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  إطالق شليط يعيد فتح باب المفاوضات:  وبيرتسزبيري .1

ازالة االنطبـاع   "، وعمير بيرتس على ما سمياه       زمعون بيري حرص الوزيران ش  :  مجلي  نظير ،تل أبيب 
، وأكدا  " الفلسطينية قرار مقاطعة حكومة الوحدة   بالخاطئ بأن حكومة اسرائيل تبث رسالة سلبية الى العالم          

على ان فرص السالم ما زالت قائمة خصوصا أن رجل سالم مثل محمود عباس، يتولى منصب الرئيس                 
، الذي كان يتكلم أمام     زوقال بيري  .وأوضحا ان أبو مازن يعتبر شريكا حيويا في عملية السالم         . لفلسطينيا

أعضاء الكنيست من كتلة حزبه كديما، ان أكثر ما يضايقه في برنامج الحكومة الفلسطينية هـو اعطـاء                  
 تدير مقاومة؟ فالمقاومـة     منذ متى تقرر حكومة أن    ": وتساءل. شرعية للمقاومة واالعراب عن التأييد لها     
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ولكن الحكومـات ال    . هي شأن التنظيمات والحركات القومية وفي بعض األحيان تكون حرب عصابات          
والحكومات تبحث عن السالم الـذي يـوفر        . انها تناضل وتقاتل وتبحث عن سبيل يتيح لها التأثير        . تقاوم

  ."دافع عنهاللشعب رخاء وازدهارا يجعال الدولة مهمة وثمينة وتستحق من ي
وقال . أما وزير الدفاع بيرتس فاعتبر ان السبيل الستئناف المفاوضات هو في اطالق سراح جلعاد شليط              

ان اطالق سراحه سيؤدي الى تغيير في توجه الحكومة االسرائيلية قد يفضي الـى اسـتئناف المـسيرة                  
فة لمواجهة حرب على جميع     وحرص بيرتس على التأكيد ان اسرائيل تجري االستعدادات المكث        . السلمية

ولكنه أضاف ان هذه الحرب ليست حتميـة        . الجبهات، من ايران وحزب اهللا وحتى سورية والفلسطينيين       
وانه ما زال مقتنعا بأن الذين تحدثوا عن حرب حتمية في الصيف المقبل في الشمال ال يملكون معلومات                  

علومات األجهزة األمنية، ال يعتقد ان حربا كهذه        دقيقة وانه شخصيا، باالستناد الى تخمينات وتقديرات وم       
  . ستنشب بالضرورة

  21/3/2007الشرق األوسط 
  

  "آفاق مشروعي المقاومة والتسوية لحل القضية الفلسطينية"ش مركز الزيتونة يناق .2
آفاق مشروعي المقاومة والتسوية لحل "نظم مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات حلقة نقاش بعنوان 

حضر الحلقة لفيف من الخبراء  . في بيروت2007فبراير / شباط22 يوم الخميس "ية الفلسطينيةالقض
  .اللبنانيين والعرب وحشد من األكاديميين والمهتمين
محسن صالح بالمشاركين، وتحدث عن أهمية عقد هذه .في بداية الحلقة رحب مدير عام مركز الزيتونة د

 الساحة الفلسطينية يتنازعها تياران مختلفان حول كيفية تحرير الحلقة في مثل هذه الظروف، خاصة وأن
ثم قدم ضيف الشرف في حلقة النقاش األستاذ سليمان الحمد الذي ألقى كلمة قبل البدء بأعمال . فلسطين
  .الحلقة

تجربة "الجلسة األولى في حلقة النقاش قُدمت فيها ورقتان؛ األولى للدكتورة بيان نويهض الحوت حول 
 مدخل -تجربة التسوية السلمية "، والثانية لألستاذ جواد الحمد حول " مدخل للتقييم-اومة الفلسطينية المق

الجلسة الثانية التي أدارها  .طالل عتريسي.أنيس الصايغ، وأدار الجلسة د.، وعقّب على الورقتين د"للتقييم
 ،يها عن آفاق مشروع المقاومة األولى لألستاذ سامي خاطر تحدث ف،جاسم سلطان قدمت فيها ورقتان.د

والثانية لألستاذ منير شفيق حول آفاق مشروع التسوية وإمكانات نجاحه، وعقب على الورقتين األستاذ 
الجلسة الثالثة كانت بإدارة األستاذ نافذ أبو حسنة، وقدمت فيها ثالث أوراق، األولى  .شفيق الحوت

سرائيلي مع خطي المقاومة والتسوية، والثانية لألستاذ للدكتور نظام بركات حول استراتيجية التعامل اإل
وليد محمد علي حول التعامل العربي مع خطي المقاومة والتسوية، والثالثة للدكتور كمال ناجي حول 

 .التعامل الدولي مع خطي المقاومة والتسوية، وعقب على األوراق األستاذ معن بشور
 2007البراق آذار 

  
  في سياق اتصاالتي العادية مع المجتمع الدولييأتي ألمريكي لقائي القنصل ا: فياض .3

أكد وزيـر   :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      21/3/2007 الوطن السعودية    نشرت
المالية الفلسطيني سالم فياض للوطن عقده اجتماعا أمس مع القنصل األمريكي العام في القدس جـاكوب                

ال أنه رفض الكشف عن تفاصيل اللقاء وهو األول لمسؤول أمريكي مع وزيـر فـي   واالس في رام اهللا إ 
هذا االجتماع يأتي في سياق اتصاالت اعتيادية أجريها مع ممثلـي           "حكومة الوحدة الوطنية مكتفيا بالقول      

ورفضت القنصلية األمريكية العامة في القدس التعليـق علـى هـذا            ." المجتمع الدولي من حين إلى آخر     
جتماع في وقت قالت فيه الحكومة اإلسرائيلية إنها تنتظر توضيحات من اإلدارة األمريكية بشأن هـذا                اال

نحن في موقف صعب وهناك موقف دولي ال بد مـن           "وقال فياض    .االجتماع قبل أن تعقب عليه رسميا     
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حكمة وما يهـم    محاولة العمل على تغييره باتجاه إيجابي وهو ما يتطلب الكثير من الصبر والكثير من ال              
الهم العام هو الهم الدائم، الحصار ومحاولة فك الحصار والتعامل          " وأضاف  ." في نهاية األمر هو النتائج    

مع المجتمع الدولي وتطبيع العالقات على مختلف الصعد، سيما في المجال االقتصادي والمـالي، كلهـا                
المالية والعنوان لفك الحصار هو أيـضا       العنوان فيما يتصل بالحصار هو وزارة       :"وقال  ." هموم أساسية 

وزارة المالية وبالتالي مطلوب بذل جهود قصوى في هذا المجال على صعيد التواصل ومحاولـة فـتح                 
وكشف فيـاض النقـاب     ". األبواب والتعامل بإيجابية وعدم التسليم بالحصار كقدر ال يمكن التعامل معه          

سبل تقديم مساعدات نرويجية للسلطة الفلسطينية، مشيرا       للوطن عن أنه تلقى دعوة لزيارة النرويج لبحث         
: وقال. إلى أنه تلقى دعوات لزيارة دول أخرى، منوها إلى أنه سيرافق الرئيس عباس إلى القمة العربية               

سأقوم بزيارة إلى النرويج وغيرها من البلدان إال أنني في المرحلة الحالية أريد أن أحدد أين نقف حاليـا     "
. لمالية وان نتخذ عددا من اإلجراءات التي تسهل المهمات الخارجية وتجعلها أكثـر جـدوى              من الناحية ا  

ال أريد أن أحدد موعدا معينا لبدء هذه الزيارات إال أنني أؤكد على أن هناك استعدادا الستقبالي                 " وأضاف
 ."في العديد من الدول وأنا سألبي الدعوات في الوقت المناسب

ن الحكومة  ا فياض   قال سالم  : جمال جمال  ،القدس نقالً عن مراسلها في      21/3/2007 الدستوروأضافت  
ستعكف على إعداد خطة على المدى المتوسط إلعادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني، وخطة أخـرى علـى                

. المدى القصير قادرة على التعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني في ضوء الحصار المالي المفروض             
صار المالي يتخذ شكلين أساسيين األول هو حجز أموال الضرائب من قبـل إسـرائيل،               ونوه الى أن الح   

والثاني يتعلق بالقيود المفروضة على القطاع المصرفي لمنعه من التعامل مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا              
 الى أن الحكومة بصدد وضع آلية لحل المشكلة الثانية وذلك عن طريق إعـادة تـرميم النظـام المـالي                   

 .الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي الالزم والعمل على كافة المستويات لرفع هذه القيود
 فياض بأن لقاءه مع القنـصل االميركـي، فـي            سالم  صرح :رام اهللا من   21/3/2007الحياة  وجاء في   

الم مقابلة مع قناة الجزيرة ان هدف االجتماع مع الديبلوماسي االميركي كان السعي الى رفع الحصار الظ               
  .المفروض على الفلسطينيين

 أن   ذكر وزير اإلعالم الفلسطيني، مـصطفى البرغـوثي        :القدسمن   21/3/2007سي ان ان    وأوردت  
هذا اللقاء يشكل جـزءاً مـن       : "وقال البرغوثي ،  القنصل األمريكي العام التقى بسالم فياض، في رام اهللا        
  ." مع المجتمع الدولياللقاءات االعتيادية التي يجريها الوزراء الفلسطينيين

وبحسب األسوشيتد برس، فقد يعتبر هذا اللقاء شكل من أشكال إنهـاء المقاطعـة األمريكيـة للحكومـة                  
  . اإلسرائيلية-الفلسطينية، برئاسة ل هنية، كما يعد خرقاً للسياسة األمريكية 

  
   عدم المماطلة في التعامل معهاىالحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي ال .4

 دعت الحكومة الفلسطينية يوم الثالثاء، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية، إلى عدم المماطلة              :غزة
وقال وزير اإلعالم، والمتحدث باسم الحكومة،       .في االعتراف بالحكومة الفلسطينية، والتعامل معها فورا      

ية والبناءة، التي بدأها عـدد مـن        إن الحكومة الفلسطينية ترحب بالمواقف اإليجاب     "مصطفى البرغوثي   .د
". الدول األوروبية وروسيا والصين، للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنيـة واالتـصال والتعـاون معهـا               

ودعـا البرغـوثي المجتمـع       ".فرنسا وإيطاليا والنرويج بدأت باالتصال بالحكومة الفلسطينية      "وأضاف  
لة باالعتراف بحكومة الوحدة، والتعامل معها على       الدولي، وخاصة أعضاء اللجنة الرباعية، لعدم المماط      

   ".الذي يمثل مفتاح السالم واألمن واالستقرار في المنطقة"أساس البرنامج 
يدعو إلى تكريس الديمقراطية، وتحقيـق أمـل الفلـسطينيين فـي            "وأكد البرغوثي، أن برنامج الحكومة      

، لعدم التعامل مع الحكومة الجديدة، التي قـال         "لم يعد هناك أي ذريعة أو مبرر      "، مشددا على أنه     "الحرية
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أعلنت احترامها لالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير، وللقانون الدولي، الذي تواصـل إسـرائيل              "إنها  
  ".التنكر له

   20/3/2007قدس برس 
  

  تحديات وأولويات داخلية وخارجيةالوحدةأمام حكومة : هنية .5
الوزراء الفلسطيني عن تفاؤله بأن توفر قمة الريـاض دعمـا قويـا              أعرب رئيس    :فهيم الحامد  -جدة  

لحكومة الوحدة الوطنية وتساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المـشروعة وإنـشاء               
 انه سيشارك مع الرئيس عباس في القمة التي توقع          "عكاظ"وقال هنية ل   .دولته وعاصمتها القدس الشريف   

الق نحو عالقات عربية متكاملة ولتعزيز العمل والتضامن العربي ولم الشمل ووحدة            أن تكون نقطة االنط   
الصف للتعامل مع التحديات التي تواجه األمة وعلى رأسها استمرار التعنت اإلسرائيلي ووضع العراقيل              

 واضاف أن أمـام الحكومـة تحـديات        .أمام الحكومة الجديدة واستمرارها الحتالل األراضي الفلسطينية      
وأولويات داخلية وخارجية مشيرا إلى أن األولويات الداخلية تتركز على تثبيت األمن واالستقرار وإنهاء              

امـا  . حالة الفلتان األمني وفي نفس الوقت تثبيت التهدئة مقابل التزام إسرائيل بوقف اعمالها العدوانيـة              
المجتمـع الـدولي وشـرح      األولويات الخارجية فتتمثل في رفع الحصار والحصول على اعتراف مـن            

توجهات الحكومة الجديدة ومعاناة الشعب الفلسطيني من جراء االحتالل اإلسرائيلي أمام المجتمع الـدولي         
وحول رفض اسرائيل التعامل مع حكومة الوحـدة        . باإلضافة إلى تعزيز العالقات مع االتحاد األوروبي      

يوما جادين في السالم مع الفلسطينيين مؤكدا أن        قال هنية لم نستغرب الموقف الصهيوني ألنهم لم يكونوا          
واوضح أنه تلقى عددا من االتـصاالت مـن         . عمق االنتماء العربي واإلسالمي هو األساس للفلسطينيين      

 .زعماء الدول العربية الذين أعربوا عن دعمهم للحكومة الجديدة
  21/3/2007عكاظ 

  
  ةفلسطينيلمفروضة على السلطة الالمجتمع الدولي رفع القيود البنكية اعلى  :عريقات .6

صائب عريقات المجتمع الدولي إلى رفع القيود البنكية المفروضة على السلطة الوطنيـة،             . دعا د  :أريحا
وأكد خالل اجتماعه مع نائب وزير الخارجية النرويجي         .وإلزام إسرائيل باإلفراج عن األموال المحتجزة     

ية سالم ذات مغزى، تقود إلى تنفيذ خارطة الطريق ككل           في أريحا، على وجوب استئناف عمل      ،جونانسن
، وتنفيذ شمولي لمبـادرة الـسالم       1967ال يتجزأ، وصوالً إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام           

عريقات إلى أن استمرار النشاطات      وأشار . والتي أصبحت جزء من خارطة الطريق      2002العربية لعام   
 التوسع والضم واستمرار االقتحامات واالغتيـاالت واالعتقـاالت والحـصار           االستعمارية، وبناء جدار  

 .واإلغالق والخنق االقتصادي، ال تؤدي إال إلى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الـدماء              
وشدد على أن المفاوضات السياسية تحت والية الرئيس عباس ومنظمة التحرير، وأنه ال يوجد أي سبب                

وثمـن   .إلسرائيلية رفض استئناف المفاوضات وتنفيذ رؤية الرئيس األمريكي بإقامة دولتـين          للحكومة ا 
  .عريقات مواقف النرويج والمساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت
    20/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  لحصار إنهاء ا العربيةالفلسطينيون يعولون على القمة: أبو عمرو .7

أكد وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو للوطن أن الفلـسطينيين           :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 
يعولون على القمة العربية المقررة في الرياض في أن تتبنى اتفاق مكة وأن تـصدر قـرارات داعمـة                   

ع الدولي للتعـاون مـع      ومساندة لحكومة الوحدة الفلسطينية ومنهية للحصار ومطالب الجميع في المجتم         
واستبعد أبو عمرو وقوع خالفات مع فاروق القـدومي حـول تـشكيل الوفـد                .حكومة الوحدة الوطنية  
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ال أتوقع أي خالفات فاألخ فاروق القدومي هو رئـيس الـدائرة الـسياسية              : "الفلسطيني إلى القمة، وقال   
 موضحا أنه يتطلع إلى عالقات تكامـل        ،"لمنظمة التحرير التي هي المرجعية السياسية للسلطة الفلسطينية       

 .وتنسيق مع القدومي
 21/3/2007الوطن السعودية 

  
  االتحاد األوروبي ما زال في مرحلة تقييم ونقاش بشأن موقفه من حكومة الوحدة:قريع .8

أعلن أحمد قريع أن االتحاد األوروبي ما زال في مرحلة تقييم ونقاش            : عبد الرؤوف أرناؤوط    -رام اهللا 
موقفه من حكومة الوحدة الوطنية، وأعرب قريع بعد استقباله المبعوث األوروبي لعملية السالم في              بشأن  

وأكد أوتي دعم االتحاد األوروبي للعملية      . الشرق األوسط مارك أوتي أن يكون القرار األوروبي إيجابيا        
 .مة الفلسطينية وبرامجها  الديموقراطية في فلسطين، مشيرا إلى أن االتحاد يقوم اآلن بدراسة موقف الحكو           

وكان قريع أشار إلى أن اللقاء تناول حكومة الوحدة الوطنية، معربا عن أمانيه بأن تلقى الـدعم الـالزم                   
  حتى تستطيع فك الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وتساهم في عملية التنمية

 21/3/2007الوطن السعودية 
  

  ة أولى في فلسطين بفضل اتفاق مكة حماس تكرست قو: لتجمع الشعبي الفلسطينيا .9
الفلسطيني، أن حكومـة الوحـدة      " التجمع الشعبي الديمقراطي  "اعتبرت رسالة داخلية صادرة عن       :عمان

الوطنية الفلسطينية كرست حركة حماس باعتبارها التنظيم األول في الساحة الفلسطينية، وكشفت عن أن              
المشاركة في هذه الحكومة، غير أن اوزانها لم تؤهلها         بعض الفصائل الفلسطينية الصغيرة كانت ترغب ب      

لذلك، وحذرت من لجوء البعض لمواصلة استخدام العنف، لغايات فـرض مـشاركتها فـي الحكومـة،                 
الرسالة قالت إن الفضل الكبير     . وخطأت موقف الجبهة الشعبية الرافض المشاركة في الحكومة الفلسطينية        

والـسعودية،   إلقتتال الفلسطيني يعود لكل من الـشعب الفلـسطيني        في التوصل إلى اتفاق مكة، ووقف ا      
طواقم "الرئيس المصري و  كذلك  و" ال يمكن القفز عن الدور األردني المهم جدا،        "قالاألردن  بخصوص  و

واألشقاء السوريين، والجامعة العربية وأمينها العام، ودولة قطـر، ودولـة اإلمـارات             " األمن المصرية 
 اليمن والجماهيرية الليبية، وجمهورية السودان، والجزائر، والمغرب، وموريتانيـا،          العربية، وجمهورية 

اإليجابيات والمخاطر التي ستواجه هذه الحكومة وكيـف        "وأشرت الرسالة على    . وجميع األشقاء العرب  
مـة  إن اتفاق مكة المكر   "وقالت  ". يمكن لشعبنا أن يفوز في نهاية هذا الصراع بانتزاع حقوقه المشروعة          

كان اتفاقا ثنائيا بين فتح وحماس وكانت المصلحة الوطنية أن يكون اإلتفاق على الصعيد الوطني الشامل،                
الجبهـة  (ألن بعض الفصائل اعتبرت اتفاق مكة المكرمة يهمش دورها مما جعلها تأخذ موقفـا سـلبيا                 

ائي بين فتح وحماس، وهـذا      ستبقى في اتفاق مكة المكرمة ثغرة أنه اتفاق ثن        "واضافت الرسالة   ). الشعبية
هو كعب أخيل في هذا اإلتفاق، وستحاول بعض القوى والفصائل إحراج حكومة الوحدة الوطنيـة مـن                 
خالل الطرح السياسي المتشدد ومن خالل عدم اإللتزام بالهدنة والتهدئة، ومن خـالل محاولـة تـشكيل                 

ـ "وأعربت الرسالة عن اعتقادها     .". الخ...محاور وتكتالت بديلة   أن هـذه الـسياسة ضـارة بالوضـع         ب
الفلسطيني، وموقف الجبهة الشعبية أقرب إلى الموقف اإلنعزالي منه للموقف المتميز الذي تـسعى اليـه                

  ".الجبهة على الدوام
  21/3/2007الشرق القطرية 

  
 مجلس األمن القومي هو مرجعية كل االجهزة االمنية والناظم لعملها: القواسمي .10

وضح هاني القواسمي وزير الداخلية الفلسطيني أن تثبيت األمن واالستقرار وإنهـاء   أ :فهيم الحامد  -جدة  
الفلتان األمني وفوضى السالح وتحريم االقتتال الفلسطيني ستكون في أولويات المرحلة المقبلة لتحـصين              
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عب الجبهة الداخلية وتكريس الوحدة الوطنية لمواجهة قوى االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق تطلعـات الـش             
 خصوصا مـا يتعلـق   ،وقال لعكاظ أنه سيلتزم بما جاء في برنامج حكومة الوحدة        .الفلسطيني المشروعة 

بوضع خطة أمنية شاملة إلنهاء كافة مظاهر الفوضى والفلتـان األمنـي والتعـديات وحمايـة الـدماء                  
والعمل علـى   واألعراض واألموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السالح وتوفير األمن للمواطن،           

سيادة القانون مشيرا إلى أن تشكيل مجلس أعلى لألمن القومي يمثل مرجعية كل األجهزة األمنية واإلطار                
الناظم لعملها وتحديد سياساتها وهذا يعتبر احد أهداف اإلستراتيجية األمنية التي حددها برنامج حكومـة               

وقـال  . ون حقوقه، والحفاظ على مكتـسباته     الوحدة حماية للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وص       
القواسمي أن المطلوب من الجميع حماية السلم األهلي وترسيخ قيم االحترام المتبـادل، واعتمـاد لغـة                 
الحوار، وإنهاء كل أشكال التوتر واالحتقان، وترسيخ ثقافة التسامح مـشيرا إلـى أن إنهـاء االحـتالل                  

راف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني سيكون لـيس فقـط           اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، واالعت   
 .مفتاح األمن في األراضي الفلسطينية بل في المنطقة بأسرها

  21/3/2007عكاظ 
  

  سنخير دحالن بين عضوية المجلس والمنصب التنفيذي: حماس .11
 اختبـار    بعد اقل من اسبوع على اعالنها تواجه حكومة الوحـدة الفلـسطينية اول             : علي الصالح  - لندن

لتماسكها، ويتمثل االختبار بالخالف الذي تطور بين الرئاسة وحركة حماس متمثال بمرسوم تعيين محمد              
ويعتقد مصدر حكومي من حركة فتح ان المرسوم لن يكون عقبة           . دحالن مستشارا لمجلس االمن القومي    

مستـشار االمـن    وقال المصدر للشرق االوسط ان المنصب لن يحمل اسـم           . في طريق عمل الحكومة   
وحسب . القومي ألنه يتناقض مع القانون االساسي الذي ال يسمح لعضو التشريعي ان يتبوأ منصبا تنفيذيا              

المنصب فانه سيجري التحايل على االسم اذ سيطلق عليه اسم امين سر المجلس، وبإمكـان دحـالن ان                  
  .يتبوأه انطالقا من منصبه كرئيس للجنة الشؤون االمنية في التشريعي

، رغم تأكيـده علـى ان   البرلمانيةيحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس .لكن مثل هذا الكالم لم يقبل به د  
 لكنه في الوقت نفسه لن يوفر اجـواء  ،هذا المرسوم لن يشكل حجر عثرة في طريق عمل حكومة الوحدة         

ال " االوسـط،    وقال للـشرق  . عمل صحية ومريحة الن فيه محاولة للتدخل في صالحيات وزير الداخلية          
يصح ان يكون دحالن في منصب تنفيذي سواء مستشار او امين سر، الن في ذلك مخالفة لدوره الرقابي                  

سنثير القضية مع ابو مازن وداخل المجلس ومع الكتل البرلمانية بما           "وتابع القول   ". كعضو في التشريعي  
اننـا  "واكـد   ". البرلمـان والدسـتور   فيها حركة فتح، النها ليست قضية سياسية خالفية بل اعتداء على            

نحن نطالب فقط بتطبيـق القـانون       "واختتم قائال   ". سنخيره، بين عضوية التشريعي او منصب المستشار      
  ".وعليه ان يختار

