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 الجديدةالفلسطينية اللجنة الرباعية قررت إبقاء الحصار المفروض على الحكومة : هآرتس .1

 أن  ، على موقعها االلكتروني اليوم    ،صحيفة هآرتس ذكرت   أن   20/3/2007وكالة فلسطين برس     أوردت
فروض على  اللجنة الرباعية الدولية لشئون السالم في الشرق األوسط قررت إبقاء الحصار االقتصادي الم            

وقالت الصحيفة أن ممثلي اللجنة الرباعيـة تحـادثوا          .الحكومة الجديدة أيضا بعيد توليها لمهامها رسميا      
 حول كيفية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلـسطينية بعـد توليهـا لمهامهـا                ، أمس االثنين  ،هاتفيا

جديدة لم تغيـر مـن سياسـاتها ولـم          ودرسوا برنامجها السياسي، وخلصوا لنتيجة مفادها أن الحكومة ال        
تستجيب لشروط الرباعية المتمثلة في االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واالعتراف باالتفاقيات الموقعـة،             

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية األمريكية قوله         .وبالتالي قرروا مواصلة الحصار المفروض    
ادي على حكومة السلطة الفلسطينية حتـى توافـق بـشكل           أنه لن يكون هناك تغيير في الحصار االقتص       "

  ".صريح وواضح على الشروط الثالثة التي فرضتها اللجنة الرباعية للتعامل مع أي حكومة فلسطينية
 بمواصلة مطالبة االتحاد ، اليوم،الحكومة االسرائيلية رحبت أن 20/3/2007وكالة سما  وجاء في

وقالت  .الوحدة الفلسطينية باالستجابة لشروط اللجنة الرباعية الدوليةاالوروبي والواليات المتحدة حكومة 
نحن نرحب ببقاء المجتمع الدولي على مواقفه ومطالبه ازاء  "اولمرتميري ايسين المتحدثة باسم 

 ".الحكومة الفلسطينية الجديدة التي يتعين عليها احترام الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية
  

  هانسن خطوة شجاعة وبالغة االهمية على طريق كسر الحصار زيارة يو:هنية .2
: نقالً عن مراسليها في غزة ورام اهللا، رائد الفي ومنتصر حمدان           20/3/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

في ترجمة عملية لمبادرة النرويج باختراق الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية التقى نائب وزير              
ريموند يوهانسن رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في مكتبه بغزة في خطوة            الخارجية النرويجي   

وقال المسؤول النرويجـي للـصحافيين       .تطبيعية الفتة بين النرويج وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية       
  ".نأمل ان تعمل حكومة الوحدة باجتهاد من اجل تحقيق توقعات المجتمع الدولي"

 طالب نائب وزيـر الخارجيـة       : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      20/3/2007الحياة  وأضافت  
النروجي يوهانسن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بالعمل على وقف ما وصفها اعمال العنف وايجـاد               

وقـال   .حل لقضية االسير االسرائيلي شاليت على طريق استعادة ثقة المجتمع الدولي بهـذه الحكومـة              
تكرار للموقف االوروبي ان المساهمة في استئناف عملية السالم المجمدة بين الفلـسطينيين             يوهانسن في   

 .وجدد يوهانسن التأكيد على موقف النروج الداعم للحكومة الفلسطينية سياسـياً وماليـاً             .والدولة العبرية 
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بر ان زيارته الى    واعت .وتعهد يوهانسن باستمرار الدعم والمساندة النروجية للشعب الفلسطيني وحكومته        
  .غزة تأتي في سياق التعبير عن موقف النروج المؤيد لحكومة الوحدة الوطنية

وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد للحياة ان هنية ثمن موقف النروج الـداعم للـشعب الفلـسطيني                  
 طريق  خطوة شجاعة وبالغة االهمية على    "واضاف حمد ان هنية وصف زيارة يوهانسن بأنها          .وحكومته

واشار الى ان هنيـة قـدم شـرحاً لبرنـامج            .على الحكومة الفلسطينية  " كسر الحصار السياسي والمالي   
الحكومة ومواقفها وتأكيدها العمل على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس فوق االراضي             

هدئـة المتزامنـة والـشاملة      واوضح هنية رغبة الحكومة في العمل على تثبيت الت         .1967المحتلة العام   
ولفت هنية الى    .وتوسيعها في مقابل التزام اسرائيل الكامل بوقف اعتداءاتها كافة على الشعب الفلسطيني           

الخطة االمنية التي ستضعها الحكومة لضبط الوضع الداخلي وانهاء حالة االنفالت االمنـي والفوضـى               
  .والسيطرة على الوضع

نأمل "قال نائب وزير الخارجية النرويجي للصحافيين       : غزةمن   20/3/2007األيام الفلسطينية   وجاء في   
وأضاف إن بالده تـرى      ".حكومة الوحدة هذه  .. ان تساند كل الدول االوروبية بل وأيضا الدول االخرى        

  . بأن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الفلسطينية يلبي شروط المجتمع الدولي
  

  ار والعزلة اشارات مشجعة لفك الحص: عباس .3
 اكد  الرئيس الفلسطيني خالل استقباله وزراء الحكومة الفلسطينية الجدد مـن الـضفة الغربيـة                 :رام اهللا 
 بحسب ما نقل عنه نائـب رئـيس   ، ان هناك اشارات مشجعة لفك العزلة والحصار عن الحكومة  ،االثنين

في صـورة االتـصاالت     "اء  وقال االحمد عقب االجتماع ان عباس وضع الوزر        .الحكومة عزام االحمد  
 ".الدولية التي يجريها لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والحكومة

واستقبل عباس اليوم نائب وزير الخارجية النروجي ريموند يوهانسن في مقر الرئاسة فـي رام اهللا فـي                  
وضاع التي تعيـشها  اللقاء تناول اال "وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه ان          .الضفة الغربية 

عبر عن شكره للموقف النروجـي      "واضاف ان عباس     ". وحكومة الوحدة الوطنية   ،االراضي الفلسطينية 
 ".الداعم للحكومة والشعب الفلسطينيين مؤكدا على ضرورة فك الحصار الدولي المفروض علـى شـعبنا            

اف النروج بالحكومـة يـشكل      ثمن الموقف النروجي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية مؤكدا ان اعتر         "كما  
لقاء يوهانسن مع هنية وعدد من      " واشار ابو ردينة الى ان       ".بداية لكسر الحصار المفروض على شعبنا     
 ".الوزراء هو اول اتصال دولي مع الحكومة

  19/3/2007وكالة سما 
  

  القدومي يأمل أن تتمكن حكومة الوحدة من رفع الحصار .4
ثنين عن أمله في أن تتمكن حكومة الوحدة الجديدة من رفع الحـصار    عبر فاروق القدومي يوم اال     :تونس

وقال القدومي في تصريح وزع على الصحفيين        .االقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني     
نأمل ان تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة العراقيل واالجراءات العنصرية للحكومة االسرائيلية وذلك             "

سياسي واالقتصادي عن شعبنا الفلسطيني لتسهيل حركته وتنقالتـه وممارسـة نـشاطه             برفع الحصار ال  
وعبر عن أمله في رفع الحصار كي تقوم الحكومة الجديدة بصرف المستحقات             ".االقتصادي بحرية كاملة  

  .المتأخرة للعاملين الذي صمدوا في مواجهة هذا الحصار
  19/3/2007رويترز 
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  سرائيل من حكومة الوحدةا رفض موقفتمنظمة التحرير  .5
رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية موقف إسرائيل الذي اتخذته تجاه حكومة الوحدة             : ةغز

واعتبرت أن قرار الحكومة اإلسرائيلية في حصر البحث مع رئاسة           .الوطنية ورئاسة السلطة الفلسطينية   
نما يشكل غطاء لرفض الجهود الدولية الساعية للمباشرة        السلطة والمنظمة في المجال المعيشي واألمني إ      

أنها ترى أن    ..وقالت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها برئاسة محمود عباس          .بعملية السالم من جديد   
مبينـة أن    ..هدف الموقف االسرائيلي التنصل من البدء بمفاوضات جادة للوصول إلى حل سياسي شامل            

قطع الطريق على زيارة وزيرة الخارجية األمريكية المقبلة ومساعيها بتجديـد           الموقف اإلسرائيلي يريد    
 .الحوار السياسي وكذلك توجه القمة العربية المقبلة لتوفير مناخ مالئم إلعادة انطالق العمليـة الـسياسية               

ـ    ..أن واجب المجموعة العربية والدولية رفض الموقف اإلسرائيلي        ..وأكدت اللجنة  ع وأن واجب المجتم
الدولي الحقيقي مساندة منظمة التحرير والسلطة الوطنية ومؤسساتها بإعتبار ذلك ضمانة إلحياء العمليـة              

  .السياسية ولنشر مناخ ونهج الوصول إلى السالم عبر المفاوضات وفي إطار المرجعية الدولية
  19/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 

  
  مج منظمة التحريربرنامج الحكومة امتداد لبرنا: عبد ربه .6

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربـه، أمـس، إن برنـامج                 :كتب جعفر صدقة  
 في مؤتمر صحافي عقب اجتماع      قالو .حكومة الوحدة امتداد لبرنامج منظمة التحرير، وال يتناقض معه        

د مرجعية سياسية فلـسطينية واحـدة   عقدته اللجنة التنفيذية برئاسة محمود عباس إن اتفاق مكة ثبت وجو    
أكد األسس التي اعتمدناها منذ انطالق الـسلطة، باعتبارهـا      "هي منظمة التحرير، مشيراً الى ان االتفاق        

امتداداً لمنظمة التحرير، والقيادة السياسية هي قيادة المنظمة ممثلة باللجنة التنفيذيـة والـرئيس عبـاس،                
من يريد محاورتنا عليه أن ال يأخذ جملة هنا أو هناك           "وأضاف  ". ميوبرنامج المنظمة هو البرنامج الرس    

، مؤكـداً دعـم اللجنـة التنفيذيـة         "في برنامج الحكومة ليبني عليها مواقف لمواصلة الحصار والمقاطعة        
واكد عبد ربه ضرورة قيام اللجنـة        .للحكومة وبرنامجها السياسي وعزمها العمل على فك الحصار عنها        

 منظمة التحرير بمهامها، وتوسيع المشاركة الوطنية فيها بما ال يتجـاوز األسـبوع االول    الخاصة بتفعيل 
ورفض عبد ربه أي تمييز بـين أعـضاء          ". لتنفيذ هذا البند المهم في اتفاق مكة      "من شهر نيسان القادم،     

  .الحكومة تبعاً النتماءاتهم السياسية
 20/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  في إنهاء العنف الداخلي وتدعيم الوفاق الوطنينااتتتمثل أولوي: هنية .7

 تتمثل أولويات حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إنهاء العنف الداخلي وتـدعيم             :نيزافيسيمايا غازيتا 
وقال هنية فـي حـديث لـه        . الوفاق الوطني من أجل إقامة الدولة المستقلة وفقا لرئيسها إسماعيل هنية          

الموسكوفية إن الفلسطينيين يصبون إلى هدف واحد هو إنهـاء االحـتالل            " ا غازيتا نيزافيسيماي"لصحيفة  
 تؤكـد الحكومـة أن مقاومـة        كوإزاء ذل .. اإلسرائيلي ألراضيهم، ولكن إسرائيل ال تنوي وقف عدوانها       

 أن إسرائيل تؤثر تـأثيرا سـلبيا علـى    هنيةويرى . االحتالل هو أيضا الحق الشرعي للشعب الفلسطيني   
 في المنطقة، إذ ال تريد االعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية في محاولة إلفشال أعمالها، ولكنـه                الوضع

الفلسطينيين الذين يلتفون حول الحكومة الجديـدة       "يلفت إلى أن اإلسرائيليين سيوجهون من اآلن فصاعدا         
 الفلسطينيين وتدعو إلى    وقال إنهم يحترمون موقف روسيا التي كانت وال تزال تؤيد         ". وبرنامجها السياسي 

  وعما إذا كان ينوي . رفض الحصار المفروض على فلسطين واالعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة
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وسوف يـسرني أن أزور    . يدخل توطيد العالقات مع روسيا في قائمة أولوياتنا       : زيارة روسيا أجاب هنية   
 . روسيا إذا وجهت دعوة مناسبة

  19/3/2007وكالة نوفوستي 
  

  الحكومة الفلسطينية تبدأ عملها بالبحث عن فرص رفع الحصار .8
 بدأت الحكومة الفلسطينية امس يومها االول في البحث عن فرص لرفع الحصار             : محمد يونس  –رام اهللا   

وقال نائب رئيس الحكومة عزام االحمد امس في حفلة تـسلم الـوزراء              .ووقف التدهور األمني الداخلي   
امامنا مهمتان هما رفع الحصار وإنهاء الفلتـان االمنـي، واذا لـم             : "راء القدامى الجدد أعمالهم من الوز   

   ".ننجزهما فان الحكومة لن تستطيع ان تتقدم خطوة واحدة في البرنامج الذي اعلناه في المجلس التشريعي
 الجهـات   وقال وزير المال سالم فياض للحياة إنه بدأ اليوم االول لعمله في الوزارة بتوجيه رسائل الـى                

وجهت رسائل الى البنوك وسـلطة      : "واضاف. ذات االختصاص في شأن الحساب الموحد لوزارة المال       
فك الحصار  : "واضاف فياض  ".مفادها ان الوزارة عادت لتعمل بالحساب الموحد      ) البنك المركزي (النقد  

بل امس نائـب وزيـر      وكان استق ". من اهم اولويات الحكومة، اضافة الى توفير االمن واالمان للمواطن         
  .الخارجية النروجي

البرنامج السياسي للحكومة واضح، وكثيرة هي الـدول التـي          : "وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد     
وبدأت اتصاالت مع تلك الدول، اليوم مع النروج وغداً مع ايطاليا، ونتطلع الى القمة              . تقبلت هذا البرنامج  

  ".تنا الخارجيةالعربية المقبلة لتوسيع دائرة اتصاال
مصطفى البرغوثي الى ان الحكومة ستطالب جميع الضيوف والدول التي تجري           .واشار وزير االعالم د   

 800اتصاالت معها بالضغط على اسرائيل لدفع المستحقات المالية المحتجزة لديها والتي بلغت قيمتهـا               
اعربت عن دعمها لها، وهنـاك      واضاف ان الدول العربية اجرت اتصاالت مع الحكومة و         .مليون دوالر 

زياد ابو  .دول اوروبية تحدثت مع الحكومة مثل النروج وفرنسا التي وجهت دعوة الى وزير الخارجية د              
  .عمرو لزيارتها

  20/3/2007الحياة 
  

  عزام االحمد يبدأ اول جولة خارجية بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية .9
لسطيني عزام االحمد قادما من رام اهللا في طريقـه           وصل امس الى عمان نائب رئيس الوزراء الف        :عمان

  .الى اوروبا في اول جولة خارجية له عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
  20/3/2007الرأي األردنية 

  
  انتهى اإلجماع الدولي على مقاطعة الحكومة: بو عمروزياد أ .10

ؤون الخارجية إنه بعد لقائه امس مع نائب        زياد ابو عمرو، وزير الش    .قال د  :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
وزير الخارجية النرويجي في غزة فانه من المنتظر ان يلتقي الجمعة مع وزيـر الخارجيـة البلجيكـي                  

واضح ان االجماع الدولي الذي كان سـابقاً علـى          : والسبت مع وزير خارجية السويد في رام اهللا، وقال        
صف ردود الفعل االوروبية على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية         وو .مقاطعة الحكومة الفلسطينية قد انتهى    

من الواضح ان الجهود والحمالت والضغوط االسرائيلية التي مورست على          : بأنها مشجعة ومهمة، وقال   
عدد من الدول االوروبية لمنعها من التجاوب االيجابي مع حكومة الوحدة قد فشلت بدليل ان عـدة دول                  

ونوه في هـذا     .بالفعل باقامة عالقات مع الحكومة، والبعض اآلخر اعترف بها         أتاوروبية واجنبية قد بد   
: الصدد الى انه حتى في اطار اللجنة الرباعية الدولية ليس هناك اجماع على مقاطعة الحكومـة، وقـال                 

 واشار الى انه تلقى رسائل واتـصاالت       .نحن نأمل ان تتخذ الواليات المتحدة موقفا ايجابيا من الحكومة         
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هاتفية من عدد من وزراء الخارجية االجانب من بينهم وزير الخارجية الفرنسي الذي ابـدى االسـتعداد                 
الستقباله في فرنسا او لقائه في فلسطين، وايضا وزير الخارجية النرويجي الذي اعرب عـن االسـتعداد               

اهللا والذين سـيعقدون    هناك مجموعة من وزراء الخارجية االوروبيين القادمين الى رام          : واضاف .للقائه
لقاءات مع وزير الخارجية الفلسطيني، وأعتقد ان هذا هو الموقف السليم الذي ينـدرج تحـت عنـوان                  
االشتباك االيجابي مع المواقف االيجابية الفلسطينية، وفي ذلك تشجيع للفلسطينيين على ما اقـدموا عليـه     

خارجية االوروبيين يتحدثون عن بعـض      وكشف ابو عمرو النقاب عن ان وزراء ال        .من خطوات ايجابية  
القضايا التي سيكون من شأنها المساعدة في دفع االمور الى االمام مثل انهاء قـضية شـاليت، وايـضا                   
احالل التهدئة الشاملة ووقف اطالق الصواريخ، مشيراً الى ان هذه الدول تعتقد ان هذه المواقف ستساعد                

وكشف ابو عمرو النقاب، بعـد اسـتقباله         .تبادل االسرى في انهاء الحصار ونحن نشجع صفقة مشرفة ل       
سالم فياض، وزير المالية، الى     .نائب وزير الخارجية النرويجي يوهانسون، انه يتوقع ان تدعو النرويج د          

ووصف ابو عمرو الموقف االسـرائيلي   .النرويج للبحث في كيفية تقديم المساعدات المباشرة للفلسطينيين  
ورفض ابو عمرو االنتقائية في التعامل مع وزراء الحكومـة داعيـاً             ".ط والالمنطق يعاني من الخب  "بأنه  

الدول التي تتبنى هذا الموقف العادة النظر في موقفها باتجاه التعامل مع جميع وزراء الحكومة، مـشدداً                 
  . على ان الحكومة تمثل الشعب الفلسطيني باكمله وانه يجب احترام ارادة الشعب

  :و الى ثالثة مسارات سيركز عليها في المرحلة القادمة وهيوأشار ابو عمر
 تعزيز العالقات الفلسطينية مع المجتمع الدولي وعرض اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية وضمان              :اوال

الدعم والتأييد واالعتراف بحكومة الوحدة الوطنية واستئناف المساعدات لها واعادة العالقات الطبيعية مع             
  . وهو ما يستدعي عمالً مكثفاً في المرحلة القادمة وقد بدأنا فعال العملهذه الدول،

  . اعادة تفعيل السفارات الفلسطينية في الخارج لتقوم بمهامها على النحو المطلوب:ثانياً
  . إعادة تنظيم وزارة الخارجية للنهوض بها:ثالثاً

 20/3/2007األيام الفلسطينية 
  

   لمواصلة الحصار بعد حكومة الوحدةلم تعد هناك مبررات: البرغوثي .11
قال وزير اإلعالم الفلسطيني أنه لم تعد هناك مبررات لمواصلة فرض الحصار علـى الـشعب                : رام اهللا 

مصطفى البرغوثي في مؤتمر صحافي، عقـده       .واضاف د . الفلسطيني بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية     
حد لالستمرار في مقاطعة الحكومـة، مـستهجناً        امس، أن ما تضمنه برنامج الحكومة ال يترك مبرراً أل         

واعتبر . االنتقادات الموجهة لبرنامجها لتضمينها بندا ينص على الحق في ممارسة المقاومة ضد االحتالل            
فيه إمعان في تحدي إرادة الشعب الفلسطيني والشرعية الدوليـة،          "أن الموقف اإلسرائيلي بشأن الحكومة      

دة شعبنا ولن يكون باسـتطاعة إسـرائيل االحتفـاظ بنظـام االحـتالل              وان تلك الضغوط لن تكسر إرا     
وقال ". واالبارتايد، وعلى إسرائيل ان تفهم أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقبلوا أن يكونوا عبيداً لالحتالل              

إن حكومة الوحدة وفت بكل ما يلزم لرفع الحصار، من دون أن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في                  
 واالستقالل، مثمناً موقف النرويج ورئيس وزرائها االيجابي بشأن الحكومة والمواقف البناءة لكل             الحرية

  .من ايطاليا وفرنسا واسبانيا والسويد، مما يؤكد أن الحصار سينهار
  20/3/2007الشرق األوسط 

  
 ن فيه نائبا لرئيس وزراء من حماسلم اتصور يوما اكو: عزام االحمد .12

ام االحمد ضاحكا حين سأله الصحفي االسرائيلي روني شكيد عن شـعوره بتـولي               انفجر عز  :بيت لحم 
لم احلم يوما ان اصبح نائبا لزعيم حركـة         " منصب نائب رئيس الوزراء الحمساوي اسماعيل هنية وقال         
 كيف ستتعامل مـع هنيـة       : وعندما سئل  ".حماس ولم اتصور ان يأتي اليوم الذي اشهد فيه وضعا كهذا            
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لن نجلس في غرفة واحـدة فأنـا فـي رام اهللا            " انفجر مرة اخرى بالضحك وقال      ،  اتك معه؟ وتدير عالق 
واسرائيل تمنعني من السفر الى غزة وهنية في غزة واسرائيل لن تسمح له بالسفر الـى الـضفه وكـل                    

 ".االجتماعات ستكون عبر الفيديو كونفرنس
 في حكومة حماس التي ال تعتـرف   اآلن سجله، وهو ي  توقع ان تتعاون اسرائيل مع    وعند سئل عن كيف ي    

اتركني من الكلمات التي تستخدمونها مثل االعتراف باسرائيل او االلتزام باالتفاقيـات            : أجاب ،باسرائيل
اسي لحكومتنا تضمن جميع الحلول بما فيها اقامة دولتيـين          يالنها كلمات عديمة االهمية، فهناك برنامج س      

 والجميع اتفق على ذلك بما فيهم حماس وانا ادعـو      1967ن حزيران   لشعبيين على اساس حدود الرابع م     
   .حكومة اسرائيل الى عدم مقاطعة حكومة الوحدة الوطنية لنخسر الوقت كما خسرناه في الماضي

  19/3/2007وكالة معا 
  

  الوزراء يعبرون عن موقف حكومتهم وليس من رشحهم: االحمد والشاعر يؤكدان .13
 أجمع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة عـزام          : مراسل القدس  - غزة   -ة   البلد للصحاف  -رام اهللا   

ناصر الدين الشاعر على أن وزراء الحكومة الجديـدة يعبـرون عـن             .األحمد ووزير التربية والتعليم د    
وجاءت هذه التصريحات خالل حفل تسليم منصب        .موقف حكومتهم وليس مواقف الفصائل التي رشحتهم      

وافتتح الشاعر إجـراءات التـسلم       .راء، ومجلس الوزراء في رام اهللا للحكومة الجديدة       نائب رئاسة الوز  
وهـذا يتطلـب    . والتسليم، حيث أكد على أن الفلسطينيين اآلن يجسدون الوحدة الوطنية بكل معنى الكلمة            

وطالب الشاعر جميع المتحدثين وخاصـة الـصحافة عـدم     .الحديث مع العالم بكلمة واحدة ولسان واحد     
مؤكدا أن مصطلحات رئاسة وحكومة وحماس وفـتح سـتكون          . استخدام مصطلحات تنم عن االختالف    

  .خارج العمل اإلداري الحكومي
وبدوره أكد عزام األحمد على أن الفلسطينيين اليوم أمام مرحلة جديدة من تعزيز الوفاق والوحدة الوطنية                

القوى المشاركة فيها خاصة بعد أن أصـبحت        وقال إن هذه الحكومة مميزة من حيث طبيعة          .الفلسطينية
  .معظم ألوان الطيف السياسي الفلسطيني داخل الحكومة ويصح لها أن تكون حكومة الشعب الفلسطيني

  20/3/2007القدس الفلسطينية 
  

 هؤالء هم وزراء حكومة الوحدة الذين ستتحدث معهم الواليات المتحدة: رتسآه .14
سالم فياض  :  الوزراء الذين قد تتحدث معهم الواليات المتحدة وهم         نشرت هآرتس قائمة باسماء    :بيت لحم 

 ومصطفى البرغوثي   ، وزير الصحة رضوان االخرس    ، وعزام االحمد نائب رئيس الوزراء     ،وزير المالية 
 اوضحت نهاية االسبوع الماضي نيتها اقامـة مـا وصـفته            قدالواليات المتحدة    وكانت   .وزير االعالم 

ويستشف من تصريح المتحدثة باسم القنصلية االمريكيـة         . الوزراء الفلسطينيين  بعالقات العمل مع بعض   
العامة في القدس يوم امس تأييد امريكا الستمرار الحصار المالي مع محاولتها الحفاظ علـى عالقاتهـا                 

حدة وجاء على لسان المتحدثة باسم القنصلية االمريكية العامة ان الواليات المت           .بكبار مسؤولي حركة فتح   
لكنها لن تقاطع اشخاص اخرين فقط النهم اعـضاء         " ارهابية  "لن تجري اي اتصاالت مع ممثلي منظمة        

 ".سنحدد موقفنا وفقا للمعطيات الجديدة التي تردنا"   قائلة،في الحكومة الفلسطينية
  20/3/2007وكالة معا 

  
  ..ال أحد فوق القانون: الفلسطينيوزير الداخلية  .15

كـشف وزيـر الداخليـة      :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      20/3/2007انية  األخبار اللبن نشرت  
 هاني القواسمي عن برنامج متكامل سيتم اإلعالن عنه والشروع في تنفيذه قريباً، فـي شـأن                 الفلسطينية

 عائلة  ال. ال أحد فوق القانون كائناً من كان      "وشدد على أن    . القوة التنفيذية وإعادة صياغة األجهزة األمنية     
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وقال خالل حفل تسلم الوزارة من       ".وال مسؤول وال وزير وال رئيس، فجميعنا تحت القانون وأمام النظام          
إن مهمة وزارة الداخلية مغرم وليست مغنماً، وهي منصب تكليـف           "وزير الداخلية السابق سعيد صيام،      

 ".غزة بأن يكونوا عوناً لناوأمانة وليست تشريفاً، والمهمة صعبة، لذلك نطالب األهالي في الضفة و
أشار هاني القواسمي الـى أن العديـد مـن الجهـات            : غزةمن   20/3/2007الشرق األوسط   وأضافت  

عرضت عليه المساعدة لقيامه بمهام منصبه على اكمل وجه، محذراً من أن مهمته ستكون صعبة جدا في                 
داخلية مغرم وليـست مغـنم، وهـي        مهمة وزارة ال  "وقال  . حال لم تتوحد كل الطاقات من اجل انجاحها       

منصب تكليف وأمانة وليست تشريف، والمهمة صعبة، لذلك نطالب األهالي في الضفة وغزة بأن يكونوا               
  ".عونا لنا في ذلك

 مررنا بظـروف صـعبة،      :صيامسعيد  قال  :  يو بي آي   نقالً عن  20/3/2007 القدس العربي وأوردت  
 في ظل مشاركة كافة ألوان العمل السياسي داخل الـشعب           ولكن الوزير الجديد يمر بظروف أكثر سهولة      

 أن محددات وسر نجاح وزير الداخلية الجديد لها عالقة بطبيعة الحالة الـسياسية              ىالفلسطيني، مشدداً عل  
الحالية التي تسود الشارع، وحالة الوفاق وتشكيل حكومة الوحدة التي تشهد مشاركة سياسية واسعة مـن                

