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  للمضي في عملية السالم مستعدون لتنازالت مؤلمة: أولمرت .1

رئيس الوزراء ايهود اولمرت أمس  توقع: علي حيدر مراسلها عن 23/3/2007اللبنانية األخبار  قالت
 في المبادرة العربية تتعلق ببند "تغييرات ملموسة"خالل خطاب له في مؤتمر لحركة الكيبوتسات، اجراء 

أولئك كنت من "وقال اولمرت  .حق عودة الالجئين الفلسطينيين، خالل قمة الرياض نهاية الشهر الجاري
الذين قالوا إن المبادرة السعودية جديرة باالهتمام وتتضمن أجزاء كثيرة أنا على استعداد لقبولها ويمكنها 

لكنه عاد وشدد على أن إسرائيل  ."أن تكون أساساً الستمرار االتصاالت بيننا وبين جهات عربية معتدلة
ند المتعلق بحق العودة لالجئين الفلسطينيين والذي ال يمكنها قبول المبادرة العربية بكاملها، مشيراً إلى الب

 .تطالب إسرائيل بتعديله خالل القمة العربية، وحصر المطالبة بعودتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية
لن تهدر أية فرصة للتحدث مع أعدائنا ومستعدة لتنازالت ) اإلسرائيلية(هذه الحكومة "وقال أولمرت إن 

ال "لكنه استدرك قائالً إنه . " أجل تشجيع محادثات كهذه والتقدم في هذه العمليةكبيرة وصعبة ومؤلمة من
وفي ما يتعلق باستعادة الجنود االسرى، قال أولمرت إن  ."مالئكة في الطرف اآلخر ويتوجب تذكّر هذا

ماالت وكلما تكلمنا في هذا الموضوع أقل، تكون هناك احت"هذه عملية طويلة ومعقدة ويتوجب الحذر فيها 
  ."أكبر لنجاحها

 اسوشييتد برس عن ثالثة دبلوماسيين عرب من عواصم عربيـة           هنقلتما   23/3/2007 السفير   وذكرت
مختلفة ان واشنطن تمارس ضغوطا الجراء تغييرات على المبادرة العربية بهدف جعلها منـسجمة مـع                

واوضـح  . بلوماسية مختلفةواضاف هؤالء ان االفكار االميركية طرحت عبر قنوات د   . "خريطة الطريق "
الدبلوماسيون العرب ان اسرائيل تسوق فكرة ضرورة التعاطي مع مسألة الالجئين الفلسطينيين، في اطار              

واشارت الوكالة  . اقليمي اوسع يشمل الجئين من دول اخرى في المنطقة، كالعراق ودارفور في السودان            
لمبادرة، يتوقع ان يتبنى القادة العرب خالل القمـة         الى انه برغم الموقف العربي العلني الرافض لتعديل ا        

موقفا أكثر ليونة، الفتة الى فكرة ان يدلي عدد من القادة العرب بتصريحات تبدد المخاوف االسـرائيلية                 
ونقلت الوكالة عن رئيس مكتب االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، هشام يوسف،             . حول المبادرة 

لكن االستسالم لمطالب أحادية    ...  عن اعادة خمسة ماليين فلسطيني الى اسرائيل       ال احد يتحدث  "قوله ان   
  ."سيكون خطأ استراتيجيا

 ما يتعلق   أنه: وكاالتال و برهوم جرايسي عن  رام اهللا   ولناصرة  من ا  23/3/2007 الغد األردنية    وأضافت
، الـذي يـدعي ان      "سـاد المو"بالجانب السوري، فقد تبنى أولمرت موقف جهاز االستخبارات الخارجية          

سورية ليست راغبة بالسالم، ورفض موقف جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية الـذي يؤكـد ان               
إننا نفرح بإبرام سالم مع سورية، ولكن ليس مع من يتحدث عن            "سورية جادة بالسالم، وقال في خطابه،       

ليين، ويعطي دعما لحماس، لمواصلة     السالم، وفي نفس الوقت يهرب األسلحة إلى لبنان لضرب اإلسرائي         
  ".اختطاف اإلسرائيليين، إننا نرغب بالتفاوض مع سورية ونأمل أن تنضج الظروف لذلك
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  حماس وفتح تتفقان بحضور وزير الداخلية على إنهاء التوتر .2
 اتفقت حركتا فتح    :عالء المشهراوي ،  غزةنقالً عن مراسلها في      23/3/2007القدس الفلسطينية   نشرت  

ماس الليلة الماضية خالل االجتماع الذي عقد في منزل هاني القواسمي وزير الداخلية على إنهاء حالة                وح
التوتر السائدة في قطاع غزة وتطويق األحداث المؤسفة وسحب المسلحين من الشوارع وازالة الحـواجز               

وء التي كانت سائده فيما     والمظاهر المسلحه وكل ما من شأنه اثارة االوضاع تمهيدا للعودة الى حالة الهد            
وسادت اجواء ايجابيه في االجتماع الذي حضره عن حركة فتح في توفيق ابو خوصه، باإلضـافة                 .قبل

واتفق  .اسامه المزيني وخليل نوفل وايمن طه     .إلى عبد الحكيم عوض وماهر مقداد وعن حركة حماس د         
ه ووقف اية انعكاسات قد تنجر علـى        خالل االجتماع على ضرورة توفير االجواء للحفاظ على اتفاق مك         

الموقف والمشاركه الفلسطينية في لقاء القمة العربية المرتقب في الرياض كما اتفق على االفـراج عـن                 
كافة المختطفين وقد جرى بالفعل االفراج عن سبعة من عناصر القوة التنفيذيـة المختطفـين فـي حـي      

 جمعية اجيال لالبداع والتطوير بغزة احد كـوادر         الشجاعية وعن اكرم صالح الحايك رئيس مجلس ادارة       
  .فتح بحي التفاح

قال عبد الحكيم في تصريحات له إن حركتي فتح وحماس          : غزةمن   23/3/2007 قدس برس وأضافت  
اتفقتا خالل اللقاء على سحب المسلحين من عناصر القوة التنفيذية وكتائب القسام ومن حركة فـتح مـن                  

وأضـاف   .ضع منطقة الشمال على سلم األولويات باعتبارها منطقة ساخنة        مناطق شمال قطاع غزة، وو    
، مؤكدا أنه تم االتفاق أيضا على البـدء بـاإلفراج           "هناك عدد من الخطوات سيتم اإلعالن عنها فيما بعد        "

  ".عن كافة المختطفين من الطرفين، والعمل على إعادة التهدئة إلى الساحة الفلسطينية
قال معاون لرئيس الوزراء    :  نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      23/3/2007رويترز  وجاء في   

وفي مقابلة مع رويترز وصف اسـماعيل هنيـة انـدالع     .اسماعيل هنية انه في خطوة إلخماد التوترات 
وقـال   .وقال معاون هنية ان رئيس الوزراء تحدث مع عباس هاتفيا بشأن العنـف             .العنف بأنه مؤسف  

للعمل بشكل مكثف النهـاء     "ة بعث بوزير الداخلية الجديد للقاء قادة حماس وفتح في غزة            المعاون ان هني  
  ."االشتباكات على الفور

 استـشهد الليلـة، طفـل       : حكمت يوسف  ،غزةنقالً عن مراسلها في      23/3/2007وكالة سما   وأوردت  
اس في مشروع بيت    وأصيب مواطن وسيدتان بجروح، جراء في االشتباكات الدائرة بين انصار فتح وحم           

وذكرت مصادر امنية أن الطفل استشهد واصيب اربعـة فلـسطينيين خـالل              .الهيا، شمال قطاع غزة   
وقال شـهود عيـان ان عـشرات المـسلحين           ".مهاجمة منزل القيادي في حركة فتح جمال أبو الجديان        

افـة ارجـاء   ينتشرون في شوارع مشروع بيت الهيا وان اصوات اطالق النار والقذائف تـسمع فـي ك    
 .المنطقة

من المؤسف حقا أن نرى بعض      " وقال أيمن طه ممثل حماس في المكتب المشترك لحركتي فتح وحماس          
العابثين الذين ال يروق لهم حالة الوفاق في الشارع الفلسطيني، نراهم يعملون على توتير الـساحة مـن                  

التي ينتمي إليها الخاطفون ببـذل      نطالب فتح   " حمدان الصوفي، وقال  .وطالب طه بإطالق سراح د     ".جديد
 ".كل جهد من أجل إطالق سراح الصوفي

 أن أفراد من عائلة سرور قـاموا بحـرق          )الخميس(وفي تطور الحق قالت مصادر فلسطينية مساء اليوم       
وقامت مجموعات اخرى بإحراق محل لألثـاث يعـود للمـواطن            ".منزل آل المنيراو انتقاما لمقتل ابنهم     

وقال شهود عيان أنـه يوجـد        ". ألف دوالر  80قدرت المصادر خسائر المحل بحوالي      عدنان المدهون و  
صالة لألفراح فوق محل األثاث الذي يعود إلى المواطن المدهون في منطقة الفالوجا شمال غـزة فيمـا                  
اكدت مصادر من فتح ان عناصر من حماس أقدمت على اختطاف المدهون مالك المحـالت المحروقـة                 

 . مجهولةونقله إلى جهة
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حماس اتهمـت    أن    محمد الصواف  ،غزةنقالً عن مراسله في      22/3/2007إسالم اون الين    وذكر موقع   
 وتكسير أبوابه والعبث     غزة عناصر محسوبة على فتح بمهاجمة مسجد الشهيد صالح شحادة، شمال قطاع          

  .بأثاثه ومحتوياته
  

  شاليط لإلفراج عن  وشيكاًعباس يتوقع اتفاقاً .3
الرئيس الفلسطيني في مقابلـة     قال  : فرح سمير ،  القدسنقالً عن مراسلتها في      23/3/2007عكاظ  نشرت  

اتفقنا مؤخرا على إطار عمل مع أولمرت لحل مـشكلة          "أجرتها معه القناة األولى بالتليفزيون اإلسرائيلي       
ريبا، أعتقد  آمل أن يتم اإلفراج عنه ق     "وأضاف   ".شليط باالتفاق مع المصريين وتجري هذه العملية بسرعة       
ورفضت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية التعليـق       ".أنه أصبح مقبوالً اآلن والجميع يعملون في هذا االتجاه        

  . على تصريحات عباس
 وصف أسـامة    : نضال المغربي  ،غزةونقالً عن مراسلها في     القدس  من   23/3/2007رويترز  وأضافت  

وقال لرويترز انه رغـم      .الدقة التي تحدث عنها   المزيني القيادي بحماس تصريحات عباس بأنها ليست ب       
. وجود تحرك بخصوص هذه القضية اال أنه ال يمكنه القول بعد أن االمور وصلت الى المرحلة النهائيـة                 

  .واضاف أنه ال تزال هناك أمور ينبغي االتفاق عليها
فـة االطـراف المعنيـة      تجري مع كا  " مناقشة جادة "وقال عباس للقناة االولى بالتلفزيون االسرائيلي ان        

  .وتشمل الخاطفين
  

 االعتراض على تعييني مستشارا لالمن القومي سيبث فيها القانون: دحالن .4
، أن مجلس األمن القومي الذي سيجري تشكيله في األيام القادمة قد تم أكد النائب محمد دحالن :غزة

لوزراء إسماعيل هنية، الذي التوافق عليه في حوارات مكة المكرمة، وأنه قد جاء كمطلب من رئيس ا
ضمنه في برنامج حكومته، وان التشكيل المفترض سيضم إلى جانب الرئيس، كالً من رئيس الوزراء 

وبين دحالن أن أية اعتراضات  .ووزراء الداخلية والخارجية والمالية، إضافة إلى قادة أفرع األمن الثالثة
ن جهات االختصاص ورجال القانون، وأنه سيلتزم على توليه منصب مستشار األمن القومي سيبث فيها م

أن " :وأضاف دحالن .بنص القانون في هذا المجال، ألن الجميع تحت القانون وليس ألحد أن يتجاوزه
الحصار سيفك تدريجياً، حيث ستبدأ دول بتقديم مساعداتها للشعب الفلسطيني فيما لن تكون الواليات 

 وهنا يبدأ دور القيادة السياسية ،دتنا، ويتبقى الحصار اإلسرائيليالمتحدة حادة تجاه من يرغب في مساع
 ."ممثلة في شخص الرئيس أبو مازن والمطلوب من حماس وكافة القوى الفلسطينية أن تسانده في ذلك

، وأن إسرائيل في مأزق حقيقي، وأن هناك تيارات ن يسيرون اآلن في االتجاه الصحيحالفلسطينيي" :وقال
، "اح فلسطيني وعربي بكل المقاييسة تقبل بالمبادرة العربية أساساً للمفاوضات، وهو نجشعبية متنامي

مشيراً إلى أنه وإذا بقيت إسرائيل على تعنتها في مسألة الحصار، فإن كل قوى المجتمع الفلسطيني يجب 
ر تحدق أن تتكاتف لمواجهة آثار الحصار وبحث سبل كسره، وتأمين المجتمع الفلسطيني من أية مخاط

 .بوحدته الداخلية وأمنه واستقراره
  23/3/2007وكالة سما 

  
   المبادرة العربيةىرفض ادخال اي تعديالت علت القيادة الفلسطينية :ةالخارجية الفلسطيني .5

بو عمرو ان القيادة الفلسطينية ستطالب القمة العربية بعـدم          أزياد  الفلسطيني  كد وزير الخارجية     أ :القدس
 "العربية وبالسعي لتحقيق اعتراف دولي في حكومة الوحدة الوطنية، وقال ابو عمرو ان              تعديل المبادرة   

 ".الموقف الفلسطيني هو ان تبقى المبادرة على ما هي عليه واال يجري فتحها
  23/3/2007القبس الكويتية 
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  قمة الرياض لن تحدث أي تعديل على المبادرة العربية: البرغوثيمصطفى  .6

 قال وزير االعالم الفلسطيني إن القمة العربية في الرياض لن تقوم بإحـداث أي               :مي صالح النعا  - غزة
وطالب القادة العرب بتحديد آليات لرفـع الحـصار عـن الـشعب             . تغيير على مبادرة السالم السعودية    

الفلسطيني خالل قمتهم في الرياض، واتخاذ قرار صريح وواضح يقضي بتسهيل التحويالت البنكية مـن               
وفي تصريحات للشرق االوسط، تعقيباً على مطالبة اولمـرت للقـادة العـرب             . ج لمناطق السلطة  الخار

بالتنازل عن حق العودة لالجئين خالل قمة الرياض، قال مصطفى البرغـوثي إن رهانـات أولمـرت                  
، مشدداً على أن الرئاسة والحكومة والفصائل مجمعة على ضرورة عدم ادخال أي تغيير              "رهانات فارغة "

وقال إن الحكومة الفلسطينية تصر على تطبيق جميـع قـرارات الـشرعية             . على بنود المبادرة العربية   
 الذي ينص على حق الالجئين فـي العـودة الـى            194الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سيما قرار       

مـن الـشعب    اقتطاع التنازل إثـر التنـازل       "وأضاف أن اسرائيل تريد من خالل هذه المواقف         . ديارهم
، متهماً الحكومـة االسـرائيلية بمحاولـة جـر الـسلطة            "الفلسطيني دون أن تقدم أي مرونة في مواقفها       
وأكد أن هناك اجماعا فلسطينيا على رفض فكـرة الدولـة           . الفلسطينية للموافقة على فكرة الدولة المؤقتة     

  . المؤقتة، أو تقديم أي تنازل في قضيتي القدس والالجئين
   23/3/2007سط الشرق األو

  
  هميةأ استراتيجية وات العربيةكثر المبادرأ هي سعودية المبادرة ال:عريقات .7

 الى االنضمام الى الرئيس الفلـسطيني       رئيس الوزراء االسرائيلي  دعا صائب عريقات    : الوكاالتالسفير،  
درة االكثـر   اعتقد ان المبادرة العربيـة الـسعودية هـي المبـا          "وقال  ". اطالق عملية سالم حقيقية   "في  

آمل ان يقبل االسرائيليون هـذه      "، مضيفا   "1948استراتيجية واهمية التي اطلقها العالم العربي منذ العام         
  ". الدعوة ليكونوا شركاءنا في السالم

  23/3/2007السفير 
  

 دعم روسيا للحكومة ودورها في العمل على رفع الحصارهنية يثمن  .8
ة أمس دعم روسيا للحكومة ودورها فـي العمـل علـى رفـع              ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني هني    : غزة

الحصار عن الشعب الفلسطيني، جاء ذلك إثر لقاء هنية مع السفير الروسي الذي قدم التهاني لهنية علـى                  
تشكيل حكومة الوحدة، وسلمه رسالة من وزير الخارجية الروسي الفروف مجدداً دعم بـالده للحكومـة                

موقف روسيا تجاه حكومة الوحدة الوطنيـة يتمثـل فـي           "سفير الروسي ان    من جانبه قال ال    .الفلسطينية
  ".الدعوة إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

  23/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  هي حكومة ضرورة، وتحمل بذور فنائها من داخلها،حكومة الوحدة: خريشة .9
حسن خريـشة، فـي     .ريعي الفلسطيني د  رأى النائب الثاني لرئيس المجلس التش     :  سامي سعيد  - رام اهللا 

حكومة ضرورة وليـست حكومـة قناعـات،        "مقابلة مع األخبار أمس، أن حكومة الوحدة الوطنية، هي          
البيان الوزاري لحكومة الوحدة يحمل الكثير من التناقض،        "وأوضح، أن    ".وتحمل بذور فنائها من داخلها    

الت، وأنه بسبب وجود الفصائل كافة فـي الحكومـة          وأن برنامج الحكومة لم يِجب عن الكثير من التساؤ        
أنا شخصياً آمـل أن     "وعن تصوره لمستقبل حكومة الوحدة، قال        ".فإن ملفات كثيرة ستغلق بتوافق وطني     

ولكن كل  . تنجح الحكومة في أداء المهمات المرجوة منها، وأهمها إنهاء االقتتال الداخلي وكسر الحصار            
ومة حكومة ضرورة وليست حكومة قناعات، وكأن كل طرف أراد توجيه           الشواهد تدل على أن هذه الحك     
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رسالة من خاللها، فالرئيس أرسل رسالة إلى الرباعية والحكومة أرادت أن توجه رسالة إلى الداخل، إال                
حكومة الوحدة لن تُعمر طويالً ألن برنامجها يحمل تناقضاً كبيـراً، إذ ال             "ورأى أن    ".أنها فشلت في ذلك   

والمؤشـر  "وأضاف  ". ن يتحول رموز الصراع الذي دار في الساحة الفلسطينية إلى رموز الوحدة           يعقل إ 
الثاني على قصر عمر هذه الحكومة، أن بذور االنشقاق والفناء موجودة داخلها، أولها كانت عندما عـين                 

ياسية فلسطينية  ، مشيراً إلى أن كل قوة س      "محمد دحالن في المجلس الوطني، والذي يتعارض مع القانون        
فالرئيس عباس تحدث عن نبذ العنف، في حين تحدث هنية          "مشاركة في الحكومة لها برنامجها السياسي،       

وقال خريشة إنه حجب الثقة عـن        ".عن المقاومة، وهذا مدخل آخر وكبير للتناقض داخل الحكومة نفسها         
 ملف اإلصـالح، وقـد عـرف        برنامجها يتحدث عن اإلصالح، ونحن قبل سنوات فتحنا       "الحكومة ألن   

: وتابع". باإلصالح األميركي واألوروبي، واليوم نحن نعيد صياغة هذا اإلصالح القديم ولكن بزي جديد            
الجانب الثاني، أن المجلس التشريعي سيفقد دوره الرقابي، فكل األنظمة السياسية في السلطة وال يوجـد                "

ية، فمن سيراقبها من خالل التشريعي؟ وهناك ملفـات         معارضة، وإذا كانت هذه القوى في السلطة التنفيذ       
وعن التهدئة   ".كثيرة وعدنا الشعب الفلسطيني أن نفتحها ستغلق بتوافق وطني، ولن تكون هناك معارضة            

. لألسف الشديد، كان هناك تناقض فـي البيـان الـوزاري          "التي طرحها البيان الوزاري الحكومي، قال       
 وبرنامجه الذي انتخب عليه هو حماية المقاومة والمقـاومين، واآلن           فرئيس الوزراء تحدث عن مقاومة،    

يتحدث عن تهدئة فلسطينية من طرف واحد، ولكن من يتحدث عن تهدئة مع اإلسرائيليين األولى بـه أن                  
وعلّق خريشة على القرار األميركـي بحـصر التعامـل مـع بعـض               ".يعمل على إيجاد تهدئة داخلية    

الخطورة في ذلك أن بعض الشخصيات التـي فرضـت علـى هـذه              "الً إن   الشخصيات في الحكومة قائ   
، وبالتالي سيتم التعاطي    )حماس وفتح (الحكومة أصبحت أهم من القوى األساسية على الساحة الفلسطينية          

، وإمـا علـى التيـار    "n g o"معها فقط، وهي شخصيات محسوبة إما على المنظمات غير الحكوميـة  
 ".في هذه الحكومة قالئل، وأقصد هنا االنتماء الفلسطينيفالفلسطينيون . األميركي

  23/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  تيسير خالد يبلغ قادة فصائل فلسطينية تأجيل اجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني .10
ـ               :القدس ة أعربت شخصيات سياسية فلسطينية قيادية عن قلقها من التأخير في إنجاز خطوة اجتماع اللجن

، إدخال إصالحات على منظمـة التحريـر      الوطنية العليا للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة بغرض         
واعتبرت أن ذلك قد يعيق تنفيذ اتفاق مكة المكرمة الذي تم التوقيع عليـه برعايـة المملكـة العربيـة                    

من تيسير خالد   وكشفت مصادر سياسية فلسطينية مطلعة تحدثت لقدس برس عن تلقيها رسالة             .السعودية
منسق لجنة الحوار الوطني وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، يعرب فيها عن اعتـذاره عـن                 

  :التأخر في البدء في خطوات إصالح المنظمة، وأرجع ذلك إلى سببين اثنين
فـي  األول يتعلق بانشغاالت أحمد قريع رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، الموجـود      .1

  .مهمات في الخارج
الثاني، إجراء مزيد من المشاورات حول الشخصيات التي ستشارك في الحوار الوطني، حيث ذكر               .2

  .تيسير خالد، أنه تلقى شكاوى عديدة تطالبه بعدم إخضاع المشاركين للمحاصصة السياسية
ات عملية هدفها توفير    هو مرتبط بترتيب  : "، أن التأخير غير مقصود على اإلطالق، وقال       تيسير خالد وأكد  

وتشير المصادر إلى أن مرد الخشية من المضي قدما في الـدعوة إلـى               ".فرص النجاح الجتماع دمشق   
اجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني، هو الخوف من أن تتمكن حماس من السيطرة على المنظمة                

ماس على منظمة التحريـر تعنـي       وأشارت المصادر إلى أن سيطرة ح     . بعد أن سيطرت على التشريعي    
  . اإلسرائيلية بشكل أبرز-عمليا تغييرا شامال في طبيعة الحياة السياسية، وفي مشاريع السالم الفلسطينية 

  23/3/2007 قدس برس
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  نواب وفعاليات يوصون بضرورة ادخال تعديالت على قانون األسرى والمحررين .11

ية ونقابية وقانونية باجراء تعـديالت علـى قـانون    أوصى نواب وفعاليات سياس  :كتب حسن عبد الجواد   
، وذلك خالل ورشة عمل نظمها نـادي االسـير، والهيئـة            2004 لسنة   )19(االسرى والمحررين رقم    

واقترح النائب عيـسى قراقـع مقـرر لجنـة           .المستقلة لحقوق المواطن في قاعة الفينيق بمخيم الدهيشة       
نها اضافة فئة المبعدين الى الخارج والى قطاع غزة الـى           االسرى في التشريعي جملة من التعديالت وم      