  21/3/2007الشرق األوسط 
  

  الرجوب ليس مستاء من تعيين دحالن مستشاراً لألمن القومي  .12
 اللواء جبريل الرجوب انه لم يعـد يـشغل منـصب             قال :بيت لحم من   20/3/2007وكالة معا   نشرت  

 .مستشار االمن القومي منذ استقالته من هذا المنصب عشية ترشحه لالنتخابات التشريعية العام الماضـي              
لم يعد يشغل اي منصب حيث عرضت عليه عـدة          1/1/2006انه ومنذ   " واضاف في حديث لوكالة معا      
وب التعقيب على قرار الـرئيس تعيـين محمـد دحـالن            ورفض الرج " .مناصب لشغلها اال انه رفضها    

 .  مستشارا لالمن القومي
قال اللواء جبريل الرجوب امس انه ليس مستاء مـن          : ي ب ا  نقالً عن    21/3/2007المستقبل  وأضافت  

يونايتـد  "وكان الرجوب يرد على سؤال لوكالة        .قرار تعيين محمد دحالن في المنصب الذي كان يشغله        
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وقال . في عمان عن أنباء تشير إلى استيائه من تعيين دحالن مستشارا لألمن القومي            " نالبرس إنترناشو 
الرئيس .. من قال إني رافض أو مستاء لتعيين دحالن في هذا المنصب؟ هذا غير صحيح على اإلطالق               "

طبيعـة  "ووصف الرجوب عالقته بدحالن بأنها       ".عباس هو صاحب القرار وهو يتحمل مسؤولية قراره       
  ".اديةوع

من ناحية أخرى، اعتبر الرجوب أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خطوة البد أن تتبعهـا سلـسلة مـن                   
 .الخطوات أبرزها االتفاق على آليات مواجهة التحديات الداخلية وحماية المسيرة الديمقراطية الفلـسطينية            

لتـان األمنـي فـي األراضـي     وقال إن ابرز تحد تواجهه هذه الحكومة هو تحد األمن وإنهاء ظاهرة الف     
وحذر من أن اسـرائيل لـن تـسمح         .الفلسطينية، إضافة لالتفاق على آليات إلدارة الصراع مع إسرائيل        

وقال إن الحكومة اإلسرائيلية ال يوجـد لهـا أفـق           ". بنجاح حكومة الوحدة وستضع العصا في الدواليب      "
   .يك فلسطيني وهو ما ترفضه إسرائيلسياسي ونجاح حكومة الوحدة بالنسبة إلسرائيل يعني وجود شر

نفـى اللـواء جبريـل    :  رائد الفي،غزةنقالً عن مراسلها في  21/3/2007األخبار اللبنانيـة    وجاء في   
الرجوب أمس األنباء التي تحدثت عن اعتكافه في األردن اعتراضاً على تعيين محمد دحالن مستـشاراً                

ألمن ومجلس األمن القومي، وصف المؤسـسات األمنيـة         وفيما نفى أن تكون له عالقة با       .لألمن القومي 
 ".سيرك"الفلسطينية بأنها 

  
 ترتيبات الجتماع بين عباس واردوغان: شعث .13

قال نبيل شعث الذي يزور تركيا حاليا انه يعمل علـى التنـسيق لعقـد               : وكالة األنباء االماراتية   -أنقرة  
كي والرئيس الفلسطيني خالل القمة العربيـة       اجتماع ثنائي بين رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء التر        

جاء ذلك في تصريح أدلى به شعث عقب اجتماعه مع وزيـر الخارجيـة التركـي                 .المقبلة في الرياض  
ونوه شعث إلى أنه جاء إلى أنقرة في زيارة شكر للحكومة التركية على موقفهـا الـداعم                  .عبداهللا غول 

خبراء فلسطين لتدقيق أعمال الحفر حول المسجد األقـصى         للقضية الفلسطينية وعلى إرسالها فريق من ال      
المبارك والوقوف على ما اذا كانت تلحق أضرارا بالمسجد وإعدادهم تقريرا حول الموضوع ليتم عرضه               

 : وقال ،وأشار شعث إلى أهمية مشاركة تركيا في القمة العربية القادمة          .على إردوغان يوم الجمعة القادم    
ونأمـل  .  على تقديم الدعم المستمر للقضية الفلسطينية ومرحلة عمليـة الـسالم           لقد وعدني السيد غول   "

الحصول على الدعم المماثل من قبل الدول األوروبية والمنظمات الدولية من أجل التوصل إلـى الحـل                 
 ."العادل والشامل للقضية الفلسطينية

  20/3/2007موقع ايالف 
  

 وروبية يستهالنها بزيارة المانياعزام األحمد وبسام الصالحي في جولة ا: سما .14
 أكد مسؤول فلسطيني كبير في الرئاسة الفلسطينية صباح اليوم في تصريح خاص : حكمت يوسف- غزة

 ان نائب رئيس الوزراء عزام االحمد ووزير الثقافة بسام الصالحي سيقومون خالل " :لوكالة سما
انيا ولقاء العديد من المسؤولين االلمان لتوضيح اليومين القادمين بجولة اوروبية يستهالنها بزيارة الم

 ."وشرح آليات ومنهج الحكومة الفلسطينية الجديدة
  21/3/2007وكالة سما 

  
 دعيبس تباشر مهامها وزيرة للسياحة وتؤكد على اتباع مبدأ الشفافية واسلوب المحاسبة .15

 تسليم واسـتالم مهـام وزيـر         عقد في مقر وزارة السياحة واالثار في مدينة بيت لحم مراسم           :بيت لحم 
وافتتح الوزير مرقص اللقاء     .خلود دعيبس والمهندس جودة مرقص الوزير السابق      .السياحة واآلثار بين د   

الطوباسي بالوزيرة الجديـدة متمنيـا لهـا        مروان  بدوره رحب وكيل وزارة السياحة       .مرحبا بالحضور 
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وكرر الوزير جودة مـرقص     . وب للوزير السابق   مشيدا بالعمل الجاد والدؤ    ،التوفيق والنجاح في مهامها   
ترحيبة بالوزيرة الجديدة متمنيا لها ولحكومة الوحدة الوطنية النجاح في تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني              
والوصول بنا الى شاطيء االمان مؤكدا ان هذه الفترة هي فترة عمل وبناء وتعزيز اسس قيام ونهـوض                  

 .الدولة الفلسطينية العتيدة
 وأشادت بالدور   ،خلود دعيبس الجميع على هذا االستقبال الحافل      .كلمتها امام الحضور فقد شكرت د     وفي  

 ووعدت بالسير على هذا النهج والعمل الجاد من أجل تطوير هذا القطاع             ،الكبير الذي لعبه الوزير السابق    
فانها وبالتعاون مع الجميع    واكدت على انه وبالرغم من التحديات الكبيرة والمهام الصعبة           .الحيوي والهام 

 . سوف تسعى الى اتباع مبدا الشفافية في العمل واسلوب المحاسبة وتشجيع االبداعات
  20/3/2007وكالة معا 

  
  اسرائيل تحاول نفي وجودنا الفيزيائي وتراثنا الثقافي :وزيرة السياحة الفلسطينية .16

د دعيبس في حديث الى النهار ان الحكومة        قالت وزيرة السياحة الفلسطينية خلو     :محمد هواش  –رام اهللا   
الفلسطينية الجديدة ستعمل وتركز على المشاركة والتعددية وعلى تنمية ثقافة االختالف والوحدة، جـزءا              

وأوضحت ان حركة فتح اختارتها للمهمة وهي فخورة باختيارها لكفايتها          . من التراث السياسي الفلسطيني   
ورأت ان السياحة في فلسطين هـي       .  سياسية وتنموية وثقافية جديدة    وألن ذلك يعد مؤشرا لتبني توجهات     

اسرائيل تحاول نفـي    وأضافت أن   . صناعة اقتصادية وثقافية لمعاودة تأسيس هوية على انقاض االحتالل        
وجودنا الفيزيائي عن االرض ونبش انتاجنا الحضاري الزالته ونفيه من هنا ومن التاريخ، ألنه جزء من                

  . الفلسطينيةمكونات الهوية
  21/3/2007النهار 

  
  تؤكدان اهتمامهما بقضايا المرأة الوزيرتان صيام ودعيبس .17

وقالـت أمـل     .أكدت الوزيرتان في حكومة الوحدة الفلسطينية على تبني قضايا المرأة الفلسطينية          : نابلس
 حاضرا طـوال    صيام، وزيرة شؤون المرأة إن التعاون بينها وبين الوزيرة الثانية خلود دعيبس سيكون            

الوقت تحقيقا لمصلحة المرأة منوهة بأن كون االثنتين من منطقة بيت لحم سيمكن اللقاء الـدائم لتحقيـق                  
العمل داخل حكومة الوحدة الوطنية يحكمه الهـم العـام ولـيس االنتمـاءات              وأوضحت للخليج أن   .ذلك

و العمل لتحقيـق مطالـب المـرأة،        السياسية وأن هناك نقاط التقاء بين الوزيرتين مما يوحد البوصلة نح          
  .ومتابعة قضايا األسرى وبخاصة األسيرات

وقالت خلود دعيبس، وزيرة السياحة إنها ستعمل إلى جانب مهمتها كوزيرة للسياحة في خدمـة قطـاع                 
المرأة في ظل التكامل بين الوزارات وأكدت أنها رغم تحفظها على تقسيمات البعض على أسس سياسية                

 وتوسيع دورها سياسـيا       فصائلية فإنها نظرا لكونها امرأة ستعمل على تبني قضايا المرأة          أو مناطقية او  
  . العمل بالبعد التكاملي في كل الوزارات واجتماعيا، ونوهت بأن هناك اتفاقاً في الحكومة على

  21/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   كلمتنا في لبنانبعد اتفاق مكة لم يعد هناك حجة للهروب من أن نوحد: زكيعباس  .18
ان مخيم نهر البارد    "اعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي          : محمد صالح  - صيدا

ان فتح االسالم   : "واكد من صيدا اثر لقائه النائب بهية الحريري       ". لن يكون ملجأ للفارين من وجه العدالة      
رضت علينا ساعات من الحوار مع اكثر مـن         ليست ظاهرة فلسطينية وهي مدانة وسببت لنا ازعاجاً وف        

  ". طرف في لبنان
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بعد اتفاق مكة لـم     : " الفلسطيني في لبنان قال زكي     -ورداً على سؤال حول موضوع الحوار الفلسطيني        
وما أحوج لبنان هذه األيام ألن      . يعد هناك حجة للهروب من أن نوحد كلمتنا كفلسطينيين خاصة في لبنان           

ونحن في طريقنا غداً في اجتماعات الى تمتين الوضع على أرضية منظمـة             . دةال تضاف له هموم جدي    
التحرير، وهناك أفكار مطروحة لهيئة عليا للتنسيق وفكرة صائبة وسليمة اسمها اللجنة السياسية العليا في               

أو سواء شكلنا لجنة سياسـية      : وتابع". اطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني       
على أنها ليـست ظـاهرة      " فتح االسالم "هيئة تنسيق، كلنا موحدون من أقصانا الى أقصانا، حول ظاهرة           

  .فلسطينية
  21/3/2007السفير 

  
  لن يشجع قضية إصالح العالقاتحماس البرلمانيةترؤس صيام كتلة : جمال نزال .19

أنه البرلمانية  لكتلة حماس ئيساًعلى تعيين سعيد صيام رلها  اعتبرت حركة فتح في أول رد فعل :رام اهللا
يحق لحركة حماس من الناحية اإلجرائية أن تختار من تشاء لترؤس كتلتها في التشريعي من غير ما 

 إن كثيراً ":لكن جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية قال. تدخل أو اعتراض من أحد
 لقضية إصالح العالقات ا الموقع إشارة سلبية وتهميشاًمن الفلسطينيين يرون في تعيين سعيد صيام في هذ

 على تصريحات صيام لقناة وتعقيباً. "الفلسطينية وتغيير المناخ عبر طي صفحة رموز االقتتال الداخلي
إن براءة هذا : " عن أحداث االقتتال قال نزالةليونه بريء من المسؤأاألقصى التي قال فيها صيام 

".  أحداث فساد أو إجرام هي من اختصاص المجلس التشريعي في العادةل أو تورط ذاك فيوالمسؤ
غير أن سيطرة حماس على المجلس التشريعي أقفلت الباب أمام أي إمكانية لمساءلة أي من : "وأضاف

مقفل اليوم إلى حين تتغير ظروف التشريعي أو  شبهة  وبالتالي فإن باب المحاسبة القانوني،وزراء حماس
 على وزراء الحكومة العاشرة الذين أغفلوا جل  وخصوصاً، بممارسة دوره الرقابيتسمح له حماس

مل فتح من ترؤس صيام كتلة اإلصالح والتغيير أوفسر نزال خيبة  ".مساءالت النواب الديمقراطيين
 لتتحرك دون أوامر ن وهي لم تكة، السابق كان قائد ومؤسس القوة التفيذيةإن وزير الداخلي: "بالقول
 من أفراد هذه القوة منزل العقيد 200كلنا يتذكر كيف حاصر :"وتابع نزال ".ة من وزير الداخليةشرمبا

 لم ةن القوة التنفيذيأوإذا كان عند سعيد صيام رغبة في القول ... من الوقائي محمد غريب وقتلوهفي األ
 السياسية ويقدم ةليوؤتطع أوامره في ذلك اليوم وأشباهه من األيام السوداء فلماذا لم يتحمل المس

  ".استقالته؟
  21/3/2007فلسطين برس 

  
   صفقة تبادل األسرى حولبوقف التصريحات يطالب  المصري األمنيالوفد .20

النائب  : أن  تغريد سعادة والوكاالت   نقالً عن مراسلتها  رام اهللا    من   21/3/2007 االتحاد االماراتية    ذكرت
ومة االحتالل والفصائل اآلسـرة للجنـدي اإلسـرائيلي         فتحي حماد أكد أن صفقة تبادل األسرى بين حك        

وجاءت أقوال حماد هذه خالل لقاء جماهيري نظمتـه         . ء، وأنها أوشكت على االنتها    "ستكون قريبة جداً  "
". أسرانا فى سجون االحتالل إلـى أيـن؟       "جمعية واعد لألسرى والمحررين فى مدينة رفح تحت عنوان          

 الشارع العربي،   ورة يجب تفعيلها في الشارع الفلسطيني، وأيضاً      وشدد حماد على أن قضية األسرى ضر      
ـ م .لتحريك همم المعنيين بالتدخل لإلفراج عن هؤالء األبطال الذين بذلوا كل ما يملكـون               الـدول   اًطالب

ودعا فصائل المقاومة وعلى رأسها     . العربية واإلسالمية واألجنبية بالتدخل من أجل فك القيد عن األسرى         
   .سام إلى مواصلة عمليات أسر الجنود الصهاينة حتى تُفك قيود كل األسرىكتائب الق

مني المصري طالب الجانب  الوفد األ: أنبيت لحم من 20/3/2007 وكالة معاً في حين أوردت
عالمي للجان وقال الناطق اإل .سرىعالمية المتعلقة بصفقة تبادل األالفلسطيني بوقف التصريحات اإل
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مني  بين قيادات اللجان والوفد األالثالثاء عقد ن اجتماعاًأ بو مجاهد لوكالة معاًأ المقاومة الشعبية
بو أضاف أو .سيرهمها قضية الجندي األأالمصري برئاسة اللواء برهان حماد بحثوا خالله عدة قضايا 

ي ي صفقة قد تنهنها تسيء ألي تصريحات ألأدالء ببالتوقف عن اإل"ن اللواء حماد طالبهم أمجاهد 
سرع وقت ممكن لحل عدة قضايا أن الوفد المصري يشدد على ضرورة انهاء الملف بأ موضحاً, الملف

نباء التي تحدثت بقرب صفقة تنهي وعن األ ".سرائيل بقضية شاليطإهمها قضية المعابر التي تربطها أ
 .بو مجاهد التعليقأرفض , قضية شاليط

  
  ُيحدث شرخاً في صفوفهاحماس محصنة ضد كل ما من شأنه أن: الرشقعزت  .21

نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما كانت قد تناقلته بعض وسائل : دمشق
للمركز   الرشق في تصريح خاص أدلى بهقال و.اإلعالم عن وجود خالفات داخل قيادة الحركة

محصنةٌ ضد كل ما . ..ال خوف على حماس؛ فالحركة، بفضل اهللا سبحانه وتعالى: "الفلسطيني لإلعالم
وكانت بعض وسائل اإلعالم قد أبرزت مداخلة النائب محمود  ".من شأنه أن يحدث شرخاً في صفوفها

الزهار خالل جلسة منح الثقة للحكومة بأنها ليست متطابقة مع التوجهات العامة لحركة حماس حول 
كة وجهات نظر مختلفة، وهذه من الطبيعي أن يكون داخل الحر: "الحكومة، وقال الرشق في هذا الصدد

الظاهرة مسألة صحية، خاصة عندما يكون الحديث عن حركة كبيرة بحجم حماس التي تقود الشعب 
إن وجهات النظر واآلراء التي يحملها أبناء حماس جميعها تنطلق من تقدير : "وأضاف". الفلسطيني

أما فيما يتعلق بالقرارات للمصلحة الوطنية، ونحن نعتبرها مصدر إثراء وليست مصدر إزعاج، 
والمواقف الحاسمة، فهي تصدر عن مؤسسات داخلية تمثل جميع أبناء حماس، وما يصدر عن تلك 
 ". المؤسسات من مواقف وقرارات يلتزم به جميع أبناء حماس في الداخل والخارج والمعتقالت الصهيونية

 20/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لسرائيجتياح غزة لن تجلب األمن إلالتهديدات با: الجهاد .22
وقال . سرائيل ومستوطنيها ن التهديدات باجتياح غزة لن تجلب األمن إل       أاعتبرت حركة الجهاد    : وكاالت

 ال سيما في ظل األزمة التي يعيـشها         ، للقطاع نه ال يستبعد اجتياحاً   أالمتحدث باسم الحركة داوود شهاب      
  .الكيان

سرائيلي قرب معبر صوفا جنوب     إمس مسؤوليتها عن قنص جندي      أس  أعلنت سرايا القد  من جهة أخرى    
تمكنت من قنص جندي صهيوني كان يقـوم بمـساندة          "نها  أوقالت السرايا في بيان صحافي      . قطاع غزة 

  ."لكتروني المحيط بمعبر صوفاوحدة هندسة كانت تقوم بأعمال التمشيط وصيانة للسلك اإل
  21/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   برنامج دعم للقدستخصيصمكتب الشؤون الفكرية التابع لفتح تدعو القمة العربية لندوة  .23

التي نظمها مكتب الشؤون الفكرية والدراسـات       " والًأالقدس  " طالب بيان ختامي صدر عن ندوة        :رام اهللا 
لمقدسـة  قرار برنامج دعم خاص بالمدينـة ا      إالتابع لحركة فتح مؤخراً القمة العربية المقبلة في الرياض ب         

 .بشكل سريع وفعال، لتعزيز الصمود فيها وحماية وجهها الحضاري واالنساني من خطر األسرلة المداهم             
سبوع الجاري بمشاركة مئات الشخصيات الفكريـة       طلقت الندوة التي نظمت في مدينة البيرة مطلع األ        أو

صندوق القدس، واألمـة    بواب منظمة المؤتمر السالمي، و    أوالسياسية والمتخصصة نداء توخت به طرق       
  .نساني والبعد المسيحي بكل المؤسسات بوقفة سياسية وبدعم ماليوالمجتمع اإل

  21/3/2007الحياة الجديدة 
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   للعراق أعادنا مائة عام للوراء األمريكياالحتالل: موسىيحيى  .24
أعادنا " للعراق  على أن االحتالل األمريكيحماس البرلمانية يحيى موسى، نائب رئيس كتلة .أكد د: غزة

واعتبر موسى، في تصريح ". مائة عام للوراء حيث العقلية اإلمبريالية االستعمارية االستعبادية للشعوب
 في الذكرى السنوية الرابعة الحتالل العراق، أن االحتالل األمريكي ،أدلى به للمركز الفلسطيني لإلعالم

ذي أدى إلى أن يصبح العالم يعج بالكراهية والبغضاء مقطع متجدد لإلرهاب في العالم، وال"للعراق بمثابة 
". اإلدارة األمريكية ماضية في غيها ومخططاتها الشيطانية ضد األمة العربية"، مشيراً إلى أن "ضدهم

يعد نموذجاً لتعاملها "ولفت موسى إلى أن التعامل األمريكي مع الحكومة التي انتخبها الشعب الفلسطيني 
 واليوم طريقة تعاملها مع حكومة الوحدة الوطنية يعبر عن هذه العقلية العنصرية مع الدول العربية،

  ".البغيضة ضد تطلعات الشعوب العربية
 21/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 لبنانالبارد وإضراب في مخيمات شمال نهر تشييع أحد عناصر فتح اإلسالم في  .25

أثمرت االتصاالت :  نزيه الصديقنقالً عن مراسلهار البارد نهمن  21/3/2007األخبار اللبنانية أفادت 
كثر من جهة فلسطينية، في مخيمي نهر البارد والبداوي لالجئين أوالجهود الحثيثة التي قامت بها 

قد و .، تطويقاً لذيول اإلشكال الذي وقع في مخيم نهر البارد ليل أول من أمس لبنانالفلسطينيين في شمال
الذي قضى متأثراً بجراح " بو عمرأحمد أ)  عبد الرحمن المقدسيوأب("م أحد عناصرها شّيعت فتح اإلسال

 نبذة عن  ووزعت الحركة."بعد أن تعرض لعملية اغتيال" توفي ة أنهعتبرم ،صيب بها خالل المواجهاتأ
 فتح  لتدريب كوادر وعناصريها وأنه كان ينوي العودة إل،حياة المقدسي ورد فيها أنه من مواليد غزة

  .اإلسالم هناك
مس إقفاالً شبه تام للمؤسسات والمحال التجارية والمدارس، أوكان مخيما البداوي والبارد قد شهدا يوم 

جراءات التي يتخذها الجيش التي أغلقت احتجاجاً على تردي األوضاع األمنية، وللمطالبة بتخفيف اإل
الحلوة، على نطاق محدود، بيان حمل توقيع ومساء، وّزع في مخيم عين  .اللبناني عند مداخل البارد

، هددوا فيه كل فصيل فلسطيني وال سيما حركة فتح بأن أي اعتداء على "المدافعون عن أهل اإلسالم"
 ."فتح اإلسالم في مخيم نهر البارد سيكون الرد عليه قاسياً، وفي كل المخيمات"

 أمين سر حركة فتح في شـمال      : ور أن عن مراسلها في عكار زياد منص      21/3/2007المستقبل  ونقلت  
 العميد بالل أصالن قال أن ما حصل كان حادثاً فردياً بين مجموعة ما يسمى فتح اإلسالم وبعـض                   لبنان

 ولم يتم أي اقتتال بين أي تنظيم فلسطيني مباشر          ،ن االشتباك لم يتعد ذلك    أاألهالي في أحياء في المخيم، و     
الذي نعـده رمـزاً     "إلسالم قاموا بخلع وكسر مقر اللجنة الشعبية        وذكر أصالن أن عناصر فتح ا     . وبينهم

بلغناهم عبـر المـشايخ     أوقد  . و في منظمة التحرير   أللمخيم ولكل الفصائل الفلسطينية سواء في التحالف        
لقد كانوا مستنفرين ضد    . نفسهمأنفسهم وضد   أخالء المكان وانكفائهم ألنهم في األساس يقاتلون        إبضرورة  
  ."س ضد المقاومة، ومشكلتهم مع المخيم وليست مع الفصائلالناس ولي

  مصادر بحركة فتح اإلسالم    : إلى أن  بيروتمن   21/3/2007االتحاد االماراتية   وفي نفس الوقت أشارت     
 ".الحادث وقع بسبب خالف شخصي" أن ذكرت

