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 ثالثة قتلى في تجدد االشتباكات الداخلية في غزة .1
 عدد القتلى الفلسطينيين :ن أ حكمت يوسف نقالً عن مراسلهاغزةمن  22/3/2007وكالة سما أوردت 

الذين لقوا مصرعهم خالل يومين ارتفع إلى ثالثة في أعقاب عثورالشرطة الفلسطينية صباح اليوم على 
 صباح اليوم في كدت مصادر طبية أن فريد دغمش وجد مقتوالًأو . وسط قطاع غزةجثة شاب مقتوالً

ة إلى وجود آثار لعيار ناري وآثار منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقد لفت رقبته بسلك إضاف
وتم نقل القتيل إلى الطب الشرعي للتأكد من مالبسات الجريمة في حين تتابع  .ضرب مبرح تعرض لها

ن أفادت أوكانت مصادر طبية وأمنية فلسطينية متطابقة قد  .نيابة غزة الحادثة وتحقق في مالبساتها
ثنان آخران في تجدد لالشتباكات المسلحة بين حركتي صيب اأ خليل حلس قتل ويدعى اً فلسطينياًمواطن

 .فتح وحماس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
عاد التـوتر إلـى     :  رائد الفي  نقالً عن مراسلها  غزة  من  أفادت  قد   22/3/2007األخبار اللبنانية   وكانت  

وفتح ن حركتي حماس     مع اندالع اشتباكات جديدة بين مسلحين م        في األراضي الفلسطينية   الجبهة الداخلية 
وقالت مصادر محلية وحقوقيـة      . جريحاً 12في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، أدت إلى سقوط قتيل و           

ن بيت الهيا شهدت أجواء متوترة للغاية عقب االشتباكات الدامية التي انـدلعت بـين               أفي البلدة لألخبار    
وأشارت المصادر   .قصى سميح المدهون  أنصار الحركتين، في محيط منزل القيادي في كتائب شهداء األ         

إلى أن االشتباكات التي استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والقذائف، أسفرت عن مقتل أحد مرافقي المدهون               
ووفقاً للمصادر نفـسها، فـإن       . آخرون، بينهم أربعة إصابتهم خطرة     12ويدعى رامي سرور، وأصيب     

، بينما كان يهـم بإطالقهـا نحـو         )آر بي جي  (قذيفة  سرور قتل عندما انفجرت فيه، عن طريق الخطأ،         
  .نشطاء من حركة حماس، كانوا يعتلون سطح أحد المنازل في المنطقة

واتهم المتحدث باسم حمـاس     .  تبادلت حركتا فتح وحماس االتهامات بالمسؤولية عن الصدامات        كالعادةو
، بالـسعي إلربـاك     "الصف الوطني فئة خارجة عن    "في شمال القطاع، عبد اللطيف القانوع، من وصفها         

مجموعة من الشباب المدنيين كانوا يجلسون      "وسرد رواية حركة حماس للحادث، بأن        .الساحة الفلسطينية 
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، نافيـاً   "على سطح منزل مجاور لبيت سميح المدهون، وفجأة تم إطالق نار كثيف ومركز ومباشر عليهم              
 ".سمحاصرة منزل المدهون من قبل مسلحين من حركة حما"

في المقابل، أشار مفوض العالقات الوطنية في حركة فتح، عبد الحكيم عـوض، إلـى تعـرض منـزل         
المدهون إلطالق نار كثيف، وقذيفتي هاون، قبل اندالع االشتباكات المسلحة مع عناصـر مـن حركـة                 

 .حماس
عيد جودة نائـب    الدكتور س :  أن  خليل الشيخ  عن مراسلها غزة  من   22/3/2007األيام الفلسطينية   ونقلت  

إن الـشاب سـرور تعـرض       ": في تصريح لأليام  قال  مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت الهيا         
مس أن عمليات الخطف المتبـادل      أوذكرت مصادر أمنية فلسطينية مساء       ."لشظايا قذيفة أدت إلى وفاته    

صادر أن عنصرين   وذكرت الم  .حداثتجددت بين أنصار حركتي فتح وحماس شمال قطاع غزة بعد األ          
من حركة فتح تم خطفهما من قبل مسلحين من حماس، فيما خطفت فتح الدكتور حمدان الـصوفي مـن                   

  .حركة حماس
 : والوكـاالت إلـى أن     يوسف الشايب نقالً عن مراسلها    رام اهللا    من   22/3/2007الغد األردنية   وأشارت  

صيبا في إطالق نار على معسكرهم      ن اثنين من عناصر حرس الرئاسة أ      أمصادر أمنية فلسطينية ذكرت     
  .التدريبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

يوسف عزيز أمين سر لجنة المتابعة العليـا        :  أن ألفت حداد نقالً عن    21/3/2007 48عربوذكر موقع   
في محافظات شمال غزة أكد أن حركة الجهاد، بمشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية، تقـود جهـود                

 لوقـف النـار وإعـادة اسـتتباب          من الطرفين واستعداداً   نرى تجاوباً : وقال .زع فتيل التوتر  الوساطة لن 
األمور، ونحن بصدد تشكيل قوة حماية من سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى وكتائـب المقاومـة                 

  ".الوطنية تنتشر في منطقة األحداث لتحول دون الصدامات من جديد
ن قوات األمن الوطني التابعة للرئاسة الفلسطينية رفعت حالة التأهب          أ قالت مصادر أمنية  من جهة أخرى    

 .القصوى بتعليمات من وزير الداخلية هاني القواسمي، في محاولة لضبط األمن وإعادة حالـة الهـدوء               
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية أوعز إلى قادة األجهزة األمنية بضرورة اإلسراع في اتخاذ التدابير               

 النتشارها في أرجاء قطاع     ة واالستعداد للسيطرة على الوضع في أقرب وقت ممكن، وذلك تحسباً          الالزم
  .غزة

ومن جهته أكد داوود شهاب، المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي، أن تجدد األحداث المؤسفة يخدم مـصالح                
  .وناشد األطراف المتنازعة بضرورة وقف هذه األحداث المؤسفة فوراً .إسرائيل

  
  تهجراء حوار مع حكوموروبا إلأ وأمريكا هنية يوسط ايطاليا لدى :ة إيطاليةصحيف .2

قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في حـديث مـع           :  الخليج، وكاالت   رام اهللا، غزة، عواصم   
رسـالة  "صحيفة إيطالية انه طلب من إيطاليا ان تنقل خالل زيارة وزير خارجيتها لواشـنطن االثنـين                 

وقـال هنيـة   ". إن هذه الحكومة مهتمة بالحوار مع الواليات المتحدة ومـع أوروبـا   .. األمريكيةلإلدارة  
وقال هنية   ".األمريكيون يجب ان ينظروا إلى النصف المملوء من الكأس        "لصحيفة كورييري ديال سييرا     

الجتماع والدينا معلومات تفيد ان بعض وزراء الخارجية األوروبيين مستعدون للحضور إلى قطاع غزة              "
الكشف عن أسماء الدول التـي أبـدت هـذا          " انه من السابق ألوانه   "وأضاف  ". معي ومع وزراء آخرين   

  .االستعداد
  22/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المرتقبة اً في غزة خالل جولة رايس أمريكيمسؤوالًهنية يلتقي  :المنار .3



  

  

 
 

  

            7 ص                                      668:                                 العدد22/3/2007 الخميس: التاريخ

الدارة االمريكية، سوف تشهد تطورات     كشفت مصادر مطلعة للمنار أن االتصاالت بين حركة حماس وا         
ايجابية في األيام القليلة القادمة، وقالت المصادر أن دوال عربية تقوم بجهود كبيرة في هذا الميدان، وأن                 

 .السعودية تتولى قيادة هذا المحور، حيث نجحت الرياض في فتح قناة على مستوى عال بـين الجـانبين                 
الخارجية األمريكية سيرافق الوزيرة رايس في جولتها المرتقبة،        وأكدت المصادر أن مسؤوال في وزارة       

سيقوم بزيارة الى غزة ويلتقي سرا مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية واجراء حوار معه، في الوقت الذي                 
  .ستكون فيه رايس في اسرائيل

ياض وزير المالية   سالم ف .من جهة ثانية قالت المصادر ان اللقاء بين القنصل االمريكي في القدس وبين د             
  .الفلسطيني، لم يقتصر على الجانب المالي، بل نوقشت فيه جوانب البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية

   21/3/2007المنار الفلسطينية 
  

   الى واشنطن عقب القمة العربية المقبلةعباس .4
كشف عن هويته   كشف مصدر فلسطيني رفيع في السلطة الوطنية فضل عدم ال         :  عالء المشهراوي  -غزة  

في تصريحات خاصة للقدس ان الرئيس محمود عباس سيقوم عقب القمة العربية بزيارة الـى واشـنطن                 
بدعوة رسمية من الواليات المتحدة االمريكية وذلك الجل البحث والتشاور في العديد من القضايا المهمة               

بل نهاية واليـة الـرئيس االمريكـي        بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي واهمها اقامة دولة فلسطينية ق        
الرئيس عباس سيقنع االدارة االمريكية بخط سير حكومة الوحـدة،          : وأردف المصدر قائال   .جورج بوش 
  . اسرائيل من أجل االفراج عن أمول السلطة المستحقةى عدم مقاطعتها والضغط عللىكما سيدعوه ا

  22/3/2007القدس الفلسطينية 
  

 ب باحترام الرباعية للديمقراطية الفلسطينية واتفاق مكةالحكومة الفلسطينية ترح .5
إن "مصطفى البرغوثي، وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسـم الحكومـة الفلـسطينية             . قال د  :رام اهللا 

الحكومة الفلسطينية تقدر ايجابيا ما أعلنته اللجنة الرباعية من احترامها للديمقراطية الفلـسطينية واتفـاق               
أن الحكومة إذ تؤكـد     "وأضاف في بيان     ".ذي أرسى الوفاق الوطني وانشأ حكومة الوحدة      مكة المكرمة ال  

أن برنامجها وعملها ينبع من شعور عميق بالمسؤولية الوطنية تجاه مصالح ومستقبل الشعب الفلـسطيني               
القدس  وعاصمتها   67ومن اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة في جميع األراضي المحتلة عام              

وتحقيق السالم العادل والحرية واألمن واألمان، فإنها تؤكد أن إسرائيل هي التي ترفض السالم والتهدئـة        
وأشار إلى أن الحكومة تؤكد ما ورد في برنامجها بان إدارة المفاوضات هـي مـن                 ".الشاملة والمتبادلة 

األهداف والحقـوق والثوابـت     صالحية منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية على أساس التمسك ب         
تـرى  "واضاف   .الوطنية وعرض أي اتفاق يتم إنجازه على المجلس الوطني الجديد أو االستفتاء الشعبي            

الحكومة الفلسطينية أن اللجنة الرباعية مطالبة بعدم مواصلة تأجيل االعتراف بحكومة الوحدة والتعامـل              
لدعم المؤقتة والتي تقتصر علـى عـالج أعـراض          معها، وتدعو الرباعية إلى ضرورة استبدال آليات ا       

أالزمة االقتصادية الفلسطينية الناجمة عن الحصار الظالم بالية جديدة تقـدم الـدعم المباشـر للحكومـة                 
الفلسطينية ومركزها المالي الموحد في وزارة المالية لمعالجة أسباب أالزمة ومنـع انهيـار مؤسـسات                

تدعو الحكومة اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى الضغط علـى           "وقال البرغوثي  ".السلطة الفلسطينية 
 500إسرائيل لإلفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لديها بشكل غير شرعي والتي التقل عـن                

مليون دوالر والتي تمثل استعادتها مدخال إلخراج االقتصاد الفلسطيني من أزمته المصطنعة وحل مشكلة              
 ".ة وانقطاع الرواتبالفقر والبطال

  22/3/2007وكالة معا 
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 "خطوة متقدمة لكنها غير كافية"بيان الرباعية حول حكومة الوحدة : الرئاسة الفلسطينية .6
ان بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي يعطي لاللية        " قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية        :رام اهللا 

ى الحكومة الفلسطينية ويدعم جهود وزيرة الخارجية االميركية للبحث         الدولية فرصة ثالثة اشهر للحكم عل     
بو أواوضح   ".عن افق سياسي لحل القضية الفلسطينية خطوة متقدمة في موقف الرباعية لكنها غير كافية             

ال بد من العمل الفوري على تطبيق خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية من اجل تحقيـق                "ردينة انه   
  ".الم في منطقة الشرق االوسطاالمن والس

  21/3/2007وكالة سما 
  

  سرائيل عدم استقبال نائب وزير الخارجية النرويجياأسف لقرار تالخارجية الفلسطينية  .7
أعربت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية عن أسفها لقرار إسـرائيل          : برهوم جرايسي ويوسف الشايب   

رايموند يوهانسون الذي التقى قبل أيام هنية، مـشيرة إلـى           ي  نائب وزير الخارجية النرويج   عدم استقبال   
  ".الدور النرويجي في عملية السالم لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين االطراف المختلفة"

   22/3/2007الغد األردنية 
  

  نرفض الموقف األمريكي الذي يميز في التعامل مع وزراء حكومة الوحدة: أبو عمرو .8
د أبو عمرو وزير الخارجية الفلسطيني موقف اإلدارة األمريكية مـن حكومـة الوحـدة               انتقد زيا  :القدس

الوطنية القائم على التمييز بين أعضائها والتعاطي مع من ال ينتمي منهم إلى حركة حماس، واعتبر ذلك                 
نحـن ال   : "وقال أبو عمرو في تصريحات خاصة لقدس بـرس         .موقفا مرفوضا من الحكومة الفلسطينية    

 أن يجري التمييز بين وزراء في حكومة واحدة ارتضاها الفلـسطينيون جميعـا لتجـسيد وحـدتهم                  نقبل
الوطنية، فهي حكومة ال تعبر عن وجهة نظر فصيل بعينه، وإنما تعكس حكومة وحـدة وطنيـة وفـق                   

 يجوز  برنامج سياسي يمثل الحد القواسم المشتركة بين الفصائل الفلسطينية واإلجماع الوطني، وبالتالي ال            
استثناء وزراء من حكومة إجماع وطني، ونحن نتوقع من العالم أن يقابلها بخطوات متقدمة ال أن يعـود                  

 اإلدارة األمريكية أن تراجـع موقفهـا مـن حكومـة            أبوعمرووناشد   ".إلى تكريس القسمة والفرقة بيننا    
ع إسرائيل أيضا موقفها مـن      وأشار في هذا السياق إلى أنهم يعتقدون في حكومة الوحدة أن تراج            .الوحدة

 قد أبلغ رسميا بموعد زيارة رايس إلى المنطقة األسبوع المقبـل،          أبوعمرووعما إذا كان     .حكومة الوحدة 
لم يتم أي اتصال بيني وبـين وزيـرة         : "أو جرى أي اتصال معها بعد تسلمه مقاليد الوزارة رسميا، قال          

الزيارة، ولكن ال بد مـن اإلشـارة بـأن الرئاسـة            الخارجية األمريكية بهذا الخصوص ولم نبلغ بموعد        
الفلسطينية تضطلع بمهام السياسة الخارجية باإلضافة إلى الوزارة، وبالتأكيد فإن هناك اتـصاالت بـين               

 إلى رفضهم أي مقترحات لتعـديل المبـادرة         أبوعمرووأشار   ".الخارجية األمريكية والرئاسة الفلسطينية   
  . العربية للسالم

  21/3/2007قدس برس 
  

  قلل من اهمية مقاطعة وزراء حماسالفلسطينية تحكومة ال .9
قلل رئيس مكتب رئيس الحكومة اسماعيل هنية، محمد مدهون، من اهميـة مقاطعـة وزراء               : الوكاالت
سواء كان وزير الخارجية او المالية، ان مرجعهمـا         ... في نهاية االمر، انها حكومة وحدة     "وقال  . حماس

  ".رئيس الحكومة
  22/3/2007ير السف

  
  المرحلة القادمة هي مرحلة إنهاء الحصار: وزير الخارجية الفلسطيني .10
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زياد أبو عمرو، قد التقى سفراء وقناصـلة        . قالت مصادر فلسطينية حكومية، إن وزير الخارجية، د        :غزة
 الدول العربية لدى السلطة، ووضعهم في صورة الوضع الفلسطيني الجديد، بعد تشكيل حكومة الوحـدة،              

أي سوء فهم مـع     "مؤكدا على أهمية العالقات الثنائية، وحرص الحكومة الجديدة على أن ال يكون هناك              
، االتصاالت التي تلقاها من دول االتحاد األوروبي، سـواء مـن   أبو عمرو واستعرض   ".أي دولة عربية  

االتـصاالت أثبتـت    هذه  "فرنسا أو النرويج أو الدنمارك وبلجيكا وسويسرا وغيرها من الدول، وقال إن             
ضعف الموقف اإلسرائيلي، وال منطقيته وعجزه عن التأثير في الموقف الـدولي لتبنـي موقفـه تجـاه                  

عمرو عن أمله أن تثمر القمة العربية القادمة في تبني الموقف الفلـسطيني              وأعرب". الحكومة الفلسطينية 
 القادمة هي مرحلة إنهـاء الحـصار        المرحلة"الجديد واتخاذ خطوات عملية لفك الحصار، مشيرا إلى أن          

  ."واالنطالق من جديد على المستوى الداخلي واإلقليمي والدولي بوجهة جديدة
  21/3/2007قدس برس 

  
  أمله أن يستأنف االتحاد األوروبي مساعداته من خالل وزارة الماليةأبو عمرو يعرب عن  .11

يلة قبل الماضية مع مـارك اوتـه منـسق          زياد أبو عمرو، وزير الخارجية الفلسطينية الل      .التقى د : غزة
االتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط، وأعرب أبوعمرو عـن شـكره وتقـديره لالتحـاد                 
األوروبي والدول األعضاء على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن المساعدات المالية في              

االتحاد األوروبي بالضغط على إسرائيل لفـتح       وطالب   .2005عن عام   % 30 زادت بقيمة    2006عام  
معبر رفح والتخفيف عن معاناة الفلسطينيين، وأعرب عن أمله أن يستأنف االتحاد األوروبي مـساعداته               
من خالل وزارة المالية، وكذلك أعرب عن أن تحذو دول االتحاد األوروبي حذو النرويج وفنلندا وبلجيكا                

الشعب الفلسطيني موحد اآلن في     "ا مع الحكومة الجديدة، منوهاً الى أن        وفرنسا وغيرها في تطبيع عالقاته    
هذه الحكومة التي يمثل برنامجها برنامج الوحدة الوطنية الذي يجب على المجتمع الـدولي االنتبـاه لـه                  

  ".بشكل أكثر واقعية
  22/3/2007الشرق األوسط 

  
  العمل في اجندة الحكومة تحقيق االمن وانهاء الفلتان والفوضى تحتل اولويات : هنية .12

 حكومـة  ،قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية ان حكومة الوحدة:  وكالة قدس نت لالنباء   –غزة  
 تحتل اولويات العمـل     ، وان تحقيق االمن و انهاء حالة الفلتان والفوضى االمنية         ،لكل الشعب الفلسطينيى  

سمعنا مـن وزيـر     "  لمقر وزارة الداخلية في غزة       واضاف خالل زيارته   .في اجندة الحكومة الفلسطينية   
الداخلية  هاني القواسمي الرؤى والتقديرات و االليات الموضوعة على الطاولة من اجـل تحقيـق هـذا                  

نؤكد  في الحكومة  دعمنا لوزير الداخليـة         " وقال   ."الهدف الذي يسعى اليه كل ابناء الشعب الفلسطيني       
نية في سبيل تحقيق االمن المطلوب للشعب الفلسطيني ولحماية امن الوطن           ووزارة الداخلية واالجهزة االم   
  ."والمواطن واالعراض واالموال

  21/3/2007عين على فلسطين 
 

  الحياة الديبلوماسية تدب من جديد في مكاتب الحكومة الفلسطينية المهجورة: تحقيق .13
في المكاتب الحكوميـة التـي كانـت         عادت الحياة الديبلوماسية تدب من جديد        : محمد يونس  –رام اهللا   

مهجورة تماماً من جانب الضيوف االجانب خالل العام الماضي الذي تولت فيه حركة حماس الحكم فـي                 
فمنذ تشكيل حكومة الوحدة مطلع هذا االسبوع لم ينقطع الديبلوماسيون والمبعوثون           . االراضي الفلسطينية 

روج المبادر االول للقاء اعضاء الحكومـة اذ زار نائـب           وكانت الن  .الغربيون عن مدينتي رام اهللا وغزة     
 .وزير خارجيتها غزة ورام اهللا واجتمع مع رئيس الحكومة هنية ومع وزراء الخارجية والمالية واالعالم              



  

  

 
 

  

            10 ص                                      668:                                 العدد22/3/2007 الخميس: التاريخ

ثم تاله القنصل االميركي العام في القدس الذي التقى وزير المال سالم فياض في خطوة حملـت دالالت                  
وتزدحم اجندات وزراء المال والخارجيـة       . السياسي المفروض على الحكومة    مهمة على تداعي الحصار   

واجتمع فياض امس مع المبعـوث االوروبـي         .واالعالم الجدد بمواعيد للقاءات مع ديبلوماسيين غربيين      
. وفي االيام المقبلة يلتقي الوزراء الثالثة مع وزيري خارجية السويد وبلجيكا           . مارك أوت  ،لعملية السالم 

واعلنت . جهت المانيا دعوة لنائب رئيس الحكومة عزام االحمد ووزير الثقافة بسام الصالحي لزيارتها            وو
  .دول عديدة مثل فرنسا وبلجيكا انها ستدعو وزير الخارجية الفلسطيني لزيارتها

". هذه اللقاءات تدل علـى ان الحـصار بـدأ يتفكـك           : "مصطفى البرغوثي للحياة  .وقال وزير االعالم د   
لقد بدأت اتصاالت رسمية مع كل من فرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليـا والـسويد والنـرويج                : "فواضا

  ".وسويسرا وايطاليا وغيرها، واللقاء بين وزير المال والقنصل االميركي هو لقاء مع الحكومة ايضا
ي القدس ان   وتوقع مسؤولون في مكتب الرئيس عباس الذي التقى اول من امس القنصل االميركي العام ف              

يستمر الموقف االميركي واالوروبي من المساعدات والتحويالت المالية للحكومة على ما كان عليه فـي               
لقد علمنا من االميركيين ان موقفهم من       : "وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه      .السابق ألشهر عديدة مقبلة   

نا من االوروبيين انهـم سيواصـلون       التحويالت المالية سيستمر من دون تغيير في الفترة القادمة، وعلم         
  ".التعامل وفق اآللية الموقتة لدعم الموازنة

البرغوثي ان تقرر الدول العربية في قمة الرياض تقديم مساعدات مهمة للفلسطينيين تعوضـهم              .وتوقع د 
جه من يحاصرنا هو فقط اسرائيل التي تحتجز اموالنا، وسنتو        : "وقال. عن اموالهم التي تحتجزها اسرائيل    

الى العالم من اجل الضغط عليها لالفراج عن اموالنا المحتجزة، والى ان يحين ذلك فاننـا نتوقـع مـن                    
واعتبـر االنفتـاح     ".اخوتنا العرب في قمة الرياض ان يقدموا لنا من المساعدات ما يخفف معاناة شعبنا             

اسـرائيل  : "وقـال . حكومةالغربي على الحكومة الفلسطينية عزلة السرائيل التي تطالب بمقاطعة هذه ال          
  ".ستواجه عزلة اكبر مع الوقت

  22/3/2007الحياة 
  

  بدء خطوات اعادة بناء منظمة التحرير بزيارة وفد الى دمشق ثم للقاهرة .14
أكد مصدر فلسطيني رفيع في السلطة الوطنية ان الخطوات بدأت بالفعل فـي             :  عالء المشهراوي  -غزة  

لك وفقا التفاق مكة المكرمة في اعقاب االنتهاء من تشكيل حكومـة            اعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير وذ     
ان وفـدا   "  وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تـصريحات خاصـة للقـدس               .الوحدة

 دمشق لعقد سلسلة اجتماعـات مـع قـادة          ىفلسطينيا رفيع المستوي سيصل خالل االيام القليلة القادمة ال        
طينية للتشاور والبحث في كيفية اعادة بناء منظمـة التحريـر وكـذلك عقـد               الفصائل والتنظيمات الفلس  

. أجتماعات مع القيادة السورية الطالعهم على تشكيلة حكومة الوحدة وكيفية خط سير ونهج هذه الحكومة              
: وأضـاف  . ان هذه الخطوة ستكون ثاني خطوة مهمة على صعيد تاريخ الشعب الفلـسطيني             ىمشيرا ال 

 التي سيعقدها الوفد مع قادة الفصائل في دمشق سيتوجه الـى القـاهرة لعقـد سلـسلة                  عقب االجتماعات 
اجتماعات مع القيادة المصرية وسيتزامن وصول الوفد مع حـضور فـصائلي كبيـر مـن االراضـي                  

  .الفلسطينية في القاهرة حيث يصل الرئيس عباس وكذلك خالد مشعل
 رضوان أن حماس تأمل ان تتم بالفعل االجـراءات          وفي نفس السياق قال المتحدث باسم حماس اسماعيل       

وأضـاف رضـوان     .بإعادة بناء منظمة التحرير مؤكدا ان رئيس اللجنة عن حماس هو محمود الزهار            
هناك ثمة ترتيبات واجراءات سيتم اتخاذها قبل السفر الي دمشق وذلك من اجل انجاح اللقاء الفـصائلي                 

  .الكبير في دمشق والقاهرة
  22/3/2007طينية القدس الفلس
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 جتماع بين عباس واولمرتالقاءات فلسطينية اسرائيلية سرية لعقد : سما .15
أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوي في السلطة الفلسطينية مـساء االربعـاء ان             : حكمت يوسف  -غزة  

ـ                ي اتصاالت ولقاءات بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين تعقد في القدس بعيدا عن وسائل االعـالم وف
وقال المسؤول خالل اتصال هاتفي مع سما ان اللقاء المزمع           .سرية تامة نظرا لحساسية هذه االجتماعات     

عقده بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الورزاء االسرائيلي سيكون في أحد المدن الفلسطينية بالضفة              
مرت وذلك تحسبا الي ظـروف       مشيرا الي ان اللقاء لن يعلن عنه اال في لحظة لقاء عباس واول             ،الغربية

واضاف المصدر ان االتصاالت واللقاءات أثمرت عن نقاط ايجابية وجيـدة اال             .قد تحيل دون عقد اللقاء    
انه يظهر تباعد في وجهات النظر التي ال طالما تتغير من وقت الخر نظرا للتصريحات التـي يطلقهـا                   

موضحا بأن هناك نقـاط وقـضايا يـتم         . ة الجديدة القادة السياسيين االسرائيليين بحق الحكومة الفلسطيني     
 .طرحها في اللقاءات تتعلق بالجانب االنساني والسياسي

  21/3/2007وكالة سما 
  

 نواب حماس يطلبون ايضاحاً من عباس بشأن تعيين دحالن مستشاراً لألمن القومي .16
د فرج الغول، أن كتلة  أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محم:غزة

 قد طلبت استيضاح حقيقة تعيين النائب محمد دحالن مستشاراً لألمن القومي، موضحاً البرلمانيةحماس 
 في تصريح صحفي، إلى أن شاروأ. رئيس عباس حتى اللحظةالأن الكتلة لم تتلق أي رد من قبل 

ين دحالن مستشاراً لألمن المجلس سوف يطالب بتطبيق القانون في حال وجود مرسوم رئاسي بتعي
، مؤكداً أن التشريعي سينتظم في جلساته "لن يكون هناك عوائق في حل هذه المشكلة: "القومي، وقال

 . بعدما شكلت حكومة الوحدة الوطنية
  22/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  توصية بسن قانون مستقل وخاص بكل جهاز أمني: غزة .17

ركون في ورشة عمل حول قانون الخدمة في قوات األمن بإصدار قانون            أوصى مشا  :كتبت أسماء الغول  
خاص ومستقل بكل جهاز أمني على حدة، وذلك أسوة بقانون المخابرات الذي صدر مـؤخراً، مؤكـدين                 
أهمية عقد مؤتمر موسع لمناقشة قانون الخدمة في قوات األمن، والضغط إلعادة صياغة القانون وتالفي               

وأكدوا خالل الورشة التي نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن،             .هالعيوب الموجودة في  
بالتعاون مع اإلدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، بمقر األولى في غزة، أمس، أهمية اإلسـراع فـي                 

كتمل أهليته  إصدار الالئحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء وإال سيبقى هذا القانون قاصر األهلية، ولن ت              
  .حتى صدور الالئحة لتضع نصوص القانون موضع التنفيذ

 22/3/2007األيام الفلسطينية 
  

  هاسرائيلي على مناهجاالتحريض ترفض الوزارة التعليم الفلسطينية  .18
سرائيلي على المناهج الفلسطينية ووصـفها بأنهـا منـاهج      رفض مسؤول فلسطيني التحريض اال     :نابلس

 بصري صالح، مدير عام العالقات الدولية فـي وزارة التربيـة             وقال .اليهودعنصرية وتحريضية ضد    
سرائيلي على المناهج الفلـسطينية لـيس       والتعليم العالي الفلسطينية في تصريحات صحافية ان الهجوم اال        

جديدا منذ اطالق هذه المناهج، حيث اعترضت اسرائيل على معظم ما جاء فيها، وبدأت تضع مـضامين                 
وأضاف صالح أن عملية التحريض استمرت مـن        . ي تقاريرها عنها وتنسبها للمناهج الفلسطينية     عدائية ف 

  .يشرف عليه أيضا مستوطن اسرائيلي" cmic"خالل فئة أو مركز يميني اسمه 
  22/3/2007الخليج اإلماراتية 
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  الشتاتي باعادة االعتبار لدور السفارات واالهتمام بفلسطينيأبو عمروطالب تحماس  .19
زياد ابو عمـرو باعـادة االعتبـار لـدور          . طالب عدد من نواب حماس امس وزير الخارجية د         :غزة

وشدد النواب عن دائرة خانيونس االنتخابية      .  لتكون داعمة للداخل وليس عبئا عليه      ،السفارات في الخارج  
واشـعار   ،خالل زيارة لمكتب وزير الخارجية على ضرورة االهتمام بالشعب الفلسطيني فـي الخـارج             

 ولـيس فقـط للـداخل وكـذلك االهتمـام بـالمعتقلين           ،المواطنين ان السلطة الفلسطينية حاضنة للجميع     
 داعين إلى   ،ردنوأثار النواب قضية المعابر الحدودية مع مصر واأل        .الفلسطينيين في السجون الخارجية   

 .التخفيف عن معاناة المواطنين المارين عبرها
لمطالب بعين االعتبار واالهتمام المطلوب والبناء على ما تم االتفـاق عليـه             فيما وعد الوزير بأخذ هذه ا     

 .وطنيا
كما وضع الوزير النواب في صورة رؤيته لتطوير العمل في وزارة الشؤون الخارجيـة علـى ثـالث                  
محاور االول ترميم العالقة بين السلطة الفلسطينية والعالم وترتيب اوضاع سفارات فلـسطين وتطـوير               

 .وادائها بما يخدم المشروع الفلسطيني، واالرتقاء بالكادر المهني في وزارة الشؤون الخارجيةعملها 
  22/3/2007وكالة معا 

  
   والفساد نجاح الحكومة سيتوقف على معالجتها للفلتان األمني: حزب الشعب .20

مـة   قال خالد منصور، عضو المكتب السياسي لحـزب الـشعب الفلـسطيني، إن أمـام الحكو                :رام اهللا 
الفلسطينية الجديدة إلى جانب ملف فك الحصار الدولي، واختراق العزلة التي فرضتها إسرائيل والواليات              

وأوضح في تصريح صحفي، أن نجاح الحكومة الجديدة، واستمرار         ". ساخنة"المتحدة، عدة ملفات داخلية     
مستـشري فـي جميـع أرجـاء        ملف الفلتان األمني ال   "التأييد الشعبي لها سيقاس بناء على معالجتها لـ         

دون فتح ملف الفساد وتقديم المتورطين للقـضاء،        "مشددا على أنه    ". األراضي الفلسطينية، وملف الفساد   
هذه الملفـات   : "وقال ".سينظر الشعب بعين الريبة إلى مجمل مسار الحكومة الجديدة، وستتراجع ثقته بها           

ر الشعبية االقتصادية والحياتية، الهـاجس األكبـر        تعتبر باإلضافة إلى االهتمام الجدي بأوضاع الجماهي      
والكابوس الذي ظل يشغل بال الجماهير الفلسطينية ويثقل على كاهلها، ويجعلها تنادي وتضغط لتـشكيل               

  ".حكومة وحدة قوية، قادرة على تقديم اإلجابات على تساؤالتها واحتياجاتها
   21/3/2007قدس برس 

  
 ومة بوقف كافة التعيينات المخالفة لقانون الخدمة المدنيةجبهة النضال الشعبي تطالب الحك .21

 عضو المكتب السياسي لجبهة النـضال الـشعبي، الحكومـة الجديـدة       ، طالب عوني أبو غوش    :رام اهللا 
 .بضرورة وقف كافة التعيينات اإلدارية المخالفة لقانون الخدمة المدنية التي اتخذتها الحكومـة الـسابقة              

ملية التعيين التي انتهجتها الحكومة السابقة كانت منافية لقانون الخدمـة المدنيـة      أن ع "وأضاف في بيان،    
وعلى أساس حزبي، بعيدا عن أسس التوظيف الصحيحة، وببعض األحيان واكبها إقصاء وظيفي لبعض              

ودعا أبو غوش إلـى    ".الموظفين من وظائفهم وتمت بسرية تامة وتحت مبررات الاساس لها من الصحة           
كيل لجنة قانونية متخصصة للبحث بكافة قرارات التعيين التي أصدرتها الحكومة العاشـرة،             ضرورة تش 