وتخصص مـادة لتعريـف المبعـد       " قانون االسرى والمحررين والمبعدين   "القانون بحيث يصبح القانون     
واكد في اطار تعديالته المقترحة على ضرورة تشكيل         .وادراج حقوقه االقتصادية واالجتماعية والسياسية    

قوق المعتقلين محلياً ودولياً، والزام المؤسسات الحكومية بتوظيف نسبة معينـة           هيئة قانونية للدفاع عن ح    
يتم تحديدها من االسرى واالسيرات المحررين وفقاً لمعايير تأخذ بعين االعتبار، السنوات التي امـضاها               

اسياً وقدم اضافات على القانون اهمها السماح لالسرى باالنتساب در         .االسير في السجن وتحصيله العلمي    
للجامعات والمعاهد وتدريس تاريخ الحركة االسيرة ومناهج التعليم فـي الجامعـات، وأن تتكفـل وزارة                
االسرى وعبر وزارة الثقافة بطباعة انتاج االسرى الفلسطينيين وتقديم معاش بطالة لالسرى واالسـيرات             

  .المحررين لحين توظيفهم حسب المدة التي قضوها في السجن
 32/3/2007نية األيام الفلسطي

  
 الرئيس تكفل ببناء اول كلية في جامعة فلسطين التقنية: الشاعر .12

 قال ناصر الدين الشاعر، وزير التربية والتعليم، ان الرئيس عباس تكفل بدفع تكاليف بناء اول                :طولكرم
ـ       .بطولكرم" كلية خضوري سابقا  "كلية في جامعة فلسطين التقنية       ا ان  واشار الشاعر في حديث لوكالة مع

 اضافة الى عميد الجامعة معتـصم بعبـاع،         ،قرار الرئيس جاء خالل اجتماعه بوفد من محافطة طولكرم        
ومنسق المجلس التأسيسي للجامعة صابر العارف، وهيئتها التأسيسة وعدد من اصدقائها، بحضور وزير             

 .عبد الـرحمن زيـدان   النائبالتربية والتعليم الشاعر، والنائب الثاني لرئيس التشريعي، حسن خريشة، و    
 .وة تحويل خضوري الى جامعة، وان اللقاء كان ناجحا ومثمراطواضاف الشاعر ان الرئيس بارك خ

  22/3/2007وكالة معا 
  

  نسعى الى تخفيف اإلجراءات األمنية :زكي لوفد من مخيم الباردعباس  .13
البارد في الشمال ضم عددا     استقبل ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، وفدا شعبيا من مخيم نهر              

وأوضح بيان لممثلية منظمة التحرير، ان الوفد وضع زكي          .من الفاعليات والشخصيات الدينية والشعبية    
وأكد الوفـد تـدهور      .في صورة االوضاع التي يمر بها مخيم نهر البارد والمعاناة التي يعيشها االهالي            

الحصار المفروضة حوله منذ اكثر من عشرة ايام، ما         الى المخيم وحالة    " فتح االسالم "الوضع بعد دخول    
المشاكل الروتينيـة   "كذلك طرح الوفد     .ادى الى توقف االعمال وتدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي       

  ".التي يعانيها الالجئون في المخيم من خدمات االنروا والبطالة وسوء االوضاع االمنية
فتح "تحرير بأوضاع المخيم والدعوة للوصول الى حل لظاهرة         من جهته، أكد زكي اهتمام قيادة منظمة ال       

من دون اقتتال اهلي فلسطيني، موضحا ان اتصاالت عاجلة اجرتها الممثليـة مـع الـسلطات                " االسالم
ـ           تطوير الخدمات الطبية في    "اللبنانية ستؤدي الى تخفيف االجراءات االمنية المتخذة حول المخيم، واعدا ب

  .النروا لتحسين خدماتهاالمخيم والعمل مع ا
  23/3/2007المستقبل 
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  حماس تدعو اإلدارة األمريكية للكف عن التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي .14
 الكف عن التـدخل فـي الـشأن         ىلإدعت حركة حماس اإلدارة األمريكية أمس        :أشرف الهور  -غزة  

ية األمريكية المطالبة بتوحيد األجهزة      دعوة كوندوليزا رايس وزيرة الخارج     ى عل  رداً ،الداخلي الفلسطيني 
 لـسان   ىواعتبرت الحركة عل   .األمنية تحت إمرة محمد دحالن مستشار الرئيس الفلسطيني لألمن القومي         

أحد ناطقيها اإلعالميين في بيان صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه أن تلك الدعوات محاولة واضحة                
 إرباك  ىلإ ى أد ...ن اتفاق مكة  أوقال الناطق    .رها من جديد  لشق الصف الفلسطيني وشحن األجواء وتوتي     

 مما جعل اإلدارة األمريكية تحاول الولـوج        ،الحسابات األمريكية في طريقة التعامل مع الملف الفلسطيني       
 الصف الفلسطيني من خالل التدخل في بعض جزئيات الملف األمني بصفته األكثـر حـساسية فـي         ىلإ

ـ    ىلإوأشار المتحدث   . ل إحداث شروخ داخلية   الواقع الفلسطيني من اج     ضـرورة  ى أن اتفاق مكة أكد عل
  .إعادة ترتيب الملف األمني بالتوافق مع جميع األطراف

  23/3/2007 القدس العربي
  

  حماس تستهجن قرار إسرائيل مقاطعة أي مسؤول أوروبي يلتقي ممثلي الحركة .15
لية القاضي بمقاطعة أي مسؤول أوروبي يلتقي       استهجنت حماس قرار الحكومة اإلسرائي    :  وكاالت -غزة  

بوزراء أو ممثلين عن الحركة، في إشارة إلى موقف إسرائيل من لقاء نائب وزير الخارجية النرويجـي                 
الكيان الصهيوني  "ن  أوقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم        .برئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية    

عد أن حظيت حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية بدعم سياسي عربي        بدأ يشعر اآلن بالعزلة السياسية ب     
 إلى أن السياسة الصهيونية تتـوهم بأنهـا عزلـت           ، مشيراً "وإسالمي مساند ومن بعض الدول األوروبية     

ن أوأضـاف   . حماس كما عزلت تسع حكومات شكلتها حركة فتح وعزلت الرئيس الراحل ياسر عرفات            
  .مواقف إيجابية من حكومة الوحدة وبدأت تتعامل بجدية دولة أوروبية أبدت 27هناك 

  23/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   متورطون في قتل يحيى عياش يقودون حملة لتصفية فتح شمال غزةاويونحمس: المدهونسميح  .16
ن أ قال القيادي البارز في كتائب شهداء األقصى سميح المدهون :المجموعة الفلسطينية لإلعالم - خاص

قود الحملة ضد أبناء فتح في شمال غزة مجموعة من الحاقدين والقتلة محسوبين على حركة حماس من ي"
وارتكبوا جرائم بحق المناضلين من أبناء شعبنا وبعضهم متورط في اغتيال الشهيد القائد القسامي يحيى 

ون الخميس جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده المده ." هنا في شمال غزةعياش والناس تعرفهم جيداً
نحن " : وقال. في بيت الهيااألربعاءرامي سرور الذي قتل برصاص وقذائف الفتنة جثمان عقب تشييع 

في حركة فتح نحرص ونجسد الوحدة الوطنية وغير معنيين باستمرار حالة الفوضى واالقتتال وغيرنا 
واالعتداء على وهي جماعة حاقدة في حركة حماس تعمل العكس حيث يمارس جرائم القتل والخطف 

  ."المواطنين بشكل يومي
منذ نحو أسبوع قتلت حماس الناشط " :قال المدهونبيت الهيا األربعاء وحول تفاصيل ما جرى في 

 وبعد هذه ،بو طعيمة وتبع ذلك أحداث أدت إلى إصابة عدد من نشطاء فتح وحماسأالفتحاوي محمد 
 .حيد المنيراوي ويبعد عشرات األمتار عن منزليبو وأاألحداث اعتلت حماس منزل يعود ملكيته للمدعو 

بلغناهم أحذرنا من ذلك وقمنا باالتصال مع الجهات المعنية في لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية و
 وقلنا لهم  ان أفراد حماس يقومون بتصوير المنزل على مدار الساعة وينصبون القناصة تجاه ،باألمر

 وباألمس تفاجئنا وإذا باألعيرة النارية تطلق على .ي جدران المنزل المذكورالمنزل عبر فتحات فتحت ف
منزلي وأسفر ذلك عن استشهاد مرافقي الشهيد رامي يوسف سرور وإصابة عدد آخر بينهم اثنين بحال 
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حاول االقتراب من المنزل ي للقوة التنفيذية كان اًالخطر فردت كتائب شهداء األقصى وهاجمت تجمع
  ."ستة أشخاص منهموأصابوا 

  22/3/2007عين على فلسطين 
  

  ضع حد للفلتان األمنيوالحكومة تعلم مكان الصحفي المختطف وعليها : الشعبيةالجبهة  .17
 الجبهة الشعبية دعت حركتي حماس وفتح إلى الكف عن : أنغزة من 22/3/2007 وكالة معاً أوردت

ووجه الناطق باسم  .حاضرين الجامعيينوخطف الم, العبث في حياة المواطنين في شمال قطاع غزة
 يتطلب منه وضع حد اً كبيراًأمامه تحدي"ن أكد فيها أالجبهة في غزة رسالة إلى وزير الداخلية الجديد 

وتقديم كل المجرمين والقتلة إلى , ووقف كل مظاهر السالح المنتشرة في الشوارع, لحالة الفلتان األمني
  معاًتوشدد الناطق في بيان وصل ".نهم حسب ما جاء في اتفاق مكةورفع الغطاء التنظيمي ع, العدالة

مال الشعب الفلسطيني المعلقة آخيب تعلى ضرورة إنجاح الحكومة الجديدة حتى ال , نسخة منه الخميس
داعياً الجماعة الخاطفة إلى , كما طالب بإنهاء ملف الصحفي المختطف .على الحكومة بعد اتفاق مكة

 . حد تعبيرهىعل, ل تسئ إلى نضاالت الشعب الفلسطينياعمهذه األإطالق سراحه ألن 
المتحدث باسم :  أن فراس برسعن وكالة القاهرة من  22/3/2007عين على فلسطين ونقلت نشرة 

ن أ خاصة و، شدد على ضرورة العمل على إنهاء ملف الصحفي المختطف آالن جونستونالجبهة
  .تعلم مكان اختطافهن الحكومة أالمعلومات المتوفرة تؤكد 

  
  أكبر من حجمهفتح اإلسالم نأمل أن ال يعطى موضوع : خالد عارف .18

وفد من  ئه و ثر لقا  إ  خالد عارف   لبنان وحركة فتح في جنوب   منظمة التحرير    أمين سر فصائل     قال: صيدا
  على سؤال حول تزايد المخـاوف      اً رد  أمس، النائب بهية الحريري في مجدليون    بفصائل منظمة التحرير    
 ،نأمل أن ال يعطى هذا الموضوع أكبر مـن حجمـه          : "سالم الى مخيمات صيدا   من انتقال ظاهرة فتح اإل    

وخاصة في مخيم عين الحلوة، فهذا المخيم يسوده جو من االستقرار الكامل وال سـيما بعـد اللقـاءات                   
سـالمية،  إلالمشتركة التي عقدت ما بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحـالف والقـوى ا              

 ،جراءات التي اتخذت تضمن عدم وجود أي خرق داخل مخيم عين الحلـوة            وبتقديري هذه اللقاءات واإل   
ونستطيع أن نطمئن كافة األخوة الفلسطينيين في المخيم وفي الجوار أن الوضع المستقر الموجـود فـي                 

 ."يضاً على كافة مخيمات الشتات في لبنانأيجاباً إمخيم عين الحلوة سينعكس 
  23/3/2007المستقبل 

  
  محاصرة فتح اإلسالم لتطويق ظاهرتها: مصادر فلسطينية .19

 فيما يتعلق بقضية فتح اإلسالم فـي مخـيم نهـر    أفادت مصادر فلسطينية للسفير   : البارد - براهيمإعمر  
ن كانـت شـريكاً     إحل هذا الموضوع لم يعد حصراً بيد القوى والفصائل الفلسطينية وحدها و           "البارد أن   

اسياً فيه، فهناك أطراف أخرى دخلت على الخط وهي تستعجل حل هذا الموضوع، ولكنهـا تـدرس                 أس
ن الجهد يتركز حالياً على تطويـق       أوتابعت   ."السيناريوهات المحتملة وضرورة معالجتها بشتى الوسائل     

قي الحركة ومحاصرتها خشية تحولها إلى ظاهرة تستقطب مزيد من المؤيدين داخل المخـيم أو فـي بـا                 
األولى من خالل مواصلة الجيش اللبناني إلجراءاته األمنيـة         : مخيمات لبنان، والعمل يدور على جبهتين     

حول المخيم لمنع دخول أو خروج أي من مناصري أو أعضاء الحركة، وبالتالي تأليب الرأي العام على                 
ل الحمالت اإلعالمية التي    الحركة في ظل التردي االقتصادي الناتج عن تلك االجراءات، والثانية من خال           

  .قد تشكل حاجزاً وعائقاً أمام الحركة وتضيق من هامش تحركها
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 الرسائل وبدأت باستخدام السالح نفسه من خالل استقبالها شبه اليومي           فتح اإلسالم تلقفت قيادة   من جهتها،   
ـ               راءات االمنيـة   لوسائل إعالم محلية ودولية لشرح وجهة نظرها، في حين بدت حيلتها أمام مسألة االج

ونتائجها السلبية على الوضع االقتصادي ضعيفة مقارنة بحجم المشكلة، فهي اكتفت بدعوة أبناء المخـيم               
  .لى الصبر وعدم التململإ

  23/3/2007السفير 
  

  جعجع وسمير زكيعباس القيادة العامة تستنكر لقاء  .20
 على زيـارة ممثـل منظمـة التحريـر           علق فيه  القيادة العامة بياناً   - صدر مسؤول في الجبهة الشعبية    أ

وجـاء فـي     .الفلسطينية في لبنان عباس زكي لرئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع            
اللقاء في الشكل والمضمون ال يعبر عن الشعب الفلسطيني الذي ما زالت ذاكرته تختزن صور               "ن  أالبيان  

مثل مواقف طيف واسع من     ينه ال   إة بحقه في صبرا وشاتيال، و     قدمت عليها القوات اللبناني   أالمجازر التي   
  ".القوى السياسية الفلسطينية

  23/3/2007النهار 
  

 ليبيا لن تطرد الفلسطينيين المقيمين فيها: الناطق باسم اللجان الثورية الفلسطينية .21
 يان تلقت وكالة معاًحمد جبر في بأ نفى الناطق الرسمي باسم حركة اللجان الثورية الفلسطينية :قلقيلية

 ستطرد الفلسطينيين المقيمين  ليبيانأخبار مفادها بأعالم العربية من نسخة منه ما تناقلته بعض وسائل اإل
 تجاه القضايا القومية اكد جبر على دور ليبيأو .فشال مؤامرة التوطينلى قطاع غزة إلإراضيها أعلى 

سماها أ فشل كل المحاوالت التي  مؤكداًها،لمقيمين فيالعربية واحترامها منقطع النظيير للفلسطينيين ا
 .لى تشويه دور الجماهيرية الليبيةإعالم التي تهدف لبعض وسائل اإل" بالمفضوحة والمغرضة"

 22/3/2007وكالة معاً 
  

  حرب لبنان أفقدتنا قوة الردع أمام العرب: بيريز .22
فقدت اسرائيل القليل من قوة الـردع        كشف شمعون بيريز ان حرب لبنان أ       : برهوم جرايسي  -الناصرة  

وقال خالل التحقيق معه حول مجريات الحـرب         .العالمية، مشيرا الى انها أفقدتنا قوة الردع امام العرب        
كذلك لو كان األمـر     "واضاف،  ". إنه لو كان األمر متعلق بي، لما كانت قد شننت حربا كهذه           "على لبنان   

ألهداف لهذه الحرب، ألننا لم نبادر نحن للحرب، وألن ما جرى           متعلقا بي لما كنت أيضا وضعت قائمة با       
هو انه تمت مهاجمتنا وكان علينا أن نصد الهجوم، وهذا كل ما في األمر، فحين تعلن أن هدفك تحريـر                    

   ".، فإنك عمليا ترهن نفسك للعدو)األسرى(المخطوفين 
حضر بداية مقترحاتـه إلـى المجلـس        إن إحدى المشاكل كانت أن الجيش لم ي       "وأفاد بيريز في شهادته،     

الوزاري المقلص، وإنما عرضها بداية على وزير الدفاع عمير بيرتس، وأولمرت، ثم كانوا يحـضرون               
وحول عـدم    ".سوية إلى المجلس الوزاري المقلص، حيث لم يكن باإلمكان زحزحة أحد منهم عن موقفه             

قد امتنعت عن توجيه انتقـادات، لقـد رأيـت أن           ل"انتقاده للحرب منذ اللحظة األولى، قال بيريز للجنة،         
مهمتي دعم المسؤولين في رأس الهرم، وأن ال أكشف عن انتقاداتي للخارج، فالحرب هي أمر صـعب،                 
وأنت ال تستطيع السيطرة عليها في كل األحوال، وفيها مفاجآت صعبة للغاية، إن الحرب هـي منافـسة                  

إنني اعتقـد ان    "وتابع بيريز قائال،     ".بر هو الحرب ذاتها   على ارتكاب األخطاء، في حين أن الخطأ األك       
، وحـين   )في قطاع غزة  (الجيش اإلسرائيلي دخل إلى الحرب متعبا، ألن كان يخوض حربا ليس حربا،             

إن "وحول نتائج الحـرب قـال بيريـز،          ".كان يخوضها كان يحاول عدم وقوع كارثة، وهذا أمر متعب         
ت دائما، وليست خالقة وال منتعشة، فقدنا القليل من قوة الردع العالمية،            إسرائيل لم تعد إسرائيل التي كان     
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واآلن يعتبروننا أضعف مما كنا عليه، لقد فقدنا قوة الردع أمام العرب، وهذا ينعكس من خالل مؤشرات                 
  ".سحب الشرعية لوجود إسرائيل

ال يمكن القول أن إسـرائيل       "وعلى الرغم من هذا فإن بيريز قال إن إسرائيل لم تفشل في الحرب، وقال،             
فشلت، ألنه في نهاية المطاف فإن حزب اهللا لم يعرف كيف يفسر شن حربه علينا، وحتى ال يعرف قول                   

وقال محللون إن شهادة بيريز أمام اللجنة كما تظهر فيها انتقاد واضـح آلليـة اتخـاذ                  ".هذا ألبناء شعبه  
تقادا لقيادة الجيش اإلسرائيلي، وآلية اتخـاذ القـرار     القرار، وخاصة قرار شن الحرب، كذلك فإنه وجه ان        

  .لديه
  23/3/2007الغد األردنية 

  
 الحكومة االسرائيلية ليست لديها أي توجه سياسي: طلب الصانع .23

 الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة  الرئيس قال النائب طلب الصانع بعد لقائه: حكمت يوسف،رام اهللا
 وهي الدعم الكامل لحكومة الوحدة ،اء جاء للتأكيد على ثالثة قضايا رئيسية إن اللق،بمدينة رام اهللا

الوطنية الفلسطينية التي نرى فيها انجازا للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتجاوزاً للفتنة التي كانت 
مكن وشدد الصانع على أن قضية تشكيل حكومة الوحدة هي شأن فلسطيني داخلي ال ي. ستخدم االحتالل

إلسرائيل أن تتذرع بالخطوط السياسية لهذه الحكومة قائالً عندما كان هناك اقتتال داخلي فلسطيني 
اعتبرته شأناً داخلياً، فلماذا االتفاق الفلسطيني يصبح قضية إسرائيلية مؤكداً أن وضع الحكومة اإلسرائيلية 

 الصانع ىورأ.  إلعاقة أي أتفاق سياسيالحالي يمنعها أن تبادر إلى أي توجه سياسي لذلك تختلق الذرائع
أن الخطاب اإلسرائيلي داخل الحكومة اإلسرائيلية بشأن حكومة الوحدة بات غير منسجم فهناك من 
يتحدث عن التعاطي مع الرئيس، ووزراء من فتح وبعد ذلك سينهار هذا الموقف أذا أستمر األداء 

لية الوضع الراهن من خالل خرقها لكل قرارات وحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤو. الفلسطيني الناجح
مجلس األمن وعدم تنفيذها اتفاقات أوسلو وبنود خارطة الطريق داعياً المجتمع الدولي إلى التركيز على 

 السيما أن ،في قمة الرياض المقبلة وأشار الصانع إلى تفعيل المبادرة العربية. الخروقات اإلسرائيلية
 موضحا أن دور النواب العرب هو إيضاحها ،درة داخل المجتمع اإلسرائيليهناك جهل كبير بهذه المبا

للرأي العام اإلسرائيلي لتصبح البرنامج السياسي لحل الصراع الفلسطيني  اإلسرائيلي في ظل فشل 
 .المبادرات األخرى

  22/3/2007وكالة معا 
  

 يناء الفلسطينيالدول األوروبية ترتكب خطأ عندما تقوم بالتمييز بين الوزر: ليفني .24
 وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بان الدول  بهصرحت ما 22/3/2007وكالة فلسطين برس  نقلت

األوروبية ترتكب خطأ عندما تقوم بالتمييز بين الوزراء الحمساويين وغير الحمساويين في الحكومة 
 واصفة إياه بالرئيس ودعت ليفني مع ذلك إلى مواصلة االتصاالت مع الرئيس محمود عباس .الفلسطينية

ورأت ليفني في حديث لإلذاعة  .الفلسطيني ألنه يعبر عن مواقف معتدلة في الجمهور الفلسطيني
االسرائيلية، اليوم أن الرئيس عباس مغلول اليدين ألنه قد التزم بطرح االتفاقيات التي توصل إليها مع 

وأكدت ليفني أن إسرائيل تتوقع أن يؤدي  .إسرائيل في استفتاء شعبي يشارك فيه أيضا فلسطينيو الشتات
الرئيس عباس إلى اإلفراج عن الجندي المخطوف غلعاد شاليت وفقا لما وعد به للعديد من زعماء دول 

وأعربت ليفني عن معارضتها لإلفراج عن مروان البرغوثي مشيرة إلى أن بوادر حسن نية من  .العالم
ي عالقاتها مع أيهود اولمرت بعالقات موضوعية كما يجب ووصفت ليفن .هذا النوع أثبتت عدم نجاعتها

  .أن تكون العالقات بين رئيس وزراء ووزير خارجيته
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أن إسرائيل ستقاطع مسؤولين دوليين يلتقون مع  ليفني أوضحت  أن22/3/2007 48عربوأورد موقع 
أن وجنة الرباعية، إسرائيل راضية من قرار الل: "وقالت قبل لقائها بالوزير البلجيكي، وزراء حماس

  ".راف بهاتإسرائيل تنظر إلى الحكومة الفلسطينية كوحدة واحدة وتعترض على أي اع
  

  غالبية اإلسرائيليين يؤيدون اتصاالت مع الحكومة الفلسطينية .25
 نشر أمس، بان غالبية االسرائيليين يرغبون في ان تجري حكومتهم           ،افاد استطالع للرأي  : القدس المحتلة 
في رأيك، هل علـى الحكومـة االسـرائيلية         : وردا على سؤال  . حكومة الوحدة الفلسطينية  اتصاالت مع   

 في المائـة يرفـضون      36بنعم مقابل   % 52اجراء اتصاالت دائمة مع حكومة الوحدة الفلسطينية؟ اجاب         
 وتناقض هذه النتائج قرار حكومة ايهود اولمرت، التي اقرت         .عن االدالء برأيهم  % 12ذلك، بينما احجم    

في تصويت يوم االحد الماضي، مقاطعة جميع وزراء الحكومة الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي الـى               
   .تبني الموقف نفسه

   23/3/2007الشرق األوسط 
  

  فضيحة وزير المال اإلسرائيلي تدق مسماراً آخر في نعش حكومة اولمرت  .26
يقه هرشزون لحقيبة المـال علـى أنـه    فيما فسر مراقبون اختيار اولمرت صد     :  اسعد تلحمي  –الناصرة  