  
 إسرائيل تتجاهل مسؤوال نرويجيا التقى هنية .26

 مسؤولون اسرائيليون هقالما : جمال جمال ووكاالت األنباءعن مراسلها  21/3/2007 الدستور ذكرت
ع مع نائب وزير الخارجية النرويجي ريموند يوهانسن يأمس ان اسرائيل ألغت اجتماعا على مستوى رف



  

  

 
 

  

            15 ص                                      667:                                 العدد21/3/2007 األربعاء: التاريخ

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم  .بعد أن أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني اسماهيل هنية
كبار الشخصيات االجنبية الذين يلتقون مع قيادات حماس لن يجتمعوا مع  ان"الخارجية االسرائيلية 
االعتراف بمتطرف باق على حاله فأنت تعزز هذا . "2006هذا قرار اتخذ عام  .المسؤولين االسرائيليين

وأجاب ريجيف ردا على سؤال حول ما اذا كانت السياسة االسرائيلية ستنطبق على كبار ." التطرف
ليس هناك "جنبية الزائرة الذين يجتمعون مع وزراء فلسطينيين ال ينتمون الى حماس قائال الشخصيات اال

  ."2006تغيير في سياسة عام 
من جانبه قال يوهانسن لالذاعة النرويجية ان النرويج تعتقد أن الحوار مع الحكومة الفلسطينية هو 

هذه ليست سياسة "وتابع  . جيدة السرائيلالطريقة للتشجيع على السالم، مضيفا أن بالده ما زالت صديقة
نعتقد أن ذلك من الممكن اصالحه من جديد وصداقة النرويج مع ... جديدة من الجانب االسرائيلي

." اسرائيل لم تتقلص عن ذي قبل بالرغم من أننا نريد االن استئناف االتصاالت مع الحكومة الفلسطينية
دون توضيح أنهم يختلفون معنا في هذا االمر وعلينا أن نضع من الواضح أن االسرائيليين يري"واستطرد 

ذلك في االعتبار ولكن في الوقت نفسه نؤكد على اعتقادنا بأنه عن طريق االتصاالت والمشاركة يمكن 
وأشار يوهانسن الى أنه في جولته المقبلة للمنطقة سيطلب االجتماع مع  ."تحريك عملية السالم هذه لالمام

  ." وأعتقد أن ذلك سيحدث"ائيلية ، مضيفا السلطات االسر
مراقبين في إسرائيل شككوا في ما إذا كان        أن  :  أسعد تلحمي   عن الناصرة من 21/3/2007 الحياة   وقالت

 .في وسع إسرائيل أن تتصرف على النحو ذاته مع مسؤولين اوروبيين كبار سيزورون المنطقـة قريبـا                
وكتب المحرر في يديعوت    .  للموقف االوروبي مصطنع   "ئيلياالرتياح اإلسرا "ورأت تعليقات صحافية ان     

 ان من المحزن رؤية التراجع في الموقف االوروبي مـن الحكومـة الفلـسطينية               ،أحرونوت ايتان هابر  
لقد بدأت دول اوروبا معركتها ضد حكومة حماس مثل الكالب الشرسة لكنها تنهيهـا              ": وأضاف. الجديدة

 إسرائيل ستجد نفسها قريبا وحيدة في معركتها ضـد الحكومـة الجديـدة،              وزاد ان  ."مثل الكالب األليفة  
وعندها لن يسـاعدنا أحد وسنتحدث في نـهاية المطاف،        .. خصوصاً بعد أن ينهار حصن بوش ورايس      "

  ."كما يبدو، مع وزراء حماس ألنهم سيكونون وحدهم في الساحة
  

 صبح مرتبطا بمصير شاليطفي غزة ا" بي بي سي" مصير مراسل ال :مصادر اسرائيلية .27
في قطاع غزة هو الذي اختطف الصحفي البريطاني " جيش االسالم"زعمت مصادر اسرائيلية ان تنظيم 

وقالت المصادر  .ة جلعاد شاليطي اصبحت مرتبطة بقضتهوان قضي" جونسون االن بي بي سي"مراسل ال
ئيل لالفراج عن مزيد من االسرى مراسل يطالبون الحكومة البريطانية بالضغط على اسراالان خاطفي 

الفلسطينيين في السجون االسرائيلية فيما يهدد الخاطفون بان قضية الصحفي المذكور قد تمتد شهورا 
االمني االستخباري ان عشرين من كبار رجال " ديبكا"وزعم موقع  .طويلة كما قضية شاليط

التصال مع الخاطفين والتفاوض معهم عن االستخبارات البريطانية يتواجدون في غزة االن في محاولة ل
ونوهت  .لن يكون سهال" جونسون"طريق طرف ثالث اال ان كافة الدالئل تشير الى ان االفراج عن 

والتي اشارت فيها الى ان حكومتها " مارجريت بت"المصادر الى تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية 
ط في اشارة الى عملية ربط بين الموضوعين االمر وشالي" جونسون"تبذل جهودا جبارة الطالق سراح 

" اقصى جهده"وكان خافيير سوالنا اعلن الثالثاء ان االتحاد يبذل  .الذي يطالب فيه جيش االسم في غزة
 .سي المحتجز في قطاع غزة منذ اكثر من اسبوع.بي.من اجل االفراج عن مراسل بي

  21/3/2007وكالة سما 
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  "جادة"االحتالل بإعادة اجتياح قطاع غزة تهديدات : تحليل إخباري .28
أجمع محللون ومهتمون بالشأن اإلسرائيلي علـى أن تـصريحات المـسؤولين             : جهاد القواسمي  -غزة  

واتفـق  . العسكريين واألمنيين حول نية إسرائيل شن اجتياح واسع على قطاع غزة جادة جدا هذه المـرة               
ية لكنها بانتظار بعض الذرائع والمبـررات الميدانيـة         المحللون حول أن إسرائيل اتخذت قرار شن العمل       

ورجح المحللون أن تقـدم إسـرائيل       . والمحلية التخاذ قرار البدء دون تجاهل الظروف اإلقليمية والدولية        
على اجتياح القطاع للخروج من المأزق السياسي المتصاعد في أوساطها ورغبة فـي تـدمير المقاومـة                 

وتتزامن هذه التهديدات مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التـي حـددت            . نيةلتجنب تكرار التجربة اللبنا   
وقال صالح النعامي الكاتب والمهـتم      . إسرائيل موقفها منها وتعمل جاهدة على حشد موقف دولي ضدها         

أعتقد أن هناك كرة متدحرجة تجاه حملة شاملة على القطاع، فقد تستغل إسـرائيل              "بالشؤون اإلسرائيلية   
ووافق المحلل والمتابع للشؤون اإلسرائيلية نهاد الشيخ خليل، المحلـل النعـامي             ". لبدء العملية أي حدث   

الرأي بشأن جدية التهديدات، مضيفا أن اإلسرائيليين يفحصون كل الخيارات إلجهـاض البنيـة التحتيـة          
لمقاومة الفلسطينية  ووافق المحلل النعامي المحلل الشيخ خليل حول تزايد المخاوف من قدرات ا           . للمقاومة

التي تثير سخط وحيرة قادة االحتالل، مؤكدا أن الرأي السائد لدى المخابرات وقادة الجيش يدفع باتجـاه                 
ورأى أن الخيـار العـسكري هـو        . تنفيذ عملية موسعة كأمر حتمي مع بقاء االختالف فقط في التوقيت          

لضعيفة الداعية لعدم اتخاذ القرار واالنتظار      األوفر حظا لدى القادة اإلسرائيليين مع وجود بعض اآلراء ا         
وعن الحالة السياسية اإلسرائيلية اآلن، رأى الشيخ خليـل أن إسـرائيل            . لمعرفة ما ستؤول إليه األمور    

تعاني من مآزق متعددة وأن قدرة الردع لديها تضررت في حين يتنامى الفـساد الـسياسي واألخالقـي                  
  . لقادتها يوما بعد يوم

  21/3/2007رية الشرق القط
  

  المستوطنون في الخليل خلقوا موقفا ال يحتمل: زيريب .29
: وكاالت –  يوسف الشايب وبرهوم جرايسي    – الناصرة   –رام اهللا    من   21/3/2007 الغد األردنية    أفادت

مايزال مائتا مستوطن اسرائيلي يحتلون منزال يؤكدون انهم اشتروه من فلسطيني قرب الخليـل، واعلـن           
اذا تـم   "، قـائال    "صحة وثائق ملكية المستوطنين   "شرطة االسرائيلية انه يجري التحقق من       ناطق باسم ال  

شراء المنزل بصورة قانونية فبإمكان محتليه البقاء لكن اذا لم يكن لديهم المـستندات واالوراق الالزمـة                 
   .دون ان يحدد مدة عملية التحقق" فسيطردون

د مستوطنين يهود داخل مدينة الخليل بالضفة الغربيـة          امس ان وجو   زفي غضون ذلك، قال شمعون بيري     
 لراديو الجيش االسرائيلي انـه يجـب طـرد          زوافاد بيري  .السرائيل والفلسطينيين " موقفا ال يحتمل  "خلق  

المستوطنين اذا كانوا تصرفوا بطريقة غير قانونية، لكنه قال ان هناك حاجة الى التوصل لحل في كـل                  
الحـاكم  " كـديما "بيد ان عضو الكنيست عتنيئيل شنالر، قال أمس أن حزب   .لاالحوال للمشكلة في الخلي   

اقتحام البيت الفلسطيني في الخليـل، الـذي يعـزز الـربط            " يبارك لهم "يدعم المستوطنين في الخليل، و    
وقال النائب شنالر لوسـائل اإلعـالم االسـرائيلية، إن           .االستيطاني بين الخليل ومستوطنة كريات أربع     

رفع راية االحتفاظ بالكتل االستيطانية ومن بينها مستوطنة كريات أربع والمـستوطنة فـي     " يماكد"حزب  
من ناحية أخرى أعلن وزير الدفاع عمير بيرتس، أنه أمر الجيش بإجراء فحص جذري في                .داخل الخليل 

لوضـع مـن    الوثائق التي بحوزة المستوطنين، الذين يدعون أنهم اشتروا البيت، وانه يتخوف من تفجر ا             
  . جديد في المدينة على ضوء اقتحام البيت

 أوضحت أنه منع مـن      ،قوة المراقبة الدولية المؤقتة في الخليل      أن   21/3/2007 48 عرب وأضاف موقع 
فحص وثائق الملكية التي يزعم المستوطنون أنها بحوزتهم، دون أن توضح من هي تلك الجهـة التـي                  

قـوة المراقبـة طالبـت جـيش االحـتالل           .لمستوطنين بالقوة وطالبت جيش االحتالل بإخالء ا    . منعتها
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ودعت القوة في بيان رسمي     . اإلسرائيلي، بإخالء المستوطنين من المبنى الذي يسيطرون عليه في الخليل         
صادر عنها، جيش االحتالل إلى إخالء المستوطنين بالقوة من المبنى من أجل منع فرض وقائع جديـدة                 

  .على األرض
  

  م السلطة الفلسطينية بسبب مضامين الكتب المدرسيةإسرائيل تهاج .30
اتهمت اسرائيل وزارة التعليم الفلسطينية بوضع مضامين جديدة للتعليم في المدارس الثانوية في الـضفة               
الغربية وقطاع غزة، مبنية على العداء الحاقد السرائيل ولليهود وعلى التنكر لالتفاقيات الموقعـة بـين                

المعارف في الكنيست، أمس، جلستها لبحث هذه البرامج، وذلك فـي ضـوء             وخصصت لجنة   . الطرفين
، قامت خاللها بقراءة    "نظرة الى االعالم الفلسطيني   "صدور نتائج دراسة أعدتها مؤسسة اسرائيلية تدعى        

وأشار البحث الـى عـدد مـن         .وتحليل جميع كتب التدريس الفلسطينية الجديدة لصفوف الثواني عشر        
ردت في كتب التعليم المذكورة واستنتجت منها ان القيمين علـى التعلـيم فـي الـسلطة                 التعابير التي و  

وقـد   .الفلسطينية، اليوم، يحولون الصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني من صراع قومي الى صراع دينـي  
تلقف نواب اليمين هذه الدراسة ليجعلوا منها مادة تحريضية أخرى ضد الفلسطينيين وطـالبوا الحكومـة                

لكي يفهموا أن حكومة حماس تربي أطفالها على الروح الحربية ضـد            "ستعمالها في الدعاية في الغرب      با
  ".اسرائيل

  21/3/2007الشرق األوسط 
  

  شروط الرباعية الدولية صحيحة ولكنها موجهة إلى العنوان الخطأ: النائب زحالقة .31
طي في الكنيست، إلى سحب جائزة نوبل       جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقرا      . دعا النائب د  

جاء ذلك في معرض كلمة النائب زحالقة خالل مناقشة اقتراحات حجب الثقة             .التي منحت لشمعون بيرس   
وتطرق النائب زحالقة خالل كلمته أمام هيئة الكنيست إلـى شـروط             .عن الحكومة االسرائيلية، االثنين   

موجهة الى العنوان الخطأ، فالمطلوب مـن الرباعيـة ومـن           الرباعية الدولية، وأكد أنها صحيحة، لكنها       
المجتمع الدولي أن يوجه هذه المطالب ليس إلى السلطة الفلسطينية التي تمثل شعباً يرزح تحت االحتالل                
وهو ضحية القمع والتنكيل واالضطهاد اليومي، بل على الرباعيـة توجيـه شـروطها إلـى الحكومـة                  

شرط من شروط الرباعية الدولية، فإسرائيل ال تلتزم باالتفاقيـات الموقعـة            االسرائيلية التي ال تفي بأي      
خصوصاً فيما يتعلق بالمعبر االمن بين عزة والضفة الغربية، وفتح المطار والميناء في غزة واالنسحاب               

 في المئة تقريباً من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى عدم تغيير الواقع من جانب واحد، ممـا                  90من  
  ".ني إخالء المستوطنات الجديدة وهدم الجدار وغيرهايع

  20/3/2007 48عرب
  

   حققت مع وزير المالية اإلسرائيلي في شبهة االختالس اإلسرائيليةالشرطة .32
وحدة مكافحة الجرائم االقتصادية في أن : تل أبيب ـ يو بي آي  من 21/3/2007 القدس العربي أوردت
وذكرت وسـائل إعـالم      .أبراهام هيرشزون في شبهة االختالس     حققت امس مع وزير المالية       ،الشرطة

إسرائيلية أن هيرشزون مشتبه في المشاركة باختالس مبالغ كبيرة، تقدر بماليين الدوالرات، من جمعيـة               
وتؤكد مـصادر فـي الـشرطة        .نيلي عندما شغل منصب رئيس نقابة العمال الوطنيين قبل عدة سنوات          

شزون لم يبلغ عنها وأن بحوزة الشرطة أدلة كافية لتثبيت الشبهات ضد            حدوث عملية االختالس وأن هير    
  .هيرشزون ومشاركته في عملية االختالس من أموال الجمعية

إلى جانب ذلك ذكرت القناة التلفزيونية العاشرة، أنه قبل  أنه 21/3/2007وكالة فلسطين برس  وأفادت
 بولندا الدولي وبحوزته حقيبة تحتوي على عشر سنوات أوقفت الشرطة البولندية هرشزون في مطار
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 ألف دوالر ولم تفرج عنه إال بحضور سفير إسرائيل في بولندا الذي أقر بأن هرشزون هو عضو 250
كما وحققت الشرطة في نفس القضية اليوم مع ابن هرشزون، عوفر الذي يعتقد أنه حصل على  . كنيست

  .جزء من األموال
  

  "قنبلة إجرام موقوتة"ى  حول سديروت إل"القسام" .33
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في عنوانها الرئيسي أمس، تحقيقاً كشفت من :  فراس خطيب-حيفا 

خالله أّن مستوطنة سديروت شهدت العام الماضي ارتفاعاً حاّداً في نسبة اإلجرام وقضايا االغتصاب 
وضحت أّن استشراء هذه الظاهرة هو وأفادت الصحيفة، التي أ .والتجارة بالمخدرات واستشراء العنف

بين فئة الشباب على وجه الخصوص، أن هذه الوضعية انبثقت في أعقاب تعّرض المدينة المتواصل 
التهديد المتواصل على سديروت زاد من "، ناقلة عن محلّلين إسرائيلّيين قولهم إّن "القّسام"لصواريخ 

يعانون الذعر والخوف وفقدان األمان، "ي سديروت وذكرت الصحيفة أن أهال ."عدائّية المواطنين
، مشيرة، من خالل معطيات نشرتها "ويدفعون الثمن االجتماعي للقصف الذي تتعّرض له المستوطنة

 في 2353 في مقابل 2006 حدثًا في عام 2528الشرطة اإلسرائيلية، إلى أّن المدينة شهدت أكثر من 
 ألف مستوطن، 24 من خاللها أن المدينة، التي يعيش فيها ونشرت الصحيفة معطيات تبّين .2005عام 

 في المئة في استعمال المخّدرات 200شهدت ارتفاعاً بنسبة مئة في المئة في عمليات االغتصاب و
 في المئة في السطو على البيوت، مقارنة مع عام 7.9 في المئة في أعمال العنف الجسدي و25.4و

2006. 
  21/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  إسرائيل تحرف أسماء المدن العربية للغة العبرية  .34

طالب النائب زكور وزير المواصالت في الحكومة اإلسرائيلية شاؤول موفاز : خلف خلف من رام اهللا
بتغيير جميع األخطاء الواردة باللغة العربية في كتابة الفتات المرور في الشوارع ومفارق الطرق 

كبيرا من هذه األخطاء مكرر بشكل مثير لالنتباه، خاصة فيما يتعلق بتغيير المختلفة، خاصة وأن قسما 
وجاء في  .أسماء بعض البلدات العربية، األمر الذي يدعو للتساؤل عن سبب تكرار هذه األخطاء

استجواب النائب زكور أن هناك أخطاء مكررة وكثيرة في الكتابة العربية لالفتات المنصوبة على 
ارق الطرق، خاصة األخطاء الفادحة التي يتم بسببها تغيير اسم البلدة باللغة العربية، الشوارع وعلى مف

، )عكا(باللغة العربية بدال من ) عكو(كتابة : األمر الذي يمس بتاريخ هذه البلدات وبمشاعر أهلها، مثل
ا أن هناك أخطاء كم). كفرمندا(بدال من ) كفار مندا(، )يافا(بدال من ) يافو(، )صفد(بدال من ) تسفات(

 ).منعطق خطر(بدال من ) منعطف ضطر: (أخرى طباعية متكررة بشكل بارز مثل
  21/3/2007موقع ايالف 

  
  وعدد العاطلين عن العمل أكثر مائتي ألف% 7.6نسبة البطالة في إسرائيل  .35

 .عاملـة من مجمل القوى ال   % 7.6 - 2007كانون الثاني   / بلغت نسبة البطالة في إسرائيل في شهر يناير       
وحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية التي نشرت صباح اليوم، انخفض عدد العاطلين عن العمل في               

 التي  2007وحسب توقعات بنك إسرائيل لعام      ،   عاطل عن العمل   215900كانون األول إلى    / شهر يناير 
 -2006لـة عـام     وللمقارنة بلغ معدل نسبة البطا    %. 7.5نشرت يوم أمس، سيكون معدل نسبة البطالة        

ـ      24يتضح من المعطيات ، أّن       و   %.0.9 بلغ   2005، وعام   8.4%  بلـدة   25 بلدة ومدينة من أصل الـ
  .التي تشكل بؤر بطالة في البالد، هي عربية
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  20/3/2007 48عرب
  

  ثقة االسرائيليين بحكومتهم تتدنى الى حضيض غير مسبوق .36
ن بالجهاز السياسي وصلت إلى حـضيض غيـر         أكد بحث أكاديمي جديد في إسرائيل ان ثقة اإلسرائيليي        

 في  9 في المئة ارتياحا ألداء هذا الجهاز فيما بلغت نسبة الذين يثقون بالحكومة              5مسبوق إذ لم يبد سوى      
 في  15 إلى   2002 في المئة عام     36وأكد البحث ان ثقة اإلسرائيليين بشرطتهم انخفضت من          .المئة فقط 

 ثقة اإلسرائيليين بالجهاز القضائي وتحديداً بالمحكمة العليا تراجعت هـي           وجاء الفتاً ان   المئة هذا العام،    
كما بّين االسـتطالع ان غالبيـة        . في المئة حالياً   58 إلى   2000 في المئة عام     74أيضا بشكل حاد من     

 في المئـة مـن      25 في المئة من اليهود و     38اإلسرائيليين ليست راضية في حياتها وعن مستواها مقابل         
  .أعربوا عن ارتياحهمالعرب 

  21/3/2007الحياة 
  

  المناورات الداخلية األكبر في تاريخ إسرائيل استعداداً لحرب وصواريخ وأسلحة كيميائية  .37
تكمل إسرائيل اليوم واحدة من أكبر المناورات في تاريخها المتعلقة بإعداد الجبهة الداخلية             : حلمي موسى 

اما وبلغت ذروتها أمس، التصدي لمجموعة من األخطار في         وشملت المناورات، التي استمرت أي    . للحرب
وفي إطار هذه المناورات، التي شملت أكثر من        . مقدمها الضربات الصاروخية والعمليات الفدائية الكبيرة     

واعتبـرت   . موقعا مدينيا، تم التدرب على مواجهة األسلحة التقليدية وكذلك األسـلحة الكيميائيـة             133
سرائيلية أن مناورة اليومين األخيرين لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولـة العبريـة               األوساط الرسمية اإل  

ومع ذلك فإن البلبلة سادت عددا مـن المـدن   .  على لبنان"وتمت فيها االستفادة من عبر الحرب األخيرة     "
رطة والبلدات اإلسرائيلية جراء هذه المناورة الواسعة وبسبب مشاركة اآلالف من أفـراد الجـيش والـش      

ما نتدرب عليه اليوم يجعلنا أكثر قـدرة علـى مواجهـة            "وعمل هؤالء وفق قاعدة     . والدفاع المدني فيها  
الى ذلك، اعلـن الجـيش االسـرائيلي أن إسـرائيل           . "مخاطر الجهاد العالمي واألخطار الفعلية األخرى     

يخ غيـر تقليديـة،     والواليات المتحدة أجرتا محاكاة مشتركة على أجهزة الكمبيوتر لصد هجوم بـصوار           
وشمل التدريب اختبار النظام االسـرائيلي      .  بين الجيشين  "التعاون"موضحاً أن التدريب يستهدف تحسين      

فضالً عن الصواريخ المـضادة للـصواريخ األميركيـة         ) السهم ("حيتس"العتراض الصواريخ من نوع     
  . "يجةراضيان عن النت"وأشار الجيش االسرائيلي الى ان الطرفين . "باتريوت"

  21/3/2007السفير 
  

  خمسة أسباب إسرائيلية لرفض اتفاق مع سورية .38
اعتبر الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي غيورا أيالنـد، عـضو            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

 مع سورية   "عدم جدوى اتفاق سالم   "فريق البحوث في مركز دراسات األمن القومي، ان السبب األول لـ            
ولن يزيل التهديـد االيرانـي النـووي        "يحقق إلسرائيل أي شيء على سائر جبهات الصراع         هو انه لن    
فسورية ال تؤثر على طهران في هذه المسألة بينما األخيرة ليست متعلقة بدمشق، وبالتأكيد ال               . إلسرائيل

بـل قـد    "،  واضاف ان اتفاق سالم مع سورية لن يحل القضية الفلـسطينية           ."تقيم لها شأناً في هذا الملف     
 ألن استئناف المسار السوري سيأتي على حـساب المـسار الفلـسطيني             "يؤجج الصراع مع الفلسطينيين   

كما ان اعتماد اتفـاق مـع دمـشق علـى           . "قد تحضهم على انتفاضة جديدة    "ويشكل صفعة للفلسطينيين    
مبدأ ذاته الذي ترفضه    قد يحبط أي أمل بإنجاز اتفاق مع الفلسطينيين ال يعتمد ال          ،  67االنسحاب الى حدود    