  . جانب وزير الداخليةى قدر مسؤولية الوقوف الىالفصائل ألن تكون علودعا جميع  .الفصائل
  

   الوزير الجديد كونه غير حزبي ىوأتحفظ عل.. يداي غير ملطختين بالدماء: سعيد صيام .16
 ان يديه غير ملطختين     ىقال سعيد صيام خالل مقابلة تلفزيونية مع فضائية األقص         : أشرف الهور  -غزة  

 أي فلسطيني وليس لي عـداوات مـع أي   ى أنا لم اصدر أمراً بإطالق النار عل     :الوق. بالدماء الفلسطينية 
شخص أو أية جماعة وأنا صبرت صبرا كبيرا تعجز الجبال عن حمله، ولكن في النهاية كان ال بد مـن                    

ـ    .وأضاف أنا لم أالحق أي إنسان وطني، بل الحقت اللصوص والمجرمين فقط            .الحسم  أن  ىوأشـار ال
وقال الدليل علي ذلـك      .شتباكات التي عصفت بالساحة الفلسطينية كانت علي خلفية سياسية        الخالفات واال 

وأوضح وزير الداخلية السابق أنه تـسلم   .أنها توقفت فور توقيع اتفاق مكة، والمسألة ال تخصني شخصياً 
ـ   احد أنا سعي   ىوقال هذا ليس تجنياً عل     .أجهزة أمنية ضعيفة لها ما لها وعليها ما عليها          لملمتهـا   ىت ال

وتابع أنا شخصيا تربطني عالقة رائعة مع ضـباط وقـادة هـذه              . تحديد أهداف عملها وأولوياتها    ىوال
وعلي صعيد رضاه عن عمل وزارته قال        .األجهزة ومع إداراتها وبيننا زيارات عمل وزيارات شخصية       

دي إثباتات ووثائق أن هذه     لست راضيا عنها الن هناك أطرافاً تعمل بشكل واضح من داخلها إلفشالي ول            
 . ذلك ولم يساعدوني   ىالجهات كانت تعمل إلفشالي وهمسوا وأوعزوا لألجهزة األمنية من أجل العمل عل           

 هاني  ىولم يخف صيام تحفظه عل     . يقول اآلن ليس وقت المحاسبة ولكن الحقاً سنفتح هذا الملف          ىومض
نا كنت ضد شرط أن يكون وزير الداخلية غير         وقال أ  .القواسمي وزير الداخلية الحالي كونه غير حزبي      

ورفض صيام أن يوصف بأنـه       .منتم لفتح أو لحماس، ومع ذلك فانا سأسلمه وزارة أفضل مما استلمت           
وأنا تغيبت عن مكتبي لمدة شهرين وأدرك       ) قاصداً إسرائيل (وزير فاشل قائال لقد قصفوا مكتبي ومنزلي        

وتابع أنا أصال لم     . كل الناس، فرضا الناس غاية ال تدرك        رضا ىانه من المستحيل أن يحصل المرء عل      
وفـي   .أعط الفرصة للعمل ليحكموا علي إذا كنت ناجحاً أو فاشال، فقد عطلوا عملي خارجيـا وداخليـا                

 أن تشكيل هذه القوة قانوني من حقوقه كوزير داخلية، مؤكداً           صيامموضوع تشكيل القوة التنفيذية، اعتبر      
 يقول لوال القوة التنفيذية لما صمدت الحكومة لفترة سنة ولكـانوا انقلبـوا              ىومض .اتهأنها من أهم انجاز   

  . صيام صحة ما تردد في بعض المواقع اإلعالمية حول إصابته بمرض خطيرىونف .عليها
 20/3/2007 القدس العربي
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  البرغوثي ناطقا باسم الحكومة :االحمدعزام  .17
 بنـاء علـى      الفلـسطيني   أعلن نائب رئيس الوزراء    :راسل القدس  م - غزة   - البلد للصحافة    -رام اهللا   

مصطفى البرغوثي هو النـاطق الرسـمي باسـم         .تأكيدات من رئيس الوزراء هنية، أن وزير اإلعالم د        
الحكومة، وسيسند إليه إصدار تقرير جلسات الحكومة بعد كل لقاء وزاري، والحديث باسمها في المحافل               

  .اإلعالمية
  20/3/2007نية القدس الفلسطي

  
 "شريك من اجل السالم" حكومة الوحدة الفلسطينية :هند خوري .18

 اعلنت المفوضة العامة لفلسطين في فرنسا هند خوري يوم االثنين ان حكومة الوحدة              :ا ف ب   -باريس  
، منبهة الى ان عدم االعتراف بها من جانب المجتمع الـدولي يهـدد              "شريك من اجل السالم   "الفلسطينية  

من المؤسـف جـدا اال يقبـل        "وقالت الذاعة فرنسا الدولية     . د الوضع مجددا في الشرق االوسط     بتصعي
العـودة  "، وحذرت من    "االسرائيليون واالميركيون بهذه الحكومة النها تشكل فعال فرصة من اجل السالم          

واكدت ". هاالفعلية الى العنف في حال عدم رفع العقوبات المفروضة على هذه الحكومة وعدم االعتراف ب             
الظـروف  "واعتبرت خـوري ان     ". شريك فلسطيني حقيقي من اجل السالم     "خوري ان الحكومة الجديدة     

 ".حققت تقدما الفتا"الستئناف تلك المساعدات، مشددة على ان حماس " باتت متوافرة
  20/3/2007 الدستور

  
   العربية تشكيل لجنة عربية لتطبيق مبادرة السالمتنفيذية منظمة التحرير تطالب ب .19

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية      : نقالً عن أ ف ب     20/3/2007ينية  بحراأليام ال نشرت  
ودعـت اللجنـة    . امس الى تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية من اجل تطبيق مبادرة السالم العربيـة             

بية المقرر عقدها في اواخـر الـشهر         بيان صدر في ختام اجتماعها في رام اهللا، القمة العر          التنفيذية في 
تأكيد االلتزام بمبادرة السالم العربية بجميع عناصـرها، ورفـض االبتـزاز             "الرياض الى الجاري في   

تقوم القمة القادمة بتشكيل لجنة عربية برئاسـة         "كما اعربت عن االمل بان    ". اإلسرائيلي الداعي لتغييرها  
جميع األطراف الدولية من أجل عـودة        اللجنة الرباعية األولية و    السعودية، التي تترأس القمة للمتابعة مع     

 وتنفيذ حل الدولتين وجميع القرارات الدولية ذات الصلة تطبيقا لمبادرة السالم            عملية السالم إلى مسارها،   
اتفاق مكة أثبت وجـود مرجعيـة سياسـية         "ياسر عبد ربه أن        وشدد امين سر اللجنة التنفيذية    ". العربية
 ".نية واحدةفلسطي

قال ياسـر عبـد   :  محمد إبراهيم،رام اهللانقالً عن مراسلها في      20/3/2007البيان اإلماراتية   وأضافت  
  اللجنـة التنفيذيـة  ربه أمس عقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن الرئيس عباس أرسل اقتراح      

المبادرة العربية مهمة جـداً ونحـن نـدعمها         "وأضاف  . للقيادة السعودية لدراسته مسبقاً قبل انعقاد القمة      
ونرفض االقتراحات المطالبة بتعديلها وتغييرها، لكن ما ينقص هذه المبادرة هو آليـة التطبيـق، وهـذه                 

ورأى عبد ربه أن اآللية المأمولة قد تكون مؤتمراً دولياً للسالم تشارك            ". اللجنة ستبحث عن آلية لتطبيقها    
  .ية والصين واليابانفيه اللجنة الرباعية الدول

  
   والقيادة القطريةالفلسطينيمصادر عربية تتحدث عن أزمة صامتة بين الرئيس  .20

كشفت مصادر سياسية عربية مطلعة، النقاب عن أن أزمة صامتة تزداد كل يوم بين              :  رام اهللا  -الدوحة  
مها في تـصريحات    وكشفت هذه المصادر، التي طلبت عدم ذكر اس       . الرئيس الفلسطيني والقيادة القطرية   

خاصة لقدس برس أن خالد مشعل كان قد اقترح على محمود عباس بعد التوقيع على اتفاق مكة المكرمة،                 
أن يقوما بزيارة مشتركة إلى دولة قطر لشكر قيادتها على الجهود التي بذلتها لتقريـب الـشقة بينهمـا                   
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وتحدثت مـصادر   . يم مبررات مقنعة  والتوصل إلى االتفاق، لكن الرئيس عباس اعتذر وقتها من دون تقد          
إعالمية عربية، في الدوحة، عن أن الرئيس عباس كان قد أجرى اتصاال هاتفيا مع أمير دولة قطر يـوم                   
أن وصلها وفد حماس بقيادة خالد مشعل، في محاولة لتهدئة األجواء بين الرئاسـة الفلـسطينية والقيـادة              

وأعـادت هـذه     . الالعودة على حد تعبير هذه المصادر      القطرية، وحتى ال تصل العالقات بينهما مرحلة      
المصادر أسباب األزمة إلى عدم تجاوب الرئيس عباس مع الدعوات القطرية لفك طالسم األزمـة التـي                 

هذه األزمة تعود إلى رفض عباس كـل الـدعوات          : "كانت بين الرئاسة والحكومة، وقالت هذه المصادر      
اع مع قيادة حماس في قطر واللقاء معهم للمصالحة، كما أنـه لـم              القطرية خالل الفترة الماضية لالجتم    

يستجب أيضا لدعوة خالد مشعل للذهاب سوية إلى قطر وتقديم الشكر لقيادتها على جهودهم مـن أجـل                  
وتقول المصادر، إن الرئاسة الفلسطينية ليست مستريحة للعالقات الجيـدة           ".المصالحة الوطنية الفلسطينية  

 قطر مع قادة حماس، منذ خرجوا من األردن، وصوال إلى الدعم المـالي والـسياسي                التي تربط حكومة  
الذي وجدوه منذ نجاحهم في االنتخابات التشريعية، وذكرت بالتحديد الزيارة الناجحة التي كان قد قام بها                

ـ         م رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى دولة قطر إبان األزمة، وما حصل عليه من دعم مالي وسياسـي، ل
  .يثلج صدور قادة فتح وقتها

وال تستبعد بعض األوساط اإلعالمية العربية المقيمة في الدوحة أن يكون الموقف الفلسطيني مبني علـى                
سوء التفاهم الحاصل بين محمد دحالن وبين قناة الجزيرة القطرية، حيث بثت تصريحات لبعض الكتاب               

األزمة التي نشبت بين فتح وحماس، وحملته مسؤولية        والمحللين السياسيين التي انتقدت موقف دحالن من        
العمل على إفشال تجربة حماس في الحكم، ولهذا ظل موقف الرئاسة من قطر حذرا، على حد تعبير هذه                  

  .المصادر
  19/3/2007 قدس برس

  
    ظاهرة غريبة والمخيم لن يكون ثغرة في جدار األمن اللبناني" فتح اإلسالم: "زكيعباس  .21

، واصفاً إياها   "فتح اإلسالم "نظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عباس زكي، رفع الغطاء عن           أكد ممثل م  
وشدد على ان المخيم الفلسطيني لن      . بالظاهرة الغريبة والمريضة وال تمت بصلة إلى الشرعية الفلسطينية        

لى ان الالجئ الفلـسطيني     يكون ثغرة في جدار األمن اللبناني او ملجأ للهاربين من وجه العدالة، مشيراً ا             
وأكد التعاون مع السلطات اللبنانية لمـا يـضمن الـسلم           . في لبنان هو ضيف مؤقت بانتظار حق العودة       

مواقف زكي جاءت خالل جولة وفد المنظمة برئاسته ومشاركة مستشاري الـرئيس الفلـسطيني              . األهلي
الً البطريرك الماروني مار نـصر اهللا       هاني الحسن وجبريل رجوب على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى او        

وقال . ثم زار الوفد الرئيس امين الجميل     . بطرس صفير، حيث تم عرض لألوضاع والتطورات الراهنة       
ـ           لـدينا  . في مخيم نهر البارد   " فتح االسالم "زكي إنه جرى التركيز على موضوع عين علق وما يسمى ب

ذه الظاهرة كي ال يكون أي مخيم او اي تواجد فلـسطيني            الجهوزية للتعاطي مع اإلجماع اللبناني حول ه      
  . بؤرة للتهديد او االساءة للسلم االهلي او للتعايش المشترك بين الفلسطينيين واللبنانيين

بعـد اللقـاء    و. وفد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بـري             الكما زار   
فهذا تنظيم ال عالقة له بمنظمة التحريـر، ال         " فتح االسالم "نسبة إلى حركة    بال: تحدث هاني الحسن، فقال   

  . سابقاً وال حديثاً، وهو أمر طارئ
  20/3/2007السفير 

  
 من القوميلألالرئاسة  دحالن مستشار تعيينحماس تنفي التوافق مع عباس على  .22

سائل اإلعالم حول  نفت حركة حماس ما تردد في و:بيت لحممن  19/3/2007وكالة معا أوردت 
التوافق بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة على أن يكون النائب 
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 وقالت الحركة في تصريح صحافي وصلت معاً . للرئيس لشؤون األمن القوميمحمد دحالن مستشاراً
 في مكة كان على رؤوس ن التوافق الذي حصلإ عن الصحة، وإن الحديث عن التوافق عاٍر ":نسخة عنه

وطالبت حماس الرئيس  ".األشهاد وهو العمل على تفعيل مجلس األمن القومي وإعادة تشكيله بالتوافق
ورأت حماس أن  . لما جرى التوافق عليهوفقاً, عباس بتحكيم القانون الفلسطيني في أي قضية خالفية

 .الف للقانون الفلسطيني له لشؤون األمن القومي مخقرار عباس بتعين دحالن مستشاراً
  أشرف الهور ووليد عوضنقالً عن مراسليهارام اهللا وغزة من  20/3/2007 القدس العربيوذكرت 

ن رئيس السلطة لم يتشاور مع حماس او غيرها عندما اتخذ أفوزي برهوم المتحدث باسم حماس قال  :أن
  .ن يعيد الرئيس النظر في المرسومأمله في أ عن اًعربم ،القرار

، التي هاجم البردويل صالح انتقدت حركة فتح تصريحات الناطق باسم كتلة حماس البرلمانيةمن جهتها، 
بحق البردويل  باألسلوب الذي انتهجه فتح، وندد عبد الحكيم عوض المتحدث باسم فيها تعيين دحالن

جميع التنظيمات دحالن في الوقت الذي تعيش فيه الساحة الفلسطينية حالة من الوفاق والتآخي بين 
واعتبر عوض في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أن تصريحات البردويل  .الفلسطينية

وأوضح عوض أن كالً من حركتي فتح وحماس اتفقتا من قبل  ."عالميسياسة الردح اإل"تأتي في سياق 
 القانون وتجنب الحديث فيه ىلإم  اللجنة القانونية في المجلس التشريعي واالحتكاىلإ إحالة هذا األمر ىعل

 . ذات المربع السابق للمناكفة اإلعالمية التي تؤسس الحتقان جديدىلإ ال نعود ىعبر وسائل اإلعالم حت
زمات ن جانبه اتهم جمال الطيراوي الناطق الرسمي باسم كتلة فتح البرلمانية حركة حماس بافتعال األم

عضاء الحكومة السابقة من ناحية أغير الشرعية التي قام بها  مئات القرارات والتعيينات ىللتغطية عل
وشدد الطيراوي في حديثه للقدس  .قاربهم ونشطاء الحركة في مناصب عديدة عقب اتفاق مكةأتعيين 

  .ن هذه مسألة تخص الرئاسةأ تعيين قام به عباس وىنه ال يحق لحماس االعتراض علأالعربي ب
  

  سرىتمام اتفاق لتبادل األإن تعطيل ولمرت المسؤولية عأمشعل يحمل  .23
سرائيلية أميركية بشان لبنان وسورية إحذر خالد مشعل من مخططات :  محمد المكي أحمد-الدوحة 

تمام اتفاق لتبادل األسرى، كما إولمرت مسؤولية تعطيل أيهود إيران وحمل رئيس الوزراء االسرائيلي إو
 على ضرورة ن التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، مشدداًلى مراجعة موقفها بشأإدعا الواليات المتحدة 

لى القمة العربية إوبشأن رسالته  ."الحالة الفلسطينية الجديدة وتغير سياستها الظالمة" واشنطن "أن تحترم"
إننا نريد من قمة ":  على سؤال للحياة في لقاء محدود مع صحافيين أمسالمقبلة في الرياض قال رداً

اتفاق مكة والتأكيد عليه، ثم ترجمة الموقف العربي تجاه الحكومة الفلسطينية بتنفيذ الرياض رعاية 
الكسر "ورأى أن ذلك يشكل  ."التزامات العرب المالية المقررة في قمة الخرطوم نحو الحكومة الفلسطينية

جديدة كاملةً لى االعتراف بالحكومة الإضافة إالفعلي العملي للحصار، كما يشكل قدوة للمجتمع الدولي، 
لى إوخلص . "والتعامل معها بشرعية كاملة من دون تمييز بين وزرائها ومطالبة المجتمع الدولي بذلك

سالمية وفيما وصف مشعل المواقف العربية واإل ." لحالة الوفاق الفلسطينية قوياً عربياًأننا نريد دعماً"
لى رفع إج وفرنسا، كما دعا المجتمع الدولي تجاه حكومة الوحدة بأنها ممتازة نوه بمواقف روسيا والنرو

سرائيلي المتوقع بعد وسألت الحياة مشعل عن توقعاته بشأن السيناريو اإل .الحصار عن الفلسطينيين
، "سرائيل ارتبكت منذ اليوم األول من حالة الوفاق الفلسطينيإ"ن أتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فقال 

تها وأالعيبها المكشوفة ومحاولة خلط األوراق في الساحة من خالل تدخال"فشاله إلى إوتسعى 
المزيد من عدوانها "ن أ اًكدمؤ ،سرائيلية بعد تشكيل الحكومة الجديدةإوحذر من مخططات . "الفلسطينية

جراء تعديل على إضاف أن اسرائيل تحاول اآلن اللعب على قصة محاولة أو. "يزيدنا وحدة وتالحماً
لكن أعتقد أن العرب واعون لألالعيب " ،اث انقسام على الساحة العربيةحدالمبادرة العربية إل

 إننا حريصون على االنفتاح على الجميع عربياً":  مشعلوعن العالقة مع األردن قال ."سرائيليةاإل
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ن شاء اهللا جو الوفاق في مكة يفتح األبواب المغلقة، ونحن حريصون على عالقات جيدة مع إ، وسالمياًإو
 لألمن القومي الفلسطيني وهل هناك توافق في هذا الشأن وعن تعيين محمد دحالن مستشاراً ."األردن
 ."إننا دخلنا مرحلة جديدة تستوجب التوافق على جملة القرارات السياسية واالقتصادية واألمنية": قال

 الداخلية ووصف القرار األمني بأنه معقد ومرتبط بأدوار مشتركة لرئاسة السلطة والحكومة ووزارة
 ونحن في ساحة فلسطينية ال ...ال الوفاقإليس أمام فتح وحماس ": وقال مشعل. واألجهزة األمنية

تسير في مسارها الطبيعي "مور على الساحة الفلسطينية ورأى أن األ ."يستطيع أحد فرض برنامجه وحده
لكننا نعمل "الخالفات انتهت ، ورأى أن ذلك ال يعني أن "منذ اتفاق مكة الذي عكس حالة وفاقية ممتازة
  ."على ساحة مشتركة والخالفات نحلها بالحوار

  20/3/2007الحياة 
  

 لفلتان االمنيلحد لوضع  إجراءات وزير الداخلية الهادفة ؤيدالجبهة الشعبية ت .24
ذو الفقار سويرجو دعم الجبهة الكامل . دأكد المسؤول اإلعالمي للجبهة الشعبية في غزة : خان يونس

 .إلجراءات التي أعلن أن وزير الداخلية ينوي اتخاذها، والهادفة إلى وضع حد لالنفالت األمنيلكل ا
كافة الفصائل والعائالت إلى تسهيل "ودعا سويرجو في بيان صحفي وزعة المكتب اإلعالمي للجبهة 

يمي والعائلي مهمة الوزير الجديد إلعادة السلم األهلي إلى ربوع قطاعنا الحبيب عبر رفع الغطاء التنظ
 ".عن الذين يمارسون القتل واالعتداءات على أبناء شعبنا وممتلكاتهم

  19/3/2007وكالة معا 
  

  كارنيمعبر القسام تتبنى قنص إسرائيلي وإطالق قذيفتين على كتائب  .25
ذاعـة  فادت اإل أ: وكاالتال أحمد رمضان و    نقالً عن مراسلها   رام اهللا  من   20/3/2007المستقبل  أوردت  

 أصيب بجروح متوسطة جراء استهدافه من قبل قناص فلسطيني شـمال معبـر              سرائيلياًإائيلية أن   سراإل
عن قـنص   "وتبنت كتائب القسام في بيان لها المسؤولية        . كارني على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة      

هيوني مغتصب صهيوني بسالح من العيار الثقيل وإطالق قذيفتي هاون، تجاه تجمع لجنود االحتالل الص             
في إطار معركة وفاء األحرار التي تتصدى للعدوان الـصهيوني  "وأكدت أن الهجوم يأتي    ". بمعبر كارني 

الغاشم، ورداً على التجاوزات الصهيونية المستمرة والجرائم التي ترتكب على مدار الساعة بحق أبنـاء               
لى مجازر وجرائم العـدو فـي   ضربنا للعدو مستمر، وأننا سنرد ع"، مؤكدة أن    "شعبنا في الضفة الغربية   

 ضـد   مـسلحاً هجوماًكتائب القسام نفذ فيها توهذه المرة األولى التي    ".الوقت والمكان المناسبين بإذن اهللا    
  .2006هدف إسرائيلي منذ تشرين الثاني العام 

 : إلـى أن   حامد جـاد  نقالً عن مراسلها في غزة       20/3/2007الغد األردنية   متصل، أشارت   وفي سياق   
مجموعات الشهيد ياسر عرفات أعلنت مسؤوليتها عن قصف بلـدة سـديروت             -ب شهداء األقصى    كتائ

  .ياسر ومدينة المجدل داخل الخط االخضر بخمسة صواريخ من طراز
فيما أشار مراقبون  : محمد الصوافنقالً عن مراسله في غزة 19/3/2007إسالم أون الين ونشر موقع 

عكس حالة من عدم الرضا داخل الجناح المسلح لحركة حماس عن عملية في هذا التوقيت تالإلى أن 
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها الذي يدعو لتثبيت التهدئة وتوسعتها، وقد نفى أبو عبيدة 

كتائب القسام جزء : "، وقال"دعم القسام التفاق مكة وحكومة الوحدة الفلسطينية"ذلك مؤكدا على الكتائب 
ورأى أن ". وهي الذراع العسكرية لها، وال وجود لخالفات بالمطلق حول حكومة الوحدةمن حماس 

برنامج الحكومة "عملية ال تعارض بينها وبين برنامج حكومة الوحدة، الفتًا في الوقت نفسه إلى أن ال
ينص على أن التهدئة يجب أن تكون بالتوافق مع كافة الفصائل، وأن المقاومة حق مشروع للشعب 

  ".يلفلسطينا
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استعادة : نين رئيسيي هدف عملية القسامكشف مصدر سياسي واسع االطالع أن وراءمن جهة أخرى 
الحركة لشعبيتها التي تأثرت بأحداث االقتتال األخيرة، والضغط على الرئيس محمود عباس وحركة فتح 

ق، تلفت شخصية سياسية وفي هذا السيا. لتلبية مطالب سياسية للحركة ترتبط بشكل خاص بالملف األمني
عملية، ال" أكثر من مغزى لتوقيت" إلى - طلبت عدم الكشف عن هويتها -فلسطينية رفيعة االطالع 

 في منصب أمني رفيع - خالفًا لرغبة حماس - ساعة على تعيين دحالن 24إنها جاءت بعد : "فتقول
 لرغبة فتح التي - هذه المرة -فًا  وبالتالي يمكن النظر إلى عملية اليوم على أنها جاءت خال...ومحوري

كما جاءت العملية : "ويضيف المصدر نفسه". تسعى لتثبيت التهدئة مع إسرائيل، وردا على تعيين دحالن
 ساعة على تولي حكومة الوحدة وبعد رحيل حكومة حماس، وهو ما يعني بوضوح أن هذه 48بعد 

  ". السلطة الفلسطينية كلهاالعملية لن تتحمل توابعها السياسية حركة حماس، بل
  

 في غزةاستشهاد مقاوم من الجهاد بانفجار  .26
وأصيب خمسة أشخاص آخرين بانفجار ضخم وقع داخل منزله في          سرايا القدس   استشهد مقاوم من    : غزة

عالء الهـسي مـن   الشهيد وذكر مصدر في حركة الجهاد اإلسالمي أن      . مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    
 أن االنفجار وقع في وقـت        وذكر شهود عيان  . "قيامه بإعداد عبوة  "استشهد أثناء   أعضاء سرايا القدس و   

  .شوهدت طائرة إسرائيلية تحلق في سماء المنطقة
  20/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  آسرو شليط يرفضون تسليمه نظارات طبية خوفا من كمين إسرائيلي .27

مر الدولي العمل مع آسري الجندي جلعاد       شف في تل أبيب، أمس، أن إسرائيل طلبت من الصليب األح          كُ
لكن اآلسرين رفضوا الطلب العتقادهم بأن      . شليط في قطاع غزة من اجل السماح بنقل نظارات طبية له          

  . المخابرات اإلسرائيلية تغرس فيها جهازا إلكترونيا يرشدها الى مكانه
  20/3/2007الشرق األوسط 

  
   التدخل في الشأن اللبنانيبعدمالفصائل الفلسطينية معنية : أسامة حمدان .28

ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أعلن أن ممثلي :  أنبيروتمن  20/3/2007الحياة أفادت 
أي محاولة إلحداث "يعقدون لقاء مساء اليوم، يبحثون فيه تجنيب مخيم نهر البارد سالمنظمات الفلسطينية 

ن هذا المخيم بؤرة يستفاد منها لالعتداء على األمن والسلم  لبنانية، وعدم السماح بأن يكو-فتنة فلسطينية 
 نبيه  اللبنانيواشار حمدان بعد لقائه ووفد من المنظمات الفلسطينية، رئيس المجلس النيابي ."اللبنانيين

ن الفصائل الفلسطينية عموماً وفصائل ألوضع الفلسطيني في لبنان وتأكيد ل البحث تطرق  أنلىإبري 
مام ألكننا توقفنا : "وأضاف حمدان بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ةاً معنيالتحالف خصوص

ن ال عالقة أمنية التي تبين في ما بعد محاوالت البعض اتهام الفلسطينيين بعدد من الحوادث األ
 ةدان إدانحم وجدد ."للفلسطينيين بها وال سيما العبوات التي اكتشفت في صيدا وفي منطقة النبطية

ن يكون هناك استكمال للتحقيق حتى نهايته أضرورة "مشدداً على ، "جرامية في عين علقالعملية اإل"
نه ال يجب أوأيضاً إحالة المتهمين والمتورطين على القضاء لينالوا العقوبة وفق القانون، مع تأكيدنا 

 البعض معاقبتهم في شكل  ويجب أال يتهم الفلسطينيون أو يحاول،تحميل الفلسطينيين وزر هذه الجريمة
وسئل  .وأشار الى تفهم بري لوجهة نظر الوفد. "كامل نتيجة هذه الجريمة التي ال يقبل بها أي فلسطيني
ن يكون مبنياً أأعتقد بأن هذا األمر يجب ":  فأجاب،حمدان عن إجراءات معينة ستتخذ داخل المخيمات