 .وضرورة تحرك المجلس التشريعي بالعمل الجاد وإيضاح كافة األمور
  22/3/2007وكالة معا 

  



  

  

 
 

  

            13 ص                                      668:                                 العدد22/3/2007 الخميس: التاريخ

 النائب أبو هولي يطالب الحكومة بتخصيص موازنة للعمال والخريجين المعطلين عن العمل .22
أحمد أبو هولي حكومة الوحدة الفلسطينية بإعداد برنامج تشغيل وموازنـة خاصـة             .ئب د  طالب النا  :غزة

 وحل مشكلتهم االقتـصادية بـالتوازي مـع رواتـب           ،لشريحة العمال والخريجين المعطلين عن العمل     
الموظفين ألن أزمة العمال والخريجين المتفاقمة والمأساوية كانت قبل الحصار الـسياسي واالقتـصادي              

وطالب أبو هولي جميع مكونات النظام السياسي الفلـسطيني التحـرك           . عبنا الفلسطيني والزالت  علي ش 
العاجل والسريع للعمل علي حل هذه المأسة والتقليل منها والعمل علي تطبيق قانون الخدمة المدنية فـي                 

 . الوظائف العمومية والقائم علي الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص
  22/3/2007وكالة معا 

  
   السابقةبو عيشة اشترى ذمم لدعم الحكومةالوزير سمير أ: بسام زكارنة .23

 في اليوم األخير من عمر حكومة تسيير االعمال، قامت وزارة المالية وبقرار من مجلس الوزراء،                :غزة
 موظفـا،   8750بصرف مستحقات مالية وبأثر رجعي لموظفي العقود الموازية، والبالغ عـددهم نحـو              

من اجرة المواصالت    % 48عيينهم خالل فترة تولي حماس للحكم، إلى جانب خصم ما نسبته            والذين تم ت  
  .للموظفين

سمير ابو عيـشة    .بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اعتبر ما قام به وزير المالية د              
أنـة او اسـتقطاب     بصرف مستحقات لذوي العقود الموازية، بانه عبارة عن شراء ذمم، ومحاولـة لطم            

ومقابل هذا التحيز الفئوي يتـساءل زكارنـة         .التابعين للحكومة، وأن يبقوا كعناصر داعمة لهذه الحكومة       
لوجستيات للقوة التنفيذية، تحت    ا مليون دوالر ك   2مستغرباً لماذا قام الوزير ابو عيشة بصرف مبلغ بقيمة          

واجز متنقلة، الى جانب صـرف مبلـغ        من حيث شراء ذخيرة، وح    " صرف مستحقات لمجاهدين  " شعار  
 الف دوالر لشراء وجبات غذائية لهذه القوة في الوقت الذي كان فيه االالف من ابناء الشعب                 150بقيمة  

ويضيف بأن ابـو عيـشة تالعـب بااللفـاظ           .الفلسطيني بحاجة الى قسط من هذا المبلغ لسد احتياجاته        
ولم يتعامل كوزير لكافة ابناء الشعب الفلسطيني، بـل         واالتفاقيات، واستخدم تكتيكات تخدم حزب معين،       

وفيما يتعلق بمدى تفاؤلهم بتولي سالم فياض وزير، نوه زكارنة إلـى            . تعامل كوزير ألبناء حزب واحد    
انه تم الحديث مع الوزير فياض، والذي قطع بدوره وعودات بتوفير رواتب كافة الموظفين سواء مدنيين                

ف رواتب بعض الموظفين من قبل الحكومة السابقة، اعرب زكارنة عـن            وحول قضية وق   .او عسكريين 
استيائه من هذه الخطوة، واعتبرها بانها تالعب في الرواتب، وسيتم مطالبة الحكومـة الجديـدة بإعـادة                 

وعن اجراءات النقابة في حال      .االعتبار لكافة الموظفين الذين لحقت بهم االساءة من قبل الحكومة السابقة          
ل الحكومة الحالية على تلبية مطالبها، أكد زكارنة على ان النقابة ستقوم بفعاليات واضحة للجميع،               لم تعم 

  .وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من االضراب
وكيل وزارة المالية اسماعيل محفوظ برر صرف مستحقات لذوي العقود الموازية، بأنهم لـم              من جانبه،   

 الرسميين ومنذ فترة طويلة، موضحاً انه تم صرف دفعة ماليـه            يتقاضوا أي سلف أسوة بباقي الموظفين     
من مستحقات هذا الموظف، الذي مضى      % 50لهم، بعد تقاضي الموظفين العاديين رواتبهم، بحد أقصى         
وأضاف أنه ما زال هناك اعداد كثيـرة لـم           .عليه أكثر من ستة اشهر ولم يتقاض أي سلفة من الوزارة          

وفيما يتعلـق بمـوظفي     . لموظفين خاصة العاملين في قطاعات التعليم والصحة      تتقاض سلفاً اسوة بباقي ا    
عقود البطالة الذين كان من المفترض ان يشغلوا وظائف شاغرة في الوزارات، بدالً من موظفي العقـود                 

 كان عاماً بال موازنة، وبال احداثات       2006إن العام   : الموازية الذين عينتهم حكومة حماس، قال محفوظ      
ية جديدة، مضيفاً ان الحكومة ال تستطيع أن تقوم بتوظيف أي شخص، اال اذا كانت هناك احـداثات                  وظيف

وظيفية، باالضافة الى موضوع الشواغر الوظيفية، وهذه الشواغر التي يجب ان تستغل حـسب نوعيـة                
زارة الحاجة، بمعنى أنه قد يكون هناك موظفون على بنود البطالة موجودون في الـوزارة، ولكـن الـو                 
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أما فيما يتعلق بخصم منحة      .بحاجة الى تخصص غير متوفر بينهم، فتضطر الى التعاقد مع حاالت جديدة           
 واالتحاد االوروبي من راتب الموظفين عن شهر فبراير، اعتبر وكيل وزارة الماليـة ان               عباسالرئيس  

لشخـصية، وانمـا    هذه المنح هي عبارة عن مساعدات للحكومة، ولم تأت كمساعدات للموظف بصفته ا            
الـذي يـدفع    : " وعن خصم بدل المواصالت للموظفين ليوم الخميس، قال        .كموظف يتبع لهذه الحكومة   

للموظفين، ليس دخالً للفرد، ولكنه تغطية لنفقة، فالنظام السابق كان يغطي هذه النفقة علـى أسـاس أن                  
، أما اآلن فهو يمارس العمل لمدة        أيام في األسبوع، فيحتاج مواصالت لهذه األيام الست        6الموظف يداوم   

وفي رده على وصف بسام زكارنة للوزير أبو عيشه بأنه تعامل بفئوية، وحاول شراء ذمـم                . خمس أيام 
الموظـف عنـدما    : " عندما قرر صرف مستحقات لموظفين موالين لحماس، قال وكيل وزارة الماليـة           

ال افهـم كيـف     :  شراء وال بيع، متسائالً    تصرف له سلفة اسوة بغيره فهذا حق طبيعي له، وليس فيه ال           
 2وفيما تردد عن صرف وزير المالية مبلـغ          .نفسر أن حصول موظف على سلفة أنه عملية شراء ذمم         

  . مليون دوالر، ثمن لوجستيات للقوة التنفيذية، نفى الوكيل هذه األنباء
إن الحكومة  :" ابو جراد قال  رئيس هيئة النقابة العامة لموظفي الحكومة في قطاع غزة عارف           على صلة،   

سمير ابو عيشة، فيما يتعلـق      .السابقة لم تلتزم باالتفاقية الموقعة مع النقابة، وأضاف بأنه تم التحدث مع د            
 أما فيما يتعلق بقضية     ،"ال توجد رؤية بالنسبة للرواتب    :" برواتب الموظفين، وبكل أسف تحدث الينا قائالً      

عنها بذلك، ونظرت اليها بخطورة بالغة، واعتبرت على لسان ابو جراد           العقود الموازية، فالنقابة قدمت ط    
وفي بيان للنقابة العامة لمـوظفي الحكومـة،        .بأن الوزير ابو عيشة تعامل بطريقة فئوية في هذه القضية         

طالبت فيه الحكومة الفلسطينية الجديدة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، بإعادة النظر في               
  .  االجراءات لتعسفية، التي اقدمت عليها بعض الجهات من ظلم وقهر للموظفينهذه

       22/3/2007الحياة الجديدة 
  

  زكي يجتمع مع قادة الفصائل والقوى في لبنان لتوحيد العمل الفلسطينيعباس  .24
، اجتماعـاً    األربعـاء  ترأَّس عباس زكي، ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لدى لبنان، يوم          : بيروت

وتداول المجتمعون السبل الكفيلـة      .موسعاً في مقر الممثلية في بيروت لقادة الفصائل والقوى الفلسطينية         
بالتوصل إلى صيغة مناسبة للعمل الوطني الفلسطيني في لبنان، ورفع درجة الجهد المشترك بمـا فيـه                 

إزاء التحديات التي تواجهها وتخفيف معاناة      حاجة مخيمات الالجئين في لبنان ووحدة الموقف الفلسطيني         
 وكيفية  ،كما جرى البحث عن صيغة لتوحيد العمل الفلسطيني على الساحة اللبنانية           .الفلسطينيين في لبنان  

في مخيم نهر البارد وما     " فتح اإلسالم "إيجاد آلية لمعالجة األحداث األخيرة والمتمثلة في ظاهرة ما يسمى           
واتفق المجتمعون على اعتبار هذه الظـاهرة        .ت مع المحيط اللبناني وأهالي المخيم     تسببت به من إشكاال   

خارج الشرعية الفلسطينية وال تمت بصلة للمجتمع الفلسطيني وقواه المناضلة، كما أكدوا على ضـرورة               
ية فـي   إدانة أي عمل أمني يمس بأمن لبنان وسالمة مسيرة الِسلم األهلي به وأي عمل يثير الفتنة الداخل                

واتفق المجتمعون على ضرورة بذل جهود جماعية لمحاصرة هذه الظاهرة ومنع امتدادها إلـى               .المخيم
  .المخيمات األخرى والتوصل لحل على قاعدة حفظ القانون والسيادة اللبنانية

    21/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  اوزوا الخطوط الحمرالفلسطينيون ضيوف ولن يتج: زكي يزور عون وجعجععباس  .25
وقال اثر زيارته امـس      ".فتح االسالم "أنكر ممثل منظمة التحرير عباس زكي اي صلة للمنظمة بحركة           

هناك خطوط حمر اتفق عليها الجميـع، وهـي رفـض أي            "النائب ميشال عون، يرافقه جبريل رجوب       
لقـد وحـدنا لغتنـا      . الفلسطينيينظاهرة تهدد السلم االهلي في لبنان، او العيش المشترك بين اللبنانيين و           
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ونؤمن بسيادة القانون اللبناني ونرفض التوطين والتهجير، ونسعى الى ان نكون ضيوفا خفيفي الظل ألن               
  ".لبنان لم يعد يحتمل هموما اضافية وسنكون مصدر طمأنينة

هـذه الزيـارة     ":وصرح اثر اللقاء   والتقى زكي رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع،         
االولى لنا للحكيم سمير جعجع، وقد ناقشنا قضايا كثيرة تتعلق بالحياة الفلـسطينية اللبنانيـة المـشتركة،                 
ورغم كل صفحات الماضي فان ثمة ارادة مشتركة تتركز أهدافها على توحيد لبنان، وان تكون الطائفـة                 

ن جميع القوى، وال نتدخل في الشأن اللبنـاني،         المسيحية معافاة وقوية، لقد أكدنا اننا على مسافة واحدة م         
وسئل هل ثمة اتفاق بين فصائل المنظمة وقوى التحالف لتـشكيل لـواء             ". بل نحن عنصر موحد وجامع    

لم نناقش هذا الموضوع الننا في مـأزق يتمثـل بوجـود            : "يحمي المخيمات ويكون بإمرة لبنانية، أجاب     
 اللبناني، فثمة   –ا كان هناك تنظيم للسالح وفقا للحوار اللبناني         ظاهرة غريبة اسمها فتح االسالم، لكن، اذ      

ضرورة لوجود عسكري لحفظ النظام بالمشاركة مع االخوة في لبنان يرتبط بغرفـة عمليـات مركزيـة                 
لبنانية وبهيئة االركان اللبنانية، حتى يكون لبنان هو المسؤول عن أمنه، وبالتالي فان العنصر الفلسطيني               

  ".رض يكون في خدمة االمن والسلم االهلي اللبنانيعلى هذه اال
ان الشعب الفلسطيني يفهم معاناتنا، وفي الماضي البعيد كانت هناك صفحات سـود بـين               "ورأى جعجع   

اتفقنا على مواصلة   : "واضاف ".بعض االخوة اللبنانيين واالخوة الفلسطينيين لكن هذا الماضي بات وراءنا         
تحتاج الى نقاش، وما استوقفني هو الوضع داخل المخيمات الفلسطينية مـن            البحث الن هناك قضايا عدة      

النواحي االنسانية واالقتصادية والمعيشية، مما يفرض علينا كلبنانيين ان نهتم به، علما ان الفلسطينيين هم               
  ".قتون عندناؤضيوف م

  22/3/2007النهار 
  

  مشعل يدعو القمة العربية لدعم الحكومة الفلسطينية .26
نه أجرى محادثات أأكد خالد مشعل : فهيم الحامدنقالً عن مراسلها جدة من  22/3/2007عكاظ دت أور
يجابية للغاية ومثمرة مع الملك عبداهللا بن عبدالعزيز حول السبل الكفيلة إلنجاح القمة العربية التي ستعقد إ

سطينية ورفع الحصار لى بحث الدعم العربي للحكومة الفلإضافة  باإل،في الرياض األسبوع القادم
كاظ أنه وجد كل الدعم والمساندة من الملك عبداهللا عقال مشعل ل. المفروض على الشعب الفلسطيني

 .للحكومة الفلسطينية التي جاءت نتيجة اتفاق مكة
لقمـة العربيـة    طالب ا  مشعل   : أن ابتهاج نقشبندي  نقالً عن    جدةمن   21/3/2007رويترز  وأفادت وكالة   

ع المقبل أن تساند حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة في مساعيها إلنهاء الحصار             سبوالمقررة األ 
لى التعامل مع حكومة الوحـدة الوطنيـة        إودعا مشعل العالم     .الدولي المفروض على السلطة الفلسطينية    

جـراء  ادهما إل عالن الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي استعد     إلى  إ في إشارة    ،دون تمييز بين الوزراء   
لى رفع الحصار المالي المفروض     إالعالم  مشعل  كما دعا   . اتصاالت مع الوزراء الذين ال ينتمون لحماس      

ن الحكومـة   أ على سؤال حول المبادرة السعودية للـسالم قـال مـشعل             ورداً .على الشعب الفلسطيني  
  .الفلسطينية التي تقودها حماس وافقت على قبول قرارات القمم العربية

اتهم االدارة االميركية   مشعل  :  أن جدة ماجد الكناني   عن مراسلها في     22/3/2007 الشرق األوسط    نقلتو
لى اعادة الخالفات بين الفلسطينيين من خالل اعترافهما ببعض وزراء حكومة الوحدة            إوإسرائيل بالسعي   

تعاون جميعا بدون اسـتثناء،  ن نأ على  ألن هناك اتفاقاً   مر لن يستمر ونرفضه تماماً    لكن هذا األ  " ،الوطنية
ن هنـاك عوامـل     أكد مشعل   أو ."بو مازن عند اتصالي به    أكده الرئيس   أ واحدة، وهذا ما     ن نكون يداً  أو

  ."لذا طالبت الدول العربية بحمايتنا من العوامل الخارجية"داخلية وخارجية تحاول هدم الوفاق الفلسطيني 
 نفى وجود أي ضغوط : أن نيروز بكر عن مراسلها نقالًجدةمن  22/3/2007الوطن السعودية وذكرت 

أضاف أن الهامش في حصار الحكومة الفلسطينية قد ضاق أمام و. على حماس بقبول المبادرة العربية
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أن ترسيخ الوفاق الفلسطيني وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وجولة القيادات مؤكداً اللجنة الرباعية، 
افة إلى الموقف العربي واإلسالمي الموحد الداعم لها، تشكل عوامل قوة الفلسطينية بأطيافها المختلفة إض

ستفرض نفسها على اجتماع اللجنة الرباعية، إضافة إلى بعض االختراقات التي جرت في صف االتحاد 
 .األوروبي لصالح دعم الحكومة الفلسطينية

ل طالب في لقاء صـحافي      مشع:  أن ،ي يو بي آ   نقالً عن غزة  من   22/3/2007 القدس العربي وأضافت  
ربعاء في مقر منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة اإلدارة األمريكية بأن تغير سياساتها المنحـازة              مس األ أله  

إلسرائيل واحترام اإلرادة الفلسطينية واالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واحترام المواقـف العربيـة             
  .والدولية تجاه القضية الفلسطينية

أكد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البرفيسور أكمل الدين أوغلـو خـالل اللقـاء              من جهة ثانية،    
 في مقدمة أعمال المنظمة وستعمل باستمرار لخدمة قـضايا     الصحافي أن القضية الفلسطينية ستكون دائماً     

ـ             ىلإ  مشيراً ،الشعب الفلسطيني  اه دعـم    أن المنظمة اآلن في تحرك جديد لجذب الرأي العام الـدولي تج
القضية الفلسطينية ودفع عملية السالم وإقامة دولة فلسطينية والتكاتف خلف الحكومة الفلسطينية الجديـدة              

 بعدد من المسؤولين األوروبيين ومجلس حقوق اإلنسان        ىنه التق أوغلو  أوأوضح   .وتقديم الدعم الالزم لها   
ة القادمة في الرياض مع األمـين العـام          أنه ستكون هناك لقاءات خالل القمة العربي       ىلإ مشيراً بجنيف،

لألمم المتحدة وعدد من المسؤولين األوروبيين لدعم القضية الفلسطينية وفـك الحـصار عـن الـشعب                 
  .الفلسطيني

  
  حواتمة يخشى تخفيض سقف المبادرة العربية في قمة الرياض .27

ة، أمس، من سـعي بعـض       حذّر األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتم      :  رابح هوادف  - الجزائر
، في ضوء   "بالواقعية السياسية "نزال سقف مبادرة السالم العربية تحت حجة ما يسمى          إلى  إالدول العربية   

الرفض االسرائيلي واألمريكي لها، وقال إن المطلوب من القمة العربية المقبلة بالرياض، تأمين المظلـة               
دم االنحياز لطرف فلـسطيني علـى حـساب آخـر،           السياسية واالقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية، وع     

والتطبيق الفوري لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، القاضي برفع الحصار عن الـشعب               
 على هامش تواجده بالجزائر للمـشاركة فـي القمـة           ،وأضاف حواتمة في مقابلة مع الخليج      .الفلسطيني

أن الزعماء العرب مدعوون للخروج بقـرارات       ،  )النيباد(ريقيا  فإاالستثنائية لمبادرة الشراكة الجديدة في      
عادة بناء العملية السياسية والتفاوضية على أساس قرارات الـشرعية الدوليـة ومبـادرة              إواضحة تدعم   
ن نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة، أحدثت وهماً لدى قيادة حماس بأنها           أوقال حواتمة   . السالم العربية 

، "مسنودة بحركة جماهيريـة واسـعة     "لك القدرة على حسم ازدواجية السلطة بالقوة بادعاء أنها          باتت تمت 
لـى أن   إ مـشيراً     لى حكومة احتكارية من لون واحد،     إ أن حماس ارتكبت خطأ في البدء بذهابها         معتبراً

  .الوهم ذاته تولد لدى حركة فتح إثر عجز الحكومة عن فك الحصار
  22/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيلسياسة المعايير المزدوجة تقدم خدمة مجانية إل: تيسير خالد .28

عـضو المكتـب الـسياسي للجبهـة        و ندد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر           :نابلس
سرائيل على المجتمع الدولي لمواصـلة  إمريكية وحكومة   دارة األ  بالضغوط التي تمارسها اإل    ،الديمقراطية
ن تبنـت   أن مواصلة هذا الحصار بعد      أكد  أو . على السلطة الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية      الحصار

يعكس في جـوهره سياسـة      ...  ينسجم مع برنامج منظمة التحرير      واقعياً  سياسياً حكومة الوحدة برنامجاً  
غـض  سرائيل من خـالل     معايير مزدوجة تركز الضغط على الجانب الفلسطيني وتقدم خدمة مجانية إل          
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النظر عن ممارساتها وتحللها من جميع االلتزامات، بما فيها تلك التي نصت عليها خارطة طريق اللجنة                
   .الرباعية

وجدد رفضه للسياسة االنتقائية التي تمارسها بعض الدول بالتمييز بين الوزراء فـي حكومـة الوحـدة                 
  .الوطنية

  22/3/2007القدس الفلسطينية 
  

 ي في حركة حماستبنائي الثالثة رفع مكانأ استشهاد :م نضال فرحاتأ .29
 في رفع ميزانها في حركة كان سبباًالثالثة  أن استشهاد أوالدها  فرحات أم نضالقالت النائب :غزة

 تورد.  الجهاديهامشوار وهي نقطة لبداية ، المجلس التشريعية منصب عضوى بها إلحماس وصوالً
 وتناسوا جوهر ا نسونهم جميعاًإ" : بالقولمومة لديهاأم نضال على كل من يتهمها بانعدام مشاعر األ

نه شئ غريب ونسوا أنه فرض على كل مسلم ومسلمة أ ىومضمون اإلسالم، فهم ينظرون إلى الجهاد عل
 فكيف أعتبر نفسي مؤمنة وملتزمة بعباداتي وفي الوقت نفسه أتخلى عن ...في شتى بقاع األرض

 "فريضة الجهاد؟
 22/3/2007وكالة معاً 

  
  بوابات عبور ألطراف إقليمية لن نسمح بأن تكون المخيمات: أبو العينين .30

 أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنـان           : أن ،صورمن   22/3/2007المستقبل  ذكرت  
اللواء سلطان أبو العينين أكد عدم السماح باستخدام المخيمات الفلسطينية بوابـات عبـور ألحـد ضـد                  

وقال أبو العينين    .ن تكون رهينة ألغراض سياسية ألطراف إقليمية تريد تحقيق مكاسب لها          اللبنانيين أو أ  
 ولهـا   ،ن ظاهرة فتح اإلسالم جرى تصديرها الى الساحة اللبنانيـة مـن الخـارج             أفي حديث صحافي    

جال لى أن وظيفتهـا االسـتع     إارتباطات دولية وإقليمية، وأفكارها ليست بعيدة عن أفكار القاعدة، مشيراً           
بفتح ملف السالح الفلسطيني في لبنان بعد إطالق السهام على المجتمع اللبناني، داعياً في ذات الوقت الى                 

لدينا وسائل عدة لالنتهاء من هذه      : وقال ."نسمع لغة واحدة من اللبنانيين، وإجماعاً ضد هذه الظاهرة        "أن  
 أيمن الظواهري عن الوضع الفلسطيني مع       الظاهرة ألنها تمس األمن اللبناني، متسائالً عن توقيت حديث        

نحن كفلسطينيين سنعالج هذه الظاهرة محاولين تجنب إراقة        : وختم أبو العينين   .إعالن وجود هذه الظاهرة   
  .الدماء، وهذا األمر بحاجة الى تطوير أداء الموقف اللبناني

ن حركة  أالسفير علمت   :  إلى أن  محمد صالح  نقالً عن مراسلها     صيدا من   22/3/2007 السفير   وأشارت
  وتضمن هجوماً"سالمالمدافعون عن اإل"حمل توقيع   الذي  خذت مضمون البيان    أفتح في مخيم عين الحلوة      

 بتوقيع مموه، بل تحـسبت       مجهوالً نه ليس بياناً  أحركة على محمل الجد، وتعاملت معه على        ال ضد   عنيفاً
في المقابل، تسارعت   .  غير معلن في المخيم    اراًساس نفذت استنف  خذته بعين االعتبار، وعلى هذا األ     أله و 

نصار فـي المخـيم   وعقد لقاء في منزل مسؤول عصبة األ      . االتصاالت السياسية بين الفصائل في المخيم     
بو طارق السعدي في حضوره، بناء لطلب من قيادة حركة فتح في المخيم، خصص للبحث فـي                 أالشيخ  

  . البيان المذكور ومضمونه
  

  في نهر الباردأمر واقع ستتحول إلى فتح اإلسالم : ة في لبنانمصادر فلسطيني .31
سالم في مخيم نهر البارد في الشمال، سـوف         ن فتح اإل  أسربت مصادر فلسطينية    : محمد صالح  - صيدا

نهـا  أساس  أوسوف يتم التعامل معها على      . مر واقع قائم بذاته في المخيم     ألى  إتتحول خالل مدة قصيرة،     
ن عهـد التـصفيات بـين       راضي اللبنانية، أل  سطيني في المخيمات المنتشرة فوق األ     جزء من النسيج الفل   

نصار في مخيم عين الحلوة قبل نحو عقد من          كما جرى مع عصبة األ     الفصائل قد انتهى منذ عقود، تماماً     
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الزمن، بعدما كانت غير مقبولة من الجسم الفلسطيني ومن النسيج الشعبي في المخيمات، لكنها تحولـت                
هلـي  ساسي من مكونات مخيم عـين الحلـوة ومـن النـسيج األ      ألى جزء   إريجيا ومع مرور الوقت،     تد

لـى قـرار    إسالم في مخيم نهر البارد، يحتاج       نهاء وتصفية فتح اإل   إن قرار   أويؤكد المصدر   . الفلسطيني
نـه  ر، أل قله في المدى المنظـو    أ ،فمن جانب السلطة اللبنانية هذا غير متوفر      . مركزي لبناني وفلسطيني  

مر يحتـاج   ن األ إومن الجانب الفلسطيني،    . قليمي ودولي إلى قرار وغطاء سياسي محلي وربما       إبحاجة  
سالم من البارد، لكن هـذا      حد الفصائل الكبرى الجتثاث فتح اإل     ألى قرار بحرب داخلية فلسطينية يتواله       إ

 الفلسطينية وهـذا غيـر مـؤمن    جماع من كافة الفصائلإلى  إنه يحتاج   أهمها  أالقرار دونه عقبات شتى،     
لى عـدم وجـود طـرف       إضافة  إ.  الفلسطينية افطرحد األ أنه سوف يخضع للفيتو من قبل       لتاريخه، أل 

فلسطيني بعينه في الشمال، يملك الجرأة من كافة النواحي اللوجستية والعددية والعسكرية ولجهة العتـاد،               
  . للدخول في هذه المعركة

  22/3/2007السفير 
  

  توقع أن يتم التخلي عن حق العودة في القمة العربية المقبلةأولمرت ي .32
عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يتوقع أن          " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   

يتم إجراء تغييرات ملموسة في المبادرة العربية، وخاصة فـي التخلـي عـن حـق العـودة لالجئـين                    
وبحسب المصادر السياسية    .بية المرتقبة في الرياض في نهاية الشهر الجاري       الفلسطينيين، في القمة العر   

ذاتها فإن على الدول العربية التي تسعى إلى الدفع بعملية السالم في الشرق األوسط أن تخرج حق العودة                  
وأضافت أن موضوع حق العودة هو شرط غيـر مقبـول مطلقـاً علـى                .من المعادلة، على حد قولها    

أما بالنـسبة لبـاقي القـضايا       . أنه ال يمكن إحراز تقدم في حال أصرت الدول العربية عليه          إسرائيل، و 
، وجعل القدس عاصـمة للدولـة       1967الصعبة، مثل المطالبة باالنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران          

جئـين  الفلسطينية، فمن الممكن الحديث عن ذلك بعد تبني مبادرة جديدة ال تنص على المطالبة بعودة الال               
وتابعت أنه بالرغم من تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية والموقف اإلسرائيلي           ..إلى داخل الخط األخضر   

بعدم التعاون معها، وفقما تقرر في جلسة الحكومة اإلسرائيلية، فإن ذلـك ال يعنـي اسـتبعاد المبـادرة                   
شرة القادمة أن يصل إلى إسرائيل      وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع خالل األيام الع          .السعودية

  .ثالثة من أربعة كبار المسؤولين في الرباعية الدولية
  22/3/2007 48عرب

  
  شاليت في منزل مفخخ بغزة :ايالف .33

علمت إيالف من مصادر حسنة االطالع، أن نشطاء من حماس يحتفظون : نبيل شرف الدين من القاهرة
إن صح هذا التعبير، وأشارت ذات المصادر إلى أن " منزل مفخخ" في  شاليتبالجندي اإلسرائيلي

سياسيين من حركتي فتح وحماس، ومسؤولين أمنيين مصريين وإسرائيليين يعرفون تفاصيل كثيرة بشأن 
مكان وجود الجندي المختطف، غير أنهم أيضاً يدركون جيداً أن أي محاولة لتحرير الجندي تعني قتله، 

وتحدثت  . وال سبيل للتعامل معها بوسائل القوة والتدخل العسكريكون المنزل محاصراً بمواد ناسفة،
، قامت بها حماس في أثناء تفاوضها مع الفريق األمني المصري "محاولة تضليل"المصادر عما أسمته 

المقيم بصفة مستمرة في غزة، إذ زودوا هذا الفريق بمعلومات مضللة، ووضعوا القاهرة في حرج لدى 
 .، التي كشفت األمر للمصريين، مما أثار حفيظة القاهرة وساطتها مع إسرائيل

  22/3/2007موقع ايالف 
  

 " لإلرهاب"نابلس ومخيماتها باتت معاقل : الناطق باسم الجيش االسرائيلي .34
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إن مدينة نابلس ومخيماتها " الناطق باسم الجيش االسرائيلي ،قال أفيحاي أذرعي:  محمد عبد ربه-القدس
 فمنها خرجت العديد من العمليات العسكرية ضد أهداف اسرائيلية، وفيها يتواصل باتت معاقل لإلرهاب،

معتبرا االجتياحات االسرائيلية شبه اليومية لمدينة نابلس ، "التخطيط لتنفيذ مزيد من العمليات التفجيرية
 على حد - هدفها إحباط العمليات ضد اسرائيليين انطالقا من داخل المدينة ومخيماتها" عمليات دفاعية"

وزعم الناطق االسرائيلي أن هناك عددا كبيرا من النشطاء الفلسطينيين من كتائب شهداء األقصى  .قوله
داخل نابلس يتلقون تعليماتهم من حزب اهللا، وهناك خاليا على صلة وثيقة بهذا الحزب تتلقى منه الدعم 

 مطلوبا من مدينة نابلس بينهم 46  ما قال إنها معلومات لديه حول اعتقال،وعرض أفيحاي .والمساعدة
 ناشطا من خاليا مسلحة يمولها حزب اهللا، منذ بداية العام 18 من كتائب األقصى، ومن هؤالء 27

  .الحالي
  21/3/2007وكالة معا 

  
  يعمل إلعادة نظام انتخاب رئيس الحكومة باالقتراع العلني أولمرت .35

رت ورؤساء األحزاب المشاركة في االئـتالف       ناقش رئيس الوزراء أيهود أولم    :  حسن مواسي  -القدس  
لحكم إلـى نظـام رئاسـي       االحكومي ورئيس لجنة التشريع في الكنيست مناحيم بن ساسون، تغيير نظام            

ـ        (ينتخب فيه رئيس الحكومة بشكل مباشر         مـرات وتـم     3عودة إلى النظام السابق والذي تم العمل به ل
 .ليبرمان االنضمام إلى االئتالف تغيير نظـام الحكـم        حيث كانت إحدى شروط     ) 2001إلغاءه في العام    

ويعتقد المراقبون للشأن اإلسرائيلي أن أولمرت سيضع كل ثقله من أجل تغيير النظام إلى رئاسي معتقـدا              
ودافع رئيس لجنة الدسـتور     . أن ذلك سيمنحه فرصة أفضل في المنافسة، في المستقبل القريب أو البعيد           

سون عن االقتراح، ونفى ما تروجه وسائل اإلعـالم، مـشيرا إلـى أن هـذا                في الكنيست مناحيم بن سا    
االجتماع جاء بناء على اتفاقيات ائتالفية، وتنفيذا لوعود سابقة يجري العمل على تغيير نظام الحكم فـي                 
إسرائيل من أجل خلق نظام مستقر ال تتبدل فيه الحكومة كل عدة أشهر، مشيرا إلى أن لجنـة التـشريع                    

  . عداد بنود القانون منذ شهرينتعمل إل
  22/3/2007المستقبل 

  
   الى الرئاسةزيرمي إليصال بيري أولمرت يفشل في تمرير اقتراح .36

فشل رئيس الحكومة أيهود اولمرت بتمرير اقتراح يرمي الى إيـصال شـمعون             :  حسن مواسي  -القدس  
ت على منصب الرئيس إلـى       الى رئاسة اسرائيل خلفا لموشيه كتساف، وذلك عبر تحويل التصوي          زبيري

إال أن المحاولة فشلت حين قرر عضو الكنيست يوئيل حـسون           . انتخاب علني وليس سريا كما هو معتاد      
ـ       ) كديما( ، وعليه سيكون التصويت على منصب      "زقانون بيري "تجميد اقتراح قانون كان تقدم به وعرف ب

، زسيمس باألساس باحتماالت انتخاب بيري    رئيس الدولة في الكنيست سريا، األمر الذي يعتقد البعض انه           
عن ترشيح نفـسها  ) العمل(وهي احتماالت تراجعت بالذات بعد أن أعلنت عضو الكنيست كوليت افيطال            

 ويزيد من احتمـاالت فـوز       زما يقلص من احتماالت انتخاب بيري     " العمل"لهذا المنصب من قبل حزب      
 هذه المـرة    ز ريبلين، غير أن البعض يرون أن بيري       مرشح الليكود واليمين رئيس الكنيست السابق روبي      