 بل قد يفاقمها فـي ظـل تنـامي          "مشكلة لبنان "الى ذلك، لن يحل السالم مع سورية        . غالبية اإلسرائيليين 
وخلص الكاتب الى ان سالما مع سورية لن يساهم في تسوية        . النفوذ االيراني في هذا البلد عبر حزب اهللا       
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. "ال يعتبر حل القضية الفلسطينية مفتاحا لتسوية كهـذه        الذي ال يز  "العالقات بين إسرائيل والعالم العربي      
  ."الذي يرى القضية الفلسطينية لب الصراع في الشرق األوسط"كذلك بالنسبة الى المجتمع الدولي 

إذ ليست هناك مصلحة للواليات المتحدة اآلن في        . أما السبب الثاني، برأي ايالند، فهو الموقف األميركي       
لى اتفاق، لكنه يعتبر هذا الموقف ثانوي التأثير على القرار اإلسرائيلي الذي لو             توصل إسرائيل وسورية إ   

أراد صناعه فعال استئناف المفاوضات مع دمشق على أنه مصلحة إسرائيلية لبذلوا جهودا إلقناع واشنطن               
ظام في  والسبب الثالث لعدم جدوى اتفاق سالم فيتمثل، في رأي أيالند، في عدم ضمان استقرار الن               .بذلك

ومن غير المؤكـد    . احتمال قلب النظام ما سيعني مباشرة سيطرة اإلخوان المسلمين على الحكم          "دمشق و   
  ."ان يحترم هؤالء اتفاق سالم مع إسرائيل

اذ ان أي اتفاق أمني لـن يكـون فـي           . والسبب الرابع، وهو األهم برأي ايالند، يتعلق بالمسألة األمنية        
الن الى سورية ستكون خطراً على أمن إسرائيل وتقرب مدى الـصواريخ            وإعادة الجو . مصلحة إسرائيل 

فضالً عن ان سورية قد توطّن في قرى الجوالن جنـودا بـزي مـدني               "السورية من المدن اإلسرائيلية،     
فتصبح هذه القرى معاقل عسكرية أمامية على غرار بنت جبيل في لبنان تكون في مقدم القوات السورية                 

تشكيل تهديد  "اما بقاء الجيش اإلسرائيلي في الجوالن فيتيح        . "ب بين إسرائيل وسورية   في حال اندلعت حر   
.  مثل وصول قواتها العسكرية إلى العاصمة السورية بأسرع وقت ممكـن           "فوري على النظام في دمشق    
.. .التي يدركها السوريون جيدا ال تزال تشكل عامل ردع ناجع منذ سنوات           «ويرى ايالند ان هذه الحقيقة      

  ."فقد يغري سورية بمهاجمة إسرائيل) االنسحاب من الجوالن(أما تغيير هذا الواقع العسكري 
والسبب الخامس واألخير الذي يراه أيالند تأكيدا آخر على عدم جدوى السالم مع سورية يتطـرق إلـى                  

 أيالند بتأكيـد  ويختم.  او المزاج اإلسرائيلي الذي بات يرى في الجوالن جزءاً من إسرائيل     "روح الشعب "
 ألنه مبدأ خـاطئ برأيـه       "مقابل السالم ) 1967المحتلة العام   (االنسحاب من كل األراضي     "رفضه مبدأ   

  .أوجده العرب وال ينبغي على إسرائيل القبول به
  21/3/2007الحياة 

  
  إلعادة الجنديين األسيرين إسرائيل تبذل جهوداً سرية .39

 امس، ان إسرائيل تبذل جهـوداً سـرية إلعـادة الجنـديين             أعلن وزير البيئة اإلسرائيلي جدعون عزرا     
وقال عزرا خالل ندوة في مدينة اشدود، ان اسرائيل ال تألو جهداً في سـبيل                ،"حزب اهللا "األسيرين لدى   

لم يوفر  " حزب اهللا "واشار الى أن    . اعادة الجنديين وانه من المستحسن أن تبقى هذه الجهود طي الكتمان          
ـ       أي معلومات أو تلم    كذلك، دعـت    ".المثير للغضب "يحات بشأن حالهما الصحية، واصفا هذا التصرف ب

امس، حكومتها إلى الشروع في الحوار مع سوريا ولبنـان           وزيرة التربية والتعليم اإلسرائيلية يولي تمير     
الستيضاح مصير الجنديين األسيرين، وقالت انه على الحكومة االسرائيلية ان تبـذل قـصارى جهـدها                

  .دتهماإلعا
  21/3/2007المستقبل 

  
  "الجدار الطيب"االسرائيليون باشروا تأهيل موقع على مسافة قريبة من  .40

فبعد البدء بصيانة الموقع الذي     . يواصل االسرائيليون اعادة تأهيل المواقع الحدودية المحاذية لبلدة كفركال        
ـ    متر فوق تلة مرتفعة عليهـا       400، انتقلوا امس الى موقع آخر على مسافة         "الجدار الطيب "كان يعرف ب

وشوهد نحو عشرة جنود يزيلون أكياس الرمل التي كانت موضوعة على سطح الموقع              .دشم وتحصينات 
ولـيس بعيـدا مـن       .استعدادا لتأهيله، اضافة الى ازالة االعشاب وبناء ساتر ترابي نصف دائري حوله           

 صيانة السياج الجديد الذي أحدث قبل مدة على         الموقع المذكور، يتابع عدد من العمال االسرائيليين أعمال       
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طول الحدود في شكل مواز للسياج الحدودي الرئيسي الذي يعرف بالخط األزرق، ويحد بذلك الطريـق                
  .الحدودية التي تسلكها الدوريات االسرائيلية من ناحية البساتين االسرائيلية

  21/3/2007النهار 
  

 نال مناص من مواجهة إيرا: موشيه يعلون .41
 من مواجهة مع النظام اإليراني، "ال مناص"رأى رئيس األركان اإلسرائيلي السابق، موشيه يعلون، أنه 

واتهم يعلون، العالم الغربي بالخنوع ألنه يمتنع عن  .وأن مسألة من انتصر في حرب لبنان لم تحسم بعد
إن هذا األمر لألسف سيقّرب ": وأضاف. "أعلنت حرباً على الغرب وثقافته وتأثيره"مواجهة إيران التي 
 اإليراني، مشدداً على أن "الوكيل"وأشار إلى أن إسرائيل قاتلت في الحرب األخيرة . "المواجهة العسكرية

ورأى يعلون أن الحرب في لبنان أضعفت صورة الردع اإلسرائيلي،  ."االنتصار في لبنان ما زال أمامنا"
ع جداً خالل القتال، الذي نشأ على ما يبدو عن نجاحات األيام نتيجة لخلق سقف توقعات مرتف"معتبراً ذلك 

 "أهداف أكثر تواضعاً"وقال إن سقف التوقعات هذا لم يكن ممكناً، وكان ينبغي تحديد . "األولى من الحرب
 .للحرب، مثل إضعاف حزب اهللا في الساحة اللبنانية الداخلية

  21/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  ! أكبر دولة إرهابية في العالمإيران : آفي ديختر .42
، إن  )شـاباك (قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، آفي ديختر، الذي أشغل سابقًا منصب رئيس جهـاز               

ومع . إيران تعتبر الدولة اإلرهابية األكبر في العالم، وهي تخلق وضعا جديدا في منطقة الشرق األوسط              
 بل سـتقوم    ، الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس      أن ديختر أكّد أن إسرائيل لن تزيل أو توقف        

الفرصة في التوصل   "، إال أنه أشار إلى أّن       "ألن إسرائيل لن تنزف من أجله     "بزيادة وتصعيد هذا الضغط     
إلى اتفاق سالم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أقوى من فرصة الشروع في جولة أخرى من العنف مع                 

  ".ن نعتزم التصرف على هذا النحوالسلطة الفلسطينية، ونح
   21/3/2007المشهد االسرائيلي 

  
  في طريقها الى النهاية  وهيالنعترف باسرائيل  :رئيس حركة ناطوري كارتا .43

 االبن األكبر للحاخام موشى هيرش األب -قال الحاخام إسرائيل هيرش :  جمال جمال-القدس المحتلة 
نحن ، الصهيونية الى زوال في المرحلة القربية القادمة) رائيلاس(دولة :" الروحي لحركة ناطوري كارتا

نحن على قناعة ان دولة الكيان الصهيوني ستتوقف وتزول ، نستشرف المستقبل وفق ايديولوجيتنا وايماننا
لدينا عالمات ونبؤات تظهراقتراب هذه :"وتابع يقول  .عن الوجود وتختفي في غضون سنوات قليلة

هناك سنوات كثيرة ، كل الدالئل تقول ان ما سيحدث سيكون افظع مما هو مكتوب في النهاية ، لن تكون 
يوجد لدينا مئات اآلالف من اليهود المؤيدين لهذه الفكرة في البالد وحول " :وتابع يقول .النبؤآت ايضا

ن وأكد الحاخام هيرش ا .العالم، وهم معارضون للصهيونية وخطرها على المؤمنين بتعاليم التوراة
الصهاينه غير مستعدين للتنازل عن احتالل األراضي الفلسطينية، مستندين الى الدعم المطلق من اإلدارة 

والحل ...  الصهيوني -األمريكية، ونحن ال نرى ان هذا الدعم األعمى سيؤدي الى حل للنزاع العربي 
هود المتدينين الذين ورداً على سؤال حول الفرق بينهم وبين الي. الوحيد هو بمعارضة الصهيونية

الجمهور المتدين في الديار المقدسة :" يستوطنون القدس والضفة الغربية المحتلة، قال هيرش بغضب 
) الحرديم ( قسمان، ورغم انهما معاديان للصهيونية، إال ان هناك قسما مهما من المتدينين اليهود 

لدينية اليهودية المعارضة للصهيونية ، اما يعتقدون انه يجب العمل من الداخل من اجل تحقيق المعايير ا
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نحن نعتبر انفسنا ... نحن فال نؤمن انه يمكن العمل من خالل دولة االحتالل الصهيونية، وهذا هو الفرق 
 .فلسطينيين يهود يجب ان نعيش ضمن الدولة الفلسطينية المستقلة

هناك فرق شاسع بيننا وبين : وشدد على ضرورة التفريق ما بين اليهود المتدينين والمستوطنين
المستوطنين، المستوطنون ال يمتون لليهودية باية صلة حتى لو شاهدتهم يلبسون المالبس السوداء 

..... ان ما تراه هومجرد قناع ليس إال ... المشابهة لمالبسنا، ويعتمرون غطاء الرأس كما نفعل 
نحن ال : وقال .ونية في الديار المقدسة ال يمكن ان يؤيد قيام سلطة صهي- كيهودي متدين -اليهودي 

نؤمن بحل الدولتين كما تروج الواليات المتحدة والكيان الصهيوني ، نريد ان نعيش كما كنا في الماضي 
وكل من ال يروق له هذا األمر فليذهب ويبحث له عن مكان اخر في ... مع الفلسطينيين في دولة فلسطين

نحن ضد المجازر التي ارتكبت " :وقال  يتطلعون الينا وكأننا خونة،ان الصهاينة" :قال و.العالم الواسع
  .بحق الشعب الفلسطيني والتي على اثرها قامت دولة االحتالل الصهيوني

  21/3/2007 الدستور
  

  عام في اسرائيلالضراب  اإلالحكومة االسرائيلية تسعى المر قضائي اليقاف .44
مة العمالية في البالد يوم الثالثاء لتصدر أمر ايقاف لتجنـب           قدمت الحكومة االسرائيلية التماسا الى المحك     

) الهـستدروت (وقال اوفير ايني رئيس      ).الهستدروت(اضراب عام مفتوح دعا اليه اتحاد نقابات العمال         
وقـال ان االضـراب     ." اننا مصممون على أن تدفع أجور جميع الموظفين        ،سيبدأ اضراب عام االربعاء   "

ويمثـل الهـستدروت     . دفع أجور ومعاشات موظفين في بعض المجالس البلدية        هدفه االحتجاج على عدم   
وقال وزير المالية االسرائيلي ابراهام هيرشـسون فـي مـؤتمر           .مئات االالف من موظفي القطاع العام     

ومن ثم فانني ال أجد     "واضاف قوله    .صحفي ان العمال سيحصلون على اجورهم في االسبوعين القادمين        
  ."االقتصاد بالشللداعيا الصابة 

  21/3/2007رويترز 
  

 طائرات اسرائيلية دون طيار تحلق في أجواء العراق وأفغانستان .45
 االسرائيلية للصناعات الدفاعية االلكترونية ان نماذج "البين سيستمز"اعلنت شركة : جوزيف حرب

مع المعلومات صغيرة من طائراتها التي تعمل دون طيار ويستطيع جندي واحد حملها تقوم حاليا بج
واوضح البيان الصادر عن  .االستخباراتية لصالح القوات االمريكية في كل من العراق وافغانستان

 قادرة على تغطية منطقة قطرها ستة اميال "سكاي الرك"ان الطائرة الصغيرة المعروفة باسم ، الشركة
  . اقدام8حيها الى  اقدام فيما يصل مدى جنا7في الليل او النهار وان طولها اليزيد على 

  21/3/2007عكاظ 
  

   حول الحفريات فنية بحتة القدسفيتركي الفريق مهمة ال :علي جوني .46
 زيارة للقدس   أمس تبدأالتي  نائب رئيس بعثة الخبراء االتراك      أكد  : 20/3/2007 رويترز   ذكرت وكالة 

ـ     ،  لمعاينة أعمال الحفر االسرائيلية قرب الحرم الشريف       سؤولين بهيئـة اآلثـار     ان الفريق سيلتقي مع م
ـ              ،  االسرائيلية  .يكما سيلتقي أيضا مع مسؤولين من هيئة الوقف االسالمي التي تشرف على الحرم القدس

تقريرا ، وأشار إلى أن        أن الزيارة فنية بحتة وينبغي أال ينظر اليها على أنها ذات طبيعة سياسية             وضحوأ
  . الى تركياة الفريقالردوغان بعد عودسيرفع 
مفتي القدس وعدد من رجال أن :  عمان مراسلها من كمال زكارنة عن21/3/2007  الدستوروأضافت

 غدا الخميس مع الوفد ونيلتقسالدين والمسؤولين في دائرة االوقاف االسالمية وفي المسجد االقصى 
لموقف مفتي على ثبات ووضوح االواكد  .ح كافة التفاصيل المتعلقة بالحفريات االسرائيليةيوضلتالتركي 
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 ولكونها ،الفلسطيني من الممارسات االسرائيلية الداعي الى وقف الحفريات فورا لما تلحقه من اضرار
 .غير قانونية وغير شرعية

 
   إلنشاء لجنة دائمة لحماية القدس يبادرمركز الثقافة الفلسطينية في موسكو  .47

مبادرة إلنشاء لجنة دائمـة فـي       أعلن رئيس مركز الثقافة الفلسطينية في موسكو، اليوم، طرح          : موسكو
هدف التصدي ألعمال التنقيب االستفزازية التي تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل              ، ب روسيا لحماية القدس  

ومن المتوقَّع أن يشاِرك في عمل اللجنة ممثِّلو المنظَّمات االجتماعية ورجال دين             .المدينةاإلسرائيلية في   
يـدعم مركـز    كما .ّم بمصير المقدسات في هذه المدينة المقدسةمن مختلف الطوائف، وكذلك كل من يهت    

 إسالمي في فلسطين لدعم وحماية األماكن الدينية فـي          - فكرة إنشاء صندوق مسيحي      ،الثقافة الفلسطينية 
  .القدس

  21/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  الشريف  وثيقة تاريخية تحرم دخول اليهود إلى باحات الحرم القدسي  .48
أكدت وثيقة تاريخية، عثر عليها في سجالت المحاكم الشرعية في القـدس، علـى   :  دعاس ذياب -جنين  

. وقـال د   .حرمة دخول اليهود إلى باحات المسجد األقصى، وذلك على مدى العصور اإلسالمية الطويلة            
الت الغنيـة بالمعلومـات،     ن هذه الوثائق والسج   أإبراهيم ربايعة، الباحث في التاريخ اإلسالمي الحديث،        

  .ضرورية وأساسية لمواجهة التحديات والهجمات المسعورة التي تتعرض لها مدينة القدس
  20/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

 
   وسائل إعالم أجنبية تهدد بمقاطعة األراضي الفلسطينية:نعيم الطوباسي .49

 أمـس   وا قطاع غزة بدأ   يصحافيأن   :غزةمن    مراسلها  حامد جاد   عن 21/3/2007 الغد األردنية    نشرت
 أن وسائل اإلعـالم األجنبيـة       الفلسطينيينتنفيذ اضراب عن العمل لمدة يوم، فيما أعلن نقيب الصحفيين           

 احمد بحـر،  ناشد  من جهته   و .ذا لم يتم اإلفراج عن الصحافي البريطاني      إستقاطع األراضي الفلسطينية،    
الداخلية القيام بواجبهم، إزاء حماية الصحافيين وضمان عدم تكرار          والحكومة ووزارة    الفلسطينيالرئيس  

 .عمليات االختطاف
لـم  أن نقيب الـصحافيين     : رام اهللا مراسلها من   نائل موسى    عن   21/3/2007 الحياة الجديدة    وأضافت

يستبعد امكانية توجه النقابة الى القضاء الجبار الحكومة واالجهزة األمنية على التحرك الفاعل لمالحقـة               
 عن سر االقـدام   في هذا السياقوتساءل .الجناة وكشفهم وتقديمهم للعدالة، ومنع أي محاولة للتستر عليهم       

ر وبعد توقيـع فـصائل وقـوى    على جريمة الخطف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة تستعد لترى النو       
 .وشخصيات ميثاق شرف يحرم مثل هذه االعتداءات

  
   غزةقطاع  لالعتداءات على المؤسسات الدولية العاملة فيمظاهرات رافضة .50

ألونروا في غزة، امس، عن رفـضهم       ل أعرب المشاركون في تظاهرة احتجاجية أمام المقر الرئيس          :وفا
قطاع، والتي باتت تهدد اسـتمرارها فـي تقـديم          اللية العاملة في    لالعتداءات التي تطال المؤسسات الدو    

  .الخدمات للشعب الفلسطيني
  21/3/2007الحياة الجديدة 
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   وتعتقل إثنين منهم جنوب غزة فلسطينيا صيادا50ً تحتجز اسرائيليةزوارق  .51
ء عشرات القـوارب     احتجزت فجر الثالثا   اإلسرائيليةأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن الزوارق الحربية        

وأوضحت أن جنود االحتالل قاموا      .الفلسطينية قبالة سواحل مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة         
اسـتنكرت نقابـة    من جهتها   و. هم اعتقال اثنين من   وتم صياداً كانوا يعملون على متنها،       50 معبالتحقيق  

له الصيادين يأتي ضمن حالة الحصار      الصياديين هذا اإلجراء، وأكدت أن العدوان اليومي الذي يتعرض          
  .شعب الفلسطيني األعزلالالتي يتعرض لها 

20/3/2007 48عرب  
 

   الغربية فلسطينيا في الضفة20استشهاد فلسطيني في نابلس واعتقال  .52
استشهد صباح اليوم شاب من كتائب شهداء األقصى برصاص جنود االحتالل في مخيم عسكر بالقرب 

 فيما أعلنت قوات ،شبان المقاومة للتوغل اإلسرائيلي في مدينة نابلس ومخيماتهامن نابلس، أثناء تصدي 
  . فلسطينيا في الضفة الغربية20االحتالل عن اعتقال 

21/3/2007 48عرب  
 

  اعتصام لذوي األسرى أمام الصليب األحمر في طولكرم .53
 اعتـصام أمـام مقـر        فـي   الفلسطينيين  شارك العديد من ذوي وأهالي األسرى      : مراد ياسين  -طولكرم  

الصليب األحمر الدولي في طولكرم احتجاجا على تردي أوضاع األسرى واألسـيرات داخـل سـجون                
 حيث تقـوم إدارة     ، وفرض غرامات مالية بحقهم ألتفه االسباب      هماالحتالل نتيجة عدم وصول الكانتينا ل     

سرى فقط األمر الذي أثار     ولوحظ اقتصار االعتصام على ذوي وأهالي األ      . السجن بخصمها من الكانتينا   
  .غضبهم معبرين عن استيائهم من عدم تفاعل المجتمع المحلي مع قضية أبنائهم

21/3/2007الحياة الجديدة   
 

   في جنينانتخابات مجلس طلبة الجامعة األمريكيةمقعدا في  17بـفتح تفوز  .54
 في الجامعـة    لس الطلبة  مقعد في انتخابات مج    17أعلن عن فوز كتلة شهداء األقصى بـ        : رامي دعيبس 

 وثالثة مقاعد   ، مقاعد 9في حين حصلت الكتلة اإلسالمية على       . مقعدا 33االميركية في جنين، من أصل      
 كتلـة الطالـب     وحـصلت . لكل من كتلة أبو علي مصطفى وكتلة الوفاء الذراع الطالبي لحركة الجهاد           

مقراطية وكتلة االتحـاد الـذراع الطالبـي        التقدمية وهي تحالف لكتلة الوحدة الذراع الطالبي للجبهة الدي        
  . على مقعد واحدلحزب الشعب

20/3/2007 48عرب  
 

  أمهات فلسطين يمارسن أدوارا مزدوجة جراء االحتالل والفوضى األمنية: تحقيق .55
معركـة   تحتفل المرأة الفلسطينية مع نساء العالم بعيد األم والذي يتزامن مع يـوم               :نفوذ البكري  -غزة  

 إال أنه يفتح جرحا لمن فقـد        ،لكن هذا العيد رغم أهميته     .ي جسدت عنوان البطولة الفلسطينية    الكرامة الت 
ورغم كافة األسباب والمسببات فإن حياة المرأة        . جراء االحتالل أو االقتتال    ،األم واالمومة بكافة معانيها   

الحياة الكريمة لهم بعد أن     تتطلب القيام بأدوار مزدوجة ومضاعفة لإلشراف على أبنائها وتربيتهم وتأمين           
ووفقا لإلحصائيات الرسمية واألحداث اليومية فـإن        .كان هذا الدور يشارك فيه األسرى بالنصيب األكبر       

الممارسات االحتاللية والفوضى األمنية أدت الى فقدان العديد من النساء ألزواجهن وأبنـائهن أو فقـدان                
فهوم األدوار العائلية للقيام بدور مضاعف وهام في الحياة         األبناء ألمهاتهم ما أدى الى تغير واضح في م        

وإذا كانت األوضاع االقتصادية القاسية أدت الى غياب العديد من المظاهر االجتماعيـة إال أن                .األسرية
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الممارسات االحتاللية والفوضى األمنية كانت أشد تأثيرا على واقع المرأة خاصة خالل السنة الماضـية               
 فيما ال تزال عشرات النساء يقبعن في سـجون          ،عشرات الضحايا من النساء جراء ذلك     حيث تم تسجيل    

االحتالل في ظروف بالغة الصعوبة، ويحرمن من أبسط حقوقهن فـي األمومـة والرعايـة األسـرية                 
 كما حرم العديد من األطفال من االحتياجات الضرورية التي ال يتم توفيرها إال عبر األمهـات                 .ألطفالهن
  . مباشرةبصورة

21/3/2007الحياة الجديدة   
 

  جوارب فلسطينية لمواجهة آالم الحواجز اإلسرائيلية  .56
 ابتكرت فلسطينية من جنين في الضفة الغربية، بعد ثالث سنوات من العمل الحثيث، جوارب               :يو بي أي  

إلـى  خاصة لتخفيف آالم أقدام النساء، وخصوصاً الحوامل، والمسنين الفلـسطينيين الـذين يـضطرون               
  .االنتظار طويالً عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية

21/3/2007السفير   
  

 العاهل األردني يدعو المجتمع الدولي إلى تبني المبادرة العربية للسالم .57
اكد وزير الخارجية االردني عبداالله الخطيب ان زيارة االمين العام للجامعة العربية عمرو : عمان

