق رغم 
أهميتها فإنه يسهل التوصل إلى حلول لها إذا ما تم إحداث تقدم حقيقي على الصراع المركزي المتمثل 

  .بالقضية الفلسطينية
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  19/3/2007طن السعودية الو
  
  

  اعتقال أبو قتادة الفلسطيني نائب زعيم القاعدة في العراق وبحوزته وثائق .79
 قوة من الجيش العراقي القبض على محمود حمد كامل الماضي الملقب أبو قتادة ألقت: حيدر نجم-بغداد

 ان  أمن بغدادالمتحدث الرسمي باسم خطةاعتبر و. في باب المعظم شمال شرقي بغداد، الفلسطيني
المعتقل قيادي بارز في تنظيم القاعدة وقد عثر بحوزته على أقراص مدمجة ووثائق خاصة بالتنظيم 

وأكد ان الماضي من مواليد . االرهابي، واعترف بارتكابه العديد من الجرائم ضد أبناء الشعب العراقي
 الى انه من الممولين الرئيسيين  ألبوين فلسطينيين في العراق ويسكن حاليا في الرمادي، مشيرا1983
  .للتنظيم

  19/3/2007الشرق األوسط 
  

  الكويت ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية .80
أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية ترحيبه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية : بيت لحم

ن خالص تهاني حكومة الكويت للشعب كما أعرب ع. ووصفها بانها خطوة ايجابية في االتجاه الصحيح
الفلسطيني وقيادته وعن االمل في ان يضع تشكيل الحكومة حدا للعزلة الدولية التي تعاني منها السلطة 
الفلسطينية خاصة منذ ان تولت حركة حماس مقاليد الحكومة بعد فوزها باالغلبية في االنتخابات 

 .التشريعية
  19/3/2007وكالة معا  

  
 ب عمرو موسى عن مراسم تدشين الحكومة الفلسطينّية الجديدةتغّيأسباب  .81

كشفت مصادر عربية أن تغيب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن : رام اهللا-غزة
مراسم إعالن الحكومة الفلسطينية الجديدة في األراضي المحتلة يرجع إلى تلقيه اعتراضات من ليبيا 

در مقربة من موسى قالت إنه إلغى الزيارة تحسباً الفتعال سلطات االحتالل لكن مصا. وسوريا والجزائر
  .اإلسرائيلية مشكلة معه

  19/3/2007األخبار اللبنانية 
     

  "القضية الفلسطينية هي قضية العالم العربي والشعوب العربية:" مبارك .82
بر الرئيس المصري اعت:  محمد علي- سوسن أبوحسين- عمر عبد الرازق - صالح متولي -القاهرة 

حسني مبارك أن القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض أواخر الشهر الجاري تأتي 
إن : "في توقيت دقيق، مؤكدا مشاركته فيها، فيما شدد على أن مبادرة بيروت العربية لم تمت، وقال

". بيع مقدما من دون الوفاء باستحقاقاتهالمشكلة هي سعي إسرائيل لاللتفاف حولها وتحقيق السالم والتط
 - وكان الرئيس مبارك نفى، أمس، جود تنافس بين عدد من العواصم العربية بشأن الملف الفلسطيني

من يروج لهذا الحديث إنما يستهدف الوقيعة بين الدول العربية والزعماء العرب، : "اإلسرائيلي، وقال
هذه الشائعات المغرضة يتم :" وأضاف". ي والشعوب العربيةالقضية الفلسطينية هي قضية العالم العرب

الترويج لها منذ اتفاق مكة بين فتح وحماس، والمروجون لها يتجاهلون حقيقة التشاور والتنسيق المستمر 
بيني وبين خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز والعديد من القادة العرب، كلنا في خندق واحد 

وكشف مبارك عن وجود أطراف دولية تطلب من ". قضايا صعبة ونسعى لنفس الهدفنتعامل مع 
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مشددا على أن المشكلة ليست في المبادرة . الجانب العربي تكثيف الجهود لتسويق المبادرة والترويج لها
  .قاتهالعربية وإنما في سعي إسرائيل لاللتفاف حولها وتحقيق السالم والتطبيع مقدما بدون الوفاء باستحقا

  19/3/2007الشرق األوسط 
  

  موسى يزور السعودية واألردن وسورية لمناقشة عملّية السالم .83
يقوم األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، بجولة عربية اعتبارا من اليوم، :  محمد إبراهيم-القاهر

 وقال . الجاريآذار/  مارس29 و28للتشاور حول الملفات التي ستناقشها قمة الرياض العربية في 
المصدر إن موسى سيناقش خطة التحرك العربي لتنشيط عملية السالم على مختلف المسارات استنادا إلى 
مبادرة السالم وحشد الدعم العربي للحكومة الفلسطينية الجديدة ومساعدتها في الحصول على دعم دولي 

اعلة ورفع الحصار المفروض على سواء على المستويين السياسي واالنساني من االطراف الدولية الف
  .الشعب الفلسطيني

  19/3/2007الرأي العام الكويتية 
  

  الدعم االردني والبحريني للسلطة الوطنية الفلسطينّية .84
اتفق ملكا األردن والبحرين عبداهللا الثاني والشيخ حمد بن عيسى آل :  عمان منتصر رحمي-القاهرة

لى الزخم الحالي للتحركات الهادفة إلعادة إطالق العملية خليفة على ضرورة تكثيف الجهود لإلبقاء ع
كما عبرا عن . السلمية وايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النزاع في المنطقة

دعم األردن والبحرين للسلطة الوطنية الفلسطينية في مساعيها الرامية إلى إعادة بناء المؤسسات 
 القامة الدولة الفلسطينية، معربين عن األمل بأن يكون تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية التي تمهد

الوطنية خطوة هامة على طريق رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتمكين الجانب الفلسطيني من ان 
  . يكون شريكا قويا وفاعال في عملية السالم

  19/3/2007الشرق القطرية 
  

  الفلسطينّيةردود الفعل العربّية على الحكومة  .85
تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بإعالن حكومة الوحدة، والداعية الى :  رائد الفي-غزة

أعربت سوريا عن دعمها لحكومة الوحدة الفلسطينية، . رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني
مين العام لمنظمة المؤتمر كذلك أكد األ. ودعت المجتمع الدولي لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

وفي القاهرة أعرب رئيس . اإلسالمي أكمل الدين احسان اوغلو دعم المنظمة للحكومة الفلسطينية الجديدة
البرلمان العربي محمد جاسم الصقر عن تمنياته بنجاح الحكومة الفلسطينية الجديدة، ودعا المجتمع الدولي 

كما وجه .  والوزراء المعتقلين في سجون االحتاللالى الضغط على اسرائيل إلطالق سراح النواب
المرشد العام لجماعة االخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف رسالة الى الرئيس الفلسطيني 
ورئيس الوزراء وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مشيدا بإعالن حكومة الوحدة 

  .لصف الفلسطينيباعتبارها ترجمة صادقة لنبذ الفتنة وتوحيد ا
  19/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  فلسطينيو سوريا يرحبون بالحكومة ويراهنون على المستقبل .86

رحب الفلسطينيون في سوريا باإلعالن عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية :  محمد الخضر-دمشق
في . نظمة التحريروأملوا أن تشكل بداية لحل القضايا الضاغطة على الفلسطينيين وإصالح م. الفلسطينية

المقابل فضلت بعض الفصائل التريث في الحكم على أداء الحكومة وأبدت أخرى تحفظاتها عما ورد في 



  

  

 
 

  

            36 ص                                    665:                                 العدد19/3/2007 اإلثنين: التاريخ

ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبوأحمد . خطاب رئيسها إسماعيل هنية
وجه لرئيس الحكومة، وباالتفاق فؤاد أن الجبهة لها وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بكتاب التكليف الم

الثنائي بين حركتي فتح وحماس وخاصة البند المتعلق باحترام االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير 
الدكتور فضل شرور، أن -القيادة العامة-بدوره قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية. وإسرائيل

ى رفع الحصار الظالم عن أشقائه في الداخل، مع الشارع الفلسطيني في سوريا يؤيد كل عمل يؤدي إل
األخذ بعين االعتبار أن القضية الفلسطينية ليست قضية خبز وتحويل أموال بل هي قضية مقاومة 

  . المغتصب االستيطاني
   19/3/2007الجزيرة نت  

  
 الشابة تطلق صندوق التعليم الفلسطينيالعربية القيادات منظمة  .87

 التي ستعمل 2008-2007رت منظمة القيادات العربية الشابة استراتيجيتها لعام أق:  جمال المجايدة-دبي
على تطبيق البرامج والمبادرات التي تم تحديدها خالل العام المنصرم، جاء ذلك خالل اجتماع عقدته 
المنظمة، امس، في دبي بحضور كل من سـعيد المنتفق، رئيس مجلس اإلدارة، وأعضاء مجلس 

وأطلق فرع فلسطين برئاسة الدكتور عبدالمالك . انب رؤساء الفروع في الدول العربيةاإلدارة، إلى ج
  . ماليين دوالر10الجابر صندوق التعليم الفلسطيني برأس مال 

 19/3/2007 عكاظ 
  

 حكومة الفلسطينية الجديدةالسويد والدنمارك ترحبان بال .88
فـي إطـار    " تصريح لالذاعة الـسويدية      قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد في      :  د ب ا   -عواصم  

االتحاد االوروبي، سوف نعكف على تقييم هذا الوضع بعناية، بيد أنه ليس ثمة شك في أن هذه الخطـوة                   
كما قال وزير الخارجية الدنماركي بير شتيج مـوللر         ". تشكل انفراجا باتجاه شيء يمكن أن يكون إيجابيا       

بيـد أنـه   . بوسعنا االعتراف بأن ثمة تقدما قد حـدث      ": ريتساو"في تصريحات لوكالة االنباء الدنماركية      
وأضاف موللر ان بـالده مـستعدة الجـراء         ". يتعين علينا إيضاح أن هذا التقدم لم يكن كبيرا بما يكفي          

اتصاالت مع أعضاء الحكومة الفلسطينية ممن ال تربطهم عالقات بحركة حماس، مشيرا إلى أنـه مـن                 
مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر وزارات ال يتولى رئاستها أعضاء من           الممكن أن ترسل كوبنهاجن     

  .حركة حماس
  19/3/2007الدستور 

  
 بريطانيا ستحكم على الحكومة الفلسطينية من خالل أفعالها: بيكيت .89

أرحـب بـالجهود    ": "األيام"اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت في بيان وصل          : القدس
تي يبذلها الرئيس عباس من أجل المصالحة داخل البيت الفلسطيني، والتي أدت إلى االتفـاق               المستمرة ال 

سوف نحكم على هذه الحكومة من خالل مجموعة المبادئ         "واضافت  ". حول تشكيل حكومة وحدة وطنية    
 وكما سبق وأوضحت بريطانيا،   . التي ستطرحها وما ستقوم به من أفعال وسوف نتعاطى معها وفقا لذلك           

لطالما بقينا على استعداد على الدوام ألن نتعاون مع حكومة تقوم على المبادئ التـي حـددتها اللجنـة                   
كما أننا سنواصل دعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار دعمه ماليا من خـالل اآلليـة                 . الرباعية

ء اإلسـرائيلي أولمـرت     كما أرحب بالحوار الدائر بين كل من رئيس الـوزرا         "وتابعت  ". الدولية المؤقتة 
وآمل في أن تدعم حكومة الوحدة الوطنية الرئيس عباس فـي دفـع عمليـة               . والرئيس الفلسطيني عباس  

  ".السالم قدما ألنها لن تتقدم إال من خالل الحوار البناء
  19/3/2007األيام الفلسطينية 
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  رايس تبحث مع شتاينماير وسوالنا مسألة التعامل مع الحكومة الفلسطينية .90

يكثف االتحاد األوروبي مساعيه الهادفة إلى التعامل اإليجـابي مـع الحكومـة             :  محمد دلبح  -واشنطن  
الفلسطينية الجديدة برئاسة اسماعيل هنية، فيما قالت مصادر دبلوماسـية مطلعـة إن وزيـر الخارجيـة                 

ر سوالنا سـيجريان    األلماني فرانك فالتر شتاينماير ومنسق الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي خافي          
محادثات، اليوم االثنين، مع وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس تتركز على موضـوع حكومـة الوحـدة                
الفلسطينية وإيران إلى جانب موضوع برنامج الدرع الصاروخي الذي تعتزم الواليات المتحدة نشره في              

  .جمهورية التشيك وبولندا
  19/3/2007الدستور 

  
  الوحدة الوطنية وتؤكد على أهمية تطبيع العالقات معهافنلندا ترحب بحكومة  .91

 رحبت فنلندا اليوم، بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقال آركي تيوميويا ،            :فلسطين برس  -هلسنكي
إن من المهم البدء في تطبيع العالقات مـع هـذه           : وزير خارجية فنلندا في تصريح صحفي في هلسنكي       

وأضاف أن الشروط التي     . برنامجها وأفعالها وذلك لرفع الحظر المفروض عليها       الحكومة بعد التأكّد من   
وضعت مازالت قائمة وأن فنلندا ستراقب عن كثب أفعال هذه الحكومة ووزرائهـا وإذا الحظنـا عـدم                  

  .االلتزام باالتفاقيات التي وقعت أو شيئاً يتعلق بنبذ العنف فسنتصرف وفقاً لذلك
  19/3/2007عين على فلسطين 

  
 اليابان واألونروا توقعان اتفاقية منحة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين .92

 مليون دوالر لدعم برنامج المـساعدات       2،4 وقعت في السفارة اليابانية، اليوم، اتفاقية منحة بقيمة          :عمان
ت الخمـس   في مناطق العمليـا   ) األونروا(الغذائية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         

ووقع اتفاقية المنحة التي سـيتم تخصيـصها        . وهي األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة       
لشراء مواد غذائية وتوزيعها على الالجئين في هذه المناطق المفوض العام لوكالة الغوث السيدة كـارين                