  .سيحظى بمنصب رئيس الدولة رغم كل ما يواجهه من عقبات
  22/3/2007المستقبل 

  
  سكرتير حزب العمل ينضم إلى قائمة مؤيدي براك لرئاسة الحزب .37

ونقـل   .أعلن سكرتير حزب العمل، الوزير إيتان كابل، عن دعمه لرئيس الحكومة السابق، إيهود بـراك        
 هو األنسب لقيادة حزب العمل، بغـض   ،وبحسبه فإن براك  .  بعد تردد  ،عن كابل قوله إنه قرر دعم براك      
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تجدر اإلشارة إلى أن كابل ينضم إلى قائمة طويلة          .النظر عن خالفاته الشخصية معه والتي دامت سنوات       
ضوا الكنيـست متـان     من أعضاء الكنيست ووزراء العمل الذين عبروا عن دعمهم لبراك، وبضمنهم ع           

وأشـارت  ،  فلنائي وأوريت نوكيد، والوزراء بنيامين بن إليعيزر، وشالوم سمحون ويتسحاك هرتـسوغ           
تقارير إسرائيلية أن انضمام كابل قد يؤدي إلى انضمام عدد كبير من المسؤولين في الحزب إلى قائمـة                  

مي أيالون، لم يحظ سـوى بـدعم   وفي المقابل فإن الخصم األساسي لبراك، عضو الكنيست عا         .المؤيدين
أما رئيس الحزب الحالي، عمير بيرتس، فقد حصل على الـدعم           . عضو الكنيست أفيشاي بروفرمان فقط    

من قبل الوزراء يولي تمير وغالب مجادلة وأعضاء الكنيست شيلي يحيموفتش ويورام مرتسيانون ونادية              
ي ياتوم وأوفير بينيس، المرشحان لرئاسة حزب       أما عضوا الكنيست دان   . حيلو، ونائب الوزير أفرايم سنيه    

  .العمل، فلم يحصال حتى اآلن على الدعم الصريح من أعضاء كتلة العمل في الكنيست
  21/3/2007 48عرب

  
  أولمرت وبيريتس وحلوتس  تقرر نشر إفادات" فينوغراد" .38

إفـادات كـل مـن رئـيس        المحكمة العليا االسرائيلية بأنها ستقوم بنشر محاضر        " فينوغراد"أبلغت لجنة   
الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان السابق قبل تقريرها األولي المتوقع نشره في منتصف شهر               

وجاء ابالغ اللجنة المحكمة العليا في رد على التماس تقدمت به النائبـة غلـؤون،    . ابريل المقبل/نيسان
لوتس الـذين سيتـضمن تقريـر اللجنـة         وطالبت فيه بنشر بروتوكوالت شهادات أولمرت وبيريتس وح       

وأعلنت غلؤون امس، أنها ستطالب المحكمة العليا اليوم بـأن تجبـر لجنـة     .استنتاجات شخصية بحقهم
وهذا القرار يتناقض مـع   .على بتحديد جدول زمني مفصل لنشر بروتوكوالت تحقيق اللجنة" فينوغراد"

ولـن  " مسؤوليات شخصية "اللجنة األولي سيتناول فقط     االعتقاد السائد في المحافل اإلسرائيلية أن تقرير        
 .يوجه اتهامات شخصية إلى أصحاب القرار

  22/3/2007المستقبل 
  

  العنصري" قانون المواطنة"صادق على تمديد سريان مفعول يالكنيست  .39
 صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة امس على تمديد تعـديل علـى قـانون             :  يو بي آي   -تل ابيب   

المواطنة االسرائيلي يمنع المواطنين العرب من الزواج من الفلسطينيين وتوسـيعه ليـشمل الـسوريين               
وبحسب قرار الكنيست امس . واللبنانيين والعراقيين وااليرانيين واال فانه لن يتم توحيد شمل هذه العائالت          

وطالبت  . المقبل 2008 من العام     يوليو /فانه يتم تمديد التعديل على قانون المواطنة حتي نهاية شهر تموز          
االحزاب العربية التي تعارض هذا التعديل على قانون المواطنة ان يكون التصويت على اقرار القـانون                
تصويتا على حجب الثقة عن الحكومة االسرائيلية فيما طالب وزير الداخلية االسرائيلية روني بـار اون                

 عـضو   34وايد ادخال التعديل على قانون المواطنة        .مةاعتبار التصويت تصويتا على منح الثقة للحكو      
ويمنع هذا التعديل على قانون المواطنة لم شمل عائالت يكـون احـد              . عضوا 11كنيست فيما عارضه    

وسيتم تشكيل لجنة    . للنساء 25 للرجال و  35 سن   ىالزوجين فيها مواطنا اسرائيليا فيما اآلخر فلسطينيا حت       
تثنائية وحاالت خاصة لكن اغلبية اعضائها سيكونون مـن ذوي التوجهـات            انسانية للبحث في طلبات اس    

  .االمنية اي ممثل عن جهاز الشاباك وآخر عن الجيش االسرائيلي وممثل عن دائرة تسجيل السكان
 22/3/2007 القدس العربي

  
  إسرائيل توافق على انشاء أكاديمية لتعزيز تعلم اللغة العربية .40

اء أول أكاديمية باللغة العربية في الدولة العبرية بهدف تعزيز لغـة يتجنبهـا              أقرت إسرائيل تشريعا إلنش   
وقال ميخائيل ملكيؤور الذي شارك فـي رعايـة القـانون            .كثير من االسرائيليين بوصفها لغة أعدائهم     
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و وقالت نادية حل  . "ستوفر االكاديمية جسرا بين المجموعات الثقافية في اسرائيل وبين اسرائيل وجيرانها          "
واضافت . "هذه خطوة تاريخية  "النائبة العربية التي تنتمي لحزب العمل والتي شاركت في رعاية القانون            

في تلميح الى شكاوى الكثيرين من عرب اسرائيل الذين يشكلون نحو          " اتخذنا خطوة أخرى لدعم المساواة    "
عن االموال التي تخصـصها      في المئة من السكان من أن مخصصات الدولة االسرائيلية لبلداتهم تقل             20

واعرب النائب أحمد الطيبي عن أمله في أن يسهم القانون في معادلة الكفـة               .للبلدات التي يسكنها اليهود   
وقال الطيبي لرويتـرز     .بين الغالبية من االسرائيليين العارفين بالعبرية والقلة القليلة التي تعرف العربية          

  ." ة تجميليا وظاهريا فحسبكلغة رسمي) اللغة العربية(كان وضعها "
  22/3/2007رويترز 

  
 رئيس الوزراء الفرنسي االسبق زور وثيقه رسمية لتسهيل تزويد اسرائيل بمفاعل نووي .41

الذي سينشر قريبا في نيويورك ان رئيس الوزراء الفرنسي "  سيرة ذاتية – يزشمعون بير"جاء في كتاب 
حدى الوثائق الرسمية حتى يتأكد من تزويد اسرائيل  قام بتزوير تاريخ ا،االسبق موريس بوجسيمونير

وقال الكاتب ميخائيل  .بمفاعل نووي بعد انتهاء واليته وذلك بناء على طلب شخصي من شمعون بيرس
 اي بعد سقوط حكومته 1/10/1957 بوجسيمونير وقع على اتفاق التعاون النووي يوم أن"بار زوهر 

 على رئيس الوزراء المنتهية واليته التوقيع على مثل هذا بيوم واحد وكون القانون الفرنسي يحظر
. "يز بناء على طلب بير30/9/1957االتفاق قام رئيس الوزراء الفرنسي بتغيير تاريخ التوقيع الى 

واضاف الكاتب ان رئيس الوزراء الفرنسي قام بهذا العمل الظهار محبته السرائيل والقتناعه بان 
 . تنوي تبني سياسة اكثر صرامة اتجاههاالحكومة التي ستخلف حكومته

  21/3/2007وكالة معا 
 

  اسرائيل تريد مزيدا من جواسيس التكنولوجيا من النساء والمهاجرين .42
كشفت اسرائيل النقاب عن ممارسات خاصة بتوظيف االفراد في أجهزتها االمنية بتوجيه دعـوة علنيـة                

 وظائف حكومية حساسة فـي مجـال تكنولوجيـا          لمزيد من اليهود من النساء والمهاجرين للتقدم لشغل       
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه أنه أمر قادة االجهزة االمنية بالبحث عن مزيـد                 .المعلومات

من أجل استغالل أفضل للموارد البـشرية       " "المتقدمة"من الموظفين من النساء للقيام بالمهام التكنولوجية        
أولمرت أن على اسرائيل اكتشاف طرق جديدة لتشجيع شباب اليهود من           وأضاف   ".المحتملة في اسرائيل  

والمساهمة في مؤسسة الدفاع في عدد من االدوار        "االجانب من ذوي الخلفيات االكاديمية القوية بالهجرة        
ويقول افرايم هاليفي المدير السابق للموساد والذي قاد حركـة التوظيـف بنـشر               ".العلمية والتكنولوجية 

ويقول  ".شعرنا بالقلق من خسارتنا لالكفاء من أفرادنا      " صريحة في الصحف العبرية واالنجليزية       اعالنات
هناك نساء في الخدمة بالفعـل لكـن غـالبيتهن          "عنصر متقاعد في االستخبارات اشترط عدم ذكر اسمه         

  ".ينتهي بهن الحال الى القيام بأدوار ادارية
  21/3/2007رويترز 

  
 ون الناطقين بالعربيةنصف يهود إسرائيل يخش .43

، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة "مركز مكافحة العنصرية"أظهرت نتائج استطالع للرأي ُأجري لمصلحة 
 عندما يسمعون شخصاً يتحدث باللغة "الخوف"العنصرية، أن حوالى نصف يهود إسرائيل يشعرون بـ

، في ما يتعلق بالعنصرية، باتت أكثر وأشارت معطيات أولية لدى المركز إلى أن صورة الوضع .العربية
 في المئة من المستطلعين اليهود يشعرون بالكراهية عندما يسمعون 31وأوضحت المعطيات أن . صعوبة

 في 50كما اظهرت النتائج أن .  في المئة السنة الماضية17،5شخصاً يتحدث باللغة العربية، في مقابل 
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 في المئة عام 39حداً يتحدث باللغة العربية في مقابل المئة منهم يشعرون بالخوف عندما يسمعون أ
، "وضيعة" في المئة 37.4وعندما سئل المشاركون عن شعورهم إزاء الثقافة العربية، اعتبرها  .2005

 حالة 274، 2006ويبدو من التقرير أنه سجلت خالل عام . 2005 في المئة عن عام 10بزيادة معدلها 
  . حالة في العام السابق225بل عنصرية تجاه العرب، في مقا

  22/3/2007األخبار اللبنانية 
  

   أو استقالتهة وزير الماليةفتح النقاش حول إقال: اسرائيل .44
هيرشنزون يتم حول شبهات بسرقة مباشرة تقدر       وزير المالية   علم ان التحقيق مع     : نظير مجلي ،  تل أبيب 

أسرار هيرشنزون كان يسحب له األموال من        وحسب التسريبات فإن أحد كاتمي       ،بمئات ألوف الدوالرات  
ورفض هيرشنزون التعقيب على هذه المعلومات قائال انه لن يضيف           .بنك ويحضرها اليه في البيت نقدا     

أما في الشرطة فأكدوا ان التحقيق لم ينته وان جلسة أخـرى            . كلمة على ما قاله في الموضوع للمحققين      
 لنزاهـة   "أومـتس "اثر نشر هذه المعطيات خرج رئيس حركـة         و. على األقل ستعقد في األسبوع المقبل     

ال يعقل ان يظل هيرشـنزون وزيـرا        ": وقال. الحكم، أريه أفنيري، بحملة اللزام هيرشنزون باالستقالة      
وفي حزب كديما، بدأت المعركة على خالفته        ."مؤتمنا على أموال الدولة وهو مشتبه بأنه اختلس الماليين        

ريت، ووزير الداخلية، روني بار أون، ووزير القضاء السابق، حـايم رامـون،             بين الوزيران مئير شط   
 عن ملفه الشخصي، باعتبار     "العالمة المشينة "الذي أدين بتهمة اعتداء جنسي ويدير معركة قضائية اللغاء          

وتضيف هذه الفـضيحة نقاطـا جديـدة فـي المعركـة            .ان تهمته خفيفة، وهو أيضا مقرب من أولمرت       
 "لحكـم الفـساد   "وتستغلها المعارضة لمطالبته باالستقالة ووضع حد       . ضد أولمرت وحكومته  الجماهيرية  
  .الذي يقوده

  22/3/2007الشرق األوسط 
  

  اضراب يشل اسرائيل ينتهي بدفع رواتب آالف العاملين .45
انتهى االضراب العام الذي نفذه موظفو القطاع العام وشل اسرائيل منذ صباح امس اثر التوصـل الـى                  

وقال االمين العـام التحـاد       .اق بين اتحاد النقابات والحكومة حول الرواتب غير المدفوعة للموظفين         اتف
انتهى االضراب وبامكان كل العمال استئناف العمـل بـشكل          "عوفير ايني   ) الهستدروت(نقابات العمال   

راب المفتوح، الى   وقد أدى االض   ".بغضون اليوم ) غير المدفوعة (سيتم دفع كل الرواتب     "، مضيفا   "طبيعي
شل الحركة في اسرائيل، ما ادى الى اغالق مطار بن غوريون الدولي والمرافئ واثر ذلك على مختلف                 

ويعتبر إضراب األمس، أول اضراب تضامني فـي تـاريخ اسـرائيل، إذ إن كافـة                 .قطاعات الحكومة 
ضراب أمس أيضا، هو أن     القطاعات تضامنت مع قطاع محدد من العاملين في القطاع العام، وما يميز إ            

  .أكبر قطاع من المتضررين هم من العرب
   22/3/2007الغد األردنية 

  
  "حرب لبنان الثانية"إسرائيل تعتمد مصطلح  .46

قررت لجنة وزارية إسرائيلية امس، اعتبار الحرب األخيرة ضد حزب اهللا، حربا، وترسـيمها باالسـم                
وكانت السجاالت قد بدأت منذ شـهور بـين         . "لثانيةحرب لبنان ا  "الشعبي الذي اتخذته حتى اآلن، وهو       

وجـرى االختيـار،    . المؤسستين السياسية والعسكرية وأهالي الجنود القتلى حول تسميتها عملية أم حربا          
وفق بعض المعلقين، ألن الجمهور ووسائل اإلعالم اختاروه، وألنه ليس لالسم أي بعد يتجـاوز الطـابع              

يرة هي الموقف الذي عرضه مستشار اللجنة وزير العدل األسـبق دافيـد             وكانت اإلشارة األخ  . اإلعالني
  . ليبائي، وهي اإلشارة التي حسمت الموقف الرسمي من االسم
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  22/3/2007السفير 
 

   بتعمد تشويه صورتهم  فلسطينيو العراق يتهمون حكومة المالكي .47
اقية، بأنها تسعى إلى تشويه صورتهم اتهم عدد من الفلسطينيين المقيمين في العراق، الحكومة العر: بغداد

  .من خالل بث اعترافات، لمن قالت إنه الشخص الثاني في تنظيم القاعدة، وهو فلسطيني
أن االسم الذي أوردته الحكومة صحيح، وأن الشخص اعتقل فعال في منطقة شارع فلسطين، وقد أكدوا 

هذه أن  واواعتبر .يمات المسلحة األخرىغير أنه ليس له أي عالقة مع تنظيم القاعدة، أو أي من التنظ
االتهامات، تأتي في إطار خطة حكومية مبرمجة لتهجير الالجئين الفلسطينيين من العراق، خاصة أن هذا 

ة بالتعاون مع القوات ياإلعالن جاء بعد أيام قالئل من الحملة الواسعة التي شنتها القوات الحكوم
  .نطقة البلدياتاألمريكية على مجمع الفلسطينيين في م

21/3/2007 قدس برس  
 

  واليهود48فلسطينيي األزمة بين  أحد عوامل تكريسفوز حماس: دراسة .48
 ،2006 نـوفمبر / شرين الثاني تأكدت دراسة أكاديمية اسرائيلية جرت في        : وديع عواودة   القدس المحتلة 

ارت الى سلـسلة أحـداث      وأش .جدي وخطير  أن االنكسار في العالقات بين العرب واليهود داخل الكيان        
 منها مساس الدولة بمخصصات الـشرائح       ،عالقاتال وتركت أثرا سلبياً في      2003شهدها الكيان منذ عام     

  النتـائج وبموجب  . الفقيرة واستمرار انتفاضة األقصى وفوز حماس في االنتخابات والعدوان على لبنان          
قـد   ، من السكان  %18  وهو ما نسبته   ة، مليون نسم  2.1يعدون اليوم   ، الذين   48من فلسطينيي % 60 فان

يعرفون أنفـسهم  % 51ن أ الدراسة ذكرتو. أبدوا ارتياحهم من فوز حماس بانتخابات المجلس التشريعي     
. وعاصمتها القدس  1967  منهم اقامة الدولة الفلسطينية في حدود      %88  فيما يؤيد  ،كعرب فلسطينيين أوال  

 فيمـا يعتبـر     ،ان يهودي صهيوني هي دولة عنصرية     ككي  أن اسرائيل  48 من فلسطينيي    %76واعتبر  
بحسب الدراسة  منهم  % 35طالب  قد   و . منهم أن قتل ماليين اليهود بالمحرقة كان ضربا من الكذب          28%

  .لكنيستابمقاطعة انتخابات 
22/3/2007الخليج اإلماراتية   

 
  ضمان إطالق كافة االسرى في سجون االحتاللدعوة خاطفي شاليط الى  .49

، أمام مقـر اللجنـة الدوليـة      واعتصمذين ا  دعا مئات المواطنين وأهالي األسرى ال      :هند جدوع  م -جنين  
للصليب األحمر الدولي في مدينة جنين، خاطفي الجندي اإلسرائيلي  بعدم إتمـام أي صـفقة تبـادل ال                   
تتضمن إطالق سراح كافة األسرى من المعتقالت اإلسرائيلية، وخاصـة األسـيرات، وكبـار الـسن،                

كـسر القاعـدة    إلى  مدير نادي األسير في جنين       كما دعا    .لمرضى واألطفال وأصحاب األحكام العالية    وا
  .اإلسرائيلية التي ترفض إطالق سراح من تسميهم أسرى أيديهم ملطخة بالدم

22/3/2007الحياة الجديدة   
 

   السابق من زيارته  الفلسطينياالحتالل يواصل منع والدة وزير المالية .50
 من  عمر عبد الرازق،  .دوالدة   واصلت قوات االحتالل للعام الثاني على التوالي منع          :نادر زهد  -سلفيت  

على ان هذا العمل يزيل الغبـار    من جهتها،     الوالدة أكدتقد  و .المعتقالن في سجونها   زيارته وزيارة ابنه  
عى الديمقراطية واحتـرام     والذي يفتقد ألبسط المعاني والقيم االنسانية مهما اد        ،عن وجه االحتالل القبيح   

  .حقوق االنسان
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  22/3/2007الحياة الجديدة 
  

  ذكريات مريرة ألسيرة فلسطينية في سجن إسرائيلي .51
ذاكرة األسيرة الفلسطينية نيفين الشويكي من مدينـة الخليـل          في   تعيش   :الضفة الغربية -عوض الرجوب 

 ومن ال تعرفهن من األسـيرات       ،اتهاتخضع لها رفيق   لها وما تزال     األوقات الصعبة القاسية التي خضعت    
 سنوات بتهمـة    3.5عنها قبل أيام بعد اعتقال دام       وهي التي أفرج    . الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية   

تحقيق قاس ومؤلم استمر ألكثر     من   في بداية اعتقالها     تقول تستعرض ما واجهته   االنتماء لحركة الجهاد،    
ما  مقيدة اليدين والرجلين ومعصوبة العينين، ك      حيث بقيت ،  لية االسرائي من سبعين ساعة في أحد السجون     

 والذي هو أحد   الشهيد   ها بزوج هاالتحقيق والتهديد في غرف المحققين حول عالقت      من   جلسات   واجهت هاان
منعت من زيارة األهل ورؤيتهم طوال فترة االعتقال، موضـحة أن            كما تذكر أنها     .سرايا القدس قيادات  

وحول الظروف العامـة لألسـيرات أوضـحت أن          .بعد عامين من المحاكمات المهينة    جاء  حكم عليها   ال
األوضاع الصحية سيئة والعالج ال يتجاوز المسكنات، والشمس تحجبها الغرف المغلقـة بـصفائح مـن                

أما الطعام فسيئ كما ونوعا، ما يضطر األسيرات إلى شراء بعض االحتياجات من دكان الـسجن                . حديد
 كـشفت   ،وعن تحريفات أقوال األسـيرات     .وفهن ويبيع األغراض بأسعار تفوق طاقتهن     الذي يستغل ظر  

ـ           حكما بالسجن المؤبد، بعد إجـراء مقابلـة        16عن تشويه أقوال األسيرة أحالم التميمي المحكوم عليها ب
 ال   معها بشكل أظهرها وكأنها تؤيد قتل األطفال، علما بأنها أكدت فـي المقابلـة أن المقاومـة                 تلفزيونية

وفيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى أكدت أن األسيرات يعلقن آماال كبيرة على صـفقة               .تستهدف األطفال 
التبادل، لكنها أوضحت أن السجانين وضمن الحرب النفسية التي يمارسونها تعمدوا غيـر مـرة اللعـب                 

  .بأعصابهن وطلبوا منهن إعداد أنفسهن للخروج
  21/3/2007الجزيرة نت 

  
   خالل أسبوع على الفلسطينيينهاكاً حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية انت1123 .52

 يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلـسطيني،        ،ذكر تقرير أعده مركز المعلومات الوطني     : غزة
فـي   تمثلـت    . الفلسطيني شعبال انتهاكاً بحق    1223أن قوات االحتالل ارتكبت خالل األسبوع الماضي        

ار وقصف األحياء السكنية، واالقتحامات المتكررة للمدن والبلدات، واإلغالقات المتكررة          أعمال إطالق الن  
وأوضح أنه بذلك يكـون   .وإقامة الحواجز العسكرية، باإلضافة إلى مصادرة األراضي واعتداءات أخرى      

إطالق نـار    عملية   522 انتهاكاً، منها    13417، بلغت   2007عدد االنتهاكات اإلسرائيلية منذ بداية العام       
 1410 حاجزاً متنقالً، تم خاللهـا اعتقـال         1090قامة  إ جريحاً، و  369 شهيداً، وأصيب    22سقط خاللها   

  . مرة23مواطناً، باإلضافة إلى أعمال التجريف واقتالع األشجار، حيث بلغ عدد هذه األعمال 
    22/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  سطينية اضطررن للوالدة على حواجز االحتالل فل117: لمناسبة يوم األمومة .53

في بيان أصدرته أن ما تتعـرض لـه         شؤون االسرى الفلسطينية،    أكدت وزارة   :  تغريد سعادة  -رام اهللا 
النساء الفلسطينيات وبالذات األمهات منهن من إجراءات تعسفية من قبل جنود االحتالل، قد تجاوز كل ما                

لعقوبات على األسيرات داخل السجون فقط وإنمـا كانـت هنالـك    لم تقتصر ا  حيث   .هو إنساني ومعقول  
الكثير من الحاالت لنساء كن يقاسين آالم الوالدة، منعن من المرور عبر الحـواجز، إلـى أن وضـعن                   

وفاة بعض األمهـات وكـذلك      ب ت تسبب  فضال عن أن هذه الظروف القاسية      مواليدهن على مرأى الجنود،   
للواتي أنجبن على الحواجز منذ اندالع انتفاضة األقـصى وحتـى العـام             األجنة، حيث بلغ عدد النساء ا     

  . من األجنة في هذه الحاالت36 امرأة توفي 117، 2006
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  22/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  !دوام العاملة الفلسطينية خاضع لمزاج الحواجز العسكرية اإلسرائيلية: تقرير .54
ي تقضيه المرأة خارج منزلها، بشكل أساسي ومباشر علـى          يؤثر وقت العمل الذ   :  بديعة زيدان  –رام اهللا   

 التنسيق بـين منزلهـا      يمكنها من ولذلك، غالباً ما تسعى إلى إيجاد عمل        . حياة أسرتها وال سيما أطفالها    
قاعدة، يصعب تطبيقها على واقع المرأة الفلسطينية، التي تعتبـر          لكن هذه ال  . وعملها من دون أي مشكلة    

ة معضلة في يومياتها، حيث أنها تخرج من منزلها من دون التأكد من عودتهـا فـي                 الحواجز االسرائيلي 
وباتت المسافة التي تفصل العمل عن المنزل، هاجساً أساسياً بالنسبة للفلـسطينية، التـي     .الوقت المناسب 

  مـن  %70مع االشارة في هذا السياق إلى أن        . تسعى إلى العمل من أجل االستمرار في مساعدة أسرتها        
وتسعى بعض النساء الى    . دون خط الفقر، ما يجعل من عمل المرأة ضرورة ملحة         هم  الشعب الفلسطيني   

 علـى   هنعزز من قدرة أبنـائ    ي حيث يعتبر بعضهن أن ذلك    التركيز على إيجابيات غيابهن عن المنزل،       
 أي تـدهور     ال تلبث أن تختفي مـع      هذهومضة االيجابية   إال أن   . د قوة شخصياتهم  يزيتحمل المسؤولية و  

أمني ال سيما في مدينة يسكنها الرعب كنابلس، وتعاني من اجتياحات إسرائيلية متكررة، عـالوة علـى                 
 يؤثر   غياب األم  ترى االختصاصية النفسية اعتدال الجريري أن      ومن جهتها    .تفشي ظاهرة الفلتان األمني   

يـشعرون  حيـث أنهـم     .  أخرى سلباً على نفسية األطفال وأمهم من جهة، وطبيعة عالقتها بهم من جهة           
عـوارض كـاختالف قابليـة      يؤدي لديهم إلى ظهور      غيابها   في حين أن  باألمان في ظل وجود أمهاتهم،      
تحذر من تطبيق هذه النظرية على المرأة العاملة بالمجمل، أو           إال أنها    .النوم، واألكل، والشرب، واللعب   

قد يدمر نفسية األطفال، طالما ان المرأة قادرة على         تبرير المطالبة بمنع النساء من العمل، لمجرد أن ذلك          
ومن الجـدير   . استغالل الوقت المتبقي بطريقة سليمة مع اطفالها، ومشاركتهم في تفاصيل حياتهم اليومية           

أصدر تقريراً، تحدث عن نسبة مشاركة النـساء        كان قد   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     ذكره أن   
% 17.5ارتفعت إلـى  و،  2006 في الربع الثالث من العام       13.9  التي بلغت  لالفلسطينيات في سوق العم   

 ألف امـرأة، بـسبب عمـل    40، أي ما يعادل    %25.9في الربع األخير من العام نفسه، بزيادة مقدارها         
  . الكثير من ربات البيوت في قطاف الزيتون، في تلك الفترة

  22/3/2007الحياة 
 

   االحتالل واعتقاالت في الخليلبرصاص فلسطيني في رام اهللاشهيد  .55
عن  مصادر طبية فلسطينية، أعلنت   أن  : رامي دعيبس نقال عن مراسله     21/3/2007 48 عرب ذكر موقع 
 أن جيش االحتالل ادعى أن قواتـه أطلقـت           حيث . منطقة قريبة من رام اهللا     في  فلسطيني شاب استشهاد

 الفلسطينيون أن الـشاب لـم يكـن مـسلحا     النار على مجموعة مسلحة في المنطقة، فيما أكد المواطنون    
في نفس السياق أعلن جيش االحتالل عن إصابة احد المواطنين في بلدة دير أبو مشعل بحجة                 و .بالمطلق

جيش، فيما أكدت مصادر محلية أن االحتالل أطلق النار دون سابق إنذار ما             الإلقاءه القنابل الحارقة على     
  .أدى إلى إصابة احد الفلسطينيين

قوات االحـتالل االسـرائيلي اعتقلـت ثالثـة         أن  : الخليل من   22/3/2007 األيام الفلسطينية    ضافتوأ
مواطنين اثر عمليات دهم نفذتها، فجر امس، في بلدتي حلحول ودورا جنوب وشمال الخليل وطالت عدداً                

صار واالغـالق  وفي هذا االتجاه، صعدت قوات االحتالل من اجراءاتها المشددة بتدابير الح          . من المنازل 
  .ونشرت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات وقرى المحافظة وفي احياء المدينة المختلفة

 ،مصطفى البرغوثي إلى أن   : وكاالت نقال عن     22/3/2007 الغد األردنية     مراسل يوسف الشايب ولفت  
 في التصعيد واالستفزاز    ، تؤكد إمعان الحكومة اإلسرائيلية    تعتقاالالااالقتحامات و قتل و عمليات ال أكد أن   

 ن التمسك ببقاء بؤرة المستوطنين في قلب مدينة الخليـل، يكـشف  بأوأضاف  . والتهرب من االستحقاقات  
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 الوجه الحقيقي لسياسة حزب كاديما التي تفضل االستيطان على السالم، مؤكداً أنه ال يمكن النظـر                 ايضا
، وبرنامجهـا   فلـسطينية حكومـة ال  العدمي من   لالنتهاكات المتصاعدة بمعزل عن الموقف اإلسرائيلي ال      

السياسي الذي حظي بالتفاف األكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وبتأييد عربي شامل وتفهم دولـي               
  .متعاظم

  
  الموظفون الفلسطينيون يصعدون إضرابهم االحتجاجي على تأخر الرواتب  .56

ية، وكذلك موظفي البلديات فـي قطـاع         صعدت نقابات المهن الصحية في الضفة الغرب       :غزة والوكاالت 
وأعلن . غزة، أمس من إضرابها المستمر منذ أكثر من شهر، احتجاجاً على عدم انتظام صرف الرواتب              

 في الرعاية األولية بما فيهـا التطعيمـات، وعـالج األمـراض              الصحية أمس عن توقف كافة الخدمات    
 أن العاملين في القطاع الصحي تعرضوا       ،الغربيةوأفاد رئيس نقابة الخدمات الصحية في الضفة         .المزمنة

لضغوطات كبيرة لتخفيف اإلضراب حتى تتمكن الحكومة الجديدة من ترتيب أوضاعها، إال أنهم رفضوا              
  . هذه المطالب

  22/3/2007البيان اإلماراتية 
  

   شمالي لبناننهر الباردمخيم قلق وترقب يحكمان مناخ  .57
ال القلق والترقب تحكم المناخ العام لمخيم نهر البارد الذي حـافظ            ال تزال ح   : من ميشال حالق   –عكار  

على هدوئه لليوم الثالث وسط استمرار المساعي واالتصاالت التي يقوم بهـا ائمـة المـساجد لتبريـد                  
 شهد  ، فقد وتبعا لذلك . فتح االسالم  حداث التي ذهب ضحيتها احد عناصر حركة      الالتشنجات التي رتبتها ا   

به طبيعية بعدما انسحبت المظاهر المسلحة من الشوارع الرئيـسية والداخليـة، واقتـصر              المخيم حاال ش  
  .حضور المسلحين على مراكز الفصائل الفلسطينية

  22/3/2007النهار 
  

   يبحث مع وفد سويدي آفاق التعاون المشترك الفلسطينيةاتحاد النقابات: نابلس .58
فلسطين في نابلس، أمس، مسؤولة العالقات الدوليـة فـي          التقى األمين العام التحاد نقابات عمال       : نابلس

رافق لها، وذلك ضمن زيارتها الهادفة إلى بحث سبل تفعيل التعاون           ماتحاد نقابات عمال السويد والوفد ال     
ارتفاع نـسب البطالـة      حيث تم إيضاح     .شترك بين االتحادين، واالطالع على أوضاع عمال فلسطين       مال

واطنون في  م إلى صعوبة الظروف االقتصادية التي يعاني منها ال        واالشارةيني،  جتمع الفلسط موالفقر في ال  
استعرض الوفـد الـسويدي موقـف النقابـات          بدوره .فلسطين بشكل عام ونابلس على وجه الخصوص      

عن دعمه وتأييده إلقامة دولة فلسطينية مستقلة،        ؤيدة للقضية الفلسطينية، كما عبر    مالسويدية وحكومتها ال  
 إلى أن الوفد السويدي سـينظم ورشـة          في هذا السياق،   يشار .لى وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي     إ اداعي

  .فاوضات الجماعيةمعمل خاصة حول ال
  22/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  حصة المستوطن من المياه تزيد تسع مرات ونصف عن حصة الفلسطيني : تقرير .59

 إن مجموع ما استغلته المـستوطنات       ،صاء الفلسطيني هاز المركزي لإلح  قال الج  : وليد عوض  -رام اهللا   
 من آبار المياه الواقعة في األراضي الفلسطينية،        2006اإلسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية خالل العام        

واوضح ان حصة المستوطن من المياه تبلغ تـسع مـرات ونـصف             .  مليون متر مكعب   2.2 حوالي   بلغ
استهالك إسرائيل الكلي من المياه يعادل سبع مرات ونـصف ممـا             في حين أن  حصة الفرد الفلسطيني،    
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األراضي الفلسطينية مـن شـح   معاناة االمم المتحدة أن من أكد فريق قد و. تستهلكه األراضي الفلسطينية 
  . مصادر المياه وليس قلة المصادرىفي سيطرة إسرائيل علبشكل رئيسي المياه العذبة، يتمثل 

 22/3/2007 القدس العربي
  

  مجلس النواب ألغى عقوبة حبس الصحافيين: األردن .60
وجد مجلس النواب األردني، أمس، نفسه مضطرا إللغاء عقوبة الحبس من قانون :  خليل رضوان-عمان

وألغي الحبس في جرائم أربع هي اإلساءة الى سمعة األشخاص وإثارة النعرات . المطبوعات والنشر
واإلساءة لكرامة األفراد وأرباب الشرائع، غير أن المجلس أقر الطائفية والقبلية واإلساءة لألديان 