عرفان جميل لصديق قديم، طفت على السطح أمس أنباء عن ان هرشزون المغتني بعـد نهـب أمـوال                   
 منح اولمرت قبل ستة أعوام قرضاً بمئتي ألف دوالر لتمويل إحدى حمالته االنتخابية فـي                "اتحاد العمال "
ولمرت لم يِعد حتى اليوم المبلغ أو أي جزء منه إلى           ، على أن يتم تسديده على عشر دفعات، لكن أ         "ليكود"

إلنقاذ ما تبقى من    " تطالب اولمرت بتنحية هرشزون من منصبه        "كديما"وارتفعت أصوات في     .هرشزون
، لكن رئيس الحكومة تذرع أمس بموقف المستشار القضائي للحكومة مينـي مـزوز              "كرامة هذا الحزب  

وقالت أوساط قريبة من المستشار إنه سينظر قريبا فـي          . منصبهالذي لم يطلب من وزير المال مغادرة        
وفي كل األحوال، فإن الفضيحة الجديدة       .إمكان تبليغ الوزير بتعليق مهماته أو بالخروج في إجازة قسرية         

 الذين يتوقعون أن يتم دق      "نعش الحكومة الحالية  "قد تشكل مسماراً آخر في ما يصفه مراقبون إسرائيليون          
األخير فيه بعد شهر حين تعلن لجنة التحقيق الحكومية في إخفاقات الحرب على لبنان تقريرهـا                المسمار  

  .المرحلي واستنتاجاتها الشخصية المتعلقة بأداء اولمرت تحديدا خالل الحرب
  23/3/2007الحياة 

  
  في اسرائيل" األبارتهايد"بركة حذر من تصاعد موجة محمد  .27

حذر النائب في الكنيست، محمد بركة من خطـورة تـصاعد اجـواء              :  د ب أ   - امال شحادة    -الناصرة  
االبرتهايد  في اسرائيل وقال ان هذه السياسة المتفشية في مختلف مؤسسات الدولة العبرية وصلت الـى                 

وفي . درجة اليذكر العالم المعاصر مثيال لها حتى في اشد األنظمة عنصرية، التي عرفها التاريخ الحديث              
الكنيست قال بركة إن أجواء األبرتهايد لم تعد تقتصر على جدار الفصل العنصري فـي               كلمته في جلسة    

الضفة الغربية، وال على حصار قطاع غزة، وال على شق شوارع للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين فـي                
الضفة الغربية، وال في السياسة العنصرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، بل وصلت في السنوات األخيرة               

وقال بركـة،    .إلى درجة التدخل في أدق التفاصيل اإلنسانية في حياة اإلنسان الفلسطيني، في حياة عائلته             
إن هذا القانون الذي يطرح من حين آلخر لهدف التمديد، يزداد عنصرية وتطرفا كما نشهد فـي الـنص                 

 الجوالن المحتلـة،    الحالي، الذي يعطي وزير الداخلية في تحديد حصة سنوية للزواج بين سوريي هضبة            
وبين أبناء الوطن سورية، واشار بركة الى إن الحكومة والمعارضة اليمينية، يتوحدون خلف هذا القانون،               
بذريعة الحاجة االمنية علما انهم يدركون تماما ان هذه حجة ممجوجة وذريعة واهية ال اقل عنصرية من                 



  

  

 
 

  

            16 ص                                      669:                                 العدد23/3/2007 الخميس: التاريخ

ة التي تقودها وتشنها حكومـات إسـرائيل علـى          القانون نفسه، وبانها تندرج في اطار الحرب الدمغرافي       
  .الشعب الفلسطيني، وحتى أن المستهدف األول من هذا القانون هم الفلسطينيون في إسرائيل

  23/3/2007الرأي األردنية 
 

  قانون لم الشمل ديمغرافي وخطر على الديمقراطية:  حنينوفعضو الكنيست د .28
الخطر االستراتيجي على أمن الدولة " العامة بالـ وصف دوف حنين، عضو الكنيست، قانون المواطنة

حنين االدعاء . ورفض د ".وقال إنه قانون الدفاع عن الديموغرافية وليس عن الديمقراطية، "والديمقراطية
هذا القانون يولّد المأساة ومعها الغضب والحقد "وكأن اقتراح القانون سيضمن األمن السرائيل بقوله 

 ضربا ألبسط حقوق االنسان، ومنها اختيار شريك الحياة واقامة العائلة وأضاف ويشكل." وتهديد األمن
وهذا حق طبيعي وأساسي جدا الى درجة أنني أشعر بالخجل بمناقشته من على منصة الكنيست في العام "

هذا القانون يعد سابقة، فخلف صياغة القانون المنمقة، أخفيت عائالت كاملة، أخفي "وأضاف  ".2007
حنين من خطورة العقوبات . يعانون من مأساة حقيقية، االالف الطلبات لم الشمل عالقة، وحذر دبشر 

الجماعية قائال بأن القانون يجب أن يتعامل مع أي شخص قد يخالف القانون بالمستوى الشخصي وتجاهه 
 .فقط وليس تجاه شعب كامل

  22/3/2007وكالة معا 
  

  لتمييز ضد العرب تعترف باةوزيرة التعليم اإلسرائيلي .29
قالت وزيرة التربية والتعليم في إسرائيل يولي تامير إن العقبات التي يواجهها الطالب العرب لقبولهم في                

وقد جاء  ". خطيرة للغاية "كليات الطب، موجودة بالفعل وتشكل مشكلة حقيقية يجب حلها، ووصفتها بأنها            
وقال الطيبي في بيان أصدره إنه       أحمد الطيبي، ذلك خالل رد الوزيرة على استجواب شفهي قدمه النائب          

كشف قبل عدة أشهر عن طريقة القبول الجديدة في عدد من كليات الطب في إسرائيل، أدت إلى هبـوط                   
وأوضح الطيبي، أن تحديد سن القبول عشرين عاماً        ،  حاد في عدد الطالب العرب المقبولين لهذه الكليات       

ن يعتبر، تمييزاً فاضحاً ضد الطالب العرب ألنه ال يسري على           في كل من جامعتي تل أبيب وبن غوريو       
  .كل الطالب اليهود، بل إنه موجه باألساس ضد الطالب العرب

  23/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  حكومات اسرائيل هي المسؤولة عن انهيار السلطات المحلية العربية: خطيبشوقي  .30
حلية العربية، المهندس شوقي خطيب، تصريحات رفض رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات الم

وإجراءات وزارة الداخلية والتي حملت رؤساء السلطات المحلية مسؤولية االوضاع التي آلت إليه 
وقال خطيب، في معرض رده على  ...السلطات المحلية من تدهور وانهيار، السيما العربية منها

خلية بحق عدد من رؤساء السلطات المحلية، إن الحكومات االجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة الدا
اإلسرائيلية المتعاقبة، خصوصاً في السنوات االخيرة، هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة النهيار عدد 
كبير من السلطات المحلية، تحديداً العربية منها، ليس فقط جراء سياسة التمييز الفاضح في الميزانيات 

سلطات المحلية العربية ان تبقى ضعيفة وفي حالة تبعية، إنما ايضاً وبشكل قاطع جراء والتي ارادت لل
 واإلسقاطات الخطيرة على واقع وامكانيات 2003التقليصات الحكومية الحادة في الميزانيات منذ عام 

ية سعتْ السلطات المحلية العربية على وجه التحديد، دون إهتمام حكومي حتى بدا وكأن السياسة الرسم
  ؟...!من أجل إنهيار هذه السلطات

  22/3/2007 48عرب
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   غزة يضرناغزوويجب قتل الفلسطينيين صغاراً : لبيدتومي  .31
قال رئيس حزب شينوي السابق تومي لبيد في مقالة له نشرت في معاريف ان على إسـرائيل أن تقتـل                    

وأضاف لكي ال يحدث لنا مع       .هتهمالفلسطينيين وهم صغار قبل أن يكبروا وتقع إسرائيل في ورطة لمجاب          
أخذ يـزداد    :وقال في مقالة  . حركة حماس ما حدث مع حزب اهللا يجب أن نقتلهم وهم ال يزالون صغارا             

ينفخون . ضغط اليمين السياسي وضغط جهات األمن إللزامنا بغزو غزة قبل أن يصبح األمر متأخرا جدا              
يوجد احتمال العتراف حكومـة هنيـة بإسـرائيل،         التعليل هو أنه ال      .صدورهم، ويقولون سنغزوا غزة   

ووضعها حدا لإلرهاب، واحترامها االتفاقات التي تم الحصول عليها إلـى اآلن بيننـا وبـين الـسلطة                  
أنهم ال يجهـدون أنفـسهم      . كل صاروخ قسام يسقط علينا يثبت أن االنفصال قد فشل         : وتابع. الفلسطينية

تستغل حماس وقف إطالق النار الحالي للتـزود بالوسـائل          . يةحتى في التظاهر بأنهم متجهون إلى تسو      
  . القتالية ولتدريب قواتها في إيران

االستشهاديون يعدون أنفسهم مع األحزمة الناسفة، وينتظرون فقط إشارة لتنفيذ عملياتهم داخل إسـرائيل،              
نشب انتفاضـة ثالثـة،     مع عدم وجود احتمال لتسوية ومع عدم وجود أمل بالسالم، ليس من الممتنع أن ت              

بيد أن غزو غزة إيهـام، وبقيـة مـن          : وأضاف. والفلسطينيون أعظم تسلحا، وأكثر تدريبا وأبلغ تنظيما      
هل نغزوا غزة   . أسلوب الصلف والعجرفة اللذين بقيا كما يبدو رغم ما حدث للجيش اإلسرائيلي في لبنان             

 هل نغزوا غزة ونجري تفتيشا في كل        ونتحمل مسؤولية وجود مليون فلسطيني عاطل عن العمل وجائع؟        
  مصنع بحثا عن أنابيب صواريخ القسام؟ هل نقلب كل قبو في كل بيت لنجد السالح؟ 

هل نحفر تحت كل كوخ في محور صالح الدين للكشف عن األنفاق؟ لقد كنا هناك، وقد غزونا وسيطرنا                  
صحيح أنهم هم ال    . ماذا أفاد ذلك؟  . العق وبحثنا أيضا عن بقايا جثث جنودنا بالم       -وبحثنا واعتقلنا وقتلنا    

وصحيح أنهم يستخفون   . وصحيح أنهم ال نحن مسؤولون عن الوضع الحالي       . نحن يبدأون من جديد دائما    
وصحيح أن الفلسطينيين عامة، وحماس خاصة، غير معنيين بتسوية توافـق رسـميا             . بقرارات الرباعية 

 دبابة ولواء أو اثنين من قوات       50ل نُدخل مرة أخرى     ماذا نفعل؟ ه  . علي حق دولة إسرائيل في الوجود     
األمر اليقيني هـو أن غـزو غـزة    . االحتياط، آملين أن يفرضوا الهدوء؟ يصعب أن نعلم هل سيفيد هذا  

  . سيضر
   23/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  تأهيل الجيش سيستغرق وقتا طويال: رئيس االركان االسرائيلي .32

 بأن إعادة تأهيل الجيش بشكل كامل من خالل         ، اإلسرائيلي غابي أشكنازي   أقر رئيس هيئة أركان الجيش    
تطبيق دروس الحرب على لبنان سيستغرق وقتاً طويالً، وأن ثمة حاجة لعـدد كبيـر مـن التـدريبات                   

ووردت اعترافات أشكنازي في جلسة الحكومة المـصغرة         .العسكرية إلعادة الجنود إلى لياقتهم المنشودة     
 تحقيقا داخليا   30ة والسياسية أول من أمس، والتي كرست إلطالع الوزراء على تلخيصات            للشؤون األمني 

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت     .أجراها الجيش في اإلخفاقات والعيوب التي تبدت في الحرب األخيرة         
ـ                  يه في عنوانها الرئيس أمس ان الوزراء الذين ذهلوا من الصراحة التي تميز بها أشكنازي ونائبـه موش

شلونسكي ورئيس وحدة اإلرشاد داني بيطون لدى تقديمهم التقارير للوزراء، اشادوا بالقادة العـسكريين              
وأعلن اولمرت ان الحكومة تقدم كل الدعم        ،"من دون خجل باألخطاء التي وقعت     "على جرأتهم وإقرارهم    

ه للجيش بـالتركيز علـى      وقال وزير الدفاع عمير بيرتس إنه أعطى تعليمات       . للجيش لتنفيذ ِعبر الحرب   
  .مسألتي تجديد مخزون السالح وخطة التدريبات

  23/3/2007الحياة 
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  في حيفا" كارثة"كادت تسبب " حزب اهللا"صواريخ  .33
خالل الحرب سقط على معامل تكرير الـنفط        " حزب اهللا "نشر ان احد الصواريخ التي اطلقها        ب مح امس س

كمـا  " ومصادفة لم تقع كارثة كبيرة    "ة في منطقة الشمال،     في حيفا، احدى اكثر المنشآت حساسية وخطور      
وقد سقط الصاروخ داخل المجمع الصناعي الكبير الذي يحـوي كميـات            . قالت مصادر امنية اسرائيلية   

هائلة من المواد الكيميائية الخطيرة وكان يمكن ان يتسبب بكارثة على نطاق واسع وخسائر كبيـرة فـي                  
بـضعة  : "قال احد عمال االنقاذ، الذين استدعوا الى مكان سقوط الصاروخ         و .االرواح في حيفا ومحيطها   

الصاروخ سقط على بعد امتار من احـدى        "، مؤكداً ان    "امتار فقط كانت تفصل بين كارثة بيئية وال شيء        
شاهدنا الصاروخ محلقاً الـى داخـل       : "وقال احد عمال المجمع الصناعي    ". حاويات التخزين في المعمل   

واكد مـسؤولون فـي      ".ير، وهو يقترب من منشأة تحتوي على اطنان من المواد الخطيرة          مصانع التكر 
منشآت حساسة اخرى تعرضت للقصف بالصواريخ ولكن يمنع حتـى اآلن االفـصاح             "الدفاع المدني ان    
  ".عن مكانها المحدد

  23/3/2007النهار 
  

  واشنطن حذرت تل أبيب من هجمات للقاعدة .34
قال دبلوماسي أميركي رفيع يعمل في سفارة بالده في العاصمة األردنية : عامر الحنتولي من الكويت

بأن اإلرتباك واإلستعداد األمني في عموم اسرائيل خشية وقوع هجمات غير تقليدية ضد أهداف ، عمان
اسرائيلية كبرى خالل المرحلة المقبلة، ناجم عن تحذير استخباري أميركي أطلقته الواليات المتحدة 

ها في منطقة الشرق األوسط بينهم اسرائيل، وتحديدا يسود اإلعتقاد اإلستخباري للواليات المتحدة لحلفاء ل
األميركية بأن تنظيم القاعدة يخطط لشن سلسلة هجمات انتحارية وبوسائل يستخدمها ألول مرة ضد دول 

أ خاليا تنظيم معروفة بقرب سياساتها من الواليات المتحدة، مرجحة المصادر اإلستخبارية بأن تلج
القاعدة الى استخدام قنابل كيميائية إليقاع أكير قدر ممكن من الضرر المادي والبشري خالل الهجمات 

 .المرجح شنها خالل شهور الصيف المقبل
  22/3/2007موقع ايالف 

  
  لصالح بيرتس" العمل"لوائح اتهام ضد متهمين بتزوير نماذج انتساب لـ .35

نقابـة سـائقي    "كمة الصلح في تل أبيب، لوائح اتهام ضد أربعة ناشطين في            قدمت النيابة العامة، إلى مح    
في المدينة بتهمة تزييف نماذج انتساب لحزب العمل، بهدف مساعدة عمير بيرتس فـي              " سيارات األجرة 

وجاء أن المتهم األساسي في القضية هو يهودا بار أور، رئيس النقابة، حيث              .االنتخابات الداخلية للحزب  
، وقام بتفعيل باقي المتهمين، وتم تنسيب       2004على مقر الطاقم اإلنتخابي لبيرتس في نهاية العام         أشرف  

  .المئات من سائقي سيارات األجرة لحزب العمل
  22/3/2007 48عرب

  
  !!  في صفوف القاعدة في بغدادون يحارب48فلسطينييمن ين اعتقال مواطنالكشف عن  .36

 ثالثة من عتقلت القوات االمريكية مطلع االسبوع في العراق،ا: من محاسن ناصر وسامي عبد الحميد
وذكرت المصادر أن الثالثة  . هناك، بعد أن ضبطتهم يقاتلون في صفوف تنظيم القاعدة48فلسطينيي

ومن التحقيقات االولية تبين أنهم تركوا اسرائيل قبل . كانوا من الحراس الشخصيين ألبي قتادة الفلسطيني
  .هناك تجنيدهم في صفوف القاعدة، حيث تم وا الى باكستان لتعلم الشريعة االسالميةثالث سنوات وتوجه

  23/3/2007كل العرب 
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  خالفات بين البطريرك ثيوفليوس والمطران حنا  .37
المطران عطااهللا حنا قاطع اإلحتفاالت التي اقيمت في أن : القدس من 22/3/2007 وكالة معا ذكرت
مقاطعة تأتي الن ه، أوقال مصدر مقرب من. يرك ثيوفيلوس الثالث بمناسبة عيد شفيع البطرالقدس

 أية إجراءات قانونية أو قضائية إللغاء الصفقات المشبوهة التي أبرمت األخير،إحتجاجاً على عدم إتخاذ 
 كما أن. وعد بها الطائفة األرثوذكسية والحكومتين الفلسطينية واألردنية حول امالك الكنيسة، التي "سابقاً
 وسيعلن خالل األيام القادمة عن إجراءات هامة هادفة لتحسين صورة ،ا يدرس بجدية هذا الوضعحن

 والعمل بجدية على إبطال الصفقات والحفاظ على العقارات ،البطريركية وإصالح اإلعوجاجات فيها
  .واألوقاف األرثوذكسية

فيذية للمؤتمر األرثوذكسي اتهم    رئيس اللجنة التن  أن  : تل أبيب من   23/3/2007 الشرق األوسط    وأضافت
 وطنيـا   هاثيوفيلوس بقيادة خطة لسلخ البطريركية المقدسية عن األردن وفلسطين والتآمر على ما تبقى من             

 عن   أيضا في بيان لرئيس مجلس المؤسسات العربية األرثوذكسية في فلسطين، أعرب          و .وعقاريا وروحيا 
  . على ان شيئا لم يتغير بقدومه الى البطريركيةان األمور تدل، حيث القلق الشديد من ثيوفولوس

  
  محكمة إسرائيلية بقرار من د رائد صالح عن القدسابعإ .38

قررت محكمة الصلح االسرائيلية امس، ابعاد الشيخ رائد صالح، لمدة اسبوع عن القدس،             : القدس المحتلة 
قـرار فـي    الجـاء   قد  و .يوما 90 الشهر الجاري بطلب الشرطة ابعاده عن المدينة         نهايةستبت  كما أنها   

 يوما لم يكن كافيا وانه لـم يلتـزم          90اعقاب االعتقاد بأن القرار القاضي بإبعاد الشيخ عن االقصى مدة           
   . الجوز  واستمر بنشاطه االحتجاجي واالعتصامي في وادي،بشروط المحكمة

  23/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   اإلسرائيلية على باب المغاربةباعتراف اليونسكو بالسيادةيندد عكرمة صبري  .39
 باعتراف منظمة    ندد الشيخ عكرمة صبري  أن  :  من القدس المحتلة   23/3/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت

اليونسكو بالسيادة اإلسرائيلية على منطقة باب المغاربة، من خالل تقريرها الذي يدعو اسـرائيل لوقـف                
  .الحفريات
، الشيخ صبري أن  : القدس المحتلة  مراسلها من    كامل ابراهيم  عن 23/3/2007 الرأي األردنية    وأضافت

 مشيرا الـى ان     .اكد ان اسرائيل ليس لها سيادة على منطقة باب المغاربة الن مدينة القدس مدينة محتلة              
منطقة هي اوقاف اسالمية وال توجد سلطة في العالم تعتدي علـى            هذه ال جميع الممتلكات والساحات في     

سكو مـدعوة اليقـاف هـذه       يان اليون وأكد  .  سواء كانت اسالمية او مسيحية او يهودية       الممتلكات الوقفية 
، أشـار   وحول القمة العربية   .2004كانت تغض الطرف عن االنهيار الذي حصل عام         بعد أن   الحفريات  
 ني ثم جعلت من التقرير الف     ،جامعة العربية قد طالبت بان تكون مدينة القدس على سلم االولويات          إلى أن ال  

  . اساسا لنقاش ما يحصل في باب المغاربةالذي أعدته
  

  يدعو المجتمع الدولي إلى حماية األقصى من االنهيار على يد الصهاينة التميمي .40
دعا الشيخ تسير التميمي، في االجتماع الذي تعقده اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني : روما

، المجتمع الدولي إلى العمل والتدخل الفوري  في رومامم المتحدةلحقوقه غير القابلة للتصرف، التابعة لأل
من أجل وقف الحفريات الصهيونية أسفل المسجد األقصى، محذّراً من أن هذه الحفريات تهدد المسجد 

أصبح معلقاً في الهواء، مشيراً إلى أن سلطات االحتالل قامت بإزالة الطريق التاريخي ، بعد أن باالنهيار
سكو تعتبر مدينة القدس تراث عالمي مهدد من قبل يى باب المغاربة، رغم أن منظمة اليونالمؤدي إل
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 بارتكاب مذبحة حضارية في مدينة القدس، وقام بعزلها عن المحيط االحتاللاتهم كما . االحتالل
  .يمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول إليها والصالة فيهاحيث أنه الفلسطيني، 

  23/3/2007ي لإلعالم المركز الفلسطين
  

 كارين ابو زيد تدعو الدول المانحة الى مواصلة الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني  .41
اكدت المفوض العام لالونروا التزام وكالة الغوث بتقديم المساعدات االنسانية للشعب الفلسطيني : غزة

ن كان الطيران االسرائيلي قد ، بعد أومن بينها اعادة اعمار جسر غزة الذي تم خالل اربعة عشر اسبوعا
 ان هذا المشروع يعكس التزام االونروا ت خالل حفل افتتاح الجسر،واوضح .دمره في حزيران الماضي

 معربة عن املها في انجاز العديد من المشاريع التي ،المستمر بتحسن ظروف معيشة ورفاهية الالجئين
 الدول المانحة بمواصلة الدعم والتبرعات حتى  داعية،تضررت من قوات االحتالل في السنوات الماضية

 امين عام مجلس نقلمن جهته و .تتمكن من انجاز اكبر عدد من االعمال المساعدة للشعب الفلسطيني
تحيات رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية لجميع المساهمين في اتمام اعمار الجسر  الفلسطيني الوزراء

 . من يساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة الدعم لكل،مرة اخرى
  22/3/2007وكالة معا 

  
  مسيرة للصحافيين في رام اهللا احتجاجا على اختطاف الصحفي البريطاني .42

 أثناء كلمة ألقاها أمام جموع الصحافيين الفلسطينيين خالل ،قال احمد عبد الرحمن: رامي دعيبس
اختطاف مراسل البي بي عملية رئاسة احتجاجا على ها من دوار المنارة إلى مقر الوالمسيرة التي نظم

 أكد نقيب الصحافيينمن جهته و .هأن محمود عباس يبذل كل جهد ممكن من اجل تامين اإلفراج عن، سي
أن هذه المسيرة تأتي من ضمن عدد من الفعاليات التي سينظمها الصحافيون احتجاجا على الفلسطينيين، 

  .والمحليونما يتعرض له الصحافيون األجانب 
  22/3/2007 48عرب

  
  بلطجية أراضي ولصوص سرقوا المحكمة وحاولوا اخفاء ادلة: محافظ بيت لحم .43

 تسوية األراضي، واألوراق والوثائق التي إختفت من محكمة بيت لحم، ومحاربةتشغل : بيت لحم
ينها جهاز األمن بو وكانت أجهزة األمن والشرطة، . في هذه المحافظةبال المسؤولين، الجريمة المنظمة