نية مجردة ومطلقة، وكذلك ال بد من موقف  لبناني وهو ليس مسؤولية فلسطي-على تعاون فلسطيني 
   ."طارفلسطيني موحد في هذا اإل
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مصادر مطلعة في  : أنبيروت زياد عيتانيعن مراسلها في  19/3/2007عكاظ وفي هذا السياق، نقلت 
حركة فتح شكلت لجنة أمنية تضم أربعة من القيادات األمنية في الحركة وذلك "ن أبيروت كشفت لعكاظ 

وسيترأسها أمين إلى لبنان ن اللجنة شكلت خالل زيارة الرجوب أوأضافت  ."ية فتح اإلسالملمعالجة قض
سالم خالل  وضع رؤية لمعالجة ظاهرة فتح اإلستعمل علىسر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين، و

 .أسبوع بحيث تقدم رؤيتها لرئاسة الحركة تمهيداً التخاذ القرار في شأنها
  

  ي اشتباكات في مخيم نهر البارد جرحى ف6سقوط  .29
ساد جو من التوتر أمس في مخيم نهر البارد لالجئين : بيروتمن  20/3/2007الحياة نشرت 

الفلسطينيين على خلفية التوتر األمني الذي ساد المخيم السبت الفائت، ومطالبة أهالي المخيم عناصر 
ليه إاإلسالم اإلضراب العام الذي دعت وخرق عناصر فتح  .تنظيم فتح اإلسالم بالرحيل إلى الخارج

عراضات مسلحة احتجاجاً على بالغ اللجنة الشعبية استوقاموا ب. القوى الطالبية والتجار في المخيم
وقطعت خالل  .بضرورة مغادرتهم المخيم، باعتبارهم جسماً غريباً وخارج اإلطار التنظيمي الفلسطيني

كما غاب . ات المشتعلة التي أطفئت سريعاً ليعاد فتح الطريقاالعتصام الطريق الرئيسة للمخيم باإلطار
وأصدرت  .التالميذ عن مدارسهم حتى إشعار آخر، وشل اإلضراب كل القطاعات اإلنتاجية داخل المخيم

أبناء الشعب الفلسطيني التصرف بوعي ومسؤولية "فصائل منظمة التحرير في المخيم بياناً أملت فيه من 
ضرورة المحافظة على العالقات األخوية مع الجوار اللبناني واستمرار "وأكدت . "علبعيداً من ردود الف

  ."الجهود التي كنا بدأناها منذ اليوم األول باالتصال بالجهات السياسية واألمنية المعنية لحل األزمة
فجـر جـو     اً فردي اًحادث : أن براهيمإعمر  نقالً عن مراسلها في نهر البارد        20/3/2007السفير  وذكرت  

خـرى عـن    أوتحدثت مصادر   . لى سقوط ثالثة جرحى   إدى  أمس، ما   أمخيم مساء   الاالحتقان السائد في    
وحسب مصادر في قيادة الفصائل الفلسطينية في       . "سالمفتح اإل "صابات في صفوف عناصر     إوقوع ثالث   

سالم جـرى    االنتفاضة وآخر من عناصر فتح اإل      -شكال نشب بين عضو سابق في فتح        ن اإل إالمخيم، ف 
جواء السائدة في المخيم جعلت المسلحين من مختلـف   ن األ أوضحت المصادر،   أو. طالق النار إفيه تبادل   

طالق رشقات نارية من جهـات  إوتخلل ذلك . زقة والسطوحلى الشوارع واأل إطراف والقوى يندفعون    األ
 لقـادة    عاجالً تتبع اجتماعاً متعددة وباتجاهات مختلفة، مع بعض القذائف الصاروخية والمتفجرات، ما اس         

ـ  بالغ عناصر فتح اإل   إالفصائل في المخيم، تقرر بنتيجته تكليف فاعليات المخيم ورجال الدين،            ن أسالم ب
ن تنضبط وتلتزم الهدوء وتحافظ علـى سـالمة         أراقة الدماء، لكن على تلك العناصر       إالفصائل ال تريد    

  . سكان المخيم
جراءاته األمنية المشددة عند مداخل المخيم، عقدت قيـادة         إللبناني  وفيما واصل الجيش ا   من جانب آخر،    

هـذه   تشكيل وفد للقاء قيادة الجيش اللبناني والبحث معها في           ه اجتماعاً تقرر خالل   هالفصائل الفلسطينية في  
  . جراءات وانعكساتها االقتصادية على سكان المخيماإل

ن عناصر حراسة مركز أذكرت  سالمكة فتح اإلحر: إلى أن 20/3/2007األخبار اللبنانية وأشارت 
 . متهمة طابوراً خامساً بالوقوف خلف االشتباك"من مجهولين، فردوا بالمثل"صامد تعرضوا إلطالق نار 

  
   في قطاع غزةةتهديدات إسرائيلية بعملية عسكرية عنيف .30

ية عنيفة على قطـاع غـزة،       تناقلت التقارير اإلسرائيلية تهديدات مسؤول أمني كبير بالقيام بعملية عسكر         
وذلك بذريعة الرد على عملية إطالق النار التي وقعت يوم أمس والتي أدت إلى إصابة إسـرائيلي علـى       

وادعت المصادر األمنية اإلسرائيلية أن التعليمات لتنفيذ عمليات من قبل ناشـطي حركـة              . حدود القطاع 
ت فإن جيش اإلحتالل سوف يقوم بعمليـة        حماس تصدر عن مستويات قيادية، وفي حال تواصلت العمليا        

واعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية أن العملية التي وقعت يوم أمس،           .عسكرية ضد المنظمات الفلسطينية   



  

  

 
 

  

            18 ص                                      666:        العدد                         20/3/2007 الثالثاء: التاريخ

وتبنتها كتائب القسام، تشير إلى أن الحديث هو عن تنظيم لم يتغير، وأنه ال يمكن إجراء مفاوضات معـه           
كما جاء أن األجهزة األمنيـة اإلسـرائيلية تعتقـد أن الـذراع              .بدون اعترافه بشروط الرباعية الدولية    

العسكري لحماس ال يزال يقدم المساعدات سراً لتنظيمات أخرى مثل الجهاد اٍإلسالمي لتنفيذ عمليات، من               
 .وأن حماس تمتنع عن اإلعالن عن مسؤوليتها عن تنفيذ عمليـات منـذ التهدئـة              . بينها صواريخ القسام  

 الخارجية واألمن في الكنيست، تساحي هنغبي، قد صرح يوم أمس إلذاعة الجيش أن              وكانت رئيس لجنة  
  .الجيش يستعد الحتماالت حدوث تصعيد مع الفلسطينيين، وأن المواجهات القادمة باتت في حكم المؤكدة

 20/3/2007 48عرب
  

 اسرائيل تنفي حصول مفاوضات سالم فعلية مع الفلسطينيين .31
اعلن متحدث اسرائيلي أمس ان االسرائيليين والفلسطينيين ال يجرون حاليا  : ا ف ب-القدس المحتلة 

 باسم ة ميري ايسين المتحدثتوقال. مفاوضات سالم فعلية بل مشاورات تتناول مسائل امنية وانسانية
ليس هناك حاليا مفاوضات فعلية بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء "ايهود اولمرت للصحفيين 

سنكون مستعدين للمضي قدما في المشاورات في حال " ايسين تواضاف".  او بين قادة الجانبيناالسرائيلي
 ".توافر مزيد من الهدوء واالستقرار

  20/3/2007 الدستور
  

  دعوة بيريتس الستئناف الحوار مع عباس تثير جدال في إسرائيل .32
مـصادر سياسـية   أن : برهـوم جرايـسي   عن مراسلها   الناصرة من 20/3/2007 الغد األردنية    ذكرت

 أكدت أمس وجود جدل في الحكومة االسرائيلية، وحتى في أروقة األجهزة المختلفة،             ،واعالمية اسرائيلية 
الحـصار الـدولي    " انهيـار "حول الموقف من حكومة الوحدة الفلسطينية على ضوء ما تسميه اسرائيل            

، إن جدال كهذا نشب بين      "ت أحرنوت يديعو"وقالت صحيفة    .المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ عام     
وزير الدفاع عمير بيرتس الذي طلب استئناف المفاوضات السياسية مع الـرئيس الفلـسطيني محمـود                

 وحسب الـصحيفة فـإن أولمـرت        ،عباس، وبين رئيس الحكومة ايهود أولمرت الذي رفض الطلب كليا         
يعطي جوابا ألي مـن القـضايا التـي         أبو مازن ليس بامكانه أن      "رفض بشدة اقتراح بيرتس، مدعيا ان       

ـ أن الحكومة االسـرائيلية قـررت الترك      " هآرتس"وذكرت   ".سنطرحها أمامه  ز منـذ اآلن بالحـصار      ي
  .االقتصادي، وضمان عدم وصول االموال للحكومة الفلسطينية، أكثر من الضغط للمقاطعة السياسية

ن وزير شؤون المتقاعدين وأحد قادة ا الى كُشف عنه النقاب أمس، 20/3/2007 الشرق األوسـط   ولفتت
الموساد السابقين، رافي ايتان، اقترح في جلسة الحكومة األخيرة العودة الى الخطة الـسياسية المعروفـة            

ونقل عنه القول ان األوضاع الحالية ال تتيح امكانية التفاوض على تسوية شاملة ويجب              . "االنطواء"باسم  
والحل حسب رأيه هو بفرض دينامية جديدة ترفع اسم         .  ما ال نهاية   أال يسمح باستمرار وضع التوتر الى     

. اسرائيل في العالم وتظهرها نصيرة سالم رغم العداء والتطرف الفلسطيني، متمثال في سيطرة حمـاس              
 20واقترح ايتان أن تنسحب اسرائيل من المناطق الفلسطينية الواقعة داخل الجدار العازل وتزيل حوالي               

 في قلب التجمعات الفلسطينية واالعالن عن دولة فلسطينية داخل تلك الحدود لتكون مؤقتة              مستوطنة قائمة 
  . سنوات، يبدأ خاللها التفاوض على التسوية النهائية في حالة نشوء أجواء مناسبة10 - 5لفترة 

  
 إسرائيل تلجأ إلى تعزيز حصارها االقتصادي للفلسطينيين .33

كشفت مجلـة ديـر   : واشنطن ـ هدي توفيق ووكاالت األنباء  من 20/3/2007 األهرام المصرية قالت
شبيجل األلمانية أمس عن أن إسرائيل تكثف اتصاالتها مع ألمانيا للحيلولة دون تغيير سياسـة المقاطعـة                 

 وأوضـحت المجلـة أن هـذا         , والحظر الذي يفرضه االتحاد األوروبي علي الحكومة الفلسطينية الجديدة        
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 دبلوماسيون إسرائيليون تغييرا إيجابيا في موقف المستشارة األلمانيـة إنجـيال            التحرك جاء بعد أن لمس    
ونقلت المجلة عن مسئول وصـفته        .  وخالل مفاوضات تشكيلها    ,  الفلسطينية الجديدة  الحكومةميركل تجاه   

تخلي األوروبيون   فإذا    ,  إن القيادات الفلسطينية بذلت مجهودا كبيرا       : بأنه بارز في الخارجية األلمانية قوله     
وأشارت المجلة إلي أن رئيس الـوزراء         . عنهم اآلن بعد إعالن الحكومة الجديدة سيكون ذلك خطأ فادحا         

اإلسرائيلي إيهود أولمرت يسعي حاليا الستغالل عالقاته الوطيدة مع ميركل إلقناعها بضرورة اسـتمرار              
   .  الرباعية الدولية المعنية بالشرق األوسطسياسة المقاطعة حتي تنفذ الحكومة الفلسطينية شروط اللجنة

تسعى إسرائيل والواليات المتحدة إلى : علي حيدر مراسلها عن 20/3/2007األخبار اللبنانية  وأضافت
. إحباط اقتراح أوروبي قدمته إسبانيا وإيرلندا يدعو إلى رفع العقوبات والحصار عن الحكومة الفلسطينية

وقالوا إن النروج ليست .  الخطوة النروجية باعترافها بالحكومة الفلسطينيةوقلل مسؤولون اسرائيليون من
لكن مسؤولين آخرين رأوا ان الحملة . عضواً في االتحاد األوربي وإن تأثير هذه الخطوة ال يذكر

الدعائية اإلسرائيلية مصيرها الفشل، بعدما أعلنت روسيا اعترافها بالحكومة الفلسطينية، وبريطانيا أنها 
 أنه من المفترض أن ،الى ذلك، ذكرت صحيفة هآرتس .ستجري اتصاالت مع وزراء فتح في الحكومة

يعقد المستوى السياسي وقيادة المؤسسة األمنية في األيام المقبلة اجتماعات للتشاور في شأن تأليف 
رئيس الحكومة حكومة الوحدة الفلسطينية، وإن كانت الخطوط العامة للسياسة االسرائيلية قد عبر عنها 

ونقلت الصحيفة عن مصادر . اولمرت أول من أمس، بتأكيده مقاطعة الحكومة الفلسطينية بجميع وزرائها
 .اسرائيلية قولها إن المؤسسة األمنية تقف مجتمعة وراء اولمرت في موقفه من الحكومة الفلسطينية

  
 افقرار الحكومة بمقاطعة الحكومة الفلسطينية ليس نهاية المط: بيريز .34

إن قـرار   "قال شمعون بيريز خالل كلمة ألقاها في جلسة كتلة كاديما مدافعا عن رئيس الوزراء أولمرت                
الحكومة بمقاطعة الحكومة الفلسطينية ليس نهاية المطاف ووصف بيريز حكومة الوحدة الفلسطينية بأنهـا       

ية المفاوضـات واعتبـاره   ما قررته حكومتنا ليس نها  " :حكومة وحدة إدارية وحكومة شقاق سياسي قائال      
على هذا النحو تشويه للواقع مضيفا أن قرار الحكومة اإلسرائيلية يتمحور حـول طريقـة الـسير فـي                   

ولهذا السبب يجب أن    . الفلسطينيون أقروا بشرعية المقاومة بكل وسائلها     .  أي كيف سنديرها   -المفاوضات
نحـن نريـد    . من خـالل اسـتقامة كاملـة      نحن ندير األمور    . من سينصاع هنا ليس إسرائيل    . ال نقبلها 

ووجه بيريز انتقادات شديدة لزعيم المعارضة، بنيامين نتنيـاهو          .حسب قوله " مفاوضات ولم نتنازل عنها   
، يتحدثون عن   1938هناك من قاموا مؤخرا بمقارنة وضعنا على الصعيد اإليراني لما حدث عام             : وقال

  .دمار وعن إيران
  19/3/2007 48عرب

  
 اب االسرائيليين يدعون تل ابيب لمفاوضة حماسكبار الكتّ .35

واصل الكتاب االسرائيليون اجتهاداتهم وتحليالتهم السياسية لالوضاع التي خلقها :  تقرير معا-بيت لحم
االعالن عن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وطرق التعامل االسرائيلي معها في ظل تصدع جدار 

 دعا الكاتب والمحلل العسكري لصحيفة هآرتس زئيف شيف اسرائيل وفي هذا السياق، الحصار الدولي
وتساءل شيف في مقال  .الى قبول اعالن اسماعيل هنية موافقته على تعزيز وتوسيع الهدنة الحالية

 هل يتوجب على اسرائيل قبول عرض وقف اطالق النار خاصة وانه جاء من حكومة وحدة ،تحليلي
من ناحية المنطق : "واجاب شيف على تساؤله بالقول .ة ام قصيرة؟فلسطينية سواء كان لفترة طويل

العسكري الصرف يجب على اسرائيل ان ترفض هذا االقتراح الن حماس ستستغل وقف اطالق النار 
لزيادة قوتها وتهريب االسلحة حتى الى مناطق الضفة الغربية اما من ناحية المنطق السياسي يجب على 

قتراح الذي ربما سيشكل فرصة لبداية تهدئة حقيقية ووقفا لسفك الدماء قد تستغله اسرائيل ان تقبل هذا اال
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حماس في البحث عن حل وسط مع اسرائيل تحت وقع ضغط الشارع الفلسطيني الذي سينظر لوقف 
 ".اطالق النار كهبة قدمت له

ار مع الحكومة الجدية مقاال بعنوان ستة اسباب تدعو للحو, "الوف بن", من ناحيته نشر الكاتب المعروف
 يصر بعناد على مقاطعة وزراء حماس بحجة عدم تلبية ،جاء فيه ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت

شروط اللجنة الرباعية التي ينظر اليها كأداة تهدم اسس برنامج حماس العقائدي في حال قبلتها وتعفيه 
الرئيس ابو مازن وما يقدمه له من من اي حوار سياسي معها فيما اذا رفضتها مستغال حواراته مع 

واضاف الوف  ".وعود حول نية اسرائيل فتح قنوات الحوار السياسي كمخرج ينقذه من الضغوط الدولية
رغم وجود االسباب الداعية لعدم الحوار مع حماس فهناك ستة اسباب منطقية تدعو حكومة اسرائيل "بن 

ف الفلسطيني القوي وثانيها التزام حماس بوقف الى فتح حوار معها اولها ضرورة الحوار مع الطر
اطالق النار حتى االن رغم عدم فرضها هذا االلتزام على منظمة الجهاد االسالمي اما السبب الثالث فهو 
تراجع عدد القتلى االسرائيليين منذ اعالن حماس وقف اطالق النار قبل سنتين حيث قتل عدد يقل بكثير 

ت فتح المتعاقبة اضافة الى اعتبار حركة حماس اكثر الحركات الفلسطينية عن عدد القتلى في ظل حكوما
تنظيما وانضباطا على عكس حركة فتح اما السبب الخامس للحوار مع حماس هو ان االخيرة ستضايق 
 .اسرائيل بشكل اقل مما فعلته فتح بخصوص حقوق االنسان والحواجز العسكرية واقامة جدار الفصل

ادس واالكثر اهمية حسب راي الكاتب وهو عدم وجود فوارق جوهرية كبيرة بين واخيرا السبب الس
مواقف اولمرت ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني والمواقف التي تطرحها حماس خاصة الهدنة طويلة 
المدى التي ال تختلف من حيث الجوهر عن الحل المرحلي الذي طرحه اولمرت ووزيرة خارجيته مما 

 اسماعيل هنية ثالوثا معارضا للحل الدائم الذي يحاول عباس تحقيقه وهنا يمكن يجعلهم يشكلون مع
 .الولمرت ان يدعي بان ضغوطه الكبيرة هي من اجبرت حماس على االعتدال

رغم هذه االسباب الوجيهة للحوار فال يوجد نقاش داخل المجتمع االسرائيلي حول : واستطرد الكاتب قائال
ف ملتزم اخالقيا بدعم .ت. اليسار االسرائيلي الذي دعم الحوار مع مالحوار مع حماس خاصة وان

الرئيس محمود عباس اضافة الى مخاوف المؤسسة االمنية والسياسية االسرائيلية من الحاق الضرر 
بالعالقات مع مصر واالردن اللتين تحاربان جماعة االخوان المسلمين وال يمكن ان يتفهما شرعية 

لفلسطيني من حركة االخوان اللتين تحاربانها وتحاوالن الحد من قوتها وتأثيرها اضافة اسرائيلية للجناح ا
الى عدم وجود ضغوط خارجية على رئيس الوزراء اولمرت تجبره على تغيير موقفه من حماس 

 .والدخول معها في حوار
ة الفلسطينة ودعت اسرة تحرير صحيفة هآرتس في كلمتها االفتتاحية الى ضرورة الحوار مع الحكوم

حكومة اسرائيل تستطيع ويجب ان تحاور الحكومة الفلسطينية الجديدة رغم كل التناقضات التي "وقالت 
احتواها برنامجها السياسي ويجب ان تحكم االعمال واالفعال عالقات اسرائيل بالحكومة الفلسطينية وليس 

يجب على "اضافت اسرة التحرير و ".البرنامج السياسي والصيغ المبهمة والمتناقضة رغم اهميتها
اسرائيل عدم االنتظار لمعرفة اي من دول العالم تستعد لرفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية رغم 
الشرعية االخالقية لهذا الحصار كون حماس ال تعترف باسرائيل لكن على اسرائيل ان تدرس افضليات 

ني حق التفاوض والتباحث مع اسرائيل الوضع الجديد ومميزاته خاصة منح حماس الرئيس الفلسطي
 ".والتوصل الى تسوية سياسية معها

  19/3/2007وكالة معا  
  

  غالبية اإلسرائيليين تؤيد التحاور مع حكومة الوحدة .36
 لحساب صـحيفة يـديعوت      "داحف"أشارت نتائج استطالع للرأي أجراه معهد       :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

. لف قرار الحكومة اإلسرائيلية مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديـدة أحرونوت ان غالبية اإلسرائيليين تخا    



  

  

 
 

  

            21 ص                                      666:        العدد                         20/3/2007 الثالثاء: التاريخ

 فـي   39(  في المئة إنهم يؤيدون أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بالتحاور مع نظيرتها الفلسطينية            56وقال  
 في  4 في المئة، ولم يدل      40، بينما عارض الحوار إطالقاً      ) في المئة  17(، أو فقط مع وزراء فتح       )المئة
  .ئة برأيهمالم

  20/3/2007الحياة 
  

   على لبنانأشكنازي خائب إزاء نتائج العدوان .37
وصف رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي، أمس، شعوره إزاء نتائج            : حلمي موسى 

اجتماع أمام الطاقم القيادي في الجيش، إن تركيزه        في  وقال في أول خطاب له      . حرب لبنان الثانية بالخيبة   
 . ي العام الحالي سينصب على التدريب واستقرار المؤسسة وتعزيز القوات االحتياطية والقيم العـسكرية             ف

استقرار المؤسسة بعـد    : وبحسب مشاركين في االجتماع فإن الرسالة األبرز ألشكنازي في خطابه كانت          
ت، حديثـه   وكرر أشكنازي في خطابه، وفق موقع صحيفة يديعوت أحرونـو         . الهزات التي تعرضت لها   

وأشار، . عن عدم وجود نوايا لديه إلحداث تغييرات بعيدة المدى، أو استبدال أشخاص أو إغالق وحدات              
بشكل موجز، إلى الكثير من القضايا التي تشغل بال العسكريين وبينهـا تحـسين الجاهزيـة العملياتيـة                  

الستراتيجي فـي المنطقـة     وتحدث عن الوضع ا   . لوحدات الجيش بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة      
وفي الجانب المتعلق بحرب لبنان، اعترف أشكنازي بأنه كان يمكن تحقيق المزيد من              .والتحديات األمنية 

. وركز على تعزيز تدريبات وجاهزية كل من القوات النظامية واالحتياطية على حد سواء            . هذه المعركة 
إلسرائيلي، األمر الذي يستدعي من القادة تعميق       وشدد على أن القوات االحتياطية هي مركز قوة الجيش ا         

وأشار أحد الضباط، الذين حضروا اللقاء، إلى أن أشـكنازي          . صلتهم بمرؤوسيهم وزيادة أهليتهم المهنية    
وكـان  . كان يبحث تحديدا عن إظهار أهمية استرداد الثقة بالجيش اإلسرائيلي، داخل صفوفه وخارجهـا             

سرائيليين قد أشاروا إلى أن أشكنازي ليس في فمه مع قادة الجيش سوى             عدد من المعلقين العسكريين اإل    
  . انتصروا: رسالة واحدة

  20/3/2007السفير 
  

  رايس تعد ليفني لخالفة أولمرت والمتشددون يدعمون نتنياهو .38
أشار عدد من التقارير األمريكية إلى وجود ترتيبات غير معلنة لبدء تحرك : أحمد عبدالهادي، واشنطن

ي وجاد نحو إحالل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في المرحلة المقبلة، وإلى أن وزيرة حقيق
وأدى ذلك إلى إقالق الدوائر المتشددة  .الخارجية كونداليزا رايس تلعب دورا محوريا في هذا المضمار

امة حكومة الوحدة في الواليات المتحدة وإسرائيل إلى حد كبير، فعقب إدانة الجهود التي أدت إلى إق
، "الخطة ب"الوطنية الفلسطينية أشارت تلك التقارير إلى أن المتشددين قد أعدوا خطة يطلقون عليها اسم 

باعتبارها الخطة الرسمية لوزارة " الخطة ا"أي الخطة البديلة لخطة رايس والتي يمكن أن تسمى 
مرت وتشكيل حكومة جديدة برئاسة وتقضي هذه الخطة البديلة بإسقاط حكومة إيهود أول .الخارجية

وقالت هذه التقارير إن رايس تعد وزيرة . نتنياهو الذي يحظى بدعم كامل من الدوائر المتشددة في البلدين
 .الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لخالفة أولمرت وإن المحافظين الجدد يعدون نتنياهو لذلك
 20/3/2007الوطن السعودية 

  
  يط هجوم على إيران وتنتظر جولياني ليقوم بالمهمةإسرائيل تنفي تخط .39

نفى مسؤول رفيع في األجهزة األمنية اإلسرائيلية نية إسرائيل توجيه ضربة عسكرية إليران بالتنسيق مع               
وقد تطرق المسؤول األمني بنفيه إلى ما كانت الصحف البريطانية قـد أوردتـه قبـل                . الواليات المتحدة 

 طلبت من قوات االحتالل األمريكي في العراق تأمين ممر جوي لمقاتالتها من             حوالي الشهر بأن إسرائيل   
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وقال مسؤول إسرائيلي أن الواليات المتحدة مشغولة اآلن في العراق           .أجل توجيه ضربة عسكرية إليران    
، في إشـارة أن الواليـات       "وهي مستعدة للحديث حول ثالث قضايا فقط وهي العراق والعراق والعراق          "

إسرائيل تعمل بشكل دائم على تقييم الوضـع،        "وأضاف  . ة تولي كل اهتمامها لورطتها في العراق      المتحد
وتعمل على أن تكون األجهزة األمنية جاهزة لكل طارئ في الـسنوات القادمـة دون أي تنـسيق مـع                    

  .واشنطن
جيه ضـربة   في حين أعرب مسؤولون إسرائيليون عن اعتقادهم أن الواليات المتحدة غير قادرة على تو             

عسكرية إليران في فترة حكم الرئيس بوش، وأعربوا عن أملهم بأن يتمكن المرشح الجمهـوري رودي                
  .جولياني من الفوز برئاسة الواليات المتحدة من أجل توجيه ضربة إليران

  19/3/2007 48عرب
  

  المناورة األكبر في تاريخ إسرائيل،"نقطة تحول" .40
، المسؤولة عن وضع الداخل اإلسرائيلي خالل حاالت الحرب، "الداخليةقيادة الجبهة "قررت : محمد بدير

ويشارك  !إجراء مناورة هي األكبر في تاريخ الدولة العبرية، في محاولة منها لالستعداد للعدوان المقبل
قيادة "، وتشرف "الدفاع المدني"في المناورة، التي هي في الواقع سلسلة من المناورت المتفرقة، كل أذرع 

 في داللة على أنها "نقطة تحول"، التابعة للجيش، على المناورة التي أطلق عليها اسم "الجبهة الداخلية
 .تمثّل محطة فاصلة عن المرحلة السابقة التي كانت اإلخفاقات الفضائحية في عدوان تموزعالمتها الفارقة

ظراً لحساسية الوضع فيهما لجهة  من إطالق الصفارات ن"غالف غزة"واستُثنيت المنطقة الشمالية ومنطقة 
حاالت الخوف والهلع التي عايشوها خالل عدوان تموز ويعايشونها اآلن مع السقوط المتواصل 