ويأتي اإلقرار بعد أن أعاد مجلس األعيان القانون إلى مجلس النواب إلعادة . الغرامات المالية في القانون
لكن مراقبين اعتبروا إلغاء الحبس . النظر فيه بعد إلغاء األول عقوبة الحبس في جرائم الرأي والتعبير

انون المطبوعات والنشر مجرد فبركة إعالمية إذ يشترط إلغاؤه في عشرات القوانين األخرى التي من ق
  . تتضمن عقوبة الحبس

  22/3/2007المستقبل 
  

  أمن الدولة األردنية ترفض استدعاء مشعل في قضية أسلحة حماس .61
اؤهم في قائمة البينات رفضت محكمة أمن الدولة االردنية طلب استدعاء شهود الدفاع الواردة أسم :عمان

الدفاعية المقدمة من وكيل الدفاع عن المتهمين في قضية أسلحة حماس، في جلسة سابقة، إلثبات حسن 
ووجدت هيئة المحكمة أن هذا األمر ال يتعلق من قريب أو . العالقة بين حركة حماس والحكومة األردنية

ت محكمة امن الدولة في قرارها الذي تلته خالل وفصل. من بعيد بالتهم المسندة للمتهمين ووقائع القضية
الجلسة التي عقدتها، أمس، بين المتهمين في القضية بصفتهم الشخصية وبين عضويتهم في أي تنظيم 

ووجدت هيئة المحكمة انه ال يوجد رابط بين وقائع الدعوة . آخر ووجدت أن ال عالقة وال رابط بينهما
 أخرى، سواء تخص أعضاء حماس أو غيرهم كان قد جرى حفظها والتهم المسندة للمتهمين واي قضية

أو منع محاكمة من فيها من قبل النيابة العامة وكونها تختلف تماما من حيث وقائعها وأشخاصها كما هو 
  .وارد في مذكرة النيابة العامة

  22/3/2007الشرق األوسط 
  

   ربةفي مهرجان تضامني مع الدقامسة دعوات أردنية إللغاء وادي ع .62
دعا متحدثون في مهرجان تضامني مع الجندي األردني أحمد الدقامسة في الذكرى العاشرة لسجنه : عمان

اثر قتله إسرائيليات في منطقة الباقورة في وادي األردن باإلفراج عنه ورد االعتبار له، واحتساب فترة 
ة العمل اإلسالمي حمزة وطالب رئيس مجلس الشورى في حزب جبه. سجنه خدمة فعلية خاضعة للتقاعد

منصور باإلفراج عن الدقامسة، وتكريمه بوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وإلغاء كل 
القوانين والسياسات والممارسات التي تحول دون تمكين الشعب األردني من التعبير عن رفضه لمعاهدة 

ماعات العامة ومكافحة اإلرهاب، وإلغاء كل وادي عربة واتفاقيات التطبيع مع العدو، ومنها قانونا االجت
القوانين المقيدة للحريات العامة مثل قوانين األحزاب واالنتخاب واإلفتاء والوعظ واإلرشاد والمحاكم 

وحث متحدثون في مهرجان خطابي نظم أمس حكومة بالدهم على تفعيل دور األردن في . االستثنائية
 الوطنية في فلسطين بما يمكنها من الدفاع عن الحقوق الوطنية المقاطعة العربية، ودعم حكومة الوحدة

الثابتة، ومساندة المقاومة، والعمل على كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وإعادة النظر 
في السياسة الخارجية، لتكون منطلقة من ثوابت األمة ومبادئها، ورفض السياسة األمريكية الخارجية 
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سع والهيمنة في المنطقة العربية واإلسالمية، وعدم تقديم أي دعم سياسي أو لوجستي القائمة على التو
  .لها

  22/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   دراسة جدوى قناة البحرين .63
تلتئم األطراف المشاطئة للبحر الميت األردن وفلسطين والكيان في اجتماع ثالثي حدد في السابع : عمان

، بهدف االعالن عن تأهيل الشركات المهتمة بتنفيذ دراسات الجدوى نيسان المقبل/ عشر من ابريل
، بمشاركة البنك "األحمر والميت"االقتصادية والبيئية وتقييم األثر االجتماعي لمشروع قناة البحرين 

 مليون دوالر، وإنشائه بنحو 15وتقدر كلفة دراسات المشروع بحوالي . الدولي الذي سيرأس االجتماع
  .دينار مليار 3.15

  22/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في لبنانقترح آلية للحل الجماعة االسالمية تستبعد التصعيد وت .64
رأى االمين العام للجماعة االسالمية الشيخ فيصل مولوي في تصريح، انه  22/3/2007 السفير ذكرت

ة معقولة تنقذ البالد، قبل رغم كل انواع التصعيد المتبادل بين الطرفين، ال تزال الفرصة متاحة امام تسوي
القمة العربية في الرياض، مطالبا الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري بالعودة الفورية الستئناف 

وناشد المملكة العربية . الحوار من اجل االستفادة من الفترة المتاحة قبيل انعقاد القمة في الرياض
. بلوغ النتيجة المرضيةلعزيز خوجه متابعة جهوده السعودية بشخص سفيرها في لبنان الدكتور عبد ال

ان العرض الذي قدمه بري حول ما تم االتفاق عليه مع الحريري، أشاع جوا من االرتياح بين : وقال
 هي النقطة األصعب، 1 +10 +19 او 11 + 19الناس، ولعل النقطة المتبقية حول تشكيل الحكومة من 

كثر صعوبة، وقد يؤدي الى انفجار كبير، لذلك فنحن نلح على ولكن عدم االتفاق على حلها يعتبر ا
  : ضرورة االتفاق بشأنها، ونطرح االقتراح التالي

ـ تفوض المعارضة، الرئيس نبيه بري شخصيا، باختيار االسم الحادي عشر، على ان يتم توزيع 1
  . األسماء العشــرة اآلخرى على كتل المعارضة

لحريري شخصيا، بالموافقة على الوزير الحادي عشر، على ان يتم ـ تفوض المواالة الشيخ سعد ا2
  . توزيع األسماء التسعة عشر على كتل المواالة

ـ يجتمع الرئيس بري والشيخ سعد في جلسة مهما طالت لالتفاق على شخص الوزير الحادي عشر 3
  . واعالنه، ثم تعطى مهلة كافية لالتفاق بين الطرفين على التشكيلة الكاملة

ـ يتم تأكيد الضمانات التي تم االتفاق عليها، والتي تحدث عنها الرئيس بري، لجهة عدم االستقالة 4
  . وعدم الغياب، والموافقة على المحكمة ذات الطابع الدولي

 وصف رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمية في لبنان :يداص من 22/3/2007 السفير واضافت
 ما حصل من تطورات سياسية في لبنان خالل ،ائه النائب بهية الحريري خالل لق،الدكتور علي عمار

الساعات األخيرة في البالد، بأنه جزء من الحالة الديموقراطية والتعددية السياسية والتنوع السائد في 
. ساحتنا اللبنانية، وال أعتقد أن األمور ستأخذ شكالً تصعيدياً من شأنه أن يسيء الى األوضاع الداخلية

اننا نؤيد التفاؤل الذي تبديه بعض األطراف اللبنانية ومنهم الرئيس نبيه بري والنائب سعد : واعلن
وجرى خالل اللقاء التطرق الى ما حصل مؤخراً في مخيم نهر البارد من أحداث أمنية وما . الحريري

ء مضطربة ولفت الدكتور عمار الى أن هناك من يريد أن يشيع أجوا. يتصل بموضوع فتح االسالم
ومخلخلة في األوساط اللبنانية، لكن وعي جميع القوى اللبنانية والفلسطينية من شأنه أن يفوت الفرصة 

  . على مثل هذه المحاوالت المريبة
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  الجيش اللبناني يعتزم اقتحام مخيم نهر البارد .65

مس النقاب عن كشفت مصادر امنية لبنانية في وزارة الداخلية في بيروت ا : كتب حميد غريافي-لندن
خطة عسكرية لبنانية القتحام مقر فصيل فتح االسالم في مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال وضع 
 200واعتقال عناصره البالغ عددهم حسب اوساط منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت اكثر من , لبنان

 او ضربهم اذا استخدموا السالح ،ثم نقلهم الى الحدود العادتهم الى سورية من حيث اتوا قبل اشهر عدة
 ان منظمة التحرير وحركة "السياسة"وقالت المصادر ل .ضد القوى العسكرية اللبنانية باتت  قريبة التنفيذ

وصف من جهة اخرى . فتح الفلسطينيتين ال تعارضان عمالً عسكرياً لبنانياً النهاء وجود هذا الفصيل
 آذار وممثلي السلطة 14نهر البارد بأنه تواطؤ بين قوى  آذار ما يحدث في مخيم 8قيادي في تكتل 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيادة محمود عباس لضرب القوى الفلسطينية الوطنية وبينها 
 في اتصال به  القيادي المعارض،واعرب، فتح االسالم عشية انعقاد مؤتمر قمة الرياض االربعاء المقبل

ان يجري اقتحام مخيم نهر البارد عسكرياً خالل االيام القليلة المقبلة قبل موعد "ه  عن اعتقاد،من لندن
 وتفجير االوضاع العسكرية بشكل حاد وعنيف تصل اصداؤه الى الزعماء العرب قبل لقائهم االسد ،القمة

   .لوضعه في موقف دفاعي ضعيف
  21/3/2007السياسة الكويتية 

  
  الترسيم بعد إنهاء االحتالل االسرائيلي للجوالن: موقف سوري جديد من مزارع شبعا .66

أبلغت الحكومة :  راغدة درغام،نيويورك ونقالً عن مراسلتها في بيروت من 22/3/2007 الحياة اوردت
السورية رئيس مجلس األمن موقفاً جديداً من مزارع شبعا، في رسالة من السفير بشار الجعفري جاء 

على أن يتم ترسيم حدودها ) مزارع شبعا(رة انسحاب إسرائيل منها اننا نؤكد على موقفنا بضرو: فيها
كذلك أكدت الحكومة السورية في رسالتها، . بعد انسحاب إسرائيل التام من الجوالن السوري المحتل

، أن 1701تعليقاً على تقرير األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس األمن حول تنفيذ القرار 
م الحدود بين سورية ولبنان هو شأن ثنائي ويتعلق بسيادة الدولة، ويتم حله باالتفاق بين موضوع ترسي

  .الحكومتين السورية واللبنانية
 قالت سوريا في رسالة وجهتها إلى رئاسة : كونا نقالً عن وكالة22/3/2007القبس الكويتية  واضافت

تحمل لوحة تسجيل عراقية كانت تنقل أسلحة مجلس األمن الدولي أمس ان أجهزتها األمنية أوقفت شاحنة 
 .إلى لبنان

  
  اجتماعات عسكرية لبنانية إسرائيلية حول الغجر .67

استؤنفت في مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في بلدة الناقورة الحدودية : بيروت
 بعد أن توقفت الشهر الماضي بسبب االجتماعات العسكرية اللبنانية االسرائيلية المشتركة برعاية دولية،

يونيفل وتركز البحث حول مسألة ال وانعقد االجتماع العسكري بحضور ضباط من .الخالف بين الطرفين
   .داالنسحاب االسرائيلي من بلدة الغجر الحدودية، اضافة إلى نقاط االعتالم، والوضع على الحدو

  22/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  ون مقتنعون بضبط السالح داخل المخيماتالفلسطيني: مكاوي .68
أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي أن الجانب الفلسطيني مقتنع بأن  :بيروت

السالح يجب أن يضبط داخل المخيمات وينظم في إطار السيادة اللبنانية متمنياً أن يعكس تشكيل حكومة 
  . على فريق العمل الفلسطيني الموحد لمعالجة هذا الموضوعالوحدة الوطنية في فلسطين إيجاباً
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  22/3/2007السياسة الكويتية 
  
  
  

   في المئة عجز موازنته في كانون الثاني2: لبنان .69
أعلنت وزارة المال في بيان أمس أن العجز اإلجمالي في الموازنة وعمليات الخزينة في كانون : بيروت
 في المئة من إجمالي النفقات خالل هذه الفترة، 2 ليرة، أي ما نسبته  بليون18يناير الماضي بلغ /الثاني 
وأوضحت الوزارة أن أحد أسباب ارتفاع اإلنفاق  .2006 بليوناً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 15بزيادة 

، زيادة اإلنفاق على 2006 يناير/ مقارنة بكانون الثاني)  بليون ليرة67( في المئة 9اإلجمالي بنسبة 
 بليون ليرة، أي 283فيما بلغ مجموع اإلنفاق على خدمة الدين العام .  بليون ليرة130كهرباء نحو ال

وأشار تقرير فرنسبنك الى  . باليين ليرة مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي9بزيادة 
 في المئة من 13.6ل نسبة  في المئة من االنفاق، وبات يمث38.6أن العجز المالي اإلجمالي شكل نسبة 

 في المئة عن عام 4.9أما الدين العام، فازداد حجمه بنسبة . الناتج المحلي اإلجمالي نهاية العام الماضي
وعلى رغم الظروف السياسية واألمنية  . بليون دوالر نهاية العام الماضي40.4 ليصل الى 2005

لمصرفي عزز أداءه وحافظ على نموه خالل العام واالقتصادية غير المواتية، أكد التقرير أن القطاع ا
.  بليون دوالر76.2 في المئة لتبلغ 8.3الماضي، الفتاً الى أن الموجودات المجمعة لديه زادت بنسبة 

  . بليون دوالر العام الماضي2.8وأورد أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً بلغت قيمته نحو 
  22/3/2007الحياة 

  
  سة الجمهورية حول فقدان الحكومة شرعيتهاكتاب جديد لرئا: لبنان .70

ابلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى : صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية امس اآلتي
رئيس اميل لحود، بعد ال، ان )امس(االمانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب خطي وجهته اليها اليوم 

 المتضمن نشر مراسيم نافذة حكما 2007 مارس/  آذار19 في 15اطالعه على الجريدة الرسمية عدد 
 من الدستور يؤكد مجددا ان 56وقرارات مجلس الوزراء الصادرة باالستناد الى الفقرة الثانية من المادة 

 وان جميع دعواتها وجداول 11/11/2006الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 
تها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من اجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود انعداما كليا اعمالها واجتماعا

  .اعتبارا من التاريخ المذكور
  22/3/2007النهار 

  
   وسوريا تعرقل الحلالمحكمة الدولّية توازي التحقيق أهمية: براميرتس .71

جريمة اغتيال الرئيس رفيق  رئيس لجنة التحقيق الدولية في ، القاضي البلجيكي سيرج براميرتساطلع
وأكد براميرتس الذي طلب التمديد للجنة التحقيق سنة كاملة .  تقريره األخير على مجلس األمن،الحريري

وليس ستة أشهر كما كان يطلب عادة، أن انشاء المحكمة الدولية هو الخطوة المنطقية التالية بعد التحقيق 
 البلجيكي كاريل دي غوشت الذي أجرى جولة محادثات مع  أكد وزير الخارجيةكما.وتوازيه في األهمية

ال تريد المساهمة في حّل االزمة اللبنانية، لذلك تعارض "عدد من المسؤولين اللبنانيين، أن سوريا 
  ".المحكمة الدولية

  22/3/2007المستقبل 
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  تأييد أندونيسي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية .72
المفروض على الفلسطينيين منذ أكثر من عام بدأ يتهاوى وذلك بعد أيام يبدو ان الحصار الدولي : محيط

 األراضي الفلسطينية بدأتقليلة من تشيكل اول حكومة وحدة وطنية فلسطينينة برئاسة اسماعيل هنية، 
تشهد زخما سياسيا لم تألفه منذ فترة طويلة وبدأ جدار الحصار الذي شيدته دولة االحتالل بمساعدة 

فإندونيسيا تعرب عن تأييدها الكامل لحكومة الوحدة . في االنهيار وهو سبب إرباكا إلسرائيلاصدقائها 
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة . الوطنية وتحث المجتمع الدولي على أن يحذو حذوها

ديدة الخارجية اإلندونيسية الذي نقل في بيان صحفي ترحيب بالده بقيام حكومة الوحدة الفلسطينية الج
نتيجة التفاق مكة المكرمة، آمالً أن يدعم مجلس الوزراء الجديد القضية الفلسطينية الخاصة بدولة 

  .مستقلة
  21/3/2007موقع البراق 

  
  أردنية في الرياض تركز على مبادرة السالم العربية - قمة سعودية .73

لعاهل األردني عبداهللا بحث خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز وا:  جويس كرم- الرياض
الثاني في الرياض، مساء أمس، في حزمة من الملفات السياسية في المنطقة، وذلك قبل أسبوع من القمة 

وافاد مسؤول في الديوان الملكي االردني ان االستعدادات . العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية
. بادرة السالم العربية، في صلب المحادثاتالجارية لعقد القمة العربية وعملية السالم، خصوصا م

وبحثت القمة الثنائية، أمس، في الموقف العربي من القضية الفلسطينية والمبادرة العربية للسالم، قبل أيام 
مع وزيرة الخارجية ) السعودية ومصر واالردن واالمارات(قليلة من اجتماع اللجنة الرباعية العربية 

  . في مدينة أسوان في مصراألميركية كوندوليزا رايس
  22/3/2007الحياة 

  
  موسى نفى طلباً أمريكياً بتعديل المبادرة العربية .74

شدد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، خالل لقائه السفير الفرنسي :  الوطن-القاهر
عن الشعب بالقاهرة، فيليب كوست، على ضرورة قيام باريس والدول األوروبية برفع الحصار

 وقال مدير مكتب األمين العام السفير هشام يوسف إن مباحثات موسى مع كوشت تناولت .الفلسطيني
مجمل األوضاع في منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إلى األزمة اللبنانية كما تركزت أيضا على 

لى جدول أعمالها التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقرر عقدها في الرياض، والمسائل المطروحة ع
بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب عدد من المقترحات لتطوير العالقات بين جامعة 

 إلى ذلك نفى موسى أن تكون الواليات المتحدة طلبت تعديل المبادرة .الدول العربية واالتحاد األوروبي
رة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط العربية للسالم، وقال إن اللقاء الذي جمعه بمساعد وزي

 في غضون ذلك .ديفيد وولش، مساء أول من أمس، بمقر الجامعة لم يتم التطرق فيه إلى القمة العربية
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أهمية تمسك الشعب الفلسطيني بوحدته الداخلية وصوال إلى 

ينية المستقلة، مؤكدا أن هذا هو الهدف الذي يجب أن ال يحيد عنه أي تحقيق هدفه بإقامة الدولة الفلسط
 وأضاف أبوالغيط خالل استقباله، أمس، األمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير .فصيل فلسطيني

فلسطين نايف حواتمة أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى قياداته لنيل حقوقه بعد أن تم طي صفحة الخالفات 
 ودعا حواتمة القادة .ا من اقتتال داخلي أضر كثيرا بصورة الشعب الفلسطيني المناضلوما صاحبه

آذار الجاري، التمسك بالمبادرة العربية /  مارس28العرب المشاركين في قمة الرياض المقبلة، يوم 
  .للسالم كما هي وعدم إجراء أي تعديالت عليها

  22/3/2007الوطن السعودية 
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  نشاطاً على المسار الفلسطيني في الفترة المقبلة  مسؤول مصري يتوقَّع  .75

توقَّع مسؤول مصري، الليلة، بأن تشهد عملية السالم على المسار الفلسطيني نشاطاً في الفترة : القاهرة
وقال . المقبلة مع الجولة المرتقَبة لوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في المنطقة السبت المقبل

إن : م سيف النصر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون األمريكية في تصريٍح صحافيالسفير حات
الزيارة المقبلة لرايس إلى مصر وكذلك زياراتها السابقة ولقاءاتها مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط 

  .تشير إلى أن ثمة فرصاً لتحريك العملية السلمية ينبغي استمثارها وتشجيعها
    22/3/2007 وفا -االنباء الفلسطينيةوكالة 

  
  أمل الفلسطينيين لفك الحصار وعودة الالجئين الى ديارهم: القمة العربية .76

يعلق الفلسطينيون على مؤتمر القمة العربية المزمع عقده في العاصمة السعودية :  حامد جاد-غزة
قد في أعقاب تشكيل أول حكومة الرياض في الثامن والعشرين من الشهر الحالي آماالً عريضة، كونه يع

وحدة وطنية فلسطينية، فيما يرى محللون سياسيون في توقيت عقد القمة فرصة لالستفادة من المأزق 
األميركي في العراق، عبر تبني قرارات عملية تكفل إعادة بناء اإلرادة العربية من دون أن تواجه هذه 

لفلسطيني أمجد الشوا، في األراضي الفلسطينية وأعرب الصحافي ا. القرارات بأية ضغوطات أميركية
عن أمله في أن تحقق هذه القمة تطلعات الشعب الفلسطيني في حشد الدعم السياسي واالقتصادي، ورفع 

واعتبر . الحصار المفروض على الشعب منذ عام مضى، في أعقاب صعود حركة حماس إلى سدة الحكم
ا الحالية بالتأكيد مجدداً تمسكها بالمبادرة العربية، واإلصرار الشوا، أن القمة العربية مطالبة في دورته

على عدم إدخال أي تعديالت عليها، وأن تضطلع بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية بشقيها رئاسة 
ودعا القمة إلى تبني استراتيجية عربية للدفاع عن . وحكومة من تطبيع عالقاتها مع العالم الخارجي

لسطيني، وممارسة الضغط الالزم على بعض األطراف الدولية، خاصة الطرف حقوق الشعب الف
األميركي الذي مازال موقفه يصب في بوتقة الموقف اإلسرائيلي تجاه مقاطعة الحكومة الفلسطينية 

بدوره ربط المحلل السياسي طالل عوكل بين أهمية انعقاد مؤتمر القمة . الجديدة، ورفضه للتعامل معها
ملة الملفات التي سيعالجها المؤتمر بشكل أو آخر، منها ما وصفه بالمأزق الذي تمر به العربية وج

اإلدارة األميركية في العراق، الذي يضعف موقفها في اتجاه الضغط على الحكومات العربية، ويدفعها في 
في تورطها ذات الوقت باتجاه منح الدول العربية مساحة أكبر في العمل، مقابل حصولها على مساعدتهم 

وشدد عوكل على أهمية أن تخرج القمة العربية بقرارات قادرة على إعادة بناء اإلرادة . بالملف العراقي
العربية، بما يكفل استثمار المأزق، والتراجع الذي يعتري الموقف األميركي، ويعطي مساحة أكبر للدور 

حكومته الجديدة من شأنه أن يفعل وأكد عوكل على أن توحد الشعب الفلسطيني في تشكيل . األوروبي
االلتزام العربي تجاه جملة من القضايا الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية القدس، ورفع الحصار االقتصادي 
المفروض على الشعب الفلسطيني، عبر تبني القمة العربية لقرار يفضي برفع قيمة التخصيصات المالية 

ر العربي الفاعل في الضغط على اإلدارة األميركية، وبعض المقدمة للفلسطينيين، وكذلك ممارسة الدو
  .الدول األوروبية في اتجاه استئناف مساعدتها المقدمة للفلسطينيين

   22/3/2007الغد األردنية 
  

  سورية تنفي تهريب أسلحة عبر حدودها مع لبنان  .77
نان هو شأن ثنائي أكدت الحكومة السورية أن ترسيم الحدود بين سورية ولب:  صالح عواد-نيويورك

وفي رسالة وجهها بشار . ويتعلق بسيادة الدول ويتم حله باالتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية
س األمن الجعفري سفير سورية لدى األمم المتحدة حول تقرير األمين العام األخير لتنفيذ قرار مجل
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ما يخص مزارع شبعا فإننا نؤكد على موقفنا بضرورة انسحاب إسرائيل منها على : " أوضح قائال1701
ونفى السفير السوري ". أن يتم ترسيم حدودها بعد انسحاب إسرائيل التام من الجوالن السوري المحتل

متابعة سورية الدقيقة لعدم تهريب األسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية وذكر الجعفري إنه في إطار 
تهريب أسلحة إلى لبنان فقد ضبطت السلطات السورية شاحنة تحمل لوحة عراقية وبداخلها أسلحة مهربة 

وأشار إلى اجتماعات اللجنة الثنائية السورية اللبنانية وإلى االجتماع الذي . كانت في طريقها إلى لبنان
ة محافظ ريف دمشق ومحافظ البقاع اللبناني لضبط من المفترض أنه قد عقد، يوم أول أمس، برئاس
  .الحدود بين البلدين ومنع أي عملية تهريب عبرها

  22/3/2007الشرق األوسط 
  

  الرئيس اليمني يؤكِّد أهمية االلتزام بقرارات الِقمم العربّية السابقة  .78
ت الِقمم العربية السابقة وفي أكّد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، أهمية االلتزام بقرارا: صنعاء

وشدد الرئيس صالح خالل . مقدمتها مبادرة السالم العربية المقرة في قمة بيروت ودون أي تعديٍل لها
لدى استقباله، أمس، السيد فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، على أهمية العمل إلنجاح القمة العربية 

لنتائج التي تُلبي تطلُّعات أبناء األمة وتُعزز من اقتدارها في مواجهة كافّة القادمة والخروج منها با
وأشار إلى أن مبادرة السالم العربية تُمثِّل السبيل األمثل لتحقيق السالم العادل في المنطقة . التحديات

  .في المنطقةوتعكس الرغبة الحقيقية للعرب في التمسك بخيار السالم وتحقيق التسوية العادلة 
    22/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  رايس تعتزم تخفيض التمويل االمريكي لقوات االمن التابعة لعباس .79

أن مسؤولون أمريكيون قالو، يوم االربعاء، إن الواليات المتحدة         : واشنطن 21/3/2007 رويترز   أوردت
 قوات االمن التابعة للـرئيس الفلـسطيني         مليون دوالر طلبت تخصيصه لتعزيز     86تعتزم تخفيض مبلغ    

وقالت وزيرة  . محمود عباس ما يزيد على الثلث بسبب بواعث قلق بخصوص سبل إنفاق بعض االموال             
الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية بمجلس النواب انها سـتقدم              

انهـا  "وقالت رايـس    ". االيدي الخطأ "امكانية وصولها الى    قريبا خطة جديدة تخصم االموال التي تخشى        
ستطلب أمواال أقل بالتحديد النني ال أعتقد أن بإمكاني تحديد مصير بعض االموال التي              ) الخطة الجديدة (

  ."كنت سأطلبها بدقة كاملة
لـسطينية   بتوحيد األجهزة األمنية الف     طالبت  رايس أن 20/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم     وجاء في 

وأن تتبع مباشرة لمستشار األمن القومي الفلسطيني، وهو المنصب الذي عين عباس المـسؤول األمنـي                
 . السابق محمد دحالن فيه

  
  أوروبا واالمم المتحدة تخففان مقاطعة الحكومة الفلسطينية .80

سـية للحكومـة    خفف االتحاد االوروبي واالمم المتحدة، يـوم األربعـاء، مقاطعتهمـا الدبلوما           : رام اهللا 
. الفلسطينية بالموافقة على إجراء محادثات مع وزراء غير أعضاء في حركة المقاومة االسالمية حمـاس              

ارك أوت مبعوث االتحاد االوروبي للشرق االوسـط التقـى   موقال مسؤولون أوروبيون وفلسطينيون ان     
ن محادثات أجراهـا مـع وزيـر        بفياض في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية يوم االربعاء بعد يوم واحد م            

وقال مبعوث االمم المتحدة ألفارو دي سـوتو لـدى          . الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو في قطاع غزة       
أمام وزير الماليـة مهمـة شـاقة وأريـد أن        "وصوله الجراء محادثات منفصلة مع فياض يوم االربعاء         

  ".أعرض عليه تضامني وأقدم أقصى ما يمكنني تقديمه من الدعم
  21/3/2007رويترز 
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 الهند ترحب رسمياً بتشكيل الحكومة الفلسطينية وتبدي استعدادها للمساعدة .81

 الهند ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية "أعلن الناطق باسم الشؤون الخارجية الهندية، نافتيج سارنا، أن
تساند األهداف "بالده ، مؤكداً أن "في فلسطين وكنتيجة للجهود التي بذلتها جميع االطراف المعنية

وأبدى الناطق، في بيان صادر عنه بهذا ". المشروعة للشعب الفلسطيني وجهوده إلعادة بناء دولته
سيساعد على إنهاء "الصدد، ثقة الحكومة الهندية في أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة 

. ، وفق تقديره"لمي ضمن إطار عملية السالممعاناة المواطن الفلسطيني، وعلى استئناف الحوار الس
وأعرب سارنا أيضاً عن جاهزية الحكومة الهندية لدعم الجانب الفلسطيني، قائالً إن حكومته على أتم 

 . االستعداد لمساعدة الحكومة الفلسطينية في مساعيها الرامية إلعادة اإلعمار
  22/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   تعلن تأييدها لحكومة الوحدة الفلسطينيةجمهورية فيتنام .82

جمهورية فيتنام االشتراكية تعلن تأييدها وبشكل تام لحكومة الوحدة الوطنيـة، التـي             :  وكاالت -محيط  
 .تشكلت تنفيذاً التفاق مكة وذلك على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفيتنامية لي زونغ

  21/3/2007موقع البراق 
  

  اسرائيل أبلغتنا رغبتها في بقاء نظام األسد: يمصدر فرنس .83
عندما أبلغت إسرائيل قبل فترة     " أن   "الحياة"أوضح مصدر فرنسي مسؤول لـ      :  رندة تقي الدين   –باريس  

 سالحه واحتمال تجديد ضـرباته للمـدن        "حزب اهللا "وجيزة الجانب الفرنسي أنها قلقة جداً من إعادة بناء          
 الرئيس فؤاد السنيورة لترك هذه األمور تحصل، رد الجانب الفرنسي بـأن             اإلسرائيلية، وانتقدت حكومة  

 يأتي من سياسة سورية وليس مـن        "حزب اهللا "كل ما يقلق إسرائيل ويشكل مصاعب لهذا البلد من تسلح           
وأضاف المصدر ان الجانـب  . "سياسة لبنان الذي ال يتمنى إال ان يعيش في سالم وأمن وأن يعيد إعماره     

فردت الحكومة اإلسـرائيلية بـالقول ان       "أل الجانب اإلسرائيلي ما هي سياسته إزاء سورية،         الفرنسي س 
اسرائيل تريد ترك سورية على وضعها الحالي، وأضافت ان في إمكانها تدمير سورية فـي أي وقـت،                  

ذا األسد، فهو ضعيف كما هو ولنتركه على حاله ألننا ال نعرف ما           ) الرئيس بشار (ولكن ال نريد إضعاف     
وأكد المصدر نفسه ان هناك اختالفاً في الرأي حول الموضـوع الـسوري بـين الجانـب                 . "يأتي بعده 
  ."الذي عبر عن استيائه الكبير بالنسبة إلى سورية األسد الذي تريد إسرائيل بقاءه"األميركي 

 22/3/2007الحياة 
  

  الرباعية تطالب حكومة الوحدة بإظهار التزامها بالمبادئ الثالثة .84
طالبت اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط، أمـس، حكومـة الوحـدة            : ب.ف. ا -اشنطن، رام اهللا    و

الوطنية الفلسطينية بالتزام واضح وموثوق به حيال السالم مع إسرائيل، وذلك بهدف رفع الحصار المالي               
اللجنة الرباعيـة   وفي بيان عقب يومين من المداوالت، أبقى وزراء خارجية أعضاء           . والدبلوماسي عنها 

على الشروط الثالثة الستئناف المساعدة الدولية للحكومة الفلسطينية بقيادة حماس، وهـي التخلـي عـن                
إن اللجنـة   "وقال البيـان المـشترك      . العنف، واالعتراف بإسرائيل، وقبول االتفاقات الموقعة معها سابقاً       

ذا الصدد لن يقاس فقط على أسـاس تركيبتهـا          إن التزام الحكومة الجديدة به    : الرباعية اتفقت على القول   
إن اللجنة الرباعيـة تنتظـر مـن حكومـة الوحـدة      "وأضاف ". وبرنامجها وإنما ايضاً بناء على أفعالها  

الفلسطينية أن تتحرك بشكل مسؤول، وأن تدعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس لحـل النـزاع                 



  

  

 
 

  

            35 ص                                      668:                                 العدد22/3/2007 الخميس: التاريخ

لتوصل بالتالي الى السالم واألمن والحرية التي يـستحقها         الفلسطيني االسرائيلي من خالل حل الدولتين، ل      
  ".الشعبان الفلسطيني واإلسرائيلي

  22/3/2007األيام الفلسطينية 
  
  
  

  ميركل تزور األردن واسرائيل وفلسطين في نهاية الشهر .85
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومـة األلمانيـة أولـريش فـيلهلم، أمـس، أن               :  اسكندر الديك  -برلين  

ستشارة أنجيال ميركل ستزور، في نهاية الشهر الجاري ومطلع الـشهر المقبـل، األردن وإسـرائيل                الم
واألراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان خالل جولتها الشرق أوسطية الثانية هذا العام مباشرة بعـد القمـة                

أكد لها العمل على    "وذكر أن ميركل اتصلت بالرئيس عباس، هاتفيا أول من أمس، وأنه            . العربية المقبلة 
. "أن تنفذ حكومة الوحدة معايير الرباعية وتطلق سراح األسير اإلسرائيلي غلعاد شاليت في اقرب وقـت               

رحبت بتضمين برنامج حكومة الوحدة تأكيدا علـى أن الـرئيس         "وذكر الناطق الرسمي أيضا أن ميركل       
  ".عباس سيكون المسؤول عن قيادة مفاوضات عملية السالم

  22/3/2007الحياة 
  

 وزيرا خارجية السويد وبلجيكا يلتقيان قريباً وزراء غير حمساويين .86
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية، أمس، أن وزير الخارجية كارل           :  األيام، وكاالت  -رام اهللا   