نأمل ان تساهم في تعزيز العمل "ضير للقمة العربية القادمة التي موسى لالردن تأتي في اطار التح
وعبر الخطيب عن االمل بأن تكون هذه القمة ناجحة وعالمة فارقة في العمل العربي ". العربي المشترك

ان المنطقة العربية تواجه ظروفا بالغة التعقيد والصعوبة تستدعي زيادة القدرة :" واضاف. المشترك
لنا العربية لتكوين الموقف العربي وااللتفاف حوله وتنفيذ كل ما من شأنه ان يساهم في الجماعية لدو

، امس، المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الواليات المتحدة هل االردنيودعا العا". حماية المصالح العربية
 المستقلة وتحقيق واالتحاد األوروبي إلى تبني المبادرة العربية للسالم كأساس إلقامة الدولة الفلسطينية

موسى، إن المبادرة جاءت لتبدي نوايا عمرو وقال خالل لقائه مع . السالم العادل والشامل في المنطقة
 إلى أن القمة العربية تعد المكان األنسب لتحقيق توافق عبد اهللا الثانيوأشار . العرب الحقيقية في السالم

ل سط بالمستقبل القريب، الفتاً إلى أهمية إعادة تفعيعربي حيال سبل تحريك عملية السالم في الشرق األو
  .مبادرة السالم العربية

  21/3/2007األيام الفلسطينية 
  

  ردناألعيان والحكومة بارتكاب جريمة ضد وزير أردني يتهم مجلس األ .58
في تصعيد الفت في مشروع قانون األحزاب السياسية، أتهم وزير التنمية  :خليل رضوان -عمان

 تمثلت بإقرارهم لحكومة بارتكاب جريمة ضد األردناألردني محمد العوران مجلس األعيان واالسياسية 
، خالفا لما نص 500 عضوا إلى 50قانون األحزاب السياسية رفعوا بموجبه عدد مؤسسي الحزب من 

ووسط حالة من ذهول الحكومة، .  عضوا250عليه المشروع الذي تقدمت الحكومة والذي نص على 
يس األعيان زيد الرفاعي لمداخلة الوزير وقرر شطبها من محضر الجلسة، التي عقدت تصدى رئ

  .الثالثاء، وأقر بها قانون األحزاب إلى جانب قوانين البلديات والمطبوعات والنشر
  21/3/2007المستقبل 

 
  س النوابإسالميو األردن يعلقون مشاركتهم في مجل .59

 اإلسالمي وكتلته النيابية، تعليق حضور نواب الحزب لما قرر حزب جبهة العمل: لقمان اسكندر -عمان
تبقى من جلسات المجلس النيابي الرابع عشر، إال أن التأكيدات تشير إلى دعوة مجلس النواب لعقد دورة 
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وأفاد بيان صحافي صدر عقب اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي للحزب وكتلة الحزب النيابية، . استثنائية
أتي استكماالً لمقاطعة النواب لجلستي المجلس السابقتين احتجاجاً على إصرار رئيس بأن هذه الخطوة ت

 نائباً تطالب 25المجلس على تجاوز النظام الداخلي للمجلس بعدم السماح بمناقشة مذكرة تقدم بها سابقا 
  .بإدراج قضية عضوية نائبي الحزب محمد أبوفارس وعلي أبوالسكر على جدول أعمال مجلس النواب

   21/3/2007البيان اإلماراتية 
  

  على السنيورة اتهم األكثرية بنسف الحوار وحمل :بري .60
 نائباً يمثلون مختلف    44أن  : -بيروت مراسلتها من     تمام حمدان   عن 21/3/2007 الشرق األوسط    نشرت

 الى مقر البرلمان في وسط بيروت، يتقدمهم وليد جنبالط، كما حـضر سـتة               وا آذار توجه  14كتل قوى   
 النيـابي هـو      المجلس  أن هذه الخطوة هي للتأكيد على أن        جنبالط حيث أكد .  نواب من قوى المعارضة   

 وان ال تكـون     ،دعا بري للحضور الى المجلـس     في حين أنه    .  يكون الحوار مجدياً   حيث المكان الوحيد 
 ر انه أعتبسعد الحريري على حواره مع بري،       في سياق شكره ل   و. هناك دول تملي عليه خطف المجلس     

أعتبر قـدوم   وفي اشارة الى فريق المعارضة،       .حتى اللحظة يبدو ان هذا الحوار لم يعط النتيجة االساس         
 مروان حمـادة  كما اكد   . المعارضة إلى البرلمان كان كفيال أن يكون بادرة حسن نية وفرصة للمصارحة           

عي الخيرة التي يقـوم بهـا        اعطت الدعم الكامل لكل المسا     في هذا التحرك   ان الكتل الموجودة     من جهته 
بأن هناك مؤسـسة ال يجـوز ان تبقـى          وأوضح أن المجيء إلى المجلس هو للتذكير        . بري والحريري 

ان مجلـس النـواب لـيس       اكدوا فيها   في المقابل، كانت تصريحات لعدد من نواب المعارضة،          .معطلة
إال أنهم  .  والمواد الدستورية   بري حريص على اتباع كل االجراءات       كما أكدوا أن     .مخطوفاً كما يدعون  

 يعني اصراراً وامعاناً في تعطيل كل المبادرات والحلول والحوار الجـاري             األكثرية ان تصرف أعتبروا  
  .في البالد
 انه لن يعقد جلسة لمجلس النواب قبل ان تكـون الحكومـة              بري ديأكت: 21/3/2007 المستقبل   وأضافت

اب هو مخطط ادى الى توجيه ضربة للحوار القائم، لكنه أكد           مكتملة، واعتبر ان ما حصل في مجلس النو       
مـصّر علـى    أنه  في الوقت نفسه أن ما حصل لن يؤدي الى وقف هذه الحوارات مع سعد الحريري، و               

واتهم االكثرية بنسف الحوار وحمل على       .الحوار مع كافة االطراف للتوصل الى التسوية درءا الى الفتنة         
لى أنه قد يدعو المجلس الى جلسة خالل العقد العادي الثاني لهذه الـسنة، اال               الحكومة ورئيسها، مشيرا ا   

 المشروع الذي كتبه     من جهة أخرى   تال و .انها لن تكون جلسة تشريعية، النه ال يعترف بشرعية الحكومة         
  : حيث جاء فيه

  .ال بد من تأمين المحكمة الدولية كي يزول هذا الخطر: اوال
ــ  19    ن هناك امانة بعدم االستقالة، وهذا ما يجب تأمينه ايضا وعندئٍذ نضع             ال بد من ان تكو    : ثانيا
11.  

  : ضرورة التأكيد على ما يأتي
موافقة المعارضة على مشروع المحكمة ذات الطابع لدولي ومناقشة هذا المشروع بكـل ايجابيـة               : اوال

  كيف؟. توصال القراره
، وكل واحد يضع فريقـا قانونيـا اذا اراد يـدرس    معارضة2 مواالة و2أ ـ لجنة من اربعة اشخاص،  

المشروعين، مشروع المحكمة ومشروع الحكومة، انما تبدأ بدراسة مشروع المحكمة حتى االتفاق عليـه              
  .وعند الفراغ منه توقع عليه

ب ـ اللجنة نفسها تنتقل بعد الفراغ من المحكمة الى توزيع الحقائب في الوزارة، وتوقع على مـشروع   
  . ةالحكوم
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ج ـ يرفع المشروعان من اللجنة الى المدعوين في المملكة العربية السعودية ألخذ تواقيعهم جميعا على  
المحكمة والحكومة، والمدعوون هم االشخاص نفسهم والقيادات المدعوين في الحوار والذين هم مدعوون             

وهـؤالء يرفعـون    . لتـشاور  وهذا يعني حرفيا جميع الذين كانوا في الحوار او في ا           .في لجنة التشاور  
مشروع القانون ويتم توقيعه برعاية خادم الحرمين في حفل علني ويتم التوقيع على المشروعين، كـي ال         

فيتم التوقيع على المحكمة وكذلك على الحكومة، ويعلن        " كان دكان او كالم   : "يستطيع احد فيما بعد القول    
  .عاصمةعندئٍذ وفورا انتهاء االعتصام القائم في وسط ال

ـ العودة الى بيروت، ويعرض مشروع المحكمة بصيغته الجديدة بعد العودة الى بيروت على الحكومة                د
ـ                  هـم   14الموسعة، وطبعا بعد الغاء النشر القديم والموافقة عليه من دون اي مناقشة، باعتبـار ان الـ

 .كون اصبح مشاركا فيها   الشخصيات المؤلفة منهم الحكومة بعد توسيعها بحيث ان الرئيس ميشال عون ي           
اذن الحكومة تجتمع وتوافق ويحضر رئيس الجمهورية االجتماع، ورئيس الجمهورية يوقع ألنه عنـدما              

وإرسال المشروع فـورا حـين      . يكون هناك اجماع لبناني فأنا على يقين ان الرئيس لحود لن يقف ضده            
لفور الى المجلس النيابي مـن دون ان         من الدستور، فيرسل على ا     54يصبح قانونيا وشرعيا وفقا للمادة      

كذلك في هذه االثنـاء     . ننسى ان مراسيم الوزراء الجدد في هذه االثناء يكون قد وقّعها رئيس الجمهورية            
يتم ارسالها الى رئيس الجمهورية لتوقيعها ومن ثم يرسلها الى المجلس النيـابي، وهنـا يـدعو رئـيس                   

ووفقا لنص النظام الداخلي لمجلس النـواب يحـق لـرئيس           المجلس الى جلسة من دون المرور باللجان        
وهنا لتوفير الوقت بدال من ان يمر في اللجـان،          . المجلس ان يطرح موضوع على الهيئة العامة مباشرة       

  .وذلك لتعجيل القانون المطروح
س وـ يحال القانون بعد توقيعه من رئيس مجلس النواب على رئيس الحكومة لتوقيعه ومن ثم يوقعه رئي                

   ".الجمهورية ويعطي االمر بنشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك يرسل الى االمم المتحدة
 للمعارضة وذلك وفق 11 للمواالة و19ثانيا ـ موافقة المواالة على تشكيل حكومة وحدة وطنية موزعة  

  :اآلتي
  .أ ـ ضمان المملكة العربية السعودية هذا الحق

عارضة بعدم استقالة وزرائهما او غيابهما من الحكومـة بمـا يـؤدي    ب ـ تعهد الطرفين المواالة والم 
  . العتبارها مستقيلة او معطلة

 أيد االنتخابات على اسـاس النـسبية        ، في حين أنه   قانون القضاء ل هفضر فأكد،  االنتخابأما حول قانون    
 مـع سـعد     تفـاق وأشار إلى أنه تم اال    . على الرغم من كبر حجم المحافظات وحتى في الدائرة الواحدة         

على استعمال مشروع القانون الذي كانت وضعته لجنة فؤاد بطرس كأساس يتم تحويلـه مـن                الحريري  
 القصد  أشار إلى أن   و ، ليس بالضرورة االخذ به بشكل كامل      ، الفتا إلى أنه   الحكومة على المجلس النيابي   

  .من ذلك كان فكرة التعجيل في وضع قانون جديد لالنتخاب
كنـا  : تعليقا على المؤتمر الصحافي لبـري     قال  أن الرئيس عمر كرامي     : 21/3/2007السفير  وذكرت  

رئيس المجلس هذه البحصة، اما وقد اصبحت كل الحقائق في متناول الرأي            " يبق" يوما ان    15ننتظر منذ   
ن العام، فإننا نأمل ان يعرف اللبنانيون او من يريد ان يعرف منهم حقيقة من يعطل الحلول ومن يريـد ا                   

لذلك، كنت منذ البداية غير متفائل بالحل الن فريقا من اللبنانيين يعتبر انه خاسر فـي                . يستأثر بحكم البلد  
اي حل متوازن ويصّعد ليعقد االمور بشكل يحمي مصالحه ومواقعه في االستئثار بالحكم تمهيدا لتنفيـذ                

في ضوء المعطيات التـي     "رعد انه   وقال النائب محمد    . المشروع االميركي االكبر للمنطقة وهو التقسيم     
كشفها للرأي العام الرئيس نبيه بري امس، أعتقد ان اللبنانيين الحريصين على االستقرار والسلم األهلـي                
والوفاق الوطني، باتوا يعرفون تماما الجهات المتضررة من انجاز هذه التسوية الوفاقية التي تعمل دائمـا              

ن جهة، ولحسابات التزاماتهم الخارجية من جهة أخرى، وصـار          على تعطيلها لحسابات خاصة وفئوية م     
مفهوما ان الخالف الجوهري يكمن في رفض جهات من المواالة مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية، ولـيس                
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حول المحكمة ذات الطابع الدولي الموصلة الى كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الـشهيد رفيـق                 
 ان يكون لدى الرئيس بـري القلـق          فقد استغرب من جهته    وزير ميشال فرعون  الأما  ". الحريري ورفاقه 

والتشنج حول خطوة نواب االكثرية في المجلس امس، معتبرا ان االكثرية ابدت من خـالل الممارسـة                 
داخل وخارج مجلسي النواب والوزراء تمسكها باالجماع، في وقت ابتعدت المعارضة فـي كثيـر مـن                 

وأبدى امله ان يكون الحوار المجدي هو المساعد فـي          . ديموقراطية والدستورية المحطات عن االصول ال   
ورأى رئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية علي الشيخ عّمار، انـه           . اعادة تفعيل عمل المؤسسات   

برغم التصعيد والتصعيد المقابل بين المواالة والمعارضة منذ صباح امس، فإن ثمة امكانية كبيـرة مـا                 
واعتبر النائب سمير فرنجيـة أن   .  قائمة في سبيل التوصل الى حل للمشكالت التي يعاني منها البلد           زالت

فاألسد قال ان ال عالقة لنا بالمحكمة اما        . كالم بري يتقاطع بطريقة او بأخرى مع كالم الرئيس السوري         "
فكل المشكلة تتمحـور    . االرئيس بري فيشير الى اننا متفقون حول هذا الموضوع وهذا الكالم ليس حقيقي            

ان بري حاول، كما فعل آخرون، االلتفاف على المشكلة المذهبية الممتـدة مـن              "واعتبر  ". حول المحكمة 
مارس كما لو ان    /  آذار 14لذا حّيد سعد الحريري وصّوب على من تبقى من قوى           . بيروت الى اندونيسيا  

  ".الحريري ليس جزءا اساسيا من هذه القوى
  

   شباط تتعامل مع العدو الصهيوني 14ض القوى في بع: يكنفتحي  .61
رئيس جبهة العمـل االسـالمي      ، قال   تعليق على اعتداءي المنية وبرالياس    للمؤتمر صحافي امس    خالل  

ان جبهة العمل االسالمي في لبنان، كواحد من اركان المعارضة، وقبل ان تطرح هواجـسها               : فتحي يكن 
 ما جرى ويجري، باتت ال تستطيع اال ان ترسم عالمات استفهام            على شركائها وحلفائها وتسمع رأيهم في     

حول بعض قوى الرابع عشر من شباط، وتصنفها كطرف متعامل مع العدو الصهيوني، ومتـآمر لـيس                 
  . على قوى المعارضة فحسب، بل على لبنان واستقالله ووحدته وأمنه وسيادته

  21/3/2007السفير 
  

  فتح االسالمين من موقوفيدعي على اللبناني القضاء  .62
 13ادعى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس على          : بيروتمن   21/3/2007الحياة  اوردت  

شخصا ينتمون الى فتح االسالم بينهم اربعة موقوفين وذلك بتهمة ارتكاب اعمال ارهابية وجنايات علـى                
  . باالسلحة الحربية وحيازتهاالناس واالموال بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها واالتجار

أحال النائب العام التمييزي القاضي سـعيد     : نزيه الصديق من   21/3/2007األخبار اللبنانية   بينما ذكرت   
ميرزا خمسة موقوفين متهمين بالضلوع في تفجيري عين علق، وبأنهم ينتمون إلى فتح االسـالم، مـع                 

ولى، الى مفوض الحكومة لدى المحكمـة العـسكرية         المحاضر واالفادات التي أدلوا بها في التحقيق اال       
 مـنهم   4وقد استجوب قاضي التحقيق العسكري األول رشيد مزهـر عـصر أمـس              . القاضي جان فهد  

 .وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم
  

   ظاهرة خطرةمخيم الباردالتوتر في : مكاوي .63
وتر في مخيم نهر البـارد ظـاهرة        اعتبر رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني السفير خليل مكاوي الت         

وقال في   .خطرة وغير مقبولة ليس فقط من الجانب اللبناني كذلك من جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان              
يجب وضع حد لهذا الموضوع وما دامت هذه الجهات الموجودة في المخيمـات             : حديث الى صوت لبنان   

ار ما ستقرره الفصائل الفلسطينية وهناك تنـسيق        بهذا السالح لديها ستكون هناك مشكالت ونحن في انتظ        
  .بين الدولة اللبنانية والجانب الفلسطيني

  21/3/2007المستقبل 
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  ة فضل اهللا في مواجهة حزب اهللالشيعي الحر يدعو الى دعم مرجعيالتيار  .64
لبنان الى دعا أنصار التيار الشيعي الحر الجهات الشيعية المستقلة التي تمثل شرائح واسعة من شيعة 

نمنع معاً والى األبد هيمنة حزب اهللا على قرارنا "توسيع نطاق عملها والجهر بصوت عال بمواقفها لكي 
وطالبوها بإبداء دعمها المطلق لمرجعية السيد محمد حسين فضل اهللا والوقوف بحزم ". وتحكمه بمصيرنا

 بغية ترويج مرجعية السيد في وجه جميع المؤامرات التي تهدف الى ضرب موقعه بل والمس بشخصه
 أن الشيعة في لبنان ، أمس،وأكدوا في نداء وجهوه الى شيعة لبنان .الخامنئي وفرضها على شيعة لبنان

فتحوا اعينهم وعقولهم، ورأوا بأم أعينهم الدمار والقتل الذي حل بهم جراء مغامرة حزب اهللا المتهورة 
 بينما يتجول قادة الحزب ، وعلى شيعته بشكل خاصالتي جلبت الحرب الهمجية على لبنان بشكل عام،

التي وجدت طريقها اليوم، بينما " الطاهرة"ومسؤولوه منتفخين مزهوين ممتلئي الجيوب والبطون باألموال 
  .يئن الفقير والجائع والمريض، يستجدون المساعدة ولكن ما من مجيب

  21/3/2007المستقبل 
  

   نوع من أنواع الضماناتنرغب بالحل ومستعدون ألي: قاسمنعيم  .65
نحن اليوم أمام  :أعلن نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم أثناء لقائه وفد األحزاب الوطنية

حكومة فاقدة للشرعية ال تستطيع إدارة البلد، وقد اعترف رئيسها باألمس بالعجز عن هذا الموضوع، 
 والحل ليس معقدا، فإذا تطلبت الحكومة وبالتالي من المفروض أن نبحث عن حل يرضي الجميع،

 ال ،ضمانات معينة فنحن حاضرون لكل أنواع الضمانات التي تزيل المخاوف، ونقــول بكل جرأة
نخشى من الضمانات ونحن عند كلمتنا والتزامنا من أجل تسيير الوضع باتجاه إعادة لبنان إلى سكة 

البعض يراهن على تطورات العراق أو أحداث وإذا كان . ال حل من دون حكومة وحدة وطنية. الحل
إيران أو تطورات المنطقة ويريد أن يعلق األمور لمدة أشهر من أجل أن يرى ما هي النتائج التي 

  . هذا إضاعة للوقت ولحق لبنان ولحق اللبنانيين في الحياة الحرة الكريمة،ستحصل في الخارج فنقول له
  21/3/2007 السفير 

  
  لتقي خالد مشعلالعاهل السعودي ي .66

بحث العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز مع خالد مشعل في الرياض، أمس، أوضاع : الرياض
ولم تتطرق الوكالة لمزيد من التفاصيل مكتفية بالقول إن رئيس . وتطورات القضية الفلسطينية

يبة من المباحثات إن وقالت مصادر قر. االستخبارات العامة االمير مقرن بن عبد العزيز حضر اللقاء
عبد اهللا طمأن مشعل أن القضية الفلسطينية ستتصدر اهتمام القادة العرب خالل القمة العربية التي ستعقد 

ورفضت المصادر تحديد ما إذا كان الجانبان تطرقا خالل المباحثات إلى إدخال تعديالت . في الرياض
  .2002ام على مبادرة السالم العربية التي تبنتها قمة بيروت ع

  21/3/2007الدستور 
  

 العرب يتوقعون موقفا اسرائيليا من السالم: أمين عام الجامعة .67
اعلن االمين العام لجامعة الدول العربية في عمان ان الدول العربية تتوقع : عبد الجبار أبو غربية -عمان

رائيل تعديل مبادرة عرضا او موقفا اسرائيليا فيما يتعلق بالسالم في الشرق االوسط، رافضا طلب اس
:"  ، أمس مشترك مع وزير الخارجية االردنيوقال عمرو موسى خالل مؤتمر صحافي. السالم العربية
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نحن لم نر حتى االن اي عرض او حديث عن سالم جاد وما نراه هو نفس السياسة القديمة من بناء 
وردا على ".  ال نقبل ذلكمستوطنات ومماطلة واللجوء الى حيلة بعد اخرى لتضييع الوقت لذلك نحن

سؤال حول مطالبة اسرائيل بتعديالت على مبادرة السالم العربية أجاب موسى ان الطلب االسرائيلي غير 
  .مقبول شكال قبل ان يكون غير مقبول من حيث المضمون

  21/3/2007عكاظ   
  

  البرزاني يؤكد ضرورة توفير الحماية الالزمة للفلسطينيين في العراق .68
رفض رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ما يشاع حول اقليم كردستان : ين عبد الهادينيف -عمان

بأنه اصبح بؤرة للموساد واالسرائيليين في العراق، مشيرا الى ان الموساد متغلغلين في كل الدول العربية 
اصم الدول ي كل عووليسوا بحاجة ليأتوا الى عاصمة االقليم ليقيموا فيها قواعدهم، فهي موجودة ف

اشار الى انه في حال فتحت سفارة اسرائيلية في بغداد، فانها ستفتح قنصلية اسرائيلية في و. العربية
  . اربيل ايضا، موضحا ان االقليم جزء من الدولة العراقية

لقيادة من جانب آخر، كشف البرزاني عن اتصاالت تمت مؤخرا بين مسؤولين في االقليم ووفد من ا
، واكدوا انهم اليريدون اعادة توطين الفسطينيين، انما ارادوا توفير الحماية روا االقليمالفلسطينية زا

للفلسطينيين، مشيرا الى ان هذه من واجبات الحكومة الفيدرالية، الى جانب اننا من جانبنا نؤكد على 
 يتعرض له وعن وضع الفلسطينيين في العراق ادان البرزاني ما. ضرورة توفير الحماية الالزمة لهم

الفلسطينيون في بعض االحيان من مالحقات او اساءات في بغداد، مؤكدا رفضه لهذه االجراءات كما اننا 
  ".وفي جميع االحوال الباب مفتوح امام اي اخ فلسطيني او عربي:" ال نؤيدها ابدا، مستطردا بقوله

  21/3/2007الدستور 
  

  قصى المباركالمؤتمر الوطني السوداني يدعو لنصرة المسجد األ .69
دعا المؤتمر الوطني السوداني، المسلمين والعرب والسلطة والحكومة الفلسطينية وكافة فصائل : الخرطوم

الشعب الفلسطيني إلى حشد طاقاتها وإمكاناتها، والتصدي للهجمة العدوانية من االحتالل اإلسرائيلي 
. فهم في وجه المحتَل اإلسرائيليونصرة المسجد األقصى المبارك ووضع حد لخالفاتهم ورص صفو