وأفادت تقارير إعالمية إسرائيلية أن هدف هذه المناورات هو الوقوف على جهوزية  ."القسام"لصواريخ 
 تقليدية وغير تقليدية، مروراً "هجمات إرهابية"الجبهة الداخلية لسيناريوهات طارئة متعددة، بدءاً بـ

بهجوم صاروخي من الحجم الصغير كالكاتيوشا والقسام، وانتهاء بسقوط صواريخ بالستية تحمل رؤوساً 
وتجري  .تفجيرية مختلفة على تجمعات سكنية، وكذلك على منشآت استراتيجية كمحطات الطاقة

، في ظل المواجهة ) ألف دوالر400(ة نحو مليوني شيكل المناورات، التي ستكلف الخزينة اإلسرائيلي
التي خاضها قائد الجبهة الداخلية، الجنرال إسحاق غرشون، مع مراقب الدولة، ميخائيل لندنشتراوس، 

وفي ما بدا  . خالل حرب تموز"قيادة الجبهة الداخلية"على خلفية نية األخير نشر تقرير في شأن إخفاقات 
أعلن غرشون أمس أن الدروس التي استُخلصت من إخفاقات الحرب، والتي أشار أنه خطوة استباقية، 

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع، افرايم سنيه،  .إليها مراقب الدولة في تقريره، ستطبق في هذه المناورة
إن األمر يتعلق بمناورة غير عادية من حيث الحجم، وهي جزء من عملية بناء جهوزية الجيش "

  ." والدولة في أعقاب الحرب، ونحن في أوج هذه العمليةوالشرطة
  20/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  شركة إسرائيلية تعمل على تطوير منظومة للتزود باألسلحة في الجو .41

امس ان شركة اسرائيلية تصنع نظامـا يتـيح تـزود           " يديعوت احرونوت "افادت  : وكاالت – حامد جاد 
يرتكـز  " الثـوري "وذكرت الصحيفة ان هذا النظام       .صواريخ اثناء تحليقها  الطائرات المقاتلة بالقنابل وال   

على مبدأ تزود الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو، وسيتيح لها التزود مجددا بالقنابل والصواريخ بالقرب               
والـشركة التـي     .من موقع عملياتها من دون ان تضطر، كما هي الحال عليه االن، للعودة الى قاعدتها              

  .مل على انجاز هذا المشروع يرأسها طيار سابق في سالح الجو االسرائيليتع
   20/3/2007الغد األردنية 
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  جدات يهوديات يراقبن نقاط التفتيش بالضفة الغربية .42
 بعدما افزعتهن   2001على مدار االعوام رصدت جماعة محسوم ووتش التي أسستها ثالث نساء في عام              

سطينيين لضرب وانتهاكات على ايدي جنود اسرائيليين يخـدمون فـي    سلسلة من التقارير عن تعرض فل     
 حاليا وعدد كبيـر مـنهن   500وقد زاد عدد العضوات من بضع عشرات في البداية لنحو   ،  نقاط التفتيش 

قائمة طويلـة مـن      جماعةال ، رصدت  نقطة تفتيش بالضفة الغربية    40جدات يتناوبن مراقبة ما يزيد عن       
ور وهي فقد امهات الطفالهن عند الوضع نتيجة احتجازهن في طوابير طويلة أمام             الحوادث عند نقاط العب   

نقاط التفتيش ومنع المرضى من الوصول الى المستشفيات والمشاحنات التي تنتهي بـاطالق الرصـاص               
على الفلسطينيين وتعفن مواد غذائية في طريقها للسوق وعدم لحاق الطلبـة باختبـارات نهايـة العـام                  

 نقطـة   528ويقول مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية ان هنـاك            .بحفالت العرس والعرسان  
وال توجد معظم نقاط     . بالمئة عن العدد قبل عام     40تفتيش دائمة ومؤقتة في الضفة الغربية بزيادة بنسبة         

ة العظمـى مـن     وتعتقد االغلبي . التفتيش بين الضفة الغربية واسرائيل بل بين مدن وقرى الضفة الغربية          
 مليون فلسطيني في الضفة الغربيـة ضـرورية         2.4االسرائيليين أن نقاط التفتيش والقيود على انتقاالت        
  .لحماية اسرائيل من الهجمات االنتحارية الفلسطينية

 19/3/2007رويترز 
  

  لبنان علىتقرير جديد يكشف عن اخفاقات في المستشفيات أثناء الحرب .43
أكد تقرير نشرته نقابة األطباء اإلسرائيلية وجود اخفاقات خطيرة في عمل            :حادة آمال ش  -القدس المحتلة   

الجهاز الصحي والمستشفيات في شمال الكيان في أثناء الحرب، وذكرت اإلذاعة العبرية أمس أن التقرير               
الذي نشر أمس أورد أن مستشفى مدينة نهاريا كان الوحيد المحمي من هجمات الصواريخ التي أطلقهـا                 

وأشار التقرير إلى وجود خلل كبير في توزيع المرضى والمـصابين علـى              .حزب اهللا في أثناء الحرب    
المستشفيات في أثناء الحرب، ونقل التقرير عن أطباء تم تجنيدهم في أثناء الحرب قولهم إنهم تلقوا أوامر                 

ان وضعهم يحـتم نقلهـا      تقضي بإبقاء مصابين في ميدان القتال أو في المواقع التي تم قصفها حتى لو ك              
واعترف قائد الجبهة الداخلية في الجيش اللواء يتسحاق غرشون أمس بأن قيـادة              .بسرعة إلى المستشفى  

الجبهة الشمالية ارتكبت أخطاء في أثناء الحرب، وقال أمس إن األمور التي وردت في تقريـر مراقـب                  
  ."هة الداخلية اآلن الدعم ومنحهم فرصة للردوقد ارتكبنا أخطاء، ويحتاج أفراد الجب"الدولة غير مفاجئة، 

  20/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في المئة5.1 الى 2007بنك اسرائيل يرفع توقعاته للنمو في  .44
 خمسة في المئة    2007توقع بنك اسرائيل المركزي أن يتجاوز معدل النمو االقتصادي باسرائيل في عام             

 فـي   5.2 و 2006 في المئة في عام      5.1د االسرائيلي نموا بلغ     وحقق االقتصا  .للعام الثالث على التوالي   
 بعد عام من خروج اسـرائيل مـن ركـود           2004 في عام    4.8وكان معدل النمو    . 2005المئة في عام    

وأشار البنك المركزي الى انخفاض أسرع من المتوقع في معدل البطالـة بـالبالد               .استمر ثالث سنوات  
 .مئة هذا العام كما أشار الى نمو اقتصادي سريع في القطاع الخـاص             في ال  7.5حيث توقع تراجعه الى     

 في المئة هذا العـام      6.2وقال البنك المركزي انه يتوقع للنمو باستثناء القطاع العام الضخم أن يصل الى              
كما توقع نمو الصادرات باستثناء صادرات االلمـاس بنـسبة           .2006 في المئة في عام      6.3مقارنة مع   
 فـي   4.4 في المئة وارتفاع انفاق المستهلك بنـسبة         5.2المئة هذا العام ونمو الواردات بنسبة       ثمانية في   

  . في المئة5.8 في المئة واالستثمار في االصول الثابتة بنحو 3.2المئة واالنفاق العام بنسبة 
  19/3/2007رويترز 
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  2006 عام اسرائيلية  شكوى ضد مؤسسات حكومية9928 .45

 شكاوي الجمهور في مكتب مراقب الدولة الذي نشر اليـوم أن المكتـب تلقـى                يتبين من تقرير مفوض   
وارتفاع . 2005عن عام   % 26.9، بارتفاع بنسبة    2006 شكوى ضد مؤسسات حكومية في عام        9928

) بحـق (ويصنف مكتب المراقب الشكاوي إلى شكاوي مبررة       .2003منذ عام   % 62عدد الشكاوي بنسبة    
التقرير أن عدد الشكاوي المبررة المقدمة ضد الشرطة ارتفع بشكل كبير،           وجاء في   . وأخرى غير مبررة  

  . شكوى628 قضية قدمت ضدها وجدت مبررة من بين 165فقد تبين أن 
 19/3/2007 48عرب

  
   للكشف عن الحفريات االسرائيلية في االقصىالخبراء األتراك يصلون القدس .46

اآلليـات التابعـة      أن :وكاالتعن ال ل جمال و  القدس جما عن مراسلها في     20/3/2007 الدستورنشرت  
 أعمال الحفر في تلة باب المغاربة المؤدية إلـى المـسجد األقـصى، وسـط                تواصل لسلطات االحتالل 

في تعقيبه على وصـول     ،  رئيس مجلس االوقاف االسالمية    وقد أكد    .حراسات عسكرية وشُرطية مشددة   
ن اي جهة محايـدة    من أ يقين  أنه على    الحفريات،   الوفد التركي، أمس للوقوف عن كثب على سير أعمال        

 2004وبقايا المسجد ومحرابه الذي ظهر خالل االنهيـار عـام            ثارالستدين جرائم االحتالل التي تهدم ا     
ن  فقد قال من جهته، أ      تيسير التميمي   أما الشيخ  .والتي اعترفت دائرة االثار االسرائيلية بانها عثرت عليه       

الهتمام المطلوب لدعم صمود أهلها ومواجهة المخططات االسرائيلية التي تـسعى           مدينة القدس ال تلقى ا    
 على رأس جدول أعمالها، وأن تخرج بقرارات عملية قابلـة           هاوطالب القمة العربية بأن تضع     .لتهويدها

كما طالب بتشكيل وفد من الزعماء والقادة العرب والتوجه إلى مجلس االمن،            . للتطبيق على أرض الواقع   
إلى كافة المحافل الدولية لشرح ما تتعرض له القدس، التي تعد بؤرة الصراع المركزية فـي الـصراع           و

 .العربي االسرائيلي
 مصادر حكوميـة   ما قالته:أنقرة حسني محليعن مراسلها في  20/3/2007القبس الكويتيـة  وأضافت  

لمدة يومين فقط، بعد االستماع إلى       بتفقد اعمال الحفر      التركي  ان السلطات االسرائيلية سمحت للفريق     من
واضافت ان اعضاء الفريق سيلتقون مسؤولين فلسطينيين ايضا قبـل           .شروحات المسؤولين االسرائيليين  

  .االطالع على عمليات الحفر
  

  دعوة لتشكيل لجنة تتصدى لمزاعم اليهود حول القدس .47
 الذي نظمته   ،مكانة وتحديات ...  المسجد االقصى  ،أوصى مشاركون في مؤتمر   :  أمين أبو وردة   -نابلس  

ضرورة تشكيل لجنة عالمية اسالمية تضم علمـاء آثـار          ب ،كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية بنابلس     
عطـا اهللا  األب وفي كلمته دعا  .ومهندسين لفضح المزاعم اليهودية حول حق اليهود في المسجد االقصى         

  .تها إلى السيادة العربية الفلسطينية، رافضاً تقسيم المدينةحنا إلى العمل الجاد لتحرير القدس كاملة وإعاد
  20/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  االحتالل يهدف إلى تفريغ القدس من الفلسطينيين: بركةمحمد  .48

أن قضية القـدس    في الكنيست،   أكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة       :  أمين أبووردة  -نابلس  
ة، محذراً من اقتصار التعامل معها فقط من منظور العبادة وحرية الوصول إليها،             هي قضية سيادة وسياس   

  . من أهلها الفلسطينيينلمدينةداعياً إلى التصدي لكافة المؤامرات التي تحيكها إسرائيل بهدف إفراغ ا
  20/3/2007الخليج اإلماراتية 
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  ي االقصىاالسرائيلية فتتضامن مع المعتصمين ضد الحفريات  مقدسيةوفود  .49

 من تجار مدينة القدس واإلعالميين      اوفودأن  :  من القدس المحتلة   20/3/2007 الخليج اإلماراتية    ننشرت
 أمس في االعتصام المفتوح في منطقة وادي الجوز على مقربة مـن             واالعرب ووفد من األطفال، شارك    

ت االحتالل تحت وفـي محـيط       الحرم القدسي، احتجاجاً على جرائم الحفريات والهدم التي ترتكبها سلطا         
تجار عن إضراب عام لمدة ساعة يوم غد احتجاجاً على جـرائم االحـتالل    الأعلن   كما   .المسجد األقصى 

 منعت   إلى ذلك فقد   .ذلك بحق القدس والمقدسات، وناشدوا األمتين العربية واإلسالمية العمل الجاد لوقف         
  . دخول المسجد األقصىسلطات االحتالل وفداً من لجنة المبادرة الدرزية من

أن المقدسيين، خرجوا من داخل البلدة :  من القدس المحتلة19/3/2007وكالة فلسطين برس وذكرت 
القديمة واألحياء المحيطة، تجاه بوابات المسجد األقصى، بعد سماعهم نبأ محاولة عدد من اليهود 

 وحراس المسجد في الوقت الذي وفروا المتطرفين اقتحام المسجد واعتقال جنود االحتالل الثنين من سدنة
  .فيه الحماية لهؤالء المتطرفين

  
  بي بي سيالصحفيو فلسطين يضربون احتجاجا على خطف مراسل  .50

نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعت إلى إعالن اإلضـراب        أن  : غزة من   19/3/2007  قدس برس  ذكرت
تناع عن تغطية كافـة الفعاليـات باسـتثناء          ساعة ابتداء من فجر يوم الثالثاء، واالم       24عن العمل لمدة    

االعتداءات اإلسرائيلية، وذلك احتجاجا على ما سموها حالة الصمت والمباالة، بعـد خطـف الـصحفي                
وأكدت أن استمرار خطف الصحفيين األجانب، مؤشر خطير يستدعى مـن            .البريطاني منذ أسبوع تقريبا   

دعت إلى االعتصام أمام مقر المجلس التـشريعي فـي   كما  .هذه الظاهرةالجميع العمل بشكل جاد لوقف  
منظمات المجتمع المدني المشاركة للتعبير عن رفضهم الستمرار حالة         و   المؤسسات  غزة، مطالبة جميع  

  .نيالفلتان األم
مدير بي بي سـي فـي الـشرق         أن  :  غزة  من فتحي صباح  عن مراسلها    20/3/2007 الحياة   وأضافت

وطالب كل من لديه قدرة على التأثير التحرك         .الصحفيعاجل من اجل اطالق     االوسط دعا الى التحرك ال    
،  عن معلومات مفادها ان الخاطفين يطلبون فدية       ،ان يكون لديه علم    ومن جهة أخرى نفى      . فوراً هالطالق

  . في شكل غير مباشر ان هناك مطالب معينةهمنقلت ل   معلومات غير مؤكدةإال أنه أوضح، أن 
نقابة الصحافيين هددت باتخاذ خطوات أكثر       أن   :20/3/2007 األيام الفلسطينية     في و عون كتب فايز أب  و

مدير الشرق األوسط في هيئة االذاعة       ومن جهته أكد     . المخطوف تصعيداً حتى يتم اإلفراج عن الصحافي     
هناك طاقماً  لن تُغير من سياستها في تغطية أخبار غزة، كما أن           هيئة  البريطانية أنه ورغم ما حدث فإن ال      

  .موجوداً بشكل دائم، وسوف يستمر في عمله دون توقف
 نقيـب الـصحفيين   إلـى أن    : غـزة مـن    20/3/2007الحياة الجديدة    مراسلة    ربى مهداوي  وأشارت

دعت لجنـة   كما  .  امس اضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار اختطاف الصحفي         أعلن الفلسطينيين،
  .عتصام بساحة الجندي المجهول بغزة صباح اليومنقابة لالالالحريات الصحفية في 

  
  ولوياتاال على سلم أبنائهميطالبون بإبقاء ملف الفلسطينيين أهالي األسرى  .51

 خالل اعتصامهم األسبوعي أمـس، تأييـدهم لتـشكيل           الفلسطينيين أكد أهالي األسرى   :كتب حسن جبر  
وعلى صـعيد    .األسرى ووقف معاناتهم  الحكومة، وطالبوا وزراءها بالعمل الجاد من اجل إطالق سراح          

آخر، احتفلت منظمة أنصار األسرى ومؤسسة فارس العرب للتنمية واألعمال الخيرية خالل االعتـصام              
 بـاإلفراج   بواكما طال  .باقات من الورود وبعض الهدايا على أمهات األسرى وذويهم        ت  ووزع،  بعيد األم 

بدأت جمعيـة   فقد  إلى ذلك،    .واثيق واألعراف الدولية  عن األمهات األسيرات كاستحقاق إنساني كفلته الم      
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األسرى والمحررين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، سلسلة ورش عمل تـستهدف تعريـف               
أهالي األسرى بدور الصليب األحمر وبرنامج الزيارات وكيف يرى األهالي عمل الصليب وكيف يمكـن        

  .تجاوز الصعوبات التي تعترضهم
  20/3/2007 الفلسطينية األيام

  
   لحماس14 مقعدا لفتح و15 تعطي انتخابات طلبة جامعة البولتكنيك بالخليل .52

 فازت حركة الشبيبة الفتحاوية، في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة البولتكنيك في              : وفا –الخليل  
فيمـا حـصلت الكتلـة    ، 31 مقعداً، من مقاعد المؤتمر العام البـالغ عـددها   15وحصلت على  ،  الخليل

حصلت جبهة العمل الطالبي التابعة للجبهة الشعبية، على مقعـدين،          في حين   .  مقعداً 14اإلسالمية على   
وأوضح منسق نـشاطات الكتـل       .لم تتجاوز كتلة القطب الديمقراطي، والجماعة اإلسالمية نسبة الحسم        و

  .3972تاً من أصل  صو3181، بواقع %82الطالبية بالجامعة، أن نسبة التصويت بلغت 
  20/3/2007الحياة الجديدة 

  
  مستوطنون يهود يستولون على مبنى في الخليل .53

بعد استولى عشرات المستوطنين اليهود على مبنى تحت االنشاء في مدينة الخليل بالضفة الغربية              : الخليل
 محلية في هذا شككت عائلة فلسطينية في حين   . من خالل مكتب عقاري في االردن      هانهم اشترو أن ادعوا   
 مستوطن اسرائيلي يقيمون في جيوب تحـت حراسـة          400من المرجح ان يقوم نحو      إلى ذلك ف  . االدعاء

 الـف   150مشددة في الخليل ويحاولون توسيع اماكن وجودهم بتأجيج التوتر في المدينة التي يقيم فيهـا                
  .فلسطيني

  19/3/2007رويترز 
  

   في الخليلا مسجدوندنسون يالمستوطنصادر اراض في حلحول واالحتالل ي .54
 صادرت قوات االحتالل امس مساحات مـن اراضـي بلـدة حلحـول     : وفا– فوزي الشويكي -الخليل  

اصيب ثالثة عمال من الخليل في اعتداء بالضرب من قبل جنود االحتالل قرب             فيما  . الغراض عسكرية 
لجنـة   جهة أخرى ذكرت      ومن .اصيب مواطنان برصاص االحتالل قرب بيت اوال      في حين    .بيت جاال 

لجنة بترميمه في منطقة قنطرة الحمام فـي الخليـل،          ال تقوم   اعمار الخليل، أن مستوطنين اقتحموا منزال     
وضعوا تحذيراً خطياً فـي المنـزل       كما  وسرقوا معدات البناء والترميم وهددوا العمال باالعتداء عليهم،         

ت اربع دنسوا مسجد الرأس الواقـع فـي          كريا ي مصادر أن مستوطن    وفي سياق آخر ذكرت    .المستهدف
  .المنطقة بعد اقتحامه

  20/3/2007الحياة الجديدة 
  

   الغربية مواطنا في أنحاء الضفة13إصابة جندي احتاللي واعتقال  .55
أعلنت مصادر االحتالل عن إصابة احد جنودها الليلة الماضية أثناء مواجهات جرت في             : رامي دعيبس 
 ثالثة عشر مواطنا فلسطينيا من أنحـاء متفرقـة مـن            سرائيليةقوات اال ال في حين اعتقلت     ،مخيم بالطة 

 أن الجندي االسرائيلي اصـيب    أعلنت كتائب شهداء األقصى      كما   .الضفة الغربية أثناء توغالت احتاللية    
 أصيب ثالثة عمال في القـدس        ومن جهة أخرى   .يةدوريات االحتالل الأثناء تفجير عبوة ناسفة في إحدى       

فيما اعتقل ثالثة مواطنين    ،  داء عليهم من قبل جنود االحتالل أثناء توجههم إلى أماكن أعمالهم          جراء االعت 
  .من بيت لحم والخليل
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  19/3/2007 48عرب
  

 الضرائب أداة إسرائيلية لتهجير المقدسيين :تحقيق .56
ينيين تستغل سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم السبت، لزيادة التنكيل بالفلسط:  سامي سعيد-القدس 

المقدسيين، وتضيف إلى حواجزها المنتشرة في مداخل أحياء القدس المحتلة، حواجز شرطية وضريبية 
تقوم في ذلك اليوم بالتدقيق في هويات المارة، إن كانوا قد دفعوا الضرائب المترتبة عليهم هي و .جديدة

يارة التي يستقلونها أو احتجاز وفي حال عدم دفعها، يعمد قسم الضريبة إلى مصادرة الس. إلسرائيل أو ال
ال تقوم بهذه العملية إال في أيام السبت، إذ تتقلص   سلطات االحتالل مع االشارة إلى أن.صاحبها واعتقاله

  .إلى درجة كبيرة حركة اإلسرائيليين بشكل ملحوظ، بينما يخرج المقدسيون إلى أعمالهم كالمعتاد
  20/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  فقط نسبة النساء المشاركات في القوى العاملة باالراضي الفلسطينية% 15 :شبانةلؤي  .57

وبين أنه مع نهاية . ستعرض رئيس اإلحصاء الفلسطيني، واقع المرأة الفلسطينية عشية عيد األما: معا
 مليون 1.95 مليون ذكر مقابل 2.0، بلغ عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية حوالي 2006عام 
  وحول.من إجمالي األسر في األراضي الفلسطينية% 7.9 كما شكلت األسر التي ترأسها نساء .أنثى
كن )  اللواتي سبق لهن الزواج من سنة فاكثر15(من النساء % 2.9تعليم، تظهر المؤشرات أن ال

يحملن شهادة % 10.9منهن يحملن الشهادة اإلعدادية و% 29.4أميات، و% 14.1 و،ملتحقات في التعليم
المشاركات )  سنة فأكثر اللواتي سبق لهن الزواج15( من ناحية أخرى بلغت نسبة النساءو. دبلوم فأعلى

في الضفة الغربية، % 17.7، بواقع 2006عام % 14.5في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية 
ن فإأما على مستوى النشاط االقتصادي،  .منهن متعطالت% 14.9مقابل .  قطاع غزةفي% 8.0و

، %41.4المشاركة الكبرى لهن كانت في قطاع الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك وكانت بنسبة 
، يليها %28.8أما بالنسبة لقطاع الخدمات فقد بلغت المشاركة الكبرى لهن في مجال التعليم بنسبة 

على مستوى مراكز صنع القرار، فإن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية  و%.6.4ة بنسبة الصح
 24ال يعكس التوازن الحقيقي لمشاركة المرأة في بناء المجتمع الفلسطيني، فقد شغل الرجل ما يقارب 

ركة النساء في  في حين لم تتجاوز مشا،96حقيبة وزارية منذ تاريخ تشكيل الحكومة الفلسطينية عام 
في العام % 12.9المجلس الوزاري عن حقيبتين، كما بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس التشريعي 

أما على صعيد المجالس المحلية فقد شكلت ما نسبته . 1996خالل العام % 5.7 مقارنة مع 2006
 خالل العام% 5.7 ـ مقارنة ب2006من إجمالي المشاركة في المجالس المحلية خالل العام % 17.0

وبين شبانة أنه في الوقت الذي  .، حيث يالحظ أن الزيادة في نسبة المشاركة يعود الى الكوتة النسائية96
يحتفل به العالم بالحرية واالستقالل، ال يزال األسرى الفلسطينيين يقبعون خلف قضبان سجون االحتالل 

رة لدى مؤسسة مانديال فقد بلغ عدد األسيرات في وفقاً لإلحصائيات المتوف ولفت إلى أنه .اإلسرائيلي
.  أسيراً طفال383 أم وحوالي 32 هن أسيرة، من بين112 ،2006السجون اإلسرائيلية حتى نهاية عام 

 أسيرة أقل من 59 سنوات و10 حكمهن اكثر من 8 محكومات بالمؤبد و5كما أن هناك من األسيرات 
من النساء اللواتي سبق لهن % 66.1لمجتمعي، تبين أن وأوضح أنه على مستوى العنف ا . سنوات10

قد تعرضن للصياح % 60.0 منهن 2005الزواج قد تعرضن للعنف النفسي خالل الفترة التي سبقت عام 
% 73.5 ويالحظ ارتفاع النسبة في الضفة الغربية لتبلغ .تعرضن للشتم واإلهانة% 45.3أو الصراخ و

من النساء اللواتي سبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف % 33.9 كما أن. في قطاع غزة% 53.4مقابل 
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من النساء % 15.5 و،تعرضن للدفع بقوة% 18.2قد تعرضن لإلمساك بقوة، و% 14.9الجسدي منهن 
  . 2005اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج خالل الفترة التي سبقت عام 

  20/3/2007وكالة معا  
  

   أردنياً يهدد بمقاطعة االنتخابات حزبا33ً .58
أجمعت االحزاب االردنية، على رفض مشروع قانون االحزاب السياسية الذي أقره : نبيل غيشان-عمان

 حزباً سياسياً 33وعقد ممثلون عن . مجلس النواب كما اقترحته الحكومة، وهددت بمقاطعة االنتخابات
بي االشتراكي، امس، وأجمعوا على مقاطعة اللقاءات مرخصاً مؤتمراً صحافياً في مقر حزب البعث العر

التي يجريها رئيس الحكومة معروف البخيت في شأن قانون االنتخاب، معربين عن قناعتهم بعدم 
ه لتصحيح قرار النواب، لكن يعلوكان قادة االحزاب اشادوا بمجلس األعيان وعقدوا األمل . جدواها

س، توصية بالموافقة على مشروع القانون كما وردها، ما شكل اللجنة القانونية في المجلس اصدرت، ام
 500 شخصاً من 250صدمة لالحزاب التي كانت تأمل في خفض عدد مؤسسي الحزب المطلوب الى 

  .وعدم حصر المرجعية بوزارة الداخلية
  20/3/2007الحياة 

  
  األردن يتهمون مجلس النواب باصطناع األزمات" إسالميو" .59

) أكبر حزب معارضة في البالد( اتهم حزب جبهة الحركة اإلسالمية في األردن :خليل رضوان-عمان
مجلس النواب األردني بأنه اثر سلبي على الحريات العامة واخفق في تحقيق طموح األردنيين باإلصالح 

يأتي ذلك في إطار التصعيد المتبادل بين رئاسة المجلس والحزب، على . واصفا إياه بمجلس االزمات
 رفض رئيس المجلس مناقشة قضية فصل نائبي الحركة من المجلس بعد حكم قضائي بسجنهما سنة خلفية

. وشهراً لكل واحد منهما اثر مشاركتهما في عزاء الزرقاوي قبل أن يصدر الملك عفوا عنهما الحقا
شر، وانتقد األمين العام للحزب زكي بني أرشيد في بيان أصدره، أمس، أداء مجلس النواب الرابع ع

ان المجلس الحالي تسبب في صنع أزمات مع مختلف مؤسسات :" وقال. واصفا إياه بمجلس األزمات
الوطن من أحزاب ونقابات وصحافة والحكومة في بعض األحيان، إلى جانب مواقفه من الغالء والفساد 