  . أبو زيد والسفير الياباني شيجينو كاتو
   18/3/2007ا وكالة االنباء االردنية بتر

   
  يؤكـد استمرار بقائه في قطاع غزة لخدمة الالجئينمدير عمليات األونروا .93

إنه سيواصل البقاء فـي غـزة لخدمـة         : قال مدير عمليات األونروا بغزة جون جينج      : كتب حسن جبر  
اولة وطالب جينج، خالل تظاهرة حاشدة استنكاراً لـمح      . الالجئين رغم االعتداء الذي تعرض له قبل أيام       

، "األونـروا "اغتياله جرت أمس داخل مقر الـمكتب اإلقليمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين             
نحن نحتـاج إلـى األمـن       : وقال. الحكومة بأن تجعل أولى أولوياتها السيطرة وحفظ األمن واالستقرار        

اولة اغتياله نهايـة األعمـال      واألمان والسالم حتى نتمكن من القيام بعملنا، معرباً عن أمله أن تكون مح            
  . الشريرة

  19/3/2007األيام الفلسطينية 
  

   فلسطينيا على حدود العراقئاً الج380سوربري حضت دمشق على إيجاد حل مؤقت لـ .94
 أن ايلين سوربري مساعدة وزير الخارجية األميركية لشؤون السكان          ،أمس كشفت مصادر ديبلومساسية،  

 الجئاً فلسطينياً عالقين منذ أشـهر علـى         380لحوالي  " حل مؤقت  "حضت الحكومة السورية على إيجاد    
صعوبة التجاوب مع المطلب السوري بالضغط علـى إسـرايل فـي            " العراقية بسبب    -الحدود السورية   
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، قبل أن تعرض تقديم مساعدات إلى الحكومة السورية، من أجـل تحـسين أوضـاعهم،                "الوقت الحالي 
   .ون إلى الفئات األكثر هشاشةوخصوصاً أن معظم الالجئين ينتم

وقالت المصادر الديبلوماسية ذاتها إن سوربري بحثت مع مسؤولي المفوضية السامية لشوؤن الالجئـين              
في إعادة توطين سبعة آالف مع إعطاء األولوية للفئات األكثر تعرضاً من أولئك الموجـودين فـي دول                  

  .جوار العراق
  19/3/2007الحياة 

  
  توسطي يدعو الى عقد ندوة دولية عن االرهابالبرلمان االوروم .95

لدورة الثالثة للمجلس البرلماني االورومتوسطي الى عقد ندوة دولية باشراف االمم المتحدة            ا دعت: تونس
 لتيسير اقامة حوار مسؤول من اجل وضع قاسم مـشترك           ،الصدار مدونة سلوك دولية لمكافحة االرهاب     

وع االرهاب وحوار الحضارات جدول أعمال المجلـس الـذي          تصدر موض قد  و .لمكافحة هذه الظاهرة  
عبـر المجلـس عـن دعمـه         إلى ذلك فقـد      .استمرت يومي الجمعة والسبت بضاحية قمرت التونسية      

 يتطلب االستمرار في تأمين المساهمة االنسانية بالتعاون مع المجتمع          همان وضع وأعتبر   ،سللفلسطينيين
 .الدولي

  18/3/2007رويترز 
  

 أكثر الحروب االمريكية كلفة اقغزو العر .96
سبيلها لتكون اكثر الحروب    في   ان حرب العراق     ،اكد خبراء اقتصاديون وعسكريون   :  وكاالت -عواصم  

باتجاه بلـوغ تريليـون     ، وهي    مليار دوالر  500حتى اآلن   حيث أنها بلغت    االمريكية كلفة في التاريخ،     
  .2008استمرت الحرب حتى العام ما دوالر اذا 

  19/3/2007ج اإلماراتية الخلي
  

  نكبة جديدة.. فلسطينيو العراق: تقرير .97
  ايلي هيدموس

انـه القـوت اليـومي      ... قتل، قصف، خطف، تنكيل، تهجير، تعذيب، اعتقال، نهب، تمثيـل بالجثـث           
للفلسطينيين، لكن ليس في األراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما في العراق حيث يعيشون جحيمـا يوميـا                

" طابور خـامس  "دة، تقودها الميليشيات المسلحة وقوات االحتالل االميركي، وذلك بحجة أنهم           جدي" نكبة"و
  . للنظام السابق

 2003, ألفا فـي العـام     34 ألفا، بعدما كان     22 و 15ويتراوح عدد الالجئين الفلسطينيين في العراق بين        
 22ين فـي سـامراء فـي        ويتعرض هؤالء، وخصوصا منذ تفجير مرقد اإلمام      . يقيم معظمهم في بغداد   

 من العام الماضي، لحملة قتل وخطف وتنكيل وتهجير وتعذيب واعتقال ونهـب، وقـصف              فبراير/ شباط
لمجمعاتهم السكنية في بغداد بقذائف الهاون بشكل شبه يومي، باإلضافة إلى التهديدات والبيانـات التـي                

  . تحذرهم من خطورة بقائهم في العراق
حي البلديات، أكبر تجمع للفلسطينيين في بغداد، إلى أكبر مأوى لهم هرباً مما             وتحول مقر نادي حيفا في      

  .  فلسطينيا منذ الغزو550يتعرضون له، ما أدى إلى مقتل حوالى 
التجمعات الفلسطينية حوصرت وأغلقـت     "في بغداد ان    " اللجان الشعبية "يقول محمد عبد الواحد من قادة       

عنا من العمل والدراسة وفقد طالبنا حقهم في التعليم الجـامعي           وفرض علينا حظر تجول غير معلن ومن      
وفي المدارس، وتنعدم كل مقومات الحياة فقطعت الكهرباء والمياه عنا وهناك نقص دائـم فـي المـواد                  

  ". التموينية والطبية
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ظـام  للن" طابورا خامسا "و" فلسطينيي صدام "وتستند حملة التحريض هذه ضد الفلسطينيين، إلى اعتبارهم         
السابق، في وقت تم فيه إلغاء إقامتهم الدائمة، ووقف إصدار وثائق السفر الخاصة بهم، وإيقاف إصـدار                 

وهذه الحرب غير المعلنة على الفلسطينيين من القوة بحيث عجزت فتوى           . بطاقة الهوية األمنية خاصتهم   
لي السيستاني تمنع التعرض    شرعية أصدرها المرجع الشيعي األعلى في العراق آية اهللا العظمى السيد ع           

  . لهم وتطالب بحماية أرواحهم وممتلكاتهم، عن وقف مأساتهم
ودفع ذلك اآلالف منهم إلى مغادرة العراق إلى الحدود السورية واألردنية حيث ال يزال يعـيش المئـات                  

العراقيـة  على الحدود   " الوليد"داخل الحدود السورية و   " التنف"منهم في ظروف غير إنسانية في مخيمات        
على الحدود العراقية األردنية، في انتظار حل لقضيتهم، رجالهم بال عمل، وأطفالهم            " الروشيد"السورية و 

وقال القائم باألعمال الفلسطيني فـي      ... .للعام الثاني على التوالي بال دراسة أو تعليم وبال رعاية صحية          
" ال مياه للشرب أو دواء    "حيث  " الة مزرية يعيشون في خيم في ح    "بغداد هالل القاصوص ان الفلسطينيين      

  ". أطفالهم تركوا مدارسهم وسيكونون جيال غير متعلم في المستقبل"مضيفا ان 
ينحدر الفلسطينيون الموجودون في العراق من قرى مثلث الكرمـل، قـضاء            ... كيف أتوا إلى العراق؟   

راقي الذي قاتل العصابات الصهيونية     حيفا، والقرى المحيطة بها، والتي كانت قد تواصلت مع الجيش الع          
 وبعد سقوط مثلث الكرمل، نزح سكانه وبعض        1948في مثلث جنين، طولكرم ونابلس، في حرب العام         

  ". فوج الكرمل الفلسطيني"سكان القرى المحيطة باتجاه جنين حيث شكّل الجيش العراقي 
عراق األمير عبد اإللـه والملكـة       وبعدما استولى الجيش العراقي على جنين، زار الوصي على عرش ال          

وإذ رأى االثنان بأم العـين الوضـع البـائس للفلـسطينيين            . عالية المدينة لتفقد وحدات الجيش العراقي     
المهجرين من قرى مثلث الكرمل، أمرت الملكة عالية واألمير عبد اإلله بأن يتم نقلهم ليحلوا ضيوفاً فـي                

  .  بواسطة آليات الجيش العراقي عبر األردن1948م  من العاأغسطس/ العراق، وهو ما تم في آب
 قام وزير الشؤون االجتماعية والعمل العراقي آنـذاك أحمـد الحبـوبي بزيـارة               1967بعد حرب العام    

للمالجئ التي يسكنها الفلسطينيون، وهاله البؤس الذي يعيشه هؤالء، فبعث برسالة إلى الحكومة قال فيها               
  ". بقبور يسكنها أحياءال أبالغ لو شبهت المالجئ "

 عـن  202ومن الناحية القانونية، بقي وضع الفلسطينيين ضبابياً قابالً للتأويل حتى صدور القرار الـرقم       
يعامل الفلسطيني المقـيم إقامـة      " ونص على انه     2001 من العام    سبتمبر/ مجلس قيادة الثورة في أيلول    

لواجبات باستثناء الحق في الحصول على الجنـسية        دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق وا        
  ". العراقية

 لم يطرأ أي تغيير ملموس على وضع الفلسطينيين في العـراق            2003 إبريل/ مع سقوط بغداد في نيسان    
وفي فترة حكومة أياد عالوي الذي أكد للسفارة الفلسطينية في بغداد التزامـه             " مجلس الحكم "خالل حقبة   

 إال أن األمور تدهورت في فترة حكومة إبراهيم الجعفري، حيث بـدأت             2001للعام   202بالقرار الرقم   
حملة تحريض منظمة ضد الوجود الفلسطيني في العراق عموماً وبغداد خصوصاً شاركت فيها أطـراف               

  . ووسائل إعالمية حكومية، وبدأ منها مسلسل العذاب المستمر مع حكومة نوري المالكي
الفلسطينيون فـي العـراق، أن      ،   سخنيني قبل أكثر من ثالثة عقود، بعنوان       وترى دراسة وضعها عصام   

الخطاب السياسي المعلن في بغداد منذ أربعين عاماً، موال بالمطلق للقضية الفلسطينية وداعـم للـشعب                
أما في الواقع فتتزاحم مقيدات الفلسطيني في       . الفلسطيني بشكل يمكن معه تصور العراق جنة للفلسطينيين       

ويشبه العامل الفلسطيني األجنبـي فـي سـلبياته ويعامـل           . عمل والسكن والسفر والتمييز في المعاملة     ال
بل ال يحق للفلسطيني سوى السفر مرة واحدة فـي العـام خـارج              . كالعراقي في كل ما تظلمه به الدولة      

شكلة األساسـية   ويستنتج سخنيني في دراسته أن الم     .. .العراق، وليس له الحق في صندوق توفير البريد       
          القضية الفلسطينية كانت سلعة من سـلع اإلعـالم         "في التعامل مع الملف الفلسطيني في العراق، هي أن

  ". وبالتالي، كانت جملة القوانين حبراً على ورق. الرسمي استعملها النظام لغاياته الخاصة
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لسطينيين في العراق استُخدموا،    ويرى بعض المحللين أن الالجئين الف     ... توطين الفلسطينيين في العراق؟   
 ورقة في الخالفات السياسية بين األطراف العراقية، والدليل إلى ذلك الحملة            1948منذ مجيئهم في العام     

 بعد إشاعة أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعد بتوطينهم في            2000التي شنت ضدهم في العام      
ما ال يمكن دحضه، هـو ان المـشروع االسـتيطاني            .مدينة كركوك، في مقابل رفع الحصار عن بالده       
، لم يكّل عن الترويج لتوطين الفلـسطينيين        "الترانسفير"الصهيوني في فلسطين، المرتبط تاريخيا بمفهوم       

  . في العراق
فقد اقترح الداعية الروسي الصهيوني جوشوا بوخميل، أمام لجنة فلسطين التابعة للمـؤتمر الـصهيوني               

 مشروعا لترحيل عرب فلسطين إلى شـمالي        1911 في مدينة بال السويسرية في العام        العاشر الذي عقد  
  . سوريا والعراق

 بعث ديفيد بن غوريون بمذكرة إلـى اجتمـاع لجنـة األعمـال              1937 ديسمبر/  كانون األول  17وفي  
ي مقابل  سنعرض على العراق عشرة ماليين جنيه فلسطيني ف       "الصهيونية المنعقد في بريطانيا، جاء فيها       

وفي محاولة للحصول على مساعدة ماديـة        ".إعادة توطين مئة ألف عائلة عربية من فلسطين في العراق         
لتنفيذ مخططهم، قدم اليهود إلى الممثل الشخصي للرئيس األميركي الراحل ثيودور روزفلـت الجنـرال               

وكشفت وثائق   .العراق خطة لترحيل الفلسطينيين إلى      1943باتريك هيرلي، حين زار فلسطين في العام        
لوزارة الخارجية البريطانية رفعت عنها السرية في العام  ان وزارة الخارجية البريطانية أعـدت، فـي                 

 تقريرا مفصالً عن مشكلة الالجئين الفلسطينيين، تضمن عددا مـن مـشاريع             1955 يناير/ كانون الثاني 
  . التوطين، خصوصا في العراق
/  تشرين األول  22اء لقائه رئيس الوزراء الفرنسي الراحل غي موليه في          وكان بن غوريون قد أشار، أثن     

 إلى ان مساحة العراق وثروته النفطية وبعده عن حدود إسرائيل، يـسمح لـه بـسهولة                 1956 أوكتوبر
وفي التسعينيات، طرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسـبق بنيـامين          . باستيعاب مليوني الجئ فلسطيني   

  . وزير الدفاع اسحق موردخاي، العراقي األصل، فكرة إحياء مشروع بن غوريوننتنياهو، بواسطة 
  19/3/2007السفير 