عتقل عدة مشتبهين في قضايا خطيرة من هذا النوع وتتعلق بإمالك وممتلكات تصل قيمتها قد االوقائي 
 على مدى عام كامل تصويب ما كان أنه حاولالتعمري صالح كشف  وقد .الى عشرات ماليين الدنانير

ي حاولت في البداية أن تلعب قائماً وتوضيح خطورة اإلجرام، وكشف النقاب عن عصابات التزوير الت
مسيحي  أن الحقيقة هي أن في كل قضية تزوير كان هناك الفتا إلى . في المدينةعلى وتر مسلم مسيحي

 فإن ، في غالبية القضاياأنهويوضح . ومسلم طماع أرادا التحايل على القانون والثراء الفاحش جشع
وأشار . لنزول الى األرض والسيطرة عليها بالقوةالمعتدين لديهم أوراق تساند حجتهم ويقومون بعملية ا

 أن أضعف الموظفين وأدناهم درجة هم أصحاب الباع الطويل بينملف التزوير، في هذا السياق إلى أن 
في سرقة الملفات أو سحب أوراق من ملفات من أرشيف المحكمة أو إخفاء ملفات أو سرقة مضبوطات 

منظم ينهبون ما عجز اإلحتالل عن نهبه من أراضي بيت لاجرام  ويؤكد أن لصوص اإل.إختفت فجأة
 يقومون برفع قضية في المحكمة ضد بعضهم البعض ليضطر القاضي أن يصدر هم أنموضحالحم، 

 . القرار ويستولون بموجبه على األرض ويسجلوها في الدوائر الحكوميةواقراراً لصالح أحدهما فيأخذ
  22/3/2007وكالة معا  
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  ادات إلقامة مؤتمر حق العودة في نابلستواصل االستعد .44
 أنه يجري استعدادات إلطالق ، نابلسفيقال مركز حق العودة وشؤون الالجئين الثقافي : رامي دعيبس

وذكر مدير المركز أن  .فعاليات مؤتمر حق العودة في السابع من أيار المقبل بجامعة النجاح الوطنية
 بهدف نقاشها واإلطالع عليها قبل إعداد أوراق العمل التي العشرات من ملخصات أوراق العمل قد قدمت

  .سيقدمها المختصون والمهتمون في عدد من المحاور الهامة والمتعلقة بموضوع الالجئين والنكبة والعودة
  22/3/2007 48عرب

  
   في لبنان   الفلسطينية  للرعاية في المخيماتهيئة اسالميةانشاء  .45

 إلبالغـه ،  الشيخ محمد رشيد قبـاني  الفلسطينية للرعاية واإلرشاد في لبنان وفد من الهيئة اإلسالمية زار
يئة مستقلة كجزء من منظمـة      ، بحيث تكون ه    في المخيمات الفلسطينية    للرعاية إقامة هيئة إسالمية  بقرار  

 مجلس الوقف اإلسالمي الفلـسطيني      هاالتحرير، وخاضعة لدائرة الفتوى اإلسالمية في القدس، وينبثق من        
  .اللبنانية لبنان بالتعاون مع دوائر األوقاف اإلسالمية في

  23/3/2007المستقبل 
  

  لأماكن للقت الطرق االلتفافية الفلسطينيون يتهمون االحتالل بتحويل .46
اتهم فلسطينيون قوات االحتالل االسرائيلي بالعمـل علـى تحويـل الطـرق             :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

لى مقاصل لالعدام الميداني بحق المواطنين الذين يقتربون من محيط تلـك            االلتفافية في الضفة الغربية، ا    
قوة عـسكرية اسـرائيلية     ، كما حصل مع الفتى الذي قتلته        الطرق المخصصة لتسهيل حركة المستوطنين    

  . من رام اهللالقريبةمن بلدة عابود بالقرب الليلة قبل الماضية 
  23/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  االسرائيلي على حاجز حواره لسطيني فل بطالبينكت .47

 وهم  االسرائيليين،قال موقع يديعوت احرونوت ان لديه شريط فيديو يظهر جنود حرس الحدود: بيت لحم
 .ينكلون بطالب فلسطيني اثناء عودته من مدرسته مرورا بحاجز حوارة المقام على مدخل نابلس الجنوبي

قعه بعين الخطورة مؤكدا ان القضية وضعت تحت تصرف انه ينظر للواالوحدة، قال قائد من جهته و
 .جهاز للتحقيق مع رجال الشرطة الستجالء حقيقة ما حدث

  22/3/2007وكالة معا  
  

   وبلدة صوريفخليل من النفلسطينيي 7قوات االحتالل تعتقل  .48
ل غربـي    مواطنين على االقل من الخليل وبلدة صوريف الواقعة شما         7 اعتقلت قوات االحتالل  : الخليل

المدينة، فيما ذكرت مصادر ان ثالثة مواطنين آخرين تعرضوا للتنكيل على ايدي جنود اسرائيليين بعـد                
  .احتجازهم بذريعة التدقيق في البطاقات الشخصية بالبلدة القديمة

  32/3/2007األيام الفلسطينية 
  

  تالليين في سجون االحفلسطيناللمعتقلين تبرع اماراتي ل عبوة زيت زيتون 1000 .49
 طناً من زيت الزيتون عبـر       17 بإدخال    االماراتية قامت هيئة األعمال الخيرية   :  أمين أبو وردة   - نابلس

   على ما  فلسطينيبحيث يحصل كل معتقل، منظمة الصليب األحمر وبتنسيق مع مكتب الرئيس الفلسطيني
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المادة للمعتقلـين عبـر      إدخال هذه     االحتالل بسبب رفض وذلك  .  ليتر ونصف من زيت الزيتون      معدله
  .األهالي

  23/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الونروال  الالجئين الفلسطينيين التابعةال عنف في أكثرية مدارسدراسة تبين أن  .50
قال مدير عام التربية والتعليم في األونروا خالل مؤتمر تربوي نظمته الوكالة            : عمان – نادية سعد الدين  

أجرت أخيراً دراسة شملت عدداً من مدارسها أظهرت عدم وجود عنف في            ن األونروا   أ،   في عمان  أمس
كما بينت النتائج تركز النسبة القليلة من العنف بصورة متقطعة غير منتظمة             .هاأكثرية المدارس التابعة ل   

وأوضح في هذا الـسياق ضـرورة تـدريب ودعـم            .في مدارس الذكور فيما تخلو منه مدارس اإلناث       
 وإشراك األهل في خطـط التقـدم      . وتطوير السياسات الخاصة بالمدارس التابعة للوكالة      المعلمين واألهل 

واإلنضباط واإلرتقاء بوعي الجميع في حماية األطفال وإتباع أسلوب المراقبة المنتظمة والمستمرة، مـع              
ية وغيـر   أهمية تقديم المكافآت وتشجيع المعلمين المتفوقين والتشارك مع اآلخرين في المنظمات الحكوم           

  .الحكومية وتلك المنبثقة عن األمم المتحدة
   23/3/2007الغد األردنية 

  
  مكافحة العدوى في المستشفيات الفلسطينية  ورشة صحية حول  .51

ورشة عمل حول مكافحة العـدوى      ل هحا افتت خالل،   الفلسطيني شدد وزير الصحة  :  غزة - سمية درويش 
طباء فلسطين والمهن الطبية الفنية بالتعاون مع دائرة تنميـة          في المستشفيات الفلسطينية، نظمتها نقابتي أ     

 على ضرورة تفعيل المجلس الطبي الفلـسطيني، مـن خـالل الخبـراء              ،القوى البشرية بوزارة الصحة   
 مؤكدا على ضـرورة     .والمستشارين وعقد اللقاءات التي تليق بالمستوى العلمي والرقي باألداء والمواقع         

 الدولي والعمل المشترك لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يتطلـع إلـى              التنسيق وتفعيل التعاون  
 ستولى اهميـة  ن الخطوة األولى واإلستراتيجية الهامة التي       أ قوله،   ه ونقل عن  .الهدوء واالستقرار والسالم  

ألبنـاء  هي تنمية القوى البشرية لتحقيق األهداف المرجوة لتلبية االحتياجات الصحية والخدمات الالئقـة              
، علـى  متابعـة      هذا الـسياق  مشددا في   . الشعب الفلسطيني من خالل أدوات ووسائل سليمة وصحيحة       

 ، حيث الوزارة كل ما يتعلق بانتشار بكتيريا كليسبيال المقاومة للمضادات الحيوية في داخل الخط األخضر             
 كافة اإلجراءات التي تكفـل      يجرى التعاون مع كافة الجهات المعنية والمستشفيات وكذلك النقابات التخاذ         

 .سالمة الشعب الفلسطيني والمحافظة على صحة أبنائه وخاصة المرضى
  22/3/2007موقع ايالف 

  
   تجربة فلسطينية جديدة في انتاج الرسوم المتحركة...هموم متحركة .52

ـ            تعتبر  : علي صوافطة  -رام اهللا    وم هموم متحركة تجربة فلسطينية جديدة في مجال انتـاج افـالم الرس
 الـى االعـالم     هـا المتحركة بالتعاون بين جامعة بيرزيت والمجلس الثقافي البريطاني في محاولة الدخال          

قال نائب مـدير    من جهته   و . في طرح قضايا وهموم المجتمع وقضاياه السياسية واالجتماعية        ،الفلسطيني
 في اطار مـشروع اقليمـي       ان الدعم للبرنامج ياتي   ،  المجلس الثقافي البريطاني في االراضي الفلسطينية     

 ويهدف ايضا الى تعزيز     ،لدعم االعالم في سوريا ولبنان واالردن ومصر واالراضي الفلسطينية المحتلة         
  .العالقات البريطانية في المنطقة اضافة الى تشجيع تبادل الخبرات

  22/3/2007رويترز 
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  تأسيس أول حزب أردني تقوده امرأة .53
وطني األردني الجديد الذي تقوده امرأة ألول مرة في تاريخ الحياة حصل الحزب ال: خالد فخيدة-عمان

الحزبية على ترخيص رسمي تزامنا مع إقرار مجلس األعيان مشروع قانون األحزاب السياسية وسط 
 وفيما أعربت األحزاب السياسية عن رفضها لرفع عدد مؤسسي .رفض واحتجاجات حزبية واسعة

بو بكر التي يتوقع انتخابها أول أمين عام للحزب الجديد من اشتراط أبدت منى أ,  عضو500الحزب إلى 
 عضو بتأكيدها أنهم سيكونون حزبا كبيرا وواسع 500القانون عدم تخوفها من رفع عدد المؤسسين إلى 

 واستبعدت أبو بكر أن يشارك الحزب .االنتشار ولديهم القدرة على رفع عدد المؤسسين إلى ألف عضو
النيابية المقبلة إال في حال تعديل قانون االنتخاب باعتماد االنتخاب بناء على القوائم في االنتخابات 

مشيرة إلى أن الهيئة التأسيسية للحزب تعد اآلن لعقد المؤتمر العام األول للحزب والمتوقع أن , الحزبية
ت الحزب الجديد وهياكله يكون خالل األسابيع القليلة المقبلة فيما سيتم خالل المؤتمر العام انتخاب قيادا

  .التنظيمية
  23/3/2007الوطن السعودية 

  
   عراقياً لنشرهم الفكر الشيعي باألردن23ترحيل  .54

عراقيا عملوا على نشر التشيع بين جماعة 23 األجهزة األمنية األردنية مؤخرا  سفرت:خالد فخيدة-عمان
ب جبهة العمل اإلسالمي األردني أن  وكشفت المصادر التابعة لحز.اإلخوان المسلمين في مخيم البقعة

تحقيقا تم مع ستة أعضاء إسالميين بتهمة التشيع على يد أكاديمي يدعى حسن الصواف يدرس في إحدى 
 وقالت المصادر إن هؤالء األعضاء التابعين لشعبة الحزب في مخيم البقعة شمال .الجامعات األردنية

يني اعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم تلقوا تعليما  ألف الجئ فلسط100العاصمة عمان والذي يستضيف 
 وبينت .دينيا على يد ذلك المدرس الذي يناصر التيار الشيعي السياسي الذي تقوده إيران في المنطقة

المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن المتهمين بالتشيع برروا حملهم ألفكار إيران بحالة العنف في 
 وكان المراقب العام .ألعمال التي تقوم بها قوات االحتالل في كال البلدينالعراق وفلسطين نتيجة ا

لإلخوان المسلمين سالم الفالحات أقر بوجود حاالت تشيع سياسي في صفوف اإلخوان المسلمين وهو 
األمر الذي دفع األجهزة األمنية إلى التحقيق في هذا الموضوع باستدعاء الكثير من العائالت والتحقيق 

   . لمعرفة والءاتها السياسية والعقائديةمعها
  23/3/2007الوطن السعودية 

  
  األردن يفتح سجونه أمام اإلعالميين .55

، انها ستفتح سجن )الجهة المسؤولة عن السجون في األردن(اعلنت مديرية األمن العام االردنية : عمان
ن، االثنين المقبل، امام والذي يضم سجناء سياسيي)  كيلو مترا جنوب عمان70(سواقة اكبر سجونه 

وسائل االعالم المحلية والعربية والدولية وذلك في محاولة للرد على تقارير مفوض االمم المتحدة 
وذكر بشير . للتعذيب مانفريك نوفاك والذي زعم فيه بحسب وجود تعذيب ممنهج في السجون األردنية

ع العالم على حقيقة السجون االردنية وشكل الدعجة الناطق باسم المديرية ان هذا االجراء يستهدف اطال
المعاملة التي يتلقاها السجناء السياسيون، فضال عن عدم وجود عمليات تعذيب ممنهجة وروتينية، تجاههم 
من قبل اي كان، ويأتي هذا االجراء االردني بالتزامن مع اطالع مجلس حقوق االنسان التابع لالمم 

  .ع اليه من نوفاكالمتحدة على فحوى التقرير المرفو
  23/3/2007القبس الكويتية 
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  حريصون على حل ال غالب وال مغلوب: العمل اإلسالمي .56

 بعد اجتماعها االسبوعي برئاسة الداعية فتحي يكن، أن المدخل الصحيح رأت جبهة العمل االسالمي
 المفقودة وإعادة والوحيد لحل االزمة السياسية الداخلية المأزومة، هو العمل على زرع وإحياء الثقة

تفعيلها بين القوى واالطراف السياسية كافة في البالد، من مواالة ومعارضة، النه بغير الثقة المتبادلة لن 
. يحصل اي وفاق او توافق وتفاهم، مشدداً على أهمية تنفيس وتبريد اي احتقان او توتر طائفي ومذهبي

اهنة او ضغوط او تزلف ومنع التدخل الخارجي واذ دعت الى طرح االمور كما هي من غير نفاق او مد
 شباط، أكدت حرص المعارضة الشديد على الوصول الى حل مقبول بعيداً عن 14على البعض من قوى 

اي استفزاز او تحٍد على قاعدة ال غالب وال مغلوب، فال تستأثر المواالة بالسلطة وتنفرد بالقرارات 
تشل حركتها، بل يكون التوافق والمشاركة هو العنوان المصيرية، وال تعطل المعارضة الحكومة و

  . الرئيس لحكومة الوحدة الوطنية المنشودة
  23/3/2007السفير 

  
  عناصر من جند الشام التحقت بفتح اإلسالم .57

 اإلسالم المتهمين -قال مصدر أمني لبناني ان التحقيقات مع عناصر فتح:  حازم األمين-طرابلس
المتن، تذهب في اتجاه ربط نشاط هذه الجماعة بالوقائع السياسية في لبنان، بتفجيري بلدة عين علق في 

وكشف ان الموقوفين أدلوا بشهادات عن مداوالتهم التي سبقت . وليس ببرامج تنظيمات إسالمية دولية
فاقترحت أماكن مثل بكفيا وبرمانا فاستبعد ابو مدين، وهو القائد الميداني . التفجيرين لتحديد الموقع

لمجموعة وما زال فاراً في مخيم نهر البارد، برمانا قائالً انها هدف سياحي، اما بكفيا فهي هدف ل
كذلك استبعد ابو مدين اقتراح أن يكون التفجير في منطقة رياض الصلح في قلب بيروت، لمنع . سياسي

 للمعلومات عن عالقة المصادر األمنية اللبنانية ال تعطي أهمية كبيرة. اي تفسير خاطئ للجهة المستهدفة
هذه الجماعة بتنظيم القاعدة، رغم أنها ال تنفي وجود هذه العالقة، بل تؤكدها من خالل اإلقرار بوجود 

لكن التحقيقات مع . مقاتلين عرب من جنسيات مختلفة في معسكر الجماعة في مخيم نهر البارد
ن المقاتلين العرب جيء بهم للتضليل السعوديين األربعة الموقوفين أثبتت، بحسب المصادر األمنية، أ
وشدد المصدر األمني على عالقة . حول هوية المجموعة وإلعطاء فكرة مغايرة حول طبيعة نشاطها

االنتفاضة، مشيراً الى ان قضية انفصالهم عنها مسألة إعالمية لتجنيب -عناصر المجموعة بحركة فتح
لكن . ضرب قوات اليونيفيل في جنوب لبنانتبعات انكشاف أهداف المجموعة، خصوصاً لجهة نيتها 

اإلسالم وجماعة عصبة األنصار في مخيم - نفى اكتشاف اي عالقة تربط بين فتحمسؤوالً أمنياً لبنانياً
لكنه أشار الى ان عناصر من جند الشام الذين غادروا منطقة التعمير في . عين الحلوة في جنوب لبنان

  . ي نهر البارد، كما التحقت بهم عناصر أخرى لبنانيةاإلسالم ف عين الحلوة التحقوا بفتح
  23/3/2007الحياة 

  
  القومي يلتقي التحالف الفلسطيني لعدم زج المخيمات في األزمة اللبنانية .58

استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي، علي قانصو، وفد قيادة تحالف القوى الفلسطينية في 
سين عن جبهة التحرير ي بركة عن حركة حماس، محمد يالبنان الذي ضم، أسامة حمدان وعل

القيادة العامة، أبو حسن عن الصاعقة، أبو خالد الشمال -الفلسطينية، رامز مصطفى عن الجبهة الشعبية
جدد المجتمعون إدانتهم لجريمة عين علق وأكدوا . االنتفاضة-عن جبهة النضال ونمر قدورة عن فتح

مسكهم بوحدة لبنان وأمنه واستقراره وعدم حرصهم على السلم األهلي في لبنان والمخيمات الفلسطينية وت
زج الفلسطينيين في األزمة اللبنانية وعدم تحميل المخيمات الفلسطينية مسؤولية ما يجري من أحداث 
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وأكدوا تمسكهم بحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى . أمنية في لبنان وانتظار كلمة القضاء اللبناني
ض شطب حق العودة في القمة العربية المقبلة في الرياض، كما ديارهم وأبدوا خشيتهم من طرح البع

طالبوا الدولة اللبنانية بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية والمدنية والسياسية على قاعدة رفض التوطين 
من جهته، حمل الحزب خالل اجتماع لمجلس العمد، االنتكاسة التي . والتهجير والتمسك بحق العودة

 شباط، ودعا النائب سعد الحريري الى قرار شجاع باستئناف الحوار 14لحوار لصقور تعرض لها ا
  . للتوصل الى حل سريع ينهي االزمة

  23/3/2007السفير 
  

   دوليين3 قضاة لبنانيين و4: مفاجأة المعارضة اللبنانية حول المحكمة الدولية .59
اهللا ويفاوض باسمها رئيس مجلس النواب كشفت مصادر إيرانية أن المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب 

نبيه بري تعمل على تغيير نظام المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني ) رئيس حركة أمل(
السابق رفيق الحريري بشكل يحولها من محكمة مختلطة غالبية قضاتها من األجانب إلى محكمة مختلطة 

ت المصادر نفسها أن القرار يندرج ضمن استراتيجية أقرت خالل وأضاف .غالبية قضاتها من اللبنانيين
اجتماع رفيع المستوى في دمشق ضم اللواء السوري المكلف إدارة المعارضة اللبنانية محمد ناصيف 

وجاء القرار بناء على استنتاج صعوبة تفادي قيام . وممثلين عن قيادة حزب اهللا وأمل) أبو وائل(
ة التماشي ظاهرا مع إقرارها في لبنان تفاديا إلقرارها تحت البند السابع في المحكمة الدولية، وضرور

 وبحسب المصادر، فإن االستراتيجية قضت بمفاجأة ممثلي األكثرية النيابية التي يفاوض .مجلس األمن
باسمها رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري خالل انعقاد لجنة من الطرفين اقترحها بري لالتفاق 

أربعة "على التعديالت على نظام المحكمة الدولية، بطلب تعديل وحيد يقضي بأن تشكل المحكمة من 
كما ورد في االتفاقية الموقعة بين " ثالثة لبنانيين وأربعة دوليين"عوضا عن " قضاة لبنانيين وثالثة دوليين

رلمان اللبناني لكي يسري مفعولها الحكومة اللبنانية واألمم المتحدة والتي ما زالت تنتظر اإلبرام في الب
كن استراتيجية أبو وائل حسب التسمية التي استخدمتها المصادر اإليرانية تقضي أيضا بأن يكون ل .حاليا

للمعارضة الموالية لسورية القدرة على التحكم بتسمية القضاة اللبنانيين األربعة وبالتالي التحكم بالمحكمة 
اإلمساك بالثلث المعطل في الحكومة اللبنانية الذي يعطيها حق الفيتو النقض الدولية الملبننة برمتها عبر 
  .على أي قرارات ال تناسبها

  23/3/2007راي العام الكويتية ال
  

   هي التهديد الرئيسي في لبنان"القاعدة": بيليغريني .60
بيليغريني، امس، ان الجنرال آالن ) يونيفيل(اعلن القائد السابق لقوة االمم المتحدة الموقتة في لبنان 

:" واضاف. التهديد الرئيسي اليوم في لبنان ليس حزب اهللا بل المجموعات االسالمية المرتبطة بالقاعدة
نعلم بوجود مجموعات ال تريد الخير، نعلم تقريبا مكان وجودها، نعلم انها في صدد اعداد خطط اللحاق 

  ". الضرر باليونيفيل
  23/3/2007السفير 

  
  من حسن الحظ أن القاعدة في لبنان مزورة وليست أصلية: ريفياللواء أشرف  .61

أكد المدير العام لقوى األمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي ان تنظيم القاعدة في : منصور الشمري
لبنان، قاعدة تقليد مزورة وليست أصلية وهذا من حسن حظ البلد والقضاء هو الذي يحدد صناعتها، ولم 

وأعلن اللواء ريفي في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في  .ون من صناعة استخبارات دولة مايستبعد ان تك
ختام زيارة للكويت ان األجهزة األمنية اللبنانية حققت في اآلونة األخيرة انجازات نوعية في إحكام 
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ات في لبنان   وأوضح اللواء ريفي حول مقدرة االمن اللبناني بنزع سالح الميليشي.وتأمين السيطرة األمنية
ان هذا القرار سياسي، الفتاً الى وجود توافق في لجنة الحوار الوطني على طريق التعاطي مع السالح 

نحن ننتظر القرار :" سواء في المخيمات الفلسطينية أو المعسكرات في جميع األراضي اللبنانية، وقال
  ".السياسيالسياسي لنبدأ التطبيق، وحتماً لدينا القدرة حال صدور القرار 

  23/3/2007ي العام الكويتية أالر
  

  كية وعبوة وهمية في ثانوية جبرانديناميت في الجامعة األمير .62
عثر على إصبع ديناميت غير معد للتفجير في باحة عصام فارس في الجامعة األميركية في بيروت، 

غ كاذب يعطل الدراسة في من جهة ثانية، كاد بال. فأبلغت القوى األمنية التي حضرت ورفعته من المكان
ثانوية جبران في منطقة بئر حسن بعدما تلقت قوى االمن الداخلي في ساعات الصباح الباكر، اتصاالً 