ـ                ين بيلدت سيلتقي نهاية هذا األسبوع الرئيس محمود عباس، ووزراء في الحكومة الجديدة من غير المنتم
ومن المقرر أن يسبقه إلى هذه الخطوة وزير خارجية بلجيكا كارل دي غوشت، الذي              . الى حركة حماس  

وأوضح المتحدث أن بيلدت سيتوجه الى      . سيزور الشرق األوسط والذي حدد لقاء مع أبو عمرو، الجمعة         
ومـن  . سـرائيلي إسرائيل، السبت، حيث سيلتقي وزيرة خارجيتها تسيبي ليفني وأعضاء في البرلمان اإل           

المقرر أن يعقد بيلدت لقاءاته مع الوزراء الفلسطينيين، األحد، ولكن المتحدث لـم يـتمكن مـن تقـديم                   
  .إيضاحات أخرى حول برنامج جولة الوزير في الشرق األوسط

  22/3/2007األيام الفلسطينية 
  

 سنتعامل مع من يقبل مبادئ الرباعية: لندن .87
م الحكومة البريطانية جون ويلكس، أن حكومته سوف تتعامـل مـع            أعلن المتحدث الرسمي باس   : القدس

الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الذين يقبلون بمبادئ اللجنة الرباعية الدولية، إال أنه اشار               
الى أنه فيما يتعلق بالمساعدات المباشرة الى الحكومة الفلسطينية، فإن ذلك يعتمد على قرارات وسياسات               

  .كومة في الفترة المقبلة، وبالتالي فإنه من السابق ألوانه اتخاذالقرار بهذا الشأنالح
  22/3/2007األيام الفلسطينية 

  
 تعلن بدء العمل بمشروع اعمار وتاهيل المخيمات الفلسطينية في لبنان " االونروا" .88

) االونـروا (فـي لبنـان     أعلن مدير وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين           : بيروت
وقـال فـي    . ريتشارد كوك عن بدء العمل بتنفيذ مشروع اعمار وتأهيل المخيمات الفلسطينية في لبنـان             

 الفلـسطيني الـسفير خليـل مكـاوي ان          -مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس لجنة الحوار اللبناني        
لشهور المقبلة خطوات ملموسة فـي      وستشهد ا "الحكومة اللبنانية واالونروا ملتزمتان بتحقيق هذا الهدف        

وقـال الـسفير    . مجاالت تحسين الصحة البيئية والظروف المعيشية ونوعية التعليم وغيرها من الخدمات          
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مكاوي ان الحكومة اللبنانية مستمرة في مساعيها الجادة لتحسين ظروف الالجئين الفلسطينيين االنـسانية              
 الصادر عن األمم المتحدة الذي كفل       194رهم تطبيقا للقرار    ليعيشوا حياة كريمة الى حين عودتهم الى ديا       

  .حق عودة الالجئين الفلسطينيين
  21/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 

  
  

  إسرائيل دولة عنصرية وغير ديمقراطية : عالم أمريكي .89
ها  من أصل يهودي البروفيسور نورتن ميزفينـسكي، إسـرائيل ووصـف           ،هاجم العالم األمريكي  : عمان

األردنيـة مـساء    " البتراء" في محاضرة له بجامعة      ،وعرض ميزفينسكي  .بالعنصرية وغير الديمقراطية  
 التاريخ الدموي إلسرائيل، مـشيراً      ،"جدار الفصل ومظاهر العنصرية في إسرائيل       " أمس، تحت عنوان  

كمـا كـشف     .نيةإلى عمليات قتل وجرح أبناء الشعب الفلسطيني والتدمير والمصادرة لألراضي الفلسطي          
عن الوجه القبيح للعنصرية اإلسرائيلية التي تمارس بشكل يومي على الشعب الفلسطيني وعلى كل ما هو                
غير يهودي، مشيراً إلى قانون المواطنة الذي يفرق بين اليهودي وغير اليهودي والذي يجيـز لليهـودي                 

غير اليهودي يخضع لقـوانين صـارمة       الحصول على الجنسية خالل أسبوعين مهما كانت جنسيته بينما          
وأشار إلى األبعاد الـسياسية واالقتـصادية لجـدار الفـصل            .وغالباً ما يرفَض طلبه دون بيان األسباب      

العنصري واالنعكاسات االجتماعية له على الفلسطينيين موضحاً اآلثار الـسلبية للجـدار علـى األرض               
  .واإلنسان الفلسطينيين

    22/3/2007 وفا -يةوكالة االنباء الفلسطين
  

  شاعر يهودي يتهم اسرائيل بالعنصرية ويساوي بين النازية والصهيونية .90
مع تصاعد غضب شعبي ورسمي في مصر بعد بث فيلم تسجيلي اسرائيلي عـن              :  سعد القرش  -القاهرة  

ئال  تأتي قصائد لشاعر يهودي يساوي فيها بين النازية والصهيونية قا          1967 أسيرا مصريا عام     250قتل  
وال . ان اليهود الذين عانوا من المحرقة يتماهون االن مع الجالد ويمارسون االبادة بحق ضـحايا جـدد                

يفرق الشاعر االلماني، اريش فريد، بين ظلم واخر معتبرا اسرائيل مثل الذين أبادوا الهنود الحمـر وأن                 
موا بقتل اليهود في أوروبا، أيام      وألن المسيحيين الفاشيين قد قا    ".  عنصرية الصهاينة تظل هي العنصرية    "

المسيحيون الفاشيون، تماما مثـل قتلـة       . يقوم الصهيونيون اليوم في لبنان بتسليح الكتائب      . النازي هتلر 
والن الفاشيين القتلة قد قاموا باضطهاد اليهود وقتلهم، فعلى الفاشيين القتلة اليوم، اضـطهاد    . اليهود انذاك 

  ن ال ذنب لهم في قتل يهود أوروباهم الذي. الفلسطينيين وقتلهم
  21/3/2007رويترز 

  
   نتيجة االحتالل االمريكي ماليين نازح عراقي وآالف المعتقلين4 .91

إلـى  أميركي للعراق، الذي دخل عامه الخـامس،         - أدت تداعيات الغزو االنغلو   : أحمد صبري  -د  بغدا
ـ      فيما تكتظ  ،نزوح وهجرة أربعة ماليين عراقي داخل وخارج البالد         16 السجون األميركية في العراق ب

 عدد اسـاتذة الجامعـات      العراقي،قدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي       في هذا السياق    و .الف معتقل 
 آخـرين   200 استاذاً جامعياً، باالضافة الى أكثـر مـن          196 الذين قتلوا منذ االحتالل وحتى اآلن بنحو      

 . لحماية الكفاءات العراقية ومراكز تواجدهم في الجامعات       تعرضوا للخطف رغم االجراءات التي اتخذت     
 اما على   . استاذ في مختلف االختصاصات نزحوا الى خارج العراق بحثاً عن األمن           2000كشف ان   كما  

ـ       المستوى الصحفي فقد     ،  عراقيا  صحافياً وإعالمياً  190قدر نقيب الصحافيين العراقيين عدد الذين قتلوا ب
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 آخرين الى النـزوح     100صحافياً للخطف من قبل مجهولين واضطرار اكثر من          50 فيما تعرض نحو  
  .لدول الجوار بحثاً عن مالذ آمن

   22/3/2007الغد األردنية 
  

 تجددة والمتاحة في الوطن العربي محول كمية المياه ال تقرير .92
متجددة والمتاحة في اصدرت دائرة االحصاء االردنية العامة تقريرا اوضحت فيه كمية المياه ال: بيت لحم

 متر 846 منهانصيب الفرد ، بلغ  مليار متر مكعب في السنة265الوطن العربي حيث بلغت حوالي 
 ومن المتوقع أن يتناقص . متر مكعب للفرد في السنة1000 وهو أقل من حد الفقر المائي البالغ ،مكعب

 متر 148ألردن يبلغ فقط نصيب الفرد في ا، في حين ذكر أن  متر500هذا النصيب إلى أقل من 
  .3 م2172 إلى بينما مثيله في العراق وصل ،3 م1028  الذي نصيب الفرد في سوريامقابلمكعب، 

  22/3/2007وكالة معا 
 

  طلبت من دحالن ان يساعدني قبل ان تتدهور االوضاع: سعيد صيام .93
 سال فيه الدم الفلسطيني     بعد سنة صعبة ومؤلمة مرت على وزير الداخلية الفلسطينية السابق سعيد صيام           

باليد الفلسطينية بدا صيام القيادي البارز في حركة حماس ورئيس كتلتها البرلمانية متأثراً من تجربته في                
فكان يحاول الخروج من أثار المرحلة كلها والدخول إلى الفلسطينيين عبر وسائل اإلعالم التـي        .الداخلية

األخيرة، فقد رحب بلقاء وكالة معا في منزله بمدينة غزة ليوضـح            يستقبلها تباعاً كما هو باد في اآلونة        
حجم التحديات الصعبة التي وضعت في طريق تنفيذه خطة أمنية تقضي على الفلتان والفوضى أو تخفف                

ذبحتهما عقيقـة   " منهما، وشكا لمعا نقلها نبأ ذبحه خروفان بعد خروجه من الوزارة بأنه من باب الراحة                
ـ        " ن جهة األبناء  ألول حفيد لي م    على وكالة  " عيب"وأصر علينا أن نسجل امتعاضه من تحريف الحدث ف

  :   وفيما يلي نص الحوار.وطنية كمعا أن تقوم بذلك من وجهة نظره
   هل أنت مسئول ؟.  أبو مصعب يوجه لكم شخصياً المسؤولية عن الصراع المسلح في األشهر السابقة*
يكن وليد الوزارة والحكومة، لقد كان األمر سابقاً تشكيل الحكومة، وقـد  القتال الداخلي لم   : يقول صيام  -

فضالً عن حالة االحتقان في الساحة والتجاذبات السياسية الناجمة          .بدأ في المنطقة الشرقية من خان يونس      
إنمـا   ويوضح االقتتال لم يكن حالة من الفوضى العفويـة،         . ألقت بظاللها على الساحة     التي عن الحصار 

نه يجري بين فصائل مـسلحة وكـان   الان بغطاء سياسي ال عالقة لوزير الداخلية والوزارة بهذا القتال     ك
اكبر من الوزير والوزارة بسبب التعقيدات الموجودة في الساحة ولست طرفا في هـذا االقتتـال علـى                  

   .كنت متألماً لما يحدثواإلطالق بل 
    ما درجة مسؤوليتك ؟لكن.  ال تتحمل المسؤولية لوحدك عن األحداث*
أنا أتحمل المسؤولية فيما لو كانت هناك رغبة لدى األجهزة األمنية القائمة في وقف االقتتـال ومنعـه                   -

بالقوة، بالتالي األدوات التي يمتلكها وزير الداخلية هي أدوات غير قادرة على حسم هذا االقتتال ووقفـه                 
     .بحكم أن األجهزة جزء من حالة االقتتال

   ذكرت في وقت سابق أنك لم تصدر أوامر للقوة التنفيذية بإطالق النار من اصدر لها األوامر إذا؟  *
يبدو أن األمور ليست واضحة؛ القوة احد ضحايا الفوضى المنظمة فمنذ اليوم            : يأخذ نفساً قبل أن يقول     -

ذا الصراع، وقد حرصـت     األول لنزولها بدء بإطالق النار عليها من أطراف عديدة في الساحة لجرها له            
القوة أن تكون قوة نظامية أمنية شرطية تحافظ على امن المواطن لكن هناك أطرافا كانت تريد أن تـزج                   

  .بها لتسيء لها هذه الحملة هي ظالمة لصورة القوة ألهداف وأجندة خاصة
   لكن القوة حاصرت منزل العقيد أبو المجد غريب؟ *
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مام منزل أبو المجد من قبل مسلحين داخل منزله، وقد طلبت القوة            ا حصل أن عنصر من القوة قتل أ        م -
أن يقوم الجناة بتسليم أنفسهم خالل عدة ساعات إال أنهم ووجهوا بالرفض وإطالق نار أدى إلى إصـابة                  

، وقد أصدرت أوامري    لها القتيل والمصابين    بسبب إنتماء هنا تدخلت كتائب القسام     ،  العديد من المواطنين  
  .نسحاب قبل ساعة من انتهاء هذا المشهدللقوة باال

    يوجه اتهام لكم بسماحكم لكتائب القسام بالقتال بلباس القوة التنفيذية؟*
القـسام كانـت     .القوة ال يوجد لديها ما يكفي لتجهيز عناصرها بهـذا اللبـاس            . لالتهام  لهذا ال أساس  -

 عناصرها وليس أخـره فـي بيـت     فيواضحة في صراعها مع األطراف األخرى ألنها كانت مستهدفة    
هذه المغالطات المقصود فيها الحرب المعلنة على القوة التنفيذية ألنهـم        . حانون مع الشهيد محمد الكفارنة    

     .ال يريدون للوزير أي قوة تأتمر بأمره
 ماذا بخصوص قضية األطفال األشقاء أبناء العقيد بهاء بعلوشة الذي قتلوا وهـم فـي طـريقهم إلـى                   *

   رسة؟ المد
ليس هو الملف الوحيد المفتوح الذي لم يتم التوصل إلى حله هناك قضايا كثيرة ولألسـف األجهـزة                   -

األمنية تقف عاجزة عن كشف الحقيقة واألخطر أن تكون أحيانا الحقيقة في بعـض القـضايا واضـحة                  
ربما "ويقول   .روفينواألجهزة تقف عاجزة عن تنفيذ اعتقال الفاعلين معروفين أو يفترضوا أن يكونوا مع            

واألخ بهاء يدرك األمر، وقد كلفت من طرفي لجنة أمنيـة مختـصة             " في قضية بعلوشة أنا متابع لألمر     
اآلن هناك حكومة وحـدة فلتواصـل       . إضافة إلى عمل األجهزة لمتابعة األمر، هناك تشعبات في القضية         

    .لحقيقةالمشوار وسنساهم معها في كل ما لدينا من معلومات للوصول إلى ا
     ماذا بخصوص العائالت المسلحة التي ظهرت في عهدك ومشاكلها الدامية ؟*
إن غياب القانون لفترة من الزمن دفع بهذه العائالت إلى أن تحمي نفسها وان تتسلح، وهذا ليس مبرر،                   -

، وان يكون   ولكن أيضا علينا أن نطبق القانون وان يكون الجميع سواسية تحته، وان يكون القضاء مستقال              
وقد التقيت بهذه العائالت في كافة منـاطق غـزة،   . هناك اتفاق وطني على كيفية معالجة سالح العائالت     

وحاولت أن أقيم الحجة أمامها لكي ال تكون جزء من حالة الفوضى لكن هذا يحتاج إلى جهد الجميع والى                   
   . اتخاذ قرارات مهمة

     ث؟ برأيك كيف سيتم معالجة تداعيات األحدا*
االقتتال كان له أسباب وعوامل كثيرة أهمها هو التجاذبات السياسية ونتائج االنتخابات وتدخل أطراف               -

إقليمية في محاولة إفشال الحكومة من خالل استنزافها وإظهار أنها عاجزة عن توفير المأكل والمشرب،               
 ذلك التستطيع كل األطراف     حتى وصل األمر إلى ما وصل إليه، ووقفه مرهون بحالة وفاق وطني غير            
      .ال القوى وال الحكومة وال الرئاسة إن لم يكن اتفاق يؤدي إلى توافق وطني

     كيف تقيم سنة من عملك في وزارة الداخلية وكيف تنظر للدماء التي سالت خاللها؟ * 
حة هذه من أصعب وأقصى السنوات على حياتي وعلى الـشعب الفلـسطيني فـي الـسا               "يقول صيام    -

وال تجد احد لديه ذرة من إيمان أو وطنية أو أخالق يمكن أن يقبل أن تـسال قطـرة دم علـى                      " الداخلية
ومع األسف اإلحداث جرت بطريقة دراماتيكية غريبة، وواضـح أن هنـاك أيـدي               .الساحة الفلسطينية 

فجر الـصراع   استطاعت أن تحرك الشر في داخل الساحة وتستفيد من حالة االستقطاب واالحتقان بان ت             
واحمـل األطـراف     "،الدامي بالتالي هي سنة مؤلمة أيضا سنة ليست مريحة بما تم فيها مـن أحـداث               

    ".المحاصرة والمساعدة في الحصار المسؤولية عن كل هذه األحداث وتداعياتها
 أين يتجه الحراك داخل حمـاس؟ هـل       .  بدا في الفترة األخيرة االنقسام واضح وبارز بين قادة حماس          *

   نشهد انشقاق؟ 
البرنامج الذي أعلن برنامج حكومة وليس برنامج       . على اإلطالق انتم لكم أن تراقبوا وتحللوا كما شئتم         -

حماس، والدكتور محمود الزهار تحدث خالل نقاش برنامج الحكومة من وجهة نظره المتعلقة بمنطلقـات   
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ثـم  . ا بالحركة لكانت المعطيات غير ذلك     الحركة حتى ال يفهم وكأن الحركة تقبل، لو كان برنامجا خاص          
   .هذه ظاهرة صحية في المجتمع وفي العمل البرلماني نحن ال نحجر على أي إنسان أن يقول رأيه

 رئيساً لكتل حماس البرلمانيـة      ابكوهو انتخ .  هناك حدث أخر له عالقة بصراع التيارات داخل حماس         *
    بدالً عن الدكتور خليل الحية ؟

ت انتخابية كل فترة داخل مؤسسات الحركة، ورغم إصراري شخصيا على اخذ قسط من              تجري دورا  -
الراحة بعد هذه الجولة العنيفة إال أن الحركة أصرت علي، وكان هذا االنتخاب لرئاسة الكتلة وال املـك                  

     .إال أن التزم وقبولي بالمهمة
هذه العالقة فتور خصوصاً مع الـشيخ       اآلن يعتري   .  كنتم تتمتعون بعالقات جيدة مع جماعات مسلحة       * 

   ممتاز دغمش قائد جيش اإلسالم ؟ هل هناك خالف أدى للفتور؟ 
فقط ربما رأيته مرتان؛ فقد     . وليس بيني وبينه عالقة   " ممتاز دغمش "أنا على صعيد شخصي ال اعرف        -

قتي جيـدة مـع     زارني بصحبة إخوة من العسكريين وهذا كل ما في األمر، أما على صعيد العالقة فعال              
جميع األطراف السياسية والعسكرية وهذا األمر عززته حينما أصبحت وزيراً علـى اعتبـار أن هـذه                 
األطراف العسكرية لها تأثيرها في الساحة ونحن بحاجة للتواصل معها لنتفاهم في إطار الوضع الداخلي،               

 رئاسة الوزراء والقوى والفـصائل      وقد استوعبت عدداً منهم في القوة التنفيذية فضال عن التقائي بهم مع           
أما فتور أو غير فتور ففي      . حينما كنا نتفق على تهدئة أو اتخاذ قرار خاص بإدارة الصراع مع االحتالل            

   .األصل ليس لي أي عالقة شخصية مع احد
 أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية اتهمتكم مراراً بإرسال كوادر القسام لتلقي تدريبات عـسكرية تحـت               *
   طاء الداخلية ؟ يعني استغالل منصبك لصالح تعزيز قدرات حماس؟ غ
أبناء الشعب ليسوا بحاجة إلى تدريبات أصبحوا مدربين بحكم المواجهة مع االحتالل وهو يعرف              : أوالً -

   .مدى شجاعة وقدرة هؤالء
حن أي دولة تفتح لنا     وزارة الداخلية والحكومة ومنذ نشأتها ترسل دفعات للتدريب في كل العالم ون           : ثانياً

أبوابها نرسل لهم في إطار الداخلية لتدريب شرطيين، وقد حصلت على منح للطـالب فـي أكاديميـات                  
الشرطة، ودورات للحقوقيين، ودورات لضباط الشرطة وضباط صف وجنود في التخصصات المختلفـة             

 من باب التحريض المغرض     هذا حقنا ال نخفيه ويأتي في سياق العمل الرسمي أما اتهامات إسرائيل فهو            
   .الدائم

    كوزير داخلية كيف تم استقبالك في الدول العربية خاصة وان عدد قليل منها وجه الدعوة لك لزيارتها؟ *
حفـاوة  وب التي زرتها لقيت بها استقبال ممتاز سواء على الصعيد الرسمي أو الـشعبي،                 الدولجميع   -

   .يران وايضاً العربية السعوديةكبيرة، خاصة في مصر وسوريا والسودان وإ
    ولكن األمن المصري أوقف موكبك في أول زيارة لها؟ *
ال األمر ليس كذلك؛ الخلل حدث من السفارة الفلسطينية والتي كان يفتـرض أن ترسـل المركبـات                   -

ـ                ر، المخصصة لنا، ولكنها لم ترسلها، وقمنا بالركوب في سيارت أجرة عادية متوقفة على بوابات المعب
وقد قابلت في هذه الزيارة السيد عمر سليمان، ووزير          .وهذا ما جعل االمن المصري ان يوقف السيارات       

     .الداخلية حبيب العدلي، وغيرهم من القيادات المصرية وقد تباحثنا في عدد من القضايا الهامة
    ما االنجاز الذي حققه أبو مصعب خالل سنة من الوزارة ؟ *
يكفـي  . أرى أن توجه السؤال لمن عمل معي في الـوزارة    . تحدث اإلنسان عن نفسه   من الصعب أن ي    -

إنني أوجدت حالة من االنسجام لم تكن موجودة في العالقة بين قادة األجهزة األمنيـة وتقليـل هـامش                   
فوزير داخلية كاألخ اللواء نصر يوسف ربما لم يجتمـع بـبعض            . الخالف والشك الذي كان سائداً بينهم     

ويشير هنا صيام إلى طلبه   .  األمنيين الذين تحت إمرته مرة واحدة طوال فترته بسبب خالفات معينة           القادة
" على صعيدي منذ زمن بعيد كنت قد طلبت من إخواني إعفائي من المنصب            "منذ مدة إعفاؤه من منصبه      
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وقع لما أمثله   واألخ الرئيس أبو مازن يعرف ذلك، لكن طبيعة األحداث كانت تفرض أن أبقى في هذا الم               
من عالقات مع معظم القوة، ليأتي اليوم الذي اتخذ قرار في المؤسسة الشورية للحركـة بإعفـاء كافـة                   
أعضاء المجلس التشريعي لهذه الدورة من أي يكونوا وزراء في هذه الحكومة وبالتالي ينطبق علي مـا                 

   .ينطبق على غيري تحت هذا القرار
   د عباس خالل توليك الوزارة ؟  كيف كانت عالقتك بالرئيس محمو*
عالقتي بـالرئيس عبـاس     . عالقتي به ظلت مميزة إلى فترة طويلة، ثم بدأ يعتري هذه العالقة الفتور             -

حينما كنت ممثال لحماس في المفاوضات كانت جيدة، وحينما بدأت اشعر أن العقبـات توضـع أمـامي                  
ن الكتب التي اشرح فيها معانـاتي دون أن         بصورة متعمدة وهناك سياسة إلفشالي خاطبت عباس بعدد م        

وهذا ما أدى إلى فتور في هذه العالقة في وقـت           . أتلقى رداً يشفي الغليل أو أن يتم ترجمة لهذه الرسائل         
  .متأخر خاصة في ظالل األحداث األخيرة في القطاع

    هل اتصلت بمحمد دحالن وهو الضليع في الملف األمني لالستشارة ؟ *
التقيت دحالن، وتباحثت معه وطلبت أن يساعدني في تقديم تصور وقد أرسـل مـسودة               مرات عديد    -

كمقدمة ولكن األحداث تالحقت وتدحرجت باتجاه التوتر الذي حال دون أن أضع هذا التـصور موضـع                 
التنفيذ السيما انه لم يتناول أمور إجرائية كان تصور عن كيفية أحداث وفاق بين فتح وحمـاس كمقدمـة                 

   .حالة األمنيةلضبط ال
    هل تخشى االغتيال الداخلي ؟.  أبو مصعب حراساتك كبيرة إلى اليوم*
نحن أخر ما نفكر فيه قضية الموت؛ اغتياالً أو على أي شكل أخر؛ فنحن نعيش الحالة مع االحـتالل                    -

طيني ونعتبر االغتيال السياسي إعالن فشل لمن يقف وراء أي اغتيال سياسي الن هناك عرف ومبدأ فلس               
يحرم االغتيال، على صعيدي الشخصي فاألعمار بيد اهللا فنحن نذهب ونجئ حيثما أردنا ال نخشى أحـدا                 

    .إال اهللا
    لكن تحركاتكم خفيفة وبحراسات كبيرة ؟ *
تحركي سيبقى كما كان على األقل في المرحلة األولى الن الفوضى تضرب أطنابهـا، والمتربـصون                 -

   .أن ال نعطي فرصة إلفشال أجواء الوفاقيجب وبشعبنا ووحدته كثر 
    كيف تقيم اتفاقية معبر رفح وهل أنت راضي عن األداء في المعبر؟ *
ملف معبر رفح يحتاج إلى فتحه من جديد وضروه إحداث تغيرات جوهرية في عملـة تـصب فـي                    -

د صـياغة اتفاقيـة     ويجب أن يعا  . مصلحة المواطن الفلسطيني الذي يواجه مأساة حقيقية على هذا المعبر         
معبر رفح وفق رؤية وأجندة فلسطينية، بعيدة عن الشروط واالمالءات اإلسرائيلية بحيث ال تبقـي هـذه                 

    .الشروط سيفا مسلطاً على أبناء الشعب الفلسطيني
النائـب محمـد دحـالن ؟ هـل تخـدم هـذه             ب سمعنا في اآلونة األخيرة حده في التصريحات تتعلق          *

    مكة؟ التصريحات روح اتفاق
أجواء الوفاق بعد اتفاق مكة تستوجب من الجميع عدم فتح باب الخالف، والتصريحات التـي تـساهم                  -

بسوء الفهم، خاصة إذا كان األمر يتعلق بالبعد الشخصي، فهذا يجب ان يكون ويجب أال يحدث لكـي ال                   
وطني التي نحن بحاجة ماسـة      تواجه بمجموعة من المفاجئات المتبادلة، قد توثر سلباً على حالة الوفاق ال           

فيجـب أن يكـون     . إليها، لمواجه التحديات الكبيرة أمام حكومة والقضايا المصيرية للشعب الفلـسطيني          
    .القانون و هو سقف الذي يحتكم إلية الجميع بدون استثناء

ي  يردد في الشارع أن الدكتور محمود الزهار وسعيد صيام سيكونان أعضاء في مجلس األمن القـوم                *
    صحة ذلك؟  ما. الفلسطيني
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أنا ال اعلم بذلك، ولكن يجب أن ال يكون دمج بين السلطات الثالث، فال يعقل ان تكون عـضو فـي                      -
.  وبنفس الوقت تكون في منصب حكومة تنفيذي       ،تشريع ومراقبة عمل وأداء الحكومة    الالتشريعي مهمتك   

     .في العملهذا خلط من شأنه إحداث نوع من عدم الجدية والمسؤولية 
    هل تتوقع النجاح لوزير الداخلية الجديد، خاصة نحن في حكومة وحدة وطنية ؟* 
اتمنى من قلبي له النجاح، ولكن انا قلت سابقاً ان حالة الفوضي والفلتان االمنى وتـداعيات االقتتـال                   -

جاح وزير الداخلية   اكبر من ان يتحملها وزير داخلية، واذا ارادت الفصائل خاصة حركة فتح وحماس ان             
 واذا ما اراد أن أن يؤثر سلباً فبالتاكيد سوف يحدث كما حدث مع غيره ومعى                ،فهو سوف يتنجح بالتاكيد   

نجاح وزير الداخلية مرهون بمدى التوافق واالجماع بين الفصائل الفلسطينية ومـدى حالـة               .انا شخصيأ 
     .االنسجام بينهما

   منزلكم يوم غادرتم الوزارة تعبيرا عن ارتياحكم؟ قيل أنكم ذبحتم غنمتين أمام باب *
ـ   " عيب"هذا   - أن تنقل الحدث بهذا التحريف، ولو نقله غيرها مـن المواقـع            " معا"من وكالة نحترمها ك

سجل هذه الكلمة، ألنني ذبحت ولكن فـي إطـار          " عيب"المعروفة كان األمر عادياً، أم أن تنقله معا فهذا          
  . جهة األبناء هذا كل ما في األمرلحفيدي األول من " عقيقة"

  21/3/2007وكالة معا 
  

  الية عنوان الحصار وعنوان فكهم وزارة ال:فياض .94
تبلورة حتى اآلن على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتعامل مع          م ما هو تقييمك لردود الفعل الدولية ال       *

  الية؟موزارة ال
اليـة،  موالعنوان لفك الحصار هـو ايـضا وزارة ال        الية،  مالعنوان فيما يتصل بالحصار هو وزارة ال       -

جال على صعيد التواصل ومحاولـة فـتح األبـواب          موبالتالي فإنه مطلوب بذل جهود قصوى في هذا ال        
والتعامل بإيجابية، وعدم التسليم بالحصار كقدر ال يمكن التعامل معه، الحصار واقع وهناك فـرق بـين                 

طة الوطنية الفلسطينية نفسها مرت بتجربة، ولكن يبدو ان النجـاح  انا مررت بتجربة، السل    .الواقع والقدر 
في معالجتها انسى الناس اننا مررنا بها، الحديث عن الحصار اآلن يغفل حقيقة مهمة، وهي ان الحصار                 

اضي ماضي، الذي حصل العام ال    ممفروض على السلطة الفلسطينية منذ سنوات وليس فقط خالل العام ال          
أوجه الحصار وأما الحصار بأشكال مختلفة فهو مفروض على السلطة الفلـسطينية            هو تشديد في بعض     

 2002 وحتى اواخر عـام  2000أود التذكير أنه خاصة في الفترة ما بين اواخر عام          .منذ سنوات عديدة  
الية، بتكليف من االخ أبـو عمـار        مت منصبي كوزير لل   مكان عندنا حصار مدمر، واذكر انه عندما تسل       

 شهرا، واحتجنـا   20، كانت األموال الفلسطينية محتجزة لدى الحكومة االسرائيلية على مدى           )للّهرحمه ا (
جتمع الدولي لحشد الدعم الدولي الالزم للضغط باتجـاه         مفاوضات الدؤوبة والجهد مع ال    معدة اشهر من ال   

ين غير قابل للبحث،    وضوع بالنسبة لالسرائيلي  متذكر انه في ذلك الوقت كان هذا ال        .االفراج عن االموال  
 م نسل مال سيما لرئيس الوزراء االسرائيلي آنذاك ارئيل شارون، في ذلك الوقت كان الحصار واقعا ولكن ل               

به كقدر، وبصراحة فإن فك الحصار ال يتم فقط من خالل مهاجمته كالمياً، هذا مطلوب وضروري حتى                 
ذاته يجب ان نبذل كل جهد ممكن من أجل          حجم معاناة الشعب الفلسطيني، ولكن في الوقت         ميعرف العال 
  .رفع الحصار

عندما أتحدث عن الصبر والروية والحكمة، فهذه ليست شعارات ارددها وانما كالم اعنيه، فالتعامل مـع                
 يتطلب ذلك، فهناك واقع دولي غير موات ونحن بحاجة الى تغييره، وبدون تغييره باتجاه ايجـابي                 مالعال

قق الكثير، لدينا الكثير من العزم والتصميم وقوة اإلرادة ولكن هـذه وحـدها ال               فلن يكون بإمكاننا ان نح    
، ولكن تحدياتنا ليست فقط اقتصادية ومالية،       ممن الضروري ان نحقق اختراقاً في التعامل مع العال         .تكفي



  

  

 
 

  

            42 ص                                      668:                                 العدد22/3/2007 الخميس: التاريخ

ل دائم   وتواص مفالقضية الفلسطينية في جوهرها سياسية وال يمكن ان تحل بمعزل عن انفتاح تام مع العال              
  . به كقدرم، نحن اآلن مفروض علينا عزلة وهذا واقع ولكن ال نسلممع العال

 ننتظر  م بها كقدر وانما تعاملت معها كواقع يجب تغييره وبالتالي ل          م اسل ملقد مررت بهذه التجربة ولكن ل     
ي، فما هو   مطلوب ان تحاور وتناقش ولكن هذا وحده ال يكف        .. في ذلك الوقت الى ان ننجح بقوة البيان،         

مطلوب هو ان تتصرف وان تحاول ان تخلق امراً واقعاً قائماً على اساس القبول الشعبي للحكم توجهـاً                  
هذا هو األمر الذي من شأنه ان يقوينا دولياً اكثر من أي شيء آخر ويجعل التعامل معنا امراً                  .. وممارسة

الناس بحاجة الـى اعـالن      .. مارسةمبالال مناص منه، ولكن هذا ال يتحقق بالشعارات والخطابات وانما           
واطن في نهاية االمر بحاجة الى رؤيـة        منوايا، مثل خطط الحكومة وتوجهاتها، وهذا حق الناس ولكن ال         

ة وهو ان تقـول مـا       مصداقية فهذا ما تعنيه هذه الكل     موعندما اتحدث عن ال   . توافق بين ما يقال وما ينفذ     
هـذا   .فيذه حتى تكون هناك مصداقية للحكم توجهاً وممارسة       تنوي ان تفعل وان تبذل كل جهد ممكن لتن        

الي كان بحاجة   م كانت األجندة طويلة وشائكة ومعقدة، فالنظام ال       2002يتطلب اجراءات معينة، في العام      
سيرة بل على العكس بدأنا ألن هذا       م ننتظر حتى يفك الحصار من اجل ان نبدأ بال         مل.. الى اصالح شامل  
، كـل   م وايدنا في ذلك كـل العـال       م، وقد بدأنا به واستخدمناه كأداة للضغط على العال        كان مطلوباً وطنياً  

نعم صبرنا كثيراً ولكن كان هـذا هـو         ... وقف االسرائيلي بالتغير باتجاه ايجابي    مجتمع الدولي وبدأ ال   مال
  .النهج الذي اعتمدناه ووصلنا في النهاية الى ما وصلنا إليه