  ".وغيرها من القضايا الوطنية
  20/3/2007المستقبل 

  
  "ردن وال تزعزع ثقتنا بأنفسناتصريحات اولمرت ال تهز األ:" جودة .60

رفضت الحكومة، أمس، تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود : ريم الرواشدة-عمان
اولمرت قال فيها ان االنسحاب األميركي من العراق من شأنه أن يترك آثارا على استقرار النظام في 

ائه األسبوعي بوسائل اإلعالم في دار رئاسة واستهجن الناطق باسم الحكومة ناصر جودة في لق. األردن
كما قلل من أهميتها وقال ". ال تهز األردن وال تزعزع ثقتنا بأنفسنا" الوزراء، هذه التصريحات مؤكدا انها

متضمنة الزيادة في هامش % 2ان نسبة رصيد اولمرت السياسي في الشارع اإلسرائيلي اآلن بحدود 
وعن قانون االحزاب قال جودة ان الحكومة مهتمة . الستطالعات الرأيالخطأ الوارد في الطرق العلمية 

بتشجيع األحزاب والقانون الذي قدمته للبرلمان يشجع على االنخراط في العمل الحزبي على أسس 
وحول قانون االنتخاب ولقاءات رئيس الوزراء الدكتور . صحيحة وسليمة وبشكل يقدم حوافز للمواطنين

فعاليات المختلفة حول القانون، قال جودة ان رئيس الوزراء بدأ العام الماضي معروف البخيت مع ال
حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات كافة لمناقشة قوانين البلديات واألحزاب واالنتخاب، مبينا 

  .ان حوارات الرئيس اآلن استمرار لتلك اللقاءات
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  20/3/2007الرأي األردنية 
  
 

  يرحبان بتشكيل الحكومة الفلسطينية" حشد"و" سالميجبهة العمل اإل " .61
رحبت احزاب سياسية باالعالن عن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية مطالبة : خلف الطاهات-عمان

الحكومات العربية بإسنادها وانجاحها مقدرين للحكومات العربية دورها في التوصل لهذا االتفاق الذي 
وفي هذا السياق قال حزب . على تحقيق مطالبه وحقوقه المشروعةسيعزز من قدرة الشعب الفلسطيني 

حشد في تصريح له ان الفلسطينيين نجحوا في وقف الصراع الفئوي البغيض ونبذه، كم انجحوا 
بتصميمهم و وعيهم بالمخاطر المحدقة في القضية الفلسطينية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعلى 

الى ذلك، رحب االمين العام . الشعب بتصميمه على الوحده الوطنيةاساس برنامج الوفاق الذي فرضه 
لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد باالعالن عن حكومة الوحدة الفلسطينية، مطالبا الحكومات 
العربية بإسناد هذه التجربة وإنفاذ قرارات سابقا للجامعة العربية بفك الحصار الظالم عن الشعب 

جهته اعرب النائب االول لالمين العام رحيل الغرايبة عن امله في ان تبلور الجامعة من . الفلسطيني
العربية في قمتها المقبلة موقفا عربيا موحدا لمساعدة حكومة الوحدة الفلسطينية منوها الى ان الحكومات 
لى العربية مطالبة عالوة على الشروع في فك الحصار ودعم الشعب الفلسطيني بممارسة الضغط ع

واكد الغرايبة وقوف الحزب الى جانب هذه التجربة، مشددا على ان . المجتمع الدولي التخاذ ذات الموقف
الحكومة الفلسطينية مؤهلة للمواءمة بين الثوابت الفلسطينية اإلستراتيجية والمصالح المتغيرة التي يمكن 

  .تحقيقها في ضوء الظروف المعقدة
  20/3/2007الرأي األردنية 

  
   موسى في عمان لبحث مواضيع قمة الرياضعمرو .62

وصل امين عام الجامعة العربية عمرو موسى الى عمان ضمن جولة بدأها، امس، من الرياض : عمان
ويجري العاهل االردني عبداهللا الثاني مع موسى، اليوم، مشاورات تتركز على القمة . وتنتهي في دمشق

 من الشهر الحالي، والمواقف العربية ازاء 28العربية المقبلة المزمع عقدها في الرياض في 
  .الموضوعات المطروحة على جدول اعمالها

   20/3/2007الغد األردنية 
  

  روسيا تبدي استعدادها للمساهمة في تمويل قناة البحرين .63
 أبدى ممثل الحكومة الروسية الفدرالية في عمان الكسندر كالوغين استعداد بالده: صقر الطويقات-عمان
مة في تمويل قناة البحرين التي يشكل العائق المادي تحديا رئيسيا امام تنفيذها رغم اهميتها للمساه

 وقررت عدد من الشركات. ودورها في الحفاظ على البحر الميت المهدد بالجفاف اذا لم ينفذ المشروع
ت من االردن الروسية فتح عدد من فروع لها في االردن بهدف الدخول الى االسواق العربية التي اتخذ

  .موقعا اقليميا لها
  20/3/2007الدستور 

  
  ترجيح اتفاق سري بين بري والحريري: لبنان .64

كشف مصدر مطلع عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بـري، وزعـيم األكثريـة               :  بردى على -بيروت  
ـ               ن خـالل   النيابية رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، توصال إلى اتفاق لحل الخالفات العالقة م

وتمسك بري أمس بتفاؤله، على رغـم ارتفـاع         . اللقاءات السرية التي جمعت بينهما بعيداً عن األضواء       
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وتيرة االنتقادات التي وجهت إليه على خلفية بدء الدورة العادية لمجلس النواب وامتناعـه عـن توجيـه                  
في مقابل ذلك، يستعد عـدد       .فرومن الرياض ولو طال الس    ..  ال بد من الحل    :الدعوة إليه لالنعقاد، فقال   

كبير من نواب الغالبية للحضور اليوم إلى مجلس النواب، احتجاجاً على عدم دعـوة رئاسـة المجلـس،                  
  . الهيئة العامة للمجلس إلى االنعقاد مع بدء العقد العادي للمجلس

   20/3/2007البيان اإلماراتية 
  

 أعارض استبعاد المسيحيين عن الحوار: صفير .65
لبطريرك الماروني نصر اهللا صفير عن عدم ارتياحه الى استبعاد المسيحيين عن البحث الجاري              اأعرب  
 عما إذا كان يؤيد اآلن بت قانون االنتخاب ضمن السلة الحاليـة             "األخبار"وقال رداً على سؤال من      . اآلن

تكون األولويـة   ها بين بري والحريري باعتباره أولوية مسيحية، إنه يجب أن           علىالتي يجري التفاوض    
  .لكل الطوائف ولجميع اللبنانيين على وجه اإلجمال

  20/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  في لبناندعو إلى مؤتمر وطني موسع للحوار  يالحص .66
دعا الرئيس الدكتور سليم الحص الى إنهاء ملهاة السجال الثنائي بالدعوة إلى مـؤتمر للحـوار الـوطني     

دول أعماله موضوعا المحكمة والحكومة بالتزامن، وكـذلك سـائر          موسعا، على أن يكون على رأس ج      
القضايا العالقة، ومنها قانون اإلنتخاب والتوافق على رئيس مقبل للبالد وإجراء انتخابات نيابيـة جديـدة                

واعتبر الحص، ان األزمة مرشحة لمزيد      . 1976وربما انتخابات رئاسية مبكرة على غرار ما كان عام          
استنكاف رئيس المجلس النيابي عن دعوة المجلس لالنعقاد مـع بدايـة الـدورة العاديـة                من التعقيد مع    

  . دستوريا
  20/3/2007السفير 

  
  قبالن يدعو األمم المتحدة إلى الرد على اسرائيل .67

رأى نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن، في إبالغ إسرائيل األمـين                
متحدة قرارها برفض وقف طلعاتها الجوية فوق لبنان، إصـرارا إسـرائيليا جديـدا علـى                العام لألمم ال  

وقال ان هذا القرار يكشف ضرب إسرائيل       . استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية وتواصل العدوان ضد لبنان      
ان األمم المتحدة مطالبة قبل غيرها بـالرد علـى          : أضافو. الشرعية الدولية وقراراتها عرض الحائط    

  . التعنت اإلسرائيلي باتخاذ موقف رادع وحاسم يضع حدا للعدوان
  20/3/2007السفير 

  
   القضية الفلسطينية سياسية:فضل اهللا يستقبل ديبلوماسياً اميركياً .68

عقدت جلسة حوار بين العالمة السيد محمد حسين فضل اهللا وديبلوماسي اميركـي مخـضرم              : باسم سعد 
 الـى الواقـع      خاللها السيد فضل اهللا      راش، ا ي ألكثر من عشرين سنة    كان عضواً في الكونغرس االميرك    

وقـال   .الفلسطيني والى مسؤولية اميركا في إفقار الفلسطينيين من خالل تغطيتها للحـصار االسـرائيلي           
فضل اهللا ال يمكن حل الفوضى التي تنطلق في فلسطين الى جانب العنف الذي يمارس ضد الفلـسطينيين                  

 اقتصادية يشعر فيها االنسان الفلسطيني انه قادر على العيش بكرامة وسالم وهنا نسأل              اال من خالل خطة   
خطـأ  "واضاف موجهاً كالمه الى الديبلوماسي االميركي ان         .عن دور منظمات حقوق االنسان وغيرها     

 ثـم ان    ادارتكم هو انها اعتبرت المسألة الفلسطينية مسألة أمنية مع العلم أنها مسألة سياسـية بإمتيـاز،               
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والسؤال هـل  . الحديث عن االعتراف باسرائيل هو امر غير واقعي بصرف النظر عن الموقف الشرعي            
  . تعترف اسرائيل بالشعب الفلسطيني وهل تمارس اميركا دورها في هذا المجال

  20/3/2007المستقبل 
  

  فشلهافضل اهللا يحذّر من تحويل القمة جسراً إلنقاذ إسرائيل بعد  .69
مد حسين فضل اهللا، من أن تتحول القمة العربية المقبلة إلى جسر إلنقاذ إسرائيل بعد فشلها                السيد مح  حذّر

أمام المقاومة، في ظل التداعيات اإلسرائيلية الداخلية، داعياً المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ موقـف               
ـ             اً إلـى أن اإلدارة     صريح من التواطؤ األميركي اإلسرائيلي ضد الحكومة الفلـسطينية الجديـدة، منبه

األميركية تريد إدخال القمة في متاهات مشروعها لمذهبة القضايا السياسية وإحداث انقسام بـين الـسنة                
ن األمة باتت تتوجس خيفة عند اقتراب موعد كل قمة عربية، ألن القمم العربية مثلت               إ :وقال . والشيعة

خفاف، وهي ستواصل األسلوب نفسه إلـى أن يقـر          قمم التنازالت التي قابلتها إسرائيل بالمزيد من االست       
العرب بشروطها والتي تتعدى قضية الالجئين والقدس إلى ما هو أبعد بكثير، أال وهو اإلعالن العربـي                 
ومن ثم اإلسالمي عن عدم وجود شيء اسمه القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، وبالتـالي عـدم                 

  .الحديث عن دولة فلسطينية ذات سيادة
  20/3/2007السفير 

  
  األسد يقول إنه يدعم حكومة وحدة في لبنان .70

 الرئيس السوري بشار االسد في تصريحات لصحيفة الجزيرة السعودية هنـاك طروحـات              قال :الرياض
عدة االن في لبنان أو على االقل طرحان أحدهما اللجوء الى انتخابات مبكرة وهو طرح دسـتوري الن                  

 .ياسية تذهب الى انتخابات مبكرة والطرح الثاني هو حكومة الوحدة الوطنيـة           أي دولة تكون فيها ازمة س     
  . نحن نعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحل المنطقي والدستوري القابل للتطبيق:وأضاف

  19/3/2007رويترز 
  

  البرلمان اللبناني قبيل القمة العربية مصدر لبناني يحذر من اغتيال رئيس .71
صدر لبناني موثوق عن خشيته البالغة من وقوع حادث امني كبير في لبنان قبيـل               أعرب م  :محمد الرز 

 ان هذا الحادث قد يستهدف حياة       "السياسة"ل واكد   ،انعقاد القمة العربية في الرياض اواخر الشهر الجاري       
 وذلك في اشارة منـه  ،شخصية لبنانية تضطلع بدور محوري هام على صعيد الحوار في المرحلة الحالية         

واوضح المصدر ان النظام السوري سوف يبذل وسعه لجذب انظار          . الى رئيس مجلس النواب نبيه بري     
القادة العرب الذين سيجتمعون في العاصمة السعودية في الثامن والعشرين من هـذا الـشهر الـى هـذا          

  .الحادث االمني
  20/3/2007السياسة الكويتية 

  
 ى الحدود مع لبنان علسوريا ترفض المراقبين المدنيين: هآرتس .72

ذكرت صحيفة هآرتس أمس أن دمشق عارضت خطة نشر مراقبين مدنيين على حدودها مع لبنان، التي                
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تنظر إلى الخطة        .كانت الصحيفة نفسها قد كشفت النقاب عنها أول من أمس         

 القضية، ألنها ال تريد تخريـب       بإيجابية، إال أنها تمتنع حتى اآلن عن إعالن موقف رسمي في شأن هذه            
 .محاولة إقناع سوريا والحكومة اللبنانية بالموافقة على ذلك

  20/3/2007األخبار اللبنانية 
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  رة لالعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينيةثالسعودية تدعو الدول المؤ .73
رى عملية   الدول المؤثرة في مج    ، خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس       ،دعت السعودية : الرياض

السالم في الشرق األوسط أن تتحمل مسؤولياتها السياسية واألخالقيـة بـاالعتراف بحكومـة الوحـدة                
الفلسطينية وتمكينها من القيام بدورها، وذلك عبر رفع الحصار االقتـصادي واإلنـساني عـن الـشعب                 

ل بالـشعب الفلـسطيني     الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن التنكي         
  .ومؤسساته، وجددت ترحيبها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  20/3/2007الشرق األوسط 
  

  ماليزيا تطالب بحمل إسرائيل على قبول الحكومة الفلسطينية .74
 إن الحكومة الفلسطينية أقـرت بالحاجـة        يسيد حامد البار وزير الخارجية الماليز      قال : قنا -كوااللمبور

واضاف البار أنه ينبغى    . للسالم ولعملية السالم ومن ثم ال يحق السرائيل فرض أى شروط للتعامل معها            
حمل اسرائيل على قبول هذه الحكومة االئتالفية، وأعرب عن االمل في أن تقوم القـوى الكبـرى مثـل                   

جابى نحـو تحقيـق     الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى بالضغط عليها لقبول حكومة الوحدة كتطور اي          
   .رفع العقوبات المفروضة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والسالم في منطقة غرب اسيا

  20/3/2007الشرق القطرية 
  

 حكومة الوحدة خطوة مهمة قبل قمة الرياض: مسقط .75
رحبت سلطنة عمان أمس بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وقال يوسف           :  مصطفى احمد  -مسقط
ـ             بن عل   عامـاً   25وي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن تشكيل هذه الحكومة خطوة مهمة في ال

األخيرة من عمر النضال الفلسطيني وخطوة أخرى لتمكين الشعب الفلسطيني من التعبيـر عـن رأيـه،                 
بدايـة  نتوقع أن يكون تشكيل الحكومة      واضاف  . خصوصاً أنها تأتي قبل انعقاد القمة العربية في الرياض        

وإنهاء االتحاد األوروبي حـصاره الكامـل       .. للتقدم على مسار عملية السالم في منطقة الشرق األوسط          
 .للحكومة الفلسطينية

  20/3/2007 الدستور
  

   رفض أي ضغوط لتغيير مبادرة السالم العربيةى إجماع عربي عل : مصدر سعودي .76
األمين العام لجامعـة الـدول      ورمين الشريفين   في العاصمة السعودية بحث خادم الح       : جميل عفيفي  -جدة

 أهم القضايا   ى وأكد مصدر سعودي مسئول أن المباحثات تطرقت إل        ، العربية الترتيبات النهائية لعقد القمة    
ـ          وهي  ، التي ستضطلع بها القمة العربية      ى دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض الحـصار عل
وأوضح المصدر أن هناك إجماعا بعدم القبول بأي ضـغوط            .ربية للسالم الشعب الفلسطيني والمبادرة الع   

  . لتغيير بنود المبادرة العربية فهي متوازنة من جميع الجوانب
  20/3/2007األهرام المصرية 

  
 الشرطة المصرية تعتقل استشهاديا من حماس .77

مدينة العـريش فـي     قال مصدر امني أمس ان الشرطة المصرية القت القبض قرب           :  ا ف ب   -القاهرة  
شمال سيناء على فلسطيني ينتمي الى حركة حماس كان ينوي تنفيذ هجـوم استـشهادي ضـد اهـداف                   

طالب فلسطيني يدعى صالح عدنان ويقيم منذ تسعة اشهر في العريش،           انه  واوضح المصدر   . اسرائيلية
المصرية على خلـيج    وانه كان ينوي الذهاب الى مدينة طابا         .حيث يدرس في فرع جامعة االزهر هناك      

العقبة للقيام بعملية ضد سياح اسرائيليين او محاولة عبور الحدود المصرية االسرائيلية من منفـذ طابـا                 
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ولكن مصدرا امنيا في سيناء قال ان حركة حماس طلبت من عدنان الذهاب             . للقيام بعملية داخل اسرائيل   
 .يمات جديدة اليهالى مصر واالنتظام في الدراسة فيها في انتظار صدور تعل

  20/3/2007 الدستور
  

  ادعاءات إسرائيل حول أسراها مصيرها سلة المهمالت: مصر .78
، وقال  1973رفضت القاهرة ادعاءات إسرائيل بخصوص قتل أسراها في حرب          :  أشرف الفقي  -القاهرة

طبيعي سـلة    إن تلك االدعاءات ال تحتاج إلى تعليق ومكانها ال         :وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط     
، فيما قال أحد قادة حرب أكتوبر اللواء محمود خلف إن إسرائيل تسلمت غالبية أسراها ورفات                تالمهمال

جنودها عبر الصليب األحمر الدولي، وتعلم تماما عدد البعثات العسكرية التي زارت مصر للبحث عـن                
ر اإلسرائيلي لدى مـصر شـالوم   أن أبو الغيط بصدد استدعاء السفي" الوطن"وعلمت   .طياريها المفقودين 

 لتقديم توضيحات على تلـك االتهامـات التـي          ، وزيرة الخارجية  ،كوهين لمطالبته بالعودة إلى مرجعيته    
ري الـذي تـم     مـز وصفها بالزائفة، الفتا إلى أن تلك األقاويل تستهدف التغطية على الفيلم اإلسرائيلي ال            

، مشددا على أن جريمة قتل األسرى       1967 عرضه وكشف عن جرائم قتل األسرى المصريين في حرب        
 .ال تسقط بالتقادم

  20/3/2007الوطن السعودية 
  

   المبادرة العربية بالغة الدقة ومنطقية : أبو الغيط .79
  ،صرح وزير الخارجية أحمد أبـوالغيط أمـس         : سالي وفائي  من 20/3/2007 األهرام المصرية    اوردت

االجتماع المقرر عقده في أسوان يـوم الـسبت القـادم بـين             بأنه يتوقع أن يطرح الجانب األمريكي في        
الرباعي العربي ووزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس رؤيته في كيفيـة التحـرك ازاء الجهـود           

 ىلتحقيق التسوية السياسية وكيفية تحرك الواليات المتحدة والرباعي الدولي في جهود التسوية وصوال ال             
 أتوقع أن يعلن الجانب العربي للواليات المتحـدة          ، تصريحات للمحررين الدبلوماسيين   في    وقال  . التسوية

 وتمسكنا بالمبادرة العربية مثلما هي وكما خرجت منذ          ،رؤيته بشأن التحرك لمواجهة الوضع في المنطقة      
لـة الكامـل     اسرائيل من األراضي المحت     انسحاب وأوضح أنه عند    .  ألنها بالغة الدقة ومنطقية     2002 عام

   . ويقام السالم الكامل نقيم العالقات الطبيعية معها
ردا على سؤال عما اذا كانت هناك نية لطرح المبادرة العربيـة             20/3/2007القبس الكويتية   واضافت  

 ربما يطرح هذا االمر علـى القـادة         : احمد ابو الغيط   يعلى مجلس االمن، قال وزير الخارجية المصر      
واضاف ان االمر المهم هو     . تهم في قمة الرياض وبالتالي تطرح على مجلس االمن        العرب اثناء مشاورا  

 .التوقيت
  

   بحضور خالد مشعلالجزائر تستضيف الندوة الخامسة لمؤسسة القدس .80
 ان بـالده ستستـضيف      ، يوم االثنين  ، قال وزير الشؤون الدينية الجزائري بوعبد اهللا غالم اهللا         :الجزائر

 شخصية اسـالمية    400القدس الخامس لمؤسسة القدس الدولية بمشاركة اكثر من         االسبوع المقبل مؤتمر    
واضاف ان بين ابرز الشخصيات التـي اكـدت حـضورها النـدوة          .ومسيحية مؤيدة للشعب الفلسطيني   

 مارس اذار رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس خالـد مـشعل              28 الى   26المقررة في الفترة من     
عبدالرحمن سوار الذهب ورئيس حزب المؤتمر الـشعبي الـسوداني حـسن            والرئيس السوداني االسبق    

  .الترابي
  19/3/2007رويترز 
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  تنظيم فتح اٍإلسالم بعيون إسالميين لبنانيين .81

قال رئيس جبهة العمل اإلسالمي الداعية فتحي يكن للجزيرة نت إن اإلعـالن             :  أواب المصري  -بيروت
حركات عن حركتها الوسطية األم، في ظـل قناعـة باتـت          تعبير عن انشقاق بعض ال    " فتح اإلسالم "عن  

راسخة لدى كثيرين بأن السياسة الوسطية ال تجدي نفعا في مواجهة الغطرسة الدولية التي تعبـر عنهـا                  
ويضرب يكن مثاال هو مسار الشهيد عبد اهللا عزام حين اختار لنفسه             .مواقف الواليات المتحدة وإسرائيل   

لم رغم أنه من مؤسسي حركة اإلخوان المسلمين باألردن، لكنه شكل مدرسـة             طريقا جهاديا واضح المعا   
وقد اعتبر إبراهيم المصري نائب األمين العام       . جهادية كانت بداية لمدارس جهادية أخرى ومنها القاعدة       

مي للجماعة اإلسالمية الكشف عن انتماء الموقوفين لتنظيم فتح اإلسالم استكماالً الستهداف العنوان اإلسال            
, في لبنان، بدءا من شخصية أحمد أبو عدس واتهامه بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيـق الحريـري                

وهو الشاب الفلسطيني الملتزم إسالميا، وصوال إلى اتهام هـؤالء الـشباب أو تـورطهم أو اختـراقهم                  
علومات تؤكد عالقة   ونفى المصري ثبوت م    .ألن اإلسالم بالنتيجة هو المتهم    " فتح اإلسالم "وتحميلهم اسم   

بالنظام السوري، لكنه لفت إلى أن من المثير للريبة أن تأتي مجموعة غريبـة عـن البلـد       " فتح اإلسالم "
طواعية دون إشكاالت أو احتجاج أحد، وهو       ) االنتفاضة-فتح(لتحتل مكاتب ومراكز فصيل حزبي مسلح       

ر حمود إلى أن التجربـة الـسابقة مـع          ولفت إمام مسجد القدس الشيخ ماه     . ما يرقى إلى شبهة بحد ذاته     
ويقول ماهر   .األجهزة األمنية تدفع للتشكيك بالمعلومات التي أعلن عنها، وهي بكل حال ال تطمئن كثيرا             

حمود إنه ال يتصور أن من أهداف القاعدة تفجير األبرياء في باصات، إضافة إلى أنه ليس لها رسالة من                   
 السوري فالمعلومات المتوفرة تشير حسب قول حمود إلـى خـالف            أما عن العالقة بالنظام    .تفجير كهذا 

  ".  فتح اإلسالم"مستحكم بين هذا النظام، خاصة السلطات األمنية والقضائية فيه، وبين 
   20/3/2007الجزيرة نت 

  
 الجديدةالفلسطينية عيب على االسرائيليين عدم التعامل مع الحكومة : بو زيدكارين أ .82

موضـحة انهـا    , العام لوكالة الغوث كارين ابو زيد بالحكومة الفلسطينية الجديدة        اشادت المفوض   : عمان
عيب على  : "واضافت ابو زيد  . تأمل ان تتحسن اوضاع الشعب الفلسطيني بعدها واصفة برنامجها بالمرن         

فيما مؤكدة ان االونروا ستواصل االتصال بها       " االسرائيليين عدم التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة      
  .يتعلق باالمور االنسانية والتقنية

  20/3/2007وكالة سما 
  

  ال تقاطعوا الحكومة الفلسطينية الجديدة: ايطاليا .83
إيطاليا انضمت للدول الداعمة لحكومة أن : محمد الصوافمن  19/3/2007إسالم أون الين ذكرت 
ي اتصال هاتفي بين وزير  حيث أبدت استعدادها لدعم الحكومة الجديدة، وذلك ف الفلسطينيةالوحدة

وجاء في بيان للحكومة الفلسطينية أن وزير الدولة اإليطالي للشئون الخارجية  .الخارجية اإليطالي وهنية
إن إيطاليا من : وقال كركرس .هاتف هنية وبارك له تشكيل حكومة الوحدة الوطنية" فيكتوريا كركرس"

إيطاليا ستبذل جهدا في "وذكر أن . رية واالستقاللالدول الصديقة للشعب الفلسطيني وتؤيد حقه في الح
من جهته، عبر هنية عن تقديره وشكره لوزير  ."إقناع الدول بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية

الخارجية اإليطالي وللحكومة اإليطالية على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص حكومته 
 .يطاليةعلى تمتين العالقة مع الحكومة اإل

أن وزير الخارجية االيطالي قال، يوم االثنـين قبيـل          : من ستيفن براون   19/3/2007 رويترز   وجاء في 
محادثات مزمعة مع وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، انه سيكون خطأ فادحا أن نغلق البـاب                
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عبر " رويترز"لخارجية االيطالي   وأبلغ ماسيمو داليما وزير ا    . في وجه حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة     
الهاتف قبيل توجهه الى واشنطن من الجوانب التي لم تؤخذ في االعتبار أن مولد الحكومـة الفلـسطينية                  

الظواهري ) الرجل الثاني فيها أيمن   (الجديدة قوبل بهجوم بالغ الحدة من جانب القاعدة وبخاصة من جانب            
اذا كانوا قد أثاروا غضب القاعدة بهـذه الـصورة          "وأضاف  . بنفسه والذي أدان حماس ووصفها بالخيانة     

وقال داليما ان الحكومة    ." أليسوا كذلك .. الحادة فالبد أنهم يفعلون الصواب نظرا ألن القاعدة هم أعداؤنا           
ما تريده أوروبا لكنه أمر ايجابي أن تكون حماس أقلية في شـراكة تتـضمن               " ليست بالتحديد "الفلسطينية  

  .دلينمستقلين ومعت
هنية تلقي اتصاال اسماعيل رئيس الوزراء  أن :من أشرف الهور 20/3/2007 القدس العربي وأوردت

وقال مكتب هنية في تصريح صحافي وصلت  .من ماسيمو داليما وزير الشؤون الخارجية اإليطالي
ؤكداً أن بالده القدس العربي نسخة منه ان الوزير اإليطالي بارك لهنية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، م

وبحسب التصريح فإن داليما قال إن ايطاليا من الدول الصديقة للشعب الفلسطيني  .تدعم هذه الحكومة
وتؤيد حقه في الحرية واالستقالل، مذكراً بأنها ستبذل جهدا في إقناع الدول بالتعاون مع حكومة الوحدة 