  
  مستوطنو الخليل بين معادالت األقلية والغالبية:  تقرير .98

  مأمون كيوان     
تأتي مدينة الخليل في المرتبة الثانية بعد القدس من حيث التهويد ومصادرة األراضي وفـرض الطـابع                 

وتتركز عملية التهويد في شكل خاص في البلدة القديمة التي يقع فيها الحرم اإلبراهيمـي               . عليهااليهودي  
  . الشريف، وفي شمال المدينة حيث مستوطنة كريات أربع، أهم مستوطنات الضفة الغربية

ـ    مستوطن بمن فهـم طـالب المعهـد الـديني،     600ويقدر عدد اليهود الذين يقيمون في البلدة القديمة ب
ويتميز هؤالء . يتمركزون في البؤر االستيطانية وأهمها أبراهام بينينو وتل الرميدة والدبوية وبيت هداسا         و

المستوطنون بمغاالتهم بالتطرف وتشددهم، ويطلق على جزء منهم التائبون أي الذين كـانوا منحـرفين               
وأحد زعمائهم  . رة محكوميتهم ومجرمين ثم تابوا وفضلوا العيش في البلدة القديمة طلباً للغفران وخفض فت           

 سنوات المجزرة المعروفة باسم الحرم اإلبراهيمـي حيـث          10هو باروخ غولدشتاين الذي ارتكب قبل       
 39أطلق الرصاص بكثافة على المصلين وهم سجد في صالة الفجر خالل شهر رمضان المبارك فقتـل                 

متعددة من العذابات والمعانـاة مـن       ويتعرض أهالي البلدة القديمة في الخليل الى صنوف         . شخصاً منهم 
ضرب وقتل وشتائم وقذف البيوت بالحجارة وتكسير مرايا الحمامات الشمسية المنتـشرة علـى أسـطح                

وكذلك، يتعرض األطفال الذاهبون الى مدارسهم والعائدين منهـا         . المنازل وإلقاء القاذورات داخل البيوت    
وهـذا مـا دعـا    . بالضرب والشتائم وإلقـاء الحجـارة  الى االعتداء، إذ يتعرض فتيان المستوطنين لهم   

شخصيات وفعاليات المدينة قبل أسابيع الى عقد مؤتمر عام في البلدة القديمة في مقـر دائـرة األوقـاف                  
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ودعوة العائالت التي غادرت بسبب هذه الممارسات الى العودة وكذلك أصحاب محال شـارع الـشهداء                
علمـاً أن  .  وترميم البيوت والمحال كافة التي تحتـاج الـى ذلـك   إلعادة فتح محالهم مع التعهد بإصالح 

الحكومة األميركية كانت قد رممت هذا الشارع إال أن المستوطنين خربوه وحرقوا عـدداً مـن المحـال              
ودعوا كذلك المواطنين من كل الضواحي والقرى المجاورة الى المجيء الى البلدة القديمـة              . والبيوت فيه 

  .ة الجمعةللتسوق وتأدية صال
، ثم صادر الجيش اإلسرائيلي أرضاً شرقها       1968بدأت المحاولة األولى لالستيطان في مدينة الخليل عام         

 احتلت مجموعة من المـستوطنين مبنـى        1979في عام   . 1972وأقام عليها مستوطنة كريات أربع عام       
ة بن المنقـذ االبتدائيـة       طالب مدرسة اسام   1982وطرد المستوطنون في عام     . الدبويا واستوطنت فيها  

 مبنى في البلدة القديمة خلـف       12 هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي      1983وفي عام   . واستوطنوا داخلها 
وبدأت الحكومة اإلسـرائيلية فـي عـام        . سوق الخضار وأقامت تجمعاً استيطانياً يهودياً في ذلك الموقع        

. ستوطنة كريات أربع وشرق مدينة الخليـل      الى الشمال من م   " جفعات خارصينا " إقامة مستوطنة    1983
ووضـع  . على الحـد الجنـوبي لمدينـة الخليـل        " بيت حاجاي " إقامة مستوطنة    1984وبدأت في عام    

 أيضاً مجموعة من البيوت المتنقلة الجاهزة في موقع تـل الرميـدة فـوق               1984المستوطنون في العام    
  .الموقع األثري وأقاموا فيها
 مساعدة المستوطنين وتوفير الحماية لهم في جميع مراحل توسـيع االسـتيطان        وتولى الجيش اإلسرائيلي  

 طالب في   200 مستوطن إضافة الى     200ويبلغ عدد المستوطنين حالياً في المدينة       . اليهودي داخل الخليل  
  . جندي اسرائيلي1200المدرسة التلمودية في مدرسة أسامة بن المنقذ، يحرسهم حوالى 

هوداً مكثفة لالستيالء على بيوت البلدة القديمة ويتزامن ذلك مع االسـتيالء علـى              ويبذل المستوطنون ج  
ويسعى اإلسرائيليون الى إيجاد مدينة يهودية في البلدة القديمـة          . البيوت التي تقع في محيط كريات أربع      

عربية، ومستوطنة كريات أربع وضم الطريق التي تصل بينهما وتحويل مدينة الخليل الى مدينتين واحدة               
  .وأخرى يهودية

والمشكلة الحقيقية التي تعانيها بلدة الخليل القديمة منذ سنوات هي إغالق سوق الخـضراوات المركـزي                
وإغالق مداخله وأزقته ببوابات حديد وضعها االسرائيليون بعـد مذبحـة غولدشـتاين للحفـاظ علـى                 

سـبق إسـحق رابـين تعهـد لـدى          وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األ    . المستوطنين من عمليات الثأر   
األميركيين وجهات دولية أخرى بأن يعاد افتتاح السوق والشوارع الفرعية في مـدة وجيـزة ال تتعـدى                  

وتمتنع الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الزمن عن تنفيذ تعهد رابين وهذا مما شـجع المـستوطنين                . الشهور
وكان آخـر مـا     . لى معهد ديني ومساكن لطالبه    على أن يعتدوا على عدد من المحال المغلقة وتحويلها ا         

استولى عليه المستوطنون من األمالك العربية واإلسالمية قبل أيام هو مسجد األقباط الذي اقتحمه عـدد                
من المستوطنين وحطموا محتوياته علماً أنهم قد حاولوا االستيالء عليه مرات عدة ويخشى مـن هدمـه                 

  .وضمه الى بؤرة الدبوية
 ليبرمان رئيس مجلس ييشع وهو أكبر منظمة تمثل المستوطنين، طلب من سـكان الخليـل                وكان بنتزي 

أعمال الشغب جعلت الشعب اإلسرائيلي يفقد تعاطفه مـع المـستوطنين           "إخراج المحتجين منها، وقال إن      
ونهى ليبرمان المستوطنين عن قذف الـشرطة بالحجـارة         . وغطى على القضايا المشروعة، وهذه مأساة     

  ". يشبهون بالفلسطينيينلئال"
من األفضل لنـا أن نجـذر القـرار         "فاعتبر ان   " يديعوت أحرونوت "أما يارون لندن الكاتب في صحيفة       

التاريخي في أنه في حرب االنبعاث بدأ تقويم جديد، ومنها فصاعداً كل ما يوجد غربي الخط األخـضر                  
تنتاج هو أن السوق اليهودي في الخليل هو        االس. هو ملك اسرائيل، وكل ما يوجد شرقيه ملك الفلسطينيين        

 الذين سنوقظهم من قبورهم     1929قتلى العام   . فلسطيني، بالضبط مثلما هو سوق الخردة في يافا إسرائيل        
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في الخليل سيوقظون الموتى العرب، الذين ذبحناهم في حرب التحرير، وهؤالء لن يرووا القصة التـي                 
  ".نستطيب روايتها ألنفسنا

، الى اعتبار قضية إخالء المـستوطنات فـي         "سالم اآلن "ا ياريف أوبنهايمر، أمين سر حركة       أخيراً، دع 
 600ولم يعـد إجـالء      .  عقائدية، تخترق المجتمع اإلسرائيلي كله     –قضية سياسية   "الضفة قبل كل شيء     

ضع حداً  لذلك إجالء المستوطنين عن الخليل قرار أخالقي قبل كل شيء، يأتي لي           . مستوطن قراراً سياسياً  
ولهذا ال مناص من قول الحقيقـة، وأن        . للشغب ولإلضرار بعشرات آالف العرب الذين يسكنون المدينة       

  ".نطلب مرة بعد أخرى إجالء المستوطنين عن قلب الخليل
يطالب بتنفيـذ   "ان اليسار اإلسرائيلي المتطرف     " إن شئتم "في المقابل، اعتبر رونين شوفال، رئيس حركة        

وبزعم اليسار المتطرف، عندما يكون هناك وضع تتواجد فيه أقلية          . ة عرقية ليهود الخليل   إبعاد على خلفي  
داخل أكثرية، فإنه من أجل تقليص االستفزاز، يجب تقليص االحتكاك، وإخـراج األقليـة مـن داخـل                  

  ".األكثرية، وذلك ألن األقلية مغروسة في األكثرية مثل العظمة في الحلق
وتوقـف  . ألنه منذ األزل كان هناك يهود في الخليـل        "لفكرة السخيفة، وذلك    ووصف دعوة اوبنهايمر با   

. 400 يهودياً وأصيب نحو     67 والتي قتل فيها     1929االستيطان فيها عندما قام العرب بالمذبحة في العام         
  ".وبالمناسبة، فقد حرصوا على اغتصاب النساء قبل قتلهن. فمن لم يتمكن من الفرار قتل

ال ينبغي إبعاد األقلية اليهوديـة التـي        : "لمشكلة فقدان التوازن في الخليل بالتالي     " لشوفاليا"ويتمثل الحل   
تعيش في الخليل بسبب استفزازات غبية كهذه أو تلك، وال ينبغي إبعاد األقلية العربية بسبب قتل فظيـع                  

  ".أو تشطيرها) المدينة(أي استمرار الحالة الراهنة وصوالً في نهاية المطاف الى تقسيمها . كهذا أو ذاك
  18/3/2007الحياة 

  
    لحظة فلسطينية تاريخية... إعالن حكومة الوحدة .99

     خالد الحروب
انعطافة مفصلية في تاريخ النضال الفلسطيني في       , وبكل المعايير , إعالن حكومة الوحدة الفلسطينية يمثل    

إنها المرة األولى التي تتوافق فيها      . سطينيوتحوالً جوهرياً في طبيعة النظام السياسي الفل      , العقود األخيرة 
وتلتقي بنـاء  , القوى الفلسطينية على تحالف جبهوي من دون سيطرة مطلقة لتيار رئيسي على بقية القوى    

أو الـضغوطات   , ولـيس سياسـات المحاصـصات المـسبقة       , على معطيات موضوعية أفرزها الواقع    
تحديـداً  " حماس"و" فتح"المرة األولى التي تتوافق فيها      وهي  . المفروضة من قبل قيادة كارزمية أو أبوية      

  . فيلتئم الوطني واإلسالمي على صعيد واحد, وعبر مخاض عسير على برنامج سياسي مشترك
رغم أن التحـديات  , األمل كبير بأن تتعمق وتترسخ التوافقات واألرضيات التي قامت عليها هذه الحكومة         

داخلياً سيكون التحدي األبرز هو ضمان استمرار الحكومة        .  وخارجية داخلية, التي تواجهها ستكون هائلة   
ويتمثل التحدي الثاني في الوضع األمنـي وضـبط         , وتسييرها بشكل متناغم لتعمل على تحقيق برنامجها      

إيقاع التهدئة بشكل جماعي يقطع على إسرائيل توفير أي مسوغ يمكن أن تستخدمه لمواصـلة سياسـتها                 
" الجبهة الـشعبية  "كان من المؤمل داخلياً أن تنضوي       .  وبالتالي يزيد من كشفها دولياً     ,العسكرية الباطشة 

وال تبقيان خارجه بقرار هو أقرب إلى المزايدة الحزبيـة          , تحت سقف حكومة الوحدة   " الجهاد اإلسالمي "و
  . منه إلى االنصياع لمنطق المصلحة الوطنية العليا

مة ليس فك الحصار االقتصادي الظالم على الشعب الفلـسطيني          سيكون المطلوب من هذه الحكو    , خارجياً
بل والمبادرة بإطالق هجوم دبلوماسي موسع وعلى مستوى دولي ضد إسرائيل، وبهدف انتـزاع        , فحسب

وتفكيـك  , جدول المهمات الوطنية الملح يتضمن وقف وإزالـة الجـدار العنـصري           . الحقوق الفلسطينية 
وذلك كله في سياق سابق أو مواٍز إلقامـة دولـة           , ووقف تهويد القدس  , المستوطنات في الضفة الغربية   

الموقف الفلسطيني اآلن وكما هو معبـر عنـه فـي برنـامج             . فلسطينية مستقلة ومتواصلة وذات سيادة    
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الحكومة ورسالة التكليف يمتاز بقوة ومتانة تؤهالنه لإلمساك بزمام المبادرة إقليمياً ودولياً فيمـا يتعلـق                
" منظمة التحرير الفلسطينية  "ومع إعالن احترام االتفاقات السابقة التي وقعتها        . اع مع إسرائيل  بملف الصر 

وتأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على مبدأ الدولة الفلسطينية في الضفة الغربيـة وقطـاع                
ـ         (غزة   ـ  " حماس"وتأكيدات مماثلة لذلك من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل ال يظـل   ) ارجفي الخ

كما ال يـستطيع أي طـرف مـن         . مسوغ ألي كان لمواصلة مطالبة الفلسطينيين بتحقيق شروط إضافية        
من اآلن فصاعداً تأليب جهة فلسطينية على جهة أخرى عن طريـق            , أميركا أو أوروبا تحديداً   , األطراف

روط مستحيلة من قبيل    في السابق كان تُفرض على السلطة الفلسطينية ش       . فرض اشتراطات أمنية محددة   
. لم تستطع أي سلطة تحقيق ذلك الـشرط       . نزع سالح المقاومة كشرط لالستمرار في أي عملية تفاوض        