  .  هاتفياً من فتى مجهول الهوية كان يتصل من كابين عمومي وأفاد عن وجود عبوة داخل الثانوية
  23/3/2007السفير 

  
  ليةباريس تبلغ واشنطن ضرورة المحكمة الدو .63

كشف مصدر فرنسي ان محادثات مستشار الرئيس الفرنسي جاك شيراك، : رنده تقي الدين -باريس
موريس غوردومونتانييه، في الواليات المتحدة األميركية تركزت في جانب كبير منها على الوضع 

. شيراكاللبناني، في ضوء التساؤالت التي تطرحها واشنطن حول السياسة الفرنسية تجاهه بعد الرئيس 
وتابع المصدر ان غوردومونتانييه تناول محاور ثالثة تتعلق بلبنان، األول هو التقرير المقبل حول القرار 

 الذي يصدر في غضون شهر، واقترح ان يتم التصريح عما لم ينجز على ان يترك المسار 1559
 ويتعلق المحور الثاني بتمديد .الداخلي بالنسبة الى حزب اهللا والسالح يأخذ مجراه الطبيعي مع التذكير به

عمل لجنة التحقيق الدولية لستة اشهر اخرى بطلب من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، خصوصاً 
ان رئيس اللجنة القاضي سيرج براميرتز أبلغ الدول المعنية انه سيصل الى نتائج خالل ستة أشهر أو 

س انه ينبغي إنشاء المحكمة الدولية طبقاً لإلجراءات وأكد المصدر ان غوردومونتانييه قال لراي. سنة
الدولية فحسب، وإن اإلدارة األميركية ترى انه ينبغي إنشاء المحكمة عبر الفصل السابع إذا بقي الوضع 

ولفت المصدر الى ان غوردومونتانييه أوضح لألميركيين ان فرنسا تفضل ان . الداخلي اللبناني معطالً
بر المسار الداخلي اللبناني، مشيراً الى انه استشار نظيره الروسي، الذي أكد له ان يتم إنشاء المحكمة ع

أما المحور الثالث الذي . بالده لن تستخدم الفيتو ضد استخدام الفصل السابع لكنها تمتنع عن التصويت
ة للقوات ، الذي قال إنه أتاح مواكبة عسكري1701تناوله غوردومونتانييه، فهو بحسب المصدر، القرار 

الدولية الستعادة لبنان سيادته لكن القرار ينطوي على بعد سياسي ممثل باالتصاالت المكوكية التي ينبغي 
  .ان يقوم بها األمين العام لألمم المتحدة لحل مسألة مزارع شبعا وأنه ينبغي العمل على ذلك

  23/3/2007الحياة 
  

  بهية الحريري استقبلت وفداً من القوى الفلسطينية .64
واصلت النائبة بهية الحريري لقاءاتها مع القوى الفلسطينية، فاستقبلت، أمس، وفداً من فصائل : صيدا

الجبهة و" جبهة التحرير الفلسطينية"ثلي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في الجنوب ومم
ي وجبهة التحرير الديموقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطين

العربية وجبهة النضال والمسؤول عن فتح وممثلي اللجان الشعبية الفلسطينية في منظمة التحرير والكفاح 
 اللبناني المشترك وأوضاع المخيمات -وبحث المجتمعون في الشأن الفلسطيني. المسلح الفلسطيني

 منظمة التحرير الفلسطينية وبالتشاور فصائل"ولفت خالد عارف باسم الوفد الى أن . وظاهرة فتح االسالم
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مع الفاعليات الرسمية والشعبية في المخيمات، تجري اتصاالت بكل الجهات األمنية واألخوة في الجيش 
اللبناني لضمان الهدوء واالستقرار في المخيمات وفي البالد لما فيه مصلحة فلسطين والقضية الفلسطينية 

نأمل أال يعطى هذا :" الى مخيمات صيدا أجاب" فتح االسالم"هرة وعن التخوف من انتقال ظا". ولبنان
فهذا المخيم يسوده جو من االستقرار الكامل . الموضوع أكثر من حجمه وخصوصاً في مخيم عين الحلوة

وال سيما بعد اللقاءات المشتركة التي عقدت بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف 
   ".والقوى االسالمية

  23/3/2007النهار 
  

  تلمح إلى تجميد وساطتها في لبنانالسعودية  .65
صفارة اإلنذار للمرة األولى بشكل صريح، 'أطلق السفير السعودي في لبنان عبدالعزيز خوجة : بيروت

 الجاري، واضعاً بذلك حداً للزوبعة 28وواضح في وجه األكثرية والمعارضة للتوصل إلى اتفاق قبل 
. لقت على خلفية المواقف التي تفجرت شرارتها من البرلمان يوم الثالثاء الماضيالسياسية التي أط

وحركت تحذيرات السفير خوجة مجدداً خطوط االتصال بين المعنيين باألزمة، خصوصاً بعدما ألمح 
السفير السعودي إلى أن بالده قد تجمد وساطتها بعد قمة الرياض، ما يعني أن األزمة قد تتجه إلى ما ال 

  . تحمد عقباه
  23/3/2007االتحاد االماراتية 

  
   آذار والجماعة االسالمية أسفوا لتوقيف عدد من زمالئهم14أطباء  .66

 آذار والجماعة االسالمية اسفه لتوقيف اطباء شرعيين في قضية تزوير تقارير عن 14أبدى تجمع أطباء 
امس، ان الملف بخلفياته يكشف نهجاً ورأى في بيان، . اصابات الحرب نتيجة العدوان االسرائيلي االخير

في التعاطي تتحمل مسؤوليته الجهة السياسية التي دفعت الى الخطأ، وهذه الجهة هي نفسها التي حاولت 
 ان تقلل حجم الخسائر واالضرار الناجمة عن حرب تموز، فإذا بها تضغط 3بعد نجاح مؤتمر باريس 

سبق لوزير الصحة :"  وقال. اضافية لتفريغ الخزينةعلى بعض الزمالء من اجل تحميل الدولة اعباء 
محمد خليفة ان حذر من التمادي في هذا النهج الخاطئ وفي اجتماع لمجلس النقابة، ولكن يبدو ان من 
ضغط على النقيب بالطلب من احدى السفارات الحليفة تغطية اشتراكات بعض االطباء، سمح لنفسه ايضاً 

وامل التوسع في التحقيق ". لمبالغة في تقدير االضرار واالصاباتبتوريط بعض الزمالء في خطأ ا
  .لتحديد الجهة المسؤولة عن اهدار المال العام

  23/3/2007النهار 
  

   في طرابلس وإلقاء القبض على موزعيها"يكن"لـبيانات تهديد  .67
ـ           :  عبد الكافي الصمد   -طرابلس   أبنـاء  "ع وزعت بيانات في محلة أبي سمراء في طرابلس حملـت توقي

 الداعية فتحي يكن الـذي      "جبهة العمل االسالمي  "، تضمنت اتهامات وتهديدات لرئيس      "طرابلس الشرفاء 
ـ  أن الجهات التي تقف خلف توزيـع       "، موضحاً   "مستوى هذه البيانات ال يستحق الرد     " إن   "األخبار"قال ل

   ."لجهات المختصةالبيانات معروفة وسيتم اتخاذ اإلجراءات المالئمة بحقها من جانب ا
  23/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  مزيد من الفرص لمساعي المعالجة يدعو الى اعطاء اللحود .68

دعا رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الى إعطاء المزيد من الفرص للمساعي الجارية لمعالجة الوضع               
لحة لبنان الذي يواجه ضـغوطاً      السياسي المأزوم في البالد، معتبراً ان التصلب في المواقف ال يخدم مص           
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فيما اعلن رئيس كتلـة الوفـاء       . إقليمية ودولية كبيرة تفترض توافقاً بين اللبنانيين يعزز وحدتهم الداخلية         
وإذا لـم   . عن لقاء ثنائي جديد بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريـري            للمقاومة النائب محمد رعد   

مؤكداً رداً على الحمـالت     . دها سيعاود الحوار انما بوتيرة مختلفة     يوفق الطرفان إلنجاز ما قبل القمة فبع      
حـين ال يعتـرف     : وقال. على المعارضة إنها قدمت تنازالت بتأجيلها طرح االنتخابات النيابية المبكرة         

  الطرف اآلخر بشراكتنا فلمن نقدم المالحظات على المحكمة الدولية؟ 
  23/3/2007السفير 

  
  ور الَحكمبري أخطأ وفقد د: جعجع .69

القوات " استقبل البطريرك الماروني الكاردينال نصر اهللا بطرس صفير رئيس الهيئة التنفيذية في              :بكركي
 أسفه الن االزمة مـا تـزال         جعجع وأبدى.  سمير جعجع واستبقاه على الغداء الى مائدة بكركي        "اللبنانية

الحريري من خالل المفاوضات التـي      مستمرة برغم كل الجهود التي نقوم بها وبرغم جهود النائب سعد            
وسئل عن تعليقه على المؤتمر الصحافي      . يجريها مع الرئيس بري ولكن حتى الساعة ال توجد أي حلول          

ان هذا المؤتمر كتير حلو ولكن هناك مشكلة وحيدة انه غلّط الن هناك الكثير من               : للرئيس بري؟ فأجاب  
ا في ما يتعلق بتمثيل القوات اللبنانية في الحكومـة،          الوقائع التي طرحها هي بعيدة عن الواقع وخصوص       

في أي وقت توقفت القوات اللبنانية عند مثل هذا االمر؟ والجميع يعرف أن حقائب وزارية عـدة                 : ونسأل
عرضت علينا في السابق ورفضناها ألننا لم نكن مقتنعين بالحكومات التي تـشكل وال بالمـسار العـام                  

 قـال و. مطروح بهذا الشكل واالكيد ان هذا االمر ال يشكل عقبة في أي وقت            اذاً الموضوع غير    . للدولة
نحن نعمل بكل جهودنا كي نخرج البلد من أزمته، ولكنني ال أرى األفرقاء اآلخرين فـي هـذا                  : جعجع
وآخر الكالم ما قاله الرئيس بري بأنهم مع المحكمة الدولية ولكني أقول بكل بساطة إن هذا الكالم                 . الجو
فهم يقولون إنهم مع المحكمة الدولية ولكن عندما تصل الى الخطوات           . صحيح، انما مجرد نظريات   غير  

 أن الرئيس بري أفقـد نفـسه        جعجع ورأى. العملية إلقرارها يعرقلون العتبارات ليست لها مواقع محلية       
  . صفة الحكم وتمنى عليه أن يستدرك ويعود ليؤدي دوره حكماً

  23/3/2007السفير 
 

  ة الفلسطينية تستحوذ على اهتمام قمة الرياضالقضي .70
أكد مصدر دبلوماسي أن مبادرة السالم العربية وعملية السالم في الشرق األوسط : محمد الملفي-الرياض

وسبل تحريكها سوف تنال النصيب األكبر من مداوالت القادة العرب في قمة الرياض التي تبدأ األربعاء 
ل عدم الكشف عن اسمه أن هذه المداوالت تأتي في محاولة لفتح  وأوضح المصدر الذي فض.المقبل

   .الطرق أمام المبادرة العربية، وكسب تأييد دولي أكبر لها
  23/3/2007الوطن السعودية 

  
  الرئيس اليمني يدعو الى التزام المبادرة العربية من دون تعديل .71

اللتزام بقرارات القمم العربية السابقة  دعا الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح الى ا:فيصل مكرم-صنعاء
وعلى رأسها مبادرة السالم العربية التي أقرت في القمة العربية المنعقدة في بيروت ومن دون أي تعديل 

واعتبر صالح أن تلك المبادرة تمثل السبيل األمثل لتحقيق السالم العادل في المنطقة وتعكس  .عليها
وشدد على ضرورة  . بخيار السالم وتحقيق التسوية العادلة في المنطقةالرغبة الحقيقية للعرب في التمسك
 آذار 29 و28 التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، يومي 19العمل إلنجاح القمة العربية الـ

الجاري، كما شدد على ضرورة الخروج منها بالنتائج التي تلبي تطلعات أبناء األمة وتعزز من ) مارس(
  . مواجهة كل التحدياتاقتدارها في
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  23/3/2007الحياة 
  

  برئاسة السعودية الحياء عملية السالم وتفعيل المبادرة العربية تشكيل لجنة .72
صرح السفير محمد صبيح االمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين : صالح جمعة-القاهرة

 ، آذار الجاري28رر عقدها في الرياض  المق،واالراضي العربية المحتلة بأن القمة العربية المقبلة
ستبحث إنشاء لجنة عربية برئاسة المملكة العربية السعودية بالتوازي مع اللجنة الرباعية الدولية تكون 

وأعرب السفير صبيح  في  .مهمتها العمل على إحياء عملية السالم وتفعيل مبادرة السالم العربية
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى قيادة  عن اعتقاده بأن توجه ، أمس،تصريحات له

تنفيذية للشعب الفلسطيني، بهذا االقتراح إلى القمة إنما يستحق االحترام والتقدير، مشيرا إلى أن القمة 
وأضاف صبيح أن  .ستبحث كذلك أي اقتراح يمكن للوفد الفلسطيني أن يطرحه للدخول في عملية السالم

لسطينية مطروحة في قمة الرياض بكل أبعادها، حيث تناقش القضية الفلسطينية عادة في البنود القضية الف
وأكد أن مبادرة السالم العربية تحظى بإجماع عربي ودولي، لكن المشكلة  .االولى من جدول أعمالها

 لكن الجانبأكد السفير محمد صبيح أنه ال توجد مشكلة لدى الجانب الفلسطيني،  و.محصورة فى إسرائيل
االسرائيلي هو الذى افتعل المشكلة، ولألسف اللجنة الرباعية الدولية أخطأت خطأ فادحا عندما وضعت 

وحول االعتداءات االسرائيلية المتكررة على المسجد االقصى  .شروطا على طرف دون الطرف اآلخر
موضوع مطروح بقوة على أجندة قال السفير محمد صبيح إن هذا ال، وهل ستتناولها القمة العربية المقبلة

وحول آمال الشارع العربي بأن تسود عالقات طيبة بين االخوة الفلسطينيين أنفسهم بعدما شهدته . القمة
قال السفير صبيح إن هذه ، فلسطيني -القضية الفلسطينية ألول مرة في تاريخها من اقتتال فلسطيني

 يحدث بالفعل في تاريخ الشعب الفلسطيني مما ألحق سحابة صيف سوداء للغاية وانتهت، مؤكدا أن هذا لم
  .ضررا كبيرا بالقضية الفلسطينية

  23/3/2007القدس الفلسطينية 
 

 رايس تطالب الكونغرس باالبقاء على المساعدة الخاصة لقوات عباس .73
لى ، ع ارجية االميركية كوندوليزا رايس   أبقت وزيرة الخ  :  محمد دلبح، وكاالت   -واشنطن، القدس المحتلة    

 مليون دوالر للقوات االمنية الخاضعة لسيطرة الرئيس الفلـسطيني          86مطالبتها بمنح مساعدة باكثر من      
وقالت الوزيرة االميركية امـام لجنـة فـي         .  محمود عباس رغم تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية       

مخصصة للقوات  اعود مع خطة اعيدت صياغتها حول الطريقة التي سنستخدم بها االموال ال           "الكونغرس  
انني مقتنعة تماما بان علينا المساعدة في تدريب القوات االمنيـة    "واضافت  ". االمنية في الظروف الجديدة   

الموالية لمن يقبلون مبادىء اللجنة الرباعية النني على يقين بان الذين ال يقبلونها سيواصـلون تعزيـز                 
إلى وضعية المناهج الدراسـية الفلـسطينية   من جهة أخرى تطرقت رايس أمس     ". قواتهم االمنية الخاصة  

وقالت إنها ترغب في أن ترى اسم إسرائيل على الخرائط التي تتضمنها الكتـب المدرسـية والخـرائط                  
  .الدراسية

  22/3/2007الدستور 
  

  البرلمان األوروبي يطالب برفع العقوبات المفروضة على الحكومة الفلسطينية .74
 الخميس، الدول االعضاء باالتحـاد االوروبـي برفـع العقوبـات            طالب البرلمان األوروبي،  : بيت لحم 

األوروبية المفروضة على الحكومة الفلسطينية بشكل فوري، وأقرت لجنة الشئون الخارجيـة بالبرلمـان              
قرارا بهذا الشأن حظي بموافقة المجموعة االشتراكية ومجموعة الخضر والمجموعة الليبرالية ومجموعة            

 البرلمان في قراره المجلس األوروبي والـدول األوربيـة الـى انهـاء المقاطعـة      ودعا. اليسار الموحد 
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المفروضة على الفلسطينيين، والتحرك بشكل مستقل من أجل دفع عملية السالم في الـشرق االوسـط،                 
بينما عارض نواب حزب الشعب األوروبي      . والضغط على إسرائيل لالستجابة لمتطلبات الشرعية الدولية      

  .  الذي حصل على موافقة األغلبيةهذا القرار
من جانبه، وجه رئيس مجموعة اليسار األوروبي الموحد في البرلمان االوروبي فرنسيس ويرتز رسـالة               
مفتوحة لرئيس البرلمان األوروبي هانز جيتر بوتورينج لدعوة مؤسسات اإلتحاد األوروبي الى االعتراف             

وأعرب رئيس مجموعة اليـسار     . العالقات والتعاون معها  بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف      
األوروبي الموحد في البرلمان االوروبي عن اعتقاده بأن مثل هذه المبادرة ستحيي آمال السالم وتـسوية                

  .  الصراع في منطقة الشرق االوسط
 22/3/2007وكالة معا 

  
  تواطؤ الواليات المتحدة مع إسرائيل في عدوان تموز: بولتون .75

السفير األمريكي السابق لدى األمم المتحدة جون بولتون أن الواليات المتحدة عملـت علـى فـسح                 أكد  
المجال إلسرائيل لالستمرار في عدوانها على لبنان وقاومت النداءات لوقف الحرب مـن أجـل تـدمير                 

ق نـار بـين     بالده لم تقرر المضي في اتجاه التوصل إلى وقف إطال         "وقال بولتون ان    . المقاومة اللبنانية 
 إال عندما بدا واضحا أن العملية العسكرية اإلسرائيلية لم          2006حزب اهللا وإسرائيل خالل حرب صيف       

ان ) بـي بـي سـي     (وكشف بولتون في حديث لهيئة االذاعة البريطانية الـ         ". تنجح في تحقيق اهدافها   
 يمثله حزب اهللا، ومن     واشنطن كانت مستاءة جدا من فشل إسرائيل في استئصال الخطر العسكري الذي           "

قاومت عمـدا النـداءات     "واضاف بولتون ان واشنطن     ". غياب كل محاولة جدية لنزع سالح هذا الحزب       
، معتبـرا ان    "التي أطلقت من اجل التوصل إلى وقف إطالق نار فوري بين إسـرائيل خـالل الحـرب                

الواليات المتحدة كانت تريد    "ى أن   كما أشار السفير السابق إل    ". المسؤولين األمريكيين فخورون بما فعلوا    "
إقرار وقف إطالق نار    "واعتبر بولتون ان    ". ان تقضي إسرائيل على حزب اهللا كقوة تمثل خطرا عسكريا         

ـ       ". في األيام األولى للحرب كان أمرا خطيرا ومضلال        االمر "ووصف ما قامت به اسرائيل في الصيف ب
أرادت تدمير عدوها عسكريا وبخاصة ان حزب اهللا هـو          الشرعي الى ابعد مدى وبالسياسة الجيدة عندما        

وفي البرنامج  ". الذي اعتدى في بادئ األمر على إسرائيل وان رد الفعل اإلسرائيلي كان دفاعا عن النفس              
نيسان القادم، تصريحات لمسؤولين سياسيين زعموا ان هناك قادة عرب قـالوا            / الذي سيتم بثه في ابريل    

وقال تيـري رود الرسـن، المبعـوث        .  يريدون ان تدمر إسرائيل حزب اهللا      في مجالسهم الخاصة انهم   
هناك الكثيرين الذين لم يقاوموا فكرة ان تقـوم اسـرائيل           "الخاص لالمم المتحدة الى الشرق االوسط ان        

يـذكر ان  ". بتدمير حزب اهللا الن عددا متزايدا من الدول العربية ترى الحزب على انه امتـداد إيرانـي             
وقف اطالق النار وحده امر غير كاف والمطلوب هـو اتفـاق            "الت صراحة خالل الحرب ان      واشنطن ق 

  ".على تحديد نقاط التوتر وتحديد ميزان القوى في المنطقة
  22/3/2007 48عرب

 
  أوروبا تغري حماس بإسقاط شروط الرباعية مقابل وقف المقاومة .76

وبي استعداده إلسـقاط الـشروط الثالثـة للجنـة          أبدى االتحاد األور  :  البيان، الوكاالت  -القدس المحتلة   
الرباعية الدولية مقابل وقف حركة حماس ألعمال المقاومة، وتزامن ذلـك مـع اتـصاالت إسـرائيلية                 
فلسطينية سرية تمهد لقمة تجمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود اولمرت ورئـيس الـسلطة الوطنيـة                

غربية للمرة األولى، وسط تفـاؤل أولمـرت بتعـديل          الفلسطينية محمود عباس في إحدى مدن الضفة ال       
وقال مسؤول أوروبي كبير طلب عدم كـشف اسـمه          . المبادرة العربية للسالم خالل قمة الرياض المقبلة      

نحاول الحفاظ على موقف مشترك مع األميركيين لكن الجميع يعلم ان هناك فـي              ": فرانس برس "لوكالة  
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 وأوضح أن االتحاد األوروبي مستعد لالستغناء عن المطالبـة بموافقـة            .الواقع اختالفاً طفيفاً في مواقفنا    
  . صريحة من حماس على الشروط الثالثةوقف العنف واالعتراف بإسرائيل واالتفاقات السابقة
   23/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  مبعوث دولي لحقوق االنسان يشبه أعمال اسرائيل بالفصل العنصري .77

شبه مبعوث لالمم المتحدة لحقوق االنسان، يوم الخمـيس، المعاملـة           : نجتون من ريتشارد وادي   -جنيف  
االسرائيلية للفلسطينيين في االراضي المحتلة بالفصل العنصري وقال ان سياستها االستيطانية ترقى الى              

وحذر المحامي الجنوب أفريقي جون دوجارد البلدان الغربية من أنها لن تتكمن مطلقا من              . حد االستعمار 
حشد تأييد البلدان النامية من أجل تحرك فعال في اقليم دارفور بغرب السودان وزيمبابوي وميانمار اذا لم                 

هذا يعرض  "وقال أمام مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة ومقره جنيف           . تعالج محنة الفلسطينيين  
ها دوجارد مرارا منـذ تـولى       غير أن اسرائيل التي هاجم    ." مشروع حقوق االنسان الدولي برمته للخطر     

 نفت البيان والتقرير الذي يقدمه بشكل منتظم لمجلس حقوق االنسان ووصفته بأنه             2001منصبه في عام    
  ."ومنحاز بشكل صريح.. انتقائي للغاية"

  22/3/2007رويترز 
  

 صحيفة بريطانية تحذر إسرائيل من رد الفعل العربي على تعنتها .78
البريطانيـة بالقمـة العربيـة المقـررة        " فاينانشيال تايمز "اهتمت صحيفة   : ةأبها، القاهرة، القدس المحتل   

وقالـت  . بالرياض األسبوع المقبل، وتوقعت أن يتمسك القادة العرب بموقفهم تجاه القـضية الفلـسطينية             
الصحيفة إنه على إسرائيل وأصدقائها أن يعوا جيداً أنه في حالة استمرارهم في ازدراء الخطوات الرامية                

لى التوصل لتسوية سلمية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني فإن الحرب ستكون هي النتيجة الوحيدة لهـذا               إ
وأضافت أن القادة العرب المشاركين في قمة الرياض سيجددون موقفهم بشأن أمرين أساسيين             . االزدراء