االيطالي وللحكومة االيطالية علي مواقفهم من جهته أكد هنية تقديره وشكره لوزير الخارجية  .الوطنية
  .الداعمة للشعب الفلسطينية، مؤكدا حرص حكومته علي تمتين العالقة مع الحكومة االيطالية

  
  باريس تنفي ادعاءات إسرائيلية حول طلب شيراك مهاجمة سوريا .84

د وجـه فـي االيـام    نفت وزارة الخارجية الفرنسية انباء إسرائيلية مفادها ان الرئيس جاك شيراك كان ق      
يوليو الماضي رسالة سرية الى تل ابيب يحضها فيهـا علـى شـن    / االولى للحرب على لبنان في تموز   

اننـا ننفـي نفيـاً      "وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها امس        . هجوم ضد سوريا وان بالده ستدعم ذلك      
  ".قاطعاً هذه المعلومات التي ال اساس لها من الصحة

  20/3/2007المستقبل 
  

  لمنع تدهور الموقفبين الفلسطينيين واالسرائليين بلجيكا تدعو الى مفاوضات مباشرة .85
دعا وزير الخارجية البلجيكي كاريل دى غوشت، امس، الى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين             : القاهرة

، بعـد   وقال الوزير البلجيكـي للـصحافيين     . واسرائيل من اجل منع تدهور الموقف في الشرق االوسط        
من الضروري بدء مفاوضات جادة، فالموقف اصـبح        "اجتماع مع نظيره المصري احمد أبو الغيط، انه         

آمـل ان تجـري مفاوضـات       "واضاف  ". صعباً في الشرق االوسط ويمكن ان يكون له تداعيات خطيرة         
نيـة  مباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين خصوصاً اآلن وقد تم تـم تـشكيل حكومـة الوحـدة الوط                

  .وأكد مجدداً ان االتحاد االوروبي سيتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة". الفلسطينية
  20/3/2007األيام الفلسطينية 

  
   والحكومة الفلسطينية في الهند شارك فيه مركز الزيتونة يدعم المقاومةمؤتمر دولي .86

صادرة عن تم توزيع البيان الختامي والقرارات ال
المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخراً في نيودلهي في 

 حول الحرب 2007آذار /  مارس14-12الفترة 
شارك في المؤتمر نحو  .والمقاومة في غرب آسيا

ثالثمائة من الخبراء والسياسيين وأساتذة 
الجامعات والصحفيين، فضالً عن وزارة 

ساط الخارجية الهندية، ولقي اهتماماً كبيراً في األو
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وقُدمت نحو . وقد ناقش المؤتمر على مدى ثالثة أيام قضايا فلسطين ولبنان والعراق وإيران. المحلية
وشارك في تقديم هذه األوراق . عشرين ورقة عمل عالجت هذه المواضيع من مختلف زواياها

  ... متخصصون وخبراء هنود، وفلسطينيون، ولبنانيون، وعراقيون، وسوريون، وبريطانيون
 تم تخصيص جلسة خاصة لقيادات سياسية هندية تُمثل خصوصاًَ القوى اليسارية، وقد تحدث فيها كما

وزير المعادن، ورئيسا أكبر حزبين شيوعيين هنديين مؤكدين على دعم الشعب الفلسطيني ومطالبين 
ها  وعاصمت1967برفع الحصار عنه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على األرض المحتلة سنة 

القدس، مطالبين بالضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، كما انتقدوا السياسات األمريكية تجاه العراق 
  .وإيران، وأيدوا المقاومة اللبنانية

وفي الجلسة المخصصة لفلسطين، تحدث البروفيسور الهندي آتشين فانيك مركّزاً على عنصرية الكيان 
ي وال الشرائع اإلنسانية، وأنه كيان غير شرعي بني على تدمير اإلسرائيلي وعدم توافقه مع القانون الدول

كما تحدث في الجلسة األستاذ جمال جمعة رئيس الحملة الشعبية لمقاومة . الشعب الفلسطيني وتشريده
أما الدكتور محسن . جدار الفصل العنصري وشرح بالتفصيل معاناة الفلسطينيين بسبب إقامة هذا الجدار

 الزيتونة للدراسات واالستشارات، فقد ركّز على الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني، صالح رئيس مركز
وعلى ضرورة عالج مشاكل الفلسطينيين من خالل إزالة االحتالل وليس بمجرد تقديم بعض المساعدات 

لشعب المادية، كما قدم شرحاً لألوضاع المستجدة داعياً لدعم حكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار عن ا
  .الفلسطيني

أما في الشأن اللبناني فقد تحدث عضو المكتب السياسي لحزب اهللا الدكتور علي فياض، باإلضافة إلى 
البروفيسور الهندي كمال شينوي، ونائب رئيس الحزب الشيوعي اللبناني سعد اهللا المزرعاني، وقد ناقش 

للبنانية والعالقة مع سوريا والتدخالت مقدمو األوراق مواضيع المقاومة اللبنانية ومواقف الحكومة ا
  .الدولية

وحظيت الجلسة المتعلقة بالعراق وسوريا بنقاش ساخن، حيث شارك في تقديم أوراقها كمال مجيد من 
كما قُدم عدد من األوراق . جورج جبور وعلي األتاسي من سوريا، ونهال سنج من الهند. العراق ود

واستوفى كل . ير االستراتيجي الهندي البروفيسور حامد أنصاريحول إيران كان أبرزها مشاركة الخب
من الخبير البريطاني آالن هارت، والهندي بدر اكومار، والباكستانية عايشة صديقي سياسة الواليات 

  .المتحدة في المنطقة
أما قرارات المؤتمر التي قامت لجنة الصياغة بإصدارها بشكل نهائي في وقت الحق، فقد تضمنت 

هات هامة تعبر عن الروح القوية التي سادت في المؤتمر بإعادة النظر في شكل عالقة الهند توج
بإسرائيل، حيث دعا المؤتمر إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي غير الشرعي لفلسطين، وأدان الطبيعة 

حقها طالما االستعمارية العنصرية للكيان اإلسرائيلي، وطالب بمقاطعة إسرائيل وفرض إجراءات عقابية ب
وأكد المجتمعون على حق الشعب . تحتّل األراضي الفلسطينية، وبتنفيذ حق العودة لالجئين الفلسطينيين

كما طالب المؤتمر برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وباحترام خياره . في الفلسطيني في المقاومة
  .لمعتقلين السياسيينالديموقراطي، وبإيقاف إسرائيل لالغتياالت السياسية واإلفراج عن ا

وطالب المؤتمر الحكومة الهندية بقطع العالقات العسكرية واألمنية فوراً مع إسرائيل، حيث كانت الهند 
  .أكبر مستورد لألسلحة اإلسرائيلية في العالم في السنة الماضية

نيين في المقاومة، وفي الشأن اللبناني، أدان المؤتمر العدوان اإلسرائيلي على لبنان، وأكد على حق اللبنا
ودعا إلى حل المشاكل اللبنانية من خالل الحوار الداخلي وبعيداً عن التدخل الخارجي، كما دعا إلى 

  . حصول اللبنانيين على تعويضات بسبب األضرار التي أحدثتها الهجمات اإلسرائيلية على لبنان
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وط للواليات المتحدة وحلفائها من أما بالنسبة للعراق، فقد دعا المؤتمر إلى انسحاب فوري وغير مشر
العراق، والى اعتبارهم مسؤولين عن الغزو غير الشرعي للعراق وما نتج عن ذلك من انتهاكات لحقوق 

  .ودعم المؤتمر حق العراقيين في المقاومة واإلفراج عن المعتقلين السياسيين. اإلنسان ودمار اقتصادي
ي االستخدام السلمي للطاقة النووية، وعلى أن التفاوض ومن جهة أخرى، أكد المؤتمر على حق إيران ف

وعارض المؤتمر أية هجمات عسكرية ضدها، . هو الطريق الوحيد للتعامل مع إيران بشأن ملفها النووي
وطالب حكومة الهند بلعب دور إيجابي في هذه المسألة، كما دعاها لبناء خط الغاز الممتد من إيران عبر 

  .باكستان إلى الهند
 9قد دعا المؤتمر إلى إحياء الذكرى األربعين لالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في و

  . يوليو من هذا العام12يونيو، وإحياء الذكرى األولى للهجوم اإلسرائيلي على لبنان في 
حياء وقد أحدث المؤتمر ردود فعل مختلفة على المستوى المحلي الهندي، لكنه أسهم بشكل كبير في إ

االهتمام الهندي بمنطقة غرب آسيا، وخصوصاً في الشأن الفلسطيني، حيث كانت السياسة الهندية 
الخارجية في السنوات األخيرة تجاه فلسطين محّل انتقادات واسعة وحادة من المشاركين في المؤتمر، 

  .وخصوصاً الخبراء والمتخصصين الهنود
  16/3/2007الزيتونة : مصدر خاص

  
 وبرامجها ألبناء الشعب الفلسطينيونروا ستواصل مساعداتها  اال:جينج .87

صام نظمتـه وزارة  أكد جون جينج مدير عمليات األونروا في قطاع غزة، خالل اعت:  محمد البابا-غزة  
حماس أمام مقر األونروا الرئيس بغزة أمس، على أن االونروا ستواصـل مـساعداتها            شؤون الالجئين و  

وأكد جيـنج أن    . معاناة عن الالجئين  ي وتقديم أفضل الخدمات لتخفيف ال     الفلسطينوبرامجها ألبناء الشعب    
حادثة تعرضه إلطالق النار لن تؤثر على خدمات ومساعدات األونروا على اإلطالق، موضحاً أن رسالة               

ه، وشكر كل الذين تضامنوا معه ووقفوا إلى جانب       . األونروا اإلنسانية أكبر من التأثر بحادث هنا أو هناك        
داعياً إلى تقديم كل المتورطين في حادث إطالق النار عليه إلى المحاكمة، مشيرا الى انـه طلـب مـن                    

. الحكومة الفلسطينية بشكل رسمي إلقاء القبض على مرتكبي حادث إطالق النار وتطبيق القانون علـيهم              
لكبيـر لحـادث    رفض وإدانة الحركـة ا    " حماس"وجدد إسماعيل رضوان، الناطق اإلعالمي باسم حركة        

إطالق النار على مدير األونروا، واصفاً الحادث باإلجرامي، وغير المعبر عن صـورة وحقيقـة أبنـاء                 
فـي مـساعدة    " األونروا"جينج على دوره ودور     " حماس"وشكر رضوان باسم قيادة     . الشعب الفلسطيني 

تها الكاملـة لألونـروا     الشعب الفلسطيني عامة والالجئين خاصة، مؤكداً أن حماس تجدد دعمها ومساند          
  .وبرامجها، وهي معنية بالضغط على األجهزة األمنية لتقديم المساعدة لهم وتقديم الفاعلين للمحاكمة

  20/3/2007األيام الفلسطينية 
  

  فجر اليومشنقا إعدام طه ياسين رمضان : بغداد .88
الده أعدم فجر اليوم فـي      ن و أقال نجل نائب الرئيس العراقي السابق، في اتصال مع الجزيرة           : الوكاالت

وأوضح أن والده أوصاهم في اتصال مع األسـرة قبـل            . شخص حضر التنفيذ   ، بحسب ما أخبرهم   بغداد
كان مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي قد         إلى ذلك فقد     .تنفيذ اإلعدام بأن يدفن قرب صدام حسين      

  . فجر اليومرمضان شنقاأكد أن السلطات أعدمت 
  20/3/2007 48عرب

  
 النخب السياسية األمريكية وعالقتها بالجماعات السرية  .89
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تشير صحيفة الحقيقة المحرمة االلكترونية األمريكية، بأن معظم رؤساء أمريكا : قسم الدراسات والترجمة
ووزراءهم وطواقمهم السياسية، يرتبطون بعالقات وثيقة مع أكثر من واحدة من الجماعات السرية 

وألن الدين والسحر والشذوذ تمثل مجتمعة نسق القيم الذي تعمل وفقاً له هذه المنتشرة في أمريكا، 
الجماعة، أصبح أكثر تأثيراً على النخب األمريكية، فقد أصبحت السياسة في أمريكا أكثر تأثراً بهذه 

عضو مجلس ، وجماعة الجمجمة والعظمفي عضو  جورج دبليو بوش هو وتشير إلى أن .الجوانب
 صراحة بذلك إلى هوأخطر ما في األمر اعتراف .رجية الثابت ارتباطه بالحركة الماسونيةالعالقات الخا

 بالماسونية، فقد ورد في اعترافه بأنه سبق أن تم أخذه عدة تهأما حول عالق. مجلة التايمز األمريكية
حضر مرات  إلى المعبد الماسوني الموجود في مدينة االسكندرية القائمة بوالية فرجينيا، حيث 

االحتفاالت والمراسم التي كانت تقام هناك، كذلك اعترف بأن أجداده ألبيه وأمه كانوا أعضاء كبار 
جماعة الجمجمة والعظم، تمثل جماعة  وجدير بالذكر أن .الرتبة في الماسونية بمدينة يتسبره األمريكية

  .ميكافيليةذات توجه شاذ، يرتبط بالميثولوجيا الرومانية، واألفكار التلمودية، وال
  19/3/2007موقع الجمل 

  
 ما العمل ومن مرجعيتها؟: فتح اإلسالم تثير سجاالت .90

يثير كل يوم المزيد من المواقـف منـذ إعـالن           " فتح اإلسالم "ال يزال موضوع    : بيروت - إيلي الحاج 
ة الحكومة اللبنانية إكتشاف مسؤوليته عن جريمة التفجير المزدوج لحافلتين في بلدة عـين علـق عـشي                

هـذا  . ينـاير الماضـي   / شباط   13اإلحتفال بالذكرى الثانية لرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في          
التنظيم الذي يتحرك بتوجيهات من اإلستخبارات السورية على ما أكد وزير الداخلية اللبنانية حسن السبع،               

وهنـا  . نيين شمال لبنـان    من أنصاره المسلحين في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطي         200يتمركز نحو   
  : لمحة عن المواقف

حتى خواتيمها " فتح اإلسالم"السلطات األمنية والقضائية ستذهب إلى مالحقة قضية :  الحكومة اللبنانية -
ويجب أن تصدر عاجالً أم آجالً مذكرة توقيف بحق شاكر العبسي الذي . ولم يعد هناك مجال لتجاهلها

في جلسته األخيرة كلف مجلس الوزراء األجهزة .  علق وحدد تفاصيلهاأعطى األوامر بتنفيذ جريمة عين
وإلى أن يتخذ القرار، سيكون . األمنية درس مسألة دخول مخيم نهر البارد، وهو يدرسها من كل جوانبها

 . المخيم خاضعا  لتدابير أمنية مشددة من الجيش اللبناني وستكون مراقبة دقيقة لحركة الدخول والخروج
أكدت للمسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين الذين إلتقيتهم : شار الرئيس الفلسطيني جبريل الرجوب مست-

منبوذة من كل أطياف الفصائل الفلسطينية، " فتح اإلسالم"خالل هذه الزيارة للبنان أن المجموعة المسماة 
ا نستنكر سلوكيات هذه كلن: وقال. وال عالقة ألي فصيل فلسطيني بها ألنها ال تخدم المشروع الوطني

من دون تعكير األمن والسلم الداخلي اللبناني وبعيدا عن " فتح اإلسالم"نريد حالً لمشكلة . المجموعة
والحوار بين الجانبين اللبناني والفلسطيني . العنف والمواجهات، وأيضا بعيدا عن ضغط وسائل اإلعالم

جها يتم من خالل القنوات الرسمية، تحت عنوان في مسائل السالح داخل المخيمات الفلسطينية وخار
إن مؤتمر القمة . عريض هو حرص الفلسطينيين على أال يكونوا طرفًا في أي مشكالت داخلية في لبنان

العربية في المملكة العربية السعودية سيتضمن البحث بين الجانبين الفلسطيني واللبناني واألطراف 
،  وذلك من أجل تحقيق وفاق عربي يعفي الفلسطينيين "فتح االسالم"اآلخرين ذوي الصلة الصلة بظاهرة 

 .من أجندات إقليمية، ومن مصالح التوظيف لنفوذ هنا وهناك
نستغرب مسارعة وزير الداخلية اللبناني حسن السبع إلى إتهام :   وزير اإلعالم السوري محسن بالل-
بيان الدولة السورية نفى بشدة أي عالقة لسوريا إن .  بالتعامل مع اإلستخبارات السورية" فتح اإلسالم"

وإن المسؤول عن هذه المجموعة المدعو شاكر العبسي، وهو من مواليد أريحا وحائز . بهؤالء المجرمين
وسبق أن .  على  الجنسية األردنية مطلوب لدى القضاء السوري وهناك مذكرة توقيف صادرة في حقه
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لذلك نضع عالمات . سه ثالث سنوات مع األشغال الشاقةأدخل السجن بعد صدور حكم قضائي بحب
إستفهام على تصرف وزير الداخلية اللبناني وما صدر عنه، خصوصا في توقيته وتزامنه مع زيارة 
مفوض اإلتحاد األوروبي خافيير سوالنا خافيير لدمشق، وكذلك مع صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق 

إننا نتساءل ما الذي .  لشهيد رفيق الحريري القاضي سرج براميرتزالدولية في جريمة إغتيال الرئيس ا
 .حدا الوزير الفذ حسن السبع إلى إصدار تقريره المفبرك والمبرمج؟

يؤكد إرتباط هذه المجموعة باإلستخبارات : سمير جعجع" القوات اللبنانية" رئيس الهيئة التنفيذية لحزب -
، وجميعنا يعرف أن فتح اإلنتفاضة، هي "فتح اإلنتفاضة" كوادر السورية وأن قائدها شاكر العبسي هو من

وليدة اإلستخبارات السورية وربيبتها، ترعرت وتسلحت وأكملت على يدها، وجميعنا يعرف طبيعة النظام 
. السوري، وال يحاولن أحد إقناعنا بأن شاكر العبسي إنتفض على السيطرة السورية على فتح اإلنتفاضة

ف هذا الرجل كان في سوريا  وهو أحد المشاركين في  جريمة اغتيال دبلوماسي أميركي في نهاية المطا
 ثم إعتقل في سوريا بهذه التهمة، وطالبت السلطات األردنية باسترداده لكن سوريا ٢٠٠٢في األردن عام 

ة أصولية لماذا؟ سوريا تقول إنها إعتقلته واكتشفت أنه عنصر في شبكة إرهابية أو في مجموع. لم تسلمه
ففي سوريا، إذا تبين أن أحدا ينتمي .  هذا قول غير صحيح. ٢٠٠٥وسجنته ثالث سنوات ثم أطلقته عام 

اذا . يحكمونه إعداما، وإذا كان حظه كبيرا يحكمونه بالسجن المؤبد" اإلخوان المسلمين"إلى تنظيم 
هل سيقنعوننا اآلن بأن .  سنة١٥صدرت عن أحدهم كلمة  في غير محلها بالنسبة إلى النظام فيسجنونه 

شاكر العبسي قد حبسوه  ثالث سنوات فقط، مع علمهم أنه ينتمي إلى مجموعة أصولية ومتهم بتنفيذ 
 عملية إرهابية في األردن؟

لقد جندوه ثم كلفوه بمهمة معينة وأرسلوه إلى لبنان لينفذها، وأكبر دليل هو أن . هذا كالم غير صحيح
نت في الحلوة في منطقة البقاع الغربي، إحدى المناطق الحدودية التي تسيطر عليها المحطة األولى له كا

، وهذه المجموعة بدورها تحت السيطرة السورية " القيادة العامة-الجبهة الشعبية"مجموعة أحمد جبريل 
بطة مجموعة مرت" فتح اإلسالم"وبالتالي . ومن هناك إنتقل إلى مخيم نهر البارد. وإن غير المباشرة

 .مباشرة من خالل شاكر العبسي باإلستخبارات السورية
إن محاولة بعض المسؤولين اللبنانيين اإليحاء أن : في لبنان نمر قدورة" فتح االنتفاضة"المسؤول عن 

إذا كانت نظرية . هما جسم واحد إنما تنطوي على مغالطات وإفتراءات" فتح اإلنتفاضة"و" فتح اإلسالم"
،  فإن النصف اآلخر "فتح اإلنتفاضة"عدة أن شاكر العبسي كان ضابطًا مسؤوالً في الربط تقوم على قا

من الحقيقة يفيد بأنه فصل منها منذ أشهر، وبأن الحركة ال تتحمل مسؤولية تصرفاته،  بل هي في الواقع 
 السابقين، األكثر تضررا منه،  لكونه سيطر على مواقعها في مخيم نهر البارد وتسبب بإعتقال أحد قادتها

الخطأ األكبر الذي إرتكبه العملة أنه تصرف من تلقاء نفسه ورتب إتفاقًا ثنائيا . أبو خالد العملة في دمشق
ال تحظى بأي غطاء " فتح اإلسالم"أؤكد أن مجموعة  . مع عبسي من دون العودة إلى قيادة الحركة

تئصال هذه الظاهرة عسكريا، ألن ولكن يجب التنبه إلى وجوب عدم إس. فلسطيني وإنها ظاهرة خطرة
" فتح اإلسالم"مخيم نهر البارد بتكوينه العمراني واكتظاظه السكاني ال يتحمل معركة مسلحة، وألن تنظيم 

عند " التفجيرات االنتحارية"له امتداداته في لبنان، وسيسير على خطى الحركات السلفية المتطرفة في 
 .إحساسه بأنه أصبح محشورا في الزاوية

  20/3/2007موقع ايالف 
  

 ما هي خلفية المواقف الدولية من حكومة الوحدة الفلسطينية .91
سوف تعود وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في زيارة جديدة إلى الشرق األوسط : الجمل

ئيس خالل األيام القليلة القادمة، ويتضمن جدول أعمال زيارة هذه المرة عقد لقاء مع إيهود أولمرت ر
 .الوزراء اإلسرائيلي، ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية
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يقول ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، بأن لقاءات كوندوليزا رايس مع 
أولمرت ومحمود عباس أخذت طابعاً دورياً شهرياً، ويضيف قائالً بأن المسألة تتمثل فيما إذا كانت 

 أن يتفقا تماماً -أي عباس وأولمرت–يكية ماتزال يتملكها االعتقاد بأن وفي وسع الطرفين الوزيرة األمر
تحديد اإلجراءات المؤيد إلنهاء : ، أو على وجه الخصوص)أفقاً سياسياً للحل(حول ما يمكن أن يشبه 

 . الفلسطيني-الصراع اإلسرائيلي
 :خلفيات حكومة الوحدة الفلسطينية• 

تخابات التشريعية، وتصاعد الخالفات الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، على بعد فوز حماس باالن
خلفية ضغوط العقوبات األمريكية األوروبية، والحمالت العسكرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتدخل 
بعض األطراف العربية، تم التوصل إلى اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس بإشراف سعودي، ومساندة 

وبعد فترة من المفاوضات والهدوء النسبي المشوب بالحذر، تم اإلعالن عن تكوين حكومة .. ةأمريكي
 .الوحدة الفلسطينية التي ضمت وزراء من حماس وفتح

 :ردود األفعال• 
م بأن أولى الصدوع طفت على 2007 آذار 19تقول صحيفة النيويورك تايمز األمريكية الصادرة اليوم 

 األمريكية، إزاء حكومة -على النحو الذي بات يهدد التوجهات اإلسرائيليةالسطح يوم أمس األحد، 
 .الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة

إلى أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي قد صوت بأغلبية ) مراسل الصحيفة في القدس(وأشار إزابيل كيرشنر 
 رفضت القنصلية األمريكية في ساحقة مقرراً مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة، وفي الوقت نفسه

القدس نفي اتصاالتها مع بعض الفلسطينيين المشاركين في الحكومة الجديدة والذين يرى األمريكيون 
 .بأنهم معتدلين

مراسلها (م، فقد أعد جوشوا ميتينك 2007 آذار 19أما صحيفة الواشنطن تايمز األمريكية الصادرة اليوم 
 أشار فيه تحديداً إلى أن الواليات المتحدة أكدت يوم أمس األحد، بأنها تقريراً اخبارياً ) في تل ابيب

 .سوف تتفاهم حصراً مع أعضاء الحكومة الفلسطينية غير المنضوين تحت حركة حماس
كذلك أشارت الصحيفة إلى أن االتحاد األوروبي قد أكد بأن المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية سوف 

اً للشروط التي سبق أن حددتها اللجنة الرباعية، ولكن هناك دوالً أوروبية ترغب في يتم االتفاق عليها وفق
 .إنهاء عقوبات االتحاد األوروبي

برغم تشدد الحكومة اإلسرائيلية على حد تعبير مراسل الصحيفة، فقد برزت بعض األصوات األكثر 
 :ليونة على الجانب اإلسرائيلي، ومن أمثلة ذلك

زير الدفاع اإلسرائيلي، وزعيم حزب العمل، صرح قائالً بأنه يتوجب على إسرائيل  عامير بيريتس، و-
التفاوض مع محمود عباس حول صفقة سالم نهائية، وذلك من  أجل تعزيز المعتدلين الفلسطينيين وعزل 

 .حماس
ء  عافي ديختر، وزير األمن العام وعضو حزب كاديما، صرح قائالً بأنه يؤيد المحادثات مع أعضا-

 االلتزام -االعتراف بإسرائيل: الحكومة الفلسطينية الجديدة الذين يحترمون الشروط الدولية الثالثة
 .باالتفاقيات السابقة، ونبذ العنف

عندما يتواءم الفلسطينيون مع (يشير تحليل معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، الذي حمل عنوان 
 ). اإلسرائيلي؟-ن األمريكيبعضهم البعض، ما هي الخطوة التالية للتعاو

 :يتناول التحليل الموضوع من خالل عدة نقاط، أبرزها
 :كوندوليزا رايس، وتسيبي ليفني• 

ترتبط الوزيرتان بعالقة قوية، وبرغم ثناء رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت على جهود 
 اختراق حقيقي، عندما كان كل كوندوليزا رايس، فقد كان شديد التشكك والريبة في قدرتها على إحداث
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من ايهود أولمرت ومحمود عباس يعانيان الكثير من المشاكل، فقد كان اولمرت ضعيفاً بعد هزيمة 
الجيش اإلسرائيلي على يد رجال حزب اهللا اللبناني، وكان محمود عباس ضعيفاً بعد انتصار حماس 

 .وسيطرتها على الشارع الفلسطيني
 أكثر اقتناعاً بأفكار كوندوليزا -بعكس أولمرت–رائيلية تسيبي ليفني فقد كانت أما وزيرة الخارجية اإلس

 :رايس، ويشير التحليل إلى أن المرأتين كانتا تتوافقان باألساس بسبب
 . تشابه طريقة التفكير الذرائعي البراغماتي لكل منهما-
 . ميلهما المشترك من أجل ضرورة التوصل إلى أفق سياسي جديد-
 : الوحدة الوطنية الفلسطينيةحكومة• 

أبدت كل من إسرائيل وأمريكا االمتعاض وعدم الرضا إزاء اتفاق مكة، ولم ترفضانه بشكل نهائي، 
وعلى ما يبدو فإن السبب الرئيسي وراء ذلك يتمثل في إصرار أمريكا على عدم إغضاب السعوديين 

 .ى دائرة الشراكة في الملفات الشرق أوسطيةالذين تحاول اإلدارة األمريكية االستعانة بهم وإدخالهم إل
 :المبادرة العربية والقمة العربية• 