وعلى الموقف الفلسطيني أيضاً أن يـستثمر وحـدة    . صارتا في كرسي الحكومة   " السلطة والمقاومة "اآلن  
ظة الفلسطينية الجامعة هي اللحظة     الصف والبرنامج ليخاطب قوى إقليمية ودولية من منطق أن هذه اللح          

ال مجموعة مواقف استقطابية يذري أحـدها       , الوحيدة التي يمكن فيها للفلسطينيين أن يقدموا موقفاً موحداً        
  . اآلخر خالل التمترس في مسارات متعاكسة

ق من قبـل    وعلى الموقف الفلسطيني الموحد أن يستثمر مناخاً إقليمياً مواتياً أحد عناصره المؤثرة التساب            
وأحـد عناصـره    . قوى إقليمية متنافسة، لكسب ود الفلسطينيين بهدف الحشد اإلقليمي ضد بعضها بعضاً           

خاصة , األخرى هو التورط والفشل األميركي في العراق الذي يلوي ذراع السياسة األميركية في المنطقة             
ولهذا . خاصة في فلسطين  , ميةوهو فشل تريد واشنطن أن تخفف من أشباهه اإلقلي        , مع تزايد نفوذ إيران   

سـيوازيه موقـف أكثـر    , وهو رفض التعامل معها  , فإن الموقف األميركي المعلن من الحكومة الموحدة      
ومن المفـروض   . وتدعمها, مرونة وهو غض النظر عن الدول واألطراف التي تتعامل مع هذه الحكومة           

القادمة في الرياض التي قد تكون بمثابـة        والمتوقع أن يستقوي الموقف الفلسطيني بموقف القمة العربية         
يدعم الموقف الفلسطيني الموحد وعلى قاعدة المبادرة العربية، التي يجـب أن تُفعـل          , "اتفاق مكة عربي  "

  . وتُنشَّط وتُستخدم إلحراج وحشر إسرائيل والواليات المتحدة في أصعب الزوايا
همة جداً تتطور على صعيد دولي إزاء ما يحـدث          وعلى الموقف الفلسطيني أيضاً أن يستثمر انزياحات م       

حتى , فالزخم الدولي . وخاصة في الملفين الفلسطيني والسوري    ,  اإلسرائيلي -على جبهة الصراع العربي   
أي , ولو كانت العالقات العامة فيه والتظاهر بالحرص على حل القضية الفلسطينية هي جوهر التحـرك              

واألصـوات  .  فإنه مفيد ومن الممكن أن يوفر مناخات مواتية        ,على حساب أي جهد جدي في هذا السياق       
المتصاعدة في الواليات المتحدة أو االتحاد األوروبي تؤكد على حقيقة بديهية وهي أنه من دون إيجاد حل             

لكن هذه الحقيقة   . عادل للقضية الفلسطينية، فإن األمن واالستقرار في كل المنطقة سيظالن بعيدي المنال           
  . ت في كثير من أروقة صناعة السياسة الغربية واحدة من البدهيات المرفوضة دائماًالصلدة كان

من مظلة الموقف الغربي العام في المنطقـة خطـوة          , مثالً, يمثل انفكاك الموقف الروسي   , ودولياً أيضاً 
 وقريبـاً مـن ذلـك     . ضد الفلسطينيين وحكومتهم  " الحصار الدولي "كبيرة تحدث شروخاً مهمة في جبهة       

أما أوروبياً فهنا كذلك تتسع الشقوق وتكبر داخل مواقـف دول           . موقف الصين ومعظم دول آسيا الكبرى     
حيث تقف دول مثل فرنسا وإيطاليا مواقف أكثر تحرراً من سيطرة القبضة األميركية             , االتحاد األوروبي 

هو التعامل مع من هو من      حتى في بريطانيا فإن الرأي الرسمي العام        . التي بدت لفترة وكأنها شبه مطلقة     
إلـى  " أبومـازن "أي مع نصف الرسمية الفلسطينية أو أكثر بإضافة الرئيس          , من الحكومة " حماس"غير  

  . التصنيف
صار في حكم الواقع انتهاء الحصار على الحكومة الفلسطينية وإعالن االعتراف بها من             , عربياً وإسالمياً 

أبـواب الـشرعية العربيـة      " اتفاق مكـة  "فبعد أن فتح    . سالميةقبل الغالبية الكاسحة للدول العربية واإل     
واإلسالمية على مصاريعها، لم تعد تركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وغيرها هي الدول الوحيدة التي              

  . ، أو ما يتفرع عنها"حماس"تتجرأ على التعامل مع 
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 كبيرةً للحكومة، كي تكشف تفاصيل      على صعيد إسرائيل وسياستها الوحشية المستمرة، فإن هناك فرصةً        
الوحشية اإلسرائيلية في ظل قلب ميزان المسوغات التي كانت تعتاش عليها تل أبيب خاصة تلك الناشـئة         

وسجن , إن سياسة اإلغالقات والفصل العنصري وتقطيع أوصال الضفة الغربية        . عن العمليات االنتحارية  
وغير , واإلذالل اليومي للعرب  , وتوسيع المستوطنات , يرهاكبيرها وصغ , الفلسطينيين فيما وراء المعابر   

يتطلب نهضة عالقات عامة ودبلوماسية فلـسطينية نـشطة مدعومـة           , ذلك مما ال يتسع المقام لحصره     
  . بشبكات الجمعيات والمنظمات المدنية الفلسطينية المنتشرة في العالم

في الدفاع عن مـصلحة كـل تنظـيم    " حماس"و" فتح"نريد أن نرى نفس الجهد الجهيد الذي بذل من قبل         
ويمكن الزعم  . خالل مفاوضات حكومة الوحدة، يبذل اآلن في تطبيق برنامج الحكومة ومنطلقاته وأهدافه           

وباطمئنان كبير بأنه لو يتواصل نفس الجهد الكبير المبذول ذاك، ويستنسخ خالل السنوات الثالث القادمة،               
    .فإن انعطافات أخرى كبيرة ستتحقق, ع إسرائيلولكن هذه المرة باتجاه الصراع م

  19/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  لمرة واحدة فقط  .100
  افتتاحية الخليج

  ماذا تريد إسرائيل والواليات المتحدة والدول الغربية ودول اللجنة الرباعية من الفلسطينيين؟
عم أن حركة حماس التي فازت      هذه الدول فرضت الحصار على الشعب الفلسطيني قبل أكثر من عام، بز           

في االنتخابات التشريعية آنذاك وشكلت على أثرها حكومة فلسطينية هي منظمـة إرهابيـة ال تعتـرف                 
  .بإسرائيل

اآلن تشكلت حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة ببرنامج سياسي واضح يؤكد الـسعي إلقامـة دولـة                 
 ويحترم قرارات الشرعية الدولية واالتفاقـات       1967فلسطينية مستقلة على جميع األراضي المحتلة عام        

كما أكد البيان أن مفتاح األمن واالستقرار في المنطقـة يتوقـف            . التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية    
. على إنهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني           

ن المقاومة حق مشروع وتعهد بأن تعمل الحكومـة علـى تثبيـت التهدئـة               وكذلك شدد البرنامج على أ    
  .وتوسعتها، وأن وقف المقاومة مرهون بإنهاء االحتالل وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل

هذه أبرز النقاط التي وردت في برنامج الحكومة الفلسطينية، وهو برنامج يمثل الحد األدنى من المطالب                
فماذا يمكن أن يتضمن غير ذلك      . فلسطيني، وبما يتطابق مع قرارات الشرعية الدولية      المشروعة للشعب ال  

  حتى يحظى برضى وتأييد إسرائيل والواليات المتحدة؟
هل المطلوب من الفلسطينيين أن يتخلوا عن حق مقاومة االحتالل وهو حق تكفله شرعة حقوق اإلنـسان                 

ة إلى قرارات األمم المتحـدة؟ أم المطلـوب أن يتخلـى            التي تؤكد حرية اإلنسان وحقه في الحياة، إضاف       
الفلسطينيون عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقد أكدت ذلـك الـشرعية                

؟ أم االعتراف بـاالحتالل     194الدولية أيضاً؟ أم المطلوب أال يتحدثوا عن حق العودة الذي يكفله القرار             
  اريخ؟في سابقة لم تحصل في الت

إن رد الفعل اإلسرائيلي األمريكي على إعالن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض االعتراف بهـا               
والواليـات المتحـدة    ” إسرائيل“أو التعاطي معها، والتمسك بحصار الشعب الفلسطيني يؤكد مدى عداء           

ما بـالقوانين والقـرارات   للسالم، ويفضح مدى ازدرائهما بالخيار الحر والديمقراطي للشعوب واستهتاره        
  .الدولية

لعل إسرائيل ومعها الواليات المتحدة تريدان من الحكومة الفلسطينية أن تعلن االعتراف الكامل باالحتالل              
والتخلي عن المقاومة وعن حق تقرير المصير وعن حق العودة وعن حق إقامة الدولـة المـستقلة، أي                  
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بعدها يمكن مناقشة ما يمكن أن يكون هبـة إنـسانية للـشعب             االستسالم الكامل ورفع الراية البيضاء، و     
  .الفلسطيني

منذ أكثر من ستين عاماً، والشعب الفلسطيني صامد صابر، يقاتل ويقدم التضحيات، وما النت له قناة، أو                 
استبد به خوف من قوة باطشة طاغية عنصرية، أو قبل بالمساومة على حق من حقوقه، أو رضخ لتهديد                  

  . جوع أو حصار، وهو لن يقدم حقه هدية لآلخرين أو يتنازل عنهأو وعيد أو
وعلى الدول العربية، وهي تستعد لعقد قمتها الجديدة في الرياض أن تنفذ قرارها برفـع الحـصار عـن                 

فهـذه  .. الشعب الفلسطيني، كي تؤكد إرادتها ولو لمرة واحدة، رغماً عن إسرائيل والواليـات المتحـدة              
  فهل تستطيع؟.. ، قبل ان تطالب اآلخرين برفع الحصارمهمتها ودورها اوالً

  19/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   الحكومة الفلسطينية بين المهام الجسيمة والعقبات اإلسرائيلية .101
      باتريك سيل

تقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي ستبدأ بمباشرة مهامها اعتباراً من اليوم االثنـين                
، مسؤولية جسيمة، تتمثل في توفير األمن ومقومات الحياة الالئقة الكريمـة            آذار/ سع عشر من مارس   التا

ثم تنتظرها بعد ذلك، ضـرورة الـسعي        . لشعبها المنكوب، الذي فُرض عليه الحصار والجوع واإلمالق       
تقوم على حـل    الجدي إلقناع إسرائيل بالعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض حول تسوية للنزاع المزمن،             

وعلى رغم التفاؤل البادي اآلن، فإنه ليس ثمة أحد قادراً على           . اإلعالن عن دولتين مستقلتين متجاورتين    
ذلك أن عقبتين كبيرتين    . الحديث عن مستقبل باهر للحكومة الفلسطينية األخيرة، التي جرى تشكيلها للتو          

طالما ظل التنافس قائماً بـين فـصيليها        أوالهما، ضعف وهشاشة تماسكها الداخلي،      . تعترضان طريقها 
وقد كان هذان الفصيالن قاب قوسين أو أدنـى،         . حركة حماس، وحركة فتح   : الرئيسيين اللذين يشكالنها  

ولذلك فإن تحقيق المصالحة الفعلية بينهمـا، ال        . من اندالع حرب أهلية شاملة بينهما في الشهر الماضي        
أما العقبة الثانية، فتتلخص فـي إبطـاء        . لسياسية، وحسن النوايا  يزال يتطلب الكثير من الوقت والحنكة ا      

وكما نعلم،  . إسرائيل، لخطى السالم التي يمكن أن تقطعها إلى األمام، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة هذه             
فقد دشنت تل أبيب، حملة دبلوماسية ضارية في كل من واشنطن وبروكسل، هدفت إلى الحصول علـى                 

حماس وفتح، وبالتالي سعت تل أبيب      :  مكة، الذي وفق في جمع الفصيلين الفلسطينيين       شجب دولي التفاق  
إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية المتمخضة عنه، في مقابل ضـمان اسـتمرار المقاطعـة الدوليـة،                 

  . المفروضة على حماس
 أن الحت نذر الحرب     فما. وعلى أي حال، فإن العقبة األولى، تظل أخف وطأة وخطراً من قرينتها الثانية            

األهلية الشاملة بين الفصيلين خالل األسابيع القليلة الماضية، حتى عقد كالهما العزم على وقف إراقة الدم                
ولذلك فقد بدا طبيعياً، أن توحيـد الـصف الفلـسطيني           . الفلسطيني والعمليات االنتحارية المتبادلة بينهما    
  . فصيلينالداخلي، أضحى من أوجب وأهم أولويات كال ال

فهي تريـد للفلـسطينيين أن      . غير أن لتل أبيب أولوية أخرى مناقضة لهذه األولوية الفلسطينية قلباً وقالباً           
يواصلوا االقتتال فيما بينهم، وهي لن تدخر جهداً في ذلك، بما فيه استخدام سحرها وفنونها السوداء، بما                 

دمة في ذلك جيش المخبرين االحتيـاطي،       فيها حض الفلسطينيين وتحريضهم على بعضهم بعضاً، مستخ       
ومبلغ غايتهـا وراء ذلـك، أن تـنقض         . الذي تشق به صفوف الفلسطينيين، وتشرخ به وحدتهم الوطنية        

وهذا هو مـا يفـسر      . ، وأن تقضي عليها وتقصيها بعيداً عن السلطة       "حماس"، على منافستها    "فتح"حركة  
، فـي ذات الوقـت الـذي        "ال تصالح مع اإلرهابيين   : "لةتكرار تل أبيب المستمر لنغمتها المفضلة، القائ      

تواصل فيه جهودها إلقناع العالم بشرعية العنف الذي تمارسه هي، لكونه دفاعاً عن الذات، علمـاً بأنـه                  
  . العنف األشد فتكاً من كل ما يقع عليها من جانب الفلسطينيين
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المطاف، وهو ما ستبذل قصارى جهـدها       وفيما لو اضطرت تل أبيب للتفاوض مع الفلسطينيين في نهاية           
ولكن . لتفاديه، فإنها تفضل أن يتم ذلك، في ظروف تخلخل الصف الفلسطيني، وليس في وحدته وتماسكه              