فلسطينية على أراضـي    مطالبة إسرائيل بإعادة كل األراضي العربية المحتلة بما يضمن إقامة دولة            : هما
أمـا األمـر    . وذلك في مقابل السالم الكامل    . الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس        

   .الثاني فهو الدعوة إلى تسوية ملف الالجئين الفلسطيني
  23/3/2007الوطن السعودية 

  
 رائيلاألمم المتحدة لم تشهد أميناً عاماً متعاطفاً بهذا الشكل مع إس: يديعوت .79

.  سنة أميناً عاماً متعاطفاً بهذا الشكل مع إسـرائيل         60األمم المتحدة لم تشهد منذ      :  فراس خطيب  -حيفا  
بهذه العبارة استهلّت صحيفة يديعوت أحرونوت مقابلة مطولة مع األمين العام لألمم المتحـدة الكـوري                

ألمم المتحدة دان غيلرمان رقم هاتفه      الجنوبي بان كي مون، كاشفة عن أنَّه منح المندوب االسرائيلي في ا           
وقال بان، خالل المقابلة التي تنشر اليوم، إنَّه يكـن          . النقال كي يتحدثا في ساعات المساء ونهاية االسبوع       

وأوضـح  . حباً لإلسرائيليين، وشبهها بكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنَّه يطلق على الكوريين اسم يهود آسيا  
ع اسرائيل وحكومتها، مشيراً إلى أن االمم المتحدة كانت ذكية عندما ألغت قراراً             بان لدي تعاطف كبير م    

  .يصف الصهيونية بالعنصرية، مضيفا أن األمم المتحدة أوضحت بأنَّها تعترف بالقلق الشرعي إلسرائيل
ة وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطيني وتأليف حكومة وحدة وطنية، قال بان إنَّـه يحتـرم حكومـة الوحـد                  

مجبرة على االعتراف بإسرائيل واحترام الشروط الثالثة التي        "، لكنه أضاف أن هذه الحكومة       "الفلسطينية
يعلم بأن الجانب اإلسـرائيلي     "وعن رأيه بالمبادرة العربية، أشار بان إلى أنَّه         . وضعتها الرباعية الدولية  
ورأى أن  . "نى في الطريق لحـل الـصراع      خطوة ذات مع  "، لكنه وصفها بأنها     "متحفّظ على هذه المبادرة   

 بين الجانبين أوالً، مشدداً علـى  "بناء الثقة"على الجانبين، العربي واالسرائيلي، اتخاذ خطوات تهدف إلى         
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وفـي  . "جزءاً من هذا التداول   "أهمية النقاش حول النقاط المطروحة، وضرورة أن يكون المجتمع الدولي           
يجب " في منطقة القدس المحتلة، قال بان        "التنازل جغرافياً "االسرائيليين  رد على سؤال عما إذا كان على        

على العرب أيضاً   . ال يستطيع طرف أن يطلب مرونة كاملة من الطرف اآلخر         . أن تكون مرونة متبادلة   
  ."األساس هو أن يعيش الطرفان بأمٍن وسالم. أن يبدوا مرونةً

  23/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  اليهودي العالمي مختلس  للمؤتمراألمين العام .80
أعلن رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ادغار برونفمان ان األمين العام للمؤتمر إسرائيل سينغر             : ب.ف.ا

وأعرب برونفمان في رسالة الـى رئـيس المـؤتمر          . أقيل ألنه سلب أمواال من الصندوق لفترة طويلة       
بيرة لسلوك اسرائيل سينغر رفيق دربه وصـديقه منـذ          اليهودي االوروبي بيار بسنينو عن خيبة أمله الك       

  .فترة طويلة
  23/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 مساعدة الفلسطينين عن طريق طرف ثالث .81

أشار بيان لوزارة الخارجية األلمانية، وصلت نسخة منه إلى إيالف يتعلق بعمل            : اعتدال سالمه من برلين   
سرائيلي، إلى أن فرانك فلتر شتيانماير وزير الخارجية ناقش، في          الرباعية التي تتابع النزاع الفلسطيني اإل     

إتصال هاتفي صباح اليوم، مع نظيريه الروسي سيرجي الفروف  واألميركية كوندوليسا رايس واألمين              
العام لألمم المتحدة بين كي مون والمفوض األعلى لإلتحاد األوروبي خافير سوالنا كما مفوضة الشؤون               

حاد بنيتا فيرارو فلدنر الوضع في الشرق األوسط وبالتحديد تـشكيل الحكومـة الوطنيـة               الخارجية لإلت 
وأكدت معلومات من الخارجية األلمانية على وجـود        . الفلسطينية وذلك قبل بدء رايس زيارتها إلى هناك       

 .هـا جهد كي تبقى الحكومة الوطنية الجديدة في وضع مستقر وسوف يتم اإلتصال بالوزراء المعتدلين في              
وأكد البيان على إحترام الرباعية للديمقراطية الفلسطينية وإتفاق جدة في الثامن من الشهر الماضي الـذي                
أدى إلى مصالحة فلسطينية، لذا تأمل أن تتمكن الحكومة الوطنية من إنهـاء العنـف بـين الفلـسطينيين           

  . وتهدأت الوضع
وزيرة الخارجية األميركيـة كونـدوليزا رايـس        في الوقت نفسه، أكد البيان أن الرباعية تساند مساعي          

ومحادثات المتواصلة مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اإلسرائيلي أولمرت بهـدف وضـع أفـق               
سياسي من أجل إنشاء دولة فلسطينية وإنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، وسوف يقوم أعضاء الرباعية              

وحـسب معلومـات مـن      . بة التطورات على أرض الواقع    بزيارات متكررة إلى المنطقة من أجل مراق      
مصادرة مطلعة، فإن الرباعية تريد اآلن إعادة إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني لكن عبر طرف               
ثالث، ولن يرفع اآلن الحظر المالي الذي فرض على القيادة الفلسطينية القديمة إلى حين لمس تطـورات                 

قف الرباعية قد تطابق مع قول رايس أمس  بوجوب مساندة كـل قـوة               إيجابية ملموسة، وبهذا يكون مو    
  . تظهر الوالء واإلحترام لكل مبادئ الرباعية

  22/3/2007موقع ايالف 
  

  مسابقة دولية من أجل قدس منصفة ومسالمة .82
سيتلقى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تصميمات لمتنافسين من كل أنحـاء          :  جاسون سزيب  -كامبريدج  

 مارس اذار فيما يمكن وصفها بانها محاولة لتصدي افضل          31التي تبدأ في    " قدس منصفة "لمسابقة  العالم  
وتستهدف المسابقة اعادة تصميم القدس بطريقة تدعم السالم بين         . العقول في العالم لكبرى مشكالت العالم     
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ي حل الصراع االسرائيلي    االسرائيليين والفلسطينيين أمال في أن تساعد التصميمات الفائزة في المسابقة ف          
  .الفلسطيني وتشيع السالم في المنطقة

  22/3/2007رويترز 
  

  2025العالم يواجه العطش في : األمم المتحدة .83
 وجود بؤر عديدة في العالم تشهد صراعا حادا علـى  أمساكدت االمم المتحدة : طلحة جبريل  - واشنطن

وأكدت أيضا ان مـا ال يقـل    .  حوض نهر النيل   مصادر المياه أهمها الشرق األوسط ودول أفريقيا ودول       
بما عن مليار ومائتي مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق ال تصل اليها المياه النظيفة، اال ان االسوأ                  

  .2025هو ان شخصين من كل ثالثة مهددان بنقص المياه بحلول عام أكدته، 
   23/3/2007الشرق األوسط 

  
 ين االمريكيين في العراق عملية اغتصاب ب3000: فوكس نيوز .84

 عملية اغتصاب العام 3000انه جرى االبالغ عن نحو ، ذكرت شبكة فوكس نيوز االخبارية :محمد بشير
 تقرير واوضح. م2005 حالة في صفوف افراد الجيش االمريكي العام 2400م مقارنة بحوالي 2006

 إال أنه كان هناك اعترافا .الجيش من الضحايا كانوا من منسوبي 754 ان لوزارة الدفاع االمريكية،
 الن بعض الضحايا يخافون من االبالغ عن ،حاالتهذه ال بأن التقرير ال يوضح العدد الحقيقي لرسميا،

  .االعتداءات عليهم
  23/3/2007عكاظ 

  
  العراق منذ غزو  االمريكيجرحى في صفوف االحتالل 24510 .85

 أن عدد القتلى األمريكيين في العـراق        ،ن أمس  أظهرت حصيلة رسمية صادرة عن البنتاجو      :يو بي أي  
أما بالنـسبة إلـى عـدد        . قتلوا خالل عمليات   2601 هم من بين  ، جندياً 3222 بلغ 2003 مارس   19منذ  

   . جنود24510 مارس الحالي 21اإلصابات فقد بلغ منذ بدء العمليات وحتى 
  23/3/2007الخليج االماراتية                   

  
  التحكم به عن بعد يمني يخترع مدفعا يمكن  .86

ـ  يتمكن مواطن يمني من اختراع مدفع عديم االرتداد         :  قنا - صنعاء مـضاد  هـو    الكتـف و   ىحمل عل
 ملليمترا  99 صنع في هيكل واحد ذي صورتين أحداهما تطلق طلقات عيار            كما أنه . للطائرات والدروع 

م بـه عـن بعـد بواسـطة          يمكن التحك  ه أن  المخترع، وأوضح . ملليمترا 71والثانية تقذف طلقات عيار     
  . يبلغ ثالثة كيلومتراتاه أن مدمشيرا إلى ،الريموت كونترول

  23/3/2007 القدس العربي
 

  المقاومة والسياسة في طرح المستشار .87
 ياسر الزعاترة 
ليس ثمة من حركة سياسية، ال سيما األيديولوجية، إسالمية كانت أم قومية أم يسارية إال وتحوي بين 

ن األفكار والبرامج ، كما تحوي بين صفوفها من يوصفون بالمتشددين ومن يوصفون صفوفها الكثير م
 ). بكسر النون وتشديدها(بالمعتدلين، ومن يقفون في المنتصف، وبالطبع بحسب الجهة المصنفة 
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ا عندما تغيب القيادات التاريخية القادرة على اإلمساك بتالبيب الوضع الداخلي للحركات السياسية، غالباً م
يبرز على هامشها وبين صفوفها رموز لهم توجهاتهم الخاصة التي ال يجدون الكثير من العناء في 
إلباسها لبوس المصلحة العامة والرؤى اإلبداعية، مع العلم أن التحوالت التي شهدتها حركة فتح على هذا 

 فتح ليست حركة الصعيد كانت مقصودة من طرف عرفات الذي كان يمسك بجميع الخيوط، مع العلم أن
 . أيديولوجية بالمعنى الواقعي للكلمة

فكرية وسياسية مهمة، : منذ مشاركتها في االنتخابات مطلع العام الماضي، عاشت حماس تحوالت داخلية
إذ أفرزت العملية االنتخابية ومن بعدها الحكومة الكثير من الرموز الذين خرجوا بخطاب لم يكن متوقعاً 

الدولة ثنائية القومية (ة للحركة، وكان لبعض هؤالء توجهات معروفة في السابق وفق السيرة المعروف
 . ، فيما كان بعضهم غير ذلك)ألحمد يوسف

إلى جانب بعض الرموز األكاديمية في الضفة ممن ذهبوا بعيداً في خطاب ال يناسب ثوابت الحركة، برز 
ها دوائر كثيرة في سياق الهجوم على أحمد يوسف في قطاع غزة من خالل وثيقة نسبت إليه واستغلت

وفي حين تبدو هذه القضية سخيفة إلى حد كبير، من حيث أن الوثيقة محض ورقة قدمتها . حركة حماس
تم (دوائر أوروبية لحماس من خالل يوسف تحاول استلهام فكرة الهدنة التي تتحدث عنها الحركة 

يعمل مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء الفلسطيني قد ، لكن ذلك ال ينفي أن الرجل الذي )تجاهلها بالكامل
 . مارس أدواراً ليست له، ووضع الحركة في حرج كانت في غنى عنه

غير أن األهم من ذلك هو عموم خطابه المغاير لخطاب حماس وبضاعتها األيديولوجية، األمر الذي 
عمون أنهم أقنعوا الجميع ينطبق كما أشير من قبل على عدد محدود من أكاديميي الضفة ممن يز

ببضاعتهم السياسية التي تنص على أن للحكومة مواقفها المختلفة عن الحركة، وأنه يجب الفصل الكامل 
، وهو كما يعلم العقالء خطاب سخيف ال تعرفه الدوائر )كان هذا قبل حكومة الوحدة أيضاً(بين الموقفين 

حكومة خطاب الحزب الذي أفرزها، وإال فهي الخديعة السياسية في العالم، ألن من الطبيعي أن تمثل ال
 . للجماهير التي منحت أصواتها لخطاب بعينه

عودة إلى أحمد يوسف الذي بشرنا قيل أيام بتحوالت أيديولوجية لحركة حماس مفادها القناعة بقدرتها 
، وينطبق عليه المثل على تحقيق أهدافها بالسياسة بدل المقاومة، وهو كالم بالغ السطحية في واقع الحال

ونحن هنا لسنا ضد السياسة بحال، ولكن ضد أن يقال أن ". اللي يجرب المجرب عقله مخرب"المعروف 
 .بوسعها تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، في تجاهل لتجارب اآلخرين الطويلة وما أفضت إليه

هو أدنى منها في كامب ديفيد عام إن الكيان الصهيوني الذي لم يقبل المبادرة العربية، ولم يقبل بما 
 ال يمكن أن يقبل بعرض الهدنة التي يقول أحمد يوسف إنها لعشر سنوات تجدد تلقائياً ، وهذا 2000

التجديد هو صدقة من الرجل لم يقل بها الشهيد أحمد ياسين وال الشهيد الرنتيسي قبل أن يسلما له الراية 
ا هذا إما أنه يعتقد بأنه أذكى من ياسر عرفات وفريقه صاحبن. وينسحبا من الساحة بصواريخ شارون

المفاوض، وإما أنه يروج لجعل قطاع غزة دولة منفصلة عن بقية الضفة ضمن زمن معين، متجاهالً 
 .بالطبع أنها مجرد واحد ونصف في المئة من مساحة فلسطين التاريخية
اسم حركة أحمد ياسين والرنتيسي، ليست المشكلة في أحمد يوسف، وإنما فيمن يسمحون له بالنطق ب

والمسؤولية هنا يستوي فيها خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وإسماعيل هنية، والذين يتوجب علينا 
تذكيرهم بأن الجماهير ال تمنح شيكاً على بياض ألي أحد، وإذا غيروا سينفض الناس من حولهم، فيما 

 .ع، ومن أجل فلسطين واألمة بأسرهاندعو اهللا لهم بالثبات، من أجل تراث الحركة الرائ
  22/3/2007 الدستور

 
 ما الذي تبقى؟ ...برنامج حماس وثوابتها السياسية .88

 هشام منور
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هل عقد مثل هذه الهدنة، من الناحية الشرعية والسياسية، هي في صالح الشعب الفلسطيني؟ أم أن 
 وصوالً إلى تهويدها، وينسجم مع الطرف اآلخر سيمنح بذلك الوقت الكافي لتثبيت الحقائق على األرض

من بعده، نحو المرحلية في الحل السياسي وليس حالً نهائياً للصراع، أي ) أولمرت(، و)شارون(رؤية 
وللمرء أن يتساءل هنا عن مصير مشروع المقاومة، الذي . تجنب حل القضايا المصيرية حالً شامالً

 من أجل حمايته والدفع به، والمستقبل السياسي شاركت به حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني
 . لحركة جهادية باألساس

والرابعة تحت ) م1991منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية (ما كان للحكومة الفلسطينية الحادية عشرة 
ثقة " ببركة"، أن تشهد النور وتنعم )م2003منذ استحداث هذا المنصب عام (قيادة رئيس للوزراء 

، لوال تدخل )فتح وحماس( التشريعي، المهيمن عليه من قبل الفصيلين األساسيين في الحكومة المجلس
 . الوصاية العربية وما تمخض عنها من اتفاق مكة المكرمة

وإذ يعد الكثيرون االتفاق على تشكيل الحكومة إنجازاً تاريخياً فلسطينياً وعربياً، فإن المتابع لتاريخ نضال 
 والمدقق في تفاصيل أحداثه، وحجم التضحيات التي قدمها أحد أعرق شعوب األرض الشعب الفلسطيني،

قاطبة في مقاومة االستعمار الحديث وأذياله، ليلحظ مدى التراجع المريع واألذى الرهيب الذي انتاب 
التفاقهم على حقن " يهللون"القضية المركزية ألمة العرب والمسلمين، إذ بات أصحاب القضية أنفسهم 

، ويكيلون المديح واإلعجاب لحكومة، جمعت فئات من شتات شعب مشتت في بقاع !)نعم دمهم(مهم د
األرض، ليس له دون االعتصام بحبل اهللا عز وجل والتوحد على رؤية موحدة، من مناص أو سبيل، 

 ؟!تاريخياً قّل نظيره" إنجازاً"
، )فتح(رك في الحكومة بعد طول عناء لست معنياً في هذا السياق ببحث دوافع وتوجهات الفصيل المشا

فما أراده أبو مازن وفئته المعزولة فتحاوياً، قد تحقق وربما بما يفوق المتوقع منهم، لكن الغريب في هذا 
السياق هو مواقف حركة حماس، الشريك األكبر في الحكومة، والتي رضخت، بعد طول معاناة وحصار 

 فتح، تحت شعار الوحدة الوطنية وحقن الدم الفلسطيني دولي وعربي، لشرط المشاركة السياسية مع
على المشاركة السياسية ) حماس(ولكن هل كانت موافقة . والحفاظ على السلم األهلي المتداعي أصالً

دون تنازالت جوهرية، تعدت فيها على برنامجها السياسي، الذي انتخبها الشعب الفلسطيني على أساسه 
 ا المعلنة قبل خوضها غمار العمل السياسي؟ في األرض المحتلة، وثوابته

، ليهوله حجم التنازالت التي قدمتها )إسماعيل هنية(إن المدقق في خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني 
حركته في سبيل الحفاظ على موقعها السياسي المكتسب في االنتخابات األخيرة، فبعد أن كانت حركة 

لدولية واالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، حماس ترفض االعتراف بقرارات الشرعية ا
" تحترم"وفي مقدمتها اتفاقات أوسلو سيئة الصيت، نص الخطاب الوزاري على كون الحكومة الجديدة 

 ". بمسؤولية وطنية عالية، بما يخدم مصالح شعبنا وحقوقه الثابتة"هذه االتفاقات، وأنها سوف تتعامل معها 
والتقدم الكبير في رؤية الحركة، وعدوه نتاجاً " اإلنجاز"هرولون للسالم مع العدو بهذا وقد أعجب الم

طبيعياً لسلسلة الضغوطات التي ألمت بالحركة خالل انفرادها بالسلطة، وشكل من وجهة نظرهم تراجعاً 
، "الترقيعات"ل براغماتياً حمساوياً عن المشروع المعلن للحركة وثوابتها السياسية، وال يهم بعد ذلك سي

 . التي ساقتها الحركة ذاتها وخصومها السياسيون على حد سواء
" االحترام"، والتالعب باأللفاظ لتمرير هذا البند، أو أن "االلتزام"غير " االحترام"فسواء كان المقصود أن 

الضطرار ، الذي يشوبه ا"االلتزام"يدل على رضا ضمني بتلك االتفاقات، وهو ما يشكل مرتبة أرفع من 
) حماس(من وجهة نظر خصوم الحركة، فإن المؤكد أن هذا البند قد اعتبر تراجعاً خطيراً في فكر 

 . وثوابتها المعروفة
بالمقابل، فقد نص البيان الوزاري فيما يتعلق بمواجهة االحتالل على نوع جديد من المقاومة، ال يحدد 

، مما يعد تراجعاً عن موقف الحكومة "لشعبية الجماهيريةبالمقاومة ا"ماهيتها وال نوعها، ويكتفي بتسميتها 
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والحركة في تبني شرعية المقاومة بكافة أشكالها، سيما المسلح، ويبرز كمحاولة براغماتية للتأقلم مع 
تؤكد الحكومة بأن المقاومة بكافة أشكالها بما فيها "، "نبذ العنف"شروط الرباعية الدولية بما يسمى 

ة الجماهيرية ضد االحتالل حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته األعراف والمواثيق المقاومة الشعبي
 ". الدولية كافة، ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام العدوان اإلسرائيلي المتواصل

وهذا يتساوق بالطبع مع البند التالي من الجانب المتعلق بمواجهة االحتالل في البيان الوزاري، والداعي 
 . هدئة وتثبيتها وتوسيعهاإلى الت

وبالرغم من إبراز البيان الوزاري للمقاومة الشعبية الجماهيرية على حساب الكفاح المسلح، فإن الواليات 
المتحدة األمريكية أبدت تحفظها على هذا البند، وكأنها بذلك تريد إلغاء حق الشعب الفلسطيني في مقاومة 

 ! المحتل بكافة أشكاله؟
فإن ذلك يبدو سيراً وفق . تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنةأما الحديث عن 

وهو االتجاه الذي بدأ يجد . دون االعتراف بها: إسرائيل"رؤية حركة حماس في السعي لعقد هدنة مع 
 . صدى في األوساط األوروبية وحتى اإلسرائيلية

هدنة، من الناحية الشرعية والسياسية، هي في صالح الشعب هل عقد مثل هذه ال: ولكن التساؤل المطروح
الفلسطيني؟ أم أن الطرف اآلخر سيمنح بذلك الوقت الكافي لتثبيت الحقائق على األرض وصوالً إلى 

من بعده، نحو المرحلية في الحل السياسي وليس حالً ) أولمرت(، و)شارون(تهويدها، وينسجم مع رؤية 
  .  حل القضايا المصيرية حالً شامالًنهائياً للصراع، أي تجنب

وللمرء أن يتساءل هنا عن مصير مشروع المقاومة، الذي شاركت به حركة حماس في النظام السياسي 
وعن مآل حكومة . الفلسطيني من أجل حمايته والدفع به، والمستقبل السياسي لحركة جهادية باألساس

ماءاتهم الحزبية سواء في التعيين أو في محاصصة فصائلية، وخطر رضوخ موظفي الوزارات النت
المعاملة، وأثر ذلك على مصالح الشعب الفلسطيني، المعني بمقاومة االحتالل قبل هموم النزاعات 

 . الفصائلية الضيقة
ويبقى أن أسلوب المناورة اللفظية الذي تتبعه حركة حماس منذ خوضها المستنقع السياسي، للتملص من 

بقاً مع سلطة أوسلو، وبراغماتية األطروحات السياسية التي تزعم استنادها إلى االتفاقات الموقعة سا
الواقع الفلسطيني، ليطرح التساؤل مجدداً حول رؤية الحركة لمستقبل الصراع مع العدو، ومدى تباينها 
مع رؤية فصائل سابقة اجترحت التعامل السياسي مع العدو ورضخت للشروط الدولية المنحازة له، 

ر االستفهام عن مدى تمسكها به، بعد كل ما تقدم من تنازالت وتراجعات استراتيجيه، وتالياً مدى ويثي
قدرة حركة حماس على مقاومة الضغوطات الخارجية ووقف مسلسل التنازالت السياسية، بعدما اعتزلت 

 . المقاومة المسلحة فعلياً، رغم مناكفتها وامتناعها عن التصريح به
  22/3/2007مجلة العصر 

  
  انسحابا محدودا في الضفة يحول المستوطنات المخالة العادة تأهيل الالجئين .89

  آري شفيت
منذ وصول لجنة بيل الي البالد فـي عـام   . النزاع االسرائيلي ـ الفلسطيني هو نزاع باعث علي اليأس 

:  جـرب  في السبعين سنة الماضية يخيل أن كل شيء قـد         .  بذلت مساٍع عديدة ال حصر لها لحله       1936
الحرب والسالم، االنكار واالعتراف، الطرد والحل الوسط، االستيطان واالقتالع، االحتالل واالنسحاب،           
الحياة المشتركة والحياة المنفصلة، تسوية انتقالية وتسوية دائمة، حل دولة واحدة وحل حكم ذاتي وحـل                