يقول تحليل معهد واشنطن بأن القمة العربية، المقرر عقدها في نهاية هذا الشهر، ال يتوقع منها إجراء 
 م، وأشار إلى حديث السيد عمرو موسى، األمين العام2002تعديالت على مبادرة سالم قمة بيروت 

م، 2002للجامعة العربية، الذي قال فيه بأن الجامعة العربية لن تقوم بإجراء أي تعديل على مبادرة عام 
 تنص صراحة على أن الجامعة العربية سوف تقوم حصراً بتطبيع -كما يقول معهد واشنطن–والتي 

دس الشرقية، الجوالن، العالقات والروابط مع إسرائيل، إذا انسحبت إسرائيل من كامل الضفة الغربية، الق
 .وسمحت بالعودة لعدد غير محدد من الالجئين الفلسطينيين ألراضيهم

 :وعموماً يمكن القول
: إن التوافق الذي أدى لميالد اتفاقية مكة وحكومة الوحدة الوطنية، كان يستند إلى رغبة مشتركة

ومن .. ليزا رايس على دعمه أوروبية، وعملت الوزيرتان تسيبي ليفني، وكوندو- إسرائيلية-أمريكية
وهو ..  اإلسرائيلية-سخرية القدر أن يكون هذا التوافق سبباً للخالف والتصدع في التوجهات األمريكية

خالف أصبح واضحاً على المستوى المعلن، أما على المستوى غير المعلن فربما يكون اختالفاً متفقاً 
 اإلسرائيلية -ل استمرار سيناريو الشراكة األمريكيةعليه بين الطرفين على سبيل توزيع األدوار، من أج

 .في منطقة الشرق األوسط
تحليل معهد واشنطن كشف عن سيناريو جديد، يتم العمل على تنفيذه في الخفاء، وهو سيناريو دفع القمة 

نات م بما يتناسب مع الموقف اإلسرائيلي، وتشير التكه2002العربية القادمة لكي تعدل مبادرة سالم عام 
 :إلى اآلتي

استراتيجية السالم مقابل (يريد اإلسرائيليون فرض استراتيجيتهم الجديدة للتعامل مع العرب، وهي • 
 .السابقة) استراتيجية األرض مقابل السالم(، وذلك بدالً من )السالم

 :وفقاً لالستراتيجية الجديدة يريد اإلسرائيليون إلغاء مبدأ المطالبة باآلتي• 
 . من القدس االنسحاب-
 . االنسحاب من الجوالن-
 . االنسحاب من الضفة الغربية-
 . ترك موضوع إقامة الدولة الفلسطينية، لقناعة اإلسرائيليين وحرية قرارهم-
م، تتم حالياً بواسطة اإلدارة األمريكية، 2002الضغوط من أجل تعديل مبادرة سالم قمة بيروت • 

لمغرب وتونس وبلدان الخليج، ربما حكومة المالكي وحكومة واالتحاد األوروبي، على السعودية وا
في القمة العربية، ) اللوبي اإلسرائيلي(األمريكي، أو ) الكومبارس(السنيورة باعتبار هذه األطراف تمثل 
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تحريك (وتركز الضغوط األمريكية على ضرورة أن تقوم القمة العربية بتعديل المبادرة، وذلك من أجل 
 ).المبادرة المعدلة(ألقصى حد من أجل إنجاح ) الدعم األمريكي( مع الوعود بتقديم الحالي،) الجمود

الملف الفلسطيني سوف يظل شائكاً، وكل ما يحدث حالياً هو قيام أمريكا وإسرائيل بدفع األمور باتجاه • 
 :التهدئة، وذلك من أجل

لتحالف مع السعودية بما يؤدي الحقاً  دفع الفصائل الفلسطينية إلى قطع عالقاتها مع إيران وسوريا، وا-
 .إلى تعزيز قدرة أمريكا وإسرائيل في السيطرة على األوضاع في الساحة الفلسطينية

مثل األردن، ومصر، والمغرب بأن ثمة حل ممكن ) المعتدلين العرب( إيهام السعوديين وبقية معسكر -
 .قادم إذا تم تعديل المبادرة

 اإلسرائيلي حول الحكومة -وف يتضح للجميع بأن الخالف األمريكيبعد اجتماع القمة العربية، س
 :الفلسطينية هو خالف تكتيكي يهدف فقط إلى

 . عزل إيران-
 . إضعاف سوريا-
 . تعديل المبادرة-

وذلك من أجل نقل ملف صراعات الشرق األوسط إلى مرحلة جديدة، سوف تتضح معالمها بعد أن ينفض 
 . الرياض بين مؤيد ألمريكا، ورافض للسيطرة الصهيونيةسامر الرؤساء العرب من قمة

  19/3/2007موقع الجمل 
  

 حماس سقطت في مستنقع أوسلو: باحث فلسطيني .92
، حركـة المقاومـة     "إيـالف "هاجم باحث ومحلل سياسي فلسطيني في مقابلة خاصة مع           :سمية درويش 

، بعد أن اعترفت    "بالحركة االنتهازية "اإلسالمية حماس التي تترأس حكومة الوحدة الوطنية، واصفا اياها          
ـ         .بإسرائيل وسقطت في مستنقع أوسلو     ، بـان   "إيـالف "وقال الباحث والمحلل السياسي سميح خلـف لـ

البرنامج السياسي الذي أقرته قيادة حماس يعتبر بمثابة رافعة لفكر أوسلو ممارسة وتطبيقا، ويعتبر نصرا               
ح بان تلك الحكومة لم تكن ترجمـة للمطلـب الوحـدوي            وأوض .للخط التسووي في الساحة الفلسطينية    

الفلسطيني بقدر ما هو تقاسم أتى على قاعدة التراجعات لدى قيادة حماس، الفتا إلى انه في السابق قيـل،                   
بان برنامج حماس ليس فيه من التناقض الكبير بين برنامج أبو مازن، وأتت الصراعات بين كـل مـن                   

د والجزر لكي تقسم الكعكة الفلسطينية بما يرضي غرور قيـادة حمـاس             الرئاسة وحماس على قاعدة الم    
 .على حد قوله

وهذا ما أتت به الوزارة الجديدة من تقاسم واتفـاق          "وأكد على وجود خط أوسلو ممثال بقوة في السلطة،          
 في البرنامج السياسي بينهما، حيث اعترفت حماس بشكل غير مباشر بإسرائيل وبجميع االتفاقيـات، أي              

 ".أقرت أوسلو وأطرافها أيضا، وهذا ما كان يبحث عنه الرئيس أبو مازن 
الضغوط الدولية والحصار حولت حماس من قوة مقاومة على الساحة الفلسطينية  إلى قوة              "ولفت إلى أن    

موضحا بان البرنامج السياسي ما هو إال انعكاس عن         " انتهازية تتقاسم السلطة مع المتنفذين في حركة فتح       
 .رغبة في التمسك بالسلطة ولو كانت على حساب الحقوق ال

هناك من األولويات كان يجب تحديدها بدال من العبارات الفضفاضة والبرامج الواسعة التـي            "وقال خلف   
تعرف الحكومة وأبو مازن أنهم غير قادرين على تحقيقها، وخاصة أن الجانب اإلسرائيلي لـه منظـور                 

 ".خاص لتنازالت حماس
ه قيادة فتح المتنفذة سابقا، مبينـا بـان         علىخلف، إلى أن حماس تسلك نفس الطريق الذي سارت          وأشار  

إسرائيل أمام التنازالت من حماس تريد مزيد من التنازل للوصول إلى البرنـامج اإلسـرائيلي الخـاص                 
غيـر  وأوضح الباحث الفلسطيني، بان إسـرائيل سـتتعامل مـع الـوزراء ال       .برؤيته للقضية الفلسطينية  
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حمساويين، وكذلك أميركا والرباعية، وإعطائهم مزيد من الدعم أوال لجعل حماس أكثر تسارع في البحث               
عن تنازالت جديدة، وإذا لم تقدم حماس التنازالت فسيتم من خالل هذا الدعم إحـراج ممثلـي حمـاس                   

 .وحماس نفسها أمام الشعب الفلسطيني
لموس إلى الفترة االنتخابية التالية التي تطمع فيها القيادات         وتوقع خلف، شلل الوضع السياسي دون تقدم م       

أنهم توافقوا في المرحلة، ولن يتوافقوا      "المتنفذة في حركة فتح على حسم الصراع مع حماس، منوها إلى            
إستراتيجيا، ناهيك على أن مازالت هناك قوى في الساحة الفلسطينية لم تنخرط في هذا البرنامج وال فـي            

 ".مة، وهناك ما يقال مستقبال بخصوص التركيبة القاعدية لحماس وكوادرها أيضاهذه الحكو
ولفت إلى ما ستواجه حماس من مأزق داخلي ستعبث به قوى أخرى إلضعافها وتفكيكها من الداخل، كما                 
حدث لحركة فتح سابقا، منوها إلى ان مصير الحكومة وعمرها مرتبط بـالموقف اإلسـرائيلي، ومـدى                 

رغبت أبو مازن في االستمرار في برنامجه من حرق لقوى حمـاس الـسياسية واسـتخدامها               استجابته و 
ولم يراهن خلف على .رافعة لتيار أوسلو الذي كاد أن ينهار لعوامل كثيرة ومختلفة داخلية وإقليمية ودولية            

هـذا  ال أعتقد أن الحكومة ستحقق كثير مـن المكاسـب، و          "انجازات الحكومة الحادية عشر، حيث قال،       
مرهون بمدى تجاوب ما يسمى المعتدلين في حماس مع مطالب إسرائيل والرباعية، وعمليا حماس لم تعد                

  ". بالفصيل المقاوم منذ دخولها للسلطة وهذا يؤخذ على حماس أيضا
  20/3/2007موقع ايالف 

  
 سياسات أميركية بال بوصلة .93

   منير شفيق
لالحظ إنهما في حالة ارتباك وتخبط بال   شهرينمن يتابع السياسات األميركية واإلسرائيلية من

 .واحد استراتيجية وحتى بال بوصلة لمدى شهر
شهرين كانت القشة التي  ويبدو إن الفشل السريع لالستراتيجية الجديدة التي أعلنها بوش لبغداد منذ

دة بديال عن على صوغ استراتيجية جدي قصمت ظهر البعير، أي الحدث الذي أفقد إدارة بوش حتى القدرة
فالسياسات األميركية التي واجهت  ،سنوات الماضية 6استراتيجية فاشلة، كما كان يحدث معه في الـ 

على تشكيل حكومة وحدة وطنية مرتبكة وغير محددة، أو متراوحة  لقاء مكة واالتفاق بين حماس وفتح
  .ة كذلكتماما كما هو حادث ألول مرة للسياسات اإلسرائيلي بين موقفين متضادين

 السعودية، أو في - في إسالم أباد، أو حيال المفاوضات اإليرانية 7الدول الـ  وقد تكرر ذلك إزاء لقاء
 من إيران وسوريا في مؤتمر بغداد، أو في مساعي التفاهم الذي ترعاه السعودية بين بري الموقف

وتحضيرات   المصرية،-رية  السورية، والسو-والحريري، أو في اتجاه المصالحات العربية السعودية 
  .مؤتمر القمة العربية المقبل في الرياض

حاليا غير االرتجالية، والموقف غير ) اإلسرائيلية(السياسات األميركية و ال أحد يستطيع أن يلحظ على
  .هدف الذي يمكن إدخاله ضمن رؤية استراتيجية جديدة، أو ضمن اتجاه محدد لبوصلة ذات المتناسق

جديدة، أو تفسير هذا  ن إدارة بوش وحكومة أولمرت للقدرة حتى على صوغ استراتيجيةإن تفسير فقدا
الميادين، السيما في العراق أميركيا، وفي  االرتباك واالرتجالية، يعودان الى الفشل واإلخفاقات في كل

  ).اإلسرائيلي الهزيمة العسكرية للجيش(لبنان إسرائيليا 
الكونغرس، ما ترك إدارة  النتخابات النصفية األخيرة لمجلسيوقد صحب ذلك فشل الجمهوريين في ا

أولمرت تتكرر يوميا مع كل استطالع  بوش بطة عرجاء كما يقول التشبيه الغربي، فيما راحت أزمة
  .موضوع الحرب على لبنان ونتائجها الميدانية للرأي أو تقدم للجان التحقيق بخصوص ما جرى في

داخل إدارة بوش بين نائب الرئيس ديك تشيني وكوندا ليزا رايس  ز أزمةوكان من تداعيات ما تقدم برو
بروز أزمة داخل حكومة أولمرت بينه وبين وزير دفاعه بيريتس، واألخطر  وزير الخارجية، وكذلك
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بين جنرالت الجيش اإلسرائيلي، وبين بعضهم وأولمرت كذلك، األمر الذي زاد الطين  تداعيات األزمة
والفاقدة  السياسة التي أصبحت أسيرة ردود األفعال غير المتماسكة وغير المدروسة،فانعكس على  بلة

سوريا وإيران، أين يدخل  فعلى سبيل المثال قرار عقد مؤتمر دولي في بغداد تشارك فيه كل من .لألفق
لي لتغيير سلوكها؟ فهل يعنيان التخ مع قرار اإلعداد لشن حرب ضد إيران أو سياسة الضغط على سوريا

  السلوك السوري؟ عن قرار الحرب ضد إيران أو تعديال لشروط تغيير
استراتيجية جديدة أو كانت  كان من المفروض أن يجاب عن هذين السؤالين بالتحديد لو كانت هنالك

األميركي بشأن مؤتمر بغداد بمشاركة أميركية  كوندا ليزا رايس تملك جوابا، وهذا ما يكشفه التصريح
 أو مجال اختبار لكل من إيران وسوريا، أفال يدل هذا "جس نبض "ية، بأن المؤتمر سيكونوسورية وإيران

وارتباك ألن جس النبض أو معرفة الموقف اإليراني والسوري ال يحتاجان إلى  التصريح على تفاهة
 هما معروفان سلفا، أما غير المعروف والذي يحتاج إلى جس نبض فهو الموقف األميركي من مؤتمر بل

ذلك الموقف  السياسات التي أعلنها وعمل من أجلها حتى عشية المؤتمر، فإذا جاء المؤتمر ضمن سياق
السابق فهذا ما يجب أن يعلن  فيكون مجرد خطوة ثانوية، وإذا جاء مقدمة لتغيير في الموقف األميركي

الهدف  الماضية، تحدد 6الـ  ه إدارة بوش طيلة السنواتعلىحتى يحقق هدفه وهو ما درجت 
  .تحقيقه واستراتيجية الوصول إليه وتخضع سياساتها من أجل

األميركية واإلسرائيلية يسمح  أما من الجهة األخرى فإن هذا االرتباك والتخبط واالرتجالية في السياستين
في المنطقة، كما يسمح بإفالت عدد من  بحدوث اختراقات مهمة في مصلحة قوى المقاومة والممانعة

  .األميركي من العراق ربية بل يسمح بدحر االحتاللالمواقف الع
  20/3/2007الوقت 

  
   تحديات مابعد تشكيل حكومة الوحدة .. حماس .94

  ىمحمد مصطف
  1993  اتفاقيات أوسلو عامى فعندما وقع عل )  أبوعمار ( رحم اهللا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

حرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب باسم الشعب الفلسطيني وبصفته رئيس منظمة الت
   .. الفلسطيني اتهموه بالتفريط في الثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني

 منع من إلقاء خطابه أمام القادة العرب من مقره المحاصر في رام اهللا عبر  2002 وفي قمة بيروت عام
اعة القمة وهو الخطاب الشهير الذي أعلن فيه  الصحفيين خارج قىلفيديو كونفرانس فألقاه عرفات علا

مباركته لمبادرة السالم العربية التي هي حديث الساعة اليوم عندها اتهموه بالتفريط في الحقوق 
 خطة خريطة الطريق التي وضعتها إدارة الرئيس االمريكي ى وعندما وافق أبوعمار عل .. الفلسطينية

لرباعية الدولية والتي تتضمن الرؤية األمريكية لتسوية الصراع  وتبنتها اللجنة ا 2003 جورج بوش عام
الفلسطيني ـ االسرائيلي اتهموا أبوعمار أيضا بالتفريط في الثوابت والحقوق الفلسطينية بقبوله خطة 

   ..  تحفظا 14 هاعلىوضعت إسرائيل 
السبت الماضي أمام فما الذي حدث لكي يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في خطابه يوم 

 أساسه ثقة المجلس في حكومته أن حكومة الوحدة الوطنية علىالمجلس التشريعي الفلسطيني الذي نال 
 ستعمل مع األشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاء االحتالل واستعادة الحقوق  : الفلسطينية

 جميع علىنية المستقلة كاملة السيادة المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطي
 نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسالم ى وعاصمتها القدس حت 1967 األراضي التي احتلت عام

 تحترم قرارات الشرعية الدولية  ':  وأن حكومته ..' واألمن واالزدهار في ربوع المنطقة وأجيالها المتعاقبة
 تحقيق اهدافها وفقا لوثيقة الوفاق علىالتحرير الفلسطينية وستعمل واالتفاقيات التي وقعتها منظمة 
   .' الوطني وقرارات القمم العربية
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إن إسماعيل هنية يعتبر من أهم القيادات السياسية في حركة المقاومة اإلسالمية حماس في الوقت الراهن 
 في ىمسئول رفيع المستو يعد أول إقرار صريح ومباشر من  67 وحديثه عن دولة فلسطينية في حدود

 إذ إن ميثاق حماس ينص بشكل  1987 حماس بأن الحركة مستعدة لقبول ماكانت ترفضه منذ تأسيسها عام
 أن فلسطين من النهر إلي البحر أي فلسطين التاريخية وقف إسالمي اليجوز الحد التفريط ىقاطع عل

مقرب من حماس اعتبر في سياق تسويق  وزير الخارجية الفلسطيني الجديد زياد أبوعمرو وهو  . فيه
الحكومة الجديدة أمام العالم أن إعالن هنية احترام االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية يعد 
بمثابة إعتراف ضمني من حكومة الوحدة بإسرائيل ألن المقصود باإلتفاقيات هنا إتفاقيات أوسلو التي 

إسرائيل ومنظمة التحرير ومن ثم اليجوز للواليات المتحدة األمريكية  اإلعتراف المتبادل بين ىنصت عل
واالتحاد األوروبي وإسرائيل االستمرار في مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة بحجة أنها لم تلتزم 

   . فبشروط اللجنة الرباعية الدولية المتمثلة في االعتراف باسرائيل وااللتزام باالتفاقيات الموقعة ونبذ العن
إذن هل نحن أمام تغيير دراماتيكي في أيديولوجية حماس أم مناورة سياسية تقتضيها الظروف الدولية 

 األقل في الوقت الحالي وليس تغييرا في إستراتيجية على أغلب الظن أننا أمام مناورة  , واإلقليمية الراهنة
افة الي رئيس  حكومة الوحدة إض وزراء في 8 حماس ورؤيتها للصراع مع إسرائيل حماس التي يمثلها

رائيل واالدارة األمريكية غير مستعدة للسير في عملية سلمية تؤدي إلي إقامة الدولة الوزراء تعلم أن إس
   .1967  حدود الرابع من يونيوىالفلسطينية عل

 قرار طرحه على وزيرا مقابل وزيرين  19 مجلس الوزراء اإلسرائيلي برئاسة أولمرت صوت بأغلبية
أولمرت يوم االحد الماضي يقضي بمقاطعة جميع الوزراء في الحكومة الفلسطينية وقصر اإلتصاالت مع 

 النواحي االنسانية فقط وعدم التفاوض حول التسوية ى عل )  أبومازن ( الرئيس الفلسطيني محمود عباس
   . السياسية للقضية الفلسطينية

طابها أمام المؤتمر السنوي للجنه الشئون العامه االمريكية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية في خ
 مارس الحالي طالبت الدول العربية بالتطبيع أوال مع إسرائيل قبل  14  يوم األربعاء '  ايباك ' االسرائيلية

 مؤتمر ايباك يمثل  . الحديث عن حل القضية الفلسطينية وهذا الكالم ردده مسئولون في البيت األبيض
 دوائر علىؤسسات اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية ونظرا لتأثير هذا اللوبي أقوي م

صنع القرار األمريكية يدعي لمؤتمر إيباك كل عام نصف أعضاء مجلس الشيوخ وثلث أعضاء مجلس 
أن  مارس الحالي ديك تشيني نائب الرئيس األمريكي الذي أكد  11 النواب وقد تحدث فيه يوم األحد

   !!. اسرائيل لم يكن لها يوم من صديق في البيت األبيض أوفي من الرئيس جورج بوش االبن
حماس تدرك أن الرئيس جورج بوش الذي لم يستطع الوفاء بتعهده إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في 

هاية واليته من  وفقا لخطة خريطة الطريق لن يتمكن السباب تتعلق باالزمة العراقية وقرب ن 2005 عام
تحريك عملية السالم في الفترة المتبقية من رئاسته للبيت األبيض وبالتالي فإن هذا الموقف المرن من 
حماس يمكن تفسيرة بأن الحركة تريد توفير كل الظروف المناسبة لنجاح حكومة الوحدة و إحراج اإلدارة 

 الشعب علىر اإلقتصادي المفروض األمريكية وإسرائيل أمام المجتمع الدولي من أجل فك الحصا
 المجلس علىالفلسطيني وحكومته والمالحظ هنا أنه طبقا لبرنامج حكومة الوحدة الذي عرضه هنية 

التشريعي فإن الحكومة لن تتفاوض مع إسرائيل وأن إدارة المفاوضات هي من صالحية منظمة التحرير 
 علىة التوصل إلي أي اتفاق سياسي يتم عرضه الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفي حال
ه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في علىالمجلس الوطني الفلسطيني الجديد إلقراره والتصديق 

 ذلك فإن حكومة هنية ستكرس كل نشاطها في الوضع الداخلي الفلسطيني على وتأسيسا  . الداخل والخارج
   إلخ .. ية والقانونية والتنظيميةبتعقيداته اإلقتصادية واالجتماع

ويبدو هذا التوجه واضحا في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وهي الحكومة العاشرة منذ قيام السلطة 
 وأول حكومة وحدة وطنية وثاني حكومة يشكلها اسماعيل هنية إذ إن حماس تخلت  1994 الفلسطينية عام
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 علىق مع حركة فتح لشخصيات فلسطينية مستقلة مقبولة عن الوزارات السيادية وأسندتها باإلتفا
المستوي الدولي مثل وزير الخارجية زياد أبوعمرو الذي تربطه صداقات قوية مع العديد من الشخصيات 
في دول االتحاد األوروبي وسالم فياض وزير المالية وهو صاحب تجربة ناجحة في إدارة المال العام 

   . د قريع رئيس الوزراء األسبقالفلسطيني في عهد حكومة أحم
 المدي البعيد تهيئة الرأي العام علىويمكن النظر الي مرونة حماس من زاوية أن الحركة تريد 

 وجه الخصوص لخطوات قد تضطر التخاذها حيال إسرائيل إذا رأت أنه علىالفلسطيني وأنصارها 
 المباشرة مع اإلحتالل اإلسرائيلي يمكن تحقيق مكاسب سياسية للشعب الفلسطيني من خالل المفاوضات
 أية حال فإن حكومة الوحدة على . السيما إذا قررت الحركة خوض إنتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة

الفلسطينية تجربة فريدة في عالمنا العربي للتعايش السياسي بين القوي السياسية المختلفة وأن التحدي 
    .2009  قيد الحياة حتي اجراء االنتخابات التشريعية عامعلىة األهم أمامها هو أن تبقي هذه الحكوم

  20/3/2007األهرام المصرية 
  

   األردن"أخوان" عن " حماس"مشعل يستبق انشقاقاً في غزة بمحاولة فصل .95
  رنا الصباغ

 خالد مشعل "حركة المقاومة اإلسالمية"تراقب الحكومة األردنية بحذر سعي رئيس المكتب السياسي لـ
 كجزء من استراتيجية "األخوان المسلمين في األردن" والتنظيم األم "حماس"فصل تنظيمي كامل بين الى 

جديدة لعالقات التنظيم الداخلية والخارجية بعد اتفاق مكة الذي وضعه مع رئيس السلطة الفلسطينية 
  .محمود عباس

 من إعادة فتح هذا الملف وترى أوساط سياسية ورسمية تتابع ملف التطورات األخيرة أن مشعل يهدف
 وإعادة خلط األوراق لتطبيق "األخوان" أردنياً عن تنظيم "حماس" الجديد إلى تحقيق استقاللية -القديم 

استراتيجيته الخاصة في إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
 "حماس"مجلس الوطني الفلسطيني، لتكتمل محاوالت وبعدها يستطيع السيطرة على ال. 1974منذ العام 

الدخول بقوة إلى منظمة التحرير كأبرز إطار سياسي للفلسطينيين معترف به دولياً، بينما يعمل مشعل 
على دعم نفوذ الحركة في الداخل والخارج، ببنية عسكرية قيد التشكيل في الضفة الغربية، بحسب هذه 

  .األوساط
 التفاوض السلمي "لعبة" مشعل إلى تدمير صدقية الرئيس عباس عبر إلهائه بـ استكماالً لذلك يسعى

 التي تم بموجبها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي "فتح" و "حماس"بحسب أسس الشراكة السياسية بين 
مة أعلن عنها يوم السبت تنفيذاً التفاق مكة، بينما يستغل عملية إصالح منظمة التحرير الستبدالها بمنظ

 يمتد نفوذها من غزة والضفة إلى مخيمات الفلسطينيين في الشتات في لبنان "حماس"أخرى تعمل بإمرة 
  . غطاء لها في مرحلة سابقة"المنظمة" التي استعملت "فتح"واألردن في تكرار لتجربة 

بالتزامن مع ذلك يتخوف ديبلوماسيون غربيون في المنطقة من خطط مشعل إلرسال عناصر من 
 إلى مخيمات تدريب عسكرية في سورية وإيران للتدرب على إطالق الصواريخ وتأسيس بنّية "سحما"

 كما حصل في غزة قبل أشهر، ذلك "السلطة الوطنية"عسكرية قوية في الضفة الغربية قادرة على تحدي 
غزة  وتنظيمات علمانية ويسارية أخرى كما هي "فتح"ان الضفة ما زالت موطئ قدم تقليدياً لحركة 

  ."حماس"بالنسبة الى 
يقف وراء تعاظم الهواجس األردنية التداخل بين الساحتين األردنية والفلسطينية في انتظار الحل النهائي 
وقيام دولة فلسطينية وهو الخيار االستراتيجي الذي تسعى إليه عمان بقوة هذه األيام لحل ازدواجية الهوية 

  . سكانه من أصول فلسطينيةالوطنية واالنتماء السياسي في بلد نصف
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 وهو طلب قائم – األردن "إخوان" و "حماس"يريد مشعل من وراء طلبه المتجدد تحديد أطر العالقات بين 
 في "اإلخوان" تغطية الفلسطينيين من حملة الجنسية األردنية المنضوين تحت لواء –منذ ثالث سنوات 

علماً انه أعاد التشديد على طلبه مرة أخرى بعد . مالخارج لتوفير قاعدة شعبية وتمويلية وحرية للتنظي
  .توقيع اتفاق مكة قبل ستة أسابيع

 للسيطرة على الشارع الفلسطيني داخل مخيمات األردن منذ "فتح"هذا الفرز يرتقي إلى محاوالت حركة 
 "فتح"وفشل  حتى تراجع نفوذها وتحولّه إلى كفّة اإلسالميين بسبب مزاعم الفساد 1965قيام المنظمة عام 

  .في تحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية
لعقود خلت ظلّت حركة المقاومة الفلسطينية تتحرك بقوة على الساحة األردنية وتتمتع بحضور كبير عبر 
محاوالت السيطرة على المخيمات، وتجنيد الشبان والشابات وجمع التبرعات وحشد الدعم السياسي لـ 