ليت إسرائيل تفتح عينيها ولو لمرة واحدة فحسب، لتكتشف بريق الفوائد التي يخبئها لها الـسالم، ولكـي      
ي عين الشريك الفلسطيني الذي تريد، على رغـم إنكارهـا           تدرك أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية، ه      

فهل تعلم إسرائيل أنه بمقدور هذه الحكومة الفلـسطينية          .المستمر لوجود شريك فلسطيني كفؤ يعول عليه      
الجديدة، إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي، جلعاد شاليت، الذي تم أسره في الشريط الحدودي المـشترك               

، وغيرها من الفصائل    "الجهاد اإلسالمي "ن في مقدورها كذلك، ترويض حركة       بين قطاع غزة ومصر، وأ    
ضد المدن اإلسرائيلية الواقعة في     " القسام"الفلسطينية المتطرفة، بل وأن في وسعها وقف إطالق صواريخ          

صحراء النقب، إضافة إلى قدرتها على فرض وقف شامل بعيد المدى إلطالق النيران، شريطة أن تكف                
 عن توغالتها العقابية، وحمالت اقتناصها للقادة والناشطين الفلسطينيين؟ وفـوق ذلـك وقبلـه،               تل أبيب 

  . بمقدور هذه الحكومة، توفير الضمانات الالزمة لتنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها بين طرفي النزاع
ذه الفرصة الذهبيـة؟    فلماذا ترفض إسرائيل إذن الترحيب بحكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة، واقتناص ه          

. واإلجابة هي أن إسرائيل، إنما تريد التعامل مع حركة فلسطينية خائرة مكسورة، وليست قوية وموحـدة               
وألنها تريد أن تفرض شروطها، ال أن تتفاوض، وألنها ال تزال تدمغ أي شكل مـن أشـكال المقاومـة                    

 اإلرهاب، ثم ألن أبغض وآخر ما يمكن أن         الحتاللها الذي دام ألربعين عاماً ألراضي الفلسطينيين، بدمغة       
وفوق ذلك، فتل أبيب كلها عزم وتـصميم علـى عـدم        . 1967تقدم عليه، هو االنسحاب إلى حدود عام        

  ! السماح بعودة الجئ فلسطيني واحد، إلى الديار التي شردتهم منها
مجتمع الدولي عـن سـاعد      وهكذا نخلص إلى أن الطريق أمام السالم، يظل مسدوداً تماماً، ما لم يشمر ال             

وإن كـان   . الجد، ويعمل على كسر هذه الصخرة اإلسرائيلية الصماء، بالمزيد مـن التـدخل والـضغط              
إلسرائيل أن تحترز، فقد أعلنت بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، وكذلك روسـيا، تأييـدها                

لعقوبات الماليـة المفروضـة علـى       لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، مشفوعة بدعوة لرفع ا        
وضمن ذلك، فقد وجهت باريس الدعوة لوزير الخارجية الفلسطيني الجديد، زياد أبو عمـر،      . الفلسطينيين
أما لنـدن،   . ويبدو أن ذلك هو موقف دول أوروبية أخرى، من بينها النرويج وأسبانيا وإيطاليا            . لزيارتها

وهذا هو ما يفـسر اسـتعدادها حتـى اآلن،          .  وتل أبيب  فهي ال تزال واقعة تحت تأثير كل من واشنطن        
ويا له من جـبن وهزيمـة       . ، وبعض األفراد الذين ضمتهم الحكومة الفلسطينية األخيرة       "فتح"للتعامل مع   

  ! للذات
يـذكر أن   . وبين هذا وذاك، علينا أن نفحص الموقف األميركي وما هو عليه من هذه الحكومة الجديـدة               

 الخارجية اإلسرائيلية، هرعت إلى واشنطن، إثر اإلعالن عن تـشكيل الحكومـة             ، وزيرة "تسيبي ليفني "
الفلسطينية مباشرة، وذلك للتأكد من أن نظيرتها كوندوليزا رايس، ال تزال على موقفها السابق، الرافض               

، باالطمئنان على ذلك فحـسب    " ليفني"ولم تكتِف   ". حماس"لرفع المقاطعة، أو التعامل اإليجابي مع حركة        
وفي أرض  .  إسرائيلية، قبل التوصل إلى تسوية للنزاع      -بالدعوة لمصالحة عربية  " رايس"بل سعت إلقناع    

نداء للدول العربية، بتطبيع عالقاتها مع تل أبيب، غير آبهة بحـل النـزاع،              " ليفني"األحالم تلك، وجهت    
  . وهو السبب الرئيسي لمقاطعة العرب إلسرائيل

المرتقبة بـين   " قمة الرياض "المنطقة، خالل األيام القليلة المقبلة، قبيل انعقاد        " رايس"من المقرر أن تزور     
 مارس الجاري، وهي القمة التي يتوقع فيها إعادة إطالق مبادرة السالم العربية، التـي جـرى                 28-29

 وتعرض تلك المبادرة على إسرائيل السالم وتطبيع العالقات مـع         . 2002 آذار/ اإلعالن عنها في مارس   
الدول العربية، المنضوية تحت عضوية جامعة الدول العربية، شريطة انسحاب إسرائيل إلى حدود عـام               

وبما أن حكومـة الوحـدة      . ، والتزامها بالحل العادل والمتفق عليه، لمشكلة الالجئين الفلسطينيين        1967
، 2002ا فيها قمة بيـروت      الفلسطينية الجديدة، قد أعلنت التزامها بكافة مقررات قمة السالم العربية، بم          
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ستقر مبادرة السالم العربية هذه، وتحث إسرائيل       " رايس"فإن أنظار العالم كلها، ستتابع لترى ما إذا كانت          
" رايـس "فذاك هو محك االختبار الحقيقـي، لنفـوذ         . على التفاوض مع الطرف الفلسطيني على أساسها      

  . واستقالليتها
  19/3/2007االتحاد االماراتية 

  
  مسك بالمبادرة غير كافالت .102

  محمود الريماوي 
يتبلور موقف عربي رسمي عالوة على الموقف الشعبي، برفض إدخال تعديالت على مبادرة السالم التي               

ومن الواضح أن الضغوط والتمنيات األمريكية واإلسـرائيلية لـم          . أقرتها قمة بيروت قبل خمس سنوات     
بادرة، وهو ما عبر عنه المؤتمر األخير لوزراء الخارجيـة          تنجح في الدفع نحو إعادة النظر في هذه الم        

العرب في القاهرة، وذلك في مواجهة مطالب بتعديلها بدأت وزيرة الخارجية االسرائيلية تـسيبي ليفنـي                
  .بإطالقها، ثم واظبت على الدعوة اليها فيما بعد

لمبادرة الداعية الى انـسحاب     والحال أنه من المنتظر، والمطلوب كحد أدنى، في قمة الرياض التمسك با           
كامل مقابل سالم شامل، وحل عادل وفق الشرعية الدولية لقضية الالجئين، واالنتقال مـن ذلـك الـى                  
استكشاف أفضل السبل وأنجع الوسائل إلحيائها وتزخيمها، بما يؤدي الى وضعها على صـدارة جـدول                

  .ياسيةاألعمال الدولية، واتخاذها كمرجعية وهدف ثابت للمسيرة الس
وللعرب أن يلوموا أنفسهم ألن هذه المبادرة جرت تنحيتها عملياً طيلة السنوات الخمس الماضية، ذلك أن                

. محاوالت تسويقها ظلت متعثرة وموسمية، ولم يتم ربط المشاريع الالحقة عليها بها، كخريطة الطريـق              
سياسي على تل أبيـب بالدرجـة       واألهم من ذلك أنه لم يتم استخدام مضمون المبادرة كمنصة للهجوم ال           

األولى، ثم على اإلدارة الجمهورية ثانياً، وهذه األخيرة أقرت بالمبادرة لفظياً، لكنها تجاهلتها عملياً خالل               
  .الفترة الماضية

يورد المرء ذلك كله مع القناعة بأن الرأي العام العربي بات يضيق بالحديث عن المبـادرات الـسياسية                  
إذ إن  . ل باتت مثل هذه األحاديث مبعثاً للتشاؤم، وألسباب ودواٍع معلومـة ومحقـة            والوعود السلمية، ب  

االنشغال الدائم والمديد بها، يوفر ودون قصد ستاراً يغطي ما يقترفه االحتالل يومياً، بل كل ساعة، مـن                  
 وفي واقع األمر أن تل أبيب تستدرج األطراف العربيـة         . فظائع وكبائر بحق شعب محاصر ومستضعف     

والفلسطينية الى سجاالت سياسية ال تنقطع، حول ما ال حصر له من مسائل وتفاصيل، بغية التستر على                 
وهو ما تفعله منـذ أسـابيع وزيـرة         . ما يجري على األرض وضد البشر من جرائم وتعديات ال تتوقف          

في القدس، وفي   الخارجية ليفني، حيث يوفر االنشغال بتصريحاتها إشاحة األنظار عن التعديات الجسيمة            
  .غير موقع من األراضي المحتلة

ومع واجب األخذ في االعتبار ازورار الرأي العام عن أحاديث المبادرات والحلول والوعود، فإنه يصبح               
فـالمهم  . منطقياً أال تكتفي قمة الرياض بإعالن التمسك بالمبادرة، كما هي عليه ورفض التعديالت عليها             

واجهة سياسية حازمة مع تل أبيب، ليس فقط حول المبادرة، بل قبـل ذلـك        هو إبداء االستعداد لخوض م    
ضد مواظبة سلطات االحتالل على ارتكاب الجرائم ليل نهار وعلى مدار الساعة، والتي يجري تتويجهـا                
بإدامة الحصار الوحشي لألراضي المحتلة ونصب مئات الحواجز العسكرية واختطاف العشرات يوميـاً،             

  . القتل بدم باردواقتراف أعمال 
ففي حين تواصل القوة المحتلة حربها اليومية الغاشمة ضد شعب محاصر أعزل، فإنه من السخف القفـز             
عن ذلك لالنغماس التام في إطالق المبادرات السياسية فحسب، واألصل أن يتم االنتصار للحق في الحياة                

رائم ضد اإلنسانية، والتعامـل معهـم       والحرية والكرامة البشرية، وتجريم مجرمي الحرب ومقترفي الج       
ومخاطبتهم على هذا األساس وبصفتهم هذه، ال باعتبارهم يمثلون الجانب اإلسرائيلي كما دأبت األدبيـات               
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وفي القناعة أن إعادة االعتبار لمفهوم الـصراع مـع عـدو             .السياسية واإلعالمية العربية على وصفهم    
مام الحلول السياسية، هي وحدها ما يمكنها شق الطريـق          عنصري متوحش، ومع إبقاء األبواب مفتوحة أ      

لقد تم خالل السنوات األربع استنزاف الجهود والطاقات وإشـغال          . في نهاية المطاف لتسوية عادلة نسبياً     
االذهان بخريطة الطريق فكانت النتيجة والحصيلة هي بناء جدار شارون الخرافي في عمق األراضـي               

ب االنشغال بالتباحث حول بنود المبادرة وإمكانية تعديلها أو إعادة صـياغتها،            واآلن يراد للعر  . المحتلة
بحيث يتسنى للمحتلين في األثناء كسب المزيد من الوقت لهدم المسجد األقصى  ال سمح اهللا  واسـتكمال                   

ن التهويد القسري لبيت المقدس، والتوسع في الغزو االستيطاني، بحيث يستيقظ الفلسطينيون والعـرب، إ             
استيقظوا، ليكتشفوا أن األذرع الصهيونية قد أحاطت بكامل األرض المحتلة وألحقتهـا عمليـاً بالدولـة                
العبرية، فيفوز الفلسطينيون بسلطة خاوية ومكبلة، فيما يستولي المحتلون على المـساحة األكبـر مـن                

  . األرض
التمسك بالمبادرة يشكل بحد ذاتـه      والخشية اآلن أن يزين البعض ألنفسهم أن نجاح القمة المرتقبة بمجرد            

إنجازاً وربما انتصاراً، وكأنه يمكن بالمبادرات السياسية وحدها أن يخاض الصراع ويتم إحراز الفـوز               
  .به

إن هناك حاجة مصيرية لتسمية األشياء بأسمائها، والكف عن تسويق األوهام، فالمطلوب إدارة مواجهـة               
 استرضاءه، فالنتيجة البائسة لذلك معروفة وتنبىء بها خبرة         سياسية شجاعة ودؤوبة مع االحتالل، وليس     

فاالحتالل يزداد توحشاً كلما جنح الفلسطينيون والعرب الى اسـتمالته والتهـوين مـن              . الصراع الطويلة 
  .جرائمه

  19/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بين اتفاق مكة وقمة الرياض  .103
  محمد خالد األزعر  

 يربط خطياً بـين الحركـات أو القـوى أو األحـزاب ذات المرجعيـات                  يتجنب الحكمة والمنطق من   
فهـذه  . والمسميات الدينية وبين مفاهيم ممجوجة مثل التشدد والتطرف والغلو والدوغمائيـة واالنغـالق            

المفاهيم المشبعة باألحكام القيمية والمعيارية المسبقة، تتعارض مع تنوع هذه الحركات وتعدديتها الفكرية             
  . ة، وذلك بغض النظر عن هويتها األم يهودية كانت أم مسيحية أم إسالميةوالسياسي

نجادل بهذا االعتقاد وفي الخاطر خطاب حركة حماس وممارساتها كنمـوذج العتـدال بعـض القـوى                 
لقد تجلت آيات هذا التقدير قبل وصول حمـاس إلـى           . اإلسالمية وعقالنيتها ومسايرتها للسياسة العملية    