 كل هذه المحاوالت، فان النـزاع       ومع ذلك، رغم  . دولتين، اوسلو وكامب ديفيد، فك االرتباط واالنطواء      
  . يتعقد باستمرار، ويواصل التعقيد. يتعقد فقط
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في السنة االخيرة رفع التعقيد في النزاع الي ذروة جديدة، وذلك الن الرد الفلسطيني علـي االنـسحاب                  
االسرائيلي السابق من قطاع غزة كان الفوضي والعنف، والنه بانتخاب الفلسطينيين لحماس تراجع فـي               

وعندما يستسلم الفلسطينيون للفوضي والعنف، فـال       . واقع االمر عن االختيار االستراتيجي لتقسيم البالد      
. وعندما يدير الفلسطينيون ظهر المجن لتقسيم البالد من الصعب جدا تقـسيم الـبالد             . يمكن انهاء النزاع  

التزمـت ويختفـي سـواء      وفي ظل عدم التقسيم يتعاظم      . وفي ظل عدم وجود التقسيم يتواصل االحتالل      
  .  بعضهم البعض في لفة خانقةىوفي ظل عدم وجود التقسيم يلتف االسرائيليون والفلسطينيون عل. العقل

.  اليأس بهذا القدر تنشأ الحاجة االنسانية جدا لاليمان بـالحلول الـسحرية            ىعندما يكون الواقع باعثا عل    
ولكن الحقيقة هي ان ال اتفاق مكة       .  الوحدة الفلسطينية  بحكومة. بالمبادرة السعودية مثال  . باتفاق مكة مثال  

وذلك الن االتفـاق    . وال المبادرة السعودية وال حكومة الوحدة الفلسطينية تخلق اساسا حقيقيا لحل النزاع           
الفلسطيني الداخلي، والمبادرة العمومية العربية وكذا الحكومة الجديدة لهنية، تطالب جميعها بشكل حـازم              

مطلب العودة ال يستوي مع تقسيم البالد الي دولتـين          . طلب العودة ال يستوي مع انهاء النزاع      م. بالعودة
 اقامة  ى ال ىمطلب العودة يدل علي أنه في عصر حماس فان الشعب الفلسطيني ال يسع            . قوميتين سياديتين 

ئيل، تميت  تضعف اسرا .  جنب مع اسرائيل، بل اقامة فلسطين تحل محل اسرائيل         ىفلسطين تعيش جنبا ال   
فمن جانب واضـح أنـه فـي المرحلـة          . لهذه العقدة الصعبة عدد من المعاني     . اسرائيل وترث اسرائيل  

التاريخية الحالية ال توجد فرصة النتزاع تنازل ايديولوجي عن مطالب العودة من الفلسطينيين، ومن جهة               
من جهة  . الثر محمل بالكوارث   واضح أنه بدون مثل هذا التنازل، فان كل انسحاب اسرائيلي بعيد ا            ىاخر

 واضح أن محاولة االنطالق من الوضع الـراهن         ىواضح أن الوضع الراهن فتاك، ولكن من جهة اخر        
من جهة واضح أن الدول العربية المعتدلة المطالبة بافق من االمل محقة، ولكن             .  تسوية شاملة سخيفة   ىال

. شيء في خلق افق ال يكـون مجـرد وهـم           واضح أن ذات الدول العربية ال تساهم في          ىمن جهة اخر  
ما هو  . وهكذا فان ما هو مطلوب االن ليس استعبادا اسرائيليا لحوار دولي كاذب منقطع تماما عن الواقع               

  . مطلوب هو مبادرة اسرائيلية شجاعة، خالقة وواعية، تقترح تفكيرا خارج العلبة
داد اسرائيلي لتنفيذ انـسحاب محـدود فـي         استع:  المبادرة االسرائيلية أن تكون ذات أربعة اضالع       ىعل

ـ            ىالضفة الغربية حت    ى بدون اتفاق سالم، استعداد فلسطيني لتحويل المستوطنات التي تخليها اسرائيل ال
موقع العادة تأهيل الالجئين الفلسطينيين، التزام من الرباعية العربية المعتدلة بتمويل تأهيـل الالجئـين               

 قواعد لالرهاب، واعتراف دولي متجدد السرائيل كدولة قوميـة          ىهيل ال والضمان بأال تتحول مواقع التأ    
يهودية ـ ديمقراطية تحل مشكلة اللجوء اليهودي بالضبط بذات الشكل الذي تحل فيه الدولة الفلـسطينية   

  . المستقبلية مشكلة اللجوء الفلسطيني
ـ  .  وضع حد للنزاعىمبادرة اسرائيلية بهذه الروح لن تؤدي ال ل العقـدة االسـرائيلية ـ    وهي لـن تح

 االتجاه الذي   ىولكن مبادرة كهذه ستخلق تغييرا تدريجيا للواقع يشير ال        . الفلسطينية بضربة سحرية واحدة   
وهي ستثبت بأن اسرائيل تتراجع عن فكرة االسـتيطان  .  االسرائيليين والفلسطينيين أن يسيروا نحوه  ىعل

 ىوهـي سـتهيئ الـوعي لـد       .  ما وراء فكرة العودة    ىالفي الوقت الذي يبدأ فيه الفلسطينيون بالتحرك        
وهي تلزم مـصر، والـسعودية واالردن لـيس فقـط           . الشعبين المعذبين نحو حل وسط تاريخي حقيقي      

هذا هو العمل   .  ما يستوجب عمليا من استراتيجية المصالحة      ىبالترويج للمصالحة بل وأخذ المسؤولية عل     
رب المعتدلين واالسرائيليين المعتدلين أن يفعلوه في هـذا الـزمن   السليم الذي يمكن للغرب المعتدل، والع   

  .الصعب حيال تصاعد التزمت
  22/3/2007هآرتس 
  23/3/2007  القدس العربي

  
  نظرة موضوعية.. الحكومة الفلسطينية وبرنامجها .90
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  فايز رشيد. د
كن القول انها مرحلة وإذا جاز لنا وصف المرحلة القادمة أمام الحكومة الفلسطينية بكلمات، فيم... 

  .صعبة، دقيقة، حرجة، ومملوءة بالمعضالت الكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي
العمل على فك الحصار المالي المفروض ظلما على الشعب الفلسطيني، وتداعياته : داخليا، ومن أبرزها

   .الكبيرة
ايجابية ساهمت في الخالص من حالة تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد طول انتظار هو في حد ذاته خطوة 

 الفلسطيني، والمتوجب أال يعود تحت اي ظرف من الظروف إلى -االقتتال الفلسطيني : مقيتة وهي
الساحة الفلسطينية ومن منطلق الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضمان انطالقة مسيرة 

امجها الذي تقدمت به إلى المجلس التشريعي، والتي ايجابية في عمل هذه الحكومة، يتوجب النظر إلى برن
.. وعلى أساسه نالت ثقة المجلس، ذلك ان مضمون البرنامج يستند إلى كتاب تكليف الرئيس عباس لهنية

يتوجب النظر إليه من زواية .. وقد تم أساسا على قاعدة اتفاق مكة الموقع بين حركتي فتح وحماس
وذلك في محاولة .. يض أو اسود، بل بالتطرق العلمي إلى نقاطهإما اب: موضوعية بعيدا عن قاعدة

ومن جهة أخرى من أجل توفير .. التحصين من أجل عدم العودة مطلقا إلى الصراع الداخلي من جهة
  .أفضل الشروط الداء الحكومة في الفترة القادمة

هو غير ) الخالص من حالة(واستطرادا لما كنت قد كتبت حول اتفاق مكة، وبأن .. بداية أود التوضيح
، فقد بدأت تطل علينا التعارضات برؤوسها، وأقصد التعارض حول تعيين الرئيس )انهاء المعضلة(

عباس لدحالن مستشارا لالمن القومي الفلسطيني، واعتبار حماس هذه الخطوة مخالفة للقانون، ونقضا 
ووزعته جماهيريا )  الشهر الجاري من19االثنين، (التفاق مكة، وذلك في بيان جماهيري صدر عنها 
ان الفرق كبير بين وحدة وطنية يجري تتويجها : واعالميا من زاوية ثانية، وفي التوضيح نقول أيضا

بحكومة وبين حكومة منوط بها تعزيز هذه الوحدة ذلك ان بعض تنظيمات المقاومة الفلسطينية والسباب 
كومة، مما يعني ان الوحدة الوطنية بحاجة إلى استكمال سياسية وعقائدية واجرائية مازالت خارج هذه الح

على قاعدة القواسم المشتركة بين كافة فصائل النضال الوطني الفلسطيني ومع التأكيد على ايجابية ما 
، لكن أيضا كان من االولى، )أهمية تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية(تضمنه البرنامج الحكومي حول 

المالحقة القانونية لكل من تسببوا باالقتتال الداخلي، والذي ذهب ضحيته العشرات من ان تتم االشارة إلى 
القتلى والمئات من الجرحى، وذلك من أجل ترسيخ المصالحة وعدم العودة مطلقا إلى االشتباك الداخلي، 

لرغم من وبخاصة ان من تسبب في تلك االشتباكات هم عناصر من الحركتين اللتين وقعتا اتفاق مكة، وبا
احترام كافة االتفاقيات، التي وقعتها منظمة التحرير (تضمين البرنامج الحكومي بندا ينص على 

بما يعنيه ذلك من اعتراف ضمني باتفاقيات اوسلو، إال ان اسرائيل لم تعترف بالحكومة ) الفلسطينية
كذلك هي الواليات . يالفلسطينية ومازالت مصرة على مقاطعتها واستمرارها في حصار الشعب الفلسطين

بالرغم من بعض االنفراج سواء في مواقف روسيا (المتحدة، واللجنة الرباعية، وغالبية الدول االوروبية 
، والتي مازالت تصر على اعتراف صريح )والتي اعترفت بالحكومة.. والنرويج واسبانيا وغيرها

ضا ال مانع لديها في االلتقاء ببعض وواضح من الحكومة بالشروط الثالثة للجنة الرباعية، والتي اي
في محاولة واضحة ومقصودة لتصديع الحكومة، وكشروط الستئناف ) خارج اطار حماس(الوزراء 

  .المساعدات المالية وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني
من زاوية فإن بان كي مون، االمين العام لالمم المتحدة، اعتبر ان خطاب رئيس الحكومة، هنية، جاء 

  .مخيبا لآلمال
الواردة في ) الحق في المقاومة بكافة اشكالها(لن تحاول تفسير عبارة : اما رايس، والتي ومثلما صرحت

بما يعنيه ذلك من محاولة ابتزاز واضحة )  ال تكون جيدة- مثلما قالت -الن وقعها على اذنيها (البيان 
وفي ظل التنكر االسرائيلي ! يجيا دون ثمنللفلسطينيين، واستدراجهم إلى اعطاء كافة التنازالت تدر
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للحقوق الوطنية الفلسطينية، اسرائيل تطالب الفلسطينيين بتنفيذ ما ترتبه عليهم هذه االتفاقيات من 
خطوات، دون ان تقوم هي بتنفيذ أية خطوة، بل وصل االمر بشارون إلى اعالن وفاة ودفن هذه 

ذلك ! المتحدة وال اللجنة الرباعية مطالبة اسرائيل بالتمسك بهاولم تتحرك يومها ال الواليات .. االتفاقيات
 ! يعني ان المطلوب هو تكريس تنازل الفلسطينيين عن حقوقهم، ليس إال

اتفاقيات اوسلو لم تكن خطأ فقط، بل كانت خطيئة بحق الشعب الفلسطيني، فلماذا يتضمن البرنامج 
  ؟)نى الضمنيوبالمع(احترام هذه االتفاقيات ، حتى : الحكومي

 وهي نقطة -تماما مثلما تضمن البيان (من زواية ثانية، فإن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة االحتالل 
مادام هو وأرضه يقعان تحت االحتالل، وما دامت المجازر اليومية االسرائيلية ترتكب ) ايجابية فيه

المم المتحدة في قراراتها الصادرة، هذا الحق شرعته ا.. بحقه، وتصادر أرضه وبآالف الدونمات يوميا
وبما في ذلك الحق في الكفاح المسلح لقد أكد البند الرابع من الباب الخامس في برنامج الحكومة 

) إلى آخره.. مبدأ المواطنة من خالل المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص(الفلسطينية على 
ا تشير إله وقائع االمور والتي تؤشر إلى ان اقتسام وهو مسألة مهمة وايجابية، لكنه يتعارض مع م

الرجل المناسب في المكان : الوظيفة يجري على أساس حزبي صرف، بعيدا عن الكفاءة المهنية ومبدأ
المناسب، وهذا ما عانت منه الساحة الفلسطينية طويال، مثلما عانت من الفساد والمحسوبية واالثراء غير 

اهر السلبية، بحيث كان يتوجب ان يتضمن البرنامج واضافة إلى الحديث عن المشروع، وغيرها من المظ
محاسبة الكسب (االصرار على مالحقة قضايا الفساد السابقة وتفعيل قانون ) االصالح ومحاربة الفساد(

، بما يعنيه ذلك من محاربة حقيقية للفساد، والبدء الحقيقي لعملية )من أين لك هذا(ومبدأ ) غير المشروع
  .االصالح الفاعلة على ارض الواقع

بأن الحكومة سوف تعمل على تثبيت التهدئة (لقد ورد ايضا في البيان، وعلى صعيد الوضع مع االحتالل 
ولكن من خالل التجربة السابقة لاللتزام ) إلى آخره.. وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة

 قوات االحتالل من ممارسة قتلها واعتقالها واغتيالها للفلسطينيين، فإن ذلك لم يمنع.. الفلسطيني بالتهدئة
.. وبخاصة في مدن الضفة الغربية، مثلما رأينا في مدن جنين ونابلس والقرى المحيطة بطولكرم

اضافة إلى كوننا شعبا يعيش مرحلة التحرر الوطني، لذا فإن على العدو الصهيوني الفهم ان .. مؤخرا
  !الخيار الوحيد للشعب الفلسطينالتهدئة ليست هي 

أهمية تطبيق ما جاء في اتفاق القاهرة بشأن منظمة التحرير (أما بالنسبة لما جاء في بيان الحكومة عن 
فقد كان يتوجب ان تتم االشارة وان يتضمن البيان التأكيد على ما جاء في وثيقة الوفاق ) الفلسطينية

ت، تتقدم عما جاء في اتفاق القاهرة، وبخاصة حول االسراع في الوطني، النها وبما أشارت إليه من آليا
بناء المنظمة ومؤسساتها على االسس الوطنية والديموقراطية وفقا لمبدأ التمثيل النسبي على قاعدة 

 .االنتخابات الديموقراطية ، حيثما أمكن ذلك
 العمل على تحقيق االستقالل أما بالنسبة لبرنامج الحكومة االقتصادي، فكان يجب ان تتم االشارة إلى

المتدرج عن االقتصاد االسرائيلي، والعمل على تطوير القطاع العام، والتعاونيات، وتوسيع القاعدة 
االنتاجية من أجل توفير المزيد من فرص العمل، وكذلك دعم السلع الغذائية االساسية، التي تشكل نسبة 

  .االنفاق الرئيسي لذوي الدخل المحدود
ز لنا وصف المرحلة القادمة أمام الحكومة الفلسطينية، بكلمات، فيمكن القول انها مرحلة صعبة، وإذا جا

  .دقيقة، حرجة، ومملوءة بالمعضالت الكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارج
العمل على فك الحصار المالي المفروض ظلما على الشعب الفلسطيني، وتداعياته : داخليا، ومن أبرزها

من الناس يعيشون تحت خط الفقر، والكثير من الخطوات الهامة % 75 الباحثين عن عمل، :الكبيرة
اآلليات الدينامية التي تقطع الخط على امكانية العودة إلى االقتتال، تعزيز الوحدة : الضرورية االخرى
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الذي تحدثنا ف واعادة بنائها واصالحها، اضافة إلى كل .ت.الوطنية الفلسطينية واعادة االعتبار إلى م
  .عنه

أما اسرائيليا وخارجيا، فالتنبه الكامل لالستهدافات االسرائيلية الطامحة إلى ابتزاز الفلسطينيين وتنازلهم 
عن حقوقهم الوطنية المشروعة، وعدم التفريط بها، ومواجهة االعتداءات االسرائيلية اليومية على شعبنا 

ن كافة الفصائل، على ارضية من الوضوح والحق في بأشكال المقاومة التي تشكل قاسما مشتركا بي
  .المقاومة

اي بعد االنتخابات التشريعية (محاصرة االضرار الكبيرة التي لحقت بقضيتنا على مدى عام كامل 
دوليا، والتي اختزلت الحقوق الفلسطينية من حقوق وطنية وقومية لشعب يكافح من أجل نيلها ) األخيرة

ية اجرائية تتمثل في كيفية انهاء الحصار المالي عن الفلسطينيين، وادخال إلى قض.. منذ قرن زمني
اننا انطلقنا في نقد برنامج الحكومة ال من أجل التجريح أو لمجرد : المساعدات والمعونات له يبقي القول

 ال يفسد النقد، ولكن من زاوية المصلحة الوطنية كما نراها ، وعلى قاعدة النقد البناء وااليجابي ، والذي
 .! للود قضية

  23/3/2007الوطن العمانية 
 

  الحكومة الفلسطينية في مواجهة التحديات .91
  علي الجرباوي.د

وأخيراً، وبعد عناء شديد وجهد كبير، وفي أعقاب حالة استقطاب سياسي شديد قـادت إلـى اشـتباكات                  
وحدة وطنية تتـآلف داخلهـا   مسلحة كادت أن تُدخل الفلسطينيين في حالة حرب أهلية، تم تشكّيل حكومة        

واستبشر المواطنون الفلسطينيون خيراً، ولكن بحذر شديد       . معظم الحركات والفصائل السياسية الفلسطينية    
يعبر عن القلق من أن حالة االنفراج في الوضع الفلسطيني ال تزال سطحية، وتواجه الكثير من الظروف                 

يق رزمة المهام الجسيمة والعريضة المطلوبة منهـا، فـإن          ولكي تنجح الحكومة العتيدة في تحق     . المعقدة
  .عليها تخطي العديد من التحديات الصعبة التي تواجهها

علـى  . يوجد تحد فلسطيني داخلي يواجه هذه الحكومة، كما تواجهها مجموعة من التحديات الخارجيـة             
 فقد مر الفلسطينيون منذ اندالع      .الصعيد الداخلي تواجه الحكومة موجة من التوقعات الفلسطينية المرتفعة        

ولكن العام المنصرم كان شديد الوطـأة       . االنتفاضة الثانية بظروف صعبة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً      
فقد انهار الوضع االقتصادي الفلسطيني بشكل كامل جراء الحصار الخارجي، وُأفقـر            . على وجه التحديد  

كما انهارت الحالة االجتماعية للفلـسطينيين جـراء هـذه          . لةالمجتمع وعانت نسبة عالية منه من البطا      
لقـد أضـحى الوضـع      . الصعوبات االقتصادية، فغاب األمن واألمان في ظل حالة من الفلتان الـشديد           

الفلسطيني شديد البؤس في كل المناحي وكل االتجاهات، وأصبح الناس ينتظرون تخليصهم بفارغ الصبر              
  .وشديد اإلعياء
فإن حكومة الوحدة الفلسطينية تنطلق مثقلة بالهموم الداخلية، ومحملة بجملة آمال وتوقعـات             لكل ما سبق    

ويتوقع الفلسطينيون من هذه الحكومة االهتمام السريع وتحقيق النتائج الملموسـة فـي ثالثـة               . فلسطينية
ون إنهـاء حالـة     في الملف األمني، وهو أولوية قصوى، يريـد       . ملفات أساسية متشابكة ومتبادلة التأثير    

يريد الفلسطينيون من الحكومة ضمانة بأال      . الداخلي بشكل فوري وإحالل حالة من استتباب األمن        الفلتان
يعود االقتتال إلى الشوارع، وأال تتكرر األحداث المروعة من االختطاف والتنكيل والقتل المتبادل التـي               

" اإلسـرائيلية "انة بأن تتوقف اآللة العسكرية      كما يريدون منها ضم   . شهدها قطاع غزة على وجه التحديد     
  .عن التنكيل بالفلسطينيين وتقتيلهم واستباحة ممتلكاتهم وبلدانهم
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أما في الملف االقتصادي، فيتوقع الفلسطينيون من هذه الحكومة، كونها تُمثّل الطيف السياسي الفلـسطيني    
تتمكن مباشرة من تـأمين متواصـل لـدفع         بأغلبيته الساحقة، أن تُنهي الحصار االقتصادي الخانق وأن         

  .رواتب موظفي القطاع العام، وأن تعمل على تحريك العجلة االقتصادية في البالد
ولكن الفلسطينيين يعلمون بأن تحقيق أي تقدم يذكر في الملفين األمني واالقتصادي ال يمكن أن يحدث إال                 

ه الحكومة إيضاح مـسار تـوجههم وتوضـيح         يريد الفلسطينيون من هذ   . بتوفر ُأفق في الملف السياسي    
سـينتهي،  " اإلسـرائيلي "باختصار، يريدون معرفة إن كان هذا االحتالل        . وضعهم الملتبس مع االحتالل   

ومتى سيتم ذلك؟ إذ ما فائدة وجود حكومة تلو حكومة فلسطينية في ظل استمرار وجود االحتالل المتمدد                 
  ين في قطاع غزة؟استيطانياً في الضفة والحاصر للفلسطيني

وهـذه الحكومـة    . يعي الفلسطينيون أيضاً أن توقعاتهم تبقى تمنيات إن لم يكن هناك تجـاوب خـارجي              
ال توجـد ضـمانة خارجيـة برفـع         . الفلسطينية الجديدة تجابه مجموعة من التحديات الخارجية الصعبة       

" إسـرائيل "وقد أعلنت   . باعيةالحصار السياسي واالقتصادي عن هذه الحكومة المطالَبة بتلبية شروط الر         
تسهيالت " إسرائيل"وبالتالي لن تقدم    . ابتداء أنها لن تتعامل مع هذه الحكومة أو حتى مع أي من أعضائها            

ميدانية لهذه الحكومة، كما لن تُفرج عن األموال الفلسطينية المحتجزة لديها، وهي مبالغ طائلة بإمكانهـا                
كما تتخذ اإلدارة األمريكية موقفاً شديد الـتحفظ مـن هـذه            . ينيتخفيف سوء الوضع االقتصادي الفلسط    

في ظل  . الحكومة، ويبدو أنها ستستمر بتشديد الضغط عليها كي تحصل على التنازالت من حركة حماس             
هذين الموقفين السلبيين يتأرجح الموقف األوروبي الذي يرغب في فك ارتباطه الكامـل عـن الهيمنـة                 

ولكن بسبب تعقيدات السياسة الخارجية األوروبيـة المثقلـة بـاختالف           ". سرائيلياإل"األمريكية والضغط   
رغبات األعضاء المكونين لالتحاد، ستكون هذه السياسة توفيقية في أفـضل أحوالهـا، تحـاول تمريـر      
مساعدات مالية أكبر عن طريق الرئيس الفلسطيني لوزير المال المعتمد، ولكن من دون فـك الحـصار                 

أما على الصعيد السياسي فستتعامل الدول األوروبية واالتحاد األوروبي مع أطـراف            .  رسمياً االقتصادي
وتبقى مواقف الدول العربية ملتبسة بين الرغبـة فـي          . من الحكومة من دون التعامل مع أطراف ُأخرى       

يكية فـي   رفع الحصار المفروض على الفلسطينيين وعدم القدرة على االنفكاك من الرؤية والرغبة األمر            
لكل ما سبق، لن يكون الوضع الخارجي الذي تواجهه حكومة الوحدة الفلسطينية مواتياً بشكل              . استمراره