وطالب البيان الذي صدر عن األمانة االجتماعية بالمؤتمر الوطني كافَّة الدول العربية واإلسالمية 
وشعوبها واالتحاد األوروبي وكافَّة الِقوى المِحبة للسالم بمواقف أكثر ِجدية تجاه القضّية الفلسطينية، 

ة لحماية المقدسات في القدس الشريف التي أصبحت مدينة في الهواء داعياً إلى بذل الجهود الصادق
ومفرغة من تحتها على عمق عشرات األمتار نتيجة الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل 

ونّوه بأّن القانون الدولي ينص على ضرورة حماية المقدسات وأّن مجلس األمن وهيئة األمم . اإلسرائيلي
ة أصدرا العديد من القرارات بشأن منع االعتداءات على المسجد األقصى وحماية المقدسات في المتحد
ونادت بإيصال هذه االحتجاجات لكافَّة الجهات الدولية المعنية ودعوة اإلدارة األمريكية إلعادة . فلسطين

خاذ مواقف أكثر جدية تجاه تلك تقييم سياساتها تجاه القضية الفلسطينية ودعوة االتحاد األوروبي إلى اتّ
  .االنتهاكات اإلسرائيلية للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمقدسات في القدس الشريف

       21/3/2007الحياة الجديدة  
    

 شاعر قطري فاز بمليون درهم وتبرع بنصف المبلغ الطفال فلسطين .70
ي ابوظبي، فاز الشاعر القطري محمد بن فطيس  شاعرا عربيا ف48بعد تنافس شديد بين : بيت لحم

وبعد ان حمل " الشاعر المليونير"الشاعر الفائز  .المّري بالمرتبة االولى وحصل على جائزة مليون درهم
شكرا، وانا اتبرع بنصف المبلغ الصحاب االحتياجات :" علم قطر على كتفيه، قال للجمهور والحضور
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وانا :" ولكنه فاجئ الجميع حين اضاف. وال على سخاء روحه، فصفق الجمهور مط"الخاصة في قطر
، فصفق الحضور له مرة اخرى على اصالته "اتبرع بنصف المبلغ االخر المتبقي الطفال فلسطين

 .وانتمائه وكرم اخالقه وموهبته الشعرية التي اوصلته الى الفوز
  20/3/2007وكالة معا  

  
  جري اتصاالت مع وزراء ال ينتمون الى حماسنس :الحكومةرحب بتشكيل تُ األمم المتحدة .71

مون، األمين العـام لألمـم      أن بان كي    : نيويورك 21/3/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   أوردت
، رحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، الفتاً إلى أّن كافَّة خطواتها سـتكون مراقَبـة                المتحدة

إّن األمـين   : وقالت المتحدثة باسم األمين العام    . مبادئ اللجنة الرباعية الدولية   لرؤية ما إذا كانت ستلتزم ب     
العام ينظر إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة كخطوة مهّمة وإيجابّية وهو راغـب بتـشجيع هـذه                 

عكـس  أّن األمين العام كان يأمل بأن يكون برنامج حكومة الوحـدة ي           : وأضافت ميشيل مونتاس  ". العملية
كُلياً المبادئ التي وضعتها اللجنة الرباعية والتي تنص على وجوب االعتـراف بإسـرائيل وباالتفاقـات                

  ".السابقة الموقَّعة معها إضافةً إلى نبذ العنف
االمم المتحدة قالت انها ستجري اتصاالت دبلوماسية مـع وزراء ال           أن    21/3/2007رويترز   وجاء في 

وقـال   . كانت تقصر مثل هذه المحادثات من قبل على الموضوعات االنسانية          ينتمون الى حماس بعد ان    
ـ              وزير الخارجيـة   مسؤولون ان ألفارو دي سوتو مبعوث االمم المتحدة الخاص للشرق االوسط سيلتقي ب

  .فياض ووزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو يوم االربعاءالفلسطيني سالم 
  

 حصن غزة بخبرة وتمويل إيرانيينأمريكا تخشى من أن تكون حماس ت .72
نقل عن مسؤولين اميركيين خشيتهم من ان تكون حماس منشغلة بتحصين قطاع غزة بخبـرة وتمويـل                 

ونسب تقرير كتبه ابراهام رابينوفيتش في صحيفة       .. ايرانيين تحضيرا الشرس قتال لم يشهده احد من قبل        
الى العميد المتقاعد في المخابرات االسـرائيلية        "اسرائيل تخشى القتال مع حماس    "واشنطن تايمز بعنوان    

 متـرا تحـت     20شالوم هراري قوله ان عناصر حماس يحفرون المالجئ واالنفاق بعمق يـصل الـى               
واورد مراسل  !!"هذا هو الشيء الذي علمهم اياه االيرانيون    "االرض، مجهزة باجهزة التكييف، مضيفا ان       
وفال ديسكين في حديثه امام الكنيست ان مئات مـن مقـاتلي   الصحيفة في القدس قول رئيس الشين بيت ي 

حماس توجهوا عقب االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة الى طهران لتلقي تدريبات عسكرية دامت عدة               
 طنا من المتفجرات الى القطاع، وتـم        30اشهر، مشيرا الى ان المسلحين هربوا العام الماضي اكثر من           

  .النفاقذلك في غالب االحيان عبر ا
  21/3/2007القبس الكويتية 

  
  رايس تزور مصر واسرائيل والضفة الغربية واالردن .73

قالت وزارة الخارجية االمريكية، يوم الثالثاء، إن وزيرة الخارجية رايس سـتغادر الواليـات              : واشنطن
ر جهود  المتحدة يوم الجمعة في طريقها لزيارة كل من مصر واسرائيل والضفة الغربية واالردن في اطا              

وقال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة شـون          . تهدف الحراز تقدم في عملية السالم بالشرق االوسط       
مكورماك للصحفيين إن جولة رايس ستبدأ بالتوقف في أسوان في جنوب مصر حيث سـتلتقي بـوزراء                 

العربيـة  خارجية ما يسمى الرباعية العربية والتي تضم كال من مصر واالردن والسعودية واالمـارات               
  . المتحدة كما ستلتقي أيضا بالرئيس مبارك
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وتتوجه رايس بعد ذلك الى القدس ورام اهللا ثم عمان الجراء مباحثات مع العاهل االردني قبل أن تعـود                   
وقال المتحدث إنها تعتـزم     . إلى اسرائيل لمزيد من االتصاالت مع المسؤولين االسرائيليين والفلسطينيين        

  . مارس27 العودة الى واشنطن في
  21/3/2007رويترز 

  
  ايطاليا تنفي اتصال وزير الخارجية برئيس الوزراء الفلسطيني .74

نفت الحكومة االيطالية، يوم الثالثاء، التقارير الواردة من غزة من أن وزير            :  روبرتو الندوتشي  -روما  
وقالـت وزارة   . تأييـد إلظهار ال  ،الفلسطينية حكومة الوحدة    رئيسالخارجية ماسيمو داليما اتصل هاتفيا ب     

وأضافت أن داليما أرسل خطابا مكتوبـا للـرئيس         ." هذه المعلومات ال أساس لها    "الخارجية في بيان ان     
وقالت وزارة الخارجية ان داليما قـال أنـه         ". يعيد تأكيد صداقة ايطاليا   "الفلسطيني يوم الجمعة الماضي     

  ." على استئناف المفاوضات مع اسرائيلسيتم أيضا الحكم على الحكومة الجديدة من خالل قدرتها"
 20/3/2007رويترز 

  
  نحكم على الحكومة الفلسطينية من خالل أفعالها: بريطانيا .75

أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت، أمس، موقف        : لندن 21/3/2007 الحياة   أوردت
مة الوحدة من خالل أفعالها وسيكون      أننا سنحكم على حكو   "بالدها من حكومة الوحدة الفلسطينية بإعالنها       

وأوحت بيكيت باحتمال تعامل حكومتها مع بعض المسؤولين في الحكومة الفلـسطينية             ".موقفنا وفقاً لذلك  
سنكون مستعدين للعمل مع أولئك الملتزمين بمبادئ اللجنة الرباعيـة          : "الجديدة من دون غيرهم، إذ قالت     

  ".الدولية
رحبت مارغريت بيكيت، بتشكيل حكومـة      :  لندن 20/3/2007 وفا   -سطينية وكالة االنباء الفل   وجاء في 

الوحدة الفلسطينية، معِربةً عن أملها بتحرك الحكومة الجديدة بوضوح بما يتوافق مع مبادئ عدم العنـف                
  .واالعتراف بإسرائيل وقبول االتفاقيات المبرمة معها

 سياسة إسرائيل بإقامـة مـستعمرات غيـر شـرعية           ، النائب العمالي جيرمي كوربين    من جانبه وصف  
: ورّدت عليه بيكيت بقولها    ".سبب رئيسي للمشاكل بين الشعبين    "وتشييدها لجدار الفصل العنصري بأنّها      

نواصل بالفعل إقامة حوار مع الحكومة اإلسرائيلية للضغط عليهم بشأن المستعمرات والتـي نعارضـها               
وأكَّدت أّن حكومتهـا تبـذل      ". ذه اإلجراءات غير مفيدة لعملية السالم     بالطبع وكذلك الجدار، وأؤمن أّن ه     

  .آالن جونستون) بي بي سي(قصارى جهودها لتأمين اإلفراج عن مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   بحق امرييكيين من اصول فلسطينية مؤقتةالتشديد االسرائيلي: ميركيأدبلوماسي  .76
، فيمـا يخـص      في القنصلية االميركية في القدس     اكد مسؤول قسم التأشيرات   :  منتصر حمدان  -  رام اهللا 

االميركيين من اصل فلسطيني الذين يتعرضون الجراءات مشددة من قبل سلطات االحـتالل، وتحديـد               
مؤكدا الفترة التي يمكنهم المكوث فيها في األراضي الفلسطينية، اوضح ان القنصلية تتابع هذا الموضوع               

واشار الى ان الجانب االسرائيلي أبلغه بأن هذا االجراء مؤقت ولفترة زمنية            . وجود تقدم في هذه القضية    
مؤكدا حرص القنصلية األميركية على العمل من اجل اتاحة الفرصـة لكـل             "محددة وجاء ألهداف أمنية     

  .لةالمواطنين األميركيين لزيارة عائالتهم في الضفة وقطاع غزة بحرية وسهو
       21/3/2007الحياة الجديدة 
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  سلوفاكيا تعزز عالقاتها مع إسرائيل .77
اتفق رئيس الحكومة السلوفاكي روبرت فيتسو ونظيره اإلسرائيلي ايهود اولمرت،          : الياس توما من براغ   

اليوم، على تأسيس صندوق استثماري حكومي  مشترك بين البلدين وذلك خالل محادثاتهما اليـوم فـي                 
 ان  ،وبشان األوضاع في  الشرق األوسط التي تم التطرق إليها خالل المحادثات قالت الناطقـة               .لإسرائي

رئيس الحكومة السلوفاكية طمأن نظيره اإلسرائيلي إلى أن سلوفاكيا باعتبارها عضو في مجلس األمـن               
  .دوليةالدولي تتفهم تماما احتياجات مكافحة اإلرهاب ووفق هذا الفهم ستتصرف في المنظمات ال

 7/3/2007موقع ايالف 
  

  و للتعامل مع الحكومة الفلسطينية تدعرئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة .78
عبرت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة عن ترحيبها بتشكيل حكومـة                 

وأعربت عن أملها في أن يتجاوب      . الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبار أنها تمثّل خيار الشعب الفلسطيني        
المجتمع الدولي مع تلك الخطوة اإليجابية وأن تمثل انطالقة نحو استئناف مسيرة المفاوضات الـسياسية               

  . للتوصل إلى حّل عادل للقضية الفلسطينية
 21/3/2007األيام البحرينية 

  
  ال لصكوك الغفران .79

  إبراهيم حمامي 
أربعة ايام هو عمر الحكومة الجديدة، حكومة الوحدة الوطنية، حاولت          أربعون يوماً هو عمر اتفاق مكة، و      

خاللها اقناع نفسي بااليجابيات التي تم التوصل إليها، متجاهالً مـا سـبق وطرحتـه مـن مالحظـات                   
وتحفظات،  وفضلت الترقب واالنتظار عل الغموض الذي صاحب االتفاق يجليـه برنـامج الحكومـة،                

ية، واستجدت أمور جعلت مما يجري أبعد ما يكون عن وفـاق وطنـي،              فتحول الغموض لطالسم سياس   
وبدأت ذات الفئة التي تآمرت على شعبنا تكشر عن أنيابها من جديد، لتحدد ما الذي يجوز أو ال يجـوز،                    
شاهرة سيف الوفاق والوحدة الوطنية في وجه كل من يحاول توضيح وكشف ما تقوم بـه مـن تجـاوز                    

  .لالتفاق قبل غيره
 كان من األسهل واألسلم هذه األيام مدح االتفاق والحكومة والوزراء والزعماء، والتهنئة واالشـادة               ربما

بال حدود باالنجاز التاريخي العظيم كما يحلو للبعض تسميته، وربما كان من األفضل االبتعاد عن اي نقد                 
 لكن فـي زمـن االتفـاق        أو تعرض لهذا االنجاز والذي بالتأكيد لن يعجب طرفي المعادلة في فلسطين،           

  . ال مكان للنفاق- إن كان كذلك–والوفاق 
بكل صراحة أقول أنه ال اتفاق وال مائة اتفاق يمكن أن يغير من الواقع والحقيقة شيء، وال يوجد برنامج                   
على وجه األرض يمكن أن يحّول مجرم عميل لبطل وطني، وال يحق لكائن من كان أن يمنح صـكوك                   

من تآمر على شعبنا وقضيته، وال وفاق وال وحدة وطنية بدون أسس وأصـول تـستند   البراءة والغفران ل 
عفا اهللا عما   "إليها وتدعمها من خالل أدوات واضحة، ومن خالل آليات تطبيق وتنفيذ معتمدة، أما سياسة               

فلن تحقق سوى ترحيل وتأجيل كل القضايا الهامة والحساسة حتى لحظة انفجار أخرى تكون أكبر               " سلف
  .أشملو

 كافية لتغييـر النفـوس      -هي مدة حوار مكة   -لقد بالغ المتفائلون في تفاؤلهم، وظنوا لوهلة أن ثالثة أيام           
المريضة، وكافية إلعادة من أمعنوا في غّيهم لرشدهم، لكن شهر العسل المفترض لم يطل كثيـراً حتـى                  

يد تدريسها ألبنائنا من خـالل      كما وصفها من نافح عن بذاءات وكلمات ساقطة ير        " ضربات المعلم "بدأت  
بياناته ومقاالته بحجة التراث، وذرف الدمع على تماثيل بوذا ولم نسمع له كلمة واحدة عـن األقـصى،                  
فجاء تعيين رأس الفتنة والفساد في أعلى منصب أمني في خرق فاضح للقانون مـن قبـل رأس الهـرم                    
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بأن اصمتوا وال تنطقوا فهذا اختبـار التـزامكم،         ، ويزيد على ذلك     "خاب فألكم "السياسي ليقول للمتفائلين    
  !ومقياس احترامكم، واختاروا ما بين االلتزام واالحترام إن أحببتم

نعم لقد حقن اتفاق مكة الدماء الفلسطينية الغالية، لكنه في المقابل حقق لتيار الفساد وزمرة التآمر ما لـم                   
اسات الوحدة ونص غير المعلنة، ليتحول المجـرم        تكن لتحلم به عبر سياسات الخمسة بلدي المعلنة، وسي        

إلى مصلح، والعميل إلى مناضل، والبوق إلى صوت للحق، وكل ذلك بغطاء شرعي رسمي اسمه الوفاق                
والوحدة، وبمظلة حماية اسمها حكومة وحدة وطنية، وبمباركة مجلس تشريعي منقوص، واسمحوا لي أن              

  :درة قادر إلى شريك وولي حميماستعرض انجازات تيار الفساد الذي تحول بق
 السيطرة على مفاصل الحكومة األساسية من داخلية وخارجية وأمن ومالية وصحة، وهـي الـوزارات               

بشكل مباشر أو من خالل من رشحهم من        (التي طالب بها قبل اشهر من اتفاق مكة، وحصل عليها اليوم            
  ). مستقلين

قلية اكتسبتها عبر دبابات وممارسات االحتالل من خـالل          القبول بمجلس تشريعي مبتور فيه األغلبية أل      
اعتقال واختطاف ثلث أعضاء المجلس من تيار واحد، إضافة لوزراء من الحكومة السابقة لـم يحظـوا                 

  !. حتى بكلمة شكر
ضربة عالحافر  " القبول ببرنامج حكومي هو خلطة غريبة مزجت بين برنامج حماس وفتح على طريقة              

 فمن بند يتحدث عن المقاومة إلى آخر عن التفاوض، وبند يذكر الحقوق ثم آخر يلتـزم       ،"وضربة عالنافر 
قرارات القمم العربية والشرعية الدولية، وآخر يتحدث عن اإلصالح ثم آخر يقـر لمنظمـة               ) أو يحترم (

  . التحرير المحتاجة لإلصالح بالمرجعية
يسترضيه لرفع الحصار من خالل غمـوض        تبني البرنامج الذي يخاطب في األساس المجتمع الدولي و        

  . وابهام في الطرح والتعبير وبشكل حّمال للتفاسير
  .  الرضوخ للضغوط  ليشمل برنامج الحكومة بند ال معنى له عن مساعي إطالق شاليط كأولوية للحكومة

   . توزير من اتهموا بالفساد وتدمير االقتصاد الفلسطيني أوالتآمر وقيادة التيار االنقالبي
  .  في المقابل استبعاد كل الوزراء الذين سبق وان اعترض عليهم قادة الفساد من الحكومة الجديدة

 القبول بمبدأ طي صفحة الماضي، ليعود تيار الفساد وبقوة ومن خالل تولي مناصب هامة كان آخرهـا                 
  . منصب مستشار األمن القومي

ول بأنه األصلح لقيادة الشعب الفلسطيني وأنـه بـدون           إفساح المجال لتيار الفساد للتباهي والتماهي والق      
  . خبراته المزعومة ال أمل للشعب الفلسطيني

لكن ما وجه االعتراض؟ أليس االتفاق والوفاق يعني المسامحة والمصالحة؟  نعم لكن هذا ال يتم إال مـن                   
ـ           : خالل ما سبق وذكرت    ائم علـى   أسس واضحة وأدوات داعمة، فكيف يمكن طرح برنامج انتخـابي ق

التغيير واإلصالح، ثم تشمل حكومة التغيير واإلصالح رؤوس الفساد واإلفساد، وكيف يمكن التغاضـي              
عن الماضي تحت حجة المصلحة الوطنية؟ وهل يمكن أن يتحقق الوئام الوطني من خـالل مـصافحات                 

  .نه؟وضحكات متبادلة بين من يرتاب في اآلخر وال يأمن جانبه وبالتالي  يعترض على تعيي
القضية ليست خالف بين شخصين ليسقط أحدهم حقه على اآلخر، وال صـراع علـى أرض زراعيـة                  

،  "حـق عـرب   "ليتنازل أحد األطراف عنها، وال حادث عابر تقبل فيه الدية، وال سوء تفاهم تحله جلسة                
ن، قادتها مجموعة من المجـرمي    " فوضى خالقة "هناك حق عام، بل هو حق شعب خسر خيرة أبنائه في            

ودمرت فيها مباٍن ومنشآت رسمية وتعليمية، ومورست فيها البلطجة والزعرنة فـي أبـشع صـورها،                
ووثقت فيها تهديدات ومفاخرات على رؤوس األشهاد بشرف ال يدعيه أحدهم من إطالق نار علـى رأس                 

  .الحكومة
، تكريس الباطـل    "عفا اهللا عما سلف   "إن من نتائج التغاضي عن الماضي وطي صفحته، وتبعات سياسة           

ليس كأمر واقع فقط، بل كحق ال جدال فيه، واتهام وإدانة الطرف اآلخر بوقاحة قل نظيرها ولنقرأ سوياً                  
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ما تفوه به الناطق باسم الفساد صباح اليوم وهو نفسه من لم يعجبه أن يعترض أحد على خرق القـانون                    
 من أفراد هذه 200لنا يتذكر كيف حاصر   وك: " :"وتعيين مجرم في منصب مستشار لألمن القومي، ليقول       

القوة منزل العقيد في األمن الوقائي محمد غريب وقتلوه على الهواء مباشرة وعددا مـن أفـراد عائلتـه              
وإذا كان عند سعيد صيام رغبة في القول أن القوة التنفيذية لم تطع أوامره في ذلـك اليـوم                   ... وضيوفه

 يتحمل المسؤلية السياسية ويقدم استقالته؟ ولماذا لم يقدم السيد صـيام            وأشباهه من األيام السوداء فلماذا لم     
المسؤولين عن قتل أطفال بعلوشة والعميد جاد تايه ومرافقيه ومحمد الموسه وعطل استجواب الكثيـرين               

، لقد قرر هذا الناطق وحاكم وأصـدر        "من المشبوهين بناء على استدعاء النيابة العامة لهم إلى المحكمة؟         
دانة رغم أن القاصي والداني يعرف مالبسات ما جرى، لكن هذا هو الوفاق الذي ينادي بـه الـبعض                   اإل

  .ويتحاكمون إليه دون أساس واضح
ما الحل؟ هل هو في إراقة المزيد من الدماء واالقتتال؟ بالتأكيد ال، هل هو بإلغاء االتفاق؟ طبعاً ال، لكنه                   

ه، ورفع الغطاء العائلي والتنظيمي عن كل من يثبت تورطه مهمـا            بإقرار مبدأ سيادة القانون والتحاكم إلي     
كان منصبه أو رتبته، ال ترقيته وترفيعه،  فلم أسمع يوماً بدولة أو حكومة أو حتى عصابة ترقـي مـن                     
تلطخت يداه بدماء شعبه وثبت عليه بالصوت والصورة قيادته لتيار الفتنـة ليـصبح مستـشاراً لألمـن                  

لشرع الفلسطيني وبحجة المصالحة الوطنية، حاميها حراميها أو حراميها حاميهـا؟           ، هل أصبح با   !القومي
وهل علينا باسم المصالحة إغالق كافة  ملفات الفساد حتى التي أعلن عنها النائب العام قبل أكثر من عام                   

ق نـسيان   ليغط بعدها في سبات عميق متناسياً مئات الماليين التي تحدث عن نهبها؟ أم علينا باسم الوفـا                
  . أالف الوظائف الوهمية التي اختلقها البعض ليتكسب منها؟ أو غيرها من الملفات والقضايا؟

من الضرورة بمكان تفعيل القضاء على أساس من العدل والحيادية وبعيداً عن الفصائلية والمحاصـصة،               
ايد من أجـل تعطيـل      فإن وجود قضاء مستقل يهيأ للجميع فرصة  تحكيم قوة شرعية الملجأ والحكم المح             

الباطل وإحقاق الحق، ولذلك كان من واجبات القيادات الفلسطينية الشريفة المطالبة بتشكيل لجان تحقيـق               
ومتابعتها واإلعالن عن نتائجها، فمثل هذه اللجان تخيف فقط من أجرموا بحق شـعبنا، وهـي أفـضل                  

  .ار الوحدة الوطنية والوفاقالحلول إلسقاط األقنعة عن كل األدعياء ممن يتسترون اليوم بست
بعد تفعيل القانون والقضاء يأتي دور األجهزة األمنية التي شَكَلت خالل المرحلة الماضية مشكلة مزمنـة                
وعبء أثقل كاهل االقتصاد الفلسطيني، وتحولت لميليشيات تتبع مراكز القوى، وعنصراً أساسياً في فلتان              

ب إعادة النظر جذرياً في هذه المؤسسة وتركيبتهـا وقيادتهـا           أمني منظم بقيادة رؤوس الفتنة، وعليه يج      
  .وعقيدتها لتتحول إلى مدافع حقيقي عن الشعب الفلسطيني ومصالحه