  . ذلك حين نأت بنفسها عن أطروحات القاعدة وابن الدن .. ر السلطة الفلسطينية وبعدهمركز صناعة قرا
ولم تعمد لتكفير خصومها السياسيين في الداخل وحاورتهم لالندماج في النظام الفلسطيني بشروط يقبلهـا               

ادتهـا أحقيـة   العقل السياسي المستقيم، ولم تمارس عملياتها المسلحة خارج فلسطين التاريخية، ولم يدع ق            
ثم حين بادرت بدعوة شركائها في النظـام إلـى مـشاركتها    .. إصدار الفتاوى واألحكام الدينية والدنيوية  

الحكم وهموم القضية الوطنية على الرغم من استحواذها على األغلبية التشريعية الضامنة لتكوين حكومة              
  . وابطوهو ما يعني تبصرها لما يحيط بها من قيود وض. السلطة منفردة

هذا الفهم حملنا على تقدير رديف هو أن لدى حماس قابلية للتفاوض والمـساومة مـع القـوى المعنيـة                    
وذلك أيضاً في إطار متطلبات ومعـايير وضـوابط مغـايرة           . بالتسوية الفلسطينية دون استثناء إسرائيل    

األمـر الـذي أنكـره عليهـا        . .للتقاليد والسنن التي اشتقها المفاوض الفلسطيني سابقاً ولم تتأكد نجاعتها         
  . كثيرون وعجلوا برميها بكل نقيصة، محاولين عزلها، رغم اتساق سلوكها وفطرة التفاوض السليمة

لم تكن قناعتنا هذه رجماً بالغيب وإنما استندت إلى قراءة متأنية للمؤشرات المذكورة بالتعامد مع محـدد                 
هو أن أية قوة فلسطينية تتطلع إلى الديمومة واالنتشار         . ينيةبالغ الفعالية في السيرة الذاتية للسياسة الفلسط      
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والتأثير في مجرى الحركة الوطنية والنظام السياسي على الصعيد الفلسطيني، البد لها من الظهير العربي               
  . ولن تكون حماس بدعاً من هذه القاعدة

 أوالً، ولم 2002بادرة قمة بيروت   وألن هذا الظهير اعتمد طريق السالم االستراتيجي مع إسرائيل وفقاً لم          
يعاكس شروط أو امالءات الرباعية الدولية وخريطة الطريق لقبول شراكة حماس في عمليـة التـسوية                
ثانياً، وانصاع لحصار حماس وحكومتها وشعبها بال مقاومة وال تمنع ثالثاً، فقد تعين على هذه الحركة أن                 

  .  تغادر السلطةتتالءم وسقف السياسة العربية العامة أو أن
للحقيقة لم تيأس حماس بسرعة، بل اجتهدت لإلفالت من هذه المعادلة باالعتماد علـى الطاقـة الـشعبية           
الفلسطينية الجبارة للمقاومة وشد األحزمة من جهة، وعلى معونة حلفاء إقليميين ومتعاطفين دوليين يقفون              

وفي الوقت ذاته أبدت الحركـة       ..  جهة أخرى  في الخنادق ذاتها ضد االستقواء األميركي اإلسرائيلي من       
ميوالً لتعديل خطابها السياسي بما يقترب من نهر السياسة العربية العام ويداعب ما يعـرف بالـشرعية                 

لكن بديل التنحي عن السلطة لم يجـل        . الدولية الفلسطينية بتعبيرات األمم المتحدة وليس الرباعية الدولية       
اس وحكومتها عاماً صعباً بحيث تحركت علي حبل مشدود بين مطارق           في كل حال، عاشت حم    .بخاطرها

  . داخلية توشك أن توقعها في شباك الحرب األهلية وبين سنادين خارجية قاسية
وهي استبشرت بصدور قرار وزراء الخارجية العرب في نوفمبر الماضي بكسر الحصار عنهـا وعـن                

لتمرد العربي على القيود الدوليـة المريـرة، بعـد          شعبها، غير أنها سرعان ما تيقنت من ضيق حدود ا         
ومع ذلك لم يكن بوسعها المبادرة مـن تلقـاء         . انضمام هذا القرار لسوابقه من القرارات المهجورة عملياً       

نفسها باالنحناء واالنتقال إلى سياسات ومواقف تبدو معها وقد تخلت عن خطابها على نحو فجائي صادم                
  .  سيما جمهور ناخبيهاللرأي العام الفلسطيني ال

هنا بالضبط جاءت المداخالت العربية كي ترفع الحرج عن حماس بذريعة مقبولة، هي انتـشال الحالـة                 
ومن حسن طالع حماس والفلسطينيين عمومـاً،       . الفلسطينية برمتها من أخطار محدقة بها داخلياَ وخارجيا       
القي الوطني إلى حد معقول بين يدي المداخلـة         أصحاب األقدار العاثرة غالباً، أن ولد هدف اإلجماع والت        

السعودية عبر تفاهمات مكة المكرمة، وأن هذه التفاهمات قوبلت بقبول عربي حسن يردفـه استحـسان                
  . إسالمي مشابه، وذلك كله على أعتاب قمة عربية تستضيفها الرياض

 مـشفوع بحكومـة وحـدة       فالمشهد والحال كذلك يعني أن كل المعنيين أصبحوا بصدد ائتالف فلسطيني          
علينا . فلسطينية، تتوفر له تغطية عربية واضحة واصطفاف إسالمي محفوفان بتعاطف قوى دولية فاعلة            

وخارجهـا مـن    " الرباعية الدولية "أن ال نغفل في هذا السياق الغضب الروسي والتململ األوروبي داخل            
  .  فلسطينياً والتسرع في مجافاتهاالتعنت األميركي اإلسرائيلي والفتور تجاه خطوة مكة الفارقة

بصيغة أخرى، في غمرة هذه المستجدات والمعطيات المتزامنة ربما تكون حماس قد أفلتت مـن لعنـة                 
فالدأب على هكذا توصـيف مـن       ". التطرف واإلرهاب "إعالم وسياسات التحريض عليها لعزلها بوصمة       

 بسهولة بعد ذلك، كونه سيعني االستطراد إلى        لدن التحالف األميركي اإلسرائيلي وبطانته لن يشق طريقه       
مجمل المجال السياسي الفلسطيني باألصالة والمجالين العربي واإلسالمي وبعض سياسات القوى الدولية            

وهكذا لن تكون هذه الحركة وحيدة بعد ذلك في مواجهـة خـصومها فـي الـداخل                 . المتعاطفة بالتبعية 
  . والمتربصين بها في الخارج

ثقـة  ) الـسبت (نى قمة الرياض تفاهمات مكة وحكومة الوحدة الوطنية التي نالت أول من أمس              عندما تتب 
المجلس التشريعي، سيتحقق للنظام الفلسطيني الشرطان اللذان ال غنى عنهما إلقالعه وقضيته بقدر مـن               

تـسوية  وسوف يمسي كل من يهمهـم شـأن ال        . التوافق الفلسطيني واإلسناد العربي   : المأمونية والسالمة 
 2006اتفـاق مكـة     : الفلسطينية وتوابعها اإلقليمية وجهاً لوجه أمام مبادرتين متعامدتين علي بعـضهما          

  . 2002ومبادرة بيروت 
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وإذا كان اتفاق مكة قد ألقى الكرة في ملعب القمة العربية فان على هذه القمة أن تبحر بالمبادرتين معـاً                    
وى النظام العربي لن تصبر لألبد علي مرونتها إزاء العدوانية          وذلك مع التشديد بأن ق    . في المحيط الدولي  

  . اإلسرائيلية المعتمدة على الحليف األميركي والميوعة األوروبية
ويفعل أصحاب القمة خيراً إن قرنوا موقفاً كهذا بالتلويح بأنهم ليسوا بال خيارات بديلة، وأنهم لم يطوعوا                 

رهم كي يطعموهم للشراهة اإلسرائيلية وانمـا لتحقيـق تـسوية        حماس وبقية الشركاء الفلسطينيين لمنظو    
وبالمناسبة، يستطيع إعالم القمـة التلمـيح مـن         .سلمية أكثر إرضاء لشعب أثير لديهم وبضعة من أمتهم        

طرف خفي إلى أن حماس قد ال تالم إذا ما ارتدت إلى مهاوي التطرف حقيقة ال ادعاء، في حال تقطعت                    
  .لبها السبل إلى االعتدا

   19/3/2007البيان اإلماراتية 
  

  الحكومة الفلسطينية بين التأييد والتحفظات والعقبات .104
  أيمن ياغي 
أول التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تأتي من جانب حكومة اسرائيل التي اعلنت               

) المقاومة(رائيل ونبذ العنف    مباشرة رفضها التعامل معها ومقاطعتها ألنها لم تعلن صراحة االعتراف بإس          
وهذا تحد كبير يتطلب جهدا عربيا ودوليا للتغلب عليه اذا ما اريد تحقيق السالم واالستقرار في منطقـة                  

  .الشرق االوسط
فالقيادة االسرائيلية التي تنتظر زلزاال كبيرا في شهر ابريل القادم على خلفية التحقيق في فـشل الحـرب               

غير جاهزة وغير مؤهلة للقبول بإطالق عملية سياسية شـاملة ومتوازنـة مـع              االخيرة على لبنان تبدو     
الشركاء الفلسطينيين الجدد رغم ما ابدوه من انفتاح وواقعية في التعامل مع المتطلبات الدولية ومبادرات               

يقـدمون عروضـا عبثيـة      " ارهـابيين "صنع السالم في المنطقة، فهي ما زالت ترى في الفلـسطينيين            
  . خادعة بهدف نيل الدعم الدوليومناورات

وانطالقا من السيناريوهات المحتملة لتغيير الخريطة السياسية الداخلية في اسرائيل بعد صدور استنتاجات             
لجنة فينوغراد فإن حكومة ايهود اولمرت التي تواجه مخاطر االنصراف واالستقالة لـن تتجـرأ علـى                 

طينية الجديدة وال بالمبادرة العربية للسالم كي ال تعجل فـي           المخاطرة بالقبول بالتعامل مع الحكومة الفلس     
من حكومـة ضـعيفة     " تنازالت مؤلمة وكبرى  "انهيارها على خلفية ما قد يراه اليمينيون المتطرفون بأنه          

  .وفاقدة للشعبية
لذلك فإن المشهد السياسي الداخلي المضطرب في اسرائيل سيعمل على إعاقة وعرقلة اي تقـارب مـع                 

طينيين على المدى المنظور الى حين انكشاف ما سوف تؤول اليه االوضاع الداخلية االسرائيلية من               الفلس
تغييرات دراماتيكية تتجه في الغالب إلى حدوث تطورات دراماتيكية مهمة يجري االعـداد لهـا خلـف                 

عـد اسـتقالته    الكواليس من قبل بعض القيادات االسرائيلية التي تعمل في الخفاء للحلول محل اولمرت ب             
  .المتوقعة في اواخر ابريل المقبل

الواقع ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ببرنامجها الواضح والمتكامل ستبقى رهنا للمناورة والحـسم بـين               
وتبدو امام العرب مسؤولية كبـرى فـي        " التحفظ االميركي "و" التأييد العربي والتفهم االوروبي والدولي    "

تجاه االعتراف بهذه الحكومة والضغط على اسرائيل للقبول بها والتعامل معها           رأب هذا الصدع الدولي با    
  .على شكلها الراهن

وهنا ال بد من االشارة الى ان الموقف العربي مشجع للغاية اذا استمر على نفس الزخم الذي سار عليـه                    
 يتبلور موقفا واضـحا     وسيبقى هذا الموقف على المحك الى ان      .. في الفترة السابقة والالحقة التفاق مكة     

وصريحا يضع النقاط على الحروف في قمة الرياض لجهة دعم الحكومة الفلـسطينية وفـك الحـصار                 
  .2002المفروض عليها والتمسك بالمبادرة العربية للسالم كما اقرت في قمة بيروت عام 
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سـكين حـول برنـامج      اننا ننتظر من الفلسطينيين على كافة انتماءاتهم ومشاربهم السياسية البقـاء متما           
الحكومة الجديد والمحافظة على وحدتهم الوطنية والعمل جديا على تقويم دعـائم مؤسـساتهم الوطنيـة                

كما ننتظر من المحيطين العربي واالسالمي دعم وحدة الفلـسطينيين وصـمودهم سياسـيا              .. والشرعية
  .تنفيذ شروط اسرائيلواقتصاديا والعمل معهم نحو كسر حلقة المواقف الدولية التي تعمل على 

  19/3/2007الوطن القطرية 
  

   شروط الرباعية في البيان الوزاري الفلسطيني .105
  جواد البشيتي 
هل يسمح البرنامج السياسي لحكومة االئتالف القومي الفلسطينية برئاسة القيادي فـي حركـة حمـاس                

يمية ودولية، بأن يقنعـوا     إسماعيل هنية لشراحه ومفسريه من فلسطينيين وعرب، ومن قوى إسالمية وإقل          
اللجنة الرباعية الدولية بأن شروطها ومطالبها إلنهاء الحصار المـالي واالقتـصادي والـسياسي الـذي                
ضربته على الحكومة الفلسطينية السابقة، حكومة حماس، وعلى الفلسطينيين عموما، قد استوفيت ولبيـت         

ل الـذي ولـد مـع والدة الحكومـة الجديـدة            ؟ هذا هو السؤا   "غير حرفية "في البرنامج، ولو في طريقة      
وبرنامجها السياسي والذي ينبغي لتلك اللجنة، ولكل عضو فيها، وللمشاركين فـي الحـصار، إجابتـه،                

  .والعمل بما يتفق مع اإلجابة
كمـا أقرتهـا    "جاء في البرنامج أن الحكومة تلتزم العمل على تحقيق األهداف القومية للشعب الفلسطيني              

وعلـى أسـاس    : "وجاء أيضا ..". وقرارات القمم العربية  ) لمنظمة التحرير الفلسطينية  (طنية  المجالس الو 
  ".ذلك، تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية، واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية

ن في هذا النص ليس من فرق سياسي نوعي بين أعضاء حماس وأعضاء فتح في الحكومة الجديـدة، وإ                 
ظل هذا الفرق قائما بين الحركتين، فإذا كانت فتح ال تقول بتناقٍض بين التزامها والتزام أعـضائها فـي                   
الحكومة، فإن حماس نالت التوضيح الذي تريد، والذي يسمح لقيادتها بأن تؤكد أن البرنـامج الـسياسي                 

  .للحكومة، والذي يلتزمه أعضاؤها في الحكومة، ال يلزم حركة حماس ذاتها
.. كما أقرتها "غني عن الشرح أن التزام الحكومة العمل على تحقيق األهداف القومية للشعب الفلسطيني              و

كما أقرتها مبادرة الـسالم     "يمكن أن يفهم على أنه التزام بالعمل على تحقيق تلك األهداف            " القمم العربية 
توضيحه بما  " حماس"كن أن تعيد    على أن هذا التوضيح يم    . ، فهذه المبادرة هي قرار لقمة بيروت      "العربية

يفيد أنها تؤيد مبادرة السالم العربية لجهة تحديدها لتلك الحقوق؛ ولكنها ال تؤيدها لجهة ما تضمنته مـن                  
والقول ذاته يمكـن إن     . تنازل عربي من أجل التوصل إلى حل نهائي للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني           

  ".الس الوطنيةكما أقرتها المج"في عبارة " حماس"تقوله 
في كل األراضي الفلسطينية التي     ) عاصمتها القدس الشرقية  (هي إقامة دولة فلسطينية     " األهداف القومية "و

وفـق قـرار    "، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين         1967احتلتها إسرائيل في حرب     
بين إسرائيل والفلسطينيين في المقام     (ليه  متفق ع "، وعلى نحو    "194الجمعية العمومية لألمم المتحدة الرقم      

، وهو االعتراف بإسرائيل، وتطبيع العالقة معهـا، فلـيس، وال           "الثمن الفلسطيني والعربي  "أما  )". األول
األهداف القومية للشعب الفلسطيني كما أقرتها المجـالس الوطنيـة، والقمـم            "يمكنه أن يكون، جزءاً من      

  ".العربية
ام الحكومة الجديدة لقرارات الشرعية الدولية واالتفاقـات التـي وقعتهـا منظمـة              ، أي احتر  "االحترام"و

وفي هذه الفقرة لم تبد حماس من المرونة واالعتدال         ". االلتزام"التحرير الفلسطينية، جاء على أساس هذا       
  ".يلمع إسرائ"ما يسمح باستكمال عبارة واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية بعبارة 

حماس لم تقل عبر برنامج الحكومة إنها تقبل أن يكون االعتراف بإسرائيل وتطبيع العالقة معهـا ثمنـا                  
لتحقيق تلك الحقوق القومية الفلسطينية؛ ولكنها قبلت أن يأتي البرنامج خاليا من ثمن الهدنة طويلة األجل،                
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حكومة، في هذا الصدد، هـو التهدئـة        الهدنة لم ترد؛ ولكن التهدئة وردت، فهدف ال        .تصريحا أو تلميحا  
ومدها إلـى الـضفة     ) في قطاع غزة  (الشاملة المتبادلة المتزامنة؛ أما الوسيلة فهي تثبيت التهدئة القائمة          

  .الغربية، من غير تقييدها زمنيا
وصـالحية  ) وكل حكومـة تـأتي بعـدها      (البرنامج ثبت ورسخ مبدأ الفصل التام بين الحكومة الجديدة          

هي، بحسب الفقرة األهم من البرنامج،      ) مع إسرائيل (سياسي مع إسرائيل، فإدارة المفاوضات      التفاوض ال 
وهذا الفصل يجعل الحكومـة، فـي       . من صالحية منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية       

يين منها إلـى    عملها وسلطاتها وصالحياتها، أقرب إلى إدارة الشؤون المحلية والحياتية واليومية للفلسطين          
والمنظمة، مع رئيسها   . إدارة شأنهم السياسي العام، والذي يعد التفاوض مع إسرائيل جوهره وأهم أجزائه           

الذي هو رئيس السلطة الفلسطينية، تستطيع أن تمارس هذه الصالحية، صالحية التفاوض مع إسـرائيل،               
ية قيدت، بحسب البرنامج، بأن يقر كل       على أن هذه الصالح   . حتى قبل انضمام حماس إليها، وإعادة بنائها      

) يس الحـالي  لو(عبر المجلس الوطني الفلسطيني الجديد      ) تتمخض عنه مفاوضات السالم   (اتفاق مصيري   
وهذا إنما يعني   .. .أو عبر استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بقانون ينظم هذا االستفتاء            

اتفـاق  "ني الحالي، بوجه عام، سلطة، أو صالحية، إقـرار كـل      أوال أن ليس للمجلس التشريعي الفلسطي     
، فهذه السلطة، أو الصالحية، إنما هي من سلطات وصالحيات المجلس الـوطني الفلـسطيني               "مصيري

الجديد، وليس الحالي، فإذا لم تقم لهذا المجلس الجديد قائمة، فال بد، عندئٍذ، من إقرار هذا االتفاق عبـر                   
، وال بد من أن يسبق ذلك وضع قانون منظم لهـذا            " الفلسطيني في الداخل والخارج    استفتاء عام للشعب  "

  .االستفتاء
عملياً، تعني هذه الفقرة، أن الرئيس محمود عباس يستطيع أن يفاوض إسرائيل، وأن يتوصل معها، عبر                

ويله إلى حيث   مفاوضات السالم، إلى أي اتفاق، فإذا ظهر وتأكد أن االتفاق من النوع المصيري، قام بتح              
إن االعتراض على هذا االتفاق ليس من حق أو         ). المجلس الجديد، أو االستفتاء العام    (تقوم سلطة إقراره    

صالحية الحكومة، أو المجلس التشريعي، كما أن إقراره ليس من حق أو صالحية، رئيس الـسلطة، أو                 
  .ة، أو المجلس الوطني القائملمنظمة التحرير الفلسطيني) أو المجلس المركزي(اللجنة التنفيذية 

وتستطيع حماس، وغيرها، أن ترفض كل اتفاق مصيري، إذا ما تضمن االعتراف بإسـرائيل، وإذا مـا                 
بقيت مستمسكة برفضها االعتراف بالدولة اليهودية، ولو أقر هذا االتفاق عبر المجلس الوطني الجديد، أو               

  .عبر االستفتاء العام
ا زال يأمل أن يتمكن الرئيس عباس من إيجاد الوسائل للتجاوب مع مطالـب              لقد قال البيت األبيض إنه م     

  .اللجنة الرباعية، ولبدء محادثات مع الحكومة اإلسرائيلية بالتالي
وأحسب أن الرئيس عباس قد وجد، عبر البيان الوزاري لحكومة االئتالف القومي الفلسطينية، ما يكفـي                

ة الدولية لم تقل قط إن تلبية مطالبها هي شرط لبدء محادثات بين             من الوسائل تلك، مع أن اللجنة الرباعي      
. رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، فتلك المطالب إنما هي مطالب لرفع الحصار فحـسب             
  .والدليل على ذلك أن محادثات كتلك قد بدأت في أثناء الحصار، وقبل تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة

المنطق استثناء أعضاء حماس في الحكومة الجديدة من االتصاالت الدولية مع هذه الحكومـة؛              وليس من   
ألن كل أعضاء الحكومة يلتزمون البرنامج السياسي الحكومي ذاته، ويجب أن يعاملوا جميعا على هـذا                

  .األساس؛ وألن برنامج الحكومة قد وضع بما يتفق مع خطاب التكليف الذي وجهه عباس إلى هنية
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  فلسطين التاريخية وواقعية حماس .106
   عمر عياصرة

يدرك الجميع أن النظام الرسمي العربي قد أسقط من حساباته مفهوم فلسطين التاريخيـة، وذلـك عقـب                  
ذهاب مصر السادات إلى كامب ديفيد، وتأكد األمر بمؤتمر مدريد واتفاقيتي وادي عربة وأوسلو، وكـان                

م، من خالل ما عرف بالمبـادرة العربيـة         2002ع العربي على شطب المصطلح في قمة بيروت         اإلجما
للسالم، التي أشارت العتبار إسرائيل حالة كيانيه سياسية طبيعية في المنطقة، وتم فيها إعـادة تعريـف                 

م، ليوقّع العرب عنـدها علـى قـرار التقـسيم           1967فلسطين بذلك المقطع العرضي المسمى فلسطين       
   .يشرعوا القرارات الدولية المنحازة للصهاينةو

ما سبق يعتبر حالة طبيعية، فالنظام الرسمي العربي فاقد للشرعية الشعبية، وهو فـي الذهنيـة الـشعبية                  
العربية حالة طارئة مستبدة، وعلى أحسن األحوال، مكرهة ال تملك زمام أمرها وغير مؤهلـة التخـاذ                 

لكـن مفهـوم   ... .ن فلسطين والمساومة عليها بأي حال من األحـوال       قرارات تاريخية، بحجم التنازل ع    
فلسطين التاريخية، وحدودها من البحر إلى النهر ظل حاضراً في أجندة األحزاب العربية ذات االنحيـاز                
الشعبي، وشكلت األحزاب اإلسالمية على اختالف مشاربها ومواقفها وخطابها السياسي حاضناً وحافظـاً             

   .التعريف والمصطلحلهذا المفهوم و
وتميزت بعض االتجاهات اإلسالمية، كحماس وحركة اإلخوان المسلمين، من أنها جعلت مفهوم تحريـر              
فلسطين، يشمل كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، وأبرزته كأولوية للحشد والخطاب والوجهة والعمـل               

مناً لهـذا الخطـاب وترجمـةً       والكفاح، وتحملت لذلك تبعات كبيرة، وقدمت شهداء ورجال ومؤسسات، ث         
عملية له، كما كان لهذا الخطاب وموقع فلسطين، دور كبير في التعبئـة الـشعبية لمـصلحة األحـزاب                   
والتجمعات، مما جعلها أهالً للدخول في العملية السياسية في أوطانها، ومكّنها أن تربح مقاعـد ومنـابر،               

   .نهرهاهي من تبعات االهتمام بتحرير فلسطين من بحرها إلى 
كما أثبتت التجربة العربية سقوط أحزاب قوية، تراجعت عن تعريف فلسطين، وحصرته ببعض األرض              
والسلطة والجاه، وما تجربة حركة فتح إال مثاالً ونموذجاً على سقوط الشرعية والشعبية لحـزب كبيـر،                 

 ذلك، فالوقائع أشد أثراً     ارتضى أن يتنازل عن شبر من فلسطين عملياً وإجرائياً، حتى ولو أنه ادعى غير             
    .وأصدق أنباء من التصريحات والتالعب باأللفاظ

في ظل السياقات السابقة، تتسلط األضواء في هذه اللحظة التاريخية من عمر المنطقة على حراك الثوابت                
واتجاهاتها، فحركة حماس قدمت أوضح خطاب وأقوى مشروع، إلعادة االعتبـار لمـشروع التحريـر               

، بارقة أمل شعبية ونخبوية،     )ياسين والرنتيسي (، وكانت بصالبتها وصدقها وقياداتها التاريخية       الفلسطيني
الحتماالت ثباتها وقدرتها على الجمع بين الثوابت والحراك السياسي الناضج والخاضع لموازين القـوى،              

يخية، جملة ال يستهان بها     وتتراكم في هذه اللحظة التار     . التي ساهم ببنائها دماء الشهداء من أفراد وقادة       
من المخاوف والهواجس حول قدرة حركة حماس على الجمع بين األداء السياسي والثوابـت األصـيلة                

  . القائمة على المقاومة، وتعريف فلسطين بأنها تاريخية حدودها البحر والنهر
م الماضية، شرعية   هذه المخاوف ال تخلو من الموضوعية، ولها في ممارسات حماس وتحالفاتها في األيا            

ومسوغات للتساؤل والبحث والتنقيب، كما كان لتصريحات قادتها وحديثهم عن احترام اتفاقـات أوسـلو               
واستحقاقاتها، وإشاراتهم على أن إسرائيل قدر واقع، وكان لكل ذلك أثر في ظهور تساؤالت ومخـاوف                

   . صادقة وبعيدة عن التشكيك والتشهير
تها، بل هي حلم األمة وأداة التحرير، حمـاس هـي النتـاج الموضـوعي               حركة حماس ليست ملكاً لقاد    

التجاهات وإرادة الشعب الفلسطيني بخاصة وشعوب األمة بعامة، فهي ببرنامجها الرافض للذل والساعي             
للتحرير الكامل، وهي باحترامها للمقاومة ورفضها لالذعان لصوت الواقعية االستسالمية، هي بكل ذلـك              

زها الجماهير وتؤمن بها وتؤازرها، وهي بغير ذلك تخرج من حضن الجماهير لتـصبح              حماس التي تفر  
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نسياً منسياً، ورهان الناس على حماس ليس كرهانهم على النظام العربي الرسمي، بل رهـانهم عواقبـه                 
ال يحق لي أو للظواهري أن نتـدخل بـسير الحركـة الـسياسية         .وخيمة ونتائجه ليست بالهينة البسيطة    

، ولكن يحق لنا أن نتوجس خيفة من السقوط، ويحق لنا أن تسمعنا حماس، وأن تدرك أننا جـزء                   لحماس
من حملة القضية، وأننا ال نبطن غرضاً إال الخشية على هذا المشروع اإلسالمي، الذي تكالبـت عليـه                  

   .القطعان من عرب وعجم
، نطلب من حماس الحذر والخـشية،       بعد اتفاق مكة والتحالفات مع إيران وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية         

وأن ال تتوانى لحظةً لمغادرة ميدان السياسة في حالة مس جوهر ثوابتها ماس، فميدان الجماهير وبنـادق                 
المقاومة هي الخيار الباقي والشامل إلنقاذ األمة وفلسطين، على حماس أن ال ترضى أن تفقـد ميزتهـا                  

 اهللا أن تتبدد مخاوفنا وأن يستبدلها الحمساويون بالثقـة          وعنصر تفوقها على كل المتخاذلين، ونحن ندعو      
  . والنصر والطمأنينة