  .تلقائي، مما سيصعب عليها تحقيق التوقعات الداخلية منها بيسر وسرعة
جديدة، ولكن من الواضح أنه برغم كل هذه التحديات الداخلية والخارجية الجسام التي تواجهها الحكومة ال              

فهل هي حقاً   . إالّ أن ما يفوق هذه التحديات بمجملها باألهمية هو ما ستواجهه هذه الحكومة من تحد ذاتي               
حكومة وحدة وطنية حقيقية تُعبر عن اتفاق مبدئي واستراتيجي فلسطيني، أم أنها مجرد توليفة توفيقية بين                

 هل صـفيت النوايـا بـين الطـرفين     رؤى واستراتيجيات مختلفة اضطرت اضطراراً للتعايش المؤقت؟    
؟ هل ستتصرف الحكومة كوحدة موحدة أم أنها        "استراحة المحارب "الرئيسيين المتصارعين أم أنها مجرد      

ستكون من ناحية واقعية وعملية حكومتين في حكومة واحدة؟ هل ستقبل هذه الحكومة على نفسها، وهي                
، وعلى  "القطّاعي"بالتجزئة  ) األوروبيون واألمريكان (، أن يتم تعامل اآلخرين معها       "وحدة وطنية "حكومة  

  أساس االعتراف والتحدث لوزراء وعدم االعتراف والتحدث لوزراء آخرين؟
مع أن التفاؤل واجب، إالّ أنه يجب االنتباه الى أن التوصل إلى حالة من التوافق أو االتفاق الداخلي لـن                    

وعلينـا  .  الفلسطيني والقـضية الوطنيـة الفلـسطينية       يكفي وحده لتخطي التحديات التي يواجهها الشعب      
االنتظار ومتابعة كيف ستواجه هذه الحكومة أولى أزماتها، ليس على الـصعيد الخـارجي أو الـداخلي                 

   .فحسب، وإنما على الصعيد الذاتي باألساس
  23/3/2007الخليج اإلماراتية 
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  تجليات البرجماتية عند اإلسالميين الوسطيين .92
   حروبخالد ال

 تجربة - وهذه المرة عن طريق حركة حماس-مرة أخرى يقدم اإلسالميون الوسطيون في المنطقة 
مكثفة ومهمة تؤكد على الجوهر البرجماتي للفكر الحركي الذي تتبناه المنظمات والحركات اإلخوانية أو 

  .القريبة منها أو المتأثرة بمنطلقاتها
 والحركات اإلخوانية بعامة تتبلور موضوعيا وذاتيا عند كل تمظهرات البرجماتية السياسية عند حماس

منعطف حاسم يستلزم من أي من هذه الحركات قرارا إستراتيجيا يحدد الوجهة وفق ما يمليه أو يشترطه 
  .ظرف الواقع الموضوعي

وال تتم هذه العملية في الغالب األعم بوعي كامل يفرز مكونات ما هو سياسي مما هو أيديولوجي، 
  .يقارن هذه بتلك، ومن ثم يقدم هذا المكون ويؤخر ذلك المكون بعملية شبه رياضيةو

إنها عملية معقدة يجب أن يتسلل فيها السياسي إلى أرضية األيديولوجي عن طريق تأسس قناعات 
ضميرية وفكرية تسوغ حدوث هذا التسلل؛ بكونه في نهاية المطاف لخدمة األهداف األيديولوجية 

ه القناعات تتبلور على شكل صيرورات عفوية استجابة لمسارات الواقع الصلب، والتي وهذ. الكبرى
تفرض على الحركة المعنية االنخراط في الطرق المرسومة مسبقا، مع محاولتها توسيع هذه الطرق أو 

وهكذا، وفي ... إجراء بعض التعديالت عليها، لكن ليس رفضها كليا والعزوف عن استخدامها بالمطلق
لة وجود حماس في الحكم بدا التقديم األفضل للسياسة الواقعية على التشبث باألحالم األيديولوجية حا

  .مظهرا بارزا في أداء الحركة خالل عامها اليتيم في الحكومة الفلسطينية
لكن هذا المظهر البرجماتي ال يفاجئ المطلعين على التكوين الفكري والسياسي لحماس، وعلى تفاعلها 

فبذور الواقعية السياسية . 1987حيط الذي تعيش فيه بدءا من تاريخ انطالقتها في أواخر عام مع الم
 . حماس السياسية والفكرية- واألهم من ذلك في ممارسات -موجودة بكثافة في تنظيرات 

واحد ديني إسالمي كواحدة من حركات جماعة اإلخوان : فحماس في نهاية المطاف متأسسة وفق ركنين
ين التي تحمل برنامجها وشعاراتها، وثان وطني مقاومي كواحدة من تنظيمات الحركة الوطنية المسلم

ومن كال الركنين، ومن ثنايا التجربة . الفلسطينية، هدفها تحرير فلسطين ودحر االحتالل اإلسرائيلي
 - هة أخرىاإلخوان المسلمين من جهة، والحركة الوطنية الفلسطينية من ج -التاريخية للحركات األم 

طورت حماس فكرا وممارسة تناغيان األحالم الكبرى، لكن في الجوهر ينتميان إلى مدرسة الواقعية 
  .السياسية

  جذور واقعية حماس
الجذر اإلخواني لحماس، وما يحاول أن : أولها على ثالث أرضيات، - حماسياً –وهذه واقعية تكونت 

اقع، تنطلق على أساس إصالحه وتغييره تدريجياً، وليس يوفره من مناهج تعامل عملية وبرجماتية مع الو
فالفكر اإلخواني المؤسس لفكر حماس ال يتصف . على أساس التخلص منه ثورياً وجذرياً ودفعة واحدة

وعلى الرغم من وجود عدد من . بالثورية االجتماعية، وال يقاطع الواقع ويتعالى عليه بل ينطلق منه
اك في عموميات وشعارات الفكر اإلخواني، فإن تفاعله مع الواقع وانصياعه االنزالقات الفكرية هنا وهن

المباشر وغير المباشر الشتراطاته يفوق بكثير الحمولة األيديولوجية التي لو حدث أن زاد ثقلها في فكر 
باختصار، تبلور الفكر . وممارسة اإلخوان لقاد ذلك إلى انحسار تلقائي وتدريجي لنفوذهم وشعبيتهم

لقناعة والخبرة اإلخوانية منتجاً سياسة تعمل على تغيير الواقع من داخله، وتبعاً لما يوفره من وسائل وا
  .عملية، وليس من فوقه، وتبعاً لما تؤمله األيديولوجيا من وسائل نظرية
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 هي اتساع - كما تبدت خالل العام الماضي - التي تكونت عليها سياسة حماس الواقعية األرضية الثانية
حجم الحركة، وامتداد شعبيتها، وتشعباتها، والجمعيات الخدمية التابعة لها، وما يتفرع عنها من التزامات 

إضافة إلى ذلك تكثف عالقاتها مع أطراف عديدة، . مع شرائح شعبية عريضة، خاصة في أوساط الفقراء
ورة صوغ خطاب وسياسة سواء في الساحة الفلسطينية، أو العربية، أو الدولية، وما فرضه ذلك من ضر

 .مقنعة ومفهومة تكرس مكتسبات الحركة وتزيد منها
ويؤدي اتساع نطاق الحجم والشعبية إلى تبلور اعتبارات وحسابات دقيقة ضاغطة على أي حركة، تدفع 
باتجاه البقاء في مربعات الواقعية؛ بهدف الحفاظ على االمتداد األفقي للحركة، وعلى بقاء تواصلها مع 

بمعنى آخر، يمكن القول بأنه كلما اتسع النطاق . ا الشعبية، وللحفاظ على شبكة عالقاتها الخارجيةقواعده
األفقي ألي حركة، وأصبحت عالقاتها مع محيطها االجتماعي والسياسي والدولي مركبة، أعادت إنتاج 

ومن هنا فلنا . ديدةنفسها مصلحيا وواقعيا، وأعادت تأهيل شعاراتها األيديولوجية الكبرى وفق معايير ج
أن نلحظ أن التنظيمات األقل حجماً وتأثيراً، والمحدودة االنتشار شعبياً، تكون أكثر راديكالية في تعاملها 
. مع الواقع، وأكثر تحرراً من اشتراطاته، وأشد تشبثاً بما تراه من أحالم وتطلعات أيديولوجية وطوباوية

دادت شعبيتها وتعقدت طبيعة عالقاتها ومصالحها وحساباتها مع ؛ إذ لو از"القانون"لكن ينطبق عليها نفس 
الواقع، فإن التآكل التدريجي في يوتوبيا أيديولوجياتها يبدأ فعله شبه الحتمي دافعا الحركة نحو عالقة أكثر 

  .جدلية مع الواقع، وقائمة على فكرة تغييره من داخله، وبما يوفره من وسائل عملية
 كرست واقعية حماس السياسية هي الظرف الموضوعي المحيط بقضية فلسطين،  التياألرضية الثالثة

منظمة التحرير، (فهنا احترقت أصابع حماس في نار السياسة المعقدة التي قلصت خيارات الفلسطينيين 
  .، وحشرتهم في زوايا بالغة الصعوبة)وحركة فتح، وبقية التيارات الفلسطينية قبل حماس

يها حماس في االنتخابات، وسيطرت إثرها على السلطة الفلسطينية، هي ذات فاللحظة التي فازت ف
اللحظة التي تمثل خالصة تدهور الوضع العربي واإلسالمي وتشرذمه، وتراجع قضية فلسطين على 

... العراق، وأفغانستان، والحرب األمريكية على اإلرهاب(األجندة اإلقليمية والدولية لصالح قضايا أخرى 
ي ذات اللحظة التي ما زال فيها ميزان القوى يميل بال رحمة ضد الفلسطينيين ولصالح وه). إلخ

إسرائيل، ويجعل هذه األخيرة ال تشعر بأي ضغط حقيقي لالستجابة حتى لمشاريع الحلول السلمية التي ال 
  .تحقق إال جزءا يسيراً من الحقوق الفلسطينية

 -وعلى أرض الواقع-حكم، ولمست عن قرب في قلب هذه اللحظة الصلدة وصلت حماس إلى ال
وبدال من أن تشرع حماس . التعقيدات التي تواجه الشعارات الكبرى التي حفلت بها أدبياتها هنا وهناك

في تطبيق تلك الشعارات، وترسم على األرض ما يختلف عما رسمه النظام الرسمي الفلسطيني الذي 
فاصيل الحياة اليومية لماليين الفلسطينيين الذين كانوا سبقها، وكانت تعارضه، وجدت نفسها تغرق في ت

والمهم هنا هو التأمل في مقادير . الضحية األولى للحصار الذي فُرض على الحكومة التي انتخبوها
الواقعية التي أحاطت بحماس من كل جانب، ووضحت بجالء تعقيدات الوضع الفلسطيني واعتماده على 

، وكذا تعقيدات الوضع اإلقليمي والدولي )وليس العربية واإلسالمية(ألولى المساعدات الغربية بالدرجة ا
إزاء المسألة الفلسطينية، واإلمكانات الفعلية للتحرك ضمن الهوامش الضيقة، ومن ثم كرست واقعية 

  .حماس وممارستها
مة لم يتح مما ال شك فيه أن عددا ال يستهان به من االكتشافات الصاد نجاح حماس في بقائها موحدة

لكن ربما أمكن . لحماس أن تطبق برنامجها االنتخابي الذي شاركت على أساسه في االنتخابات التشريعية
 المؤسسة لقدرة كبيرة عند حماس على التأقلم - التي ذكرت أعاله -القول أنه لوال األرضيات الثالث 

هو برجماتي، لكان مصير الحركة الواقعي ومحاولة اجتراح معادالت حساسة بين ما هو أيديولوجي وما 
من أجل هذا قد ال نجانب الصواب إن اعتبرنا أن النجاح األكبر لحركة . قد آل إلى التمزق واالنشقاقات
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حماس خالل العام الماضي هو مرورها بهذه التجربة الصعبة والمفاجئة من دون أن تتصدع، والبقاء 
  .موحدة

يعد قرار المشاركة في االنتخابات بحد ذاته افتراقاً : ا يليولتوضيح هذا التقدير علينا أن نتأمل فيم
إستراتيجيا عن الموقف التقليدي لحماس المعارض التفاق أوسلو، والمؤسسات التي أفرزها بما فيها 

على 1996وتأكيدا لهذا الموقف كانت حماس قد رفضت المشاركة في انتخابات عام . المجلس التشريعي
 2006وفي عام ). المجلس التشريعي( نواتج أوسلو، وبهدف تكريس إحدى مؤسساته اعتبار أنها ناتج من

وضعت حماس كل جهدها للمشاركة في نفس االنتخابات، رغم أنها حاولت تسويغ ذلك بالقول بأن عملية 
  .أوسلو واتفاقاتها قد انتهت وماتت، وأن االنتخابات تجرى بعيداً عنها

ي عن الموقفين، كل في وقته، كان بعض علماء الدين القريبين من وفي سياق الدفاع السياسي والدين
حماس قد أفتوا بحرمة المشاركة في االنتخابات األولى، فيما شددوا على وجوب المشاركة في االنتخابات 

المهم هنا أن مثل . الثانية، بما يشير للحاق الديني بالسياسي عند حماس، وليس العكس كما يظن الكثيرون
رار كان من الممكن أن يخلق توترات كبيرة داخل حماس، خاصة أنه ترافق مع تكرس التهدئة من هذا الق

  .طرف واحد تقريباً بما يعني تكبيل الجناح العسكري عند حماس عن العمل
 فلسطينية داخلية إثر رفض كل الفصائل أولهابعد فوز حماس وتشكيل الحكومة نشأت تحديات هائلة، 

حماس في حكومتها، ثم ما تال ذلك من توترات وإضرابات ضد حكومة حماس، الفلسطينية مشاركة 
وصلت في أسوأ لحظاتها إلى االحتراب العسكري وسقوط العشرات من فتح وحماس في قطاع غزة، 
وخالل فترات هذا التوتر كان قرار حماس موزعاً بين الداخل والخارج، بين قادة حماس في السجون 

بين قادة حماس السياسيين وقادة حماس العسكريين، وكان من المحتمل أن يوفر وقادتها خارج السجون، 
لالنشقاقات، خاصة في ظل مرحلة انعطافية حادة، لكن " مثالية"هذا التشتت في صناعة القرار أجواء 

   .حماس تجاوزته بنجاح أيضا
ي بالغ الحساسية  تلك التحديات هو الحصار الدولي المضروب على الحكومة في ظل ظرف إقليمثاني

حيث التوتر األمريكي الذي بلغ ذروته في مناخ الفشل العسكري والسياسي في العراق، وعلى خلفية 
: وكانت حماس تعمل وسط ظروف كلها شد وجذب بين محورين. تصاعد النفوذ اإليراني في المنطقة

ذا المحور أو ذاك معناه  السعودي، وكان ميلها إلى ه-  السوري، والمحور المصري- المحور اإليراني
توترات إضافية داخل حماس، وضد حماس أيضاً، خاصة مع اختطاف الجندي اإلسرائيلي شاليت، 
واألهمية التي صار يتمتع بها ملف تبادل األسرى، وفيما إن كانت حماس الداخل أو الخارج  هي 

   .السيطرة عليه
حماس بأنها يجب أن تتبناه لكسر الحصار  تلك التحديات تمثل في الخطاب السياسي الذي شعرت ثالث

الدولي أو تخفيفه على أقل تقدير، هنا أيضا كان على حماس أن تقوم بنقلة كبيرة تلتف من خاللها حول 
االعتراف بإسرائيل، وااللتزام باالتفاقات (الشروط الثالثة القاسية التي وضعتها لها اللجنة الرباعية 

لية االلتفاف هذه محفوفة بمخاطر سياسية وتنظيمية كبيرة، وتمت عبر ، وكانت عم)السابقة، ونبذ العنف
، ثم ترسخت عبر برنامج حكومة الوحدة الوطنية )المتأسسة على وثيقة األسرى(وثيقة الوفاق الوطني 

  .الذي تم التوافق عليه في اتفاق مكة
الخطاب والبرنامج السياسي : إن هذا هو التحدي األكبر الذي يواجه حماس اآلن: وربما أمكن القول هنا

الذي اقترب من برنامج منظمة التحرير، ووسع التهدئة لتشمل الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة، 
فبعض قادة وأفراد الحركة يرون اآلن أنها قد قدمت تنازالت كبيرة على صعيد الموقف السياسي، وأنها 

وهذا . رج في سياق العملية السلمية واتفاقات أوسلواالتفاقات السابقة فإنها عمليا تند" احترام"بإعالنها 
  .يضيف أيضاً توترات داخلية قد تهدد وحدة الحركة
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 يمكن القول إن االختبار الكبير - وعلى العموم ومن دون التورط بتوقعات ورسم سيناريوهات مستقبلية
الماضي، هو اختبار صيانة الثاني الذي تمر به حماس اآلن، بعد اختبار السيطرة على الحكومة في العام 

مشروع حكومة الوحدة الوطنية وإنجاحه، ونجاح حماس سيتمثل في استمرار الحكومة وصمودها لمدة 
السنوات الثالث القادمة، والنجاح األكبر سيتمثل في عقلنة الخطاب الفلسطيني وتوحيده على برنامج 

  .ني والخطاب اإلسالمي الفلسطينيسياسي وطني موحد، وتضييق الهوة بين الخطاب الوطني الفلسطي
 فصوالً ثرية في مسألة تعامل - وما زالت تقدم -وبكل األحوال قدمت تجربة حماس في الحكم 

فهنا تتواضع الشعارات الكبيرة، ويصبح تنافس اإلسالميين مع . اإلسالميين الوسطيين مع السياسة
ية وليس الوعود الكبرى، أو استخدام خصومهم في أي ساحة وطنية قائماً على أساس البرامج السياس

الشعارات الدينية والعاطفية، وهذا كله يعمل على إنضاج التجربة الديمقراطية في أي حالة من الحاالت؛ 
من سالح استخدام الشعار الديني وتوظيفه للحشد ) هنا أو هناك(حيث يتم تجريد الحركة اإلسالمية 

  .ى قاعدة التساوي السياسي بين اإلسالميين ومنافسيهماالنتخابي، ومن ثم خوض غمار المنافسة عل
وألن حماس هي الحركة اإلسالمية الوحيدة التي وصلت للحكم في العقود األخيرة عن طريق االنتخابات 
الديمقراطية الحرة والنزيهة؛ فإن فصول التجربة وخالصاتها سترسم عالمات استرشادية مهمة يمكن 

اإلسالم السياسي الوسطي في المنطقة، خاصة على صعيد نوعية عبرها فهم وتوقع بعض مسارات 
البرامج السياسية واالجتماعية المتبناة، وسياسات التحالف وبناء العالقات اإلقليمية والدولية، ومصالحة 
األيديولوجي مع السياسي البرجماتي، واالعتراف باآلخر والتعامل معه ديمقراطيا، وكذلك إدارة الشأن 

لداخلي بصورة ديمقراطية، وتخطي عقبات االنشقاق أو الوقوع فيها، وغير ذلك من جوانب التنظيمي ا
تكون آمنة وغير مستثارة عندما تتمتع هذه الحركات بترف العيش في المعارضة، وانتقاد الوضع القائم 

  .والدعوة إلى تغييره، من دون أن تتورط في ذلك عمليا ويوميا
  22/3/2007إسالم أون الين 
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  تسيبي حوتوبلي 
   في القانونكتورد

لم يجف الحبر عن اتفاق مكة وإقامة حكومة الوحدة في السلطة حتى وقعت عملية اطالق النار برعاية 
 . حماس، وذلك لنزع الشك حول وجهة األمور في السلطة

" هآرتس"صحافي ألوف بن من ال. في الجانب اإلسرائيلي تنشأ شروخ بشأن إمكانية الحوار مع حماس
النه في نهاية المطاف " يديعوت احرونوت"عرض ستة أسباب للحديث مع حماس، ايتان هابر يكتب في 

سيتعين علينا الحديث مع حماس، وفي ظل انعدام عامود فقري إيديولوجي للحكومة الحالية، وفي وضعها 
لسعودية كخيار سياسي محتمل، فان اليائس لخلق جدول أعمال سياسي بكل ثمن، وطرح المبادرة ا

المشكلة ليست التفكير في إمكانية الحديث  .الحرب ضد حماس ال تبدو في اللحظة على جدول األعمال
تكرار أخطاء الماضي الوسلو، والعودة الى القرص السياسي : المشكلة أعمق بكثير. مع حماس

ار استبدال القرص السياسي الشهير إلى تميزت التسعينيات بشع. للتسعينيات، والتي ثبتت كفشل ذريع
هذا الشعار القديم لليسار  صحيح بشكل مبدئي بل أثبت نفسه في اتفاقات السالم ". السالم يتم مع األعداء"

السالم يتم مع : المستقرة إلسرائيل مع مصر واألردن، ولكن، وهذه لكن مبدئية وهامة، بشرط واحد
 . يين هدفهم إبادة دولة اسرائيلأعداء مستعدون للسالم وليس مع إرهاب

اتفاقات اوسلو كانت سابقة خطيرة إلعطاء شرعية لمنظمة فتح ورئيسها الراحل ياسر عرفات، في خالف 
اعادة عرفات الى الحياة السياسية من منفاه في . تام مع الموقف الرسمي إلسرائيل على مدى كل السنين

 . تنظيمات الفلسطينية كمحاورينتونس كانت سابقة تاريخية خطيرة لالعتراف بال



  

  

 
 

  

            46 ص                                      669:                                 العدد23/3/2007 الخميس: التاريخ

الخدش العميق الذي خلقته مسيرة اوسلو في الوعي االسرائيلي كان التفكير بانه يمكن تحويل معارض 
كبير الى حائز على جائزة نوبل للسالم، وأن منظمات العنف ستتحول الى كيانات سياسية معتدلة مع قيام 

 . سياقات سياسية
وحتى . إسرائيل ال تتعرض لتهديد حقيقي من الدول المجاورة ذات السيادةمنذ حرب يوم الغفران ودولة 

الساحة الشرق أوسطية غيرت وجهها، ومنذ . سوريا تمتنع عن فتح جبهة اخرى في حرب لبنان الثانية
هاتان الحركتان . حزب اهللا وحماس: عهد حرب لبنان واسرائيل تتصدى لجبهات منظمات برعاية ايرانية

حسن نصراهللا يعمل كأمين عام لحزب اهللا ابتداء من العام : قرار مثير لالنطباع في قيادتهماتتمتعان باست
، الشيخ ياسين، المؤسس والزعيم الروحي لحركة حماس، وقف على رأس الحركة بين سنوات 1992
؛ خالد مشعل يعمل كرئيس للذراع السياسي لحماس 2004 حتى تصفيته بيد اسرائيل في العام 1987
  . 1996اء من العام ابتد

على اسرائيل أن تضع لنفسها هدفا استراتيجيا في الدفع الى االنهيار بهذه الكيانات ، بدل التلعثم والتردد 
، وحيال الشروخ الناشئة االن في اوروبا " ارهابية"أمام العالم الذي رفض االعتراف بحزب اهللا كمنظمة 

 . بشأن العزل االقتصادي لحماس
" . االرهاب"وهي لن ينزع سالحها ولن تتخلى عن . الن حرب االبادة على حماسحان الوقت الع

. درس حرب لبنان الثانية يجب أن يستخلص، وتطبيق االستنتاجات في غزة. صواريخ حماس لن تصدأ
الحملة الشجاعة لشارون، في أعقاب . في الفصح القريب ستمر خمس سنوات على حملة السور الواقي

هذه الحملة وليس اي مسيرة سياسية، حققت الهدوء في الضفة . لفتاكة النتفاضة االقصىموجة العمليات ا
يبدو . حان الوقت لتغيير القرص .الغربية وستكون هناك حاجة لتكرارها حيال تسلح حماس في القطاع

 . ادةأنه مع ضعف قيادة اسرائيل الحالية، فانه من أجل تغيير القرص سيتعين علينا قبل ذلك تغيير القي
  23/3/2007 معاريف
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