ت حقيبـة  م عنـدما تـسل  2002ا نواجهه اليوم وبين ما واجهناه اواسط عام هناك أوجه شبه كثيرة بين م 
  .الية واالقتصادية واستئناف تحويل األموالمالية كعنوان لفك الحصار وتطبيع العالقات المال

طلوب لفك الحصار هـو االلتـزام       محللين وحتى التصريحات الدولية فإن ال     م ولكن بالنسبة للناس وال    * 
  باعية الثالثة؟بشروط اللجنة الر

فيما يتعلق بالشأن السياسي وما يسمى بمطالب اللجنة الرباعية، فإنه فيما يتعلق بنا فإن الصيغة التـي                  -
يمكن ان نتوصل لها كصيغة توافق وطني توصلنا اليها، هذا كل ما أمكن ان نتوصل إليه، وتم ذلك على                   

دماء فلسطينية، تم التداعي إلنهاء ذلك وهذا       خلفية انزالق الوطن باتجاه حرب اهلية وعمليات قتل وسفك          
تـردي امنيـاً،    مأمر اعتقد ان كل فلسطيني يأخذه على محمل الجد، لو استمرت االشتباكات والوضـع ال              

بالرغم مـن   .. خاصة في غزة، نكون قد نجحنا في تحقيق ما عجز االحتالل عن تحقيقه لعقود من الزمن               
 تفلح في اقتالع ابناء الشعب من ارضهم،        ممارسات إال انها ل   مالقساوة االحتالل وممارساته وشناعة هذه      

وقد صمد الناس ولكنني غير واثق من امكانية الناس على الصمود في جو تـسوده الفوضـى االمنيـة                   
  .واالقتتال وسفك الدماء الداخلي
ومـة امـام    عروفة التي تضمنها كتاب تكليف رئيس الوزراء وبيـان الحك         متم االتفاق الوطني بالصيغة ال    

اآلن اللجنة الرباعية عندها مطالب وشروط، نحن نعي ذلك ولكن هذا االتفاق هو مـا  . جلس التشريعي مال
انا أعتقد انه على الرغم من انه قد         .تمكنا من التوصل اليه وهي صيغة ننظر اليها كصيغة توافق وطني          

 ما هو موجود في االتفاق، إال       يكون هناك شيء من الفائدة بالحديث عن جوهر االتفاق ونصوصه وتفسير          
انني اعتقد جازماً ان األهم من ذلك بكثير أن نمضي قدماً ونعمل ونؤدي ونمارس على نحو يساعدنا في                  

جتمع الـدولي   مال أريد أن نتوقف عند هذه النصوص وان يصبح شغلنا الشاغل هو مدى قبول ال               .النجاح
وما هو مطلوب اآلن أن نتجاوز      . و امر منتهٍ  النصوص هي صيغة التوافق الوطني وه     .. لهذه النصوص 

هذا االمر الى مرحلة العمل واالداء، وعندما اتحدث عن واجبنا في خلق واقع جديد وواقع على األرض                 
فإنني اعني انه يجب ان نعمل ونتقدم وليس ان نمضي االشهر القادمة ونحن نجادل بأن الـصيغة لبـت                   

 مللجنة الرباعية، فبذلك لن نستفيد نحن ولن يكـون العـال          او اقل او اكثر من شروط ا      % 90او  % 100
  . ان يفهم ان هذه هي الصيغة التي امكننا التوصل اليهامعادالً إذا واصل النظر الى النصوص، فعلى العال
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حلي والدولي، انا اؤمن بذلك، ولكن اعتقد ان مـن الخطـأ تمامـا ان    مانا لست ضد التواصل والحوار ال   
 يمكننا ان نساعد انفسنا فقط بالحجة وقوة البيان، فما يساعدنا اآلن هو قـوة االداء،                ال.. نتوقف عند ذلك  

قام االول مقيماً بشكل ايجابي من قبل ابناء شعبنا، وانا اعتقد اننا اذا قمنا فعال               موحسن االداء يكون في ال    
لي ويقلـل الخيـارات     طلوب وقبل بذلك الناس، فان ذلك سيساعد على القبول الدو         مباألداء على النحو ال   

  .هكذا أفكر..  ويجعل من الصعب عليه تجاهل هذه الحقائق االيجابية فيهمتاحة امام العالمال
ناظرات اإلعالمية نتحدث فيها عن النصوص، انـا مـع          مماذا سنستفيد اذا ما عقدنا سلسلة طويلة من ال        

يجب ان اعـزز مـوقفي وال       .. جراءعادالت ال تتغير اال باال    ماهمية استمرار الحوار والنقاش، إال ان ال      
  .مارسةموقف وانما بالماعزز موقفي فقط بالحديث عن ال

وضوع السياسي، على العكـس، انـا ال اتجاهـل ان           موقف الدولي فيما يتعلق بال    مانا ال اتجاهل اهمية ال    
 متى كانت طبيعة الحصار غير سياسية؟في اي سنة من الـسنوات          : طبيعة الحصار سياسية ودعني اسأل    

شاكل فقط في الحديث عنها، الحـديث       مكانت طبيعة الحصار غير سياسية؟ ولكنك ال تفلح في حل هذه ال           
عنها مهم ولكن االهم هو ان تعزز موقفك التفاوضي التحاوري باجراءات ايجابية علـى االرض تخلـق                 

 متاحة للعال مالواقعا جديدا يجعل هذا االمر موضع اجماع اكبر وتمسك وطني اكبر، وهذا يقلل الخيارات               
  .باتجاه دفعه للتعامل مع هذه الصيغة

كونات الرئيـسية للخلفيـة التـي       موبصراحة اكبر دعني اقول انني بدأت حديثي باالشارة الى ان أحد ال           
تشكلت عليها صيغة الوفاق الوطني هو منع االقتتال الداخلي ومنع االنزالق باتجاه حرب اهليـة، وهـذا                 

 يمكنه ان يعمر فقط على خلفية منع االقتتال الداخلي؟ انـه            مياسي في العال  صحيح ولكن هل يوجد نظام س     
ان وقف االقتتال هو بداية جيدة      ... .واطنمألمر بديهي ان يوفر النظام السياسي الحاكم، األمن واالمان لل         

 منك  لخلق االمكانية لالداء والعمل االفضل، ولكن ال يمكنك ان تعمر على هذا االساس فقط وانما مطلوب               
قـام االول منهـا     مجاالت في ال  مان تؤدي واجباتك من خالل تقديم الخدمات وان تحكم وتدير في كافة ال            

ـ وظفين وان تدفع اسـتحقاقات ال     متوفير االمن واالمان وان تدفع رواتب ال       وردين وتـدفع اسـتحقاقات     م
تـدهور ولكـن    مي ال ترتب على الوضع الـداخل    مانا ال استهين بالخطر ال     .الشؤون االجتماعية واالسرى  

بصراحة وبواقعية تامة وبصدق ال اعتقد ان لدي أي نوع من الحجة، وال اتوقع وال يتوقع مني احـد ان                    
طلوب هو  مال.. .واجهة الناس قائالً ان اهم ما في هذا االنجاز هو منع االقتتال           مآتي بعد شهر او شهرين ل     

 لنا وهذا جزء مهم مـن       م، ويتطلب دعم العال   ملعال ويتطلب ذلك تعاوناً معنا من قبل ا       ماالنفتاح على العال  
مرة اخرى دعني اشبه ما يجـري اآلن بمـا          .. .نعاني من عزلة حاليا وعلينا كسرها وتجاوزها      .. نظامنا

الية كان هناك منع تجول في رام اهللا فامضيت عـدة           م في اليوم الثاني لتعيني وزيراً لل      2002جرى عام   
ع ذلك أذكر ان اإلجراء االول الذي قمت به في ذلك الحين هـو توحيـد                ايام في غرفة باحد الفنادق، وم     

ايرادات السلطة الفلسطينية في حساب خزينة موحد وتوريدها كافـة الـى حـساب موحـد فـي وزارة                   
لربما مفارقة محزنة نوعا ما انه بعد خمس سنوات من ذلك التـاريخ تقريبـاً ان يكـون اول                   ... .اليةمال

وحد، ألنه بدون هذا اجراء لن تكون       مي للوزارة هو اعادة تفعيل حساب الخزينة ال       اجراء اتخذه بعد عودت   
لقد وقعت على الكتب الالزمة لنظام توريد كافة االيرادات الـى حـساب الخزينـة               .. هناك وزارة مالية  

  .وحد وكانت هذه هي اول ورقة رسمية أوقعهامال
الحصار على االطالق، واذكر تمامـا، وهـذا         ولن انسى ذلك العام ولن انسى        2002تذكرت حينها عام    

مثبت في التاريخ، ان الكتاب الذي وجهته الى سلطة النقد في ذلك الحين من مكتب الرئيس في ظل منـع                    
 اكن قادرا على الوصـول      مفي حينها ل  .. التجول الذي كان مفروضا وكان هذا اول كتاب رسمي اصدره         

  .ت الكتابالى الوزارة وكنت اريد البدء بالعمل فأصدر
  .هي مفارقة محزنة انك تثبت شيئا ما ولالسف فانه بسبب بعض اوجه تشديد الحصار يتالشى
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صارف، اما أمور مثل حجز مفروضة على ال م تكن قائمة في ذلك الحين مثل القيود ال        مهناك امور جديدة ل   
و الطـابع   تردي وصـعوبة االتـصاالت والحـصار ذ       ماالموال من قبل اسرائيل والوضع االقتصادي ال      

 .كلها امور كانت قائمة في ذلك الحين والذي يقول غير ذلك ال يكون يعرف تاريخنا الحـديث                .. السياسي
  .صرفية فهذه جديدةمبالتالي كان هناك تشديد في بعض اوجه الحصار وخاصة فيما يتعلق بالقيود ال

كتـب  مساعدات ل محويل ال وحد وبين وجوب وقف ت    مالبنك الدولي ربط ما بين تفعيل حساب الخزينة ال        * 
  الرئيس؟

رور الذي ال يعرف مـن أيـن تـأتي          مالية مثل شرطي ال   مالية يجعل وزير ال   مااللتفاف على وزارة ال    -
انها ليست مسألة شخصية وانما هو أمر مطلوب مني بالقانون، فهذه صـالحيات دسـتورية               .. السيارات

ساعدات التي  منحن نشكر األوروبيين على ال     .منصوص عليها بالقانون األساسي وال وزارة مالية بدونها       
قدمت لشعبنا ألنها ساهمت في منع كارثة انسانية من الوقوع في االرض الفلسطينية، ولكـن االصـرار                 

  .الي الفلسطينيموجود حسب القانون الفلسطيني دمر النظام المالي الوحيد المعلى تجاوز العنوان ال
دة ثالثة أشـهر، فـإلى أي       مؤقتة ل مراراً بتمديد اآللية الدولية ال    فوضية األوروبية ق  م باألمس اتخذت ال   * 

   الية؟موحد، ال سيما وان اآللية تلتف على وزارة الممدى يؤثر ذلك على عمل الحساب ال
من جهة انا سعيد بأنهم مستمرون في دعمنا ولكن من جهة ثانية انا قلق من ان الوضع سيستمر على                    -

قوة عظمى، انا عندي تقييم واقعي إلمكانياتنا وعندي ثقة مطلقـة بعزيمتنـا             ولكن هل أنا    .. ما هو عليه  
ان عملنا هو ان نقدم الحلول ولكن في الوقت         . وامكانياتنا على الصمود ودائما عندي حل وعندي طريقة       

هم اتخذوا القرار ولكن    . ولكن علينا أن نثبت واقعاً جديداً      .نفسه هذه دول عظمى وانا لست دولة عظمى       
فان التفاهم ليس مـستحيال     . ا ما اقترحت عليهم شيئاً ينسجم اكثر مع الواقع الجديد الذي خلقناه باالمس            اذ

مع هؤالء الناس الذين ذهبوا الى الجامعات ذاتها التي ذهبنا اليها وقرأوا الكتب ذاتهـا التـي قرأناهـا،                   
ان تفعيـل    .نني لست قوة عظمـى    وبالتالي باالمكان تغيير الوضع، ولكن ال استطيع ان اغيره بالكالم أل          

طاف وانما هو البداية وعندي تصور لفكفكة الحصار وعنـدنا االمكانيـة            موحد ليس نهاية ال   مالحساب ال 
  .كل امر نقوم به باتجاه البناء الصحيح هو لبنة باتجاه الوصول. لفكفكته ونحن نعمل عليها

 امام اية قدرة فلسطينية     كبيرةئيلية تبدو عقبة    حتجزة لدى الحكومة االسرا   م قضية االموال الفلسطينية ال    * 
الى اي مدى تعتقـد ان هـذه القـضية          . صاريف الجارية متطلبات سواء الرواتب او ال    معلى االستجابة لل  

ا بأن اسرائيل اخذت قرارا بمقاطعة الحكومة الفلسطينية؟ مـاذا تعتقـد ان             مستؤثرعلى فرص النجاح عل   
  لتحويل هذه االموال؟باالمكان عمله للضغط على اسرائيل 

فروض على  مالي ال ماعتقد ان حجز االموال من قبل اسرائيل يشكل اهم اوجه الحصار االقتصادي وال             -
اضية وانما مورست في السابق     مرة االولى فترة السنوات ال    م تمارس لل  مالسلطة الفلسطينية، وهذه مسألة ل    

 ولكننا تعاملنا مع االمر وانتهينا الـى مـا          جال،مايضا، حيث كان السرائيل موقف متشدد جدا في هذا ال         
نحن اآلن امام واقـع ال يختلـف         .شكلةم وحللنا هذه ال   2002 ديسمبر/ انتهينا اليه في شهر كانون االول     

  : وهذا يتطلب جهدا ضمن الرؤية التالية2002 و2001كثيرا في جوهره عن الواقع الذي واجهناه عامي 
 لنصل الى صـيغة     م، ونعني بذلك التعامل مباشرة مع العال      مليا مع العال  نحاول ان نطبع عالقاتنا ما    : اوالً

  .تحظى بعدم ممانعة دولية
  .طلوبمنحن بحاجة الى مساعدات وأن نبذل كل جهد ممكن لحشد الدعم ال: ثانياً
فقـط  الية وحشد الدعم يعتمد على القدر الذي نساعد فيه انفسنا وليس            منجاحنا في تطبيع العالقات ال    : ثالثاًَ

  .محاولة اقناع الناس باحتياجاتنا وانما بالقدر الذي نساعد فيه انفسنا من حيث اجراءاتنا التي نقوم بها
 اريـد   200 وال يكفيني    200 اريد   100يلي ذلك في حوارنا مع االوروبيين، مثالً نقول ال يكفيني           : رابعاً
400.  
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 فيه مطلوباً منه ان يعوض عن اجـراء غيـر            سيقبل واقعا يكون   معندها الى متى تعتقد ان العال     : خامساً
حور ولكن ال يمكنك    مقانوني يتمثل بحجز االموال من قبل اسرائيل، وعليه ينتقل الجدل مباشرة الى هذا ال             

طلـوب  م، الرؤية تسير ضمن هذا التسلسل وال      محور قبل ان تطبع عالقاتك مع العال      مالوصول الى هذا ال   
  .هو الصبر

وظفين في القطاع العام إلى وضع موضوع تـسديد الرواتـب           من قبل نقابة ال   قبل ايام صدرت دعوة م    * 
 اولويات الوزارة؟ ولدى بعض الناس آمال كثيرة بأن تقوم الحكومـة الحاليـة بـصرف                معلى رأس سل  

  ؟؟..تأخرة وانتظام صرف الرواتب في مواعيدهامالية المستحقات المال
، فالسلطة العاجزة عن توفير رواتب العاملين فيها تكون         ال نقاش بأن الرواتب هي احدى اهم اولوياتنا        -

طلوب عندما ال يتوفر    مامكاناتها على العمل محدودة وال تتوقع من موظف ان يستمر باالداء على النحو ال             
لديه الحد االدنى من احتياجاته، هذا ليس منطقيا، وشأن هذا االحتياج هو شأن االحتياجات االخرى التـي                 

هذه الخدمات كلهـا    .. حتاجة والشؤون االجتماعية  م قادرة على الوفاء بها مثل االسر ال       تقف السلطة غير  
جال دعني اتحـدث عـن      مفي هذا ال   .مهمة واحدى اهم اولويات السلطة هي التعامل مع هذه االحتياجات         

  :امرين
ـ  منحن كتوجه وكسياسة ال يجب ان يكون هناك شك لدى احد في أن استحقاقاته ال              : االول ن يـوفى   الية ل

بها، فما علينا هو علينا ونحن ملتزمون بتسديد كل ما علينا من استحقاقات، ألن مصداقية اي حكـم فـي        
الدنيا قائمة على اساس الوفاء بااللتزامات، وهذه االلتزامات يجب الوفاء بها، وعدم الوفاء بها في الفتـرة           

  .اضية سببه األوضاع السابقة ولكن هذا ال يلغي الحقوقمال
ستقبلية يجب العمل على الوفاء بها بشكل منتظم        مسددة فإن الحقوق ال   محتى ال تزيد الحقوق غير ال     : انيالث

  ..سددة ستزيدمتراكمة غير المواال فان الحقوق ال
ـ الي تجعل من ال   ماذاً، نحن ملتزمون بتسديد االلتزامات اال ان صعوبة الوضع ال          ستحيل القيـام بـذلك     م

  .ب الحقوق والتي نتمناها نحن الصحاب الحقوقبالسرعة التي يتمناها اصحا
وظفين موانا شخصيا اعتقد انه ليس هناك اي شيء، خاصة في موضوع ال           . ولكن نحن ملتزمون بالتسديد   

وضوع معروف واهمية دفـع الرواتـب وااللتـزام بهـا نعرفهـا             موالرواتب، بحاجة لالستزادة فيه، ال    
  .ذلكومارسناها وان شاء اهللا سنتمكن من القيام ب

يجب ان يكون الجميع مطمئنا بأننا في السلطة الفلسطينية لن نتخلى عن هذا االلتزام ولن نتجـاوز هـذا                   
االلتزام ولن نهمل هذا االلتزام ولن نعتبر اننا ادينا واجبنا اال بتسديد آخر دوالر علينا لصالح اي مستفيد                  

  .او صاحب حق
  ن صرف الرواتب في مواعيدها؟عروف هل باالمكام ولكن ضمن الواقع القائم ال* 
وارد واعـداد خطـة انفـاق، وبمـا ان          مهناك الكثير من العمل الداخلي الذي نقوم به اآلن لحصر ال           -
وارد تصبح لـدينا    مزيد من ال  موضوع هو ادارة ازمة فان خطة االنفاق مداها قصير وعندما يتوفر ال           مال

ولن . وا ولو حتى جزءاً من استحقاقاتهم     موا ان يستل  االمكانية العالم الناس مسبقا وبفترة اطول متى يتوقع       
وضوع ألنني عندما اتحدث فيه يجب ان اتحدث بناء على توقع قابل للتنفيـذ              ماكثر من الحديث في هذا ال     

هم بااللتزام هو الوفاء به كماً وتوقيتاً ونحن اآلن من الناحية الكمية امكانياتنا             مال.. في الوقت الذي نقوم به    
 بكل شيء محدودة جدا، وامكاناتنا بااللتزام بالتنفيذ تعتمد على دراسة سريعة وتقييم موقـف               على الوفاء 

نجريه حاليا وسنركز قدر االمكان على محاولة اعالم اصحاب الحقوق متـى يمكـنهم ان يتوقعـوا ان                  
اناة على  عمواعيد ألن هذا يسهل ال    موستكون اولويتنا حتى في ظل الحصار ان نلتزم بال        . وا حقوقهم ميستل

وظف وانما نريد ان نرسخ مفهوم االلتزام بالتوقيت، ولكن لن اتسرع فـي             منحو ما، ال نريد ان يتخبط ال      
  .االعالن عن موقفي قبل ان يكون لدي ما يكفي من القناعة بامكانية تحقيق ما اقول
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ـ ولن يكتمل ال  ونأمل ان يشكل ذلك بداية القتناع اصحاب الحقوق بان االلتزام الكامل آت باذن اهللا                شوار م
  .اال بايصال كافة الحقوق الصحابها

  22/3/2007األيام الفلسطينية 
  

   ال عودة إلى المربعات السوداء واستخدام المخيمات وقوداً للتآمر على لبنان: زكي .95
فـتح  ل"التي تعمل تحت اسم فتح اإلسالم التابعة أصالً         " عين علق "اكتشاف شبكة التخريب المنفذة لجريمة      

والتي قامت على أنقاض منظمة التحرير      " أبو موسى "والمدعومة من النظام السوري بزعامة      " تفاضةاالن
 في محاولة مكشوفة آنذاك للـسيطرة       1982الفلسطينية بعد ترحيل قادتها وكوادرها من لبنان نهاية العام          

لتي تقف وراءها بحسب    على المخيمات الفلسطينية في لبنان واستخدامها أداة طائعة للجهة الداعمة لها وا           
  هـذا   أثار  وقد ,)لسياسةا(معما ذكره ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عباس زكي في حوار             

استنكاراً عارماً لدى قيادات الفصائل الفلسطينية وسكان المخيمات المنتشرة في لبنان من أقصى الـشمال               
  .  الشماليإلى أقصى الجنوب وتلك الواقعة في ضواحي بيروت والبقاع

وفيما أجمعت كل القيادات الفلسطينية في لبنان على التبرؤ من الجهة الفاعلة واعتبارهـا خارجـة عـن                  
      ال سيما بعد الكشف عن هوية المنفـذين الـذين          , اإلطار التنظيمي الفلسطيني كماً ونوعاً وجنسية وانتماء

أن معظمهم سوريون ومن هويات عربيـة       بعد أن تبين    , جرى توقيفهم من قبل السلطات األمنية اللبنانية      
هو فقط من باب التمويه وأنهم يعملون ضمن شبكة تخريبيـة           " فتح اإلسالم "مختلفة وأن استخدامهم السم     

بحسب ) اليونيفيل( شخصية سياسية لبنانية والقيام بعمليات ضد قوات الطوارئ الدولية           36لقتل أكثر من    
  . ما ذكره وزير الداخلية حسن السبع

 أيلـول / سب ما كشفته المعلومات أن هذه المجموعة قدمت إلى مخيم نهر البارد في منتصف سبتمبر              وبح
 عنصراً إلى مخـيم بـرج       80 عنصراً انتقل منهم فيما بعد       250الماضي ضمن مجموعات ضمت نحو      
  .البراجنة أحيط انتقالهم إليه بسرية تامة

كة من معظم القيادات اللبنانية باسـتثناء القـوى         وبعد األجواء المريحة التي رافقت الكشف عن هذه الشب        
المتحالفة مع سورية التي بقيت متحفظة ومشككة بصدقية ما تم الكشف عنه واتهام الحكومـة واألكثريـة            

  .بتوظيف هذا اإلنجاز األمني المهم لخدمة مصالحهم وأغراضهم السياسية
 زكي مع ممثلي الفـصائل الفلـسطينية        وفي الوقت الذي يقوم به ممثل منظمة التحرير في بيروت عباس          

رافضين استخدام مخيمات الالجئين الفلـسطينيين      , بجولة على القيادات اللبنانية لشرح الموقف الفلسطيني      
وفيما يلـي نـص      .مقراً وممراً للتآمر على الشعب اللبناني وقيادته وزعزعة األمن واالستقرار في لبنان           

  :الحوار
  ؟ لفلسطينية تشكل قلقاً لسكانها وللشعب الفلسطينيالى متى ستبقى المخيمات ا* 
لكنها في الوقت عينه ال تستطيع في ظل الظـروف          , المخيمات الفلسطينية ليست مصدر قلق للبنانيين      -

ألن , الحالية أن تكون واحة اطمئنان ورخاء ال بالنسبة لسكان المخيمات وال بالنسبة لألخـوة اللبنـانيين               
وإننا ال نزال نطالب بتقديم أبـسط       . رون إلى أبسط حقوقهم المعنوية واإلنسانية     سكان هذه المخيمات يفتق   

أما في ما يتعلق بالكشف عـن       , لكننا مع األسف الشديد لم نلق حتى اآلن أية مساعدة         , االحتياجات لشعبنا 
نظـيم  أكدنا ونؤكد مرة جديدة عدم وجود ت      , "فتح اإلسالم "¯المنتمين صورياً ل  " عين علق "مرتكبي جريمة   

هذا اسم وهمي والعناصر المنتمية إليه هي       . يحمل هذا االسم في كل مخيمات الالجئين المنتشرة في لبنان         
التي قامت على أنقاضنا بعـد      " فتح االنتفاضة "أصالً عناصر غير فلسطينية وهي تنتمي في األساس إلى          

وبحسب ما ذكره   .. ي الغاية منه  خروج كوادرنا من لبنان والجميع يعلم كيف ومن أنشأ هذا التنظيم وما ه            
هؤالء جماعـات   ) ومن هويتهم يعرفون  (التحقيق ال وجود لعناصر فلسطينية في صفوف هؤالء المتهمين          

ولو كانوا فعالً مجندين للدفاع عن القـضية        . ال عالقة لهم بالقضية الفلسطينية ال من قريب وال من بعيد          



  

  

 
 

  

            47 ص                                      668:                                 العدد22/3/2007 الخميس: التاريخ

رد وما عالقة قتل األبرياء من إخوتنا اللبنانيين بموضوع         الفلسطينية فما مبرر وجودهم في مخيم نهر البا       
ليس كل من يدعي أنـه      . هؤالء مجموعات مغرر بهم ألهداف لم تعد خافية على أحد         , الدفاع عن القضية  

حركة انطلقت لمواجهة إسرائيل واختطف أول مبادرة كفاح مسلح فـي           " فتح"إن  , "فتحاوي"هو  " فتح"في  
هو ظاهرة غريبة جـاءت كمـا       " فتح اإلسالم " وما يحكى عن     1948,عد نكبة   تاريخ الشعب الفلسطيني ب   
نحن نندد بأي جهة تهدد السلم األهلي في لبنان أو تسيء إلى الوجود الفلسطيني           , ذكرت في ظروف معينة   

أو تعكر صفو العالقات اللبنانية الفلسطينية ونحن مستعدون التخاذ أي إجراء يجنب مخيماتنا مآسي أكثر               
  . تعانيه بفعل الظروف االستثنائيةمما 
  ؟ هل لديكم سلطة تمنع دخول مجموعات إلى المخيم غير معروفة االنتماء واألهداف* 
 بالطبع ألننا لسنا موجودين على الحدود اللبنانية وعلى المداخل الشرعية وغير الشرعية المؤدية إلـى          -

وقتهـا  , م نهر البارد وأعلنوا أنهم حركة جديـدة        إلى مخي  أيلول/ هؤالء تسللوا كظاهرة في سبتمبر    . لبنان
اجتمعت كل القيادات في مكتبي واتفقنا على إبالغهم أنهم ظاهرة غير شـرعية ووجـودهم فـي ظـل                   

وبالتالي نحن ضد أي جهة تهدد السلم األهلي فـي  , األوضاع اللبنانية الراهنة يسيء إلى العمل الفلسطيني  
أو تفكر في عودتنا إلى     " اللبنانية-ي وتعكر صفو العالقات الفلسطينية    لبنان أو تسيء إلى الوجود الفلسطين     

المربعات السوداء القديمة للقيام بأي إجراء يجنب مخيماتنا مآسي أكثر ممـا تعانيـه بفعـل الظـروف                  
وقد طالبنا الرئيس السنيورة أن يتولى معالجة هذا الملف وقد أوكلـه للـسفير خليـل                , االستثنائية القائمة 

وإننا كل دقيقة نعطي أمالً لمخيماتنا ولالجئين في لبنان أن يوم العودة قريب إن شـاء اهللا وأنهـم               مكاوي  
وصوالً إلى ذلك اليوم الذي نشهد فيه العودة إلى أرضنا          , سيتمتعون بكل أشكال الدعم والكرامة والحقوق     

  .إال في اتجاه فلسطين, ألننا ضد التوطين وضد التهجير, فلسطين
  ؟  استعداد للتعاون مع الدولة اللبنانية إللقاء القبض على المطلوبين من هذه المجموعة أنتم على* 
ولكن لبنان لم يسمح لنا أن نعالج هـذه القـضية كـي ال يكـون                ,  أهلنا في المخيمات ال يقبلون بذلك      -

, لتي تفجر نحن قلنا أن اإلسمنت الذي يلحم وليس القنبلة ا        , الموضوع الفلسطيني هو الموضوع الذي يفجر     
وبالتالي تم التعاطي مع هذه الظاهرة بهدوء ولكن في ضوء االعترافات ونتائج التحقيقات األخيرة ال نملك               

  .إال أن نؤكد رفضنا وإدانتنا ألي عمل يمس السلم األهلي في البلد
  ؟عن اجتماع الفصائل الفلسطينية هل اتفقتم على إدانة هذا العملو* 
وكل " عين علق "صائل وتحالف القوى الفلسطينية وأصدرنا بياناً أدنا فيه جريمة          نحن اجتمعنا قيادات الف    -

كما أكـدنا حرصـنا علـى أمـن         , الجرائم التي حصلت والجهة التي نفذتها بصرف النظر عن هويتها         
واستقرار لبنان وسلمه األهلي واستقراره ونعتبر أن قوة ومنفعة وخير لبنان هو قوة لنا ولقضيتنا ولشعبنا                

" فـتح اإلسـالم   "إن األطر الفلسطينية التي تعبر عن النسيج الوطني الفلسطيني تعتبر ظاهرة            , فلسطينيال
كذلك طالبنا الحكومة اللبنانية    . خارجة عنها وإننا ال نحمل وزر أي تصرفات تمس أمن لبنان واستقراره           
ة اإلعالن عنهم ونحـن علـى       إذا كانت لديها أسماء مطلوبة بدءاً من الذين ارتكبوا جريمة القضاة األربع           

  .استعداد لتسليمهم إذا كانوا داخل المخيمات أو غيرهم من المتورطين في أية جريمة أخرى
تثيرون مسألة تحسين أوضاع مخيمات الالجئين الفلسطينيين وفي السابق تم تشكيل لجان تقـوم بمـسح              *

فلماذا تـأخر تقـديم     , ات الالجئين كما زارت لجنة من الوزراء عدداً من مخيم       , احتياجات هذه المخيمات  
  ؟ مساعدات لتحسين أوضاع هذه المخيمات

ولقـد زار عـدد مـن األخـوة     , أنا لمست تغيراً كبيراً من الوسط الرسمي اللبناني باتجاه مخيماتنا     : أوالً
الوزراء هذه المخيمات ورأوا أوضاعاً يقشعر لها البدن وقدموا توصيات في الزيارتين وأيضاً نجم عنهـا             
استثناءات كثيرة كاستثناء الوزير طراد حمادة الذي جاء ليكشف عجز من سبقوه لضرورة قيام استثناءات               

)  ألف قيـد   33(أيضاً أعدنا نحو    , لصالح الفلسطينيين فالمحاكم تعمل إلعادة محاكمة من حكموا باإلعدام        
 تشطب جوازاتهم من قيـود      ألن المطالبين بحق العودة   , كان مطلوباً شطبهم نتيجة امتالكهم جوازات سفر      
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بـاألمس  . أيضاً نعمل على حل مشاكل كل الذين ال يملكون هويـات وال أوراق ثبوتيـة              ". الغوث"وكالة  
 أطنـان مـن   5 سيارة إسعاف كذلك فإن اليمن قدمت لنـا          16أدخلنا إذناً بموافقة الحكومة اللبنانية إعفاء       

    .أشياء كثيرة بدأنا نتلمسها بعد هذه الزياراتوهناك . قيد االستالم وفيها إعفاءات أيضاً, األدوية
  ؟يعني هل بدأت الحكومة اللبنانية تتجاوب مع مطالب األخوة الفلسطينيين* 
يعنـي ال نريـد أن   , الحكومة ال نحملها فوق طاقتها, هناك تجاوب ولكن بالنسبة للقرارات الستراتيجية     -

وبالتالي نحن في   . لبناني حول مشكلة لبنان   -م لبناني نطلب من اللبناني حل مشكلتنا في وقت ال يوجد تفاه         
   .إننا نريد لبنان الواحد القوي لكي نؤمن اإلجماع اللبناني تسهيالً لحلحلة المطالب الفلسطينية, ورطة

كلما الحت بارقة أمل بإمكانية حل لمشاكل لبنان تبرز ظاهرة توطين الفلسطينيين كالكـابوس تقـض                * 
ما حقيقة التوطين الفلـسطيني  . ل اختالف ومواقف متناقضة حول هذا الموضوع     مضاجع اللبنانيين فيحص  

  ؟  في لبنان
المـواطن  , من يريد أن يستوطن يجب أن يكون مدلالً ويحب البلد الذي يرغـب باالسـتيطان فيـه                  -

فكل الكالم الذي يندرج فـي      . الفلسطيني يعتبر حصوله على جواز سفر وخروجه من لبنان فرصة عمره          
اإلطار ليس سوى عامل فزاعة إلخافة اللبنانيين وأنا عندما قابلت عدداً من المسؤولين أبـديت لهـم                 هذا  

ألن المعادلة األميركية اإلسرائيلية ضد استقرار لبنان وضد وحدة اللبنانيين فكيـف إذا             , خوفي على لبنان  
,  اللعب عليه في هذا البلـد      أما من حيث وجود اختالل طائفي يمكن      . كان األمر يتعلق بالفلسطينيين أيضاً    

نحن نتمسك بعناق الهالل والـصليب فقـط فـي القـدس            , فإن الذين يؤمنون بالطائفية ليسوا فلسطينيين     
عمليـاً  , ألنهم يعتقدون بالمسيح ابن فلسطين    , والمسيحيون حملة الصليب نحترمهم أكثر مما نحترم أنفسنا       

نحـن عنـدنا قـضية      ,  يدل على أننا طائفة واحدة     نحن كفلسطينيين مجتمع تجاوز الطائفية وكل التأشير      
هناك من يريـد التنـصل مـن        . مركزية ونطالب أن ينصب جهد العالم كله على االهتمام بهذه القضية          