  17/3/2007مجلة العصر 
  

   ايرانى األول للحرب علاليوم .107
   عبد الستار قاسم

وبما أن العالم اعتاد عليه عبيطا بعيدا عـن         .  ايران ىاذا عقل الرئيس األمريكي فانه لن يشن الحرب عل        
كتب أمريكي وهو دوغالس هيرمان حول تصوره لمجريـات اليـوم األول            . واردا االحتمال   ىالذكاء يبق 

  :وهذا هو تقديري لما يمكن أن يحصل في اليوم األول. للحرب، ووجدت فيه الكثير من اساءة التقدير
بعد حوالي الساعة من أذان الفجر وفق توقيت طهران، وبعد أن يكون االسرائيليون واألمريكيـون قـد                 

 أن أغلب العيون االيرانية قد استسلمت لغفوة ما بعد الصالة، تنطلق الطائرات االسـرائيلية               ىاطمأنوا ال 
 حامالت الطائرات   ىواألمريكية من قواعدها في العراق والسعودية والكويت وقطر وأفغانستان، ومن عل          

وجهـة مخترقـة    األمريكية المتواجدة في الخليج والمحيط الهندي محملة بقنابل نووية تكتيكية وقنابـل م            
للتحصينات الطبقية االسمنتية والصخرية، وتنطلق معها الصواريخ الموجهة مـن البـوارج األمريكيـة              

  .والغواصات باتجاه المواقع االيرانية العسكرية والمنشآت الحيوية والتجمعات العسكرية
اندة ومـستطلعة،   تحشد أمريكا واسرائيل ما ال يقل عن ألفين وخمسمائة طائرة استراتيجية قاذفـة ومـس              

.  رأسها توماهوك الـدوار    ىوتجهز معها آالف الصواريخ الموجهة حاملة الرؤوس النووية والتقليدية وعل         
وتستنفر أمريكا العديد من قطعها البحرية قي الخليج والمحيط والتي سيكون لديها من الذخيرة ما يكفـي                 

ة عبر مختلف األجهزة االليكترونيـة حولهـا        القامة سياج ناري قوي يعمل تلقائيا تبعا لالنذارات الوارد        
  .السقاط أية صواريخ أو طائرات موجهة ضدها

 شـبكات   ى شبكات الطاقة من كهرباء وخزانات الوقود ومصافي النفط، وعل         ىستنقض طائرات قاذفة عل   
لهـا   المنشآت الحيوية التزويدية ذات الطابع العسكري لتدمرها أو تعط         ىاالتصال المدنية والعسكرية، وعل   

وستهاجم بمساندة من الصواريخ الموجهة مقرات االستخبارات والمخابرات ومواقع الـرادار           . عن العمل 
. واالنذار المبكر، ومواقع سطحية مثل مصنع الماء الثقيل ومفاعل بوشهر والمنشآت النووية في أصفهان             

اقع عسكرية حيوية مثل     ستهاجم قطع األسطول االيراني في المحيط الهندي والخليج، ومو         ىطائرات أخر 
مهمة هذه الطائرات القاذفة هي تعطيل الحركـة         .مواقع الصواريخ االيرانية والمطارات بما فيها المدنية      

االيرانية، وقطع شبكات االتصال والمواصالت، وخلق فوضي واسعة في صفوف القطاعـات االيرانيـة              
  .يه والرد الفاعل المنظم التنسيق والتوجىالمقاتلة، وشل قدرات القيادة العسكرية عل

 محملة بقنابل نووية تكتيكية ستنطلق نحو المواقـع النوويـة االيرانيـة فـي               ىطائرات استراتيجية أخر  
سـتنقض هـذه    . أصفهان وخراسان ومنطقة قزوين، وعمق الصحراء االيرانية، وبقنابل خارقة حارقـة          
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.  رمـاد  ىي الصحراء محولة المواقع ال     الدشم ف  ى االستحكامات االيرانية في الجبال، وعل     ىالطائرات عل 
  .سينتشر الغبار الذري وسترتفع نسبة االشعاع ليصيب أهل ايران وسكان الدول المجاورة بالهلع

 ايران في هذا الهجوم، وستوازي طاقاتها التفجيرية طاقة         ىآالف القذائف االستراتيجية الضخمة ستلقي عل     
ستمتلئ سـماء ايـران بـضجيج الطـائرات         . غازاكيان هيروشيما و  ىعشرينات القنابل التي ألقيت عل    

وهذا هجـوم مـصمم ليكـون       . والصواريخ، وبغبار األبنية المدمرة، وبألسنة اللهب واالشعاعات القاتلة       
 وسائل االعـالم    ىسيعد األمريكيون أنفسهم للظهور عل     .مفاجئا قاتال ومشال للقدرات العسكرية االيرانية     

   . التريثىلكن الواقع العملي سيجبرهم عل. لية عن مجري الهجومبمجرد أن تصلهم التقارير األو
ستطلق ايران صواريخها الموجهة بحرا فور تقديرها بأن الهجوم االسرائيلي األمريكي قد بدأ             .... ,ايران

وستوجه صـواريخها أرض ـ أرض نحـو قواعـد     . وذلك بهدف اغراق حامالت الطائرات والبوارج
.  والظهران والعيديد والكويت لتدمير المنشآت وشل حركة الطيران العسكري         الحبانية وكردستان والخبر  

وستطلق صواريخها المضادة للطائرات بهدف اسقاط الطائرات المهاجمة، وستنطلق طائراتها بتنسيق مع            
 تشغيل أجهزة التشويش االلكتروني لـديها       ىوستعمل فورا عل  . الدفاع الجوي لمالقاة الطائرات المهاجمة    

ل الطائرات والصواريخ، وستهجر القوات المسلحة االيرانية استعمال األجهزة االليكترونيـة فـي             لتضلي
   .اتصاالتها الداخلية

 اتصال  ى القيادة العسكرية األمريكية التي ستكون عل      ىستأتي أخبار جبهة القتال تباعا ال      ...أخبار الجبهة 
  :مباشر ومستمر مع الرئيس األمريكي قائلة التالي

 الخليج وفي المدن الرئيسة مثل طهـران        ىالطائرات األمريكية بضرب منشآت الطاقة االيرانية عل      قامت  
وعبدان ومشهد ودمرتها تماما، ودمرت منشآت ايرانية نووية وعسكرية في بندر عباس ورشت وتبريـز               

ـ . وكرمنشاه وقزوين ورفسنجان وزاهدان وكازرون وشاه باهار     ة ضـد  وأطلقت الطائرات قذائفها النووي
 .المواقع النووية االيرانية في جبال زاغروس وخراسان وصحراء الملحية الكبري وأحرقتها بمـن فيهـا              

 وزارة الدفاع وفروعهـا فـي المنـاطق         ىوستعلن القيادة األمريكية عن اطالق صواريخ توما هوك عل        
ـ  مقار األجهزة األمنية والتحكم والسيطرة، معلنة تدميرها تماما وش   ىالمختلفة وعل   ىل قدرة االيرانيين عل

هذه مجرد أخبار منقولة عن عسكريين أمريكيين ذلك ألن المؤتمر الصحافي سـيتأخر بـسبب          .التواصل
  .الرد االيراني

ستتناقل وسائل االعالم أخبار اغراق حاملة طائرات أمريكيـة وبعـض البـوارج والـسفن المـساندة                 
. ن في هذه القطع البحرية قد يكونون القـوا حـتفهم          وستقول بأن آالف األمريكيين المتواجدي    . والتزويدية

وستقول نقال عن ناطق عسكري ايراني بأن طائرات أمريكية قد أسقطت وان القوات االيرانية قد أسرت                
وستتحدث وكـاالت   . بعض الطيارين، كما أن بعض الصواريخ المحملة برؤوس نووية لم تصل أهدافها           

سـتنقل   .يرانيين المدنيين نتيجة القـصف واالشـعاع النـووي       األخبار عن مقتل عشرات اآلالف من اال      
، وأخبار قصف مطارات عسكرية     ىوكاالت األنباء أخبار اشتداد المقاومة في بغداد، وسقوط أمريكيين قتل         

ستقول الوكاالت ان ناقلتي نفط قد تم تـدميرهما         . عدة في السعودية وقطر والكويت والعراق وأفغانستان      
مصافي رأس تنورة في السعودية قـد توقفـت عـن العمـل نتيجـة القـصف                 في مضيق هرمز، وان     

   .الصاروخي
مع هبوط الليل، ستجد أمريكا أن معلوماتها االستخبارية لم تكن دقيقة، وأن قـدرة ايـران                ....  المفاجأة

 .علي الرد لم تصب بالشلل، وستجد أن خسائرها في هذا اليوم األول قد فاقت توقعاتها بخمسة أضـعاف                 
 يكون سعر برميل النفط قد تجـاوز المائـة دوالر،           ىا أن تنطفئ أنوار محطات الوقود في العالم حت        وم
 تكون جماهير غفيرة قد خرجت في الجزء الغربي من الكرة األرضية تتظـاهر ضـد اسـتعمال                  ىوحت

ـ سيصاب الجمهور األمريكي بالذهول حيال أخبار سقوط         .القنابل النووية وضد التدمير االقتصادي      ىقتل
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 الشارع  ىأمريكيين بالمئات وربما باآلالف، وسينتظر بعضهم صباح اليوم التالي بفارغ الصبر ليخرج ال            
  .معبرا عن غضبه

 شاشة التلفـاز    ىبعد هبوط الليل في طهران، وانخفاض حدة أوار الحرب، سيظهر الرئيس األمريكي عل            
ر الذي يتهدد الديمقراطية ويهدد المـصالح        النظام الشري  ى عل ىعابسا متجهما واعدا األمريكيين بأن يقض     

 الجبهة، لكنـه سيـشيد بـاألمريكيين        ىلن يتحدث الرئيس بتفاصيل التطورات عل     . األمريكية في المنطقة  
  .الوطنيين الذين سقطوا من أجل االنسانية والحرية، ومن أجل حياة أمريكية هادئة

سيقولون بأنه لم يكتف بمغامرة العراق،       بوش، و  ىأما نواب الحزب الديمقراطي فسيظهرون غاضبين عل      
وها هو اآلن يورط األمريكيين بالمزيد، ويسجل خزيا تاريخيا ضد أمريكا بسبب استخدامه للقنابل النووية               

وسيعبر جمهوريون عن خيبة أملهم وصدمتهم لما قـام بـه     .  وقف الحرب فورا   ىالتكتيكية، وسيدعون ال  
  .بوش
نفسه معزوال بسبب استعمال القذائف النووية، وسيعتبرون ذلك مبررا          المستوي العالمي، سيجد بوش      ىعل

اذا تبينت ايران اشتراك اسـرائيل فـي         . تصنيع القنابل النووية   ىلطهران لمواصلة برنامجها النووي حت    
   .الحرب، فان نصيبها من الخسائر لن يتأخر

  :ان، فانني أتوقع النتائج التالية ايرىاذا قرر الرئيس األمريكي أن يشن الحرب عل ...تقديري للنتائج
ستتمكن أمريكا واسرائيل من تدمير العديد من المنشآت السطحية، وستتوقف محطات الطاقة عن القيـام               

وسيتم تدمير الكثير مـن المنـشآت       . سيتم تدمير الكثير من المباني والمنشآت الحيوية      . بعملها االعتيادي 
لة من الجنود بسبب االحتياطات االيرانية التي تتجنب تواجـد          العسكرية السطحية لكن دون قتل أعداد هائ      

% 30من منصات اطالق الصواريخ، وحـوالي       % 20سيصاب ويدمر حوالي     .مكثف للجنود والضباط  
ستصيب أغلب القذائف األمريكيـة واالسـرائيلية        .من المواقع ذات العالقة بالنشاطات النووية االيرانية      

سيتم اسقاط العديد من الطائرات      . المعـــلومات التي بحوزة المهاجمين    مواقع مدنية ووهمية بسبب قلة    
  .االيرانية، وتدمير بعض اآلليات العسكرية التي ال تشكل أساسا هدفا حيويا للمهاجمين

.  الخليج ىستتمكن ايران من اغراق ناقلة نفط واحدة علي األقل، وستغلق ميناء هرمز ومصافي النفط عل              
ئرات أمريكية وأسر أمريكيين، وستـكون أعنف ضرباتها موجهة ضد األسـطول           ستتمكن من اسقاط طا   

ستتمكن ايران من اغراق قطع بحرية أمريكية وقتل مئات األمريكيين، األمر الـذي سيحـسم               . األمريكي
  .المعركة داخليا في أمريكا ضد الرئيس األمريكي

ر صرف الدوالر، وتصاب األسـواق      سيقفز سعر برميل النفط الي أكثر من مائة دوالر، وسينخفض سع          
  .المالية العالمية بالهلع، وستنخفض األسهم بخاصة في الدول الغربية

أما الخسارة الكبيرة فستلحق    .  الرغم من الخسائر الفادحة التي ستلحق بايران       ىلن تحقق أمريكا هدفها عل    
  .باسرائيل وباألنظمة العربية

اذا تواصـلت الحـرب     .  مواصلة الحـرب   ىكي سيصر عل   أن الرئيس األمري   ىازاء هذا الوضع، ال أر    
كما أن األنظمة العربية الداعمة للحرب ستصاب بالذهول واالرباك اذا          . فستكون بعيار خفيف، ولن تطول    

وعليـه، فـانني أنـصح       .لم تتم هزيمة ايران بالضربة القاضية وستطلب من أمريكا وقف الحرب فورا           
ـ     . ق وراء السياسة األمريكية   األنظمة العربية بالتوقف عن االنسيا      ىالمشروع األمريكي االسـرائيلي عل

 العرب شعوبا وأحزابا وتنظيمات أال يكونوا دعامة لمنع هذا االنهيـار، واذا كـان               ىوشك االنهيار، وعل  
  .  ايران فدعونا نتحدث معها مباشرة من منطلق حسن الجوار والتعاونىعندهم من مآخذ عل
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