تشريعية والبلدية والنقابية وحتى الطالبية، فضالً عن خَطِْب ود وجهاء عشائر  في االنتخابات ال"المنظمة"
  .وأعطى هذا الدعم دعماً سياسياً قوياً للمنظمة في الخارج والداخل. أردنية كرافعة لتــقوية نفوذها

 منذ  المتهاوية"فتح"خالل األشهر الماضية اتهمت قيادات إسالمية الحكومة األردنية بالتعبئة لمصلحة 
 في مواجهة النفوذ اإلسالمي داخل 2005االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت نهاية عام 

 تجول وتصول في المخيمات بمعزل "حماس" إن "فتح"من جانبهم، يقول أنصار . المخيمات الفلسطينية
 "الحياة"مسؤولين لـ وقال أحد ال.  لكسب قواعد انتخابية وشعبية جديدة"اإلخوان"عن مرجعيتها األردنية 

 لضمان "فتح"سيكرر الطريقة نفسها التي استعملها عرفات من خالل "انه ال يشكك لحظة بأن مشعل 
  ."أحقية تمثيل الفلسطينيين أينما كانوا

 "حماس"بحسب أحد السيناريوات قد يدفع مشعل في اتجاه إيصال نواب إسالميين مستقلين مدعومين من 
 في انتخابات تشريعية ستجرى نهاية العام الحالي ليجلسوا جنباً إلى جنب نواب إلى مجلس األمة األردني

 -الواسع النفوذ الذي يعارض سياسة التقارب األردني ) األخوان المسلمين ("جبهة العمل اإلسالمي"حزب 
  .األميركي واتفاق السالم مع إسرائيل

 األردن مع البقاء تحت مظلة التيار "نإخوا" عن "حماس"أردنياً، أثارت إعادة إحياء فكرة انفصال 
اإلسالمي ردود فعل متباينة في أوساط التيار اإلسالمي، بخاصة لجهة التوقيت، ال سيما ان عدداً كبيراً 

  .منهم يرفض اإلقرار أصالً بوجود عالقة تنظيمية بين الطرفين
  ."الشكلية والعاطفية"هؤالء يصفون العالقة بين الطرفين بـ 

، مشيراً إلى "ان طلب مشعل لن يقدم ولن يؤخر في شيء بين الطرفين"اديي أخوان األردن وقال أحد قي
انفصال األمر الواقع بين الجبهتين منذ مطلع العقد الحالي بسبب انقطاع التواصل مع الداخل نتيجة 

، وقبل ذلك توقيف سلف مشعل، موسى "حماس" إبعاد قادة 1999ظروف االحتالل وقرار األردن عام 
  .1996أبو مرزوق في أميركا، حتى نجح العاهل الراحل الحسين بن طالل في إطالق سراحه عام 

وفي ظل هذه االهتزازات نجح مشعل، المدعوم إيرانياً وسورياً، في تفويض نفسه زعيماً سياسياً للحركة 
  من دون أي سند انتخابي أو شرعية تنظيمية، بحسب مطلعين على الملف"انقالب صامت"عبر 

  . الداخل والخارج"حماس"، مما أجج الخالفات بين "الحماسي"
رسالة مشعل األخيرة، بحسب مصادر إسالمية، أحدثت شرخاً بين المكتب التنفيذي للجماعة األكثر 
اعتداالً ومجلس الشورى الذي يخضع لهيمنة الصقور األقرب الى مشعل بسبب احتكاكهم به خالل إقامته 

  .1991ا من الكويت عام في عمان بعدما لجأ إليه
 العالمي في مصر محمد مهدي عاكف "اإلخوان المسلمين"اآلن قرر مشعل مخاطبة المرشد العام لتنظيم 

  .ليقرر مستقبل العالقة التنظيمية بين الجهتين بعدما وصلت جهوده الى طريق مسدود
 "حماس"، ألن ميثاق موقف الرافضين داخل إخوان األردن ينبع من عدم دستورية قرار فك االرتباط

، وربما ألن بعضهم يخشى أن يؤثر "اإلخوان المسلمين"ينص صراحة على أن الحركة هي جزء من 
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 وموقفها الرافض لمحادثات "حماس"االنفصال في شعبيته القائمة في شكل كبير في األردن على دعم 
  .السالم

، لكنه لم "اإلخوان" عن "حماس"استقالل  األردن وافق على مبدأ "إخوان"لـ ) السياسي(المكتب التنفيذي 
ينس وضع شروط من ضمنها استثناء الساحة األردنية والخليجية من العمل التنظيمي الخاص بـ 

  . لمنعها نهائياً من استثمار هاتين الساحتين على خلفية القاعدة الجماهيرية والتمويلية"حماس"
 إلعادة تحسين عالقاته مع مؤسسة " ذهبيةفرصه"وترى غالبية في المكتب السياسي في طلب مشعل 

  . الخارج"حماس" باتجاه مقاربة "اإلخوان"العرش التي ساءت أخيراً بسبب إصرار المتشددين على سحب 
 األردن وهو "إخوان"سياسياً، قد يساعد الفصل الرسمي بين الجانبين على دعم توجه التيار المعتدل داخل 

 1988 قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع الضفة الغربية عام  يعتبر- بخالف التيار المتشدد -
 والسلطات األردنية، كما "اإلخوان"وفي هذا ضمان إلعادة الود المفقود بين . أمراً واقعاً يجب التسليم به

  .1967يدعم فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود 
 الى أن الدعوة "اإلخوان" يعزيه بعض نشطاء  ومطلب مشعل فقد"مجلس الشورى"أما التناقض بين 

 في الخارج إجهاض حراك داخلي متسارع في "حماس"لالنفصال لم تكن إال بالون اختبار أراد منه زعيم 
 نحو االنفصال عن قيادة الخارج التي يعتبرون أنها هبطت – ال سيما في قطاع غزة – "حماس"صفوف 

  .هم من دون أي سند انتخابيعلى
 األردني المتعاطف مع مشعل الى إفشال مشروع التنظيم الجديد "مجلس شورى اإلخوان"ى وقد يسع

 وجعلها اكبر "حماس"واإلبقاء على حال الغموض واللبس التي ساعدت مشعل ورفاقه في وضع اليد على 
  .وأكثر أهمية من تنظيم إخوان األردن بسبب سيطرته على المال والنفوذ السياسي

، خصوصاً "اإلخوان المسلمين"طاء غزة الذين يتحركون نحو تشكيل تنظيم جديد يضم ويريدون إحباط نش
 وقاعدة اإلخوان التاريخية في "الغزيين" بحيث يكون قائماً على "حماس"في القطاع، وأيضاً المعتدلين في 

ة  األردن من أصول فلسطيني"إخوان"ويفترض المشاركون في هذه الحوارات بأن . الداخل والخارج
ويراهنون أيضاً على أن دول . سيفضلون على األرجح البقاء داخل صفوف الجماعة األم في عمان

 ألنها تنظر بريبة إلى هيمنة إيران "الغزي"الخليج ومصر واألردن هي أكثر استعداداً للتعامل مع الجناح 
هنية األسبوع المقبل وقد تستقبل عمان رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل . وسورية على قرار مشعل

بصفته الرسمية، ما يشي بكسر الجليد مع قيادات إسالمية معتدلة داخل األراضي الفلسطينية، بعد نحو 
  ."حماس"سبع سنوات من التباعد على خلفية أزمة إبعاد قادة 

 مواقعها  في الخارج من"حماس"هذا التشكيل الجديد إن حدث سيخرج عدداً كبيراً من القيادة السياسية لـ 
  .الحالية وينهي األزمة الصامتة بين الداخل والخارج

وستكون القيادة الجديدة في الداخل والخارج أكثر انسجاماً، ألن قيادة الخارج سيجرى اختيارها بناء على 
انتخابات تنظيمية شاملة لن يشارك فيها األخوان األردنيون الفلسطينيون الذين يؤيد معظمهم القيادة 

 وعاش في عمان حتى عام 1991 الحالية وأغلبهم ممن أتى من الكويت بعد اجتياح العراق عام السياسية
  . بسبب مخالفة شروط اإلقامة1999

لكن ذلك لن يمنع السلطات األردنية من اإلصرار على مناقشة القضايا األمنية العالقة بين األردن وقيادة 
 تريد استعمالها ضد "حماس"ر قالت عمان ان  في الخارج بعد ضبط أسلحة مهربة قبل شهو"حماس"

األردن، إضافة إلى انتزاع اعتراف منها بعدم قيامها بأي نشاط سياسي أو تنظيمي في المملكة كشرط 
  .لفتح صفحة جديدة مع التنظيم

  20/3/2007الحياة 
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  هآرتس: هيئة التحرير

ومع كل أهمية . تتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدةها أن علىتستطيع حكومة إسرائيل وينبغي 
 األمر األكثر أهمية، أن ما -الصياغات الملتوية والمليئة بالتناقضات في البرنامج السياسي لهذه الحكومة

  .يجب أن يحدد الموقف اإلسرائيلي من الحكومة الفلسطينية هو أعمالها
رفع الحظر عن السلطة الفلسطينية في أعقاب إقامة ال ينبغي أن تنتظر إسرائيل لرؤية أي الدول ست

وحتى لو كان هناك مبررا أخالقيا للمقاطعة، ألن حماس تصر على موقفها برفض . حكومة الوحدة
وأحدى تلك الجوانب . االعتراف بإسرائيل، فهناك مجال لفحص الجوانب اإليجابية في الوضع الجديد

طة محمود عباس للتفاوض مع إسرائيل حول التسوية  منح صالحية كاملة لرئيس السل-اإليجابية
  .السياسية

يتوقع الفلسطينيون من حكومتهم الجديدة . يجب رؤية أبو مازن وأعضاء حكومته عنوانا مالئما للتفاوض
وقف العنف بين الفصائل المختلفة وتحسين مستوى الخدمات في السلطة، وهي قادرة على فعل ذلك، بعدة 

  .موال التي تعود للسلطة الفلسطينية وتحتجزها إسرائيل والتي يجب إعادتهاوسائل من ضمنها األ
مقابل ذلك، تتوقع إسرائيل من السلطة الفلسطينية وقف العمليات في الضفة الغربية، وتفكيك البنى التحتية 

اتهما الشاباك والجيش ال يوقفان، بطبيعة الحال عملي. لإلرهاب والعمل فوريا إلطالق سراح غلعاد شاليت
إذا كان رد الفعل اإلسرائيلي . ضد اإلرهاب واإلطالق، ولكن بالمقابل، من المفضل خلق مسار للحوار

 وحينذاك - كما يقترح بعض المتحدثين من اليمين-على هذه الحكومة عملية عسكرية واسعة في غزة
  . إسرائيلليس هذا األمر الذي ينبغي أن تتمناه. ستتبلور وحدة فلسطينية في مواجهة الجيش

المطالب باالعتراف ووقف العنف هي مطالب شرعية، ولكن التصريحات أقل أهمية من سير األمور 
لم تنجح على ما يبدو حمالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس الوزراء إيهود . على األرض

المستقلة، ومقابل الحكومات تأخذ باالعتبار مصالحها . أولمرت في العالم، في البحث عن شركاء للمقاطعة
المبادرة السعودية التي تعد بخفض ارتفاع ألسنة اللهب في الشرق األوسط، من الصعب إقناع العالم 

  .أبو مازن-باالستمرار في مقاطعة حكومة هنية
تستحق حكومة الوحدة الفلسطينية فرصة، وهناك إشارة إيجابية في أساس إقامتها ، حتى لو كان 

التسلح الكبير في غزة الذي يتحدث عنه الشاباك يثير القلق، . ء رغبة إسرائيلبرنامجها بعيدا عن إرضا
يتعين على . ولكن تسلح من هذا النوع قائم لدينا أيضا، وعبر الحدود مع سوريا، وفي لبنان ومصر

. إسرائيل بذل أقصى الجهود كي ال يستخدم أي سالح، والوسيلة لتحقيق ذلك هي عن طريق الحوار
نار بعيد األمد كما تقترح حماس، هو اقتراح أفضل من حرب دائمة، يجب أن نبقى دائما ووقف إطالق 
  .مستعدين لها

  19/3/2007 48عرب
 

 حكومة الوحدة األولى... السلطة الفلسطينية الثانية .97
 ماجد عزام

الشراكة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي ُأعلن تأليفها األسبوع الماضي ال تكرس أو تترجم مبدأ 
السياسية الجدية والفعالة أو مفهومها، وللمرة األولى منذ فترة طويلة على الساحة الفلسطينية، بل إنها في 
سياق أشمل وأعم تعني الشروع في العمل على تأسيس السلطة الفلسطينية الثانية التي ستمثل نقطة فارقة 

مقاومة، فإما تحقق األهداف الوطنية في إقامة ومفصلية في التاريخ الفلسطيني لكونها ستحدد وجهة سير ال
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 مع حل عادل لقضية 1967 حزيران 5دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود 
، وإما تنهار السلطة الفلسطينية بالكامل وتعود األمور إلى نقطة الصفر 194الالجئين على أساس القرار 

 .أيضاًال في فلسطين فقط بل في عموم المنطقة 
 أي صباح اليوم التالي لالنتخابات التشريعية 2006صباح السادس والعشرين من كانون الثاني 

الفلسطينية، أعلن الشعب الفلسطيني صراحة إنهاء وطي صفحة السلطة الفلسطينية األولى، والرغبة في 
هات عديدة على االنتقال وبشكل شفاف وديموقراطي إلى السلطة الثانية، ومن نافل القول أن ثمة ج

الساحة الفلسطينية لم تفهم المغزى االستراتيجي لنتائج االنتخابات، واألخطر من ذلك أن ثمة جهات فاعلة 
ومؤثرة على الساحة الفلسطينية فهمت ذلك المغزى ولكنها عملت بقوة لمنع تكريسه بشكل ملموس على 

ن بغض النظر عن التفاصيل فقد انتصرت أرض الواقع ولو بثمن االقتتال الداخلي والحرب األهلية، ولك
وللتذكير، فإن . في النهاية إرادة الشعب الفلسطيني كما عبر عنها في انتخابات كانون الثاني الماضي

السلطة األولى التي امتدت من بداية التسعينيات إلى منتصف العقد األول من القرن الواحد والعشرين أي 
تضمنت كل األمور السيئة والكارثية التي يمكن أن تحدث ألي لمدة خمس عشرة سنة تقريباً حملت و

مجتمع في العالم، مزيج من الفساد والتسلّط والديكتاتورية وهدر المال العام، وأسوأ من ذلك االستقواء 
بالعدو والخارج على الداخل وإدارة مفاوضات أو اتصاالت سياسية معه كانت أقرب إلى االستسالم 

 .سمسرة أحياناً لتحقيق بعض األهداف الشخصية والفئويةوالتنازل أو حتى ال
لألمانة يجب التنويه بما قام به الرئيس ياسر عرفات في أواخر عهده من خطوات في المجال السياسي 
لوقف مهزلة مسلسل التنازالت، وهذا األمر أدى في الحقيقة إلى القرار االسرائيلي الواضح المعالم 

 إلى تهيئة الظروف والبيئة الفلسطينية لالنتقال نحو مرحلة مغايرة تماماً، أي باغتياله، ولكنه أدى أيضاً
 .إلى السلطة الفلسطينية الثانية

السلطة الثانية أرادها الشعب الفلسطيني مغايرة ومناقضة للسلطة األولى في كل شيء، خالية من الفوضى 
لمخجل والمذل مع اسرائيل واالنحدار من والفساد والمحسوبية وهدر المال العام، وخالية من التفاوض ا

تنازل إلى آخر، واألهم أنها خالية من االستئثار والتفرد بالمسؤولية والقرار لمصلحة الشراكة الجدية 
 .والفعالة في إدارة الشأن العام سواء في بعده الداخلي أو الخارجي

ف في وجه مد التاريخ المخاض كان مؤلماً وطوال سنة حاول فلسطينيون وعرب وأجانب الوقو
التغييري، وتعرض الشعب الفلسطيني ألقسى أشكال الحصار والضغط واالبتزاز وأبشعها للخضوع 
والتنازل، وعندما تبين أن الوضع قد ينزلق نحو حرب أهلية ال تبقى وال تذر من المشروع الوطني 

رون، فلسطينيين وعرباً، أنفسهم، وترتد سلباً على المحيط الجيوبولوتيكي العربي واالسالمي، راجع كثي
وهذه المراجعة عبرت عن نفسها في اتفاق مكة ثم حكومة الوحدة الوطنية األولى التي تدشن وتكرس 

 .عهد السلطة الفلسطينية الثانية
 كما -في ما يتعلق بحكومة الوحدة يمكن اإلشارة باختصار ولكن بتركيز إلى أن البرنامج السياسي جاء 

 أكثر تصلّباً وجذرية ووضوحاً من اتفاق مكة، -األبحاث في وزارة الخارجية االسرائيلية أشارت دائرة 
فالمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته األعراف والمواثيق الدولية، ومن حق الشعب حتماً وقطعاً 

حتالل نهائياً بكل الدفاع عن نفسه في وجه االحتالل البشع والبغيض، ووقف المقاومة لن يتم إال بزوال اال
 .مظاهره وتجلّياته

أما التهدئة فهي شيء آخر، إذ الوصول إليها مرتبط بالتوافق الفلسطيني ال باإلكراه، على أن تكون شاملة 
 .متبادلة متزامنة ومرتبطة بوقف كل اإلجراءات االحتاللية القمعية والتوسعية

 كما أشارت وثيقة الوفاق -ول ومحفوظ من جهة أخرى، فإن حق التفاوض واالتصاالت السياسية مكف
 لمنظمة التحرير ورئيسها ورئاسة السلطة، غير أن هذا الحق يجب أن يؤخذ على قاعدة -الوطني 

التمسك باألهداف الوطنية وتحقيقها، وهو ليس حقاً مطلقاً، إذ ينبغي الرجوع للمؤسسات الشرعية 
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خارج، إلبداء رأيه والحسم في أي اتفاق نهائي والدستورية، أو حتى للشعب الفلسطيني في الداخل وال
 .ومصيري قد يتم التوصل إليه عبر التفاوض

طبعاً يجب التنويه واإلشارة كذلك إلى البنود الداخلية سواء في الشق األمني أو االقتصادي االجتماعي، 
ية ومهنية حيث يقتضي تأكيد محاربة الفوضى األمنية وإعادة تشكيل األجهزة األمنية وفق أسس وطن

ووقف كل أشكال المحسوبية والفساد وهدر المال العام وإعادة االعتبار للمساواة وتكافؤ الفرص وترسيخ 
 .العدالة االجتماعية

المعطيات السابقة اإليجابية وذات المغزى المرحلي واالستراتيجي ال تعفي من اإلشارة إلى أن حكومة 
حو الشراكة السياسية الجدية والفعالة، إال أن ثمة فصائل الوحدة الوطنية تمثّل خطوة مهمة وجوهرية ن

وقوى مهمة ومؤثرة غير ممثلة في الحكومة مثل الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية، فالشراكة ال تكتمل 
إال بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وشفافة ونزيهة، ويفترض بالسلطة الفلسطينية 

ون مدخالً مفصلياً مهماً لتحقيق األهداف الوطنية في السيادة والحرية واالستقالل، ومنظمة الثانية أن تك
التحرير هي مرحلة وسيطة ومركزية في هذا السيناريو والقفز عنها سيكون غير صائب وسيترك حتماً 

 .آثاراً ضارة على اآلمال والطموحات الوطنية الفلسطينية
  20/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  آفاق ومخاوف.. كومة الوحدةح .98

  مهند عبد الحميد 
، كان سقوط قلعتنا وشيكاً، بعد فصول دامية ومخزية من الحرب األهلية، "القالع ال تسقط إال من داخلها"

اآلن . جلس التشريعي أنقذنا من الكارثةملكن اتفاق مكة وما تبعه من إعالن حكومة الوحدة بتفويض ال
وهذا يشكل أساساً . وطنية بمعظم اتجاهاتها موحدة على برنامج سياسي واحدنستطيع القول إن الحركة ال

لقد جاءت حكومة الوحدة لتضع حداً . شروعةمطالب المصلباً يمكن االنطالق منه لتحقيق األهداف وال
نطلقة من تقسيم الحركة السياسية بين معتدلين متغطرسة، والمللصيغة النمطية اإلسرائيلية األميركية ال

. عتدلون هم الذين يقبلون اإلمالءات لقاء فتات رخيصمال. غي دعمهم، ومتطرفين تنبغي محاربتهمينب
ين أولئك الذين يرفضون اإلمالءات ويتمسكون علىتطرفين الفمتطرفون الذين تضم قائمتهم إضافة للموال

ه على متطرفاً وفتح )أبو الواقعية(وجدير بالذكر أن هذا التقييم جعل الرئيس عرفات . بالشرعية الدولية
معركة ضروس، وكان محمود عباس غير مقبول ووضعت خطة الفصل من طرف واحد في مواجهته، 
واآلن يجري التعامل مع حماس التي أصبحت جزءاً من الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية بالطريقة 

ه يستمر حصار علىناء وب.  تتزحزح قيد أنملة عن مواقفهامنفسها، فيتم إظهارها كجهة متطرفة ل
  .الحكومة الجديدة من قبل إسرائيل وإدارة الرئيس بوش

ثلى محكومة الوحدة على قاعدة برنامج وأهداف واقعية تعد إنجازاً وطنياً كان ال بد منه، وهي الصيغة ال
 ؤكد أن الشعب والحركة الوطنيةملقد بات في حكم ال.  تصل بعد إلى االستقاللمفي شروط حركة تحرر ل

تصارعين ال يمكن لهما أن ينجزا هدف التحرر الوطني وبناء الدولة وال بأي حال من منقسمين والمال
  . دمرةموتجارب الحزب الحاكم الفاشلة وال. وهذا ما أكدته تجارب حركات التحرر الظافرة. األحوال

قبل عامه ممنذ اآلن يفترض أن تذهب كل الجهود نحو إنهاء االحتالل الذي سيدخل في حزيران ال
نظمة والحكومة معنيتان بوضع خطة وطنية عامة تمنع التجديد مال. األربعين كأطول وأسوأ احتالل

لالحتالل عاماً إضافياً واحداً، معنيتان بتوحيد الشعب وإحياء التحالفات وممارسة الضغوط لجعل العام 
. ة للتراجع عن احتاللها البغيضدولة االحتالل ال ترغب وال تملك حالً أو خط. أربعين خاتمة لالحتالل

وإدارة الرئيس بوش ال تملك غير أقوال بال رصيد عن رؤية الدولتين، وواقع الحال ال ترى غير دولة 
. أكبر دليل على ذلك هو رفض الفرصة التي وفرتها حكومة الوحدة الوطنية للحل السياسي. واحدة
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جتمع ممنذ اآلن ال يستطيع عقالء ال.  بمضمونهاوالتثبيت على شروط الرباعية الدولية بحذافيرها وليس
حتل، وال البقاء شاهد زور مالدولي التذرع بشروط الرباعية واالصطفاف مع االحتالل ضد الشعب ال

شاكل مكيف ستنجح حكومة الوحدة في طرح مشكلة ال. الفصل العنصري الجديد" بندوستونات"على إقامة 
هذا هو التحدي األكبر الذي يواجه الحكومة منذ . ا شروط الرباعيةمثلة باالحتالل كبديل لذريعة اسمهمال

  .اليوم األول
تداخلة مع سلطة مجتمعي، والنكوص إلى سلطة العشيرة والعائلة المالفلتان األمني، وحالة التفكك ال

وإقصاء ؤسسة على ثقافة ما قبل رأسمالية، كاألعراف والتقاليد البالية واالنغالق مالفصيل، تلك الحالة ال
جتمع الفلسطيني، جاء في مأسباب عديدة كانت وراء هذه التحوالت الرجعية في ال. اآلخر ونبذ الحداثة

سلحة، واحتكار مراكز القوى مليشيات الممقدمتها تعدد األجندات السياسية الخاصة الذي ولّد تعدد ال
 من اختصاص السلطة صالح الخاصة بدال من جعل االحتكارمالستخدام العنف في إطار الجشع وال

االن وفي عهد حكومة الوحدة أصبحنا ننتمي إلى أجندة . وحدها في إطار من تطبيق القانون والعدل
. جالس الوطنية ووثيقة األسرى والقانون األساسيمستوحى من برامج المواحدة هي برنامج الحكومة ال

فترض أن تكون لدينا ملية، من الفترض والطبيعي أالّ تكون لدينا مليشيات فصائلية وال عائمومن ال
. شرطة واحدة تدافع عن القانون وتحيل كل من يعتدي على الحق العام والناس إلى القضاء كي يحاسب

. وال يجوز خلط هذا السالح بسالح الفلتان وسالح العائالت والعشائر. قاومة فله شأن آخرمأما سالح ال
 السالح غير الشرعي الذي أساء بشكل غير محدود ما جرى هو تعويم استخدام السالح بمستوى طغيان

برنامج . االقتتال الداخلي أضاف تعقيداً جديداً في النسيج االجتماعي الفلسطيني. قاومةملطهارة سالح ال
وهذا النموذج غير القانوني الذي غيب . شكلة وطي الصفحة على الطريقة القبليةمالحكومة حاول لفلفة ال

إن وضع حد لفوضى السالح يشكل التحدي الثاني .  يساعد على ضبط اآلخرينحاسبة المساءلة والمال
نظمة مأمام حكومة الوحدة الوطنية، و دون حل مشكلة الفوضى وحظر إقامة القانون باليد لن تستطيع ال

  .والحكومة توحيد الشعب إلنهاء االحتالل في عامه األربعين
نافسة بين الفصيلين مفهل ستكون ال. افسة إلى حقول أخرىنمعندما يصبح للجميع أجندة واحدة، تتحول ال

ؤسسة كان مفي مجال بناء ال" فتح"النموذج الذي قدمته . ؤسسة وتقاسمهامالرئيسين على استحواذ ال
كان فئوياً وإقصائياً " حماس"والنموذج الذي قدمته . بيروقراطياً وشخصانياً وفئوياً دون إقصاء لآلخرين

موحاً غير مشروع الستبدال سيطرة بأخرى، وفي الحالين كان الخاسر األكبر هو بامتياز، حمل معه ط
أين اإلصالح الذي طرح في البرامج وبقي حبراً على ورق؟ هل ستحصل مقايضة . واطنمؤسسة والمال

جتمع عبر موهل ستتم مقايضة سيطرة حماس على ال! إغالق ملفات الفساد بإغالق ملفات االقتتال
ال والعالقات الخارجية؟ معلى ال" فتح"س بالحريات العامة لقاء سيطرة مم، والعلىية والتاألوقاف والترب

راقبة والتوسط والبحث عن حصة متواضعة؟ أسئلة موهل ستبقى قوى اليسار في موقع هامشي لل
 ما يهم عدم تكرار التجربة السابقة في. جتمع و كل الفئات الحية بداخلهمومواقف تبقى برسم تدخل ال

دني عن خوض مجتمع المعارضة اليسارية وقوى المفقد توقفت ال. عارضةممجال عمل السلطة وال
خيفة داخل مالي وضد انتهاك الحريات العامة وضد التحوالت الرجعية الممعارك ضد الفساد اإلداري وال

ون تدخل الحكومة لن تقوم بإصالح جدي د. ناسبمجتمع في حدود القانون وفي الوقت المؤسسة والمال
بدئية وال تبحث مجتمع ودون معارضة ديمقراطية نشطة ال تبرم الصفقات غير المالعناصر الحية في ال

  .عن حصة مقابل صمتها
 20/3/2007األيام الفلسطينية 
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