-الفلـسطينية والفلـسطينية   -اتهاماته باتجاه فلسطين فيتهمنا بتهم عديدة على أية حال المسلمات اللبنانيـة           
وبالتالي نحن موقفنا   .  الجميع التخفيف عنا ومنع تهجيرنا مرة أخرى       اللبنانية هي رفض التوطين ومناشدة    

عندما تعرض إلى التوطين وأعلـن      ) أبو مازن (واضح وقد ظهر ذلك جلياً في الخطاب السنوي للرئيس          
التوطين هـذا حـق     , ثم من يدعي أن التوطين قرار من الرئاسة الفلسطينية أو اللبنانية          , أنه ضد التوطين  
ليقل البعض أنهم ضد التـوطين ونحـن        , ن ال أحد يستطيع إسقاطه وفقاً التفاقيات جنيف       مكتسب للمواط 

  .ألن في ذلك ضغطا على العالم من أجل عودتنا, سعداء بهذا الموقف
,  مليون دوالر من قسم الالجئين خارج اإلدارة األميركية لمخيم شاتيال          7.5ثانياً كل المساعدات التي تأتينا      

حتى ال تتنـصل مـن      " الغوث"ألننا ال يمكن أن نأخذ دور وكالة        " األنروا"ألموال عبر   قلنا فلتذهب هذه ا   
وهو يحاور في   . حتى ياسر عرفات رحمه اهللا    , نحن األكثر وعياً وفهماً لمسألة حقنا في العودة       . التزاماتها

: نـا لـه   نحـن رفـضنا وقل    , كان هناك اتفاق أن يعود جزء من الفلسطينيين إلى فلسطين         " كامب دايفيد "
انتظروا كي نعيد الجئي لبنان بحكم ظروفهم القاسية بما يعني حـق العـودة لكـل                : فقال. الالجئون كثر 

اآلن تقـول   . اإلسرائيلي على حق العودة   -األميركي" الفيتو"الالجئين علينا والكالم لعرفات كسر القانون       
وزراء الخارجية العـرب    ?  هم قدرنا  فهل هؤالء , أيضاً) وأولمرت(أنها ال تريد حق العودة      " تسيفي لفني "

إن شاء اهللا في القمة العربية المقبلة يبدد كل الوهم فيقف العرب إلى             . ثبتوا مبادرة العودة من دون نقص     
جانبنا ونحن نقف إلى جانبهم لقيام حملة عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية دون أن نستمر بالتحـدث                 

     .عن أمر مستحيل
لالجئين الفلسطينيين في المخيمات ما زال مصدر قلق للبنانيين ويتخوفـون مـن تغييـر               أيضاً عدد ا  * 

؟ هل لديكم إحصاء دقيق حول عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنـان          ؟ديموغرافي في بنية المجتمع اللبناني    
 350 اآلن يوجد تراجع والعدد الحالي يتراوح بـين       , كان العدد في العهد السابق نحو نصف مليون نسمة        

أيضاً هناك اعتقاد بأن عدم تقديم الخـدمات واالحتياجـات الـضرورية             . ألف نسمة  400ألف نسمة إلى    
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لالجئين يأتي في سياق خطة مدروسة استناداً إلى معادلة حرمان الشعب الفلسطيني من أبـسط حقوقـه                 
انية ومنها سورية لغايات    المدنية لتبقى المخيمات بؤر توتر أمني تستغلها الدول المؤثرة على الساحة اللبن           

  ؟  فما هو تعليقك على هذا الكالم. شخصية ولخربطة الوضع الداخلي اللبناني
مسؤوليتي ومسؤولية هـذه الدولـة حـل هـذه          , وال أرى غير هذه الدولة    , أنا أجد نفسي في دولة لبنانية     

ة في لبنـان كـان مـن        عندما كانت سوري  , وال أريد أن ألقي التهمة على هذا الفريق أو ذاك         .. المعضلة
اليوم سورية خرجت من لبنان ومـاذا يمنـع مـن ترتيـب             , الممكن أن يكون هذا الكالم موضع تساؤل      

هنـاك واقـع علـى      . علينا عدم إقحام أنفسنا في أمور ال تساعد على إيجاد الحل          , العالقات بشكل أفضل  
قـوى اللبنانيـة تـشعر بـاأللم        األرض تعالي يا سلطة لبنانية لندرس احتياجات هذا الشعب طالما كل ال           

وعلى سبيل المثال سأذكر لك ما حصل معي بعد لقائي الرئيس أمين الجميل             . الموجود الذي يعانيه شعبنا   
أخبرني أن ولده سامي ذهب مع مجموعة إلى أحد المخيمات وعاد وكتب رسالة تأثرت بها والدته وتأثر                 

وقال لي يجب أال يبقى الفلسطينيون في       . يه عندما قابلته  وهذا التأثر بدا واضحاً عل    . بها الشيخ أمين أيضاً   
البطريـرك  . لكن آن األوان لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني      ) صحيح حاربناكم وحاربتمونا  (هذا العذاب   

آن األوان  , اآلباء يأكلون الحـصرم واألبنـاء يـضرسون       : صفير عندما شرحت له معاناة شعبنا قال لي       
وكل الذين قابلناهم في هذا البلد مقتنعون بأن الفلسطيني دفع فوق طاقته            . ذابلوضع سياسة توقف هذا الع    

.. وهو إنسان عظيم ألنه يعيش هذه الحياة في اإلجحاف والقسوة والنكران لدوره كإنسان وكصاحب قضية              
   .أما في المخيمات فهي نادرة جداً, في المجتمعات المتقدمة كل يوم تحصل جرائم

وكل الحركات التي تظهر في المخيمـات       " فتح اإلسالم "وغير  " فتح اإلسالم "نانيين من   بماذا تطمئن اللب  * 
  ؟من وقت آلخر

مـن  , وإنماء وتطور لبنان  , وسيادة لبنان ,  أيدينا بأيدي اللبنانيين من أجل وحدة لبنان وتطوير لبنان          إن -
خفف من جراحات الـشعب     أجل أن مساعدتنا على تحسين أوضاعنا ونتفق على القضايا التي قد تبلسم وت            

   . الفلسطيني
ما هو موقفكم من المواقع الفلسطينية في حلوى والسلطان يعقوب وكوسايا التـي مـا زالـت خـارج        * 

  ؟ المخيمات
  . هذا شأن سيادي لبناني ال دخل لنا فيه-
  ؟   هل لدى منظمة التحرير تأثير على هؤالء الجماعات* 
ظمة التحرير إحياء وتفصيل مؤسسات المنظمة لتعود فلسطين        آمل في إطار المشاركة في مؤسسات من       -

تمثل خطاً أحمر للمنتمي لها وأن يكون الفلسطيني سفيراً محترماً لقضيته وليس اإلساءة لقضيته بوجـوده                
   .خارج الحدود هنا أو هناك

  22/3/2007السياسة الكويتية 
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  رائد الفي

أخيراً، تحول الحلم الفلسطيني إلى حقيقة ملموسة بعد طول انتظار، عقب إعالن تشكيل حكومة الوحدة               .. 
 وإثر حال مـن    1994الوطنية الفلسطينية، للمرة األولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام ،           

الساحة الفلسطينية الداخلية بفعل الصراع على      التجاذب السياسي، واالقتتال الداخلي، التي كادت أن تفتك ب        
مثل مـاء    السلطة بين حركتي فتح وحماس، ليأتي التوصل إلى اتفاق مكة، الذي قاد إلى تشكيل الحكومة،              

بارد تم صبه على النار المتقدة، من دون اغفال أن هناك قضايا وذيوالً لمرحلة الخالف السابقة ال بد من                   
من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، لمنع أي احتماالت إلفـشال حـال الوفـاق               العمل سريعاً عليها اآلن     

الوطني الداخلي، والتفرغ للملفات المهمة التي تنتظر الحكومة على صعيد العالقة مع الدولة العبريـة، أو           
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تكتـسب حكومـة الوحـدة       .المجتمع الدولي، بما يكفل وقف العدوان االسرائيلي، وكسر الحصار الدولي         
وطنية، التي حازت على الثقة من المجلس التشريعي يوم السبت الماضي، باألغلبية الواسعة من النواب،               ال

  :الكثير من عوامل القوة التي تؤهلها لمواجهة التحديات والمهام الثقيلة التي تنتظرها داخلياً وخارجياً
 صـوتاً   83عد منحها الثقة بأغلبية     تتمتع الحكومة بمساندة برلمانية واسعة من المجلس التشريعي ب        : فأوالً

في مقابل معارضة ثالثة نواب فقط، هم النائب الثاني والقائم بأعمال أمين سر المجلس الـدكتور حـسن                  
خريشة، الذي دعمته حركة حماس كمستقل في االنتخابات التشريعية الماضية مطلـع العـام الماضـي،                

ء في السجون االسرائيلية، كما عارض النائبان       واعتراضه جاء بسبب استمرار اختطاف النواب والوزرا      
عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدالوي وخالدة جرار، انطالقاً مـن عـدم الرضـا عـن                  
البرنامج الوزاري لحكومة الوحدة واتفاق مكة الذي ترى فيهما الجبهة هبوطاً عن السقف السياسي الـذي                

  .حزيران الماضي/ ت عليها القوى والفصائل الفلسطينية في يونيوحددته وثيقة الوفاق الوطني التي أجمع
وباالستناد إلى حجم التأييد البرلماني لحكومة الوحدة في المجلس التشريعي، فإن الحكومة تتمتـع              : وثانياً

بمساندة مختلف أطياف العمل السياسي الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يجعلها قادرة على ممارسة الحـزم                
واتخاذ القرارات الصائبة والصعبة في آن واحد، خصوصاً علـى صـعيد مواجهـة العـدوان                المطلوب  

االسرائيلي المتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، والذي بـدأ فـي                
الفاتهم وقت سابق مستغالً حال الخالف والفرقة واالنقسام في الساحة الفلسطينية، وانشغال الفلسطينيين بخ            

وصراعهم على سلطة منزوعة السيادة والصالحيات عن قضايا مصيرية على درجة كبيرة من األهمية،              
في مقدمها السعي االسرائيلي المحموم لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة والعمل على تفريغها من سكانها               

  .الهويةالفلسطينيين األصليين عبر االرهاب والضغط وهدم المنازل وسحب بطاقات 
إن العاملين السابقين يقودان إلى عامل القوة الثالث الذي تتمتع به حكومة الوحدة، وربما ال يقل أهمية عن                  
سابقيه، وهو العامل الشعبي، على اعتبار أن الشعب الفلسطيني المعروف أنه في أغلبه مـسيس ويتبـع                 

ة الوحدة الوطنية، التي طال انتظارهـا       لتنظيمات وفصائل وطنية وإسالمية، سيشكل عامالً مسانداً لحكوم       
على مدار عام من الخالفات واالقتتال والصدامات الدامية بين حركتي فتح وحماس، األمر الذي عـرض                
المشروع الوطني الفلسطيني برمته للخطر غير مرة، فضالً عن اعتبار الشعب الفلسطيني حكومة الوحدة              

تي عصفت بالساحة الفلسطينية، عقب قرار المجتمع الـدولي         بمثابة المخرج األخير أمامه من األزمات ال      
فرض العزلة السياسية والحصار االقتصادي على الحكومة التي شكلت حركة حماس بشكل منفـرد فـي                

باسـرائيل  مارس الماضي، إثر رفضها التعاطي مع الشروط الدولية الثالثة وهي االعتراف             /شهر آذار 
، ما يتطلب من حكومة الوحدة العمـل        تفاقيات السابقة لمنظمة التحرير   اال وااللتزام ب  ونبذ العنف المقاومة  

على كسر الحصار الدولي، ونزع مسببات األزمات الداخلية، على اعتبار أن الضيق االقتصادي وتـدني               
  .مستويات المعيشة يؤديان إلى حال من عدم االستقرار المطلوبة لنجاح مشروع حكومة الوحدة

فلسطيني الذي راهن طويالً وصبر كثيراً على مدار السنة الماضية لن يـسمح بفـشل               إذاً، فإن الشعب ال   
مشروع حكومة الوحدة الوطنية، والعودة بالساحة الفلسطينية إلى حال من االقتتال وغياب القانون، وهـو               
األمر الذي لن يقف هذه المرة عند حد، ولن ينحصر في نطاق محدد، فالسيطرة ستصبح مفقودة وسـيعم                  

ليأس في أوساط الفلسطينيين، ما سيجعل أوساطاً منهم لم تشارك فعلياً في مرحلـة االقتتـال الـسابقة،                  ا
  .مشاركة بقوة هذه المرة بدافع اليأس وفقدان األمل

ومنعاً للتشاؤم، فقد بدأت أولى بشائر النجاح أمام حكومة الوحدة الوطنية في الظهور، بعـد اللقـاء األول              
الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية منذ توليه رئاسة الحكومـة الـسابقة بمـسؤول             الذي يجمع بين رئيس     

أوروبي، عندما التقى هنية في غزة بنائب وزير الخارجية النرويجي، في تأكيد من النرويج على موقفها                
دات المتقدم، إزاء تطبيع العالقات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وإعالن نيتها استئناف تقـديم المـساع              

المالية للشعب الفلسطيني في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تخرج عـن                
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االجماع الدولي في شأن حصار الحكومة والشعب الفلسطيني، ما يعطي بارقة أمل وربمـا يـشجع دوالً                 
لى مواصلة حصار    األمريكي الداعي إ   -أخرى على اتخاذ الموقف ذاته، والخروج من الفلك االسرائيلي          

  .الفلسطينيين، كون حكومة الوحدة لم تلب في برنامجها الوزاري شروط المجتمع الدولي الثالثة
ولضمان النجاح، فإنه من المهم استكمال البحث في بقية الملفات والقضايا المتبقية على طريق الوصـول                

خير على إعـادة صـياغة األجهـزة        إلى الشراكة السياسية الحقيقية، من قبيل العمل سريعاً ومن دون تأ          
األمنية الرسمية، وإيجاد صيغة حل مناسبة للقوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية السابقة فـي عهـد                 
حكومة حماس، وكانت محل خالف وجدل مع حركة فتح، وإعادة تشكيل مجلس األمن القومي بـالتوافق،       

واسعة وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، التـي        بما يمهد الطريق أمام الشروع بعملية االصالح ال       
تعاني من حال موت سريري منذ تأسيس السلطة، التي استولت على الكثير من صالحيات المنظمة، ومن                
شأن ذلك في حال النجاح في تحقيقه ترسيخ الوفاق الوطني وقطع الطريق علـى أي محـاوالت خبيثـة                   

   .سطيني عبر تنمية بذور الفتنة الداخليةللعبث بمستقبل المشروع الوطني الفل
  22/3/2007الخليج اإلماراتية 
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   صالح القالب
لم تعد هناك حجة ال ألميركا وال لالتحاد األوروبي وال حتى إلسرائيل، وبالطبع، وال ألي دولة عربيـة                  

ديدة، حكومة الوحدة الوطنية، من الزاوية التي كان ينْظر من خاللهـا            للنظر الى الحكومة الفلسطينية الج    
الى الحكومة السابقة التي بدأت ميتة وعاجزة وبقيت ميتة وعاجزة وكان أهم إنجاز لها هو أنها استدرجت                 
الحصار الظالم الذي ال يزال مفروضاً على الشعب الفلسطيني استدراجا، وأنها كادت تقحم هذا الـشعب                

ون حرب أهلية مدمرة لوال عناية اهللا ورحمته ولوال المساعي السعودية الخيرة التي اجترحت اتفاق               في أت 
كانت الحكومة السابقة حكومة تنظيم واحد فقد رفضت كل الفـصائل            .مكة المكرمة في اللحظة المناسبة    

لتحاق بها وكـان هـذا      الفلسطينية، حتى بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، االنضمام إليها واال           
التنظيم قد أعلن وبلسان أكبر مسؤول فيه وعلى رؤوس األشهاد، ومن قلب مخيم اليرموك فـي دمـشق،              

 الذي تُشكِّل إيران الرقم األساسـي فـي معادلتـه           "فسطاط الممانعة "انحيازه هو وتنظيمه وحكومته الى      
   . السياسية والعسكرية

مة أو التعاطي معها، إذ كانت تنخرط في صـراع إقـصائي مـع              ما كان ممكناً االنفتاح على تلك الحكو      
السلطة الوطنية، وكانت ترفض أن تكون جزءاً من منظمة التحرير، وأيضاً كانت ترفض االعتراف بأن               
هذه المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكان برنامجها برنـامج قـوى الـرفض                

ج التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية، وهي فوق هذا كله كانت تتبنى            والممانعة وال عالقة له بالبرام    
عمليات إطالق الصواريخ الدخانية التي كان إطالقها مبرراً للجيش اإلسرائيلي للقيام بحمالت تدميرية في              

في تلك الفترة كان االعتراف بحكومة الفصيل الواحد، الرافـضة           .أكثر من منطقة من مناطق قطاع غزة      
لمنظمة التحرير وبرامجها واالتفاقيات التي وقعتها مع إسرائيل في إطار العملية السلمية، يعني القـضاء               
على السلطة الوطنية والقضاء على هذه المنظمة ويعني أيضاً العودة بالوضع الفلـسطيني الـى مراحـل       

ة وتحـول قطـاع غـزة       التشتت والفرقة وفتح األبواب على مصاريعها لالقتتال الداخلي والحرب األهلي         
لقـد كانـت     .والضفة الغربية الى نسخة أخرى من الحالة الصومالية والحالة العراقية المرعبة والمخيفة           

إسرائيل تنتظر، وعلى أحر من الجمر، انهيار السلطة الوطنية وانهيار منظمة التحرير وكانت، بوجـود               
يرفض كل القرارات الدولية التي بنيت علـى        حكومة فلسطينية تتبنى مواقف تنظيم متحالف مع إيران، و        

أساسها عملية السالم، قادرة على تسويق كذبة عدم وجود الطرف الفلسطيني المفاوض وكانت تتمنى لـو                
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أن العرب يرتكبوا الخطأ التاريخي ويعترفوا بهذه الحكومة ويتعاملوا معها على حساب محمـود عبـاس                
    .ى صعيد العالم كلهوسلطته وعلى حساب األطر المعترف بها عل

اآلن تغيرت األمور واستجدت تحوالت جذرية فهذه الحكومة، التي نالت ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني              
قبل أيام، هي حكومة اإلجماع الفلسطيني وحكومة كـل الفـصائل الفلـسطينية، بإسـتثناء االسـتثناءات       

ة، ثم وأن البرنامج السياسي الـذي أعلنـه         المعروفة، وهي أيضاً حكومة منظمة التحرير والسلطة الوطني       
رئيسها ال يختلف من حيث المضمون والجوهر عما قاله محمود عباس مراراً وتكراراً وهـو يـستجيب                 
لمبادرة السالم العربية وينسجم انسجاماً كامالً مع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلـسطين كمـا أنـه                 

    . تفاقيات التي وقعها الفلسطينيون في إطار العملية السلميةتضمن التزاماً صريحاً وواضحاً بكل اال
 وسياسـاتها   "حمـاس "وكذلك وفوق هذا فإن تغييرات جذرية وأساسية قد استجدت بالنسبة لمواقف حركة             

 حتى مجرد ذكر وهي على مـا        "فسطاط الممانعة "وتحالفاتها، فهي بعد اتفاقية مكة المكرمة لم تعد تذكر          
ترددها السابق وأعلنت، وهذا هو أول موقف تقفه حركة إسالمية بالنسبة لهذا األمـر،              يبدو قد تخلت عن     

تخليها عن التمسك بما يسمى بالحق التاريخي وبفلسطين من النهر الى البحر، وقبولها بدولة مستقلة على                
ـ        1967األراضي الفلسطينية التي اُحتلت في عام        ى أسـاس   ، وجنباً إلى جنب مع الدولة اإلسرائيلية وعل

   . المساومة التاريخية
إن كل هذا يعني أنه لم تعد هناك أي حجة ألي دولة عربية لعدم احتضان هذه الحكومة والوقـوف الـى                     
جانبها ومساندتها في المسألة األهم واألخطر وهي مسألة الحصار المفروض على الـشعب الفلـسطيني               

لمقبلة، التي من المؤكد انها سـتكون قمـة         والذي يجب ان يتكاتف العرب كلهم من خالل قمة الرياض ا          
فلسطين، من أجل إزالته وإقناع حتى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكل دول العـالم بـضرورة                

    . إنهائه
من اآلن فصاعداً، بعد أن أصبحت هناك حكومة وطنية فلسطينية موحـدة وبعـد أن أصـبح الموقـف                   

حركة العربية في الساحة الدولية غدت أسهل بألف مرة مما كانـت            الفلسطيني واحداً، فإن المفترض أن ال     
عليه في السابق وغدا بإمكان العرب أن يطالبوا األميركيين واألوروبيـين بـضرورة إيجـاد الطـرف                 
اإلسرائيلي المؤهل الستئناف عملية السالم والذي يجب أن يتحلى بجرأة مناحم بيغن وإسحق رابين والذي               

   .ة للذهاب بالسالم حتى نهاياتهلديه الرغبة والقدر
لقد أصبح الفلسطينيون في وضع يؤهلهم للقول لألميركيين واألوروبيين والعالم كله إنـه مطلـوب مـن                 
اإلسرائيليين أن يتكيفوا مع متطلبات خيار السالم وأن عليهم أن يحسموا أمورهم وأن يتفقوا على حكومة                

السلمية واالستجابة للتوجهات الدولية الداعية لـضرورة قيـام         لديها الرغبة والقدرة على استئناف العملية       
    . دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة واالستمرار الى جانب الدولة اإلسرائيلية

اآلن أصبحت الكرة في ملعب األميركيين واألوروبيين وكل الدول المعنية بالسالم واالستقرار في الشرق              
     لزموا إسرائيل باستحقاقات حلِّ هذه القضية المزمنة الحل العادل والـدائم           األوسط فعلى هؤالء جميعاً ان ي

الذي ترضى عنه األجيال وهذا يقتضي أن يتخلص اإلسرائيليون من حالة التمزق والشتت التي يعيشونها               
ن وإما يلزموا حكومتهم هذه باالستجابة للتطورات الهامة جداً التي استجدت على الوضع الفلسطيني وإما أ              

   .ينتخبوا حكومة بديلة قادرة على اتخاذ الخطوة التاريخية التي حان موعد اتخاذها
وأيضاً فإنه على الحكومة الفلسطينية، حتى يبقى خط سيرها يأخذ اتجاهاً تصاعدياً، أن تبقى فـي حالـة                  

وثانيـاً  .  تحقق فأوالً البد من المحافظة على ما     . استنفار دائم وأال تلجأ الى االسترخاء ولو للحظة واحدة        
البد من السيطرة على األمور وإنهاء حالة الفلتان األمني السائدة اآلن في الضفة الغربية وقطـاع غـزة                  
وثالثاً البد من الصمود والبد من ضبط األعصاب فـي وجـه عمليـات اإلسـتفزاز التـي سيمارسـها                 

الفلسطينية والتصدي بحـسم وبقـوة      اإلسرائيليون بالتأكيد ضدها ورابعاً البد من تحصين الجبهة الداخلية          
ألي محاوالت اختراق قد تقوم بها بعض الجهات اإلقليمية المعروفة وخامساً البد من تطـوير مواقفهـا                 
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تدريجياً لتتالءم مع شروط اللجنة الرباعية ولتستجيب بوضوح غير حمال أوجه مع ما يريـده المجتمـع                 
   . الدولي ويطالب به

 ال تزال في الساحة الفلسطينية ولذلك فإنه على حكومة الوحدة الوطنية ان تكون              هناك ألغام داخلية كثيرة   
حاسمة وحازمة منذ اآلن فالتنظيمات التي ترتبط بالمعادلة اإلقليمية الخارجية ستلجأ حتماً الى كـل مـا                 

. يظِهر هذه الحكومة على أنها ضعيفة وغير قادرة على ضبط األوضاع في الضفة الغربية وقطاع غـزة                
وهنا يجب أن يكون معروفاً ومنذ اآلن أن هناك من سيواصل لعبة الصواريخ الدخانية، وأن هناك مـن                 
سيسعى لدق األسافين بين فتح وحماس ومن سيفتعل االنشقاقات والخالفات داخل كل تنظيم مـن هـذين                 

   .التنظيمين
..  كان باللعب في ساحتها الداخلية     إن هذه الحكومة ستواجه تحديات كثيرة ولذلك فإن عليها أال تسمح ألي           

إنه ال خيار أمامها سوى خيار النجاح، فالفشل هو الكارثة بعينها وهو يعني العودة الى مرحلـة التـشتت           
   !!والضياع واالقتتال والحرب األهلية 

  22/3/2007الشرق األوسط 
  

   ..أفول الحقبة اإلسرائيلية .98
  طالل صالح بنان. د

. عالم أكثر انزعاجاً من إسرائيل من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلـسطينية           ليس هناك في المنطقة وال    
الواليات المتحدة األمريكية، يؤيد فكرة اسـتمرار مقاطعـة         : لم يعد العالم، بما فيه حليف إسرائيل األول       

الفلسطينيين سياسياً وحصارهم اقتصادياً، بسبب مشاركة حركة حماس الحكم فـي الـسلطة الفلـسطينية               
اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين، أخذت تعيـد        ) عراب(أوربا، بدءاً بالنرويج    . لألراضي المحتلة 

النظر في موقفها التقليدي في ربط شروط اللجنة الرباعية الدولية برفـع الحـصار عـن الفلـسطينيين                  
إيطاليـا  . ئيلبالحصول على اعتراف صريح من حماس، التي ترأس حكومة الوحدة الوطنيـة، بإسـرا             

وفرنسا، تبديان استعداداً مماثالً لالتصال بحكومة الوحدة الفلسطينية ومن ثَـم رفـع الحـصار والعـزل             
أكثر من ذلك، الواليات المتحدة بدأت اتصاالتها بحكومة الوحـدة الوطنيـة            ... السياسي عن الفلسطينيين  

 تقوم بهـا    "مكوكية"والكالم عن جولة    .. لباستقبال وزير المالية الفلسطيني للقنصل األمريكي في إسرائي       
رايس األسبوع القادم إلسرائيل واألراضي الفلسطينية، لمناقشة آفاق قيام دولة فلـسطينية، وفـق رؤيـة                
الرئيس األمريكي جورج بوش إلقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة تقتسم مع إسـرائيل أراضـي                

  .فلسطين التاريخية
في الوقت الذي   . إلدارة األزمة بسلوك متخبط فيه الكثير من التناقض واالستغباء        إسرائيل أخذت تتصرف    

تزعم بأن األمريكيين واألوربيين الزالوا عند موقفهم من رفض التعاطي مع الفلسطينيين، بوجود حماس              
في الحكم، تتصرف بسلوك فيه الكثير من العصبية والغيظ، عندما ترفض مقابلة مساعد وزير الخارجية               

في الوقت الذي تكـرر     .  التصاله بحكومة الوحدة الوطنية وقابل رئيسها إسماعيل هنية        "عقاباً"النوريجي،  
تل أبيب فيه جدلها الممل بأنه ال يوجد شريك فلسطيني يمكن أن تتفاوض معه تتمـسح بـبالط رئـيس                    

ذي كانت تعمـل مـن      السلطة الفلسطينية محمود عباس، من أجل استعادة جو االنقسام بين الفلسطينيين ال           
ما أغاظ اإلسرائيليين أكثر أن أبو مازن متمسك بحكومة الوحدة الوطنيـة،            . خالله، في المرحلة الماضية   

  .ويرفض أي انتقاء من قبل أي طرف دولي لالتصال بأطراف الحكومة، وفقاً للتصنيف اإلسرائيلي
ا كان األمر، طوال فترة الحـصار       لم تعد إسرائيل، مصدر الشرعية ألي اتصال دولي بالفلسطينيين، كم         

إسرائيل التي أثبتت عجزها االستراتيجي في الحرب األخيرة على لبنـان، يتـراءى للجميـع               . الماضية
ولكن، هل يعني ذلـك أفـول       . أعراض شللها السياسي، في استعادة السيطرة على ملف األزمة السياسي         

 وخاصةً حلفاء إسرائيل األوربيين واإلسرائيليين،      وأن الوقت قد حان لتحرر الجميع،     .. الحقبة اإلسرائيلية 
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األمر يتطلب تأكيداً أكثر على المواقف العربية،       .. ؟...!من ابتزاز المتغير اإلسرائيلي للتعاطي مع األزمة      
 إلدارة األزمـة،    "تكتيكاتها"الواليات المتحدة يبدو أنها في مرحلة تغيير        . تجاه مشاريع الحلول المطروحة   

األوربيون، من جانبهم يتطلعون    . منطلقاتها االستراتيجية في دعم إسرائيل ظالمة أو مظلومة       وليس تغيير   
لفسحة من الوقت والمناورة للتخلص من المتغير األخالقي في تعاملهم مع األزمة، أكثـر منـه تطـوير                  

القادمـة،  دبلوماسية الخطوة خطوة، التي تبشر بها السيدة رايس،في المرحلة          . موقف أكثر نصرة للسالم   
 لالتصال بالفرقاء عن قرب، سوف يعمل أكثر من إذابة الجليـد بيـنهم،         "مكوكية"تقوم على تفعيل حركة     

جرب العرب،  . ليتدفق من خالله الحل األمريكي التقليدي، الذي يعبر عنه موقف التأييد الكامل إلسرائيل            
السابقة بين بعض العرب وإسرائيل، وزير       "السالم" اتفاقات   "عراب" الدبلوماسي هذا، عندما طبقه      "التكتيك

الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر، مع اإلبقاء على جذوة اتقاد القضايا الساخنة األخرى، حتـى               
  ...!يتكفل بها الزمن، مع ضمان احتواء حالة الصراع ألطول فترة ممكنة

إلدارة األزمة، دون أن يساوموا علـى   "تكتيكاتهم"في المرحلة القادمة، على العرب، أيضاً أن يغيروا من        
بداية على العرب والفلسطينيين أن يعوا قـيم        . تصورهم الخاص بشكل ونوعية السالم الذي يطمحون إليه       

الواقعية في السياسة الخارجية للغرب، وأن ما يبدو من تغيير في سلوك الغرب للتعامل مع األزمة، إنمـا            
.. توج بتشكيل، بمساعدة العرب، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية       سببه نضال الفلسطينيين السياسي، الذي      

وإصرار العرب، من جانب آخر، على مبادرتهم السلمية، التي قاومت كل محاوالت التجاهل والـرفض               
  .2002واالستبعاد والتهميش، من قبل إسرائيل والغرب، منذ أن أعلنوها، في قمة بيروت العربية 

 إدارتـه لألزمـة     "تجميل"ة الرياض القادمة، أن ينتبهوا لمحاوالت الغرب        إذا ما استطاع العرب، في قم     
 سياسة الغرب الحقيقي، فإن العـرب فـي طـريقهم لالسـتفادة             "قبح"بمساحيق سطحية، تخفي وراءها     

   .االستراتيجية من أفول الحقبة اإلسرائيلية
  22/3/2007عكاظ 

  
  كيف تسمونها حكومة وحدة وطنية؟ .99

  مهدي الدجاني      
ما أشد الوطأة التي يجدها دارس العلوم السياسية عندما تطلق أوصاف على ظواهر سياسـية مـن دون                  

حكومـة  "هذا كان لسان حال المرء وهو يتابع إطالق وصف . وجود أي عالقة بين الوصف والموصوف     
ة عـن اتفاقـات      على الفريق الذي جرى اختياره للقيام بالمهمات التنفيذية للسلطة المنبثق          "الوحدة الوطنية 

  :فعلى الفور ظهرت في األفق التساؤالت التالية. أوسلو والذي يطلق عليه مجلس الوزراء أو الحكومة
 كيف توصف حكومة بأنها حكومة وحدة وطنية وهي ناتجة عن إكراه؟ فهذه الحكومة لم تكن لتوجـد                  -1

 أن يكون تشكيلها في حد ذاته       بل إن من قاموا على تشكيلها أرادوا      . لوال الحصار المفروض على السلطة    
وكان معيار تشكيل الحكومة هو قبول القوى التي تفرض الحصار علـى            . خطوة في سبيل رفع الحصار    

زد على ذلك أن تشكيل الحكومة جاء بعد أن أعلن التنظيم األبرز فـي              . السلطة الفلسطينية لهذه الحكومة   
مـن ثـم    . عب فلسطين عقدا ونيف في مقاومتهـا      الحكومة احترام اتفاقات أوسلو اإلمالئية التي قضى ش       

ولمـا كـان    . فتشكيل الحكومة بلغة القانون تصرف مشوب بعدد من عيوب اإلرادة أبرزها عيب اإلكراه            
شأن حكومات الوحدة الوطنية الحقيقية أن تتشكل وفق إرادة وطنية حرة حتى لو كانت تحـت االحـتالل                  

  .ية هو وصف مناف للصواب مجاٍف للحس السليمفإن وصف هذه الحكومة بأنها حكومة وحدة وطن
 كيف توصف حكومة بأنها حكومة وحدة وطنية في حين أن تشكيلها تجـسيد لالسـتئثار الـسياسي                  -2

وتشويه للوحدة العضوية لشعب فلسطين؟ فهذه الحكومة نتاج لتسوية بين التنظيمين األكبر اللذين ما تزال               
 عن اإلرادة الحقيقية لشعب فلسطين مهما اختلفت األحـوال          عصارة خطاب كل منهما أنه هو الذي يعبر       

ولم يجتمع التنظيمان في الحكومـة إال       . ويستند كل من التنظيمين إلى قدرته التعبوية بالداخل       . والمواقف



  

  

 
 

  

            55 ص                                      668:                                 العدد22/3/2007 الخميس: التاريخ