المصلحة الوطنية الحقيقية تكون باالبتعاد عن الغموض والمشتبهات والتعـابير المطاطـة الفـضفاضة،              
ا وقضيته، وحسم كل قضايا الخـالف بـدل         وإثبات الوقائع، وتحديد المسؤولية عن كل فعل أضر بشعبن        

تأجيلها وترحيلها، وتسمية األمور بمسمياتها الحقيقية، دون مجاملة أو خوف من بطش من يملـك القـوة                 
والنفوذ المالي، والوفاق يتم بإغالق ملفات الفساد بعد استكمال التحقيقات ومعاقبة الجناة، ال بطي صـفحة                

  .، بعد معانقتهم وتبادل الضحكات معهمالماضي وتعيين وتوزير قادة الفساد
إن الطريقة واألسلوب الذي عولجت به األمور بعد اتفاق مكة يعني أمر واحد هو القبول بكل شيء دون                  
اعتراض وإال كان المعترض ضد المصلحة الوطنية، واإلقرار بكل اإلجراءات إلثبات حسن النوايا، حتى              

، وباختصار تطبيق المثل المصري الذي يحدد العالقـة         "لمضربة مع "وإن كانت خرق للقانون من نوعية       
اللي : "بين زوج يقبل كل شيء لكنه يحاول االعتراض وزوجة متسلطة تفرض ما تريد حيث يقول المثل               

، وباختصار فإن من قبل بشروط اللعبة التي تتناسى الماضـي           "ما يقولش أل في األول يقول آه على طول        
وم أن يعترض بحجة فساد هذا الماضي، وعدم وطنية مـن كـان الفـساد               وتتغاضى عنه، ال يحق له الي     

  .ماضيه
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ليس من حق أحد أن يمنح صكوك الغفران، وال من حق أحد أن يطوي صفحات الماضي، وال أن يعفـو                    
، وال بأن نكـون شـياطين خرسـاء         "عفا اهللا عما سلف   "عن مجرم أو مذنب، وال يمكن أن نقبل بسياسة          

صلحة الوطنية، والوفاق الوطني، والوحدة الوطنية، وغيرها من المسميات ال ولن           ساكتة عن الحق، والم   
تتم إال بإعادة الحق إلى أصحابه، وإعادة األمور إلى نصابها الطبيعي العادل المنصف، ولن تفلـح كـل                  

نفـذ ثـم    "اتفاقيات األرض في منعنا من المطالبة بإحقاق هذا الحق، ولن نقبل وتحت أي ظرف بقاعـدة                 
  ".ترضاع

إن المطالبة بما سبق ال يعني مطلقاً نكأ الجراح، أو نبش الماضي، وال يعني إلغاء ثقافة التسامح، بل هو                   
ترسيخ لمجتمع تصالحي حقيقي يتحمل فيه كل شخص مسؤولية أعماله، ويَؤسس فيه لمبدأ سيادة القانون،               

نفسه التالعب بمصير وحقوق هذا     ويعاقب فيه كل مسيء مهما كان، ليكون عبرة ورادعاً لكل من تخول             
الشعب مستقبالً، فإن لم نفعل ذلك، وإن قبلنا بصكوك الغفران، وبمكافأة المجرم، فما الذي سيمنع غيـره                 

  من القيام بمثل فعلته، وأسوأ منها؟
    20/3/2007الحقائق  

 
 بين التسييس المفتعل وقلة الخبرة ..الرقابة الحمساوية البرلمانية .80

 ر عدنان أبو عام
كان واضحا أن الفوز الذي حظيت به حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات التشريعية بتـاريخ                

م، يعود ألسباب عديدة، وعوامل مختلفة، تبدأ بالعامل الـسياسي الـوطني، وال تنتهـي               2006/يناير/25
ا كل المنجزات التنموية    بالعامل اإلداري، ورغبة الفلسطينيين بوقف عجلة الفساد المسرعة، آخذة بطريقه         

 . واالقتصادية المحلية
وقد تبدى ذلك بصورة جد واضحة، حين غدت قضايا الفساد مـادة رئيـسة فـي الدعايـة االنتخابيـة                    
للمرشحين، حيث وضعت جميع القوائم محاربة الفساد على رأس جدول أعمالهـا االنتخـابي، وأعلـن                

 إلى مقاعد البرلمان، إال أن حركة حماس كانـت          المرشحون حرصهم على محاربة الفساد حينما يصلون      
في الحديث عن قضايا الفساد، بعكس حركة فتح، الحزب الرئيس الذي قاد السلطة خـالل               " أريحية"أكثر  

في المؤسـسات الحكوميـة، ولـم       " فتح"أكثر من عشر سنوات، فضال عن أن الشارع الفلسطيني جرب           
 . بشأن قضايا الفساد" حجتها"، وبالتالي تفوقت األخيرة في "حماس"يجرب 

وبالفعل، فقد أثبت يوم االنتخابات أن عددا كبيرا من المرشحين الذين التصقت بهم قضايا فساد من قريب                 
أو بعيد، سقطوا سقوطا مدويا في صندوق االقتراع، وبدا واضحا أن الفلـسطيني وصـل إلـى مرحلـة          

 رويدا في المجتمـع والمؤسـسات الرسـمية         الرفض الكامل لظاهرة الفساد، التي أخذت تستشري رويدا       
 . والحكومية

كيف تعامل النواب الفائزون مع قضايا الفساد، التي أعلنوا مرارا وتكرارا أنهم بـصدد اجتثاثهـا،                ..لكن
ومحاسبة من تثبت عليه قضايا التالعب بالمال العام، والكشف عن حوادث االختالسات والرشاوي، التي              

ين، سيما وأن حماس حظيت بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي، وأصبح لها            غدت تزكم أنوف الفلسطيني   
 ... القول الفصل في الكثير من القرارات وسن القوانين الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة

 : تحديات شاخصة أمام البرلمانيين الجدد• 
ورا واضحا في أدائـه     إن عاما كامال من العمل التشريعي، يوضح بما ال يدع مجاال للشك، أن هناك قص              

 : الرقابي، وهذا ليس استنتاجا متسرعا، بل تشفعه العديد من الوقائع، أهمها
خاصا بـالمجلس التـشريعي، أن نتجاهـل        " ذاتيا"ليس من اإلنصاف بمكان، ونحن نناقش قصورا        : أوال

 : ة، ومن أهمهاالتي وضعت في طريقه، وهو متجه لتفعيل أدواته الرقابي" الموضوعية"العراقيل والعقبات 
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 الخطوات االستباقية التي أقدمت عليها حركة فتح بعيد إعالن نتائج االنتخابات، حيث قلصت الكثيـر                -1
ـ        لمؤسسة الرئاسة، كما سنت    " ترحيلها"من الصالحيات الدستورية الخاصة بالمؤسسة التشريعية وقامت ب

اوي باتجاه محاربة الفساد وكـشف      عددا من القوانين، وأصدرت رزمة من القرارات لصد أي تقدم حمس          
 ملفاته، 

 التأخير المتعمد والغياب المتكرر لنواب فتحاويين في حضور اجتماعات لجنة الرقابة المختصة فـي               -2
المجلس التشريعي بمالحقة قضايا الفساد، وبالتالي عدم تحقق النصاب القانوني في هـذه االجتماعـات،               

  ترفعها اللجنة لباقي النواب، بمعنى عدم قانونية أي قرار أو مالحظة
من الواجب أن نذكر أن هناك إشكالية ذاتية تتعلق بالنواب الجدد، خاصة نـواب حمـاس، وهـم                  : ثانيا

المقبلون على التجربة البرلمانية، فقد أتوا في وضع ال يحسدون عليه، آمال كبيرة تعلق عليهم، وملفـات                 
تنتظر التحقيق معها واستجوابها، وبالتالي جـاءت       "  العيار ثقيلة"ثقيلة بانتظار فتحها ومالحقتها، ورؤوس      

قلة الخبرة وخلو السيرة الذاتية لمعظم نواب حماس من أي تجربة برلمانية أو دستورية سـابقة لتـضع                  
تبعات مكلفة على تجربتهم الوليدة، سيما وأن الدعاية االنتخابية التي سـبقت يـوم االقتـراع أوصـلت                  

 من أين لك هذا؟؟ : ، مفادها أن العهد القادم هو عهد تطبيق شعار"طئةخا"الفلسطينيين لقناعة 
ال شك أن الوقائع الميدانية والمعطيات السياسية في الواقع الفلسطيني التي نجمـت عـن النتـائج                 : ثالثا

المفاجئة لالنتخابات التشريعية، ورفضها من قبل قطاعات كبيرة من حركـة فـتح، واإلقلـيم العربـي،                 
العمل البرلماني، األمر الذي حرفه عن مساره       " تسييس"الدولي، عملت على ما يمكن أن يسمى        والمجتمع  

بالتأكيد، وجعل أي متابع لجلسات البرلمان الفلسطيني يحسب نفسه يشاهد ندوة سياسية بحتة، بحيث غلبت               
  والقوى السياسية، على األجندة الدورية لجلساته الملفات السياسية التي تعالج من قبل الحكومة والرئاسة

في هذا السياق من الضرورة بمكان نقد الدور الغائب للمجلس التشريعي في ظل ما يشاع عـن قـضايا                   
 : فساد هنا وهناك، وتالعب بالمال العام وإهداره، من خالل طرح المالحظات التالية

فلـسطينيون فـي     يتحمل النواب مسئولية كبيرة في عدم فتحهم لملفات فساد ضخمة يتحدث عنهـا ال              -1
شوارع غزة والضفة، على أنها بديهية قائمة، وإال فهل يمكن لـصحفي هـاو أن يطلـع علـى وثـائق                     
ومستندات تودي بأصحابها إلى حيث يجب أن يكونوا، أكثر من برلماني منتخب يجب أن تفـتح أمامـه                  

 األبواب والنوافذ؟ 
لتنظيمي واالنتماء الوطني أمر مهم إلتاحة       كان يجب على النواب أن يدركوا أن الفصل بين انتمائهم ا           -2

الفرصة لممارسة دورهم الرقابي، بالمناسبة الحديث يدور عن مسافة ال تكاد ترى بالعين المجـردة بـين     
االنتماءين، لكن المنطق يقول إن النائب ما إن يصل إلى قبة البرلمان، فإن عليه أن يمثل مصالح العامة،                  

لك إخضاع وزير من ذات الفصيل للمساءلة واالستجواب، أزعم أنه فـي            كل العامة، حتى لو كان ثمن ذ      
 . هذه الحالة سيرتفع الرصيد التنظيمي للنائب وفصيله من بعده

 ! ولكن...رقابة مأمولة مستقبال• 
ما زال أمام المجلس التشريعي ثالث سنوات أخرى، بإمكانه خاللها أن يتجاوز الهفوات التي وقع فيهـا                 

ول، من خالل تطبيقه لبرنامج إصالحي رقابي شفاف، السيما في ظـل حكومـة الوحـدة                خالل العام األ  
الوطنية المأمولة، حيث تستريح حماس نسبيا من حملة الضغوط التي تمارس عليها، وبالتالي تتفرغ ولـو       

ن جزئيا لمعالجة ملفات الفساد العالقة، التي تنتظر نوابا وبرلمانيين أقسموا بأن يحمـوا مـصالح الـوط                
 . والشعب، وعلى رأسها الحفاظ على المال العام، وتأمين حياة كريمة له

لكن هناك شكوك كبيرة تحيط بإمكانية هذه االستفاقة، ليس بالضرورة إلشكال متأصل في نواب حمـاس،             
أو رغبة بالتغطية على فاسدين بعينهم، بل لتعقيدات سياسية تعصف بالوضع الفلـسطيني، تجعـل مـن                 

 السير في برنامج مكافحة الفساد طويال إلى األمام، بل تحول ملـف الرقابـة المطلوبـة                 الصعوبة بمكان 
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برلمانيا إلى ملف ممتلئ باأللغام تجعل مجرد فتحه إيذانا بانفجار الوضع السياسي والميداني من جديـد،                
 كيف ذلك؟ 

 على أي منهما فـتح       المصالحة الفتحاوية الحمساوية التي عبر عنها اتفاق مكة، ستجعل من الصعوبة           -1
، وهو ذاته منطق الترضيات، وبوس اللحي، وعفا اهللا         "التوافق الوطني "ملفات للطرف اآلخر، تحت حجة      

! عما سلف، وكأن هذا التوافق يمنح غطاء وشرعية لفاسدين، يعلم القاصي والداني أنهم فاسدون بامتيـاز               
 سابقا عن فصل دقيق بين االنتماء التنظيمي        وهنا يجب أن يبرز الدور الرقابي للبرلمان من خالل ما ورد          

 والوطني، 
 هناك تخوف حقيقي من أن يتم تعيين عدد من الوزراء في الحكومة القادمـة مـن داخـل المجلـس      -2

التشريعي، مما سيوقعه في حالة ازدواجية قاتلة ألدائه الرقابي، مما يتطلب رفض هذه الفكرة من أساسها،                
  العشر السابقة، وعدم تكرار تجارب الحكومات

 منطق االبتزاز الذي سيمارسه المجتمع الدولي مرة أخرى على حكومة الوحـدة، سـيجعل النظـام                 -3
السياسي الفلسطيني برمته، حكومة ورئاسة وبرلمان وفصائل، مصطفين خلف بعضهم البعض لمحاولـة             

تفعيـل األداء الرقـابي     كسر هذا الحصار، وبالتالي سيكون مرفوضا من مكونات أساسية في ذلك النظام             
 . للبرلمان، وكأن رفع الحصار يتعارض مع مكافحة الفساد، علما بأن كليهما مكمل لآلخر، وليس العكس

ومع ذلك، فال بد من يقظة برلمانية فلسطينية، لإلمساك بزمام المبادرة مجددا، وتفعيل أداءها الرقابي، أما                
ضوعيا لتجربة حماس البرلمانية، سـيجد طريقـه إلـى          إن بقي الوضع على حاله، فإن تقييما متزنا ومو        

 . صندوق االقتراع بعد ثالث سنوات بنتائج لن تسر بالتأكيد أصحاب برنامج التغيير واإلصالح
  20/3/2007مجلة العصر 

 
  أجندة فلسطينية ذات خيال .81

  محمد السيد سعيد.د
روط الموضـوعية الـضرورية     ذهب تسييس الوضع الفلسطيني أبعد كثيراً مما تحتمله الضرورات والش         

وأخشى أن تصمم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أجندتها وبرنامجهـا علـى قاعـدة              . لعملية بناء األمة  
  . التسييس الفائض

فهو . يبدو فائض التسييس أمراً منطقياً في الوضع التاريخي المأساوي للشعب الفلسطيني منذ بداية محنته             
غير أن فائض التسييس أضر كثيراً    .  حال معالجته بمقاربة ال سياسية     وضع سياسي بامتياز وال يمكن بأي     

. بمهام موضوعية ال يمكن إنجازها إال من خالل المهنية والكفاءة العالية بغض النظـر عـن الـسياسة                 
  . والوضع الراهن يشكل فرصة لبدء التعاطي مع هذه المهام ألول مرة في التاريخ الفلسطيني

ي مزيداً من االجتهاد فهي تعريف هذه الفرصة وطريقة اإلمساك بها إلعادة توجيه             أما القضية التي تستدع   
فاللحظة التاريخية الراهنة ال تسمح بتفاؤل كبير فيما يتعلق بإحـداث اختـراق فـي               . السياسة الفلسطينية 

 ولن يكون مـن الممكـن     " الوضع النهائي "لن يكون من الممكن البدء بمفاوضات       . الوضع الدولي للقضية  
أي بناء دولة فلسطينية أو حتى إحداث تغيير منهجي كبير في           ": برؤية بوش "حتى مجرد تطبيق ما أسمي      

وبالمقابل هناك فرصـة    . مناخ الصراع السياسي واالستراتيجي مع العدو اإلسرائيلي في المستقبل القريب         
في إنجاز هذه المهمة يترجم     بل ويبدو لي أن النجاح      . إلعادة بناء المجتمع السياسي الفلسطيني من الداخل      

  . استراتيجياً إلى قوة هائلة في مواجهة إسرائيل وعلى المستويين اإلقليمي والدولي
. وبطبيعة الحال فإن إنجاز مهمة إعادة بناء البيت الفلسطيني من الداخل يتطلب بيئـة خارجيـة أفـضل                 

نزع االسـتقرار علـى المـستويين       والواقع أن شدة المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وشدة عوامل           
وحتـى  . الدولي واإلقليمي لم تسمح ببدء التعاطي مع قضية بناء الداخل أو توجيهه الى مساراته األفضل              

 لم تشِغل القيادة الفلـسطينية ذاتهـا        1997 و 1993لسلطة الحكم الذاتي بين عامي      " الفترة الذهبية "خالل  
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ولكن ممارساتها العشوائية الفعليـة     . إدارة المجتمع من الداخل   بتأمل وتقرير اختيارات سليمة فيما يتعلق ب      
فانتقل الـوالء الفـصائلي والفـساد واعتباطيـة         . طبعت نفسها على المجتمع الفلسطيني بنتائجها السلبية      

التعيينات من المنظومة األمنية إلى أجهزة السلطة المدنية واستشرى الفساد منذ البدايـة وكـان مـستوى          
. وتم تسييس القضاء وتصديع بنيتـه المهنيـة       . اً بصورة ملحوظة في كل المجاالت تقريباً      اإلدارة منخفض 

وكان من الممكن نظرياً أن يستمر هذا الوضع لوال ذخيرة الـرفض األخالقـي مـن جانـب المجتمـع                    
  . بأغلبية كبيرة بهدف اإلصالح الداخلي بصورة أساسية" حماس"الفلسطيني والذي انتخب 

راع الفصائلي وشدة الحصار المالي المضروب حول الشعب الفلسطيني أميركياً ودولياً           ولكن انفالت الص  
وعربياً، ضاعف من اضطراب الجهاز اإلداري للسلطة الوليدة وعصفت الفوضى األمنية بالبقية الباقيـة              

مدنيـة  ويبدو أن العكس أيضاً صحيح تماماً؛ بمعنى أن سوء أسلوب بناء اإلدارة األمنية وال             . من تماسكه 
  . وبناءها على قاعدة شراء الوالء، فاقم من النتائج المأساوية للحصار على االقتصاد والمجتمع

أي في اإلمكانية النظرية لالضطالع     : والواقع أن القيمة الحقيقية لحكومة الوحدة الوطنية تكمن هنا تحديداً         
فاالحتكـار  . ء الوطني والمعايير المهنية   بمهمة إعادة بناء أجهزة السلطة المدنية واألمنية على قاعدة الوال         

بظروف بنائها وتطورها التاريخي وأساليب إدارتها، مثلت شروطاً معاكسة تماماً          " فتح"السياسي واستئثار   
" حمـاس "والتوازن الفصائلي الذي حدث مع نمو وصعود حركة         . إلمكانية بناء إدارة مدنية تتسم بالكفاءة     

ة المختلة ألجهزة الدولة لو أنه حتم نزع الوالئية السياسية عـن اإلدارة             كان يمكن نظرياً أن يصحح البني     
بل أدى انفالت الصراع الثنائي إلى مـضاعفة الـضغط علـى هـذه اإلدارة               . العامة وهو ما لم يحدث    

  . وتوظيفها هي ذاتها كأداة للمنافسة السياسية
التسييس عن أجهزة الدولـة ورفـع       ومن هذا المنظور قد يسمح تشكيل حكومة الوحدة بإنجاز مهمة نزع            

. ويبدو ذلك بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيالً بالنسبة لألجهزة األمنية في المدى المباشر             . كفاءتها جذرياً 
وقد تخطئ الحكومة إن بدأت بهذه المهمة الصعبة وقبل أن تحقق تحسيناً كبيرا فـي ظـروف معيـشة                   

وقد يكفي في البدايـة ضـمان التنـسيق بـين           . طيني ككل الموظفين العموميين وفي أداء االقتصاد الفلس     
الفصائل وأجهزة السلطة األمنية للوصول إلى قاعدة مرضية للبدء في نزع التسييس عن اإلدارة العامـة                

  . وتوفير قوة دفع كبيرة إلصالح النظام القضائي
كثـر واألسـرع تـأثيراً      وال شك أن العامل األ    . ويبدو أن الحلقة األساسية هي تحسين األداء االقتصادي       

ومن المتوقع أن يتحقق ذلك جزئياً في المدى        . سيكون هو كسر الحصار المالي المضروب حول الحكومة       
ولكـن  . المنظور وبمجرد إعمال قاعدة التراكم واستثمار حسن النوايا من جانب أطراف أوروبية وعربية            

  . مي في المجال االقتصادي تحديداًما يجب التفكير فيه بجدية شديدة هو األداء الفلسطيني الحكو
فلو أن السلطة الفلسطينية كانت قد فكرت بجدية وبقدر معقـول مـن الخيـال واالقتـدار فـي الملـف                     
االقتصادي، لتمكنت من التحرر جزئياً من الهشاشة الهائلة لالقتصاد في ظروف االنتفاضـة والحـصار               

  . مية االقتصادية أعظم مهام حكومة الوحدة الوطنيةوفي السياق الحالي يمثل التخطيط المقتدر للتن. معاً
التفكير والتخطيط بقدر كبير من الخيال في الملف االقتصادي يجب أن يبدأ ويحيط بمختلف أبعاد العملية                

  . ويكفينا هنا أن نشير لبعض التدابير العاجلة والضرورية على المدى المباشر والقريب. االقتصادية
رها قرباً من مفهوم االعتماد على الذات بواقعية هو إعادة بناء الصندوق الـوطني              أول هذه التدابير وأكث   

الفلسطيني على أسس وطنية شفافة وسليمة وتوسيع أوعية المداخيل الضرورية والممكنة لهذا الـصندوق              
من خالل تبرعات أثرياء الفلسطينيين في الخارج ومن خالل مساهمات شـبه ضـريبية مـن العـاملين                  

وتشير مختلف التقديرات إلى أنه لو كان       . نيين في األقطار العربية الغنية وفي أوروبا واألميركتين       الفلسطي
هذا الصندوق قد تم بناؤه وإدارته بصورة مهنية وعلى أسس وطنية لكان، الشعب الفلسطيني قـد أفلـت                  

 مالية الحكومة وأنقذها    جزئياً من مناخ الحصار المالي الخانق في السنوات القليلة الماضية ولكان قد عزز            
  . من اإلفالس
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أما ثاني هذه التدابير العاجلة أهمية، فهو دعوة وتعبئة رجال األعمال الفلسطينيين والنخب العلمية والفنية               
والتنظيمية الفلسطينية في أوروبا واألميركتين للمساهمة بأشـكال أرقـى فـي تعزيـز أداء االقتـصاد                 

لتبرعات وحدها بل وأيضا ضخ نمط من االستثمارات التي يمكـن أن            فاألمر المطلوب ليس ا   . الفلسطيني
فاالستثمار في بناء قاعـدة إلنتـاج       . تفلت بسهولة نسبية من نظم الحصار المالي األميركي واإلسرائيلي        

، تبدو مبشرة بالنظر إلـى      Outsourcingالبرامج اللينة القابلة للتصدير وفي أنشطة اإلمداد من الخارج          
ومن المؤكد أّن االستثمار في الخدمات السياحية يحقق عائداً سـريعاً           . لسطينية في هذا المجال   القدرات الف 

وكذلك فاالستثمار في أنشطة اإلنتـاج الحرفـي        . وكبيراً وقابالً للتهرب بسهولة أكبر من الحصار المالي       
بـل  . ال حصر لها  تشتمل على إمكانيات    ... والصناعي الصغيرة وفي تحسين إنتاجية الزراعة التصديرية      

ويمكن للمجتمع الفلسطيني أن يحقق عائداً متعدد األبعاد بشيء من الخيال لو أنه استثمر التعاطف الكبير                
من كوادر المنظمـات الدوليـة غيـر        % 5من جانب المجتمع العالمي مع قضيته بمجرد أن يضمن قيام           

. وال العام وبفترات إقامـة طويلـة   ألف منظمة بزيارة األرض المحتلة ط100الحكومية والتي تزيد عن   
  . ويمكن ضمان هذا التدفق غير المحدود لهؤالء النشطاء عبر تخطيط أنشطة سياسية وثقافية طوال العام

وبإيجاز فإن التعاطي باقتدار مع الملف االقتصادي يمثل الخطوة األولى الضرورية إلعادة بناء منظومـة               
متحررة من الوالء الفصائلي الضيق ومـن سـوء االختيـار           اإلدارة المدنية على أسس حديثة ووطنية و      

وهنـا يكمـن    . وسوف يتطلب األمر تضحيات كبيرة وتوافقا صلبا وإرادة سياسية ال تلـين           . والعشوائية
  . التحدي الحقيقي لصالبة الحكومة الجديدة

  21/3/2007االتحاد االماراتية 
 

  التناقضات الخالقة في خطاب هنية .82
  عصام شاور . د

، والذي وافقت عليه منظمة التحرير الفلـسطينية         242ة عقود مرت على صدور قرار مجلس األمن         أربع
وما زال هناك إشكالية في تفسيره، فالقرار ينص على انسحاب إسرائيل من مناطق احتلت في  النـزاع                  

طل كل تلـك    األخير، والن القرار اغفل أل التعريف في النسخة االنجليزية فقد استطاعت إسرائيل أن تما             
المدة بحجة أن القرار لم يشمل كل المناطق المحتلة في النزاع األخير وهو االحتالل اإلسرائيلي لمنـاطق         

، كما أن ذات القرار ينص على تسوية عادلة لمسألة الالجئين دون تحديد من هم الالجئون، فاسـتغل                  67
  .اليهود هذه الثغرة ليطرحوا مسألة الالجئين اليهود في الموضوع

من خالل ما سبق علينا أن ندرك أن السياسة تحتمل المراوغة والخـداع والتـضليل ولكـن االتفاقـات                   
والمعاهدات ليست كذلك، فان كانت السياسة تستوعب كل ألوان الطيف فاالتفاقات ال تحتمـل إال اللـون                 

  . الواحد، إما اسود وإما ابيض وليس هناك ما هو رمادي
كم على التحركات السياسية للحكومة وعلى ما تتعهد به أو توافق عليه، وال             من هذا المنطلق نستطيع الح    

يجوز الحكم عليها حسب األهواء أو الرغبات أو التفسيرات المزاجية، وال أقول هذا دفاعـا عـن جهـة                   
معينة وإنما أقول ذلك حتى ال نتسرع ونبني مواقف تكون متسرعة بناء على أمور صـعبة التطبيـق أو                   

  .مستحيلةربما تكون 
إن من قرأ خطاب الثقة الذي تقدم به السيد رئيس الوزراء للمجلس التشريعي سـيجد أن فيـه برنامجـا                    
سياسيا  ال يمكن تفسيره، فهو عدة برامج في واحد، مزيج ليرضي جميع األطراف ولهذا ال يمكن تفسيره                  

لنيل الثقة وتثبيت حكومة الوحدة     بطريقة منطقية و لذلك  يمكن القول أن البرنامج السياسي  ال يصلح إال               
الوطنية  والتي ستعمل فيما بعد حسب الواقع المعاش وحسب ما تمليه األغلبيـة فـي الحكومـة وفـي                    

  . التشريعي
  :وللتدليل على ما سبق نورد بعض األمثلة وأهمها
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 المنطقـة   تؤكد إن مفتاح األمن واالستقرار فـي      " على الصعيد السياسي في البند األول ورد أن الحكومة        
يتوقف على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واالعتراف بحق تقرير المـصير للـشعب              

 وهنا االحتالل اإلسرائيلي محدد واألراضي الفلسطينية محددة، وهذه الفقـرة تعنـي إزالـة               ،"الفلسطيني
طقة، ونستكمل البنـد حيـث      االحتالل عن كامل األراضي الفلسطينية ليكون هناك امن واستقرار في المن          

وسوف تعمل الحكومة مع األشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاء االحـتالل، واسـتعادة               "يقول  
الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملـة الـسيادة علـى جميـع                 

 الحكومة أنها ستعمل على تنفيذ التحريـر        إذن تؤكد "  وعاصمتها القدس  1967األراضي التي احتلت عام     
  .67الكامل لألرض الفلسطينية مبتدئة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

  .طبعا يمكن آلخرين تفسير البند األول بطرق شتى وهذا يعني إن البند األول واالهم غير واضح
ة التحريـر ولكنهـا علـى الـصعيد         في البند الثاني تقرر الحكومة احترام االتفاقات  التي وقعتها منظم          

االقتصادي في البند الثاني تدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية باريس لتحرير االقتـصاد الفلـسطيني مـن                  
التبعية، أي أنها لم تحترم االتفاقية وتدعو إلى إلغائها، كما أنها على صعيد مواجهة االحتالل تؤكد علـى                  

كالها والذي تعتبره إسرائيل إرهابا وهذا مـا يخـالف اتفـاق            حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل أش      
  .  أوسلو بكل جالء

تلتزم الحكومة برفض ما يسمى بالدولـة ذات الحـدود          " في البند الرابع في الشأن السياسي ورد ما يلي          
هذه الفقرة بالذات يحبها الـرئيس عبـاس        "  المؤقتة والمطروحة حسب المشروع األمريكي واإلسرائيلي       

كنها جاءت مبتورة وال تؤدي الغرض الذي يريده عباس، فالسيد رئيس السلطة رفض الحدود المؤقتـة                ول
للدولة الفلسطينية التي وردت في خطة خارطة الطريق األمريكية في المرحلة ما قبل األخيرة، ولكن هنا                

ارطة الطريق ليـست    لم يتم اإلشارة إلى الخطة ذاتها الن المشاريع األمريكية كثيرة وكذلك فان خطة خ             
حـسب المـشروع األمريكـي      " مشروعا إسرائيليا بل أن شارون وضع أربعة عشر تحفظا فكيف يقال            

، وان كان المقصود خطة خارطة الطريق فلماذا ال يكون ذلك البند احد البنود المرفوضـة                "واإلسرائيلي
  هنا ؟؟ من الخطة من قبل حماس والتي ربما ترفض جميع البنود بما فيها ما ورد 

وربما ترفض حماس الحدود المؤقتة المطروحة حسب المشروع األمريكي واإلسرائيلي  ألنه ال يتوافـق               
 67مع مشروع الشيخ احمد ياسين رحمه اهللا والذي ينادي بانسحاب كامل من األراضي المحتلـة سـنة                  

  مقابل هدنة طويلة األمد دون اعتراف بشرعية االحتالل ؟؟ 
، الن حدود الدولة المؤقتـة      67 في ذلك البند تدل على مرحلية االنسحاب من مناطق           إذن الحدود المؤقتة  

، فالحكومة ترفضها وليس كما ظن النائب الزهار أن الحكومة تطالب بحـدود دائمـة،               67اقل من حدود    
لـة  فكلمة مؤقتة هنا تعني أولية حسب مفهوم الحكومة ويقابلها نهائية وليس دائمة، ونهائية بالنـسبة لمرح  

وليست نهائية كمرحلة أخيرة للتحرير كما جاء فـي         - أي حسب مشروع الشيخ ياسين       -التحرر األولى   
  . أوسلو

 - من خالل التوافق الوطني      -ستعمل الحكومة (على صعيد مواجهة االحتالل في البند الثاني ورد ما يلي           
ذلـك مقابـل التـزام االحـتالل        على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، و         

، في هذا البنـد     .)اإلسرائيلي بوقف إجراءاته على األرض من اغتياالت واعتقاالت واجتياحات،،،،،،الخ        
جـاءت  " مقابل"ليستا ذات معنى الن كلمة      " متبادلة ومتزامنة "جاء الحديث عن تهدئة شاملة ولكن كلمتي        

مـن جانـب    _واألمر الثاني   _ تهدئة شاملة   _كومة  كميزان بين أمرين، فاألمر األول هو من جانب الح        
؟؟؟ وهذا إن   " متبادلة ومتزامنة "إسرائيل التزام بوقف إجراءاته العدوانية بكل أشكالها، فلماذا دخلت كلمتا           

دل على شيء فإنما يدل على أن البرنامج بكليته لم يتم التدقيق في تعابيره ومدلوالتـه، فهنـاك كلمـات                    
ما ال داللة لها وال معنى، ولهذا اعترى البرنامج بعض األخطاء والتـي ربمـا               ومصطلحات أقحمت إقحا  

تكون مخالفات شرعية صريحة كالتي تحدثت عن وجوب  والء األجهزة األمنية للوطن فقـط ولـيس هللا                  
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فأين الوالء هللا ؟؟؟؟؟؟ أم أن ذلك جاء بناء على رغبة           _ وترسيخ والئها للوطن أوال وأخيرا      _ حيث ورد   
لذين ال يؤمنون باهللا في الحكومة ؟؟؟ أم أنها مجرد زلة من بين عشرات الزالت فـي الخطـاب                   بعض ا 
  . ؟؟؟؟

مـاذا  : إجماال فان خطاب الثقة ال يلزم أحدا بشيء، واعتقد أن هنية ومن معه حين كتبوا البرنامج  قالوا                 
 الطريق، فليكن، مـاذا     يريد عباس؟؟ احترام االتفاقات، رفض الحدود المؤقتة لإلشارة إلى خطة خارطة          

يريد اليسار؟؟ والء للوطن أوال وأخيرا، فليكن، ماذا تريد الجبهة تحديدا ؟؟ رفض اتفاقية باريس فلـيكن،                 
ماذا يريد الشعب الفلسطيني ؟؟ تحرير األراضي الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي، فليكن، فكل ذلـك               

  .موجود في خطاب الثقة
رنامج استند إلى أمرين اثنين هما ثوابت الشعب الفلـسطيني ووثيقـة الوفـاق              المهم في األمر أن كل الب     

الوطني وعلى ضوء خطاب التكليف كما جاء في مقدمة الخطاب، فهنية لم يبدل ولم يغير ولكنه كما سبق                  
وقلت خرج بخطاب يرضي جميع األطراف لدخول الحكومة كما انه ترك مساحة للرئيس عباس من اجل                

 الدولي الذي فقد األمل تماما من إخضاع حماس وليس عنده استعداد للمضي قدما حـسب                إقناع المجتمع 
الرغبة اإلسرائيلية، وهذا ما بات يترجم على ارض الواقع فالنرويج اعترفت بحكومة الوحـدة وهنـاك                
جهات أوروبية باركت االتفاق والوحدة، كما أن الرباعية تنازلت عن شروطها واكتفـت بأخـذها بعـين               

  . عتبار، وال داعي الن يأتي من يقول أن األخذ بعين االعتبار كما االلتزاماال
وخالصة القول فان إسرائيل تريد اعترافا صريحا ال يقبل التأويل من حماس بشرعيتها وهذا ما لم يكـن                  
ولن يكون، وان كان هناك من يريد اتهام حماس أو الحكومة الفلسطينية  بالتنازل فال يحق لـه ذلـك إال                     
حين يرى أن حماس اعترفت بصراحة بشرعية االحتالل، أو أنها وافقت صراحة على أوسلو أو خطـة                 
خارطة الطريق أو المبادرة العربية دون إبداء تحفظات، وسوى ذلك فما هو إال مزايدات رخيصة لكسب                

فلـسطيني  الجماهير التي ملت تلك المزايدات واالصطياد في الماء العكر ولو على حساب امن الشعب ال              
  . واستقراره وعلى حساب دماء الشهداء

   20/3/2007الحقائق  
 

  أي نظام دولي قد يتشكل؟ .83
  منير شفيق

الذين تحدثوا طويال منذ انهيار االتحاد السوفياتي في أوائل التسعينيات من القرن العشرين حتى اليوم عن                
أنفسهم ولو متأخرين عشر سنوات على      قيام نظام عالمي أحادي القطبية تقوده أميركا، عليهم أن يراجعوا           

  .األقل
فهذا التقدير لم يعد يذكره أحد إال على سبيل العادة أو الوهم، فأميركا اآلن الدولة الكبرى تواجـه عزلـة                    
دولية خانقة، وقد اعترفت هي نفسها بالحاجة إلى العمل من خالل أوروبا وحلف األطلسي، كما من خالل                 

  .مع روسيا والصين وفرنسا) مساومةال(مجلس األمن عبر التفاهم 
 مليـون مـن سـكانها     300فبوش اآلن يزور عددا من حلفائه في أميركا الالتينية بعد أن أفلت أكثر من               

 مليونا من سلطان بالده، وراحوا يحاولون شق طريق في االقتصاد والسياسة بعيدا عن العولمة               365الـ
  .وعن السياسات األميركية

) بوش وديك تـشيني ورمـسفيلد     (ميركية كوندوليزا رايس حليفة الثالثي الصقوري       ووزيرة الخارجية األ  
تجد نفسها هزيلة متراجعة أمام وفدي إيران وسوريا في مؤتمر بغداد، بعد أن كانت تصر على التعامـل                  

طبعا ما زال مشروع الحرب ضد إيـران لنـزع          (مع الدولتين بلغة الحصار والعزل والمقاطعة والتهديد        
  ).اإلسرائيلية-ها النووي على رأس األجندة األميركيةبرنامج
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فمنذ بداية هذا العام بدأ التقلب العربي لشق طريق سياسي غير الطريق األميركي الذي فرض نفسه على                 
 خاصة، وذلك دون أن يأخذ شكل المواجهة أو التعارض مع سياسات أميركية أصـبحت               2006سياسات  

  .مرتبكة ال تدري ماذا تفعل
وسيا والصين والهند فقد راحت كل دولة منها تتعامل مع اإلدارة األميركية باعتبار رئيسها أصـبح                أما ر 

بطة عرجاء بعد ما أصابه من فشل وإخفاق في كل من العراق وفلسطين ولبنـان كمـا علـى مـستوى                 
 الذي راح يصغر ويصغر إلى أن غاب حتى عن التصريحات األميركية          " مشروع الشرق األوسط الكبير   "

  .الرسمية، ولو على سبيل إنقاذ ماء الوجه
-وقد وصل األمر بالرئيس الروسي فالديمير بوتين أثناء زيارته للهند أن دعا إلى تشكيل محور روسـي      

  . هندي، ما يعني أن ثمة مداوالت ثالثية حوله دارت قبل تلك الزيارة-صيني
فالعالم . السعي إلقامة نظام القطب الواحد    ثم أطلق بوتين تصريحات عالية النبرة ضد التفرد األميركي أو           

ال يستقيم بناء على تفرد دولة واحدة، وإنما هو بحاجة إلى نظام متعدد القطبية إذا أريـد أن يحـد مـن                      
  .الفوضى واالضطراب والمخاطر

أما الصين، وكما يفهم من تصريحات نائب الرئيس األميركي ديك تشيني في زيارته األخيرة ألسـتراليا،                
  . يه بثبات في تطوير قدراتها العسكريةفماض

قمـرا صـناعيا   ) فّجر(وكان قبل هذا التصريح ببضعة أسابيع سددت صاروخا صينيا فأسقط في الفضاء  
وكان ذلك رسالة إلى واشنطن تقول إن اعتمادك على األقمار الـصناعية التـي تمـسك بكامـل       . صينيا

  .ركية لم يعد ذا فائدةاإلستراتيجية العسكرية والعملياتية للقوات األمي
الـروس  (وهكذا يمكن القول بكل بساطة إن ثمة تعددا في القطبية على المستويين السياسي والعـسكري                

  ).كانوا دائما قطبا عسكريا موازيا ألميركا
أما المستوى االقتصادي فقد أصبحت المنافسة الصينية والهندية واألوروبية ظاهرة متصاعدة يوما بعـد              

لدوالر أخذ يفقد سيادته العالمية المنفردة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيـة أمـام منافـسة                يوم، بل إن ا   
  .اليورو

يجب أال يعتبر أحد أن هذا المآل لمحاولة فرض نظام القطب الواحد جاء بعد الفشل األميركي الـصارخ                  
  .  الواليات المتحدة نفسهاوقد توج بالضربة القاسية التي تلقتها إدارة بوش داخل.  خاصة2006في العام 

وذلك بعد هزيمة الجمهوريين أمام الديمقراطيين في االنتخابات النصفية األخيـرة لمجلـس الكـونغرس               
  .وفقدانهم األغلبية في مجلس النواب والشيوخ

إن ظاهرة مآل محاولة إقامة نظام عالمي أحادي القطبية بدأت إرهاصاتها منذ بداية النصف الثاني مـن                 
صـينية،   - وقد عبرت عن ذلك البيانات الصادرة عن لقاءات قمـة روسـية           . ت القرن الماضي  تسعينيا
  .فرنسية - صينية – صينية وحتى ثالثية روسية - فرنسية، وفرنسية - وروسية

لكن ماكان للقائلين بالقطبية الواحدة أن يلتفتوا إليه باعتباره مؤشرا إلى اتجاه آخر بـين الـدول الكبـرى      
  . يكون النظام العالمي متعدد القطبيةيسعى إلى أن

الذي فشل مـن    -) مؤتمر منظمة التجارة العالمية    (1998ومنذ بدأت انتفاضة سياتل ضد مؤتمر العولمة        
 لم يتوقف   -داخله أيضا عندما بدأت مطالبات العالم ثالثية تنادي بتصحيح اتفاقات منظمة التجارة العالمية            

د ليروا في ذلك دليال على بداية مأزق خانق يواجه مسار العولمـة             أنصار العولمة ونظرية القطب الواح    
  . كما صورته لقاءات منتدي دافوس أو تصريحات إدارة كلينتون

ظاهرة مآل محاولة إقامة نظام عالمي أحادي القطبية بدأت إرهاصاتها منذ بداية النـصف الثـاني مـن                  
ادرة عن لقاءات قمة روسية صينية، وروسية       تسعينيات القرن الماضي، وقد عبرت عن ذلك البيانات الص        
  فرنسية، وفرنسية صينية وحتى ثالثية روسية صينية فرنسية
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بل عندما تحدث جورج دبليو بوش نفسه أثناء الحملة االنتخابية األولى له ضد آل غور الديمقراطي بـأن                  
ور أولئك على أن صوتا     إدارة بيل كلينتون بضعفها وترددها جعلت من أميركا مسخرة في العالم، لم يتص            

من داخل القيادة األميركية نفسها أحس بأن األرض أصبحت مهتزة تحت أقـدام القطـب األوحـد، وأن                  
  .األمور أخذت تفلت من بين يديه

، 2000أما من جهة أخرى فإن هؤالء لم يحترموا البرنامج الذي أعلنه الرئيس الروسي بوتين منذ العام                 
ن وضع على رأس أجندته إقامة نظام متعـدد القطبيـة هـدفا لإلسـتراتيجية               ويأخذوه بالجدية الكافية حي   

  . والسياسات الروسية
وكذلك لم يختلف موقـف     . ولم يكن برنامج األمين العام الجديد جانتا وللحزب الشيوعي الصيني بمختلف          

  .أنصار نظام القطب الواحد في التعامل معه
  .وجيهة منذ عشر سنوات في األقلبدهي أن ما نشهده اليوم كانت له مقدماته ال

، 2006وهو أيضا نتاج تلك المقدمات ولم يهبط هكذا فجأة بمظلة بعد تجربة الفشل األميركي في العـام                  
األميركي في العدوان المـزدوج  -خاصة أمام المقاومة والممانعة في العراق، كما بعد اإلخفاق اإلسرائيلي         

  .على لبنان وقطاع غزة
في العراق وبعده ذلك اإلخفاق في فلسطين ولبنان شكال عالمة بارزة على أفـول              صحيح أن هذا الفشل     

  . نظرية عالم أحادي القطبية، غير أن هذا األفول كانت له مقدماته
وكان يجب أن تلتقط لمن يريد أن يرى األوضاع العالمية للدول على حقيقتها حتى لو كان ممـن يتمنـى                  

إال أصبح تقدير الموقف أيديولوجيا وليس قراءة دقيقة تـرى األشـياء   ألميركا أن تنفرد في حكم العالم، و  
  .كما هي
  أين العالم اآلن وإلى أين؟ وأين بالدنا العربية واإلسالمية وإلى أين؟: والسؤال

الجواب ببساطة، لقد دخل العالم مرحلة انتقالية جديدة وإن لم تختتم المرحلة السابقة قبل أن يتقرر مـسألة            
الحرب على إيران، ألن اندالع الحرب أو عدم اندالعها يقرران نهاية المرحلة والكيفية التي              الحرب أو ال  

  .ستبدأ فيها المرحلة الجديدة
بالتأكيد فشلت محاولة إقامة نظام عالمي أحادي القطبية وتغلبت حالة القطبية المتعددة في ظـل الـسنتين                 

  .الماضيتين منذ بداية العهد الثاني إلدارة بوش
ن هذه الغلبة هي مؤقتة ومرهونة بسبب ما حدده المحافظون الجدد من أولوية إسـتراتيجية ألميركـا                 ولك

اقتضت مهادنة الدول الكبرى األخرى ومساومتهم مادامت مركزة على منطقتنا، خاصة فلسطين ولبنـان              
  .والعراق وأفغانستان

ا ال يصعب عليه أن يرى خلال فـي         ولعل من ينظر إلى ميزان القوى العالمي سياسيا واقتصاديا وعسكري         
اإلستراتيجية األميركية حين ال تجعل أولويتها احتواء الدول الكبرى التي تشكل منافسا حقيقيـا لهيمنتهـا                

  . العالمية، فيما األولوية التي حددت ليس لها من تفسير غير خدمة اإلستراتيجية اإلسرائيلية
الهيمنة العالمية ألميركا حتى تشن حربا عدوانية عليـه         وإال كيف يعتبر العراق بكل تلك الخطورة على         

ويصار إلى احتالله وتهديم دولته، ومن ثم الغرق في فوضى وصراعات دموية ال نهاية لها غير هزيمة                 
  .االحتالل

ونحن اآلن ما زلنا أمام األولوية نفسها حين تركز إدارة بوش على شن حرب عدوانيـة أخـرى علـى                    
بنان وفلسطين، فضال عن سياسات عدائية ابتزازية ألغلب الدول العربية بهـدف            إيران، ومن قبل على ل    

  .انتزاع تنازالت منها في مصلحة الدولة العبرية
فالوضع العالمي الذي غلب عليه تعدد القطبية بسبب ما وضعته إدارة بوش من أولويات إلسـتراتيجيتها                

اإلسرائيلية ضد  -لحرب أو الالحرب األميركية   وسياستها سوف يستمر على الصورة نفسها إلى أن تتقرر ا         
  .إيران



  

  

 
 

  

            45 ص                                      667:                                 العدد21/3/2007 األربعاء: التاريخ

وقد أصبح االحتماالن فرسي رهان، فإذا كانت الحرب فستعمق الفشل األميركي ومن ثم ستوسـع مـن                 
إخفاق نظرية القطب الواحد، وإذا انتقلت أميركا إلى المساومة مع إيران وتم تجنـب الحـرب، وبغـض                  

أخذهما هذا التجنب، ستبدأ المعادلة الراهنة بالتغير فـي انتظـار           النظر عن الشكل والمحتوى اللذين قد ي      
  .مراجعة أولويات اإلستراتيجية األميركية، سواء أحدث هذا قبل انتهاء إدارة بوش أم مع اإلدارة الجديدة

هذه المراجعة ستولد نمطا من االستقطاب العالمي المحوري أو شبه المحوري قد يبدأ بالتشكل بين الدول                
  .ىالكبر

واألرجح أن يتطور إلى نمط من الحرب الباردة، أو حروب االحتواء وليس نظاما عالميا متعدد القطبيـة                 
باتفاق األقطاب، وليس نظاما أحادي القطبية كما سعت اإلستراتيجية األميركية منذ نهاية الحرب البـاردة               

  .بين المعسكرين، إلى تحقيقه
   20/3/2007الجزيرة نت 
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