والطريف أن بعض الشخصيات في أحد التنظيمين بدأت تبـرر          . ألن كال منهما لم يستطع إقصاء اآلخر      
 شاءت أن يكون هذان التنظيمان هما األكبر        "اإلرادة اإللهية "تبريراً عجيباً مفاده أن     انحصار األمر بينهما    

على الساحة الفلسطينية مما يوحي أن انحصار األمر في التنظيمين ليس طبيعياً فحسب بل هو ناتج عـن                  
 لنفسها عن   وقام هذان التنظيمان بضم تنظيمات صغيرٍة حديثة عهد بالعمل السياسي وتبحث          . "ارادة إلهية "

لكن من المعلوم أنه تم في الوقت نفسه استبعاد فئات ذات شأن كبير في              . دور مما خدم مصلحة الطرفين    
الساحة الفلسطينية منها فئة فلسطينيي الشتات التي يجاوز عددها نصف عدد شعب فلـسطين وأغلبهـا ال                

ولم . 48اً رمزياً عن فلسطينيي     كما استبعدت الحكومة أي شخصية تعبر تعبير      . ينتمي ألي من التنظيمين   
يكن استبعاد فئة فلسطينيي الشتات ناجماً عن سهو أو عن قلة في عـدد الحقائـب أو لمجـرد سـيطرة                     
التنظيمين الكبيرين بل جاء انعكاساً لخضوع هذه الحكومة ألساس من أسس مسار أوسلو وهـو تقـسيم                 

الشعب، بحيث يشمل الفئة المقيمة في غزة       شعب فلسطين من خالل تضييق النطاق البشري لما يعنيه هذا           
وكانت هاتان الفئتان ممثلتين تمثيالً جيداً فـي        .  وأبناء المهاجر  48وببعض أجزاء من الضفة ويلغي أبناء       

جميع هيئات منظمة التحرير ومنها المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية منذ تأسيس المنظمة إلى              
هذا ولما كان شأن حكومات الوحدة الوطنية أن يعكـس          . ن اتفاقات أوسلو  حين تأسيس السلطة المنبثقة ع    

تشكيلها مشاركة سياسية حقيقية وأن يجسد الوحدة العضوية للشعب فإنه ال يـستقيم أبـداً وصـف هـذه                   
. "ائـتالف "بل الوصف الدقيق الذي يمكن إنزاله عليها أنهـا حكومـة            . الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية   

ئتالفية تقوم على توافق فريقين لديهما قدرة تعبوية عالية وال يستطيع أحدهما إقصاء اآلخر              فالحكومات اال 
وكانـت  . وتقوم على استقطاب الفريقين لتنظيمات صغيرة أخرى إلى جوارهما لضبط معادلة تعايـشهما            

  .معظم حكومات االحتالل على هذه الشاكلة
ن أنها تأتي عقب مواجهات غاية في الحدة بين          كيف توصف حكومة بأنها حكومة وحدة وطنية في حي         -3

التنظيمين األكبر من دون اتخاذ أية إجراءات إلزالة أسباب المواجهات؟ والغريب أنه رغـم حـدة تلـك                  
المواجهات وشدتها فإن أيا من الطرفين المتنازعين لم يجر أي مراجعات تتعلـق بثقافتـه التنظيميـة أو                  

فمـا أجـراه    . ي نحو ازالة العلل التي أفضت إلى احتدام المواجهـات         الوطنية أو بسياسته الخارجية للسع    
الفريقان هو تسوية تخفف من حدة المواجهة موقتاً من دون التخلص من العناصر التي قد تـسبب تجـدد                  

ولما كانت حكومات الوحدة الوطنية الحقيقية تعكس وحدة حقيقية ال شكلية فال يستقيم وصف هذه               . االقتتال
  .ها حكومة وحدة وطنيةالحكومة بأن

 كيف توصف حكومة بأنها حكومة وحدة وطنية وهي ليس لديها برنامج سياسي يستلهم الحد األدنـى                 -4
من المشروع الوطني الفلسطيني الحقيقي ويسعى لتحقيق غاياته الوطنية العليا بل يكرس برنامجها غايات              

 من أجل السعي إلى تحقيق غايـات وطنيـة          فحكومات الوحدة الوطنية الحقيقية تتشكل    . االحتالل الكبرى 
هي حكومة كان معيار تشكيلها الوحيد أن       . أما هذه الحكومة فهي ذات صبغة إجرائية بامتياز       . مبدئية عليا 

تكون صالحة ليس للتفاوض مع المحتل والنفوذ االستالبي بل أن تكون جسرا لعودة مسلسل اإلمـالءات                
 هي حكومة كانت غايتها االستراتيجية المعلنة رفـع الحـصار           .الذي غاب منذ اندالع انتفاضة األقصى     

فأين هذه الغاية من غاية تحرير األرض؟ لعلنا نستحضر كيف جرت عبر العقود الماضـية               . االقتصادي
محاوالت لخفض سقف المشروع الوطني الفلسطيني خفضاً متدرجاً، فقد أراد النفوذ الخـارجي النـزول               

. حرير الكامل إلى التحرير الجزئي إلى إقامة دولة المعـازل المحاصـرة           بسقف المشروع الوطني من الت    
واليوم ها هو النفوذ الخارجي يسعى إلى خفض سقف المشروع الوطني أكثر بحيث يـصبح المـشروع                 

من هنا فإن جعل مسألة رفع الحصار االقتصادي غاية مـن الغايـات             . الوطني رفع الحصار االقتصادي   
مالً للخضوع لرغبة النفوذ الخارجي االستالبي في تحويل قضية شعب فلسطين من            الكبرى يعد انعكاساً كا   

  .قضية شعب يراد له أن يحرر وطنه ويعود إليه إلى قضية الجئين يراد تحسين معيشتهم
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                    هنا ننبه الى أن هذا الحديث السابق برمته مؤسس على افتراض جدلي محض وهو أنـه يـصح ابتـداء
سلطة المنبثقة عن أوسلو بأنه حكومة لشعب فلسطين رغم أن هذا االفتـراض             وصف الفريق الذي يدير ال    

فمن حيث الطبيعة القانونية للـسلطة هـي سـلطة          . ال يصمد دقائق أمام أبسط استقراء لحال تلك السلطة        
لإلشراف على بعض الشؤون اإلدارية واألمنية لفئة محدودة من أبناء شعب فلسطين وهي الفئـة التـي                 

زاء قليلة من الضفة الغربية وهي فئة ال يتجاوز عددها سدس إجمالي عدد أبنـاء شـعب                 تقطن غزة وأج  
والصالحيات اإلدارية واألمنية المحدودة الالسيادية المعطاة لتلك السلطة تتعلق         . فلسطين بالداخل والخارج  

اسي لشعب  ومعلوم أن التمثيل السي   . بنطاق جغرافي محدود للغاية ال يتجاوز خُمس مساحة أرض فلسطين         
ومعلوم أيضاً أن الجهة المختصة بتمثيـل شـعب فلـسطين           . فلسطين يخرج عن صالحيات هذه السلطة     

ومعلـوم أخيـراًً أن     . سياسياً وقانونياً هي منظمة التحرير الفلسطينية التي تفاوض باسم شعب فلـسطين           
  .نية من جهة أخرىالفارق جوهري بين التمثيل السياسي من جهة وبين متابعة الشؤون اإلدارية األم
اللجنة " عليه هو    "حكومة"باختصار فإن الفهم القانوني والسياسي السليم يملي أن الذي يجوز إنزال وصف             

وهذه .  لمنظمة التحرير التي يعد رئيسها رئيساً لشعب فلسطين ويعد أعضاؤها الوزراء التنفيذيين            "التنفيذية
 تعكس خاللها ألوان طيـف المجتمـع الفلـسطيني          الحكومة كغيرها من الحكومات يمكن أن تمر بأوقات       

 كما كان حالها عند تأسيسها، ويمكن أن تمر بأوقات يعكس خاللهـا             "حكومة وحدة وطنية  "فتوصف بأنها   
 كما كان حالها    "حكومة ائتالف "تشكيلها ألوان طيف فئتين أو أكثر من فئات شعب فلسطين فتوصف بأنها             

ات يعكس تشكيلها خاللها ألوان طيف فئة واحدة فتوصـف بأنهـا            خالل السبعينات، ويمكن أن تمر بأوق     
  . كما هو حالها منذ الثمانينات"حكومة الحزب الواحد"

إن محصلة ما سبق هو أن وصف الفريق الذي يدير السلطة المنبثقة عن اتفاقات أوسلو بأنه حكومة وحدة                  
فسيؤدي رواج هذا   . ض فلسطين وطنية ينطوي على مخاطر داهمة منها تكريس تقسيم شعب فلسطين وأر          

الوصف بمضي الوقت إلى أن يعتاد الناس على تضييق النطاق البشري لمفهوم شعب فلـسطين بحيـث                 
كما سيؤدي إلى أن يعتـاد      .  والمهاجر 48يشمل سدس أبناء شعب فلسطين فحسب، مما يستبعد فلسطينيي          

غرافية ال تتجاوز مـساحتها خُمـس       الناس تضييق النطاق الجغرافي ألرض فلسطين بحيث يشمل بقعة ج         
وسيسهم . مساحة أرض فلسطين وهي البقعة التي تشرف عليها هذه الحكومة إشرافا إدارياً أمنياً ال سيادياً              

شيوع وصف الفريق الذي يدير السلطة المنبثقة عن أوسلو بصفة حكومة الوحدة الوطنية فـي اسـتمرار                 
كما سـيؤدي إلـى تكـريس       . مثيل السياسي لشعب فلسطين   تجميد منظمة التحرير الفلسطينية وتعطيل الت     

 على أنه مجموعة الجئين وليس شعباً،       1967النظرة إلى شعب فلسطين المستقر في األرض المحتلة عام          
وأن المشروع االستراتيجي لإلدارة التي تدير شؤون هؤالء الالجئين هو مجرد تحسين شـؤون حيـاتهم                

  .وتوزيع الرواتب والغذاء عليهم
. اماً تجدر اإلشارة إلى أن التاريخ السياسي المعاصر حافل بأمثلة لمصير سياسات اإلمـالء واإلكـراه             خت

ومن ذلك تاريخ شعب فلسطين نفسه الذي نجح بمقاومته التي بلغت ذروتها في انتفاضة األقصى وبـدعم                 
   .أمته في إيقاف مسلسل اإلمالء الذي استمر سبع سنوات

  22/3/2007الحياة 
  

  ات الوطنية بعد حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينيةالخيار .100
  بشير موسي نافع. د

يعتبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية حدثاً هاماً في مجريات الشأن الفلسطيني، بالرغم مـن أن              
 اتفاق مكة كان يعني في حد ذاته أن معظم المسافة قد قطع وأن تشكيل حكومة الوحدة هـو                   ىالتوصل إل 

 ىفمن ناحية، تحمل الحكومة بشر    . واألهمية التي يحملها هذا اإلنجاز متعددة األبعاد      .  وقت ال أكثر   مسألة
 إن لم تكن قاطعة، لحالة االنفالت األمني والصدامات الدموية المؤسفة بين المـسلحين              ىوضع نهاية، حت  
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 جحيم ورسبت مرارة عميقة     ىالفلسطينيين التابعين لهذا الطرف أو ذاك، والتي حولت حياة الفلسطينيين إل          
ـ     . في الضمير العربي واإلسالمي     رص صـفوف الحركـة الوطنيـة        ىوستساعد الحكومة الجديـدة عل

 - نسبياً من الوضع السابق، السيما في مواجهـة حالـة الحـصار األورو               ىالفلسطينية، ولو بدرجة أعل   
 حكومة حركة حماس    ىيرة عل أمريكي التي عصفت بالحياة الفلسطينية وحاولت فرض تنازالت سياسية كب         

وكون الحكومة الجديدة، من ناحية ثالثة، هـي        . بقوة المساعدات المالية واالقتصادية والضغط الدبلوماسي     
 والتيارات والشخصيات المستقلة، فستكون أكثـر قـدرة         ىحكومة وحدة وطنية، يتمثل فيها عدد من القو       

ابة وطنية حقيقية وملموسة، بغـض النظـر عـن           رقابة عملية التفاوض التي سارت دائماً بدون رق        ىعل
الحكومة الوطنية التآلفية، باختصار، هـي مـصدر قـوة          . جدوي المسار التفاوضي في المرحلة الحالية     

 االنتخابـات   ى للوضع الفلسطيني وللقضية الوطنية، وينبغي الحفاظ عليها بكل الوسائل حت          ىإضافية كبر 
  .القادمة

حكومة باعتبارها مخلص الفلسطينيين من كل اإلشكاالت السياسية الداخلية          ال ىبيد أن من الخطأ النظر إل     
 وجه  ىالتي أجهدتهم خالل السنوات القليلة الماضية، ومنذ عقدت انتخابات المجلس التشريعي األخيرة عل            

عدد من هذه اإلشكاالت يتعلق تعلقاً وثيقاً بالموقع الذي تحتله القـضية الفلـسطينية، دوليـاً                . الخصوص
ويتعلق عدد  .  الدوام للتدخالت السياسية الدولية واإلقليمية     ىإقليمياً، وكون الساحة الفلسطينية مفتوحة عل     و

منها بالسياق التاريخي الفلسطيني، وطبيعة التحوالت التي تعيشها الخارطة السياسية الفلسطينية، بما فـي              
فساد الهائل الذي طال الطبقة السياسية      ويتعلق عدد آخر بحجم ال    . ذلك مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية    

 تجذره وانتـشاره    ىالفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو وإقامة سلطة الحكم الذاتي، الفساد الذي ساعدت عل            
 السواء، بهدف تحويل المناضلين الفلسطينيين السابقين والقيادات        ىالقوي المانحة والشريك اإلسرائيلي عل    

 نحو هام بال شـك،      ىويتعلق أيضاً، وعل  . ضة للضغوط والتهديد بالحرمان    أدوات طيعة، عر   ىالوطنية إل 
باالختالفات العميقة بين القوي الفلسطينية الرئيسية حول مستقبل القضية الوطنية، حول األهـداف التـي               

هذه إشكاالت  . يسعي إليها الفلسطينيون في هذه الحقبة من تاريخ نضالهم، وحول تعريف الثوابت الوطنية            
 النجـاح فـي     ى، تتطلب وعياً عميقاً وظرفاً موضوعياً مواتياً للتعامل معها، وال يجب أن ينظر إل             ىكبر

  .تشكيل حكومة الوحدة باعتباره الخطوة النهائية لمواجهتها
الـدول  .  آخر، لن تتوقف   ىالتدخالت الدولية واإلقليمية في الشأن الفلسطيني، بهدف تأليب قوة أو تيار عل           

 التهرب من مـسؤولياتها     ىوبالرغم من سعي أكثرها خالل العقدين أو الثالثة الماضيين إل         العربية، مثالً،   
 عزل شعوبها عن فلسطين أو التقليل من أثر القضية الفلسطينية           ىتجاه المسألة الفلسطينية، لم تجد سبيالً إل      

نظر المـسيرة   أن تكون وجهة الى األقل، تحرص علىوهي لذلك، أو بعض منها عل .  شأنها الداخلي  ىعل
 اإلسـالمية   ىوقد رأت هذه الدول في صعود القـو       .  وجهة نظرها  ىللعمل السياسي الفلسطيني أقرب إل    

ـ                سياسـاتها؛   ىالفلسطينية، ومن ثم فوز حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة، خطـراً عليهـا وعل
. الساحة السياسية الفلـسطينية   والمنطقي توقع أن تستمر هذه الدول في دعم الموالين أو المتفقين معها في              

وإن كانت التحركات العربية في هذا المجال تتسم بمراعاة الحساسيات التقليدية للفلسطينيين، وينظر إليها              
عادة بأنها مشروعة، ما لم تدفع باتجاه شر سافر، فإن التحركات األمريكية واإلسرائيلية أكثـر فجاجـة                 

 بتعزيـز   ىولكن هذه التدخالت مدفوعة هي األخـر      . ينيينووضوحاً، ولن تصب أبداً في صالح الفلسط      
 تصورها لألمور، وهي ال تخفي عداءها للقوي اإلسـالمية الفلـسطينية            ى والشخصيات األقرب إل   ىالقو

ومحاولتها مراجعة المسار السياسي الذي درجت عليه قيادة سلطة الحكم الذاتي خالل العقد ونصف العقد               
  .الماضيين

ففتح، التـي   . التحوالت التي تشهدها الخارطة السياسية الفلسطينية كبير ذكاء وبصيرة        وال تستدعي رؤية    
قادت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ نهاية الستينات، أفسحت الساحة منذ سنوات لصعود تيار إسـالمي               

ع  فلسطين ومتغيرات الوض   ىوطني ونشط، يقرأ تاريخ القضية الوطنية بوعي، ويدرك حقائق الصراع عل          
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ساهم اإلسالميون مساهمة واسعة في النضال الوطني خالل العقدين الماضيين، السيما في غمار             . الدولي
 والثانية؛ وهم بذلك قد أسسوا للموقع الذي باتوا يحتلونه برصيد نضالي طالما اعتبره              ىاالنتفاضتين األول 

 ال يمكن فهمـه بـدون رؤيـة         ولكن الصعود اإلسالمي الفلسطيني   . الفلسطينيون شرط الثقة والمصداقية   
فمنذ تبني وثيقة البنود العشر في منتصف       . التراجع الذي تعانيه فتح، القوة القائدة السابقة للحركة الوطنية        

 ما بعد تأسيس سلطة الحكم الذاتي وفتح تقود الحركة الوطنية في اتجاه واحد، لم تتوقف                ىالسبعينات وحت 
 حكم ذاتي مقطـع األوصـال،       ىل هذا الطريق الفلسطينيين إل    أوص. ولو مرة لمراجعة جدواه أو نجاعته     

تصاعد في حركة االستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وتحكم إسرائيلي غير مـسبوق فـي مـصير                 
والغريب أن العقل السياسي لفتح يبدو اآلن عاجزاً عن         . الفلسطينيين ومصير السلطة نفسها وعملية السالم     

بـل أن مؤسـسة الـسلطة       . لت قيادة العمل الـوطني الفلـسطينيين إليـه        التعامل مع الوضع الذي أوص    
واالمتيازات التي ولدت من رحمها ومن عملية سالم بالغة الغرابة أصبحت منبع فساد هائل، طال أغلب                

  .الطبقة السياسية الفلسطينية الوطنية، ومصدر تنازع أصاب فتح باالنقسامات الداخلية والشلل
ياسية الفلسطينية، بما في ذلك الشريحة األوسع من قيادة فتح، تعامالً حكيماً وبصيراً             لم تتعامل الطبقة الس   

وبدالً من رؤية اإلسالميين باعتبارهم رافداً جديداً لقضية وطنيـة          . مع صعود التيار اإلسالمي الفلسطيني    
، فقد غرقت الطبقـة     بالغة التعقيد، وما يزال أمامها زمن طويل قبل أن تحقق ولو الحد األدني من أهدافها              

 تفجير صراع إلغائي مـع اإلسـالميين ال         ىالسياسية الفلسطينية في هموم االمتيازات والقوة، وذهبت إل       
ترتبط التحركات العربية والدولية النشطة بهذا الصراع، كما يرتبط به الخالف العميق حول             . جدوي منه 

والمدهش أنه في حين تتسم الساحة السياسية       . يةعملية السالم واألهداف الراهنة للحركة الوطنية الفلسطين      
اإلسرائيلية بتعدية بالغة، بما في ذلك االختالف الجذري حول عملية السالم مع الفلسطينيين، فإن الطبقـة                
الفلسطينية السياسية تطالب اإلسالميين بقبول برنامجها السياسي بدون تحفظات، بل وتعتبـر أن القبـول               

وتقاوم الطبقة السياسية الفلسطينية،    .  للشرعية والمشاركة في سلطة الحكم الذاتي      بهذا البرنامج شرط أولي   
ـ       ىبمن في ذلك الرئيس محمود عباس، المحاوالت الداعية إل          ى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية عل

تجمعات  وفئات و  ىأسس جديدة، تضمن تمثيل القوي السياسية اإلسالمية وتضمن تمثيالً عادالً وشامالً لقو           
  .الشعب الفلسطيني

 المستويات السياسية العربية، وبفعـل انعكـاس        ى أعل ىتحت ضغط شعبي فلسطيني، وبتدخل عربي عل      
 اتفاق  ى الداخلية، توصلت قيادة السلطة وحركة حماس إل       ى موازين القو  ىالمتغيرات السياسية الوطنية عل   

 العربي،  ى المستو ىعل. ة الوحدة الوطنية  وقد أسس هذا االتفاق لتشكيل حكوم     . تاريخي في مكة المكرمة   
 كسر الحصار والتعامل مع الحكومة      ىثمة مؤشرات عديدة علي أن الدول العربية ستعمل اآلن بالفعل عل          

ـ     . الجديدة بما يفيد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية        أن دول االتحـاد     ىوهناك مؤشرات إضـافية عل
 أو ذاك؛ كما ستلتزم كل      ى هذا المستو  ىتتعامل مع الحكومة عل    األقل، س  ىاألوروبي، أو أن عدداً منها عل     

مثل هذا المناخ سيصنع انفراجاً ملموساً فـي الوضـع الفلـسطيني،            . من روسيا والصين سياسة مشابهة    
ولكن تقارير عديـدة تفيـد بـأن        . ويحصر العوامل والقوي التي دفعت باتجاه االنقسام الداخلي والصدام        

 األرض ماضية في طريقها؛ وكأن عقلية االستئصال لم تتخل عن مشروعها            ىعلتوجهات التسلح والحشد    
. قوات حرس الرئاسة، مثالً، ما تزال تنمو عدداً وتسلحاً، وبرامج تدريبها وانتشارها لم تتغير كثيراً              . بعد

 ثم جاء تعيين دحالن مسؤوالً عن األمن القومي، وهو الذي تحيط الشبهات بدوره في تفجير الـصدامات                
وبالرغم من تصريحات الرئيس عباس المتتالية، التي تفيد ببدء التحـرك           . األخيرة، ليثير مزيداً من القلق    

ثمة خـشية مـن أن      .  اآلن ىالعملي إلعادة بناء منظمة التحرير، فإن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق حت            
يتعـاطف معهـا مـن       حكومتين، واحدة تدير شؤونها مجموعة وزراء حماس ومن          ىتتحول الحكومة إل  

  .  تقودها مجموعة وزراء فتح والمتعاطفون معها من المستقلينىالوزراء المستقلين، وأخر
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 ىمن أجل أن تنجح حكومة الوحدة في مواجهة هذه المخاطر، وفي التأسيس لمناخ وطني جديد يساعد عل                
 تدرك القوي المختلفة،    األول، أن :  األكبر، البد من توفر شرطين ضروريين      ىالتعامل مع القضايا األخر   

ـ           وجـه الخـصوص، أن الفلـسطينيين،    ىوتلك التي تورطت في المشروع االستئصالي االنقـسامي عل
واإلسالميين بينهم، قد صمدوا بالفعل في مواجهة الحصار، وأن سياسة الضغوط والتجويع والتفجيـرات              

ريخية لتحمل مسؤولياتها تجاه الحركة     والثاني، أن تنهض قيادات فتح التا     . الداخلية لن تحقق نصراً سياسياً    
 ثوابت فتح وتاريخهـا،     ى هذه القيادات أن تعيد التوكيد عل      ىعل. وتاريخها وتجاه الشعب والقضية الوطنية    

 أن حضور الحركة في الساحة الفلسطينية وفي المساهمة الفعالة في تقرير مستقبل القضية الوطنية               ىوعل
 التي شهدتها الخارطة السياسية الفلسطينية خالل العقـدين         ىت الكبر مرهون بتعاملها الحكيم مع المتغيرا    

 الفلسطينية اإلسـالمية غيـر      ىإعادة بناء منظمة التحرير ليس ترفاً هامشياً، وليس مطلباً للقو         . الماضيين
الممثلة في المنظمة، ولكنه أيضاً مطلب قطاع كبير من الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين ال ينتمـون                  

وإن نجح الفلسطينيون في إعادة بناء المنظمة، وإحياء دورها مرة أخري كمظلة لكافة             . قوة سياسية معينة  ل
 والتجمعات الوطنية، فربما سيمكن توفير ساحة لتفاعل التوجهات المختلفة وتحديـد سـقف لمنـع                ىالقو

  . الخالفات من التفاقم
 المواقع التي أخرجهم الشعب منهـا       ىما تعيدهم إل  أولئك الذين يعتقدون أن المستقبل القريب يحمل تسوية         

ال . مخطئون، وأولئك الذين يتصورون أن القضية الوطنية مهددة بهذا الموقف أو ذاك مخطئـون أيـضاً               
 فلسطين؛ والدافع الرئيسي لمساعي التهدئة      ى تسوية سريعة للصراع عل    ىدولياً وال إقليمياً ثمة ما يؤشر إل      

ـ    . لسياسة األمريكية في العراق وإيران ال في فلسطين       األمريكية يرتبط بأهداف ا     ىثمة طريق طويـل عل
 هذا الطريق ليس هنـاك أهـم وأكثـر          ىالفلسطينيين أن يقطعوه قبل أن يروا النور في نهاية النفق؛ وعل          

  . حيوية من الوحدة الوطنية
  22/3/2007القدس العربي 

  
  ..!النقمة على حكمة حماس .101

   ة فلسطين للحوار شبك-مشرف المحور السياسي 
ولكم أن تتخيلوا مدى الصعوبة     ! .. أحياناً تواجهني مشكلة في إقناع بعض الناس أننا مازلنا تحت احتالل            

التي أواجهها حين أشرح لهم الفرق الكبير بين مفهوم ومعنى االحتالل المتعارف عليه، ومعنى االحتالل               
لتاريخ المعاصر حالة احتالل واحـدة كـالتي        الذي تعيشه فلسطين على وجه الخصوص، وأنه لم يسجل ا         

     ..تعرضت لها فلسطين، باستثناء احتالل األوربيين لبالد الهنود الحمر والتي نعرفها اليوم باسم أمريكا
لكن ال أظن أن الكثيرين منا يعرفون أن شعب الهنود الحمر كان بـالماليين               !..طبعاً سمعتهم عن أمريكا   
فـي  ) األمريكية  ( شرين في عدة قبائل، كما صورت ذلك استوديوهات هوليوود          وليس مئاٍت أو آالفاً منت    

وجه الشبه بين الفلسطينيين والهنود الحمر، أن كـال الـشعبين تعرضـوا الحـتالل                !..أفالم رعاة البقر  
وهو ما يعني أن عدد أفراد االحتالل أكبر من عدد          .. عسكري واستيطاني، وليس االحتالل العسكري فقط     

ويمكن تفسير ذلك بحسبة رقمية بسيطة أوضح فيها هذا المعنى، مقارنـة            ..  األصليين للبلد المحتل   السكان
فحتى يتفق معنى كلمة احتالل بين فلسطين وهاتين الدولتين،         .. بدول أخرى محتلة كالعراق أو أفغانستان     

 من بينهم أكثر من     يجب أن ال يقل عدد أفراد االحتالل في إحداهما عن ثالثين مليون شخص على األقل،              
إن االحـتالل فـي     : هنا فقط يمكن أن نقول    .. سبعة مليون ونصف جندي مسلحين بأحدث أنواع األسلحة       

فإن لم يكن هذا التساوي قائماً، فال وجـه         !.. أفغانستان وفي العراق هو نفس معنى االحتالل في فلسطين        
تكـون مفيـدة وال منطقيـة وال مجديـة          للمقارنة أبداً وكل حالة يكون لها خصوصيتها، فأي مقارنة لن           

   ..الختالف الظروف
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هل هناك أي جبهة تحرير أو حركة مقاومـة للهنـود        ..هل نسمع عنهم اليوم شيئا؟     ..نعود للهنود للحمر  
  .. الحمر؟

انقرضوا نهائياً ولم يعد    .. انقرضوا رغم أن عددهم كان بالماليين     .. ألنهم انقرضوا .. ال: الجواب ببساطة 
ربما يظـن الـبعض أن      .. ومن بقي منهم ذاب كما يذوب الملح في ثقافة وعقيدة المحتل          .. جودلهم أي و  

رغم أن هذا كان أحـد      .. ال أبداً !.. االنقراض كان بفعل المحتل األوربي وما فعله بهم من مجازر وتقتيل          
 القبائـل،   ولكن السبب الرئيسي وراء انقراضهم، هو الحروب األهلية التي كانت تحدث بـين            .. األسباب

والتي كان يؤججها ويسعرها االحتالل مستغال ثقافة الكراهية فيما بينهم، بل كان يعمل ويعمد ويعمقّ هذه                
تذكروا هذه الكلمة جيدا ألنها هدف      .. الثقافة فيما بينهم، لتتحرك آلة الهالك أكثر وتحقق لهم الفناء الكامل            

لكن الشعب الواحـد    .. فني شعباً مهما فعل بحقه من جرائم      فالمحتل ال يمكنه أن ي    .. الفناء.. المحتل دوماً 
أمـا أدوات الهـالك،     ..  للكراهية التغلغل في نظـام حياتـه       يمكنه إفناء نفسه بنفسه بكل سهولة لو سمح       

لنترك الهنود الحمر وأسباب فنائهم     .. حسناً !..فالمحتل يتكفل بها بأسعار مخفضة وأحياناً مجاناً بال مقابل        
  ..ة حاالت مشابهة تحدث اليوم في تاريخنا المعاصرولننظر لبداي

في العراق هناك احتالل وهناك مقاومة شريفة ينتج عنها ضحايا عراقيين نحسبهم شهداء وال نزكي على                
لكن في المقابل هناك حرب أهلية بين العراقيين أنفسهم، سقط فيها ضـحايا أضـعاف الـذين                 .. اهللا أحدا 

الرغم من الرقم المهول في أعداد القتلى، إال أن كل المؤشرات تفيد، بـأن              وعلى  .. يسقطون بيد االحتالل  
وهذا النوع من الحروب حين يحدث في ظل احتالل، ال ينتهـي إال             .. الحرب األهلية مازلت في بدايتها      

وإما تستمر  .. إما بحكمة تُوقف كرة الكراهية التي تتدحرج على جبل من ثلج          .. بأمرين اثنين ال ثالث لهما    
ألن يقـول   .. لنفرض أن هذه الحكمة حدثت في العراق اليوم       .. طيب !..في اندفاعها للنهاية وتفني الجميع    

هذا يؤكد أن كل يوم يمر تدور فيـه عجلـة           .. لماذا لم تحدث أمس؟   : ذوو من قتلوا تحت عجلة الكراهية     
عجيل بإيقـاف دورانهـا     الكراهية وهي تفتك بالعراقيين، فيه خسارة كبيرة لشعب العراق، وكلما كان الت           

إن لم يكن من أجل التفرغ لبناء العراق، فعلى األقل من أجل التفرغ لمقاومة              .. مبكرا كان أفضل للجميع   
أما األفضل من كل هذا هو أن تتدخل الحكمـة لمنـع هـذه              !.. االحتالل وإحباط أهدافه وإفشال خططه    

   ..!!سن تدبير وليست تخاذال أو تفريطاالحرب من بدايتها، لكن من الذي سيفهم حينها أنها حكمة وح
عندما عقدت حركة حماس مع حركة فتح اتفاق مكة والذي نتج عنه ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنيـة،                  
انبرت أقالم وألسن الذين ينظرون تحت أقدامهم واتهموها بالتفريط والتحالف مع الخونة، لم ينظروا إلـى               

مكن أن يكون لها تداعيات جسام كما يحدث اآلن في دول إسـالمية        هذا االتفاق على أنه أوقف فتنة كان ي       
منها على سبيل المثال أن تصل األمور للدرجة التي يقف فيها أفراد حركة فتح طـوابير أمـام                  .. محتلة

ألـم يمنـع هـذا      .. معسكرات الجيش الصهيونية للتجنيد في صفوف الجيش الصهيوني لمواجهة حماس         
 من المساعدات العسكرية األمريكية كانت موجهة إلى حركة فتح لتحارب بها            االتفاق ويوقف جسراً جوياً   

.. ثم ما الذي تغير في برنامج ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية عن البرنامج القـديم؟                .. حركة حماس   
، !!أليس هو نفس البرنامج الذي يحترم أو يلتزم أو حتى يقدس أي اتفاق فيه مصلحة للشعب الفلـسطيني؟    

نحمـد   ..هو ما يعني أيضا إن كانت هذه المصلحة غائبة من كل االتفاقات فال احترام لها وال التزام بها                 و
اهللا تعالى أن من علينا بأمثال قادة حركة حماس الذين مزجوا بين الذكاء والخبرة واإلرادة وأوقفوا نزيفـاً            

حصي عدد قتلى ركاب السفينة التي حتماً       كان يمكن أن يتحول إلى أنهارا من دم، بينما يقف العالم حينها ي            
وكالمي هذا أوجهه إلى المتنطعـين      .. وعلى ذكر السفينة وركابها    !..ستغرق حين تتحول لميدان معركة    

أما سمعتم قول   .. الذين يتصرفون كرهبان النصارى وأحبار اليهود وكهنة الفراعنة باسم اإلسالم والعقيدة          
وإن تركـوه   فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم،        : ( السفينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم في حديث      

أي يأخذوا على يديه لتكون     .. أنجوه ونجوا أنفسهم  : قال عليه الصالة والسالم   .. ؟؟)أهلكوه وأهلكوا أنفسهم  
لكن الحكمة تقتضي   .. مع أنهم لو ألقوه في البحر أو قتلوه، لنجوا أنفسهم أيضاً          .. النجاة من نصيب الجميع   
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رحم اهللا سفيان الثوري رضي اهللا عنـه        .. إيجاد السبيل لنجاة الجميع حتى ترسو السفينة على بر األمان         
   )..وإذا أقبلت لم يعرفها إال العالمإذا أدبرت الفتنة عرفها كل الناس، : ( حين قال
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  . قرب بيت لحم، أمسالعبيديةرية  في قكلب أفلته االحتالل يهاجم فلسطينية
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